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Koostajad: Koostamise aeg:

Kavandamisspetsialist Karl Ruukel algus: 14.11.2019

Keskkonnamõju analüüsi spetsialist Toomas Hirse lõpp: 29.06.2022

Tabel 1. Objekti üldandmed Saaremaa 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

Kaimri - Ingelandi 5,05 4,701 km

Sopi - Ingelandi 3,26 2,376 km

Kokku 8,31 7,077 0 km

1.3. Katastriüksused kus objekt asub:

RMK hallatav maa:

2,9 ha

Võõras maa:

0,5 ha

Reformimata maa:

Kokku 3,4 ha

1.4. Objekt paikneb kvartalitel:

1.5. RMK metsamaa pindala 193 ha

sh majandamispiirangutega metsamaa 9,9 ha

Muu maa 3,29 ha

2. Kuivendusvõrk:

2.1.
MPS eesvool objektil:

Maaprandus- 

süsteemi kood

Ehitise 

kood
MSR pikkus

2.2. Veejuhtmete pikkus:

olemasolev**

hoold. 

uuend. 

rek

uus

Kokku 14,14 5,966 1,098 km

3.

3.1. Kasvukohatüüp: pind ha

osakaal 

%

kastikuloo           (KL) 1,5 0,78

pohla                (PH) 1,49 0,77

jänesekapsa-pohla    (JP) 8,8 4,55

sinilille            (SL) 6,13 3,17

jänesekapsa          (JK) 4,37 2,26

jänesekapsa-mustika  (JM) 7,64 3,95

mustika              (MS) 8,03 4,16

naadi                (ND) 0,82 0,42

karusambla-mustika   (KM) 0,85 0,44

angervaksa           (AN) 87,46 45,27

tarna-angervaksa     (TA) 30,17 15,62

tarna                (TR) 13,34 6,9

mustika-kõdusoo      (MO) 3,62 1,87

jänesekapsa-kõdusoo  (JO) 11,55 5,98

siirdesoo            (SS) 3,59 1,86

madalsoo             (MD) 3,84 1,99

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

** Projekteerimisala koos puhvriga 150 m

Kasvukohatüüpide osakaal süsteemi üldpindalast

Projekteeritav*

KH478; KH479; KH481; 

KH459; KH460; KH463; KH464; KH465; 

KH441; KH446; KH448; KH452; KH455; 

Ingelandi teedKeskkonnamõju analüüs

72101:003:0490; 

72101:003:0475; 72101:003:0476; 

80701:002:0116; 

72101:001:1431; 72101:003:0214; 

Projekteeritav*

ingelandi teed-kma-lõpetatud
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Nr KV ER Pind
Kaitse-

väärtus*

Eraldise mõjutatus 

kuivendusest**
Mõju kirjeldus kaitseväärtusele Leevendavad meetmed

1 KH447 12 4,16 TA kkt osaline mõjutatus
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

2 KH447 13 0,07 AN kkt osaline mõjutatus
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

3 KH448 9 3,74 AN kkt osaline mõjutatus
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

4 KH449 1 3,24 AN kkt osaline mõjutatus
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

5 KH449 6 1,28 AN kkt osaline mõjutatus
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

6 KH453 1 2,59 AN kkt osaline mõjutatus
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

7 KH453 2 0,3 AN kkt osaline mõjutatus
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

8 KH453 7 1,49 AN kkt osaline mõjutatus
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

9 KH453 9 2,92 AN kkt osaline mõjutatus
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

10 KH462 23 1,25 TA kkt osaline mõjutatus
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

11 KH462 25 1,18 AN kkt osaline mõjutatus
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

12 KH463 5 2,26 TA kkt osaline mõjutatus
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

13 KH463 6 3,07 TA kkt osaline mõjutatus
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

14 KH478 1 2,57 AN kkt osaline mõjutatus
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

15 KH478 3 1,43 AN kkt osaline mõjutatus
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

16 KH478 6 1,52 AN kkt osaline mõjutatus
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

17 KH479 1 0,01 AN kkt osaline mõjutatus
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

18 KH479 2 0,44 MD kkt osaline mõjutatus
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

Ingelandi teedKeskkonnamõju analüüs

Tabel 2. Märjad metsad - RMK maa

Metsaparandusobjektiga piirnevad või objekti maa-alal asuvad osaliselt- ja tervikuna mõjutamata märjad metsad
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19 KH479 3 1,16 TA kkt osaline mõjutatus
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

20 KH479 5 1,11 AN kkt osaline mõjutatus
mõju puudub, eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad 

olemasolevate kraavide mõjualas
leevendavad meetmed pole vajalikud

21 KH479 6 4,03 AN 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).

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:

ingelandi teed-kma-lõpetatud
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Nr
Objekti kood 

(KKR kood)
Kaitseväärtus Kaitserežiim Mõju kirjeldus kaitseväärtusele Leevendavad meetmed

1 Sopi metsaonni KAH KAH ala* mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

2 721:AJM:002 Sopi mets Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

3 721:KON:010 Koorube tee Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

4
721:MKV:00

1

Nõukogudeaegsed 

looduskaitsekvartalid
Pärandkultuuri objekt mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid meetmeid

lähtuda konkreetsete väärtuste kaitsest, mis 

esitatud antud tabelis

5 KLO9126217
merikotkas (Haliaeetus 

albicilla)
Liigi leiukoht (loomad\, I kat) mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid meetmeid

trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 

15.02-31.07

6 KLO9129141
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

7 KLO9129144
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

8 KLO9301057

salutulikas (Ranunculus 

polyanthemos subsp. 

nemorosus)

Liigi leiukoht (taimed\, II kat) mõju puudub, töid alale ei planeerita leevendavad meetmed pole vajalikud

9 KLO9301058
püstine hiirehernes (Vicia 

cassubica)
Liigi leiukoht (taimed\, III kat) mõju puudub, töid alale ei planeerita leevendavad meetmed pole vajalikud

10 KLO9307638
püramiid-akakapsas 

(Ajuga pyramidalis)
Liigi leiukoht (taimed\, II kat) mõju puudub, töid alale ei planeerita leevendavad meetmed pole vajalikud

11 KLO9308382
harilik luuderohi (Hedera 

helix)
Liigi leiukoht (taimed\, II kat) mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid meetmeid

lubatud üksnes teekravi hooldustööd; liigi 

leiukoha puistut kahjustada ei tohi

12 KLO9311163
ohakasoomukas 

(Orobanche pallidiflora)
Liigi leiukoht (taimed\, III kat) mõju puudub, töid alale ei planeerita leevendavad meetmed pole vajalikud

13 KLO9311588
harilik jugapuu (Taxus 

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

14 KLO9311590
harilik jugapuu (Taxus 

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

15 KLO9311594
harilik jugapuu (Taxus 

baccata)
Liigi leiukoht (taimed\, II kat) mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid meetmeid

lubatud üksnes teekravi hooldustööd; liigi 

leiukoha puistut kahjustada ei tohi

16 KLO9330415
harilik luuderohi (Hedera 

helix)
Liigi leiukoht (taimed\, II kat) mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid meetmeid

lubatud üksnes teekravi hooldustööd; liigi 

leiukoha puistut kahjustada ei tohi

17 KLO9330416
harilik luuderohi (Hedera 

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

18 KLO9337681
harilik jugapuu (Taxus 

baccata)
Liigi leiukoht (taimed\, II kat) mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid meetmeid

lubatud üksnes teekravi hooldustööd; liigi 

leiukoha puistut kahjustada ei tohi

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

Ingelandi teedKeskkonnamõju analüüs
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19 KLO9337792
harilik luuderohi (Hedera 

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

20 KLO9337793
harilik jugapuu (Taxus 

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

21 KLO9338115
harilik luuderohi (Hedera 

helix)
Liigi leiukoht (taimed\, II kat) mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid meetmeid

lubatud üksnes teekravi hooldustööd; liigi 

leiukoha puistut kahjustada ei tohi

22 KLO9338116
harilik ungrukold 

(Huperzia selago)
Liigi leiukoht (taimed\, III kat) mõju puudub, töid alale ei planeerita leevendavad meetmed pole vajalikud

23 KLO9342104
harilik luuderohi (Hedera 

helix)
Liigi leiukoht (taimed\, II kat) mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid meetmeid

lubatud üksnes teekravi hooldustööd; liigi 

leiukoha puistut kahjustada ei tohi

24 KLO9401508
roheline hiidkupar 

(Buxbaumia viridis)
Liigi leiukoht (taimed\, I kat) mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid meetmeid

lubatud üksnes teekravi hooldustööd; liigi 

leiukoha puistut kahjustada ei tohi

25 KLO9401973
roheline hiidkupar 

(Buxbaumia viridis)
Liigi leiukoht (taimed\, I kat) mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid meetmeid

lubatud üksnes teekravi hooldustööd; liigi 

leiukoha puistut kahjustada ei tohi

26 KLO9402001
kolmehõlmaline batsaania 

(Bazzania trilobata)
Liigi leiukoht (taimed\, II kat) mõju puudub, töid alale ei planeerita leevendavad meetmed pole vajalikud

27 KLO9402058
roheline hiidkupar 

(Buxbaumia viridis)
Liigi leiukoht (taimed\, I kat) mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

28 KLO9700759
sire varjusamblik 

(Chaenotheca gracilenta)
Liigi leiukoht (seened\, II kat) mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid meetmeid

trassi laiemaks ei raiuta; lubatud 1m kraavi servast 

metsapoole

29 KLO9701228
sire varjusamblik 

(Chaenotheca gracilenta)
Liigi leiukoht (seened\, II kat) mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid meetmeid

lubatud üksnes teekravi hooldustööd; liigi 

leiukoha puistut kahjustada ei tohi

30 KLO9701229
harilik koobassamblik 

(Thelotrema lepadinum)
Liigi leiukoht (seened\, III kat) mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid meetmeid

lubatud üksnes teekravi hooldustööd; liigi 

leiukoha puistut kahjustada ei tohi

31 VEP207670 VEP nr.207670 Vääriselupaik mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid meetmeid

VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi 

kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei 

rekonstrueerita, trassiraiega VEP'i ei kahjustata

32 VEP208963 VEP nr.208963 Vääriselupaik mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid meetmeid

VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi 

kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei 

rekonstrueerita, trassiraiega VEP'i ei kahjustata

33 VEP208968 VEP nr.208968 Vääriselupaik mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid meetmeid

VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi 

kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei 

rekonstrueerita, trassiraiega VEP'i ei kahjustata

34 VEP210573 VEP nr.210573 Vääriselupaik mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid meetmeid

VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi 

kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei 

rekonstrueerita, trassiraiega VEP'i ei kahjustata

* KAH ala- kõrgendatud avaliku huviga ala.

ingelandi teed-kma-lõpetatud


