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Koostajad: Koostamise aeg:

Kavandamisspetsialist Jüri Koort algus: 27.02.2019

Keskkonnamõju analüüsi spetsialist Toomas Hirse lõpp: 21.08.2020

Tabel 1. Objekti üldandmed Viljandimaa metskond

Nr
Maaprandus- 

süsteemi kood

Ehitise 

kood

Viimane ehituse 

või 

rekonstrueerimise 

aasta

Projektala Mõõtühik

1.1. MPS ehitise nimi (ala):

Salaku (PÜ-187-I) 6114220010050 002 1973 352,8 ha

Pornuse (PÜ-187-II) 6114090010500 001 1976 34,2 ha

Pornuse (PÜ-187-II) 6114090010520 002 1976 207,3 ha

Niidu(TTP-272) 6114120020040 003 1982 27,2 ha

Pornuse (PÜ-187-II) 6114090010510 002 1976 114,2 ha

Niidu(TTP-272) 6113770040027 001 1982 10,6 ha

Pornuse (PÜ-187-II) 6114090010501 002 1976 60,1 ha

Salaku (PÜ-187-I) 6113770040019 001 1973 24,4 ha

Pornuse (PÜ-187-II) 6114120020040 002 1976 197,7 ha

Pornuse (PÜ-187-II) 6114120020012 002 1976 29,4 ha

Kokku 1057,9 ha

1.2. Tee nimi: olemasolev rek uus

Kokku 0 0 0 km

1.3. Katastriüksused kus objekt asub:

RMK hallatav maa:

1054,8 ha

Võõras maa:

6,7 ha

Reformimata maa:

Kokku 1061,5 ha

1.4. Objekt paikneb kvartalitel:

1.5. RMK metsamaa pindala 1281,3 ha

sh majandamispiirangutega metsamaa 247,8 ha

Muu maa 0,75 ha

2. Kuivendusvõrk

OI295; OI296; OI297; 

OI288; OI289; OI290; OI293; OI294; 

OI283; OI284; OI285; OI286; OI287; 

OI278; OI279; OI280; OI281; OI282; 

OI270; OI271; OI274; OI276; OI277; 

OI265; OI266; OI267; OI268; OI269; 

OI260; OI261; OI262; OI263; OI264; 

OI255; OI256; OI257; OI258; OI259; 

OI250; OI251; OI252; OI253; OI254; 

OI245; OI246; OI247; OI248; OI249; 

OI240; OI241; OI242; OI243; OI244; 

48001:001:0402; 

19202:005:1150; 19202:005:1340; 

19202:005:1050; 19202:005:1132; 

19202:005:0210; 19202:005:1031; 

19202:005:0172; 19202:005:0181; 

19202:005:0124; 19202:005:0152; 

19202:005:0043; 19202:005:0103; 

19202:005:0002; 19202:005:0040; 

19202:001:0770; 19202:001:0920; 

19202:001:0069; 19202:001:0076; 

19202:001:0049; 19202:001:0066; 

19201:002:0031; 19201:002:0058; 

19201:001:0165; 19201:001:0240; 

19202:005:0147; 

19202:005:0145; 19202:005:0146; 

19202:005:0012; 19202:005:0118; 

19201:001:0146; 19202:001:7611; 

Projekteeritav*
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2.1. MPS eesvool objektil:

Maaprandus- 

süsteemi kood

Ehitise 

kood MSR pikkus

ERALONGI 6114090010500 003 0,67 km

KOIDIKU 6114220010050 001 3,9 km

KRATIMETSA 6114220010050 006 1,25 km

MEOSE 6114220010050 005 1,31 km

NIIDU (TTP-272) 6114120020040 003 2,52 km

NIIDU (TTP-272) 6114120020040 003 3,95 km

NURMEOTSA 6114220010050 007 0,41 km

PORNUSE (PÜ-187-II) 6114090010500 001 1,64 km

PORNUSE (PÜ-187-II) 6114090010501 002 0,38 km

PORNUSE (PÜ-187-II) 6114090010510 002 0,48 km

RAADIOJA - VÕIKULAANE 6114090010520 003 0,6 km

SALAKU (PÜ-187- I) 6114220010050 002 2,12 km

SALAKU (PÜ-187- I) 6114220010050 002 2,51 km

Kokku 21,74 km

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

112,99 76,863 km

Kokku 112,99 76,863 0 km

3.

3.1. Kasvukohatüüp: pind ha

osakaal 

%

jänesekapsa          (JK) 8,19 0,64

jänesekapsa-mustika  (JM) 265,93 20,75

mustika              (MS) 22,15 1,73

naadi                (ND) 275,21 21,48

karusambla-mustika   (KM) 23,02 1,8

angervaksa           (AN) 217,86 17

tarna-angervaksa     (TA) 18,02 1,41

mustika-kõdusoo      (MO) 132,48 10,34

jänesekapsa-kõdusoo  (JO) 311,75 24,33

siirdesoo            (SS) 5,48 0,43

lodu                 (LD) 1,22 0,1

* täidetakse projekteerimise käigus

Kasvukohatüüpide osakaal süsteemi üldpindalast

Projekteeritav*
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Nr KV ER Pind
Kaitse-

väärtus*

Eraldise mõjutatus 

kuivendusest**

Mõju kirjeldus 

kaitseväärtusele
Leevendavad meetmed

1 OI244 5 2,82 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

2 OI245 3 4,37 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

3 OI246 5 1,13 LD kkt tervikuna mõjutatud veerežiimi mõjutamine
OÜ Metsabüroo eksperthinnangu alusel tegemist kuivendatud lodu kasvukohatüübiga, kus meetmeid 

negatiivsete mõjude vähendamiseks ei pea rakendama

4 OI247 1 1,42 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

5 OI247 6 2,28 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

6 OI247 10 2,15 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

7 OI252 9 3,04 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

8 OI252 14 1,17 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

9 OI252 15 0,77 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

10 OI252 17 1,63 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

11 OI255 1 2,27 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

12 OI260 1 3,83 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

13 OI260 5 1,65 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

14 OI261 11 1,75 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

15 OI261 13 4,85 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

16 OI276 12 0,09 LD kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine
lodu on ümbritsetud mineraalmaa puistutest ja rekonstrueeritavaid kraave eraldab märjast metsast teetamm 

ja kraavi mulle

17 OI283 6 2,1 SS kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

18 OI283 7 1,75 SS kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

19 OI283 8 1,62 SS kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

20 OI285 1 5,23 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

21 OI286 4 0,95 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

22 OI286 9 7,1 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

23 OI289 18 2,63 TA kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

24 OI290 9 4,11 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

25 OI290 10 4,76 AN 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).

Pornuse-NiiduKeskkonnamõju 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)
Kaitserežiim Mõju kirjeldus kaitseväärtusele Leevendavad meetmed

1 1411945481 Natura elupaik ei asu Natura alal leevendavad meetmed pole vajalikud

2 1687845540 Natura elupaik ei asu Natura alal leevendavad meetmed pole vajalikud

3 192:TAK:04 Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

4 192:TAK:04 Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

5 192:TAK:05 Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

6 -260645540 Natura elupaik ei asu Natura alal leevendavad meetmed pole vajalikud

7 KLO1101792 Sihtkaitsevöönd oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; veerežiimi mõjutamine
keelatud on uute teede, kraavide, voolunõvade, maha- ja 

möödasõitukohtade rajamine ning teekoridori laiendamine

8 KLO3101072
Püsielupaiga 

sihtkaitsevöönd
oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; veerežiimi mõjutamine

keelatud on uute teede, kraavide, voolunõvade, maha- ja 

möödasõitukohtade rajamine ning teekoridori laiendamine; väljaspool 

teid liikumispiirang 01.03-31.08

9 PLO2001813 Kavandatav kaitsevöönd oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; veerežiimi mõjutamine
keelatud on uute teede, kraavide, voolunõvade, maha- ja 

möödasõitukohtade rajamine ning teekoridori laiendamine

10 VEE1141300 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

11 VEE1142200 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

12 VEE4713701 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

13 VEP133143 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 VEP133144 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 VEP133145 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

16 VEP133147 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

Tabel 4. Kaitseväärtused - avalik

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
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17 VEP133151 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

18 VEP133153 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

19 VEP133154 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

20 VEP133155 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

21 VEP205262 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

22 VEP207432 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

23 VLL1005551 Võõrliigi leiukoht oht invasiivse võõrliigi levitamiseks keelatud pinnase teisaldamine väljaspoole leviala

24 VLL1005560 Võõrliigi leiukoht oht invasiivse võõrliigi levitamiseks keelatud pinnase teisaldamine väljaspoole leviala

* KAH ala- kõrgendatud avaliku huviga ala.
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