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Projekti „Terviklikud planeerimislahendused pool-looduslike koosluste jätkusuutlikuks majandamiseks” (LIFE Viva Grass, projekt nr LIFE13 ENV/LT/000189) rahastavad
Euroopa Liidu LIFE+ programm, Leedu Vabariigi Keskkonnaministeerium, Läti Keskkonnakaitse Fond, Eesti Keskkonnainvesteeringute Keskus ja projekti partnerid.

VIVA GRASS ROHEVÕRGUSTIKU PLANEERIMISVAHENDI ÜLDISED EESMÄRGID
1. Aidata planeerijatel kavandada rohevõrgustikku (RV) kohalike omavalitsuste üldplaneeringutes
2. Rõhutada rohumaade tähtsust rohevõrgustikus
3. Konfliktide avastamine

SISSEJUHATUS
Viva Grass rohevõrgustiku planeerimisvahendi struktuur järgib dokumendis “Rohevõrgustiku
planeerimisjuhend (struktuur ja visioon)” toodud struktuuri. Nimetatud juhendi ptk 8.
ROHEVÕRGUSTIKU PLANEERIMISPROTSESSI ETAPID ÜLDPLANEERINGUS loetleb vajalikud sammud
integreerimaks maakonna tasandi rohevõrgustikku KOV üldplaneeringutesse.
„Alljärgnev keskendub RV käsitlemisele üldplaneeringus, lähtudes planeerimisseaduse järgsest
protsessist ja teadmisest, et planeeringu koostamisega käsikäes toimub keskkonnamõju strateegiline
hindamine.“
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VIVA GRASS ROHEVÕRGUSTIKU PLANEERIMISVAHENDI STRUKTUUR JA MOODULID
STSENAARIUMI VALIK
Planeerimisvahendis on toodud valik eeldefineeritud stsenaariume, milles rohumaade kaitse ja osakaal
rohevõrgustikus järk-järgult kasvab (või kahaneb). Stsenaariumis 1 on ökosüsteemiteenuste (ÖST)
pakkumine maksimaalne, kuna rohevõrgustikku on hõlmatud kõik erinevatesse ÖST rühmadesse (vt
LISA) kuuluvad väärtuslikud rohumaad. Liites ÖST rühmadesse kuuluvad rohumaad rohevõrgustikku,
tagame reguleerivate ja säilitavate ökosüsteemiteenuste (vt LISA I) kaitse, mis on oluline rohevõrgustiku
sidususe ja toimivuse säilimiseks. Analüüs hõlmab ka kaitstavate liikide esinemise andmekihti
(Kaitsealuseid liike ruutudes), et võtta arvesse ka väljaspool kaitsealasid asuvaid kõrge elurikkusega
alasid.
Stsenaarium 1. Kõrge ökoloogiline sidusus: elupaikade ÖST rühma kuuluvad rohumaad + pinnase ÖST
rühma kuuluvad rohumaad + kõrge elurikkusega rohumaad (Kaitsealuseid liike ruutudes)
Stsenaarium 2. Keskmine ökoloogiline sidusus: elupaikade ÖST rühma kuuluvad rohumaad + kõrge
elurikkusega rohumaad (Kaitsealuseid liike ruutudes)
Stsenaarium 3. Miinimumstsenaarium: elupaikade ÖST rühma kuuluvad rohumaad

STSENAARIUMIDE ANALÜÜS
Iga stsenaariumi puhul analüüsitakse järgmist:
1.
2.
3.
4.

Konfliktid (eelmise üldplaneeringuga)
Elurikkuse säilimine
RV sidususe tagamine
Ökosüsteemiteenuste pakkumine

SOTSIAAL-MAJANDUSLIK PROGNOOS
Hõlmab rahvastiku muutuste prognoosi (2025) andmekihti, et leida alad, kus on ette näha rahvastiku
kasvu või kahanemist. Andmed on agregeeritud 1 km² kohta.

VIVA GRASS ROHEVÕRGUSTIKU PLANEERIMISE VAHENDI MOODULID
RV hindamismoodul (maakonna tasand)
Moodulis sisalduvad andmekihid:
-

Maakonna tasandi rohevõrgustik
Viva Grass rohumaade kiht (sisaldab poollooduslikke, püsi- ja kultuurrohumaid)

Funktsioonid:
-

Analüüsib, millised poollooduslikud rohumaad on maakonna rohevõrgustikust välja jäänud
ja märgib need kaardil
Analüüsib maakonna rohevõrgustikku kuuluvate rohumaade looduskaitselist seisundit ja
hooldusest väljajäämist

Näidiskaardid:

Green Network Builder

Joonis 1. Saaremaa idaosa. Maakonna rohevõrgustikust väljas olevad poollooduslikud rohumaad.

Joonis. 2. Saaremaa idaosa. Maakonna rohevõrgustikust väljas olevad kaitsealuste liikide esinemisalad.

Joonis 3. Läänemaa lääneosa. Maakonna rohevõrgustikust väljas olevad poollooduslikud rohumaad ja
kaitsealuste liikide esinemisalad.

RV planeerimismoodul

Moodulis sisalduvad andmekihid:
-

Maakonna tasandi rohevõrgustik
Viva Grass rohumaade kiht (sisaldab poollooduslikke, püsi- ja kultuurrohumaid)

Funktsioonid:
-

Pakub välja rohumaad, mida üldplaneeringu rohevõrgustik peaks hõlmama vastavalt
kolmele stsenaariumile (vt eespool: miinimum-, keskmine ja maksimumstsenaarium).
Analüüsib konflikte väljapakutud rohumaade ja KOV üldplaneeringute vahel.

Näidiskaardid:

(a) (b)

Joonis 4: Näide endise Noarootsi valla
kohta. Kolmel esimesel kaardil on
toodud rohumaad, mida rohevõrgustik
peaks hõlmama vastavalt erinevatele
stsenaariumidele: (a)
miinimumstsenaarium, (b) keskmine
ökoloogiline sidusus, (c) kõrge
ökoloogiline sidusus. Kaart ‘d’ võrdleb
kolme stsenaariumi olemasoleva Lääne
maakonna rohevõrgustikuga.

(c) (d)

Joonis 5: Konfliktide
tuvastamine endise
Noarootsi valla näitel. RV
jaoks väljapakutud
rohumaade kiht on kokku
on pandud eelmise
üldplaneeringu kihtidega
ja konfliktsed või
kattuvad alad on
märgistatud.

.

(a)

Joonis 6: Näide kolme
stsenaariumi kohta Saaremaa
idaosas võrrelduna olemasoleva
maakonna rohevõrgustikuga: (a)
miinimumstsenaarium, (b)
keskmine ökoloogiline sidusus, (c)
kõrge ökoloogiline sidusus.

RV hindamismoodul (KOV tasand)

Moodulis sisalduvad andmekihid:
-

Maakonna tasandi rohevõrgustik
Viva Grass rohumaade kiht (sisaldab poollooduslikke, püsi- ja kultuurrohumaid)
Eelmises etapis valitud stsenaarium

Funktsioonid. Valitud stsenaariumi kohta analüüsitakse järgmist:
-

Rohumaade looduskaitseline seisund (andmete olemasolul)
Kattumine fragmenteerivate struktuuridega (teed, elektriliinid jms)
Hooldusest väljajäämise risk

Kui RV on KOV tasandil kavandatud eelkirjeldatud etappide põhjal (ja võttes arvesse muid asjakohaseid
kaalutlusi), saab kasutaja laadida kavandatud üldplaneeringu rohevõrgustiku Viva Grass
planeerimisvahendisse. Planeerimisvahend koostab raporti, mis sisaldab järgmist teavet:
-

Hinnang, kas RV hõlmab kõiki väärtuslikke rohumaid
Looduskaitseline seisund
Ökosüsteemiteenuste pakkumine

Rahvastikumuutuste prognoosi moodul
Moodul on koostamisel

LISA
Viva Grass metoodika ÖST hindamiseks
Rohumaade pakutavaid ökosüsteemiteenuseid hinnati ja kaardistati kvalitatiivses skaalas (1-5),
eksperthinnangute põhiselt.
Igast riigist (Eesti, Läti, Leedu) valiti viis eksperti hindama rohumaade pakutavaid ökosüsteemiteenuseid.
Valik põhines ekspertide teadmistel rohumaade ökoloogiast, põllumajanduslikust majandamisest,
põllumajandus-keskkonnapoliitikast ja projekti pilootaladest. Potentsiaalset ÖST pakkumist hinnati
kolmeastmelises protsessis: esimeses etapis koostas rahvusvaheline ekspertide paneel loetelu
asjakohastest rohumaade ökosüsteemiteenustest ja neid iseloomustavatest indikaatoritest. Teises
etapis hindas iga ekspert ÖST pakkumist rohumaaklasside kaupa. Kolmandas etapis toimusid
fookusgrupi arutelud, mille käigus eksperdid jõudsid kokkuleppele ÖST pakkumise väärtuste osas. Teises
etapis paluti ekspertidel hinnata potentsiaalset ÖST pakkumist kvalitatiivses skaalas 0-st (vastava ÖST
pakkumine puudub) 5-ni (vastava ÖST pakkumine on väga kõrge). Protsessi lihtsustamiseks kasutati
esmasel hindamisel eraldi maatrikseid iga ökosüsteemiteenuse kohta, mitte ÖST koondmaatriksit.
Kolmandas etapis toimus mitu ringi fookusgrupi arutelusid, kus ekspertidel oli võimalus oma hinnanguid
teistega võrrelda ja vajadusel ka muuta.

Fig. 7. Viva Grass maatriks ÖST pakkumise eksperthindamise tulemustega.

Rohumaade ökosüsteemiteenuste rühmad ja vastastikused seosed
Hindamise tulemuste põhjal selgusid ökosüsteemiteenuste rühmad (bundles).
Loodus ja ökosüsteemid pakuvad inimestele mitmesuguseid hüvesid ökosüsteemiprotsesside kaudu, nt
vee imbumine pinnasesse või toitainete neelamine taimejuurte poolt. Neid hüvesid nimetatakse
ökosüsteemiteenusteks. Kuid mitte kõik ökosüsteemiteenused ei esine üheaegselt samas kohas. Samas
esinevad teatud ökosüsteemiteenused just koos, samal ajal ja/või samas kohas. Sellised teenused
moodustavad ÖST rühmi (bundles). Ühe rühma ökosüsteemiteenuste (või ka erinevate ÖST rühmade)
vahel võivad olla vastastikused seosed ja koostoimed – positiivse koosmõju korral on tegu sünergiaga ja
negatiivse vastasmõju korral nn vahetuskaubaga (trade-off).
Sünergiatest räägime, kui ühe ökosüsteemiteenuse kasutamine suurendab teis(t)e
ökosüsteemiteenus(t)e pakkumist. Seda tüüpi koostoimet on oluline arvesse võtta planeerimisel ja
majanduskavade koostamisel. Näiteks toetab mitmeaastaste niidutaimede liigirikkuse säilitamine
poollooduslikel kooslustel elupaikade säilimist ja samal ajal meelitab ligi ka tolmeldajaid: mesilasi,
liblikaid ja kimalasi. Toetades tolmeldajate populatsiooni, parandame ühtlasi ka ümbruskonna
kultuurtaimede tolmeldamist, mis näitab, et sünergia võib avalduda ka mujal.
“Vahetuskaubaga” (trade-off) on tegu juhul, kui mõnda ökosüsteemiteenust pakutakse teis(t)e arvel.
See tähendab, et ühe teenuse pakkumise suurenemine toob kaasa teise teenuse vähenemise. Hea
näide rohumaade puhul on vahetuskaup biomassi tootmise ja elurikkuse ning elupaikade säilitamise
vahel: rohumaade tootlikkuse tõstmiseks on enamasti vajalik intensiivsem majandamine (väetamine,
kündmine, valitud liikide külvamine). See aga muudab rohumaa struktuuri lihtsamaks ja vähendab
taimeliikide arvu, mis viib lindude ja putukate jaoks oluliste elupaikade kadumiseni.
LIFE Viva Grass projekti pilootaladel eristusid järgmised ÖST rühmad:
-

-

Produktsiooni sünergia: Selle sünergia moodustavad 3 ökosüsteemiteenust, mis on seotud
ökosüsteemi produktiivsusega: Loomakasvatus ja saadused, loomasööt ja biomass energia
tootmiseks. Selle sünergia aluseks olev ökosüsteemi funktsioon on biomassi tootmine, millel
põhinevad kõik sellesse rühma kuuluvad kolm ökosüsteemiteenust. Seetõttu tähendab ühe
teenuse pakkumise suurenemine enamasti ka ülejäänud kahe kasvu. Siiski tuleb arvesse võtta,
et biomass energia tootmiseks ei sõltu üksnes rohumaa produktiivsusest, vaid ka taimeliikide
energeetilisest väärtusest.
Elupaikade sünergia: sellesse rühma kuuluvad 4 ökosüsteemiteenust: Ravimtaimed,
tolmeldamine, elupaikade säilimine ja globaalne kliimaregulatsioon. Kui üks neist kasvab,
suurenevad enamasti ka teised. Näiteks võib liigirikastelt rohumaadelt leida ka rohkesti
ravimtaimi. Elurikkuse suurendamiseks kasutatavad majandamispraktikad, nagu näiteks

-

kündmisest ja väetamisest loobumine tõstavad ka mulla süsinikusidumisvõimet, mis on vajalik
kliimaregulatsiooniks.
Pinnase sünergia: Selle rühma moodustavad 3 ökosüsteemiteenust, mis on seotud
pinnase/mulla funktsioonidega ökosüsteemiprotsessides: Bio-tervendamine,
filtreerimine/sälitamine/akumuleerimine ja magevee keemiline seisund. Ühe teenuse
suurenemine selles rühmas toob enamasti kaasa ka teiste kasvu.

Neljanda koostoimena eristus vahetuskaup produktsiooni ja elupaikade rühmade vahel: Nagu eelpool
selgitatud, viivad ökosüsteemide tootlikkust suurendavad majandamisstrateegiad rohumaade
liigirikkuse ja sellest tulenevalt

