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Koostajad: Koostamise aeg:

Kavandamisspetsialist Karl Ruukel algus: 11.11.2020

Keskkonnamõju analüüsi spetsialist Toomas Hirse lõpp: 15.09.2022

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):

Tallimetsa-Tõldsilla(TTP-453) 4110370020070 003 1978 46,3 ha

Tallimetsa-Tõldsilla(TTP-453) 4110370030020 001 1978 206,3 ha

Kokku 251,6 ha

1.2. Tee nimi: olemasolev rek uus

Tusari - Takkavalla harutee 0,39 0,39 km

Tusari - Takkavalla tee 5,09 1,52 km

Veskijõe - Tõldsilla tee 5,52 3,86 km

Kokku 11 5,77 0 km

1.3. Katastriüksused kus objekt asub:

RMK hallatav maa:

185,5 ha

Võõras maa:

1 ha

Reformimata maa:

Kokku 186,5 ha

1.4. Objekt paikneb kvartalitel:

1.5. RMK metsamaa pindala 298,4 ha

sh majandamispiirangutega metsamaa 51,4 ha

Muu maa 23,81 ha

2. Kuivendusvõrk:

2.1.
MPS eesvool objektil:

Maaprandus- 

süsteemi kood

Ehitise 

kood
MSR pikkus

Tallimetsa-Tõldsilla(TTP-453) 4110370020070 003 1,41 km

Kokku 1,41 km

2.2. Veejuhtmete pikkus:

olemasolev**

hoold. 

uuend. 

rek

uus

Kokku 18,39 15,42 km

3.

3.1. Kasvukohatüüp: pind ha

osakaal 

%

sambliku             (SM) 8,01 2,49

kanarbiku            (KN) 65,9 20,51

pohla                (PH) 6,01 1,87

jänesekapsa-pohla    (JP) 0,5 0,16

jänesekapsa-mustika  (JM) 19,39 6,04

mustika              (MS) 18,18 5,66

naadi                (ND) 0,7 0,22

karusambla-mustika   (KM) 17,39 5,41

angervaksa           (AN) 71,51 22,26

Kasvukohatüüpide osakaal süsteemi üldpindalast

Projekteeritav*

VP607; 

VP207; VP208; VP604; VP605; VP606; 

VP200; VP201; VP204; VP205; VP206; 

VP054; VP055; VP183; VP184; VP198; 

53101:001:1463; 53101:002:0334; 

53101:001:1461; 53101:001:1462; 

53101:001:0031; 53101:001:1051; 

44101:001:0067; 53101:001:0030; 

44101:001:0052; 44101:001:0054; 
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53101:001:0598; 53101:001:0600; 

53101:001:0508; 53101:001:0556; 

53101:001:0505; 53101:001:0506; 

52001:001:0967; 53101:001:0504; 

Projekteeritav*
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tarna-angervaksa     (TA) 44,2 13,76

osja                 (OS) 0,9 0,28

tarna                (TR) 6,04 1,88

sinika               (SN) 32,44 10,1

mustika-kõdusoo      (MO) 1,7 0,53

jänesekapsa-kõdusoo  (JO) 2,57 0,8

siirdesoo            (SS) 5,98 1,86

raba                 (RB) 18,86 5,87

madalsoo             (MD) 1 0,31

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

** Projekteerimisala koos puhvriga 150 m
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Nr KV ER Pind Kaitseväärtus*
Eraldise mõjutatus 

kuivendusest**
Mõju kirjeldus kaitseväärtusele Leevendavad meetmed

1 VP060 1 6,6 RB kkt osaline mõjutatus mõju puudub, märjast metsast vett ära ei juhita leevendavad meetmed pole vajalikud

2 VP060 3 1,88 SS kkt osaline mõjutatus mõju puudub, märjast metsast vett ära ei juhita leevendavad meetmed pole vajalikud

3 VP060 7 0,09 SS kkt osaline mõjutatus mõju puudub, märjast metsast vett ära ei juhita leevendavad meetmed pole vajalikud

4 VP077 13 0,07 SS kkt osaline mõjutatus mõju puudub, märjast metsast vett ära ei juhita leevendavad meetmed pole vajalikud

5 VP077 16 1,01 SS kkt osaline mõjutatus mõju puudub, märjast metsast vett ära ei juhita leevendavad meetmed pole vajalikud

6 VP199 5 0,25 RB kkt mõjutamata mõju puudub, märjast metsast vett ära ei juhita leevendavad meetmed pole vajalikud

7 VP204 1 1,42 SS kkt osaline mõjutatus mõju puudub, märjast metsast vett ära ei juhita leevendavad meetmed pole vajalikud

8 VP204 2 2,82 RB kkt mõjutamata mõju puudub, märjast metsast vett ära ei juhita leevendavad meetmed pole vajalikud

9 VP204 9 0,61 RB kkt mõjutamata mõju puudub, märjast metsast vett ära ei juhita leevendavad meetmed pole vajalikud

10 VP205 1 1,34 RB kkt mõjutamata mõju puudub, märjast metsast vett ära ei juhita leevendavad meetmed pole vajalikud

11 VP205 5 3,58 RB kkt mõjutamata mõju puudub, märjast metsast vett ära ei juhita leevendavad meetmed pole vajalikud

12 VP206 2 3,35 RB kkt mõjutamata mõju puudub, märjast metsast vett ära ei juhita leevendavad meetmed pole vajalikud

13 VP207 1 0,82 SS kkt osaline mõjutatus mõju puudub, märjast metsast vett ära ei juhita leevendavad meetmed pole vajalikud

14 VP208 5 0,32 RB kkt mõjutamata mõju puudub, märjast metsast vett ära ei juhita leevendavad meetmed pole vajalikud

15 VP608 2 5,04 TA kkt osaline mõjutatus
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata 

või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

16 VP608 5 2,21 AN kkt osaline mõjutatus mõju puudub, märjast metsast vett ära ei juhita leevendavad meetmed pole vajalikud

17 VP608 6 1,2 TA kkt osaline mõjutatus
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata 

või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

18 VP608 8 2,2 TA kkt osaline mõjutatus
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata 

või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

*

**

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

Tallimetsa TTP-453Keskkonnamõju 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 Veskijärve puhkekoht KAH ala* mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid meetmeid

koostöös metsaülemaga leida võimalused planeeritavate 

tegevuste tutvustamiseks ja vajaduse ilmnemisel 

kokkulepped huvigruppidega

2 1054245083 91F0 Laialehised lammimetsad Natura elupaik mõju puudub, ei asu Natura alal leevendavad meetmed pole vajalikud

3 -1175945083 7110* Rabad Natura elupaik mõju puudub, töid alale või sellega piirnevalt ei planeerita leevendavad meetmed pole vajalikud

4 1556992094 9010* Vanad loodusmetsad Potentsiaalne Natura elupaik mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid meetmeid trassiraiega elupaigatüüpi ei kahjustata

5 1557888446 9010* Vanad loodusmetsad Natura elupaik mõju puudub, töid alale või sellega piirnevalt ei planeerita leevendavad meetmed pole vajalikud

6 1578570680 9010* Vanad loodusmetsad Natura elupaik mõju puudub, töid alale või sellega piirnevalt ei planeerita leevendavad meetmed pole vajalikud

7 1727961574 3260 Jõed ja ojad Natura elupaik mõju puudub, ei asu Natura alal leevendavad meetmed pole vajalikud

8 1755945083 7110* Rabad Natura elupaik mõju puudub, töid alale või sellega piirnevalt ei planeerita leevendavad meetmed pole vajalikud

9 1934026460 91D0* Siirdesoo- ja rabametsad Natura elupaik mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid meetmeid

elupaigatüüpi läbivaid, piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei 

rekonstrueerita (va eesvoolud ja teekraavid); uusi trasse ei 

rajata

10 2011021018 7110* Rabad Natura elupaik mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid meetmeid
elupaigatüüpi läbivaid, piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei 

rekonstrueerita (va eesvoolud ja teekraavid)

11 204545083 9010* Vanad loodusmetsad Natura elupaik mõju puudub, ei asu Natura alal leevendavad meetmed pole vajalikud

12 2087306872 91D0* Siirdesoo- ja rabametsad Natura elupaik mõju puudub, töid alale või sellega piirnevalt ei planeerita leevendavad meetmed pole vajalikud

13 2091663230 9010* Vanad loodusmetsad Potentsiaalne Natura elupaik mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid meetmeid trassiraiega elupaigatüüpi ei kahjustata

14 -2098845083 91D0* Siirdesoo- ja rabametsad Natura elupaik mõju puudub, ei asu Natura alal leevendavad meetmed pole vajalikud

15 441:KON:006 Nõva hiiemets Pärandkultuuri objekt mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid meetmeid töid alale mitte planeerida

16 481745083 9010* Vanad loodusmetsad Natura elupaik mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid meetmeid trassiraiega elupaigatüüpi ei kahjustata

17 531:MPO:001 Tusari karjamõisa heinamaad Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

18 531:TAK:001 Tõldsilla talukoht Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

19 531:TAK:002 Tropi talukoht Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

20 531:TAK:004 Aaviku talukoht Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

21 KLO1100911 Leidissoo LKA, Sendri pv. Piiranguvöönd mõju puudub, töid alale või sellega piirnevalt ei planeerita 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
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22 KLO1101102 Leidissoo LKA, Suurraba skv. Sihtkaitsevöönd mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid meetmeid piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei puhastata

23 KLO1101103 Leidissoo LKA, Tammetõru skv. Sihtkaitsevöönd mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid meetmeid piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei puhastata

24 KLO2000154
Suursoo-Leidissoo hoiuala 

(Läänemaa)
Hoiuala mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid meetmeid pidada kinni Keskkonnaameti pesitsusrahu tingimustest

25 KLO3002544 Nõva jõgi Kudemis- ja elupaik mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid meetmeid

rajada kraavidele valgalal leevendusveekogusid, enne 

suublaid settebasseinid ja tööde ajaks rajada filterekraan; 

järgida ohutusnõudeid õlide ja määrdeainete käsitlemisel

26 KLO9101668 kivisisalik (Lacerta agilis) Liigi leiukoht (loomad\, II kat) mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid meetmeid trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 01.05-31.08

27 KLO9102462 kõre (Bufo calamita) Liigi leiukoht (loomad\, I kat) mõju puudub, töid alale või sellega piirnevalt ei planeerita leevendavad meetmed pole vajalikud

28 KLO9102753 metsis (Tetrao urogallus) Liigi leiukoht (loomad\, II kat) mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid meetmeid
trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 15.04-30.06; 

uusi kraave ei rajata

29 KLO9112111 hallõgija (Lanius excubitor) Liigi leiukoht (loomad\, III kat) mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid meetmeid
trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 01.04-30.06; 

uusi kraave soovitavalt mitte rajada

30 KLO9112124 teder (Tetrao tetrix) Liigi leiukoht (loomad\, III kat) mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid meetmeid
trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 01.03-31.07; 

uusi kraave soovitavalt mitte rajada

31 KLO9112363 õõnetuvi (Columba oenas) Liigi leiukoht (loomad\, III kat) mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid meetmeid
trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 01.04-30.06; 

säilitada vanu õõnsustega puid

32 KLO9112387 nõmmelõoke (Lullula arborea) Liigi leiukoht (loomad\, III kat) mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid meetmeid trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 01.04-30.06

33 KLO9114593 hoburästas (Turdus viscivorus) Liigi leiukoht (loomad\, III kat) mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid meetmeid trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 01.04-30.06

34 KLO9122459 öösorr (Caprimulgus europaeus) Liigi leiukoht (loomad\, III kat) mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid meetmeid trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 15.03-31.07

35 KLO9122460 sookurg (Grus grus) Liigi leiukoht (loomad\, III kat) mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid meetmeid
trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 15.04-15.07; 

uusi kraave soovitavalt mitte rajada

36 KLO9122461 punaselg-õgija (Lanius collurio) Liigi leiukoht (loomad\, III kat) mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid meetmeid trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 01.03-30.06

37 KLO9122462 suurkoovitaja (Numenius arquata) Liigi leiukoht (loomad\, III kat) mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid meetmeid
trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 01.03-30.06; 

uusi kraave soovitavalt mitte rajada

38 KLO9122463 rüüt (Pluvialis apricaria) Liigi leiukoht (loomad\, III kat) mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid meetmeid
trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 01.03-30.06; 

uusi kraave soovitavalt mitte rajada

39 KLO9122464 vööt-põõsalind (Curruca nisoria) Liigi leiukoht (loomad\, III kat) mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

40 KLO9122465 mudatilder (Tringa glareola) Liigi leiukoht (loomad\, III kat) mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid meetmeid
trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 01.03-30.06; 

uusi kraave soovitavalt mitte rajada

41 KLO9122467 rukkirääk (Crex crex) Liigi leiukoht (loomad\, III kat) mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid meetmeid
trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 01.05-30.06; 

uusi kraave soovitavalt mitte rajada

42 KLO9122468 soo-loorkull (Circus pygargus) Liigi leiukoht (loomad\, III kat) mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid meetmeid trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 16.04-31.07

43 KLO9122469 roo-loorkull (Circus aeruginosus) Liigi leiukoht (loomad\, III kat) mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid meetmeid trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 16.04-31.07
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44 KLO9122470 täpikhuik (Porzana porzana) Liigi leiukoht (loomad\, III kat) mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid meetmeid
trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 15.04-30.06; 

uusi kraave soovitavalt mitte rajada

45 KLO9122474 väike-kärbsenäpp (Ficedula parva) Liigi leiukoht (loomad\, III kat) mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid meetmeid trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 01.05-15.07

46 KLO9127223 kaljukotkas (Aquila chrysaetos) Liigi leiukoht (loomad\, I kat) mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid meetmeid trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 15.02-31.07

47 KLO9309551 harilik porss (Myrica gale) Liigi leiukoht (taimed\, III kat) mõju puudub, töid alale või sellega piirnevalt ei planeerita leevendavad meetmed pole vajalikud

48 KLO9315394 lodukannike (Viola uliginosa) Liigi leiukoht (taimed\, III kat) mõju puudub, töid alale või sellega piirnevalt ei planeerita leevendavad meetmed pole vajalikud

49 KLO9317258 nõmmluga (Juncus squarrosus) Liigi leiukoht (taimed\, I kat) mõju puudub, töid alale või sellega piirnevalt ei planeerita leevendavad meetmed pole vajalikud

50 KLO9330268 harilik porss (Myrica gale) Liigi leiukoht (taimed\, III kat) mõju puudub, töid alale või sellega piirnevalt ei planeerita leevendavad meetmed pole vajalikud

51 KLO9345449
kuradi-sõrmkäpp (Dactylorhiza 

maculata)
Liigi leiukoht (taimed\, III kat)

mõju puudub, töid liigi leiukohta või sellega piirnevalt ei 

planeerita
leevendavad meetmed pole vajalikud

52 KLO9345475 harilik porss (Myrica gale) Liigi leiukoht (taimed\, III kat) mõju puudub, töid alale või sellega piirnevalt ei planeerita leevendavad meetmed pole vajalikud

53 RAH0000124 Suursoo-Leidissoo linnuala Natura (linnuala) oht rahvusvahelise tähtsusega ala kahjustamiseks
meetmed vastavalt kaitseväärtustele ja kaitset reguleerivale 

tsoneeringule

54 RAH0000578 Suursoo-Leidissoo loodusala Natura (loodusala) oht rahvusvahelise tähtsusega ala kahjustamiseks
meetmed vastavalt kaitseväärtustele ja kaitset reguleerivale 

tsoneeringule

55 VEE1103600 Veskijõgi Veekogu piiranguvöönd mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid meetmeid

rajada kraavidele valgalal leevendusveekogusid, enne 

suublaid settebasseinid ja tööde ajaks rajada filterekraan; 

järgida ohutusnõudeid õlide ja määrdeainete käsitlemisel

56 VEE1103700 Nõva jõgi Veekogu piiranguvöönd mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid meetmeid

rajada kraavidele valgalal leevendusveekogusid, enne 

suublaid settebasseinid ja tööde ajaks rajada filterekraan; 

järgida ohutusnõudeid õlide ja määrdeainete käsitlemisel

57 VEP206276 VEP nr.206276 Vääriselupaik mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid meetmeid
VEP'iga piirnevaid kraave ei puhastata ja uusi ei rajata, 

trassiraiega VEP'i ei kahjustata

* KAH ala- kõrgendatud avaliku huviga ala.
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