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otsu$eld nr "l-116":

KESKKONNAMOJU STRATEEGILISE HINDAMISE EELEIIINANG

Planeeritav ala:
Koha-aadress: Saare maakond, Torgu vald, Miiebe ktila, Ranniku
Registriosa nr: 1009134
Katastritunnus: 80701:002:0266
Sihtotstarve: maatulundusmaa
Kinnistu pindala: 4,46ha
Planeeritava ala pindala: - 5,00 ha

Detailplaneeringu iilesanne:
Detailplaneeringu tilesanne on Ranniku kinnistu ehitusdiguse mdhramine tiksikelamu
ehitamiseks, hoonestusala piiritlemine, tehnovdrlarde ja -rajatiste asukoha ning servituutide
vajaduse mddrar,lrrine ning ettepaneku tegemine ehituskeeluvOOndi vtihendamiseks.

Planeeritava ala iildinfo, tegevuse kirj eldus :
Igasugune ehitustegevus m6jutab erineval militra| olemasolevat olukorda. Oluline on valja
selgitadq kas m6ju vSib eeldatavalt olla olulise tiihtsusega.
Ranniku kinnistu paikneb Torgu vallas Mtiebe ldlas mere titires ja kogu ulatuses
ehituskeeluv0ondis. Kuna planeeritakse ehitus6igust kinnistule ja planeeringuga tehakse
ettepanek ehituskeeluvddndi viihendamiseks, siis sisaldab antud detailplaneering
oldplaneeringu muutmise ettepanekut. Kinnistu pindala on 4,46 ha" millest 2,45 ha on
looduslikku rohumaad, 0,59 ha muud maad ja 1,42 ha metsamaad. Katastritiksuse sihtotstarve
on maatulundusmaa. Juurdepiitis kinnistule avalikult kasutatavalt teelt puudub.
Detailplaneeringu tiheks tilesandeks on ka kaaluda erinevate vdimaluste vahel, milliste
kinnistute kaudu on juurdeptitisu v6imaldamine kinnistule mdistlik ja otstarbekas. Ranniku
kinnistu on hoonestamata ja uusehituseks vajaminevad kommunikatsioonid puuduvad.
Kinnistul asub endise Ranna talu hoone vundament. Seega oli talukoht ajalooliselt
hoonestatud. Planeeringuga kavandatakse mddrata ehitus6igus oksikelamu ehitamiseks,
maakasutuse tingimused, tehnovdrkude asukohad, haljastuse ja heakorra p6him6tted.
Kavandatav tegevus on oma iseloomult eeldatavalt ohutu, sest elamu ehitamine ei oma
eeldatavalt ohtlikku v6i negatiivset mdju.

Planeeritav ala ja selle Mhitimbruso kitsendused ning tegevusega kaasnevad tagajiirjed ja
mdjud:
Planeeritav ala asub mere liiires ja on peamiselt iimbritsetud maatulundus- ja elamumaadega.
Maa-ameti geoportaali andmetel asub planeeritav kinnistu 200 m laiuses ranna
ehituskeeluvd6ndis.
Torgu valla ranna-alade osa{ildplaneeringuga on planeeritavast Ranniku kinnistust pdhjapoole
alates naaberkinnistust, Mereranna, ehituskeeluvOOndit viihendatud 70-le meetrile, mille
pdhjenduseks on ajaloolise Mtiebe ktila traditsiooniline ehitusjoon. Mereranna kinnistule on
valjastatud ehitusload kahe kiimpingumaja ehitamiseks, kirjalik nOusolek ujumis- ja paadisilla
paigaldamiseks ja ehitusluba parkla ja teede rajamiseks. Llhtudes eeltoodust leiab Torgu
Vallavalitsus, et rihe uue elamu p0stitamine nendest hoonetest naaberkinnistule Ranniku, ei
tohiks minna vastuollu ranna kaitse-eesmtirkidega. Ranna v6i kalda Ehituskeeluvodndi
vdhendamiseks annab aga n6usoleku Keskkonnaamet.



Torgu valla tanna'alade osatildplaneeringu kohaselt hoidutakse Torgu vallas uue hajaasustuse
rajamisest/tekitamisest uutesse piirkondadesse rannikualadel. Elamumaade planeerimise
pdhimdte ongi olemasolevate ktilade tihendamine ja laiendamine esmajiirjekorrai ajaloolistele
talukohtadele algses kohas. Nii on antud detailplaneeringu puhul seda-p6him6tet jiirgitud.
See on siiiistlik ldhenemisviis ja loob eeldused loogiliselt toimiva- maakasutusstruktuwi
v{iljaarendamiseks. Olemasolevate andmete p6hjal ei avalda detailplaneeringuga kavandatav
tegews eeldatavalt olulist negatiivset m6ju tegewse ala ja sette ltihiombruse
keskkonnatingimustele, sest otseselt iimbruskonna keskkonnatingimusiei kahjustata. Eelnevalt
lahtudes sobib kavandatav tegews liihitimbrusse ilma, et piirtonnate vOi planeeritavale
alale olulisi kahjulikke mdjusid kaasneks.
Maa-ameti geoportaali andmetel asub kinnistul veel 5,3
on aga veeala (meri), mida ei planeerita.

m" ulatuses Kura kurgu hoiual4 mis

Looduskaitsealuseid liike, muinsuskaitsealuseid objekte ja Natura 2000 v6rgustiku alasid
planeeritaval alal ei ole.
Planeering kooskSlastatakse kesl&onnaanetiga ja kuna see on tildplaneeringut muutev
detailplaneering siis teiste riigiazutustega koosk6lastamise vajaduse mtilirab maavanem.

Elamu ehitamisel ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajirgi nagu vee, pinnase v6i
phgsaastatus, jaiiitmeteke, mtira, vibratsioon, valgus, soojus, kiirgus ja l6hn, sest tegewse
iseloom ei eelda seda. Planee"ingu koostamise kiiigus tutib priOrata etilirt tiihelepanu i.oro..
kanaliseerimisele, mis tagaks p6hjavee ja ranna kaitstuse.

Kavandatava tegewse m6ju suurus, ruumiline ulatus, kesfus ja sagedus ei ole ombritsevale
keskkonnale ohtlik ega Oleta keskkonna vastupanu- ning taastumisv6imet, sest planeeritakse
niivdrd vtiikese mOjuga tegewst tihe kinnistu piires. Kavandatava tegevusiga ei seata
eeldatavalt ohtu inimese tervisele, heaolule ja varale. Kumulatiivset ja piiriiiiest m6ju ei esine.

Tegevusega kaasnevate avariiolukordade esinemise vdimalikkus:
Kavandatava tegewsega kaasnev tdeniiosus avariiolukordade esinemiseks on minimaalne, sest
tiksikelamu ehitamisega ei kaasne erilist avariiolukordade esinemise vdimalikkust.

Kokkuv6te:
Liihtudes eelpool vtilja toodud tingimustest ei kaasne planeeritava tegevusega eeldatavalt

ning seega ei ole keskkonnam6ju strateegilise hindamise

Ehitus- ja maan6unik
457270A
mah@torgu.ee


