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Planeeringualast
suuremosa (ca 1,5 ha) asub Veinamere
hoiualal,mis kuulubNatura 2000 v6rgustikkuVziinamere
loodus-ja linnualana(Vabariigi
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eesvooluga, mille kalda
Planeeritav ala piimeb p6hjast Viiri maaparandussiisteemi
planeeritakse
hoonestusala
ehituskeeluvdiind
on 25mja kaldapiiranguvitiind50m. Perspektiivne
(maaparanduskaav)vahelisele lagendikule
Viiinamere hoiuala ja Viiri maaparandushoiuala
ehituskeeluvoondisse.
Piiranguviidndisteostatavad
selliselt.et ala ei j?ia maaparandusstisteemi
tegevusedkooskdlasutakse
Keskkonnaametiga.
jagataksekinnistu kaheksiseseisvaks
kinnistuks:l00o/oelamumaasihtotstarbega
Planeeringuga
hoonestatavkinnistu, suurusegaca 0,6 ha (Emmastevalla ehitusm?iarus
naeb v6imalusenaka
ja
hoonestatava
krundi suuruseksalla I ha)i 100%maatulundusmaa
sihtotstarbega
hoonestamata
kinnistu,suurusega
ca 1,5ha,misasubVainamere
hoiualal(lisa2).
Uhe majapidamise tarbeks planeeritakse hoonestusala Viiinamere hoiuala ja Viiri
(maaparanduskraav)
vaheliselelagendikule.Kinnistut labivapinnasfteaiires
maaparandushoiuala
on ajalooliselt olemasolevadKalmu ja Peetri hoonestatudkinnistud. Niidimtie kinnistu
jaeb teestsamalepooleja jargib olemasolevate
joont.
perspektiivnehoonestusala
hoonestusalade
planeeritakse
Planeeringualale
ligipii?isuks
rajadatee,mille asukohton naidatudoldplaneeringus.
Kinnistulepaaseb12132Emmaste-Tohvririigimaanteelt.Kuna Niidim?iekinnistulep:iesemiseks
tuleb liikuda iile erakinnistute,
on vajalik s6lmidaservituudilepingud.
2. Eelhinnangudiguslikalus
VastavaltKeskkonnam6juhindamiseja keskkonnajuhtimissiisteemi
seaduse(KeHJS) $ 33 lg 2
planeerimisdokumendi
tuleb strateegilise
elluviimisega kaasnevatkeskkonnam6juvajaduse
korral hinnataka siis, kui planeerimisdokumendiga
kavandatakse
tegevust,mille jaoks on vaja
tegevusluba.
TegeruslubavastavaltKeHJS$ 7 on ehituslubavdi ehitisekasutusluba.
Seetdttuanaliiiisitaksekiiesolevaeelhinnangupunktis3 KeHJS $ 33 lg 5 toodud kriteeriumitest
lahtuvaltkavandatavategevusekeskkonnamdjuolulisust. Eelhinnanguandmiselon kasutatud
Vainamere hoiuala mereosa kaitsekorralduskava2009-2018. Viiinamere hoiuala kaitseeesmergiks
on lindudeja taimedening mereloomade
kaitsmine.
3. Eelhinnang
3.1. M6ju v6imalikkus, kestus,saged s ja piiiirduvus, sealhulgaskumulatiivne ja piiriiilene
m6ju.
Niidimae kinnistu planeeringualaon hoonestamata.Planeeringugakavandatavategevuse
tulemusenajagataksekinnistu kaheks iseseisvakskinnistuks: 100o%elamumaasihtotstarbega
hoonestatavkinnistuja 100% maatulundusmaa
sihtotstarbega
hoonestamata
kinnistu, mis asub
Veinamere hoiualal. Hoonestatavalekinnistule moodustataksehoonestusalaja seatakse
ehitusoigus iihe majapidamise tarbeks; mAarahkse perspektiivsed infrastruktuuri, s.h.
teeja s6lmitavateservituutideasukohad.
iildplaneeringujArgse
Nende tegevustekaigus ei havitataega kahjustataViiinamerehoiualal kaitsealustelindude.ia
loomadeelupaikuegakaitsealuste
liikide kasvukohti,ei hairitakaitstavaidliike maal ega merelseegav6imalik m6ju looduseleei ole olulise keskkonnamdjuga
tegevus,Ehitustegevusv6ib
hdirida loomija linde, kuid antudrndju on liihiajalinening tdddeteostamiseaegavalidessaab
v6i veltida.
negatiivsetm6ju vaihendada
ja
Piiriiilest kumuleeruvatkeskkonnam6ju
kavandatava
tegevusega
ei kaasne.
3.2. Oht inimeseterviselevdi keskkonn|le, sealhulgas6nnetusteesitremiseydimalikkus.
Planeeritavala asub Lepiku kiilas, mis on asuslatudpiisielanikega.Planeeritavategevuse
ugajarjel ei saakiilaelanikeelu h?iiritudega ole seatudohtu nendetervis, Samutiei kahjustata
planeeritavatege!'useganeid elupaiku ja kasvukohti, mille kaitseks hoiuala moodustati.
Planeeringualalja selle vahetus iimbruses karjatataksehetkel veiseid hoiuala hooldamise

eesmargil.Valjaspool hoonestatavatala on kinnistu omaniku n6usolekul vdimalik veiseid
.iatkuvaltkarjafada.
Jaatmemajandust
konaldataksevastavaltEmmastevallaj:iatmehoolduseeskirjale.
3,3. M6ju suurus ja ruumiline ulatus, sealhulgasgeograafilineala ja eeldatavalt m6jutatav
elanikkond.
ei kaasneeeldatavaltolulist m6ju, mis ulatubveljapoole
Planeeringukaigustehtavatetegevustega
kinnistu piire. Planeeringualavahetus lahedusesasuva piisielanikegaasustatudLepiku kiila
kulaelanikud, samuti ka kaitstavad linnud-taimedloomad ei saa kavandatava tegevuse
tulemusenanegatiivseltm6jutatud.
3.4. Eeldatavaltm6jutatava ala vai?irtusja tundlikkus, sealhulgaslooduslikud
iseiirasused,kultuuripiirand ja intensiivnemaakasutus.
Planeeringualast
suuremosa(1,5 ha) asubVeinamerehoiualal,
Planeeringuala
on hoonestamata.
ja
ja
Osaliseltasub planeeritav
ranna- kalda piiranguv6<5ndis,
ranna- kalda ehituskeeluviiijndis.
(maaparanduskraav).
Alal karjatatakse
veiseidhoiualahooldamise
ala Viiri maaparandushoiualal
kavandatavtegevusei vahendaala
eesmiirgil.Uhe majapidamisetarbeksala hoonestamisega
riiiinu:tegalooduslikke
ise?itasu
si.
Kavandatavategeluse tulemusenaei ole m6ju suurus ja ruumiline ulatus iimbritsevale
keskkonnaleohtlik ega iileta keskkonnavastupanu-ja taastumisv6imetning seega oluline
puudub:Alal puudubkultuuripZirand.
Alal puuduvadmaavarad.
keskkonnamdju
3.5. M6ju kaitsealadele.
Planeeringualast
suuremosa (1,5 ha) asubViiinamerehoiualal,ranna-ja kalda piiranguvijdndis,
ranna- ja kalda ehituskeeluviidndis.Kui ehitustiiiide kiiigus teostatavatetijiide tegemisel
ja Veeseadusest
jargitakseLooduskaitseseadusest,
tulenevaidn6udeid,ei
Maaparandusseadusest
ole kavandatavtegevusolulisem6juga.
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Eelhinnangv6imaldabjareldada,et KSH labiviiminedetailplaneeringu
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keskkonna6igusaktide
n6udeid, Viiinamere
Kui detailplaneeringkoostataksearyestades
hoiuala mereosa kaitsekonalduskavas2009-2018 toodud kaitse-eesmerke,ei kaasne
ellurakendamisega
olulist negatiivsetkeskkonnam6ju.
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