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1. Kavandatav tegevusja planeeringualaiildandmed
Planeeringuala
asub Emmastevallas S6ru kiilas asuval Kotka kinnistul, katastritunnusega
pindalaga6,8 ha, sihtotstarbega100o/omaatulundusmaa.
17501:003:0510,
Planeeringuala
suuruson 6,8 ha.
Detailplaneeringu
algatamiseeesmarkideks
on:
l. kinnistujagamine;
2. sihtotstarbe
muutmine;
ja ehitusoiguse
3. hoonestusalade
megramine
seadmine;
4. infrastruktuurimaiiratlemine:
5. servituudiasukohamaaramine.
Planeeringuala
asubvastavaltEmmasieVallavolikogu30.09.2005mzi:irusega
nr 39 kehtestatud
Emmastevalla iildplaneeringuledetailplaneeringu
kohustusegahajaasustusalal.
Emmastevalla
iildplaneeringon nzihtavalvalla kodulehel
http://rvww.emmaste.ee/documents/3582507/360570l/Emmasle+%C3%oBCldplaneeringu+pyoc3
-,1489-979c-d
%B5hiioonis+%28Leht+
I %29.pdf/cgbfd3a2^7e21
I ce64dc6044
Planeeringuala
on hoonestatud.
Alal asubvanatalukompleks.Kinnistujagamisetulemusenatekib
kinnistu,mille sihtotstarvemuudetaksel00o%
seitseiseseisvat
kinnistut:olemasolevhoonestatud
elamumaaks; viis hoonestamatakinnistut, mille k6ikide sihtotstarve muudetakse l00o/o
ja koigile ma:irataksehoonestusalad
elamumaaks
iihe majapidamisetarbeks:tiks hoonestamata
kinnistu, mille sihtotstarve muudetakse 100o/o transpordimaaksja millele rajatakse
juurdep:iasutee.Planeeringuala
ei asu kaitse- ega hoiualal (lisa 3
maakatastrikitsenduste
(Viiinamere hoiualast) ca I km
valjavdte). Planeeringualaasub lahimast looduskaitsealast
kaugusel,mille t6ttu eeldatavmdju hoiualalepuudub.Kotka kinnistustca 3,2 ha ulatuseskasvab
III kaitsekategooriakaitsealuseidtaimi: kahelehine kii,okeel (Platanthera bifolia). yalla
tegemistpere'ja ridaelamumaaga.
Detailplaneeringuga
iildplaneeringuj iirgi on planeeringualal
ei
muudetakehtivati.ildplaneeringut.
Planeeritavale
alale toimub ligipaas 12132Emmaste-Tohvririigimaanteeltavalikult kasutatava
1750025Sdruvallateekaudu.Kaheleavalikustteestkaugemalasuvaleuuelekrundile ligipeesuks
millele rajataksetee.
moodustatakse
eraldikatastriiiksus,

2. Eelhinnangu6iguslikalus
(KeHJS)$ 33 lg 1 p
Vastavalt
Keskkonnam6ju
hindamiseja
keskkonnajuhtimissiisteemi
seaduse
planeerimisdokumendi
elluviimisega
kaasnevat
keskkonnamdju
hinnata,kui
4 tulebstrateegilise

obiektiivse toabe pdhjal ei ole v:ilisiatud, et sellega v6ib kaasnedaeraldi v6i koos muude
mdju Natura2000v6rgustikuala kaitse-eesmargile.
tegevustega
eeldatavaltolulineebasoodne
Seet6ttuanaliiiisitaksekiiesolevaeelhinnangupunktis 3 KeHJS S 6 lg 3 ja S 33 lg 5 toodud
keskkonnami]ju
olulisust.
kiteeriumitestlahtuvaltkavandatavategevuse
4. Eelhintrang
3.1, Tegevuse ala ja selle liihiiimbruse keskkonnatingimused,nagu maakasutus, alal
esinevad loodusvarad, nende omadused ja t'aastumisv6ime ning looduskeskkonna
vastupanuvdime.
K6lvikulisclt koosseisulton Kotka kinnistul tegemist muu maaga (kadastik), loodusliku
rohumaagaja metsamaaga.Kinnistul ei toimu inlensiivset maakasutust.Alal puuduvad
loodusvarad.
3.2. Tegevuseiseloom, kaasa arvatud selle tehnoloogilinetaser loodusvaradekasutamine,
j?ietme-ja energiamahukus,ning piirkonna teisedtegevus€d,
eraldi kinnistu, mille
Planeeringualalasuvastolemasolevasthoonestatudalast moodustatakse
sihtotstarve muudetakse 100% elamumaaks.Kinnistu jagamise tulemusena tekib lisaks
kinnistuleviis hoonestamata
kinnistut,mille k0ikide sihtotstarvcmuudetaksel00o/o
hoonestatud
ja
kdigile madratakse hoonestusalad0he majapidamise tarbeks. Lisaks
elamumaaks
moodustalakseveel ilks hoonestamatakinnistu. mille sihtotstaNe muudetakse 100o%
ja millele rajataksejuurdepaasuteevallaleest kaugemal asuvate kruntidele
transpordimaaks
l;gipa:isuks.PlaneeringugamAaratakseperspektiivscdintiastruktuurija servituudi asukohad.
tehnoloogias,loodusvaradekasutamises,
Olulisi muudatusiv6rreldeskehtiva iildplarreeringuga
jaiitme-ja energiamahukuses
ci kavandata.Eeldatavalttekivadkuue majapidamiseolmejaatmed,
mis tuleb sorteeridajaandaiile jeetmekaitlejale.
3.3. Tegevusegakaasnevadtagaj5rjed, nagu vee, pinnase v6i 6hu saastalus,jeiitmeteke,
miira, vibratsioon, valgus,soojus,kiirgus ja l6hn.
ja viie uueelamukrundiloomineiihe majapidamise
tarbeksei suurendaoluliselt
Uhe olemasoleva
miira. vibratsiooni,valgusc,soojuse,kiirguse,l6hnaegajaatmete
vee,pinnaseega6hu saastatust,
teket.
3.4. Tegevusegakaasnevateavariiolukordadc esinemisevdimalikkus.
VOimalusavariiolukordade
tekkekson minimaalne:ehitistep0stitamisep€rioodilv6ib seadmetel
Riketevaltimisekstuleb
tekkidatehnilinerike, mille kiiigusv6;b 6li vdi kijtus sattudapinnasesse.
kasutadakaasaegseid
ia tddkorrasseadmeid.
3.5. Kavandataya tegevuseeeldatavmdiu Natura 2000 v6rgustiku alale v6i m6nele muule
kaitstavaleloodusobiektile,m6ju kaitsealadele,
ei asu kaitse-cga hoiualal (lisa 3 maakatastrikitsendusteval.jav6te).Kotka
Planeeringuala
kaitsealuseid
taimi: kahelehinekaokeel
kinnistustca 3,2 ha ulatuseskasvablll kaitsekategooria

(Platanthetu bifulia). Yalla illdplaneeringujZirgi on planeeringualaltegemist pere- ja
Detailplaneeringuga
ei muudetakehtivat iildplaneeringut.Planeeringuala
asub
daelamumaaga.
(Vainamere
lahimastlooduskaitsealast
hoiualast)ca I km kaugusel,mille t6ttu eeldatavm6ju
puudub.
Kui ehitust66de kaigus teostatavate tdirde tegemisel jzirgitakse
hoiualale
Looduskaitseseadusest,
Veeseadusesl
tulenevaid n6udeid, ei ole kavandatavtegevus olulise
mojuga.
3.6. Mdju vdimalikkus, kestus,sagedusja piiiirduvus, sealhulgaskumulatiivne ja piiriiilene
mdju.
Planeeringualalasuvastolemasolevasthoonestatudalast (vana talukompleks)moodustatakse
eraldi kinnistu,mille sihtotstarvemuudetaksel00o%elamumaaks.
Kinnistu.iagamisetulemusena
tekib lisaks hoonestatudkinnistule viis hoonestamatakiinistut. mille kdikide sihtotstarve
ja k6igile maaratakse
muudetakse100% elamumaaks
hoonestusalad
iihe majapidamisetarbeks.
vecl iiks hoonestamatakinnistu, mille sihtotstarvemuudetakse100o/o
Lisaks moodustatakse
ja millele rajataksejuurdepaiisutee
vallateestkaugemalasuvateuute kuntide
transpordimaaks
juurdepAiisuks.
j a servituudiasukohad.
perspektiivsed
Planeeringuga
maaratakse
infrastruktuuri
Planeerin8uala
ei asu kaitse- ega hoiualal (lisa 3 maakatastrikitsendustevaljav6te).Kotka
kinnistustca 3,2 ha ulatuseskasvabIII kaitsekategooria
kaitsealuseid
taimi: kahelehinekaokeel
(Platanthera bfolia\. Yalla iildplaneeringujzirgi on planeeringualaltegemist pere- ja
ei muudetakehtivat iildplaneeringul.Planeeringuala
asub
ridaelamumaaga.
Detailplaneeringuga
(Viiinamerehoiualast)ca I km kaugusel,mille t6ttu eeldatavmdju
liihimastlooduskaitsealast
hoiualale puudub. Kui ehitustiidde kaigus teostatavate tdtide tegemisel jargitakse
Veeseadusest
tulenevaid n6udeid, ei ole kavandatavtegevus olulise
Looduskaitseseadusest,
hoonestusalade
moodustamise
tagajarjeltekkiv vdimalik m6ju loodusele
m6juga.Planeeritavate
vdib ajutiselthairidanaabreid,kuid a[tud
ei ole olulisekeskkonnam6juga
tegevus.Ehitustegevus
m6ju on lnhiajalinening ttiijde teostamiseacga valides saabnegatiivsetm6ju vahendadav6i
kavandatava
tegevusega
ei kaasne.
v:iltida.Piiriiileslja kumuleeruvatkeskkonnam6ju
3.7. Oht inimeseterviselev6i keskkonnale,scalhulgas6nnetusteesinemisev6imalikkus.
piisielanikega.Liihimadnaabrid
mis on asustatud
Planeerirav
ala asubS6rukiilas hajaasustusalal.
tegevusetagajirjel ej saakiilaelanike
on piisielanikudja asuvadS6ruvallateeaares.Planeeritava
ei seataohtu keskkonda.
elu hairitud ega ole seatudohtu nendetervis. Planeeritavategevusega
Kavandatava
korraldataksevastavaltEmmastevalla jiiatmehoolduseeskirjale.
Jaatmemajandust
ei esinetavapzirasest.
kaasnevtdenziosus
6nnetusteesinemiseks
tegevusega
3.8. M6ju suurus ja ruumiline ulatus, sealhulgasgeograafilineala ja eeldatavaltmdjutatav
elanikkond.
mis ulatub
ei kaasneeeldatavaltolulist keskkonnamdju,
Planeeingukaigustehtavatetegevustega
Sor'ukijla elanikkond ei saa kavandatava
vaUapoolekinnistu piire. PilsielanikegaasLrstalud
tegevusetulemusenanegatiivseltm6jutatud. Ilairida v6ib ehitusaegnetegevus,kuid see on
liihiaialine.

looduslikud
3.9.Eeldatavaltm6jutatavaala viiertusja tundlikkus,sealhulgas
ja
kultuuripiirand intensiivnemaakasutus,
iseiirasused,
alast(vanatalukompleks)
rnoodustatakse
Planeeringualal
asuvastolemasolevast
hoonestatud
muudetakse
1000%
elamumaaks.
Kinnistujagamisetulemusena
eraldikinnistu,mille sihtotstarve
kinnistuleviis hoonestamata
kinnistut,mille kdikide sihtotstarve
tekib lisaks hoonestatud
ja kdigilemaaratakse
100%elamumaaks
hoonestusalad
iihe majapidamise
tarbeks.
muudetakse
veel iiks hoonestamata
kinnistu,mille sihtotstarve
muudetakse
10070
Lisaksmoodustatakse
juurdep?iesutee
ja
vallateest
kaugemalasuvateuutekruntide
transpordimaaksmillelerajatakse
j a servituudi
perspektiivsed
infrastruktuuri
asukohad.
ligipaasuks.
Planeeringuga
meiiratakse
kitsenduste
valjav6te).Kotka
Planeeringuala
ei asukaitse-egahoiualal(lisa 3 - maakatastri
kasvablll kaitsekategooria
kaitsealuseid
taimi:kahelehine
kiiokeel
kinnistustca 3,2 ha ulatuses
jargi on planeeringualal
(Platantherubifulia). Yalla iildplaneeringu
tegemistpere- ja
ei muudetakehtivatiildplaneeringut.
Planeeringuala
asub
ddaelamumaaga.
Detailplaneeringuga
(Vainamerchoiuala)ca I km kaugusel,mille tdttu eeldatavm6ju
liihimastlooduskaitsealast
puudub.
hoiualale
Kui ehitustititdekaigus teostatavatetiidde tegemisel jergitakse
Veeseadusest
tulenevaidn6udeid,ei ole kavandatav
tegerusolulise
Looduskaitseseadusest,
m6juga.
nii, et kavandatav
tege\usei vehendaalav?iartust
ega
Ala hoonestamist
on vdimalikplaneerida
ja
tulemusena
ei ole m6jusuurus ruumilineulatus
looduslikke
iseihasusi.
Kavandatava
tegevuse
ja taastumisv6imet
keskkonnale
vastupanuning seega
iimbritsevale
ohtlikegaiiletakeskkonna
puudub.
putrduvad
Alal
maavarad.
Alal
ei
toimu
intensiivset
maakasutust.
olulinekeskkonnam6ju
Alal puudubkultuuripiirand.
Teiendavaid
uuringuidei olevajateostada.
4. Jereldus
j?ireldada,
et KSH labiviiminedetailplaneeringu
koostamisel
ei olevajalik.
Eelhinnang
vdimaldab
ja
keskkonna- teistedigusaktide
noudeid,ei kaasne
Kui detailplaneering
koostatakse
arvestades
keskkonnam6ju.
detailplaneeringu
ellurakendamisega
olulistnegatiivset
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