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1. Kavandatav tegevus, selle asukoht ning seos strateegiliste 

planeerimisdokumentidega:  

 

Käesolev eelhinnang on antud Saaremaa vallas Tagaranna külas asuva Uuekõrtsi-Tõnsu 

maaüksuse detailplaneeringu (edaspidi DP) algatamistaotlusele. DP ala hõlmab Uuekõrtsi-Tõnsu 

maaüksust (katastriüksuse tunnus 48301:001:0120, pindala 5,77 ha, 100% maatulundusmaa 

sihtotstarbega). DP algatamise eesmärgiks on kinnistu jaotamine seitsmeks väiksemaks osaks, 

maa sihtotstarbe muutmine ja ehitusõiguse määramine elamute ehitamiseks igale kinnistule koos 

kõrvalhoonete ja vajalike kommunikatsioonidega. Samuti soovitakse planeeringuga vähendada 

ehituskeeluvööndit kinnistut läbiva Ninase panga teeni (eratee, 4830351), millisel juhul 

väheneks ehituskeeluvöönd praeguselt 200 m olenevalt tee ja veepiiri omavahelisest kaugusest 

35-90 meetrini. Planeeringualasse kuulub kogu olemasolev Uuekõrtsi-Tõnsu maaüksus. 

Planeering on vastuolus üldplaneeringuga, kuna kavandatakse ranna ehituskeeluvööndi 

vähendamist. Seetõttu menetletakse planeeringut kui üldplaneeringut muutvat detailplaneeringut. 

 

Planeeringuala on hõlmatud Mustjala valla osa-üldplaneeringuga (Ninase poolsaare 

üldplaneering; koostaja ESP AS, töö nr 37202; kehtestatud Mustjala Vallavolikogu 23.01.2004 

otsusega nr 7; edaspidi ka ÜP). Planeeritav katastriüksus asub ÜP kohaselt kaitsehaljastuse alal 

ja suvilate/puhkehaljasmaa alal. Samuti asub planeeringuala osaliselt Läänemere ranna 200 m 

ehituskeeluvööndis, mis järgib ÜPs toodud kaitsehaljastusmetsade piiri. Üldplaneeringu kohaselt 

asub kinnisasi detailplaneeringu kohustusega alas. Poolsaare üks arengusuundi on 

üldplaneeringu kohaselt puhke- ja suvituspiirkonna rajamine, suvilatele on ette nähtud 

ehitusalad, mis jäävad poolsaare läänekaldal ehituskeeluvööndi ja põllumaade vahele ning ka 

metsaaladele.  

 

Üldplaneeringuga on antud ehitustingimused detailplaneeringute koostamiseks. ÜP kohaselt 

ehitusõigust taotleva krundi suurus peab olema vähemalt 5000 m
2
. Merega piirneva kinnistu 

jagamisel peab krundi kaldaosa pikkus olema vähemalt 60 m. Suvilate ja väikeelamute 

hoonestustingimused sätestavad järgmist:  

 korruselisus maksimaalselt 1,5; 

 hooned võivad olla kuni kahepereelamud; 

 suvila või elamu ehituseks võib lageraiet teostada maksimaalselt 30x30 m suurusel alal; 

 raieliikideks ülejäänud alal võib olla: 

- valikraie - maksimaalselt 10% tagavarast; 

- harvendusraie - maks. 15% tagavarast; 

- sanitaarraie. 

 

ÜP kohaselt tuleks kaitsemetsas ette näha vaid sanitaarraideid. Raided ei tohi ületada 30 % 

krundi piirides kasvava metsa mahust. Rajatavate teede (trassid) laiusega kuni 3 m ja teede 

(trasside) vahemaa peab olema minimaalselt 20 meetrit. Kohalikud juurdesõiduteed 

ehitusaladeni ja väikeelamute õuedeni rajatakse ÜP kohaselt üldjuhul piki krundipiire 

maaomanike poolt. Soovitav on teede rajamisel järgida reljeefi ja haljastust, st. mitte teha neid 
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sirgetena. Tuleohu vältimiseks tuleb puhastada metsaalune risust, puud laasida, okaspuude 

vahele kultiveerida lehtpuid.  

 

Ehitusmaterjalina tuleb kasutada looduslähedasi materjale, nagu pilliroog, sindel ja katusekivid 

katustel; puit ja palk ning looduslik kivi välisseintes; sokliosa looduslikust kivist või betoonist ja 

aknaraamid ning uksed puidust.  

 

ÜP kohaselt rajatakse suvilatele ja väikeelamutele salvkaevud või individuaalpuurkaevud, 

millest võetakse vett ühe kinnistu tarbeks alla 10 m
3
 ööpäevas, rajatavate puurkaevude täpsed 

asukohad, veehaarde ulatused ja kaitsetsoonid täpsustatakse detailplaneerimise käigus. 

 

Kanalisatsioonivõrk ja puhastusseadmed planeeringualal praegu puuduvad. Nõrga 

reostuskaitsega alal on välistatud heitvee pinnasesse immutamine. Suvemajade majapidamisvesi 

(hallvesi) tuleb puhastada septikus ja sellele järgnevas pinnasefiltris, mis on aluspinnast 

eraldatud vettpidava kilega. Filterväljakud tuleb ehitada ÜP kohaselt lähestikku asuvatele 

suvilagruppidele ühised. 

 

Aastaringse kasutusega uute elamute fekaalvesi (mustvesi) juhitakse ÜP kohaselt 

kogumismahutitesse. Majapidamisheitveed eraldatakse ja puhastatakse analoogselt suvilatele. 

 

Planeeringualaga külgnevad järgmised maaüksused: Pärna (48301:001:0132), Kipri 

(48301:001:0327), Ninasoo (48301:001:0300) ja Ranna (48301:001:0109). Planeeringuala 

ümbritsevad valdavalt maatulundusmaad.  

 

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) kohaselt 

tuleb detailplaneeringu koostamise käigus koostada keskkonnamõjude strateegiline hindamine 

juhul, kui detailplaneeringu alusel kavandatav tegevus toob eeldatavalt kaasa olulise 

keskkonnamõju või kui kavandatakse tegevust, mis võib üksi või koostoimes teiste tegevustega 

eeldatavalt oluliselt mõjutada Natura 2000 võrgustiku ala. Keskkonnamõju on oluline, kui see 

võib eeldatavalt ületada tegevuskoha keskkonnataluvust, põhjustada keskkonnas pöördumatuid 

muutusi või seada ohtu inimese tervise ja heaolu, kultuuripärandi või vara. Käesolev 

keskkonnamõju eelhindamine koostatakse vastavalt planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 142 

lõikele 6. Kuna detailplaneeringuga soovitakse ehituskeeluvööndit vähendada, lähtutakse 

eelhinnangu andmisel KeHJS § 33 lg-tes 4 ja 5 sätestatud kriteeriumidest. 

 

2. Planeeringuala kitsendused ja kommunikatsioonid  

 

Planeeringuala paikneb osaliselt Küdema lahe hoiualal (KLO2000318) ja Läänemere ranna 

ehituskeeluvööndis, mille laius on 200 m. Taristuobjektidest tulenevaid kitsendusi kinnistul 

teadaoleval ei ole (joonis 1).  
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Joonis 1. Maa-ameti kitsenduste kaart (seisuga 05.06.2018). 

 

3.  Planeeringuala keskkonnatingimused 

 

Detailplaneeringuala asub Tagaranna külas Ninase poolsaarel. Kinnistul (joonis 2) kasvab 

metsaportaali andmetel valdavalt 40-50 aasta vanune 4-12 meetri kõrgune männipuistu, kus on 

teostatud valikraiet. ÜP andmetel istutati Ninase poolsaarel kasvav mets 1950ndate lõpus. 

Lehtpuudest on esindatud pihlakas ja pooppuu, alustaimestik on varjutuse tõttu liigivaene, 

muutudes liigirikkamaks Ninase panga (joonis 3) suunas, kus männi all kasvab tihe kadastik. 

Metsaga kaetud osas domineerivad alustaimestikus kuslapuu, sinilill, kilpjalg, metsmaasikas, 

piibeleht. Kogu kinnistu metsase osa ulatuses kasvab hajusalt III kaitsekategooria kaitsealust liiki 

orhideed, suurt käopõlle. Kohati, kinnistu põhjaosas, kasvab ka III kaitsekategooria kaitsealust 

liiki, harilikku käoraamatut. Kaitsealuste liikide kasvukohad on soovitav valdkonna eest 

vastutava ametkonna poolt kaardistada ja registrisse kanda. Kinnistu keskosas paiknevad 

suhteliselt hästi säilinud ilmselt II Maailmasõja aegsed kaitsekraavid (joonis 4). Kinnistu 

idaservas paikneb kadakaga kinni kasvav aruniiduilmeline rohumaa, mis on ääristatud osaliselt 

vanade ja osaliselt hiljuti taastatud kiviaedadega (joonis 5).  

 

Kinnistut läbib kaks erateed: lõunaosas Tagaranna - Jaha - Merise tee (nr 4830159) ja põhjaosas 

merega paralleelne Ninase panga tee (4830351). Viimase tee seisukord on kohati väga kehv, see 

on tavasõidukiga sisuliselt läbitav vaid kuival aastaajal. Lisaks on see tee kasutatav vaid tulles 

läbi Ninase küla, kuna Tagaranna külas on maaomanik tee sõidukitega liiklemiseks sulgenud.  

 

Planeeringuala asub kaitsmata põhjaveega alal. Reostatud pinnase kohta andmed puuduvad. 

Kinnistu põhjaserv kattub Küdema lahe hoiuala maismaaosaga. Muinsuskaitsealuseid objekte 

kinnistul pole. Planeeringuala reljeef on astanguline, mis komplitseerib selle kasutust. Kinnistu 

lõunaserva absoluutkõrgus on 14 m. Esimene järsk ida-läänesuunaliselt kulgev astang on 

kinnistu keskosas kaitsekraavide joonel, kus maapind langeb mere suunas 8-8,5 meetrini 

merepinnast. Järgmine astang on Ninase panga tee merepoolsel küljel, kus absoluutkõrgus 

langeb 8 meetrilt 4 meetrini. Kinnistu põhjapiiril paikneb pankrannik, Ninase pank.  
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Joonis 2. Vaade planeeringualale Tagaranna - Jaha - Merise tee (Bert Holm, 24.05.2018). 

 

 
Joonis 3. Vaade Uuekõrtsi-Tõnsu maaüksuse põhjapiirilt suunaga itta (Bert Holm, 24.05.2018). 
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Joonis 4. Vaade planeeringuala keskosas asuvatele kaitsekraavidele. Kaitsekraavid on sisse 

langemise eest kaitstud paekivist müüritistega (Bert Holm, 24.05.2018). 

 

  
Joonis 5. Kinnistu idaservas paikneb aruniiduilmeline rohumaa (Bert Holm, 24.05.2018). 

 

4. Planeeritud tegevusega kaasnevad mõjud 

 

DP algatamise eesmärgiks on Uuekõrtsi-Tõnsu kinnistu jaotamine seitsmeks väiksemaks osaks, 

maa sihtotstarbe muutmine ja ehitusõiguse määramine elamute ehitamiseks igale kinnistule koos 

kõrvalhoonete ja vajalike kommunikatsioonidega. Samuti soovitakse planeeringuga vähendada 

ehituskeeluvööndit kinnistut läbiva Ninase panga teeni. Planeeritud tegevusega kaasnevad mõjud 

võib jagada laias laastus kaheks: ehitamisaegsed mõjud ja ehitusjärgsed mõjud. Ehitusaegsed 

mõjud on võrreldes ehitusjärgsetega oluliselt intensiivsemad, kuid lühiajalised ja lõppevad 

enamasti hoonete ja rajatiste valmimisega. Planeeringualale ei ole plaanis rajada 

keskkonnaohtlikke või keskkonda reostavaid objekte, millest tulenev keskkonnamõju võiks 

kanduda üle senise maaüksuse piiride. 
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4.1. Mõju põhja- ja pinnaveele 

Planeeringuala paikneb kaitsmata põhjaveega alal. Reostatud pinnase kohta andmed puuduvad ja 

tõenäoliselt seda kinnistul ei leidu. Planeeringuala keskosas paikneb arvatav II maailmasõja 

aegne hästi säilinud kaitsekraavide kompleks, mida ei ole kultuurimälestiste registrisse kantud. 

Mõju põhja- ja pinnaveele võib avalduda olukorras, kui ehitustöödel juhtub õnnetus kasutatavate 

mehhanismidega või kemikaalide/kütuste kasutamisel ning käitlemisel ja leke jõuab põhjavette. 

Samuti võib mõju põhjaveele avalduda, kui kaitsekraavidesse maetakse keskkonnaohtlikke 

jäätmeid. Tööohutusreegleid ja jäätmekäitlusnormatiive järgides on sellise õnnetuse toimumise 

tõenäosus minimaalne. Samuti võib mõju põhjaveele avalduda, kui rajatavate hoonete 

reoveekäitlussüsteeme ei hooldata nõuetekohaselt või ehitatakse välja nõuetele mittevastavaid 

süsteeme.  

 

4.2. Mõju maavaradele 

Planeeringualal ei paikne maardlaid ega kaevandamisväärseid maavarasid (Keskkonnaregistri 

andmed). Planeeringuga kavandava tegevusega ei kaasne otseselt arvestatavat maavara või maa-

ainese kaevandamist. Mõningane maavarade kasutamise vajadus ilmneb seoses teede rajamisega 

planeeritava hoonestuse juurde, kuna maa-ala reljeef on astmeline ning kallakud järsud, mis 

eeldab astangute laugemaks muutmist ja täitematerjalide kasutust teede rajamisel. Käesoleva 

detailplaneeringu raames otseselt ei kavandata tegevusi, mis mõjutaksid oluliselt maavarade 

kasutamist. Hoonete ja kommunikatsioonide ehitamisel kooritava pinnase ja kaevise 

(looduslikust olekust eemaldatud mis tahes kivimi või setendi tahke osis (liiv, kruus, lubjakivi 

jne)) võib ära kasutada planeeringuala piires. Kaevise võõrandamiseks või väljaspool kinnisasja 

kasutamiseks on vajalik Keskkonnaameti luba. Kinnisasja omanikul või kasutusõigust omaval 

isikul on õigus Keskkonnaameti nõusolekul käsutada maaparandustööde või põllumajandustööde 

käigus tekkivat ja üle jäävat kaevist, kaasa arvatud kaubastada ehitise püstitamise (näiteks nagu 

kraavi, vundamendi või allmaaehitise rajamisel) käigus tekkinud materjali. 

 

4.3. Mõju pinnasele, taimestikule ja loomastikule 

Maaüksuse hoiualale jääval osal on registreeritud EÜ nõukogu direktiivi 92/43 EMÜ I lisas 

nimetatud kaitstavad kooslused lood (6280*), merele avatud pankrannad (1230) ja esmased 

rannavallid (1210). Tänasel päeval planeeringualale jäävat osa Küdema lahe hoiualast praktiliselt 

ei kasutata. Hoiualale jääval osal leiduvaid niidukooslusi ei majandata ja need kasvavad aegamisi 

kadaka ja männiga kinni ning nende väärtus ajas väheneb paratamatult. Hinnanguliselt lähima 

20-30 aastaga kasvab pangarinnatisel seni veel avatuna püsinud loopealne senise praktika 

jätkumisel kinni. Lisaks on majandamise seisukohast tegu majanduslikus mõttes perspektiivitu 

alaga selle kuju ja suuruse tõttu.  

 

Ala põhjaosa külastatavus on ilmselt minimaalne, sest planeeringuala hoiualale jäävale osale on 

võimalik pääseda autoga vaid läbi Ninase küla ning tee on kehva kvaliteediga ning tavasõidukiga 

raskesti läbitav. Tagaranna küla poolt planeeringualale jäävale osale hoiualast mootorsõidukiga 

läheneda pole võimalik, kuna maaomanik on Ninase panga tee sulgenud. Seetõttu ei liiguta 

sõidukitega reeglina ka Estonia mälestusmärgist Tagaranna küla poole, kuna tee muutub alates 

Ranna kinnistust kitsamaks, tegu on tupikuga ja puuduvad ümberkeeramise võimalused. 

Eelhinnangu koostamise käigus 24.05.18 tehtud välitööde käigus ei olnud tuvastatav 

antropogeenne mõju planeeringuala kaitstavatele niidu- või rannikukooslustele. Niitu ei läbi 

ükski rada, puudusid tallamise ja prügistamise märgid, niidult rannikule pääseda pole 

pangaastangu tõttu võimalik. Seetõttu ei saa rääkida ka märkimisväärsest kumulatiivsest mõjust, 

mis lisaks praegusele lisanduks seoses detailplaneeringu ellu viimisega. Ka puudub reaalne 

võimalus liikuda planeeringualalt veepiirile üle elupaigatüüpide pankrannad (1230) ja esmased 

rannavallid (1210). Pangaastangu kõrgus kinnistu põhjapiiril on ca 4 m ja see on püstloodis ilma 

veepiirile laskumise võimaluseta. Seetõttu puudub ka planeeringu elluviimisest lähtuv mõju 

viimati nimetatud elupaigatüüpidele. 
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Peamine mõju pinnasele ja taimestikule kaasneb hoonete, rajatiste ja sinna juurde kuuluvate 

tehnosüsteemide rajamise etapis. Tänaseks kinnistut kattev rohttaimestik asendub maastiku 

ümber kujundamise tulemusena osaliselt liigivaesemaga, kuigi muruplatside arvelt visuaalselt 

ühtlasema taimestikuga. Otseselt ehitiste ja rajatiste alla jääv taimestik kaob. Siinkohal tuleks 

arvestada planeeringualal kasvavate kaitsealuste orhideeliikidega ja ehitustööde käigus nende 

kasvukohti säästa. Vajadusel tuleks tellida botaaniline ekspertiis kasvukohtade 

kindlaksmääramiseks ja kaitsealuste taimede ümberasustamiseks planeeringualal naabrusesse. 

Arvestades planeeringuala paiknemist maastikus, selle ümbruskonda ja ÜPs toodud piirangutega 

metsa raadamisele ning kommunikatsioonide rajamisele, siis planeeringuga kaasnevad mõjud ei 

ole liikide leviku seisukohast olulised.  

 

ÜP järgseid kaitsematsa kategooriasse kuuluvaid metsi käsitleti ÜP kehtestamise ajal kehtinud 

metsaseaduse (RT I 1998, 113, 1872) alusel laiemalt kui keskkonnaseisundi kaitsmiseks 

määratud metsi, kus oli 2004.a. alguses kehtinud metsaseaduse § 27 alusel muuhulgas lubatud ka 

puidu varumine. Kaitsemetsa majandamisel seati seejuures tingimuseks, et lageraielangi laius 

kaitsemetsas ei tohiks ületada 30 m ja pindala 2 ha ning turberaielangi pindala ületada 10 ha. 

Seega ei ole asjakohane käsitleda planeeringuala metsaala võrdväärsena rohevõrgustiku 

koridorina. Seda kinnitab ka asjaolu, et Saare maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Asustust 

ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ pole planeeringuala rohekoridorina käsitletud. 

Ka ei täpsusta ÜP kaitsemetsade sisulisi eesmärke, mistõttu tuleks detailplaneeringu koostamise 

käigus ÜPs toodut analüüsida ja vajadusel seda DPga muuta või täpsustada. Seetõttu oleks 

detailplaneeringu käigus otstarbekas metsa kasutust suunavate tingimustena võtta aluseks mitte 

kehtetus metsaseaduses toodud kaitsemetsa kriteeriume vaid pigem ÜPs antud ehitustingimusi ja 

raiete osas sätestatut. See võimaldab üldjoontes säilitada planeeringuala metsa üldilme ja ka 

funktsiooni puhvrina või tuuletõkkena ajaloolise asustuse ja mere vahel. Samas tuleb arvesse 

võtta, et kõnealune mets on istutatud vähem kui 60 aastat tagasi, see on ühevanuseline ja 

liigivaene ja ajalooliselt on planeeringuala olnud pigem lage karjamaa. 

 

Teadaolevalt planeeringualal metsloomade olulisi liikumisteid ja rändlindude rändekoridore ei 

ole. Kui arvestada piirkonna geograafilist eripära ja asjaolu, et tegu on suhteliselt kitsa põhja-

lõunasuunalise poolsaare tipuga, siis planeeringuala kasutavad teoreetiliselt liikumisteena vaid 

loomade lokaalsed populatsioonid. Kui hoonete ja rajatiste ehitamisel silmas pidada 

üldplaneeringus toodud soovitusi (vt. pt. 1) metsa raadamise osas ja planeeringuala maakasutusel 

järgitakse olemasolevaid raiekoridore, ei muutu oluliselt planeeringuala üldilme ega metsa 

funktsionaalsus. Seega kaasneb planeeringu rakendamisega tõenäoliselt minimaalne mõju 

loomade liikumisele ning säilib elurikkus ka planeeringualale jääval Küdema lahe hoiuala osal. 

Negatiivset mõju haudelinnustikule, mis kaasneb põõsaste võimaliku eemaldamisega, saab 

minimeerida, kui planeeringuala põhjaosas säilitatakse suuremad kadakad ja lehtpuud. 

Maaspesitsevaid linde planeeringualal suure tõenäosusega olulisel määral ei leidu. 

 

Ehitustegevuse käigus on oht pinnase saastumiseks territooriumil ladustatavate ja kasutatavate 

kemikaalidega (nt kütused, värvid jms). Kui järgitakse elementaarseid tööohutusreegleid, on 

selliste riskide realiseerumise tõenäosus minimaalne. Alal on arvatavasti II maailmasõja aegsed 

hästi säilinud kaitsekraavid. Need võiks võimalusel säilitada. Kindlasti ei tohi neisse matta 

ehitusprügi vms jäätmeid, mis tuleb nõuetekohaselt utiliseerida.  

 

4.4. Mõju välisõhu seisundile 

Mõningane mõju ümbritsevale keskkonnale võib avalduda eelkõige ehitustööde käigus ajutiselt 

suurenenud heitgaaside emissiooni (ehitustehnika, ala teenindav transport jms) näol. 

Kumulatiivset mõju planeeringu elluviimisega ei kaasne ning õhusaaste osas piirkonna taluvust 

suure tõenäosusega ei ületata. Peamine mõju välisõhule kaasneb hoonete, rajatiste ja vajalike 

tehnovõrkude ehitamise etapis ning on ajutise iseloomuga. Täiendavad heitmed välisõhku 
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tulenevad ehitustegevusega kaasnevast tolmust ja sisepõlemismootorite tööst. Kui 

mootorsõidukite heitgaasi normid jäävad atmosfääriõhu kaitse seaduse ning sellega seotud 

keskkonnaministri määruse „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, 

määramise ja hindamise meetodid“ piiresse, ei ole heitgaasidest tingitud mõju oluline. Hilisem 

mõningane mõju välisõhule võib ilmneda, kui rajatavatesse hoonetesse planeeritakse lokaalne 

küte, kuid seda on antud hetkel raske hinnata, kuna detailplaneeringu algatamise faasis pole 

esitatud andmeid rajatavate küttesüsteemide kohta. 

 

4.5. Jäätmetekkega seonduvad mõjud 

Jäätmete sorteeritud kogumine peab toimuma vastavalt jäätmeseaduses ja valla 

jäätmehoolduseeskirjas toodud nõuetele. Ehitustegevusega kaasneb teatav jäätmeteke 

(ehitusmaterjalide jäägid, nende pakendid, teisaldatav pinnas jms). Ehitustegevuse käigus 

tekkivad suuremõõtmelised ja muud ehitusjäätmed tuleb üle anda litsentseeritud käitlejale, 

võimalusel suunata taaskasutusse. Kohalikul omavalitsusel on õigus nõuda jäätmete üleandmist 

tõendavate dokumentide esitamist ja jäätmekäitluse käsitlemist ehitusprojektis. Planeeringuga 

kavandatav tegevus ei suurenda siiski märkimisväärselt jäätmeteket. Jäätmete käitlemist 

teadaolevalt kohapeal ei kavandata ja jäätmetekke mõju avaldub jäätmete lõppkäitleja juures. 

Seega ei oma kavandatav tegevus eeldatavalt jäätmetekkest tulenevat olulist negatiivset mõju 

keskkonnale. 

 

4.6. Müra, vibratsioon, valgus-, soojus- ja kiirgussaaste ja visuaalne mõju 

Ehitustegevuse käigus tekib müra ehitusmaterjalide transportimisel ja ehitusmehhanismide tööst 

tingituna. Selline mürateke kaasneb pea iga ehitusega. Ehitustööde ajal tuleb arvestada 

Sotsiaalministri määruses „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega 

hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid” tooduga. Uue hoonestuse rajamise tagajärjel 

müratase piirkonnas, välja arvatud ehitustööde käigus, eeldatavalt märkimisväärselt ei suurene. 

Planeeringualal pole ette näha püsiva vibratsiooni, soojus- ja/või kiirgussaaste tekkimist. 

Mõningane ajutine tajutav vibratsioon võib kaasneda hoonete vundamendisüvendite rajamisega, 

kui selle mõju ulatus ei ole tõenäoliselt märkimisväärne, kuna lähim elamu on planeeringualast 

ca 50 m kaugusel metsa sees. 

 

4.7. Mõju majanduslikele ja sotsiaalsetele aspektidele ning kultuuriväärtustele 

Potentsiaalne positiivne mõju sotsiaalmajanduslikule keskkonnale ilmneb läbi kaasaegsete 

elamute rajamise küla lääneserva. Mõningane häiring võib mõjutada uute elamute rajamisel 

naaberkruntide valdajaid (Ranna läänes ja Pärna idas), kes võivad olla harjunud olukorraga, et 

nende kinnistuid eraldav planeeringuala on seni olnud inimtegevusest minimaalselt mõjutatud 

ala. Planeeringu elluviimisega tekivad nende kinnistute naabrusesse uued elamud. Ka võib üles 

kerkida planeeringuala läbivate erateede kasutuse küsimus, seda iseäranis Ninase panga teel, mis 

on Tagaranna külas maaomaniku poolt mootorsõidukitega liiklemiseks suletud. Vastavad 

konfliktid on ennetatavad planeeringu elluviija ja naabrite omavahelise suhtluse käigus. 

 

Arvestades Tagaranna küla ajaloolist paiknemist on küla laienemispotentsiaali ilmnedes igati 

loogiline laieneda esmalt ajaloolise asustusega otseselt külgnevatele aladele nagu seda 

Uuekõrtsi-Tõnsu maaüksus kahtlemata on. Uute ehitiste rajamisel tuleb arvestada ÜPs toodud 

soovitusi arhitektuuriliste lahenduste ja kasutatavate materjalide osas. Kuna detailplaneeringu 

elluviimisega ei kaasne lageraiet vms maastikupildi kardinaalset muutust, siis ÜPs toodud 

soovitustega arvestamisel ajaloolise asustuse kultuuriväärtusi kahjustavat mõju või esteetiliselt 

häirivat üleminekut ajalooliselt asustuselt uuele suure tõenäosusega ei ilmne. Uued hooned 

sulanduvad ümbritsevasse looduskeskkonda tänu planeeringualale kasvama jäävale puistule.  

 

Uute elamute rajamisega kaasneb rahvaarvu mõningane kasv piirkonnas. See omakorda 

soodustab kohalike teenuste tarbimist ja elavdab külaelu. Ettevõtlustulude kasvuga kaasneb ka 

maksulaekumise suurenemine. Kokkuvõtvalt avaldab antud DP pigem positiivset mõju piirkonna 
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majanduslikele ja sotsiaalsetele näitajatele läbi elanikkonna lisandumise ja sellega kaasnevate 

aspektide.  

 

5. Tegevusega kaasnevate avariiolukordade esinemise võimalikkus 

 

Ehitustegevus on avariide- ja tööõnnetuste rohke tegevusvaldkond. Avariid võivad ette tulla 

kõikjal, eriti töötamisel erinevate seadmete ja mehhanismidega, kuid ka kemikaalide ja kütuste 

käitlemisel. Arvestades planeeringuala asukohta, pole transpordi puhul välistatud õnnetusoht 

mootorsõidukite kasutamisel kitsastel metsavahelistel erateedel. Samas, kõigi vastavate nõuete 

täitmisel ei tohiks tavapäraselt õnnetusi juhtuda ning tegemist võib olla vaid hädaolukordadega. 

Nimetatud sündmuste esinemise tõenäosus on suhteliselt väike, kuna tööd on tõenäoliselt 

suhteliselt lühiajalised ning rasketehnika viibib piirkonnas vaid ajutiselt. Kvalifitseeritud tööjõu 

kasutamine ja infovahetus töödel osalevate inimeste vahel ning töökorras tehnika kasutamine 

aitab vähendada kõikvõimalikke avariisid ja nendest tulenevat võimalikku kahjulikku mõju 

keskkonnale.  

 

6. Natura 2000 võrgustiku alad ja muud kaitstavad loodusobjektid planeeringualal,  

kavandatava tegevuse eeldatav mõju Natura 2000 võrgustiku alale 

 

Natura 2000 on üle-Euroopaline kaitstavate alade võrgustik, mille eesmärk on tagada haruldaste 

või ohustatud lindude, loomade ja taimede ning nende elupaikade ja kasvukohtade kaitse. Natura 

2000 loodusalad ja linnualad on moodustatud tuginedes Euroopa Nõukogu direktiividele 

92/43/EMÜ ja 79/409/EMÜ. Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse 

alusel on keskkonnamõju hindamine vajalik juhul kui kavandatav tegevus võib eeldatavalt 

mõjutada Natura võrgustiku ala.  

 

Planeeringuala kattub osaliselt Küdema lahe hoiuala (KLO2000318) maismaaosaga. See kuulub 

Natura 2000 võrgustikku Küdema lahe linnu- ja loodusalana (EE0040432). Maaüksuse hoiualale 

jääval osal on registreeritud EÜ nõukogu direktiivi 92/43 EMÜ I lisas nimetatud kaitstavad 

kooslused lood (6280*), merele avatud pankrannad (1230) ja esmased rannavallid (1210). 

Kaitsealuste ja taimeliikide elupaiku Keskkonnaregistri andmetel maaüksusel ei esine, kuigi 

eelhinnangu koostamisele eelnenud välitööde käigus olid mõned orhideeliigid alal tuvastatavad. 

Küdema lahe hoiuala mereala on oluline rändlindude peatuspaik ja toitumisala. Hoiualal on 

keelatud nende elupaikade ja kasvukohtade hävitamine ja kahjustamine, mille kaitseks hoiuala 

moodustati ning kaitstavate liikide oluline häirimine, samuti tegevus, mis seab ohtu elupaikade, 

kasvukohtade ja kaitstavate liikide soodsa seisundi. Looduskaitseseaduse kohaselt peab hoiuala 

piires asuva kinnisasja valdaja esitama hoiuala valitsejale teatise järgmiste tegevuste 

kavandamise korral: 

 tee rajamine; 

 loodusliku kivimi või pinnase teisaldamine; 

 loodusliku ja poolloodusliku rohumaa ning poldri kultiveerimine ja väetamine; 

 maaparandussüsteemi rajamine ja rekonstrueerimine. 

 

Detailplaneeringuga soovitakse vähendada ehituskeeluvööndit kinnistut läbiva Ninase panga 

teeni (eratee, 4830351) ehk kuni Küdema lahe hoiuala välispiirini, millisel juhul väheneks 

ehituskeeluvöönd praeguselt 200 m olenevalt tee ja veepiiri omavahelisest kaugusest 35-90 

meetrini. Ninase panga teest mere poole ehitamine ei ole seega ka pärast ehituskeeluvööndi 

võimalikku vähendamist aktuaalne. Hoiualale jääval osal kinnistust leidub loopealseid (6280*), 

mis aegamisi paratamatult kadastiku ja hiljem männikuga kinni kasvavad, kuna suure 

tõenäosusega pole neid pärast II Maailmasõda sihipäraselt majandatud. Arvestades 

niidukoosluste suurust ja paiknemist planeeringualal ning nende võimaliku hooldamisega 

kaasnevat majanduslikku potentsiaali, pole tõenäoline sinna majandamisest huvitatud 

loomakasvatajat leida. Seetõttu on soovitav planeeringu elluviimisel loopealsel kasvavat võsa 
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harvendada nii, et seda oleks võimalik mingilgi määral uuesti kasutama hakata. Ka mõõdukas 

tallamine, mis planeeringu elluviimisega teoreetiliselt kaasneb, vähendab niidukoosluste 

kinnikasvamise kiirust võrreldes praeguse olukorraga, kus alal tegevust ei toimu. 

 

Märkimisväärset mõju Küdema lahe hoiuala merealale, mis on oluline rändlindude peatuspaik ja 

toitumisala, planeeringu elluviimisest suure tõenäosusega ei lähtu, kuna planeeringualalt ei ole 

võimalik veepiirile laskuda näiteks veesõidukite kasutamiseks hoiuala veealal. Ei ole põhjust 

eeldada, et inimeste võimalik ajutine viibimine pankrannikul võiks oluliselt hoiuala veeala 

kasutavaid veelinde häirida. Hoiuala kaitse eesmärgina loetletud liike planeeringualal suure 

tõenäosusega ei leidu.  

 

Nagu juba mainitud, puudub planeeringualalt reaalne võimalus liikuda veepiirile üle 

elupaigatüüpide pankrannad (1230) ja esmased rannavallid (1210). Pangaastangu kõrgus kinnistu 

põhjapiiril on ca 4 m ja see on püstloodis ilma veepiirile laskumise võimaluseta. Seetõttu puudub 

planeeringu ellu viimisest lähtuv mõju nimetatud elupaigatüüpidele. 

 

Ülaltoodust tulenevalt võib järeldada, et planeeritava tegevuse iseloomu arvestades eeldatav 

mõju, sh olulist kumulatiivset mõju Natura 2000 võrgustiku aladele puudub või on pigem 

positiivne, kui alal leiduvaid poollooduslikke kooslusi uuesti hooldama hakatakse.  

 

7. Kokkuvõte ja järeldus 

 

Üldplaneeringu kohaselt paikneb Tagaranna külas asuva Uuekõrtsi-Tõnsu maaüksus 

detailplaneeringu kohustusega alas. Detailplaneeringu alusel soovitakse muuhulgas vähendada 

ehituskeeluvööndi ulatust. Planeeringualale ei ole plaanis rajada keskkonnaohtlikke või 

keskkonda reostavaid objekte, millest tulenev keskkonnamõju võiks kanduda üle senise 

maaüksuse piiride. Seetõttu olulisi negatiivseid keskkonnamõjusid antud detailplaneeringuga ette 

näha pole: 

 Mõju põhja- ja pinnaveele võib avalduda olukorras, kui ehitustöödel juhtub õnnetus 

kasutatavate mehhanismidega või kemikaalide/kütuste kasutamisel ning käitlemisel ja 

leke jõuab põhjavette. Samuti võib mõju põhjaveele avalduda, kui planeeringuala 

kaitsekraavidesse maetakse keskkonnaohtlikke jäätmeid. Meetmena rakendada 

tööohutusnõuete jälgimist ja nõuetekohast jäätmekäitlust; 

 Käesoleva detailplaneeringu raames ei kavandata tegevusi, mis mõjutaksid otseselt ja 

oluliselt maavarade kasutamist; 

 Kindlasti tuleb hoonete ja rajatiste ehitamisel silmas pidada üldplaneeringus toodud 

soovitusi maastiku ümberkujundamise (raided) ja tehnovõrkude rajamise osas. Samuti 

tuleks võimalusel arvestada planeeringualal kasvavate kaitsealuste orhideeliikidega ja 

ehitustööde käigus nende kasvukohti säästa. Detailplaneeringu elluviimisega kaasnev 

mõju loomade liikumisvõimalustele on pigem minimaalne ja lokaalne. Potentsiaalset 

mõju haudelinnustikule aitab leevendada see, kui planeeringualal säilitatakse suuremad 

kadakad ja lehtpuud ning paigaldatakse pesakaste; 

 Kumulatiivset mõju planeeringu elluviimisega ei kaasne ning õhusaaste osas piirkonna 

taluvust ei ületata; 

 Planeeringuga kavandatav tegevus ei suurenda märkimisväärselt jäätmeteket; 

 Uue hoonestuse rajamise tagajärjel müratase piirkonnas, välja arvatud ehitustööde käigus, 

märkimisväärselt ei suurene. Planeeringualal pole ette näha püsiva vibratsiooni, soojus- 

ja/või kiirgussaaste tekkimist; 

 Mõningane häiring võib mõjutada uute elamute rajamisel naaberkruntide valdajaid ja 

erateede omanikke. Vastavad konfliktid on ennetatavad planeeringu elluviija ja naabrite 

omavahelise suhtluse käigus; 
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 Planeeritava tegevuse iseloomu arvestades eeldatav mõju Natura 2000 võrgustiku aladele 

puudub või on pigem positiivne, kui alal leiduvaid poollooduslikke kooslusi uuesti 

hooldama hakatakse; 

 Kvalifitseeritud tööjõu kasutamine ja infovahetus töödel osalevate inimeste vahel ning 

töökorras tehnika kasutamine aitab vähendada kõikvõimalikke avariisid ja nendest 

tulenevat võimalikku kahjulikku mõju keskkonnale. 

 

Keskkonnamõju eelhinnangu tulemusena võib seega väita, kavandatav tegevus ei ületa 

eeldatavalt tegevuskoha keskkonnataluvust, sellel puudub oluline kumulatiivne mõju, see ei sea 

ohtu inimese tervist ja heaolu, kultuuripärandit, vara ega mõjuta oluliselt Küdema lahe hoiuala 

kaitseväärtusi. Küll tuleks detailplaneeringu koostamisel pidada silmas Ninase poolsaare 

üldplaneeringus (Mustjala valla osa-üldplaneering) toodud soovitusi ehitustegevusele. 

 

Detailplaneeringul puudub piiriülene mõju ja lähtuvalt kavandatava tegevuse iseloomust ka 

oluline strateegiline mõju maakondliku või omavalitsuse territooriumi mastaape silmas pidades.  

 

Eeltoodust tulenevalt on Saaremaa Vallavalitsus seisukohal, et käesoleva detailplaneeringuga 

kavandatav tegevuse elluviimisega ei kaasne eeldatavalt olulist negatiivset keskkonnamõju ning 

keskkonnamõju strateegilist hindamist ei ole põhjust algatada. 

 

 

Koostaja: Bert Holm 

 

Keskkonnaosakonna juhataja 


