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Koostajad: Koostamise aeg:

Kavandamisspetsialist Madi Nõmm algus: 23.11.2017

Keskkonnamõju analüüsi spetsialist Toomas Hirse lõpp: 20.05.2019

Tabel 1. Objekti üldandmed Alutaguse metskond

Nr
Maaprandus- 

süsteemi kood

Ehitise 

kood

Viimane ehituse või 

rekonstrueerimise 

aasta

Projektala Mõõtühik

1.1. MPS ehitise nimi (ala):

RANNA/PÜ-144 KAUKSI 1105870010001 001 1974 27 ha

JUHANDRA/PÜ-144 KAUKSI 1105870010020 001 1974 134 ha

TAMME/PÜ-144 KAUKSI 1105870010005 001 1974 39 ha

KIVIMAAPÜ-144;TTP-215 1106090010020 001 1970 517 ha

Kokku 717 ha

1.2. Tee nimi: olemasolev rek uus

Kutsevõistluste tee 3,79 2,54 km

Lemmaku metsatee 12,26 7,09 km

Ristikivi - Kõveroja tee 6,91 6,92 km

Roostoja - Tudulinna tee 2,34 2,32 km

Vahe tee 4,42 1,08 km

Kokku 29,72 19,95 0 km

1.3. Katastriüksused kus objekt asub:

RMK hallatav maa:

630,3 ha

Võõras maa:

90 ha

Reformimata maa:

Kokku 720,3 ha

1.4. Objekt paikneb kvartalitel:

1.5. RMK metsamaa pindala 1032,8 ha

sh majandamispiirangutega metsamaa 65,2 ha

Muu maa 136,3 ha

TL156; TL157; 

TL140; TL142; TL145; TL150; TL151; 

TL125; TL126; TL127; TL137; TL138; 

KU187; KU196; KU197; KU198; TL123; 

KU162; KU178; KU179; KU185; KU186; 

KU147; KU148; KU149; KU160; KU161; 

KU128; KU129; KU130; KU131; KU146; 

KU111; KU124; KU125; KU126; KU127; 

KU106; KU107; KU108; KU109; KU110; 

KU086; KU089; KU090; KU091; KU105; 

KU065; KU070; KU071; KU072; KU085; 

KU018; KU046; KU051; KU063; KU064; 

II230; II231; II241; II253; II264; 

81501:005:0322; 

81501:005:0219; 81501:005:0321; 

81501:005:0217; 81501:005:0218; 

81501:005:0139; 81501:005:0140; 

81501:005:0132; 81501:005:0134; 

22401:004:0802; 81501:005:0079; 

22401:004:0456; 22401:004:0520; 

22401:004:0285; 22401:004:0454; 

22401:004:0270; 22401:004:0282; 

22401:004:0223; 22401:004:0262; 

22401:004:0139; 22401:004:0198; 

22401:002:0131; 22401:002:0490; 

13001:001:0070; 13001:001:0071; 

81501:005:0284; 81501:005:0530; 
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22401:004:0755; 81501:004:0240; 

22401:004:0744; 22401:004:0749; 

22401:004:0390; 22401:004:0450; 

22401:001:0416; 22401:002:0360; 

Projekteeritav*

kivimaa-kauksi_kma.xls



2

2. Kuivendusvõrk

2.1. MPS eesvool objektil:

Maaprandus- 

süsteemi kood

Ehitise 

kood MSR pikkus

IISAKU PEAKRAAV 1105960020000 001 9,93 km

JUHANDRA/PÜ-144 KAUKSI 1105870010020 001 3,82 km

KIVIMAAPÜ-144;TTP-215 1106090010020 001 5,28 km

KIVIMAAPÜ-144;TTP-215 1106090010020 001 8,54 km

RANNA/PÜ-144 KAUKSI 1105870010001 001 0,7 km

TAMME/PÜ-144 KAUKSI 1105870010005 001 0,21 km

Kokku 28,48 km

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

84,38 54,02 0,74 km

Kokku 84,38 54,02 0,74 km

3.

3.1. Kasvukohatüüp: pind ha

osakaal 

%

sambliku             (SM) 13,82 1,28

kanarbiku            (KN) 31,07 2,87

pohla                (PH) 262,72 24,27

jänesekapsa-pohla    (JP) 11,52 1,06

jänesekapsa-mustika  (JM) 11,16 1,03

mustika              (MS) 176,87 16,34

karusambla-mustika   (KM) 138,55 12,8

karusambla           (KR) 15,39 1,42

angervaksa           (AN) 0,52 0,05

tarna-angervaksa     (TA) 5,16 0,48

tarna                (TR) 23,89 2,21

sinika               (SN) 161,41 14,91

mustika-kõdusoo      (MO) 100,15 9,25

jänesekapsa-kõdusoo  (JO) 10,61 0,98

siirdesoo            (SS) 22,79 2,11

raba                 (RB) 96,83 8,94

madalsoo             (MD) 0,09 0,01

* täidetakse projekteerimise käigus

Kasvukohatüüpide osakaal süsteemi üldpindalast

Projekteeritav*
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Nr KV ER Pind
Kaitse-

väärtus*

Eraldise mõjutatus 

kuivendusest**

Mõju kirjeldus 

kaitseväärtusele
Leevendavad meetmed

1 II230 3 1,32 RB kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

2 II241 1 2,79 RB kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

3 II242 2 1,86 RB kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

4 II264 10 4,55 RB kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

5 II264 11 0,53 SS kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

6 KU019 28 0,08 SS kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

7 KU025 13 0,21 RB kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

8 KU051 29 0,51 RB kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

9 KU063 11 1,45 SS kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

10 KU089 19 0,05 TR kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

11 KU089 27 0,16 SS kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

12 KU105 24 0,38 SS kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

13 KU105 25 2,53 RB kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

14 KU105 28 2,08 RB kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

15 KU108 27 0,69 RB kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

16 KU109 23 0,18 SS kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

17 KU128 4 0,54 TA kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

18 KU129 2 0,41 SS kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

19 KU129 5 1,31 SS kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

20 TL123 1 3,39 RB kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

21 TL123 11 0,56 RB kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

22 TL125 34 0,78 RB kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

23 TL126 6 4,27 RB kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

24 TL126 13 3,2 RB kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

25 TL127 1 1,87 RB kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

26 TL138 5 1,27 RB kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

27 TL138 17 2,03 RB kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

28 TL142 10 5,9 RB kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

29 TL142 14 1,14 RB kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

30 TL143 1 0,69 RB kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

31 TL151 10 1,53 SS kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

32 TL151 12 3,9 RB kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

33 TL156 42 1,45 RB kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

34 TL157 21 0,85 SS kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

35 TL157 22 4,65 RB kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

36 TL157 27 0,38 SS kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

Kivimaa-KauksiKeskkonnamõju analüüs

Tabel 2. Märjad metsad - RMK maa

Metsaparandusobjektiga piirnevad või objekti maa-alal asuvad osaliselt- ja tervikuna mõjutamata märjad metsad
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37 TL158 1 0,68 SS kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

38 TL162 9 0,53 RB kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

39 TL162 11 0,05 RB kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

40 TL163 1 0,25 RB kkt mõjutamata 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:
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Nr
Objekti kood 

(KKR kood)
Kaitserežiim Mõju kirjeldus kaitseväärtusele Leevendavad meetmed

1 -2042945083 Natura elupaik ei asu kaitsealal leevendavad meetmed pole vajalikud

2 -2049545083 Natura elupaik mõju puudub töid alale ei planeerita

3 -257745481 Natura elupaik oht elupaigatüübi kahjustamiseks
uusi teid ja kraave ei ehitata (va kaitseala tarbeks), vältida raske tehnikaga kooslusel 

liikumist, pinnast alale ei ladestata (va juhul kui olemasoleva kraavi setted tasandatakse)

4 -367945481 Natura elupaik mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

5 -746445083 Natura elupaik mõju puudub töid alale ei planeerita

6 -823645083 Natura elupaik mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

7 1105245083 Natura elupaik veerežiimi mõjutamine
elupaigatüüpi läbivaid, piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei rekonstrueerita (va eesvoolud ja 

teekraavid)

8 1128217260 Natura elupaik oht elupaigatüübi kahjustamiseks
uusi teid ja kraave ei ehitata (va kaitseala tarbeks), vältida raske tehnikaga kooslusel 

liikumist, pinnast alale ei ladestata (va juhul kui olemasoleva kraavi setted tasandatakse)

9 130:PNL:001 Pärandkultuuri objekt oht väärtuse kahjustamiseks vältida väärtuse kahjustamist tööde käigus

10 1301545540 Natura elupaik mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

11 1438045481 Natura elupaik mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

12 1692145083 Natura elupaik mõju puudub töid alale ei planeerita

13 1733945540 Natura elupaik mõju puudub töid alale ei planeerita

14 1758845481 Natura elupaik mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

15 1780945481 Natura elupaik mõju puudub töid alale ei planeerita

16 1888645481 Natura elupaik mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

17 1919145481 Natura elupaik mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

18 224:REE:001 Pärandkultuuri objekt oht väärtuse kahjustamiseks vältida väärtuse kahjustamist tööde käigus

19 586155802 Natura elupaik oht elupaigatüübi kahjustamiseks
uusi teid ja kraave ei ehitata (va kaitseala tarbeks), vältida raske tehnikaga kooslusel 

liikumist, pinnast alale ei ladestata (va juhul kui olemasoleva kraavi setted tasandatakse)

20 663945481 Natura elupaik oht elupaigatüübi kahjustamiseks
uusi teid ja kraave ei ehitata (va kaitseala tarbeks), vältida raske tehnikaga kooslusel 

liikumist, pinnast alale ei ladestata (va juhul kui olemasoleva kraavi setted tasandatakse)

21 778491998 Natura elupaik oht elupaigatüübi kahjustamiseks
uusi teid ja kraave ei ehitata (va kaitseala tarbeks), vältida raske tehnikaga kooslusel 

liikumist, pinnast alale ei ladestata (va juhul kui olemasoleva kraavi setted tasandatakse)

22 778666072 Natura elupaik oht elupaigatüübi kahjustamiseks
uusi teid ja kraave ei ehitata (va kaitseala tarbeks), vältida raske tehnikaga kooslusel 

liikumist, pinnast alale ei ladestata (va juhul kui olemasoleva kraavi setted tasandatakse)

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

Kivimaa-KauksiKeskkonnamõju analüüs

Tabel 4. Kaitseväärtused - avalik
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23 815:HAU:002 Pärandkultuuri objekt oht pärnadkultuuri objekti kahjustamiseks
vältida pinnasetöid teega külgnevas ulatuses, uusi kraave ei rajata; vajalik enne tööde 

algust märkida objekti piirid

24 815:MMS:002 Pärandkultuuri objekt oht väärtuse kahjustamiseks vältida väärtuse kahjustamist tööde käigus

25 815:MVP:001 Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

26 840978578 Natura elupaik oht elupaigatüübi kahjustamiseks
uusi teid ja kraave ei ehitata (va kaitseala tarbeks), vältida raske tehnikaga kooslusel 

liikumist, pinnast alale ei ladestata (va juhul kui olemasoleva kraavi setted tasandatakse)

27 KLO1101303 Sihtkaitsevöönd
oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; veerežiimi 

mõjutamine

võimalusel  piiril olevad kuivendajad tuleb jätta rekonstrueerimata (eemaldada vaid 

voolutõkked)

28 KLO1101310 Piiranguvöönd
oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; veerežiimi 

mõjutamine

võimalusel  piiril olevad kuivendajad tuleb jätta rekonstrueerimata (eemaldada vaid 

voolutõkked); lisaks lähtuda Keskkonnaameti kirjas 22.04.2019 nr 6-2/19/2981-4 esitatud 

nõuetest

29 KLO3100042
Püsielupaiga 

piiranguvöönd
veerežiimi mõjutamine

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

teekoridori laiendamine; olemasolevaid ei rekonstrueerita; lisaks lähtuda Keskkonnaameti 

kirjas 22.04.2019 nr 6-2/19/2981-4 esitatud nõuetest

30 KLO3100043
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; lisaks lähtuda 

Keskkonnaameti kirjas 22.04.2019 nr 6-2/19/2981-4 esitatud nõuetest

31 KLO3100063
Püsielupaiga 

piiranguvöönd
veerežiimi mõjutamine

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

teekoridori laiendamine ning olemasolevate rajatiste rekonstrueerimine

32 KLO3100064
Püsielupaiga 

sihtkaitsevöönd

oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; veerežiimi 

mõjutamine

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

teekoridori laiendamine ning olemasolevate rajatiste rekonstrueerimine; väljaspool teid 

liikumispiirang 01.03-31.08

33 KLO9101281
Liigi leiukoht (loomad, II 

kat)

härimine sigimis- ja pesitsusperioodil, elupaiga 

kahjustamine

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

teekoridori laiendamine ning olemasolevate rajatiste rekonstrueerimine; trassiraieid ja 

ehitustöid on keelatud perioodil 15.04-30.06

34 KLO9101739
Liigi leiukoht (loomad, II 

kat)

härimine sigimis- ja pesitsusperioodil, elupaiga 

kahjustamine

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

teekoridori laiendamine ning olemasolevate rajatiste rekonstrueerimine; trassiraieid ja 

ehitustöid on keelatud perioodil 15.04-30.06

35 KLO9102347
Liigi leiukoht (loomad, 

III kat)

häirimine sigimis- ja pesitsusperioodil, elupaiga 

kahjustamine

trassiraieid ja ehitustöid on keelatud perioodil 15.04-15.07; uusi kraave soovitavalt mitte 

rajada

36 KLO9102370
Liigi leiukoht (loomad, II 

kat)

härimine sigimis- ja pesitsusperioodil, elupaiga 

kahjustamine

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

teekoridori laiendamine ning olemasolevate rajatiste rekonstrueerimine; trassiraieid ja 

ehitustöid on keelatud perioodil 15.04-30.06

37 KLO9107648
Liigi leiukoht (loomad, I 

kat)

härimine sigimis- ja pesitsusperioodil, elupaiga 

kahjustamine
lähtuda Keskkonnaameti kirjas 22.04.2019 nr 6-2/19/2981-4 esitatud nõuetest

38 KLO9119177
Liigi leiukoht (loomad, 

III kat)

häirimine sigimis- ja pesitsusperioodil, elupaiga 

kahjustamine

trassiraieid ja ehitustöid on keelatud perioodil 15.04-15.07; uusi kraave soovitavalt mitte 

rajada

39 KLO9120249
Liigi leiukoht (loomad, 

III kat)
häirimine sigimis- ja pesitsusperioodil trassiraieid ja ehitustöid on keelatud perioodil 16.04-31.07

40 KLO9120264
Liigi leiukoht (loomad, 

III kat)
häirimine sigimis- ja pesitsusperioodil trassiraieid ja ehitustöid on keelatud perioodil 15.04-30.06
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41 KLO9120314
Liigi leiukoht (loomad, 

III kat)

häirimine sigimis- ja pesitsusperioodil, elupaiga 

kahjustamine

trassiraieid ja ehitustöid on keelatud perioodil 15.04-15.07; uusi kraave soovitavalt mitte 

rajada

42 KLO9120330
Liigi leiukoht (loomad, 

III kat)

häirimine sigimis- ja pesitsusperioodil, elupaiga 

kahjustamine

trassiraieid ja ehitustöid on keelatud perioodil 01.03-30.06; uusi kraave soovitavalt mitte 

rajada

43 KLO9120355
Liigi leiukoht (loomad, 

III kat)

häirimine sigimis- ja pesitsusperioodil, elupaiga 

kahjustamine

trassiraieid ja ehitustöid on keelatud perioodil 01.03-30.06; uusi kraave soovitavalt mitte 

rajada

44 KLO9120356
Liigi leiukoht (loomad, 

III kat)

härimine sigimis- ja pesitsusperioodil, elupaiga 

kahjustamine

trassiraieid ja ehitustöid on keelatud perioodil 01.03-30.06; uusi kraave soovitavalt mitte 

rajada

45 KLO9120384
Liigi leiukoht (loomad, 

III kat)

häirimine sigimis- ja pesitsusperioodil, elupaiga 

kahjustamine

trassiraieid ja ehitustöid on keelatud perioodil 01.03-31.07; uusi kraave soovitavalt mitte 

rajada

46 KLO9120386
Liigi leiukoht (loomad, 

III kat)

häirimine sigimis- ja pesitsusperioodil, elupaiga 

kahjustamine

trassiraieid ja ehitustöid on keelatud perioodil 01.03-31.07; uusi kraave soovitavalt mitte 

rajada

47 KLO9120402
Liigi leiukoht (loomad, 

III kat)

härimine sigimis- ja pesitsusperioodil, elupaiga 

kahjustamine
trassiraieid ja ehitustöid on keelatud perioodil 01.03-30.06; uusi kraave ei rajata

48 KLO9120405
Liigi leiukoht (loomad, 

III kat)

härimine sigimis- ja pesitsusperioodil, elupaiga 

kahjustamine
trassiraieid ja ehitustöid on keelatud perioodil 01.03-30.06; uusi kraave ei rajata

49 KLO9120413
Liigi leiukoht (loomad, 

III kat)
härimine sigimis- ja pesitsusperioodil trassiraieid ja ehitustöid on keelatud perioodil 15.04-15.07

50 KLO9120415
Liigi leiukoht (loomad, 

III kat)

härimine sigimis- ja pesitsusperioodil, elupaiga 

kahjustamine
trassiraieid ja ehitustöid on keelatud perioodil 01.04-31.07

51 KLO9120436
Liigi leiukoht (loomad, 

III kat)
häirimine sigimis- ja pesitsusperioodil trassiraieid ja ehitustöid on keelatud perioodil 01.04-30.06

52 KLO9120438
Liigi leiukoht (loomad, 

III kat)
häirimine sigimis- ja pesitsusperioodil trassiraieid ja ehitustöid on keelatud perioodil 01.04-30.06

53 KLO9120441
Liigi leiukoht (loomad, 

III kat)
häirimine sigimis- ja pesitsusperioodil trassiraieid ja ehitustöid on keelatud perioodil 01.04-30.06

54 KLO9120462
Liigi leiukoht (loomad, 

III kat)
häirimine sigimis- ja pesitsusperioodil trassiraieid ja ehitustöid on keelatud perioodil 01.04-30.06

55 KLO9120464
Liigi leiukoht (loomad, 

III kat)
häirimine sigimis- ja pesitsusperioodil trassiraieid ja ehitustöid on keelatud perioodil 01.04-30.06

56 KLO9123901
Liigi leiukoht (loomad, II 

kat)

häirimine sigimis- ja pesitsusperioodil, elupaiga 

kahjustamine

trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 01.03-30.06; uusi teid ja kraave (va 

olemasoleva tee äärde) ei rajata

57 PLO1000572 Kavandatav kaitseala veerežiimi mõjutamine
keelatud on uute teede, kraavide, voolunõvade, maha- ja möödasõitukohtade rajamine ning 

teekoridori laiendamine; olemasolevaid ei rekonstrueerita

58 PLO1000635 Kavandatav kaitseala veerežiimi mõjutamine
keelatud on uute teede, kraavide, voolunõvade, maha- ja möödasõitukohtade rajamine ning 

teekoridori laiendamine; olemasolevaid ei rekonstrueerita

59 PLO2000713 Kavandatav kaitsevöönd veerežiimi mõjutamine
keelatud on uute teede, kraavide, voolunõvade, maha- ja möödasõitukohtade rajamine ning 

teekoridori laiendamine; olemasolevaid ei rekonstrueerita

60 PLO2000713
Kavandatav kaitsevöönd 

(piiranguvöönd)

oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; veerežiimi 

mõjutamine

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

teekoridori laiendamine; olemasolevaid ei rekonstrueerita
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61 PLO2000788 Kavandatav kaitsevöönd veerežiimi mõjutamine
keelatud on uute teede, kraavide, voolunõvade, maha- ja möödasõitukohtade rajamine ning 

teekoridori laiendamine; olemasolevaid ei rekonstrueerita

62 PLO2000788
Kavandatav kaitsevöönd 

(piiranguvöönd)
veerežiimi mõjutamine

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

teekoridori laiendamine; olemasolevaid ei rekonstrueerita

63 PLO2000823 Kavandatav kaitsevöönd
oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; veerežiimi 

mõjutamine

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

teekoridori laiendamine ning olemasolevate rajatiste rekonstrueerimine; väljaspool teid 

liikumispiirang 01.03-31.08

64 PLO2000823
Kavandatav kaitsevöönd 

(sihtkaitsevöönd)

oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; veerežiimi 

mõjutamine

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

teekoridori laiendamine

65 PLO2000950 Kavandatav kaitsevöönd
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; eesvoolu 

puhastamine Keskkonnaameti tingimustel, kuid eelistatult suunata ümber

66 PLO2000950
Kavandatav kaitsevöönd 

(sihtkaitsevöönd)

oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; veerežiimi 

mõjutamine

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

teekoridori laiendamine

67 VEE1058700 Veekogu piiranguvöönd

veerežiimi mõjutamine; heljumi ja pinnase kanne 

veekogusse; oht kütuste ja määrdeainete sattumiseks 

vette

erodeeruvate pindade katmine või kinnsitamine; järgida ohutusnõudeid õlide ja 

määrdeainete käsitlemisel, ehitustööd teostada madalveeperioodil

68 VEE1060800 Veekogu piiranguvöönd

veerežiimi mõjutamine; heljumi ja pinnase kanne 

veekogusse; oht kütuste ja määrdeainete sattumiseks 

vette

erodeeruvate pindade katmine või kinnsitamine; järgida ohutusnõudeid õlide ja 

määrdeainete käsitlemisel, ehitustööd teostada madalveeperioodil

69 VEE1060900 Veekogu piiranguvöönd

veerežiimi mõjutamine; heljumi ja pinnase kanne 

veekogusse; oht kütuste ja määrdeainete sattumiseks 

vette

erodeeruvate pindade katmine või kinnsitamine; järgida ohutusnõudeid õlide ja 

määrdeainete käsitlemisel, ehitustööd teostada madalveeperioodil

70 VEE1061000 Veekogu piiranguvöönd

veerežiimi mõjutamine; heljumi ja pinnase kanne 

veekogusse; oht kütuste ja määrdeainete sattumiseks 

vette

erodeeruvate pindade katmine või kinnsitamine; järgida ohutusnõudeid õlide ja 

määrdeainete käsitlemisel, ehitustööd teostada madalveeperioodil, lisaks lähtuda 

Keskkonnaameti kirjas 22.04.2019 nr 6-2/19/2981-4 esitatud nõuetest

71 VEP157204 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 VEP157205 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 VEPL02135 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 Poollooduslik kooslus mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

75 Poollooduslik kooslus mõju puudub töid alale ei planeerita

* KAH ala- kõrgendatud avaliku huviga ala.
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