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Koostajad: Koostamise aeg:

Kavandamisspetsialist Madi Nõmm algus: 19.05.2020

Keskkonnamõju analüüsi spetsialist Toomas Hirse lõpp: 12.04.2021

Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa metskond

Nr
Maaprandus- 

süsteemi kood

Ehitise 

kood

Viimane ehituse 

või 

rekonstrueerimise 

aasta

Projektala Mõõtühik

1.1. MPS ehitise nimi (ala):

Nüri/PÜ-140 Sonda 1107010010010 001 1971 0,3 ha

Kokku 0,3 ha

1.2. Tee nimi: olemasolev rek uus

1. Jõhvika sihitee 1,29 0,64 km

Haugase tee 1,86 1,85 km

Korviku - Kaanisoo tee 1,96 1,96 km

Kundakraavi - Päsula vahetee 2,03 2,03 km

Kundakraavi tee 5,63 5,63 km

Leeriallika tee 4,58 1,54 km

Miila - Kaanisoo tee 6,61 5,7 km

Nüri - Puismaa tee 2,24 2,23 km

Päsula-Kaanisoo 2,07 2,07 km

Ponsu tee 3,25 0,2 km

Puismaa vahetee 3,3 3,29 km

Vana-Sonda-Puismaa 6,76 3,87 km

3. Jõhvika sihitee 0,28 km

Kokku 41,58 31,29 0 km

1.3. Katastriüksused kus objekt asub:

RMK hallatav maa:

12,7 ha

Võõras maa:

1,4 ha

Reformimata maa:

Kokku 14,1 ha

1.4. Objekt paikneb kvartalitel:

1.5. RMK metsamaa pindala 798 ha

sh majandamispiirangutega metsamaa 282,5 ha

Muu maa 48,69 ha

2. Kuivendusvõrk

2.1. MPS eesvool objektil:

Maaprandus- 

süsteemi kood

Ehitise 

kood MSR pikkus

Hirmuse peakraav 1107000020000 001 0 km

44901:001:0610; 70201:003:0292; 

Projekteeritav*

Sonda teedKeskkonnamõju analüüs

75101:007:0051; 

75101:001:0281; 75101:007:0048; 

75101:001:0206; 75101:001:0245; 

75101:001:0201; 75101:001:0205; 

75101:001:0198; 75101:001:0199; 

75101:007:0160; 75101:007:0170; 

SO276; SO277; SO279; SO280; SO281; 

SO259; SO260; SO261; SO263; SO264; 

SO246; SO247; SO255; SO256; SO258; 

PL065; SO231; SO242; SO243; SO244; 

SO379; SO391; SO393; SO394; SO396; 

SO369; SO375; SO376; SO377; SO378; 

SO338; SO346; SO347; SO348; SO363; 

SO319; SO328; SO329; SO336; SO337; 

SO308; SO315; SO316; SO317; SO318; 

SO283; SO284; SO285; SO299; SO305; 

SO424; SO425; 

SO416; SO417; SO418; SO419; SO423; 

SO407; SO408; SO410; SO413; SO415; 

SO402; SO403; SO404; SO405; SO406; 

SO397; SO398; SO399; SO400; SO401; 

sonda teede kma kokkuvõte.xls
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Kaanisoo/TTP-528 Sonda 1106970030030 001 3,12 km

Nüri/PÜ-140 Sonda 1107010010010 001 0,69 km

Nüri/PÜ-140 Sonda 1107010010010 001 13,5 km

Sirtsi/PÜ-18 Uljaste 1106970030030 002 4,18 km

Kokku 21,49 km

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

87,81 1,70 3,55 km

Kokku 87,81 1,70 3,55 km

3.

3.1. Kasvukohatüüp: pind ha

osakaal 

%

kanarbiku            (KN) 1,99 0,25

pohla                (PH) 0,62 0,08

jänesekapsa-pohla    (JP) 1,86 0,23

sinilille            (SL) 0,05 0,01

jänesekapsa          (JK) 27,77 3,48

jänesekapsa-mustika  (JM) 102,42 12,82

mustika              (MS) 72,16 9,03

naadi                (ND) 120,87 15,13

karusambla-mustika   (KM) 24,17 3,03

karusambla           (KR) 17,74 2,22

angervaksa           (AN) 273,38 34,23

tarna-angervaksa     (TA) 2,11 0,26

sinika               (SN) 5,14 0,64

mustika-kõdusoo      (MO) 8,54 1,07

jänesekapsa-kõdusoo  (JO) 114,43 14,33

siirdesoo            (SS) 14,15 1,77

raba                 (RB) 11,31 1,42

* täidetakse projekteerimise käigus

Kasvukohatüüpide osakaal süsteemi üldpindalast

Projekteeritav*

sonda teede kma kokkuvõte.xls
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Nr KV ER Pind
Kaitse-

väärtus*

Eraldise mõjutatus 

kuivendusest**

Mõju kirjeldus 

kaitseväärtusele
Leevendavad meetmed

1 PL049 7 0,25 TA kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

2 PL049 9 1,52 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

3 SO255 13 1,27 TA kkt tervikuna mõjutatud

veerežiimi mõjutamine, 

millega võib kaasneda 

kkt degradeerumine

OÜ Metsabüroo eksperthinnangu alusel tegemist kuivendatud tarna-angervaksa kasvukohatüübiga, kus 

meetmeid negatiivsete mõjude vähendamiseks ei pea rakendama

4 SO281 10 1,07 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

5 SO317 8 1,46 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

6 SO317 9 0,34 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

7 SO375 6 8,1 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

8 SO376 4 0,2 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

9 SO376 5 0,66 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

10 SO376 6 3,5 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

11 SO376 7 0,22 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

12 SO376 12 0,06 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

13 SO377 3 0,12 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

14 SO380 1 0,2 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

15 SO391 20 0,3 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

16 SO395 9 4,03 RB kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

17 SO395 13 2,82 RB kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

Sonda teedKeskkonnamõju analüüs

Tabel 2. Märjad metsad - RMK maa

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

sonda teede kma kokkuvõte.xls
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18 SO401 2 0,33 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

19 SO401 5 1,9 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

20 SO402 1 1,47 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

21 SO402 2 1,39 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

22 SO403 3 2,14 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

23 SO403 4 2,14 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

24 SO412 6 0,64 RB kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

25 SO412 7 0,04 RB kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

26 SO417 2 1,29 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

27 SO417 3 1,27 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

28 SO417 5 1,14 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

29 SO418 2 3,26 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

30 SO425 6 1,17 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).

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:

sonda teede kma kokkuvõte.xls
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Nr
Objekti kood 

(KKR kood)
Kaitserežiim Mõju kirjeldus kaitseväärtusele Leevendavad meetmed

1 1002445083 Natura elupaik
oht elupaigatüübi kahjustamiseks, 

veerežiimi mõjutamine

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

teekraavid); uusi trasse ei rajata

2 -1075545481 Natura elupaik veerežiimi mõjutamine
elupaigatüüpi läbivaid, piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei rekonstrueerita (va eesvoolud ja 

teekraavid)

3 -1322845083 Natura elupaik oht elupaigatüübi kahjustamiseks

raietega elupaigatüüpi ei kahjustata; uusi kraave ei ehitata; puhastatakse ainult olemasolavad 

kraavid; pinnase paigaldamine ja/või planeerimine elupaigatüübis Keskkonnameti nõusolekul ja 

tingimustel

4 1396345083 Natura elupaik
oht elupaigatüübi kahjustamiseks, 

veerežiimi mõjutamine

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

teekraavid); uusi trasse ei rajata

5 -1811545083 Natura elupaik
oht elupaigatüübi kahjustamiseks, 

veerežiimi mõjutamine

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

teekraavid); uusi trasse ei rajata

6 -1975745481 Natura elupaik
oht elupaigatüübi kahjustamiseks, 

veerežiimi mõjutamine

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

teekraavid); uusi trasse ei rajata

7 -1984445083 Natura elupaik oht elupaigatüübi kahjustamiseks

raietega elupaigatüüpi ei kahjustata; uusi kraave ei ehitata; puhastatakse ainult olemasolavad 

kraavid; pinnase paigaldamine ja/või planeerimine elupaigatüübis Keskkonnameti nõusolekul ja 

tingimustel

8 442:ASM:009 Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

9 442:MOA:006 Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

10 -447645083 Natura elupaik oht elupaigatüübi kahjustamiseks

raietega elupaigatüüpi ei kahjustata; uusi kraave ei ehitata; puhastatakse ainult olemasolavad 

kraavid; pinnase paigaldamine ja/või planeerimine elupaigatüübis Keskkonnameti nõusolekul ja 

tingimustel

11 556945481 Natura elupaik
oht elupaigatüübi kahjustamiseks, 

veerežiimi mõjutamine

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

teekraavid); uusi trasse ei rajata

12 -661945083 Natura elupaik oht elupaigatüübi kahjustamiseks

raietega elupaigatüüpi ei kahjustata; uusi kraave ei ehitata; puhastatakse ainult olemasolavad 

kraavid; pinnase paigaldamine ja/või planeerimine elupaigatüübis Keskkonnameti nõusolekul ja 

tingimustel

13 696945083 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)

14 751:EKM:001 Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

15 751:KON:002 Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

16 751:MET:002 Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

17 751:MMJ:001 Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

18 751:MMJ:002 Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

19 751:MTH:001 Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

Metsaparandusobjektiga piirnevad või objekti maa-alal asuvad looduskaitselised või muud olulist väärtust omavad objektid

Sonda teedKeskkonnamõju analüüs

Tabel 4. Kaitseväärtused - avalik

Vastavalt Looduskaitseseadusele (RT I 2004, 38, 258) ei avalikustata I ja II kaitsekategooria liikide täpseid leiukohti

sonda teede kma kokkuvõte.xls
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20 751:TAK:003 Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

21 751:TAK:004 Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

22 751:TAK:005 Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

23 751:TAK:007 Pärandkultuuri objekt oht väärtuse kahjustamiseks soovitavalt uusi kraave ja teid (kui just pole tegu ajaloolise teetrassiga) mitte läbi rajada

24 751:TAK:011 Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

25 751:VKK:001 Pärandkultuuri objekt oht väärtuse kahjustamiseks vältida väärtuse kahjustamist tööde käigus

26 900:RTR:001 Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

27 902345481 Natura elupaik oht elupaigatüübi kahjustamiseks

raietega elupaigatüüpi ei kahjustata; uusi kraave ei ehitata; puhastatakse ainult olemasolavad 

kraavid; pinnase paigaldamine ja/või planeerimine elupaigatüübis Keskkonnameti nõusolekul ja 

tingimustel

28 KLO1100065 Sihtkaitsevöönd
oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; 

veerežiimi mõjutamine

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

teekoridori laiendamine; vastavalt Keskkonnaameti kirjale 20.11.2020 nr 7 9/20/18292 2

29 KLO1100069 Sihtkaitsevöönd
oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; 

veerežiimi mõjutamine

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

teekoridori laiendamine; liikumispiirang 01.02-30.06; vastavalt Keskkonnaameti kirjale 

20.11.2020 nr 7 9/20/18292 2

30 KLO1100132 Sihtkaitsevöönd
oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; 

veerežiimi mõjutamine

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

teekoridori laiendamine; vastavalt Keskkonnaameti kirjale 20.11.2020 nr 7 9/20/18292 2

31 KLO1101476 Piiranguvöönd
oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; 

veerežiimi mõjutamine
vastavalt Keskkonnaameti kirjale 20.11.2020 nr 7 9/20/18292 2

32 KLO1101477 Sihtkaitsevöönd
oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; 

veerežiimi mõjutamine

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

teekoridori laiendamine; liikumispiirang 01.02-30.06; vastavalt Keskkonnaameti kirjale 

20.11.2020 nr 7 9/20/18292 2

33 KLO3102004 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; vastavalt Keskkonnaameti 

kirjale 20.11.2020 nr 7 9/20/18292 2

34 KLO3102005 Püsielupaiga piiranguvöönd veerežiimi mõjutamine
piiranguvööndisse uusi kraave ja voolunõvasid ei rajata, teetrassi laiendamine on keelatud; 

vastavalt Keskkonnaameti kirjale 20.11.2020 nr 7 9/20/18292 2

35 KLO3102010 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; vastavalt Keskkonnaameti 

kirjale 20.11.2020 nr 7 9/20/18292 2

36 KLO3102011 Püsielupaiga piiranguvöönd veerežiimi mõjutamine
piiranguvööndisse uusi kraave ja voolunõvasid ei rajata, teetrassi laiendamine on keelatud; 

vastavalt Keskkonnaameti kirjale 20.11.2020 nr 7 9/20/18292 2

37 KLO3102055 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; vastavalt Keskkonnaameti 

kirjale 20.11.2020 nr 7 9/20/18292 2

38 KLO3102056 Püsielupaiga piiranguvöönd veerežiimi mõjutamine
piiranguvööndisse uusi kraave ja voolunõvasid ei rajata, teetrassi laiendamine on keelatud; 

vastavalt Keskkonnaameti kirjale 20.11.2020 nr 7 9/20/18292 2

39 KLO9102031 Liigi leiukoht (loomad\, I kat)
häirimine sigimis- ja pesitsusperioodil, 

elupaiga kahjustamine

trassiraieid ja ehitustöid on keelatud perioodil 01.03-31.05; trassi maksimaalne risti ulatus 20m, 

olemasoleva laiendamiseks vajalik valitseja nõusolek

sonda teede kma kokkuvõte.xls
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40 KLO9102032 Liigi leiukoht (loomad\, I kat)
häirimine sigimis- ja pesitsusperioodil, 

elupaiga kahjustamine

trassiraieid ja ehitustöid on keelatud perioodil 01.03-31.05; trassi maksimaalne risti ulatus 20m, 

olemasoleva laiendamiseks vajalik valitseja nõusolek

41 KLO9102200 Liigi leiukoht (loomad\, II kat)
häirimine sigimis- ja pesitsusperioodil, 

elupaiga kahjustamine
trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 01.02-30.06; uusi kraave ei rajata

42 KLO9102266 Liigi leiukoht (loomad\, II kat)
häirimine sigimis- ja pesitsusperioodil, 

elupaiga kahjustamine
trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 01.02-30.06; uusi kraave ei rajata

43 KLO9102403 Liigi leiukoht (loomad\, I kat)
häirimine sigimis- ja pesitsusperioodil, 

elupaiga kahjustamine

trassiraieid ja ehitustöid on keelatud perioodil 01.03-31.05; trassi maksimaalne risti ulatus 20m, 

olemasoleva laiendamiseks vajalik valitseja nõusolek

44 KLO9102405 Liigi leiukoht (loomad\, I kat)
häirimine sigimis- ja pesitsusperioodil, 

elupaiga kahjustamine

trassiraieid ja ehitustöid on keelatud perioodil 01.03-31.05; trassi maksimaalne risti ulatus 20m, 

olemasoleva laiendamiseks vajalik valitseja nõusolek

45 KLO9110150 Liigi leiukoht (loomad\, I kat)
häirimine sigimis- ja pesitsusperioodil, 

elupaiga kahjustamine

trassiraieid ja ehitustöid on keelatud perioodil 01.03-31.05; trassi maksimaalne risti ulatus 20m, 

olemasoleva laiendamiseks vajalik valitseja nõusolek

46 KLO9110153 Liigi leiukoht (loomad\, II kat)
häirimine sigimis- ja pesitsusperioodil, 

elupaiga kahjustamine

trassiraieid ja ehitustöid on keelatud perioodil 15.03-30.06; uusi teid ja kraave (va olemasoleva 

tee äärde) ei rajata

47 KLO9112727 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

48 KLO9113070 Liigi leiukoht (loomad\, II kat) oht isendite hukkumiseks varjepaikades trassiraied on keelatud perioodil 1.05-31.08; suured õõsustega puud säilitada

49 KLO9113096 Liigi leiukoht (loomad\, II kat) oht isendite hukkumiseks varjepaikades trassiraied on keelatud perioodil 1.05-31.08; suured õõsustega puud säilitada

50 KLO9120232 Liigi leiukoht (loomad\, III kat) häirimine sigimis- ja pesitsusperioodil trassiraieid ja ehitustöid on keelatud perioodil 15.03-15.07

51 KLO9120238 Liigi leiukoht (loomad\, III kat) häirimine sigimis- ja pesitsusperioodil trassiraieid ja ehitustöid on keelatud perioodil 15.03-15.07

52 KLO9120252 Liigi leiukoht (loomad\, III kat)
häirimine sigimis- ja pesitsusperioodil, 

elupaiga kahjustamine
trassiraieid ja ehitustöid on keelatud perioodil 01.04-30.06; säilitada vanu õõnsustega puid

53 KLO9120254 Liigi leiukoht (loomad\, II kat)
häirimine sigimis- ja pesitsusperioodil, 

elupaiga kahjustamine

trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 15.03-15.07; uusi teid ja kraave (va olemasoleva 

tee äärde) ei rajata

54 KLO9120255 Liigi leiukoht (loomad\, II kat)
häirimine sigimis- ja pesitsusperioodil, 

elupaiga kahjustamine

trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 15.03-15.07; uusi teid ja kraave (va olemasoleva 

tee äärde) ei rajata

55 KLO9120256 Liigi leiukoht (loomad\, III kat) häirimine sigimis- ja pesitsusperioodil trassiraieid ja ehitustöid on keelatud perioodil 15.04-30.06

56 KLO9120295 Liigi leiukoht (loomad\, III kat) häirimine sigimis- ja pesitsusperioodil häirimise välistamiseks ei tehta trassiraie- ja ehitustöid perioodil 15.03-31.07

57 KLO9120380 Liigi leiukoht (loomad\, III kat) häirimine sigimis- ja pesitsusperioodil trassiraieid ja ehitustöid on keelatud perioodil 15.03-15.06

58 KLO9120381 Liigi leiukoht (loomad\, III kat) häirimine sigimis- ja pesitsusperioodil trassiraieid ja ehitustöid on keelatud perioodil 15.03-15.06

59 KLO9120460 Liigi leiukoht (loomad\, III kat) häirimine sigimis- ja pesitsusperioodil trassiraieid ja ehitustöid on keelatud perioodil 01.04-30.06

60 KLO9120480 Liigi leiukoht (loomad\, II kat)
häirimine sigimis- ja pesitsusperioodil, 

elupaiga kahjustamine
trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 01.02-30.06; uusi kraave ei rajata

61 KLO9121848 Liigi leiukoht (loomad\, II kat)
häirimine sigimis- ja pesitsusperioodil, 

elupaiga kahjustamine

trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 01.05-31.08, uusi kraave ei rajata ning 

olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud)

62 KLO9121849 Liigi leiukoht (loomad\, III kat)

oht isendite hukkumiseks veekogudes 

sigimisajal ja noorloomadel enne moonde 

läbimist

ehitustöid ei tehta 01.04-15.09 (01.04-31.05 sigimisperiood, peale seda moonde läbimine vees ja 

lahkumine veekogust)

63 KLO9121850 Liigi leiukoht (loomad\, III kat)

oht isendite hukkumiseks veekogudes 

sigimisajal ja noorloomadel enne moonde 

läbimist

ehitustöid ei tehta 01.04-31.08 (01.04-30.04 sigimisperiood, peale seda moonde läbimine vees ja 

lahkumine veekogust)

sonda teede kma kokkuvõte.xls
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64 KLO9121851 Liigi leiukoht (loomad\, III kat)

oht isendite hukkumiseks veekogudes 

sigimisajal ja noorloomadel enne moonde 

läbimist

ehitustöid ei tehta 01.05-30.09 (01.05-30.06 sigimisperiood, peale seda moonde läbimine vees ja 

lahkumine veekogust)

65 KLO9123936 Liigi leiukoht (loomad\, III kat)

oht isendite hukkumiseks veekogudes 

sigimisajal ja noorloomadel enne moonde 

läbimist

ehitustöid ei tehta 01.04-31.08 (01.04-15.05 sigimisperiood, peale seda moonde läbimine vees ja 

lahkumine veekogust)

66 KLO9127255 Liigi leiukoht (loomad\, I kat) häirimine sigimis- ja pesitsusperioodil trassiraieid ja ehitustöid on keelatud perioodil 15.02-31.07

67 KLO9335101 Liigi leiukoht (taimed\, II kat) mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

68 KLO9338497 Liigi leiukoht (taimed\, II kat) oht liigi leiukoha kahjustamiseks liigi leiukoha arvelt trassi ei laiendata

69 KLO9338505 Liigi leiukoht (taimed\, II kat) oht liigi leiukoha kahjustamiseks liigi leiukoha arvelt trassi ei laiendata

70 KLO9341925 Liigi leiukoht (taimed\, III kat) mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

71 KLO9342143 Liigi leiukoht (taimed\, III kat) mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

72 KLO9400928 Liigi leiukoht (taimed\, III kat) mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

73 KLO9400931 Liigi leiukoht (taimed\, III kat) oht liigi leiukoha kahjustamiseks liigi leiukoha arvelt trassi ei laiendata

74 KLO9400932 Liigi leiukoht (taimed\, III kat) mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

75 KLO9400934 Liigi leiukoht (taimed\, III kat) oht liigi leiukoha kahjustamiseks liigi leiukoha arvelt trassi ei laiendata

76 KLO9400936 Liigi leiukoht (taimed\, III kat) oht liigi leiukoha kahjustamiseks liigi leiukoha arvelt trassi ei laiendata

77 KLO9400938 Liigi leiukoht (taimed\, III kat) mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

78 KLO9401069 Liigi leiukoht (taimed\, III kat) oht liigi leiukoha kahjustamiseks liigi leiukoha arvelt trassi ei laiendata

79 KLO9700498 Liigi leiukoht (seened\, III kat)
mõju puudub, töid leiukohas või sellega 

piirnevalt ei planeerita
leevendavad meetmed pole vajalikud

80 KLO9700499 Liigi leiukoht (seened\, III kat)
mõju puudub, töid leiukohas või sellega 

piirnevalt ei planeerita
leevendavad meetmed pole vajalikud

81 KLO9700741 Liigi leiukoht (seened\, III kat)
mõju puudub, töid leiukohas või sellega 

piirnevalt ei planeerita
leevendavad meetmed pole vajalikud

82 KLO9700742 Liigi leiukoht (seened\, III kat)
mõju puudub, otse teetrassi servas pole 

kopsusamblike teada (välitööd 2019)
leevendavad meetmed pole vajalikud

83 KLO9700822 Liigi leiukoht (seened\, III kat) oht liigi leiukoha kahjustamiseks liigi leiukoha arvelt trassi ei laiendata

84 RAH0000077 Natura (linnuala)
oht rahvusvahelise tähtsusega ala 

kahjustamiseks
meetmed vastavalt kaitseväärtustele ja kaitset reguleerivale tsoneeringule

85 RAH0000540 Natura (loodusala)
oht rahvusvahelise tähtsusega ala 

kahjustamiseks
meetmed vastavalt kaitseväärtustele ja kaitset reguleerivale tsoneeringule

86

SO496-5, 

SO496-4, 

SO496-2

Potentsiaalne 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

87 VEP128054 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

88 VEP128056 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

sonda teede kma kokkuvõte.xls



5

89 VEP128061 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

90 VEP128062 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

91 VEP128064 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

92 VEP128068 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

93 VEP128075 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

94 VEP128078 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

95 VEP128079 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

96 VEP157059 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

97 VEP204316 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

98 VEP204319 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

99 VEP204365 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

100 VEP205802 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

101 VEP206534 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

102 VEP207425 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
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103 VEP207882 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

104 Liigi leiukohtade alamkirjed
häirimine sigimis- ja pesitsusperioodil, 

elupaiga kahjustamine
trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 15.04-30.06; uusi kraave ei rajata

105 Liigi leviku kaitsevöönd oht leviku tõkke tekkimiseks tee- ja/või kraavitrassi laius ei tohi ületada 20 meetrit

106 Kavandatav kaitseala oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks meetmed vastavalt tsoneeringule

107 Kavandatav kaitsevöönd
oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; 

veerežiimi mõjutamine
vastavalt Keskkonnaameti kirjale 20.11.2020 nr 7 9/20/18292 2

108
Kavandatav kaitsevöönd 

(sihtkaitsevöönd)

oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; 

veerežiimi mõjutamine

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

teekoridori laiendamine; vastavalt Keskkonnaameti kirjale 20.11.2020 nr 7 9/20/18292 2

109 Liigi leiukohtade alamkirjed
häirimine sigimis- ja pesitsusperioodil, 

elupaiga kahjustamine
trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 15.04-30.06; uusi kraave ei rajata

110 Poollooduslik kooslus mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

* KAH ala- kõrgendatud avaliku huviga ala.

sonda teede kma kokkuvõte.xls


