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Koostajad: Koostamise aeg:

metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018

bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 27.08.2018

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):

KÕRVE/TTP-412PAASVERE 2105790030020 001 1985 1058,9 ha

Kokku 1058,9 ha

1.2. Tee nimi: olemasolev rek uus

Haru tee 2,75 2,75 km

Kõrve-Adomäe 5,31 5,31 km

Kärje-Kõrve 4,03 1,19 km

Laibaristi tee 4,46 3,19 km

Kokku 16,55 12,44 0 km

1.3. Katastriüksused kus objekt asub:

RMK hallatav maa:

1099,5 ha

Võõras maa: 0,3 ha

Reformimata maa:

Kokku 1099,8 ha

1.4. Objekt paikneb kvartalitel:

1.5. RMK metsamaa pindala 1368 ha

sh majandamispiirangutega metsamaa 165,5 ha

Muu maa 22,8 ha

2. Kuivendusvõrk

2.1. MPS eesvool objektil:

Maaprandussüstee

mi kood

Ehitise 

kood MSR pikkus

KÕRVE/TTP-412PAASVERE 2105790030020 001 2,59 km

LUUSSAARE/PÜ-17PAASVERE 2105790030020 002 1,02 km

Kokku 3,61 km

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

102,53 76,66 5,41 km

Kokku 102,53 76,66 5,41 km

3.

3.1. Kasvukohatüüp: pind ha

osakaal 

%

jänesekapsa-pohla    (JP) 1,15 0,08

jänesekapsa          (JK) 12,26 0,9

jänesekapsa-mustika  (JM) 176,63 12,91

mustika              (MS) 47,18 3,45

naadi                (ND) 403 29,46

karusambla-mustika   (KM) 74,73 5,46

karusambla           (KR) 62,78 4,59

angervaksa           (AN) 559,84 40,93

tarna-angervaksa     (TA) 10,99 0,8

osja                 (OS) 0,05 0

Kasvukohatüüpide osakaal süsteemi üldpindalast

Projekteeritav*

PV145; 

PV140; PV141; PV142; PV143; PV144; 

PV126; PV127; PV128; PV129; PV130; 

PV115; PV116; PV117; PV124; PV125; 

PV103; PV111; PV112; PV113; PV114; 

PV098; PV099; PV100; PV101; PV102; 

PV082; PV083; PV084; PV085; PV097; 

PV073; PV075; PV079; PV080; PV081; 

PV064; PV065; PV066; PV071; PV072; 

KõrveKeskkonnamõju analüüs

38101:001:0558; 38101:002:0411; 

38101:005:0143; 

38101:002:0319; 38101:002:0322; 

Projekteeritav*

kõrve kma kokkuvõte.xls
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sinika               (SN) 5,39 0,39

mustika-kõdusoo      (MO) 5,78 0,42

jänesekapsa-kõdusoo  (JO) 7,55 0,55

siirdesoo            (SS) 0,63 0,05

* täidetakse projekteerimise käigus

kõrve kma kokkuvõte.xls
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Nr KV ER Pind
Kaitse-

väärtus*

Eraldise mõjutatus 

kuivendusest**

Mõju kirjeldus 

kaitseväärtusele
Leevendavad meetmed

1 PV064 10 1,98 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

2 PV072 6 4,95 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

3 PV080 15 1,17 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

4 PV082 5 3,41 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

5 PV083 7 1,63 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

6 PV086 11 1,86 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

7 PV097 7 0,65 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

8 PV097 11 3,16 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

9 PV099 1 7,51 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

10 PV111 14 3,51 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

11 PV111 22 5,2 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

12 PV114 1 10,5 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

13 PV114 2 9,97 TA kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

14 PV115 7 5,18 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

15 PV115 8 1,09 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

16 PV124 15 1,19 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

17 PV124 21 3,91 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

18 PV125 8 0,81 AN kkt tervikuna mõjutatud

veerežiimi mõjutamine, 

millega võib kaasneda kkt 

degradeerumine

OÜ Metsabüroo eksperthinnangu alusel tegemist kuivendatud angervaksa kasvukohatüübiga, kus meetmeid 

negatiivsete mõjude vähendamiseks ei pea rakendama

19 PV129 19 0,59 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

20 PV130 15 2,7 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

21 PV141 21 5,12 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

22 PV143 5 1,63 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

23 PV143 17 2,22 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

24 PV143 21 0,12 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

25 PV144 3 7,62 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

26 PV144 6 1,3 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

27 PV208 4 1,25 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

28 PV208 5 0,3 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).

KõrveKeskkonnamõju analüüs

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:

Tabel 2. Märjad metsad - RMK maa

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

kõrve kma kokkuvõte.xls
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Nr
Objekti kood 

(KKR kood)
Kaitserežiim Mõju kirjeldus kaitseväärtusele Leevendavad meetmed

1 -1870445083 Natura elupaik oht elupaigatüübi kahjustamiseks

puhastatakse ainult olemasolavad teekraavid, uusi kraave ei ehitata, kaevetööd tehakse ainult 

kraavi teepoolsel küljel, pinnast elupaigatüübiks määratud puistu alla ei tõsteta, elupaiga 

servas trassiraiet ei tehta

2 -442951442 Natura elupaik oht elupaigatüübi kahjustamiseks

puhastatakse ainult olemasolavad teekraavid, uusi kraave ei ehitata, kaevetööd tehakse ainult 

kraavi teepoolsel küljel, pinnast elupaigatüübiks määratud puistu alla ei tõsteta, elupaiga 

servas trassiraiet ei tehta

3 -670745540 Natura elupaik oht elupaigatüübi kahjustamiseks

puhastatakse ainult olemasolavad teekraavid, uusi kraave ei ehitata, kaevetööd tehakse ainult 

kraavi teepoolsel küljel, pinnast elupaigatüübiks määratud puistu alla ei tõsteta, elupaiga 

servas trassiraiet ei tehta

4 1295115158 Natura elupaik oht elupaigatüübi kahjustamiseks

puhastatakse ainult olemasolavad teekraavid, uusi kraave ei ehitata, kaevetööd tehakse ainult 

kraavi teepoolsel küljel, pinnast elupaigatüübiks määratud puistu alla ei tõsteta, elupaiga 

servas trassiraiet ei tehta

5 146569314 Natura elupaik oht elupaigatüübi kahjustamiseks

puhastatakse ainult olemasolavad teekraavid, uusi kraave ei ehitata, kaevetööd tehakse ainult 

kraavi teepoolsel küljel, pinnast elupaigatüübiks määratud puistu alla ei tõsteta, elupaiga 

servas trassiraiet ei tehta

6 1565848096 Natura elupaik
oht elupaigatüübi kahjustamiseks, veerežiimi 

mõjutamine

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

teekraavid)

7 164:RTR:001 Pärandkultuuri objekt oht väärtuse kahjustamiseks vältida väärtuse kahjustamist tööde käigus

8 381:HII:001 Pärandkultuuri objekt oht väärtuse kahjustamiseks
uusi teid ja kraave kaitsevööndisse ei rajata, pinnast alale ei ladestata; vältida puude tüvede 

ja juurte kahjustamist

9 381:KIS:002 Pärandkultuuri objekt oht väärtuse kahjustamiseks vältida väärtuse kahjustamist tööde käigus; võimalusel konserveerida

10 381:MMS:001 Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

11 381:MMS:002 Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

12 381:PIM:003 Pärandkultuuri objekt oht väärtuse kahjustamiseks
võimalusel rajatakse uued teid ja kraavi väärtust säilitades; vajadusel väärtuse teisaldamine 

RMK pärandkultuuri spetsialisti soovituste alusel

13 381:POK:003 Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

14 381:RAV:001 Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

15 381:RIP:001 Pärandkultuuri objekt oht väärtuse kahjustamiseks
uusi teid ja kraave kaitsevööndisse ei rajata, trassiraiet alal ei tehta; pinnast ei ladestata 

lähemale kui 15m; vältida puude tüvede ja juurte kahjustamist

16 381:RTR:002 Pärandkultuuri objekt oht väärtuse kahjustamiseks vältida väärtuse kahjustamist tööde käigus

17 381:RTR:003 Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

18 381:RTR:005 Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

19 381:SAU:001 Pärandkultuuri objekt oht väärtuse kahjustamiseks vältida väärtuse kahjustamist tööde käigus

20 381:SAU:002 Pärandkultuuri objekt oht väärtuse kahjustamiseks vältida väärtuse kahjustamist tööde käigus

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

KõrveKeskkonnamõju analüüs

kõrve kma kokkuvõte.xls
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21 381:VKK:014 Pärandkultuuri objekt oht väärtuse kahjustamiseks vältida väärtuse kahjustamist tööde käigus

22 381:VKK:016 Pärandkultuuri objekt oht väärtuse kahjustamiseks vältida väärtuse kahjustamist tööde käigus

23 65645083 Natura elupaik mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud 

24 815:RTR:003 Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

25 876978922 Natura elupaik mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud 

26 KLO1100954 Sihtkaitsevöönd
oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; 

veerežiimi mõjutamine

keelatud on uute teede, kraavide, voolunõvade, maha- ja möödasõitukohtade rajamine ning 

teekoridori laiendamine

27 KLO1100955 Sihtkaitsevöönd
oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; 

veerežiimi mõjutamine

keelatud on uute teede, kraavide, voolunõvade, maha- ja möödasõitukohtade rajamine ning 

teekoridori laiendamine; raied keelatud 01.03-31.08; teedel 1.02-30.06; detailsed tingimused 

KeA kirjas 11.07.2018 nr 7-9/18/9763-3

28 KLO1100957 Sihtkaitsevöönd
oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; 

veerežiimi mõjutamine

keelatud on uute teede, kraavide, voolunõvade, maha- ja möödasõitukohtade rajamine ning 

teekoridori laiendamine; raied keelatud 01.03-31.08; teedel 1.02-30.06; detailsed tingimused 

KeA kirjas 11.07.2018 nr 7-9/18/9763-3

29 KLO1100961 Piiranguvöönd oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks
keelatud on uute teede, kraavide, voolunõvade, maha- ja möödasõitukohtade rajamine ning 

teekoridori laiendamine

30 KLO1100964 Sihtkaitsevöönd
oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; 

veerežiimi mõjutamine

keelatud on uute teede, kraavide, voolunõvade, maha- ja möödasõitukohtade rajamine ning 

teekoridori laiendamine; raied keelatud 01.03-31.08; teedel 1.02-30.06; detailsed tingimused 

KeA kirjas 11.07.2018 nr 7-9/18/9763-3

31 KLO3100642 Püsielupaiga piiranguvöönd veerežiimi mõjutamine
keelatud on uute teede, kraavide, voolunõvade, maha- ja möödasõitukohtade rajamine ning 

teekoridori laiendamine

32 KLO3100724 Püsielupaiga piiranguvöönd veerežiimi mõjutamine
keelatud on uute teede, kraavide, voolunõvade, maha- ja möödasõitukohtade rajamine ning 

teekoridori laiendamine

33 KLO3102002 Püsielupaiga sihtkaitsevöönd oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks
keelatud on uute teede, kraavide, voolunõvade, maha- ja möödasõitukohtade rajamine ning 

teekoridori laiendamine

34 KLO3102147 Püsielupaiga sihtkaitsevöönd
oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; 

veerežiimi mõjutamine

keelatud on uute teede, kraavide, voolunõvade, maha- ja möödasõitukohtade rajamine ning 

teekoridori laiendamine; väljaspool teid liikumispiirang 01.03-31.08

35 KLO9102206 Liigi leiukoht (loomad, II kat)
häirimine sigimis- ja pesitsusperioodil, 

elupaiga kahjustamine

trassiraieid ja ehitustöid on keelatud perioodil 15.04-30.06; uusi kraave ei rajata ning 

võimalusel jätta olemasolevad rekonstrueerimata

36 KLO9102208 Liigi leiukoht (loomad, II kat)
häirimine sigimis- ja pesitsusperioodil, 

elupaiga kahjustamine

trassiraieid ja ehitustöid on keelatud perioodil 15.04-30.06; uusi kraave ei rajata ning 

võimalusel jätta olemasolevad rekonstrueerimata

37 KLO9102333 Liigi leiukoht (loomad, I kat) häirimine sigimis- ja pesitsusperioodil trassiraieid ja ehitustöid on keelatud perioodil 15.03-31.08

38 KLO9104277 Liigi leiukoht (loomad, I kat)
häirimine sigimis- ja pesitsusperioodil, 

elupaiga kahjustamine
trassiraieid ja ehitustöid on keelatud perioodil 01.03-31.05

39 KLO9107654 Liigi leiukoht (loomad, I kat)
häirimine sigimis- ja pesitsusperioodil, 

elupaiga kahjustamine
trassiraieid ja ehitustöid on keelatud perioodil 01.03-31.05

40 KLO9311062 Liigi leiukoht (taimed, II kat)
oht kaitseväärtuse kahjustamiseks, veerežiimi 

mõjutamiseks
uusi teid ja kraave alast 50m raadiuses ei rajata

41 KLO9311063 Liigi leiukoht (taimed, III kat) mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

42 KLO9311072 Liigi leiukoht (taimed, II kat)
oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; 

veerežiimi mõjutamine
uusi teid ja kraave alast 50m raadiuses ei rajata

kõrve kma kokkuvõte.xls
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43 KLO9311073 Liigi leiukoht (taimed, II kat)
oht kaitseväärtuse kahjustamiseks, veerežiimi 

mõjutamiseks
uusi teid ja kraave alale ja alaga piirnevalt ei rajata; leiukoha servas trassiraieid ei tehta

44 KLO9322441 Liigi leiukoht (taimed, III kat) mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

45 KLO9322442 Liigi leiukoht (taimed, III kat) mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud 

46 KLO9329441 Liigi leiukoht (taimed, II kat)
oht kaitseväärtuse kahjustamiseks, veerežiimi 

mõjutamiseks

jätta kahe leiukoha vaheline kraavilõik kvartalite PV128 ja PV144 piiril rekonstrueerimata; 

uusi teid ja kraave alale ei rajata; leiukoha servas trassiraieid ei tehta

47 KLO9329445 Liigi leiukoht (taimed, II kat)
oht kaitseväärtuse kahjustamiseks, veerežiimi 

mõjutamiseks
uusi teid ja kraave alale ja alaga piirnevalt ei rajata; leiukoha servas trassiraieid ei tehta

48 KLO9329450 Liigi leiukoht (taimed, II kat)
oht kaitseväärtuse kahjustamiseks, veerežiimi 

mõjutamiseks

jätta kahe leiukoha vaheline kraavilõik kvartalite PV128 ja PV144 piiril rekonstrueerimata; 

uusi teid ja kraave alale ei rajata; leiukoha servas trassiraieid ei tehta

49 KLO9335123 Liigi leiukoht (taimed, I kat) oht kaitseväärtuse kahjustamiseks
uusi teid ja kraave alale ei rajata; kavandatava püsielupaigaga idast piirnevat kuivendajat ei 

rekonstrueerita

50 KLO9336937 Liigi leiukoht (taimed, III kat) mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

51 KLO9400449 Liigi leiukoht (taimed, III kat) oht kaitseväärtuse kahjustamiseks
uusi teid ja kraave alale ei rajata; teetrassi leiukoha arvelt ei laiendata; leiukoha servas 

trassiraieid ei tehta üle 20cm diameetriga puistus

52 KLO9400450 Liigi leiukoht (taimed, III kat) oht kaitseväärtuse kahjustamiseks
uusi teid ja kraave alale ei rajata; teetrassi leiukoha arvelt ei laiendata; leiukoha servas 

trassiraieid ei tehta üle 20cm diameetriga puistus

53 KLO9400527 Liigi leiukoht (taimed, III kat) oht kaitseväärtuse kahjustamiseks
uusi teid ja kraave alale ei rajata; teetrassi leiukoha arvelt ei laiendata; leiukoha servas 

trassiraieid ei tehta üle 20cm diameetriga puistus

54 KLO9400528 Liigi leiukoht (taimed, III kat) mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud 

55 KLO9400859 Liigi leiukoht (taimed, III kat) oht kaitseväärtuse kahjustamiseks uusi teid ja kraave alale ei rajata; leiukoha servas trassiraieid ei tehta

56 KLO9700143 Liigi leiukoht (seened, III kat) oht kaitseväärtuse kahjustamiseks
uusi teid ja kraave alale ei rajata; teetrassi leiukoha arvelt ei laiendata; leiukoha servas 

trassiraieid ei tehta üle 20cm diameetriga puistus

57 KLO9700246 Liigi leiukoht (seened, III kat) mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

58 KLO9700276 Liigi leiukoht (seened, III kat) mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud 

59 PLO1000571 Kavandatav kaitseala oht kaitseväärtuse kahjustamiseks meetmed tsoneeringu põhised

60 PLO2000738 Kavandatav kaitsevöönd veerežiimi mõjutamine
keelatud on uute teede, kraavide, voolunõvade, maha- ja möödasõitukohtade rajamine ning 

teekoridori laiendamine

61 PLO2000738
Kavandatav kaitsevöönd 

(piiranguvöönd)
veerežiimi mõjutamine

keelatud on uute teede, kraavide, voolunõvade, maha- ja möödasõitukohtade rajamine ning 

teekoridori laiendamine

62 VEE1057400 Veekogu piiranguvöönd
oht kütuste ja määrdeainete sattumiseks vette, 

setete kandumine suublasse

järgida ohutusnõudeid õlide ja määrdeainete käsitlemisel, ehitustööd teostada 

madalveeperioodil; vältida setete kandumist veekogusse, vajadusel projekteerida 

settebasseinid või rakendada teisi meetmeid; veekaitsevööndis keelatud puu- ja põõsarinde 

raie ilma Keskkonnaameti nõusolekuta

63 VEE1057900 Veekogu piiranguvöönd
oht kütuste ja määrdeainete sattumiseks vette, 

setete kandumine suublasse

järgida ohutusnõudeid õlide ja määrdeainete käsitlemisel, ehitustööd teostada 

madalveeperioodil; vältida setete kandumist veekogusse, vajadusel projekteerida 

settebasseinid või rakendada teisi meetmeid; veekaitsevööndis keelatud puu- ja põõsarinde 

raie ilma Keskkonnaameti nõusolekuta
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64 VEP143136 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)

65 VEP143149 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)

66 VEP143150 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)

67 Liigi leviku kaitsevöönd oht leviku tõkke tekkimiseks tee- ja/või kraavitrassi laius ei tohi ületada 30 meetrit

68 Liigi leviku kaitsevöönd oht leviku tõkke tekkimiseks uusi teid ja kraave alale ei rajata; trassiraietega ei raiuta üle 25 cm diameetriga puid

69 Kavandatav kaitsevöönd oht kaitseväärtuse kahjustamiseks

keelatud on uute teede, kraavide, voolunõvade, maha- ja möödasõitukohtade rajamine ning 

teekoridori laiendamine; kavandatava püsielupaigaga idast piirnevat kuivendajat ei 

rekonstrueerita

70
Kavandatav kaitsevöönd 

(sihtkaitsevöönd)
oht kaitseväärtuse kahjustamiseks

keelatud on uute teede, kraavide, voolunõvade, maha- ja möödasõitukohtade rajamine ning 

teekoridori laiendamine; kavandatava püsielupaigaga idast piirnevat kuivendajat ei 

rekonstrueerita

71 Kavandatav kaitseala oht kaitseväärtuse kahjustamiseks

keelatud on uute teede, kraavide, voolunõvade, maha- ja möödasõitukohtade rajamine ning 

teekoridori laiendamine; kavandatava püsielupaigaga idast piirnevat kuivendajat ei 

rekonstrueerita

* KAH ala- kõrgendatud avaliku huviga ala.
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