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Detailplaneeringu
kooslamisealgalarnine.
Keskkonnam6justrateegilise
hindamisemittealgatamine.

Emrnaste
Vallavalitsusele
on €sitatud
taotlusdetailplaneeringu
algatamise
kohtaEmmaste
vallas
(asendiskeem
HiirmakiilasasuvalMaasikatastriiiksusel
lisa2), katastikoodiga
17501:002:0321,
pindalaga6,3 ha,sihtotstarvel00o/omaanrlundusmaa.
Planeeringuala
suuruson ca4 ha.
Katastriiiksuson suurenenud
merepiiriawelt.
Detailplaneeringu
algatmniseeesmiirkideks
on:
l. Katastriiiksusejagamine
neljaksiseseisvaks
kinnistuks(agamiseskeemlisa3), sihtotstarbe
muutmine:
1) kolmhoonestatavat
kinnistut,mille sihtotstarve
muudetakse
100%elamumaaks'
jAab100%maatulundusmaaks;
2) hoonestamata
kinnistusihtotstarve
ja ehitus6iguse
2, hoonestusalade
maiiramine
kokkukoLmemajapidamise
seadmine
tarbeks;
3. infrastruktuuri
maerademine;
4. servituudiasukoha
mealamine:
5. iildplaneeringumuutmine:iildplaneeringujergse
ehituskeeluviidndi
viihendamine.
Planeeringuala
asubvastavalt
Emmaste
Vallavolikogu
m:iarusega
nr 39 kehtestatud
30.09.2005
Emmastevalla iildplaneeringuledetailplaneeringu
kohustusega
hajaasustusalal.
Valla
iildplaneering
vallakodulehel
on nehtaval
hIp://www.cll1mas1e.ee,/documents3532507/3
605?0| ,Emmaste+9,'oC3TnBCldplatcgdngu:Lp%el
-9c82133a2-96b
I -,1dc5
l d5971
%B5hiioonis+9/o28Leht+3%29.pdfl74c
7ad02d
LKS $ 38 lg I p I kohaselt
laius200meetdt.LKS S 35 lg 4
on meresaartel
ehituskeeluvddndi
kohaseltkoosnebkorduvaiileujutusega
veekogurannaehituskeeluvii6nd
ileujutatavast
alastja
laiusest.
Looduskaitseseaduse
ehituskeeluvddndi
35
lg
3r
aluselmaarataksekorduva
$
iileujutusega
iildplaneeringuga.
Kui korduvaiileujuh:sega
alapiir mererannal
alapiiri ei ole

meiiratud,loetaksekorduvaltrilcujutatudalapiidks 1 meetrik6ryunesarnakdrgusjoon.
Kuna
Emmaslevalia iildplaneeringuga
ei ole korduvaiileujutusealapiiri mri?iratud,
siis tuleb Maasi
katastriiiksuselehituskeeluv6cjndi
piiri hakataan/estamaI meetrisamakdrgusjoonest
(1 meetd
j
m66detud200 meetrit).I m samak6rgusjooncst
samak6r€usjoonest
an",e
statunaa?ivadMaasi
katastdiiksuse
hoonestatavad
aladsuuresosasLeiinemererannachituskeeluviidnd$se.
Looduskaitseseaduse
38
lg
3 kohaselton ehituskeeluvddndis
uutehooneteja rajatisteehitaminc
$
keelatud.Arr'estadeseeltooduttaotletakseMaasikatastriiiksusc
hoonestatavate
aladeosas
KeskkonnaametiltLaanemercrannaehituskeeluvririndi
v2ihendamist.
Planeeritavale
alaletoimub ligipeds84 EmmasteLuidja riigimaanteeltavalikultkasulatava
1750037Hainnatee kaudu.Kuna kaksperspektiivsethoonestusala
asuvadvallateekdrval, siis
neile paaseboisevallateelt.Kolmandalehoonestusalale
ligipAasukss6lmilaksesewituudileping
ki]1nistu
vallateeiiiiresasuva
omanil:uga.
Planeeringuala
on hoonestamata.
Maa-ametikitsendustekaardi(lisa 4)jargi j:iab Maasi
katastriiiksusosaliselt: aonaja kalda piiranguvddndisse
ning mnna.jakalda ehituskeeluvci<indisse.
Piiranguvcjdndis
teostatavad
tcger'usedkoosk6lastatakse
Keskkonnaarnetiga.
Planceringuala
ei asukailse-egahoiualal.Lilhin hoiuala(Vanamdisalahehoiuala)asubca 4,5
km kaugusel,mille t6ttu eeldata!m6ju hoiualalepuudub.Valla iildp]aneeringujiirgi on
planeeringualaltegemistpc$pektiivsepere-ja ridaelamumaaga.
Detajlplaneeingugaei
ja
kavandataplaneerimisseaduse
$ 124lg 5 6 nimetatudtegevusi,scegapuudubvajadus
keskkonnam6juslrateegiliseks
hindamiseks.Planeeringualale
moodustatalscclamualadkoLne
majapidamisetarbeks.
19.09.2017Maasidetailplaneeringu
keskkonnam6jushateegilisehindamisevajalikkusekohta
koostatudeelhinnangukohascltei kaasnekiiesolevadetailplaneeingugaolulist negatiivset
ja
keskkonnamdju.Detailplanccringuga
kavandalavalegevusem6ju v6imalikkus,kestus,sagedus
oht inirnesetewiselening keskkonnalcon eeldalavaltvaike.
V6ttesaluseks
eeltoodu,
KOKS $ 6lg 1,$ 30lg I p 2, planeerimisseaduse
$4192, S 9, S l0lg 1,
S 5, S 34, g 35, g 37, S 38,
i 11,$ 12,$ 124,S 1251g2, S 126,$ 127,$ 128,looduskaitscscadusc
seaduseS
$ 39, $ 40, veeseaduse
$ 29, kcskkonnam6julTindamiseja keskkonnajuhtimissiisteemi
j^Emnlaste valla iildplaieeringu,
33, $ 35, Keskkonnaameti
09.10.2017kirja nI 6 5ll'7110'732-2
Ernmaste
Vallavalitsusann ab ko r ra ld u s c:
1. Algatadadetailplanccringu
koostarnineH?innakiilas asuvalMaasi katastrir.iksusel,
kalaslrikoodiga
17501:002:0321,
pindala6,3ha,sihtotstarve
100o;maatulundusnaa.
Planeeringuala
suuruson ca 4 ha. Katastiiiksuson suurenenudmeiepiiri arvclt.
plaieeimise r.ilesaruetega
(lisa nr 1).
2. N6usludajuurdelisatud
3. Detailplaneeringu
koostarnise
konaldajaon ErnrnasteVallavalitsus(92001Hiiu maakond
Emmastevald EmnTastekiila Vallamaja,462 2444)ning kehtestajaEmmasteVallavolikogu
(92001Hiiu maakondEnnnastevald Ernrnastekiila Vallamaja,462 2,1.14).
4. Mitte algatadaHannakiilas asuvalMaasikatastdiiksusel
detailplaneeringu
keskkonnarn6ju
stlateegilisthindamistancstadcsKeskkonnan6juhindamiseja keskkonnajuhtimissiisteemi
seaduse$ 33ja 35, kunadetailplaneednguga
kavandatavtcgcvus ci avaldaeeldatavaltolulist

kahjulikku m6ju keskkonnalej a elanikkonnale.
19.09.2017Maasikii detailplaneeringu
keskkonnamSju
strateegilise
hindamisevajalikkuse
kohtakoostatudeelhinnanglrkohaseltei kaasnedetailplaneednguga
olulist negatiivset
kesktonnam6ju.Detailplaneeringuga
kavandatava
tegelusem6ju vdimaliktus, kestus,
sagedusjaoht inimeseterviselening keskkonnaleon eeldatavaltviiike. T?iiendavad
uuringud
vajalikud.
ei ole
5. Jerelevalvetplaneeringukoostamiseiile teostabHiiu Maavanem.
6. Koraldusegasaabtutvudat66p?ievadel
kell 9.00-16.00,reedeti9.00-13.00Emmaste
vallamajas.
7. Avaldadadetailplaneeringu
algatamiseteadening keskkonnamSju
strateegilise
hindamise
mittealgatamise
teadeEmmastevalla veebilehel,ajalehesHiiu Lehtja AmetlikesTeadaannetes.
8. Detailplaneeingualgatamisest
teavitadanaaberkinnisasjade
omaniH(etehtkirjagav6i meili
teel.
9. Korraldusjdustubteatavakstegemisest.
10.Koralduse pealev6ib esitadavaideHaldusmenetluse
seaduses
satestatud
koras 30 peeva
jooksul arvestades
koralduse teadasaamise
paevastv6i esitadakaebuseTallinna Halduskohtule
Halduskohtumenetluse
konas 30 oiievaiooksul arvateskorralduse
seadustilnssAtestatud
teatavakstegemisest.
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