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Koostajad: Koostamise aeg:

Kavandamisspetsialist Madi Nõmm algus: 30.03.2020

Keskkonnamõju analüüsi spetsialist Toomas Hirse lõpp: 23.09.2020

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

Kokku 0 0 0 km

1.3. Katastriüksused kus objekt asub:

RMK hallatav maa: 0 ha

Võõras maa:

Reformimata maa:

Kokku 0 ha

1.4. Objekt paikneb kvartalitel:

1.5. RMK metsamaa pindala 2 ha

sh majandamispiirangutega metsamaa 0,5 ha

Muu maa 3,07 ha

2. Kuivendusvõrk

2.1. MPS eesvool objektil:

Maaprandus- 

süsteemi kood

Ehitise 

kood MSR pikkus

2.2. Veejuhtmete pikkus (v.a nõva): olemasolev rek uus

0,52 km

Kokku 0,52 0 0 km

3.

3.1. Kasvukohatüüp: pind ha

osakaal 

%

sinilille            (SL) 1,99 100

* täidetakse projekteerimise käigus

78701:001:0400; 

Kasvukohatüüpide osakaal süsteemi üldpindalast

Projekteeritav*

Projekteeritav*

Metskonna tee truupKeskkonnamõju analüüs

PX100; 

metskonna-tee-truubi-kma



1

Nr
Objekti kood 

(KKR kood)
Kaitserežiim Mõju kirjeldus kaitseväärtusele Leevendavad meetmed

1 1160345481 Natura elupaik oht elupaigatüübi kahjustamiseks
vältida raske tehnikaga kooslusel liikumist, pinnast alale ei ladestata (va juhul kui olemasoleva 

kraavi setted tasandatakse)

2 1960645083 Natura elupaik oht elupaigatüübi kahjustamiseks
vältida raske tehnikaga kooslusel liikumist, pinnast alale ei ladestata (va juhul kui olemasoleva 

kraavi setted tasandatakse)

3 786:VKK:00 Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

4 ELP0001134 Poollooduslik kooslus oht koosluse kahjustamiseks
vältida raske tehnikaga kooslusel liikumist, pinnast alale ei ladestata (va juhul kui olemasoleva 

kraavi setted tasandatakse)

5
KLO110106

0
Piiranguvöönd

oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; 

veerežiimi mõjutamine
lähtuda KeA 5.05.2020 kirjast 7-9/20/5328-2

6 PLO1001319 Kavandatav kaitseala
oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; 

veerežiimi mõjutamine
lähtuda KeA 5.05.2020 kirjast 7-9/20/5328-2

7 PLO2002160
Kavandatav kaitsevöönd 

(piiranguvöönd)

oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; 

veerežiimi mõjutamine
lähtuda KeA 5.05.2020 kirjast 7-9/20/5328-2

8 VEE1079200 Veekogu piiranguvöönd

veerežiimi mõjutamine; heljumi ja pinnase 

kanne veekogusse; oht kütuste ja määrdeainete 

sattumiseks vette

erodeeruvate pindade katmine või kinnsitamine; järgida ohutusnõudeid õlide ja määrdeainete 

käsitlemisel, ehitustööd teostada madalveeperioodil; lähtuda KeA 5.05.2020 kirjast 7-9/20/5328-

2 ja 21.09.2020 kirjast 7/9/20/15230-2 

* KAH ala- kõrgendatud avaliku huviga ala.

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

Metskonna tee truupKeskkonnamõju analüüs

Tabel 4. Kaitseväärtused - avalik

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

metskonna-tee-truubi-kma


