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Koostajad: Koostamise aeg:

Kavandamisspetsialist Madi Nõmm algus: 03.12.2020

Keskkonnamõju analüüsi spetsialist Toomas Hirse lõpp: 29.09.2021

Tabel 1. Objekti üldandmed Alutaguse 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

Vasknarva luha tee 1,39 km

Kokku 0 0 1,39 km

1.3. Katastriüksused kus objekt asub:

RMK hallatav maa: 0,7 ha

Võõras maa:

Reformimata maa:

Kokku 0,7 ha

1.4. Objekt paikneb kvartalitel:

1.5. RMK metsamaa pindala 32,2 ha

sh majandamispiirangutega metsamaa 31,5 ha

Muu maa 13,81 ha

2. Kuivendusvõrk

2.1. MPS eesvool objektil:

Maaprandus- 

süsteemi kood

Ehitise 

kood MSR pikkus

Vasknarva 1106220010040 001 3,88 km

Kokku 3,88 km

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

1,84 1,65 km

Kokku 1,84 0 1,65 km

3.

3.1. Kasvukohatüüp: pind ha

osakaal 

%

sambliku             (SM) 0,06 0,14

pohla                (PH) 2,54 5,72

jänesekapsa-pohla    (JP) 0 0

mustika              (MS) 3,35 7,54

karusambla-mustika   (KM) 7,32 16,47

tarna-angervaksa     (TA) 11,08 24,93

tarna                (TR) 9,12 20,52

mustika-kõdusoo      (MO) 1,54 3,47

siirdesoo            (SS) 0,06 0,14

madalsoo             (MD) 9,37 21,08

* täidetakse projekteerimise käigus

Projekteeritav*

Vasknarva luha teeKeskkonnamõju analüüs

RE265; RE268; 

12201:002:0647; 12201:002:0698; 

Kasvukohatüüpide osakaal süsteemi üldpindalast

Projekteeritav*

vasknarva luha tee kma kokkuvõte.xls
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Nr KV ER Pind
Kaitse-

väärtus*

Eraldise mõjutatus 

kuivendusest**

Mõju kirjeldus 

kaitseväärtusele
Leevendavad meetmed

1 RE260 13 0,73 MD kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

2 RE260 16 0,2 TA kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

3 RE260 19 0,1 MD kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

4 RE260 21 0,61 TA kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

5 RE265 13 2,22 TR kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

6 RE265 14 0,58 TA kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

7 RE265 16 3,17 TA kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

8 RE265 18 3,09 TA kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

9 RE265 25 0,54 TA kkt mõjutamata mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

10 RE268 9 2,98 MD kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

11 RE268 10 1,38 MD kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

12 RE268 14 0,92 TA kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

13 RE268 17 0,99 TA kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

14 RE319 1 4,94 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).
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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)
Kaitserežiim Mõju kirjeldus kaitseväärtusele Leevendavad meetmed

1 KAH ala* oht kõrgendatud avaliku huvi riiveks
koostöös metsaülemaga leida võimalused planeeritavate tegevuste tutvustamiseks ja vajaduse 

ilmnemisel kokkulepped huvigruppidega

2 122:KOK:002 Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

3 122:PAT:001 Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

4 -1291445481 Natura elupaik mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

5 130:MNT:00 Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

6 874345083 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)

7 ELP0008170 Poollooduslik kooslus oht koosluse kahjustamiseks
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)

8 KLO1101899 Sihtkaitsevöönd
oht elupaigatüübi kahjustamiseks, 

veerežiimi mõjutamine

keelatud on uute teede, kraavide, voolunõvade, maha- ja möödasõitukohtade rajamine ning 

teekoridori laiendamine; vajalik valitseja seisukoht

9 KLO1101918 Piiranguvöönd mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

10 KLO9114064 Liigi leiukoht (loomad\, II kat) mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

11 KLO9114065 Liigi leiukoht (loomad\, II kat) mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

12 KLO9114066 Liigi leiukoht (loomad\, II kat) mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

13 KLO9114067 Liigi leiukoht (loomad\, II kat) mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

14 KLO9114068 Liigi leiukoht (loomad\, II kat) mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

15 KLO9114069 Liigi leiukoht (loomad\, II kat) mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

16 KLO9325842 Liigi leiukoht (taimed\, III kat) mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

17 RAH0000114 Natura (linnuala)
oht rahvusvahelise tähtsusega ala 

kahjustamiseks
meetmed vastavalt kaitseväärtustele ja kaitset reguleerivale tsoneeringule

18 RAH0000544 Natura (loodusala)
oht rahvusvahelise tähtsusega ala 

kahjustamiseks
meetmed vastavalt kaitseväärtustele ja kaitset reguleerivale tsoneeringule

19 RAH0000602 Natura (loodusala)
oht rahvusvahelise tähtsusega ala 

kahjustamiseks
meetmed vastavalt kaitseväärtustele ja kaitset reguleerivale tsoneeringule

20 VEPL01666 Vääriselupaik mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

21 Kavandatav kaitseala
oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; 

veerežiimi mõjutamine
meetmed vastavalt tsoneeringule

22
Kavandatav kaitsevöönd 

(piiranguvöönd)
oluline negatiivne mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

*

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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KAH ala- kõrgendatud avaliku huviga ala.
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