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1. Kavandatav tegevusja planeeringualaiildandmed
Planeeringuala
asubEmmastevallasHiirma killas asuvalMaasikatastriiiksusel,
katashitunnusega
pindalaga6,3 ha, sihtotstarbega
17501:002:0321,
100o/o
maatulundusmaa.
Planeeringuala
suumson ca 4 ha (asukohaskeemlisa 1).
Detailplaneedngualgalamiseeesmarkideks
onl
jagamine
1 Kinnistu
neljaksiseseisvaks
kinnistuksIagamiseskeem]isa 2), sihtotstarbe
muutmine:
I ) kolm hoonestatavat
kinnistut,mille sihtotstan'emuudetakse100%clamumaaks
jaeb 1007omaatulundusmaaks:
2) hoonestanalakinnistu sihtotstar,'e
ja
2. hoonestusalade
m:iaramine ehitusbiguse
seadminekolme m ajapidamise tarbeks;
3. infrastruktuudmaara emine:
4. ser,'ituudiasukohamaaramine:
5. iildplaneedngurnuutmine:iildpla.reeringujiirgse
ehituskceluv66ndi
viihendamine.
Planeeringuala
asubvaslavaltEDmasteVallavolikogu30.09.2005miiaimsega
nr 39 kehtestatud
Ernrnastevalla ildplaneeringuledetailplaneeringu
kohustuscga
hajaasustusalal.
Emmastevalla
iildplaneeringon n:ihtavalvalla kodulehel
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Planeeringuala
on hoonestamata.
Maa-ametikitscndustckaardi(lisa 3)jiirgijaiib Maasikn
osaliseltrannaja kaldapiiranguvddndisse
ning ramraja kaldaehituskeeluvcicindisse.
Planeeringuala
ei asukaitse-egahoiualal.Liihim hoiuala(Vanam6isalahehoiuala)asubca 4,5
jiiryi on
km kaugusel,hallhiilgepiisielupaikca 2 km kaugusel.Valla iildplaneeringu
planeeringualaltegemistpercpektiivsepere-ja ridaelaurumaaga.
Detailplaneeringuga
muudetakse
valla iildplareeringutseosesrildplaneeringujiirgse
ehituskeeluv66ndi
vfier,damisega,milleks
kiisitakseniusolekut Keskkonnaametili.
Planeerilavalealaletoimub ligipaes84 Emmaste-Luidja
riigimaantcclt1750037avalikuh
kasutatavaH:innatee kaudu.Kuna kaksplaneeritavathooncstusala
asuvadvallateek6rval, siis
neile toimub ligip?iiisvallateelt.Kolnandale hoonestusalale
ligipiiZisuks
sSlmitakscservituudi
leping vallateeiiiiresasuvakinnistuomanil:uga.
Planeedngualale
moodustatakse
clamualadkohnemajapidamisetarbeks.Jagamisetulemusena
tekkivatekinnistuteiepsedpiirid selguvadplaneerimisekaigus.
2. Eelhinnangu6iguslikalus

telCidatehnilinerike, mille k?iigusv6ib 6li v6i kiitus sathrdapinnasesse.
Riketevaldmisekstuleb
ja tddkorrasseadmeid.
kasutadakaasaegseid
3.5. Kavandatava tegevuseeeldatavm6ju Natura 2000vorgustiku alale v6i m6nele muule
kaitstavale loodusobjektile,m6ju kaitsealadele.
Planeeringuala
ei asukaitse-egahoiualal.Kuna liihim hoiuala(Vanamdisalahehoiuala)asubca
4,5 km kauguseljahallhiilgepiisielupaikca 2 km kaugusel,siis oluline negatii$e m6ju hoiualale
ja piisielupaigalepuudub.Kui ehitustdddekaigusteostatavate
tdddetegemiseljiirgitakse
Looduskaitseseadusestja
muudestseadustest
h. enevaidndudeid,ei ole kavandatavtege\,.us
olulise mSjuga.
3.6. M6ju vdimalikkus, kestus,sagedusja piiiirduvus, sealhulgaskumulatiivneja piiriiilene
m6ju.
Planeeringuala
on hoonestamata.
Planeeringuga
kavandatava
tegevusetulemusenajagatakse
katastriiiksusneljaksiseseisvaks
kinnistuks.Kahe ca I ha suunrsejaijhe ca 2 ha suunrse
hoonestatava
kinnistu sihtotstaNemuudetakse100o/o
elamumaaks.
Hoonestamata
kiffistu
j
sihtolstarveAiib 100%maatulundusmaaks.
Hoonestatavatele
kiruristutelemoodustatakse
hoonestusaladja
perspektiivsed
seatakseehitus6iguskolme majapidamisetalbeks;ma?iratakse
ja
infrastmktuui senituudi asukohad.Planeeringuala
ei asukaitse-egahoiuala1.Liihim hoiuala
(Vanam6isalahehoiuala)asubca 4,5 km kaugusel,hallhiilgepiisielupaikca 2 km kaugusel.
Maa-arnetikitsendustekaadi j?irgijaab planeeringuala
osaliseltrannaja kaldapiiranguvcidndisse,
rannaja kalda ehituskeeluv66ndisse.
Kolme majapidamisetarbekshoonestusalade
moodustamise
tagaj:ideltekkiv v6imalik mdju looduseleei ole olulisekeskkonnamdjuga
tegevus.Ehitustegel'us
v6ib ajutiselthiiiridanaabreid,kuid antudmbju on lilhiajalinening t66deteostamiseaegavalides
saabnegatiivsetmdju v:ihendadav6i viiltida.Piiriiilestja kumuleemvatkeskkonnamdju
kavandatava
tege!'r.rsega
ei kaasne.
3.7. Oht inimeseterviselev6i keskkonnale,sealhulgasdnnefusteesinemisevdimalikkus.
Planeeritavala asubH?irmakiilas, kus enamusmajapidamised
on suviladehk enamusaastast
tiihjad, kuid paarismajapidamises
on ka piisielanikud.LZihimadnaabridasuvadca 100m
kaugusel.Planeeritava
tege\usetagajZiielei saasuvilaomanikeegapiisielanikeelu haidnd ega
ole seatudohtu nendeterr/is.Jeetnlemajandust
korraldatakse
vastavaltEmmastevalla
jiiiitmehoolduseeskirjale.
Kavandatavatege\"usega
kaasnevt6eniiosusdnnetusteesinemiseksei
esinetavap?irasest.
3,8. M6ju suurus ja ruumiline ulatus, sealhulgasgeograafilineala ja eeldatavaltm6jutatav
elanikkond.
Planeeringukiiigustehtavatetegewstegaei kaasneeeldatavaltolulist keskkonnam6ju,
mis ulatub
piile.
viiljapoolekinnistu
Planeeringualast
k6ige liihemal,ca 100m kaugusel,asuvatesuvilatega
asustatudH?ilmakila piirkond ei saakavandatava
tegevusetulemusenanegatiivseltm6jutatud.
L?ihimpiisielanikegamajapidamineasubca 500 m kaugusel,kelleni vdimalik negatiilre m6ju ei

VastavaltKeskkonnamdjuhindamiseja keskkonnajuhtimissiisteemi
seaduse(KeHJS)$ 33 Ig 1 p
planeerimisdokumendi
4 tuleb strateegilise
elluviimisegakaasnevatkeskkonnam6juhinnata,kui
objektiivseteabep6hjal ei ole v?ilistatud,
et sellegav6ib kaasnedaeraldiv6i koosmuude
tegevustegaeeldatavaltoluline ebasoodne
m6ju Natura2000vdrgustikualakaitse-eesmiirgile.
SeetSttuanaliiiisitakse
kiiesolevaeelhinnangupunktis3 KeHJS$ 6 lg 3 ja S 33 lg 5 toodud
kriteeriumitestliihtuvaltkavandatava
tegel'usekeskkonnam6juolulisust.
3. trelhinnang
3.1. Tegevus€alaja sell€liihiiimbruse keskkonnatingimus€d,nagu maakasutus,alal
esinevadloodusvarad,nende omadusedja faastumisv6im€ning looduskeskkonnt
vastupanuvdime.
K6lvil:uliselt koosseisulton Maasikii planeeringualal
tegemistlooduslikurohumaa"metsamaaja
vdsaga,kus intensiivsetmaakasutust
ei toimu. Alal puuduvadmaavarad.
3.2. Tegevuseiseloom,kaasa arvatud selletehnoloogilinetase,loodusvaradekasutamine,
jiietme- ja €nergiarnahukus,ning piirkonna teised tegevused.
Planeeringuala
on hoonestamata.
PlaneeringuSa
kavandatava
tegel'usehrlemusenajagatakse
kinnistu neljaksiseseisvaks
kinnistuks.Kaheca I ha suurusehoonestatava
kinnistuja iihe ca 2 ha
kiffistu sihtotstaNemuudetakse100%elamumaaks.
suurusehoonestatava
Seoses
hoonestusalade
moodustamisega
ki.isitakse
mnnaja kalda ehituskeeluvcjcjndisse
kinnisru
Keskkonnaametilt
n6usolekutehituskeeluvddndi
vzihendamiseks.
Hoonestamata
j aab I 00% maatulundusmaaks.
ja
moodustatakse
kolm hoonestusala
sjhtotstarr'e
Katastriiiksusele
pe$pektiivsedinfiastruktuuri
seatakseehilusdiguskolme majapidamisetarbeks;mii?iratakse
j a serrituudi Cuurdepeesutee)
(elekter,side,vesi,juurdepaiisutee)
asukohad.Planeeringuga
muudetaksevalla iildplaneeringutseosesehituskeeluvcjcindi
viihendamisega.
Olulisi nuudatusi
jaatme-ja
kasutamises,
v6rreldeskehtivaiildplaneednguga
tehnoloogias,loodusvarade
energiamahukuses
ei kavandata.Eeldatavalttekivadkolme majapidamiseolmejiiiitmed,mis tuleb
soteeridaja andaiile jaiitmekeitlejale.Jiiiitmekaitlustoimub vastavaltEmmastevalla
j?iiitmehoolduseeskirjale.
3.3. T€gevusegakaasnevadtagajiirjed, nagu v€€,pinnasev6i 6hu saastatus,jietmeteke,
miira, vibratsioon, yalgus, soojus,kiirgus ja l6hn.
Kolme uue elarnuknurdiloorninekolme majapidamisetarbeksei suurendaolulisell vee,pinnase
n'r,iira,
vibratsiooni,valgust,soojust,kiirgusl, l6hna egajiiatmeteteket.
ega6hu saastatust,
Eeldatavafttekivadkohne majapidamiseolmejaatmed,mis tuleb sorteeridajaandaiile
jeetmekaitlejale.Jaiitmekiiitlustoimub vastavaltEmmastevallajaetmehoolduseeskirjale.
Suurenebjiiiitmetehulk, kuid kui neid vastavaltseadusele
kiiidelda,siis ei kaasneobtu
keskkonnale.
3.4. Tegevusegakaasnevateavariiolukordadc csinemiscv6imalikkus,
Vdimalus avariiolukordade
tekkekson :ninimaalne:ehitisteDiistitamiseoerioodilv6ib seadrnetel

ulatu. Hairidavdib ehitusaegne
tege!'us,kuid seeon liihiajaline.
3.9. Eeldatavalt mdjutatava ala vii:irtus ja tundlikkus, sealhulgaslooduslikud
iseiirasused,kultuuriperand ja intensiivne maakasutus.
Planeeringuala
on hoonestamata.
Maa-ametikitsendustekaardij:iryi jiiiib planeeringualaosaliselt
rannaja kaldapiiranguviiiindisse
ning rannaja kalda ehituskeeluvddndisse.
Planeeringuala
ei asu
kaitse-egahoiualal.Liihim hoiuala(Vanamdisalahehoiuala)asubca 4,5 kn kaugusel,hallhiilge
j iirgi on planeeringualal
piisielupaikca 2 km kaugusel.Valla iildpl aneeringu
tegemist
perspektiivsepere-ja ridaelamumaaga.
Kolne majapidamisetarbeksalahoonestamiston
v6imalik planeeridanii, et kavandatavtege\,usei vfienda alavaartustegalooduslikkeiseiirasusi.
Kavandatavatege!'usetulemusenaei ole m6ju suurusja ruumilmeulafusiimbdtsevale
kes!:konnaleohtlik egaiileta keskkonnavastupanu-jataastumisvdimet
ning seegaoluline
puudub.Alal puuduvadmaavaradja kultuuip:irand.Alal ei toimu intensiivset
keskkoruram6ju
maakasuhlst.
4. Jiireldus
Eelhinnangv6imaldabj?teldad4 et KSH lebiviiminedetailpla.neeringu
koostamiselei ole vajalik.
Kui detailplaneering
koostataksearvestades
keskkonna-ja teiste6igusaktiden6udeid,ei kaasne
detailplaneeringu
ellurakendamisega
olulist negatiivsetkeskkonnamdju.
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