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Koostajad: Koostamise aeg: 02.05.2022

Kavandamisspetsialist Ain-Meelis Hannus algus: 05.11.2019
Keskkonnamõju analüüsi spetsialist Toomas Hirse lõpp: 20.01.2022

Tabel 1. Objekti üldandmed Tartumaa metskond

Nr
Maaprandus- 
süsteemi kood

Ehitise 
kood

Viimane ehituse 
või 
rekonstrueerimise 
aasta

Projektala Mõõtühik

1.1. MPS ehitise nimi (ala):
Tiksoja (ÜP-63) 2102360010540 008 1960 133,7 ha
Tiksoja (ÜP-63) 2103940020040 004 1960 86,8 ha
Tiksoja (ÜP-63) 2102360010580 005 1960 98,2 ha
Kokku 318,7 ha

1.2. Tee nimi: olemasolev rek uus
Karuaseme tee 1,22 0 0 km
Kullipõllu tee 0 km
Mahasõidutee TT083 0 km
Kokku 1,22 0 0 km

1.3. Katastriüksused kus objekt asub:
RMK hallatav maa:

382,5 ha
Võõras maa:

1,5 ha
Reformimata maa:
Kokku 384 ha

1.4. Objekt paikneb kvartalitel:

1.5. RMK metsamaa pindala 460,5 ha
sh majandamispiirangutega metsamaa 47,6 ha
Muu maa 15,97 ha

2. Kuivendusvõrk:

2.1.
MPS eesvool objektil:

Maaprandus- 
süsteemi kood

Ehitise 
kood

MSR pikkus

Tiksoja (ÜP-63) 2102360010540 008 0,44 km
Kokku 0,44 km

2.2. Veejuhtmete pikkus:
olemasolev**

hoold. 
uuend. 
rek

uus

Kokku 53,26 23,4 0,06 km
3.

3.1. Kasvukohatüüp: pind ha
osakaal 
%

jänesekapsa          (JK) 75,01 16
jänesekapsa-mustika  (JM) 85,54 18,24
mustika              (MS) 13,05 2,78
naadi                (ND) 102,94 21,95
angervaksa           (AN) 21,93 4,68
tarna-angervaksa     (TA) 0,92 0,2

Kasvukohatüüpide osakaal süsteemi üldpindalast

Projekteeritav*

TT081; TT082; TT083; TT084; 
TT076; TT077; TT078; TT079; TT080; 
TT046; TT059; TT060; TT074; TT075; 
TT026; TT027; TT039; TT040; TT045; 

83101:001:0302; 83101:003:0098; 

83101:005:0120; 83101:005:0123; 
83101:005:0114; 83101:005:0118; 
83101:003:0547; 83101:005:0063; 
83101:003:0075; 83101:003:0401; 
83101:003:0022; 83101:003:0034; 

Projekteeritav*

Tiksoja mpsKeskkonnamõju analüüs

79403:002:0207; 79403:002:0880; 
79301:001:0969; 79403:002:0206; 
79301:001:0093; 79301:001:0968; 
79301:001:0027; 79301:001:0092; 
83101:003:0472; 83101:003:0473; 
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tarna                (TR) 0,25 0,05
mustika-kõdusoo      (MO) 25,41 5,42
jänesekapsa-kõdusoo  (JO) 40,71 8,68
turbane puistang     (TP) 7,62 1,62
siirdesoo            (SS) 30,46 6,5
raba                 (RB) 65,11 13,88

* 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 TT078 11 7,24 RB kkt osaline mõjutatus
veerežiimi 
mõjutamine

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

2 TT078 25 0,4 RB kkt osaline mõjutatus
veerežiimi 
mõjutamine

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

3 TT078 27 2,93 RB kkt osaline mõjutatus
veerežiimi 
mõjutamine

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

4 TT078 28 0,44 RB kkt mõjutamata
veerežiimi 
mõjutamine

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

5 TT078 29 11,07 RB kkt osaline mõjutatus
veerežiimi 
mõjutamine

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

6 TT078 30 9,8 RB kkt osaline mõjutatus
veerežiimi 
mõjutamine

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

7 TT078 32 1,87 RB kkt osaline mõjutatus
veerežiimi 
mõjutamine

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

8 TT078 34 14,71 RB 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).

Tiksoja mpsKeskkonnamõju 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

tiksoja mps (teedeta) kma kokkuvõte 02.05.2022.xls
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Nr
Objekti kood 
(KKR kood)

Kaitseväärtus Kaitserežiim Mõju kirjeldus kaitseväärtusele Leevendavad meetmed

1 Tähtvere mets KAH ala* oht kõrgendatud avaliku huvi riiveks
koostöös metsaülemaga leida võimalused planeeritavate tegevuste tutvustamiseks ja 
vajaduse ilmnemisel kokkulepped huvigruppidega

2 -1017745083
91D0* Siirdesoo- ja 
rabametsad

Natura elupaik mõju puudub, ei asu Natura alal leevendavad meetmed pole vajalikud

3 1561845083
9050 Rohunditerikkad 
kuusikud

Natura elupaik mõju puudub, ei asu Natura alal leevendavad meetmed pole vajalikud

4 793:ASM:00 Talguliste istutuslank Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud
5 793:ASM:00 Talguliste istutuslank Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud
6 793:ASM:00 Talguliste istutuslank Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud
7 831:KON:00 Kirrila soo Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud
8 831:MIL:001 Laskeplats Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud
9 831:MPO:00 Kuivenduskraavid Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud
10 831:TAK:011 Karuaseme talukoht Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud
11 831:TVK:002 Turbavõtukoht Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud
12 831:TVK:005 Tähtvere turbaväljad Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud
13 831:VKK:00 Tiksoja metsavahikoht Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

14 KLO9124729
kanakull (Accipiter 
gentilis)

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

15 KLO9128190
kanakull (Accipiter 
gentilis)

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

16 KLO9305621
kaunis kuldking 
(Cypripedium calceolus)

Liigi leiukoht (taimed\, II kat) mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

17 KLO9320760
vööthuul-sõrmkäpp 
(Dactylorhiza fuchsii)

Liigi leiukoht (taimed\, III kat) mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

18 KLO9320761
vööthuul-sõrmkäpp 
(Dactylorhiza fuchsii)

Liigi leiukoht (taimed\, III kat) mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

19 KLO9320762
vööthuul-sõrmkäpp 
(Dactylorhiza fuchsii)

Liigi leiukoht (taimed\, III kat) mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

20 KLO9320854
laialehine neiuvaip 
(Epipactis helleborine)

Liigi leiukoht (taimed\, III kat) mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

21 KLO9320861
laialehine neiuvaip 
(Epipactis helleborine)

Liigi leiukoht (taimed\, III kat) mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

22 KLO9320915
roomav öövilge 
(Goodyera repens)

Liigi leiukoht (taimed\, III kat) mõju puudub 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

Tiksoja mpsKeskkonnamõju analüüs
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23 KLO9320916
roomav öövilge 
(Goodyera repens)

Liigi leiukoht (taimed\, III kat) mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

24 KLO9320917
roomav öövilge 
(Goodyera repens)

Liigi leiukoht (taimed\, III kat) mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

25 KLO9320991
karukold (Lycopodium 
clavatum)

Liigi leiukoht (taimed\, III kat) mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

26 KLO9321033
pruunikas pesajuur 
(Neottia nidus-avis)

Liigi leiukoht (taimed\, III kat) mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

27 KLO9321037
pruunikas pesajuur 
(Neottia nidus-avis)

Liigi leiukoht (taimed\, III kat) mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

28 KLO9321038
pruunikas pesajuur 
(Neottia nidus-avis)

Liigi leiukoht (taimed\, III kat) mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

29 KLO9321039
pruunikas pesajuur 
(Neottia nidus-avis)

Liigi leiukoht (taimed\, III kat) mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

30 KLO9321040
pruunikas pesajuur 
(Neottia nidus-avis)

Liigi leiukoht (taimed\, III kat) mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

31 KLO9321064
ohakasoomukas 
(Orobanche pallidiflora)

Liigi leiukoht (taimed\, III kat) mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

32 KLO9321130
rohekas käokeel 
(Platanthera chlorantha)

Liigi leiukoht (taimed\, III kat) mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

33 KLO9321131
rohekas käokeel 
(Platanthera chlorantha)

Liigi leiukoht (taimed\, III kat) mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

34 KLO9321132
rohekas käokeel 
(Platanthera chlorantha)

Liigi leiukoht (taimed\, III kat) mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

35 KLO9321133
rohekas käokeel 
(Platanthera chlorantha)

Liigi leiukoht (taimed\, III kat) mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

36 KLO9321134
rohekas käokeel 
(Platanthera chlorantha)

Liigi leiukoht (taimed\, III kat) mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

37 KLO9321135
rohekas käokeel 
(Platanthera chlorantha)

Liigi leiukoht (taimed\, III kat) mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

38 KLO9321136
rohekas käokeel 
(Platanthera chlorantha)

Liigi leiukoht (taimed\, III kat) mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

39 KLO9321137
rohekas käokeel 
(Platanthera chlorantha)

Liigi leiukoht (taimed\, III kat) mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

40 KLO9321151
rohekas käokeel 
(Platanthera chlorantha)

Liigi leiukoht (taimed\, III kat) mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

41 KLO9400417
sulgjas õhik (Neckera 
pennata)

Liigi leiukoht (taimed\, III kat)
mõju puudub, kasvukoha puistu 
raiutud

leevendavad meetmed pole vajalikud

42 VEE1023621 Tiksoja Veekogu piiranguvöönd
oht kütuste ja määrdeainete 
sattumiseks vette, setete kandumine 
suublasse

järgida ohutusnõudeid õlide ja määrdeainete käsitlemisel, ehitustööd teostada 
madalveeperioodil; vältida setete kandumist veekogusse, vajadusel projekteerida 
settebasseinid või rakendada teisi meetmeid; veekaitsevööndis keelatud puu- ja 
põõsarinde raie ilma Keskkonnaameti nõusolekuta

43 VEP141056 VEP nr.141056 Vääriselupaik oht kaitseväärtuse kahjustamiseks
VEP'i piires ja lähemal kui 10 m uusi kuivenduskraave ei rajata, trassi VEP'i arvelt ei 
laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata

tiksoja mps (teedeta) kma kokkuvõte 02.05.2022.xls
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44 VEP141057 VEP nr.141057 Vääriselupaik oht kaitseväärtuse kahjustamiseks
VEP'i piires ja lähemal kui 10 m uusi kuivenduskraave ei rajata, trassi VEP'i arvelt ei 
laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata

45 VEP141062 VEP nr.141062 Vääriselupaik oht kaitseväärtuse kahjustamiseks
VEP'i piires ja lähemal kui 10 m uusi kuivenduskraave ei rajata, trassi VEP'i arvelt ei 
laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata

46 VEP204929 VEP nr.204929 Vääriselupaik
veerežiimi mõjutamine, oht 
kaitseväärtuse kahjustamiseks

VEP'i piires ja lähemal kui 40 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei 
rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei 
kahjustata

47 VEP204930 VEP nr.204930 Vääriselupaik oht kaitseväärtuse kahjustamiseks
VEP'i piires ja lähemal kui 10 m uusi kuivenduskraave ei rajata, trassi VEP'i arvelt ei 
laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata

48 VEP204933 VEP nr.204933 Vääriselupaik oht kaitseväärtuse kahjustamiseks
VEP'i piires ja lähemal kui 10 m uusi kuivenduskraave ei rajata, trassi VEP'i arvelt ei 
laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata

49 VEP204934 VEP nr.204934 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

50 VEP204935 VEP nr.204935 Vääriselupaik oht kaitseväärtuse kahjustamiseks
VEP'i piires ja lähemal kui 10 m uusi kuivenduskraave ei rajata, trassi VEP'i arvelt ei 
laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata

51 VEP205244 VEP nr.205244 Vääriselupaik oht kaitseväärtuse kahjustamiseks
VEP'i piires ja lähemal kui 10 m uusi kuivenduskraave ei rajata, trassi VEP'i arvelt ei 
laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata

52 VEP205245 VEP nr.205245 Vääriselupaik oht kaitseväärtuse kahjustamiseks
VEP'i piires ja lähemal kui 10 m uusi kuivenduskraave ei rajata, trassi VEP'i arvelt ei 
laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata

53 VEP207680 VEP nr.207680 Vääriselupaik oht kaitseväärtuse kahjustamiseks
VEP'i piires ja lähemal kui 10 m uusi kuivenduskraave ei rajata, trassi VEP'i arvelt ei 
laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata

54 VEP207681 VEP nr.207681 Vääriselupaik oht kaitseväärtuse kahjustamiseks
VEP'i piires ja lähemal kui 10 m uusi kuivenduskraave ei rajata, trassi VEP'i arvelt ei 
laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata

55 VEP207682 VEP nr.207682 Vääriselupaik oht kaitseväärtuse kahjustamiseks
VEP'i piires ja lähemal kui 10 m uusi kuivenduskraave ei rajata, trassi VEP'i arvelt ei 
laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata

56 VEP207683 VEP nr.207683 Vääriselupaik oht kaitseväärtuse kahjustamiseks
VEP'i piires ja lähemal kui 10 m uusi kuivenduskraave ei rajata, trassi VEP'i arvelt ei 
laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata

57 VEP207684 VEP nr.207684 Vääriselupaik oht kaitseväärtuse kahjustamiseks
VEP'i piires ja lähemal kui 10 m uusi kuivenduskraave ei rajata, trassi VEP'i arvelt ei 
laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata

58 VEP208451 VEP nr.208451 Vääriselupaik oht kaitseväärtuse kahjustamiseks
VEP'i piires ja lähemal kui 10 m uusi kuivenduskraave ei rajata, trassi VEP'i arvelt ei 
laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata

59 VEP208452 VEP nr.208452 Vääriselupaik oht kaitseväärtuse kahjustamiseks
VEP'i piires ja lähemal kui 10 m uusi kuivenduskraave ei rajata, trassi VEP'i arvelt ei 
laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata

60 VEPL00284 VEP nr.L00284 Vääriselupaik oht kaitseväärtuse kahjustamiseks
VEP'i piires ja lähemal kui 10 m uusi kuivenduskraave ei rajata, trassi VEP'i arvelt ei 
laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata

61
Tähtvere kanakulli 
püsielupaiga 
piiranguvöönd

Kavandatav kaitsevöönd oht kaitseväärtuse kahjustamiseks
keelatud on uute teede, kraavide, voolunõvade, maha- ja möödasõitukohtade rajamine 
ning teekoridori laiendamine, kvartali TT079 sisesed kraavid jäetakse rekonstrueerimata

62
Tähtvere kanakulli 
püsielupaiga 
sihtkaitsevöönd

Kavandatav kaitsevöönd oht kaitseväärtuse kahjustamiseks
keelatud on uute teede, kraavide, voolunõvade, maha- ja möödasõitukohtade rajamine 
ning teekoridori laiendamine, kvartali TT079 sisesed kraavid ja TT081 püsielupaigaga 
piirnev kraav jäetakse rekonstrueerimata

* KAH ala- kõrgendatud avaliku huviga ala.
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