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l. Kavandatav tegevusja planeeringualaiildandmed
Planeeringuala asub Emmaste vallas Kitsa kiilas asuval Krddnuki katastriiiksusell,
pindalaga8,6 ha, sihtotstarbega100o/omaatulundusmaa.
katastritunnusega
1?501:002:1200,
Planeeringuala
suuruson 8,6 ha (lisa 1).
Detailplaneeringu
algatamiseeesmiirkideks
on:
kinnistuks(eskiislisa 2), sihtotsta{remuutmine:
1. Kinnistujagaminekabeksiseseisvaks
1) hoonestatavkinnistu, mille sihtotstarvemuudetakse100% elamumaaks;2) hoonestamata
jiiab 100o/o
kinnistu sihtotstarve
maatulundusmaaks;
ja
2. hoonestusala
maammine ehitus5iguse
seadmineiihe majapidamjse
tarbeks;
3. infiastruktuuri]r]eeratlemine;
4. ser,'ituudiasukohamiiamrnine:
ehituskeeluvddndi
viihendamine.
5. iildplaneeringumuutmine:iildplaneeringujtirgse
Planeeringualaasub vastavahEmmasteVallavolikogu 30.09.2005m*imsega nr 39 kehtestatud
Emmastevalla iildplaneeringuledetailplaneeringu
kohustusegahajaasustusalal.
Emmastevalla
rildplaneeringon nahtavalvalla kodulehel
http://www.emmasle.ee/documenls/3582507/360570I/Emmaste+%C3%BCldpl€!}geti!]s
lp9dql
9c82 1d5971?ad02d
%85hiioonis+%28leh1+3%29.pdfl7,lc133t-96b1-4dc5
Planeeringualaon hooncstamata.Maa-ametikitsendustekaardi (lisa 3) jargi je?ibKrcidnuki kii
ranna ja kalda piiranguvd6ndissening ranna ja kalda ehituskeeluv6cjndisse,
Kitsa-Haldi
ja
madaranduskraaviranna
kalda piiranguvddndisse.Kii I asub gcodeetilinemiirk nr 1011.
kaitselahe hoiuala)asubca 2,7
Planeeringuala
ei asu
ega hoiualal.Lahim hoiuala Cy'anamSisa
km kauguse), hallhilge piisielupaik ca 2,2 km kaugusel. Valla iildplaneerjnguJiirgi on
planeeringualaltegemistperspektiivsepere-ja ridaelarnurnaaga.
Detailplaneeingugamuudetakse
valla iildplaneeringutseosesiildplaneeringujeryseehituskeeluvcjdndi
viihendamisega,milleks
kiisitaksendusolekutKeskkonnaametih.
Planeeritavalealale toimub ligipiiiis 84 Emmaste-Luidjariigimaanteelt 1750034 avalikult
kasutatavaKiilakila tee ja 1750090avalikult kasutatavaKitsa tee kaudu lle Pamli kinnistu,
katastrikoodiga17501:002:2972,
Kilsa-Laasikiffristu, katastrikoodiga17501:002;0068,jaKitsaAdo ll kinnistu,katastrikoodiga17501:002r0432.
Olemasolevjuurdepiiiisutee
kulgebKitsa-Haldi
maaparanduskraavi
k6rval, kuid seevajabkapitaalsemaks
muutmist.Kunajuurdepeiisutee
kulgeb
j6udmiseksrajatakseuus
emmaadel,siis tee osass6lmitakseseF/ituudilepingud.Hoonestusaiale
juurdcpeesutcc olcmasolcva tce pikendusena, millcga seoscs rajatakse rile Kitsa-Haldi
maaparanduskraavi
tnrup. SellekskiisitaksenbusolekP6llumajandusametilt.

Planeeringualalemooduslalakseelamuala iihe rnajapidamisetarbeks. Jagamise tulemusena
tekkivatekinnistutetepsedpiirid selguvadplaneerimisekiiigus.
2. Eelhinnangu 6iguslik alus
VaslavahKeskkonnam6juhindamiseja keskkonnajuhtimissiisteemi
seaduse(KeHJS)$ 33 lg I p
4 tuleb strateegiliseplaneerimisdokumendi
elluviimisegakaasnevatkeskkonnam5juhinnata,kui
objektiivse teabe p6hjal ei ole velistatud, et sellega v6ib kaasnedaeraldi v6i koos rnuude
tegel'ustegaeeldatavaltoluline ebasoodne
m6ju Natura2000v6rgustikualakaitse-eesmiirgile.
Seet6ttuanaliiiisitaksek?iesolevaeelhinnangupunktis 3 KeHJS $ 6 1g 3 ja $ 33 lg 5 toodud
kriteeriumitestlzihtuvaltkavandatava
tegerusekeskkoDnamdju
olulisust.
3. Eelhinnang
3.1, Tegevuse ala ja selle liihiiimbruse keskkonnatingimused, nagu maakasutus,alal
esinevad loodusvarad, nend€ omadused ja taasfumisvoime ning looduskeskkonna
Yastupanuvdimc,
K6lvikuliselt koossejsulton Krddnuki kii planeering!alaltegemistlooduslikurohumaajav6saga,
kus inlensiivsetmaakasutust
ei toimu. Alal puuduvadmaavarad.
3.2. Tcgcvusc iscloom, kaasa arvatud s€lle tebnoloogiline tas€, loodusvarade kasutamine,
jiiiitme- ja energiamahukus,ning piirkonna tciscd tegevused,
Krdrinuki kii planeeringualaon hoonestamata.
Planeeringuga
kavardatavatege\.usetulemusena
jagatakse kinnistu kaheks iseseisvats kinnistuks. Ca I ha suuruse hoonestatavakinnistu
sihtotstan'emuudetakse10070elamumaaks.Seoseshoon€shrsala
mooduslamisega
rannaja kalda
ehituskccluvddndisse
kiisitakseKeskkonnaamelillnOusolekutehituskeeluvtirindi
v:ihendamiseks.
jriAb
Hooncstanatakinnistu sihlolstaNe
100o/o
nualulundusmaaks.
Kinnistule moodustatakse
ca
ja
t ha suurune hoonestusala scatakscehitus6igusiihe majapidamisetarbeks; maiiratatse
ja serr,,ituudi
perspektiivsedintastruktuuri (eleker, juurdepaesutcc)
(iuurdep:i:isutee)
asukohad.
Kinnistule kaevataksckaav maa kuivendamiseeesmiirgilja ujatakse truup ile Kitsa-Haldi
j6udmiseks.Planeeringuga
perspektiivselehoonestusalaJe
naaparanduskraavi
muudetaksevalla
iildplaneedngutseosesehituskeeluvcicindi
viihendarnisega.
Olulisi muudatusivdrreldeskehtiva
iildplaleeringuga lehnoloogias,loodusvaradekasutamjses,jaetme- ja energiamahukuses
ei
kavandata.Eeldatavalttekivad r.ihemajapidamiseolmeje:itn,red,
n'ristlrleb sofleeridaja andaiile
jaatmekiiitlejale.
3.3. Tegevusegakaasnevad tagajiirjcd, nagu vce, pinnase v6i 6hu saastatus,iiiiitm€teke,
miira, vibratsioon! valgus,soojus,kiirgus ja l6hL
Uhe uue elamuknrndiloomine r.ihemajapidan,isctarbeksei suurendaoluliselt vee, pinnaseega
6hu saasiatust.
miira, vibratsiooni,valgust,soojusl,kii1gus1.16hnaegaj:iatmeteteket.
3,4. Tcgcvusegakaasnevateavariiolukordade €sinemisev6imalikkus.
Vbinalus avariiolukordade
tekkekson minimaalne:ehitisteoiistitamiseDerioodilvdib seadmetel

tekkidatehnilinerike, mille kiiigusvdib 6li vdi kiitus sattudapinnasesse.
Rikeb velti.nisekstuleb
jatddkol:|asseadmeid.
kasutadakaasaegseid
35. Kavandatava t€g€vuse€eldatav mdju Natura 2000 v6rgustiku alale v6i m6nele muule
kaitstavale loodusobjektile,m6ju kaitsealadele.
Planccringualaci asukaitsc cga hoiualal.Liihim hoiuala (Vanam6isalahe hoiuala)asubca 2,7
kn kaugusel,ballhiilge piisielupaik ca 2,2 km kaugusel.Kui ehjhrstcjddekaigus teostatavate
Veeseadusesttulenevaid n6udeid, ei ole
tddde tegelrisel jiirgitakse Looduskaitseseadusest,
kavandatavtegel'usolulise n6juga.
3,6, MOju aOimalikkus,kcstus, sagcdusja piiitrduvus, sealhulgaskumulatiivne ja piiriiilene
m6iu.
Krdrjnuki kii planeeringualaon hooncstamata.
Planeeringuga
kavandatavategewse tulemusena
jagatakse kimistu kaheks iscseisvakskinnistuks. Ca t ha suuruse hoonestatavakinnistu
sihtotstane muudetakse1000%elamurnaaks.Hoonestamatakinnistu sihtotstawejeab 100%
maatulundusrnaaks.Hoonestatavale kinnislule moodustatakse hoonestusala ja searakse
chitus6igusiihe majapidan,isctarbeks;meiirataksepcrspektiivsedinfrastruktuudja servituudi
asukohad.Planccringualaci asu kai6c ega hoiualal.L?ihimhoiuala (Vanam6isalahe hoiuala)
asubca 2,7 krn kaugusel,hallhLilgepiisielupaikca 2,2 kn kaugusel.Maa-ametikiBendustekaadi
jArgi jiiiib Krddnuki kii rannaja kalda piiranguvddndisse,
rannaja kalda ehituskeeluv6dndisse,
Kitsa-Haldi maararanduskraavi
ranna ja kalda piimnguv6dndisse.Uhe majapidamisetarbeks
hoonestusala moodustarnisetagajarjel tekkiv vdi:nalik miiju loodusele ei ole olulise
keskkonnarniljugategevus.Ehitustegevusv6ib ajutiselt h:iidda naabrcid,kuid antud n16ju on
liihiajaline ning tcjddeteostamiseaega valides saab negaliivsetmdju viihendadav6i veltida.
Piirir.ilestjakumuleeruvalkesklonnamdjukava.ndatava
tege!'usega
ei kaasne.
3.7. Oht i mesetenisele v6i keskkonnale!sealhulgas6nnetusteesinemisev6imalikkus.
piisielanikega.Liihimadnaabridasuvadca 160
Planeeritavala asubKitsa kiilas, mis on asustatud
m kaugusel.Planccritavategc\uselagajairjelei saakiilaelanikeelu hairitud ega ole seatudohtu
nendc tervis. Jiietmemajandust
korraldataksevastavaltEmmastevalla jriiitmehooldusceskirjale.
Kavandatavatcgc\uscgakaasncvt6cndosus6nnctustccsincmiseksei esinctavapdrascst.
3.8. 1\l6ju suurus ja ruumiline ulatus, sealhulgasgeograafilineala ja eeldatavalt m6jutatav
elanikkond.
Planeeringukdigustehtavalelegevustega
mis ulatub
ei kaasneeeldatavaltolulist keskkonnam6ju,
veljapoole kinnistu piire. Planeeringualast
ca 160 m kaugusclasuvatepiisiclanikegaasustatud
Kitsa kiila elanikkondei saa kavandatavategelusetulenusenanegatiivseltmbjutatud.Hairida
v6ib ehitusaegne
tegevus,kuid seeon lthiajaline.
3.9. Eeldatavalt m6jutatava ala viiiirtus ja tundlikkus, scalhulgaslooduslikud
iseiirasused,Lultuuripiirand ja intensiivnernaakasulus.

Planeeringuala on hoonestamata.Maa-ameti kitsenduste kaardi jergi jaeb Kriiiinuki kii ranna ja
kalda piiranguvddndisse ning ranna ja kalda ehituskeeluvd6ndisse, Kitsa-Haldi
Kinnishrl asubgeodeetilinemerk nr 1011.
maarannduskaavirannaja kalda piiranguv6dndisse.
Planeeringuala
ei asu kaitse-ega hoiualal.Liihim hoiuala (Vanamdisalahe hoiuala)asubca 2,7
km kaugusel, hallhilge piisielupaik ca 2,2 km kaugusel. Valla iildplaneeringuj?irgi on
planeeringualaltegemistperspektiivsepere-ja ridaelamumaaga.
tlhe majapidamisetarbeksala
hoonestamiston v6imalik planeeridanii, et kavandatavtegelus ei vfienda ah va:khrst ega
looduslikte iseiirasusi.Kavandatavategevusetulemusenaei ole mdju suurusja rrumiline ulatus
ning seega
iimbritsevalekeskkonnaleohtlik ega iileta keskkonnavastupanu-ja taastumisvSimet
oluline keskkomramSju puudub. Alal puuduvad maavarad ja kultuuriperand. Alal ei toimu
intensiivsetmaakasutust.
4. Jereldus
koostamiselei ole vajalik.
Eelhinnangv6imaldabjareldada,et KSH labiviiminedetailplaneeringu
ja
koostatakse
keskkonnaKui detailplaneering
aflestades
teiste6igusaktidenSudeid,ei kaasne
detailplaneeringu
ellurakendamisega
olulist negatiivsetkeskkonnam6ju.

