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LISA 2. Mõju Natura 2000 võrgustikule. Analüüsimaterjalid – joonised ja tabelid (A2)
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(kaugus m) Natura2000 linnuala

Planeeritav 

kergliiklustee 

(I prioriteet)  

(kaugus m)

Planeeritav 

kergliiklustee 

(II prioriteet)  

(kaugus m)

Projekteeritav 

kergliiklustee 

(kaugus m)

Olemasolev 

kergliiklustee  

(kaugus m)

Matka- ja 

jalgrattarajad  

(kaugus m)

Alema loodusala 24755 962 27668 8060 44 Kolga lahe linnuala 775 878 16621 6031 0
Anija loodusala 4072 937 16685 4823 4408 Kõrvemaa linnuala 3047 0 30121 7908 0
Ardu loodusala 9 613 32632 12838 3838 Lahemaa linnuala 0 0 25231 0 0
Jägala loodusala 64 615 7906 4791 8055 Marimetsa-Õmma linnuala 35900 5723 40240 20783 201
Kiruvere loodusala 124 1831 32331 11031 1598 Pakri linnuala 0 0 18723 1000 0
Kiviloo loodusala 6991 1860 20479 6094 239 Põhja-Kõrvemaa linnuala 7110 1 31398 4093 0
Kolga lahe loodusala 775 878 16621 6031 0Kolga lahe loodusala 775 878 16621 6031 0
Kostivere loodusala 492 3 5160 366 5095
Kuivajõe loodusala 418 42 17586 4231 8077
Kurtna-Vilivere loodusala 10230 447 2935 720 526
Kämbla loodusala 439 459 12311 2897 8753
Kõrvemaa loodusala 3047 0 30121 7908 0
Lahemaa loodusala 0 0 25231 0 0
Laulasmaa loodusala 5375 0 21261 1925 0
Maapaju loodusala 14083 3595 29837 8233 68
Muraste loodusala 726 0 15725 311 1405
Mustjärve raba loodusala 28191 5512 38034 15369 0
Naage loodusala 2448 0 16464 2975 1740Naage loodusala 2448 0 16464 2975 1740
Niitvälja loodusala 2913 87 12803 316 2748
Orkjärve loodusala 19476 408 25922 8110 1513
Pakri loodusala 0 0 18723 1000 0
Paraspõllu loodusala 4784 2580 15880 6032 0
Parila loodusala 4485 2909 18102 4368 487
Paunküla loodusala 176 0 26620 5456 0
Pirita loodusala 2 142 279 10 2510
Põhja-Kõrvemaa loodusala 7110 1 31398 4093 0
Püümetsa loodusala 2174 979 6436 1755 3304
Rahaaugu loodusala 6855 2242 441 4586 3572
Rannamõisa loodusala 430 0 11134 0 2761Rannamõisa loodusala 430 0 11134 0 2761
Suure-Aru loodusala 7391 940 13105 3923 940
Suurupi loodusala 152 456 19015 1773 1210
Tuhala loodusala 3753 935 9498 4960 10879
Türisalu loodusala 2296 0 18796 178 0
Ubari loodusala 1318 557 15103 5484 4073
Valkla klindi loodusala 0 494 19065 3215 3644
Vansi loodusala 10789 0 17772 8601 4583
Vääna jõe loodusala 350 0 9679 3417 0
Vääna loodusala 31 2 11972 1785 2100
Vääna-Posti loodusala 3189 0 7054 3935 4060
Vääna-Viti loodusala 254 216 17610 2753 1095Vääna-Viti loodusala 254 216 17610 2753 1095
Ülgase loodusala 2718 90 5188 3324 5833
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Tuhala loodusalaTuhala loodusalaTuhala loodusalaTuhala loodusalaTuhala loodusalaTuhala loodusalaTuhala loodusalaTuhala loodusalaTuhala loodusala

Paraspõllu loodusalaParaspõllu loodusalaParaspõllu loodusalaParaspõllu loodusalaParaspõllu loodusalaParaspõllu loodusalaParaspõllu loodusalaParaspõllu loodusalaParaspõllu loodusala

Kämbla loodusalaKämbla loodusalaKämbla loodusalaKämbla loodusalaKämbla loodusalaKämbla loodusalaKämbla loodusalaKämbla loodusalaKämbla loodusala

Paunküla loodusalaPaunküla loodusalaPaunküla loodusalaPaunküla loodusalaPaunküla loodusalaPaunküla loodusalaPaunküla loodusalaPaunküla loodusalaPaunküla loodusala

Tammiku loodusalaTammiku loodusalaTammiku loodusalaTammiku loodusalaTammiku loodusalaTammiku loodusalaTammiku loodusalaTammiku loodusalaTammiku loodusala

Põhja-Kõrvemaa loodusalaPõhja-Kõrvemaa loodusalaPõhja-Kõrvemaa loodusalaPõhja-Kõrvemaa loodusalaPõhja-Kõrvemaa loodusalaPõhja-Kõrvemaa loodusalaPõhja-Kõrvemaa loodusalaPõhja-Kõrvemaa loodusalaPõhja-Kõrvemaa loodusala

Alema loodusalaAlema loodusalaAlema loodusalaAlema loodusalaAlema loodusalaAlema loodusalaAlema loodusalaAlema loodusalaAlema loodusala

Anija loodusalaAnija loodusalaAnija loodusalaAnija loodusalaAnija loodusalaAnija loodusalaAnija loodusalaAnija loodusalaAnija loodusala

Kiviloo loodusalaKiviloo loodusalaKiviloo loodusalaKiviloo loodusalaKiviloo loodusalaKiviloo loodusalaKiviloo loodusalaKiviloo loodusalaKiviloo loodusala

Parila loodusalaParila loodusalaParila loodusalaParila loodusalaParila loodusalaParila loodusalaParila loodusalaParila loodusalaParila loodusala

Ardu loodusalaArdu loodusalaArdu loodusalaArdu loodusalaArdu loodusalaArdu loodusalaArdu loodusalaArdu loodusalaArdu loodusala

Maapaju loodusalaMaapaju loodusalaMaapaju loodusalaMaapaju loodusalaMaapaju loodusalaMaapaju loodusalaMaapaju loodusalaMaapaju loodusalaMaapaju loodusala

Kostivere loodusalaKostivere loodusalaKostivere loodusalaKostivere loodusalaKostivere loodusalaKostivere loodusalaKostivere loodusalaKostivere loodusalaKostivere loodusala

Ülgase loodusalaÜlgase loodusalaÜlgase loodusalaÜlgase loodusalaÜlgase loodusalaÜlgase loodusalaÜlgase loodusalaÜlgase loodusalaÜlgase loodusala

Pirita loodusalaPirita loodusalaPirita loodusalaPirita loodusalaPirita loodusalaPirita loodusalaPirita loodusalaPirita loodusalaPirita loodusala

Türisalu loodusalaTürisalu loodusalaTürisalu loodusalaTürisalu loodusalaTürisalu loodusalaTürisalu loodusalaTürisalu loodusalaTürisalu loodusalaTürisalu loodusala

Ruila loodusalaRuila loodusalaRuila loodusalaRuila loodusalaRuila loodusalaRuila loodusalaRuila loodusalaRuila loodusalaRuila loodusala

Vääna loodusalaVääna loodusalaVääna loodusalaVääna loodusalaVääna loodusalaVääna loodusalaVääna loodusalaVääna loodusalaVääna loodusala

Rannamõisa loodusalaRannamõisa loodusalaRannamõisa loodusalaRannamõisa loodusalaRannamõisa loodusalaRannamõisa loodusalaRannamõisa loodusalaRannamõisa loodusalaRannamõisa loodusala

Orkjärve loodusalaOrkjärve loodusalaOrkjärve loodusalaOrkjärve loodusalaOrkjärve loodusalaOrkjärve loodusalaOrkjärve loodusalaOrkjärve loodusalaOrkjärve loodusala

Püümetsa loodusalaPüümetsa loodusalaPüümetsa loodusalaPüümetsa loodusalaPüümetsa loodusalaPüümetsa loodusalaPüümetsa loodusalaPüümetsa loodusalaPüümetsa loodusala

Niitvälja loodusalaNiitvälja loodusalaNiitvälja loodusalaNiitvälja loodusalaNiitvälja loodusalaNiitvälja loodusalaNiitvälja loodusalaNiitvälja loodusalaNiitvälja loodusala

Naage loodusalaNaage loodusalaNaage loodusalaNaage loodusalaNaage loodusalaNaage loodusalaNaage loodusalaNaage loodusalaNaage loodusala

Kiruvere loodusalaKiruvere loodusalaKiruvere loodusalaKiruvere loodusalaKiruvere loodusalaKiruvere loodusalaKiruvere loodusalaKiruvere loodusalaKiruvere loodusala

Muraste loodusalaMuraste loodusalaMuraste loodusalaMuraste loodusalaMuraste loodusalaMuraste loodusalaMuraste loodusalaMuraste loodusalaMuraste loodusala

Rahumäe loodusalaRahumäe loodusalaRahumäe loodusalaRahumäe loodusalaRahumäe loodusalaRahumäe loodusalaRahumäe loodusalaRahumäe loodusalaRahumäe loodusala

Kuivajõe loodusalaKuivajõe loodusalaKuivajõe loodusalaKuivajõe loodusalaKuivajõe loodusalaKuivajõe loodusalaKuivajõe loodusalaKuivajõe loodusalaKuivajõe loodusala

Jägala loodusalaJägala loodusalaJägala loodusalaJägala loodusalaJägala loodusalaJägala loodusalaJägala loodusalaJägala loodusalaJägala loodusala

Ubari loodusalaUbari loodusalaUbari loodusalaUbari loodusalaUbari loodusalaUbari loodusalaUbari loodusalaUbari loodusalaUbari loodusala

Vasalemma loodusalaVasalemma loodusalaVasalemma loodusalaVasalemma loodusalaVasalemma loodusalaVasalemma loodusalaVasalemma loodusalaVasalemma loodusalaVasalemma loodusala

Kolga lahe loodusalaKolga lahe loodusalaKolga lahe loodusalaKolga lahe loodusalaKolga lahe loodusalaKolga lahe loodusalaKolga lahe loodusalaKolga lahe loodusalaKolga lahe loodusala

Lahemaa loodusalaLahemaa loodusalaLahemaa loodusalaLahemaa loodusalaLahemaa loodusalaLahemaa loodusalaLahemaa loodusalaLahemaa loodusalaLahemaa loodusala

Vääna jõe loodusalaVääna jõe loodusalaVääna jõe loodusalaVääna jõe loodusalaVääna jõe loodusalaVääna jõe loodusalaVääna jõe loodusalaVääna jõe loodusalaVääna jõe loodusala

Kohatu loodusalaKohatu loodusalaKohatu loodusalaKohatu loodusalaKohatu loodusalaKohatu loodusalaKohatu loodusalaKohatu loodusalaKohatu loodusala

Linnuraba loodusalaLinnuraba loodusalaLinnuraba loodusalaLinnuraba loodusalaLinnuraba loodusalaLinnuraba loodusalaLinnuraba loodusalaLinnuraba loodusalaLinnuraba loodusala

Lümandu loodusalaLümandu loodusalaLümandu loodusalaLümandu loodusalaLümandu loodusalaLümandu loodusalaLümandu loodusalaLümandu loodusalaLümandu loodusala

Kurtna-Vilivere loodusalaKurtna-Vilivere loodusalaKurtna-Vilivere loodusalaKurtna-Vilivere loodusalaKurtna-Vilivere loodusalaKurtna-Vilivere loodusalaKurtna-Vilivere loodusalaKurtna-Vilivere loodusalaKurtna-Vilivere loodusala

Rahaaugu loodusalaRahaaugu loodusalaRahaaugu loodusalaRahaaugu loodusalaRahaaugu loodusalaRahaaugu loodusalaRahaaugu loodusalaRahaaugu loodusalaRahaaugu loodusala

Mahtra loodusalaMahtra loodusalaMahtra loodusalaMahtra loodusalaMahtra loodusalaMahtra loodusalaMahtra loodusalaMahtra loodusalaMahtra loodusala

Suursoo-Leidissoo loodusalaSuursoo-Leidissoo loodusalaSuursoo-Leidissoo loodusalaSuursoo-Leidissoo loodusalaSuursoo-Leidissoo loodusalaSuursoo-Leidissoo loodusalaSuursoo-Leidissoo loodusalaSuursoo-Leidissoo loodusalaSuursoo-Leidissoo loodusala

Mustjärve raba loodusalaMustjärve raba loodusalaMustjärve raba loodusalaMustjärve raba loodusalaMustjärve raba loodusalaMustjärve raba loodusalaMustjärve raba loodusalaMustjärve raba loodusalaMustjärve raba loodusala

Kõrvemaa loodusalaKõrvemaa loodusalaKõrvemaa loodusalaKõrvemaa loodusalaKõrvemaa loodusalaKõrvemaa loodusalaKõrvemaa loodusalaKõrvemaa loodusalaKõrvemaa loodusala

Pakri loodusalaPakri loodusalaPakri loodusalaPakri loodusalaPakri loodusalaPakri loodusalaPakri loodusalaPakri loodusalaPakri loodusala

Valkla klindi loodusalaValkla klindi loodusalaValkla klindi loodusalaValkla klindi loodusalaValkla klindi loodusalaValkla klindi loodusalaValkla klindi loodusalaValkla klindi loodusalaValkla klindi loodusala

Vansi loodusalaVansi loodusalaVansi loodusalaVansi loodusalaVansi loodusalaVansi loodusalaVansi loodusalaVansi loodusalaVansi loodusala

Vääna-Posti loodusalaVääna-Posti loodusalaVääna-Posti loodusalaVääna-Posti loodusalaVääna-Posti loodusalaVääna-Posti loodusalaVääna-Posti loodusalaVääna-Posti loodusalaVääna-Posti loodusala

Vääna-Viti loodusalaVääna-Viti loodusalaVääna-Viti loodusalaVääna-Viti loodusalaVääna-Viti loodusalaVääna-Viti loodusalaVääna-Viti loodusalaVääna-Viti loodusalaVääna-Viti loodusala

Aegna saare loodusalaAegna saare loodusalaAegna saare loodusalaAegna saare loodusalaAegna saare loodusalaAegna saare loodusalaAegna saare loodusalaAegna saare loodusalaAegna saare loodusala

Laulasmaa loodusalaLaulasmaa loodusalaLaulasmaa loodusalaLaulasmaa loodusalaLaulasmaa loodusalaLaulasmaa loodusalaLaulasmaa loodusalaLaulasmaa loodusalaLaulasmaa loodusala

Suurupi loodusalaSuurupi loodusalaSuurupi loodusalaSuurupi loodusalaSuurupi loodusalaSuurupi loodusalaSuurupi loodusalaSuurupi loodusalaSuurupi loodusala

Suure-Aru loodusalaSuure-Aru loodusalaSuure-Aru loodusalaSuure-Aru loodusalaSuure-Aru loodusalaSuure-Aru loodusalaSuure-Aru loodusalaSuure-Aru loodusalaSuure-Aru loodusala

Kaberla loodusalaKaberla loodusalaKaberla loodusalaKaberla loodusalaKaberla loodusalaKaberla loodusalaKaberla loodusalaKaberla loodusalaKaberla loodusala

Valgejärve loodusalaValgejärve loodusalaValgejärve loodusalaValgejärve loodusalaValgejärve loodusalaValgejärve loodusalaValgejärve loodusalaValgejärve loodusalaValgejärve loodusala

Lähim kaugus

Omavalitsusüksuse piir

Natura 2000 loodusala (07.02.2011 seisuga)

Matka- või jalgrattarada

Olemasolev kergliiklustee

Projekteeritav kergliiklustee

Planeeritav kergliiklustee (I prioriteet)

Planeeritav kergliiklustee (I prioriteet)

N a t u r a 2 0 0 0   l o o d u s a l a d e   p a i k n e m i n e  
H a r j u m a a   k e r g l i i k l u s t e e d e   s u h t e s

Kauguste leidmisel on kasutatud Harjumaa kergliikluse 
teemaplaneeringu andmeid (seisuga 04.02.2011) ja 
Keskkonnateabe Keskuse EELISe Natura 2000 loodusalasid (seisuga 07.02.2011)
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Nissi vald
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Rapla vald

Risti vald

Roosna-Alliku vald

Saku vald

Saue vald

Tallinna linn

Tapa vald

Vasalemma vald

Viimsi vald

Kolga lahe linnualaKolga lahe linnualaKolga lahe linnualaKolga lahe linnualaKolga lahe linnualaKolga lahe linnualaKolga lahe linnualaKolga lahe linnualaKolga lahe linnuala

Lahemaa linnualaLahemaa linnualaLahemaa linnualaLahemaa linnualaLahemaa linnualaLahemaa linnualaLahemaa linnualaLahemaa linnualaLahemaa linnuala

Pakri linnualaPakri linnualaPakri linnualaPakri linnualaPakri linnualaPakri linnualaPakri linnualaPakri linnualaPakri linnuala

Paljassaare linnualaPaljassaare linnualaPaljassaare linnualaPaljassaare linnualaPaljassaare linnualaPaljassaare linnualaPaljassaare linnualaPaljassaare linnualaPaljassaare linnuala

Põhja-Kõrvemaa linnualaPõhja-Kõrvemaa linnualaPõhja-Kõrvemaa linnualaPõhja-Kõrvemaa linnualaPõhja-Kõrvemaa linnualaPõhja-Kõrvemaa linnualaPõhja-Kõrvemaa linnualaPõhja-Kõrvemaa linnualaPõhja-Kõrvemaa linnuala

Suursoo-Leidissoo linnualaSuursoo-Leidissoo linnualaSuursoo-Leidissoo linnualaSuursoo-Leidissoo linnualaSuursoo-Leidissoo linnualaSuursoo-Leidissoo linnualaSuursoo-Leidissoo linnualaSuursoo-Leidissoo linnualaSuursoo-Leidissoo linnuala

Kõrvemaa linnualaKõrvemaa linnualaKõrvemaa linnualaKõrvemaa linnualaKõrvemaa linnualaKõrvemaa linnualaKõrvemaa linnualaKõrvemaa linnualaKõrvemaa linnuala

N a t u r a 2 0 0 0   l i n n u a l a d e   p a i k n e m i n e  
H a r j u m a a   k e r g l i i k l u s t e e d e   s u h t e s

Kauguste leidmisel on kasutatud Harjumaa kergliikluse 
teemaplaneeringu andmeid (seisuga 04.02.2011) ja 
Keskkonnateabe Keskuse EELISe Natura 2000 loodusalasid (seisuga 07.02.2011)

Lähim kaugus

Omavalitsusüksuse piir

Natur2000 linnuala (07.02.2011 seisuga)

Matka- või rattarada

Olemasolev kergliiklustee

Projekteeritav kergliiklustee

Planeeritav kergliiklustee (I prioriteet)

Planeeritav kergliiklustee (I prioriteet)

Linnuala lini Planeeritav kergliikustee I Planeeritav kergliikustee II Plrojekteeritav kergliikustee Olemasolev kergliikustee Matka- või rattarada

Kolga lahe linnuala 775 878 16 621 6 031 0

Kõnnumaa-Väätsa linnuala 3 709 1 958 25 609 12 871 6 587

Kõrvemaa linnuala 3 047 0 30 121 7 908 0

Lahemaa linnuala 0 0 25 231 0 0

Marimetsa-Õmma linnuala 35 900 5 723 40 240 20 783 201

Pakri linnuala 0 0 18 723 1 000 0

Paljassaare linnuala 5 824 6 152 11 807 4 309 9 032

Põhja-Kõrvemaa linnuala 7 110 1 31 398 4 093 0

Suursoo-Leidissoo linnuala 17 936 4 201 35 585 7 048 6 467

Natura2000 linnualade lühim kaugus (meetrites) kerg liiklusteedest


