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Keskkonnamõju analüüs

Meenikunno teed

Koostajad
metsaparandusspetsialist
bioloogilise mitmekesisuse spetsialist
Tabel 1. Objekti üldandmed

Nr
1.1.

1.2.

1.3.

Koostamise aeg
2015-10-02
2016-10-21
Põlvamaa metskond

Küllike Kuusik
Toomas Hirse

Maaprandussüst Ehitise
eemi kood
kood
MPS ehitise nimi (ala)
(UUS OBJEKT)
Kokku

Viimane ehituse
või
rekonstrueerimise
aasta
Projektala

2100680010050 001

Tee nimi
Oja tee
Tagametsa tee
Kokku
Katastriüksused kus objekt asub:
RMK maa

olemasolev

Projekteeritav*
rek
uus
2,55
2,54
5,54
3,21
8,09
5,75

0

0

54701:001:0082; 54701:001:0286;
87901:001:0680; 87901:001:0682;
87901:001:0839; 87901:001:0846;
87901:001:0900;

Mõõtühik
0,1 km
0 ha

km
km
km

2,8 ha
0 ha

1.4.

Võõras maa
Reformimata maa
Kokku
Objekt paikneb kvartalitel

1.5.

RMK metsamaa pindala

191,4 ha
126,8 ha
4,35 ha

2.

sh majandamispiirangutega metsamaa
Muu maa
Kuivendusvõrk

2.1.

MPS eesvool objektil
JANTRA (TTP-427)
Kokku

2.2.

Kraavide pikkus

3.
3.1.

2,8 ha
IM074; IM075; IM076; IM093; IM095;
IM123; IM124; IM125; IM126; IM135;
IM136; IM271; IM272; IM273; IM276;
IM281; IM286;

Maaprandussüst Ehitise
eemi kood
kood
2100680010050 001

olemasolev

Kokku
Kasvukohatüüpide osakaal süsteemi üldpindalast
Kasvukohatüüp
pohla
(PH)
jänesekapsa-pohla (JP)
jänesekapsa
(JK)
jänesekapsa-mustika (JM)
mustika
(MS)
karusambla-mustika (KM)
karusambla
(KR)
tarna-angervaksa (TA)
tarna
(TR)
sinika
(SN)
jänesekapsa-kõdusoo (JO)
siirdesoo
(SS)

Projekteeritav*
rek
uus
5,32
3,21
5,32
3,21

pind ha
7,61
7,63
25,02
74,71
53,45
10,21
1,27
0,38
1,44
4,09
1,07
4,49

osakaal
%
3,98
3,99
13,07
39,04
27,93
5,34
0,66
0,2
0,75
2,14
0,56
2,35

* täidetakse projekteerimise käigus
Meenikunno_teed_kma_kokkuv6te

MSR pikkus
4,83 km
4,83 km

0

km
km
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Keskkonnamõju analüüs

Meenikunno teed

Metsakuivendussüsteemiga piirnevad või süsteemi maa-alal asuvad looduskaitselised või muud olulised objektid
Vastavalt Looduskaitseseadusele (RT I 2004, 38, 258) ei avalikustata I ja II kaitsekategooria liikide täpseid leiukohti
Tabel 2. Märjad metsad - RMK maa
ER Pind Kaitseväärtus Kaitserežiim

Eraldise mõjutatus
kuivendusest**

Mõju kirjeldus
kaitseväärtusele

Nr

KV

1

IM075 26

0,9 TR kkt

Märjad metsad osaline mõjutatus

veerežiimi mõjutamine

2

IM094 34

0,5 TR kkt

Märjad metsad tervikuna mõjutatud

veerežiimi mõjutamine

3

IM095

4

0 SS kkt

Märjad metsad osaline mõjutatus

veerežiimi mõjutamine

4

IM095

5

0,5 SS kkt

Märjad metsad osaline mõjutatus

veerežiimi mõjutamine

5

IM095

6

0,5 SS kkt

Märjad metsad osaline mõjutatus

veerežiimi mõjutamine

6

IM095

8

0,4 SS kkt

Märjad metsad tervikuna mõjutatud

veerežiimi mõjutamine

7

IM095 16

0,5 SS kkt

Märjad metsad osaline mõjutatus

veerežiimi mõjutamine

8

IM125 17

0,5 SS kkt

Märjad metsad tervikuna mõjutatud

veerežiimi mõjutamine

9

IM125 19

1 SS kkt

Märjad metsad tervikuna mõjutatud

veerežiimi mõjutamine

10

IM134

8

0,4 TA kkt

Märjad metsad tervikuna mõjutatud

veerežiimi mõjutamine

11

IM272

4

0,3 SS kkt

Märjad metsad mõjutamata

veerežiimi mõjutamine

12

IM274

3

0,5 SS kkt

Märjad metsad osaline mõjutatus

veerežiimi mõjutamine

13

IM276 10

0,3 SS kkt

Märjad metsad mõjutamata

veerežiimi mõjutamine

14

IM277

0,1 SS kkt

Märjad metsad mõjutamata

veerežiimi mõjutamine

**

Tervikuna mõjutatud - eraldis jääb tervikuna kraavi mõjualasse, ehk 150 m puhvri sisse
Osaline mõjutatus - eraldis jääb osaliselt kraavi mõjualasse, ehk 150 m puhvri sisse
Mõjutamata - eraldis ei jää kraavi mõjualasse, ehk asub 150 m puhvrist väljas
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Leevendavad meetmed
eksperthinnang ei
mõjualas
eksperthinnang ei
mõjualas
eksperthinnang ei
mõjualas
eksperthinnang ei
mõjualas
eksperthinnang ei
mõjualas
eksperthinnang ei
mõjualas
eksperthinnang ei
mõjualas
eksperthinnang ei
mõjualas
eksperthinnang ei
mõjualas
eksperthinnang ei
mõjualas
eksperthinnang ei
mõjualas
eksperthinnang ei
mõjualas
eksperthinnang ei
mõjualas
eksperthinnang ei
mõjualas
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ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide
ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide
ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide
ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide
ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide
ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide
ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide
ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide
ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide
ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide
ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide
ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide
ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide
ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide

1

Keskkonnamõju analüüs

Meenikunno teed

Metsakuivendussüsteemiga piirnevad või süsteemi maa-alal asuvad looduskaitselised või muud olulised objektid
Vastavalt Looduskaitseseadusele (RT I 2004, 38, 258) ei avalikustata I ja II kaitsekategooria liikide täpseid leiukohti
Tabel 4. Kaitseväärtused - avalik
Nr

Objekti kood
(KKR kood)

1

547:VKK:011

2
3
4

5

6

Kaitserežiim

Pärandkultuuri
objekt
Pärandkultuuri
879:JKM:003
objekt
Pärandkultuuri
879:MVP:006
objekt

Kraavide
Riigimaal (kvartal eraldis), eramaal (katastritunnus), kogupikkus
Mõju kirjeldus
reformimata riigimaa (EHAK kood)
kaitseväärtuse kaitseväärtusele**
alal; m

Leevendavad meetmed

IM272-20

mõju puudub

leevendavad meetmed pole vajalikud

IM094-2

mõju puudub

leevendavad meetmed pole vajalikud

oht väärtuse
kahjustamiseks
veerežiimi mõjutamine,
25425 kaitseväärtuste
kahjustamine

IM124-23

KLO1101588 Sihtkaitsevöönd 87901:001:0777,87901:001:0900
IM123-14,IM075-20,IM074-18,IM074-15,IM07414,IM123-25,IM075-22,IM090-13,IM074-13,IM07416,IM074-17,IM093-2,IM093-3,IM093-4,IM0935,IM093-6,IM073-28,IM123-17,IM123-18,IM123KLO1101588 Sihtkaitsevöönd
20,IM123-21,IM123-22,IM123-23,IM134-3,IM1344,IM134-5,IM134-6,IM123-15,IM123-16,IM1347,IM093-1,IM123-19,IM134-8,IM134-9,IM12311,IM123-13,IM075-21,IM074-12
IM271-11,IM075-24,IM076-15,IM076-16,IM07617,IM076-19,IM076-23,IM076-20,IM075-26,IM076KLO1101589 Sihtkaitsevöönd
13,IM076-18,IM076-14,IM271-4,IM271-6,IM2715,IM271-10

vältida väärtuse kahjustamist tööde käigus, alale pinnast ei
ladestata (vajadusel eksperthinnang)
uusi kraave ei rajata; olemasolevate kraavide rekonstrueerimine
kaitseala valitseja nõusolekul; trassiraiega ei tohi kahjustada
loodusdirektiivi elupaigatüüpe

veerežiimi mõjutamine, uusi kraave ei rajata; olemasolevate kraavide rekonstrueerimine
25425 kaitseväärtuste
kaitseala valitseja nõusolekul; trassiraiega ei tohi kahjustada
kahjustamine
loodusdirektiivi elupaigatüüpe

veerežiimi mõjutamine, uusi kraave ei rajata; olemasolevate kraavide rekonstrueerimine
443 kaitseväärtuste
kaitseala valitseja nõusolekul; trassiraiega ei tohi kahjustada
kahjustamine
loodusdirektiivi elupaigatüüpe
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2

7

KLO1101594 Piiranguvöönd

8

KLO9102166

Liigi leiukoht
(loomad, II kat)

IM076-20,IM124-18,IM124-19,IM124-25,IM12426,IM124-27,IM076-19,IM076-23,IM271-6,IM2717,IM271-9,IM271-10,IM271-11,IM271-12,IM27213,IM276-4,IM123-20,IM123-22,IM123-23,IM12416,IM124-17,IM124-20,IM124-21,IM124-22,IM12423,IM124-24,IM134-9,IM135-1,IM272-4,IM2729,IM272-14,IM272-15,IM272-16,IM272-17,IM07523,IM075-25,IM094-4,IM094-6,IM094-11,IM09433,IM125-11,IM125-15,IM125-16,IM125-17,IM12518,IM125-19,IM125-20,IM125-21,IM125-22,IM1361,IM123-13,IM075-24,IM076-15,IM076-17,IM0945,IM094-34,IM095-1,IM095-2,IM095-4,IM0955,IM095-6,IM095-8,IM095-16,IM095-17,IM13614,IM272-33,IM135-22,IM276-1,IM271-8,IM27232,IM075-26,IM075-22,IM124-29,IM125-26,IM12527,IM272-25,IM272-6,IM272-7,IM272-8,IM27210,IM272-11,IM272-18,IM272-26,IM075-20,IM07521,IM094-1,IM094-2,IM094-3,IM124-14,IM12512,IM125-13,IM093-4,IM093-6,IM124-15
87901:001:0900,87901:001:0777

veerežiimi mõjutamine, uusi kraave ei rajata; olemasolevate kraavide rekonstrueerimine
9255 kaitseväärtuste
kaitseala valitseja nõusolekul; trassiraiega ei tohi kahjustada
kahjustamine
loodusdirektiivi elupaigatüüpe

härimine sigimis- ja
20910 pesitsusperioodil,
elupaiga kahjustamine
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trassiraieid ja ehitustöid on keelatud perioodil 01.02-31.08
(teedel ja teekraavidel 1.02-30.06); uusi kraave soovitavalt mitte
rajada ning võimalusel jätta olemasolevad rekonstrueerimata
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IM074-12,IM074-13,IM074-16,IM074-17,IM0932,IM093-3,IM093-4,IM093-5,IM093-6,IM12415,IM124-18,IM124-19,IM124-25,IM124-26,IM12427,IM076-13,IM076-14,IM076-19,IM076-23,IM2766,IM271-4,IM271-5,IM271-6,IM271-7,IM2719,IM271-10,IM272-32,IM271-12,IM272-13,IM2764,IM123-17,IM123-18,IM123-20,IM123-21,IM12322,IM123-23,IM124-16,IM124-17,IM124-20,IM12421,IM124-22,IM124-23,IM124-24,IM134-7,IM1349,IM135-1,IM272-4,IM272-9,IM272-14,IM27215,IM272-16,IM272-17,IM272-28,IM075-23,IM07525,IM094-4,IM094-6,IM094-11,IM094-33,IM12511,IM125-15,IM271-11,IM075-26,IM075-22,IM12429,IM125-26,IM125-27,IM123-25,IM273-3,IM2735,IM273-13,IM273-7,IM273-8,IM273-9,IM27310,IM273-11,IM273-4,IM273-6,IM272-25,IM2726,IM272-7,IM272-8,IM272-10,IM272-11,IM27218,IM272-22,IM272-23,IM272-26,IM273-1,IM07414,IM074-15,IM074-18,IM075-20,IM075-21,IM0941,IM094-2,IM094-3,IM124-14,IM125-12,IM12513,IM125-16,IM125-17,IM125-18,IM125-19,IM12520,IM125-21,IM125-22,IM126-11,IM126-13,IM1371,IM136-1,IM136-3,IM123-11,IM123-13,IM12314,IM123-15,IM123-16,IM075-24,IM076-15,IM2761,IM076-16,IM076-17,IM076-18,IM076-20,IM0945,IM094-34,IM095-1,IM095-2,IM095-4,IM0955,IM095-6,IM095-8,IM095-16,IM095-17,IM13614,IM135-23,IM135-24,IM272-33,IM272-20,IM27221,IM135-22,IM123-19,IM134-8,IM272-31,IM2732,IM272-27,IM272-24,IM271-8,IM276-5

9

KLO9102166

Liigi leiukoht
(loomad, II kat)

10

KLO9102530

Liigi leiukoht
IM090-13,IM093-1,IM073-28,IM093-2
(loomad, III kat)

11

Liigi leiukoht
KLO9120617
(loomad, II kat)

12

KLO9120619

Liigi leiukoht
(loomad, II kat)

13

KLO9200852

Liigi leiukoht
(loomad, II kat)

härimine sigimis- ja
20910 pesitsusperioodil,
elupaiga kahjustamine

heljumi kandumine
suublasse

IM094-33,IM094-11,IM094-6,IM094-4,IM07525,IM075-23,IM094-3,IM094-2,IM075-22,IM07526,IM094-34,IM094-5,IM076-17,IM076-16,IM07615,IM075-24
IM125-12,IM124-14,IM125-27,IM125-26,IM12517,IM125-18,IM125-19,IM125-20,IM123-13,IM12613,IM126-11,IM125-22,IM125-16,IM125-21,IM12515,IM125-11,IM124-24,IM124-21,IM124-20,IM12417,IM124-16,IM123-23,IM123-22,IM124-27,IM12426,IM124-19,IM124-18,IM124-15,IM125-13
IM074-14,IM090-13,IM074-12,IM074-16,IM0932,IM073-28,IM093-1

trassiraieid ja ehitustöid on keelatud perioodil 01.02-31.08
(teedel ja teekraavidel 1.02-30.06); uusi kraave soovitavalt mitte
rajada ning võimalusel jätta olemasolevad rekonstrueerimata

ehitustööd teostada madalveeperioodil, vajadusel rajada
settebasseinid või rakendada teisi meetmeid heljumi
püüdmiseks

härimine sigimis- ja
43 pesitsusperioodil,
elupaiga kahjustamine

trassiraieid ja ehitustöid on keelatud perioodil 15.03-30.06; uusi
teid ja kraave (va olemasoleva tee äärde) ei rajata

härimine sigimis- ja
2577 pesitsusperioodil,
elupaiga kahjustamine

trassiraieid ja ehitustöid on keelatud perioodil 15.03-30.06; uusi
teid ja kraave (va olemasoleva tee äärde) ei rajata

206

liigi leiukoha
kahjustamine
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trassiraiete käigus tuleb säilitada surnud männid mille korp pole
varisenud

4
oht kütuste,
määrdeainete ja heljumi
kandumiseks
veekogusse
oht kütuste,
määrdeainete ja heljumi
kandumiseks
veekogusse

14

Liigi leiukoht
KLO9317841
(taimed, II kat)

15

KLO9317861

Liigi leiukoht
(taimed, II kat)

16

VEP119025

VEP tunnustele
87901:001:0900
vastav ala

17

VEP119025

VEP tunnustele
IM123-21,IM123-14,IM123-13,IM123-23
vastav ala

18

VEP139085

VEP tunnustele IM095-4,IM095-2,IM095-17,IM095-16,IM095vastav ala
6,IM095-5

IM090-13,IM093-2,IM093-1

IM093-1,IM090-13

19

Natura elupaik

IM090-13,IM093-1,IM073-28,IM093-2

20

Natura elupaik

IM272-9,IM272-4

21

Natura elupaik

87901:001:0777

447

22

Natura elupaik

IM075-20,IM074-12,IM074-13,IM093-3,IM0932,IM074-17,IM074-16,IM074-14,IM074-15,IM0936,IM093-5,IM093-4,IM073-28,IM093-1,IM09013,IM074-18,IM075-21,IM075-22

117

23

Natura elupaik

IM076-16,IM095-17,IM076-17,IM076-15

24

Natura elupaik

IM094-2,IM094-3,IM075-23,IM094-4,IM075-22

25

Natura elupaik

IM094-3

26

Natura elupaik

IM123-25,IM123-11

99

447

järgida ohutusnõudeid õlide ja määrdeainete käsitlemisel,
ehitustööd teostada madalveeperioodil; rakendada meetmeid
heljumi püüdmiseks
järgida ohutusnõudeid õlide ja määrdeainete käsitlemisel,
ehitustööd teostada madalveeperioodil; rakendada meetmeid
heljumi püüdmiseks

VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata
veerežiimi mõjutamine,
ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i
oht kaitseväärtuse
arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata (setet
kahjustamiseks
alale ei tõsteta)
VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata
veerežiimi mõjutamine,
ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i
oht kaitseväärtuse
arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata (setet
kahjustamiseks
alale ei tõsteta)
VEP'i piires uusi kuivenduskraave ei rajata, trassi VEP'i arvelt ei
oht kaitseväärtuse
laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata (setet alale ei
kahjustamiseks
tõsteta)
järgida ohutusnõudeid õlide ja määrdeainete käsitlemisel,
oht elupaigatüübi
ehitustööd teostada madalveeperioodil; rakendada meetmeid
kahjustamiseks
heljumi püüdmiseks
elupaigatüüpi läbivaid, piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei
veerežiimi mõjutamine
rekonstrueerita (va eesvoolud ja teekraavid)
puhastatakse ainult olemasolavad teekraavid, uusi kraave ei
oht elupaigatüübi
ehitata, kaevetööd tehakse ainult kraavi teepoolsel küljel, setteid
kahjustamiseks
elupaigatüübiks määratud puistu alla ei tõsteta, elupaiga servas
trassiraiet ei tehta
puhastatakse ainult olemasolavad teekraavid, uusi kraave ei
oht elupaigatüübi
ehitata, kaevetööd tehakse ainult kraavi teepoolsel küljel, setteid
kahjustamiseks
elupaigatüübiks määratud puistu alla ei tõsteta, elupaiga servas
trassiraiet ei tehta
puhastatakse ainult olemasolavad teekraavid, uusi kraave ei
oht elupaigatüübi
ehitata, kaevetööd tehakse ainult kraavi teepoolsel küljel, setteid
kahjustamiseks
elupaigatüübiks määratud puistu alla ei tõsteta, elupaiga servas
trassiraiet ei tehta
puhastatakse ainult olemasolavad teekraavid, uusi kraave ei
oht elupaigatüübi
ehitata, kaevetööd tehakse ainult kraavi teepoolsel küljel, setteid
kahjustamiseks
elupaigatüübiks määratud puistu alla ei tõsteta, elupaiga servas
trassiraiet ei tehta
mõju puudub
elupaigatüüp jääb teest eemale
puhastatakse ainult olemasolavad teekraavid, uusi kraave ei
oht elupaigatüübi
ehitata, kaevetööd tehakse ainult kraavi teepoolsel küljel, setteid
kahjustamiseks
elupaigatüübiks määratud puistu alla ei tõsteta, elupaiga servas
trassiraiet ei tehta
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5

oht elupaigatüübi
kahjustamiseks

oht elupaigatüübi
kahjustamiseks

27

Natura elupaik

IM271-10,IM271-12,IM276-5,IM276-6,IM2715,IM271-6,IM271-11

28

Natura elupaik

IM123-16,IM123-18,IM123-17

29

Natura elupaik

IM123-18,IM123-22,IM123-23,IM124-16,IM12314,IM123-21

79

30

Natura elupaik

IM126-13,IM125-26,IM125-27,IM125-15,IM12522,IM126-11

77 mõju puudub

31

Natura elupaik

IM095-2,IM095-17,IM095-16,IM095-8,IM0956,IM095-5,IM095-4,IM076-17,IM076-20,IM095-1

oht elupaigatüübi
335 kahjustamiseks,
veerežiimi mõjutamine

32

Natura elupaik

IM125-20,IM125-15,IM125-16,IM125-17,IM12518,IM125-19,IM136-1

oht elupaigatüübi
kahjustamiseks,
veerežiimi mõjutamine

33

Veekogu
piiranguvöönd

IM074-13,IM090-13,IM074-16,IM093-1,IM07328,IM093-2

34

Veekogu
piiranguvöönd

IM137-1,IM126-13,IM126-11,IM125-22,IM12521,IM125-15,IM125-27,IM125-26,IM136-3,IM1364,IM136-2

35

Veekogu
piiranguvöönd

IM273-17,IM274-4,IM273-20

oht elupaigatüübi
kahjustamiseks

oht kütuste ja
määrdeainete
sattumiseks vette ning
veekogu
ummistamiseks
oht kütuste ja
määrdeainete
8853 sattumiseks vette ning
veekogu
ummistamiseks
oht kütuste ja
määrdeainete
14356 sattumiseks vette ning
veekogu
ummistamiseks

** mõju puudub, kui kaugus on suurem kui 150 m

Meenikunno_teed_kma_kokkuv6te

puhastatakse ainult olemasolavad teekraavid, uusi kraave ei
ehitata, kaevetööd tehakse ainult kraavi teepoolsel küljel, setteid
elupaigatüübiks määratud puistu alla ei tõsteta, elupaiga servas
trassiraiet ei tehta
puhastatakse ainult olemasolavad teekraavid, uusi kraave ei
ehitata, kaevetööd tehakse ainult kraavi teepoolsel küljel, setteid
elupaigatüübiks määratud puistu alla ei tõsteta, elupaiga servas
trassiraiet ei tehta
puhastatakse ainult olemasolavad teekraavid, uusi kraave ei
ehitata, kaevetööd tehakse ainult kraavi teepoolsel küljel, setteid
elupaigatüübiks määratud puistu alla ei tõsteta, elupaiga servas
trassiraiet ei tehta
elupaigatüüp jääb teest eemale
puhastatakse ainult olemasolavad teekraavid, uusi kraave ei
ehitata, kaevetööd tehakse ainult kraavi teepoolsel küljel, setteid
elupaigatüübiks määratud puistu alla ei tõsteta, elupaiga servas
trassiraiet ei tehta
puhastatakse ainult olemasolavad teekraavid, uusi kraave ei
ehitata, kaevetööd tehakse ainult kraavi teepoolsel küljel, setteid
elupaigatüübiks määratud puistu alla ei tõsteta, elupaiga servas
trassiraiet ei tehta
järgida ohutusnõudeid õlide ja määrdeainete käsitlemisel,
ehitustööd teostada madalveeperioodil; setteid ei ladestata
piiranguvööndisse

järgida ohutusnõudeid õlide ja määrdeainete käsitlemisel,
ehitustööd teostada madalveeperioodil; setteid ei ladestata
piiranguvööndisse

järgida ohutusnõudeid õlide ja määrdeainete käsitlemisel,
ehitustööd teostada madalveeperioodil; setteid ei ladestata
piiranguvööndisse

