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Koostajad: Koostamise aeg:

metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: 13.07.2016

bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 10.04.2018

Tabel 1. Objekti üldandmed Tartumaa metskond

Nr
Maaprandus-

süsteemi kood

Ehitise 

kood

Viimane ehituse või 

rekonstrueerimise 

aasta

Projektala Mõõtühik

1.1. MPS ehitise nimi (ala):

SELGISE (TTP-301) 2105370020100 001 1973 465,8 ha

SELGISE (TTP-301) 2105130040060 002 1973 90,9 ha

SELGISE (TTP-301) 2105370020020 002 1973 713,1 ha

Kokku 1269,8 ha

1.2. Tee nimi: olemasolev rek uus

Lille tee 2,44 2,44 km

Meoma - Järvepera tee 4,54 2,11 km

Meoma tee 2,02 2,02 km

Männi tee 2,58 2,58 km

Selgise tee 1,92 0,75 km

Kokku 13,5 9,90 0 km

1.3. Katastriüksused kus objekt asub:

RMK hallatav maa:

1109,7 ha

Võõras maa:

160,1 ha

Reformimata maa:

Kokku 1269,8 ha

1.4. Objekt paikneb kvartalitel:

1.5. RMK metsamaa pindala 1314 ha

sh majandamispiirangutega metsamaa 87,1 ha

Muu maa 17,23 ha

2. Kuivendusvõrk

2.1. MPS eesvool objektil:

Maaprandussüstee

mi kood

Ehitise 

kood MSR pikkus

Keskkonnamõju analüüs

86101:004:0042; 86101:004:0046; 

86101:001:0091; 86101:003:0037; 

Projekteeritav*

Selgise maaparandussüsteem ja teed

86101:003:0038; 86101:003:0057; 

86101:003:0024; 86101:003:0032; 

86101:001:0189; 86101:001:0190; 

86101:004:0053; 86101:007:0059; 

86101:004:0050; 86101:004:0051; 

86101:004:0047; 86101:004:0048; 

86101:004:0028; 86101:004:0030; 

86101:004:0024; 86101:004:0027; 

86101:004:0021; 86101:004:0022; 

86101:004:0010; 86101:004:0011; 

86101:004:0008; 86101:004:0009; 

86101:003:0151; 86101:004:0003; 

EHAK 7516; 

86102:001:0645; 86102:001:0682; 

86102:001:0185; 86102:001:0644; 

86101:007:0021; 86101:007:0061; 

86101:004:0041; 86101:007:0019; 

86101:004:0031; 86101:004:0032; 

VA089; VA090; VA091; VA092; VA093; 

VA083; VA084; VA085; VA087; VA088; 

VA076; VA077; VA078; VA081; VA082; 

VA066; VA069; VA073; VA074; VA075; 

VA128; VA129; VA130; VA133; 

VA122; VA124; VA125; VA126; VA127; 

VA115; VA116; VA119; VA120; VA121; 

VA106; VA107; VA110; VA111; VA114; 

VA094; VA095; VA096; VA097; VA103; 

selgise kma_kokkuvõte
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HUNDIMETSA-SUITSUVERE (TP-680) 2105370020040 003 1,49 km

IIDLASE 2105370020050 001 0,91 km

IIDLASE 2105370020070 001 0,44 km

KÄÄPA JÕGI 2105370020000 001 13,12 km

MEOMA II 2105130040060 001 0,75 km

MEOMA II 2105130040060 001 1,08 km

SELGISE (TTP-301) 2105370020100 001 2,64 km

Kokku 20,43 km

2.2. Veejuhtmete pikkus (v.a nõva): olemasolev rek uus

66,56 59,3 7,79 km

Kokku 66,56 59,3 7,79 km

3.

3.1. Kasvukohatüüp: pind ha

osakaal 

%

sambliku             (SM) 0,77 0,06

pohla                (PH) 4,41 0,33

jänesekapsa-pohla    (JP) 9,96 0,76

sinilille            (SL) 6,71 0,51

jänesekapsa          (JK) 158,68 12,04

jänesekapsa-mustika  (JM) 247 18,74

mustika              (MS) 56,84 4,31

naadi                (ND) 374,14 28,39

karusambla-mustika   (KM) 10,8 0,82

karusambla           (KR) 6,65 0,5

angervaksa           (AN) 175,47 13,32

tarna-angervaksa     (TA) 2,77 0,21

sinika               (SN) 2,46 0,19

sõnajala             (SJ) 0,56 0,04

mustika-kõdusoo      (MO) 7,03 0,53

jänesekapsa-kõdusoo  (JO) 207 15,71

siirdesoo            (SS) 9,41 0,71

raba                 (RB) 0,04 0

lodu                 (LD) 36,84 2,8

madalsoo             (MD) 0,26 0,02

* täidetakse projekteerimise käigus

Kasvukohatüüpide osakaal süsteemi üldpindalast

Projekteeritav*

selgise kma_kokkuvõte
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Nr KV ER Pind Kaitseväärtus*
Eraldise mõjutatus 

kuivendusest**

Mõju kirjeldus 

kaitseväärtusele
Leevendavad meetmed

1 AK055 6 0,04 RB kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

2 VA057 23 1,18 LD kkt tervikuna mõjutatud

veerežiimi mõjutamine, 

millega võib kaasneda 

kkt degradeerumine

OÜ Metsabüroo eksperthinnangu alusel tegemist lodu kasvukohatüübiga, kus meetmeid negatiivsete 

mõjude vähendamiseks ei pea rakendama

3 VA057 26 1,89 LD kkt osaline mõjutatus

veerežiimi mõjutamine, 

millega võib kaasneda 

kkt degradeerumine

OÜ Metsabüroo eksperthinnangu alusel tegemist lodu kasvukohatüübiga, kus meetmeid negatiivsete 

mõjude vähendamiseks ei pea rakendama

4 VA066 5 0,29 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

5 VA066 13 1,73 LD kkt 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

6 VA066 14 0,79 LD kkt 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

7 VA066 15 1,72 LD kkt 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

8 VA066 16 1,87 LD kkt 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

9 VA066 18 2,42 LD kkt 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

10 VA067 1 0,06 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

11 VA067 7 1,55 LD kkt osaline mõjutatus

veerežiimi mõjutamine, 

millega võib kaasneda 

kkt degradeerumine

OÜ Metsabüroo eksperthinnangu alusel tegemist lodu kasvukohatüübiga, kus meetmeid negatiivsete 

mõjude vähendamiseks ei pea rakendama

12 VA067 11 2,62 LD kkt osaline mõjutatus

veerežiimi mõjutamine, 

millega võib kaasneda 

kkt degradeerumine

OÜ Metsabüroo eksperthinnangu alusel tegemist kuivendatud lodu kasvukohatüübiga, kus meetmeid 

negatiivsete mõjude vähendamiseks ei pea rakendama

13 VA070 22 0,64 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

14 VA070 24 0,41 LD kkt osaline mõjutatus

veerežiimi mõjutamine, 

millega võib kaasneda 

kkt degradeerumine

OÜ Metsabüroo eksperthinnangu alusel tegemist lodu kasvukohatüübiga, kus meetmeid negatiivsete 

mõjude vähendamiseks ei pea rakendama

15 VA071 9 1,5 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

Selgise mpsKeskkonnamõju analüüs

Tabel 2. Märjad metsad - RMK maa

Metsaparandusobjektiga piirnevad või objekti maa-alal asuvad osaliselt- ja tervikuna mõjutamata märjad metsad

selgise kma_kokkuvõte
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16 VA071 13 0,56 SJ kkt mõjutamata

veerežiimi mõjutamine, 

millega võib kaasneda 

kkt degradeerumine

OÜ Metsabüroo eksperthinnangu alusel tegemist lodu kasvukohatüübiga, kus meetmeid negatiivsete 

mõjude vähendamiseks ei pea rakendama

17 VA072 30 0,27 TA kkt mõjutamata veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

18 VA073 1 2,95 LD kkt tervikuna mõjutatud

veerežiimi mõjutamine, 

millega võib kaasneda 

kkt degradeerumine

OÜ Metsabüroo eksperthinnangu alusel tegemist valdavalt kuivendatud angervaksa ning eraldise 

põhjapoolses kolmandikus kuivendatud lodu kasvukohatüübiga, kus meetmeid negatiivsete mõjude 

vähendamiseks ei pea rakendama

19 VA073 2 5,3 LD kkt osaline mõjutatus

veerežiimi mõjutamine, 

millega võib kaasneda 

kkt degradeerumine

OÜ Metsabüroo eksperthinnangu alusel tegemist kuivendatud lodu ja eraldise lõunaosas kuivendatud 

angeraksa kasvukohatüübiga, kus meetmeid negatiivsete mõjude vähendamiseks ei pea rakendama

20 VA074 6 0,98 LD kkt osaline mõjutatus

veerežiimi mõjutamine, 

millega võib kaasneda 

kkt degradeerumine

OÜ Metsabüroo eksperthinnangu alusel tegemist valdavalt kuivendatud angervaksa ning eraldise 

põhjapoolses kolmandikus lodu kasvukohatüübiga, kus meetmeid negatiivsete mõjude vähendamiseks ei 

pea rakendama

21 VA074 10 4,2 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

22 VA075 9 1,78 LD kkt osaline mõjutatus

veerežiimi mõjutamine, 

millega võib kaasneda 

kkt degradeerumine

OÜ Metsabüroo eksperthinnangu alusel tegemist kuivendatud lodu kasvukohatüübiga, kus meetmeid 

negatiivsete mõjude vähendamiseks ei pea rakendama

23 VA075 14 1,79 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

24 VA076 2 1,48 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

25 VA077 3 1,13 LD kkt mõjutamata

veerežiimi mõjutamine, 

millega võib kaasneda 

kkt degradeerumine

OÜ Metsabüroo eksperthinnangu alusel tegemist lodu kasvukohatüübiga, kus meetmeid negatiivsete 

mõjude vähendamiseks ei pea rakendama

26 VA077 12 5,49 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

27 VA078 5 0,19 SS kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

28 VA078 19 1,12 LD kkt osaline mõjutatus

veerežiimi mõjutamine, 

millega võib kaasneda 

kkt degradeerumine

OÜ Metsabüroo eksperthinnangu alusel tegemist lodu kasvukohatüübiga, kus meetmeid negatiivsete 

mõjude vähendamiseks ei pea rakendama

29 VA078 25 1,45 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

30 VA084 7 2,85 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

31 VA085 5 0,54 TA kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

32 VA085 10 0,52 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

33 VA087 9 5,56 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

34 VA088 7 1,15 LD kkt 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

35 VA094 6 1,01 LD kkt 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

36 VA094 7 3,5 LD kkt 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

selgise kma_kokkuvõte
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37 VA094 10 1,74 LD kkt osaline mõjutatus

veerežiimi mõjutamine, 

millega võib kaasneda 

kkt degradeerumine

OÜ Metsabüroo eksperthinnangu alusel tegemist kuivendatud lodu kasvukohatüübiga, kus meetmeid 

negatiivsete mõjude vähendamiseks ei pea rakendama

38 VA095 3 3,38 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

39 VA096 5 1,9 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

40 VA115 11 2,56 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

41 VA115 14 2,97 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

42 VA116 2 4,06 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

43 VA116 4 5,52 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

44 VA127 10 3,78 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

45 VA129 9 1,7 AN kkt osaline mõjutatus 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; 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:

selgise kma_kokkuvõte
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Nr
Objekti kood 

(KKR kood)
Kaitserežiim Mõju kirjeldus kaitseväärtusele Leevendavad meetmed

1 -1155745540 Natura elupaik väljaspool Natura ala leevendavad meetmed pole vajalikud 

2 -1194045481 Natura elupaik väljaspool Natura ala leevendavad meetmed pole vajalikud 

3 -132445481 Natura elupaik väljaspool Natura ala leevendavad meetmed pole vajalikud 

4 -1490945540 Natura elupaik väljaspool Natura ala leevendavad meetmed pole vajalikud 

5 -1536945083 Natura elupaik väljaspool Natura ala leevendavad meetmed pole vajalikud 

6 -158545481 Natura elupaik väljaspool Natura ala leevendavad meetmed pole vajalikud 

7 -1720345083 Natura elupaik
oht elupaigatüübi kahjustamiseks, veerežiimi 

mõjutamine

elupaigatüüpi läbivaid, piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei rekonstrueerita (va eesvoolud ja 

teekraavid)

8 -1948245481 Natura elupaik väljaspool Natura ala leevendavad meetmed pole vajalikud 

9 -2142745540 Natura elupaik väljaspool Natura ala leevendavad meetmed pole vajalikud 

10 -655445481 Natura elupaik väljaspool Natura ala leevendavad meetmed pole vajalikud 

11 -681945481 Natura elupaik väljaspool Natura ala leevendavad meetmed pole vajalikud 

12 -743245540 Natura elupaik väljaspool Natura ala leevendavad meetmed pole vajalikud 

13 -755445481 Natura elupaik väljaspool Natura ala leevendavad meetmed pole vajalikud 

14 1113345083 Natura elupaik väljaspool Natura ala leevendavad meetmed pole vajalikud 

15 1148745481 Natura elupaik väljaspool Natura ala leevendavad meetmed pole vajalikud 

16 126:MET:004 Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

17 13020
Muinsuskaitseala või 

kinnismälestise ala
mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

18 13020
Muinsuskaitseala või 

kinnismälestise kv
mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

19 13020 Kinnismälestis mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

20 1302445481 Natura elupaik väljaspool Natura ala leevendavad meetmed pole vajalikud 

21 1347945481 Natura elupaik väljaspool Natura ala leevendavad meetmed pole vajalikud 

22 1386045540 Natura elupaik väljaspool Natura ala leevendavad meetmed pole vajalikud 

23 160945481 Natura elupaik väljaspool Natura ala leevendavad meetmed pole vajalikud 

24 1800545481 Natura elupaik väljaspool Natura ala leevendavad meetmed pole vajalikud 

25 1893345083 Natura elupaik väljaspool Natura ala leevendavad meetmed pole vajalikud 

26 1944745481 Natura elupaik väljaspool Natura ala leevendavad meetmed pole vajalikud 

27 20645083 Natura elupaik
oht elupaigatüübi kahjustamiseks, veerežiimi 

mõjutamine

elupaigatüüpi läbivaid, piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei rekonstrueerita (va eesvoolud ja 

teekraavid)

28 2129845540 Natura elupaik väljaspool Natura ala leevendavad meetmed pole vajalikud 

29 415445540 Natura elupaik väljaspool Natura ala leevendavad meetmed pole vajalikud 

30 606845083 Natura elupaik väljaspool Natura ala leevendavad meetmed pole vajalikud 

31 621945481 Natura elupaik väljaspool Natura ala leevendavad meetmed pole vajalikud 

Selgise mpsKeskkonnamõju analüüs

Tabel 4. Kaitseväärtused - avalik

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

selgise kma_kokkuvõte
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32 664245481 Natura elupaik väljaspool Natura ala leevendavad meetmed pole vajalikud 

33 861:???:002 Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud 

34 861:AED:003 Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

35 861:AED:004 Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

36 861:ALL:003 Pärandkultuuri objekt oht väärtuse kahjustamiseks uusi teid ja kraave lähemale kui 50m ei rajata, pinnast alale ei ladestata

37 861:AST:028 Pärandkultuuri objekt oht väärtuse kahjustamiseks vältida väärtuse kahjustamist tööde käigus

38 861:AST:032 Pärandkultuuri objekt oht väärtuse kahjustamiseks vältida väärtuse kahjustamist tööde käigus

39 861:JKM:005 Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

40 861:JKM:006 Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

41 861:KAR:008 Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

42 861:KAR:009 Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

43 861:KAV:002 Pärandkultuuri objekt oht väärtuse kahjustamiseks uusi teid ja kraave kaitsevööndisse ei rajata, pinnast alale ei ladestata

44 861:KON:024 Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

45 861:KON:026 Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

46 861:KON:027 Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

47 861:KON:028 Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

48 861:KON:029 Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

49 861:KON:031 Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

50 861:KON:032 Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

51 861:MEK:002 Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

52 861:MET:007 Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

53 861:MET:008 Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

54 861:MUP:001 Pärandkultuuri objekt muistise rikkumise oht arheoloogiline ekspertiis; uusi teid ja kraave kaitsevööndisse ei rajata, pinnast alale ei ladestata

55 861:PIM:006 Pärandkultuuri objekt oht väärtuse kahjustamiseks
võimalusel rajatakse uued teid ja kraavi väärtust säilitades; vajadusel väärtuse teisaldamine RMK 

pärandkultuuri spetsialisti soovituste alusel

56 861:POP:001 Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

57 861:TAK:100 Pärandkultuuri objekt oht väärtuse kahjustamiseks soovitavalt uusi kraave ja teid (kui just pole tegu ajaloolise teetrassiga) mitte läbi rajada

58 861:VKK:011 Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

59 861:VKK:015 Pärandkultuuri objekt oht väärtuse kahjustamiseks vältida väärtuse kahjustamist tööde käigus

60 861:VKK:018 Pärandkultuuri objekt oht väärtuse kahjustamiseks vältida väärtuse kahjustamist tööde käigus

61 861:VKK:020 Pärandkultuuri objekt oht väärtuse kahjustamiseks vältida väärtuse kahjustamist tööde käigus

62 KLO1100755 Sihtkaitsevöönd oht kaitseväärtuse kahjustamiseks olemasolevate kraavide ja teede rekonstrueerimine kaitseala valitseja nõusolekul

63 KLO1100757 Sihtkaitsevöönd oht kaitseväärtuse kahjustamiseks olemasolevate kraavide ja teede rekonstrueerimine kaitseala valitseja nõusolekul

64 KLO9200866
Liigi leiukoht (loomad, II 

kat)
oht leiukoha kahjustamiseks leiukohas ja sellega piirnevalt trassi laiemaks ei rajuta (säilitada üle 50a haabasid)

65 KLO9300732
Liigi leiukoht (taimed, III 

kat)
mõju puudub kaitstud VEPi kaitsega

66 KLO9700204
Liigi leiukoht (seened, II 

kat)
oht leiukoha kahjustamiseks leiukohta ja 50 raadiuses uusi kraave ja teid ei planeerita

67 KLO9700211
Liigi leiukoht (seened, II 

kat)
oht leiukoha kahjustamiseks leiukohta ja 50 raadiuses uusi kraave ja teid ei planeerita

selgise kma_kokkuvõte
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68 VEE1053700 Veekogu piiranguvöönd

oht kütuste ja määrdeainete sattumiseks vette; 

liigse heljumi kandumine suublasse ja setete 

valgumine veekogusse

järgida ohutusnõudeid õlide ja määrdeainete käsitlemisel, ehitustööd teostada madalveeperioodil; 

välistada setete valgumist veekogusse; veekogu piiranguvööndi ulatuses tuleb võimalusel säilitada 

suubuvate kraavide taimestunud osa ja eemaldada vaid olulised veevoolu tõkked; 

veekaitsevööndis keelatud puu- ja põõsarinde raie ilma Keskkonnaameti nõusolekuta

69 VEE4604200 Veekogu piiranguvöönd
oht kütuste ja määrdeainete sattumiseks vette 

ning veekogu ummistamiseks 

järgida ohutusnõudeid õlide ja määrdeainete käsitlemisel, ehitustööd teostada madalveeperioodil; 

setteid ei ladestata piiranguvööndisse; veekaitsevööndis keelatud puu- ja põõsarinde raie ilma 

Keskkonnaameti nõusolekuta

70 VEP140035 Vääriselupaik
veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse 

kahjustamiseks

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 (setet alale ei tõsteta)

71 VEP140036 Vääriselupaik
veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse 

kahjustamiseks

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 (setet alale ei tõsteta)

72 VEP140037 Vääriselupaik
veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse 

kahjustamiseks

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 (setet alale ei tõsteta)

73 VEP140038 Vääriselupaik
veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse 

kahjustamiseks

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 (setet alale ei tõsteta)

74 VEP140041 Vääriselupaik
veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse 

kahjustamiseks

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 (setet alale ei tõsteta)

75 VEP140044 Vääriselupaik
veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse 

kahjustamiseks

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 (setet alale ei tõsteta)

76 VEP140055 Vääriselupaik
veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse 

kahjustamiseks

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 (setet alale ei tõsteta)

77 VEP140056 Vääriselupaik
veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse 

kahjustamiseks

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 (setet alale ei tõsteta)

78 VEP204047 Vääriselupaik
veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse 

kahjustamiseks

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 (setet alale ei tõsteta)

79 VEP204167 Vääriselupaik
veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse 

kahjustamiseks

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 (setet alale ei tõsteta)

* KAH ala- kõrgendatud avaliku huviga ala.

selgise kma_kokkuvõte


