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1. Kavandatav tegcvusja planeeringualaiildandmed
Planeeringuala asub Ernmaste vallas Prahnu kiilas asuval Prahna-Peetri kinnistul,
pindalaga5,54 ha, sihtolstarbegal00o%maatulundusmaa.
katastritLrnnusega
17501:002:0443,
Planeeringuala
suuruson ca 1,0ha.
on:
Detailplaneeringu
algatamiseeesmarkideks
jagamine
kaheks
iseseisvaks
kinnistuks,
sihtotstarbe
muutmine:
l. KinnistLr
1) iihe ma.japidamisetarbeks hooneslatavkinnistu, mille sihtotstarve muudetakse 100%o
elamumaaks, suurusega ca 1,0 ha; 2) hoonestamatakinnistu sihtotstarve jaiib 100%
ca 4,5 ha.
maatulundusmaaks,
suurusega
2. Hoonestatavale
kinnistulehoonestusala
miiaramineia ehitus6isuse
seadmine.
3. Infrastruktuurimaaratlemine.
4. Servituritideseadmine.
Planeeringuala
asubvastavaltEmmasteVallavolikogu30.09.2005maaruseganr 39 kehtestatud
valla
dctailplaneeringu
kohustusega
hajaasustusalal.
Emmastevalla
Emmaste
iildplaneeringule
iildplaneeringon nahtavalvalla kodulehel
htlp://u$av.cmmastc.cc/docum(rnts/3582507/360570
l/gmmaste+o/oc3%BCldplanccrin!u+pu%C3
%85 h;ioonis+%2SLeht+2%29.pdl/2a69b2,17-lf
8c-,lbea-83ad-7lfa8a43
I e94
(valiavdte
lisa2).
Valla iildplaneeringujiirgion planeeringualal
tegemistperspektiivse
elamualaga.
jiirgselt
hoonestamata.
Valla
iildplanccringu
asub
kogu kinnistustca 7, ranna
Planeeringuala
on
vOi kaldapiiranguvijijndis,rannavdi kaldaehituskeeluviiijndis.
Planeeringuala
ei asu kaitse-ega
jiiZib valla
hoiualal.Viiike osa kinnistustjiiab elektripaigaldisekaitseviiijndisse.
Planeeringuala
jiirgi
i.ildplaneeringu m ilj ddvziiirtusliku
le alale.
LKS S 38 lg I p I kohaselton meresaaftelehituskeeluvijijndilaius 200 meetrit.LKS $ 35 lg 4
i:leujutatavastalastja
kohaseltkoosnebkorduvaiileujutusegaveekogurannaehituskeeluvddnd
ehituskeeluvijijndilaiuscst. Looduskaitseseaduse
$ 35 Ig 3' alusel maarataksekorduva
iileujutusegaaia piir mererannalilldplaneeringuga.
Kui korduva iileujutusegaala piiri ei ole
miiaratud.loetaksekorduvaltiileujutatudala piiriks I meetrik6rgunesamak6rgusjoon.
Emmaste
valla iildplaneeringuga
ei ole korduvaiileujutuseala piiri maaratud,kuid valla iildplaneeringuga
on planeeritavahoonestatavakinnistu piirkonnas ehituskeeluviiiindipiiri v:ihendatud 150
Looduskaitseseaduse
meetrini Keskkonnaministri31.08.2005ki(:aganr 16-617647-4.
S 38 lg 3
uutehooncte.iarajatisteehitaminekeelatud.L:ihtudeseeltoodust
kohaselton ehituskeeluviiijndis
vdetakse detailplaneeringuskavandatavateiegevuste aluseks iildplaneeringugakehtestatud
ulatus.Ehituskeeluviiijndisse
uusi ehitisiei planeerita.
ehituskeeluvddndi
tarbeksjaiib Prahna-Peetri
kinnistu keskele
Perspektiivne
hoonestusala
iihe majapidamise
piirnedespilhjasl k;nn;stutlabivakraavigakinnistut labivastteestsisemaapoole (lisa 3). Prahnu
supelrandaviiv tee jaab Laan€kaarekinnistule. mida mdiida toimub ligipeiis Priihna-Peetri
kinnislule.

jagataksekinnistu kaheksiseseisvakskinnistuks:l00o/oelamumaasihtotstarbega
Planeeringuga
kinnistu,suuruscgaca 1,0 haja 100%maatulundusmaa
sihtotstarbega
hoonestamata
hoonestatav
kinnistu,suurusega
ca 4,5 ha.
sellelahiilmbruses
asuvatele
Kinnistutlibivatteedpidi on v6imalikliikudaPriihnupuhkemajaja
leping.
kinnistutele.
Teeosassdlmilakse
servituudi
Kinnistule pdAseb1750012 Kiilakiila-Seljakohalikult avaliku kasutusegavallateelt i.ile
kinnistu kulgevatee. Kuna kinnistulepaiisemiseks
tuleb liikuda iile erakinnistu,on
LAiinekaare
vajaliks6lmidaservituudileping.
2. Eelhinnangu6iguslikalus
seaduse(KeHJS) $ 33 lg 2
VaslavaltKeskkonnarniljuhindamiseja keskkonnajuhtimissijsteemi
planeerimisdokumendi
elluviimisega
kaasnevat
keskkonnam6juvajaduse
tuleb straleegilise
korral hinnataka siis, kui planeerimisdokumendiga
kavandatakse
tegevust,mille jaoks on vaja
vaslavaltKeHJSS 7 on ehituslubav6i ehitisekasutusluba.
tegevusluba.
Tegevusluba
Sect6ttuanaliiiisitaksekilesolevaeelhinnangupunktis3 KeHJS$ 33 lg 5 toodud kriteeriumitest
lahtuvaltkavandatava
tegevusekeskkonnam6ju
olulisust.
3. Eelhinnang
3.1. M6ju vdimalikkus, kestus,sagedusja piidrduvus, sealhrlgaskumulatiivne ja piiriiilene
mOju.
Priihna-Peetrikinnislu planeeringualaon hoonestamata.
Planeeringugakavandatavategevuse
tulemusenajagataksekinnislu kaheks iseseisvakskinnistuks: 100% elamumaasihtotstarbega
hoonestatav
ca 1,0haja 100%maatulundusmaa
sihtotstarbega
kinnistu,suurusega
hooneslamata
ja seatakse
kinnistu,suurusegaca ,1.5ha. I'loonestatavale
kinnistulemoodustatakse
hoonestusala
ja
ehitus6igusiihe majapidamisetarbeks;m:iiiratakseperspektiivsedinfrastruktuuri sOlmitavate
servituutideasukohad.
Deiailplaneeringusvdetakse kavandatavatetegevustealuseks iildplaneeringugakehtestatud
ehituskeeluviiiindi
ulatus.
Kuna planeeringualaei asu kaitse- ega hoiualal ja ehitustegevustehituskeeluvijtjndisse
ei
planeerita,siis v6imalik mdju looduseleei ole olulise keskkonnam6juga
tegevus.Ehitustegevus
puhkajaid,kuid antudm6ju on liihiajalinening tijiide teostamise
vdib ajutiselthZiiridasupelrannas
aega validcs saab negatiivset mdju v?ihendadav6i valtida. Piiriillest ja kumuleeruvat
keskkonnam6ju
kavandatava
tegevusega
ei kaasne.
3.2. Oht inimeseterviselev6i keskkonnale,sealhulgas6nn€tusteesinemisevdimalikkus.
Planeeritavala asubPrahnukiilas, mis on asustatudpiisielanikega(samakaugel,s.o. ca 500 m,
asubka Kiilakiila asustus).Planeeritava
tegevusetagajarjelei saakiilaelanikeelu h2iiritudega ole
seatudohtu nendeierv;s. Planeeringuala
vahetuslahedusesasubPriihnusupelrand,kus hooajal
kaib palju rahvast puhkamas-ujumas,
kuid nende elu ei saa samuti planeeritavategevuse
taga.jerjel
hairitudegaole seatudohtu nendetervis.
korfaldatakse
vastavaltEmmastevallajaatmehoolduseeskirjale.
Jaatmemaiandust
ja
M6j|r
ruumiline
ulatus, sealhulgasgeograafilineala ja eeldatavalt m6jutatav
3.3.
suurus
elanikkond.
Planeeringukiigus tehtavatctegevustega
ei kaasneeeldatavaltolulist keskkonnam6ju.
mis ulatub
valjapoolekinnistu piire. Planeeringualast
ca 500m kauguselasuvalepOsielanikega
asustatud

kinnistugapiirnevasPrfinu supelrannas
kaivad
Priihnuja K0lakiila elanikkondegaPrahna-Peetri
puhkajadei saakavandatava
tegevusetulemusenanegatiivseltm6jutatud.
3.4. Eeldatavalt m6jutatava ala v?iartusja lundlikkus, sealhulgaslooduslikud
iseerasused,kultuuripiirand ja intensiivnemaakasutus.
jargselt asubkogu kinnistustca % ranna
Valla iildplaneeringu
Planeeringuala
on hoonestamata.
rannav6i kalda ehituskeeluvritindis.
Planeeringuala
ei asu kaitse-ega
v6i kaldapiiranguvddndis,
jiiiib valla
hoiualal-Vaike osa kinnistustjaab elektripaigaldisekaitsevddndisse.
Planeeringuala
j:irgi miljitdva:inuslikulealale. Uhe majapidamisetarbeksala hoonestamisega
i.ildplaneeringu
kavandatavtegevusei vahendaala vaartustega looduslikkeiseerasusi.
Kavandatavategevuse tulemusenaei ole m6ju suurus ja ruumiline ulatus iimbritsevale
keskkonnaleohtlik ega oleta keskkonnavastupanu-ja taastumisvdimetning seega oluline
Alal puuduvadmaavarad.Alal ei toimu
keskkonnamdjupuudub.Alal puudub kultuuripzirand.
intensiivsetmaakasutust.
3.5. M6ju kaitsealadele.
Planeeringuala
ei asukaitse-egahoiualal.Liihim hoiuala(Vanam6isa)jaebplaneeritavast
alastca
1.2km kaugusele.
Detailplaneeringusvoetakse kavandatavatetegevustealuseks iildplaneeringugakehtestatud
ehituskeeluviidndiulatus. EhituskeeluvaiSndisse
ei planeeritaehitustegevust.Kui ehitustditde
ja Veeseadusest
kaigusteostatavate
tdddelegemiselj afgitakseLooduskaitseseadusest
tulenevaid
ndudeid.
ei ole ka\andatav
legevus
olulisemdjuga.
4. Jereldus
Eelhinnangvdimaldabjareldada,et KSH labiviiminedetailplaneeringu
koostamiselei ole vajalik.
Kui detailplaneeringkoostataksearvestadeskeskkonna-ja 6igusaktide n6udeid, ei kaasne
detailplaneeringu
ellurakendamisega
olulist negatiivsetkeskkonnam6ju.
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