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Koostajad: Koostamise aeg:

Kavandamisspetsialist Jüri Koort algus: 21.09.2018

Keskkonnamõju analüüsi spetsialist Toomas Hirse lõpp: 09.10.2022

Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Harjumaa metskond

Nr
Maaprandus- 

süsteemi kood

Ehitise 

kood

Viimane ehituse või 

rekonstrueerimise 

aasta

Projektala Mõõtühik

1.1. MPS ehitise nimi (ala):

Põllküla, ÜP-162 4109920010050 001 1971 44,2 ha

Põllküla, ÜP-162 4031380000020 001 1971 402 ha

Kokku 446,2 ha

1.2. Tee nimi: olemasolev rek uus

Tee380 3,14 1,62 km

Kakupesa tee 0,25 km

Sireli tee 0,45 km

Ülejõe tee 0,05 0 km

Laoküla metsatee 1,44 km

Põllküla tee 0,2 km

Kokku 3,19 1,62 2,34 km

1.3. Katastriüksused kus objekt asub:

RMK hallatav maa:

356,2 ha

Võõras maa:

91,3 ha

Reformimata maa:

Kokku 447,5 ha

1.4. Objekt paikneb kvartalitel:

1.5. RMK metsamaa pindala 411,6 ha

sh majandamispiirangutega metsamaa 1,1 ha

Muu maa 23,11 ha

2. Kuivendusvõrk:

Põllküla metsakuivendus ja teedKeskkonnamõju analüüs

29501:009:0087; 29501:009:0457; 

29501:001:0525; 29501:001:0526; 

29501:001:0523; 29501:001:0524; 

Projekteeritav*

29501:009:0499; 29501:009:0500; 

29501:009:0492; 29501:009:0498; 

29501:009:0490; 29501:009:0491; 

29501:009:0488; 29501:009:0489; 

29501:009:0485; 29501:009:0486; 

29501:009:0459; 29501:009:0460; 

29501:009:0258; 29501:009:0265; 

29501:009:0164; 29501:009:0256; 

29501:009:0007; 29501:009:0080; 

56202:001:0665; 

43101:001:0285; 43101:001:0379; 

29501:009:0501; 29501:009:0502; 

29501:009:0335; 29501:009:0336; 

29501:009:0332; 29501:009:0333; 

29501:009:0300; 29501:009:0303; 

29501:009:0293; 29501:009:0299; 

29501:009:0283; 29501:009:0292; 

29501:009:0278; 29501:009:0279; 

43101:001:0018; 56202:001:0666; 

43101:001:0016; 43101:001:0017; 

29501:009:0360; 29501:009:0381; 

29501:009:0346; 29501:009:0358; 

CE371; 

CE076; CE241; CE242; CE243; CE267; 

CE071; CE072; CE073; CE074; CE075; 

CE064; CE065; CE066; CE069; CE070; 

CE052; CE053; CE057; CE061; CE063; 
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2.1.
MPS eesvool objektil:

Maaprandus- 

süsteemi kood

Ehitise 

kood
MSR pikkus

Põllküla, ÜP-162 4031380000020 001 1,39 km

Põllküla, ÜP-162 4109920010050 001 0,41 km

Kokku 1,8 km

2.2. Veejuhtmete pikkus:

olemasolev**

hoold. 

uuend. 

rek

uus

Kokku 42,27 32,213 2,079 km

3.

3.1. Kasvukohatüüp: pind ha

osakaal 

%

kastikuloo           (KL) 5,23 1,26

sinilille            (SL) 22,12 5,35

jänesekapsa          (JK) 10,27 2,48

jänesekapsa-mustika  (JM) 34,63 8,37

naadi                (ND) 4,92 1,19

karusambla-mustika   (KM) 10,23 2,47

angervaksa           (AN) 185,09 44,74

tarna-angervaksa     (TA) 129,22 31,24

tarna                (TR) 6,92 1,67

sõnajala             (SJ) 0,83 0,2

mustika-kõdusoo      (MO) 4,16 1,01

lodu                 (LD) 0,07 0,02

* Kõikide veejutmete töömahud s h nõva ja eesvool. Täidetakse projekteerimise käigus

** Projekteerimisala koos puhvriga 150 m

Kasvukohatüüpide osakaal süsteemi üldpindalast

Projekteeritav*

p6llkula-kma
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Nr KV ER Pind Kaitseväärtus*
Eraldise mõjutatus 

kuivendusest**
Mõju kirjeldus kaitseväärtusele Leevendavad meetmed

1 CE052 14 0,6 SJ kkt mõjutamata mõju puudub
150 m ulatuses uusi kraave ei rajata ja 

olemasolevad puuduvad

2 CE052 26 0,5 TA kkt mõjutamata
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

3 CE052 36 0,35 AN kkt osaline mõjutatus
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

4 CE052 39 0,54 AN kkt osaline mõjutatus
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

5 CE052 41 0,05 AN kkt osaline mõjutatus
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

6 CE052 44 1 AN kkt osaline mõjutatus
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

7 CE052 49 0,98 TR kkt osaline mõjutatus
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

8 CE052 51 2,07 TR kkt osaline mõjutatus
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

9 CE052 52 0,89 AN kkt osaline mõjutatus
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

10 CE052 61 0,04 AN kkt mõjutamata
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

11 CE052 65 1,24 AN kkt osaline mõjutatus
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

12 CE052 68 0,04 AN kkt osaline mõjutatus
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

13 CE052 69 0,15 AN kkt osaline mõjutatus
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

14 CE052 70 0,23 SJ kkt osaline mõjutatus mõju puudub
150 m ulatuses uusi kraave ei rajata ja 

olemasolevad puuduvad

15 CE052 72 1,33 TA kkt mõjutamata
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

16 CE053 1 0,72 TR kkt osaline mõjutatus
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

17 CE053 6 0,02 AN kkt mõjutamata
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

18 CE053 11 1,08 TR kkt osaline mõjutatus
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

Põllküla metsakuivendus ja teedKeskkonnamõju analüüs

Tabel 2. Märjad metsad - RMK maa

Metsaparandusobjektiga piirnevad või objekti maa-alal asuvad osaliselt- ja tervikuna mõjutamata märjad metsad
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19 CE056 13 0,07 LD kkt tervikuna mõjutatud mõju puudub
150 m ulatuses uusi kraave ei rajata ja 

olemasolevad puuduvad

20 CE057 42 0,86 AN kkt osaline mõjutatus
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

21 CE072 14 0,11 TA kkt mõjutamata
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

22 CE072 16 0,83 TA kkt mõjutamata
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

23 CE072 17 0,35 AN kkt mõjutamata
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

24 CE072 19 0,84 TA kkt osaline mõjutatus
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

25 CE072 23 0,33 AN kkt osaline mõjutatus
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

26 CE075 6 0,44 AN kkt osaline mõjutatus
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

27 CE075 8 5,19 AN kkt osaline mõjutatus
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

28 CE075 15 2,25 TA kkt osaline mõjutatus
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

29 CE075 27 1,36 TA kkt osaline mõjutatus
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

30 CE075 41 2,73 AN kkt osaline mõjutatus
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

31 CE267 1 1,61 TA kkt osaline mõjutatus
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

32 CE267 7 0,8 TA kkt osaline mõjutatus
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

33 CE336 6 0,26 AN kkt osaline mõjutatus
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

34 CE336 8 1,31 AN kkt osaline mõjutatus
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

35 CE336 9 2,04 AN kkt osaline mõjutatus
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

*

**

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:

p6llkula-kma



1

Nr
Objekti kood 

(KKR kood)
Kaitseväärtus Kaitserežiim Mõju kirjeldus kaitseväärtusele Leevendavad meetmed

1 10
Terroriohvrite 

matmispaik
Kinnismälestis mõju puudub, töid alale ei planeerita leevendavad meetmed pole vajalikud

2 -1130345540 3260 Jõed ja ojad Natura elupaik
mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid 

meetmeid

erodeeruvate pindade katmine või kinnsitamine; järgida ohutusnõudeid 

õlide ja määrdeainete käsitlemisel, ehitustööd teostada 

madalveeperioodil; veekogu piiranguvööndi ulatuses tuleb võimalusel 

säilitada suubuvale kraavide taimestunud osa ja eemaldada vaid olulised 

veevoolu tõkked

3 -1783945083 3260 Jõed ja ojad Natura elupaik
mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid 

meetmeid

erodeeruvate pindade katmine või kinnsitamine; järgida ohutusnõudeid 

õlide ja määrdeainete käsitlemisel, ehitustööd teostada 

madalveeperioodil; veekogu piiranguvööndi ulatuses tuleb võimalusel 

säilitada suubuvale kraavide taimestunud osa ja eemaldada vaid olulised 

veevoolu tõkked

4 295:MET:001
Põllküla-Laoküla 

metsatee
Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

5 295:MNT:002
Madise-Põllküla vana 

maantee
Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

6 295:TAK:007 Lehtmetsa talukoht Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

7 295:TAK:008 Tugedi talukoht Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

8 295:TAK:009 Uljaste talukoht Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

9 295:TAK:010 Reinu talukoht Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

10 -691745083
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

11 KLO2000007 Vasalemma jõe hoiuala Hoiuala
mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid 

meetmeid

erodeeruvate pindade katmine või kinnsitamine; järgida ohutusnõudeid 

õlide ja määrdeainete käsitlemisel, ehitustööd teostada 

madalveeperioodil; veekogu piiranguvööndi ulatuses tuleb võimalusel 

säilitada suubuvale kraavide taimestunud osa ja eemaldada vaid olulised 

veevoolu tõkked

12 KLO3002599 Vasalemma jõgi Kudemis- ja elupaik
mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid 

meetmeid

erodeeruvate pindade katmine või kinnsitamine; järgida ohutusnõudeid 

õlide ja määrdeainete käsitlemisel, ehitustööd teostada 

madalveeperioodil; veekogu piiranguvööndi ulatuses tuleb võimalusel 

säilitada suubuvale kraavide taimestunud osa ja eemaldada vaid olulised 

veevoolu tõkked

13 KLO9102620 võldas (Cottus gobio)
Liigi leiukoht (loomad\, 

III kat)

mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid 

meetmeid

ehitustööd teostada madalveeperioodil, vajadusel rajada settebasseinid 

või rakendada teisi meetmeid heljumi püüdmiseks

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

Põllküla metsakuivendus ja teedKeskkonnamõju analüüs

p6llkula-kma



2

14 KLO9102621 hink (Cobitis taenia)
Liigi leiukoht (loomad\, 

III kat)

mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid 

meetmeid

ehitustööd teostada madalveeperioodil, vajadusel rajada settebasseinid 

või rakendada teisi meetmeid heljumi püüdmiseks

15 KLO9200077
rohe-vesihobu 

(Ophiogomphus cecilia)

Liigi leiukoht (loomad\, 

III kat)

mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid 

meetmeid

ehitustööd teostada madalveeperioodil, vajadusel rajada settebasseinid 

või rakendada teisi meetmeid heljumi püüdmiseks

16 KLO9200078
paksukojaline jõekarp 

(Unio crassus)

Liigi leiukoht (loomad\, II 

kat)

mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid 

meetmeid

ehitustööd teostada madalveeperioodil, vajadusel rajada settebasseinid 

või rakendada teisi meetmeid heljumi püüdmiseks

17 RAH0000038 Vasalemma loodusala Natura (loodusala)
oht rahvusvahelise tähtsusega ala 

kahjustamiseks
meetmed vastavalt kaitseväärtustele ja kaitset reguleerivale tsoneeringule

18 VEE1099200 Vasalemma jõgi Veekogu piiranguvöönd
mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid 

meetmeid

erodeeruvate pindade katmine või kinnsitamine; järgida ohutusnõudeid 

õlide ja määrdeainete käsitlemisel, ehitustööd teostada 

madalveeperioodil

19 VEP206805 VEP nr.206805 Vääriselupaik
mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid 

meetmeid

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

20 VEP208652 VEP nr.208652 Vääriselupaik
mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid 

meetmeid

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

21

Põllküla künnapuu; 

(Jalakas; Laoküla jalakas; 

Põllküla jala 

piiranguvöönd

Üksikobjekti 

piiranguvöönd
mõju puudub, töid alale ei planeerita leevendavad meetmed pole vajalikud

* KAH ala- kõrgendatud avaliku huviga ala.
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