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Koostajad: Koostamise aeg:
Kavandamisspetsialist Ain-Meelis Hannus algus: 15.04.2021
Keskkonnamõju analüüsi spetsialist Toomas Hirse lõpp: 13.04.2022

Tabel 1. Objekti üldandmed Tartumaa 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
Palupõhja luha tee 1,17 km
Kokku 0 0 1,17 km

1.3. Katastriüksused kus objekt asub:
RMK hallatav maa:

0,4 ha
Võõras maa:

0,2 ha
Reformimata maa:
Kokku 0,6 ha

1.4. Objekt paikneb kvartalitel:

1.5. RMK metsamaa pindala 14,5 ha
sh majandamispiirangutega metsamaa 14,5 ha
Muu maa 14,4 ha

2. Kuivendusvõrk:

2.1.
MPS eesvool objektil:

Maaprandus- 
süsteemi kood

Ehitise 
kood

MSR pikkus

2.2. Veejuhtmete pikkus:
olemasolev**

hoold. 
uuend. 
rek

uus

Kokku 2,52 km
3.

3.1. Kasvukohatüüp: pind ha
osakaal 
%

jänesekapsa          (JK) 0,83 3,86
jänesekapsa-mustika  (JM) 1,3 6,04
mustika              (MS) 0,02 0,09
angervaksa           (AN) 11,77 54,72
lodu                 (LD) 3,61 16,78
madalsoo             (MD) 3,98 18,5

* Kõikide veejutmete töömahud s h nõva ja eesvool. Täidetakse projekteerimise käigus
** Projekteerimisala koos puhvriga 150 m

Kasvukohatüüpide osakaal süsteemi üldpindalast

Projekteeritav*

LV184; LV207; 

60501:001:0288; 60501:001:0289; 
60501:001:0013; 60501:001:0210; 

Keskkonnamõju analüüs

60501:001:0154; 60501:001:0257; 
17101:001:1510; 60501:001:0137; 

Projekteeritav*

Palupõhja luha tee (LKO)

palupõhja luha tee kma_kokkuvõte.xls
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Nr KV ER Pind Kaitseväärtus*
Eraldise mõjutatus 
kuivendusest**

Mõju kirjeldus 
kaitseväärtusele

Leevendavad meetmed

1 LV178 13 0,73 LD kkt tervikuna mõjutatud mõju puudub tööd on planeeritud alast eemale ja lodust vett ära ei juhita

2 LV184 26 1,6 AN kkt osaline mõjutatus
veerežiimi 
mõjutamine

vett märjast metsast ära ei juhita

3 LV184 28 1,41 AN kkt osaline mõjutatus
veerežiimi 
mõjutamine

vett märjast metsast ära ei juhita

4 LV184 29 0,94 AN kkt osaline mõjutatus
veerežiimi 
mõjutamine

vett märjast metsast ära ei juhita

5 LV207 16 2,88 LD kkt osaline mõjutatus mõju puudub kuivendavaid kraave ei rajata ega hooldata 150 m ulatuses lodust

6 LV207 21 2,44 AN kkt osaline mõjutatus
veerežiimi 
mõjutamine

vett märjast metsast ära ei juhita

7 LV207 23 1,76 AN kkt mõjutamata
veerežiimi 
mõjutamine

vett märjast metsast ära ei juhita

8 LV207 25 2,99 MD kkt osaline mõjutatus
veerežiimi 
mõjutamine

vett märjast metsast ära ei juhita

9 LV207 26 0,84 MD kkt osaline mõjutatus
veerežiimi 
mõjutamine

vett märjast metsast ära ei juhita

10 LV207 31 0,25 AN kkt osaline mõjutatus
veerežiimi 
mõjutamine

vett märjast metsast ära ei juhita

*

**

Tervikuna mõjutatud - eraldis jääb tervikuna kraavi mõjualasse, ehk 150 m puhvri sisse; tervikuna mõjutatud eraldisi tabelis ei kajastata (v.a. lodu ja sõnajala kkt).

Palupõhja luha tee (LKO)Keskkonnamõju 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
raba, siirdesoo, osja, tarna, angervaksa, sõnajala, madalsoo ja lodu kasvukohatüübid ning nende alamtüübid.
Märgade metsade hulka loetakse järgmiste metsa kasvukohatüüpide metsad:

Tabel 2. Märjad metsad - RMK maa
Metsaparandusobjektiga piirnevad või objekti maa-alal asuvad osaliselt- ja tervikuna mõjutamata märjad metsad
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Nr
Objekti kood 
(KKR kood)

Kaitseväärtus Kaitserežiim Mõju kirjeldus kaitseväärtusele Leevendavad meetmed

1 -1221845083 6450 Lamminiidud Natura elupaik oht elupaigatüübi kahjustamiseks
tööd soovitavalt teostada kuiva pinnasega ja madalvee 
perioodil

2 -1309045540
6270* Liigirikkad niidud lubjavaesel 
mullal

Natura elupaik oht elupaigatüübi kahjustamiseks
raske tehnikaga väljaspool traassi kooslust mitte kahjustada, 
kraave ei rajata, tööd soovitavalt teostada kuiva pinnasega

3 -1601845083 6450 Lamminiidud Natura elupaik oht elupaigatüübi kahjustamiseks
tööd soovitavalt teostada kuiva pinnasega ja madalvee 
perioodil

4 171:TAK:00 Vanakooli talukoht Pärandkultuuri objekt mõju puudub, töid alale ei planeerita leevendavad meetmed pole vajalikud

5 172045481 3260 Jõed ja ojad Natura elupaik
kraave ei rajata ja täiendavalt vett jõkke ei 
suunata

leevendavad meetmed pole vajalikud

6 -1900545083 9080* Soostuvad ja soo-lehtmetsad Natura elupaik
oht elupaigatüübi kahjustamiseks, veerežiimi 
mõjutamine

elupaigatüüpi läbivaid, piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei 
rekonstrueerita (va eesvoolud ja teekraavid); uusi trasse ei 
rajata

7 2065445083 9080* Soostuvad ja soo-lehtmetsad Natura elupaik
oht elupaigatüübi kahjustamiseks, veerežiimi 
mõjutamine

elupaigatüüpi läbivaid, piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei 
rekonstrueerita (va eesvoolud ja teekraavid); uusi trasse ei 
rajata

8 4045540
6270* Liigirikkad niidud lubjavaesel 
mullal

Natura elupaik mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

9 605:TAK:02 Ajuse talukoht Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

10 -722445083 6450 Lamminiidud Natura elupaik oht elupaigatüübi kahjustamiseks
tööd soovitavalt teostada kuiva pinnasega ja madalvee 
perioodil

11 -779745083
6270* Liigirikkad niidud lubjavaesel 
mullal

Natura elupaik oht elupaigatüübi kahjustamiseks
tööd soovitavalt teostada kuiva pinnasega ja madalvee 
perioodil

12 ELP0006156 Poollooduslik kooslus oht koosluse kahjustamiseks
tööd soovitavalt teostada kuiva pinnasega ja madalvee 
perioodil

13 ELP0006167 Poollooduslik kooslus oht koosluse kahjustamiseks
tööd soovitavalt teostada kuiva pinnasega ja madalvee 
perioodil

14 ELP0006170 Poollooduslik kooslus mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

15 ELP0006171 Poollooduslik kooslus oht koosluse kahjustamiseks
tööd soovitavalt teostada kuiva pinnasega ja madalvee 
perioodil

16 ELP0006241 Poollooduslik kooslus oht koosluse kahjustamiseks
tööd soovitavalt teostada kuiva pinnasega ja madalvee 
perioodil

17 ELP0006243 Poollooduslik kooslus mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud
18 ELP0006996 Poollooduslik kooslus mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud
19 ELP0008445 Poollooduslik kooslus mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

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

Palupõhja luha tee (LKO)Keskkonnamõju analüüs
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20 ELP0008459 Poollooduslik kooslus oht koosluse kahjustamiseks
tööd soovitavalt teostada kuiva pinnasega ja madalvee 
perioodil

21 ELP0022916 Poollooduslik kooslus
oht elupaigatüübi kahjustamiseks, veerežiimi 
mõjutamine

uusi teid ja kraave ei ehitata (va kaitseala tarbeks), vältida 
raske tehnikaga kooslusel liikumist, pinnast alale ei 
ladestata (va juhul kui olemasoleva kraavi setted 
tasandatakse)

22 KLO1100013 Alam-Pedja LKA, Palupõhja pv. Piiranguvöönd
oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; 
veerežiimi mõjutamine

tööd soovitavalt teostada kuiva pinnasega ja madalvee 
perioodil; erodeeruvate pindade katmine või kinnsitamine

23 KLO1100028 Alam-Pedja LKA, Samblasaare skv. Sihtkaitsevöönd
mõju puudub, töid alale või sellega piirnevalt 
ei planeerita

leevendavad meetmed pole vajalikud

24 KLO1101387
Alam-Pedja LKA, Emajõe-Pedja-
Põltsamaa pv.

Piiranguvöönd
mõju puudub, töid alale või sellega piirnevalt 
ei planeerita

leevendavad meetmed pole vajalikud

25 KLO9101290 tiigilendlane (Myotis dasycneme)
Liigi leiukoht (loomad\, II 
kat)

oht isendite hukkumiseks varjepaikades
trassiraied on keelatud perioodil 1.05-31.08; suured 
õõsustega puud säilitada

26 KLO9102665 tõugjas (Aspius aspius)
Liigi leiukoht (loomad\, II 
kat)

kraave ei rajata ja täiendavalt vett liigi elupaika 
ei juhita

leevendavad meetmed pole vajalikud

27 KLO9102666 hink (Cobitis taenia)
Liigi leiukoht (loomad\, 
III kat)

kraave ei rajata ja täiendavalt vett liigi elupaika 
ei juhita

leevendavad meetmed pole vajalikud

28 KLO9102667 vingerjas (Misgurnus fossilis)
Liigi leiukoht (loomad\, 
III kat)

kraave ei rajata ja täiendavalt vett liigi elupaika 
ei juhita

leevendavad meetmed pole vajalikud

29 KLO9102668 võldas (Cottus gobio)
Liigi leiukoht (loomad\, 
III kat)

kraave ei rajata ja täiendavalt vett liigi elupaika 
ei juhita

leevendavad meetmed pole vajalikud

30 KLO9104482 veelendlane (Myotis daubentonii)
Liigi leiukoht (loomad\, II 
kat)

oht isendite hukkumiseks varjepaikades
trassiraied on keelatud perioodil 1.05-31.08; suured 
õõsustega puud säilitada

31 KLO9104605 suurkõrv (Plecotus auritus)
Liigi leiukoht (loomad\, II 
kat)

oht isendite hukkumiseks varjepaikades
trassiraied on keelatud perioodil 1.05-31.08; suured 
õõsustega puud säilitada

32 KLO9104606 suurvidevlane (Nyctalus noctula)
Liigi leiukoht (loomad\, II 
kat)

oht isendite hukkumiseks varjepaikades
trassiraied on keelatud perioodil 1.05-31.08; suured 
õõsustega puud säilitada

33 KLO9104607 põhja-nahkhiir (Eptesicus nilssonii)
Liigi leiukoht (loomad\, II 
kat)

oht isendite hukkumiseks varjepaikades
trassiraied on keelatud perioodil 1.05-31.08; suured 
õõsustega puud säilitada

34 KLO9116094 pargi-nahkhiir (Pipistrellus nathusii)
Liigi leiukoht (loomad\, II 
kat)

oht isendite hukkumiseks varjepaikades
trassiraied on keelatud perioodil 1.05-31.08; suured 
õõsustega puud säilitada

35 KLO9116095
kääbus-nahkhiir (Pipistrellus 
pipistrellus)

Liigi leiukoht (loomad\, II 
kat)

oht isendite hukkumiseks varjepaikades
trassiraied on keelatud perioodil 1.05-31.08; suured 
õõsustega puud säilitada

36 KLO9116097 hõbe-nahkhiir (Vespertilio murinus)
Liigi leiukoht (loomad\, II 
kat)

oht isendite hukkumiseks varjepaikades
trassiraied on keelatud perioodil 1.05-31.08; suured 
õõsustega puud säilitada

37 KLO9124113 täpikhuik (Porzana porzana)
Liigi leiukoht (loomad\, 
III kat)

mõju puudub, töid alale ei planeerita leevendavad meetmed pole vajalikud

38 KLO9307341
kahkjaspunane sõrmkäpp 
(Dactylorhiza incarnata)

Liigi leiukoht (taimed\, 
III kat)

mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud
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39
RAH000012
3

Alam-Pedja linnuala Natura (linnuala)
oht rahvusvahelise tähtsusega ala 
kahjustamiseks

meetmed vastavalt kaitseväärtustele ja kaitset reguleerivale 
tsoneeringule

40
RAH000057
7

Alam-Pedja loodusala Natura (loodusala)
oht rahvusvahelise tähtsusega ala 
kahjustamiseks

meetmed vastavalt kaitseväärtustele ja kaitset reguleerivale 
tsoneeringule

41 VEE1023600 Emajõgi Veekogu piiranguvöönd
kraave ei rajata ja täiendavalt vett jõkke ei 
suunata

leevendavad meetmed pole vajalikud

42 Alam-Pedja looduskaitseala Kavandatav kaitseala
oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; 
veerežiimi mõjutamine

meetmed vastavalt tsoneeringule

43
Alam-Pedja looduskaitseala, Emajõe-
Pedja-Põltsamaa piiranguvöönd

Kavandatav kaitsevöönd 
(piiranguvöönd)

mõju puudub, töid alale või sellega piirnevalt 
ei planeerita

leevendavad meetmed pole vajalikud

44
Alam-Pedja looduskaitseala, 
Palupõhja piiranguvöönd

Kavandatav kaitsevöönd 
(piiranguvöönd)

oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; 
veerežiimi mõjutamine

tööd soovitavalt teostada kuiva pinnasega ja madalvee 
perioodil; erodeeruvate pindade katmine või kinnsitamine

45
Alam-Pedja looduskaitseala, 
Samblasaare sihtkaitsevöönd

Kavandatav kaitsevöönd 
(sihtkaitsevöönd)

mõju puudub, töid alale või sellega piirnevalt 
ei planeerita

leevendavad meetmed pole vajalikud

46 Metsaelupaikade looduskaitseala Kavandatav kaitseala
mõju puudub, töid alale või sellega piirnevalt 
ei planeerita

leevendavad meetmed pole vajalikud

47 Metsaelupaikade looduskaitseala Kavandatav kaitseala
oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; 
veerežiimi mõjutamine

meetmed vastavalt tsoneeringule

48 Metsaelupaikade looduskaitseala Kavandatav kaitseala
oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; 
veerežiimi mõjutamine

uute kraavide rajamine ja sette ladestamine keelatud; vajalik 
valitseja seisukoht

49
Metsaelupaikade looduskaitseala, 
Metsaelupaikade sihtkaitsevöönd

Kavandatav kaitsevöönd 
(sihtkaitsevöönd)

mõju puudub, töid alale või sellega piirnevalt 
ei planeerita

leevendavad meetmed pole vajalikud

50
Metsaelupaikade looduskaitseala, 
Metsaelupaikade sihtkaitsevöönd

Kavandatav kaitsevöönd 
(sihtkaitsevöönd)

oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; 
veerežiimi mõjutamine

keelatud on uute teede, kraavide, voolunõvade, maha- ja 
möödasõitukohtade rajamine ning teekoridori laiendamine; 
vajalik valitseja seisukoht

51
Metsaelupaikade looduskaitseala, 
Metsaelupaikade sihtkaitsevöönd

Kavandatav kaitsevöönd 
(sihtkaitsevöönd)

oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; 
veerežiimi mõjutamine

keelatud on uute teede, kraavide, voolunõvade, maha- ja 
möödasõitukohtade rajamine ning teekoridori laiendamine 
(va kaitseala tarbeks)

* KAH ala- kõrgendatud avaliku huviga ala.
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