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Koostajad: Koostamise aeg:

Kavandamisspetsialist Karl Ruukel algus: 03.04.2018

Keskkonnamõju analüüsi spetsialist Toomas Hirse lõpp: 22.10.2021

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):

Kokku 0 ha

1.2. Tee nimi: olemasolev rek uus

Metsasihi tee 2,76 0,6 km

Pikane tee 4,95 km

Kokku 2,76 0,6 4,95 km

1.3. Katastriüksused kus objekt asub:

RMK hallatav maa:

2,4 ha

Võõras maa: 0,1 ha

Reformimata maa:

Kokku 2,5 ha

1.4. Objekt paikneb kvartalitel:

1.5. RMK metsamaa pindala 131,9 ha

sh majandamispiirangutega metsamaa 4,7 ha

Muu maa 1,34 ha

2. Kuivendusvõrk

2.1. MPS eesvool objektil:

Maaprandus- 

süsteemi kood

Ehitise 

kood MSR pikkus

Vananõmme(TTP-316) 4031440000010 001 7,86 km

Vananõmme(TTP-316) 4020195000010 001 3,12 km

Vananõmme(TTP-316) 4110380010041 001 3,13 km

Kokku 14,11 km

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

14,38 5,12 5,45 10,57 km

Kokku 14,38 5,12 5,45 10,57 km

3.

3.1. Kasvukohatüüp: pind ha

osakaal 

%

mineraalne puistang  (MP) 0,29 0,22

mustika              (MS) 4,41 3,34

naadi                (ND) 2,98 2,25

karusambla-mustika   (KM) 1,49 1,13

angervaksa           (AN) 107,74 81,51

tarna-angervaksa     (TA) 8,46 6,4

osja                 (OS) 6,81 5,15

* täidetakse projekteerimise käigus

Pikane teeKeskkonnamõju analüüs

52001:001:1114; 52001:001:1184; 

52001:001:1112; 52001:001:1113; 

52001:001:1107; 52001:001:1108; 

Projekteeritav*

VP566; VP568; VP569; VP570; 

VP009; VP557; VP559; VP560; VP564; 

52001:001:4213; 

Kasvukohatüüpide osakaal süsteemi üldpindalast

Projekteeritav*
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Nr KV ER Pind Kaitseväärtus*
Eraldise mõjutatus 

kuivendusest**

Mõju kirjeldus 

kaitseväärtusele
Leevendavad meetmed

1 VP559 17 1,28 AN kkt tervikuna mõjutatud

veerežiimi 

mõjutamine, millega 

võib kaasneda kkt 

degradeerumine

OÜ Metsabüroo eksperthinnangu alusel tegemist kuivendatud angervaksa 

kasvukohatüübiga, kus meetmeid negatiivsete mõjude vähendamiseks ei pea 

rakendama

*

**

Tervikuna mõjutatud - eraldis jääb tervikuna kraavi mõjualasse, ehk 150 m puhvri sisse; tervikuna mõjutatud eraldisi tabelis ei kajastata (v.a. lodu ja sõnajala kkt).
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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 -1427945083
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

2 1511045481 7230 Liigirikkad madalsood Natura elupaik mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

3 520:VKK:00 Tsaariaegne metsavahikoht Pärandkultuuri objekt mõju puudub, töid alale ei planeerita leevendavad meetmed pole vajalikud

4 -78045083 9010* Vanad loodusmetsad Natura elupaik ei asu Natura alal leevendavad meetmed pole vajalikud

5 -937945083 9010* Vanad loodusmetsad Natura elupaik ei asu Natura alal leevendavad meetmed pole vajalikud

6
KLO110171

9
Nõva LKA, Viiandilaane skv. Sihtkaitsevöönd

oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; 

veerežiimi mõjutamine

piirnevaid kraave ei süvendata (kaitseala veerežiim ei tohi 

kuiveneda)

7
KLO910817

8

väike-kirjurähn (Dendrocopos 

minor)
Liigi leiukoht (loomad\, III kat) häirimine sigimis- ja pesitsusperioodil

häirimise välistamiseks ei tehta trassiraie- ja ehitustöid 

perioodil 01.04-30.06

8
KLO910820

4

valgeselg-kirjurähn 

(Dendrocopos leucotos)
Liigi leiukoht (loomad\, II kat)

häirimine sigimis- ja pesitsusperioodil, 

elupaiga kahjustamine

trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 01.03-30.06; 

uusi teid ja kraave (va olemasoleva tee äärde) ei rajata

9
KLO910820

5

väike-kirjurähn (Dendrocopos 

minor)
Liigi leiukoht (loomad\, III kat) häirimine sigimis- ja pesitsusperioodil

häirimise välistamiseks ei tehta trassiraie- ja ehitustöid 

perioodil 01.04-30.06

10 KLO910821 herilaseviu (Pernis apivorus) Liigi leiukoht (loomad\, III kat) elustiku häirimine pesitsusperioodil keelatud trassiraie- ja ehitustööd perioodil 15.05-31.08

11 KLO910821 laanepüü (Tetrastes bonasia) Liigi leiukoht (loomad\, III kat) häirimine sigimis- ja pesitsusperioodil keelatud trassiraie- ja ehitustööd perioodil 01.04-30.06

12 KLO930280 harilik porss (Myrica gale) Liigi leiukoht (taimed\, III kat) mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

13 VEP205203 VEP nr.205203 Vääriselupaik
veerežiimi mõjutamine, oht 

kaitseväärtuse kahjustamiseks

VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata 

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

arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata

14 VEP208336 VEP nr.208336 Vääriselupaik
veerežiimi mõjutamine, oht 

kaitseväärtuse kahjustamiseks

VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata 

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

arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata

15 VEP208337 VEP nr.208337 Vääriselupaik mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

16 VEP208338 VEP nr.208338 Vääriselupaik mõju puudub 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

Pikane teeKeskkonnamõju analüüs

pikane_tee_kma-lõpetatud.xls


