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Koostajad Koostamise aeg

metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik 2016-01-19

bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-01-23

Tabel 1. Objekti üldandmed Tartumaa metskond

Nr
Maaprandussüst

eemi kood

Ehitise 

kood

Viimane ehituse 

või 

rekonstrueerimise 

aasta

Projektala Mõõtühik

1.1. MPS ehitise nimi (ala)

RISTSAARE  (TTP-267) 2102360010821 001 1972 939 ha

RISTSAARE  (TTP-267) 2102360010830 001 1972 83 ha

Kokku 1022 ha

1.2. Tee nimi olemasolev rek uus

Kokku 0 0 0 km

1.3. Katastriüksused kus objekt asub:

RMK maa

1021,7 ha

Võõras maa

Reformimata maa

Kokku 1021,7 ha

1.4. Objekt paikneb kvartalitel

1.5. RMK metsamaa pindala 1164 ha

sh majandamispiirangutega metsamaa 679,5 ha

Muu maa 44,37 ha

2. Kuivendusvõrk

2.1. MPS eesvool objektil
Maaprandussüst

eemi kood

Ehitise 

kood
MSR pikkus

LAEVA JÕGI 2103960020000 001 23,43 km

PÄRKA OJA 2104040020000 001 5,42 km

RISTSAARE (TTP-267) 2102360010821 001 6,48 km

Kokku 35,33 km

2.2. Kraavide pikkus olemasolev rek uus

81,72 61,3 km

Kokku 81,72 61,3 0 km

3.

3.1. Kasvukohatüüp pind ha
osakaal 

%

jänesekapsa-mustika  (JM) 0,77 0,06

mustika              (MS) 0,98 0,08

naadi                (ND) 2,37 0,2

angervaksa           (AN) 3,67 0,31

tarna-angervaksa     (TA) 3,55 0,3

mustika-kõdusoo      (MO) 119,92 10,1

jänesekapsa-kõdusoo  (JO) 1007,12 84,84

siirdesoo            (SS) 3,4 0,29

lodu                 (LD) 11,86 1

madalsoo             (MD) 33,43 2,82

* täidetakse projekteerimise käigus

Kasvukohatüüpide osakaal süsteemi üldpindalast

Projekteeritav*

LV153; LV154; LV284; LV288; 

LV147; LV148; LV149; LV151; LV152; 

LV137; LV143; LV144; LV145; LV146; 

LV132; LV133; LV134; LV135; LV136; 

LV106; LV107; LV108; LV109; LV110; 

LV097; LV098; LV099; LV100; LV105; 

38301:004:0155; 38301:004:0159; 

38301:004:0137; 38301:004:0147; 

38301:004:0107; 38301:004:0108; 

Projekteeritav*

Ristsaare TTP-267Keskkonnamõju analüüs
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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

Nr KV ER Pind Kaitseväärtus Kaitserežiim
Eraldise mõjutatus 

kuivendusest**

Mõju kirjeldus 

kaitseväärtusele
Leevendavad meetmed

1 LV084 8 0,99 LD kkt Märjad metsad osaline mõjutatus

veerežiimi mõjutamine, 

millega võib kaasneda kkt 

degradeerumine

OÜ Metsabüroo eksperthinnangu alusel tegemist lodu kasvukohatüübiga, kus 

meetmeid negatiivsete mõjude vähendamiseks ei pea rakendama 

http://www.rmk.ee/organisatsioon/keskkonnategevus/eksperthinnangud

2 LV084 11 0,79 LD kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud

veerežiimi mõjutamine, 

millega võib kaasneda kkt 

degradeerumine

OÜ Metsabüroo eksperthinnangu alusel tegemist lodu kasvukohatüübiga, kus 

meetmeid negatiivsete mõjude vähendamiseks ei pea rakendama 

http://www.rmk.ee/organisatsioon/keskkonnategevus/eksperthinnangud

3 LV084 15 1,23 MD kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine
eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas

4 LV084 16 0,82 MD kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine
eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas

5 LV084 17 0,08 MD kkt Märjad metsad osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine
eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas

6 LV084 18 1,06 MD kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine
eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas

7 LV084 19 0,26 LD kkt Märjad metsad osaline mõjutatus

veerežiimi mõjutamine, 

millega võib kaasneda kkt 

degradeerumine

OÜ Metsabüroo eksperthinnangu alusel tegemist lodu kasvukohatüübiga, kus 

meetmeid negatiivsete mõjude vähendamiseks ei pea rakendama 

http://www.rmk.ee/organisatsioon/keskkonnategevus/eksperthinnangud

8 LV084 24 1,7 MD kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine
eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas

9 LV096 16 0,62 MD kkt Märjad metsad osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine
eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas

10 LV097 16 0,99 LD kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud

veerežiimi mõjutamine, 

millega võib kaasneda kkt 

degradeerumine

OÜ Metsabüroo eksperthinnangu alusel tegemist kuivendatud lodu 

kasvukohatüübiga, kus meetmeid negatiivsete mõjude vähendamiseks ei pea 

rakendama 

http://www.rmk.ee/organisatsioon/keskkonnategevus/eksperthinnangud

11 LV097 17 0,49 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine
eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas

12 LV100 2 0,77 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine
eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas

13 LV100 6 1,31 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine
eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas

Ristsaare TTP-267Keskkonnamõju analüüs
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14 LV100 8 0,32 LD kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud

veerežiimi mõjutamine, 

millega võib kaasneda kkt 

degradeerumine

OÜ Metsabüroo eksperthinnangu alusel tegemist lodu kasvukohatüübiga, kus 

meetmeid negatiivsete mõjude vähendamiseks ei pea rakendama 

http://www.rmk.ee/organisatsioon/keskkonnategevus/eksperthinnangud

15 LV137 6 3,4 SS kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine
eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas

16 LV149 15 0,01 MD kkt Märjad metsad osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine
eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas

17 LV151 8 0,07 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine
eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas

18 LV151 11 0,34 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine
eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas

19 LV155 10 0,88 MD kkt Märjad metsad osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine
eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas

20 LV276 19 2,22 MD kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine
eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas

21 LV276 20 0,81 MD kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine
eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas

22 LV276 21 0,29 MD kkt Märjad metsad mõjutamata veerežiimi mõjutamine
eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas

23 LV276 24 3,2 MD kkt Märjad metsad osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine
eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas

24 LV276 39 0,42 MD kkt Märjad metsad osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine
eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas

25 LV282 1 2,07 LD kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud

veerežiimi mõjutamine, 

millega võib kaasneda kkt 

degradeerumine

OÜ Metsabüroo eksperthinnangu alusel tegemist kuivendatud lodu 

kasvukohatüübiga, kus meetmeid negatiivsete mõjude vähendamiseks ei pea 

rakendama 

http://www.rmk.ee/organisatsioon/keskkonnategevus/eksperthinnangud

26 LV282 2 0,25 LD kkt Märjad metsad osaline mõjutatus

veerežiimi mõjutamine, 

millega võib kaasneda kkt 

degradeerumine

OÜ Metsabüroo eksperthinnangu alusel tegemist lodu kasvukohatüübiga, kus 

meetmeid negatiivsete mõjude vähendamiseks ei pea rakendama 

http://www.rmk.ee/organisatsioon/keskkonnategevus/eksperthinnangud

27 LV282 6 0,6 MD kkt Märjad metsad osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine
eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas

28 LV282 9 6,19 LD kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud

veerežiimi mõjutamine, 

millega võib kaasneda kkt 

degradeerumine

OÜ Metsabüroo eksperthinnangu alusel tegemist kuivendatud lodu 

kasvukohatüübiga, kus meetmeid negatiivsete mõjude vähendamiseks ei pea 

rakendama 

http://www.rmk.ee/organisatsioon/keskkonnategevus/eksperthinnangud

29 LV284 2 0,11 MD kkt Märjad metsad osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine
eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas

30 LV284 5 2,99 MD kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine
eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas

31 LV284 6 1,38 MD kkt Märjad metsad osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine
eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas

Ristsaare TTP-267 kma_kokkuvõte
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32 LV284 7 11,4 MD kkt Märjad metsad osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine
eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas

33 LV284 9 3,09 MD kkt Märjad metsad osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine
eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas

34 LV284 11 0,52 MD kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine
eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas

35 LV284 15 3,55 TA kkt Märjad metsad osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine
eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas

36 LV288 4 0,64 AN kkt Märjad metsad osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine
eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas

37 LV290 21 0,06 AN kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine
eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas

** 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

Ristsaare TTP-267 kma_kokkuvõte
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Nr
Objekti kood 

(KKR kood)
Kaitserežiim

Riigimaal (kvartal eraldis), eramaal (katastritunnus), reformimata 

riigimaa (EHAK kood)

Kraavide 

kogupikkus 

kaitseväärtuse 

alal; m

Mõju kirjeldus kaitseväärtusele** Leevendavad meetmed

1 383:KIS:002
Pärandkultuuri 

objekt
LV096-14 oht väärtuse kahjustamiseks

vältida väärtuse kahjustamist tööde käigus; võimalusel 

konserveerida

2 383:MKV:001
Pärandkultuuri 

objekt

LV133-15,LV144-2,LV144-4,LV144-6,LV144-8,LV133-5,LV133-

12,LV133-13,LV144-1,LV133-4
0 oht väärtuse kahjustamiseks vältida väärtuse kahjustamist tööde käigus

3 383:PAK:001
Pärandkultuuri 

objekt
38301:002:0276,AT0411240009 0 mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud 

4 383:PAK:001
Pärandkultuuri 

objekt

LV084-21,LV084-6,LV083-6,LV083-5,LV074-21,LV083-8,LV083-

7,LV097-16,LV096-14,LV100-4,LV100-1,LV084-7,LV074-16,LV100-

2,LV100-6,LV084-24,LV084-18

0 mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud 

5 383:RAI:001
Pärandkultuuri 

objekt

LV132-5,LV132-4,LV132-2,LV132-3,LV132-7,LV132-6,LV131-

12,LV133-2,LV132-1
2050 mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud 

6 383:TTV:003
Pärandkultuuri 

objekt
LV146-8 mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud 

7 383:VKK:012
Pärandkultuuri 

objekt
LV143-19 oht väärtuse kahjustamiseks vältida väärtuse kahjustamist tööde käigus

8 ELP0006081
Poollooduslik 

kooslus
LV276-23,LV276-39 0 oht elupaigatüübi kahjustamiseks

puhastatakse ainult olemasolavad kraavid, uusi kraave ei 

ehitata, setteid elupaiga alale ei ladestata

9 ELP0006109
Poollooduslik 

kooslus
LV276-24 30 oht elupaigatüübi kahjustamiseks

puhastatakse ainult olemasolavad kraavid, uusi kraave ei 

ehitata, setteid elupaiga alale ei ladestata

10 ELP0006142
Poollooduslik 

kooslus
LV288-9,LV282-1,LV282-2 867 mõju puudub töid alale või sellega piirnevalt ei planeerita

11 ELP0006144
Poollooduslik 

kooslus

LV282-1,LV288-2,LV288-7,LV288-6,LV288-1,LV288-9,LV110-1,LV110-

2,LV288-3,LV288-4
772 mõju puudub töid alale või sellega piirnevalt ei planeerita

12 ELP0006146
Poollooduslik 

kooslus
LV284-11 oht elupaigatüübi kahjustamiseks

puhastatakse ainult olemasolavad kraavid, uusi kraave ei 

ehitata, setteid elupaiga alale ei ladestata

13 ELP0006153
Poollooduslik 

kooslus
LV276-20,LV276-19,LV276-39,LV154-16 31 oht elupaigatüübi kahjustamiseks

puhastatakse ainult olemasolavad kraavid, uusi kraave ei 

ehitata, setteid elupaiga alale ei ladestata

14 ELP0006160
Poollooduslik 

kooslus
LV143-18,LV143-19,LV142-43,LV142-36,LV143-17 74 mõju puudub töid alale või sellega piirnevalt ei planeerita

15 ELP0006172
Poollooduslik 

kooslus
38301:004:0075 oht elupaigatüübi kahjustamiseks

puhastatakse ainult olemasolavad kraavid, uusi kraave ei 

ehitata, setteid elupaiga alale ei ladestata

16 ELP0006172
Poollooduslik 

kooslus
LV143-18,LV151-1,LV151-10,LV151-8,LV151-9,LV151-11 oht elupaigatüübi kahjustamiseks

puhastatakse ainult olemasolavad kraavid, uusi kraave ei 

ehitata, setteid elupaiga alale ei ladestata

17 ELP0006201
Poollooduslik 

kooslus
LV151-1 mõju puudub töid alale või sellega piirnevalt ei planeerita

18 ELP0008466
Poollooduslik 

kooslus
LV276-23,LV154-16,LV276-21,LV276-24 oht elupaigatüübi kahjustamiseks

puhastatakse ainult olemasolavad kraavid, uusi kraave ei 

ehitata, setteid elupaiga alale ei ladestata

19 KLO1100017 Piiranguvöönd 38301:004:0075 6016
oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; 

veerežiimi mõjutamine

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

möödasõitukohtade rajamine ning teekoridori laiendamine

Ristsaare TTP-267Keskkonnamõju analüüs

Tabel 4. Kaitseväärtused - avalik

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

Metsakuivendussüsteemiga piirnevad või süsteemi maa-alal asuvad looduskaitselised või muud olulised objektid
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20 KLO1100017 Piiranguvöönd
LV143-19,LV151-2,LV151-8,LV151-9,LV151-11,LV151-1,LV143-

17,LV143-18,LV142-36,LV151-10
6016

oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; 

veerežiimi mõjutamine

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

möödasõitukohtade rajamine ning teekoridori laiendamine

21 KLO1100156 Sihtkaitsevöönd 38301:004:0075 17155 mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud 

22 KLO1100156 Sihtkaitsevöönd

LV143-16,LV142-43,LV143-15,LV096-6,LV143-14,LV143-18,LV104-

7,LV131-17,LV131-16,LV131-13,LV131-12,LV104-4,LV143-12,LV104-

6,LV143-19,LV143-13,LV143-17,LV142-36

17155 mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud 

23 KLO1100589 Reservaat

LV110-1,LV284-15,LV284-5,LV282-6,LV282-2,LV284-6,LV284-

1,LV284-11,LV288-9,LV284-7,LV282-1,LV284-2,LV110-3,LV284-

9,LV110-2,LV282-9

10538
oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; 

veerežiimi mõjutamine

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

möödasõitukohtade rajamine ning teekoridori laiendamine

24 KLO1100591 Sihtkaitsevöönd
38301:004:0090,38301:004:0079,38301:004:0075,38301:004:0072,38

301:004:0049,38301:004:0034
18501

oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; 

veerežiimi mõjutamine

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

möödasõitukohtade rajamine ning teekoridori laiendamine

25 KLO1100591 Sihtkaitsevöönd

LV153-2,LV154-15,LV153-4,LV153-6,LV276-19,LV276-20,LV152-

6,LV290-26,LV290-24,LV290-25,LV151-2,LV152-5,LV290-21,LV151-

11,LV276-24,LV153-7,LV152-7,LV152-8,LV276-39,LV154-11,LV154-

12,LV154-16,LV276-23

18501
oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; 

veerežiimi mõjutamine

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

möödasõitukohtade rajamine ning teekoridori laiendamine

26 KLO1101350 Sihtkaitsevöönd

LV084-24,LV288-9,LV100-6,LV110-3,LV110-2,LV288-7,LV288-

4,LV288-2,LV282-2,LV288-6,LV109-2,LV100-10,LV100-8,LV288-

1,LV288-3,LV084-21,LV110-1,LV282-1

10224
oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; 

veerežiimi mõjutamine

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

möödasõitukohtade rajamine ning teekoridori laiendamine

27 KLO1101351 Sihtkaitsevöönd

LV155-7,LV149-10,LV155-4,LV149-14,LV149-13,LV155-9,LV155-

8,LV155-6,LV155-5,LV155-2,LV154-9,LV154-6,LV154-5,LV154-

4,LV155-11,LV276-24,LV276-21,LV155-3,LV148-15,LV148-16,LV148-

17,LV149-9,LV149-11,LV155-10,LV149-15,LV149-12,LV284-11,LV276-

23,LV154-16,LV154-12,LV155-1

43704
oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; 

veerežiimi mõjutamine

vajadusel rajada settebasseinid või rakendada teisi 

meetmeid heljumi püüdmiseks, et vältida elupaigatüüpide 

kahjustamist

28 KLO3100620
Püsielupaiga 

sihtkaitsevöönd

LV084-4,LV084-6,LV084-10,LV083-5,LV083-6,LV084-5,LV084-

7,LV083-8,LV083-7
11283

oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; 

veerežiimi mõjutamine

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

möödasõitukohtade rajamine ning teekoridori laiendamine; 

väljaspool teid liikumispiirang 01.03-31.08

29 KLO3100892
Püsielupaiga 

sihtkaitsevöönd
LV134-8,LV134-4,LV134-9,LV134-6,LV134-3,LV134-7 1058

oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; 

veerežiimi mõjutamine

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

möödasõitukohtade rajamine ning teekoridori laiendamine; 

väljaspool teid liikumispiirang 01.03-31.08

30 KLO3101295
Püsielupaiga 

sihtkaitsevöönd

LV149-3,LV148-18,LV148-6,LV148-8,LV149-4,LV149-2,LV149-

1,LV148-4,LV148-3,LV137-23,LV137-22,LV137-21,LV137-20,LV137-

18,LV148-2,LV148-7,LV137-24

846
oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; 

veerežiimi mõjutamine

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

möödasõitukohtade rajamine ning teekoridori laiendamine; 

väljaspool teid liikumispiirang 01.03-31.08

31 KLO9100001
Liigi leiukoht 

(loomad, II kat)
LV074-16

härimine sigimis- ja pesitsusperioodil, 

elupaiga kahjustamine

trassiraieid ja ehitustöid on keelatud perioodil 15.03-

15.07; uusi teid ja kraave (va olemasoleva tee äärde) ei 

rajata

32 KLO9102665
Liigi leiukoht 

(loomad, II kat)
LV276-24,LV276-23,LV276-39 295479 heljumi kandumine suublasse

ehitustööd teostada madalveeperioodil, vajadusel rajada 

settebasseinid või rakendada teisi meetmeid heljumi 

püüdmiseks

33 KLO9102666
Liigi leiukoht 

(loomad, III kat)
LV276-23,LV276-39,LV276-24 295479 heljumi kandumine suublasse

ehitustööd teostada madalveeperioodil, vajadusel rajada 

settebasseinid või rakendada teisi meetmeid heljumi 

püüdmiseks

34 KLO9102667
Liigi leiukoht 

(loomad, III kat)
LV276-24,LV276-23,LV276-39 295479 heljumi kandumine suublasse

ehitustööd teostada madalveeperioodil, vajadusel rajada 

settebasseinid või rakendada teisi meetmeid heljumi 

püüdmiseks

35 KLO9102668
Liigi leiukoht 

(loomad, III kat)
LV276-24,LV276-23,LV276-39 295479 heljumi kandumine suublasse

ehitustööd teostada madalveeperioodil, vajadusel rajada 

settebasseinid või rakendada teisi meetmeid heljumi 

püüdmiseks
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36 KLO9102876
Liigi leiukoht 

(loomad, II kat)
LV134-9

härimine sigimis- ja pesitsusperioodil, 

elupaiga kahjustamine

trassiraieid ja ehitustöid on keelatud perioodil 01.03-

30.06; uusi teid ja kraave (va olemasoleva tee äärde) ei 

rajata

37 KLO9108857
Liigi leiukoht 

(loomad, I kat)
LV149-1 härimine sigimis- ja pesitsusperioodil trassiraieid ja ehitustöid on keelatud perioodil 15.02-31.07

38 KLO9116069
Liigi leiukoht 

(loomad, II kat)
LV143-13 oht isendite hukkumiseks varjepaikades

trassiraieid on keelatud perioodil 1.05-31.08; suured 

õõsustega puud säilitada

39 KLO9116070
Liigi leiukoht 

(loomad, II kat)
LV143-13 oht isendite hukkumiseks varjepaikades

trassiraieid on keelatud perioodil 1.05-31.08; suured 

õõsustega puud säilitada

40 KLO9116141
Liigi leiukoht 

(loomad, II kat)
LV131-12 oht isendite hukkumiseks varjepaikades

trassiraieid on keelatud perioodil 1.05-31.08; suured 

õõsustega puud säilitada

41 KLO9116143
Liigi leiukoht 

(loomad, II kat)
LV131-12 oht isendite hukkumiseks varjepaikades

trassiraieid on keelatud perioodil 1.05-31.08; suured 

õõsustega puud säilitada

42 KLO9119537
Liigi leiukoht 

(loomad, I kat)
LV284-7 härimine sigimis- ja pesitsusperioodil trassiraieid ja ehitustöid on keelatud perioodil 15.02-31.07

43 KLO9200909
Liigi leiukoht 

(loomad, III kat)
AT0411240009 13604

härimine sigimiserioodil ja oht isendite 

hukkumiseks (noorloomad) enne moonde 

läbimist, elupaiga kahjustamine

uute kraavide rajamine keelatud, trassiraieks soodne aeg 

01.12-15.03, mille käigus tuleb säilitada kuslapuud ja kuni 

3 m kõrgused saared; ehitustöödeks soodne aeg 15.06-

30.09

44 KLO9200909
Liigi leiukoht 

(loomad, III kat)

LV074-16,LV098-1,LV097-15,LV097-12,LV097-13,LV105-1,LV097-

14,LV105-17,LV098-6,LV097-3,LV097-2,LV096-16,LV096-14,LV105-

11,LV097-8,LV097-5,LV096-6,LV097-9,LV096-5,LV105-2,LV105-

3,LV105-4,LV105-5,LV105-6,LV105-8,LV105-9,LV083-7,LV074-

21,LV083-5,LV083-6,LV097-4,LV097-6,LV097-7,LV097-10,LV098-

3,LV098-4,LV097-11,LV104-6,LV104-7,LV105-7

13604

härimine sigimiserioodil ja oht isendite 

hukkumiseks (noorloomad) enne moonde 

läbimist, elupaiga kahjustamine

uute kraavide rajamine keelatud, trassiraieks soodne aeg 

01.12-15.03, mille käigus tuleb säilitada kuslapuud ja kuni 

3 m kõrgused saared; ehitustöödeks soodne aeg 15.06-

30.09

45 KLO9338376
Liigi leiukoht 

(taimed, III kat)
LV133-1 mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud 

46 PLO1000634
Kavandatav 

kaitseala
38301:004:0079,38301:004:0034 mõju hinnatakse tsoneeringu järgi meetmed tsoneeringu põhised
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47 PLO1000634
Kavandatav 

kaitseala

LV148-9,LV135-8,LV136-8,LV136-9,LV136-10,LV148-15,LV148-

16,LV135-3,LV135-5,LV146-5,LV109-14,LV135-9,LV136-1,LV147-

1,LV147-2,LV146-8,LV147-6,LV147-7,LV147-8,LV147-9,LV147-

11,LV147-14,LV148-7,LV148-17,LV149-9,LV108-11,LV109-7,LV109-

9,LV109-10,LV109-11,LV109-13,LV110-5,LV110-7,LV110-8,LV110-

10,LV110-12,LV136-2,LV136-3,LV136-4,LV136-5,LV136-6,LV136-

7,LV136-11,LV137-1,LV137-2,LV137-5,LV137-6,LV137-9,LV137-

10,LV137-11,LV137-12,LV137-13,LV137-14,LV137-15,LV137-

16,LV137-19,LV147-4,LV108-12,LV136-13,LV136-14,LV154-13,LV154-

14,LV137-24,LV135-1,LV135-2,LV135-6,LV135-7,LV148-2,LV110-

1,LV110-3,LV282-1,LV284-7,LV284-9,LV282-9,LV284-15,LV288-

3,LV100-9,LV100-10,LV108-1,LV108-5,LV108-9,LV109-1,LV109-

2,LV109-3,LV109-4,LV109-5,LV109-6,LV109-8,LV110-4,LV110-

6,LV110-9,LV110-11,LV110-13,LV137-3,LV137-4,LV137-7,LV137-

8,LV137-17,LV137-18,LV137-20,LV137-21,LV137-22,LV137-23,LV148-

3,LV148-4,LV149-1,LV149-2,LV149-3,LV149-4,LV149-6,LV149-

7,LV149-8,LV284-11,LV284-1,LV100-11,LV154-16,LV134-9,LV153-

3,LV153-5,LV154-10,LV154-12,LV154-11,LV136-15,LV147-3,LV148-

11,LV148-14,LV153-7,LV154-15,LV153-4,LV153-6,LV276-19,LV134-

8,LV135-4,LV146-7,LV147-10,LV147-12,LV147-13,LV154-1,LV154-

2,LV154-3,LV154-4,LV154-5,LV154-6,LV154-7,LV154-8,LV154-

9,LV146-6,LV284-5,LV148-8,LV136-12,LV147-5,LV148-1,LV148-

5,LV148-6,LV148-10,LV148-12,LV148-13,LV148-18,LV149-5,LV149-

10

mõju hinnatakse tsoneeringu järgi meetmed tsoneeringu põhised

48 PLO2000727
Kavandatav 

kaitsevöönd
38301:004:0034,38301:004:0079 71396 veerežiimi mõjutamine

piiranguvööndisse uusi kraave ja voolunõvasid ei rajata, 

teetrassi ei laiendamine on keelatud

49 PLO2000727
Kavandatav 

kaitsevöönd

LV109-2,LV109-3,LV109-4,LV109-5,LV109-6,LV109-8,LV110-4,LV110-

6,LV110-9,LV110-11,LV110-13,LV137-3,LV154-5,LV154-6,LV154-

7,LV154-8,LV154-9,LV146-6,LV284-5,LV148-8,LV136-12,LV147-

5,LV148-1,LV148-5,LV148-6,LV148-9,LV148-10,LV148-12,LV137-

4,LV148-13,LV148-18,LV149-5,LV149-10,LV108-5,LV109-1,LV137-

15,LV137-16,LV137-19,LV147-4,LV148-2,LV110-1,LV110-3,LV282-

1,LV284-7,LV284-9,LV282-9,LV284-15,LV288-3,LV100-9,LV100-

10,LV108-1,LV108-9,LV137-7,LV137-8,LV137-17,LV137-18,LV137-

20,LV137-21,LV137-22,LV137-23,LV148-3,LV148-4,LV149-1,LV149-

2,LV149-3,LV149-4,LV149-6,LV149-7,LV149-8,LV284-11,LV284-

1,LV100-11,LV154-16,LV134-9,LV153-3,LV153-5,LV154-10,LV154-

12,LV154-11,LV136-15,LV147-3,LV148-11,LV148-14,LV153-7,LV154-

15,LV153-4,LV153-6,LV276-19,LV108-12,LV136-13,LV134-8,LV135-

4,LV146-7,LV147-10,LV147-12,LV147-13,LV154-1,LV154-2,LV154-

3,LV154-4,LV136-14,LV154-13,LV154-14,LV137-24,LV135-1,LV135-

2,LV135-6,LV135-8,LV136-8,LV136-9,LV136-10,LV148-15,LV148-

16,LV135-3,LV135-5,LV146-5,LV109-14,LV135-9,LV136-1,LV147-

1,LV147-2,LV146-8,LV147-6,LV147-7,LV147-8,LV147-9,LV147-

11,LV147-14,LV148-7,LV148-17,LV149-9,LV108-11,LV109-7,LV109-

9,LV109-10,LV109-11,LV109-13,LV110-5,LV110-7,LV110-8,LV110-

10,LV110-12,LV136-2,LV136-3,LV136-4,LV136-5,LV136-6,LV136-

7,LV136-11,LV137-1,LV137-2,LV137-5,LV137-6,LV137-9,LV137-

10,LV137-11,LV137-12,LV137-13,LV137-14

71396 veerežiimi mõjutamine
piiranguvööndisse uusi kraave ja voolunõvasid ei rajata, 

teetrassi ei laiendamine on keelatud

Ristsaare TTP-267 kma_kokkuvõte



5

50 PLO2000820
Kavandatav 

kaitsevöönd

LV136-6,LV109-13,LV136-2,LV136-3,LV136-10,LV136-9,LV136-

8,LV135-8,LV135-7,LV135-6,LV136-13,LV136-1,LV136-4,LV136-

5,LV136-11,LV135-9

3456
oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; 

veerežiimi mõjutamine

uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei 

rekonstrueerita (va eesvoolud sh eesvooludesse 

suubuvaid kraaviotsasid ei puhastata), uute voolunõvade 

tegemine ja teetrassi laiendamine keelatud; väljaspool teid 

liikumispiirang 1.02-31.08

51 VEP130068 Vääriselupaik LV134-1,LV134-2,LV134-5,LV134-3 oht kaitseväärtuse kahjustamiseks

VEP'i piires uusi kuivenduskraave ei rajata, trassi VEP'i 

arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata 

(setet alale ei tõsteta)

52 Natura elupaik
LV084-21,LV100-6,LV084-18,LV100-2,LV084-10,LV084-15,LV100-

4,LV084-7
1242 oht heljumi kandumiseks

ehitustööd teostada madalveeperioodil, vajadusel rajada 

settebasseinid või rakendada teisi meetme heljumi 

püüdmiseks

53 Natura elupaik LV100-8,LV288-3,LV100-10,LV288-1 479 oht heljumi kandumiseks

ehitustööd teostada madalveeperioodil, vajadusel rajada 

settebasseinid või rakendada teisi meetme heljumi 

püüdmiseks

54 Natura elupaik LV276-23,LV276-39,LV276-24 164849 oht heljumi kandumiseks

ehitustööd teostada madalveeperioodil, vajadusel rajada 

settebasseinid või rakendada teisi meetme heljumi 

püüdmiseks

55 Natura elupaik 38301:004:0029 1898 oht elupaigatüübi kahjustamiseks
puhastatakse ainult olemasolavad kraavid, uusi kraave ei 

ehitata, setteid elupaiga alale ei ladestata

56 Natura elupaik 38301:004:0075 66 oht elupaigatüübi kahjustamiseks
puhastatakse ainult olemasolavad kraavid, uusi kraave ei 

ehitata, setteid elupaiga alale ei ladestata

57 Natura elupaik LV084-21,LV084-19,LV084-24,LV084-18 1898 oht elupaigatüübi kahjustamiseks
puhastatakse ainult olemasolavad kraavid, uusi kraave ei 

ehitata, setteid elupaiga alale ei ladestata

58 Natura elupaik
LV151-8,LV151-10,LV143-17,LV143-19,LV151-9,LV151-11,LV143-

18,LV151-1,LV142-36
66 oht elupaigatüübi kahjustamiseks

puhastatakse ainult olemasolavad kraavid, uusi kraave ei 

ehitata, setteid elupaiga alale ei ladestata

59 Natura elupaik 38301:002:0276 71 mõju puudub töid alale või sellega piirnevalt ei planeerita

60 Natura elupaik 38301:002:0276,AT0411240009 8 mõju puudub töid alale või sellega piirnevalt ei planeerita

61 Natura elupaik LV084-21,LV288-1,LV288-2 2 oht elupaigatüübi kahjustamiseks
puhastatakse ainult olemasolavad kraavid, uusi kraave ei 

ehitata, setteid elupaiga alale ei ladestata

62 Natura elupaik LV096-14,LV096-16 122 mõju puudub töid alale või sellega piirnevalt ei planeerita

63 Natura elupaik LV097-17,LV097-16 221 mõju puudub töid alale või sellega piirnevalt ei planeerita

64 Natura elupaik LV097-3,LV074-12,LV074-16 8 mõju puudub töid alale või sellega piirnevalt ei planeerita

65 Natura elupaik LV100-6,LV100-3 mõju puudub töid alale või sellega piirnevalt ei planeerita

66 Natura elupaik
LV110-2,LV282-1,LV288-3,LV288-6,LV282-2,LV288-2,LV288-7,LV288-

4,LV288-9,LV110-1,LV288-1,LV109-2
1043 mõju puudub töid alale või sellega piirnevalt ei planeerita

67 Natura elupaik
LV276-23,LV154-16,LV276-39,LV276-19,LV276-20,LV276-21,LV276-

24
1669 oht elupaigatüübi kahjustamiseks

puhastatakse ainult olemasolavad kraavid, uusi kraave ei 

ehitata, setteid elupaiga alale ei ladestata

68 Natura elupaik LV276-23,LV276-39 73 oht elupaigatüübi kahjustamiseks
puhastatakse ainult olemasolavad kraavid, uusi kraave ei 

ehitata, setteid elupaiga alale ei ladestata

69 Natura elupaik LV276-24 oht elupaigatüübi kahjustamiseks
puhastatakse ainult olemasolavad kraavid, uusi kraave ei 

ehitata, setteid elupaiga alale ei ladestata

70 Natura elupaik LV282-1,LV282-2,LV288-9 mõju puudub töid alale või sellega piirnevalt ei planeerita

71 Natura elupaik LV284-11 126 oht elupaigatüübi kahjustamiseks
puhastatakse ainult olemasolavad kraavid, uusi kraave ei 

ehitata, setteid elupaiga alale ei ladestata

72 Natura elupaik AT0411240009 mõju puudub töid alale või sellega piirnevalt ei planeerita

73 Natura elupaik LV074-12 mõju puudub töid alale või sellega piirnevalt ei planeerita

74 Natura elupaik 38301:004:0049,38301:004:0075 6189 veerežiimi mõjutamine
elupaigatüüpi läbivaid, piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei 

rekonstrueerita (va eesvoolud ja teekraavid)

75 Natura elupaik LV096-5,LV096-6,LV096-14,LV096-16 392 veerežiimi mõjutamine
elupaigatüüpi läbivaid, piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei 

rekonstrueerita (va eesvoolud ja teekraavid)
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76 Natura elupaik

LV104-4,LV104-7,LV104-6,LV131-13,LV143-17,LV143-16,LV143-

15,LV143-14,LV143-12,LV131-17,LV143-13,LV142-36,LV142-

43,LV096-6,LV143-18,LV131-16,LV131-12

13957 veerežiimi mõjutamine
elupaigatüüpi läbivaid, piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei 

rekonstrueerita (va eesvoolud ja teekraavid)

77 Natura elupaik

LV110-1,LV149-10,LV284-5,LV282-6,LV282-2,LV284-6,LV284-

1,LV284-11,LV149-2,LV137-23,LV137-8,LV110-13,LV110-9,LV110-

6,LV110-4,LV284-15,LV282-9,LV284-9,LV284-2,LV284-7,LV282-

1,LV110-3,LV110-2,LV288-9,LV137-13,LV137-24

10103 veerežiimi mõjutamine
elupaigatüüpi läbivaid, piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei 

rekonstrueerita (va eesvoolud ja teekraavid)

78 Natura elupaik LV288-1,LV100-6,LV100-7,LV100-8,LV100-9,LV100-10 veerežiimi mõjutamine
elupaigatüüpi läbivaid, piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei 

rekonstrueerita (va eesvoolud ja teekraavid)

79 Natura elupaik
LV290-25,LV276-20,LV290-21,LV276-19,LV290-24,LV151-1,LV151-

3,LV151-2,LV154-16,LV151-11
6189 veerežiimi mõjutamine

elupaigatüüpi läbivaid, piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei 

rekonstrueerita (va eesvoolud ja teekraavid)

80 Natura elupaik
38301:004:0090,38301:004:0079,38301:004:0072,38301:004:0049,38

301:004:0034
30282 veerežiimi mõjutamine

elupaigatüüpi läbivaid, piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei 

rekonstrueerita (va eesvoolud ja teekraavid)

81 Natura elupaik AT0411240009 260 veerežiimi mõjutamine
keelatud on uute teede, kraavide, voolunõvade, maha- ja 

möödasõitukohtade rajamine

82 Natura elupaik AT0411240009 1514 veerežiimi mõjutamine
keelatud on uute teede, kraavide, voolunõvade, maha- ja 

möödasõitukohtade rajamine

83 Natura elupaik LV074-12 1514 veerežiimi mõjutamine
keelatud on uute teede, kraavide, voolunõvade, maha- ja 

möödasõitukohtade rajamine

84 Natura elupaik LV074-21,LV074-16,LV083-7,LV083-5,LV083-6,LV097-3 260 veerežiimi mõjutamine
keelatud on uute teede, kraavide, voolunõvade, maha- ja 

möödasõitukohtade rajamine

85 Natura elupaik
LV084-7,LV084-4,LV084-5,LV083-8,LV083-7,LV084-6,LV084-

15,LV084-10
7148 veerežiimi mõjutamine

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

möödasõitukohtade rajamine

86 Natura elupaik

LV097-9,LV098-6,LV097-3,LV106-1,LV106-3,LV099-6,LV099-4,LV108-

2,LV098-5,LV098-7,LV106-2,LV106-4,LV106-5,LV108-12,LV105-

17,LV106-17,LV106-18,LV107-14,LV099-5,LV097-14,LV097-15,LV098-

1,LV107-4,LV106-9,LV106-10,LV106-14,LV106-15,LV097-5,LV099-

2,LV100-2,LV100-6,LV107-2,LV100-1,LV100-3,LV100-4,LV100-

5,LV100-9,LV108-1,LV108-3,LV108-5,LV100-11,LV097-16,LV097-

17,LV097-1,LV097-2,LV097-12,LV097-13,LV105-1,LV105-2,LV105-

4,LV105-5,LV105-9,LV105-10,LV106-11,LV106-13,LV106-16,LV097-

18,LV098-9,LV098-10,LV099-3,LV098-8,LV099-1,LV107-1,LV107-

5,LV098-2,LV097-4,LV097-6,LV097-7,LV097-10,LV098-3,LV098-4

7939 veerežiimi mõjutamine
keelatud on uute teede, kraavide, voolunõvade, maha- ja 

möödasõitukohtade rajamine

87 Natura elupaik LV105-11,LV105-15,LV105-14 1398 veerežiimi mõjutamine
keelatud on uute teede, kraavide, voolunõvade, maha- ja 

möödasõitukohtade rajamine

88 Natura elupaik LV105-8,LV105-9 veerežiimi mõjutamine
keelatud on uute teede, kraavide, voolunõvade, maha- ja 

möödasõitukohtade rajamine

89 Natura elupaik LV133-1,LV133-2,LV133-3,LV132-1,LV132-3 38 veerežiimi mõjutamine
keelatud on uute teede, kraavide, voolunõvade, maha- ja 

möödasõitukohtade rajamine

90 Natura elupaik
LV133-6,LV132-10,LV132-6,LV133-14,LV132-8,LV132-9,LV133-

7,LV133-9
456 veerežiimi mõjutamine

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

möödasõitukohtade rajamine
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91 Natura elupaik

LV137-19,LV149-10,LV149-5,LV148-18,LV155-4,LV149-14,LV149-

13,LV148-13,LV148-12,LV148-10,LV148-9,LV148-6,LV148-1,LV147-

5,LV136-12,LV108-8,LV108-7,LV108-6,LV108-2,LV148-8,LV284-

5,LV146-6,LV134-3,LV107-17,LV155-9,LV155-8,LV155-6,LV155-

5,LV155-2,LV154-9,LV154-8,LV154-6,LV154-5,LV154-4,LV154-

2,LV154-1,LV147-13,LV147-12,LV146-7,LV135-4,LV134-8,LV134-

7,LV134-4,LV107-10,LV155-11,LV276-24,LV276-21,LV145-7,LV152-

5,LV152-3,LV152-2,LV151-5,LV151-4,LV151-3,LV151-2,LV144-

6,LV151-10,LV290-25,LV290-24,LV290-26,LV152-6,LV151-6,LV133-

15,LV276-20,LV276-19,LV153-6,LV153-4,LV153-2,LV152-4,LV154-

15,LV153-7,LV152-7,LV152-8,LV155-3,LV155-1,LV148-11,LV147-

3,LV107-13,LV107-12,LV107-11,LV107-5,LV136-15,LV154-11,LV145-

8,LV154-10,LV153-5,LV146-4,LV145-3,LV134-9,LV134-6,LV134-

5,LV134-2,LV133-13,LV133-12,LV133-5,LV133-4,LV154-16,LV284-

1,LV284-11,LV149-12,LV149-8,LV149-7,LV149-6,LV149-4,LV149-

3,LV149-2,LV149-1,LV148-4,LV148-3,LV137-23,LV137-22,LV137-

21,LV137-20,LV137-18,LV137-17,LV137-8,LV137-7,LV137-4,LV137-

3,LV110-13,LV110-11,LV110-9,LV110-6,LV110-4,LV109-8,LV109-

6,LV109-5,LV108-9,LV284-15,LV282-9,LV284-7,LV149-15,LV148-

2,LV147-4,LV137-16,LV137-15,LV137-14,LV137-13,LV137-12,LV137-

11,LV137-10,LV137-9,LV137-6,LV137-5,LV137-2,LV137-1,LV136-

11,LV136-7,LV136-6,LV136-5,LV136-4,LV136-3,LV136-2,LV110-

12,LV110-10,LV110-8,LV110-7,LV110-5,LV109-13,LV109-11,LV109-

10,LV109-9,LV108-11,LV108-10,LV155-10,LV149-11,LV149-9,LV148-

17,LV148-7,LV147-14,LV147-11,LV147-9,LV147-8,LV147-7,LV147-

6,LV146-8,LV152-1,LV151-1,LV147-2,LV147-1,LV145-1,LV136-

1,LV135-9,LV134-1,LV146-5,LV135-5,LV135-3,LV155-7,LV148-

16,LV148-15,LV136-10,LV136-9,LV136-8,LV135-8,LV135-7,LV135-

6,LV135-2,LV135-1,LV133-3,LV137-24,LV154-14,LV154-13,LV151-

7,LV108-14,LV108-13,LV107-16,LV136-14,LV136-13

30282 veerežiimi mõjutamine
elupaigatüüpi läbivaid, piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei 

rekonstrueerita (va eesvoolud ja teekraavid)

92
Kavandatav 

kaitsevöönd

LV134-8,LV135-4,LV134-3,LV135-5,LV134-6,LV135-2,LV135-6,LV135-

3,LV134-9,LV134-4,LV134-7,LV135-1
8582

oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; 

veerežiimi mõjutamine

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

möödasõitukohtade rajamine ning teekoridori laiendamine; 

väljaspool teid liikumispiirang 01.03-31.08

93
Kavandatav 

kaitseala

LV134-3,LV135-4,LV134-8,LV134-7,LV134-4,LV134-9,LV134-6,LV135-

5,LV135-3,LV135-6,LV135-2,LV135-1
8582 mõju hinnatakse tsoneeringu järgi meetmed tsoneeringu põhised

94
Veekogu 

piiranguvöönd

LV098-10,LV083-7,LV083-8,LV084-4,LV098-8,LV099-1,LV074-

21,LV098-2,LV083-5,LV083-6,LV097-4,LV098-5,LV097-16,LV097-

17,LV097-1,LV097-18,LV098-9,LV099-4,LV084-6,LV099-6,LV084-

15,LV084-10,LV288-7,LV288-4,LV288-2,LV282-2,LV097-3,LV074-

12,LV099-5,LV097-15,LV098-1,LV074-16,LV099-2,LV100-2,LV100-

6,LV084-24,LV288-9,LV110-1,LV110-2,LV110-3,LV282-1,LV282-

9,LV084-19,LV084-18,LV084-21,LV288-3,LV288-1,LV084-5,LV084-

7,LV100-1,LV100-3,LV100-4,LV100-7,LV100-8,LV100-9,LV100-

10,LV109-1,LV109-2,LV109-3,LV110-4,LV084-8,LV084-11,LV084-

16,LV288-6,LV096-14

76818
oht kütuste ja määrdeainete sattumiseks 

vette ning veekogu ummistamiseks 

järgida ohutusnõudeid õlide ja määrdeainete käsitlemisel, 

ehitustööd teostada madalveeperioodil; setteid ei ladestata 

piiranguvööndisse

95
Veekogu 

piiranguvöönd
LV098-2,LV083-7,LV098-1,LV083-5,LV083-6 7028

oht kütuste ja määrdeainete sattumiseks 

vette ning veekogu ummistamiseks 

järgida ohutusnõudeid õlide ja määrdeainete käsitlemisel, 

ehitustööd teostada madalveeperioodil; setteid ei ladestata 

piiranguvööndisse
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96
Veekogu 

piiranguvöönd
LV154-16,LV276-19,LV276-39,LV276-20,LV276-24,LV276-23 78968

oht kütuste ja määrdeainete sattumiseks 

vette ning veekogu ummistamiseks 

järgida ohutusnõudeid õlide ja määrdeainete käsitlemisel, 

ehitustööd teostada madalveeperioodil; setteid ei ladestata 

piiranguvööndisse

97
Veekogu 

piiranguvöönd
LY1606135412,38301:002:0276,38301:004:0029,AT0411240009 76818

oht kütuste ja määrdeainete sattumiseks 

vette ning veekogu ummistamiseks 

järgida ohutusnõudeid õlide ja määrdeainete käsitlemisel, 

ehitustööd teostada madalveeperioodil; setteid ei ladestata 

piiranguvööndisse

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