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Koostajad: Koostamise aeg:

Kavandamisspetsialist Karl Ruukel algus: 08.03.2021

Keskkonnamõju analüüsi spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.08.2022

Tabel 1. Objekti üldandmed Läänemaa metskond

Nr
Maaprandus- 

süsteemi kood

Ehitise 

kood

Viimane ehituse 

või 

rekonstrueerimise 

aasta

Projektala Mõõtühik

1.1. MPS ehitise nimi (ala):

Sealepa 4110170040110 001 1984 2,4 ha

Inka-Laane(TP-601) 4110170040110 002 1990 23,2 ha

Inka-Laane(TP-601) 4110370030050 001 1990 157,7 ha

Inka-Laane(TP-601) 4110370030060 001 1990 54,2 ha

Nõva MK-49 4110370030080 001 1966 9,1 ha

Kokku 246,6 ha

1.2. Tee nimi: olemasolev rek uus

Kokku 0 0 0 km

1.3. Katastriüksused kus objekt asub:

RMK hallatav maa:

266,1 ha

Võõras maa:

Reformimata maa:

Kokku 266,1 ha

1.4. Objekt paikneb kvartalitel:

1.5. RMK metsamaa pindala 307,2 ha

sh majandamispiirangutega metsamaa 50,3 ha

Muu maa 33,88 ha

2. Kuivendusvõrk:

2.1.
MPS eesvool objektil:

Maaprandus- 

süsteemi kood

Ehitise 

kood
MSR pikkus

Inka-Laane(TP-601) 4110370030060 001 2 km

Nõva MK-49 4110370030080 001 0,48 km

Kokku 2,48 km

2.2. Veejuhtmete pikkus:

olemasolev**

hoold. 

uuend. 

rek

uus

Kokku 24,92 km

3.

3.1. Kasvukohatüüp: pind ha

osakaal 

%

sambliku             (SM) 1,57 0,49

kanarbiku            (KN) 5,12 1,6

pohla                (PH) 14,52 4,53

jänesekapsa-pohla    (JP) 6,67 2,08

sinilille            (SL) 6,06 1,89

jänesekapsa          (JK) 4,35 1,36

jänesekapsa-mustika  (JM) 4,76 1,48

mustika              (MS) 10,21 3,19

naadi                (ND) 2,34 0,73

karusambla-mustika   (KM) 9,78 3,05

angervaksa           (AN) 9,84 3,07

tarna-angervaksa     (TA) 31,47 9,82

tarna                (TR) 1,4 0,44

sinika               (SN) 4,79 1,49
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53101:002:0714; 

53101:002:0712; 53101:002:0713; 

53101:001:0488; 53101:002:0193; 

44101:001:0544; 52001:001:0967; 

Projekteeritav*

VP506; VP507; VP514; 

VP082; VP083; VP221; VP222; VP225; 

Kasvukohatüüpide osakaal süsteemi üldpindalast

Projekteeritav*
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mustika-kõdusoo      (MO) 40,46 12,62

jänesekapsa-kõdusoo  (JO) 66,77 20,83

siirdesoo            (SS) 66,86 20,86

raba                 (RB) 2,04 0,64

madalsoo             (MD) 31,54 9,84

* Kõikide veejutmete töömahud s h nõva ja eesvool. Täidetakse projekteerimise käigus

** Projekteerimisala koos puhvriga 150 m

inka-laane-kma



1

Nr KV ER Pind
Kaitse-

väärtus*

Eraldise mõjutatus 

kuivendusest**
Mõju kirjeldus kaitseväärtusele Leevendavad meetmed

1 PI055 15 0,34 SS kkt osaline mõjutatus
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

2 PI055 19 0,05 SS kkt osaline mõjutatus
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

3 VP082 7 0,82 MD kkt osaline mõjutatus
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

4 VP082 19 0,92 SS kkt osaline mõjutatus
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

5 VP082 20 3,95 SS kkt osaline mõjutatus
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

6 VP082 21 1,45 SS kkt osaline mõjutatus
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

7 VP082 22 0,39 SS kkt osaline mõjutatus
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

8 VP082 23 1,9 SS kkt osaline mõjutatus
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

9 VP083 9 1,58 SS kkt osaline mõjutatus
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

10 VP083 15 4,3 SS kkt osaline mõjutatus
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

11 VP083 16 6,29 SS kkt osaline mõjutatus
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

12 VP221 18 2,65 TA kkt osaline mõjutatus
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

13 VP221 27 4,17 SS kkt osaline mõjutatus
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

14 VP221 28 1,2 RB kkt osaline mõjutatus
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

15 VP221 31 1 SS kkt osaline mõjutatus
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

16 VP222 2 1,02 SS kkt osaline mõjutatus
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

17 VP222 5 2,23 SS kkt mõjutamata
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

18 VP222 6 1,16 TR kkt mõjutamata
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

Inka-Laane_metsakuivendusKeskkonnamõju analüüs

Tabel 2. Märjad metsad - RMK maa

Metsaparandusobjektiga piirnevad või objekti maa-alal asuvad osaliselt- ja tervikuna mõjutamata märjad metsad
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19 VP222 8 0,84 TA kkt osaline mõjutatus
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

20 VP222 13 1,08 TA kkt osaline mõjutatus
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

21 VP222 26 0,86 SS kkt osaline mõjutatus
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

22 VP222 27 0,51 SS kkt osaline mõjutatus
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

23 VP222 28 0,15 SS kkt mõjutamata
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

24 VP223 7 4,39 SS kkt osaline mõjutatus
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

25 VP225 22 0,28 SS kkt osaline mõjutatus
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

26 VP225 23 1,76 TA kkt osaline mõjutatus
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

27 VP225 44 1,33 TA kkt mõjutamata
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

28 VP225 54 0,33 AN kkt osaline mõjutatus
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

29 VP225 56 0,54 MD kkt osaline mõjutatus
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

30 VP225 57 0,72 SS kkt mõjutamata
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

31 VP225 58 0,84 RB kkt osaline mõjutatus
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

32 VP225 60 1,19 MD kkt osaline mõjutatus
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

33 VP225 64 0,27 MD kkt mõjutamata
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

34 VP225 65 1,71 MD kkt mõjutamata
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

35 VP514 18 1,25 SS kkt osaline mõjutatus
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

36 VP514 37 0,31 AN kkt osaline mõjutatus
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

37 VP514 44 2,96 MD kkt osaline mõjutatus
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

*

** 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:
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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
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Nr
Objekti kood 

(KKR kood)
Kaitseväärtus Kaitserežiim Mõju kirjeldus kaitseväärtusele Leevendavad meetmed

1 1077445083 9070 Puiskarjamaad Natura elupaik mõju puudub, töid alale ei planeerita leevendavad meetmed pole vajalikud

2 1090445083 7110* Rabad Natura elupaik mõju puudub, töid alale ei planeerita leevendavad meetmed pole vajalikud

3 1937923430 91D0* Siirdesoo- ja rabametsad Natura elupaik mõju puudub, töid alale ei planeerita ja ei kuivendata leevendavad meetmed pole vajalikud

4 1939517928
9080* Soostuvad ja soo-

lehtmetsad
Natura elupaik mõju puudub, töid alale ei planeerita ja ei kuivendata leevendavad meetmed pole vajalikud

5 1940038266 91D0* Siirdesoo- ja rabametsad Natura elupaik mõju puudub, töid alale ei planeerita ja ei kuivendata leevendavad meetmed pole vajalikud

6 2030801728 9010* Vanad loodusmetsad Natura elupaik mõju puudub, töid alale ei planeerita leevendavad meetmed pole vajalikud

7 2069145481 91D0* Siirdesoo- ja rabametsad Natura elupaik mõju puudub, töid alale ei planeerita ja ei kuivendata leevendavad meetmed pole vajalikud

8 2103812108 91D0* Siirdesoo- ja rabametsad Potentsiaalne Natura elupaik mõju puudub, töid alale ei planeerita ja ei kuivendata leevendavad meetmed pole vajalikud

9 2104439722 91D0* Siirdesoo- ja rabametsad Potentsiaalne Natura elupaik mõju puudub, töid alale ei planeerita ja ei kuivendata leevendavad meetmed pole vajalikud

10 -250545481 7110* Rabad Natura elupaik mõju puudub, töid alale ei planeerita leevendavad meetmed pole vajalikud

11 523145481 7110* Rabad Natura elupaik mõju puudub, töid alale ei planeerita leevendavad meetmed pole vajalikud

12 KLO1100913 Leidissoo LKA, Kürema pv. Piiranguvöönd mõju puudub, kui rakendatatkse leevendavaid meetmeid piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei puhastata

13 KLO1101102 Leidissoo LKA, Suurraba skv. Sihtkaitsevöönd mõju puudub, töid alale ei planeerita leevendavad meetmed pole vajalikud

14 KLO1101104 Leidissoo LKA, Tillutare skv. Sihtkaitsevöönd
mõju puudub, sihtkaitsevööndisse või sellega piirnevalt 

töid ei planeerita
leevendavad meetmed pole vajalikud

15 KLO9102752 metsis (Tetrao urogallus) Liigi leiukoht (loomad\, II kat) mõju puudub, liigi leiukohta töid ei planeerita leevendavad meetmed pole vajalikud

16 KLO9112111 hallõgija (Lanius excubitor) Liigi leiukoht (loomad\, III kat) mõju puudub, liigi leiukohta töid ei planeerita leevendavad meetmed pole vajalikud

17 KLO9112124 teder (Tetrao tetrix) Liigi leiukoht (loomad\, III kat) mõju puudub, liigi leiukohta töid ei planeerita leevendavad meetmed pole vajalikud

18 KLO9114593 hoburästas (Turdus viscivorus) Liigi leiukoht (loomad\, III kat) mõju puudub, liigi leiukohta töid ei planeerita leevendavad meetmed pole vajalikud

19 KLO9118278 tähnikvesilik (Lissotriton vulgaris) Liigi leiukoht (loomad\, III kat) mõju puudub, kui rakendatatkse leevendavaid meetmeid läheduses olevat kraavi mitte puhastada

20 KLO9118279 rabakonn (Rana arvalis) Liigi leiukoht (loomad\, III kat) mõju puudub, kui rakendatatkse leevendavaid meetmeid

ehitustöid ei tehta 01.05-30.09 (01.05-30.06 

sigimisperiood, peale seda moonde läbimine 

vees ja lahkumine veekogust)

21 KLO9118280 rabakonn (Rana arvalis) Liigi leiukoht (loomad\, III kat) mõju puudub, kui rakendatatkse leevendavaid meetmeid

ehitustöid ei tehta 01.05-30.09 (01.05-30.06 

sigimisperiood, peale seda moonde läbimine 

vees ja lahkumine veekogust)

22 KLO9118281 tähnikvesilik (Lissotriton vulgaris) Liigi leiukoht (loomad\, III kat) mõju puudub, kui rakendatatkse leevendavaid meetmeid läheduses olevat kraavi mitte puhastada

23 KLO9118282 tähnikvesilik (Lissotriton vulgaris) Liigi leiukoht (loomad\, III kat) mõju puudub, kui rakendatatkse leevendavaid meetmeid läheduses olevat kraavi mitte puhastada

Tabel 3. Kaitseväärtused

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

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

Inka-Laane_metsakuivendusKeskkonnamõju analüüs
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24 KLO9118283 rohukonn (Rana temporaria) Liigi leiukoht (loomad\, III kat) mõju puudub, kui rakendatatkse leevendavaid meetmeid

ehitustöid ei tehta 01.04-31.08 (01.04-30.04 

sigimisperiood, peale seda moonde läbimine 

vees ja lahkumine veekogust)

25 KLO9118284 rabakonn (Rana arvalis) Liigi leiukoht (loomad\, III kat) mõju puudub, kui rakendatatkse leevendavaid meetmeid

ehitustöid ei tehta 01.05-30.09 (01.05-30.06 

sigimisperiood, peale seda moonde läbimine 

vees ja lahkumine veekogust)

26 KLO9122459 öösorr (Caprimulgus europaeus) Liigi leiukoht (loomad\, III kat) mõju puudub, liigi leiukohta töid ei planeerita leevendavad meetmed pole vajalikud

27 KLO9122460 sookurg (Grus grus) Liigi leiukoht (loomad\, III kat) mõju puudub, liigi leiukohta töid ei planeerita leevendavad meetmed pole vajalikud

28 KLO9122461 punaselg-õgija (Lanius collurio) Liigi leiukoht (loomad\, III kat) mõju puudub, liigi leiukohta töid ei planeerita leevendavad meetmed pole vajalikud

29 KLO9122462 suurkoovitaja (Numenius arquata) Liigi leiukoht (loomad\, III kat) mõju puudub, liigi leiukohta töid ei planeerita leevendavad meetmed pole vajalikud

30 KLO9122463 rüüt (Pluvialis apricaria) Liigi leiukoht (loomad\, III kat) mõju puudub, liigi leiukohta töid ei planeerita leevendavad meetmed pole vajalikud

31 KLO9122464 vööt-põõsalind (Sylvia nisoria) Liigi leiukoht (loomad\, III kat) mõju puudub, liigi leiukohta töid ei planeerita leevendavad meetmed pole vajalikud

32 KLO9122465 mudatilder (Tringa glareola) Liigi leiukoht (loomad\, III kat) mõju puudub, liigi leiukohta töid ei planeerita leevendavad meetmed pole vajalikud

33 KLO9122467 rukkirääk (Crex crex) Liigi leiukoht (loomad\, III kat) mõju puudub, liigi leiukohta töid ei planeerita leevendavad meetmed pole vajalikud

34 KLO9122468 soo-loorkull (Circus pygargus) Liigi leiukoht (loomad\, III kat) mõju puudub, liigi leiukohta töid ei planeerita leevendavad meetmed pole vajalikud

35 KLO9122469 roo-loorkull (Circus aeruginosus) Liigi leiukoht (loomad\, III kat) mõju puudub, liigi leiukohta töid ei planeerita leevendavad meetmed pole vajalikud

36 KLO9122470 täpikhuik (Porzana porzana) Liigi leiukoht (loomad\, III kat) mõju puudub, liigi leiukohta töid ei planeerita leevendavad meetmed pole vajalikud

37 KLO9126383 laanerähn (Picoides tridactylus) Liigi leiukoht (loomad\, II kat) mõju puudub, liigi leiukohta töid ei planeerita leevendavad meetmed pole vajalikud

38 KLO9126393 metsis (Tetrao urogallus) Liigi leiukoht (loomad\, II kat) mõju puudub, liigi leiukohta töid ei planeerita leevendavad meetmed pole vajalikud

39 KLO9127223 kaljukotkas (Aquila chrysaetos) Liigi leiukoht (loomad\, I kat) mõju puudub, liigi leiukohta töid ei planeerita leevendavad meetmed pole vajalikud

40 KLO9310426 harilik porss (Myrica gale) Liigi leiukoht (taimed\, III kat) mõju puudub, liigi leiukohta töid ei planeerita leevendavad meetmed pole vajalikud

41
RAH000012

4
Suursoo-Leidissoo linnuala Natura (linnuala)

mõju puudub, sihtkaitsevööndisse või sellega piirnevalt 

töid ei planeerita

meetmed vastavalt kaitseväärtustele ja kaitset 

reguleerivale tsoneeringule

42
RAH000057

8
Suursoo-Leidissoo loodusala Natura (loodusala)

mõju puudub, sihtkaitsevööndisse või sellega piirnevalt 

töid ei planeerita

meetmed vastavalt kaitseväärtustele ja kaitset 

reguleerivale tsoneeringule

43 VEE1103700 Nõva jõgi Veekogu piiranguvöönd mõju puudub, kui rakendatatkse leevendavaid meetmeid

rajatakse settebasseinid ja ehitusajal rajatakse 

ekraan heljumi peatamiseks; erodeeruvate 

pindade katmine või kinnsitamine; järgida 

ohutusnõudeid õlide ja määrdeainete 

käsitlemisel, ehitustööd teostada 

madalveeperioodil

44 Metsaelupaikade looduskaitseala Kavandatav kaitseala mõju puudub, kui rakendatatkse leevendavaid meetmeid piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei puhastata

45 Metsaelupaikade looduskaitseala Kavandatav kaitseala mõju puudub, kui rakendatatkse leevendavaid meetmeid piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei puhastata

46
Metsaelupaikade looduskaitseala, 

Metsaelupaikade sihtkaitsevöönd

Kavandatav kaitsevöönd 

(sihtkaitsevöönd)
mõju puudub, kui rakendatatkse leevendavaid meetmeid piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei puhastata

inka-laane-kma



3

47
Metsaelupaikade looduskaitseala, 

Metsaelupaikade sihtkaitsevöönd

Kavandatav kaitsevöönd 

(sihtkaitsevöönd)
mõju puudub, kui rakendatatkse leevendavaid meetmeid piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei puhastata

* KAH ala- kõrgendatud avaliku huviga ala.

inka-laane-kma


