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Koostajad: Koostamise aeg:
Kavandamisspetsialist Madi Nõmm algus: 31.01.2020
Keskkonnamõju analüüsi spetsialist Toomas Hirse lõpp: 14.06.2022

Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa metskond

Nr
Maaprandus- 
süsteemi kood

Ehitise 
kood

Viimane ehituse 
või 
rekonstrueerimise 
aasta

Projektala Mõõtühik

1.1. MPS ehitise nimi (ala):
Seljamäe/ÜP-86 Tuduküla 1105990010240 004 1965 88,8 ha
Essu/TP-633 Tuduküla 1106820030100 002 1994 999,0 ha
Tudu talud mk 1106820030100 004 1994 10,8 ha
Kokku 1098,6 ha

1.2. Tee nimi: olemasolev rek uus
Essu - Jõepere 7,32 5,07 km
Jõepere tee 0,88 0,42 km
Maasikaru - Essu tee 2,82 2,82 km
Maasikaru tee 1,95 1,21 km
Lutsu tee 1,25 km
Kokku 12,97 9,52 1,25 km

1.3. Katastriüksused kus objekt asub:
RMK hallatav maa:

1081,5 ha
Võõras maa:

18,8 ha
Reformimata maa:
Kokku 1100,3 ha

1.4. Objekt paikneb kvartalitel:

1.5. RMK metsamaa pindala 1341,3 ha
sh majandamispiirangutega metsamaa 75,4 ha
Muu maa 37,78 ha

2. Kuivendusvõrk:

2.1.
MPS eesvool objektil:

Maaprandus- 
süsteemi kood

Ehitise 
kood

MSR pikkus

Essu/TP-633 Tuduküla 1106820030100 002 2,29 km
Essu/TP-633 Tuduküla 1106820030100 002 7,06 km
Seljamäe/ÜP-86 Tuduküla 1105990010240 004 2,17 km
Tudu 1 mk 1106820030100 001 2,16 km
Tudu 3/PÜ-20 Tuduküla 1106820030100 003 2,09 km
Tudu talud mk 1106820030100 004 1,18 km
Kokku 16,95 km

Projekteeritav*

TU314; TU316; TU322; TU325; 
TU091; TU115; TU116; TU309; TU312; 
TU077; TU081; TU082; TU083; TU090; 
TU072; TU073; TU074; TU075; TU076; 
TU067; TU068; TU069; TU070; TU071; 
TU055; TU063; TU064; TU065; TU066; 
TU047; TU048; TU049; TU050; TU054; 
TU042; TU043; TU044; TU045; TU046; 
TU034; TU035; TU039; TU040; TU041; 
TU027; TU030; TU031; TU032; TU033; 
TU022; TU023; TU024; TU025; TU026; 

90001:001:0274; 90001:001:0276; 

90005:001:0220; 90005:002:0732; 
44901:006:0001; 90005:001:0140; 
90005:002:0540; 90005:002:0550; 
90005:002:0024; 90005:002:0148; 

Projekteeritav*
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90005:001:0060; 90005:001:0080; 
90001:001:1016; 90001:001:1026; 
90001:001:0416; 90001:001:1015; 
90001:001:0287; 90001:001:0288; 
90001:001:0279; 90001:001:0282; 
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2.2. Veejuhtmete pikkus:
olemasolev**

hoold. 
uuend. 
rek

uus

Kokku 90,16 45,61 2,00 km
3.

3.1. Kasvukohatüüp: pind ha
osakaal 
%

pohla                (PH) 0,51 0,04
jänesekapsa          (JK) 1,85 0,14
jänesekapsa-mustika  (JM) 130,19 9,6
mustika              (MS) 33,1 2,44
naadi                (ND) 179,88 13,26
karusambla-mustika   (KM) 67,9 5
karusambla           (KR) 31,15 2,3
angervaksa           (AN) 630,02 46,44
tarna-angervaksa     (TA) 26,56 1,96
tarna                (TR) 1,81 0,13
sinika               (SN) 3,46 0,26
mustika-kõdusoo      (MO) 0,83 0,06
jänesekapsa-kõdusoo  (JO) 232,46 17,13
siirdesoo            (SS) 3,89 0,29
raba                 (RB) 1 0,07
madalsoo             (MD) 12,04 0,89

* Kõikide veejutmete töömahud s h nõva ja eesvool. Täidetakse projekteerimise käigus
** Projekteerimisala koos puhvriga 150 m

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

Mõju kirjeldus 
kaitseväärtusele

Leevendavad meetmed

1 MA040 20 10,2 MD kkt osaline mõjutatus mõju puudub eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
2 MA040 22 1 RB kkt osaline mõjutatus mõju puudub eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
3 TU022 1 9,41 AN kkt osaline mõjutatus mõju puudub eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
4 TU022 3 7,12 AN kkt osaline mõjutatus mõju puudub eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
5 TU022 7 3,54 AN kkt osaline mõjutatus mõju puudub eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
6 TU023 1 2,51 AN kkt osaline mõjutatus mõju puudub eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
7 TU029 2 4,26 AN kkt osaline mõjutatus mõju puudub eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

8 TU029 7 0,14 AN kkt mõjutamata mõju puudub
OÜ Metsabüroo eksperthinnangu alusel tegemist kuivendatud angervaksa kasvukohatüübiga, kus meetmeid 
negatiivsete mõjude vähendamiseks ei pea rakendama

9 TU029 10 2,67 AN kkt mõjutamata mõju puudub
OÜ Metsabüroo eksperthinnangu alusel tegemist kuivendatud angervaksa kasvukohatüübiga, kus meetmeid 
negatiivsete mõjude vähendamiseks ei pea rakendama

10 TU029 12 0,51 AN kkt osaline mõjutatus mõju puudub eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
11 TU031 6 1,28 AN kkt osaline mõjutatus mõju puudub eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
12 TU031 11 0,83 AN kkt osaline mõjutatus mõju puudub eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
13 TU031 15 2,07 AN kkt osaline mõjutatus mõju puudub eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

14 TU032 2 3,72 AN kkt mõjutamata mõju puudub
OÜ Metsabüroo eksperthinnangu alusel tegemist kuivendatud angervaksa kasvukohatüübiga, kus meetmeid 
negatiivsete mõjude vähendamiseks ei pea rakendama

15 TU041 2 6,1 AN kkt osaline mõjutatus mõju puudub eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
16 TU041 6 1,42 AN kkt osaline mõjutatus mõju puudub eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
17 TU041 7 0,37 AN kkt mõjutamata mõju puudub eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
18 TU041 15 0,76 AN kkt osaline mõjutatus mõju puudub eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
19 TU041 17 1,32 AN kkt osaline mõjutatus mõju puudub eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
20 TU041 19 0,75 AN kkt osaline mõjutatus mõju puudub eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
21 TU041 20 0,92 AN kkt osaline mõjutatus mõju puudub eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
22 TU041 22 2,61 AN kkt osaline mõjutatus mõju puudub eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
23 TU041 25 1,05 AN kkt mõjutamata mõju puudub eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
24 TU043 6 7,51 TA kkt osaline mõjutatus mõju puudub eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
25 TU043 10 2,24 AN kkt osaline mõjutatus mõju puudub eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
26 TU047 6 0,95 AN kkt osaline mõjutatus mõju puudub eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
27 TU055 1 4,44 AN kkt osaline mõjutatus mõju puudub eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
28 TU055 2 1,17 AN kkt osaline mõjutatus mõju puudub eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

29 TU065 6 1,91 AN kkt osaline mõjutatus mõju puudub
OÜ Metsabüroo eksperthinnangu alusel tegemist kuivendatud angervaksa kasvukohatüübiga, kus meetmeid 
negatiivsete mõjude vähendamiseks ei pea rakendama

30 TU065 7 2,06 AN kkt osaline mõjutatus mõju puudub
OÜ Metsabüroo eksperthinnangu alusel tegemist kuivendatud angervaksa kasvukohatüübiga, kus meetmeid 
negatiivsete mõjude vähendamiseks ei pea rakendama

31 TU065 16 0,39 AN kkt tervikuna mõjutatud mõju puudub
OÜ Metsabüroo eksperthinnangu alusel tegemist kuivendatud angervaksa kasvukohatüübiga, kus meetmeid 
negatiivsete mõjude vähendamiseks ei pea rakendama
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Tabel 2. Märjad metsad - RMK maa
Metsaparandusobjektiga piirnevad või objekti maa-alal asuvad osaliselt- ja tervikuna mõjutamata märjad metsad
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32 TU066 16 0,85 AN kkt mõjutamata mõju puudub
OÜ Metsabüroo eksperthinnangu alusel tegemist kuivendatud angervaksa kasvukohatüübiga, kus meetmeid 
negatiivsete mõjude vähendamiseks ei pea rakendama

33 TU067 2 2,43 AN kkt mõjutamata mõju puudub
OÜ Metsabüroo eksperthinnangu alusel tegemist kuivendatud angervaksa kasvukohatüübiga, kus meetmeid 
negatiivsete mõjude vähendamiseks ei pea rakendama

34 TU067 3 1,88 AN kkt mõjutamata mõju puudub
OÜ Metsabüroo eksperthinnangu alusel tegemist kuivendatud angervaksa ja osaliselt naadi kasvukohatüübiga, 
kus meetmeid negatiivsete mõjude vähendamiseks ei pea rakendama

35 TU067 15 1,26 AN kkt osaline mõjutatus mõju puudub eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

36 TU067 17 0,83 AN kkt mõjutamata mõju puudub
OÜ Metsabüroo eksperthinnangu alusel tegemist kuivendatud angervaksa kasvukohatüübiga, kus meetmeid 
negatiivsete mõjude vähendamiseks ei pea rakendama

37 TU067 18 1,31 AN kkt osaline mõjutatus mõju puudub eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
38 TU068 2 2,45 AN kkt osaline mõjutatus mõju puudub eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
39 TU068 10 0,66 AN kkt osaline mõjutatus mõju puudub eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
40 TU068 14 1,06 AN kkt osaline mõjutatus mõju puudub eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
41 TU072 25 1,17 AN kkt osaline mõjutatus mõju puudub eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
42 TU073 3 11,8 AN kkt osaline mõjutatus mõju puudub eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
43 TU073 5 1,03 AN kkt osaline mõjutatus mõju puudub eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
44 TU073 6 4,64 AN kkt osaline mõjutatus mõju puudub eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
45 TU073 7 0,41 AN kkt osaline mõjutatus mõju puudub eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
46 TU073 10 0,38 AN kkt osaline mõjutatus mõju puudub eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
47 TU074 8 10,8 AN kkt osaline mõjutatus mõju puudub eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

48 TU077 7 1,72 AN kkt mõjutamata mõju puudub
OÜ Metsabüroo eksperthinnangu alusel tegemist kuivendatud angervaksa kasvukohatüübiga, kus meetmeid 
negatiivsete mõjude vähendamiseks ei pea rakendama

49 TU082 4 8,2 AN kkt osaline mõjutatus mõju puudub eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
50 TU091 1 4,71 AN kkt osaline mõjutatus mõju puudub eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
51 TU095 5 0,33 AN kkt osaline mõjutatus mõju puudub eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
52 TU098 1 0,68 AN kkt osaline mõjutatus mõju puudub eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
53 TU116 1 1,73 AN kkt osaline mõjutatus mõju puudub eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
54 TU137 2 1,29 AN kkt osaline mõjutatus mõju puudub eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
55 TU137 3 1,16 AN kkt osaline mõjutatus mõju puudub eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
56 TU137 5 1,4 AN kkt osaline mõjutatus mõju puudub eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
57 TU137 6 0,34 AN kkt osaline mõjutatus mõju puudub eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
58 TU139 2 0,6 AN kkt osaline mõjutatus mõju puudub eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
59 TU139 3 1,96 AN kkt osaline mõjutatus mõju puudub eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
60 TU312 4 7,16 AN kkt osaline mõjutatus mõju puudub eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
61 TU316 9 9,29 AN kkt osaline mõjutatus mõju puudub eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
62 TU316 10 1,38 AN kkt osaline mõjutatus mõju puudub eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
63 TU316 20 1,98 AN kkt osaline mõjutatus mõju puudub 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:
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Nr
Objekti kood 
(KKR kood)

Kaitseväärtus Kaitserežiim Mõju kirjeldus kaitseväärtusele Leevendavad meetmed

1 -1075545481 7110* Rabad Natura elupaik mõju puudub, töid alale või sellega piirnevalt ei planeerita leevendavad meetmed pole vajalikud

2 -1524645481
9080* Soostuvad ja soo-
lehtmetsad

Natura elupaik mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid meetmeid
elupaigatüüpi läbivaid, piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei 
rekonstrueerita (va eesvoolud ja teekraavid); uusi trasse ei 
rajata

3 1555745083
7140 Siirde- ja 
õõtsiksood

Natura elupaik mõju puudub, elupaigatüüp on valesti määratud leevendavad meetmed pole vajalikud

4 787845083
91D0* Siirdesoo- ja 
rabametsad

Natura elupaik mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid meetmeid
elupaigatüüpi läbivaid, piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei 
rekonstrueerita (va eesvoolud ja teekraavid); uusi trasse ei 
rajata

5 900:KIV:003 Ohvrikivi Pärandkultuuri objekt mõju puudub, töid alale või sellega piirnevalt ei planeerita leevendavad meetmed pole vajalikud

6 900:RTR:001 Kitsarööpmeline raudtee Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

7 900:SAT:003 Jõepere tellisetehas Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

8 900:TAK:008 Kaukvere Möldri talukoht Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

9 900:VKK:00 Jõepere metsavahikoht Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

10
900:VKK:02
2

Maasikaru metsavahikoht Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

11 900:VKK:02 Kasesilla metsnikukoht Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud
12 901:MNT:00 Vana maantee Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud
13 901:VKK:00 Essu metsavahikoht Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

14 KLO1100132
Sirtsi LKA, Sirtsi soo 
skv.

Sihtkaitsevöönd mõju puudub, töid alale või sellega piirnevalt ei planeerita leevendavad meetmed pole vajalikud

15 KLO1101478
Sirtsi LKA, Kruvissaare 
pv.

Piiranguvöönd mõju puudub, töid alale või sellega piirnevalt ei planeerita leevendavad meetmed pole vajalikud

16 KLO1101483 Sirtsi LKA, Koolma skv. Sihtkaitsevöönd mõju puudub, töid alale või sellega piirnevalt ei planeerita leevendavad meetmed pole vajalikud

17 KLO3102356
Jõepere lendorava 
püsielupaiga 
sihtkaitsevöönd

Püsielupaiga sihtkaitsevöönd mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid meetmeid
uusi kraave ei rajata, olemasolevaid ei rekonstrueerita; uusi 
teid, maha- ja möödasõitukohti ei rajata ning teekoridori ei 
laiendata

18 KLO9102276 metsis (Tetrao urogallus) Liigi leiukoht (loomad\, II kat) mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid meetmeid
trassiraied ja ehitustööd on liigi leiukohas keelatud perioodil 
15.04-30.06; uusi kraave ei rajata

19 KLO9117412 sookurg (Grus grus) Liigi leiukoht (loomad\, III kat) mõju puudub, töid alale või sellega piirnevalt ei planeerita leevendavad meetmed pole vajalikud

20 KLO9117429
väikekoovitaja 
(Numenius phaeopus)

Liigi leiukoht (loomad\, III kat) mõju puudub, töid alale või sellega piirnevalt ei planeerita leevendavad meetmed pole vajalikud

21 KLO9117436 teder (Tetrao tetrix) Liigi leiukoht (loomad\, III kat) mõju puudub, töid alale või sellega piirnevalt ei planeerita leevendavad meetmed pole vajalikud

22 KLO9125102
lendorav (Pteromys 
volans)

Liigi leiukoht (loomad\, I kat) mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid meetmeid
trassiraied ja ehitustööd on liigi leiukohas keelatud perioodil 
01.03-31.05; trassi maksimaalne risti ulatus 20 m

Tabel 3. Kaitseväärtused
Vastavalt Looduskaitseseadusele (RT I 2004, 38, 258) ei avalikustata I ja II kaitsekategooria liikide täpseid leiukohti
Metsaparandusobjektiga piirnevad või objekti maa-alal asuvad looduskaitselised või muud olulist väärtust omavad objektid

EssuKeskkonnamõju analüüs
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23 KLO9127255
kaljukotkas (Aquila 
chrysaetos)

Liigi leiukoht (loomad\, I kat) mõju puudub, töid alale või sellega piirnevalt ei planeerita leevendavad meetmed pole vajalikud

24 KLO9128340
must-toonekurg (Ciconia 
nigra)

Liigi leiukoht (loomad\, I kat) mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid meetmeid
trassiraied ja ehitustööd on liigi leiukohas keelatud perioodil 
15.03-31.08, uusi kraave ei rajata

25 KLO9130269
valgeselg-kirjurähn 
(Dendrocopos leucotos)

Liigi leiukoht (loomad\, II kat) mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid meetmeid
trassiraied ja ehitustööd on liigi leiukohas keelatud perioodil 
01.03-30.06

26 KLO9130404
öösorr (Caprimulgus 
europaeus)

Liigi leiukoht (loomad\, III kat) mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid meetmeid
trassiraied ja ehitustööd on liigi leiukohas keelatud perioodil 
01.05-15.07

27 KLO9130406 hiireviu (Buteo buteo) Liigi leiukoht (loomad\, III kat) mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid meetmeid
trassiraied ja ehitustööd on liigi leiukohas keelatud perioodil 
15.03-31.07

28 KLO9130515
laanepüü (Tetrastes 
bonasia)

Liigi leiukoht (loomad\, III kat) mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid meetmeid
trassiraied ja ehitustööd on liigi leiukohas keelatud perioodil 
01.04-30.06

29 KLO9130516
täpikhuik (Porzana 
porzana)

Liigi leiukoht (loomad\, III kat) mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid meetmeid
trassiraied ja ehitustööd on liigi leiukohas keelatud perioodil 
15.04-30.06; uusi kraave ei rajata

30 PLO1001459
Jõepere lendorava 
püsielupaik

Kavandatav kaitseala mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid meetmeid
uusi kraave ei rajata, olemasolevaid ei rekonstrueerita; uusi 
teid, maha- ja möödasõitukohti ei rajata ning teekoridori ei 
laiendata

31 PLO2002451
Jõepere lendorava 
püsielupaiga 
sihtkaitsevöönd

Kavandatav kaitsevöönd 
(sihtkaitsevöönd)

mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid meetmeid
uusi kraave ei rajata, olemasolevaid ei rekonstrueerita; uusi 
teid, maha- ja möödasõitukohti ei rajata ning teekoridori ei 
laiendata

32 PLO2002452
Jõepere lendorava 
püsielupaiga 
piiranguvöönd

Kavandatav kaitsevöönd 
(piiranguvöönd)

mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid meetmeid
uusi kraave ei rajata, olemasolevaid ei rekonstrueerita; uusi 
teid, maha- ja möödasõitukohti ei rajata ning teekoridori ei 
laiendata

33 RAH0000077 Sirtsi linnuala Natura (linnuala) oht rahvusvahelise tähtsusega ala kahjustamiseks
meetmed vastavalt kaitseväärtustele ja kaitset reguleerivale 
tsoneeringule

34 RAH0000540 Sirtsi loodusala Natura (loodusala) oht rahvusvahelise tähtsusega ala kahjustamiseks
meetmed vastavalt kaitseväärtustele ja kaitset reguleerivale 
tsoneeringule

35 VEE1068200 Purtse jõgi Veekogu piiranguvöönd mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid meetmeid

lähtuda KeA kirjast 08.11.2021 nr 7 9/21/21436-2; 
erodeeruvate pindade katmine või kinnsitamine; järgida 
ohutusnõudeid õlide ja määrdeainete käsitlemisel; ehitustööd 
teostada madalveeperioodil; truubid Purtse jõel tuleb ehitada 
jõega samasse tasapinda ilma astanguta; tööde käigus tuleks 
vältida Purtse jõest mineraalse sette ja kivide välja tõstmist

36 VEE1068300 Sirtsi oja Veekogu piiranguvöönd mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid meetmeid
erodeeruvate pindade katmine või kinnsitamine; järgida 
ohutusnõudeid õlide ja määrdeainete käsitlemisel, ehitustööd 
teostada madalveeperioodil

37 VEP207357 VEP nr.207357 Vääriselupaik mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud
38 Lendorava koridor Liigi leviku kaitsevöönd mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid meetmeid tee- ja/või kraavitrassi laius ei tohi ületada 20 meetrit

39
Sirtsi-Jõepere (Koolma 1) 
metsise mängupaik

Liigi leiukohtade alamkirjed mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid meetmeid
trassiraied ja ehitustööd on liigi mängupaigas keelatud 
perioodil 01.02-31.05; uusi kraave ei rajata

* KAH ala- kõrgendatud avaliku huviga ala.
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