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Koostajad: Koostamise aeg:

Kavandamisspetsialist Karl Ruukel algus: 16.12.2019

Keskkonnamõju analüüsi spetsialist Toomas Hirse lõpp: 14.01.2022

Tabel 1. Objekti üldandmed Vändra metskond

Nr
Maaprandus- 

süsteemi kood

Ehitise 

kood

Viimane ehituse 

või 

rekonstrueerimise 

aasta

Projektala Mõõtühik

1.1. MPS ehitise nimi (ala):

Teossaare(TTP-291) 6113070030310 001 1982 25,5 ha

Teossaare(TTP-291) 6113070030290 001 1982 502,5 ha

Teossaare(TTP-291) 6112900020490 001 1982 340,5 ha

Teossaare(TTP-291) 6113050030210 001 1982 51,6 ha

Teossaare (TTP-291) 6113050030200 001 1982 90,9 ha

Kokku 1011 ha

1.2. Tee nimi: olemasolev rek uus

Teossaare tee 2,73 0,47 km

Võidula tee 4,93 4,93 km

Kokku 7,66 5,4 0 km

1.3. Katastriüksused kus objekt asub:

RMK hallatav maa: 985,7 ha

Võõras maa:

25,6 ha

Reformimata maa:

Kokku 1011,3 ha

1.4. Objekt paikneb kvartalitel:

1.5. RMK metsamaa pindala 1006,9 ha

sh majandamispiirangutega metsamaa 12,6 ha

Muu maa 10,75 ha

2. Kuivendusvõrk:

2.1.
MPS eesvool objektil:

Maaprandus- 

süsteemi kood

Ehitise 

kood
MSR pikkus

Rassisoo 6112900020490 002 2,4 km

Vändra jõgi 6113070040000 001 0,01 km

Kokku 2,41 km

2.2. Veejuhtmete pikkus:

olemasolev**

hoold. 

uuend. 

rek

uus

Kokku 75,38 69,1 0,48 km

3.

3.1. Kasvukohatüüp: pind ha

osakaal 

%

jänesekapsa-pohla    (JP) 3,82 0,38

jänesekapsa          (JK) 3,22 0,32

jänesekapsa-mustika  (JM) 278,87 27,69

mustika              (MS) 234,65 23,3

naadi                (ND) 33,96 3,37

karusambla-mustika   (KM) 17,76 1,76

Kasvukohatüüpide osakaal süsteemi üldpindalast

Projekteeritav*

VD177; 

VD172; VD173; VD174; VD175; VD176; 

VD167; VD168; VD169; VD170; VD171; 

VD162; VD163; VD164; VD165; VD166; 

VD157; VD158; VD159; VD160; VD161; 

VD152; VD153; VD154; VD155; VD156; 

VD147; VD148; VD149; VD150; VD151; 

VD142; VD143; VD144; VD145; VD146; 

93002:003:0421; 
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93002:003:0365; 93002:003:0419; 

93002:003:0265; 93002:003:0281; 

29203:003:0990; 93002:003:0051; 

93002:003:0296; 

Projekteeritav*
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angervaksa           (AN) 363,13 36,05

tarna-angervaksa     (TA) 45,4 4,51

tarna                (TR) 1,55 0,15

sinika               (SN) 17,64 1,75

mustika-kõdusoo      (MO) 3,75 0,37

jänesekapsa-kõdusoo  (JO) 0,9 0,09

siirdesoo            (SS) 1,54 0,15

raba                 (RB) 0,69 0,07

madalsoo             (MD) 0,28 0,03

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

** Projekteerimisala koos puhvriga 150 m
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Nr KV ER Pind
Kaitse-

väärtus*

Eraldise mõjutatus 

kuivendusest**

Mõju kirjeldus 

kaitseväärtusele
Leevendavad meetmed

1 CN321 35 0,13 TA kkt tervikuna mõjutatud

veerežiimi mõjutamine, 

millega võib kaasneda kkt 

degradeerumine

OÜ Metsabüroo eksperthinnangu alusel tegemist kuivendatud tarna-angervaksa kasvukohatüübiga, kus 

meetmeid negatiivsete mõjude vähendamiseks ei pea rakendama

2 CN321 41 0,13 TA kkt tervikuna mõjutatud

veerežiimi mõjutamine, 

millega võib kaasneda kkt 

degradeerumine

OÜ Metsabüroo eksperthinnangu alusel tegemist kuivendatud tarna-angervaksa kasvukohatüübiga, kus 

meetmeid negatiivsete mõjude vähendamiseks ei pea rakendama

3 VD143 2 0,5 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

4 VD143 18 0,09 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

5 VD144 3 4,81 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

6 VD144 5 4,3 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

7 VD144 6 8,16 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

8 VD144 9 3,89 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

9 VD150 8 1,82 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

10 VD150 11 3,94 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

11 VD154 1 5,72 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

12 VD154 4 5,1 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

13 VD157 3 2,21 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

14 VD157 6 2,43 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

15 VD157 10 4,23 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

16 VD160 8 4,89 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

TEOSSAARE TTP-291Keskkonnamõju analüüs

Tabel 2. Märjad metsad - RMK maa

Metsaparandusobjektiga piirnevad või objekti maa-alal asuvad osaliselt- ja tervikuna mõjutamata märjad metsad

teosaare-kma



2

17 VD162 2 1,17 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

18 VD163 2 5,81 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

19 VD164 2 3,63 TA kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

20 VD164 3 2,97 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

21 VD166 4 2,04 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

22 VD166 5 2,13 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

23 VD166 13 1,96 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

24 VD171 4 12,6 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

25 VD173 5 11,7 AN kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

26 VD174 12 0,34 TR 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).

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:
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Nr
Objekti kood 

(KKR kood)
Kaitseväärtus Kaitserežiim Mõju kirjeldus kaitseväärtusele Leevendavad meetmed

1 -1192945481
9050 Rohunditerikkad 

kuusikud
Natura elupaik oht elupaigatüübi kahjustamiseks

raietega elupaigatüüpi ei kahjustata; uusi kraave ei ehitata; puhastatakse 

ainult olemasolavad kraavid; pinnase paigaldamine ja/või planeerimine 

elupaigatüübis Keskkonnameti nõusolekul ja tingimustel

2 16891 Võidula mõisa peahoone
Muinsuskaitseala või 

kinnismälestise kv
mõju puudub, töid alale ei planeerita leevendavad meetmed pole vajalikud

3 2059945083
9010* Vanad 

loodusmetsad
Natura elupaik oht elupaigatüübi kahjustamiseks

raietega elupaigatüüpi ei kahjustata; uusi kraave ei ehitata; puhastatakse 

ainult olemasolavad kraavid; pinnase paigaldamine ja/või planeerimine 

elupaigatüübis Keskkonnameti nõusolekul ja tingimustel

4 -441845083
9010* Vanad 

loodusmetsad
Natura elupaik oht elupaigatüübi kahjustamiseks

raietega elupaigatüüpi ei kahjustata; uusi kraave ei ehitata; puhastatakse 

ainult olemasolavad kraavid; pinnase paigaldamine ja/või planeerimine 

elupaigatüübis Keskkonnameti nõusolekul ja tingimustel

5 -764645083
9010* Vanad 

loodusmetsad
Natura elupaik oht elupaigatüübi kahjustamiseks

raietega elupaigatüüpi ei kahjustata; uusi kraave ei ehitata; puhastatakse 

ainult olemasolavad kraavid; pinnase paigaldamine ja/või planeerimine 

elupaigatüübis Keskkonnameti nõusolekul ja tingimustel

6 929:HEK:001 Küünikoht Pärandkultuuri objekt mõju puudub, töid alale ei planeerita leevendavad meetmed pole vajalikud

7 929:KIS:001 Pobeliku sild Pärandkultuuri objekt mõju puudub, töid alale ei planeerita leevendavad meetmed pole vajalikud

8 929:VKK:002 Teossaare metsavahikoht Pärandkultuuri objekt oht väärtuse kahjustamiseks vältida väärtuse kahjustamist tööde käigus

9 930:KOL:002
Võidula naftabaasi 

koolmekoht
Pärandkultuuri objekt mõju puudub, töid alale ei planeerita leevendavad meetmed pole vajalikud

10 930:LUA:013
Võidula mõisa 

lubjapõletusahi
Pärandkultuuri objekt mõju puudub, töid alale ei planeerita leevendavad meetmed pole vajalikud

11 930:MET:011 Vana Võidula-Rõusa tee Pärandkultuuri objekt mõju puudub, töid alale ei planeerita leevendavad meetmed pole vajalikud

12 930:MIA:001 Võidula mõisa söemiil Pärandkultuuri objekt mõju puudub, töid alale ei planeerita leevendavad meetmed pole vajalikud

13
930:MTH:00

3

Võidula mõisa 

valitsejamaja asukoht
Pärandkultuuri objekt mõju puudub, töid alale ei planeerita leevendavad meetmed pole vajalikud

14 930:VKK:011 Teossaare metsavahikoht Pärandkultuuri objekt mõju puudub, töid alale 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

TEOSSAARE TTP-291Keskkonnamõju analüüs
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15 961045083
9010* Vanad 

loodusmetsad
Natura elupaik oht elupaigatüübi kahjustamiseks

raietega elupaigatüüpi ei kahjustata; uusi kraave ei ehitata; puhastatakse 

ainult olemasolavad kraavid; pinnase paigaldamine ja/või planeerimine 

elupaigatüübis Keskkonnameti nõusolekul ja tingimustel

16 993145481 6450 Lamminiidud Natura elupaik
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)

17 KLO3100220

Kullimaa metsise 

püsielupaiga 

piiranguvöönd

Püsielupaiga 

piiranguvöönd
veerežiimi mõjutamine

piiranguvööndisse uusi kraave ja voolunõvasid ei rajata, teetrassi 

laiendamine on keelatud

18 KLO3100363

Kullimaa väike-

konnakotka püsielupaiga 

sihtkaitsevöönd

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

19 KLO3101075

Kobra väike-konnakotka 

püsielupaiga 

sihtkaitsevöönd

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

20 KLO9102100 metsis (Tetrao urogallus)
Liigi leiukoht (loomad\, II 

kat)

häirimine sigimis- ja pesitsusperioodil, 

elupaiga kahjustamine

trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 15.04-30.06; uusi kraave 

ei rajata

21 KLO9107844 hiireviu (Buteo buteo)
Liigi leiukoht (loomad\, 

III kat)
häirimine sigimis- ja pesitsusperioodil trassiraieid ja ehitustöid on keelatud perioodil 15.03-31.07

22 KLO9128888
väike-konnakotkas 

(Aquila pomarina)

Liigi leiukoht (loomad\, I 

kat)
häirimine sigimis- ja pesitsusperioodil

trassiraieid ja ehitustöid on keelatud perioodil 15.03-31.08 300 m 

ulatuses pesapaigast

23 KLO9128906
väike-konnakotkas 

(Aquila pomarina)

Liigi leiukoht (loomad\, I 

kat)
häirimine sigimis- ja pesitsusperioodil

trassiraieid ja ehitustöid on keelatud perioodil 15.03-31.08 300 m 

ulatuses pesapaigast

24 RAH0000282 Linnumängu loodusala Natura (loodusala)
oht rahvusvahelise tähtsusega ala 

kahjustamiseks

meetmed vastavalt kaitseväärtustele ja kaitset reguleerivale 

tsoneeringule

25 VEE1129000 Käru jõgi Veekogu piiranguvöönd
veerežiimi mõjutamine; oht veekogu 

reostumiseks

erodeeruvate pindade katmine või kinnsitamine; järgida ohutusnõudeid 

õlide ja määrdeainete käsitlemisel, ehitustööd teostada 

madalveeperioodil

26 VEE1130500 Ribasoo oja (Riidoja) Veekogu piiranguvöönd
veerežiimi mõjutamine; oht veekogu 

reostumiseks

erodeeruvate pindade katmine või kinnsitamine; järgida ohutusnõudeid 

õlide ja määrdeainete käsitlemisel, ehitustööd teostada 

madalveeperioodil

27 VEE1130700 Vändra jõgi Veekogu piiranguvöönd
veerežiimi mõjutamine; oht veekogu 

reostumiseks

erodeeruvate pindade katmine või kinnsitamine; järgida ohutusnõudeid 

õlide ja määrdeainete käsitlemisel, ehitustööd teostada 

madalveeperioodil

28 VEP111031 VEP nr.111031 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
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29 VEP111077 VEP nr.111077 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

30 VEP124043 VEP nr.124043 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

31 VEP124044 VEP nr.124044 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

32 VEP207962 VEP nr.207962 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

33 VEP208015 VEP nr.208015 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

34 VEP208016 VEP nr.208016 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

35 VEP209686 VEP nr.209686 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

* KAH ala- kõrgendatud avaliku huviga ala.
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