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Koostajad: Koostamise aeg:

Kavandamisspetsialist Karl Ruukel algus: 14.01.2021

Keskkonnamõju analüüsi spetsialist Toomas Hirse lõpp: 01.02.2022

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):

Laugi jõgi 7116490020000 001 0 km

Kokku 0 ha

1.2. Tee nimi: olemasolev rek uus

Kokku 0 0 0 km

1.3. Katastriüksused kus objekt asub:

RMK hallatav maa: 0 ha

Võõras maa:

Reformimata maa:

Kokku 0 ha

1.4. Objekt paikneb kvartalitel:

1.5. RMK metsamaa pindala 0,9 ha

sh majandamispiirangutega metsamaa 0,6 ha

Muu maa 6,88 ha

2. Kuivendusvõrk:

2.1.
MPS eesvool objektil:

Maaprandus- 

süsteemi kood

Ehitise 

kood
MSR pikkus

Laugi jõgi 7116490020000 001 0,02 km

Kokku 0,02 km

2.2. Veejuhtmete pikkus:

olemasolev**

hoold. 

uuend. 

rek

uus

Kokku 0,91 km

3.

3.1. Kasvukohatüüp: pind ha

osakaal 

%

naadi                (ND) 0,01 0,16

angervaksa           (AN) 0,92 14,86

madalsoo             (MD) 5,26 84,98

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

** Projekteerimisala koos puhvriga 150 m

Projekteeritav*

Laugi ülepääsudKeskkonnamõju analüüs

QE783; QE832; 

27002:002:0446; 27003:001:0052; 

Kasvukohatüüpide osakaal süsteemi üldpindalast

Projekteeritav*

laugi ülepääsud kma.lõpetatud (1)
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Nr KV ER Pind Kaitseväärtus*
Eraldise mõjutatus 

kuivendusest**
Mõju kirjeldus kaitseväärtusele Leevendavad meetmed

1 QE783 3 0,54 AN kkt osaline mõjutatus mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

2 QE783 6 0,05 AN kkt osaline mõjutatus mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

3 QE832 6 3,48 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).

Laugi ülepääsudKeskkonnamõju 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

laugi ülepääsud kma.lõpetatud (1)
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Nr
Objekti kood 

(KKR kood)
Kaitseväärtus Kaitserežiim Mõju kirjeldus kaitseväärtusele Leevendavad meetmed

1 -1348713612
9080* Soostuvad ja soo-

lehtmetsad
Natura elupaik oht elupaigatüübi kahjustamiseks uusi teid ja kraave ei ehitata (va kaitseala tarbeks)

2 -1379431628 9070 Puiskarjamaad Natura elupaik oht elupaigatüübi kahjustamiseks uusi teid ja kraave ei ehitata (va kaitseala tarbeks)

3 -1399403638 6450 Lamminiidud 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)

4 -1400032144 6450 Lamminiidud 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)

5 -277745083
6430 Niiskuslembesed 

kõrgrohustud
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)

6 ELP0000904 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)

7 ELP0013836 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 ELP0013837 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)

9 ELP0015472 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)

10 KLO2000323 Põduste-Upa hoiuala Hoiuala oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks

mürarikkaid töid võib alustada alates 15.07; ehitustegevus tuleb 

kavandada ajale kui pinnas seda võimaldab; võimalusel kasutada 

kergemaid masinaid

11 KLO9301283
lääne-mõõkrohi (Cladium 

mariscus)

Liigi leiukoht (taimed\, 

III kat)

liigi leiukoht suurel pindalal, mistõttu mõju 

ebaoluline
leevendavad meetmed pole vajalikud

12 KLO9302708
harilik porss (Myrica 

gale)

Liigi leiukoht (taimed\, 

III kat)

liigi leiukoht suurel pindalal, mistõttu mõju 

ebaoluline
leevendavad meetmed pole vajalikud

13
RAH000051

9
Põduste-Upa loodusala Natura (loodusala)

oht rahvusvahelise tähtsusega ala 

kahjustamiseks

meetmed vastavalt kaitseväärtustele ja kaitset reguleerivale 

tsoneeringule

* 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

Laugi ülepääsudKeskkonnamõju analüüs

laugi ülepääsud kma.lõpetatud (1)


