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1. SELETUSKIRI
1.1 SELETUSKIRJA ÜLDOSA
1.1.1 Detailplaneeringu ala asukoht ja suurus
Planeeringualana mõistetakse Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Emmaste külas asuvaid Rambi (registriosa nr. 8995350,
katastritunnus 17501:001:0415, pindala 3,48 ha, sihtotstarve elamumaa) ja Murula (registriosa nr. 8788450,
katastritunnus 17501:001:0416, pindala 11 325 m 2 , sihtotstarve elamumaa) katastriüksusi.
1.1.2 Planeeringu eesmärgid
Detailplaneeringu algatamise otsuse järgne planeeringu eesmärgiks on hoonestusalade määramine kokku kuni kuuele
kuni nelja boksiga kuni kahekorruselisele ridaelamule, ehitusõigusese andmine. Infrastruktuuri määratlemine.
Servituudi asukoha määramine.
1.2 LÄHTESITUATSIOON
1.2.1 Lähtematerjali loetelu:
1. Planeerimisseadus (Riigikogu seadus, redaktsiooni jõustumine 01.05.2019. a.).
2. Ehitusseadustik 1 (Riigikogu seadus, redaktsiooni jõustumine 01.03.2021. a.).
3. Keskkonnaseadustiku üldosa seadus 1 (Riigikogu seadus, redaktsiooni jõustumine 01.01.2021. a.).
4. Looduskaitseseadus 1 (Riigikogu seadus, redaktsiooni jõustumine 01.03.2021. a.).
5. Maapõueseadus1 (Riigikogu seadus, redaktsiooni jõustumine 01.01.2021. a.).
6. Tuleohutuse seadus (Riigikogu seadus, redaktsiooni jõustumine 01.03.2021. a.).
7. Veeseadus 1 (Riigikogu seadus, redaktsiooni jõustumine 01.01.2021. a.).
8. Hiiu maakonnaplaneering 2030+ (Rahandusministeeriumi käskkiri 20.03.2018. a. nr. 1.1-4/65).
9. Emmaste valla üldplaneering.
10. Emmaste Volikogu otsus 25. september 2017. a. nr. 197 „Detailplaneeringu koostamise algatamine. Keskkonnamõju
strateegilise hindamise mittealgatamine.“
Lisa nr 1. „Emmaste vallas Emmaste külas asuvate Rambi ja Murula katastriüksuste detailplaneeringu ülesanded.“
Lisa nr 2 „Eelhinnang Emmaste vallas Emmaste külas asuvate Murula ja Rambi katastriüksuste detailplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkuse kohta.“
Lisa 1
„Emmaste külas asuva Rambi kü 17501:001:0415 asendiskeem.“
Lisa 2
„Emmaste külas asuva Murula kü 17501:001:0416 asendiskeem.“
Lisa 3
„Maakatastri kitsenduste väljavõte.“
Lisa 4
„Maakatastri kitsenduste väljavõte.“
11. Keskkonnaameti kiri 19. september 2017. a. nr. 6-2/17/10277-2 „Seisukoht Emmaste küla Rambi ja Murula
katastriüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajalikkuse kohta.“
12. Maa-ameti kiri 27. september 2017. a. nr. 1 10/17/15465 2 „Emmaste küla Rambi ja Murula detailplaneeringu
algatamise eelnõu edastamine kooskõlastamiseks.“
13. Muinsuskaitseameti kiri 22. märts 2018. a. 1.1-2/700 „Seiskoht Hiiu maakonnas, Emmaste külas detailplaneeringu
algatamiseks ohvritamme reg-nr 8900 kaitsealas.“
Lisa 1. „Muinsuskaitse eritingimused Rambri (17501: 001:0415) ja Murula (17501:001:0416) kinnistute
detailplaneeringule asukohaga Emmaste küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond Mälestis: ohvritamm, II at. reg-nr
8900.“
14. Maa-ameti kiri 30. detsember 2020. a. nr. 7 2/ 20/17448 2 „Riigivara võõrandamisest (Rambi, Murula).
15. Maa-ameti Eesti põhikaarti vektorkaarti nr. 62014.
16. Elekman OÜ poolt oktoober 2019.a. koostatud "Emmaste küla tänavavalgustus" asendiplaani M 1:500, töö nr 19HII04.
17. Teised kehtivad õigusaktid ja normdokumendid.
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1.2.2 Olemasoleva ruumi kirjeldus

Joonis 1. Situatsiooniskeem
Planeeritav ala asub Emmaste külas „Ranna tee“ ja „Emmaste-Ohari tee T1“ kohalike maanteede ääres. Murula
katastriüksus piirneb Emmaste-Ohari tee T1 (tunnus 17501:004:0348), Nurga (tunnus 17501:004:1130), Oja (tunnus
17501:004:1400), Reola (tunnus 17501:004:0287), Pauli (tunnus 17501:004:0930), Pääste (tunnus 17501:004:1190),
Kastani (tunnus 17501:004:1870) ja Lageda (tunnus 17501:004:2990) katastriüksustega. Rambi katastriüksus piirneb
Ranna tee (tunnus 17501:004:0347), Söödaköögi (tunnus 17501:004:0276), Singi (tunnus 17501:004:0178), Paali
(tunnus 17501:004:2791), Emmaste-Ohari tee T1 (tunnus 17501:004:0348), Männi (tunnus 17501:004:2391), Spordi
(tunnus 17501:004:0336) ja Palli (tunnus 17501:004:1860) katastriüksustega. Planeeringuala on hoonestamata.
Kõlvikuline koosseis detailplaneeringu algatamisel on Murula katastriüksusel looduslik rohumaa 8087 m², õuemaa 857
m² ja muu maa 2381 m² ning Rambi katastriüksusel haritav maa 1.77 ha, looduslik rohumaa 1.52 ha, õuemaa 0.01 ha
ja muu maa 0.18 ha.
Katastriüksustel on varasemalt rajatud üksikud mahasõidud kohalikult maanteelt. Planeeringus kavandatakse
juurdepääs läbi Murula katastriüksuse, mis eeldab avalikku kasutusse määramise vajaduse seadmist.
Hiiu maakonnaplaneering 2030+ järgi jääb planeeringuala Viiri-Emmaste-Tilga (I klass) väärtuslikule maastikule.
Maakonnaplaneeringu järgseks kasutustingimusteks on ala sobib suvilaehituseks, kuid vältida tuleks rannaniitude
tükeldamist kruntideks. Sobivad ehituskohad on eelkõige endised taluasemed ja külade kultuurmaad. Järgida tuleb
kohalikku ehitustraditsiooni ning hooned tuleb hoolikalt maastikku paigutada. Uute madalpingeliinide tõmbamisel
kasutada maa-alust kaablit.
Hooldussoovitusteks on põllumaastiku osas on oluline tagada jätkuv põllumajanduslik kasutus. Metsa istutamist ei
tohiks üldjuhul lubada, va lehtmetsa istutamine endistele puisniidu-aladele külade vahele. Ala väärtus tõuseks, kui
olemasolevaid rohumaid (ranna- ja puisniite) saaks säilitada niitmise või karjatamisega.
Teeäärsete hoonete renoveerimisel ja uusehitiste püstitamisel soovitav arvestada vana külastruktuuri ning
ehitustraditsioonidega. Emmaste korruselamute ümbrust tuleks täiendavalt haljastada.
Moodustatavad elamumaa krundid jäävad keskkonnaregistri maardlate nimistu andmetel Prassi maardla alale (registri
tunnus M460). Detailplaneeirnguga kavandatav tegevus ei halvenda olemasolevat olukorda maavara
kaevandamisväärsena säilimise ega maavaravarule juurdepääsu osas.
Maa-ameti kitsendustekaardi järgi jääb Rambi katastriüksus osaliselt looduskaitse üksikobjekti "Tärkma ohvritamm"
kaitsevööndisse, mis on ühtlasi ka arheoloogiamälestis Ohvritamm (kultuurimälestiste riiklik register nr 8900).
Mõlemal katastriüksusel asuvad erinevad tehnovõrgud: alajaam, 10 kV ja 0,4 kV kaabelliinid, geodeetiline märk nr. 28,
siderajatised, ühisveevärgi vee-, kanalisatsiooni- ja sajuveetorud.
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1.2.3 Kehtivad piirangud ja kitsendused
1.2.3.1 Kehtivad piirangud:
- Hiiu maakonnaplaneering 2030+ järgne Viiri-Emmaste-Tilga (I klass) väärtuslik maastik;
- Prassi maardla ala (registri tunnus M460);
- Tärkma ohvritamm (keskkonnaregistri kood KLO4000306, piiranguvööndi ulatus on 50 m.);
- Arheoloogiamälestis Ohvritamm (kultuurimälestiste riiklik register nr 8900, kaitsevöönd 50 m);
- Geodeetiline märk nr 28 (kaitsevöönd on 3 m märgi keskmest);
- Veevärgi veetoru (kaitsevööndi ulatus torustiku telgjoonest mõlemale poole on 2 m);
- Ühiskanalisatsiooni toru (kaitsevööndi ulatus torustiku telgjoonest mõlemale poole on 2 m);
- Sidekaev- ja kanalisatsioon (kaitsevöönd on 1 meeter sideehitisest või sideehitise välisseinast sideehitisega paralleelse
mõttelise jooneni);
- 10 kV kaabelliin ja 0,4 kV kaabelliin (kaitsevöönd mõlemalt poolt liini äärmistest kaablitest 1 m);
- 10 kV õhuliin (kaitsevöönd mõlemalt poolt liini telge 10 m);
- 0,4 kV õhuliin (kaitsevöönd mõlemalt poolt liini telge 2 m);
- Kohalik maantee (laius mõlemal pool sõiduraja telge on 20 m).
1.2.3.2 Krundi kasutusõiguse kitsendused:
1. Tehnovõrkude ja tehnorajatiste rajamisel kehtivad Asjaõigusseaduse § 158 sätted.
2. Elektrivõrgu ja sidevõrgu kaitsevööndeid ning nendega seotud kitsendusi reguleerib Ehitise kaitsevööndi ulatus,
kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded.
3. Tegevused tee kaitsevööndis ja tee kaitsevööndi maa kinnisasja omaniku kohustused on reguleeritud
Ehitusseadustiku § 72 alusel.
4. Reoveepuhasti kuja reguleerib Keskkonnaministri määrus 08. november 2019. a. nr. 61 „Kanalisatsiooniehitise
planeerimise, ehitamise ja kasutamise nõuded ning kanalisatsiooniehitise kuja täpsustatud ulatus 1“.
5. Vee- ja kanalisatsioonitrasside ühise kasutuse osas kuni liitumispunktini sõlmitakse kokkulepe.
6. Enne kinnistu müüki seada kinnistut läbivatele tehnovõrkudele servituudid ja tehnovõrkude koridorid
tehnovõrkude valdajate kasuks.
7. Kinnismälestise kaitsevööndis kehtivad-laienevad kaitsekohustustes esitatud kitsendused, kui mälestiseks
tunnistamise aktis ei ole märgitud teisiti ja Muinsuskaitseseadus (§ 24-25).
8. Väärtuslikul maastikualal kehtivad maakonnaplaneeringus sätestatud väärtuslike maastike üldised
kasutustingimused ja hooldussoovitused.
9. Maa omanik või kasutaja peab kinni pidama krunti läbivate tehnovõrkude kaitse-eeskirjadest ja võimaldama
tehnovõrkude omanikele juurdepääsu tehnovõrkude hooldamiseks.
10. Katastriüksusi läbivatele tehnovõrkudele seada servituudid tehnovõrkude valdajate kasuks.
11. Ehitiste ja mahuliste rajatiste lahenduse ja kujunduse projekteerimisel tuleb lähtuda Ehitusseadustikust,
projekteerimisnormidest, tuleohutusnõuetest.
1.2.4
Üldplaneeringust tulenevate tingimuste kirjeldus
Käesoleva detailplaneeringu koostamisel on lähtutud Emmaste valla üldplaneering (kehtestatud Emmaste
Vallavolikogu 30. september 2005. a. otsusega nr. 39).
Vastavalt üldplaneeringule on planeeringuala maakasutuse juhtotstarve perspektiivne pere- ja ridaelamu maa.
Üldplaneeringuga on määratud, et minimaalseks ehitusõigust omav uus krunt peab olema vähemalt (st. mitte alla)
detailplaneeringu kohustusega alal 1,0 ha, detailplaneeringu kohustuseta alal 1,0 ha
Koostatava detailplaneeringuga on ette nähtud minimaalseks ehitusõigust omava krundi suuruseks 0,5 ha. Samuti
piiritletakse kruntidel hoonestusalad ja määratakse ehitusõigused hoonete rajamiseks ning määratakse haljastuse-,
heakorra- ja keskkonnatingimused.
Käesoleva detailplaneeringuga kavandatav on kooskõlas kehtiva Emmaste valla üldplaneeringu põhilahenduse ja
maakasutuse juhtotstarbega, aga vastuolu on minimaalse ehitusõigust omava krundi suurusega. Detailplaneeringuga
tehakse ettepanek muuta kehtivat üldplaneeringut vähendades Rambi ja Murula katastriüksustel minimaalset
ehitusõigust omava krundi suurust.
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1.3 PLANEERINGU ÜLDLAHENDUS JA AVALIK RUUM
Planeeringu eesmärgiks on jagada Rambi ja Murula katastriüksused kaheksaks üksikelamu maa krundiks, määrates
kruntidele ehitusõigus ning hoonestusalad.
Plaanil kujutatud ruumilahendus ja tehnovõrkude lahendus on tinglik ning täpsustatakse ehitusprojektiga.
Arhitektuurse ruumimõju kujundamisel on eesmärgiks hoonestuse orgaaniline sulatamine loodusesse - suhteliselt madal,
kerge, ratsionaalne, looduslikku keskkonda ja piirkonna hooneid arvestav arhitektuurikäsitlus.
Hoone projekteerimisel silmas pidada head ehitustava. Hoone välisviimistluseks on eelistatud krohv, kivi, puit (palk ja
värvitud laud) ja muud traditsioonilised looduslähedased materjalid.
Planeeritud hoonestus on lubatud kavandada igal krundil maksimaalselt 500 m 2 ehitisealuse pindalaga vastavalt
eskiisplaanile ja maksimaalne lubatud kõrgus üksikelamul on kuni 8,0 m ja abihoonel kuni 6,0 m.
Kavandatud krunti võib piirata piirkonda sobiva aiaga. Piirete rajamisel eelistada traditsioonilisi materjale, kohalikke
ehitusviise ja tavasid.
Maaüksusele on planeeritud paigaldada oma prügikonteinerid, mis tuleb paigutada planeeritava juurdepääsutee juurde.
Olmejäätmete vedu toimub valla territooriumil organiseeritult vastavalt kehtivale jäätmehoolduseeskirjale. Katastriüksuse
omanikul on kohustuslik ühineda Hiiumaa vallas korraldatud jäätmeveoga. Vastavalt jäätmehoolduseeskirjale tuleb
jäätmevedajaga sõlmida jäätmeveo leping, mille abil tagatakse koordineeritud jäätmevedu.
1.4 PLANEERINGU JÄRGSE KRUNDI TABEL
Pos. nr Planeeritava krundi nimi
Pindala
m2
1.
Positsioon 1
5031

Planeeritav detailplaneeringu
sihtotstarve
Üksikelamu maa, EP 100%

Planeeritav katastri
sihtotstarve
Elamumaa 100%

2.

Positsioon 2

5586

Üksikelamu maa, EP 100%

Elamumaa 100%

3.

Positsioon 3

5000

Üksikelamu maa, EP 100%

Elamumaa 100%

4.

Positsioon 4

6346

Üksikelamu maa, EP 100%

Elamumaa 100%

5.

Positsioon 5

5970

Üksikelamu maa, EP 100%

Elamumaa 100%

6.

Positsioon 6

5141

Üksikelamu maa, EP 100%

Elamumaa 100%

7.

Positsioon 7

1750

Looduslik maa, HL 100%

Maatulundusmaa 100%

8.

Positsioon 8

6159

Üksikelamu maa, EP 100%

Elamumaa 100%

9.

Positsioon 9

5166

Üksikelamu maa, EP 100%

Elamumaa 100%

1.5 OLULISEMAD ARHITEKTUURINÕUDED
Detailplaneeringu põhijoonisel on esitatud hoonete võimalikud asukohad planeeritud hoonestusalas, see tähendab et
planeeritud hoonet võib ehitada ainult põhiplaanil näidatud hoonestusala sees vastavalt krundi ehitusõigusele.
Nii hoonestusalale kui ka väljapoole hoonestusala võib ehitada erinevaid rajatisi, mis ei ole hooned ning istutada puid ja
põõsaid. Hoonete täpne kuju ja suurus määratakse ehitusprojektidega.
1.5.1 Planeeritud Positsioon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ja 9 krundi ehitusõigused:
Maksimaalne lubatud ehitiste arv krundil
- 4
Lubatud suurim ehitisealune pind
- 500 m²
Lubatud suurim suletud brutopind
- 730 m²
sh. suurim 1. korruste suletud brutopind
- 400 m²
Ehitiste lubatud suurim kõrgus (kõrgus maapinnast)
- üksikelamu - 8,0 m
abihoone - 6,0 m
Hoonete lubatud suurim korruselisus
- 1
Katused:
kalded
- üksikelamu - 35° - 45°
abihoone - 20° - 45°
materjalid
- katusekivi, värvitud eterniit, värvitud plekk
tüüp
- põhimahul viilkatus, abipindadel pultkatus
Välisseinad
- puit, kivi, krohv
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Nähtav sokliosa
Piirdeaiad

- kivi, betoon, krohv
- kiviaed, puitaed, võrkaed

Looduslikke materjale imiteerivad materjalid (nt plastiklaudis, katusekivimustriga plekk jmt) ei ole lubatud.
1.6 PLANEERINGUALA TEHNILISED NÄITAJAD
1. Planeeringuala suurus
2. Ehitisealune pind
3. Planeeritud maaüksusi
4. Planeeritud ehituskrunte

- 4,82 ha
- 4000 m 2
-9
-8

1.7 TEHNOVÕRKUDE LAHENDUS
1.7.1 Veevarustus ja kanalisatsioon
Põhiplaanil on tähistatud planeeringualale jäävad ühisveevärgi tehnovõrgud: veetoru, kanalisatsioonitoru ja sajuveetoru.
Plaanil võivad puududa teostusjoonisteta tehnovõrgud.
Planeeritud kruntide hoonestuse vee- ja kanalisatsioonivarustus on lahendatud Emmaste küla ühisveevärgi vee- ja
kanalisatsioonitrasside baasil.
Detailplaneeringu koostamiseks tuleb tellida täiendavalt Kärdla Veevärk AS tehnilised tingimused.
Hoone(-te) projekti koostamisel tuleb esitatada rajatava hoone vee-, kanalisatsiooni- ja sajuveevarustuse lahendus.
Projekteerimisel lähtuda:
- Riigikogu 30. jaanuar 2019. a. seadusest „Veeseadus¹“.
- Riigikogu 10. veebruari 1999. a. seadusest „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus“.
1.7.2 Soojusvarustus
Planeeritud hoone küte lahendatakse lokaalsena hoone projekteerimise käigus, kas elektri- või tahkeküttena (sinna alla
kuulub ka õhksoojuspump, solaar- ja maaküte), lähtuvalt energiatõhususest ja omaniku vajadustest. Kütteallikana võib
kasutada ka kõiki muid kaasaegseid energiatõhusatel tehnoloogiatel baseeruvaid ja keskkonda oluliselt mittesaastavaid
kütteliike. Lahenduste väljatöötamisel on soovitav eelistada energiatõhusaid või kombineeritud lahendusi (sh. välisõhu
eelsoojendamine, lahenduste kombineerimine passiivküttega jms.).
Maakütte (kinnise soojussüsteemi) puuraugu asukoht täpsustakse projekteerimise staadiumis, mis tuleb vastavalt
Keskkonnaministri 09. juuli 2015. a. määrusele nr. 43 „Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu või -augu
ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja ümberehitamise ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu
projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra ning puurkaevu või
-augu asukoha kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- või kasutusteatise, puurimispäeviku, salvkaevu
ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu või -augu ja salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning
puurkaevu või -augu ja salvkaevu lammutamise teatise vormid“, kooskõlastada enne puuraugu ehitusprojekti koostamist
kohaliku omavalitsusega, esitades selleks määruse kohase taotluse.
Hoonete küttesüsteemi valikul juhinduda küttesüsteemi energiatõhususest. Hoonete projekteerimisel lähtuda 11.
detsembril 2018. a. kehtima hakanud „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded“ redaktsioonist.
1.7.3 Elektrivarustus
Eskiisplaanil on tähistatud planeeringualale ja selle lähialale jäävad elektrirajatised: alajaam, 10 kV õhuliin, 10 kV kaabelliin,
0,4 kV kaabelliin ja 0,4 kV õhuliin. Plaanil võivad puududa teostusjoonisteta kaabelliinid.
Planeerimislahendusega nähakse ette alajaama asukoha ümber tõstmise, osaliselt 10 kV õhuliini asendamise 10 kV
kaabelliiniga, osaliselt 0,4 kV õhuliini asendamise 0,4 kV kaabelliiniga ning planeeritud kruntidele liitumispunktide
määramine.
Planeeringuala elektrivarustuse lahendamiseks tuleb taodelda täiendavad Elektrilevi OÜ tehnilised tingimused.
Elektritoide liitumiskilbist kuni hoonestuseni on planeeritud 0,4 kV maakaabliga. Elektrilevi OÜ tehnorajatiste
maakasutusõigus on tuleb tagada servituudialana. Elektrikaablite planeerimine piki sõiduteed ei ole lubatud. Samuti ei ole
lubatud planeerida teisi kommunikatsioone elektrikaablite kaitsetsoonidesse.
Planeeringu käigus olemasoleva elektrivõrgu ümberehitus toimub kliendi kulul, mille kohta tuleb esitada Elektrilevi OÜ-le
kirjalik taotlus.
Peale detailplaneeringu kehtestamist tuleb elektrienergia saamiseks esitada liitumistaotlus või taotlus elektrivõrgu
ümberehituseks, sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu. Lepingu sõlmimiseks pöörduda Elektrilevi OÜ poole.
Liitumislepingu sõlmimiseks tuleb Elektrilevi OÜ-le esitada moodustatud kinnistute aadressid.
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1.7.4 Tänava- ja välisvalgustus
Planeeringualaga piirnev korterelamute alal on väljaehitatud tänavavalgustus. Olemasoleva tänavavalgustuse
rekonstrueerimise vajaduse tekkimisel lahendatakse see eraldi projektidega, näiteks tänava rekonstrueerimise ja
kergliiklustee rajamise käigus. Käesoleva detailplaneeringuga uus tänavavalgustust planeeritakse terves mahus kruntidega
piirnevate Ranna tee ja Emmaste-Ohari tee T1 ulatuses ning samuti Positsioon 8 ja Positsioon 9 kruntide edelservas oleva
juurdepääsutee ulatuses.
Planeeritud kruntide valgustamiseks pimedal ajal on ette nähtud teede ja platside servas valgustimastid ning hoonete
lähiala valgustamiseks valgustid hoonete seinal, mille peamiseks eesmärgiks on energiasääst ja suurema liiklusturvalisuse
tagamine.
Projekteerimisstaadiumis tuleb tänavavalgustus lahendada järgmiselt, et pimedal ajal ei tekiks ülevalgustamist ning
vähendamaks võimalikku valgusreostust. Valgustuse toiteliinid projekteerida maakaabelliinidega PVC-paindtorudes ja
valgustid LED-valgustustehnoloogial. Valgustid ei tohi pimestada teel liiklejaid ega häirida naaberkinnistute elanikke.
Kohalikul omavalitsusel (koostöös valdkonna ettevõtjatega) analüüsida olemasolevate tänavavalguse valgustite
rekonstrueerimist ja uute rajamist LED-valgustustehnoloogia tasuvusajale, kaaludes uute LED-valgustite soetamise
hinnaklassi ja sellele kuluvad energiakulu. Kaasaegse LED-valgustustehnoloogial tänavavalgustuse väljaehituse toetamine
annab võimaluse luua energiasäästlik keskkond, mis ei hoia kokku vaid kulusid, vaid suurendab ka eelkõige piirkonna
turvalisust. Näiteks energiakulu kokkuhoiuga saab töös hoida kõiki tänavavalgusteid, mitte neid energiakulu kokkuhoiu
nimel selektiivselt välja lülitama.
1.7.5 Sidevarustus
Eskiisplaanil on tähistatud planeeringualale ja selle lähialale jäävad siderajatised: sidekanalisatsioon, sidekaevud, side
kaabelliin ja side õhuliin. Plaanil võivad puududa teostusjoonisteta siderajatised.
Planeerimislahendusega nähakse ette osaliselt side kaabelliini asendamise side kanalisatsiooniga ning planeeritud
kruntidele sidekanalisatsiooni planeerimise.
Planeeringuala elektrivarustuse lahendamiseks tuleb taodelda täiendavad Telia Eesti AS ja/või Eesti Lairiba Arenduse
Sihtasutuse (ELA SA) tehnilised tingimused.
Sidevõrguga liitumiseks ja projekteerimiseks tellida täiendavad tehnilised tingimused tööjooniste koostamiseks ja
tööprojekt tuleb kooskõlastada antud piirkonna tehnovõrgu valdajaga.
Täiendavad krundisisesed võrgud alates liitumispunktist lahendatakse koos planeeritud hoone projektiga.
1.7.6 Sadeveed ja vertikaalplaneerimine
Rajatavate hoonete ümbrus ja planeeritud parkimiskohad projekteeritakse hoonestuse ehitusprojekti koosseisus või eraldi
projektidega. Täpsemad kõrgusmärgid antakse koostatava projektjoonistega.
Vertikaalplaneerimisega mullatööd on ette nähtud vahetult hoone ümbruses ning juurdepääsutee ja parkimisala ulatuses.
Kasvupinnas eemaldada teede alt täies mahus asendades kruusa ja dreenliivaga.
Planeeritud krundi sajuveed juhitakse osaliselt katetele kallete andmisega hoonest eemale oma krundil või merre.
Vertikaalplaneerimine ja sajuvete ärajuhtimine lahendatakse täpsemalt edasise projekteerimise käigus.
1.8 TEHNOVÕRKUDE KORIDORID
Kinnisasja omanik on kohustatud taluma tema kinnisasjal maapinnal, maapõues ning õhuruumis ehitatavaid tehnovõrke ja rajatisi (kütte-, veevarustus- või kanalisatsioonitorustikku, elektroonilise side või elektrivõrku, nõrkvoolu-, küttegaasi- või
elektripaigaldist või surveseadmestikku ja nende teenindamiseks vajalikke ehitisi), kui need on teiste kinnisasjade
eesmärgipäraseks kasutamiseks või majandamiseks vajalikud, nende ehitamine ei ole kinnisasja kasutamata võimalik või
nende ehitamine teises kohas põhjustab ülemääraseid kulutusi.
Ehitusalale jäävad liinid ja trassid võib lähtuvalt ehituste vajadustest ringi tõsta või rekonstrueerida kooskõlastatult
valdajaga. Projekteerimisel tuleb lähtuda kehtivatest normidest. Hoone ja rajatiste tehnovarustus tuleb lahendada
vastavuses võrkude valdajate poolt väljastatud tehniliste tingimustega.
10 kV ja 0,4 kV maakaabelliini maa-ala kaitsevöönd on piki kaabelliini kulgev ala, mida mõlemalt poolt piiravad liini
äärmistest kaablitest 1 meetri kaugusel paiknevad mõttelised vertikaaltasandid.
Elektri õhuliini kaitsevöönd on maa-ala ja õhuruum, mida piiravad mõlemal pool piki liini telge paiknevad mõttelised
vertikaaltasandid, ning mille ulatus mõlemal pool liini telge on:
kuni 1 kV pingega liinide korral 2 m;
1 kuni 20 kV pingega liinide korral 10 m.
Alajaamade/jaotusseadmete ümber ulatub kaitsevöönd 2 meetri kaugusele piirdeaiast, seinast või nende puudumisel
seadmest.
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Side ehitise kaitsevööndi mõõtmed mõlemal pool sideehitist on 1 meeter sideehitisest või sideehitise välisseinast
sideehitisega paralleelse mõttelise jooneni või tõmmitsatega raadiomasti korral 1 meeter välimiste tõmmitsate vundamendi
välisservast ühendades tõmmitsad mõtteliseks kolmnurgaks, vabalt seisva masti korral 1 meeter vundamendi välisservast.
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni maa-aluste survetorustike kaitsevööndi ulatus torustiku telgjoonest mõlemale poole on alla
250 mm siseläbimõõduga torustikul 2 meetrit.
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni maa-aluste vabavoolsete torustike kaitsevööndi ulatus torustiku telgjoonest mõlemale
poole torustikul, mille siseläbimõõt on alla 250 mm ja mis on paigaldatud kuni 2 meetri sügavusele, on 2 meetrit.
Tehnovõrkude tähistatud koridorid märgivad kommunikatsioonide asukohti, mille osas kehtivad kinnisasjade omanikele
Asjaõigusseaduse § 158 sätted.
1.9 TULEKAITSE ABINÕUD
Tuleohutusnõuete juures tuleb planeeritava maa-ala uute hoonete projekteerimise käigus lähtuda Siseministri 30. märts
2017. a. määrusest nr. 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele”.
Planeeringualal on hooned ühe- ja kahekorruselised ning kõrgusega kuni 6,0 m ja 8,0 m. Planeeritud hoonestus kuulub
tulepüsivuse seisukohalt klassi TP3 ning ehitiste kasutamise liigitus tuleohutusest tulenevalt on I kasutusviis.
Vastavalt Eesti standardi EVS 812-7:2018 „Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ” on kahe
hoone vaheline minimaalne kuja 8 m, v.a. juhul kui tule leviku piiramine on tagatud ehituslike või muude abinõudega või
hoonetekompleksi osad on samast tuleohutusklassist, hoonete arv ja korruste pindala on väiksemad hoonetekompleksile
kohalduvatest arvväärtustest ja neid saab lugeda tuletõkkesektsiooni nõuetele vastavalt üheks hooneks.
Planeeritud hoonestusaladeni tuletõrjevahenditega juurdepääsuks kasutada „Ranna tee“ ja „Emmaste-Ohari tee T1“
kohalikke maanteid ning Positsioon 8 ja Positsioon 9 kruntide ning Nurga ja Oja maaüksuste vahele on planeeritud avaliku
kasutusega juurdepääsuteed. Juurdepääsutee rajamisel tuleb järgida päästetehnika mõõtmete ja juurdepääsuvajadustega:
tee kandevõime paakauto registrimassile 26000 kg, pöörderaadius vähemalt 18,5 m ja tee laius vähemalt 3,5 m.
Tee veevõtukohani peab olema avatud, sõidetav ja talvel lumest puhastatud.
Planeeringuala tulekustutusvesi saadakse Positsioon 3 krundile, kohaliku maantee serva planeeritud vähemalt 108 m³
mahutiga tuletõrje veevõtukohast, kus on tagatud väliskustutusvee normvooluhulgad 10 l/sek kestvusega kuni 3 tundi.
Planeeritud tuletõrje veevõtukoha ja selle teeninduspiirkond on määratud eskiisplaanil. Tee veevõtukohani peab olema
avatud, sõidetav ja talvel lumest puhastatud. Tuletõrje veevõtukoha minimaalne kaugus hoonest või hoone osast ei tohi olla
vähem kui 30 m. Tuletõrje veevõtukoha teeninduspiirkonna kaugus veevõtukohast on 150 m.
Uute tuletõrje veevõtukohtade projekteerimisel ja ehitamisel, mis on ette nähtud lahendada kinniste anumatega, võib
arvestuslikku tulekahju kestvust vähendada ühe tunnini, kui täidetakse standardi EVS 812-6:2012+A1:2013 - Ehitiste
tuleohutus: Tuletõrje veevarustus nõuetele jaotise 7.2 ja lisa G nõudeid. Lisa G nõuded- tehislik veevõtukoht kuiva
hüdrandiga.
Hoones tuleb ette näha vett mittevajavad esmased kustutusvahendid. Hoone projektis täpsustatakse vastavalt hoonele
veevõtukoha kaugus ja muud vajalikud tuletõrje välis- ja siseveevarustuse tingimused ja lahendused.
Uute hoonete projekteerimisel kuulub projekt enne ehituse algust läbivaatamisele ja heakskiitmisele Päästeameti Lääne
päästekeskusega.
1.10 KESKKONNAKAITSENÕUDED
Hiiu maakonnaplaneeringu 2030+ järgi kuulub planeeringuala „Viiri - Emmaste - Tilga” I klassi väärtuslike maastike
koosseisu ning seal kehtivad maakonnaplaneeringus sätestatud väärtuslike maastike üldised kasutustingimused ja üldised
hooldussoovitused. Väärtuslike maastike ning looduskoosluste säilitamine tuleb tagada koos ehitustegevusega.
Maastikulise ilu säilitamine (säästlik uuendamine) ja piiratud ning suunatud tegevus annab maale uue piirkonna
elutegevuseks vajaliku väärtuse.
Rambi maaüksusel asub kaitstav loodus e üksikobjekt Tärkma ohvritamm keskkonnaregistri kood KLO4000306). Kaitstavat
üksikobjekti ümbritseb piiranguvöönd, mille ulatus on 50 m.
Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitset reguleerib keskkonnaministri 02.04.2003. a määrus nr 27 “Kaitstavate looduse
üksikobjektide kaitse eeskiri”, piirangud maa kasutamisele on sätestatud nimetatud määruses. Kaitstavate looduse
üksikobjektide kaitse eeskirja järgi on üksikobjekti kahjustamine keelatud. Üksikobjekti valitse ja igakordsel nõusolekul on
üksikobjekti ümbritsevas piiranguvööndis lubatud uute ehitiste, kaasa arvatud ajutiste ehitiste püstitamine; teede ja
liinirajatiste rajamine; uuendusraie tegemine; puhtpuistute kujundamine, üheliigiliste metsakultuuride ja energiapuistute
rajamine ning üksikobjekti seisundit või ilmet mõjutava töö tegemine. Detailplaneeringuga ei planeerita Tärkma
ohvritamme piiranguvööndisse tegevusi.
Mõlemad maaüksused asuvad keskkonnaregistri maardlate nimistu andmetel Prassi maardla alal, Prassi kruusamaardla
(registrikaardi nr 0460) ehituskruusa passiivse reservvaru 3 plokil. Detailplaneeirnguga kavandatav tegevus ei halvenda
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olemasolevat olukorda maavara kaevandamisväärsena säilimise ega maavaravarule juurdepääsu osas. Ehitiste ehitamisel
maardla alale peab arvestama Maapõueseadus 7. peatükis „Muud maapõue kasutamise viisid“ toodud nõuetega.
Teelt tuleva liiklusmüra summutamiseks tuleb hoone piirdekonstruktsioonid projekteerida keskmisest tasemest
mürapidavamad ja vastavalt vajadusele näha ette müra summutavad aknaraamid ja klaaspaketid. Aluseks tuleb võtta
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 11. detsember 2018. a. kehtima hakanud määruse nr 63 „Hoone energiatõhususe
miinimumnõuded1“ ning Sotsiaalministri 04. märtsi 2002. a määrus nr. 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes
ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“.
Hoonete kütmine toimub elektriga või maakütte baasil.
1.11 MUINSUSKAITSE ERITINGIMUSED
Rambi kinnistul asub arheoloogiamälestise ohvritamm, II at. kaitsevöönd (kultuurimälestiste riiklik register, nr 8900.
Detailplaneeringule on koostatud Muinsuskaitseameti poolt „Muinsuskaitse eritingimused Rambri (17501: 001:0415) ja
Murula (17501:001:0416) kinnistute detailplaneeringule asukohaga Emmaste küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond“.
1.11.1 Hinnang planeeringuga kavandatavatele muudatustele mälestise säilimise ja vaadeldavuse ning
kultuuriväärtuslike struktuurielementide säilimisele ruumilises kontekstis
Ohvritamme puhul on oluline puu säilimine tema algses asukohas, vaadeldavuse ja juurdepääsu tagamine päikesetõusust
loojanguni (Muinsuskaitseseadus § 26 lg 2) ning maksimaalses ulatuses teda ümbritseva võimaliku arheoloogilise kultuurkihi
ja kultuuriväärtusega leidude säilimine in situ. Uute hoonete ja kommunikatsioonide ehitamine mälestise vahetusse
lähedusse (15 m) mõjutab mälestise säilimist, kuna võib kahjustada tamme juuri ning piirata mälestise vaadeldavust.
1.11.2 Nõuded planeeringu koostamisel mälestiste säilitamise ja vaadeldavuse tagamiseks ning nende kaitsevööndi
eesmärkide täitmiseks
1. Tagada mälestise säilimine tema algses asukohas, vaadeldavus ning igaühe vaba juurdepääs ohvritamme juurde
päikese tõusust loojanguni (mälestis peab jääma hoovialalt välja).
2. Mitte planeerida kaevetöid nõudvaid rajatisi mälestisele lähememale kui 15 meetrit.
3. Kui ilmneb vajadus kaevetöödeks mälestise kaitsevööndis, tuleb ohvritamme vahetus läheduses (kuni 15 m mälestisest)
tagada arheoloogiliste uuringute läbi viimine. Arheoloogilisi uuringuid võib läbi viia Muinsuskaitseameti vastavat
tegevusluba omav ettevõtja (MuKS § 34 lg 4, § 36). Uuringutega seotud kulud kannab tööde tellija (MuKS § 35 lg 7, §
40 lg 5).
4. Mälestisel ja selle kaitsevööndis tuleb enne ehitustööde algust omanikul taotleda Muinsuskaitseametist sellekohane
tööde luba.
5. Mälestise ja kaitsevööndi välisel alal tuleb pinnasetöödel arvestada kultuuriväärtusega leidude ja arheoloogilise
kultuurkihi ilmsikstuleku võimalusega. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§ 443) on leiu, arheoloogilise kultuurkihi,
sh inimluud, ilmnemisel leidja kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teavitama sellest
Muinsuskaitseametit.
6. Muinsuskaitselisi nõudeid vaatesektoritele, ehitusjoonele, hoonestuse kõrgusele, krundi täisehitusprotsendile,
ehitusmahtudele, välisviimistlusmaterjalidele, katusekujule ja piiretele ei seata.
1.12 PIIRKONNA LIIKLUSKORRALDUS JA TEEDE HOOLDUS
Liikluse korraldamise eesmärk planeeringualal on tagada häireteta, sujuv, võimalikult kiire, ohutu ja keskkonda minimaalselt
kahjustav liiklus. Liikluse korraldamine planeeringualal toimub liiklusmärkide, teemärgiste ja muude
liikluskorraldusvahenditega vastavalt Ehitusseadustiku ja Liiklusseaduse alusel kehtestatud nõuetele.
Kohaliku maantee kaitsevööndi laius mõlemal pool sõiduraja telge on 20 m
Planeeritavate kruntide liikluskorraldus ja juurdepääsutee on näidatud joonisel Eskiisplaan. Juurdepääs planeeritud
kruntidele on kavandatud olemasolevalt „Ranna tee“ ja „Emmaste-Ohari tee T1“ kohalikelt maanteedelt. Positsioon 8 ja
Positsioon 9 kruntide ning Nurga ja Oja maaüksuste vahele on planeeritud avaliku kasutusega juurdepääsutee, millelt on
tagatud sellega piirnevate kruntide juurdepääs.
Juurdepääsutee rajada kandevõimega 26 tonni (prügiautod ja päästetehnika), pöörderaadius 12 m ja tee laius 3,5 m.
Planeeritud krundi krundisisesed katendid valitakse vastavalt omanike soovile ja projektide lahendustele. Juurdepääs
tagatakse sõiduautoga liiklusele ja piiratud ulatuses rasketehnikale (krundi teenindamiseks vajalik tehnika). Krundi siseste
teede projekteerimine ning väljaehitamine on huvitatud isiku kohustus.
Parkimine on planeeritud krundi hoonestusala juures. Parkimiskohtade kontrollarvutus on teostatud vastavalt EVS 843:2016
„Linnatänavad” esitatud normi alusel. Täpsem parkimiskohtade arv ja - lahendus täpsustatakse hooneprojekti või eraldi
teeprojekti koosseisus.
Sajuvete ärajuhtimine on kajastatud peatükis 2.7.5 Sadeveed ja vertikaalplaneerimine.
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Arendustegevusega seotud kohaliku maantee laiendamise, uute ristmike kavandamise, jalgratta- ja jalgtee kavandamise jne
korral on nende projekteerimine ning väljaehitamine KOV kohustus (PlanS § 131 lg 1).
1.13 PIIRKONNA TURVALISUS
Eestis on koostatud kuritegevuse riske vähendavate nõuete ja tingimuste kohane standard EVS 809-1:2002 Kuritegevuse
ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1: Linnaplaneerimine, 29. november 2002. a. Antud standard puudutab
probleeme ja annab soovitusi linnalisele keskkonnale kui ka maapiirkondadele. Läbi planeeringu on võimalik tuua välja
mõned probleemid ja anda soovitused edaspidiseks projekteerimiseks ning turvalisuse tõstmiseks. Vajalik on ka valla ja
elanike enda huvi ja initsiatiiv. Turvalisem keskkond on materiaalsele ja sotsiaalsele keskkonnale suunatud ohutus- ja
julgeolekupoliitika tulemus.
Planeeringu koostamisel on arvestatud erinevaid kuritegevuse riske vähendavaid meetmeid. Olulisteks elementideks on
peetud, et:
- planeeringualal ja hoonel oleks konkreetsed ja selgelt eristatavad juurdepääsud ja liikumisteed,
- hooned ja rajatised oleks pimedal ajal valgustatud (näiteks hämarduslülitiga liikumisele reageeriv valgustus),
- ehitamisel kasutataks kvaliteetseid ja vastupidavaid ehitusmaterjale,
- ehitusperioodil oleks hoone ja ehitusmaterjalide ladustamisplats ajutiste piiretega piiratud,
- hoone ümbrus ja kogu kinnistu territoorium oleks haljastatud ja korrastatud,
- hooned oleks varustatud tulekahju- ja valvesignalisatsiooniga.
1.14 PLANEERINGU REALISEERIMINE
1.14.1 Detailplaneeringus kavandatud tööde järjekord:
1. Planeeritava maaüksuse maakorralduslik jagamine peale detailplaneeringu kehtestamist;
2. Krundi/kruntide hoonestuse ehitusprojekti/ehitusprojektide koostamine (sh. juurdepääsuteede ja tehnovõrkude
parameetrite, töömahtude ja asukohtade täpne lahendamine) ja kooskõlastamine;
3. Rajatiste ehitamiseks vajalike kooskõlastuste ja lubade/teatiste taotlemine;
4. Vajalike kommunikatsioonide ja teede rajamine (projekt, ehitusluba/-teatis, kasutusluba/-teatis), sealhulgas
arendusega seotud teed tuleb rajada ning nähtavust piiravad takistused (istandik, puu, põõsas või liiklusele ohtlik
rajatis) kõrvaldada (alus EhS § 72 lg 2) enne planeeringualale mistahes hoone ehitusloa väljastamist;
5. Hoonete püstitamiseks ehituslubade/-teatiste taotlemine kohalikult omavalitsuselt;
6. Hoonestuse püstitamine;
7. Ehitiste kasutamist lubavate lubade/teatiste taotlemine kohalikult omavalitsuselt;
8. Haljastustööd, lahendatakse projekteerimistööde ja ehitustööde käigus.
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M 1 : 1 000 000

150 m

150
m

MÄRKUSED:

TINGMÄRGID:
PLANEERINGUALA PIIR

1. Planeering koosneb tekstist ja joonistest, mis täiendavad üksteist ja moodustavad ühtse terviku.
2. Asukoha skeemi koostamisel on kasutatud Maa-ameti Eesti põhikaart 1:10000 kaardilehti nr. 62014 ja 62023 seisuga 12.03.2021. a.
3. Koordinaadid L-Est 97 süsteemis.
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KRUNTIDE EHITUSÕIGUS

Olemasolevate
kruntide aadressid

Pos nr.

Rambi

1

Krundi
suurus
(m²)
5031

Hoonete suurim
lubatud ehitise2

alune pind (m )
maapealne

maaalune

500

-

PÕHILISED

Suurim
Hoonete
Krundi
Hoonete suurim lubatud maaKatusekalle,
suurim
kasutamise
lubatud kõrgus pealne/maatüüp
lubatud arv sihtotstarve
alune
(abs.)
krundil
/osakaal %
korruselisus
4

EP / 100

Üksikelamul 8,0

2/-

Üksikelamul

abihoonel 6,0

ARHITEKTUURINÕUDED
Hoonete lubatud
suurim suletud
2

Parkimiskohtade arv

brutopind (m )

Tulepüsivusklass
kavandatud

kokku

sh.
1. korrusel

normatiivne

730

400

3

3

TP3

730

400

3

3

TP3

730

400

3

3

TP3

730

400

3

3

TP3

730

400

3

3

TP3

730

400

3

3

TP3

Piirangud. Märkused

35°-45°.
Abihoonel
20°-45°.
Viilkatus ja
pultkatus.

Rambi

2

5586

500

-

4

EP / 100

Üksikelamul 8,0

2/-

Üksikelamul

abihoonel 6,0

35°-45°.
Abihoonel
20°-45°.
Viilkatus ja
pultkatus.

3

Rambi

5000

500

-

4

EP / 100

Üksikelamul 8,0

2/-

Üksikelamul

abihoonel 6,0

100% EP

35°-45°.
Abihoonel

8,0 m
500 m²
2
5031 m²

20°-45°.

4 tk.

Viilkatus ja
pultkatus.
4

Rambi

3

6346

500

-

4

EP / 100

Üksikelamul 8,0

2/-

Üksikelamul

abihoonel 6,0

35°-45°.
Abihoonel

"POSITSIOON 1"
Hoonestusala ca 2952 m²

20°-45°.
Viilkatus ja
pultkatus.
5

Rambi

5970

500

-

4

EP / 100

Üksikelamul 8,0

2/-

Üksikelamul

abihoonel 6,0

35°-45°.
Abihoonel
20°-45°.
Viilkatus ja
pultkatus.

6

Rambi

5141

500

-

4

EP / 100

Üksikelamul 8,0

1
5L
-2 W
F1 -39
V6

M
e ta

8,0 m
500 m²
2
5586 m²

ll 6m

1

2

1

p3

35°-45°.
Abihoonel
20°-45°.

4 tk.

Viilkatus ja
pultkatus.

3

"POSITSIOON 2"
Hoonestusala ca 1868 m²

SA

Üksikelamul

abihoonel 6,0

100% EP
LK

2/-

Rambi

7

1750

-

-

4

HL / 100

-

-

-

-

-

-

-

-

Murula

8

6159

500

-

4

EP / 100

Üksikelamul 8,0

2/-

Üksikelamul

730

400

3

3

TP3

730

400

3

3

TP3

5.840

3.200

24

24

abihoonel 6,0

35°-45°.
Abihoonel

Me

100% EP

2

2

8,0 m
500 m²
2
5000 m²

ta

ll 6m

L3
-24
F1 -39W
V6

1
2

A
3S

p

2

2

4 tk.

pultkatus.
9

Murula

5166

500

-

4

EP / 100

Üksikelamul 8,0

2/-

Üksikelamul

abihoonel 6,0

3

35°-45°.
Abihoonel
20°-45°.

"POSITSIOON 3"
Hoonestusala ca 2769 m²

2

LK

20°-45°.
Viilkatus ja

Viilkatus ja
pultkatus.
Kokku

2

4.000

36

Arheoloogiamälestis
Ohvritamm (registri nr. 8900)

Me

6m
tall

100% EP

L2
9
-2 W
F1 -39
V6

1

8,0 m
500 m²
2
6346 m²

2
Me

6m
tall

1
1L
-3 W
F1 -39
V6

3

L1
8
-2 W
F1 -39
V6

Me
l 6m
tal

2

A
3S

TINGMÄRGID

4 tk.

PLANEERINGUALA VÄLISPIIR (Pindala ca 4,82 ha)
KATASTRIÜKSUSE PIIR
PLANEERITUD KRUNDI PIIR

3

"POSITSIOON 4"
Hoonestusala ca 2552 m²

p

TVK

46147

TVK

2

VAREM PROJEKTEERITUD TÄNAVAVALGUSTI ASUKOHT

PLANEERITUD KINNISTU PARKIMISKOHT SÕIDUAUTODELE

OLEMASOLEV SIDE ÕHULIIN
(kaitsevöönd 1 m mõlemale poole liini telge)
OLEMASOLEV SIDEKANALISATSIOON
(kaitsevöönd on 1 m kaabli keskjoonest paralleelse mõttelise jooneni)
OLEMASOLEV SIDE KAABELLIIN
(kaitsevöönd on 1 m kaabli keskjoonest paralleelse mõttelise jooneni)
PLANEERITUD SIDEKANALISATSIOON
(kaitsevöönd on 1 m kaabli keskjoonest paralleelse mõttelise jooneni)

1

PLANEERITUD ÜKSIKELAMU SOOVITUSLIK ASUKOHT

2

PLANEERITUD ABIHOONE SOOVITUSLIK ASUKOHT

1

9

LK

2

aj

LK

KOHALIK MAANTEE
p3

SA

LK

p3

LK

PLANEERITUD JUURDEPÄÄSUTEE

OLEMASOLEV NAABERKINNISTU HOONE

2
2

PLANEERITUD UUS TEE

PLANEERITUD HOONESTUSALA

LK

1

OLEMASOLEV 10 KV ÕHULIIN
(kaitsevööndi ulatus mõlemal pool liini telge on 10 m)
OLEMASOLEV 0,4 KV ELEKTRI ÕHULIIN
(kaitsevöönd 2 m mõlemale poole liini telge)
PLANEERITUD 10 KV KAABELLIIN
(kaitsevöönd mõlemalt poolt liini äärmistest kaablitest 1 m)
OLEMASOLEV 0,4 KV KAABELLIIN
(kaitsevöönd mõlemalt poolt liini äärmistest kaablitest 1 m)
PLANEERITUD 0,4 KV KAABELLIIN
(kaitsevöönd mõlemalt poolt liini äärmistest kaablitest 1 m)
PLANEERITUD KRUNDI 0,4 KV KAABELLIIN
PLANEERITUD ÜMBER TÕSTETAVA ALAJAAMA VÕIMALIK ASUKOHT
(alajaama ümber ulatub kaitsevöönd 2 m kaugusele seadmest)
PLANEERITUD MÕÕTKILBI VÕIMALIK UUS ASUKOHT
VAREM PROJEKTEERITUD VÄLISVALGUSTUSE 0,4 KV KAABELLIIN
(kaitsevöönd mõlemalt poolt liini äärmistest kaablitest 1 m)

4

SA

1
2
2

A
3S

2

p3 SA

p

PLANEERITUD JUURDEPÄÄS KRUNDILE
2

1

6

2

LK

LK
2

2

2

8
p3
SA

4 tk.

LK

8,0 m
500 m²
2
5141 m²

SA

LK

100% EP

1

p3

100% EP
8,0 m
500 m²
2
5166 m²

2

3

5
2

4 tk.
3

"POSITSIOON 6"
Hoonestusala ca 3204 m²

2

OLEMASOLEV ÜHISVEEVÄRGI VEETORU JA -KAEV
(kaitsevööndi ulatus torustiku telgjoonest mõlemale poole on 2 m)
PLANEERITUD ÜHISVEEVÄRGI VEETORU VÕIMALIK ASUKOHT
(kaitsevööndi ulatus torustiku telgjoonest mõlemale poole on 2 m)
PLANEERITUD KRUNDI VEETORU
OLEMASOLEV ÜHISKANALISATSIOONITORU JA KAEV
(kaitsevööndi ulatus torustiku telgjoonest mõlemale poole on 2 m)
PLANEERITUD ÜHISKANALISATSIOONITORU VÕIMALIK ASUKOHT
(kaitsevööndi ulatus torustiku telgjoonest mõlemale poole on 2 m)
PLANEERITUD KRUNDI KANALISATSIOONITORU
OLEMASOLEV SAJUVEETORU JA KAEV
(kaitsevööndi ulatus minimaalselt 0,4 m torust mõlemale poole)
OLEMASOLEV 10 KV KAABELLIIN
(kaitsevöönd mõlemalt poolt liini äärmistest kaablitest 1 m)
PLANEERITUD 10 KV KAABELLIIN
(kaitsevöönd mõlemalt poolt liini äärmistest kaablitest 1 m)

TVK

LIKVIDEERITAV OBJEKT
PK

"POSITSIOON 9"
Hoonestusala ca 2164 m²

100% EP
8,0 m
500 m²
2
6159 m²

PLANEERITUD TULETÕRJE VEEVÕTUKOHA VÕIMALIK ASUKOHT
(minimaalne kaugus hoonest või hoone osast ei tohi olla vähem kui 30 m)
PLANEERITUD MAA-ALA AVALIKKU
KASUTUSSE MÄÄRAMISE VAJADUS
TULETÕRJE VEEVÕTUKOHA TEENINDUSPIIRKONNA VÄLISPIIR
(maksimaalne kaugus kuni kahekorruselise elamupiirkonna eluhooneni võib olla kuni 150 m)
KOHALIKU MAANTEE KAITSEVÖÖNDI PIIR
(laius mõlemal pool sõiduraja telge on 20 m)
KULTUURIMÄLESTISTE KAITSEVÖÖNDI VÄLISPIIR
KULTUURIMÄLESTIS

SOOVITUSLIK PRÜGIKONTEINERI ASUKOHT

7
4 tk.

EMMASTE KÜLA RAMBI KÜ, KATASTRITUNNUSEGA 17501:001:0415 JA
MURULA KÜ, KATASTRITUNNUSEGA 17501:001:0416, DETAILPLANEERING, TÖÖ NR. 20 - 13

3

"POSITSIOON 8"
Hoonestusala ca 2731 m²

100% EP

100% HL
-

1750 m²
"POSITSIOON 7"

KOOSKÕLASTUSED:
-

8,0 m
500 m²
2
5970 m²

1.

4 tk.

2.

3

"POSITSIOON 5"
Hoonestusala ca 4088 m²

MÄRKUSED:

KRUNDI EHITUSÕIGUS
EP
HL

ÜKSIKELAMU MAA
LOODUSLIK MAA

SIHTOTSTARVE % DET.PLAN. LIIKIDES
KÕRGUS
MEETRITES
SUURIM
KORRUSELISUS

EHITISEALUNE
PIND

KRUNDI SUURUS

HOONETE
ARV KRUNDIL
PARKIMISKOHTADE
ARV ÕUES

"KRUNDI NIMETUS"
HOONESTUSALA SUURUS

1. Planeering koosneb tekstist ja joonistest, mis täiendavad üksteist ja moodustavad ühtse terviku.
2. Plaanil kujutatud ruumilahendus ja tehnovõrkude asukohad on tinglikud ja täpsustatakse ehitusprojektidega.
3. Eskiisplaani koostamisel on kasutatud:
- Elekman OÜ poolt oktoober 2019.a. koostatud "Emmaste küla tänavavalgustus" asendiplaani M 1 : 500, töö nr. 19HII04.
- Maa-ameti Eesti põhikaarti vektorkaarti nr. 62014.
4. Planeeringuala asub Hiiu maakonnaplaneering 2030+ järgses Viiri-Emmaste-Tilga (I klass) väärtuslikul maastikul.
5. Koordinaadid L-Est 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.
TELLIJA

HIIUMAA VALLAVALITSUS

JUHATAJA

Reg. nr. 10058058
MTR – EP10058058-0001
Muinsuskaits. – E 15/2002

OBJEKT

ARHITEKT JAAN KUUSEMETS
JOONIS
TEET ELSTEIN
KUUPÄEV 12.03.2021.a.

JOONIS

Sadama 15
Kärdla 92412
Hiiumaa

Kreutzwaldi 24
Tallinn 10147
Harjumaa

tel: 46 320 24
dagopen@dagopen.ee
www.dagopen.ee

TÖÖ NR. 20 - 13

EMMASTE KÜLA RAMBI KÜ, KATASTRITUNNUSEGA
17501:001:0415 JA MURULA KÜ, KATASTRITUNNUSEGA
17501:001:0416, DETAILPLANEERING
Hiiumaa vald, Hiiu maakond

ESKIISPLAAN

DAGOpen OÜ omab: Autodesk Building Design Suite Premium, ArchiCAD, Artlantis Studio, AutoCAD Map 3D, AutoCAD LT ja EcoDesigner litsentse

STAADIUM DP

JOONISE NR. 1

MÕÕT 1 : 1000

FORMAAT A1

15

3. LISAD

DAGOpen OÜ Arhitektuuribüroo
Märts 2021

Töö nr. 20 - 13
Hiiumaa vald, Hiiu maakond
EMMASTE KÜLA RAMBI KÜ JA MURULA KÜ DETAILPLANEERING

16

3.1 Fotod planeeringuala hetke olukorrast

FOTO 1: Vaade Rambi katastriüksusele kagupoolsest nurgast loode suunal.

FOTO 2: Vaade Rambi katastriüksusele kirdepoolsest nurgast edela suunal.

FOTO 3: Vaade Rambi katastriüksusele lõunapoolsest nurgast kirde suunal.
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3.1 Fotod planeeringuala hetke olukorrast

FOTO 4: Vaade Murula katastriüksusele kirdepoolsest nurgast lõuna suunal.

FOTO 5: Vaade Murula katastriüksusele kagupoolsest nurgast loode suunal.

FOTO 6: Vaade Murula katastriüksusele loodepoolsest nurgast ida suunal.
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EMMASTE
VALD

EMMASTE VALLAVOLIKOGU
OTSUS

Emmastes

25.septembril20lT
nr 197

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
h1lp:l,t\'\r\\ .onrnrasle.ce,/doc
uments/l5112
507/J60570t /Ernmastc+o/i,Cj
gu+p9loC3
9nBCldplaneer.in
')6B5hi ioonis+r)i,2SLeht+ ! ol,29.Ldll/c8btdl!2:lsl
-d
L:14!9:919r !!c61
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
kahjuliklo
m6ju
ei avaldaeeldatavaltolulist
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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EMMASTE
KaIasIriiiKsusIeDETAILPLA\EIRINGU
1

KiILAS
ASUVATE
iJLESA\DED

RAMBI

JA MURULA

Detailplaneeringunimetus:
Emmastekiila Rambi kii, katastritunnusega
17501:001t0415ja Murula kii,
katastritunnusega
17501:001:0416,
detailplaneering.
Planeeringuala
suurus
kokku on ca 5 ha.
2.
DetailplaneeringualgatamisttaotlebErnmasteVallavolikogu.
3.
Detailplaneeringueesmarkidekson:
3.1. hoonestusalamaaramjnekokku kuni kuuele kuni nelja boksiga kuni kahekomrselisele
ridaelamule,ehitus6iguse
seadmine;
3.2. infrastmktuurim:iemdemine;
3.3. servituudiasukoba meeramine
4.
Kaardimatedal ja planeerimisjoonised
plaanM 1:t0 000
4.1. Planeeringuala
4.2. TugiplaanM 1:1000v6i M:500
joonis M I :1000v6i M:500
4.3. Detailplaneeringu
Lahtematerjaliddetailplaneeringukoostamiseks
5.
plaanM 1:2000
5.1. Planeeringuala
5.2
Planeeimisseadus
Ehitusseadustik
5.3
Asja6igusseadus
5.4
Maakatastriseadus
5.5
Katastriiiksusesihtotstan'ete
liigid ja nendeDiiiiramisekord
5.6
(VabariigiValitsuse23.10.2008mZierus
nr 155)
5.7. Emmastevalla iildplaneering
5.8. Emmastevalla ehitusmaerus
5.9. Looduskaitseseadus
5.10. Keskkonnam6juhindamiseja keskkonnajuhtimissiisteemi
seadus
5.l 1. Jeatneseadus
5.12. Tuleohutusseadus
5.13. Maapdueseadus
6.
Geodeetilinealusplaan
6.1. Geodeetilisealusplaanikoostamineperspektiivselhoonestusalal
on kohustuslik.
7.
N6udedkoostatavaledetailplaneeringule
1.1. Detailplaneeringu
koosseispeabvastamaPlaneerimisseaduses
esitatudnduetele.Planeeringus
tulebplaneedmisp6himbtted
esitada

9.

10.

ll.

12.

graafiliselkujul selgeltloetavate
tingmerkidegajakoos selgitavatekstilise
poolt 2002 veljatcjcjtatud
osaga,vdttesaluseksKeskkonnaministeeriumi
planeedngutesoovituslikudleppemiirgid.
'7.2.
Planeeringesitadaneljaseksemplarisning valla toimihrle lisadakogu
planeeringCDJ
Selehiskiri
peavad
koostatudjoonised.Seletuskirjakoosseisus
Seletuskidastapsusiada
ja teated
vajalikudkooskdlastused
olemalisadenaplaneeringu1?ihteandmed,
ja kehtestamise,
algatamise
avaliku v?iljapanekukohta,kideldada
kavaeraldipeatiikina.
detailplaneeringu
ellurakendamise
Keskkonnakaitselised
abin5ud.
9.1. J:iatmetekoguminelahendadakogumisegakonteineisse
ja vastavaltEmmastevalla kchtivalej ?i2itmehoolduseeski{ale.
ja
N6udcd dctailplanecringu
koosk6lastamiseks,
avalikuksvdljapanekuks
kehtestamiseks
10.1. Detailplaneedngu
kooskdlastamisel,
avalikelv Aljapanekutelj a avalikel
aruteludel
lfituda ?lanccrimisseaduse
$ 127,S133,$ 135,$ 136,$ 137.
10.2. Detailplaneeringkoosk6lastada
EmmasteVallavalitsusega,
Maa-ametiga,
Pe:isteameti
LaiinePa?istekeskusega,
Keskkonnaministeeiumiv6i
valdkonnaeestvastutavaministri volitatudasutusega.
Seisukohta
planeeringuelluviimisekskiisidaKeskkonnaameti
Hiiu-Leenc Saare
regioonilt,sestRambi kiil asublooduskaitseiiksikobjekt"Tiirkma
ohvritamm".
protsessi.
Piirinaabridja Elektrilevi OU tuleb kaasatadetailplaneeringu
10.3. Detailplaneeringu
avalikveljapanektoimubEmmasteVallavalitsuse
ruumldes,
10.4. Avaliku viiljapanekuajaja kohakohtateatabEmmasteVallavalitsus
ajalchcsHiiu Leht ning Emmastevalla kodulehel.
10.5. Avaliku viiljapanekuajal esitatudettepanekudjavastuvaitedregistieeib
EmmasleVallavalilsus.
10.6. PlaneeringukehtestabErrrnrasle
Vallavolikogu.
Lahieseisukohtadele
on Iisatud:
I 1.1. Murulakii asendiplaan;
11.2. Rarnbikii asendiplaan;
IL3. Murulaja Rambi k[ kitsendustekaart;
I 1 4. EmmasteVallavolikoguotsusplareeringualgatamise,
lehteseisukohtade
kinnitamisekohta.
I-ehteseisukohad
on kinnilatudEmmaste
VallavofTu 25.09.2017
nr 19?
otsuscga

l,..l.4....
I J . L a h r e . e i , u k nk h
n :nd\ r am\ a aj a c h i r u s n i u.n. r. Y

rr,, ro,,

LAhlesei5ukohad
kooskdla.ta.
r allaranem..
1 4 . Detailplaneeringu
liihteseisukohad
kehtivadkaks aastatalatessellekiirnitamise
kuupeevastEmmasteVallavolikogus.
EnmasteVallavolikoguomabSigustmuutaliihteseisukohtade
tingimusi.

EELHINNANG
Emmaste vallas Emmaste kiilas asuvateMurula ja Rambi katastriiiksustedetailplaneeringu
hindarnisevajalikkusekohta.
keskkonnaln6justrateegilise
Emmastes

0'7.09.2017

1, Kavandatav tegeyusja planeeringualaiildandmed
Planeeringualaasub Ernmaslevallas Emmastekiilas asuvatelRambi (asendiplaanlisa 1),
ja Murula
pindalaga3,48ha, sihtotstarve
17501:001:0415,
l00o/oelamumaa
katastrikoodiga
(asendiplaan
pindalaga1,1325ha,sihtotstarve
lisa2), katastrikoodiga
17501:001:0416,
100%
elamumaa,katastriiiksustel.
Planeeringuala
suurls kokku on
ca 5 ha.
Detailplaneedngualgatamisccesmiirkideks
on:
miiiiramine kolCru kuni kuuele kuni nelja boksiga Lr-urikahekomrselisele
1. hoonestusalade
ridaelamule,ehitus6iguse
seadmine;
2. inftastruktuudmaaratlemincl
asukohamAiiramine
3. ser_vituudi
nr 39 kehtestatud
PlaneeringualaasubvastavaltErnmasteVallavolikogu 30.09.2005m?iarusega
E:rmaste valla
Emmastevalla iildplaneeringuledetailplaneeringu
kohustusegahajaasustusalal.
iildplaneeringon ntihtavalvalla kodulehel
http:,/lvw\\'.enllnaste.
ee/docurrenls/3
582507/J605701,'Errlrasle+9i,CJ
%BCldpl, ccri!gu IpToCf
o/oB5ltijeltnis
| %28Lchr-19/o2t).pd
flc Ebtil3a2-7c2I
Planccritavalcalale toimub ligipiiiis 12132Emmaste-Tohvridigimaanteeltavalikult kasutatava
1750016Emmaste-Ohari
tee T1 kaudu.
Planeeringualaon hoonestarnata.Maa-ameti kitsendustekaardi (lisa 3) jiirgi jaab Ranbi
Murula
katastriiiksusosaliseltlooduskaitseiiksikobjekti "Tiilkma ohvdtamm" kaitsevririndisse,
katastriiiksusel asub geodeetiline mark nr 28, mdlemad katastdiiksusedasuvad osaliselt
elektdpaigaldise kaitsev6dndis. Kaitsevddndites teostatavad tegewsed koosk6lastatakse
Kcskkonnacmetiga.1a Elekrrileri OU-ga. Ehitustege\'ustei planeeita Tiirkma ohvritamme
kaitsevddndisse.
jaevadkeskkonnaregishi
rnaardlatenimistu andrnetelPrassimaardla
Mdlemad katashiiiksused
(regist tunnusM460) alale.Detailplaneeringuga
kavandalavtegevusei halvendaolemasolevat
juurdep:iiisuosas.
olukordamaavarakaevandamisvearsena
s:iiliirise egamaavaravarule
jiirgi on planeeringualaltegenist pcrspektiivseperc- ja ridaelamumaaga.
Valla iildplaneeringLr
Detailplaneeringuga
ei muudetavalla iildplaneeringut.
Planeeritavalealale toimub ligipiiiis 12132Emmaste-Tohv riigimaanteeltavalikult kasutatava
1?50016EmmasteOharitee Tl kaudu.
Planeeringualalemoodustataksckokku kuni L:uushoonestusala(skeem lisa 4), millele neist
igaiiheleplaneeritakseiiks kuni nelja boksigakuni kahekomrselineridaelamuja seatakseneile

hooneshrsdigus.
Knntideks jagamistei planeerita.
2. Eelhinnangu diguslik alus
VastavaltKeskkoffram6juhindamiseja keskkonnajuhtimissi.isteemi
seaduse(KeHJS)S 33 lg 1 p
4 tuleb strateegiliseplaneerimisdokumendi
elluviimisegakaasnevatkeskkonnamdjuhinnata,kui
p6hjal
objektiivse teabe
ei ole valistatud, et sellega vdib kaasnedaeraldi v6i koos muude
m6ju Natura2000 vdrgustikualakaitse-eesmergile.
tegevustega
eeldatavaltoluline ebasoodne
Seet6ttuanaliiiisitaksek?iesolevaeelhinnangupunklis 3 KeHJS $ 6 lg 3 ja $ 33 lg 5 toodud
kriteeriumitestliihtuvaltkavandatava
tegevusekeskkonnamSju
olulisust.
3. Eelhinnang
3.1. Tegevuse ala ja selle Hhiiimbruse k€skkonnatingimused, nagu maakasutus, alal
esinevad loodusvarad, nende omadused ja taastumisv6im€ ning looduskeskkonna
vasfupanuv6ime.
Kblvikuliselt koosseisulton planeeringualaltegenist looduslik-urohumaaga,mida niidetakseja
hoitake konas. Ala ei kuulu vaiinuslikepdllumaa{ehulka. Alajeeb keskkonnaregistn
maardlate
nimistu andmetelPrassimaardla (registd tunnus M460) alale. Ala vahetus naabrusesasuvad
Emmastekeskasulakortermajad,mis on asustatudpiisielalikega. Planeeritavaelamualaarvelt
laienebEmmastekeskasulakoftenrajadegaelanruala.
3,2. Tegevuseiseloom, kaasa ar-satud scll€ tehnoloogiline tase, loodusvarade kasutamine,
jii;itmc- ja energiamahukusning piirkonna teisedteg€vused.
Planeeringuala
on hoonestamata.
Planeeingugakavandatava
tegerusetulemusenamoodustatakse
kokl-u kuni kuus hoonestusala,
millele neist igailheleplareeritakseiiks kuni nelja boksiga kuni
ja
kahekomrseline ridaelamu
seatakse neile ehitusdigus; miiiiratakse pe$pektiivsed
(elekter,
infrastruktuuri
side, vesi, kanaiisatsioon,juurdepaasutee)ja va.jaduselservituudi
asukohad.Planeeringugaei muudetavalla iildplaneeringut.Olulisi muudatusi
Cuurdepaesutee)
v6ffeldes kchtiva iildplaneeringuga tehnoloogias, loodusvarade kasulamises,jiiaune- ja
ener€iamahukuses
ei kavandata.Eeldatavalttekivad kuni kuuele hoonestusalalekokku kuni
kahekiirme nelja (24) majapidarnise olmejaamed, mis tuleb soteerida ja anda iile
jaatmekiiitlejale. Jaiitmekaitlus toimub vastavalt Emmaste valla jiiiitmehoolduseeski{ale.
Katastriiiksusi ei jagata kruntideks. Planeeritav elamuala liidetakse Emmaste keskasula
iihisveeviirgi-ja
kanalisatsioonisiisteemiga.
Seoses sellega ei ole vajalik rajada hoonestusaladeleeraldi
puurkaeveegap aigaldadaseptikuid.
33, Tcgcvusegakaasnevad tagajerjed, nagu vee, pinmse v6i 6hu saastatus,jeetmeteke,
miira, vibratsioon, valgus, soojus,kiirgus ja l6hn.
Kokku kuni kuue uue hoonestusalaloon,ire (igaiihele iiks kuni nelja boksiga kuni
kahekomrsclineridaelamu)kokku kuni kahekiimnenelja (24) majapidarnisetarbeksei suurenda
oluliseltvee,pinnaseegadhu saastatust,
milm, vibratsiooni,valgust,soojust,kiirgust, l6hnateket.

Kuna plaieeritav elamuala liidetakse Emmaste keskasula iihisveeviirgi- ja kanalisatsioonisiisteemiga,
rajaminekoomab vfiem
siis iihisveeviigi-ja -kanalisatsioonitrasside
ja
pinnast kui puurkaewde rajamine septikutepaigaldamineigale hoonestusalale.
Ala vahetus
projekteerimiselon arvestatudka
lfieduses asuva Enmaste reoveepuhastirekonstnreerimise
perspektiivseelamualaga.
Eeldatavalttekivadkuni kuuelehoonestusalale
kokku kuni kahekiimne
nelja (24) majapidamiseolmejaatmed,mis tuleb sorteeridaja anda iile jiiatmekaitlejale.
JeaftekAitlustoimub vastavaltEmmastevalla jaAtmehoolduseeskirjale.
Suurenebjiiiitmete hulk,
kuid kui neid vastavaltseadusele
kAidelda.siis ei kaasneohtukeskkonnale.
3.4. Tegeyusegakaasn€vateavariiolukordade €sinemisev6imalikkus.
V6imalus avariiolukordadetekl(eks on minimaalnerehitustegevuseperioodil v6ib seadmetel
tekkida tebnilisi rikkeid, mille kiiigus vdib 6li v6i kiitus samrdapinnasesse.Rikete veltimiseks
tuleb kasutadakaasaesseid
ia tddkoras seadmeid.
3.5. Kavandatava t€gevuse€eldatav m6ju Natura 2000 v6rgustiku alale vdi m6nele muule
kaitstavale loodusobjektile,m6ju kaitsealadele..
Planeeringuala
ei asukaitse-egahoiualal.Kuna planeeringualaasubVainamerehoiualastca 350
jiiiib looduskaitse
m kaugusel,siis oluline negatiivnem6ju hoiualalepuudub. Planeeringuala
kuid ehitustegevust
iiksikobjekti"Tii*ma ohvdtamm" kaitsevddndisse,
sinnaei planeerita.Seega
oluline negatii\'nem6ju Tarkmaohvritammelepuudub.
Kui ehitustbddekeigus teostatavatetddde tegemisel jergitakse kdiki seadustesttulenevaid
ndudeid.ei ole karandatartegewsoluliserndjuga.
3.6. M6ju voimalikkus, kestus,sagedusja piiiirduvus, s€alhulgaskumulatiivne ja piiriiilene
mOju.
Planeeringuala
on hoonestamata.
Planeeringuga
kavandatava
tegevusefulemusenamoodustatakse
kokku kunj kuus hoonestusala,
millele planeeritaksekokLrr kuni kuus ridaelamutigaiiks kr.uri
ja seatakseneile hoonestus6igus;
perspektiivsed
nelja boksigakuni kahekonuselised
meeratakse
inliastruktuuri (elekter, side, vesi, kanalisalsioon,juurdepaasutee)ja vajadusel serviluudi
(juurdepiiasutee)
asukohad.Planeeringuala
asubVainanerehoiualast350 m kaugusel.Ala ei asu
kaitse-egahoiualal.
Maa-ameti kitsendustekaardi (lisa 3) jargi jaab Rambi katastriiiksusosaliselt looduskaitse
iiksikobjekti "Tarkna ohvrita$rn" kaitsevtjrindisse,
Murula katastiiiksusel asub geodeetiline
mark nr 28, m6lemadkatastriiksusedasuvadosaliseltelektripaigaldisekaitsevddndis,mdlemad
jiiiivad keskkonnaregistrimaardlatenimistu andmetelPrassi maardla (registri
katastririksused
Keskkonnaametiga
tunnusM460) alale.Kaitsevcjcjndites
teostatavad
tegevusedkoosk6lastatakse
ja Elektrilevi ou-ga.
Kokku kuni kahekiimne nelja (24) majapidamiseta reks kuni L:uuehoonestusala(igaiihele
planeeritakseiiks kuni nelja boksiga kuni kahekorruselineridaelamu)moodustamisetagajiirjel
tekkiv vSimalik mdju looduseleei ole olulise keskkonnan,
6juga tegews. Ehitustege\usvdib
ajutiselt hairida lahedusesasuvaidkofiemajade elanikke,kuid antud mdju on liihiajaline ning

tddde teostamiseaega valides saab negatiivsetm6ju viihendadav6i viiltida. Piiriiilest ja
kumuleeruvatkeskkonnam6jukavandatava
tegelusegaei kaasne.
3.7. Oht inimese t€rviselev6i keskkonnale,sealhulgasdnnetusteesincmisev6imalikkus,
Planeedtavala asub Emmastekiilas, mis on asustatudpiisielanikega.Ala vahetus liiheduses
asuvadnii Ernmaslekeskasulakorlermajadkui iilrepereelamud.
Planeeritavategenrsetagajedel
ei saa kiilaelanike elu hairitud ega ole seatudohtu nende tervis. Sarnuti ei kaasneelamute
piistitamisega ohtu keskkonnale. J:iiitmemajandustkonaldatakse vastavalt Emmasle valla
jiiiitmehoolduseeskirjale.
Kavandatavategevuscgakaasncvtdeniiosusdnnetusteesinemiseksei
esinetavapemsest,
3.8. Mdju suurus ja ruumiline ulatus, sealhulgasgeograafilinc ala ja eeldatavalt m6jutatav
€lanikkond.
Planeeringukaigustehtavatetegevustega
ei kaasneeeldatavallolulist keskkonnam6ju,
mis ulatub
v2iljapoole kinnistu piire. Planeeringualavahetus liiledus€s asuv piisielanikega asustatud
Emmaste kiila ela.nikkondei saa kavandatavatege!'usetulemusenancgatiivsclt m6jutatud.
ElanikkevSib hiiirida ehitusaegne
tege\,us,kuid seeon liihiajaline.
3.9. Eeldatavalt m6jutatava ala viiiirtus ja tundlikkus, sealhulgaslooduslikud
iseerasused,kultuuripiirand ja intensiivnemaakasutus.
Planeeringualaon hooneslamata.
Planeeringuala
asubVAinarnerehoiualastca 350 m kaugusel.
Ala ei asu kaitse- ega hoiualal. Maa-ameti kilsendusle kaardi (lisa 3) jargi jaab Rarnbi
katastriiiksusosaliscltlooduskaitscilksikobjckti "Tarkma ohvdtamm" kai$ev66ndisse,Murula
katastriiiksusel asub geodeetiline mark nr 28, m6lernad katastriiiksusedasuvad osaliselt
jiiiivad keskkonnaregistdmaardlate
elektripaigaldisekaitsevddndis,rn6lemad katastriLiksused
nimistu andmelel Prassi maardla (regislri tunnus M460) alale. Kaitsev6cinditesteostatavad
ja Elektrilevi OU-ga. EhitustegevustTarkma
tegevuscdkoosk6lastatakscKeskkonnaametiga
ohvdlamrnekaitsevddndisse
ei planeerita.
jiirgi on planeeringualaltegemistperspcktiivsepere- ja idaelamumaaSa.
Valla Lildplaneeringu
Planeeringugaei muudetavalla iildplaneeringut.Alal ei olc tcgenist veafirsliku pdllumaaga.
Kinnistutejagamist kruntideksei planeerita.Kokku kuni kahckiinmcnelja (24) majapidamisc
tarbcksLxni kuue ala hooneslamistLrni neljaboksilislekuni kahekomselisteridaelarnutega
on
planccrida
v6imalik
nii, ct kavandatavtegevusei vaihendaala viiAflustega looduslikkeiseiirasusi.
Kavandatava tegevuse tulcmuscna ci ole nT6ju suurus ja ruumiline ulatus iimbrilse\,ale
keskkonnaleohtlik ega iilera keskkomravaslupanu-ja taastumisv6imetning seega oluline
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Seisukoht Emmaste küla Rambi ja Murula
katastriüksuste detailplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise
algatamise vajalikkuse kohta

Austatud Pilvi Post
Küsisite vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lg 6
Keskkonnaameti seisukohta Emmaste küla Rambi ja Murula katastriüksustel algatatava
detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajalikkuse kohta.
Esitasite selleks detailplaneeringu algatamise otsuse eelnõu koos detailplaneeringu ülesannete
ja eelhinnanguga.
Planeeringuala asub Hiiu maakonnas Emmaste vallas Emmaste külas ja hõlmab Rambi
maaüksust (katastriüksuse tunnus 17501:001:0415, pindala 3,48 ha, 100% elamumaa) ja
Murula maaüksust (katastriüksuse tunnus 17501:001:0416, pindala 11325 m², 100%
elamumaa).
Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse seadmine ja hoonestusalade määramine kuni
kuue ridaelamu rajamiseks (maksimaalselt kahekorruselised ja kuni nelja boksiga),
infrastruktuuri määratlemine, servituudi asukoha määramine.
Rambi maaüksusel asub kaitstav looduse üksikobjekt Tärkma ohvritamm (keskkonnaregistri
kood KLO4000306). Kaitstavat üksikobjekti ümbritseb piiranguvöönd, mille ulatus on 50 m.
Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitset reguleerib keskkonnaministri 02.04.2003. a määrus
nr 27 “Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri”, piirangud maa kasutamisele on
sätestatud
nimetatud
määruses
(kättesaadav
aadressil
https://www.riigiteataja.ee/akt/13132781?leiaKehtiv). Kaitstavate looduse üksikobjektide
kaitse-eeskirja järgi on üksikobjekti kahjustamine keelatud. Üksikobjekti valitseja igakordsel
nõusolekul on üksikobjekti ümbritsevas piiranguvööndis lubatud uute ehitiste, kaasa arvatud
ajutiste ehitiste püstitamine; teede ja liinirajatiste rajamine; uuendusraie tegemine; puhtpuistute
kujundamine, üheliigiliste metsakultuuride ja energiapuistute rajamine ning üksikobjekti
seisundit või ilmet mõjutava töö tegemine. Detailplaneeringuga ei planeerita Tärkma
ohvritamme piiranguvööndisse tegevusi.
Mõlemad maaüksused asuvad keskkonnaregistri maardlate nimistu andmetel Prassi maardlal
(registri tunnus M460) alale. Vastavalt maapõueseaduse § 15 lg 1 on maapõue seisundit ja
kasutamist mõjutavaks tegevuseks vajalik Keskkonnaministeeriumi või valdkonna eest
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vastutava ministri volitatud asutuse luba. Seetõttu edastas Keskkonnaamet on 15.09.2017
kirjaga nr 12-1/17/10593 detailplaneeringu algatamise materjalid Keskkonnaministeeriumile ja
palus seisukohta detailplaneeringu algatamise kohta. Lisaks tuleb detailplaneering
kooskõlastada planeerimisseaduses sätestatud korras Keskkonnaministeeriumi või valdkonna
eest vastutava ministri volitatud asutusega vastavalt maapõueseaduse § 15 lg 7.
Lähtudes Rambi ja Murula maaüksustele planeeritavatest ridaelamutest, alal ja selle
lähiümbruses asuvatest loodusväärtustest, koostatud eelhinnangust ja eeldatavatest
keskkonnamõjudest, leiab Keskkonnaamet, et kavandatav tegevus ei avalda eeldatavalt olulist
keskkonnamõju ja ei ole vajadust algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist. Lõpliku
kaalutletud otsuse keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise
kohta teeb keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi
nimetatud KeHJS) § 34 lg 2 alusel strateegilise planeerimisdokumendi koostamise korraldaja.
Kui keskkonnamõju strateegiline hindamine algatatakse või jäetakse algatamata KeHJS § 33
lg 2 nimetatud strateegilise planeerimisdokumendi koostamise algatamise korral, lisatakse
otsusele asjakohane põhjendus vastavalt KeHJS § 35 lg 3.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Toomas Padjus
keskkonnakasutuse juhtivspetsialist
Lääne regioon

Kätlin Kallas 452 7761
katlin.kallas@keskkonnaamet.ee

2 (2)

Tiit Paulus
Vallavanem
Emmaste Vallavalitsus
vald@emmaste.ee

Teie 07.09.2017
Meie 27.09.2017 nr 1-10/17/15465-2

Emmaste küla Rambi ja Murula
detailplaneeringu algatamise eelnõu
edastamine kooskõlastamiseks
Austatud härra Paulus
Edastasite 07.09.2017 e-kirjaga Keskkonnaametile seisukoha saamiseks Emmaste külas asuvatel
Rambi (katastritunnus 17501:001:0415) ja Murula (katastritunnus 17501:001:0416)
katastriüksustel algatatava detailplaneeringu otsuse eelnõu (registreeritud Keskkonnaameti
dokumendihaldussüsteemis 07.09.2017 nr 6-2/17/10277). Detailplaneeringu eesmärgiks on kokku
kuni kuue hoonestusala määramine, millele igaühele kuni nelja boksiga kuni kahekorruselisele
ridaelamule ehitusõiguse seadmine, infrastruktuuri määratlemine ja servituudi asukoha
määramine. Planeeringuala suurus kokku on ca 5 ha.
Kuna Rambi ja Murula detailplaneeringu ala jääb keskkonnaregistri andmetel maardla alale,
edastas Keskkonnaamet Emmaste Vallavalitsuse korralduse eelnõu 15.09.2017 kirjaga nr 121/17/10593 kooskõlastamiseks Keskkonnaministeeriumile. Keskkonnaministeerium edastas kirja
menetlemiseks Maa-ametile.
Planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 127 lõike 1 kohaselt koostatakse detailplaneering koostöös
valitsusasutustega, kelle valitsemisalas olevaid küsimusi detailplaneering käsitleb. PlanS § 133
lõike 1 kohaselt esitatakse detailplaneering kooskõlastamiseks kõnealuse seaduse § 127 lõikes 1
nimetatud asutustele. Maapõueseaduse (edaspidi MaaPS) § 15 lõike 7 kohaselt, kui planeeritaval
maa-alal asub maardla või selle osa, kooskõlastatakse detailplaneering planeerimisseaduses
sätestatud korras Keskkonnaministeeriumi või valdkonna eest vastutava ministri volitatud
asutusega. Keskkonnaminister on oma 26.01.2017 käskkirjaga nr 1-2/17/108 andnud Maa-ametile
volituse kooskõlastada planeeringuid planeerimisseaduses sätestatud korras, kui planeeritav maaala asub keskkonnaregistri maardlate nimistus oleval maardlal või selle osal.
MaaPS § 14 lõike 2 kohaselt võib ministri volitatud asutus lubada maapõue seisundit ja kasutamist
mõjutavat tegevust üksnes juhul, kui kavandatav tegevus ei halvenda maavara
kaevandamisväärsena säilimise või maavarale juurdepääsu olemasolevat olukorda või halvendab
maavarale juurdepääsu olemasolevat olukorda, kuid tegevus ei ole püsiva iseloomuga või
halvendab maavara kaevandamisväärsena säilimise või maavarale juurdepääsu olemasolevat
olukorda, kuid tegemist on ülekaaluka avaliku huviga ehitise, sealhulgas tehnovõrgu, rajatise või
ehitusseadustiku tähenduses riigikaitselise ehitise ehitamisega, mille jaoks ei ole mõistlikku
alternatiivset asukohta.
Mustamäe tee 51 / 10621 Tallinn / 665 0600 / maaamet@maaamet.ee / www.maaamet.ee
Registrikood 70003098

Järgnevalt anname oma seisukoha Emmaste külas asuvatel Rambi ja Murula katastriüksustel
algatatavale detailplaneeringule lähtuvalt asjaolust, et planeeringuala asub Prassi kruusamaardla
(registrikaardi nr 0460) ehituskruusa passiivse reservvaru 3. plokil. Detailplaneeringu koostamise
algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamise eelnõus on korrektselt
kirjeldatud planeeringuala pindalaline kattumine maardlaga.
Planeeritav ala asub Emmaste külas, mis on asustatud püsielanikega. Ala vahetus läheduses asuvad
kortermajad ja ühepereelamud. Rambi ja Murula katastriüksuste sihtotstarveteks on elamumaa.
Rambi katastriüksusele jääb looduskaitse üksikobjekt Tärkma ohvritamm, ja osaliselt selle
kaitsevöönd ning Murula katastriüksusel asub geodeetiline märk nr 28 ja selle kaitsevöönd.
Kavandatavale planeeringualale jäävad mitmed elektriõhuliinid, maakaabelliinid ja sideehitised
ning nende kaitsevööndid. Planeeringualale jäävad mitmed kohalikud teed. Detailplaneeringu
lähteülesande eelnõu järgi on Rambi ja Murula katastriüksused riigi omandis olevad maad, mis on
reserveeritud Emmaste vallale munitsipaal-elamumaa soetamiseks. Kavandatav planeeringuala
asub Emmaste Vallavolikogu 30.09.2005 määrusega nr 39 kehtestatud Emmaste valla
üldplaneeringu kohaselt detailplaneeringu kohustusega hajaasustusalal perspektiivsel pere- ja
ridaelamumaal.
Eeltoodust tulenevalt ei ole alust eeldada, et detailplaneeringus kavandatav tegevus halvendaks
olemasolevat olukorda maavara kaevandamisväärsena säilimise või maavaravarule juurdepääsu
osas.
Palume lisada Emmaste vallas Emmaste külas asuvate Rambi ja Murula katastriüksuste
detailplaneeringu lähteülesannete eelnõu punkti 5. Lähtematerjalid detailplaneeringu
koostamiseks ka MaaPS. Palume planeeringu seletuskirjas kirjeldada, kuidas planeeringu
elluviimisel arvestatakse MaaPS 7. peatükis Muud maapõue kasutamise viisid sätestatuga.
Maa-amet ei esita Emmaste küla Rambi ja Murula detailplaneeringu algatamise eelnõule
vastuväiteid tingimustel, et Emmaste Vallavolikogu otsuse eelnõud ja lähteülesannet täiendatakse
käesolevas kirjas toodud märkuste alusel. Palume Emmaste küla Rambi ja Murula
detailplaneeringu algatamise ja koostamise korral edastada planeering enne selle vastuvõtmist
Maa-ametile kooskõlastamiseks.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Tambet Tiits
peadirektor

Teadmiseks: Keskkonnaamet - info@keskkonnaamet.ee, Keskkonnaministeerium keskkonnaministeerium@envir.ee
Terje Sild
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Seiskoht Hiiu maakonnas, Emmaste külas detailplaneeringu algatamiseks ohvritamme
reg-nr 8900 kaitsealas.
Edastasite 07.03.2018 e-kirjaga Muinsuskaitseametile seisukoha saamiseks Hiiu maakonnas,
Emmaste külas detailplaneeringu algatamiseks ohvritamme reg-nr 8900 kaitsealas, ning
täiendavalt soovisite teada, kas on tegevuse planeerimiseks vajalik taotleda muinsuskaitse
eritingimusi.
16.03.2018 toimunud arheoloogiamälestistega seotud taotluste ja projektide läbivaatamise
komisjoni koosoleku protokoll nr 141alusel, edastame teile Muinsuskaitseameti seisukohad:
4.1 Kui detailplaneeringuga planeeritaval maa-alal asub muinsuskaitseala, kinnismälestis või
nende kaitsevöönd, on kohustuslik koostada planeeringule muinsuskaitselised eritingimused
(MuKS § 25 lg 10). Muinsuskaitse eritingimused detailplaneeringule võib esitada peatükina
detailplaneeringu seletuskirjas. Antud juhul on muinsuskaitse eritingimused väikesemahulised
ja need annab Muinsuskaitseamet. Detailplaneering esitada kooskõlastamiseks
Muinsuskaitseameti kooskõlastamise komisjonile.
4.2 Enne tööde algust peab tööde teostaja taotlema Muinsuskaitseametist tööde alustamise loa
(MuKS § 24; https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/load - Loataotlus kinnismälestisel, selle
kaitsevööndis ja muinsuskaitsealal väiksemahulisteks töödeks).
4.3 Arvestades piirkonna arheoloogiapärandi rohkust tuleb pinnasetöödel arvestada
kultuuriväärtusega leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku võimalusega nii
mälestise kaitsevööndis ning ka väljaspool mälestise ja selle kaitsevööndi ala.
Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§§ 30-33, 443) on leidja kohustatud tööd katkestama, jätma
leiu leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile.

Lugupidamisega
/allkirjastatud digitaalselt/
Karin Kirtsi
Hiiumaa vaneminspektor
Leigeri väljak 5, Kärdla, 92412
Tel 5524 8184
E-post: karin.kirtsi@muinsuskaitseamet.ee
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Muinsuskaitse eritingimused
Rambri (17501: 001:0415) ja Murula (17501:001:0416)
kinnistute detailplaneeringule asukohaga
Emmaste küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Mälestis: ohvritamm, II at. reg-nr 8900

Maria Smirnova

Tartu 2018
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Sissejuhatus
Lähtudes kultuuriministri määruse “Üldplaneeringu ja detailplaneeringu muinsuskaitse
eritingimuste kord” § 2 lõigetest 3 ja 5 ning Muinsuskaitseseaduse § 351 esitab
Muinsuskaitseamet siinkohal detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused, mis tuleb kanda
planeeringusse eraldi peatükina.

1. Planeeritaval maa-alal asuvad kinnismälestised
Rambi kinnistul asub arheoloogiamälestise ohvritamm, II at. kaitsevöönd (kultuurimälestiste
riiklik
register,
nr
8900,
lisainfo:
https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=8900). Mälestise
asukoht ja kaitsevööndi ulatus on nähtav Maa-ameti kaardil kultuurimälestiste kihil.
Ohvripuud on üksikud puud või puude rühmad (hiied) maastikul, millega seostub
ohverdamisele, ravimisele, palvetamisele vm religioossele tegevusele viitavaid
kohapärimuslike, ajaloolisi, etnoloogilisi vm andmeid.
Ohvripuudeks on tammed, pärnad, jalakad, männid, kadakad või teised puu liigid. Ohvri- ja
hiiepuude täpsem ajaline määratlemine on keeruline, sest enamasti puudub nende ümbruses
tänapäevaste arheoloogiliste meetoditega uuritav kultuurkiht. Mõnedele ohvripuudele tuuakse
ohvreid ka tänapäeval kas okstele seotud paelte, müntide või muude andidena. Ohvripuude
erilisus kultuuripärandis seisneb rikkalikus rahvapärimuses.
Ohvritamme kirjeldas 1923. aastal Emmaste kihelkonnakirjelduses arheoloog Eerik Laid1,
mainides, et tamme on kardetud. Samas Laidi poolt küsitletud üksikud informandid on öelnud,
et tamme on vanasti pühaks peetud, selle on ohvreid toodud ja selle juures arstimas käidud.
Laid viitab ka ajalehe Esmaspäev 1922. aasta IX numbrile, milles on Emmaste (Tärkmaa)
tamme pühaks tammeks nimetatud.
Ohvritamm oli riikliku kaitse all 20ndatel ja 30ndatel aastatel. Nõukogude perioodil võeti
muistis riikliku kaitse alla Eesti NSV Ministrite nõukogu määrusega nr 573 31. detsembril
1964. aastal. Toonane mälestise number oli 491. 1971. aastal on koostatud mälestise passi.
Pärast Eesti Vabariigi taastamist võeti mälestis Muinsuskaitseseaduse alusel uuesti kaitse alla
kultuuriministri 01.09.1997 määrusega nr 59 „Kultuurimälestiseks tunnistamine“ (RTL 1997,
RTL 1997, 169-171, 954). Seaduse kohaselt on mälestise kaitsevöönd 50 m laiune maa-ala
mälestise piirist arvates (Muinsuskaitseseadus § 25 lg 3). Mälestise väliskontuur ja kaitsevööndi
ulatus on nähtav Maa-ameti kaardil kultuurimälestiste kihil. Mälestis asub Rannatee kinnistul
Mälestise kaitsevöönd ulatub lisaks Rambi ka Vana-Nigola kinnistule.

1

Laid, Eerik 1923. Emmaste kihelkonna muinasjäänused,12–13. Käsikiri TLÜ arheoloogia teaduskogus.

2. Planeeritava maa-ala ajaloolise asustuse ja hoonestuse, teede- ja
tänavatevõrgu, krundistruktuuri ja maastikuelementide analüüs ning hinnang
maa-alal säilinud kultuuriväärtuslikele objektidele
Rambi ja Murula kinnistust asuvad Emmaste küla ajaloolisest Nõmme küla tuumikus
mõnevõrra eemal. Mälestisega (Ohvritamm) seonduv ajalooline maastikukasutus on jälgitav
ajaloolistel kaartidel. 1894–1922 aastate üheverstalisel kaardil on näha, et mälestis asus kunagi
Tamme talu õuel, Emmastest Tärkma külla viiva tee ääres. Tamme talu ja mälestise vahetus
läheduses asusid tuulikud ning karja-, heina- ja/või põllumaad. Ehkki osad maastiku elemendid
nagu tuulikuid ja Tamme talu on maastikult kadunud, ei ole muu maakasutus mälestise
ümbruses oluliselt muutunud.

Joonis 1. Mälestise ümbrus üheverstalisel kaardil (1894–1924). Ohvritamm 8900 tähistatud lilla punktina.
Allikas: Maa-ameti geoportaal, ajalooliste kaartide rakendus.

Joonis 2. Ohvritamm 1923. aastal valminud Eerik Laiu Emmaste kihelkonna kirjelduses.

3. Hinnang planeeringuga kavandatavatele muudatustele mälestise säilimise ja
vaadeldavuse ning kultuuriväärtuslike struktuurielementide säilimisele
ruumilises kontekstis
Ohvritamme puhul on oluline puu säilimine tema algses asukohas, vaadeldavuse ja juurdepääsu
tagamine päikesetõusust loojanguni (Muinsuskaitseseadus § 26 lg 2) ning maksimaalses
ulatuses teda ümbritseva võimaliku arheoloogilise kultuurkihi ja kultuuriväärtusega leidude
säilimine in situ. Uute hoonete ja kommunikatsioonide ehitamine mälestise vahetusse lähedusse
(15 m) mõjutab mälestise säilimist, kuna võib kahjustada tamme juuri ning piirata mälestise
vaadeldavust.

4. Nõuded planeeringu koostamisel mälestiste säilitamise ja vaadeldavuse
tagamiseks ning nende kaitsevööndi eesmärkide täitmiseks
1. Tagada mälestise säilimine tema algses asukohas, vaadeldavus ning igaühe vaba
juurdepääs ohvritamme juurde päikese tõusust loojanguni (mälestis peab jääma
hoovialalt välja).
2. Mitte planeerida kaevetöid nõudvaid rajatisi mälestisele lähememale kui 15 meetrit.
3. Kui ilmneb vajadus kaevetöödeks mälestise kaitsevööndis, tuleb ohvritamme vahetus
läheduses (kuni 15 m mälestisest) tagada arheoloogiliste uuringute läbi viimine.
Arheoloogilisi uuringuid võib läbi viia Muinsuskaitseameti vastavat tegevusluba omav
ettevõtja (MuKS § 34 lg 4, § 36). Uuringutega seotud kulud kannab tööde tellija (MuKS
§ 35 lg 7, § 40 lg 5).
4. Mälestisel ja selle kaitsevööndis tuleb enne ehitustööde algust omanikul taotleda
Muinsuskaitseametist sellekohane tööde luba.
5. Mälestise ja kaitsevööndi välisel alal tuleb pinnasetöödel arvestada kultuuriväärtusega
leidude
ja
arheoloogilise
kultuurkihi
ilmsikstuleku
võimalusega.
3
Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§ 44 ) on leiu, arheoloogilise kultuurkihi, sh
inimluud, ilmnemisel leidja kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning
teavitama sellest Muinsuskaitseametit.
6. Muinsuskaitselisi nõudeid vaatesektoritele, ehitusjoonele, hoonestuse kõrgusele, krundi
täisehitusprotsendile, ehitusmahtudele, välisviimistlusmaterjalidele, katusekujule ja
piiretele ei seata.

Hiiumaa Vallavalitsus
valitsus@hiiumaa.ee

Teie 26.11.2020 nr 9-7/859
Meie 30.12.2020 nr 7-2/20/17448-2

Riigivara võõrandamisest (Rambi,
Murula)

Hiiumaa Vallavalitsus esitas Maa-ametile 26.11.2020 taotluse nr 9-7/859 Hiiu maakonnas
Hiiumaa vallas Emmaste külas asuvate Rambi (registriosa nr 8995350, katastritunnus
17501:001:0415, pindala 3,48 ha, sihtotstarve elamumaa) ja Murula (registriosa nr 8788450,
katastritunnus 17501:001:0416, pindala 11 325 m2, sihtotstarve elamumaa) kinnisasjade
otsustuskorras võõrandamiseks Hiiumaa vallale. Vallavalitsus taotleb kinnisasjade võõrandamist
riigivaraseaduse (edaspidi RVS) § 33 lõike 1 punkti 11 alusel RVS § 34 lõikes 1 nimetatud
tingimustel elamualade moodustamiseks. Kinnisasjade omandamine on otsustatud
Emmaste Vallavolikogu 29.01.2016 otsusega nr 129 ja 25.09.2017 otsusega nr 197.
Rambi ja Murula kinnisasjade riigivara valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus
Maa-amet.
RVS § 33 lõike 1 punkti 11 kohaselt võib kohaliku omavalitsuse üksusele võõrandada elamumaaks
sobivat kinnisasja RVS § 34 lõikes 1 nimetatud tingimustel. Kui vara on vajalik kohalikule
omavalitsusele elamumaaks, on kinnisasja müügihind 65% selle harilikust väärtusest ning
müügihind tuleb tasuda viie aasta jooksul lepingu sõlmimisest arvates.
Taotletavad kinnisasjad asuvad Emmaste Vallavolikogu 30.09.2005 määrusega nr 39 kehtestatud
Emmaste valla üldplaneeringu kohaselt perspektiivsel pere- ja ridaelamu maa-alal.
Emmaste Vallavolikogu 25.09.2017 otsusega nr 197 algatati Emmaste küla Rambi ja Murula
detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on kokku kuni kuue hoonestusala määramine,
millele igaühele kuni nelja boksiga kuni kahekorruselisele ridaelamule ehitusõiguse seadmine,
infrastruktuuri määratlemine ja servituudi asukoha määramine. Planeeringuala suurus kokku on
ca 5 ha. Maa-amet ei esitanud 27.09.2017 kirjaga nr 1-10/17/15465-2 detailplaneeringu algatamise
eelnõule vastuväiteid tingimustel, et eelnõud ja lähteülesannet täiendatakse nimetatud kirjas
toodud märkuste alusel. Kirjas paluti detailplaneeringu algatamise ja koostamise korral edastada
planeering enne selle vastuvõtmist kooskõlastamiseks Maa-ametile. Tänaseni detailplaneeringut
kooskõlastamiseks esitatud ei ole.
Maa-ametil ei ole vastuväiteid Teie taotluse lahendamiseks tingimusel, et Rambi ja Murula
detailplaneering Maa-ameti poolt kooskõlastatakse ning Hiiumaa valla poolt kehtestatakse.
Otsustuskorras võõrandamise menetlust saame jätkata pärast kõnesoleva detailplaneeringu
kehtestamist. Samas märgime, et kinnisasja võõrandamise otsuse langetab keskkonnaminister
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Vabariigi Valitsuse nõusolekul. Palume hoida Maa-ametit kursis detailplaneeringu edasise
menetlemisega.
Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Tambet Tiits
peadirektor

Teadmiseks: Keskkonnaministeerium

Mari-Liis Kõõra
5699 0754 mari-liis.koora@maaamet.ee
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