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Koostajad: Koostamise aeg:

Kavandamisspetsialist Ain-Meelis Hannus algus: 26.06.2020

Keskkonnamõju analüüsi spetsialist Toomas Hirse lõpp: 07.12.2021

Tabel 1. Objekti üldandmed Põlvamaa 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

Helmemäe tee 3,16 0,3 km

Kundruse tee 1,72 1,7 km

Poogandi ringtee 3,91 0,74 km

Tupik tee 1,08 1,07 km

Ulitina - Metsalaane tee 4,74 4,1 km

Vimba tee 1,79 1,46 km

Helmemäe põiktee 0,25 km

Ulitina - Helmemäe tee 0,36 km

Kokku 16,4 9,37 0,61 km

1.3. Katastriüksused kus objekt asub:

RMK hallatav maa:

3,7 ha

Võõras maa:

0,8 ha

Reformimata maa:

Kokku 4,5 ha

1.4. Objekt paikneb kvartalitel:

1.5. RMK metsamaa pindala 233,2 ha

sh majandamispiirangutega metsamaa 46,1 ha

Muu maa 20,22 ha

2. Kuivendusvõrk

2.1. MPS eesvool objektil:

Maaprandus- 

süsteemi kood

Ehitise 

kood MSR pikkus

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

5,26 0,51 0,15 km

Kokku 5,26 0,51 0,15 km

3.

3.1. Kasvukohatüüp: pind ha

osakaal 

%

sambliku             (SM) 0,77 0,33

kanarbiku            (KN) 0,07 0,03

pohla                (PH) 119,93 50,77

jänesekapsa-pohla    (JP) 56,96 24,11

jänesekapsa          (JK) 4,29 1,82

jänesekapsa-mustika  (JM) 5,65 2,39

mustika              (MS) 28,83 12,2

Kasvukohatüüpide osakaal süsteemi üldpindalast

Projekteeritav*

VK192; VK200; VK259; 

VK178; VK179; VK183; VK185; VK191; 

VK169; VK171; VK172; VK173; VK174; 

VK140; VK141; VK165; VK166; VK167; 

73201:001:0500; 93401:007:0359; 

93401:008:0915; 

93401:008:0866; 93401:008:0891; 

93401:008:0508; 93401:008:0639; 

93401:008:0470; 93401:008:0495; 

93401:008:0128; 93401:008:0375; 

Projekteeritav*
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73201:001:1298; 93401:008:0044; 

73201:001:0252; 73201:001:1208; 

93401:008:0579; 93401:008:0894; 

93401:008:0451; 93401:008:0453; 

93401:007:0522; 93401:008:0450; 
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karusambla-mustika   (KM) 4,81 2,04

karusambla           (KR) 0,33 0,14

sinika               (SN) 4,1 1,74

sõnajala             (SJ) 0,26 0,11

mustika-kõdusoo      (MO) 1,57 0,66

siirdesoo            (SS) 6,62 2,8

raba                 (RB) 1,05 0,44

madalsoo             (MD) 0,98 0,41

* täidetakse projekteerimise käigus
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Nr KV ER Pind Kaitseväärtus*
Eraldise mõjutatus 

kuivendusest**

Mõju kirjeldus 

kaitseväärtusele
Leevendavad meetmed

1 VK165 13 0,3 SS kkt mõjutamata veerežiimi mõjutamine vett märgadest kavukohatüüpidest ära ei juhuita

2 VK165 15 0,94 SS kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine vett märgadest kavukohatüüpidest ära ei juhuita

3 VK166 7 0,73 SS kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine vett märgadest kavukohatüüpidest ära ei juhuita

4 VK166 8 0,53 SS kkt mõjutamata veerežiimi mõjutamine vett märgadest kavukohatüüpidest ära ei juhuita

5 VK174 27 0,43 SS kkt mõjutamata veerežiimi mõjutamine vett märgadest kavukohatüüpidest ära ei juhuita

6 VK174 28 0,34 RB kkt mõjutamata veerežiimi mõjutamine vett märgadest kavukohatüüpidest ära ei juhuita

7 VK174 38 0,01 SS kkt mõjutamata veerežiimi mõjutamine vett märgadest kavukohatüüpidest ära ei juhuita

8 VK178 4 0,56 RB kkt mõjutamata veerežiimi mõjutamine vett märgadest kavukohatüüpidest ära ei juhuita

9 VK179 1 0,14 RB kkt mõjutamata veerežiimi mõjutamine vett märgadest kavukohatüüpidest ära ei juhuita

10 VK179 3 0,3 SS kkt mõjutamata veerežiimi mõjutamine vett märgadest kavukohatüüpidest ära ei juhuita

11 VK192 6 0,15 SS kkt mõjutamata veerežiimi mõjutamine
mõju hinnatakse märjale kasvukohatüübile ainult uute kraavide 

projekteerimisel kraavidest mõjutamata alasse

12 VK192 25 0,11 SS kkt mõjutamata veerežiimi mõjutamine
mõju hinnatakse märjale kasvukohatüübile ainult uute kraavide 

projekteerimisel kraavidest mõjutamata alasse

13 VK192 27 0,23 SS kkt mõjutamata veerežiimi mõjutamine
mõju hinnatakse märjale kasvukohatüübile ainult uute kraavide 

projekteerimisel kraavidest mõjutamata alasse

14 VK199 19 0,39 SS kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine
mõju hinnatakse märjale kasvukohatüübile ainult uute kraavide 

projekteerimisel kraavidest mõjutamata alasse

15 VK261 1 0,07 SS kkt osaline mõjutatus mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

16 VK261 3 0,26 SJ kkt tervikuna mõjutatud mõju puudub sõnajala kasukohatüüp asub teiselpool maanteed

17 VK261 4 0,36 MD kkt osaline mõjutatus mõju puudub 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).
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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 Poogandi järve ja mäe KAH ala* oht kõrgendatud avaliku huvi riiveks
koostöös metsaülemaga leida võimalused planeeritavate tegevuste 

tutvustamiseks ja vajaduse ilmnemisel kokkulepped huvigruppidega

2 -147045083 9010* Vanad loodusmetsad Natura elupaik mõju puudub, töid alale ei planeerita leevendavaid meetmeid pole vaja rakendada

3 -196945481 9010* Vanad loodusmetsad Natura elupaik oht elupaigatüübi kahjustamiseks uusi teid ja kraave ei ehitata; elupaigatüübi arvelt trassi ei laiendata

4 1997045481 9010* Vanad loodusmetsad Natura elupaik mõju puudub, töid alale ei planeerita leevendavaid meetmeid pole vaja rakendada

5 -2029045083 9010* Vanad loodusmetsad Natura elupaik oht elupaigatüübi kahjustamiseks uusi teid ja kraave ei ehitata; elupaigatüübi arvelt trassi ei laiendata

6 226645481 7140 Siirde- ja õõtsiksood Natura elupaik ei asu Natura alal, mõju puudub leevendavaid meetmeid pole vaja rakendada

7 -328945083 9010* Vanad loodusmetsad Natura elupaik oht elupaigatüübi kahjustamiseks uusi teid ja kraave ei ehitata; elupaigatüübi arvelt trassi ei laiendata

8 68545083 7110* Rabad Natura elupaik mõju puudub, töid alale ei planeerita leevendavaid meetmeid pole vaja rakendada

9 732:MTI:001 Metsataimla Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavaid meetmeid pole vaja rakendada

10 732:OKU:001 Tulejuhtimistorn Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavaid meetmeid pole vaja rakendada

11 732:TAK:002 Talukoht Pärandkultuuri objekt oht väärtuse kahjustamiseks
soovitavalt uusi kraave ja teid (kui just pole tegu ajaloolise teetrassiga) 

mitte läbi rajada

12 934:MIA:001 Söemiil Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavaid meetmeid pole vaja rakendada

13 934:MIA:002 Söemiil Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavaid meetmeid pole vaja rakendada

14 934:MMS:001 Kaitsekraav Pärandkultuuri objekt oht väärtuse kahjustamiseks vältida väärtuse kahjustamist tööde käigus

15 934:SIM:001 Kaks valget mändi Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavaid meetmeid pole vaja rakendada

16 934:VOM:001 Valge männi puistu Pärandkultuuri objekt oht väärtuse kahjustamiseks vältida väärtuse kahjustamist tööde käigus

17 KLO1100475 Mustoja MKA, Mustoja pv. Piiranguvöönd
oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; 

veerežiimi mõjutamine

piiranguvööndisse uusi kraave ja voolunõvasid ei rajata, teetrassi ei 

laiendamine on keelatud (va tagasipööramiskoha rajamine)

18 KLO3100276
Ulitina metsise püsielupaiga 

piiranguvöönd

Püsielupaiga 

piiranguvöönd
veerežiimi mõjutamine

piiranguvööndisse uusi kraave ja voolunõvasid ei rajata, teetrassi ei 

laiendamine on keelatud (va Transpordiameti nõuetele vastava 

maanteega ristumiskoha väljaehitamine)

19 KLO3100277
Ulitina metsise püsielupaiga 

sihtkaitsevöönd

Püsielupaiga 

sihtkaitsevöönd

oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; 

veerežiimi mõjutamine

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

möödasõitukohtade rajamine ning rekonstrueerimine, samuti 

teekoridori laiendamine; väljaspool teid liikumispiirang 15.04-30.06

20 KLO3100668

Korela kahvatu seensambliku 

ja männi-soomussambliku 

püsielupaiga sihtkaitsevöönd

Püsielupaiga 

sihtkaitsevöönd

oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; 

veerežiimi mõjutamine

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

möödasõitukohtade rajamine ning rekonstrueerimine, samuti 

teekoridori laiendamine

21 KLO9102160 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

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 KLO9105494
valge-toonekurg (Ciconia 

ciconia)

Liigi leiukoht (loomad\, 

III kat)
mõju puudub leevendavaid meetmeid pole vaja rakendada

23 KLO9200144
teelehe-mosaiikliblikas 

(Euphydryas aurinia)

Liigi leiukoht (loomad\, 

III kat)
mõju puudub leevendavaid meetmeid pole vaja rakendada

24 KLO9200147
suur-kuldtiib (Lycaena 

dispar)

Liigi leiukoht (loomad\, 

III kat)
mõju puudub leevendavaid meetmeid pole vaja rakendada

25 KLO9200854
männisinelane (Boros 

schneideri)

Liigi leiukoht (loomad\, 

II kat)
elupaiga kahjustamine

säilitada vanu puid ja jalal surnud puude tüükaid (vältida raieid 

elupaikades)

26 KLO9700012
kahvatu seensamblik 

(Baeomyces carneus)

Liigi leiukoht (seened\, II 

kat)
mõju puudub, töid alale ei planeerita leevendavaid meetmeid pole vaja rakendada

27 PLO1000650 Ulitina metsise püsielupaik Kavandatav kaitseala
oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; 

veerežiimi mõjutamine
meetmed vastavalt tsoneeringule

28 PLO2000709
Ulitina metsise püsielupaiga 

piiranguvöönd
Kavandatav kaitsevöönd veerežiimi mõjutamine

piiranguvööndisse uusi kraave ja voolunõvasid ei rajata, teetrassi ei 

laiendamine on keelatud (va Transpordiameti nõuetele vastava 

maanteega ristumiskoha väljaehitamine)

29 PLO2000709
Ulitina metsise püsielupaiga 

piiranguvöönd

Kavandatav kaitsevöönd 

(piiranguvöönd)
veerežiimi mõjutamine

piiranguvööndisse uusi kraave ja voolunõvasid ei rajata, teetrassi ei 

laiendamine on keelatud (va Transpordiameti nõuetele vastava 

maanteega ristumiskoha väljaehitamine)

30 PLO2000754
Ulitina metsise püsielupaiga 

sihtkaitsevöönd
Kavandatav kaitsevöönd

oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; 

veerežiimi mõjutamine

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

möödasõitukohtade rajamine ning rekonstrueerimine, samuti 

teekoridori laiendamine; väljaspool teid liikumispiirang 15.04-30.06

31 PLO2000754
Ulitina metsise püsielupaiga 

sihtkaitsevöönd

Kavandatav kaitsevöönd 

(sihtkaitsevöönd)

oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; 

veerežiimi mõjutamine

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

möödasõitukohtade rajamine ning rekonstrueerimine, samuti 

teekoridori laiendamine; väljaspool teid liikumispiirang 15.04-30.06

32 RAH0000234 Mustoja loodusala Natura (loodusala)
oht rahvusvahelise tähtsusega ala 

kahjustamiseks

meetmed vastavalt kaitseväärtustele ja kaitset reguleerivale 

tsoneeringule

33 VEE1000209 Mõisakraav Veekogu piiranguvöönd
veerežiimi mõjutamine; oht veekogu 

reostumiseks

erodeeruvate pindade katmine või kinnsitamine; järgida ohutusnõudeid 

õlide ja määrdeainete käsitlemisel, ehitustööd teostada 

madalveeperioodil

34 VEP119010 VEP nr.119010 Vääriselupaik mõju puudub, töid alale ei planeerita leevendavaid meetmeid pole vaja rakendada

35 VLL1003093 Sosnovski karuputk Võõrliigi leiukoht oht invasiivse võõrliigi levitamiseks keelatud pinnase teisaldamine väljaspoole leviala

36 VLL1005770 Sosnovski karuputk Võõrliigi leiukoht mõju puudub, töid alale ei planeerita leevendavaid meetmeid pole vaja rakendada

37 Ulitina metsise mängupaik
Liigi leiukohtade 

alamkirjed

häirimine sigimis- ja pesitsusperioodil, 

elupaiga kahjustamine

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

ei rajata

* KAH ala- kõrgendatud avaliku huviga ala.
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