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Detailplareeringukoostalrtise
algatamine.
Keskkonnam6justrateegilise
hindamisemittealgatamine.

Emmaste Vallavolikogu on otsustanud 29.0I.2016 otsusega nr
129 taotleda
munitsipaalomandisseriigi omandis olevad Emmaste ki.ilas asuvad Rambi katastriiiksuse
(asendiplaanlisa l), katastrikoodiga17501:001:0415,pindalaga 3,48 ha, sihtotstarve l00o%
elamumaaja Mumla katastriiiksuse(asendiplaanlisa 2), katastrikoodiga 17501:001:0416,
pindalaga 1,1325 ha, sihtotstarve 100o/oelamumaa ning algatab detailplaneeringuantud
katastriiiksustel.Tegemist on riigi omandis olevate maadega,mis on reseweeritudEmmaste
vallale munitsipaal-elamumaa
soetamiseks.
Planeeringuala
suuruskokku on ca 5 ha.
Detailplareeringualgatamiseeesmarkideks
on:
1. hoonestusalade
maaraminekoklu kuni kuuele l.rni nelja boksiga kuni kahekom.rselisele
ridaelamule,ehitus6iguse
seadmine;
2. infrastruktuurimaamdemine;
3. servituudiasukohamaiiramine
PlaneeringualaasubvastavalrEmmasteVallavolikogu 30.09.2005miiaruseganr 39 kehtestatud
Emmaste valla iildplaneeringule detailplaneeringu kohustusega hajaasustusalal.Valla
iildplaneedngon nehtavalvalla kodulehel
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Planeeritavalealale toimub ligipeas 12132Emmaste-Tohvririigimaanteeltavalikult kasutatava

1750016Emmaste-Ohari
tee Tl vallateekaudu.
Planeeringualaon hoonestamala.Maa-ameti kitsendustekaardi (lisa 3) jiirgi jAab Ranbi
katastriiiksusosaliseltlooduskaitsenksikobjekti"Tiirkma ohvritamm" kaitseviiiindisse,Murula
katastriiiksusel asub geodeetiline mark nr 28. M6lemad katastriiiksusedasuvad osaliselt
elektripaigaldise kaitsevd6ndis. Kaitsevddndites teostatavad t€gevused kooskSlastatakse
Keskkonnaametigaja Elektrilevi OU-ga. Ehitustege\,ustei planeerita Tarkma ohvritamme
j2iiivadkeskkonnaregistri
kaitsevSdndisse.Mdlemadkatastriiiksused
nimistu andmetel
maandlate
Prassirttaardla(registrionnus M460) alale.Detailplaneeringuga
kavandatavtegews ei halvenda
juurdepaesu
olemasolevatolukorda maavarakaevandamisvaiirsena
seilimiseega maavaravarule
osas.
Valla iildplaneeringujiirgi on planeeringualaltegemistperspektiivsepere- ja ridaelamumaaga.
Detailplaneeringugaei muudeta valla iildplaneeringut. Detailplaneeringugaei kavandata
planeerimisseaduse
seegapuudub vajaduskeskkonnamdju
$ 124 lg 5 ja 6 nimetatudteger,r.rsi,
stmleegilisekshindamiseks.Planeeringualalemoodustataksekokku kuni kuus hoonestusala,
millele igaiihelepiistitatakseiiks kuni nelja boksigakuni kahekomrselineridaelamu(skeemlisa
4). Knintideksjagamisrei planeerila.
01.09.2011 Rambi ja Murula detailplaneeringukeskkonnamdju strateegilise hindamise
vajalikkusekohta koostatudeelhinnangukohaseltei kaasnekeesolevadetailplaneednguga
olulist
negatiivset keskkonnam6ju arvestades,et tegemist on illdplaleeringujargse tegevusega.
Detailplaneeringuga
kavandatavatege\.'use
mdju v6imalikl<us,kestus,sagedusja oht inimese
terviselening keskkonnaleon eeldatavaltveike.
V6ttesaluseks
eelmodu,KOKS S 6lg 1, S 30lg I p 2, planeerimisseaduse
$ 4lg 2, $ 9, $ l0lg I,
$ 1 1 , $ 1 2 , S 1 2 4 ,$ 1 2 5 l g 2 , S 1 2 6 ,$ 1 2 7 ,$ 1 2 8 ,l o o d u s k a i t s e s e a d$ u1s 4e l g l p 5 ,
g
keskkonnam6juhindamiseja kesl*onnajuhtimissiisteemi
seaduse$ 33, $ 35, maapdueseaduse
ja
15 lg 7, Maap6ueseaduse
$ 14 lg 2, Keskkonnaameti19.09.2017ki4a t 6-2/17110277-2
Emmastevalla iildplaneeringu,
EmmasteVallavolikogu o t s u s t a b:
l Algatadadetailplaneeringu
koostamineEmmastekiilas asuvatelRambi katastriiiksusel
(asendiplaan
pindalaga
lisa 1),katastrikoodiga
17501:001:0415,
100%
3,48ha,sihtotstarye
elamumaaja
Murulakatast iiksus€l(asendiplaanlisa2),katastrikoodiga17501t001:0416,
pindalaga| ,1325ha, sihtotstarvel00o/oelamumaa.Planeennguala
suuniskokku on ca 5 ha.
planeerimiseiilesannetega
(lisa nr I ).
2. N6ustudajuurdelisatud
3. Detailplaneeringukoostamisekonaldaja on EmmasteVallavalitsus(92001 Hiiu maakond
Emmaste vald Emmaste kiila Vallamaja,462 2444), kehtestajaEmmaste Vallavolikogu
(92001Hiiu maakondEmmastevald Emrnastekiila Vallamaja,
462 2444).
4. Mitte algatadaEmmastekiilas asuvatelRanrbija Murula katastriiiksusteldetailplaneeringu
keskkonnam6ju stmteegilist hindamist arvestades Keskkonnamdju hindamise ja
keskkonnajuhtimissiisteemi
seaduse$ 33 ja 35, kuna detailplaneeringuga
kavanddavtegevus
ei avaldaeeldatavaltolulist kahjuliklo m6ju keskkonnalejaelanikkonnale.

07.09.201'7 Rambi ja Mumla detailplaleeringu keskkonnam6ju stateegilise hindamise
vajaliktuse kohta koostatud eelhinnangukohaselt ei kaasne detailplaneeringugaolulist
negatiivset
keskkonnamdju.
Delailplaneeringuga
kavandatava
tegevusemdju v5imalikkus,kestus,sagedusjaoht inimesetewiselening
keskkonnale on eeldatavaltviiike. Tiiiendavad uuringud ei ole vajalikud.
planeeingu koostamiseiile teostabHiiu Maavanem.
5. J?irelevalvet
6. Koraldusega saab tutwda tddpaevadel kell 9.00-16.00, reedeti 9.00-13.00 Emrnaste
vallamajas.
7. Avaldada detailplaneeringualgatamiseteade ning keskkonlam6ju strateegilisehindamise
mittealgatamise
teadeEmmastevalla veebilehel,ajalehesHiiu Lehtja AmetlikesTeadaannetes.
8. Detailplaneeringualgatamisestteavitadanaaberkinnisasjade
omanikke tzihtkiiaga vdi meili
teel.
9. Otsusjdustubteatavakstegemisest.
10.Otsusepealev6ib esitadavaide Haldusmenetluse
koras 30 piievajooksul
seaduses
sAtestatud
arvestades otsuse teadasaamisepaevast v6i esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule
Halduskohtumenetluseseadustikus sArcshtud konas 30 paeva jooksul arvates otsuse
tAIav-;rkstegemisest.
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