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Koostajad: Koostamise aeg:

Kavandamisspetsialist Jüri Koort algus: 01.04.2019

Keskkonnamõju analüüsi spetsialist Toomas Hirse lõpp: 20.12.2022

Tabel 1. Objekti üldandmed Raplamaa metskond

Nr
Maaprandus- 

süsteemi kood

Ehitise 

kood

Viimane ehituse või 

rekonstrueerimise 

aasta

Projektala Mõõtühik

1.1. MPS ehitise nimi (ala):

Aela1 (PÜ-88) 6112900030220 001 1963 202,2 ha

Aela3 (PÜ-88) 6112900030240 001 1963 312,5 ha

Vahastu2 6112900030250 001 1971 0 ha

Aasu-Roondi5 (PÜ-88) 6112740020050 004 1969 79,8 ha

Vahastu1 6112740020050 005 1971 0 ha

Aela2 (PÜ-88) 6112740030010 003 1963 118,5 ha

Aela10 (PÜ-88) 6112740040060 004 1963 10 ha

Kokku 723 ha

1.2. Tee nimi: olemasolev rek uus

Kirikaia talu tee 8,3 6,07 km

Aeli tee 3,28 0,46 km

Ruskemäe tee 1,33 0,96 km

Kokku 12,91 7,49 0 km

1.3. Katastriüksused kus objekt asub:

RMK hallatav maa:

684,9 ha

Võõras maa:

40,2 ha

Reformimata maa:

Kokku 725,1 ha

1.4. Objekt paikneb kvartalitel:

1.5. RMK metsamaa pindala 842,1 ha

sh majandamispiirangutega metsamaa 135,9 ha

Muu maa 22,63 ha

2. Kuivendusvõrk:

2.1.
MPS eesvool objektil:

Maaprandus- 

süsteemi kood

Ehitise 

kood
MSR pikkus

Aasu-Roondi5 (PÜ-88) 6112740020050 004 3,07 km

Aela3 (PÜ-88) 6112900030240 001 2,71 km

Vahastu1 6112740020050 005 1,03 km

Kokku 6,81 km

Projekteeritav*

VH247; VT352; 

VH081; VH082; VH232; VH236; VH240; 

VH076; VH077; VH078; VH079; VH080; 

VH071; VH072; VH073; VH074; VH075; 

VH059; VH060; VH068; VH069; VH070; 

VH051; VH052; VH053; VH054; VH058; 

VH045; VH047; VH048; VH049; VH050; 

VH039; VH040; VH041; VH043; VH044; 

66801:001:1795; 

66801:001:1449; 66801:001:1794; 

27701:005:0741; 27701:005:0803; 

27701:004:0700; 27701:005:0290; 

27701:004:0630; 27701:004:0680; 

27701:004:0241; 27701:004:0242; 

27701:004:0003; 27701:004:0020; 

33801:001:0433; 

27701:004:0480; 27701:004:0490; 

27701:004:0430; 27701:004:0470; 

27701:004:0044; 27701:004:0045; 

27701:004:0029; 27701:004:0031; 

27701:004:0023; 27701:004:0028; 

27701:004:0021; 27701:004:0022; 

Projekteeritav*

Aela (PÜ-88)Keskkonnamõju analüüs
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2.2. Veejuhtmete pikkus:

olemasolev**

hoold. 

uuend. 

rek

uus

Kokku 80,25 51,47 8,75 km

3.

3.1. Kasvukohatüüp: pind ha

osakaal 

%

pohla                (PH) 1,15 0,14

jänesekapsa-pohla    (JP) 3,25 0,38

sinilille            (SL) 3,64 0,43

jänesekapsa          (JK) 81,78 9,66

jänesekapsa-mustika  (JM) 111,58 13,18

mustika              (MS) 50,55 5,97

naadi                (ND) 50,82 6

karusambla-mustika   (KM) 22,94 2,71

angervaksa           (AN) 75,48 8,91

tarna-angervaksa     (TA) 9,3 1,1

tarna                (TR) 2,37 0,28

sinika               (SN) 7,37 0,87

mustika-kõdusoo      (MO) 138,09 16,31

jänesekapsa-kõdusoo  (JO) 157,03 18,55

siirdesoo            (SS) 95,56 11,29

raba                 (RB) 10,51 1,24

madalsoo             (MD) 25,3 2,99

* Kõikide veejutmete töömahud s h nõva ja eesvool. Täidetakse projekteerimise käigus

** Projekteerimisala koos puhvriga 150 m

Kasvukohatüüpide osakaal süsteemi üldpindalast
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Nr KV ER Pind Kaitseväärtus*
Eraldise mõjutatus 

kuivendusest**
Mõju kirjeldus kaitseväärtusele Leevendavad meetmed

1 VH020 41 2,5 RB kkt osaline mõjutatus
mõju puudub; eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata 

või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

2 VH020 47 0,25 RB kkt osaline mõjutatus
mõju puudub; eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata 

või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

3 VH020 87 2,27 RB kkt osaline mõjutatus
mõju puudub; eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata 

või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

4 VH020 97 0,04 SS kkt osaline mõjutatus
mõju puudub; eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata 

või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

5 VH038 3 0,01 SS kkt osaline mõjutatus
mõju puudub; eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata 

või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

6 VH038 4 1,21 SS kkt osaline mõjutatus
mõju puudub; eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata 

või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

7 VH038 10 0,62 TR kkt osaline mõjutatus
mõju puudub; eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata 

või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

8 VH038 16 0,26 MD kkt osaline mõjutatus
mõju puudub; eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata 

või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

9 VH038 20 1,02 MD kkt osaline mõjutatus
mõju puudub; eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata 

või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

10 VH038 23 0,82 SS kkt osaline mõjutatus
mõju puudub; eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata 

või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

11 VH038 25 0,11 MD kkt osaline mõjutatus
mõju puudub; eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata 

või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

12 VH041 10 1,57 MD kkt osaline mõjutatus
mõju puudub; eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata 

või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

13 VH043 16 1,61 SS kkt osaline mõjutatus
mõju puudub; eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata 

või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

14 VH052 13 0,59 AN kkt osaline mõjutatus
mõju puudub; eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata 

või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

15 VH069 14 0,91 TA kkt osaline mõjutatus
mõju puudub; eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata 

või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

16 VH070 1 2,82 AN kkt osaline mõjutatus
mõju puudub; eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata 

või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

17 VH255 15 0,24 AN kkt osaline mõjutatus
mõju puudub; eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata 

või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

18 VT305 8 0,84 AN kkt osaline mõjutatus
mõju puudub; eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata 

või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

Aela (PÜ-88)Keskkonnamõju analüüs

Tabel 2. Märjad metsad - RMK maa

Metsaparandusobjektiga piirnevad või objekti maa-alal asuvad osaliselt- ja tervikuna mõjutamata märjad metsad
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19 VT305 10 1,52 AN kkt osaline mõjutatus
mõju puudub; eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata 

või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

20 VT352 28 0,27 AN kkt osaline mõjutatus
mõju puudub; eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata 

või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

*

**

Tervikuna mõjutatud - eraldis jääb tervikuna kraavi mõjualasse, ehk 150 m puhvri sisse; tervikuna mõjutatud eraldisi tabelis ei kajastata (v.a. lodu ja sõnajala kkt).

Mõjutamata - eraldis ei jää kraavi mõjualasse, ehk asub 150 m puhvrist väljas

Osaline mõjutatus - eraldis jääb osaliselt kraavi mõjualasse, ehk 150 m puhvri sisse

raba, siirdesoo, osja, tarna, angervaksa, sõnajala, madalsoo ja lodu kasvukohatüübid ning nende alamtüübid.

Märgade metsade hulka loetakse järgmiste metsa kasvukohatüüpide metsad:
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Nr
Objekti kood 

(KKR kood)
Kaitseväärtus Kaitserežiim Mõju kirjeldus kaitseväärtusele Leevendavad meetmed

1 KKO_Hirvelaane KAH ala*
mõju puudub, kui rakendatakse 

leevendavaid meetmeid

koostöös metsaülemaga leida võimalused planeeritavate tegevuste tutvustamiseks ja 

vajaduse ilmnemisel kokkulepped huvigruppidega

2 Vahastu küla KAH ala*
mõju puudub, kui rakendatakse 

leevendavaid meetmeid

koostöös metsaülemaga leida võimalused planeeritavate tegevuste tutvustamiseks ja 

vajaduse ilmnemisel kokkulepped huvigruppidega

3 1792162010 9010* Vanad loodusmetsad
Potentsiaalne Natura 

elupaik

mõju puudub, kui rakendatakse 

leevendavaid meetmeid

raietega elupaigatüüpi ei kahjustata; uusi kraave ei ehitata; puhastatakse ainult 

olemasolavad kraavid; pinnase paigaldamine ja/või planeerimine elupaigatüübis 

Keskkonnameti nõusolekul ja tingimustel

4 1794321850 9010* Vanad loodusmetsad Natura elupaik
mõju puudub, kui rakendatakse 

leevendavaid meetmeid

raietega elupaigatüüpi ei kahjustata; uusi kraave ei ehitata; puhastatakse ainult 

olemasolavad kraavid; pinnase paigaldamine ja/või planeerimine elupaigatüübis 

Keskkonnameti nõusolekul ja tingimustel

5 1795433840 91D0* Siirdesoo- ja rabametsad Natura elupaik
mõju puudub, kui rakendatakse 

leevendavaid meetmeid

elupaigatüüpi läbivaid, piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei rekonstrueerita (va 

eesvoolud ja teekraavid); uusi trasse ei rajata

6 1803112654 9010* Vanad loodusmetsad
Potentsiaalne Natura 

elupaik

mõju puudub, kui rakendatakse 

leevendavaid meetmeid

raietega elupaigatüüpi ei kahjustata; uusi kraave ei ehitata; puhastatakse ainult 

olemasolavad kraavid; pinnase paigaldamine ja/või planeerimine elupaigatüübis 

Keskkonnameti nõusolekul ja tingimustel

7 1803520908 91D0* Siirdesoo- ja rabametsad Natura elupaik
mõju puudub, kui rakendatakse 

leevendavaid meetmeid

elupaigatüüpi läbivaid, piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei rekonstrueerita (va 

eesvoolud ja teekraavid); uusi trasse ei rajata

8 1890703002 7230 Liigirikkad madalsood Natura elupaik
mõju puudub, kui rakendatakse 

leevendavaid meetmeid

elupaigatüüpi läbivaid, piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei rekonstrueerita (va 

eesvoolud ja teekraavid)

9 1891411604 7110* Rabad Natura elupaik
mõju puudub, kui rakendatakse 

leevendavaid meetmeid

elupaigatüüpi läbivaid, piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei rekonstrueerita (va 

eesvoolud ja teekraavid)

10 -2079545481 6530* Puisniidud Natura elupaik mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

11 277:HAU:002 Kahe metsavenna haud Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

12 277:HEK:006 Nurga küün Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

13 277:KON:013 Ruske mägi (Vene mägi) Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

14 277:MAL:003 Vahastu kooli mälestuskivi Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

15 277:VKK:003 Pikanõmme metsavahikoht Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

16 277:VKK:006 Aela vahtkonna kordon Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

17 363:TAK:010 Näsupõllu talukoht Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

18 8370 Vahastu kalmistu Kinnismälestis mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

19 KLO1101199 Aela MKA, Aela skv. Sihtkaitsevöönd
mõju puudub, kui rakendatakse 

leevendavaid meetmeid
töid alale või ala mõjutavalt ei planeerita (piirnevaid kraave ei rekonstrueerita)

20 KLO3100079
Maalema metsise püsielupaiga 

piiranguvöönd

Püsielupaiga 

piiranguvöönd

mõju puudub, kui rakendatakse 

leevendavaid meetmeid

piiranguvööndisse uusi kraave ja voolunõvasid ei rajata, teetrassi laiendamine on 

keelatud

21 KLO3100209
Taga-Põlliku metsise püsielupaiga 

piiranguvöönd

Püsielupaiga 

piiranguvöönd

mõju puudub, kui rakendatakse 

leevendavaid meetmeid

piiranguvööndisse uusi kraave ja voolunõvasid ei rajata, teetrassi laiendamine on 

keelatud

Tabel 3. Kaitseväärtused

Vastavalt Looduskaitseseadusele (RT I 2004, 38, 258) ei avalikustata I ja II kaitsekategooria liikide täpseid leiukohti

Metsaparandusobjektiga piirnevad või objekti maa-alal asuvad looduskaitselised või muud olulist väärtust omavad objektid

Aela (PÜ-88)Keskkonnamõju analüüs
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22 KLO3100210
Taga-Põlliku metsise püsielupaiga 

sihtkaitsevöönd

Püsielupaiga 

sihtkaitsevöönd

mõju puudub, kui rakendatakse 

leevendavaid meetmeid

keelatud on uute teede, kraavide, voolunõvade, maha- ja möödasõitukohtade 

rajamine ning teekoridori laiendamine; väljaspool teid liikumispiirang 01.03-31.08

23 KLO9102113 metsis (Tetrao urogallus)
Liigi leiukoht (loomad\, II 

kat)

mõju puudub, kui rakendatakse 

leevendavaid meetmeid
trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 15.04-30.06; uusi kraave ei rajata

24 KLO9102114 metsis (Tetrao urogallus)
Liigi leiukoht (loomad\, II 

kat)

mõju puudub, kui rakendatakse 

leevendavaid meetmeid
trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 15.04-30.06; uusi kraave ei rajata

25 KLO9124692 mustsaba-vigle (Limosa limosa)
Liigi leiukoht (loomad\, II 

kat)

mõju puudub, kui rakendatakse 

leevendavaid meetmeid

trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 01.03-30.06, uusi kraave ei rajata 

ning olemasolevaid ei rekonstrueerita

26 KLO9128616 kaljukotkas (Aquila chrysaetos)
Liigi leiukoht (loomad\, I 

kat)

mõju puudub, kui rakendatakse 

leevendavaid meetmeid
trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 15.02-31.07

27 KLO9129263 laanerähn (Picoides tridactylus)
Liigi leiukoht (loomad\, II 

kat)

mõju puudub, kui rakendatakse 

leevendavaid meetmeid

trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 01.04-15.07; uusi teid ja kraave (va 

olemasoleva tee äärde) ei rajata

28 KLO9129281 mudatilder (Tringa glareola)
Liigi leiukoht (loomad\, 

III kat)

mõju puudub, kui rakendatakse 

leevendavaid meetmeid

trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 01.03-30.06; uusi kraave soovitavalt 

mitte rajada

29 KLO9129282 heletilder (Tringa nebularia)
Liigi leiukoht (loomad\, 

III kat)

mõju puudub, kui rakendatakse 

leevendavaid meetmeid

trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 01.04-31.07; uusi kraave soovitavalt 

mitte rajada

30 KLO9131252 laanerähn (Picoides tridactylus)
Liigi leiukoht (loomad\, II 

kat)

mõju puudub, kui rakendatakse 

leevendavaid meetmeid

trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 01.04-15.07; uusi teid ja kraave (va 

olemasoleva tee äärde) ei rajata

31 KLO9344356
laialehine neiuvaip (Epipactis 

helleborine)

Liigi leiukoht (taimed\, III 

kat)
mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

32 KLO9344384
pruunikas pesajuur (Neottia nidus-

avis)

Liigi leiukoht (taimed\, III 

kat)
mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

33 KLO9402284
Helleri ebatähtlehik (Anastrophyllum 

hellerianum)

Liigi leiukoht (taimed\, III 

kat)

mõju puudub, kui rakendatakse 

leevendavaid meetmeid
raiuda võib vaid kraavi nõlvadel ja -muldel kasvavad puud ja põõsad

34 KLO9402315
Helleri ebatähtlehik (Anastrophyllum 

hellerianum)

Liigi leiukoht (taimed\, III 

kat)

mõju puudub, kui rakendatakse 

leevendavaid meetmeid
raiuda võib vaid kraavi nõlvadel ja -muldel kasvavad puud ja põõsad

35 KLO9402571 sulgjas õhik (Neckera pennata)
Liigi leiukoht (taimed\, III 

kat)

mõju puudub, kuna leiukoht on 

ilmselt hävinud raie tagajärjel
leevendavad meetmed pole vajalikud

36 RAH0000086 Kõnnumaa-Väätsa linnuala Natura (linnuala)
mõju puudub, kui rakendatakse 

leevendavaid meetmeid
meetmed vastavalt kaitseväärtustele ja kaitset reguleerivale tsoneeringule

37 RAH0000562 Kõnnumaa loodusala Natura (loodusala)
mõju puudub, kui rakendatakse 

leevendavaid meetmeid
meetmed vastavalt kaitseväärtustele ja kaitset reguleerivale tsoneeringule

38 VEE1129000 Käru jõgi Veekogu piiranguvöönd
mõju puudub, kui rakendatakse 

leevendavaid meetmeid

erodeeruvate pindade katmine või kinnsitamine; järgida ohutusnõudeid õlide ja 

määrdeainete käsitlemisel, ehitustööd teostada madalveeperioodil

39 VEP130027 VEP nr.130027 Vääriselupaik
mõju puudub, kui rakendatakse 

leevendavaid meetmeid

VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei 

rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega 

VEP'i ei kahjustata

40 VEP130028 VEP nr.130028 Vääriselupaik
mõju puudub, kui rakendatakse 

leevendavaid meetmeid

VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei 

rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega 

VEP'i ei kahjustata

41 VEP130031 VEP nr.130031 Vääriselupaik
mõju puudub, kui rakendatakse 

leevendavaid meetmeid

VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei 

rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega 

VEP'i ei kahjustata
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42 VEP204723 VEP nr.204723 Vääriselupaik
mõju puudub, kui rakendatakse 

leevendavaid meetmeid

VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei 

rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega 

VEP'i ei kahjustata

43 VEP204724 VEP nr.204724 Vääriselupaik
mõju puudub, kui rakendatakse 

leevendavaid meetmeid

VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei 

rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega 

VEP'i ei kahjustata

44 VEP207495 VEP nr.207495 Vääriselupaik
mõju puudub, kui rakendatakse 

leevendavaid meetmeid

VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei 

rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega 

VEP'i ei kahjustata

45 VEP207504 VEP nr.207504 Vääriselupaik
mõju puudub, kui rakendatakse 

leevendavaid meetmeid

VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei 

rekonstrueerita (va eesvoolud või eesvooluna toimivad kogujakraavid), trassi VEP'i 

arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata

46 VEP208189 VEP nr.208189 Vääriselupaik
mõju puudub, kui rakendatakse 

leevendavaid meetmeid

VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata, trassi VEP'i arvelt 

ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata

47 VEP211620 VEP nr.211620 Vääriselupaik
mõju puudub, kui rakendatakse 

leevendavaid meetmeid

VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei 

rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega 

VEP'i ei kahjustata

48 VEP211703 VEP nr.211703 Vääriselupaik
mõju puudub, kui rakendatakse 

leevendavaid meetmeid

VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei 

rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega 

VEP'i ei kahjustata

49 VEP211704 VEP nr.211704 Vääriselupaik
mõju puudub, kui rakendatakse 

leevendavaid meetmeid

VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei 

rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega 

VEP'i ei kahjustata

50

VH060-1, 

VT305-2, 

VH060-2

Potentsiaalne 

vääriselupaik

mõju puudub, kui rakendatakse 

leevendavaid meetmeid

VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei 

rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega 

VEP'i ei kahjustata

51 Maalema metsise mängupaik
Liigi leiukohtade 

alamkirjed

mõju puudub, kui rakendatakse 

leevendavaid meetmeid
trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 15.04-30.06; uusi kraave ei rajata

52 Taga-Põlliku metsise mängupaik
Liigi leiukohtade 

alamkirjed

mõju puudub, kui rakendatakse 

leevendavaid meetmeid
trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 15.04-30.06; uusi kraave ei rajata

* KAH ala- kõrgendatud avaliku huviga ala.
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