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Koostajad Koostamise aeg

metsaparandusspetsialist Jüri Koort 2017-09-07

bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-09-07

Tabel 1. Objekti üldandmed Raplamaa metskond

Nr

Maaprandussüst

eemi kood

Ehitise 

kood

Viimane ehituse 

või 

rekonstrueerimise 

aasta Projektala Mõõtühik

1.1. MPS ehitise nimi (ala)

LOOSALU1 (ÜP-180) 4109610040150 001 1972 0 ha

LOOSALU2 (ÜP-180) 4109620010010 001 1972 0 ha

Kokku 0 ha

1.2. Tee nimi olemasolev rek uus

Tammikmäe tee 1,7 km

Kokku 0 0 1,7 km

1.3. Katastriüksused kus objekt asub:

RMK maa

Võõras maa

0,8 ha

Reformimata maa

Kokku 0,8 ha

1.4. Objekt paikneb kvartalitel

1.5. RMK metsamaa pindala 8,1 ha

sh majandamispiirangutega metsamaa 8,1 ha

Muu maa 3,03 ha

2. Kuivendusvõrk

2.1. MPS eesvool objektil

Maaprandussüst

eemi kood

Ehitise 

kood MSR pikkus

LOOSALU1 (ÜP-180) 4109610040150 001 2,24 km

Kokku 2,24 km

2.2. Veejuhtmete pikkus olemasolev rek uus

6,74 km

Kokku 6,74 0 0 km

3.

3.1. Kasvukohatüüp pind ha

osakaal 

%

sinilille            (SL) 0,65 5,82

mustika-kõdusoo      (MO) 0,06 0,54

siirdesoo            (SS) 9,66 86,48

raba                 (RB) 0,8 7,16

* täidetakse projekteerimise käigus

Projekteeritav*

Tammikmäe teeKeskkonnamõju analüüs

KE053; 

27701:003:1841; 

27701:003:0033; 27701:003:0034; 

Kasvukohatüüpide osakaal süsteemi üldpindalast

Projekteeritav*
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Nr KV ER Pind Kaitseväärtus Kaitserežiim Eraldise mõjutatus kuivendusest**
Mõju kirjeldus 

kaitseväärtusele
Leevendavad meetmed

1 KE053 8 2,89 SS kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine
uusi kraave ei rajata ja 

olemasolevaid ei rekonstrueerita

2 KE053 13 3,03 SS kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine
uusi kraave ei rajata ja 

olemasolevaid ei rekonstrueerita

3 KE053 17 0,8 RB kkt Märjad metsad tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine
uusi kraave ei rajata ja 

olemasolevaid ei rekonstrueerita

4 KE056 20 3,73 SS kkt Märjad metsad osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine
uusi kraave ei rajata ja 

olemasolevaid ei rekonstrueerita

**

Tammikmäe teeKeskkonnamõju analüüs

Mõjutamata - eraldis ei jää kraavi mõjualasse, ehk asub 150 m puhvrist väljas

Osaline mõjutatus - eraldis jääb osaliselt kraavi mõjualasse, ehk 150 m puhvri sisse

Tervikuna mõjutatud - eraldis jääb tervikuna kraavi mõjualasse, ehk 150 m puhvri sisse

Tabel 2. Märjad metsad - RMK maa

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

Metsakuivendussüsteemiga piirnevad või süsteemi maa-alal asuvad looduskaitselised või muud olulised objektid
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Nr
Objekti kood 

(KKR kood)
Kaitserežiim

Riigimaal (kvartal eraldis), eramaal 

(katastritunnus), reformimata 

riigimaa (EHAK kood)

Veejuhtmete 

kogupikkus 

kaitseväärtuse 

alal; m

Mõju kirjeldus kaitseväärtusele** Leevendavad meetmed

1 277:KEL:005
Pärandkultuuri 

objekt
27701:003:1841 oht väärtuse kahjustamiseks vältida väärtuse kahjustamist tööde käigus

2 277:MAL:002
Pärandkultuuri 

objekt
27701:003:0083 oht väärtuse kahjustamiseks

võimalusel rajatakse uued teid ja kraavi väärtust 

säilitades; vajadusel väärtuse teisaldamine RMK 

pärandkultuuri spetsialisti soovituste alusel

3 277:TAK:012
Pärandkultuuri 

objekt
27701:003:0033 oht väärtuse kahjustamiseks

soovitavalt uusi kraave ja teid (kui just pole tegu 

ajaloolise teetrassiga) mitte läbi rajada

4 KLO1100221 Piiranguvöönd
27701:003:1841,27701:003:0034,277

01:003:0033
94667 oht kaitseväärtuse kahjustamiseks

oluline mõju puudub vastavalt KeA kirjale 26.07.2017 

nr 7-9/17/4837-2

5 KLO1100221 Piiranguvöönd
KE053-13,KE053-12,KE053-

17,KE053-8,KE053-1,KE056-20
94667 oht kaitseväärtuse kahjustamiseks

oluline mõju puudub vastavalt KeA kirjale 26.07.2017 

nr 7-9/17/4837-2

6 KLO9102109
Liigi leiukoht 

(loomad, II kat)
27701:003:0033 27585

härimine sigimis- ja pesitsusperioodil, 

elupaiga kahjustamine

trassiraieid ja ehitustöid on keelatud perioodil 15.04-

30.06; uusi kraave soovitavalt mitte rajada ning 

võimalusel jätta olemasolevad rekonstrueerimata

7 KLO9102109
Liigi leiukoht 

(loomad, II kat)

KE053-13,KE053-12,KE053-

17,KE053-8,KE053-1,KE056-20
27585

härimine sigimis- ja pesitsusperioodil, 

elupaiga kahjustamine

trassiraieid ja ehitustöid on keelatud perioodil 15.04-

30.06; uusi kraave soovitavalt mitte rajada ning 

võimalusel jätta olemasolevad rekonstrueerimata

8 PLO1000902
Kavandatav 

kaitseala

27701:003:1841,27701:003:0034,277

01:003:0033
100578 oht kaitseväärtuse kahjustamiseks

oluline mõju puudub vastavalt KeA kirjale 26.07.2017 

nr 7-9/17/4837-2

9 PLO1000902
Kavandatav 

kaitseala

KE053-13,KE053-12,KE053-

17,KE053-8,KE053-1,KE056-20
100578 oht kaitseväärtuse kahjustamiseks

oluline mõju puudub vastavalt KeA kirjale 26.07.2017 

nr 7-9/17/4837-2

10 PLO2001514
Kavandatav 

kaitsevöönd
27701:003:0033 19673 oht kaitseväärtuse kahjustamiseks

oluline mõju puudub vastavalt KeA kirjale 26.07.2017 

nr 7-9/17/4837-2

11 PLO2001514
Kavandatav 

kaitsevöönd

KE053-13,KE053-12,KE053-

17,KE053-8,KE053-1,KE056-20
19673 oht kaitseväärtuse kahjustamiseks

oluline mõju puudub vastavalt KeA kirjale 26.07.2017 

nr 7-9/17/4837-2

12 PLO2001520
Kavandatav 

kaitsevöönd

27701:003:1841,27701:003:0034,277

01:003:0033
44636 oht kaitseväärtuse kahjustamiseks

oluline mõju puudub vastavalt KeA kirjale 26.07.2017 

nr 7-9/17/4837-2

13 PLO2001520
Kavandatav 

kaitsevöönd

KE053-13,KE053-12,KE053-

17,KE053-8,KE053-1,KE056-20
44636 oht kaitseväärtuse kahjustamiseks

oluline mõju puudub vastavalt KeA kirjale 26.07.2017 

nr 7-9/17/4837-2

14 Natura elupaik 27701:003:0033 76 oht väärtuse kahjustamiseks trassiraige elupaigatüüpi ei kahjustata

15 Natura elupaik 27701:003:1841 127 mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

16 Natura elupaik KE053-13,KE053-12 76 oht väärtuse kahjustamiseks trassiraige elupaigatüüpi ei kahjustata

17 Natura elupaik 27701:003:0033 924 oht väärtuse kahjustamiseks kraave ei rekonstreerita

18 Natura elupaik
27701:003:1841,27701:003:0034,277

01:003:0033
502 oht väärtuse kahjustamiseks kraave ei rekonstreerita

19 Natura elupaik KE053-8,KE053-1 924 oht väärtuse kahjustamiseks kraave ei rekonstreerita

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

Metsakuivendussüsteemiga piirnevad või süsteemi maa-alal asuvad looduskaitselised või muud olulised objektid

Tammikmäe teeKeskkonnamõju analüüs

Tabel 4. Kaitseväärtused - avalik
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20 Natura elupaik 27701:003:0033 353 oht väärtuse kahjustamiseks kraave ei rekonstreerita

21 Natura elupaik 27701:003:0033 671 oht väärtuse kahjustamiseks
kraave ei rekonstreerita, trassiraige elupaigatüüpi ei 

kahjustata

22 Natura elupaik 27701:003:0033 875 oht väärtuse kahjustamiseks
kraave ei rekonstreerita, trassiraige elupaigatüüpi ei 

kahjustata

23 Natura elupaik 27701:003:0033 2162 oht väärtuse kahjustamiseks
kraave ei rekonstreerita, trassiraige elupaigatüüpi ei 

kahjustata

24 Natura elupaik
KE053-13,KE053-12,KE053-

17,KE053-8
875 oht väärtuse kahjustamiseks

kraave ei rekonstreerita, trassiraige elupaigatüüpi ei 

kahjustata

25 Natura elupaik KE053-13,KE053-12,KE053-8 671 oht väärtuse kahjustamiseks
kraave ei rekonstreerita, trassiraige elupaigatüüpi ei 

kahjustata

26 Natura elupaik KE053-13,KE053-17,KE056-20 2162 oht väärtuse kahjustamiseks
kraave ei rekonstreerita, trassiraige elupaigatüüpi ei 

kahjustata

27
Veekogu 

piiranguvöönd
27701:003:0034,27701:003:0033 5813

oht kütuste ja määrdeainete sattumiseks 

vette ning veekogu ummistamiseks 

järgida ohutusnõudeid õlide ja määrdeainete 

käsitlemisel, ehitustööd teostada madalveeperioodil; 

setteid ei ladestata piiranguvööndisse; 

veekaitsevööndis keelatud puu- ja põõsarinde raie ilma 

Keskkonnaameti nõusolekuta

** mõju puudub, kui kaugus on suurem kui 150 m
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