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KMAsukoha
Punkt/Location
kood/Location
Kirjeldus/Description
of the measure
code
on the route
Loodusala jõgi/Vature
4D-1.2-1
1.6-1.73
area riv er
4D-1.2-2

1.9-5.5

Loodusala/Nature area

4D-1.3-1

1.6-5.6

Linnustiku
suremus/Bird mortality

4D-1.4-1

4D-1.4-2

4D-1.5-1

4D-1.5-2

0.2-1.25

2.0-5.6

2.1-5.55

2.15-5.5

Loodusuuringu
koht/Place of
natural research

Tüüplahendus/
Standard
solution

Planeering/Projekt /
Planning/Design
Planeering/Projekt /
Planning/Design

V16** , S16

Lindude
häiringud/Distrurbance
of birds

Lindude
häiringud/Distrurbance
of birds

Elupaigakompleks/Habi
tat complex

Roomajate
elupaik/Reptile habitat

4D-1.6-1

1,7

Kõrge sild Reiu jõgi

4D-1.6-2

2.5-4

tarastuse
kompromisslahendus

Etapp/Stage

KSH Tüüpmeetme
kood/SEA Standard
measure code
1.2.2

Ristumine Reiu jõe loodusalaga. Läbi v iia Natura hindmine, v ajadusel rakedada leev endav aid
meetmeid.

1.2.2

Pärnu loodusala läbimine. Läbi v iia Natura hindmine, v ajadusel rakedada leev endav aid meetmeid.

Ehitus/Construction

1.3.2; 1.3.3

Ehitus/Construction

1.4.1

Kasutus/Operation

1.4.1

Ehitus/Construction

1.4.1

Kasutus/Operation

1.4.1

Planeering/Projekt /
Planning/Design

1.5.2, 1.5.4

Ehitus/Construction

1.5.2; 1.5.6

Kasutus/Operation

1.5.4; 1.5.6

Ehitus/Construction

1.5.3; 1.5.5; 1.5.6

Kasutus/Operation

1.5.5; 1.5.6

K43**

V16**, S16

Tüüp 2.1
(Tüüplahendis
erand
kallasrajad
v ähemalt 10
m)

Märkused/Notes

Pärnu maastikukaitsealal ja selle piirkonnas surev use leev endamiseks rakendada meetmeid linnustiku
kokkupõrgete ärahoidmiseks. Suremuse v ähendamiseks kasutada lindudele enammärgatav a taratuse
lahendust ning kontaktliinide mägistamist.
Häiringu v ähendamiseks Sillaküla must-toonekure püsielupaigale tuleb pesitsusajal (15.04-15.06) ning
poegade ülesaksv atamise ajal v ältida ehitustöid ja korralisi hooldustöid, millega kaasneb
märkimisv äärne müra ja inimeste rohke kohalolu. Ajalised piirangud täpsustada kas
keskkonnakorralduskav a v õi ehitustööde kav a koostamisel lähtudes projektlahendusest ja selle
elluv iimise iseärasustest konkreetses piirkonnas ning häiringu ulatusse jääv ate liikidest. Vajalik on ette
näha keskkonnajärelev alv e et järgida spetsiaalselt koostatud eelpool mainitud kav ade nõudeid. Nii
keskkonnakorralduskav a v õi ehitustööde kav a koostamisse kui ka keskkonnaajärelev alv esse on
Pärnu MKA kontakttsoon - linnustiku häiringute v ältimiseks mitte teostada olulisi ehitustöid lindude
pesitsusperioodil ja poegade üleskasv atamise ajal (14.03-1.07), samal ajaperioodil v ältida olulisi
hooldustöid. Ajalised piirangud täpsustada kas keskkonnakorralduskav a v õi ehitustööde kav a
koostamisel lähtudes projektlahendusest ja selle elluv iimise iseärasustest konkreetses piirkonnas ning
häiringu ulatusse jääv ate liikidest. Vajalik on ette näha keskkonnajärelev alv e et järgida spetsiaalselt
koostatud eelpool mainitud kav ade nõudeid. Nii keskkonnakorralduskav a v õi ehitustööde kav a
koostamisse kui ka keskkonnaajärelev alv esse on v ajalik kaasata v ajaliku kv alif ikatsiooniga eksperdid.

Pärnu maastikukaitseala, tagada trassi mahtumine v äljatsoneeritud koridori(sh Tüüpmeetmena 1.5.6
mitte teostada raietöid v äljaspool trassikoridori), mitte muuta v eerežiimi, hoida trassikoridor v õimalikult
kitsas. Pärnu maastikukaitseala soov itab KSH loobuda standardsest 2.1 m kõrgusest piirdeaiast ja
rakendada inimesi takistav at piiret, mille kõrgus on kuni 1,2 m ja av aga 0.2 m maapinnast, mis tagab
piirkonnas liikuv atele loomadele v aba läbipääsu. Raudtee rajamine on v astuolus ala kaitsekorraga,
mistõttu on planeeringu elluv iimiseks v ajalik alade kaitsekorra muutmine v õi raudteekoridori alade
territooriumilt v älja tsoneerimine. Ala kaitsekorra muutmine on ettev almistamisel.
Kiv isisaliku elupaigad Pärnu maastikukaitsealal, säilitada liiv ast ala, kata raudteetammi nõlv ad
liiv aga(meetmeTüüp 1.5.6). Hoida trass päikesele av atud ja tõrjuda taimestikku, kuid mitte
herbitsiidide ja teiste taimetõrjelahendustega, mille suhtes kahepaiksed on tundlikud ja mille mõju v õib
raudteetammist kaugemale ulatuda. Kiv isisaliku trassile jääv a elupaiga kao
kompensatsioonimeetmena rakendada asenduselupaiga loomist ehk täiendav ate liiv aalade loomist,
mille elluv iimine peab toimuma raudtee rajamisele eelnev alt. Uue elupaiga rajamise sisu (asukoht,
tingimused jms) on v ajalik v älja töötada keskkonnakorralduskav a v õi mõne muu administatiiv se
dokumendu raames ning koostöös v astav at kv alif ikatsiooni omav a eksperdiga. Lahendus tuleb
kooskõlastada järelev alv ajaga. Lisaks on piirkonnas, Pärnu maastikukaitsealal, linnustiku elupaigad.
Raudtee rajamine on neile ilmselt v ähese negatiiv se mõjuga, nõmmelõokese asurkonna jaoks on
oluline av atud liiv aste alade säilitamine, mis kattub eelpool mainitud kiv isisaliku kaitse meetmega.

Projekt/Ehitus

1.6.3

Reiu jõgi, LKS lõhe- ja Natura jõgi, poolv eeliste ja maismaaimetajate liikumstee. Jõe muutmisel LK
piirangud. Suurimetajate liikumisala Reiu jõe kallastel. Reiu jõe silla rajamisel luua piisav a kõrgusega
sild (~6 m) ning tagada laiad kallasrajad (min 10m). Vältida settereostust, arv estada kalade kudeajaga.
Nahkhiirte oluline elupaik.

Projekt/design

1.6.3

Pärnu maastikukaitseala soov itab KSH loobuda standardsest 2.1 m kõrgusest piirdeaiast ja rakendada
inimesi takistav at piiret, mille kõrgus on kuni 1,2 m ja av aga 0.2 m maapinnast, mis tagab piirkonnas
liikuv atele loomadele v aba läbipääsu.

KMAsukoha
Punkt/Location
kood/Location
Kirjeldus/Description
of the measure
code
on the route
4D-1.6-3

2.15-5.5

Roomajate elupaik

4D-1.7-1

0,8

Puurkaev olmev ee
saamiseks
PRK0020858

4,6

Puurkaev olmev ee
saamiseks
PRK0015601

4D-1.7-2

4D-1.8-1

4D-2.1-1

4D-2.1-2

4D-2.1-3

4D-2.1-4

4D-2.1-5

1,7

Ristumine
v ooluv eekoguga Reiu
jõgi

Loodusuuringu
koht/Place of
natural research

Tüüplahendus/
Standard
solution

Etapp/Stage

KSH Tüüpmeetme
kood/SEA Standard
measure code

K43**

Tüüp 4.2 ca 2550 m tagant

Projekt/design

1.6.3

Kasutus/Operation

1.7.4

Ehitus/Construction

1.7.3; 1.7.4;

Kasutus/Operation

1.7.4

Ehitus/Construction

1.7.3; 1.7.4;

Planeering/Projekt /
Planning/Design

1.8.2; 1.8.7; 1.8.8;
1.8.13; 1.8.17
1.8.2; 1.8.8; 1.8.9;
1.8.11-1.8.13; 1.8.17

Tüüp 2.1
(Tüüplahendis
erand
kallasrajad
v ähemalt 10
m).

Ehitus/Construction
Kasutus/Operation

1.8.15

4D-2.1-7

4D-2.1-8

Kiv isisaliku elupaigad Pärnu maastikukaitsealal. ajada lihtsad läbipääsud 25-50 m tagant.

Sanitaarkaitseala ulatus 50m.

Sanitaarkaitseala ulatus 10m.

LKS lõhejõgi (Humalaste jõe suudmest suubumiseni Pärnu jõkke) ja Natura jõgi (Reiu jõe loodusala).
Jõe muutmisel LK piirangud, tähelepanu pöörata ka üleujutustele. Raudteetrassiga ristumisel v oolab
jõgi looduslikus sängis. Jõesängi mitte muuta. Rajada pikk, piisav a kõrgusega (~6 m) sild, mis säilitab
looduslikku jõepõhja ja kaldad maksimaalses ulatuses. Kallasradade laius mõlemal pool jõge min 10 m.
Vältida settereostust, arv estada kalade (eelkõige lõhelaste) kudeajaga.
Eluhoonete grupp, lähimad eluhooned ca 145 m kaugusel raudteest, v õimalik normiületus on 3…4 dB.
Raudtee 1-2 m kõrgusel muldel ning müratõkkerajatisena saab v õimalusel kaaluda ka muldv alli
rajamist, samas on raudtee äärne müratõkkesein samuti põhjendatud.
Silla elamualade arenduse detailplaneering, raudtee läbib ja poolitab detailplaneeringu ala. DP ei ole
kav andatud kujul realiseeritav . DP ala ümberplaneerimisel ei ole v õimalik ehitada lähima 30 m tsooni
(rööpme teljest) ehk raudtee kaitsev ööndisse, uusi eluhooneid ei ole soov itatav rajada aga laiemal alal
ehk lähima 100 m tsoonis. Lähim olol eluhoone asub ca 160 m kaugusel raudteest, v õimalik
normiületus on 4…5 dB. Raudtee 4-6 m kõrgusel muldel, mistõttu muldv alli rajamine ei ole v õimalik
ning raudtee äärne müratõkkesein on v ajalik. Juhul kui perspektiiv seid elamukrunte v älja ei arendata
tuleb meetme parameetrid (müratõkke kõrgus ja pikkus) üle v aadata.

0,7-1,0

Eluhooned/Residential
buildings

Planeering/Projekt /
Planning/Design

2.1.1 v õi 2.1.2

1,5-2,1

Eluhooned,
perspektiiv sed
elamumaad (raudteest
läänes)

Planeering/Projekt /
Planning/Design

2.1.2

Planeering/Projekt /
Planning/Design

2.1.2

Eluhooone maatulundusmaal ca 95 m raudteest, v õimalik normiületus on 6…7 dB. Raudtee 3-4 m
kõrgusel muldel, mistõttu muldv alli rajamine ei ole v õimalik, v õimalik on raudtee äärne müratõkkesein
ühendada järgmise alaga.

2.1.2

Silla elamualade arenduse detailplaneering, raudtee läbib ja poolitab detailplaneeringu ala. Raudteest
põhjapoole jääv osa DP-st ei ole realiseeritav . Lähim olol eluhoone ca 85 m kaugusel, v õimalik
normiületus on 7…8 dB. Raudtee 4-6 m kõrgusel muldel, mistõttu muldv alli rajamine ei ole v õimalik,
müratõkkesein on mõistlik lahendus.

1,5-1,6

1,8-2,1

4.6-5.5

Eluhoone (raudteest
idas)
Eluhooned,
perspektiiv sed
elamumaad (raudteest
idas)

Planeering/Projekt /
Planning/Design

Eluhooned/Residential
buildings

Planeering/Projekt /
Planning/Design

2.1.12; 2.1.14

Planeering/Projekt /
Planning/Design

2.1.2; 2.1.12

Planeering/Projekt /
Planning/Design

2.1.2; 2.1.12

Planeering/Projekt /
Planning/Design

2.1.2; 2.1.12

Koolihooned
4D-2.1-6

Märkused/Notes

5.5-5.9

5,6

5,9-6,0

Eluhoone (raudteest
idas)

Eluhoone (raudteest
idas)

Eluhoonete grupp ca 220-270 m kaugusel raudteest, raudteest tingitud müra taotlustase on tagatud
tänu piisav ale v ahemaale, lisaks jääb puhv eralale ka ulatuslik kõrghaljastus. Pärnu linnas rakendub
müra v ähendav a meetmena ka madalam sõidukiirus (nii reisi- kui kaubarongidel), täiendav ad
mürakaitsemeetmed ei ole v ajalikud
Koolihooned ca 160-170 m kaugusel raudteest, spordiv äljak jääb ca 85-135 m kaugusele, müra
taotlustase on tagatud, lisaks jääb puhv eralale ka kõrghaljastust. Pärnu linnas rakendub müra
v ähendav a meetmena madalam sõidukiirus (nii reisi- kui kaubarongidel). Kuna müratõkke nähakse ette
v ahetult koolist põhjas asuv ate eluhoonete kaitseks on mõistlik tõket pikendada hõlmamaks ka kooli
piirkonda. Piirkond on mõjutatud ka maanteeliiklusega kaasnev ast mürast ning raudtee äärne müratõke
aitab v ältida piirkonna mürataseme suurenemist.
Eluhoone ca 65 m kaugusel raudteest, v õimalik normiületus on 5...6 dB. Pärnu linnas rakendub müra
v ähendav a meetmena madalam sõidukiirus (nii reisi- kui kaubarongidel), kuid täiendav ad meetmed on
samuti v ajalikud. Raudtee äärse pika müratõkkeseina otstarbekus on üksiku eluhoone puhul küsitav ,
kuid v õimalik on müratõke ühendada järgmise alaga ning rajada müratõke ka kalmistu piirkonna
kaitseks.
Kortermaja ca 105 m kaugusel raudteest, v õimalik normiületus on 2...3 dB. Pärnu linnas rakendub
müra v ähendav a meetmena madalam sõidukiirus (nii reisi- kui kaubarongidel), kuid täiendav ad
meetmed on samuti v ajalikud. Raudtee äärse pika müratõkkeseina otstarbekus on üksiku eluhoone
puhul küsitav kuid v õimalik on müratõke ühendada eelmise alaga (sh rajada müratõke ka kalmistu

KMAsukoha
Punkt/Location
kood/Location
Kirjeldus/Description
of the measure
code
on the route

4D-2.3-1

4D-2.3-2

1.5-2.1

5.5-5.9

Eluhooned,
perspektiiv sed
elamumaad

Koolihooned

Loodusuuringu
koht/Place of
natural research

Tüüplahendus/
Standard
solution

Etapp/Stage

Planeering/Projekt /
Planning/Design

Planeering/Projekt /
Planning/Design

KSH Tüüpmeetme
kood/SEA Standard
measure code

Lähimad olol eluhooned ca 85-95 m kaugusel, raudtee 3-6 m kõrgusel muldel ning kohati ka sillal,
mistõttu ümbritsev asse keskkonda jõuab v ähem v ibratsiooni. Geoloogia: kohati pehmed sav iliiv ad ja
2.3.7; 2.3.14; 2.3.15 jõesetted (Reiu jõgi), pinnakatte paksus 30-40 m, v ibratsiooni v ähendav ad meetmed ei ole siiski
v ajadusel lisaks 2.3.3 v ajalikud, kuna raudtee tehniline lahendus ja v ahemaa raudteega on piisav . Raudteele lähimas tsoonis
v õi 2.3.4 v õi 2.3.5 v õi (100 m) ei ole soov itatav uusi eluhooneid rajada. Enne raudtee põhiprojekti koostamist peetav ate
läbirääkimiste käigus täpsustatakse maaomanikega ehitusalade ulatust ja asukohta. Vahetult
2.3.6 v õi 2.3.8 v õi
kaitsev ööndi lähedusse uute hoonete rajamisel v õiv ad olla v ajalikud ka täiendav ad meetmed (nt
2.3.9
ballastmattide kasutamine v ibratsiooni tekke ja lev iku piiramiseks), mille rakendamise v ajadust
täpsustatakse maaomanikega peetav ate läbirääkimiste tulemuste alusel.

2.3.12

4D-2.3-3

5,6

Eluhoone

Planeering/Projekt /
Planning/Design

2.3.12

4D-2.3-4

5,9-6,0

Eluhoone

Planeering/Projekt /
Planning/Design

2.3.12

4D-5.1-1
4D-5.1-2
4D-5.1-3
4D-5.1-4
4D-5.1-5
4D-5.1-6
4D-5.1-7

0,2
1,2
1,7
2
3,3
5,6
5,9

4D-8.1-1

5,6

4D-8.2-1

4D 5.6 - 4F 2.5

Riste teega
Riste teega
Riste v eekoguga
Riste teega
Riste teega
Riste teega
Kergliiklusläbipääs
Kultuurimälestis nr
27187 - Raeküla
algkooli hoone
Kaardistamata
arheoloogiapärand

Planeering/Planning
Planeering/Planning
Planeering/Planning
Planeering/Planning
Planeering/Planning
Planeering/Planning
Planeering/Planning
Planeering/Planning
Projekt/Ehitus/
Kasutus
Planeering/Projekt /
Planning/Design

4D-8.2-2

1.6-2

Kaardistamata
arheoloogiapärand

Planeering/Projekt /
Planning/Design

8.2.1; 8.2.2

Planeering/Projekt /
Planning/Design

8.4.1; 8.4.6

üldmeede, asukoht ei
täpsustu

4D-8.4-1

5.1.1
5.1.1
5.1.2
5.1.1
5.1.1
5.1.1
5.1.3
8.1.7; 8.1.4
8.2.1; 8.2.2

Ehitus/Construction

8.4.2

Kasutus/Operation

8.4.3

4D-8.4-3

1,7

Reiu jõgi/Reiu riv er

Planeering/Projekt /
Planning/Design

8.4.7

4D-8.4-4

5,6

Paide mnt riste

Planeering/Projekt /
Planning/Design

8.4.8

Planeering/Planning

8.5.1

4D-8.5-1

5.6-5.9

Metsakalmistu

Märkused/Notes

Projekt/Design

8.5.2

Ehitus/Construction

8.5.3

Kasutus/Operation

8.5.4

Koolihooned ca 160 m kaugusel raudteest, raudtee 6-8 m kõrgusel muldel, mistõttu ümbritsev asse
keskkonda jõuab v ähem v ibratsiooni. Geoloogia: liiv akihi (2-6 m) all v õiv ad esineda pehmed
sav ipinnad, aluspõhi v aldav alt sügav al (30 m). Pärnu linnas v ähendab v ibratsiooni madalam
sõidukiirus, täiendav ad v ibratsiooni v ähendav ad meetmed ei ole v ajalikud, kuna raudtee tehniline
lahendus ja v ahemaa raudteega on piisav .
Eluhoone ca 65 m kaugusel raudteest, raudtee 6-8 m kõrgusel muldel, mistõttu ümbritsev asse
keskkonda jõuab v ähem v ibratsiooni. Geoloogia: liiv akihi (2-6 m) all v õiv ad esineda pehmed
sav ipinnad, aluspõhi v aldav alt sügav al (30 m). Pärnu linnas v ähendab v ibratsiooni madalam
sõidukiirus, täiendav ad v ibratsiooni v ähendav ad meetmed ei ole v ajalikud, kuna raudtee tehniline
lahendus ja v ahemaa raudteega on piisav .
Kortermaja ca 105 m kaugusel raudteest, raudtee 6-8 m kõrgusel muldel, mistõttu ümbritsev asse
keskkonda jõuab v ähem v ibratsiooni. Geoloogia: liiv akihi (2-6 m) all v õiv ad esineda pehmed
sav ipinnad, aluspõhi v aldav alt sügav al (30 m). Pärnu linnas v ähendab v ibratsiooni madalam
sõidukiirus, täiendav ad v ibratsiooni v ähendav ad meetmed ei ole v ajalikud, kuna raudtee tehniline
lahendus ja v ahemaa raudteega on piisav .
Ristumine metsateega (nr 5680067, Serv aku-Vaskrääma tee).
Ristumine kohaliku teega (nr 5680067, Serv aku-Vaskrääma tee).
Reiu jõgi.
Silla tee (kohalik tee nr 8480003) pikendus Reiu külas
Ristumine kohaliku teega (nr 8480023, Taimla tee).
Paide mnt (riigimaantee Pärnu-Tori maantee (nr 59))
Pärnu Metsakalmistu lähistel
v t kriteerium 2.3

KMAsukoha
Punkt/Location
kood/Location
Kirjeldus/Description
of the measure
code
on the route

4D-8.6-1

1,2

Loodusuuringu
koht/Place of
natural research

Uuluküla-Reiu tee

Tüüplahendus/
Standard
solution

Etapp/Stage

KSH Tüüpmeetme
kood/SEA Standard
measure code

Planeering/Planning

8.6.1 ja 8.6.7 Lisaks
kohalduv ad 4D-8.5-1
ehitus- ja kasutusetapi
meetmed

Projekt/Design
4D-8.6-2

1,7

Reiu jõgi/Reiu riv er

Planeering/Planning

1.9-5.6

Pärnu-Mõisaküla
raudtee

4F-1.2-1

2.2-2.45

Loodusala jõgi/Nature
area riv er

V17**

4F-1.3-1

3.35-9.15

Linnustiku
suremus/Bird mortality

L8

4D-8.6-3

4F-1.4-2

4F-1.5-1

4F-1.5-2

4F-1.5-4

4F-1.5-5

4F-1.5-6

3.35-9.15

2.52-2.86

Lindude
häiringud/disturbance
of birds

1.1-1.65

3.7-3.76

Metsaelupaik/Forest
habitat

3.3-3.33

Taimeliikide
elupaik/Habitat of plant
species

Elupaigakompleks/Habi
tat complex

8.6.6
8.6.1 ja 8.6.7 Lisaks
kohalduv ad 4D-8.5-1
ehitus- ja kasutusetapi
meetmed
8.6.1 ja 8.6.7 Lisaks
kohalduv ad 4D-8.5-1
ehitus- ja kasutusetapi
meetmed

Projekt/Design
Planeering/Projekt /
Planning/Design

8.6.6

Ehitus/Construction

1.3.2; 1.33

Ehitus/Construction

1.4.1

Kasutus/Operation

1.4.1

Planeering/Projekt /
Planning/Design

1.5.2; 1.5.4

Ehitus/Construction

1.5.2; 1.5.4; 1.5.3

Kasutus/Operation

1.5.4

Ehitus/Construction

1.5.5; 1.5.6

Kasutus/Operation

1.5.5; 1.5.6

1.2.2

L8

Metsaelupaik/Forest
habitat

Roomajate
elupaik/Reptile habitat

5.45-8.3

Planeering/Planning

K42

Planeering/Projekt /
Planning/Design
Ehitus/Construction
Kasutus/Operation
Planeering/Projekt /
Planning/Design
Ehitus/Construction

K40, L8

Märkused/Notes

1.5.2; 1.5.4
1.5.2; 1.5.4; 1.5.3
1.5.4
1.5.4
1.5.4, 1.5.3

Kasutus/Operation

1.5.4

Planeering/Projekt /
Planning/Design

1.5.4

Ehitus/Construction

1.5.4; 1.5.5

Ristumine Pärnu jõe loodusalaga.
meetmeid.

Läbi v iia Natura hindmine, v ajadusel rakedada leev endav aid

Rääma rabas ja selle serv aaladel linnustiku surev use leev endamiseks rakendada meetmeid linnustiku
kokkupõrgete ärahoidmisek. Suremuse v ähendamiseks kasutada lindudele enammärgatav a taratuse
lahendust ning kontaktliinide mägistamist.
Rääma raba ja selleäärsed puistud ning kaitstav ate lindude elupaigad/toitumisalad. Vältida ehitus- ja
hooldustööde teostamist linnustiku pesitsusajal (1.03-31.06) ning poegade üleskasv atamise ajal.
Ajalised piirangud täpsustada kas keskkonnakorralduskav a v õi ehitustööde kav a koostamisel
lähtudes projektlahendusest ja selle elluv iimise iseärasustest konkreetses piirkonnas ning häiringu
ulatusse jääv ate liikidest. Vajalik on ette näha keskkonnajärelev alv e et järgida spetsiaalselt koostatud
eelpool mainitud kav ade nõudeid. Nii keskkonnakorralduskav a v õi ehitustööde kav a koostamisse kui
ka keskkonnaajärelev alv esse on v ajalik kaasata v ajaliku kv alif ikatsiooniga eksperdid.

Niidu maastikukaitseala, hoida trass v õimalikult olemasolev a raudtee lähedusse, hoida trassikoridor
v õimalikult kitsas (eriti idaserv ), säilitada v eerežiimi. Vajadusel teostada trassile jääv ate taimeliikide
ümberistutamine ning kompenseerida elupaigakadu. Raudtee rajamine v astuolus ala kaitsekorraga,
mistõttu on planeeringu elluv iimiseks v ajalik alade kaitsekorra muutmine v õi raudteekoridori alade
territooriumilt v älja tsoneerimine. Ala kaitsekorra muutmine on ettev almistamisel.
Kiv isisaliku elupaigad raudtee ümbruse liiv ikutel, liiv ased alad säilitada, katta raudteetamm liiv akihiga,
mis on piisav alt paks, et hoida ära tiheda taimkatte areng. Hoia trass päikesele av atud ja tõrju tihe
taimestik. Piirkonnas mitte kasutada herbitsiidide ja teisi taimetõrjelahendusi, mille suhtes kahepaiksed
on tundlikud ja mille mõju v õib raudteetammist kaugemale ulatuda.
Vanade männikutega seotud v ääriselupaik, esineb kuklaste kolooniaid, hoida trass v õimalikult kitsas,
säilitada v eerežiimi, v ajaduse korral tagada kuklaste kolooniate ümberasustamine.
III kat taimeliigi siberi v õhumõõga ja II kat taime niidu-kuremõõga elupaik elektriliini alusel, säilitada
v eerežiimi. Liikide kasv ukoha pindala v ähenemine raudteetrassi ualtuses. Lisaks tuleb näha ette ka
meetmed keskkonnakorralduskav as v õi ehitustööde kav as, et v ältida liikide kasv ukohtade häv imist
trassi kõrv al ja tagada LKS § 55 lg 8 täitmine.
Rääma raba, looduslikus seisundis raba, mitmete kaitsealuste linnuliikide elupaik, säilitada v eerežiim
ning rakendada muid v õtteid koosluse säilimiseks, arv estada linnustiku kaitsemeetmetega, arv estada
kahepaiksete elupaikadega, mitte kasutada herbitsiide ja teisi taimetõrjelahendusi, mille suhtes
k h
ik d
t dlik d j
ill
õj
õib
dt t
i tk
l l t d

KMAsukoha
Punkt/Location
kood/Location
Kirjeldus/Description
of the measure
code
on the route

1.5.4; 1.5.5

Ehitus/Construction

1.5.5

Kasutus/Operation

1.5.5

kahepaiksed on tundlikud ja mille mõju v õib raudteetammist kaugemale ulatuda.

1.6.3

Suurimetajate liikumisala Rääma rabas, läbipääsu tagamine esmatähtis. Rajada ökodukt v õi
maastikusild raba lõunaserv a.

S14*

Tüüp 1.1./Ty pe
1.1

Planeering/
Planning

1.6.3

Suurimetajate liikumisala Rääma rabas, läbipääsu tagamine esmatähtis. Rajada ökodukt v õi
maastikusild raba põhjaserv a.

3.25-3.38

Kahepaiksete
elupaik/Habitat of
amphibians

K41

Tüüp 4.2 ca 25
m tagant v õi
üks 4.1 +
4.3/Ty pe 4.2
about ev ery 25
m or one 4.1 +

Projekt/Design

1.6.3

Kahepaiksete elupaik. Rajada 25 m järel v äiksemad v õi üks suure läbilaskev õimega läbpiääs, koos
kahepaikseid suunav ate seintega.

8,0

Loodusliku kallasrajaga
truup Kilksama pkr
(Leppoja)/
Troupe with natural
shore trail Kilksama pkr
(Leppoja)

K39, V18*

Tüüp 2.1+ 4.3.
Alt. 3.2 +
4.3/Ty pe 2.1+
4.3. Alt. 3.2 +
4.3

Projekt/Design

1.6.3; 1.6.4

Kilksama peakraav , kahepaiksete liikumistee, maismaaimetajate liikumistee.Kõrge sild kahepaikseid
suunav a seinaga. Juhul, kui rakendatakse meedet 4F-1.6-4, rajada põhja- ja kaldastruktuure säilitav
kallasradadega truup koos kahepaikseid suunav ate seintega. Mõlemal juhul säilitada nahkhiirte
lennukoridor.

Tüüp 3.2a +4.3
lisaks
2x4.2/Ty pe
3.2a +4.3 in
addition to
2 100
Tüüp 2x4
4.2 ca

Projekt/Design

1.6.3

Kahepaiksete elupaik. Suur kraav ja elektriliini alune on kahepaiksete elupaigad, kraav ile rajada
kallasradadega truup ja kahepaikseid suunav ad seinad, elektriliini all rajada kahepaiksetele lihtsad
läbipääsud.

Projekt/Design

1.6.3

Kahepaiksete elupaik metsas, rajada läbipääsud keskmiselt 100 m tagant ja kraav idele kallasradadega
truup koos kahepaikseid suunav ate seintega.

Projekt/Design

1.6.3

Kahepaiksetele v äärtuslik elupaik (rabakonna sigimis- ja elupaik) Rääma rabas. Rajada 50-100 m
v ahega lihtsad läbipääsud.

Projekt/Ehitus

1.6.3

Pärnu jõgi, LKS lõhe- ja Natura jõgi. Jõe muutmisel LK piirangud. Rajada kõrge hüdromorf oloogiat
arv estav sild. Vältida settereostust, arv estada kalade kudeajaga. Nahkhiirte oluline elupaik ja
lennukoridor.

Kasutus/Operation

1.7.4

Ehitus/Construction

1.7.3; 1.7.4;

Planeering/Projekt /
Planning/Design
Kasutus/Operation

1.8.2; 1.8.7; 1.8.8;
1.8.13; 1.8.17
1.8.2; 1.8.8; 1.8.9;
1.8.11-1.8.13; 1.8.17
1.8.15

Planeering/Projekt /
Planning/Design

1.8.3; 1.8.4; 1.8.16;
1.8.17

Ehitus/Construction

1.8.3; 1.8.4; 1.8.8 1.8.13

4F-1.6-4

7,8

K41

4F-1.6-7

8.3-8.45

Kahepaiksete
elupaik/Habitat of
amphibians

K38

4F-1.6-8

4F 10.7 - 5D 5.3

Kahepaiksete
elupaik/Habitat of
amphibians

K37

4F-1.6-9

5.45-8.3

Kahepaiksete
elupaik/Habitat of
amphibians

K40

4F-1.6-10

2,3

Kõrge sild Pärnu
jõgi/High bridge Pärnu
riv er

V17**

4F-1.8-2

Kasutus/Operation

Märkused/Notes

Planeering/
Planning

5,4

4F-1.8-1

KSH Tüüpmeetme
kood/SEA Standard
measure code

Tüüp 1.1./Ty pe
1.1

4F-1.6-1

4F-1.7-1

Etapp/Stage

S15*

3.25-3.38

4F-1.6-6

Tüüplahendus/
Standard
solution

Kahepaiksete
elupaik/Habitat of
amphibians
Loomade läbipääsu
koht/Place of passage
of animals
Loomade läbipääsu
koht/Place of passage
of animals

4F-1.5-7

4F-1.6-5

Loodusuuringu
koht/Place of
natural research

0,2

2,3

8,0

Puurkaev olmev ee
saamiseks
PRK0052845/Borehole
f or drinking water
PRK0052845
Ristumine
v ooluv eekoguga Pärnu
jõgi/Intersection with
watercourse Pärnu
riv er
Ristumine
v ooluv eekoguga
Kilksama pkr
(Leppoja)/Intersection

V17**

m tagant +
kraav idele
3 2a+4 3
Tüüp 4.2 ca 50100 m
tagant/Ty pe 4.2
ev ery 50-100 m
Tüüp 2.1/Ty pe
2.1

Tüüp 2.1/Ty pe
2.1

Tüüp 3.2 +
nahkhiirte
lennukoridor./Ty
32 b t

Ehitus/Construction

Kahepaiksete elupaik.Piirkonnas mitte kasutada herbitsiidide ja teisi taimetõrjelahendusi, mille suhtes
kahepaiksed on tundlikud ja mille mõju v õib raudteetammist kaugemale ulatuda.

Sanitaarkaitseala ulatus 10m.

LKS lõhejõgi (Tarbja v eehoidla paisust suubumiseni Pärnu lahte ja Natura jõgi (Pärnu jõe loodusala).
Jõe muutmisel LK piirangud. Rajada kõrge hüdromorf oloogiat arv estav sild. Vältida settereostust
ehitusperioodil, arv estada kalade (eelkõige lõhelaste) kudeajaga.

Riigi poolt korrashoitav ühiseesv ool. Tuleb tagada eesv oolu toimimine. Raudteetrassiga ristumisel on
oja tehissängis. Voolusängi muutmine aksepteeritav . Oja v oolusängi muutmisel arv estada kalade
k d i
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KMAsukoha
Punkt/Location
kood/Location
Kirjeldus/Description
of the measure
code
on the route
(Leppoja)/Intersection
with watercourse
Kilksama pkr (Leppoja)

4F-2.1-2

4F-2.1-3

4F-2.1-4

4F-2.1-5

4F-2.1-6

4F-2.1-7

4F-2.1-8

Tüüplahendus/
Standard
solution
pe 3.2 + bat
corridor.

Etapp/Stage

KSH Tüüpmeetme
kood/SEA Standard
measure code

Märkused/Notes
kudemisaegadega ja v ältida settereostust. Loodusliku põhja- ja kallasradadega truup.

Kasutus/Operation

1.8.14; 1.8.15

Pinnav eerežiim Rääma
raba ületus/Surf ace
water regime Rääma
bog crossing

Planeering/Projekt /
Planning/Design

1.8.1; 1.8.6

Ehitus/Construction

1.8.6

Kasutus/Operation

1.8.15

0,0-1,2

Elamupiirkond
(raudteest
läänes)/Residential
area (west of the
railway )

Maakonnaplaneering/
Projekteerimine
/County Planning /
Design

0,0-1,4

Perspektiiv sed
elamupiirkonnad,
puhkealad (raudteest
idas)/Promising
residential areas,
recreation areas (east

Maakonnaplaneering/
Projekteerimine
/County Planning /
Design

1,4-2,2

Pärnu
reisiterminal/Pärnu
passenger terminal

Maakonnaplaneering/
Projekteerimine
/County Planning /
Design

2.1.5; 2.1.12; 2.1.15

Pärnu reisiterminali detailplaneeringuga uusi müratundlikke alasid raudtee v ahetusse lähedusse ei
kav andata (dp näeb lisaks reisiterminalile ette ärihoonete rajamist, mis ei ole suure müratundlikkusega
alad). Pärnu linnas rakendub müra v ähendav a meetmena madalam sõidukiirus (nii reisi- kui
kaubarongidel) ning täiendav ad raudtee äärsed meetmed ei ole v ajalikud. Uute ärihoonete rajamisel
tuleb eelkõige tagada head tingimused hoonete siseruumides v astav alt hoonete ja ruumide tegelikule
kasutusiseloomule.

1,5

Eluhoone/Residental
building

Maakonnaplaneering/
Projekteerimine
/County Planning /
Design

2.1.12; 2.1.14

Kortermaja ärimaade piirkonnas (segalalal) ca 220 m kaugusel raudteest, Pärnu linnas rakendub müra
v ähendav a meetmena madalam kiiruspiirang ning täiendav ad meetmed ei ole v ajalikud.

4F-1.8-3

4F-2.1-1

Loodusuuringu
koht/Place of
natural research

2.1.2; 2.1.12

Võimalusel (raudteetehniliselt ja maav arade kasutustingimustest lähtudes) leida raudtee alusele
tehniline lahendus, mille elluv iimisega säilib maksimaalselt raba looduslik v eerežiim (ning sellest
tulenev alt ka kooslused ja elustik).

Elamumaad Pärnu linnas ca 80-160 m kaugusel raudteest, v õimalik normiületus on 0…5 dB. Pärnu
linnas rakendub müra v ähendav a meetmena madalam sõidukiirus (nii reisi- kui kaubarongidel), kuid
täiendav ad meetmed on samuti v ajalikud. Piirkonda mõjutab ka olol liiklusmüra ning müratõkkesein on
muu hulgas v ajalik müraolukorra halv enemise v ältimiseks. Puhv eralale jääb ka kõrghaljastus.

Perspektiiv sed elamumaad ja jõeäärne puhkeala v ahetult raudtee ääres (raudtee ja jõe v ahelisel maaalal). Pärnu linnas rakendub müra v ähendav a meetmena madalam sõidukiirus (nii reisi- kui
kaubarongidel), kuid raudtee äärse ala v äljaarendamisel on täiendav ad meetmed samuti v ajalikud.
2.1.12; 2.1.2 v õi 2.1.15
Müratõkke rajamisel kaitseb tõke lisaks ka Tammiste küla elamualasid (teisel pool jõge), mis otseselt
ülenormatiiv se müra alale ei jää. Juhul kui raudtee äärseid elamu- ja puhkealasid v älja ei arendata tuleb
meetme v ajadus üle v aadata.

Üksik eluhoone ca 110 m kaugusel raudteest keset äri- ja tootmismaid, müratundlik ala kuulub III
kategooria alla (segaala), kus on lubatud kõrgem müratase. Eluhoone asub olol tänav amüra
mõjutsoonis, seega tuleb tagada piirtasemele v astav ad tingimused. Pärnu linnas rakendub müra
v ähendav a meetmena ka madalam kiiruspiirang ning raudteemürast lähtuv alt ei ole täiendav ad
meetmed v ajalikud. Pikas perspektiiv is on mõistlik muuta ala ärimaaks. Kui ala soov itakse jätkuv alt
kasutada elamumaana on müratõke mõistlik ette näha kinnistu piirile (ehk elamu ja Papiniidu tn v ahele)
kaitsmaks eluhoonet ka autoliiklusega kaasnev a müra eest.
Eluhoonete grupp ca 145-300 m kaugusel raudteest, v õimalik normiületus on 3…4 dB. Pärnu linnas
rakendub müra v ähendav a meetmena madalam sõidukiirus (nii reisi- kui kaubarongidel), kuid
täiendav ad meetmed on samuti v ajalikud, müratõkkeseina rajamine on põhjendatud. Piirkonda mõjutab
ka olol liiklusmüra. Elamupiirkonnas heade tingimuste tagamiseks on soov itatav rajada madal
(kõrgusega 1-1 5 m rööpmest) müratõke ka Pärnu sillal

2,0-2,1

Eluhoone/Residental
building

Maakonnaplaneering/
Projekteerimine
/County Planning /
Design

2.1.12

2,5-2,9

Eluhooned/Residental
buildings

Maakonnaplaneering/
Projekteerimine
/County Planning /
Design

2.1.2; 2.1.12

4,1-4,2

Eluhoone/Residental
building

Maakonnaplaneering/
Projekteerimine
/County Planning /
Design

2.1.14

Eluhoone maatulundusmaal ca 255 m kaugusel raudteest, eluhoone juures on taotlustase tagatud ning
täiendav ad meetmed ei ole v ajalikud. Lisaks leidub puhv eralal ka kõrghaljastust.

9,1-9,2

Eluhoone/Residental
building

Maakonnaplaneering/
Projekteerimine
/County Planning /
Design

2.1.14

Eluhoone maatulundusmaal ca 210 m kaugusel raudteest, eluhoone juures on taotlustase tagatud ning
täiendav ad meetmed ei ole v ajalikud.

KMAsukoha
Punkt/Location
kood/Location
Kirjeldus/Description
of the measure
code
on the route

Etapp/Stage

KSH Tüüpmeetme
kood/SEA Standard
measure code

9,8

Eluhoone/Residental
building

Maakonnaplaneering/
Projekteerimine
/County Planning /
Design

2.1.14

Eluhoone maatulundusmaal ca 235 m kaugusel raudteest, eluhoone juures on taotlustase tagatud ning
täiendav ad meetmed ei ole v ajalikud.

11,2

Eluhoone/Residental
building

Maakonnaplaneering/
Projekteerimine
/County Planning /
Design

2.1.14

Eluhoone maatulundusmaal ca 250 m kaugusel raudteest, eluhoone juures on taotlustase tagatud ning
täiendav ad meetmed ei ole v ajalikud.

13,2

Eluhoone/Residental
building

Maakonnaplaneering/
Projekteerimine
/County Planning /
Design

0,0-1,2

Elamupiirkond
(raudteest
läänes)/Residential
area (west of the
railway )

Maakonnaplaneering/
Projekteerimine
/County Planning /
Design

0,0-1,4

Perspektiiv sed
elamupiirkonnad,
puhkealad (raudteest
idas)/Promising
residential areas,
recreation areas (east
of the railway )

Maakonnaplaneering/
Projekteerimine
/County Planning /
Design

Perspektiiv sed elamumaad ja jõeäärne puhkeala v ahetult raudtee ääres (raudtee ja jõe v ahelisel maa2.3.12; 2.3.15 v õi 2.3.3
alal). Pärnu linnas v ähendab v ibratsiooni madalam sõidukiirus, kuid raudtee äärse ala v äljaarendamisel
v õi 2.3.4 v õi 2.3.5 v õi
ning v ahetult kaitsev ööndi lähedusse uute hoonete rajamisel on v ajalikud ka täiendav ad meetmed (nt
2.3.6 v õi 2.3.8 v õi
ballastmattide kasutamine v ibratsiooni tekke ja lev iku piiramiseks). Juhul kui raudtee äärseid elamu- ja
2.3.9
puhkealasid v älja ei arendata ei ole täiendav ad meetmed v ajalikud.

1,4-2,2

Pärnu reisiterminal/
Pärnu passenger
terminal

Maakonnaplaneering/
Projekteerimine
/County Planning /
Design

2.3.12; 2.3.9 lisaks
2.3.3 v õi 2.3.4 v õi
2.3.5 v õi 2.3.6 v õi
2.3.8

Pärnu reisiterminali detailplaneeringuga uusi tundlikke alasid raudtee v ahetusse lähedusse ei
kav andata, detailplaneering näeb lisaks reisiterminalile ette ärihoonete rajamist (lähim ärihoone jääb ca
70 m kaugusele raudteest). Pärnu linnas rakendub v ibratsiooni v ähendav a meetmena madalam
sõidukiirus (nii reisi- kui kaubarongidel). Raudtee kohale rajatav a reisiterminali hoone puhul on v ajalikud
ka täiendav ad meetmed. Uute hoonete rajamisel tuleb ehituslike v õtetega v ähendada v ibratsiooni
lev ikut hoone konstruktsioonidesse: massiiv sed v älispiirded ja v undamendid, jäigad ja tugev ad
kandeelemendid, samuti tugev datud kinnitusmeetodid ja ühendused. Soov itatav on v ältida
kergkonstruktsioonide kasutamist. Lisaks on soov itatav ka täiendav ate tehniliste meetmete
rakendamine raudteel (nt ballastmattide kasutamine v ibratsiooni tekke ja lev iku piiramiseks).

4F-2.3-4

2,0-2,1

Eluhoone/Residental
building

Maakonnaplaneering/
Projekteerimine
/County Planning /
Design

2.3.12; 2.3.14

Üksik eluhoone ca 110 m kaugusel raudteest, Pärnu linnas v ähendab v ibratsiooni madalam sõidukiirus,
täiendav ad v ibratsiooni v ähendav ad meetmed ei ole v ajalikud.

4F-2.4-1

1,6

Valgusreostus/Light
pollution

Projekt/Kasutus

2.4.1

4F-5.1-1

2,3

Riste
v ooluv eekoguga/Cross
es with watercourse

Planeering/Planning

5.1.1

Ristumine Pärnu jõega

4F-5.1-2

4,3

Riste teega/
Intersection with the
road

Planeering/Planning

5.1.1

Kauba tn (kohalik tee nr 6250069) ja olemasolev 1520 mm raudtee

4F-2.1-9

4F-2.1-10

4F-2.1-11

4F-2.3-1

4F-2.3-2

4F-2.3-3

Loodusuuringu
koht/Place of
natural research

Tüüplahendus/
Standard
solution

Märkused/Notes

2.1.1 v õi 2.1.2 v õi
2.1.4 v õi 2.1.5 v õi
2.1.7 v õi 2.1.8

Eluhoone maatulundusmaal ca 175 m kaugusel raudteest, v õimalik normiületus on ca 2 dB, raudtee
tasapinnaline ning müratõkkerajatisena saab kaaluda muldv alli rajamist, raudtee äärse pika
müratõkkeseina otstarbekus on üksiku eluhoone puhul küsitav . Puhv eralal leidub ka kõrghaljastus.
Võimalusel kõrgendada raudtee äärset maapinda tagamaks piisav mürakaitse ning sel juhul ei ole
raudtee äärne müratõkkesein v ajalik. Maaomanikuga läbirääkimiste käigus v õib osutuda eelistatud
meetmeks lokaalse müratõkke rajamine kinnistu piiril v õi hoonete heliisolatsiooni parandamine.

2.3.12

Eluhoonete grupp tiheasustusalal ca 80-160 m kaugusel raudteest, raudtee 4-7 m kõrgusel muldel,
mistõttu ümbritsev asse keskkonda jõuab v ähem v ibratsiooni. Geoloogia: liiv akihi (2-6 m) all v õiv ad
esineda pehmed sav ipinnad, aluspõhi v aldav alt sügav al (30 m). Pärnu linnas v ähendab v ibratsiooni
madalam sõidukiirus, täiendav ad v ibratsiooni v ähendav ad meetmed ei ole v ajalikud, kuna raudtee
tehniline lahendus ja v ahemaa raudteega on piisav .

KMAsukoha
Punkt/Location
kood/Location
Kirjeldus/Description
of the measure
code
on the route
Riste teega/
4F-5.1-3
9,8
Intersection with the
road
Riste teega/
Intersection with the
4F-5.1-4
15
road

Loodusuuringu
koht/Place of
natural research

Tüüplahendus/
Standard
solution

Etapp/Stage

KSH Tüüpmeetme
kood/SEA Standard
measure code

Planeering/Planning

5.1.1

Ristumine riigimaanteega (nr 19214 Jänesselja-Urge mnt).

Planeering/Planning

5.1.1

Kiv isilla tee (nr 7300270) Rütav ere küla

Märkused/Notes

4F-5.1-5

0,6

Kergliiklusläbipääs/Ligh
t traf f ic passage

Planeering/Planning

5.1.3

Saare tn pikendus (olemasolev a tunneli rekonstrueerimine/pi-kendamine).

4F-5.1-6

1,6

Kergliiklusläbipääs/Ligh
t traf f ic passage

Planeering/Planning

5.1.3

Pärnu piirkonna reisijate raudteejaam (asukoht jm lahendatakse täpsemalt detailplaneeringuga)

4F-5.1-7

2,4

Riste teega/
Intersection with the
road

Planeering/Planning

5.1.1

Tammiste tee (riigimaantee Pärnu-Rakv ere-Sõmeru tee (nr 5)

4F-7.5-1

5.5-7.7

7.5.1

Kohaliku tähtsusega Rääma turbamaardla aR pl nr 9 ja 10

4F-8.2-1

4D 5.6 - 4F 2.5

4F-8.3-1

4F-8.3-4

Rääma raba/Rääma
bog
Potentsiaalne
leiuala/Potential site

2,8

Lõikumiskoht suletav a
teega
v äärtmaastikul/Interse
ction with closed road
in v aluable terrain

0

hoone
miljööv äärtuslikul
alal/building, located in
the env ironmentally
v aluable area
üldmeede, asukoht ei
täpsustu/
general measure,
location not specif ied

4F-8.3-6

4F-8.4-1

4F-8.4-2

4D 5.6 - 4F 2.6

4F-8.4-5

9,8

üldmeede, asukoht ei
täpsustu/
general measure,
location not specif ied
kehtib kogu Pärnu linna
osas(km punkt alates
Paide mnt ristumise
lõpust)/v alid f or the
whole city of Pärnu
(km point f rom the end
of the intersection of
Paide road)
Jänesselja-Urge teega
ristumine /Crossing the
Jänesselja-Urge road

Planeering/Projekt /
Planning/Design
Planeering/Projekt /
Planning/Design
Planeering/Projekt /
Planning/Design

8.2.1; 8.2.2

Projekt/Ehitus

8.3.4

Projekt/Ehitus

8.3.5

Kasutus/Operation

8.3.6

Kasutus/Operation

8.3.2

Planeering/Projekt /
Planning/Design

8.4.1

Ehitus/Construction
Kasutus/Operation

8.4.2
8.4.3

Planeering/Projekt /
Planning/Design

8.4.6; 8.4.9; 8.4.10

Planeering/Projekt /
Planning/Design

8.4.11

8.3.3

KMAsukoha
Punkt/Location
kood/Location
Kirjeldus/Description
of the measure
code
on the route
9,8

Jänesselja-Urge tee
piirkond/JänesseljaUrge road area

4F-8.6-1

2,3

Ristumine Pärnu
jõega/Intersection with
the Pärnu Riv er

4F-8.6-3

4D 5.6-4F 1.2

Pärnu-Mõisaküla
raudtee/PärnuMõisaküla railway

4F-8.4-6

Loodusuuringu
koht/Place of
natural research

Etapp/Stage

KSH Tüüpmeetme
kood/SEA Standard
measure code

Planeering/Projekt /
Planning/Design

8.4.7

Planeering/Planning

8.6.1; 8.6.7

Projekt
Ehitus/Construction

8.6.6
8.6.10

Kasutus/Operation

8.6.3

Planeering/Projekt /
Planning/Design
Planeering/Projekt /
Planning/Design

1.2.2

5D-1.2-1

27.0-28.0

Loodusala/Nature area

5D-1.2-2

5D 27.0- 6B 4.0

Linnuala/Bird area

5D-1.3-1

16.8-18.0

Linnustiku
suremus/Bird mortality

L14

Ehitus/Construction

1.3.2; 1.3.3

5D-1.3-2

27.2- 28.2

Linnustiku
suremus/Bird mortality

L13

Ehitus/Construction

1.3.2; 1.3.3

Ehitus/Construction

1.4.1

Kasutus/Operation

1.4.1

Ehitus/Construction

1.4.1

Kasutus/Operation

1.4.1

Ehitus/Construction

1.4.1

5D-1.4-1

5D-1.4-2

16.8-18.0

27.2- 28.2

Lindude
häiringud/disturbance
of birds

Lindude
häiringud/disturbance
of birds

Märkused/Notes

Planeering/Projekt/Ehit
us/Kasutus
Kohalduv ad kõik 4F-8.4/Planning / Design / 1, 4F-8.4-2, 4F-8.4-5 ja
Construction /
4F-8.4-6 meetmed
Operation

üldmeede, asukoht ei
täpsustu/general
measure, location not
specif ied

4F-8.6-4

Tüüplahendus/
Standard
solution

L14

1.2.2

L13

Taarikõnnu loodusala lähedus. Läbi v iia Natura hindmine, v ajadusel rakedada leev endav aid
meetmeid.
Taarikõnnu-Kaisma linnuala lähedus. Läbi v iia Natura hindmine, v ajadusel rakedada leev endav aid
meetmeid.
I, II ja III kaitsekategooria linnuliikide elupaigad raudteest idapool Mõrdama raba piirkonnas. Suremuse
mõju v ähendamiseks kasutada lindudele hästi nähtav a tarastuse lahendusi ja kontaktliinidele
paigaldada nähtav ust aparandav ad märgised.
II ja III kaitsekategooria linnuliikide elupaigad ja toitumisalad Lõo raba piirkonnas, trassist kirdes.
Suremuse mõju v ähendamiseks kasutada lindudele hästi nähtav a tarastuse lahendusi ja
kontaktliinidele paigaldada nähtav ust aparandav ad märgised.
I, II ja III kaitsekategooria linnuliikide elupaigad raudteest idapool Mõrdama raba piirkonnas. Häiringu
v ähendamiseks v ältida ehtius- ja hooldustöid linnustiku pesitsusajal (15.04-15.06) ja poegade
üleskasv atamise ajal. Ajalised piirangud täpsustada kas keskkonnakorralduskav a v õi ehitustööde kav a
koostamisel lähtudes projektlahendusest ja selle elluv iimise iseärasustest konkreetses piirkonnas ning
häiringu ulatusse jääv ate liikidest. Vajalik on ette näha keskkonnajärelev alv e et järgida spetsiaalselt
koostatud eelpool mainitud kav ade nõudeid. Nii keskkonnakorralduskav a v õi ehitustööde kav a
koostamisse kui ka keskkonnaajärelev alv esse on v ajalik kaasata v ajaliku kv alif ikatsiooniga eksperdid.
II ja III kaitsekategooria linnuliikide elupaigad ja toitumisalad Lõo raba piirkonnas, trassist kirdes.
Häiringu v ähendamiseks v ältida ehtius- ja hooldustöid linnustiku pesitsusajal (15.04-15.06).Ajalised
piirangud täpsustada kas keskkonnakorralduskav a v õi ehitustööde kav a koostamisel lähtudes
projektlahendusest ja selle elluv iimise iseärasustest konkreetses piirkonnas ning häiringu ulatusse
jääv ate liikidest. Vajalik on ette näha keskkonnajärelev alv e et järgida spetsiaalselt koostatud eelpool
mainitud kav ade nõudeid. Nii keskkonnakorralduskav a v õi ehitustööde kav a koostamisse kui ka
keskkonnaajärelev alv esse on v ajalik kaasata v ajaliku kv alif ikatsiooniga eksperdid.
Väike-konnakotka pesitsusaegse häirimise mõju minimeerimiseks v ältida ehitustööde ja hooldustööde

KMAsukoha
Punkt/Location
kood/Location
Kirjeldus/Description
of the measure
code
on the route

5D-1.4-3

23,4- 24,6

Loodusuuringu
koht/Place of
natural research

Lindude
häiringud/disturbance
of birds

1.3-1.7

Lindude
häiringud/disturbance
of birds

5D-1.5-1

12,8

Kahepaiksete
liikumiskoridor Sauga
jõgi/Amphibian
mov ement corridor
Sauga riv er

K142; V71*

5D-1.5-2

19.8 - 23.1

Kahepaiksete
elupaik/Habitat of
amphibians

K140

27.0 - 29.0

Kahepaiksete
elupaik/Habitat of
amphibians

K139

5D-1.5-4

31.05- 31.23

Kahepaiksete
elupaik/Habitat of
amphibians

K24*

5D-1.5-5

27.2- 28.2

lindude elupaik/Bird
habitat

L13

5D-1.4-4

5D-1.5-3

5D-1.5-6

1.3-1.7

5D-1.6-1

2,0

5D-1.6-2

6,5

5D-1.6-3

11.7-11.8

5D-1.6-4

20,3

Tüüplahendus/
Standard
solution

lindude elupaik/Bird
habitat
Loomade läbipääsu
koht/Place of passage
of animals
Loomade läbipääsu
koht/Place of passage
of animals
Loomade läbipääsu
koht/Place of passage
of animals
Loomade läbipääsu
koht/Place of passage
of animals

Etapp/Stage

KSH Tüüpmeetme
kood/SEA Standard
measure code

Kasutus/Operation

1.4.1

Ehitus/Construction

1.4.1

Kasutus/Operation

1.4.1

Ehitus/Construction

1.5.5

Kasutus/Operation

1.5.5

Ehitus/Construction

1.5.5

Kasutus/Operation

1.5.5

Ehitus/Construction

1.5.5

Kasutus/Operation

1.5.5

Ehitus/Construction

1.5.5

Kasutus/Operation

1.5.5

Märkused/Notes
teostamist kotka pesitsusperioodil ja poegade üleskasv atamsie ajal (1.04- 1.09) trassilõigul 5D km 23,424,6. Sel perioodil on soov itatav v ältida ka muid v õimalikke tegev usi, millega kaasneb inimeste
liikumine piirkonnas. Ajalised piirangud täpsustada v ajadusel keskkonnakorralduskav as. Raudtee on
hetkel kav andatud osaliselt läbi kotka PEP-i, mis on v astuolus ala kaitsekorraga, mistõttu on
planeeringu elluv iimiseks v ajalik alade kaitsekorra muutmine v õi raudteekoridori alade territooriumilt
v älja tsoneerimine. Keskkonnaamet on algatamas Viluv ere püsielupaiga moodustamise menetlust
v astav alt looduskaitseseaduse § 10 lg 2. Püsielupaiga täpsed piirid, kaitsekord jms selguv ad
läbiv iidav a ekspertiisi raames. Keskkonnaamet seab oma 21.04.2017 kirjas nr 6-5/17907-5 KSH
kooskõlastamise tingimusena, et täiendav ate meetmetena tuleb ette näha lähipiirkonnas v äikekonnakotka pesituseks sobiliku metsa ala range kaitse alla v õtmine ning Eestis olulisemate
teadaolev ate v äike-konnakotka püsielupaikade keskkonnaministri määrusega kaitse alla v õtmine.
Häiringu v ähendamiseks v äike-kärbsenäpi elupaigale on soov itatav v ältida ehitus- ja hooldustöid (s.h
raadamine) linnustiku pesitsusajal (15.04-15.06) ja poegade üleskasv atamise ajal. Ajalised piirangud
täpsustada kas keskkonnakorralduskav a v õi ehitustööde kav a koostamisel lähtudes
projektlahendusest ja selle elluv iimise iseärasustest konkreetses piirkonnas ning häiringu ulatusse
jääv ate liikidest. Vajalik on ette näha keskkonnajärelev alv e et järgida spetsiaalselt koostatud eelpool
mainitud kav ade nõudeid. Nii keskkonnakorralduskav a v õi ehitustööde kav a koostamisse kui ka
keskkonnaajärelev alv esse on v ajalik kaasata v ajaliku kv alif ikatsiooniga eksperdid.

Piirkonnas ei tohi kasutada herbitsiide ja teisi taimetõrjelahendusi, mille suhtes on kahepaiksed
tundlikud ja mille mõju v õib ulatuda raudteetammist kaugemale.

Piirkonnas ei tohi kasutada herbitsiide ja teisi taimetõrjelahendusi, mille suhtes on kahepaiksed
tundlikud ja mille mõju v õib ulatuda raudteetammist kaugemale.
Piirkonnas ei tohi kasutada herbitsiide ja teisi taimetõrjelahendusi, mille suhtes on kahepaiksed
tundlikud ja mille mõju v õib ulatuda raudteetammist kaugemale.
Piirkonnas ei tohi kasutada herbitsiide ja teisi taimetõrjelahendusi, mille suhtes on kahepaiksed
tundlikud ja mille mõju v õib ulatuda raudteetammist kaugemale.

Planeering/Projekt /
Planning/Design
Ehitus/Construction

1.5.2

Ehitus/Construction

1.5.3

Võib kaaluda v äike-kärbsenäpi elupaigakadu kompenseerv at meedet- elupaiga taastamine
alternatiiv ses asukohas.

1.5.2

Võimalusel hoida trassikoridor kitsana, et v ähendada mõju II ja III kaitsekategooria linnuliikide
elupaikadele.

S13*

Tüüp 1.1./Ty pe
1.1

Planeering/Planning

1.6.3

Oluline suurloomade liikumisala, loomade läbipääsu tagamine esmatähtis. (kui tarakatkestus pole
v õimalik) rajada ökodukt v õi maastikusild.

S52

Tüüp 1.1./Ty pe
1.1

Planeering/Planning

1.6.3

Suurimetajate liikumisala, loomade läbipääsu tagamine esmatähtis. Rajada ökodukt v õi maastikusild

S53*

Tüüp 1.1./Ty pe
1.1

Planeering/Planning

1.6.3

oluline suurloomade liikumisala S53*, kus on v ajalik tagada sidusus mitme rabamassiiv i elupaikade
v ahel. Rajada ökodukt.

S54*

Tüüp 1.1./Ty pe
1.1

Planeering/Planning

1.6.3

oluline suurloomade liikumisala s54*, rajada ökodukt km 20,0.

KMAsukoha
Punkt/Location
kood/Location
Kirjeldus/Description
of the measure
code
on the route
Loomade läbipääsu
5D-1.6-5
28,0
koht/Place of passage
of animals
Kahepaiksete
5D-1.6-6
6.0-11.4
elupaik/Habitat of
amphibians

Loodusuuringu
koht/Place of
natural research

Tüüplahendus/
Standard
solution

Etapp/Stage

KSH Tüüpmeetme
kood/SEA Standard
measure code

S55

Tüüp 1.1./Ty pe
1.1

Planeering/Planning

1.6.3

Suurulukite põhja-lõunasuunaline liikumiskoridor S55, rajada ökodukt ca km 28,0

Projekt/Design

1.6.3

Raja hajutatult lihtsad läbipääsud keskmiselt 50 m tagant ja kraav idele kallasradadega truubid koos
kahepaikseid suunav ate seintega.

Projekt/Design

1.6.3; 1.6.4

Projekt/Design

1.6.3

Raja loodusliku kallasrajaga tunnel/truup koos kahepaikseid suunav ate seintega imetajate ja
kahepaiksete läbipääsu tagamiseks.

Projekt/Design

1.6.3

Raja lihtsad läbipääsud 25–50 m tagant.

Projekt/Design

1.6.3

Kahepaiksete elupaigana v äärtuslik Lõo raba serv aaala. Raja lihtsad läbipääsud 25–50 m tagant.

K143

12,8

Kahepaiksete
liikumiskoridor Sauga
jõgi/Amphibian
mov ement corridor
Sauga riv er

K142; V71*

17,2

Kahepaiksete
liikumiskoridor Hirv e
pkr/Uru oja/Amphibian
mov ement corridor
Hirv e pkr / Uru stream

K141; V70

5D-1.6-9

19.8 - 23.1

Kahepaiksete
elupaik/Habitat of
amphibians

5D-1.6-10

27.0 - 29.0

5D-1.6-11

6,0

5D-1.6-12

23,0

5D-1.6-13

0,8

Räägu oja/Räägu
stream

0,8

Ristumine
v ooluv eekoguga
Räägu oja/Intersection
with a watercourse
Räägu stream

5D-1.6-7

5D-1.6-8

5D-1.8-1

5D-1.8-2

6,0

Kahepaiksete
elupaik/Habitat of
amphibians
Kahepaiksete
liikumiskoridor
Toominga
oja/Amphibian
mov ement corridor
Toominga stream
Kahepaiksete
liikumiskoridor/
Amphibian mov ement
corridor

Ristumine
v ooluv eekoguga
Toominga oja
(Toomingoja)/
Intersection with a
watercourse Toominga
stream (Toomingoja)

K140

K139

Tüüp 4.2 ca 50
m tagant ja
Tüüp 3.2a+4.3
kraav idele
Tüüp 2.2.
v ähemalt 2 m
laiuste
kallasradadega
+ 4.3
Tüüp
3.2+4.3/Ty pe
3.2 + 4.3
Tüüp 4.2 25-50
m tagant/Ty pe
4.2 ev ery 25-50
m
Tüüp 4.2 25-50
m tagant/Ty pe
4.2 ev ery 25-50
m

Märkused/Notes

Raja loomade läbipääsu tagamiseks madal sild v ähemalt paari meetri laiuste kallasradadega ning raja
kahepaikseid suunav ad seinad. Taga nahkhiirte lennukoridor silla all ja kohal.

V72, K143

3.2a+4.3/Ty pe 3.2

Projekt/Design

1.6.3

Kahepaiksete liikumiskoridor ja elupaik Toominga oja kallastel.Võimalusel raja loodusliku kallasrajaga
truup koos kahepaikseid suunav ate seintega.

V69

3.2a+4.3/Ty pe 3.2

Projekt/Design

1.6.3

Raja loodusliku kallasrajaga tunnel/truup koos suunav ate seintega kahepaiksete läbipääsu tagamiseks.

V19, K37

3.2a+4.3/Ty pe 3.2

Projekt/Design

1.6.3

Raja loodusliku kallasrajaga tunnel/truup koos suunav ate seintega kahepaiksete läbipääsu tagamiseks.

Planeering/Projekt /
Planning/Design

1.8.3; 1.8.4; 1.8.16;
1.8.17
1.8.3; 1.8.4; 1.8.8 1.8.13

Tüüp 3.2a+4.3/
Ty pe 3.2a + 4.3

V72

Ehitus/Construction
Kasutus/Operation

1.8.14; 1.8.15

Planeering/Projekt /
Planning/Design

1.8.3; 1.8.4; 1.8.16;
1.8.17

üüp 3.2a/Ty pe 3.2 Ehitus/Construction

1.8.3; 1.8.4; 1.8.8 1.8.13

Kasutus/Operation
Tüüp 2.2.
v ähemalt 2 m

Planeering/Projekt /
Planning/Design

1.8.14; 1.8.15
1.8.2;
1.8.3;
1.8.7; 1.8.17.

1.8.4;

Räägu oja, tagada eesv oolu toiminmine. Raudteetrassiga ristumisel v oolab oja tehissängis. Oja sängi
muutmine aksepteeritav . Oja v oolusängi muutmisel arv estada kalade kudemisaegadega ja v ältida
settereostust.

Toominga oja, tagada eesv oolu toimimine. Raudteetrassiga ristumisel v oolab oja tehissängis. Oja
v oolab ristumisel tehissängis. Oja sängi muutmine aksepteeritav , v ältida settereostust.

KMAsukoha
Punkt/Location
kood/Location
Kirjeldus/Description
of the measure
code
on the route

5D-1.8-3

5D-1.8-4

5D-1.8-5

5D-1.8-6

5D-1.8-7

12,8

17,2

29,35

30,8

21.3-23.2

Ristumine
v ooluv eekoguga Sauga
jõgi/Intersection with
watercourse Sauga
riv er

Ristumine
v ooluv eekoguga Hirv e
pkr/Uru oja/Intersection
with watercourse Hirv e
pkr / Uru stream

Loodusuuringu
koht/Place of
natural research

V71*

V70

Tüüplahendus/
Standard
solution
laiuste
kallasradadega
+ 4.3/
Ty pe 2.2. with
shorelines at
least 2 m wide
+ 4.3
Ty pe 2.2. with
shorelines at
least 2 m wide
+ 4.3

3.2+4.3/Ty pe 3.2

Ristumine
v ooluv eekoguga
Sildsoo pkr/
Intersection with
watercourse Sildsoo
pkr

Ehitus/Construction

Planeering/Projekt /
Planning/Design

1.8.3; 1.8.4; 1.8.16;
1.8.17
1.8.3; 1.8.4; 1.8.8 1.8.13

Ehitus/Construction
Kasutus/Operation

1.8.14; 1.8.15

Planeering/Projekt /
Planning/Design

1.8.3; 1.8.4; 1.8.16;
1.8.17
1.8.3; 1.8.4; 1.8.8 1.8.13

Planeering/Projekt /
Planning/Design
Ehitus/Construction
Kasutus/Operation

5D-1.8-8

5D-2.1-1

5D-2.1-2

5D-2.1-3

27.2-28.0

Pinnasev eereziim/grou
ndwater regime

10,6

Eluhoone/Residental
building

11,1

Eluhoone/Residental
building

15,7-15,9

Eluhoone/Residental
building

Märkused/Notes

1.8.7 -

1.8.15

Planeering/Projekt /
Planning/Design
Ehitus/Construction
Kasutus/Operation

üüp 3.2a/Ty pe 3.2

1.8.3; 1.8.4;
1.8.13

Kasutus/Operation

Kasutus/Operation

V69

KSH Tüüpmeetme
kood/SEA Standard
measure code

Sauga jõgi, tagada eesv oolu toimimine. Jõgi v oolab raudteetrassiga ristumisel looduslikus v oolusängis.
Looduslik säng tuleb säilitada.

Ehitus/Construction

Pinnav eerežiim/
surf ace water regime

Pinnav eerežiim/
surf ace water regime

Etapp/Stage

Planeering/Projekt /
Planning/Design
Ehitus/Construction
Kasutus/Operation
Maakonnaplaneering/
Projekteerimine
/County Planning /
Design

1.8.14; 1.8.15

1.8.1
1.8.6
1.8.15
1.8.3; 1.8.2; 1.8.4;
1.8.6; 1.8.7; 1.8.16;
1.8.17
1.8.1; 1.8.3; 1.8.8 1.8.13
1.8.14; 1.8.15
1.8.1; 1.8.6

Hirv e peakraav /Uru oja,Veekogu on ristumisel tehissängis. Tagada eesv oolu toimimine. Oja sängi
muutmine on aksepteeritav

Sildsoo peakraav , tagada eesv oolu toimimine. Raudteetrassiga ristumisel v oolab oja tehissängis. Oja
sängi muutmine aksepteeritav . Oja v oolusängi muutmisel arv estada kalade kudemisaegadega ja
v ältida settereostust.

Linnamaa karst ja allikas, ei ole looduskaitse all. Projekteerimisel täpsustada seisund ja v õtta arv esse.
Tagada põhjav eerežiimi säilimine. Allika v äljav oolukraav i ristumisel raudteetrassiga paigaldada truup.

Saapasoo peakraav . Veekogu kulgeb ca 1.8 km lõigul paralleelselt raudteega, raudtee kaitsev ööndi
piirile. Raudteetrassi v õimalusel nihutada selliselt , et kraav ei jääks raudtee kaitsev ööndi sisse.
Ristumine Saapasoo peakraav iga.

Taarikõnnu loodusala lähedus. Tagada pinnasev eerežiimi säilimine

1.8.1; 1.8.6
1.8.1; 1.8.6
2.1.14

Eluhoone maatulundusmaal ca 255 m kaugusel raudteest, eluhoone juures on müra taotlustase
tagatud, puhv eralale jääb ka ulatuslik kõrghaljastus, täiendav ad meetmed ei ole v ajalikud.

Maakonnaplaneering/
Projekteerimine
/County Planning /
Design

2.1.14

Eluhoone ca 265 m kaugusel raudteest, eluhoone juures on müra taotlustase tagatud, puhv eralale jääb
ka ulatuslik kõrghaljastus, täiendav ad meetmed ei ole v ajalikud.

Maakonnaplaneering/
Projekteerimine
/County Planning /
Design

2.1.14

Eluhoone ca 240 m kaugusel raudteest, eluhoone juures on müra taotlustase tagatud, puhv eralale jääb
ka ulatuslik kõrghaljastus, täiendav ad meetmed ei ole v ajalikud.

KMAsukoha
Punkt/Location
kood/Location
Kirjeldus/Description
of the measure
code
on the route
5D-2.1-4

5D-2.1-5

30,5-30,6

30,8-30,9

5D-2.1-6

31,1-31,2

5D-5.1-1

5,6

5D-5.1-2

9,7

5D-5.1-3

12,8

5D-5.1-4

13,9

5D-5.1-5

24,4

5D-5.1-6

29,3

5D-5.1-7

13,6

5D-8.1-1

12.7-12.8

5D-8.1-2

12.7-12.9

5D-8.2-1

12.7-12.9

5D-8.2-2

25.1-26.3

Etapp/Stage

KSH Tüüpmeetme
kood/SEA Standard
measure code

Eluhoone/Residental
building

Maakonnaplaneering/
Projekteerimine
/County Planning /
Design

2.1.14

Eluhoone koht/Place of
residential building

Maakonnaplaneering/
Projekteerimine
/County Planning /
Design

2.1.1 v õi 2.1.2 v õi
2.1.4 v õi 2.1.5 v õi
2.1.7 v õi 2.1.8

Eluhoone koht (v are) maatulundusmaal ca 50-55 m kaugusel raudteest, Ehitisregistri järgi on eluhoone
kasutusel ning hoone asukohas on v õimalik normiületus 6…7 dB. Raudtee tasapinnaline ja kohati
süv endis (3-4 m sügav uses) ning muldv alli rajamine on v õimalik, raudtee äärse pika müratõkkeseina
otstarbekus on üksiku eluhoone puhul küsitav . Juhul kui eluhoonet samas asukohas ei taastata ei ole
meetmed ka v ajalikud.

Maakonnaplaneering/
Projekteerimine
/County Planning /
Design

2.1.1 v õi 2.1.2 v õi
2.1.4 v õi 2.1.5 v õi
2.1.7 v õi 2.1.8

Eluhoone ca 175 m kaugusel raudteest, v õimalik normiületus on ca 2 dB, raudtee tasapinnaline ja
kohati v äikses (ca 1 m) süv endis ning muldv alli rajamine on v õimalik. Raudtee äärse pika
müratõkkeseina otstarbekus on üksiku eluhoone puhul küsitav . Puhv eralal leidub ka kõrghaljastust.
Võimalusel kõrgendada raudtee äärset maapinda (raudtee peab jääma v ähemalt 3 m ümbritsev ast
madalamaks) tagamaks piisav mürakaitse ning sel juhul ei ole müratõkkesein v ajalik. Maaomanikuga
läbirääkimiste käigus v õib osutuda eelistatud meetmeks lokaalse müratõkke rajamine kinnistu piiril v õi
hoonete heliisolatsiooni parandamine.

Planeering/Planning

5.1.1.

Are-Suigu tee (riigimaantee nr 19203) Suigu küla

Planeering/Planning

5.1.1.

Kaseküla tee (kohalik tee nr 1490910) Are ja Tori v alla piiril

Planeering/Planning

5.1.2.

Sauga jõgi

Planeering/Planning

5.1.1.

Tootsi-Piistaoja (riigimaantee nr 19271) Tootsi ja Vändra v alla piiril;

Planeering/Planning

5.1.1.

Aluste-Kergu tee (riigimaantee nr 58) Sohlu küla

Planeering/Planning

5.1.1.

Rapla-Järv akandi-Kergu tee (riigimaantee nr 27) Sohlu ja Kaisma küla piiril.

Planeering/Planning

5.1.3.

Tootsi raudteejaama piirkond

Planeering/Planning

8.1.1; 8.1.2

Projekt/Ehitus

8.1.3

Eluhoone/Residental
building

Riste teega/
Intersection with the
road
Riste teega/
Intersection with the
road
Riste v eekoguga/
Intersection with water
Riste teega/
Intersection with the
road
Riste teega/
Intersection with the
road
Riste teega/
Intersection with the
road
Kergliiklusläbipääs/Ligh
t traf f ic passage

Loodusuuringu
koht/Place of
natural research

Tüüplahendus/
Standard
solution

Arheoloogiamälestis nr
11825 kalmistu/Archaeological
Site No. 11825
Cemetery
Arheoloogiamälestise
kaitsev öönd/Archaeolo
gical site protection
zone
Sauga jõe ületuskoha
potentsiaalne
leiuala/Potential site f or
the Sauga Riv er
crossing

Ehitus/Construction

8.1.4

Kasutus/Operation

8.1.5; 8.1.6

Planeering/Projekt /
Planning/Design

8.2.1; 8.2.2

Potentsiaalne
leiuala/Potential site

Planeering/Projekt /
Planning/Design

8.2.1; 8.2.2

Märkused/Notes

Eluhoone maatulundusmaal ca 230 m kaugusel raudteest, müra taotlustase on tagatud, täiendav ad
meetmed ei ole v ajalikud. Puhv eralale jääb ka kõrghaljastus.

KMAsukoha
Punkt/Location
kood/Location
Kirjeldus/Description
of the measure
code
on the route

Loodusuuringu
koht/Place of
natural research

Tüüplahendus/
Standard
solution

Etapp/Stage

KSH Tüüpmeetme
kood/SEA Standard
measure code

5D-8.2-3

27-29

Potentsiaalne
leiuala/Potential site

Planeering/Projekt /
Planning/Design

8.2.1; 8.2.2

5D-8.2-4

30.3-31.2

Potentsiaalne
leiuala/Potential site

Planeering/Projekt /
Planning/Design

8.2.1; 8.2.2

5D-8.3-1

13.4-13.5

5D-8.4-1

5D-8.4-2

5D-8.5-1

Miljööv äärtuslik Tootsi
raudteejaama
kompleks/Env ironment
ally v aluable Tootsi
railway station complex
Üldmeede, asukoht ei
täpsustu/General
measure, location not
specif ied

12,9

Raudtee ja Sauga jõe
ristumiskoht/The
intersection of the
railway and the Sauga
riv er

13,5

XX saj arhitektuuri
objekt nr 1918 – Tootsi
raudteejaam./20th
century architectural
object no. 1918 - Tootsi
railway station.

Planeering/Projekt /
Planning/Design
Ehitus/Construction

8.3.15; 8.3.17
8.3.10; 8.3.11

Kasutus/Operation
Planeering/Projekt /
Planning/Design
Ehitus/Construction

8.3.2

Kasutus/Operation

8.4.3

Planeering/Projekt /
Planning/Design

8.4.6; 8.4.14

Planeering/Projekt /
Planning/Design/
Kasutus

8.5.4; 8.5.5; 8.5.6

Ehitus/Construction

8.5.3; 8.5.7

8.4.1
8.4.2

5D-8.6-1

11,8

Haud/Grav e, tomb

Planeering/Projekt /
Planning/Design

8.6.15

5D-8.6-2

17,2

Lõikumine
Timmkanaliga/Cutting
with Timmkanal

Planeering/Projekt /
Planning/Design

8.6.1; 8.6.14

Ehitus/Construction

8.8.2; 8.6.10

Kasutus/Operation

8.6.3

5D-8.6-3

Üldmeede, asukoht ei
täpsustu/
General measure,
location not specif ied

Märkused/Notes

