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Kobras AS litsentsid / tegevusload:
1. Keskkonnamõju hindamise tegevuslitsents:
KMH0046 Urmas Uri
2. Keskkonnamõju strateegilise hindamise juhtekspert:
KSH024 Urmas Uri
3. Hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba nr 379.
Hüdrogeoloogilised uuringud.
Hüdrogeoloogiline kaardistamine.
4. Geodeetilised ja kartograafilised tööd. Tegevuslitsents 762 MA.
5. Maakorraldustööd. Tegevuslitsents 15 MA-k.
6. MTR-i majandustegevusteated:
•
•
•
•

Ehitusuuringud EG10171636-0001;
Ehitusprojektide ja ehitiste ekspertiisid EK10171636-0001;
Omanikujärelevalve EO10171636-0001;
Projekteerimine EP10171636-0001.

7. Maaparandusalal Tegutsevate Ettevõtjate Registri (MATER) registreeringud:
•
•
•
•

Maaparandussüsteemi omanikujärelevalve MO0010-00;
Maaparandussüsteemi projekteerimine MP0010-00;
Maaparanduse uurimistöö MU0010-00;
Maaparanduse ekspertiis MK0010-00.

8. Muinsuskaitseameti tegevusluba E 377/2008. Vastutav spetsialist Teele Nigola (VS 606/2012,
tähtajatu). Ehitismälestiste, ajaloomälestiste, tööstusmälestiste ja UNESCO maailmapärandi
nimekirja objektil konserveerimise ja restaureerimise projektide ning muinsuskaitse eritingimuste
koostamine,
uuringud
ja
muinsuskaitseline
järelevalve
(s.h
muinsuskaitsealadel)
maastikuarhitektuuri valdkonnas.
9. Veeuuringut teostava proovivõtja atesteerimistunnistus (reoveesettest, pinnaveest, põhjaveest,
heit- ja reoveest proovivõtmine). Noeela Kulm - nr 1148/14, Tanel Mäger – nr 1161/14.
10. Kutsetunnistused:
• Diplomeeritud mäeinsener, tase 7, kutsetunnistus nr 095665 – Urmas Uri;
• Mäeinsener, tase 6, kutsetunnistus nr 095666 – Tanel Mäger;
• Volitatud hüdrotehnikainsener, tase 8, kutsetunnistus nr 106122 – Erki Kõnd;
• Volitatud maastikuarhitekt, tase 7, kutsetunnistus nr 089284 – Teele Nigola;
• Ruumilise keskkonna planeerija, tase 7, kutsetunnistus 109264 – Teele Nigola;
• Geodeet V (EKR tase: 7), kutsetunnistus nr 083232 – Ivo Maasik;
• Geodeet V (EKR tase: 7), kutsetunnistus nr 083233 – Marek Maaring;
• Geodeet V (EKR tase: 7), kutsetunnistus nr 085664 – Germo Ilvesmets.
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1. KAVANDATUD TEGEVUSTE ASUKOHT JA TÖÖ EESMÄRK
Käesolev keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang on koostatud Kurepalu OÜ tellimusel.
Töö eesmärk on Rõngu vallas Käärdi alevikus asuva Mesika tn 8a maaüksuse detailplaneeringu
eskiislahenduse keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu koostamine selgitamaks, kas
kavandatava tegevusega seoses on vajalik läbi viia keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Joonis 1. Eelhinnangu asukoht (Maa-ameti maainfo kaardirakendus, http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis, 14.11.2016)

Käsitletav ala jääb Tartu maakonda Rõngu valda Käärdi aleviku Mesika 8a maaüksusele (kü
69403:004:0089) (joonis 1). Detailplaneeringu eskiislahenduse kohaselt on Mesika 8a alale
planeeritud 11 elamukrunti.
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2. KESKKONNAMÕJU HINDAMISE VAJALIKKUS
Keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhindamine annab otsustajale informatsiooni, kas
eeldatavalt on tegemist oluliste keskkonnamõjudega või mitte ja seega on olemas alus haldusakti
koostamisel keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või mittealgatamise kohta.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu koostamine ja sellega keskkonnamõju
strateegilise hindamise kaalumine koostatakse vastavalt Rõngu Vallavalitsuse soovile.
Keskkonnamõju eelhindamine, mille käigus selgitatakse välja keskkonnamõju strateegilise hindamise
vajalikkus, viiakse läbi vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele
(KeHJS), lähtudes seejuures Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest.
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3. KESKKONNAMÕJU EELHINNANG
Keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang koostatakse Rõngu vallas Käärdi alevikus
Mesika tn

8a

maaüksuse

(69403:004:0089)

ja

lähiala

detailplaneeringu

eskiislahendusele.

Planeeringu eskiislahenduse kohaselt soovitakse Mesika 8a maaüksus jagada üheteistkümneks
elamu sihtotstarbega krundiks. Mesika 8a maaüksus on ca 4,38 ha suurune.
Lisas 1 on detailplaneeringu eskiislahenduse joonis seisuga 08.2016.

3.1. TEGEVUSE ALA JA SELLE LÄHIÜMBRUSE KESKKONNATINGIMUSED
3.1.1. MAAKASUTUS
Mesika

8a

maaüksus

on

Maa-ameti

kaardirakenduse

andmetel

nn

toimikuga

seotud

(lähteülesandega). See tähendab, et maakorraldustoimik maakorraldustööde tegemiseks on esitatud
Maa-ameti Katastri registriosakonda, aga toimingud on registreerimata.
Mesika 8a maaüksus ei ole Rõngu valla üldplaneeringu kohaselt kuidagi kategoriseeritud ehk sellele
ei ole antud ühtegi maa juhtfunktsiooni. Üldplaneeringuga on määratud kõne all olevast maaüksusest
lääne suunas korterelamumaad ning lõunas perspektiivsed väikeelamumaad, põhja suunda jääb
kaitsealune maa (Elva-Peedu metsapark) ning ida suunas ei ole maa-alale juhtfunktsiooni määratud.
Mesika 8a maaüksusel ei ole ühtegi elamuhoonet, ala katab tihe haljastus. Maaüksuse sihtotstarve on
maatulundusmaa.
Mesika 8a maaüksus piirneb lõuna suunas kolme seisuveekoguga – biotiikidega ning üldkasutatava
maaga, ida suunda jääb maatulundusmaa, põhja suunas kaitsealune maa ning lääne suunas
elamumaad.
Kõne all olevast maaüksusest ca 180 m kaugusele ida suunda jääb laiarööpmeline raudtee (Tartu –
Valga). Mesika 8a jääb täpselt Elva linna haldusüksuse piirile, st maaüksus asub Rõngu vallas, aga
maaüksusese põhjapiir on ka Elva linna ja Rõngu valla piiriks.

3.1.2. LOODUSVARAD, NENDE OMADUSED JA TAASTUMISVÕIME
Loodusvarad on looduskeskkonna osa, mida inimühiskond olemasoluks vajab ja tootmises kasutab
(kaevandamisväärsed kivimid, mineraalid, vedelikud, gaasid, orgaanilised ained) ja kõik see, mida ei
ole loonud inimene, kuid mida kasutatakse majandustegevuses. Keskkonnavastutuse seaduse järgi
loetakse loodusvaraks elupaiku, liike, kaitstavaid alasid, vett ja pinnast.
Eesti Geoloogiakeskuse poolt 2001. aastal koostatud Eesti põhjavee kaitstuse kaardi andmetel asub
detailplaneeringu eskiislahenduse ala kaitstud (väga madal reostusohtlikkus) põhjaveega alal (st
maapinnalt esimese aluspõhjalise veekompleksi põhjavesi on kaitstud).
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Kaitstavaid liike ja elupaiku ning Natura 2000 alasid käsitletakse ptk-s 3.1.3.4, veekogusid
käsitletakse ptk-s 3.1.3.1.
Maa-ameti Geoportaali andmetel käsitletava ala lähimõjualas ühtegi maardlat ei ole. Lähim maardla
asub ca 3 km kaugusel ja tegemist on Vitipalu liivamaardlaga.

3.1.3. LOODUSKESKKONNA VASTUPANUVÕIME
3.1.3.1. MÄRGALAD, RANNAD/KALDAD, VEEKOGUD
Mesika 8a maaüksusest lõuna suunas on 3 seisuveekogu – endised biotiigid. Tegemist on endise
reoveepuhasti osadega, mis enam kasutust ei leia.

3.1.3.2. PINNAVORMID
Mesika 8a maaüksus on valdavalt tasane. Ala jääb Ugandi lavamaale, mis on tasandikuline
maastikurajoon Eesti idaosas. Maapinna absoluutkõrgus on Maa-ameti kaardirakenduse andmetel
50 – 52 m ü.m.p.

3.1.3.3. METSAD
Mesika 8a maaüksusel on teostatud metsa raie. Metsaregistri teatise andmetel on välja antud luba
osaliselt lageraie (450 tm) ja osaliselt harvendusraie (10 tm) tegemiseks.

3.1.3.4. KAITSTAVAD LOODUSOBJEKTID, NATURA 2000 VÕRGUSTIKU ALAD
Vastavalt looduskaitseseaduse § 4 lõikele 1 on kaitstavateks loodusobjektideks kaitsealad, hoiualad,
kaitsealused liigid, kivistised ja mineraalid, püsielupaigad, kaitstavad looduse üksikobjektid ja kohaliku
omavalitsuse tasandil kaitstavad loodusobjektid.
Kaitstavate

loodusobjektide

määramiseks

kasutati

EELISe

(Eesti

Looduse

Infosüsteem

-

Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuuri andmeid (seisuga 14.11.2016), Maa-ameti Geoportaali
looduskaitse ja Natura 2000 kaardirakendust ja Keskkonnaregistri infot.
Mesika 8a maaüksusel ei ole teadaolevalt ühtegi kaitstavat üksikobjekti. Katastriüksuse põhja-ida piir
kattub ca 2 – 15 meetri ulatuses Elva-Peedu metsapargiga (registrikood KLO1200271, joonis 2).
Keskkonnaregistri andmetel on tegemist kaitsealaga, pargiga, mille piirid on uuendamata. Pargi
maismaa pindala on 164,7 ha. Tegemist on 80 – 100 aasta vanuse männienamusega puistuga Elva
linna puhketsoonis.
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Joonis 2. Elva-Peedu metsapargi ja Mesika tn 8a omavaheline kattumine (Maa-ameti looduskaitse ja
Natura 2000 kaardirakendus, http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis, 18.11.2016)

Elva-Peedu metsapargi kaitset ja kasutamist käsitleb Vabariigi Valitsuse 03.03.2006. a määrus nr 64
„Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri“. Vastavalt nimetatud määrusele on
pargi

kaitse-eesmärk

ajalooliselt

kujunenud

planeeringu,

dendroloogiliselt,

kultuurilooliselt,

ökoloogiliselt, esteetiliselt ja puhkemajanduslikult väärtusliku puistu ning pargi- ja aiakunsti hinnaliste
kujunduselementide säilitamine koos edasise kasutamise ja arendamise suunamisega. Park on
avalikuks kasutamiseks ning valdajal ei ole õigust keelata pargi maa-alal erateede ja radade avalikku
kasutamist päikesetõusust päikeseloojanguni. Õuemaal viibimine on lubatud valdaja loal. Pargi
valitseja (Keskkonnaameti Lõuna regioon) nõusolekuta on pargis keelatud:
1) puuvõrade või põõsaste kujundamine ja puittaimestiku raie;
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9 / 18
Objekti aadress: Tartu maakond,
Rõngu vald, Käärdi alevik

Rõngu vallas Käärdi alevikus Mesika tn 8a maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu
eskiislahenduse keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang

2) ehitise, kaasa arvatud ajutise ehitise püstitamine;
3) projekteerimistingimuste andmine;
4) detail- ja üldplaneeringu kehtestamine;
5) nõusoleku andmine väikeehitise, sealhulgas lautri või paadisilla ehitamiseks;
6) ehitusloa andmine;
7) veekogude veetaseme ja kaldajoone muutmine ning uute veekogude rajamine;
8) katastriüksuse kõlvikute piiride ja sihtotstarbe muutmine;
9) maakorralduskava koostamine ja maakorraldustoimingute teostamine;
10) metsamajandamiskava väljastamine ja metsateatise kinnitamine;
11) puhtpuistute kujundamine;
12) uuendusraie;
13) biotsiidi ja taimekaitsevahendi kasutamine;
14) uue maaparandussüsteemi rajamine.
Metsaruum OÜ poolt koostatud „Käärdi metsapargi hoolduskava aastateks 2015-2024“ hõlmab küll
Elva-Peedu metsaparki, kuid ei hõlma Mesika 8a maaüksust.
Mesika 8a maaüksusel ega lähialal ei ole ühtegi Natura 2000 ala. Kavandatava tegevuse eeldatav
mõju Natura 2000 võrgustiku alale ja teistele kaitstavatele loodusobjektidele on käsitletud peatükis
3.4.

3.1.3.5. ALAD, KUS ÕIGUSAKTIDEGA KEHTESTATUD NÕUDEID ON JUBA ÜLETATUD
Teadaolevalt selliseid alasid Mesika 8a maaüksusel ei ole.

3.1.3.6. TIHEASUSTUSALAD
Mesika 8a asub Rõngu vallas, aga piirneb Elva linnaga. Rõngu valla üldplaneeringu kohaselt on
Rõngu vallas tiheasustusalaks määratud ka Käärdi alevik. Tiheasustusaladel toimub ehitustegevus
ainult detailplaneeringute alusel, mis võimaldab ala arendamist läbi avaliku planeeringuprotsessi
tagades seeläbi parema keskkonna kvaliteedi ja võimalikult paljude huvitatud isikute huvide
arvessevõtmise.

3.1.3.7. AJALOO-, KULTUURI- VÕI ARHEOLOOGILISE VÄÄRTUSEGA ALAD
Vastavalt Maa-ameti Geoportaali kultuurimälestiste kaardirakendusele puuduvad käsitletaval alal ja
lähiümbruses muinsuskaitseobjektid, sh kultuurimälestised.
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3.2. TEGEVUSE ISELOOM
Mesika tn 8a

maaüksuse ja lähiala

detailplaneeringu

eskiisi alusel

jaotatakse maatükk

üheteistkümneks elamukrundiks. Elamukruntidele on planeeritud juurdepääsuteed ja hoonestusalad
(lisa 1).
Detailplaneeringuga on vajalik muuta maakasutuse sihtotstarvet ning teostada krundijaotus.
Tegemist on eskiislahendi tasemega, mistõttu täpsem informatsioon (ehitiste arv elamukrundil,
tehnorajatised jms) selgub alles hilisemates planeeringulahenduse etappides.
Maa-ameti kaardirakenduse andmetel puuduvad alal tehnovõrgud.
Ehitamise perioodil tuleb täita kõiki seadusest tulenevaid nõudeid. Ehitamine eeldab vajalikke
materjale (sh ehitusmaavarasid). Arvestades, et tegemist on hoonete ja juurdepääsutee rajamisega,
ei ole loodusvarade kasutamine eriliselt koormav. Kõik tekkivad jäätmed tuleb käidelda vastavalt
seadustes nõutule. Jäätme- ja energiamahukus ei ole käesoleva tegevuse osas olulise mõjuga.
Ehitusel ja ehitusmaterjali transportimiseks kasutatakse vastavaid masinaid.
Lähipiirkonnas ei ole tegevusi, mis üheskoos kavandatava tegevusega võiks olulist mõju piirkonnale
tekitada.

3.3. TEGEVUSEGA KAASNEVAD TAGAJÄRJED
Kavandatava tegevusega muudetakse maatulundusmaa elamumaaks. Ehitised peavad olema
projekteeritud hea ehitustava ja üldtunnustatud ehituslike põhimõtete järgi. Ehitusprojektid tuleb
koostada ehitusseadustiku alusel ja kooskõlastada ning ehitada vastavalt sätestatud nõuetele. Sellisel
juhul ei põhjusta detailplaneeringu eskiislahendusega kavandatav tegevus vee, pinnase või õhu
saastatust.
Jäätmeteket, müra ja vibratsiooni planeeringu eskiislahendus ei muuda. Ehitustegevuse käigus võib
neid tekkida, kuid tegemist on ajutise olukorraga. Seoses planeeringuala asukohaga raudtee
läheduses ei ole täpselt selge, kas liiklusmüra ja –vibratsioon ületab kruntidel sotsiaalministri 4. märtsi
2002 määruse nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes
ja mürataseme mõõtmise meetodid“ § 5 lg 4 p 1 ning sotsiaalministri 17. mai 2002 määruse nr 78
„Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise
meetodid” nõudeid, samuti sanitaarnormidega kehtestatud piirnorme.
„Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme
mõõtmise meetodid“ § 5 lg 4 p 1 sätestab, et taotlustaseme arvsuurused uutel planeeritavatel
elamualadel lähtudes liiklusmüra ekvivalenttasemest LpA,eq,T on päeval 55 dB ning öösel 45 dB.
Vastavalt nimetatud määrusele nr 42 regulaarsest liiklusest põhjustatud müra normtaseme
kehtestamisel hoonestatud või hoonestamata aladel on arvestatud keskmise liiklussagedusega
aastaringselt (auto-, raudtee- ja lennuliiklus) või regulaarse liiklusega perioodi vältel (nt veesõidukite
liiklus). Müra ei tohi ületada ekvivalenttaset. Liiklusega seotud üksikute mürasündmuste korral
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hinnatakse täiendavalt ekvivalentsele helirõhutasemele ka maksimaalset helirõhutaset. Maksimaalne
helirõhutase müratundlike hoonete aladel LpA,max ei või olla suurem kui 85 dB(A) päeval ja 75 dB(A)
öösel.
Seadusest tulenevate nõuetega tuleb detailplaneeringu koostamisel või projekteerimisel
arvestada ning elamud normmürataseme ja vibratsiooni piirväärtuste tagamiseks vastavalt
projekteerida. Vajadusel kaaluda müratõkkeks müravalli või müraseina projekteerimist. Leevendava
abinõuna on soovitatav ka osalisel kõrghaljastuse säilitamine/rajamine.
Planeeringu eskiislahendus ei suurenda soojuse, kiirguse ja lõhna teket. Detailplaneeringu
eskiislahendusega suureneb ala valguse osakaal, mis on seotud eelkõige elamute sisese
valgustamisega. Tegemist on vähese valgusega, mistõttu häiringud sellest ei suurene.
Tegevusega

kaasnevate

mõjude

suurus

ja

ruumiline

ulatus

on

eelkõige

seotud

ainult

planeeringualaga.
Planeeringu lahendus ja edasine tegevus peab olema korraldatud selliselt, et välistada hilisemaid
avariiolukordade esinemise võimalusi ning ohtusid inimese tervisele või keskkonnale.

3.4. KAVANDATAVA TEGEVUSE EELDATAV MÕJU NATURA 2000 VÕRGUSTIKU ALALE ja
TEISTELE KAITSTAVATELE LOODUSOBJEKTIDELE
Mesika 8a maaüksusel ei ole teadaolevalt ühtegi kaitstavat looduse üksikobjekti. Katastriüksuse
põhja-ida osa kattub (ca 2 – 15 meetri ulatuses) Elva-Peedu metsapargiga. Elva-Peedu metsapark on
maastikukaitseala (piiranguvöönd), kus kehtivad looduskaitseseadusest ja Vabariigi Valitsuse
määrusest „Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri“ tulenevad piirangud.
Kavandatavaks tegevuseks on vajalik võtta luba Elva-Peedu metsapargi valitsejalt ehk
Keskkonnaameti Lõuna regioonilt. Luba on vaja seoses asjaoluga, et Elva-Peedu metsaparki
praegune piir ulatub osaliselt ka Mesika 8a krundile. Pargis on valitseja nõusolekuta muuhulgas
keelatud detailplaneeringute kehtestamine, ehitusloa andmine, katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
jms. Kavandatav tegevus peab arvestama Elva-Peedu metsapargi valitseja poolt sätestatavate
tingimustega (kui mingeid tingimusi sätestatakse). Tingimused võivad eelkõige olla seotud just piiride
(Mesika 8a maaüksuse ja Elva-Peedu metsapargi) kattumise alal.
Lähim Natura 2000 ala on ca 1 km kaugusel. Tegemist on Elva-Vitipalu loodusalaga. Ala on niivõrd
kaugel (lisaks eraldab neid alasid ka raudtee, maantee ja mets), et kavandatav tegevus ei oma
Natura 2000 alale negatiivset mõju.

3.5. TEGEVUSEGA KAASNEV MUU ÜLDINE MÕJU
Planeeringu eskiislahendusel puudub potentsiaalne piiriülene mõju. Samuti ei ole seoses
detailplaneeringu eskiislahenduse ja eelhinnangu lähialal teiste planeeringute elluviimisega ette näha
olulise negatiivse kumulatiivse mõju ilmnemist.
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Olulist negatiivset mõju keskkonnale ja inimestele ei ole kavandatava tegevusega ette näha.
Mõningane mõju võib olla ehitustegevuse käigus, aga see on lühiajaline ja olulist muutust see
keskkonnale ei tekita. Õnnetuste vältimiseks tuleb tööd korraldada vastavalt seadusandlusele,
ehitusnormidele ja –sätetele. Ehitusaegne mõju hõlmab Mesika 8a maaüksust ja lähiala.
Ei ole ette näha, et planeeringu lahendus tooks kaasa mõjude võimalikkuse, kestuse, sageduse ja
pöörduvuse lisandumist.
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4. KOKKUVÕTE
Käesolev keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang on koostatud Rõngu vallas Käärdi
alevikus Mesika tn 8a maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahendusele selgitamaks, kas
kavandatud tegevusega seoses on vajalik läbi viia keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Detailplaneeringu

eskiislahenduse

kohaselt

soovitakse

Mesika

8a

maaüksuse

jagamist

üheteistkümneks elamumaa sihtotstarbega krundiks. Eelhinnangule on lisatud (lisa 1) Mesika tn 8a
maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiis.
Detailplaneeringu eskiislahendusega ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevusi keskkonnamõju
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes.
Detailplaneeringu eskiislahenduse alal ja lähiümbruses ei ole teadaolevalt ja andmebaaside info
alusel kaitsealuseid liike ega ka muinsuskaitsealuseid objekte. Mesika 8a krundi põhja-idapiir kattub
Elva-Peedu metsapargiga, mistõttu on kavandatavaks tegevuseks vajalik (sh detailplaneeringu
kehtestamiseks, katastriüksuse sihtotstarbe muutmiseks jms) võtta luba Keskkonnaameti Lõuna
regioonist.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangus käsitletud aspektide kirjeldamisel on arvesse
võetud võimaliku mõju suurust, ruumilist ulatust, kestust, sagedust ja pöörduvust, toimet,
kumulatiivsust ning mõjude ilmnemise tõenäosust. Piiriülest mõju planeeringu kavatsus kaasa ei too.
Seoses planeeringuala asukohaga raudtee läheduses, ei ole selge, kas liiklusmüra ja –vibratsioon
ületab seaduses sätestatud piirnorme. Seadusest tulenevate nõuetega tuleb detailplaneeringu
koostamisel või projekteerimisel arvestada ning elamud normmürataseme ja vibratsiooni piirväärtuste
tagamiseks vastavalt projekteerida. Vajadusel kaaluda müratõkkeks müravalli või müraseina
projekteerimist, kõrghaljastuse planeerimist.
Eelhindamise koostamise tulemusena jõuti järeldusele, et detailplaneeringu eskiislahendusega
kavandatava tegevusega (maaüksuse jagamine 11 elamu sihtotstarbega krundiks) ei kaasne olulist
negatiivset mõju ala lähiümbruse keskkonnale, inimese tervisele ja heaolule, sh Natura 2000 aladele,
kui järgitakse kõiki keskkonnakaitse nõudeid, ohutusnõudeid.
Eelhinnangu läbiviija leiab, et Käärdi alevikus asuva Mesika tn 8a maaüksuse ja lähiala
detailplaneeringu eskiislahendusele tuginedes ei ole kavandatavale tegevusele keskkonnamõju
strateegilise hindamise algatamine vajalik, sest KSH läbiviimine ei ole antud olukorras asjakohane
(olulisi uusi teadmisi ei anna), kui detailplaneering koostatakse vastavalt eelhinnangu koostajale
esitatud detailplaneeringu eskiislahendile.
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Lisa 1. Mesika tn 8a maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiis (08.2016)
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