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1. Kavandatav tegevusja planeeringualaiildandmed
Planeeringuala
asubEmmastevallasReheseljakiilas asuvatelVesikaarekinnistul,
pindalaga0,9 ha, sihtotstarbega
100%maatulundusmaaja
katasfitunnusega17501:003r0740,
pindalaga0,48ha, sihtotstarbega
100o%
17501:003:0623,
Poodli kinnistul,katastritunnusega
maatulundusmaa.
Planeeringuala
suuruson ca 1,4ha.
on:
Detailplaneeringualgatamiseeesm:irkideks
1. kinnistuteliitminei
2. sihtotstarbemuutmine100%elamumaaks:
maiimmi4eja ehitusdiguseseadmineiihe majapidamisetarbeks;
3. hoonestusala
4. infiastruktuurimiiiiratlemine;
5. servinudi asukohamiiZiramine.
Planeeringuala
asubvastavaltEmmasteVallavolikogu30.09.2005maamseganr 39 kehtestatud
kohustusega
hajaasustusalal.
Emmastevalla
Emmastevalla iildplaneeringuledetailplaneedngu
iildplaneeringon n:ihtavalvalla kodulehel
http://www.emmaste.ee/documents/3582507/3605701/Emmaste+%C3%BCldplaneeringu+p%C3
a2-7e2I -4489-979c-dlce64dc6044
%B5hijoonis+%28Leht+1
%29.pdflc8bld3
Planeeringuala
on hoonestamata.
Maa-ametikitsendustekaardij 2irgij iiiivadVesikaareja Poodli
kaitsevddndisse.
Planeednguala
ei asukaitse-ega
kimistud m5lemadosaliseltelektripaigaldise
(lisa
2 maakatastrikitsendustevAljav6te).Vesikaarekinnistustca 0,3 ha ulatuses
hoiualal
kasvabIII kaitsekategooria
kaitsealuseid
taimi. Valla iildplaneednguj iirgi on planeeringualal
tegemistpere-ja ridaelamumaaga.
OsaVesikaarekinnistuston ma€itud kaitsehaljastusmaana.
Detailplaneeringuga
ei muudetakehtivatiildplaneeingut.
Planeeritavale
alaletoimub ligipiiiis 12132Emmaste-Tohviriigimaanteelt1750062avalil:ult
kasutatavaPaavoerateekauduiile Suurip6llukinnistu,katastrikoodiga17501:003:l101.
rnoodustatakse
Planeeringualale
elamualailhe majapidamisetarbeks.
2. Eelhinnangu 6iguslik alus
(KeHJS)$ 33 lg 1 p
seaduse
VastavaltKeskkonnamdjuhindamiseja keskkonnajuhtimissiisteemi
plareerimisdokumendi
4 tuleb strateegilise
elluviimisegakaasnevatkeskkonnamdjuhinnata,kui
objektiivseteabepdhjal ei ole valistatud,et sellegavdib kaasnedaeraldiv6i koosmuude
m6ju Natua 2000 vdrgustikualakaitse-eesmergile.
tegevustega
eeldatavaltoluline ebasoodne
Seet6ttuanaliiiisitakse
kZiesoleva
eelhinnangupunktis3 KeHJS$ 6 lg 3 ja $ 33 lg 5 toodud
keskkoffram6juolulisust.
kriteeriumitestliihtuvaltkavandatava
tege\"use

4. Eclhinnang
3.1. Tegevuseala ja selleliihiiimbruse keskkonnatingimus€d,nagu maakasutus,alal
esinevadloodusvarad,nendeomadusedja taashrmisvOimening looduskeskkonna
vastupanuvOime,
Kdlvikuliselt koosseisulton Poodlija Vesikaarekinnistuteltegemistmuu maaga(kadastik),kus
intensiivsetmaakasutust
ei toimu.Alal puuduvadloodusvarad.
3.2. Tegevuseiseloom,kaasa arvatud selletehnoloogilinetaseJloodusvaradekasutamine,
jiiiihne- ja €nergiamahukus,ning piirkonna teisedtegevused.
Planeeringuga
VesikaarejaPoodli kinnistuteplaneeringuala
on hoonestamata.
kavandatava
teger-use
tulemusenaliidetaksekinnistudiihekskinnistuksja muudetaksekogu khnistu
elamumaaks.
Kinnistulemoodustatakse
hoonestusalajaseatalGe
sihtotstarve100o/o
ehitus6igus
j
perspektiivsed
i.ihemajapidamisetarbek; meeratakse
inliastrukluuri a senituudi asukohad.
Olulisi muudatusivdrreldeskehtivaiildplaneeringuga
tehnoloogias,loodusvarade
kasutamises,
jiiiitme- ja energiamahukuses
kavandata.
ei
Eeldatavalttekivadiihe majapidamiseohnejaatmed,
mis tuleb sorteeridajaandaiile
jiiiitmekiiitlejale.
33. Teg€vusegakaasnevadtagajiirjed, nagu vee, pinnasev6i 6hu saastatus,jeiihneteke,
miira, vibratsioon, valgus, soojus,kiirgusja l6hn.
Uue elamukrundiloomineiihe majapidamisetarbeksei suurendaoluliseltvee,pinnaseega6hu
miira,vibratsiooni,valguse,soojuse,kiirguse,l6hna egajeetmeteteket
saastatust,
3,4. Tegevusegakaasncvateavariiolukordade €sin€mis€l6imalikkus.
V6imalus avariiolukordade
tekkekson rninimaalne:ehitistepiistitamiseperioodilvdib seadmetel
tekkidatehnilinerike, miJJekiiigusvdib 5li vdi kiihrssattuda p innasesse.
Riketevaltimisekstuleb
ja
kasutadakaasaegseid t66korrasseadmeid.
3.5. Kavandatava t€gevus€e€ldatavm6ju Natura 2000 v6rgustiku alale v6i m6nele muule
kaitstavale loodusobjektile,m6ju kaits€aladele.
Planeeringuala
ei asukaitse-egahoiualal(lisa 2 maatatastrikilsendustevAljavdte).Lfiim
hoiuala(Viiinamere)jaab planeeritavast
alastca 800 m kaugusele.Vesikaarekinnistustca 0,3 ha
kaitsealuseid
ulatuseskasvabIII kaitsekategooria
taimi: hall kapp (Orchismilitaris) jakahelehrte
kldokeel(PlatantherablPla). Keskkonnaameti
hinnangulon algatatavas
detailplaneeringus
vdimalik hoonestusala
valida selliselt,et seeei asukskaitsealuste
taimeliikidekaslukohal.Kui
ehih.rstddde
kaigustmstatavatl-td6detegemiseljiirgitatse Looduskaitseseadusest,
Veeseadusest
tulenevaidn6udeid,ei ole kavandatavtegel'usolulisem6juga.
3.6. M6ju v6imalikkus, kestus,sagedusja ptiiirduvus, sealhulgaskumulatiivne ja piiriiilene
m6ju.
VesikaarejaPoodlikifflistute plzl1)eeringuala
on hoonestamata.
Planeeringuga
kavandatava

tegel.usetulemusenaliidetaksekinnisludiihekskinnistuksjamuudetaksekogu kiffristu
sihtotstarve100o/o
elanumaaks.Kinnistulemoodustatakse
hoonestusalajaseatakseehitus6igus
perspektiivsed
iihe majapidamisetarbeks;inaaratakse
inftastruktuurija servituudiasukohad.
Planeeringuala
ei asukaitse-egahoiualal.Vesikaarekinnistustca 0,3 ha ulatr-rses
leidub
kaitsealuseid
taimi. Uhe majapidamisetarbekshoonestusala
moodustamise
tagajerjeltekkiv
vdimalik m6ju looduseleei ole olulisekeskkonnam6juga
tege\'us.Ehitustegerusvdib ajudselt
hiiirida naabreid,kuid antudm6ju on liihiajalinening tdddeteostamiseaegavalidessaab
negaliivsetm6ju v:ihendadav6i viiltida. Piiriiilestja kumuleeruvatkeskkonnamSju
kavandatava
legevusegaei kaasne.
3.7. Oht inimese tervisclev6i keskkonnale,sealhulgas6lrnetusteesinemisev6imalikkus.
Planeeritavala asubReheseljakiilas hajaasustusalal,
mis on asustatudpi.isielanikega.
Lfiimad
naabridasuvadca 150m kaugusel.Planeentavatege!'usetagajerjelei saaki.ilaelanikeelu hairitud
egaoie seatudohtu nendetervis.Planeeritava
tege!'usega
ei seataohtu keskkonda.
koraldataksevastavaltEmmastevallajiiiitmehoolduseeskidale.
Jiiaitmemajandust
Kavandatava
teg(-l'usega
kaasnevt6enaosus
6nnetusteesinemiseks
ei esinetavap:irasest3.8. M0ju suurusja ruumiline ulatus! sealhulgasgeograa{ilincala ja eeldatavaltm6jutatav
elanikkond.
Planeeringukaigustehtavatetege\ustegaei kaasneeeldatavaltolulisl keskkonnam6ju,
mis ulatub
viiljapooJekinnistupiire. Planeeringualast
ca 150rn kauguselasuvatepiisielanikegaasustatud
Reheseljakiila elanikkondei saakavandatava
tegevltsetulemusenanegatiivseltm6jutarud.
HZiiridav6ib ehitusaegne
tegerus,kuid seeon lilhiajaline.
3.9. E€ldatavalt mdjutatava ala viiertusja tundlikkus, sealhulgaslooduslikud
iseiirasused,kultuuripiirand ja intensiivnemaakasutus.
Planeednguala
on hoonestamata.
Maa-ametikitscndustekaardij iirgi j ii?ivadVesikaarejaPoodli
kinnistudm6lenradosaliseltclektripaigaldise
kaitsevcidndisse.
Planeeringuala
ei asukaitse ega
hoiualal (1isa2 maakatastdkitsendustevaljavdte).Vesikaarekiffistust ca 0,3 ha ulatuses
kasvablll kaitsekategooria
kaitsealuseid
taimi. Valla iildpl aneeringuj 2irgion planeeringualal
ja
tegemistpere- ridaelamurnaaga.
OsaVesikaarekinnistuston miirgitudkaitsehaljasnrsmaal
a.
Uhe majapidamisetarbeksalahoonestamist
on v6imalik planeeridanii, et kavandatavtege\,1rs
ei
!aicndd ala\ii:inJ.r egd ooduslikl<e
isearasusi.
Kavandatavategevusetulemusenaei ole m6ju suunrsjaruumilineulalusiimbritsevale
kcskkonnaleoltlik egaileta keskkonnavastupanu-jataastunisvdimetning seegaoluline
keskkonnam6jupuudub.Alal puuduvadmaavarad.Alal ei toimu intensiivsetmaakasulust.
Alal
pulrdubkultuuriparand.Tiiiendavaiduuringuidei ole vajateostada.
,1.Jiireldus
Eelhinnangv6imaldabjiireldada,et KSH liibiviimine detailplaneeringu
koostamiselci ole vajalik.
Kui detailplaneering
koostatakse
anestadcskeskkoffra-jateisle6igusaktiden6udeid,ei kaasne

detailplaneeringu
ellurakendamisega
olulist negatiivsetkeskkonnam6ju.
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