EELHINNANG
Emmaste vallas Jausakiilas asuvaLauda katastriiiksusedetailplaneedngu
keskkoffram6ju strateegilisehindamise vajalikkuse kohta.
Enmastes

l7 .03.2017

l. Kavandatav tegevusja planeeringualaiildandmed
Planeeringuala asub En]Inaste vallas Jausa ktlas asuval Lauda katastriiiksusel,
katastritunnusegal7 502.00110257,pindalaga 2,3 ha, sihtotstarbega100% tootnismaa
(asendiplaan
lisa 2). Planeeringuala
suuruson 2,3 ha.
Detailplaneeringu
algatamiseeesmiirkideks
on:
jagamine
1. Kinnistu
kolmeks iseseisvakskilnistuks (agamise skeem lisa 3), sihtotsta$e
muutmlne:
1) iiks ca I ha suuruaehoonestatav
kimistu, mille sihtotstarvemuudetakse100%elamumaaks;2)
hoonestatud kinnishr sihtotstarve jeeb 100% togtrdsmaaks; 3) avalil-u kasutusega teest
moodustatakseemldi kinnistu, mille sihtotstarvemuudetakse100olotranspordimaaks;
2. hoonestatavale
kinnistulehoonestusala
maeramineja ehitus6iguse
seadmine;
3. infiastruktuudmaamtlemine:
4. servituudiasukohamaeramine
PlaneeringualaasubvastavaltEmmasteVallavolikogu 30.09.2005m:itimseganr 39 kehtestatud
Emmastevalla iildplaneeringuledetailplaneeringu
kohustusegahajaasustusalal.
Ennaste valla
iildplaneeringon n?ihtaval
valla kodulehel
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Planeeringualalasublaudavare. Maa-ametikitsendustekaardi (lisa 4) ja€i jeeb Laudakinnistu
osaliseltJausamaaparanduskaavirannaja kalda piiranguvddndisse,
osaliseltelektripaigaldise
kaitsevddndisse,
osaliseltriigimaanteekaitsevddndisse.
Piiranguvddndites
teostatavadtegewsed
koosk6lastatakse
Maanteeametiga,
P6llumajandusametigaja
Elektrilevi OU-ga.
Planeeringualaei asu kaitse- ega hoiualal. Kuna Viiinanere hoiuala asub ca 600 m kaugusel
planeeringualast,
siis oluline negatii\,nemdju hoiualalepuudub.
Valla iildplaneeringu jiirgi on planeeringualaltegemist osaliselt perspekiivse pere- ja
ridaelamumaaga,
osaliselttootmismaaga.
Detailplaneeringuga
ei muudetavalla iildplaneeringut.
Planeeritavale alale toimub ligipAas 83 Suuremdisa-Kiiina-Emmasteriigimaanteelt 12141 UwJausariigimaanteej a 1750075avalikultkasutatava
Kaitseribatee kaudu.
Planeeringualale
moodustatakse
iiks ca I ha suuruneelamualaiihe majapidamisetarbeks,iiks
tootmismaa sihtotsta$ega kimistu (olemasolev lauda vare) ja iiks ffanspoldimaa sihtotstarbega
kinnistu (vallatee).Jagamisetulemusenatekkivatekinnisnttetapsedpiirid selguvadplaneerimise
kaigus.

2. Eelhinnangu oiguslik alus
VastavaltKeskkonnamdjuhindamisejakesktormajuhtimissiisteemi
seaduse(KeHJS)$ 33 lg 1 p
4 tuleb strateegiliseplaneerimisdokumendi
elluviimisegakaasnevatkeskkonnam6juhinnata,kui
objekiivse teabe pdhjal ei ole viilistatud, et sellega v6ib kaasnedaeraldi vdi koos muude
tegel'ustegaeeldalavaftoluline ebasooilne
m6ju Natura2000 v6rgustikuala kaitse-eesmZirgile.
Seetdttuanaliiiisitaksekiiesolevaeelhinnangupunktis 3 KeHJS $ 6 lg 3 ja $ 33 lg 5 toodud
kriteeriumitestlfi tuvalt kavandatava
tegewsekesktonnarn6juolulisust.
3. Eelhinnang
3.1. Tegevuse ala ja selle lehiiimbruse keskkonnatingimused, nagu maakasutus, alal
esinevad loodusvarad, nende omadus€d ja taastumisy6ime ning looduskeskkonna
vastupanuvOime.
KSlvikuliselt koosseisulton Lauda kii planeeingualaltegemistosaliselt6uealaga(lauda vare),
osaliselt loodusliku rohumaaja v6saga,kus intensiivsetmaakasutustei toimu ning alal asub
avalikultkasutatavKaitseribatee.Alal puuduvadmaavarad.
3.2. Teg€vuseiseloom,kaasa arvatud selletehnoloogilinetase,loodusvaradekasutamine,
jiiiihne- ja etrergiamahukus,ning piirkonna teisedtegevused.
Lauda kii planeeringualalasub lauda vare. Planeeringugakavandatavategevusetulemusena
jagataksekatastriiiksuskolrneksiseseisvaks
kimistuks: iihe ca I ha suuuse hoonestatava
kinnistu
sihtotstarvemuudetakse100% elamumaaks,lauda varernegakinnistu sihtotstarvejeab 100%
tootmismaaksja avaliku kasutusegateest moodustalakseeraldi kinnistu, mille sihtotstarye
muudetakse100o/otranspordimaaks.
Hoonestatavalekinnistule moodustatalcehoonestusalaja
seatalGeehitus6igus iihe majapidarnisetarbeks; maaratakseperspektiivsedinfiastruktuui
ja servituudi(uurdepaasutee)
(elekter,juurdepaesutee)
asukohad.Planeeringuga
ei muudetavalla
iildplaneeringut. Olulisi nuudatusi vdneldes kehtiva iildplaneeringuga tehnoloogias,
jaiitme-ja energiamahukuses
loodusvaradekasutamises,
ei kavandata.Eeldatavalttekivad uuele
krundile ilhe majapidamiseolmejaatmed,
mis tuleb sorteeridajaandaiilejaatmekeitlejale.
33. Tegevusegakaasnevad tagajiirjed, nagu vee, pinnase v6i 6hu saastatus,jiiiitmeteke,
miira, vibratsioon, valgus, soojus,kiirgus ja l6hn,
Uhe uue elamukrundiloomine iihe majapidamisetarbeksei suurendaoluliselt '"ee,pinnaseega
bhu saastatust,
miira, vibratsiooni,valgust,soojust,kiirgust,l6hnaegajeatmeteteket.
3.4. Tegevusegakaasnevateavariiolukordade esinemisev6imalikkus.
Vdimalus avariiolukordadetekkekson rninimaalnerehitistepiistitamiseperioodil vdib seadmetel
tekkidatehnilinerike, mille kiiigusv6ib 6li v6i kiitus sattudapinnasesse.
Riketeviiltimisekstuleb
kasutadakaasaesseid
ia t66korrasseadmeid.
3.5. Kavandatava tegevus€e€ldatavm6ju Natura 2000 v6rgustiku alale vdi mdnele muule
kaitstayal€ loodusobjektile,mOju kaitsealadel€.

Planeeringuala
ei asukaitse-egahoiualal.Kuna planeeringualaasubVZiinamere
hoiualastca 600
m kaugusel,siis oluline negatiirnem6ju hoiualalepuudub.
Kui ehitustdddekiiigus teostatavate
t6ddetegemiselja€itakse seadustest
tulenevaidn6udeid,ei
ole kavandatavtege\usolulisem6juga.
3.6. M6ju v6imalikkus, kestus,sagedusja pdtirduvus, sealhulgaskumulatiivne ja piiriiilene
m6ju.
Lauda kii planeeringualal asub lauda vare. Planeeringuga kavandatava tege\,'usetulemusena
jagataksekinnistu kolmeks iseseisvakskinnistuks:iihe ca t ha suurusehoonestatavakinnistu
sihtotstarvemuudetakse100o/oelamumaaks,lauda varemegakimistu sihtotstaNejeab 100%
tootmismaaksja avaliku kasutusegateest moodustatakseeraldi kinnistu, mille sihtotstalve
ja
muudetakse100% transpordimaaks.
Hoonestatavale
kirmistule moodustataksehoonestusala
seatakseehitusdigusiihe majapidamisetarbeks;maiiratakseperspektiivsedinfrasfuktuud ja
servituudi asukohad.Planeeringualaei asu kaitse- ega hoiualal. Maa-ameti kitsendustekaandi
(lisa 4) j:hgi jiiiib Lauda kinnistu osaliselt digimaantee kaitsevddndisse,osaliselt Jausa
maanranduskaavimnnaja kalda piiranguvti<indisle.
osaliseltelekripaigaldisekaitseviidndisse.
Piiralguvitdndites
teostatavad
tegevused
kooskdlastatakse Maanteeametiga,
ro unaJanou(afielrga
EreKlnre\
I uu-ga,
Ja
moodustarnise
Uhe majapidamisetarbekshoonestusala
tagajiirjeltekkiv v6imalik m6ju loodusele
ei ole olulise keskkonnamdjuga
tegerus.Ehitustege\,lsv6ib ajutiselth:irida naabreid,kuid antud
mSju on liihiajaline ning tiiiide tmstarniseaegavalides saabnegatiivsetm6ju v?ihendada
v6i
j
viiltida. Piiriiilest a kumuleeruvat keskkonnam6jukavandatavategel'usegaei kaasne.
3.7. Oht inimese terviselevdi keskkonnale,s€alhulgas6metuste esinemisev6imalikkus.
Planeeritavala asub Jausa kiilas, mis on asustatudpiisielanikega.Liihimad naabrid asuvad
vahetuslfieduses. Planeeritavategevusetagajiirjelei saakiilaelanikeelu hairitud ega ole seatud
nende tel17is. Jiietnemajandust korraldatakse vastavalt Emmaste valla
ohtu
jaatmehoolduseeskirjale.
Kavandatavatege\lrsegakaasnevt6en?iosus
6nnetusteesinemiseksei
esinetavapemsest.
3.8. Mdju suurus ja ruumiline ulatus, sealhulgasgeograalilin€ ala ja eeldatavaltmdjutatrv
ela kkond.
Planeeringukiiigustehtavatetegewstegaei kaasneeeldatavaltolulist keskkonnam6ju,
mis ulatub
v2iljapoolekinnistupiire. Planeeringuala
vahetusl?iiedusesasuvatepiisielanikegaasustatudJausa
kiila elarik*ond ei saa kava[datavatege\.useh]lemusenanegatiivseltm6jutahrd.Haiida v6ib
ehitusaegne
legews.kuid seeon liihiajaJine.
3.9. Eeldatavalt mdjutatava ala viilirtus ja tundlikkus, sealhulgaslooduslikud
iseerasused,kultuuriperand ja itrtensiivnemaakasutus.

Planeeringualal asub lauda vare. Planeeringuala ei asu kaitse- ega hoiualal. Maa-ameti
kitsendustekaardi (lisa 4) jargi jaab Lauda kinnistu osaliselt riigimaanteekaitsev6<jndisse,
osaliseltJausamaamrandusknavirannaja kalda piiranguvddndisse,osaliseltelektripaigaldise
kaitsev6dndisse.
Valla iildplaneeringu jiirgi on planeeringualaltegemist osaliselt perspektiivse pere- ja
ridaelamumaaga, osaliselt tootmismaaga. Planeeringuga ei muudeta valla iildplaneeringut. ltre
majapidamisetarbeks ala hoonestamiston v6imalik planeeridanii, et kavandatavtegews ei
viihenda ala veiirtust ega looduslikke isearasusi.Kavandatava tegel'use tulemusena ei ole m6ju
suurus ja ruumiline ulatus iimbitsevale keskkonnale ohtlik ega iileta keskkoma vastopanu- ja
taastumisv6imet ning seega oluline keskkonnam6ju puudub. Alal puuduvad maavarad ja
kultuuripiirand. Alal ei toimu intensiivset maakasutust.
4. Jlireldus
Eelhinnang v6imaldab jiireldada, et KSH liibiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole vajalik.
Kui detailplaneeringkoostataksearvestades
keskkonna-ja teiste6igusaktiden6udeid,ei kaasne
detailplaneeringu
ellurakendamisega
olulist negatiiysetkeskkoffram6ju.
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