
1

Koostajad Koostamise aeg

metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 02.02.2017

bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 06.11.2017

Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa metskond

Nr
Maaprandus-

süsteemi kood

Ehitise 

kood

Viimane ehituse või 

rekonstrueerimise 

aasta

Projektala Mõõtühik

1.1. MPS ehitise nimi (ala)

Kokku 0 ha

1.2. Tee nimi olemasolev rek uus

Mõisametsa tee 1,25 1,25 1,37 km

Kokku 1,25 1,25 1,37 km

1.3. Katastriüksused kus objekt asub:

RMK maa 1,2 ha

Võõras maa

Reformimata maa

Kokku 1,2 ha

1.4. Objekt paikneb kvartalitel

1.5. RMK metsamaa pindala 85,8 ha

sh majandamispiirangutega metsamaa 85,8 ha

Muu maa ha

2. Kuivendusvõrk

2.1. MPS eesvool objektil
Maaprandus-

süsteemi kood

Ehitise 

kood
MSR pikkus

2.2. Veejuhtmete pikkus olemasolev rek uus

km

Kokku 0 0 0 km

3.

3.1. Kasvukohatüüp pind ha
osakaal 

%

sinilille            (SL) 84,93 98,97

naadi                (ND) 0,88 1,03

* täidetakse projekteerimise käigus

78702:001:0360; 

Projekteeritav*

Mõisametsa teeKeskkonnamõju analüüs

VG038; VG039; VG047; VG048; 

VG026; VG027; VG028; VG035; VG037; 

Kasvukohatüüpide osakaal süsteemi üldpindalast

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

Mõju kirjeldus 

kaitseväärtusele Leevendavad meetmed

**

Mõisametsa 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 LTA1000001

Pandivere 

nitraaditundlik 

ala

78701:006:0004,78701:006:0048 5822512 mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

2 LTA1000001

Pandivere 

nitraaditundlik 

ala

VG039-3,VG039-4,VG039-7,VG039-2,VG039-15,VG026-

2,VG026-4,VG026-5,VG027-1,VG035-2,VG035-4,VG036-

4,VG036-6,VG037-5,VG037-7,VG047-4,VG047-5,VG053-

1,VG053-2,VG054-1,VG054-2,VG026-1,VG026-3,VG027-

4,VG035-1,VG047-6,VG027-2,VG028-2,VG028-3,VG028-

6,VG028-8,VG028-9,VG037-3,VG037-4,VG037-6,VG038-

1,VG038-3,VG038-4,VG039-8,VG039-10,VG039-11,VG039-

12,VG047-1,VG047-2,VG048-3,VG048-4,VG048-5,VG048-

6,VG039-16,VG038-6,VG038-2,VG028-1,VG028-10,VG037-

1,VG038-5,VG039-13,VG039-17,VG028-11,VG256-3,VG256-

5,VG035-3

5822512 mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

3 Natura elupaik VG256-3,VG256-5 mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

4
Kavandatav 

kaitsevöönd
78701:006:0004 39

oht kaitseväärtuse 

kahjustamiseks

trassi planeeritava kaitseala arvelt ei 

laiendata, uue tee rajamine tuleb 

täiendavalt kooskõlastada kui on 

selgunud kaitseala piirjooned

5
Kavandatav 

kaitsevöönd

VG039-3,VG039-4,VG039-7,VG039-2,VG039-15,VG026-

2,VG026-4,VG026-5,VG027-1,VG035-2,VG035-4,VG036-

4,VG036-6,VG037-5,VG037-7,VG047-4,VG047-5,VG053-

1,VG053-2,VG054-1,VG054-2,VG026-1,VG026-3,VG027-

4,VG035-1,VG047-6,VG027-2,VG028-2,VG028-3,VG028-

6,VG028-8,VG028-9,VG037-3,VG037-4,VG037-6,VG038-

1,VG038-3,VG038-4,VG039-8,VG039-10,VG039-11,VG039-

12,VG047-1,VG047-2,VG048-3,VG048-4,VG048-5,VG048-

6,VG039-16,VG038-6,VG038-2,VG028-1,VG028-10,VG037-

1,VG038-5,VG039-13,VG039-17,VG028-11,VG256-3,VG256-

5,VG035-3

39
oht kaitseväärtuse 

kahjustamiseks

trassi planeeritava kaitseala arvelt ei 

laiendata, uue tee rajamine tuleb 

täiendavalt kooskõlastada kui on 

selgunud kaitseala piirjooned

6
Kavandatav 

kaitseala
78701:006:0004 875350

oht kaitseväärtuse 

kahjustamiseks

trassi planeeritava kaitseala arvelt ei 

laiendata, uue tee rajamine tuleb 

täiendavalt kooskõlastada kui on 

selgunud kaitseala piirjooned

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

Mõisametsa teeKeskkonnamõju analüüs

Tabel 4. Kaitseväärtused - avalik
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7
Kavandatav 

kaitseala

VG039-3,VG039-4,VG039-7,VG039-2,VG039-15,VG026-

2,VG026-4,VG026-5,VG027-1,VG035-2,VG035-4,VG036-

4,VG036-6,VG037-5,VG037-7,VG047-4,VG047-5,VG053-

1,VG053-2,VG054-1,VG054-2,VG026-1,VG026-3,VG027-

4,VG035-1,VG047-6,VG027-2,VG028-2,VG028-3,VG028-

6,VG028-8,VG028-9,VG037-3,VG037-4,VG037-6,VG038-

1,VG038-3,VG038-4,VG039-8,VG039-10,VG039-11,VG039-

12,VG047-1,VG047-2,VG048-3,VG048-4,VG048-5,VG048-

6,VG039-16,VG038-6,VG038-2,VG028-1,VG028-10,VG037-

1,VG038-5,VG039-13,VG039-17,VG028-11,VG256-3,VG256-

5,VG035-3

875350
oht kaitseväärtuse 

kahjustamiseks

trassi planeeritava kaitseala arvelt ei 

laiendata, uue tee rajamine tuleb 

täiendavalt kooskõlastada kui on 

selgunud kaitseala piirjooned

8

laane-, salu-, 

soovikumetsa 

kaitseala

78701:006:0004,78701:006:0048
oht kaitseväärtuse 

kahjustamiseks

trassi planeeritava kaitseala arvelt ei 

laiendata, uue tee rajamine tuleb 

täiendavalt kooskõlastada kui on 

selgunud kaitseala piirjooned

9

laane-, salu-, 

soovikumetsa 

kaitseala

VG039-3,VG039-4,VG039-7,VG039-2,VG039-15,VG026-

2,VG026-4,VG026-5,VG027-1,VG035-2,VG035-4,VG036-

4,VG036-6,VG037-5,VG037-7,VG047-4,VG047-5,VG053-

1,VG053-2,VG054-1,VG054-2,VG026-1,VG026-3,VG027-

4,VG035-1,VG047-6,VG027-2,VG028-2,VG028-3,VG028-

6,VG028-8,VG028-9,VG037-3,VG037-4,VG037-6,VG038-

1,VG038-3,VG038-4,VG039-8,VG039-10,VG039-11,VG039-

12,VG047-1,VG047-2,VG048-3,VG048-4,VG048-5,VG048-

6,VG039-16,VG038-6,VG038-2,VG028-1,VG028-10,VG037-

1,VG038-5,VG039-13,VG039-17,VG028-11,VG256-3,VG256-

5,VG035-3

oht kaitseväärtuse 

kahjustamiseks

trassi planeeritava kaitseala arvelt ei 

laiendata, uue tee rajamine tuleb 

täiendavalt kooskõlastada kui on 

selgunud kaitseala piirjooned

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