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KAUR. Hanke eesmärgid

Analüüsida, kas RV loob ruumilised eeldused elurikkuse ja 

ökosüsteemide teenuste kvaliteetse võime säilimiseks.

 Planeeringute andmebaas ja seatud tingimuste analüüs

 Ruumilised eeldused – kaitstavad alad, sh Natura 2000 ja 

sealsetele liikidele, elupaikadele; ökosüsteemiteenuste 

kvaliteetne pakkumine

II. Tehniline juhend RV planeerimiseks, et ruumilised eeldused 

elurikkuse ja ökosüsteemiteenuste kvaliteetse pakkumise võime 

säilitamiseks Eestis oleks loodud.

 Koolitusmaterjalid ja koolitused



Analüüsi eesmärk – rohevõrgustiku 

toimivus

 Toimivus – planeeringute võtmes (RV elemendid, 

hierarhia, kasutustingimused, püsivus jne)

 Toimivus – elurikkus, loodushoiu korraldus

 Toimivus – inimeste jaoks, rohealade, puhkealade 

kättesaadavus jne



Toimivus – planeeringute võtmes (RV 

elemendid, hierarhia, 

kasutustingimused, püsivus jne)



Senine RV planeerimine - õppetunnid

 RV määratlemismetoodika oli liialt ambitsioonikas ja keeruline (GIS – MapInfo, 
MicroStation)

 Väljatöötatud metoodikat kasutati vaid osaliselt (liikide osa ei rakendatud ) 

 Paljud vajalikud andmekihid  rohelise võrgustiku kujundamiseks olid veel 
loomata (söötisalad, maaparandusobjektid, Natura jne)

 Tugines retoorikas tolle ajastu strateegiadokumentidele

 Planeering suuresti teostati erafirmade poolt (9 maakondades Regios, Jüri
Jagomägi)

 Metoodika ei arvestanud “Sinist võrgustikku”

 Kohalikele omavalitsustele kontseptsioon liialt eluvõõras, looduskaitse 
ringkonna leige suhtumine

 Paljud kohalikud omavalitsused on tunnustanud rohevõrgustiku planeeringu 
olulisust

 RV struktuurielementide kasutustingimused liialt üldsõnalised ja leebed. 
Vallatasandil tihti toimus maakondliku situatsiooni otsene ülekandmine



 Kogutud ÜP-st olid kasutatavad 74 

planeeringu andmed, MP-st kõik 15 

planeeringut; RV kasutustingimused on 

kaardistatud 29 ÜP alusel

1. RV struktuurielemendid ei ole valdavas osas 

planeeringutes ruumikujudena eristatud (tugi-

/tuumalad ja koridorid).

2. Teemakäsitlus, sh kasutustingimused, on paljudes 

üldplaneeringutes kajastatud nii RV kui 

hajaasustuse (või põllu- ja metsamajandusmaa 

juhtotstarbega maa) peatükis

3. Ebaühtlane mõistete kasutus seletuskirjas ja 

joonisel

4. Planeeringutega määratud struktuurielementide 

(tuumala ja koridor) ruumikujude kattuvus

Planeeringute  analüüs



Kalev Sepp



RV täpsustamine Viimsi vallas



Toimivus – elurikkus, 
loodushoiu korraldus



Harjumaa RV ökosüsteemne koosseis



RV ja elurikkuse ruumiline analüüs 





RV ja elurikkuse ruumiline analüüs 



RV ja kaitstavate loodusobjektide kattuvuse analüüs



RV analüüs lähtuvalt Natura 2000 elupaikade kvaliteedist

A

B

C



Rohevõrgustiku administratiivne kaitse

Administratiivse kaitse (VEP-id, EKV, pindalalised siseriiklikult kaitstavad alad, 

kaitstavate liikide leiukohad ja Natura alad) osakaal RV-s ja väljaspool



Rohevõrgustikus leiduvate looduslike elupaikade 
sobivuse analüüs liikidele 

 Põder

 (Ilves)

 Raba- ja rohukonna

 Rukkirääk

Saab näha rakenduses: 

http://maps.hendrikson.ee/arcgis/apps/webappviewer/index.html?id=d8715e60c7

734b0da26eedbdbd59f392

http://maps.hendrikson.ee/arcgis/apps/webappviewer/index.html?id=d8715e60c7734b0da26eedbdbd59f392


CORINE Land Cover (CLC) maakattetüüpide ja liigi 
elupaigasobivuse hinnangud 



Pärnumaa RV ja ilvese elupaigasobivus (A – väga 
sobiv, B – sobiv, C – vähem sobiv, D – ebasobiv)



Pärnu ümbruse näidisruut. Põdra elupaigaeelistus
(Jaanus Remm)

Põdra elupaigaeelistuse modelleeerimise tulemused:



RV arendamise vajakud – piirkonnad

RV arendamise vajakud – piirkonnad, kus on soovitav planeerida RV tingimused vastavalt 

liikide elupaigakasutusele ja liikumisvajadustele. Vajakutega kohtade määratlemisel on 

arvestatud olemasoleva RV, liikide elupaigakasutust ja liikumise omapära ning liikide 

esinduslike elupaigatingimustega kohtade paiknemist (vt ka Joonised 45–52). Liigid 

vastavalt ovaalide värvile: põder – roheline; tiigilendlane – punane; 

rukkirääk – kollane; raba- ja rohukonn – sinine.



Rohevõrgustiku sidususe 

muutus. Toimimine planeeringu 

võtmes



Rohevõrgustiku maastikumeetrika ja maakatte 
muutus Harju maakond 

Tööetapid

 Harju maakonna RV elementide eristamine (eraldi tugialad ja 
koridorid).

 Harju maakonna RV sidususe ja ruumilise funktsionaalsuse 
analüüs tarkvara GUIDOSega

 Harju maakonna RV ruumiline statistika (maastikumeetrika)

 Harju maakonna RV maakatte muutus CORINE alusel (2006-
2012)

 Maakatte muutus 15 km raadiuses Tallinna ümber UrbanAtlase
alusel (2006-2012)



Harju maakonna rohevõrgustik



GUIDOS tarkvara

 Euroopa Keskkonnaamet (EEA) soovitab 

kasutada loodusalade killustatuse hindamisel 

(s.h rohelise infrastruktuuri hindamisel) 

tarkvara GUIDOS. 

 Loodusalade ruumilise analüüsi metoodika 

((Morphological Spatial Pattern Analysis

(MSPA) GuidosToolbox (Vogt, 2016)), on  

arendatud  JRC (Joint Research Centre) 

poolt ja tunnustatud Euroopa 

Keskkonnaameti (EEA) poolt 2017. aastal.

 Tuumaalade osatähtsus (% 

core area);

 Servavööndi osatähtsus (% 

edge area);

 Häilud/augud (perforations);

 Koridorid (connectors); 

 Harud (branch); 

 Saared (islet);

 Sillad (loops).



RV sidususe ja ruumiline funktsionaalsus tarkvara 
GUIDOS



RV sidusus ja ruumiline funktsionaalsus tarkvara 
GUIDOS alusel, Harjumaa

RV ruumilise sidususe näidikud Näidiku väärtus

Tuumalade arv 124

sh riiklikud >30km2 5

sh maakondlikud suured 5–30km2 13

sh maakondlikud väikesed <5km2 106

Saartuumalade arv 78

Koridoride arv 71

Sildade arv 33

Häilude arv 47

Tugiala keskmine pindala 14,2 km2

Suurima tugiala pindala 862 km2

Tugialade maksimaalne vahekaugus 11 km

Sama järku tugialade keskmine vahekaugus 960 m

Suurima tugiala kaugus Tallinnast 13,7 km

Servaindeks 13,75 m/ha

Tugiala kujuindeks Max 8,67; Min 1,09



Harju maakonna RV maakatte muutus CORINE 
alusel (2006-2012)

Tehisala looduslikuks 46 ha

Looduslik tehialaks 310 ha

Summaarne teisenemine 12010 ha



Harju maakonna RV maakatte muutus CORINE 
alusel (2006-2012)

Maakatte klasside 

üleminek CORINE 

2006–2012

CORINE 2006 CORINE 2012 Muutus (ha)

312-131 Okasmetsad Karjäärid 146,6

313-131 Segametsad Karjäärid 38,8

324-133 Üleminekuline metsaala Ehitusplatsid 23,2

231-131 Karjamaad Karjäärid 18,2

324-132 Üleminekuline metsaala Prügiplatsid 12,4

141-112 Asula haljasalad Hõredalt hoonestatud alad 10,5

324-131 Üleminekuline metsaala Karjäärid 10,5

231-112 Karjamaad Hõredalt hoonestatud alad 6,7



Harju maakonna RV maakatte muutus UrbanAtlase
alusel (2006-2012)

Kõige levinumad RV maakatte teisenemised Tallinna lähiümbruses (15 km raadiuses, 

CORINE Urban Atlas). CORINE 2006 loodusalade teisenemine CORINE 2012 

tehisaladeks, nn täisehitatud alade 20x20 meetrise rastri alusel (9 enamlevinud muutuste 

suunda 86 võimalikust)
CORINE 2006 maakattetüüp CORINE 2012 maakattetüüp

Muutus 

(ha)

Põllumajanduslik maa, poollooduslikud 

alad, märgalad

Tööstus-, kaubandus-, militaaralad 217,9

Põllumajanduslik maa, poollooduslikud 

alad, märgalad

Karjäärid ja prügiplatsid 145,4

Põllumajanduslik maa, poollooduslikud 

alad, märgalad

Ehitusplatsid 96,7

Ehitusplatsid Tiheda hoonestatud alad (50%–80%) 88,4

Mets Karjäärid ja prügiplatsid 83,3

Põllumajanduslik maa, poollooduslikud 

alad, märgalad

Väga hõredalt hoonestatud alad 

(<10%)

65,7

Põllumajanduslik maa, poollooduslikud 

alad, märgalad

Tiheda hoonestusega alad (50%–

80%)

57,1

Ehitusplatsid Tööstus-, kaubandus-, militaaralad 55,0

Põllumajanduslik maa, poollooduslikud 

alad, märgalad

Hõredalt hoonestatud alad (10%–

30%)

50,3



Rohevõrgustiku analüüs 

inimese puhkevajadustest

lähtudes



Rohevõrgustiku analüüs inimese puhkevajadustest
lähtudes

Linna lähiümbrus (10 km puhver)

 RMK puhkealadele ja -objektidele;

 üldplaneeringutega määratud (ja osaliselt eeldatavalt välja arendatud) 
puhkealadele;

 väärtuslikele maastikele.

Kogu Eesti tiheasustusalade 1 km puhvrist on 22% kaetud RV-ga

Pärnu linna rohe- ja puhkealade kättesaadavuse ja piisavuse analüüsi 

lähtekohaks võeti Euroopa Komisjoni 2003. a koostatud juhendmaterjalis välja 

toodud kriteeriumid: 

 puhkeala suurus peab olema vähemalt 5000 m² (10000 m², 25%, mediaan 

4000 m²); 

 soovituslik elukoha kaugus lähipuhkealast on 300 meetrit, ligikaudu 5 minuti 

tee jalgsi. 



Rohevõrgustiku analüüs inimese puhkevajadustest
lähtudes

 Ülelinnaliste puhkealade puhul võeti algseks lähtekohaks minimaalsuurus 10 ha. 
Pärnu linnas oli ülelinnalisi puhkealasid kokku 29, mediaansuurusega 9,7 ha.

 Analüüsi otsustati jätta mediaansuurusest suuremad alad. Hea kättesaadavuse 
kriteeriumiks loeti 1,5 km (ca 25 min jalgsi käigutee).

1. Pärnu linna olemasolevad rohealad ja lähipuhkealad on hästi kättesaadavad 
suurele osale linna elanikkonnast. Suuremate kui 5000 m² rohe- ja puhkealade 
vahetusse lähedusse (300 m) jääb 66% elanike elukoht – Pärnu linna 39 728 
elanikust elab arvestatava suurusega roheala naabruses 33 204. Kui vaadelda ka 
väiksemaid alasid, on rohealad hästi kättesaadavad 84% elanikest.

2. Ülelinnalised puhkealad on hästi kättesaadavad kõigile Pärnu elanikele. 
Suuremate kui 9,7 ha ülelinnaliste puhkealade 1,5 km puhver katab kõiki Pärnu linna 
elupiirkondi.

3. Pärnu linna lähialadest (kuni 10 km linna piirist) jääb 30% RV-sse ja omab 
seega teatud eeldusi pikemat vabas õhus puhkamist võimaldava alana.  Väga 
väike osa (0,003%) Pärnu linna lähialadest (kokku 664 km2) on ühtlasi nii RV alad kui 
RMK puhkealad.





Juhendi lähteülesanne

 Koostada eelnevate analüüside tulemusi ja elurikkuse ning 
ökosüsteemide teenuste kvaliteetse pakkumise võime 
säilitamisvajadust arvestades selline detailne, aga piisavalt lihtne ja 
arusaadav tehniline juhendmaterjal kohalike omavalitsuste 
üldplaneeringute koostajaile, 

 Juhend  sisaldab ka rohevõrgustiku planeerimise põhimõtteid teiste 
Eestis praegu planeerimisseadusega reguleeritud planeeringuliikide 
(riigi, maakonna-, teema-, eri- ja detailplaneeringud) planeeringute 
koostajaile 

 Juhend võimaldab üheselt mõistetavalt ja ilma lisauuringuteta või 
võimalikult väikeses mahus vajalike uuringutega luua kohalike 
omavalitsuste üldplaneeringutega ruumilised eeldused elurikkuse ja 
ökosüsteemide teenuste kvaliteetse pakkumise võime 
säilimiseks.



Milline mõiste?

1) Rohetaristu = Rohevõrgustik + linnades ja asulates rohealad?

2) Viimsi RV TP näide: rohevõrgustik ja HALJASTUD

3) Üldistatult – ROHEVÕRGUSTIK, mille all peame silmas 

rohetaristut?



Looduskaitse arengukava aastani 2020

Kasutatud mõisteid siin-seal:

 Ökoloogiline võrgustik

 Rohevõrgustik

 Roheline infrastruktuur

 Rohetaristu

Viidatakse vajadusele EL-i rohelise infrastruktuuri kontseptsiooni 

rakendamiseks



RV. Mõisted

Rohelise võrgustiku e RV ruumielemendid käesoleva metoodika tähenduses 

on erineva tähtsusega (riiklik, maakondlik, kohalik) tugialad - enamasti loodus-

või keskkonnakaitseliselt väärtustatud alad (kaitsealad, hoiualad, VEPid, Natura 

elupaigad jne) või kõrge elurikkuse või olulisi ÖST-e pakkuvad alad ja neid 

ühendavad koridorid, mille eesmärk on tagada RV sidusus, kaasa aidata 

tugialade kõrge elurikkuse säilimisele, vähendada elupaikade hävimise ja 

killustumise mõju elustikule ning pakkuda olulisi ÖST-e.

Rohekoridorid e ribastruktuurid on tugialasid ühendavad rohelise võrgustiku 

elemendid. Koridorid on tugialadega võrreldes vähem massiivsed ja kompaktsed 

ning ajas kiiremini muutuvad või muudetvad.



RV vs rohetaristu

Rohetaristu ehk roheline infrastruktuur on  looduslike ja poollooduslike alade 

ja muude keskkonnaelementide strateegiliselt kavandatud ja ökoloogiliselt toimiv 

võrgustik, mis on loodud ja mida hallatakse eesmärgiga tagada looduslike 

protsesside toimimine, pakkuda mitmesuguseid ökosüsteemiteenuseid ning 

leevendada kliimamuutuste mõju. 

See hõlmab rohelist ruumi (või sinist, kui on tegemist veeökosüsteemidega) ja 

muid maismaa- (sealhulgas ranniku-) ja merealadele iseloomulike füüsikalisi 

näitajaid. Rohetaristu osa on ka ökosüsteemide elustikku ja 

ökosüsteemiteenuseid toetavad tehnilised rajatised (ökoduktid, rohekatused, 

roheseinad jne)



Rohetaristu:



Rohevõrgustiku eesmärgid

Elurikkuse kaitse ja 
säilitamine

Kliimamuutuste 
leevendamine, 

kohanemine

Rohemajanduse 
edendamine (roheline 

mõtteviis, rekreatsioon, 
kultuuriväärtused)

Sidus

Multifunktsionaalne



Ökosüteemiteenused

Ökosüsteemiteenused (ÖST) on looduse hüved mida ÖS-d pakuvad inimestele, nt 

puhas vesi, puit, aineringe, kliimaregulatsioon, puhkealad, pühapaigad jne. 

Millenniumi ÖS-de hindamise aruanne (2005) jagab ÖST-d nelja rühma: 

Tugiteenused – teenused nagu aineringe, mullateke, fotosüntees, elupaigad;  

Reguleerivad teenused – teenused, mis mõjutavad kliimat, vee-, õhu- ja 

mullakvaliteeti, veevarusid, üleujutusi, samuti tolmeldamine;  Varustusteenused –

teenused, mida inimene saab ÖS-lt näiteks toidu, vee, puidu jm materjalidena;  

Kultuuriteenused (cultural services) – teenused, millega loodus pakub esteetilist ja 

vaimset naudingut, on lõõgastumise kohaks ja uute teaduslike teadmiste allikaks. 

Euroopa Keskkonnaameti (EEA) poolt arendatud ÖST-de klassifikatsioonis (Common

International Classification of Ecosystem Goods and Services, CICES) ei  sisalda 

tugiteenuste rühmitust, kuna sellised teenused ei paku otseselt inimese heaolu 

mõjutavat hüve.

Valitsustevaheline bioloogilist mitmekesisust ja ÖS teenuseid käsitlev teaduslik-

poliitiline foorum (IPBES) soovitab ÖST asemel kasutusele võtta mõiste „looduse 

panus“ (nature's contributions to people, NCP



Seosed ÖS-de ja nende poolt pakutavate hüvede 
ning inimese heaolu vahel



RV eesmärkide täitmise seisukohalt 
on kõige olulisemateks 
ökosüsteemideks metsad, niidud ja 
märgalad, aga ka siseveekogud.
metsad, niidud ja märgalad, aga ka 

siseveekogud.



Rohevõrgustiku planeerimine, täpsustamine

ÜLERIIGILINE PLANEERING

Väärtuslike maastike, väärtuslike põllumajandusmaade ja 
rohevõrgustiku säilimist ning toimimist tagavate meetmete
määratlemine;

MAAKONNAPLANEERING

Rohevõrgustiku toimimise tagamiseks üldiste
kasutustingimuste määramine;

ÜLDPLANEERING

• RV  toimimist tagavate tingimuste täpsustamine ning
sellest tekkivate kitsenduste määramine;

• Väärtuslike põllumajandusmaade, rohealade, maastike, 
maastiku üksikelementide ja looduskoosluste määramine
ning nende kaitse- ja kasutustingimuste seadmine DP: haljastuse ja

heakorrastuse
põhimõtete
määramine



Üldplaneeringu ülesanne – RV TÄPSUSTAMINE?

Täpsed põhimõtted RV 

TÄIENDAMISE, 

TÄPSUSTAMISE, 

MUUTMISE 

osas puuduvad

Või kohati ka PLANEERIMINE – nt linnalises 

keskkonnas rohealade määramine?



Juhend: RV käsitlus on osa planeerimisprotessist. 

I etapp



RV planeerimine



Kanepi valla rohelise võrgustiku võrdlus maakonna 

teemaplaneeringu ja üldplaneeringu alusel



RV struktuurielemendid



I. -2 RV EESMÄRKIDE JA TOIMIVUSE TÄPSUSTAMINE

Üldine kaitstavate aladega kattuvus



Üldine liigirikkus



RV piiride täpsustamine ökosüsteemiteenuste 
alusel

 Kui Eesti  määratletakse  erinevate ökosüsteemide (mets, 

rohumaa, märgala jne) ÖST, siis on võimalik täpsustada RV 

piire oluliste ÖST teenuste kimpude alusel. 

 Life+ projektis VivaGrass kaardistati rohumaade olulised 

ÖST (elurikkus, tootmispotentsiaal, süsiniku sidumisvõime 

jne). Saadi rohumaad, millel on kõige suurem potentsiaal 

pakkuda ÖST teenuseid. ÖST  väärtuskaarte saab kasutada 

RV piiride täpsustamisel. Vt Saaremaa näide.



RV planeerimisjuhend ja VivaGrassi rohumaade 
ÖST analüüs



Life+ projekti VivaGrass raames kaardistatud RV 

ja selle elementide piiride täpsustamine



Life+ projekti VivaGrass raames kaardistatud RV 

ja selle elementide piiride täpsustamine





I. – 3 RV TOIMIVUSE JA MUUTMISE VAJADUSE OSAS 

ETTEPANEKUTE KÜSIMINE

RV osas ettepanekute küsimine on otstarbekas ühendada 

planeerimisseaduse kohase üldplaneeringu LS ja KSH VTK osas 

ettepanekute küsimisega (PlanS § 81)

1) Kas elurikkuse tagamise ja loodusväärtuste sidustamise seisukohast on 

praegusel RV olulisi puudujääke?

2) Kas leidub liikide elupaiku või muid loodusväärtuslikke piirkondi, mis ei jää RV 

piiresse, kuid peaksid seal olema? Kus need paiknevad?

3) Kas esineb piirkondlikke spetsiifilisi tingimusi, millega RV kujundamisel peaks 

arvestama?

4) Kas on alasid, mida vajaksid täpsemaid kasutustingimusi? Milliseid?

Juhendi koostajate seisukoht: RV senisest

põhjalikumaks käsitluseks on omavalitsusele

vajalik keskkonnaministeeriumi allasutuste abi



Kokkuvõtlikud kontrollküsimustikud?



I.-4 RV TOIMIVUSE JA MUUTMISE VAJADUSE 

LÄHTEKOHTADES KOKKU LEPPIMINE

Juhendi koostajate esialgne visioon, mille järgi tuleb RV muutmise vajadus 

üldjoontes välja selgitada juba planeerimisprotsessi algetapis:

Seisukoht RV muutmise vajaduse osas tuleb fikseerida üldplaneeringu LS ja KSH 

VTK dokumendis, mis avalikustatakse omavalitsuse kodulehel

Kas on liiga idealistlik??



Juhend: RV käsitlus on osa planeerimisprotessist. 

II etapp



II. RV KUJUNDAMINE JA KASUTUSTINGIMUSTE 
SEADMINE

II.-1 RV TOIMIVUSE ANALÜÜS, VAJADUSEL RV MUUTMINE

a) Kus on RV konfliktalad, kus on tugialad konfliktse maakasutuse tõttu

oluliselt vähenenud või koridorid läbi lõigatud?

b) Kus täidab RV kliimamuutustega kohanemise rolli?

c) Kus kattub RV sinivõrgustikuga või kus sinivõrk toetab RV toimimist?

d) RV elurikkus ja sidusus

e) RV toimimine vabaõhu puhkealana



RV puhkeotstarbelisest toimivusest tulenevad
esialgsed suunised

C1 Puhkeotstarbeline RV linnalistes asulates

• lähipuhkeala suurus peab olema vähemalt 5000 m²; 

• soovituslik elukoha kaugus lähipuhkealast on 300 meetrit, ligikaudu 5 minuti tee 
jalgsi. 

Kui rohkem kui 66% elanikest asub lähipuhkealale lähemal kui 300 m, võib RV 
pidada puhkeotstarbeliselt hästi toimivaks. 

• ülelinnalise puhkeala suurus peab olema vähemalt 10 ha; 

• soovituslik elukoha kaugus ülelinnalisest puhkealast on 1,5 km (ca 25 min 
jalgsikäigutee)

Kui rohkem kui 66% elanikest asub ülelinnalisele puhkealale lähemal kui 1,5 km, 
võib RV pidada puhkeotstarbeliselt hästi toimivaks.  

C2 Puhkeotstarbeline RV linnaliste asulate läheduses

• suure igapäevase nõudlusega puhkeotstarbeline ala - linna piirist 1 km kaugusele 
jääv RV, 15 min jalgsikäigutee kaugus

Kui suure igapäevase nõudlusega puhkeotstarbeline ala kattub 1/3 osas RV-ga, 
võib RV pidada puhkeotstarbeliselt hästi toiumivaks. 



Rohealade suurendamine linnalises keskkonnas



KASUTUSTINGIMUSTE SÕNASTAMINE 

 Kasutustingimuste ja piirangute sõnastamisel on kõige 

olulisem tagada õigusselgus. 

 Praktikas tähendab õigusselguse põhimõtte järgimine RV-

sse kuuluvatel aladel kehtivate piirangute määratlemisel 

eelkõige seda, et vältida tuleks sõnastust, millest ei ole 

üheselt arusaadav, kas tegemist on soovituse või 

konkreetse nõudega

 Samuti tuleks vältida piirangute sõnastamist viisil, mis ei 

võimalda aru saada, millistel juhtudel neid kohaldatakse. 



Näide Tori valla ÜP alusel



Äitäh kaasa 

mõtlemast!


