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Koostajad: Koostamise aeg:

Kavandamisspetsialist Jüri Koort algus: 14.02.2020

Keskkonnamõju analüüsi spetsialist Toomas Hirse lõpp: 04.02.2022

Tabel 1. Objekti üldandmed Järvamaa metskond

Nr
Maaprandus- 

süsteemi kood

Ehitise 

kood

Viimane ehituse 

või 

rekonstrueerimise 

aasta

Projektala Mõõtühik

1.1. MPS ehitise nimi (ala):

Peetri PÜ-138 6113160020090 002 1971 300,4 ha

Kokku 300,4 ha

1.2. Tee nimi: olemasolev rek uus

Lendre tee 1,1 0,95 0,82 km

Kokku 1,1 0,95 0,82 km

1.3. Katastriüksused kus objekt asub:

RMK hallatav maa: 300,9 ha

Võõras maa:

1,5 ha

Reformimata maa:

Kokku 302,4 ha

1.4. Objekt paikneb kvartalitel:

1.5. RMK metsamaa pindala 327,4 ha

sh majandamispiirangutega metsamaa 3,2 ha

Muu maa 56,68 ha

2. Kuivendusvõrk:

2.1.
MPS eesvool objektil:

Maaprandus- 

süsteemi kood

Ehitise 

kood
MSR pikkus

Kiigevere 6113160020090 001 0,73 km

Navesti jõgi 6113160020000 001 0 km

Peetri PÜ-138 6113160020090 002 5,09 km

Kokku 5,82 km

2.2. Veejuhtmete pikkus:

olemasolev**

hoold. 

uuend. 

rek

uus

Kokku 30,99 18,48 0,84 19,32 km

3.

3.1. Kasvukohatüüp: pind ha

osakaal 

%

sinilille            (SL) 14,36 3,98

jänesekapsa-mustika  (JM) 16,29 4,51

naadi                (ND) 89,02 24,66

karusambla-mustika   (KM) 0,37 0,1

karusambla           (KR) 12,7 3,52

angervaksa           (AN) 79,85 22,12

mustika-kõdusoo      (MO) 0,94 0,26

jänesekapsa-kõdusoo  (JO) 85,45 23,67

siirdesoo            (SS) 2,06 0,57

raba                 (RB) 56,88 15,76

madalsoo             (MD) 3,1 0,86

Keskkonnamõju analüüs

23401:002:0123; 23401:002:0220; 

23401:002:0062; 23401:004:0044; 

Projekteeritav*

Peetri metsakuivendus

23401:004:0091; 23401:004:0242; 

23401:004:0065; 23401:004:0089; 

23401:003:1000; 23401:004:0005; 

23401:003:0951; 23401:003:0961; 

23401:003:0120; 23401:003:0600; 

23401:003:0038; 23401:003:0086; 

HU241; HU242; HU243; 

HU233; HU237; HU238; HU239; HU240; 

23401:004:0271; 23401:004:0272; 

Kasvukohatüüpide osakaal süsteemi üldpindalast

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

** Projekteerimisala koos puhvriga 150 m

peetri metsakuivendus_kma_kokkuvõte.xls
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Nr KV ER Pind Kaitseväärtus*
Eraldise mõjutatus 

kuivendusest**

Mõju kirjeldus 

kaitseväärtusele
Leevendavad meetmed

1 HU233 1 9,36 RB kkt osaline mõjutatus
veerežiimi 

mõjutamine

uusi kraave ei rajata ja olemasolevaid raba ja siirdesoo kkt läbivaid ja piirnevaid 

kuivendajaid ei rekonstrueerita; rekonstrueeritakse eesvoolud ja kogujad

2 HU233 4 0,58 RB kkt osaline mõjutatus
veerežiimi 

mõjutamine

uusi kraave ei rajata ja olemasolevaid raba ja siirdesoo kkt läbivaid ja piirnevaid 

kuivendajaid ei rekonstrueerita; rekonstrueeritakse eesvoolud ja kogujad

3 HU233 5 0,7 SS kkt osaline mõjutatus
veerežiimi 

mõjutamine

uusi kraave ei rajata ja olemasolevaid raba ja siirdesoo kkt läbivaid ja piirnevaid 

kuivendajaid ei rekonstrueerita; rekonstrueeritakse eesvoolud ja kogujad

4 HU237 14 6,88 AN kkt osaline mõjutatus
veerežiimi 

mõjutamine

eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate 

kraavide mõjualas

5 HU238 8 5,89 AN kkt osaline mõjutatus
veerežiimi 

mõjutamine

eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate 

kraavide mõjualas

6 HU240 8 2,65 AN kkt osaline mõjutatus
veerežiimi 

mõjutamine

eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate 

kraavide mõjualas

7 HU242 13 21,64 RB kkt osaline mõjutatus
veerežiimi 

mõjutamine

uusi kraave ei rajata ja olemasolevaid raba ja siirdesoo kkt läbivaid ja piirnevaid 

kuivendajaid ei rekonstrueerita; rekonstrueeritakse eesvoolud ja kogujad

8 HU242 14 17,19 RB kkt osaline mõjutatus
veerežiimi 

mõjutamine

uusi kraave ei rajata ja olemasolevaid raba ja siirdesoo kkt läbivaid ja piirnevaid 

kuivendajaid ei rekonstrueerita; rekonstrueeritakse eesvoolud ja kogujad

9 HU406 1 1,93 RB kkt osaline mõjutatus
veerežiimi 

mõjutamine

uusi kraave ei rajata ja olemasolevaid raba ja siirdesoo kkt läbivaid ja piirnevaid 

kuivendajaid ei rekonstrueerita; rekonstrueeritakse eesvoolud ja kogujad

10 HU457 12 0,12 MD kkt osaline mõjutatus
veerežiimi 

mõjutamine

eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate 

kraavide mõjualas

*

**

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

Peetri metsakuivendusKeskkonnamõju 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

peetri metsakuivendus_kma_kokkuvõte.xls
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Nr
Objekti kood 

(KKR kood)
Kaitseväärtus Kaitserežiim Mõju kirjeldus kaitseväärtusele Leevendavad meetmed

1 -1136545481
6210* Kuivad niidud lubjarikkal mullal 

(olulised orhideede kasvualad)
Natura elupaik mõju puudub, töid alale ei planeerita leevendavad meetmed pole vajalikud

2 -163345083 7110* Rabad Natura elupaik veerežiimi mõjutamine
elupaigatüüpi läbivaid, piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei 

rekonstrueerita (va eesvoolud ja teekraavid)

3 -1645945481
7120 Rikutud, kuid taastumisvõimelised 

rabad
Natura elupaik veerežiimi mõjutamine

elupaigatüüpi läbivaid, piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei 

rekonstrueerita (va eesvoolud ja teekraavid)

4 234:TAT:002 Kiigevere-Kikevere talitee Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

5 234:VKK:001 Metsavahikordon Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

6 255:MOA:002 Peetri karjamõis Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

7 270945083 9050 Rohunditerikkad kuusikud Natura elupaik
mõju puudub (ei vasta 

elupaigatüübile)
leevendavad meetmed pole vajalikud

8 -426245481
7120 Rikutud, kuid taastumisvõimelised 

rabad
Natura elupaik veerežiimi mõjutamine

elupaigatüüpi läbivaid, piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei 

rekonstrueerita (va eesvoolud ja teekraavid)

9 431045083 6430 Niiskuslembesed kõrgrohustud Natura elupaik mõju puudub, töid alale ei planeerita leevendavad meetmed pole vajalikud

10 -533645083
6210* Kuivad niidud lubjarikkal mullal 

(olulised orhideede kasvualad)
Natura elupaik mõju puudub, töid alale ei planeerita leevendavad meetmed pole vajalikud

11 -741945083
6270* Liigirikkad niidud lubjavaesel 

mullal
Natura elupaik mõju puudub, töid alale ei planeerita leevendavad meetmed pole vajalikud

12 VEE1131600 Navesti jõgi
Veekogu 

piiranguvöönd

veerežiimi mõjutamine; oht veekogu 

reostumiseks

erodeeruvate pindade katmine või kinnsitamine; järgida 

ohutusnõudeid õlide ja määrdeainete käsitlemisel, ehitustööd 

teostada madalveeperioodil

13 VEP145045 VEP nr.145045 Vääriselupaik
veerežiimi mõjutamine, oht 

kaitseväärtuse kahjustamiseks

VEP'i piires ja lähemal kui 10 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja 

olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i 

arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata

14 VEP206542 VEP nr.206542 Vääriselupaik
veerežiimi mõjutamine, oht 

kaitseväärtuse kahjustamiseks

VEP'i piires ja lähemal kui 10 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja 

olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i 

arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata

15 Poollooduslik kooslus mõju puudub, töid alale ei planeerita leevendavad meetmed pole vajalikud

16 Poollooduslik kooslus mõju puudub, töid alale ei planeerita leevendavad meetmed pole vajalikud

17 Poollooduslik kooslus mõju puudub, töid alale ei planeerita leevendavad meetmed pole vajalikud

* KAH ala- kõrgendatud avaliku huviga ala.

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

Peetri metsakuivendusKeskkonnamõju analüüs
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