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Lisa 3 

Saaremaa Vallavolikogu  

27.05.2021. a otsusele nr 1-3/34   

 

 

KESKKONNAMÕJU EELHINNANG  

Laugu külas asuva Angervaksa maaüksuse (40301:003:0444) detailplaneeringu algatamise 

taotlusele 

 

21.02.2020 

 

1. Kavandatav tegevus, selle asukoht ning seos strateegiliste 

planeerimisdokumentidega:  

 

Käesolev eelhinnang on antud Saaremaa vallas, Laugu külas asuva Angervaksa maaüksuse 

detailplaneeringu (edaspidi DP) algatamistaotlusele. DP ala hõlmab Saaremaa vallas Laugu 

külas Laugu katastriüksust (katastriüksuse tunnus 40301:003:0444, pindala 11770 m
2
, 100% 

elamumaa sihtotstarbega) (joonis 1).  

 

 
Joonis 1. Planeeringu ala asukoht. (Maa-amet 10.02.2021) 

 

Detailplaneeringu eesmärgiks on katastriüksusele ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste 

määramine elamu ja abihoonete rajamiseks, selleks ranna ehituskeeluvööndi vähendamise 

ettepaneku tegemine, liikluskorralduse põhimõtete määramine, tehnovõrkude, trasside ja 

tehnorajatiste asukoha määramine, hoonestuse ja haljastuse põhimõtete ja ulatuse määramine, 
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keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks, seadustest ja teistest 

õigusaktidest tulenevate kitsenduste ja servituutide ulatuse määramine.  

 

Alal kehtib Leisi Vallavolikogu 19. detsembri 2000. a määrusega nr 25 kehtestatud Leisi valla 

üldplaneering (edaspidi nimetatud üldplaneering). Üldplaneeringus ei ole planeeringualale 

juhtotstarvet määratud. Üldplaneeringu seletuskirja pt 13.1 kohaselt on elamuehituse korral 

soovitav hoone püstitada kunagise ehituskrundi asukohale ning et rannikutsoonis elamumaale 

antakse ehitusõigus, kui kinnistu või krunt on vähemalt 5000 m
2
 suur ja krundi laius 

rannajoonel vähemalt 50 m. Üldplaneeringuga ei ole ranna ehituskeeluvööndit 

üldplaneeringus vähendatud. Samuti ei ole üldplaneeringus määratud korduva üleujutusega 

ala piiri. Looduskaitseseaduse § 35 lg 3
1
 kohaselt kui korduva üleujutusega ala piiri ei ole 

määratud, loetakse korduvalt üleujutatud ala piiriks üks meeter kaldajoone kõrgusväärtusest. 

 

Vastavalt „Saare maakonnaplaneering 2030+” (kehtestatud riigihalduse ministri 27.04.2018 

käskkirjaga nr 1.1-4/94) lisas 12 olevale teemaplaneeringule „Asustust ja maakasutust 

suunavad keskkonnatingimused” (kehtestatud maavanema 28.04.2008 korraldusega nr 474) 

moodustab Saare maakonnas rohelise võrgustiku Natura 2000 võrgustik, mis koosneb 

kaitsealadest, hoiualadest ja püsielupaikadest ning mere ranna piiranguvööndist. Lähtuvalt 

eeltoodust paikneb planeeringuala rohelise võrgustiku alal. Leisi valla üldplaneeringuga 

rohelise võrgustiku alasid täpsustatud ei ole. 

 

Planeeringualal on Leisi Vallavalitsuse 25. novembri 2008. a korraldusega nr 408 kehtestatud 

Laugu küla Harjaka detailplaneering, millega planeeriti elamukrundid praegustele Pätsu 

(40301:003:0442),  Merela (40301:003:0443), Angervaksa (40301:003:0444) ja Anni 

(40301:003:0445) katastriüksustele ning anti ehitusõigus elamute ja abihoonete ehitamiseks. 

Harjaka detailplaneeringuga ehituskeeluvööndit ei vähendatud.  

 

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (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.  

 

2. Planeeringuala kitsendused ja kommunikatsioonid  

 

LKS § 38 lg 1 p-st 1 tulenevalt on ehituskeeluvööndi laius meresaartel 200 meetrit. 

01.04.2007 jõustunud looduskaitseseaduse muudatuse järgselt (LKS § 35 lg-st 31) määratakse 

korduva üleujutusega ala piir mererannal üldplaneeringuga. Kui korduva üleujutusega ala piiri 

ei ole üldplaneeringuga määratud, loetakse korduvalt üleujutatud ala piiriks üks meeter 

kaldajoone kõrgusväärtusest. Alal kehtivas Leisi valla üldplaneeringus ei ole korduva 

üleujutusega alad määratud.  LKS § 38 lg 3 alusel on ranna ehituskeeluvööndis uute hoonete 
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ja rajatiste ehitamine keelatud. Lähtuvalt eeltoodust paikneb Angervaksa maaüksus täies 

ulatuses Läänemere ranna ehituskeeluvööndis. Lisaks  Läänemere ranna ja kalda 

ehituskeeluvööndile seavad kitsendusi ka veekaitsevöönd ja ranna piiranguvöönd. Tagatud 

peab olema kallasraja läbitavus.  

 

Kinnistu maismaapoolsesse ossa ulatub avalikult kasutatava tee kaitsevööd ning 

elektripaigaldise kaitsevöönd.  Lisaks on kinnistule rajatud puurkaev, millel on 10 m 

hooldusala.  

 

Angervaksa kinnistul asub Riigimetsa Majandamise Keskuse poolt kaardistatud 

pärandkultuuriobjekt – Laugu telliskiviahi. Tegemist ei ole riikliku kaitse all oleva objektiga. 

Niisuguseid pärandkultuuri objekte kaitstakse eelkõige läbi omanikuhoiu. Viimasele viitab ka 

„Saare maakonnaplaneering 2030+”. Võimalusel  tuleks planeeringu koostamisel arvesse 

võtta pärandkultuuri säilitamise võimalikkust maksimaalses ulatuses. 

 

3.  Planeeringuala keskkonnatingimused 

 

Kinnistule on juurdepääs Orissaare-Leisi-Mustjala teelt  nr 21129 (joonis 2). Planeeringuala 

hoonestusala absoluutkõrgus jääb vahemikku 1-2,5 m. Reljeef on tasane, kuid  vähese ja lauge 

langusega mere suunas. Kinnistu merepoolne osa on  suuremas osas kaetud pillirooga, kitsa 

ribana on mööda kinnistu piiri tekitatud ligipääs randa (joonis 3).  Maa-ameti mullastiku 

kaardirakenduse kohaselt on sellel alal tegemist valdavalt ranniku- ja sooldunud muldadega.  

Kinnistu maanteepoolne osa, kus asub ka olemasolev hoonestus, on aga kaetud valdavas osas 

ca 80 aastase männienamusega puistuga, leidub ka kuuske, kaske. Alates metsapiirist ja  

olemasolevast hoonestusest on reljeefi tõus maantee suunas märgatavam. Viimasele annab 

kinnitust ka asjaolu, et tegemist ei ole enam mitte ranniku- ja sooldunud muldadega, vaid 

gleistunud leetjate muldadega.  

 

Tegemist on kinnistuga, kus on ajalooliselt asunud Laugu mõisa telliskivitööstus. 

Detailplaneeringu algatamise taotlusele on lisatud ka selle kohta täpsem uurimus. Käesoleval 

hetkel asub kinnistul olemasolev ebaseaduslikult rajatud hoonestus (joonis 4). Olemasoleva 

hoonestuse juures on osaliselt säilinuid ajaloolise ahjumaja varemed (joonis 5).  
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Joonis 2.  Käesoleval hetkel on juurdepääs detailplaneeringualale üle Merela kinnistu. (Liis 

Sepp 13.01.2020) 

 

 
Joonis 3. Vaade mere poolt hoonestusala suunas.  (Liis Sepp, 13.01.2020) 
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Joonis 4. Vaade olemasolevale hoonestusele.  (Liis Sepp, 13.01.2020) 

 

 

 
Joonis 4. Vaade säilinud telliskiviahju varemetele.  (Liis Sepp 13.01.2020) 
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4. Planeeritud tegevusega kaasnevad mõjud 

 

Planeeritud tegevustega kaasnevad mõjud on kas ehitamisaegsed või ehitamisjärgsed mõjud. 

Ehitamisaegsete mõjude puhul on tegemist intensiivsemate mõjudega kui seda on 

ehitamisjärgsed, kuid mis on siiski lühiajalised ning nende mõjude ilmnemine lõpeb enamasti 

ehitustegevuse lõpetamisega. Planeeringualale ei ole plaanis rajada keskkonda reostavaid ega 

ohustavaid objekte, millest võiks lähtuda naabermaaüksustele edasi kanduv oluline 

keskkonnamõju.   

 

4.1. Mõju põhja- ja pinnaveele 

 

Planeeringuala paikneb keskmiselt  kaitstud põhjaveega alal. Reostatud pinnase kohta andmed 

puuduvad ning tõenäoliselt see maaüksusel puudub. Kinnistul asub olemasolev puurkaev ning 

reoveesüsteem, millede vahel eeldatavasti puudub nõuetekohane vahemaa, mis aitaks vältida 

kaevuvee seisundi halvenemist. Seega tuleb reoveekäitluslahendused edaspidi viia 

nõuetekohaseks vastavalt piirkonna põhjaveekaitstusele ja tagada piisavad vahekaugused. 

Lisaks tuleb arvestada keskkonnaministri 31.07.2019 määruse  nr 31 "Kanalisatsiooniehitise 

planeerimise, ehitamise ja kasutamise nõuded ning kanalisatsiooniehitise kuja täpsustatud 

ulatus" § 3 p 3’ga, mille kohaselt tuleb reoveepuhasti asukohaks tuleb valida ala, mida ei 

ohusta üleujutused.  

  

Mõju põhja- ja pinnaveele võib avalduda ka ehitustöödel tekkiva õnnetuse käigus 

kemikaalide/kütuste lekkimisel põhjavette. Oluline keskkonnamõju põhja- ja pinnaveele võib 

samuti avalduda maapinnale ladestatud või maetud keskkonnaohtlike jäätmete tõttu, mida 

planeeringu elluviimise käigus eeldatavasti oodata ei ole.  

 

4.2. Mõju maavaradele 

 

Keskkonnaregistri andmetel ei paikne planeeringualal maardlaid ega kaevandamisväärseid 

maavarasid. Planeeringuga kavandavate tegevustega ei kaasne maa-ainese ega maavarade 

otsest arvestatavat kaevandamist, kuid mõningane maavarade kasutamise vajadus tekib seoses 

teede ja parkimisala rajamisega kavandatava hoonestuse juurde, mis eeldab täitematerjali 

kasutust. Tegevusi, mis otseselt mõjutaksid maavarade kasutamist, käesoleva 

detailplaneeringu raames ei kavandata. Erinevate ehitustööde käigus kooritavat pinnast saab 

ära kasutada krundi piires, väljaspool maaüksust maa-ainese kasutamiseks on vajalik 

Keskkonnaameti luba. 

 

4.3. Mõju pinnasele, taimestikule ja loomastikule 

 

Peamine mõju pinnasele kaasneb hoonete, rajatiste ja sinna juurde kuuluvate tehnosüsteemide 

rajamisel. Ehitustegevuse käigus on oht pinnase saastumiseks territooriumil ladustatavate ja 

kasutatavate kemikaalidega (nt kütused). Ehitustegevuse käigus hävineb paratamatult 

haljastus planeeritavate hoonete ja rajatiste alusel alal ning ka vahetus naabruses võib 

ehitustehnika tallamise ja materjalide ladustamise tõttu kahjustuda osa alustaimestikku. 

Keskkonnaregistri andmetel ei leidu planeeringualal kaitstavaid liike. 
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Planeeringuala paikneb maakonnaplaneeringu kohaselt rohelise võrgustiku alal. Rohelise 

võrgustiku toimimise kõige olulisem meede on võrgustiku terviklikkuse/sidususe tagamine. 

Planeeringu elluviimisel ei teki piirkonda uut kompaktset hoonestusala ja tegemist ei ole 

olulise ruumilise mõjuga objektiga, mis takistaks rohevõrgustiku edaspidist toimimist. 

Elluviimisel  tuleb säilitada seal asuvad olemasolevad looduskooslused (kõrghaljastus) 

maksimaalses võimalikus ulatuses. Vältida tuleks ka kõrgete piirdeaedade rajamist, mis 

võivad osutuda metsloomade liikumisteedel takistuseks. Lisaks on planeeringu algatamise 

materjalide juurde lisatud uurimuse kohaselt tegemist olnud ka juba ajalooliselt 

inimõjutustega alaga. Lähtuvalt eeltoodust ei ole oodata, et planeeringu elluviimine seaks ohtu 

rohevõrgustiku edaspidise toimimise. 

 

4.4. Mõju välisõhu seisundile 

 

Märkimisväärset õhusaastatuse suurenemist käesoleva planeeringu elluviimisega ei kaasne. 

Mõningane mõju välisõhule kaasneb ehitustööde käigus eralduva heitgaaside emissiooni näol. 

Peamine mõju välisõhule kaasneb hoonete, rajatiste ja vajalike tehnovõrkude ehitamise etapis, 

kuid mis on vaid ajutise iseloomuga. Kumulatiivset mõju ei esine ning õhusaaste osas 

piirkonna taluvust suure tõenäosusega ei ületata. Heitmed satuvad välisõhku peamiselt 

ehitustegevusega kaasnevast tolmust ja sisepõlemismootorite tööst. Kuna mootorsõidukite 

heitgaasi normid peavad vastama Keskkonnaministri 22. septembri 2004. a. määrusele nr. 122 

„Mootorsõiduki heitgaasis sisalduvate saasteainete heitkoguste, suitsususe ja mürataseme 

piirväärtused”, ei ole heitgaasidest tingitud mõju oluline. 

 

4.5. Jäätmetekkega seonduvad mõjud 

 

Jäätmete sorteeritud kogumine peab toimuma vastavalt jäätmeseaduses ja valla 

jäätmehoolduseeskirjas toodud nõuetele. Ehitustegevusel tekivad jäätmed hoonete ja rajatiste 

ehitamisel (ehitusmaterjali, nende pakendid, teisaldatav pinnas jms). Ehitustegevuse käigus 

tekkivad suuremõõtmelised ja muud ehitusjäätmed tuleb üle anda litsentseeritud käitlejale - 

võimalusel suunata taaskasutusse. Vajadusel on kohalikul omavalitsusel õigus nõuda jäätmete 

üleandmist tõendavate dokumentide esitamist. Planeeringuga kavandatav tegevus ei suurenda 

märkimisväärselt jäätmeteket. Jäätmete käitlemist kohapeal ei kavandata ja jäätmetekke mõju 

avaldub jäätmete lõppkäitleja juures. Kavandatav tegevus ei oma seega eeldatavalt 

jäätmetekkest tulenevat olulist negatiivset mõju keskkonnale. 

 

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

 

Ehitustegevuse käigus tekib paratamatult  müra ehitusmaterjalide vedamisel ja mehhanismide 

tööst. Niisugune mürateke kaasneb pea iga ehitusega. Ehitustööde ajal tuleb arvestada 

Sotsiaalministri määrusega nr. 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning 

ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid”. Uue hoonestuse rajamise 

tagajärjel müra- ja välisõhu saastetase piirkonnas, välja arvatud ehitusaegselt, eeldatavalt 

märkimisväärselt ei suurene. Planeeringualal pole ole ette näha vibratsiooni, soojus- ja/või 

kiirgussaaste tekkimist. 
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4.7. Mõju majanduslikele ja sotsiaalsetele aspektidele 

 

Planeeringu elluviimine avaldab pigem positiivset mõju piirkonna majanduslikele ja 

sotsiaalsetele näitajatele tänu elanike lisandumisele Laugi külla.  

 

 

5. Tegevusega kaasnevate avariiolukordade esinemise võimalikkus 

 

Ehitustegevus on üks avariide ja tööõnnetuste rohkeim tegevusvaldkond. Avariid võivad 

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

ja kütuste käitlemisel. Transpordi puhul pole välistatud õnnetusoht liikluses. Samas, kõigi 

nõuete täitmisel ei tohiks tavapäraselt eelpool kirjeldatud olukordi ette tulla ning tegemist 

saab olla vaid hädaolukordadega. Nende juhtumise tõenäosus on väike seetõttu, et 

planeeritavad tööd on lühiajalised ning nõuetest kinni pidades on minimeeritud ka 

avariiolukordade esinemise võimalused. Ohutustehnika jälgimisel ja tehniliselt korras 

masinate kasutamisel on avarii tekkimine ja saasteainete levik pinnasesse või vette ning 

sellest olulise reostuse tekkimine ebatõenäoline. 

 

 

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

kavandatava tegevuse eeldatav mõju.  

 

Natura 2000 on üleeuroopaline 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.  

 

Käesoleva detailplaneeringuga kavandatu ei hõlma tegevusi Natura 2000 võrgustiku aladel ja 

Väinamere hoiuala territooriumil, küll aga piirneb kinnistu Väinemere hoiualaga ning 

samadesse piiridesse jäävate Nautra 2000 võrgustikku kuuluvate Väinemere loodus- ja 

linnualadega.  

 

Väinamere hoiuala kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud 

elupaiga- tüüpide  –  veealuste  liivamadalate  (1110),  liivaste ja  mudaste  pagurandade  

(1140),  ranniku-lõugaste (1150*), laiade madalate lahtede (1160), karide (1170), esmaste 

rannavallide (1210), püsitaimestuga kivirandade (1220), merele avatud pankrandade (1230), 

väikesaarte ning laidude (1620),  rannaniitude  (1630*),  püsitaimestuga  liivarandade  (1640),  

jõgede  ja  ojade  (3260), kadastike (5130), lubjarikkal mullal kuivade niitude (6210*), 

lubjavaesel mullal liigirikaste niitude (6270*),  loodude  (6280*),  sinihelmikakoosluste  

(6410),  aas-rebasesaba  ja  ürt-punanupuga niitude  (6510),  puisniitude  (6530*),  allikate  ja  

allikasoode  (7160),  liigirikaste  madalsoode (7230), vanade loodusmetsade (9010*) ja 

puiskarjamaade (9070) ning II lisas märgitud liikide – hallhülge (Halichoerus grypus), 
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läänemere viigri (Phoca hispida bottnica), teelehe-mosaiikliblika (Euphydryas aurinia), suur-

mosaiikliblika (Euphydryas maturna), kauni kuldkinga (Cypripedium calceolus) ja madala 

unilooga (Sisymbrium supinum) elupaikade kaitse, samuti nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ I 

lisas nimetatud linnuliikide ja I lisas nimetamata rändlinnuliikide elupaikade kaitse. 

Linnuliigid, kelle elupaiku kaitstakse, on: soopart (Anas acuta), luitsnokk-part (Anas 

clypeata), piilpart  (Anas  crecca),  viupart  (Anas  penelope),  sinikael-part  (Anas  

platyrhynchos),  rägapart (Anas querquedula), rääkspart (Anas strepera), suur-laukhani 

(Anser albifrons), hallhani (Anser anser),  väike-laukhani  (Anser  erythropus),  rabahani  

(Anser  fabalis),  kivirullija  (Arenaria interpres),  sooräts  (Asio  flammeus),  punapea-vart  

(Aythya ferina),  tuttvart  (Aythya  fuligula), merivart (Aythya marila), hüüp (Botaurus 

stellaris), mustlagle (Branta bernicla), valgepõsk-lagle (Branta  leucopsis),  sõtkas  

(Bucephala  clangula),  niidurüdi  (Calidris  alpina  schinzii),  suurrüdi (Calidris  canutus),  

väiketüll  (Charadrius  dubius),  liivatüll  (Charadrius  hiaticula),  roo-loorkull (Circus 

aeruginosus),  välja-loorkull  (Circus cyaneus),  aul  (Clangula  hyemalis),  rukkirääk  (Crex 

crex),  väikeluik  (Cygnus  columbianus  bewickii),  laululuik  (Cygnus  cygnus),  kühmnokk-

luik (Cygnus  olor),  lauk  (Fulica  atra),  sookurg  (Grus  grus),  merikotkas  (Haliaeetus  

albicilla), punaselg-õgija  (Lanius  collurio),  kalakajakas  (Larus  canus),  tõmmukajakas  

(Larus  fuscus), naerukajakas (Larus ridibundus), plütt (Limicola falcinellus), vöötsaba-vigle 

(Limosa lapponica), mustsaba-vigle (Limosa limosa), tõmmuvaeras (Melanitta fusca), 

mustvaeras (Melanitta nigra), väikekoskel  (Mergus  albellus),  jääkoskel  (Mergus  

merganser),  rohukoskel  (Mergus  serrator), suurkoovitaja  (Numenius arquata),  kormoran  

ehk  karbas  (Phalacrocorax  carbo),  tutkas (Philomachus  pugnax),  plüü  (Pluvialis  

squatarola),  tuttpütt  (Podiceps  cristatus),  naaskelnokk (Recurvirostra  avosetta),  hahk  

(Somateria  mollissima),  väiketiir  (Sterna  albifrons),  räusktiir (Sterna  caspia),  jõgitiir  

(Sterna  hirundo),  randtiir  (Sterna  paradisaea),  tutt-tiir  (Sterna sandvicensis), vööt-

põõsalind (Sylvia nisoria), tumetilder (Tringa erythropus), mudatilder (Tringa glareola),  

heletilder  (Tringa  nebularia),  punajalg-tilder  (Tringa  totanus)  ja  kiivitaja  (Vanellus 

vanellus). 

 
 

6.1 Kavandatava tegevuse mõju kaitstavatele aladele 
 

Eelpool nimetatud kaitse-eesmärgiks olevate  elupaikade ja liikide pesitsusalasid 

planeeringualal või planeeringualaga piirneval merealal registreeritud ei ole (väljaarvatud 

väikeluik), kuid ei saa välistada, et neid soodsatel tingimustel seal üldse ei leiduks. 

Planeeringualaga piirnev mereala on laias ulatuses registreeritud kui väikeluige levikuala. 

Väikeluik on arvukaim läbirändav luigeliik Eestis ning tema kaitse tegevuskava kohaselt on 

Pammana poolsaare idapoolse külje näol tegemist nimetatud linnuliigi kevadrändeaegse 

peatuskohaga. Planeeringualast välja jäävale merealale on registreeritud ka kaitstav elupaik 

veealused liivamadalad (1150). 

 

Võttes arvesse planeeringu eesmärki ja sellega kavandatavat mahtu, ei ole oodata, et tegevus 

mõjutaks kaitse-eesmärgiks olvate linnuliikide tegevust või mõjutaks kaitstavat elupaika. 

Detailplaneeringuga ei ole kavandatud tegevusi, mis toimuksid merealal ning ei ole oodata, et 
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ühe majapidamise lisandumise tulemusel tõuseks piirkonnas oluliselt müra või muude 

häiringute tase niisuguses ulatuses, mis seal pesitsevaid või rändel olevaid linnuliike häirida.   

  

 

7. Kokkuvõte ja järeldus 

 

Tegemist on üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga, mille eesmärgiks on 

katastriüksusele ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine elamu ja abihoonete 

rajamiseks, selleks ranna ehituskeeluvööndi vähendamise ettepaneku tegemine, 

liikluskorralduse põhimõtete määramine, tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukoha 

määramine, hoonestuse ja haljastuse põhimõtete ja ulatuse määramine, keskkonnatingimuste 

seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks, seadustest ja teistest õigusaktidest 

tulenevate kitsenduste ja servituutide ulatuse määramine.  

 

Planeeritava tegevusega ei kavandata keskkonnaohtlikke tegevusi ega vastavate objektide 

rajamist, seepärast olulisi negatiivseid mõjusid antud detailplaneeringu kehtestamisega ette 

näha pole. Kavandatav tegevus ei ületa eeldatavalt tegevuskoha keskkonnataluvust. 

Kavandataval tegevusel puudub oluline kumulatiivne mõju, see ei sea ohtu inimese tervist ja 

heaolu, kultuuripärandit ega vara. Detailplaneeringul puudub piiriülene mõju ja lähtuvalt 

kavandatava tegevuse iseloomust ning läbi viidud uuringutest 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 oluline negatiivne keskkonnamõju 

ning seega pole vajalik algatada keskkonnamõju täiemahulist strateegilist hindamist. 

 

 

Koostaja: Liis Sepp 


