
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EKSPERTARVAMUS KUIVENDUSE 

 MÕJU ULATUSE KOHTA 

METSAKUIVENDUSOBJEKTIL 

“SÜTEMETSA - TELGA” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tallinn 2022 
 
 



2 
 

 
 

Ekspertarvamus kuivenduse mõju ulatuse kohta 
metsakuivendusobjektil “Sütemetsa - Telga” 

 
1. Objekti üldkirjeldus 
 
Rekonstrueeritav metsakuivendusobjekt „Sütemetsa - Telga“ asub Järvamaa metskonna 
kvartalitel TY083; TY084; TY086; TY087; TY088; TY089; TY090; TY091; TY092; TY093; 
TY094; TY095; TY096; TY098; TY099; TY102; TY103; TY104; TY105; TY106; TY107; 
TY108; TY109; TY113; TY116; TY117; TY118; TY119; TY165; TY166; TY167; TY168; 
TY169; TY170; TY171; TY172; TY173; TY174; TY175; TY176; TY177; TY178; TY179; 
TY180; TY181; TY182; TY185; TY186; TY187; TY188; TY189; TY190; TY191; TY192; 
TY193; TY194; TY195; TY196; TY197; TY198; TY199; TY200; TY201; TY202; TY203; 
TY204; TY209; TY210; TY211; TY212; TY213; TY214; TY215; TY216; TY217; TY218; 
TY219; TY220; TY226; TY227; TY228; TY229; TY230; TY231; TY232; TY233; TY234; 
TY235; TY236; TY237; TY238; TY239; TY354; TY355; TY369; .  
 

Ekspertarvamuse objekt: 

Rekonstrueeritavate kraavide mõjualas paikneb lodu ja sõnajala kasvukohatüüpe kokku  

46.19 hektaril. Lodu ja sõnajala kasvukohatüüpide eraldiste loend, mis on käesoleva 
ekspertarvamuse objektiks on järgnev:  

 

Kvartal Eraldis Pindala (ha) Kasvukohatüüp Märkused 
TY091 14 0.26 LD  
TY091 15 0.45 LD  
TY092 6 1.10 LD  
TY092 7 4.85 LD  
TY116 1 1.61 LD  
TY116 2 6.19 LD  
TY116 3 1.78 LD  
TY167 2 0.76 LD  
TY177 3 0.47 LD  
TY181 5 0.54 SJ  
TY182 10 0.31 LD  
TY182 11 0.95 SJ  
TY189 18 1.04 LD  
TY190 19 1.07 LD  
TY194 10 1.42 LD  
TY198 18 0.43 LD  
TY199 10 0.64 LD  
TY208 3 1.41 SJ  
TY209 2 1.27 SJ  
TY209 4 1.70 LD  
TY209 6 0.57 LD  
TY209 11 0.48 LD  
TY210 18 1.06 SJ  
TY211 23 2.08 SJ  
TY211 24 0.89 SJ  
TY211 25 0.55 SJ  
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TY220 8 1.35 LD  
TY220 9 0.56 LD  
TY221 13 0.79 LD  
TY226 9 0.41 SJ  
TY229 20 0.49 LD  
TY231 6 0.52 LD  
TY233 18 0.59 LD  
TY233 21 1.92 SJ  
TY234 3 0.84 SJ  
TY234 26 0.65 SJ  
TY238 5 0.57 SJ  
TY238 14 0.27 SJ  
TY238 16 0.30 SJ  
TY238 18 0.94 SJ  
TY238 23 2.11 SJ  
 KOKKU: 46.19   

 
2. Töö eesmärk 
 
Vastavalt Riigimetsa Majandamise Keskuse tellimusele oli töö eesmärgiks välja selgitada 
alljärgnev: 

1) kas planeeritavate kuivenduskraavide mõjualas on seni olemasolevast kraavivõrgust 
mõjutamata märgi metsi (lodu ja sõnajala kasvukohatüüp); 
2) kas kraavide rekonstrueerimisel kuivenduse mõju ulatus oluliselt suureneb loetletud 
lodu ja sõnajala kasvukohatüübile, millised negatiivsed keskkonnamõjud ja riskid sellega 
kaasnevad; 
3) milliseid meetmeid on võimalik rakendada negatiivse mõju vähendamiseks. 

 
3. Töö metoodika 
 
Metskonna kaardimaterjali, Metsaregistri ja takseerkirjelduste abil selgitati välja lodu ja 
sõnajala kasvukohatüüpi kuuluvate eraldiste asukoht. Mullasondi abil sondeeriti  viimase 
metsakorralduse poolt lodu ja sõnajala kasvukohatüüpi määratud eraldised (vt ülaltoodud 
tabel). Sondeerimisel saadud mullaprofiililt hinnati mullakihi tüsedust ja lõimist, huumus- ja 
turbahorisondi tüsedusi, gleistumist, vajadusel määrati mulla karbonaatide sisaldus. 
Sondeerimisandmete ja eraldise mikroreljeefi  põhjal määrati mullaliik. Mullaliigi, puistu 
boniteedi, alusmetsa ja alustaimestiku järgi määrati igale uuritud eraldisele uuesti 
kasvukohatüüp. Välitööde käigus lodu ja sõnajala kasvukohatüüpi määratud eraldiste, 
rekonstrueeritavate kuivenduskraavide ning kraavitrasside omavahelise asendi põhjal 
analüüsiti kuivenduse senist mõju ja võimalikku mõju suurenemist kraavide rekonstrueerimise 
tagajärjel. Eraldisele iseloomulikust mullaprofiilist tehti foto, samuti lisati fotod puistust. 
 
Kogu uuritav ala on korrapärase kuivendus- ja teedevõrguga majandatud metsadega, kus kõik 
metsaeraldised on vähemal või suuremal määral juba kuivenduse poolt mõjutatud. Lisaks 
korrapäraselt asuvatele kuivenduskraavidele on osadel eraldistel ka vanemaid, ilmselt juba 
kroonumetsade ajal käsitsi kaevatud kraave, mis seni osaliselt toimivad, kuid on ka setetest 
ummistunud lõike.  
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4. Töö teostamise aeg 
 
Välitöö teostati 18 - 26. mail 2022. a. 
 
5. Hinnang 
 
 

1. TY091  eraldis 14  pindala 0,26 ha 
 
Eraldis asub ligikaudu 70 meetri kaugusel olemasolevast kuivenduskraavist. Maa-ameti mullakaardi 
alusel on eraldise mullaliigiks M’’, turbakihi sügavusega 50-100 cm. Sondeerimisel 70 cm pikkuse 
mullasondiga on kogu mullaprofiili ulatuses hästilagunenud madalsoomuld, mis on kuivendusest 
mõjutatud. Seega on kvartal TY091 eraldis 14 puhul pigem tegemist kuivendatud jänesekapsa-
kõdusoo kasvukohatüübiga.  
 

1. Eraldis on kuivendusest juba mõjutatud – kraav asub ca 70 meetri kaugusel eraldisest. 
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju, kuna eraldis on juba 

pikemat aega kuivendatud. 
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada. 

 
2. TY091  eraldis 15  pindala 0,45 ha 

 
Eraldis asub vahetult olemasoleva kuivenduskraavi servas (kraav läbib lõunaosa). Maa-ameti 
mullakaardi alusel on eraldise mullaliigiks M’’, turbakihi sügavusega 50-100 cm. Sondeerimisel 70 
cm pikkuse mullasondiga on kogu mullaprofiili ulatuses hästilagunenud madalsoomuld, mis on 
kuivendusest mõjutatud. Seega on kvartal TY091 eraldis 15 puhul pigem tegemist kuivendatud 
jänesekapsa-kõdusoo kasvukohatüübiga.  
 

1. Eraldis on kuivendusest juba mõjutatud – kraav asub ca 25 meetri kaugusel eraldisest. 
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju, kuna eraldis on juba 

pikemat aega kuivendatud. 
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada. 

 
3. TY092  eraldis 6  pindala 1,10 ha 

 
Eraldis asub vahetult olemasoleva tee servas oleva kuivenduskraavi ääres, lisaks on kraav lõuna-
piiriks. Maa-ameti mullakaardi alusel on eraldise mullaliigiks M’’, turbakihi sügavusega 50-100 cm. 
Sondeerimisel 70 cm pikkuse mullasondiga on kogu mullaprofiili ulatuses hästilagunenud 
madalsoomuld, mis on kuivendusest mõjutatud. Eraldise põhjaosas osaliselt tarna-angervaksa tüüp. 
Seega on kvartal TY092 eraldis 6 puhul pigem tegemist kuivendatud jänesekapsa-kõdusoo kasvu-
kohatüübiga.  
 

1. Eraldis on kuivendusest juba mõjutatud – eraldis piirneb kraaviga. 
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju, kuna eraldis on juba 

pikemat aega kuivendatud. 
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada. 
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4. TY092  eraldis 7  pindala 4,85 ha 
 
Eraldis asub vahetult olemasoleva kuivenduskraavi servas (kraav läbib lõunaosa). Maa-ameti 
mullakaardi alusel on suurema osa eraldise mullaliigiks M’’, turbakihi sügavusega 50-100 cm. 
Sondeerimisel 70 cm pikkuse mullasondiga on kogu mullaprofiili ulatuses hästilagunenud 
madalsoomuld, mis on kuivendusest mõjutatud. Eraldis on väga suurepindalaline ja kasvukohatüübi 
osas ebaühtlane, eraldise kirdeosas on pigem tarna-angervaksa ja angervaksa kasvukohatüübid. 
Seega on kvartal TY092 eraldis 7 lodu kasvukohatüübina kirjeldatud osa puhul pigem tegemist 
kuivendatud jänesekapsa-kõdusoo kasvukohatüübiga.  
 

1. Eraldis on kuivendusest juba mõjutatud – eraldis piirneb suures osas kraaviga ja kraav läbib 
lõunaosa. 

2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju, kuna eraldis on juba 
pikemat aega kuivendatud. 

3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada. 
 

5. TY116  eraldis 1  pindala 1,61 ha 
 
Eraldis keskosas on lääne-ida suunaline olemasolev kuivenduskraav. Maa-ameti mullakaardi alusel 
on suurema osa eraldise mullaliigiks M’’, turbakihi sügavusega 50-90 cm. Sondeerimisel 70 cm 
pikkuse mullasondiga on kogu mullaprofiili ulatuses hästilagunenud madalsoomuld, mis on 
kuivendusest mõjutatud. Eraldise põhjaserv on kõrgem (endise karjääri servaala), üleminekuga 
mineraalmullale. Lodu kasvukohatüübina kirjeldatud osa puhul pigem tegemist kuivendatud 
jänesekapsa-kõdusoo kasvukohatüübiga.  
 

1. Eraldis on kuivendusest juba mõjutatud –kraav läbib eraldise keskosa. 
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju, kuna eraldis on juba 

pikemat aega kuivendatud. 
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada. 

 
6. TY116  eraldis 2  pindala 6,19 ha 

 
Eraldise keskosa läbib lääne-ida suunaliselt olemasolev setet täisvajunud kuivenduskraav. Maa-ameti 
mullakaardi alusel on suurema osa eraldise mullaliigiks M’’, turbakihi sügavusega 50-100 cm. 
Sondeerimisel 70 cm pikkuse mullasondiga on kogu mullaprofiili ulatuses hästilagunenud 
madalsoomuld, mis on kuivendusest mõjutatud. Eraldis on väga suurepindalaline ja kasvukohatüübi 
osas ebaühtlane, eraldise põhjaosas vastu endist karjääri on kitsas riba jänesekapsa-mustika 
kasvukohatüüpi. Lõunaosas aga osaliselt angervaksa kasvukoht. Seega on kvartal TY116 eraldis 2 
lodu kasvukohatüübina kirjeldatud osa puhul pigem tegemist kuivendatud jänesekapsa-kõdusoo 
kasvukohatüübiga.  
 

1. Eraldis on kuivendusest juba mõjutatud – eraldise keskosa läbib kraav.  
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju, kuna eraldis on juba 

pikemat aega kuivendatud. 
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada. 
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7. TY116  eraldis 3  pindala 1,78 ha 

 
Eraldist läbib olemasolev kraav. Maa-ameti mullakaardi alusel on suurema osa eraldise mullaliigiks 
M’’, turbakihi sügavusega 50-100 cm. Sondeerimisel 70 cm pikkuse mullasondiga on kogu 
mullaprofiili ulatuses hästilagunenud madalsoomuld, mis on kuivendusest mõjutatud. Põhjaservas on 
kitsas riba mineraalset puistangut (karjäärist kaevatud pinnas), millel kasvavad peamiselt remmelgad. 
Kvartal TY116 eraldis 3 lodu kasvukohatüübina kirjeldatud osa puhul pigem tegemist kuivendatud 
jänesekapsa-kõdusoo kasvukohatüübiga.  
 

1. Eraldis on kuivendusest juba mõjutatud – eraldist läbib olemasolev kraav.  
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju, kuna eraldis on juba 

pikemat aega kuivendatud. 
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada. 

 
8. TY167  eraldis 2  pindala 0,76 ha 

 
Maa-ameti mullakaardi alusel on eraldise mullaliigiks Go. Mullasondi mullaprofiili järgi on 
toorhuumus kuni 20 cm tüsedune kiht, millele järgneb kuni 20 cm AoA1 kiht ja allpool pruunikas 
liivsavi. Ka sondeerimise tulemusena on eraldise kasvukohatüübiks kuivendatud angervaksa, 
kuivenduskraav paikneb eraldise lääneservas. Kvartal TY167 eraldis 2 lodu kasvukohatüübina 
kirjeldatud osa puhul pigem tegemist kuivendatud angervaksa kasvukohatüübiga.  
 

1. Eraldis on kuivendusest juba mõjutatud – eraldise lääneservas on olemasolev kraav.  
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju, kuna eraldis on juba 

pikemat aega kuivendatud. 
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada. 

 
9. TY177  eraldis 3  pindala 0,47 ha 

 
Metsaregistris märgitud ld kasvukohatüüp. Maa-ameti mullakaardi alusel on eraldise mullaliigiks 
L(k)IIg. Mullasondi mullaprofiili järgi on toorhuumus kuni 20-25 cm tüsedune kiht, millele järgneb 
kuni 20 cm AoA1 kiht ja allpool tugevasti gleistunud saviliiv. Lodu kasvukohatüübi korral peaks 
olema tegemist madalsoomullaga. Sondeerimise tulemusena on aga leetja gleimullaga, seega sobib 
eraldise kasvukohatüübiks paremini tarna-angervaksa. Eraldise vahetusläheduses kuivenduskraav 
puudub, mistõttu maapind on kevaditi liigniiske. Kvartal TY177 eraldis 3 lodu kasvukohatüübina 
kirjeldatud osa puhul pigem tegemist tarna-angervaksa kasvukohatüübiga.  
 

1. Eraldis on kuivendusest nõrgalt mõjutatud, kuna vahetus läheduses kraav puudub.  
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju, kuna vahetus läheduses 

kraav puudub. Pole lodu kasvukohatüüp. 
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada. 
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10. TY181  eraldis 5  pindala 0,54 ha 

 
Metsaregistris märgitud sj kasvukohatüüp. Maa-ameti mullakaardi alusel on eraldise mullaliigiks Go. 
Mullasondi mullaprofiili järgi on toorhuumus kuni 20 cm tüsedune kiht, millele järgneb kuni 20 cm 
AoA1 kiht ja allpool pruunikas liivsavi. Ka sondeerimise tulemusena on eraldise kasvukohatüübiks 
kuivendatud angervaksa, kuivenduskraavi paiknevad nii eraldise lääne- kui idaservas. Kvartal TY181 
eraldis 5 lodu kasvukohatüübina kirjeldatud osa puhul pigem tegemist kuivendatud angervaksa 
kasvukohatüübiga.  
 

1. Eraldis on kuivendusest juba mõjutatud – eraldise lääne- ja idaservas on olemasolev kraav.  
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju, kuna eraldis on juba 

pikemat aega kuivendatud. 
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada. 

 
11. TY182  eraldis 10  pindala 0,31 ha 

 
Metsaregistris märgitud ld kasvukohatüüp. Maa-ameti mullakaardi alusel on eraldise mullaliigiks GI. 
Mullasondi mullaprofiili järgi on tegemist õhukese hästilagunenud madalsoomullaga (ca 40-45 cm), 
mille all on gleistunud saviliiv, seega sobib antud eraldisele lodu kasvukohatüüp, kuid ala on tugevalt 
mõjutatud kuivendusest, nii lääne- kui lõunaküljes on olemasolev kuivenduskraav, lisaks läbib 
eraldist diagonaalis ka veel vanem kraav.  
 

1. Eraldis on kuivendusest juba mõjutatud – eraldise lääne- ja lõunaservas on olemasolev kraav.  
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju, kuna eraldis on juba 

pikemat aega kuivendatud. 
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada. 

 
12. TY182  eraldis 11  pindala 0,95 ha 

 
Metsaregistris märgitud sj kasvukohatüüp. Maa-ameti mullakaardi alusel on eraldise mullaliigiks GI. 
Mullasondi mullaprofiili järgi on pigem tegemist gleistunud mõõdukalt leetunud leetmullaga (LkIIg) 
millele sobiks jänesekapsa-mustika kasvukohatüüp (nagu kõrvaleraldisel 12), osaliselt on eraldisel ka 
angervaksa kasvukohatüüp. Kuivenduskraav lõunaservas.  
 

1. Eraldis on kuivendusest juba mõjutatud – eraldise lõunaservas on olemasolev kraav, ei ole 
sõnajala kasvukohatüüp.  

2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju, kuna eraldis on juba 
pikemat aega kuivendatud. 

3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada. 
 

13. TY189  eraldis 18  pindala 1,04 ha 
 
Metsaregistris märgitud ld kasvukohatüüp. Maa-ameti mullakaardi alusel on eraldise mullaliigiks 
valdavalt M’’. Mullasondi mullaprofiili järgi on pigem tegemist leostunud gleimullaga (GO,) millele 
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sobiks angervaksa kasvukohatüüp. Eraldis on täielikult kuivenduse poolt mõjutatud, kuna 
kuivenduskraav kulgeb suhteliselt kitsa eraldise kogu idaservas.  
 

1. Eraldis on kuivendusest juba mõjutatud – eraldise idaservas on olemasolev kraav, ei ole lodu 
kasvukohatüüp.  

2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju, kuna eraldis on juba 
pikemat aega kuivendatud. 

3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada. 
 

14. TY190  eraldis 19  pindala 1,07 ha 
 
Metsaregistris märgitud lodu kasvukohatüüp. Maa-ameti mullakaardi alusel on eraldise mullaliigiks 
M’’. Mullasondi mullaprofiili järgi on pigem tegemist leostunud gleimullaga (GO,) millele sobiks 
angervaksa kasvukohatüüp Kuivenduskraav lääneservas.  
 

1. Eraldis on kuivendusest juba mõjutatud – eraldise lääneservas on olemasolev kraav, ei ole ld 
kasvukohatüüp.  

2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju, kuna eraldis on juba 
pikemat aega kuivendatud. 

3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada. 
 

15. TY194  eraldis 10  pindala 1,42 ha 
 
Metsaregistris märgitud lodu kasvukohatüüp. Maa-ameti mullakaardi alusel on eraldise keskosa 
mullaliigiks LkG, servaaladel aga G1 ja GO mullad. Mullasondi mullaprofiili järgi on tegemist 
leetunud gleimullaga (LkG) millele sobiks jänesekapsa-mustika kasvukohatüüp, eraldise lõuna- ja 
põhjaosas aga  osaliselt ka angervaksa kasvukohatüüp. Olemasolev kuivenduskraav lõuna- ja 
põhjaservas.  
 

1. Eraldis on kuivendusest juba mõjutatud – eraldise lõuna- ja põhjaservas on olemasolev kraav, 
ei ole sõnajala kasvukohatüüp.  

2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju, kuna eraldis on juba 
pikemat aega kuivendatud. 

3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada. 
 

16. TY198  eraldis 18  pindala 0,43 ha 
 
Metsaregistris märgitud lodu kasvukohatüüp. Maa-ameti mullakaardi alusel on eraldise mullaliigiks 
GI. Mullasondi mullaprofiili järgi osaliselt on pigem tegemist õhukese madalsoomullaga (M’) millele 
sobiks lodu kasvukohatüüp või ka jänesekapsa-kõdusoo kasvukohatüüp. Kuivenduskraav 
lõunaservas.  
 

1. Eraldis on kuivendusest juba mõjutatud – eraldise lõunaservas on olemasolev 
kuivenduskraav.  
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2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju, kuna eraldis on juba 
pikemat aega kuivendatud. 

3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada. 
 
17. TY199  eraldis 10  pindala 0,64 ha 

 
Metsaregistris märgitud lodu kasvukohatüüp. Maa-ameti mullakaardi alusel on eraldise mullaliigiks 
LkG. Mullasondi mullaprofiili järgi on pigem tegemist leetja gleimullaga (G1), millele sobiks tarna-
angervaksa kasvukohatüüp. Eraldis on kuivenduse poolt mõjutatud, kuivenduskraavid nii ida- kui 
lõunaservas.  
 

1. Eraldis on kuivendusest juba mõjutatud – eraldise ida- ja lõunaservas on olemasolev 
kuivenduskraav.  

2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju, kuna eraldis on juba 
pikemat aega kuivendatud. 

3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada. 
 

18. TY208  eraldis 3  pindala 1,41 ha 
 
Metsaregistris märgitud sõnajala kasvukohatüüp. Maa-ameti mullakaardi alusel on eraldise 
mullaliigiks LkG. Mullasondi mullaprofiili järgi on pigem tegemist leetja gleimullaga (G1). Kuna 
eraldis asub osaliselt nõlval, siis on tegemist liikuva põhjaveega, seetõttu sobib sõnajala 
kasvukohatüüp. Eraldise põhjapiiril on kuivenduskraav koos trassiga, kuna kraavitrass on 
eraldisepoolses servas siis vähendab see kuivenduse mõju. Eraldis koosneb kahest erinevast osast, 
eraldise lääneosa on enam-vähem puht sanglepik ja idaosa on aga pigem haava enamusega. Kaaluda 
tuleks eraldise poolitamist ja sanglepa osal võimalikult vähendada kuivenduse mõju, selleks võiks 
kõrgema kraavitrassi valliga takistada vee voolu kuivenduskraavi.  
 

1. Eraldis on kuivendusest juba mõjutatud – eraldise põhjaservas on olemasolev 
kuivenduskraav.  

2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine avaldab vähest negatiivset mõju, kuigi eraldis on juba 
pikemat aega kuivendatud. 

3. Negatiivse mõju vähendamiseks takistada vee valgumist kuivenduskraavi, selleks 
säilitada kraavitrassi muldkeha eraldise põhjapoolses servas ja võimalusel seda 
kergitada kõrgemaks ja tihendada. 

 
19. TY209  eraldis 2  pindala 1,27 ha 

 
Metsaregistris märgitud sõnajala kasvukohatüüp. Maa-ameti mullakaardi alusel on eraldisel 
mullaliigid (G1, G0, LIIg). Eraldis on varieeruva reljeefiga, loodepiiril on kõrgem seljandik 
pinnasteega, ka eraldise sees on mitmeid seljandike. Sellest tulevalt on ka väga erinevad mullaliigid 
ja kasvukohatüübid, millel kasvab kuuse-sanglepa-kase segamets. Tehtud on harvendusraie. 
Mullasondi mullaprofiili järgi on valdavas osas tegemist leetja gleimullaga (G1). Kasvukohatüüp 
varieerub tarna-angervaksast kuni mustika tüübini (ta, ld, sj, ms). Eraldise kirdenurgas on piiril 
kuivenduskraav.  
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1. Eraldis on kuivendusest juba mõjutatud. Kuna kraav on vaid kirdenurgas eraldise piiril, siis 

on kuivenduse mõju tagasihoidlik ja suurem osa eraldisest on mõjutamata, eraldis asub 
seljandike vahel.  

2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine avaldab vähest negatiivset mõju kui puhastada juba 
olemasolev kraav. 

3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada. 
 

20. TY209  eraldis 4  pindala 1,70 ha 
 
Metsaregistris märgitud lodu kasvukohatüüp. Maa-ameti mullakaardi alusel on eraldise mullaliigiks 
G1. Mullasondi mullaprofiili järgi on tegemist leetunud gleimullaga (LkG) millele sobiks 
jänesekapsa-mustika kasvukohatüüp leetja gleimullaga (G1), millele sobiks tarna-angervaksa ja 
angervaksa kasvukohatüüp. Eraldise idapiiri asukoht vajaks täpsustamist. Eraldis on kuivenduse 
poolt mõjutatud, kuivenduskraav on eraldise põhjapiiril.  
 

1. Eraldis on kuivendusest juba mõjutatud – eraldise põhjapiiril on olemasolev kuivenduskraav.  
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju, kuna eraldis on juba 

pikemat aega kuivendatud. 
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada. 

 
21. TY209  eraldis 6  pindala 0,57 ha 

 
Metsaregistris märgitud lodu kasvukohatüüp. Maa-ameti mullakaardi alusel on eraldise mullaliigiks 
LkG. Mullasondi mullaprofiili järgi on pigem tegemist leetja gleimullaga (G1), millele sobiks tarna-
angervaksa kasvukohatüüp. Eraldis on kuivenduse poolt mõjutatud, kuivenduskraavid nii ida- kui 
lõunaservas.  
 

1. Eraldis on kuivendusest juba mõjutatud – eraldise ida- ja lõunaservas on olemasolev 
kuivenduskraav.  

2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju, kuna eraldis on juba 
pikemat aega kuivendatud. 

3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada. 
 

22. TY209  eraldis 11  pindala 0,48 ha 
 
Metsaregistris märgitud lodu kasvukohatüüp. Maa-ameti mullakaardi alusel on eraldise mullaliigiks 
G1. Mullasondi mullaprofiili järgi on pigem tegemist leetunud õhukese kuni keskmise hästi-
lagunenud madalsoomullaga (M’), millele sobiks lodu kasvukohatüüp. Eraldis asub seljandike vahel 
ja on seetõttu otseselt kuivendusest mõjutamata, lähimad olemasolevad kraavid on ca 200 m 
kaugusel. 
 

1. Eraldis on kuivendusest vähe mõjutatud –olemasolevad kuivenduskraavid on ca 200 m  
kaugusel.  
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2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju, kuna eraldis asub seljandike 
vahel. 

3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada. 
 

23. TY210  eraldis 18  pindala 1,06 ha 
 
Metsaregistris märgitud sõnajala kasvukohatüüp. Maa-ameti mullakaardi alusel on eraldise mulla-
liigiks märgitud G1 ja G0. Mullasondi mullaprofiili järgi on pigem tegemist leetunud gleimullaga 
(G1), millele sobiks jänesekapsa-mustika kasvukohatüüp nagu kõrvaleraldisel (er 20). Eraldis on 
kuivenduse poolt mõjutatud, kuivenduskraavid nii ida- kui lääneservas.  
 

1. Eraldis on kuivendusest juba mõjutatud – eraldise ida- ja lääneservas on olemasolev 
kuivenduskraav.  

2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju, kuna eraldis on juba 
pikemat aega kuivendatud. 

3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada. 
 

24. TY211  eraldis 23  pindala 2,08 ha 
 
Metsaregistris märgitud sõnajala kasvukohatüüp. Maa-ameti mullakaardi alusel on eraldise 
mullaliigiks G0 ja Go1. Mullasondi mullaprofiili järgi on pigem tegemist leostunud gleimullaga 
(G0), millele sobiks angervaksa kasvukohatüüp. Eraldis on kuivenduse poolt mõjutatud, kuivendus-
kraavid nii põhja- kui idaservas.  
 

1. Eraldis on kuivendusest juba mõjutatud – eraldise põhja- ja idaservas on olemasolev 
kuivenduskraav.  

2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju, kuna eraldis on juba 
pikemat aega kuivendatud. 

3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada. 
 

25. TY211  eraldis 24  pindala 0,89 ha 
 
Metsaregistris märgitud sõnajala kasvukohatüüp. Maa-ameti mullakaardi alusel on eraldise 
mullaliigiks G0 ja Go1. Mullasondi mullaprofiili järgi on pigem tegemist leostunud gleimullaga 
(G0), millele sobiks angervaksa kasvukohatüüp. Eraldis on kuivenduse poolt mõjutatud, 
kuivenduskraav on lõunapiiril.  
 

1. Eraldis on kuivendusest juba mõjutatud – eraldise lõunaservas on olemasolev 
kuivenduskraav.  

2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju, kuna eraldis on juba 
pikemat aega kuivendatud. 

3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada. 
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26. TY211  eraldis 25  pindala 0,55 ha 
 
Metsaregistris märgitud sõnajala kasvukohatüüp. Maa-ameti mullakaardi alusel on eraldise 
mullaliigiks G0 ja Go1. Mullasondi mullaprofiili järgi on pigem tegemist leostunud gleimullaga 
(G0), millele sobiks angervaksa kasvukohatüüp. Eraldis on kuivenduse poolt mõjutatud, 
kuivenduskraav on põhjapiiriks.  
 

1. Eraldis on kuivendusest juba mõjutatud – eraldise põhjapiiriks on olemasolev 
kuivenduskraav.  

2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju, kuna eraldis on juba 
pikemat aega kuivendatud. 

3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada. 
 

27. TY220  eraldis 8  pindala 1,35 ha 
 
Metsaregistris märgitud lodu kasvukohatüüp. Maa-ameti mullakaardi alusel on eraldise mullaliigiks 
LkG ja LGn. Mullasondi mullaprofiili järgi on tegemist keskmise sügavusega madalsoomullaga 
(M’’), millele sobiks madalsoo ja lodu kasvukohatüüp. Eraldis on kuivenduse poolt olulisel määral 
kuivendamata, kuna on ümbritsetud kõrgemate seljandikega, otsest kuivenduskraavide mõju ei ole.  
 

1. Eraldis pole kuivendusest oluliselt mõjutatud – eraldis ei piirne olemasolevate kraavidega ega 
ükski kraav ei läbi eraldist.  

2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju, kuna eraldis ei piirne 
kraavidega 

3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada. 
 

28. TY220  eraldis 9  pindala 0,56 ha 
 
Metsaregistris märgitud lodu kasvukohatüüp. Maa-ameti mullakaardi alusel on eraldise mullaliigiks 
LkG ja LGn. Mullasondi mullaprofiili järgi on pigem tegemist leetja gleimullaga (G1), millele sobiks 
tarna-angervaksa kasvukohatüüp. Eraldis pole kuivenduse poolt oluliselt mõjutatud, kuna on nii 
põhjast kui lõunast piiratud veidi kõrgema seljandikega (jm kasvukohatüüp) ja kuivenduskraave pole 
otseses läheduses. 
 

1. Eraldis pole kuivendusest oluliselt mõjutatud – vahetus läheduses pole kuivenduskraave.  
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju, kuna vahetus läheduses 

pole kraave ja eraldis piirneb veidi kõrgemate seljandikega. 
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada. 

 
29. TY221  eraldis 13  pindala 0,79 ha 

 
Metsaregistris märgitud lodu kasvukohatüüp. Maa-ameti mullakaardi alusel on eraldise mullaliigiks 
Lk(II)g, G0 ja Go1. Mullasondi mullaprofiili järgi on pigem tegemist õhukese madalsoomullaga 
(M’), millele sobib lodu kasvukohatüüp. Eraldis on kuivenduse poolt mõjutatud, kuivenduskraavid 
nii põhja- kui lõunapiiril.  
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1. Eraldis on kuivendusest juba mõjutatud – eraldise põhja- ja lõunaservas on olemasolev 

kuivenduskraav.  
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju, kuna eraldis on juba 

pikemat aega kuivendatud. 
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada. 

 
30. TY226  eraldis 9  pindala 0,41 ha 

 
Metsaregistris märgitud sõnajala kasvukohatüüp. Maa-ameti mullakaardi alusel on eraldise 
mullaliigiks LG1 ja G1. Mullasondi mullaprofiili järgi on pigem tegemist leostunud gleimullaga 
(G0), millele sobiks tarna-angervaksa kasvukohatüüp. Eraldis on kuivenduse poolt mõjutatud, 
kuivenduskraav on idapiiriks.  
 

1. Eraldis on kuivendusest juba mõjutatud – eraldise idaservas on olemasolev kuivenduskraav.  
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju, kuna eraldis on juba 

pikemat aega kuivendatud. 
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada. 

 
31. TY229  eraldis 20  pindala 0,49 ha 

 
Metsaregistris märgitud lodu kasvukohatüüp. Maa-ameti mullakaardi alusel on eraldise mullaliigiks 
LII. Mullasondi mullaprofiili järgi on pigem tegemist leostunud gleimullaga (G0), millele sobiks 
tarna-angervaksa kasvukohatüüp. Eraldis on kuivenduse poolt mõjutatud, kuivenduskraavid on 50-70 
meetri kaugusel ida- ja lõunasuunas. 
 

1. Eraldis on kuivendusest juba mõjutatud  
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju, kuna eraldisel on juba 

kuivenduse mõju. 
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada. 

 
32. TY231  eraldis 6  pindala 0,52 ha 

 
Metsaregistris märgitud lodu kasvukohatüüp. Maa-ameti mullakaardi alusel on eraldise mullaliigiks 
G1 ja Go1. Mullasondi mullaprofiili järgi on tegemist õhukese hästilagunenud madalsoomullaga 
(M’), millele vastab lodu kasvukohatüüp. Eraldis on kuivenduse poolt mõjutatud, kuivenduskraav 
asub 30 meetri kaugusel eraldisest.  
 

1. Eraldis on kuivendusest juba mõjutatud – eraldis asub 30 m kaugusel kraavist.  
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju, kuna eraldis on juba 

kuivendusest mõjutatud. 
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada. 
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33. TY233  eraldis 18  pindala 0,59 ha 
 
Metsaregistris märgitud lodu kasvukohatüüp. Maa-ameti mullakaardi alusel on eraldise mullaliigiks 
G0 ja LkG. Mullasondi mullaprofiili järgi on tegemist leostunud gleimullaga (G0), millele vastab 
angervaksa kasvukohatüüp. Eraldis on kuivenduse poolt mõjutatud, kuivenduskraav läänepiiril.  
 

1. Eraldis on kuivendusest juba mõjutatud – kuivenduskraav on eraldise läänepiiril.  
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju, kuna eraldis on juba 

kuivendusest mõjutatud. 
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada. 

 
34. TY233  eraldis 18  pindala 0,59 ha 

 
Metsaregistris märgitud sõnajala kasvukohatüüp. Maa-ameti mullakaardi alusel on eraldise 
mullaliigiks G0. Mullasondi mullaprofiili järgi on tegemist Leetunud gleimullaga (LkG), millele 
vastab jänesekapsa-mustika kasvukohatüüp. Eraldis on kuivenduse poolt mõjutatud, kuivenduskraav 
asub eraldise idapiiril.  
 

1. Eraldis on kuivendusest juba mõjutatud – eraldise idapiiril on kraav.  
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju, kuna eraldis on juba 

kuivendusest mõjutatud. 
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada. 

 
35. TY234  eraldis 3  pindala 0,84 ha 

 
Metsaregistris märgitud sõnajala kasvukohatüüp. Maa-ameti mullakaardi alusel on eraldise 
mullaliigiks LkG. Mullasondi mullaprofiili järgi on tegemist koreserikka leostunud gleimullaga 
(Gor), millele vastab sõnajala kasvukohatüüp. Eraldis on kuivenduse poolt mõjutatud, kuivendus-
kraav asub eraldise edelaservas.  
 

1. Eraldis on kuivendusest juba mõjutatud – eraldis piirneb olemasoleva kraaviga.  
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju, kuna eraldis on juba 

kuivendusest mõjutatud. 
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada. 

 
36. TY234  eraldis 26  pindala 0,65 ha 

 
Metsaregistris märgitud sõnajala kasvukohatüüp. Maa-ameti mullakaardi alusel on eraldise 
mullaliigiks G1. Mullasondi mullaprofiili järgi on tegemist leostunud gleimullaga (G0), millele 
vastab angervaksa kasvukohatüüp. Eraldis on kuivenduse poolt mõjutatud, kuivenduskraav asub nii 
põhja- kui ka läänepiiril.  
 

1. Eraldis on kuivendusest juba mõjutatud – eraldisekahel küljel asuvad olemasolevad kraavid.  
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju, kuna eraldis on juba 

kuivendusest mõjutatud. 
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3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada. 
 

37. TY238  eraldis 5  pindala 0,57 ha 
 
Metsaregistris märgitud sõnajala kasvukohatüüp. Maa-ameti mullakaardi alusel on eraldise mulla-
liigiks M’. Mullasondi mullaprofiili järgi on tegemist küllastumata turvastunud gleimuld (GII), 
osaliselt ka õhuke madalsoo muld, antud alale vastab tarna (osaliselt ka madalsoo) kasvukohatüüp. 
Eraldis on kuivenduse poolt mõjutatud, kuivenduskraav asub läänepiiril.  
 

1. Eraldis on kuivendusest juba mõjutatud – eraldise kõrval asub olemasolev kraav.  
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju, kuna eraldis on juba 

kuivendusest mõjutatud. 
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada. 

 
38. TY238  eraldis 14  pindala 0,27 ha 

 
Metsaregistris märgitud sõnajala kasvukohatüüp. Maa-ameti mullakaardi alusel on eraldise mulla-
liigiks G1 ja LkGn. Mullasondi mullaprofiili järgi on tegemist leetja gleimullaga (G1), antud alale 
vastab tarna-angervaksa kasvukohatüüp. Eraldis on kuivenduse poolt mõjutatud, kuivenduskraav 
asub edelapiiril.  
 

1. Eraldis on kuivendusest juba mõjutatud – eraldise kõrval asub olemasolev kraav.  
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju, kuna eraldis on juba 

kuivendusest mõjutatud. 
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada. 

 
39. TY238  eraldis 16 pindala 0,30 ha 

 
Metsaregistris märgitud sõnajala kasvukohatüüp. Maa-ameti mullakaardi alusel on eraldise mulla-
liigiks LkGn. Mullasondi mullaprofiili järgi on tegemist leetja gleimullaga (G1), antud alale vastab 
angervaksa (osaliselt ka tarna-angervaksa) kasvukohatüüp. Eraldis on kuivenduse poolt mõjutatud, 
kuivenduskraav asub läänepiiril.  
 

1. Eraldis on kuivendusest juba mõjutatud – eraldise kõrval asub olemasolev kraav.  
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju, kuna eraldis on juba 

kuivendusest mõjutatud. 
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada. 

 
40. TY238  eraldis 18  pindala 0,94 ha 

 
Metsaregistris märgitud sõnajala kasvukohatüüp. Maa-ameti mullakaardi alusel on eraldise mulla-
liigiks LkGn ja G1. Mullasondi mullaprofiili järgi on tegemist leetja gleimullaga (G1), osaliselt ka 
leostunud gleimullaga (G0), antud alale vastab tarna-angervaksa kasvukohatüüp. Eraldis on 
kuivenduse poolt osaliselt mõjutatud, kuivenduskraav asub eraldise lõunapiiril kruusatee servas.  
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1. Eraldis on kuivendusest juba mõjutatud – eraldise kõrval asub olemasolev kraav.  
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju, kuna eraldis on juba 

kuivendusest mõjutatud. 
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada. 

 
41. TY238  eraldis 23  pindala 2,11 ha 

 
Metsaregistris märgitud sõnajala kasvukohatüüp. Maa-ameti mullakaardi alusel on eraldise mulla-
liigiks G1. Mullasondi mullaprofiili järgi on tegemist gleistunud mõõdukalt leetunud huumuslik 
leedemuld (LkIIg), osaliselt ka G1, antud alale vastab jänesekapsa-mustika, osaliselt ka angervaksa 
kasvukohatüüp. Eraldis on kuivenduse poolt mõjutatud, kuivenduskraavid asuvad kagu- ja 
edelapiiril.  
 

1. Eraldis on kuivendusest juba mõjutatud – eraldise kõrval asuvad olemasolevad kraavid.  
2. Kuivendusvõrgu rekonstrueerimine ei suurenda negatiivset mõju, kuna eraldis on juba 

kuivendusest mõjutatud. 
3. Negatiivse mõju vähendamiseks lisameetmeid ei ole vaja rakendada. 

 
 
Kokkuvõte 
 
Välitööde käigus selgitati välja lodu ja sõnajala kasvukohatüüpide esinemine ning paiknemine 
rekonstrueeritava metsaparandusobjekti piires. Tulemusi kajastab tabel lisas 1.  
Lähteülesande järgi esines lodu ja sõnajala kasvukohatüüpe  kokku 41 eraldisel. Välitöödel loeti 
mullasondi proovide, kasvutingimuste ja taimkatte alusel lodu ja sõnajala kasvukohatüüpidele 
vastavaks 8 eraldist (tähistatud tabelis kollase tooniga). 
 
Kuivendamata lodu ja sõnajala kasvukohatüüpi antud eraldistel ulatuslikult ei esine. Lodu 
kasvukohatüübi esinemise puhul peaks olema tegemist õhukese või keskmise tüsedusega 
madalsoomullaga ja sõnajala kasvukohatüübi puhul leostunud gleimullaga, küllastunud 
gleimullaga (G(0)), mille puhul on oluline liikuv põhjavesi. Välitöödel selgus, et sageli olid 
lodu kasvukohatüübiks määratud alad, kus pigem on tegemist jänesekapsa-kõdusoo 
kasvukohaga (tüse hästilagunenud madalsoo muld) või angervaksa ja tarna-angervaksa 
kasvukohatüübid. Sõnajala kasvukohatüübiks olid määratud alad, mis pigem on angervaksa, 
tarna-angervaksa või jänesekapsa-mustika kasvukohatüübid. 
 
 
Kogu uuritav ala on korrapärase kuivendus- ja teedevõrguga majandatud metsadega, kus kõik 
metsaeraldised on vähemal või suuremal määral juba kuivenduse poolt mõjutatud. Lisaks 
korrapäraselt asuvatele kuivenduskraavidele on osadel eraldistel ka vanemaid, ilmselt juba 
kroonumetsade ajal käsitsi kaevatud kraave, mis seni osaliselt toimivad, kuid on ka setetest 
ummistunud lõike.  
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Kuivendusest tuleneva negatiivse mõju vähendamiseks pole vaja rakendada olulisel määral 
lisameetmeid, kuid tuleks vältida seni kuivendusest vähem mõjutatud alade täiendavat 
kuivendamist (puhastada võib juba olemasolevad kraavid, kuid ei tohiks täiendavaid kraave 
ehitada). Sellised eraldised on: 
TY208 eraldis 3 
TY209 eraldis 2 ja 11 
TY 220 eraldised 8 ja 9. 
 
 
 
Ülevaate uuritud eraldistest annab rekonstrueeritava kuivendusobjekti skeem lisas 2. 
 
Lisa 1: 2022. a. välitööde ning metsakorralduse käigus määratud metsakasvukohatüübid 
uuritaval alal 
Lisa 2:  Kontrollitud kasvukohatüüpide kuivendusobjektil paiknemise  skeem 
 
 
 
 
Eksperthinnangu andis 
 
 
OÜ Metsabüroo 
Reg. kood 10908249 
 
 
30.04.2022 
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Lisa 1. Uuritud eraldiste kasvukohatüübid (KKT) metsakorralduse järgi ja 2022.a. ekspertiisi järgi 
 

Kvartal Eraldis 
Pindala 

(ha) 
KKT Metsakor-

raldus 
KKT eksper-

tiis 2022 

TY091 14 0,26 LD k-jo 

TY091 15 0,45 LD k-jo 

TY092 6 1,10 LD k-jo 

TY092 7 4,85 LD k-jo (ta, an) 

TY116 1 1,61 LD k-jo 

TY116 2 6,19 LD k-jo 

TY116 3 1,78 LD k-jo 

TY167 2 0,76 LD k-an 

TY177 3 0,47 LD k-ta 

TY181 5 0,54 SJ k-an 

TY182 10 0,31 LD k-ld 

TY182 11 0,95 SJ k-jm (k-an) 

TY189 18 1,04 LD k-an 

TY190 19 1,07 LD k-an 

TY194 10 1,42 LD k-jm, (k-an) 

TY198 18 0,43 LD k-ld 

TY199 10 0,64 LD k-ta 

TY208 3 1,41 SJ k-sj 

TY209 2 1,27 SJ k-ta 

TY209 4 1,70 LD k-ta, (k-an) 

TY209 6 0,57 LD k-ta 

TY209 11 0,48 LD ld 

TY210 18 1,06 SJ k-jm 

TY211 23 2,08 SJ k-an 

TY211 24 0,89 SJ k-an 

TY211 25 0,55 SJ k-an 

TY220 8 1,35 LD ld, (md) 

TY220 9 0,56 LD k-ta 

TY221 13 0,79 LD k-ld 

TY226 9 0,41 SJ k-ta 

TY229 20 0,49 LD k-ta 

TY231 6 0,52 LD k-ld 

TY233 18 0,59 LD k-an 

TY233 21 1,92 SJ k-jm 

TY234 3 0,84 SJ k-sj 

TY234 26 0,65 SJ k-an 

TY238 5 0,57 SJ k-tr (k-md) 

TY238 14 0,27 SJ k-ta 

TY238 16 0,30 SJ k-an (k-ta) 

TY238 18 0,94 SJ k-ta 
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TY238 23 2,11 SJ k-jm (k-an) 

  KOKKU: 46.19     

 
Kasutatud kasvukohatüüpide lühendid: 

 
LD. ld  lodu 
SJ, sj  sõnajala  
an  angervaksa 
ta  tarna-angervaksa 
tr  tarna 
jo  jänesekapsa-kõdusoo 
jm  jänesekapsa-mustika 
md  madalsoo 
 
k kuivenduse tähis 

 
 
 
 
 



 

Foto 1. Kuusik TY091 eraldisel 14. 
 

Foto 2. Mullaproov TY091 eraldisel 14. 



 

Foto 3. Kuusenoorendik TY091 eraldisel 15. 
 

Foto 4. Mullaproov TY091 eraldisel 15. 
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Foto 5. Kaasik TY092 eraldisel 6. 

 

Foto 6. Mullaproov TY092 eraldisel 6. 
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Foto 7. Kaasik TY092 eraldisel 7. 

 

Foto 8. Mullaproov TY092 eraldisel 7. 
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Foto 9. Kaasik TY116 eraldisel 1 

 

Foto 10. Mullaproov TY116 eraldisel 1. 
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Foto 11. Vana kraav TY116 eraldisel 2. 
 

Foto 12. Mullaproov TY eraldisel 2. 
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Foto 13. Segamets TY116 eraldisel 3. 

 

Foto 14. Mullaproov TY116 eraldisel 3. 



27 
 

 

Foto 15. Latimetsa kaasik TY167 eraldisel 2 

 

Foto 16. Mullaproov TY167 eraldisel 2. 
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Foto 17. Noorendik TY177 eraldisel 3. 

 

Foto 18. Mullaproov TY177 eraldisel 3. 
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Foto 19. Noorendik TY181 eraldisel 5. 

 

Foto 20. Mullaproov TY181 eraldisel 5. 



30 
 

 

Foto 21. Lodukaasik TY182 eraldisel 10. 

 

Foto 22. Mullaproov TY182 eraldisel 10. 
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Foto 23. Kaasik TY182 eraldisel 11. 
 

Foto 24. Mullaproov TY182 eraldisel 11. 
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Foto 25. Uuenev raielank TY189 eraldisel 18. 

 

Foto 26. Mullaproov TY189 eraldisel 18. 
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Foto 27. Kaasik TY190 eraldisel 19. 
 

Foto 28. Mullaproov TY190 eraldisel 19. 



34 
 

 

Foto 29. Kaasik TY194 eraldisel 10. 

 

Foto 30. Mullaproov TY194 eraldisel 10. 
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Foto 31. Kuusik TY198 eraldisel 18. 

 

Foto 32. Mullaproov TY198 eraldisel 18. 
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Foto 33. Puistu TY199 eraldisel 10. 

 

Foto 34. Mullaproov TY199 eraldisel 10. 
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Foto 35. Sanglepik TY208 eraldisel 3. 

 

Foto 36. Mullaproov TY208 eraldisel 3. 
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Foto 37. Segamets TY209 eraldisel 2. 

 

Foto 38. Mullaproov TY209 eraldisel 2. 
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Foto 39. Kaasik TY209 eraldisel 4. 

 

Foto 40. Mullaproov TY209 eraldisel 4. 
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Foto 41. Sanglepik TY 209 eraldisel 6. 
 

Foto 42. Mullaproov TY209 eraldisel 6. 
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Foto 43. Sanglepanoorendik TY209 eraldisel 11. 

 

Foto 44. Mullaproov TY209 eraldisel 11. 
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Foto 45. Männi-kuuse segamets TY210 eraldisel 18. 

 

Foto 46. Mullaproov TY210 eraldisel 18. 
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Foto 47. Haavaga uuenev raielank TY211 eraldis 23. 

 

Foto 48. Mullaproov TY211 eraldisel 23. 
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Foto 49. Männi-kuuse segamets TY211 eraldisel 24. 

 

Foto 50. Mullaproov TY211 eraldisel 24. 
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Foto 51. Kaasik TY211 eraldisel 25. 

 

Foto 52. Mullaproov TY211 eraldisel 25. 
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Foto 53. Uuenev raielank TY220 eraldisel 8. 
 

Foto 54. Mullaproov TY220 eraldisel 8. 
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Foto 55. Noorendik TY220 eraldisel 9. 

 

Foto 56. Mullaproov TY220 eraldisel 9. 
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Foto 57. Sanglepik TY 221 eraldis 13. 

 

Foto 58. Mullaproov TY221 eraldisel 13. 
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Foto 59. Kuusenoorendik TY226 eraldisel 9. 
 

Foto 60. Mullaproov TY226 eraldisel 9. 
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Foto 61. Kaasik TY 229 eraldisel 20. 

 

Foto 62. Mullaproov TY229 eraldisel 20. 
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Foto 63. Sanglepik TY231 eraldisel 6. 

 

Foto 64. Mullaproov TY231 eraldisel 6. 
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Foto 65. Noorendik TY233 eraldisel 18. 

 

Foto 66. Mullaproov TY233 eraldisel 18. 
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Foto 67. Männik TY 233 eraldisel 21. 

 

Foto 68. Mullaproov TY233 eraldisel 21. 
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Foto 69. Sanglepik TY234 eraldisel 3. 
 

Foto 70. Mullaproov TY234 eraldisel 3. 
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Foto 71. Kuusik TY234 eraldisel 26. 

 

Foto 72. Mullaproov TY234 eraldisel 26. 
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Foto 73. Kasenoorendik TY238 eraldisel 5. 

 

Foto 74. Mullaproov TY238 eraldisel 5. 
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Foto 75. Kaasik TY238 eraldisel 14. 

 

Foto 76. Mullaproov TY238 eraldisel 14. 
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Foto 77. Kaasik TY238 eraldisel 16. 

 

Foto 78. Mullaproov TY238 eraldisel 16. 
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Foto 79. Kasega uuenev raielank TY238 eraldisel 18. 

 

Foto 80. Mullaproov TY238 eraldisel 18. 
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Foto 81. Segamets TY238 eraldisel 23. 
 

Foto 82. Mullaproov TY238 eraldisel 23. 


