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Koostajad: Koostamise aeg:

Kavandamisspetsialist Karl Ruukel algus: 19.11.2019

Keskkonnamõju analüüsi spetsialist Toomas Hirse lõpp: 20.01.2022

Tabel 1. Objekti üldandmed Hiiumaa 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

Laasimetsa tee 7,34 7,34 km

Kokku 7,34 7,34 0 km

1.3. Katastriüksused kus objekt asub:

RMK hallatav maa: 3 ha

Võõras maa:

0,3 ha

Reformimata maa:

Kokku 3,3 ha

1.4. Objekt paikneb kvartalitel:

1.5. RMK metsamaa pindala 182,4 ha

sh majandamispiirangutega metsamaa 9,1 ha

Muu maa 17,97 ha

2. Kuivendusvõrk:

2.1.
MPS eesvool objektil:

Maaprandus- 

süsteemi kood

Ehitise 

kood
MSR pikkus

Armijõgi 7116310020000 001 0 km

Kokku 0 km

2.2. Veejuhtmete pikkus:

olemasolev**

hoold. 

uuend. 

rek

uus

Kokku 22,18 km

3.

3.1. Kasvukohatüüp: pind ha

osakaal 

%

kanarbiku            (KN) 0,37 0,2

pohla                (PH) 19,81 10,63

jänesekapsa-pohla    (JP) 0,4 0,21

jänesekapsa-mustika  (JM) 13,01 6,98

mustika              (MS) 26,15 14,04

karusambla-mustika   (KM) 2,68 1,44

karusambla           (KR) 1,43 0,77

angervaksa           (AN) 22,09 11,86

tarna-angervaksa     (TA) 32,45 17,42

tarna                (TR) 24,69 13,25

sinika               (SN) 1,34 0,72

mustika-kõdusoo      (MO) 19,64 10,54

jänesekapsa-kõdusoo  (JO) 9,88 5,3

siirdesoo            (SS) 4,77 2,56

raba                 (RB) 7,6 4,08

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

** Projekteerimisala koos puhvriga 150 m

Kasvukohatüüpide osakaal süsteemi üldpindalast

Projekteeritav*

KD371; KD378; KD385; KD388; KD389; 

KD357; KD358; KD364; KD365; KD370; 

KD305; KD330; KD331; KD339; KD350; 

Laasimetsa teeKeskkonnamõju analüüs

39201:004:4130; 39201:004:4332; 

39201:003:0690; 39201:004:4120; 

39201:003:0180; 

Projekteeritav*

laasimetsa-tee-kma
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Nr KV ER Pind Kaitseväärtus*
Eraldise mõjutatus 

kuivendusest**

Mõju kirjeldus 

kaitseväärtusele
Leevendavad meetmed

1 KD305 4 3,77 RB kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine uusi teekraave ei rajata

2 KD305 9 3,46 RB kkt osaline mõjutatus mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

3 KD306 13 0,1 SS kkt osaline mõjutatus mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

4 KD306 33 0,01 SS kkt osaline mõjutatus mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

5 KD365 7 0,41 TR kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

6 KD371 8 0,04 TA kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

7 KD371 18 1,81 TA kkt osaline mõjutatus veerežiimi mõjutamine eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

8 KD389 28 0,08 SS kkt osaline mõjutatus mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

9 KD389 29 0,37 RB kkt osaline mõjutatus mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

10 KD389 55 0,24 TA 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).

Laasimetsa teeKeskkonnamõju 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

laasimetsa-tee-kma
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Nr
Objekti kood 

(KKR kood)
Kaitseväärtus Kaitserežiim Mõju kirjeldus kaitseväärtusele Leevendavad meetmed

1 -1019245083 9080* Soostuvad ja soo-lehtmetsad Natura elupaik mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

2 -1362745481 9010* Vanad loodusmetsad Natura elupaik mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

3 1598045083 91D0* Siirdesoo- ja rabametsad Natura elupaik mõju puudub, ei asu Natura alal leevendavad meetmed pole vajalikud

4 392:VKK:00 Silde metsavahikoht Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

5 -651336764 2180 Metsastunud luited Natura elupaik mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

6 -700545083 91D0* Siirdesoo- ja rabametsad Natura elupaik mõju puudub, ei asu Natura alal leevendavad meetmed pole vajalikud

7 KLO1100929 Pihla-Kaibaldi LKA, Pihlasoo skv. Sihtkaitsevöönd mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

8 KLO1100933 Pihla-Kaibaldi LKA, Pihla-Kaibaldi pv. Piiranguvöönd mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

9 KLO9301424
vööthuul-sõrmkäpp (Dactylorhiza 

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

10 KLO9302533 suur käopõll (Listera ovata) Liigi leiukoht (taimed\, III kat) mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

11 KLO9302732 harilik porss (Myrica gale) Liigi leiukoht (taimed\, III kat) mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

12
RAH000049

2
Pihla-Kaibaldi loodusala Natura (loodusala)

oht rahvusvahelise tähtsusega ala 

kahjustamiseks

meetmed vastavalt kaitseväärtustele ja kaitset 

reguleerivale tsoneeringule

13 VEE1163100 Armijõgi Veekogu piiranguvöönd
veerežiimi mõjutamine; oht veekogu 

reostumiseks

erodeeruvate pindade katmine või kinnsitamine; järgida 

ohutusnõudeid õlide ja määrdeainete käsitlemisel, 

ehitustööd teostada madalveeperioodil

14 VEE4602601 Silde allik Veekogu piiranguvöönd mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

15 VEP156122 VEP nr.156122 Vääriselupaik oht kaitseväärtuse kahjustamiseks

VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave 

ei rajata, trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning 

trassiraiega VEP'i ei kahjustata

16 VEP204352 VEP nr.204352 Vääriselupaik
veerežiimi mõjutamine, oht 

kaitseväärtuse kahjustamiseks

VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave 

ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita, trassi 

VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei 

kahjustata

17 VEP206582 VEP nr.206582 Vääriselupaik mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

18 VEP207550 VEP nr.207550 Vääriselupaik oht kaitseväärtuse kahjustamiseks

VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave 

ei rajata, trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning 

trassiraiega VEP'i ei kahjustata

* KAH ala- kõrgendatud avaliku huviga ala.

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

Laasimetsa teeKeskkonnamõju analüüs
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