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Ruumiline planeerimine rohelises 

raamatus 

Planeerimine on igasugune erinevate plaanide 

koostamine, tuleviku tegevuste kindlaksmääramine. 

Planeerimine on üks osa juhtimisest ja seotud 

eesmärkide püstitamise, poliitika formuleerimise ja 

protseduuride kehtestamisega. 

Ruumiline planeerimine (ka füüsiline või territoriaalne 

planeerimine) on Eestis üldiselt mõistetud kui teatud 

kindla ruumi (n. METS) ja seal paikneva taristu, ehitiste 

arengu ja kasutuse põhimõtete, tingimuste ja 

väljanägemise kavandamine ning kokku leppimine. 



Ruumiline planeerimine rohelises 

raamatus 

 Planeerimisseaduse tähenduses on ruumiline
planeerimine demokraatlik, erinevate elualade arengukavasid 
koordineeriv ja integreeriv, funktsionaalne, pikaajaline ruumilise
arengu kavandamine, mis tasakaalustatult arvestab 
majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning 
looduskeskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi. 

 Planeerimisseaduse kohane ruumiline planeerimine annab 
üldisele ruumilise planeerimise diskursusele regulatiivse sisu –
menetlusreeglid, mida järgides peaks jõudma tasakaalustatud 
ruumilahenduseni.

 Ruumiline planeerimine (Pl seaduse tähenduses) on ruumi 
suhtes kõikehõlmav ja valdkonnaülene ning näeb ruumi 
kolmemõõtmelisena, millele lisandub neljanda mõõtmena aeg. 



Rohevõrgustiku toimivuse analüüs ja 
planeerimisjuhendi koostamine

Juhendi koostasid Riin Kutsar, Pille Metspalu ja 
Kaile Peet OÜ-st Hendrikson & Ko, Siim Vahtrus
Keskkonnaõiguse Keskusest ning Kalev Sepp 
Eesti Maaülikoolist.

ViVaGrassi. Rohumaade ökosüteemiteenused ja 
sisend planeeringutesse

Miguel Villoslada, Kalev Sepp (Eesti Maaülikool), 
Laura Remmelgas, Merle Kuris



3 põhiteemat ja vastavalt 3 töörühma:

1. Elurikkuse sotsiaal-majanduslikult ja kliimamuutustega seostatud seisundi hindamine ja prognoosimine, 
sh ÖKOSÜSTEEMITEENUSTE (ÖST) kaardistamine

• ÖST kaardistamise ja hindamise tegevuskava

• ÖST kaardistamine ja hindamine

• tegevuskavas ette nähtud rakendusuuringud ja juhendite koostamine

2. UUTE SEIREMEETODITE rakendamine elurikkuse seires

• seiretööde ja nende meetodite indikatiivsuse analüüs

• eelnevast tulenevalt uuenduste väljatöötamine

• seirevahendite soetamine ja taristu loomine

3. Elurikkuse sotsiaal-majanduslikult ja kliimamuutustega seostatud seisundi hindamiseks, prognoosiks ja 
andmete kättesaadavuse tagamiseks vajalike IT-TÖÖVAHENDITE LOOMINE

Töövahendid elurikkuse seisundi

• hindamiseks,

• prognoosimiseks,

• andmete kättesaadavuse tagamiseks.
ELME projekt



KAUR. Hanke eesmärgid

Rohevõrgustiku toimivuse analüüs ja planeerimisjuhendi 
koostamine

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



Kalev Sepp



Tugialade eelvalik

Rohelise võrgustiku tugialad moodustatakse:

 loodus- ja keskkonnakaitseliselt väärtustatud aladest, mis on 

fikseeritud õigusaktidega (kaitsealad, tähtsad linnualad jne);

 massiivsetest looduslikest aladest;

 looduskaitsealuste ja väärtuslike objektide (väikese pindalaga 

alade) kogumikest;

 tunnetuslikult ja keskkonnakaitseliselt väärtustatud aladest 

(kaitsmata põhjavee alad jt); 

 väärtuslike maastike hindamisel tuvastatud aladest;

 maastikukaardi (I. Aroldi paigaste kaart või geomorfoloogiline kaart) 

analüüsil moodustatud aladest

 

Rahvusvaheliste ja riiklike

õigusaktidega loodus- ja

keskkonnakaitseliselt

määratletud alad

Riiklike ja maakondlike

inventeerimistega loodus-

ja keskkonnakaitseliselt

väärtustatud alad

Maastikukaardi

analüüsil saadud

alad

Massiivilisuse alusel

genereeritud tugialad
TUGIALAD

Konstrueeritud

tuumikalad (objektide

tiheduse alusel või

puuduvad alad)



Koridoride eelvalik

Rohelise võrgustiku koridoride kujundamisel
saab arvestada:

 õigusaktide rakendamisest tulenevaid 
ribastruktuure ja koridore;

 väärtustatud väikealade ja üksikobjektide 
paiknemist;

 maastikulist situatsiooni – vetevõrku, 
pinnamoodi (ürgorud, jõeorud, oosid jne);

 looduslähedaste alade ribastruktuure ja 
ahelikke;

 tugialade vastastikust paiknemist;

 liikide praeguseid või ajaloolisi rände- ja 
leviteid;

 ühenduskohti suurte tugialade ja linnadega;

 potentsiaalsete koridoride võrgustiku 
tihedust. 

 



Kalev Sepp

CORINE maakattetüübid Eestis 1999



Kalev Sepp

TUUMALAD

CORINE maakattetüübid Eestis 1999

Metsad ja poollooduslikud alad

puhvriga 700 m, millest on välja

arvatud alla 10 km2 suurused

alad

Milline on maakonna tasandi 

rohevõrgustiku tuumalade 

määramiseks sobiv üldistus?

= MAKRO  MESOTASAND



Kalev Sepp

RV elementide klasside hindamine ja määratlemine ja andmebaasi  
tekitamine arvutisse. Sisuliselt käsitöö. Leiblite genereerimine



RV täpsustamine Viimsi vallas



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



Toimivus – elurikkus, 
loodushoiu korraldus



Harjumaa RV ökosüsteemne koosseis



RV ja elurikkuse ruumiline 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.



Rohevõrgustiku ruumielemendid on:

 Tugialad

enamasti loodus- või keskkonnakaitseliselt väärtustatud alad ja/või 

kõrge elurikkusega ja/või RV seisukohalt olulisi ökosüsteemiteenuseid 

pakkuvad alad 

 (rohe)koridorid e ribastruktuurid

tugialasid ühendavad RV elemendid, mille eesmärk on tagada RV 

sidusus, kaasa aidata tugialade kõrge elurikkuse säilimisele ja

vähendada elupaikade killustumise mõju elustikule.



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)



RV käesoleva juhendi mõistes ja tänapäevases tähenduses 

hõlmab nn roheline (või ka sinist, et iseloomustada 

veeökosüsteeme) ruum e rohetaristu tervikuna

looduslikke ja poollooduslikke alasid, sh kaitsealasid, märgalasid, 

jõekoridore, metsi, parke jt haljasalasid, aga ka põllumajandusmaid 

ning merealadega seotud alasid, mis reguleerivad vee, õhu ja ÖS-i

kvaliteeti, ning muid toetavaid tehnilisi rajatisi.



Rohevõrgustiku eesmärgid ja printsiibid

Elurikkuse kaitse ja 
säilitamine

Kliimamuutuste 
leevendamine ja

nendega kohanemine

Rohemajanduse, sh
puhkemajanduse

edendamine (roheline 

mõtteviis, rekreatsioon, 
kultuuriväärtused)

SIDUSUS

Selleks, et RV täidaks oma ülesandeid, on

vajalik, et selle struktuurid oleksid

planeeritud sidusalt, st, et tugialad

oleksid koridoridega ühendatud ühtseks

tervikuks.

Oluline on ka ökoloogiline sidusus e RV

struktuurid peavad toimima liikide ja

populatsioonide jaoks elupaikade ja

liikumisteede võrgustikuna.

MULTIFUNKTSIONAALSUS

RV kontekstis tähendab see võimet täita

erinevaid funktsioone: tasakaalustada/

leevendada arendustegevuste mõju

maastikule, tagada ÖS-de elurikkuse

säilimine, leevendada kliimamuutuste mõju

ning pakkuda erinevaid hüvesid.



Ökosüsteemiteenused e looduse hüved

Ökosüsteemide poolt pakutavate teenuste all 

mõistetakse erinevaid keskkonnakaitselisi, sotsiaalseid 

ja majanduslikke hüvesid, mis toetavad inimkonna 

heaolu. 

RV laiemate eesmärkidena võib välja tuua elurikkuse säilitamise ning

väärtuslike ÖS-de kaitse ja taastamise, et säiliks ÖS-de võime pakkuda

inimkonnale erinevaid teenuseid.



Ökosüteemiteenused

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)



Ökosüsteemid (ÖS)

 metsade ÖS

 niitude ÖS

 märgalade ÖS

 siseveekogude ÖS

 mere ÖS

 põllumajanduslikud ÖS

 linnalised ÖS



1. Eksperthinnangu põhine kaardistamine

2. Biofüüsiline kaardistamine

3.Rahaline 
kaardistamine

(TEEB)

Algne lai ÖST valim

Valikukriteerium

Kitsendatud ÖST valim

Valikukriteerium

Veel väiksem ÖST valim



The Viva Grass methodology

Grasslands types map ES supply capacity mapMatrix for expert-based assessment



Võimalik ÖST maatriks:  järved
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Järv x 1 5 2 4 1 5 3

Järv y 3 5 1 0 5 5 3

Järv z 2 0 1 3 2 1 4



Ökosüsteemiteenused – indikaatorid

Ecosystem service Indicator

P
ro

vi
si
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n
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g Reared animals and their outputs (LU/ha)

Fodder (t/ha per year)

Herbs for medicine (number of species/1m2)

Biomass-based energy sources (t/ha per year)
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Control of erosion rates (kg/ha per year)

Maintaining habitats 
# of plant species (except 
invasive species) per 1 m2

Weathering processes/soil fertility (kg/ha per year) 

Chemical condition of freshwaters
(kg/m³ per year)
(ppb; mg/l)

Global climate regulation (t C/ha)

C
u

lt
u

ra
l

Experiential/sensual use of grasslands/ landscape (n visitors/facility per year)

Scientific -

Educational -

Cultural heritage -

Aesthetic -

Sacred and/or religious -



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



The Viva Grass methodology

1. Select relevant ES provided by 
grasslands

2. Individual scoring of ES

3. Focus Group 
Discussions

Grassland ecosystem 
services matrix



The Viva Grass methodology



The Viva Grass methodology



The Viva Grass methodology



The Viva Grass Tool

VIVAGRASS viewer

VIVAGRASS link

VIVAGRASS planner

Decision Management Systems
(DMSs)

VIVAGRASS data products

VIVAGRASS information products
www.vivagrass.eu

VIVAGRASS portal

Story Tool Data

App
Matri

x
Doc

3rd 
party 
app

Data Data



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

siseveekogud.



Soovitused rohevõrgustiku täpsustamiseks

üldplaneeringus



Protsessi skeem



Protsessi skeem



ETAPP I RV TÄPSUSTAMISE VAJADUSE 

VÄLJASELGITAMINE

Etapi eesmärgiks on RV 

ülevaatamine ja selle ülesannete

läbimõtlemine. RV ülesannete 

läbimõtlemisel tuleb silmas 

pidada RV peamisi funktsioone -

elurikkus ja vabaõhu 

puhkevõimalused…



Samm 1 RV kaardiandmete

koondamine. Vajadusel RV 

ruumikujude loomine

 RV täpsustamise alustamiseks on vajalik 

värskeim vektorkujul andmestik

 tugialade ja koridoride ruumikujud peavad olema

kajastatud üksteisest eristuvate objektidena



Samm 1 RV kaardiandmete

koondamine. Vajadusel RV 

ruumikujude loomine

 RV kaardikihi ülevaatamisega paralleelselt 

toimub ÜP protsessis tugiplaani koostamine.

 Kindlasti peab tugiplaanile kandma 

värskeima RV info (maakonnaplaneeringust 

või varasemast üldplaneeringust). Tugiplaan 

koondab endas ka RV oluliselt mõjutavaid 

tegureid, loodusväärtustest tehnilise taristu 

objektideni. 

RV paigutamine tugiplaanile annab esmase pildi RV olemusest ja

toimimisest. RV vaatlemine koos ülejäänud tugiplaanil oleva

andmestikuga on esimene samm RV ülevaatamisel, sh RV ülesannete

täpsustamisel.



 ETAKi (Eesti topograafia andmekogu) tavapärane alusandmestik 
(vektorkujul ruumiandmed koos atribuutinfoga)

 EELISe (Eesti Looduse Infosüsteem) asjakohane alusandmestik 
(vektorkujul ruumiandmed koos atribuutinfoga)

 Katastriüksuste sihtotstarbed

 RMK puhkealad ja -objektid, nn kõrgendatud avaliku huviga alad

 Maardlad

 Kultuurimälestised

 Väärtuslikud maastikud

Tugiplaani peamised andmeallikad lisaks RV kihile



Näide:



Näide:



Näide:



A) KAS KAITSTAVAD ALAD JA ELURIKKUSE 

KOONDUMISKOHAD ON RV-GA KAETUD JA 

OMAVAHEL KORIDORIDEGA ÜHENDATUD?

A1 Üldine kaitstavate aladega kattuvus:

Samm 2 RV ülevaatamine



A2 Üldine liigirikkus

kaardistada tuleks suurema liigirikkusega alade 

koondumiskohad

Samm 2 RV ülevaatamine



Samm 2 RV ülevaatamine

A2 Üldine liigirikkus

kaardistada tuleks suurema liigirikkusega alade 

koondumiskohad



Samm 2 RV ülevaatamine

B) KAS RV ALADEL ON TOIMUNUD 
ULATUSLIKKE MAAKASUTUSMUUTUSI, KAS 
ESINEB KONFLIKTE? 

Juhul, kui 50% ulatuses koridori laiusest või rohkem kui 10% tugiala 

pindalast on looduslik maakate asendunud tehislikuga, on RV toimine 

antud piirkonnas kaheldav. 

Ulatuslikud maakattemuutused RV aladel viitavad konfliktsele olukorrale. 

Konfliktiks tuleb lugeda ka kehtestatud detailplaneeringuid, mis RV alal lubavad 

mahukat hoonestamist, ristuvad maanteed jms.



Samm 2 RV ülevaatamine

Näide konfliktidest RV-s:



Samm 2 RV ülevaatamine

Näide konfliktidest RV-s:



Samm 2 RV ülevaatamine

C) KAS VAJADUS VABAÕHU PUHKEALADE 

JÄRELE ON KAETUD?

Võiks lähtuda eeldusest, et ulatuslikke linnalähedasi rohelisi 

puhkealasid on vaja olukorras, kus linnalise asustusega ala 

on arvestatava suurusega ja hõlmab korterelamute piirkondi 

(soovituslik lähtekoht 2000 elanikku).



Samm 2 RV ülevaatamine

RV toimivusest vabaõhu puhkealana annavad märku 

ka juba toimivad puhkeobjektid – terviserajad, 

puhkealad, väärtuslikud maastikud jms.



Rühmatöö RV ülevaatamiseks

Rühmatöö tulemusel antakse esialgne 

hinnang, kas RV üldjoontes toimib 

elurikkust toetava sidusa RV-na ning 

kus esineb nõudlust vabaõhu 

puhkealade järele. Samuti tuuakse 

välja, kas omavalitsuse esialgsel 

hinnangul on RV-d vaja täpsustada ning 

millistes piirkondades ja ulatuses



Samm 2 RV ülevaatamine

RV ülevaatamisel tuleks veenduda, kuivõrd on tagatud 

konkreetse funktsiooni osas ruumilised eeldused RV 

toimimiseks – kas RV alad asuvad “õigetes kohtades”. Juhul, 

kui ruumilised eeldused ja vajadused on kooskõlas, ei vaja RV 

suuremahulisi täpsustamisi. Juhul, kui eeldustes ja vajadustes 

esineb ebakõla ja see on omavalitsuse kontekstis oluline, 

tuleb RV teemaga detailsemalt edasi tegeleda etapi II juhiste 

alusel.



Samm 3 RV toimivuse ja täpsustamise 

vajaduse osas ettepanekute 

küsimine

RV toimivuse ja täpsustamise 

vajaduse kohta ettepanekute

küsimine ametkondadelt:

Esitada senitehtud töö (koondatud RV 

kaardikiht koos olemasolevat olukorda 

kajastava tugiplaaniga; rühmatöö

tulemused ja KOV-I seisukoht RV 

toimimisele ja täpsustamise

vajadusele)

Ettepanekute küsimisel võib paluda tähelepanu pöörata 

järgmistele teemadele:

 Kas olemasoleval kujul RV toimib elurikkust toetava

sidusa võrgustikuna või on selle funktsiooni osas olulisi

puudujääke? Milliseid?

 Kas leidub liikide elupaiku või muid loodusväärtuslikke

piirkondi, mis ei jää RV piiresse, kuid peaksid seal

olema? Kus need paiknevad?

 Kas esineb piirkondlikke spetsiifilisi tingimusi, millega

RV kujundamisel peaks arvestama?

 Kas on alasid, mis vajaksid täiendavaid

kasutustingimusi? Milliseid?



Samm 4 RV täpsustamise 
vajaduse lähtekohtades 
kokku leppimine

Pärast ametkondadelt ettepanekute saamist 

tuleb need läbi analüüsida. Analüüsi 

tulemuseks on seisukoht RV 

ümberkujundamise vajaduse osas – kas RV 

vajab põhjalikumat käsitlust ja 

täpsustamist või mitte?

Seisukoht RV täpsustamise vajaduse osas tuleb fikseerida ÜP 

lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse 

dokumendis, mis avalikustatakse omavalitsuse kodulehel. 



ETAPP I – KONTROLLKÜSIMUSTIK



ETAPP I – KONTROLLKÜSIMUSTIK



ETAPP I – KONTROLLKÜSIMUSTIK



ETAPP II RV KUJUNDAMINE JA

KASUTUSTINGIMUSTE SEADMINE

Kui I etapi käigus selgub vajadus RV 

täpsustamiseks, tuleb RV 

kujundamisel ja kasutustingimuste 

seadmisel silmas pidada erinevaid RV 

eesmärke.



SAMM 1 RV KUJUNDAMINE JA 
ROHEALADE 
PLANEERIMINE (SH 
LINNALISES KESKKONNAS)

A) RV ELURIKKUSE SÄILIMINE JA

SIDUSUS

A1 Kaitstavate ja liigirikkamate alade 

hõlmamine RV-sse

Elurikkust toetava sidusa RV 

kavandamisel on soovitatav eri ÖS-de 

puhul silmas pidada erinevaid aspekte, nt

nii alade kuju/suuruse jm osas.



Erinevatel allikatel põhinevad juhised, millega RV 
täpsustamisel ja kujundamisel arvestada







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.



Life+ projekti VivaGrass raames kaardistatud RV 

ja selle elementide piiride täpsustamine



Life+ projekti VivaGrass raames kaardistatud RV 

ja selle elementide piiride täpsustamine



SAMM 1 RV KUJUNDAMINE JA 
ROHEALADE 
PLANEERIMINE (SH 
LINNALISES KESKKONNAS)

B) MAAKASUTUSMUUTUSTE JA 

KONFLIKTIDE LEEVENDAMINE

RV säilimist tagav kõige olulisem tingimus on 

rohevõrgustikku pikas perspektiivis stabiilselt 

toetav maakasutus.

RV toimimist takistavate taristuelementide 

rajamise korral tuleb näha ette meetmed 

võrgustiku normaalset toimimist 

takistavate mõjude leevendamiseks.

Rae valla üldplaneering: mäetööstusmaade puhul tuleb kaevandamistegevuse

lõpetamise järgselt alad korrastada ning kujundada selle käigus rohealadeks.





Oluline on sarnaste tegevuste, kui karjääride ja kaevandamisluba väljastamiseks

seada konkreetsed tingimused, nt:

 RV alal kavandatava tegevuse puhul tuleb igal juhul arvestada seda, et 

RV jääks toimima ning tagatud on loomade liikumiskoridorid.

 Kaevandamine karjäärides toimub kindlaks määratud tähtaja jooksul ja 

jooksvalt tehakse algust karjääride korrastamisega;

 Kaevandusvälja teenindusala ja lähiümbruses kavandatavad raied 

teostada etappidena ja minimaalses vajalikus mahus, et võimalikult 

minimaalselt metsa osakaalu vähendada.  

 Pärast karjääride korrastamist ei tohi karjääride nõlvad olla liialt järsud 

suurulukitele, korrastamistööde käigus tuleb kujundada lauged nõlvad ja 

karjääri ammendatud alad metsastada.



SAMM 1 RV KUJUNDAMINE JA 
ROHEALADE 
PLANEERIMINE (SH 
LINNALISES KESKKONNAS)

C) RV PUHKEVÕIMALUSTE

PAKKUJANA

RV vabaõhu puhkefunktsioon on oluline 

eeskätt linnalise asustusega aladel, nende 

vahetus läheduses.

Puhkeotstarbeline RV linnalistes asulates

 lähipuhkeala suurus peab olema vähemalt 

5000 m²; 

 soovituslik elukoha kaugus lähipuhkealast 

on kuni 300 meetrit (ligikaudu 5 minuti tee 

jalgsi); 

 lähipuhkeala soovituslik pindala on 

minimaalselt  40 m2 inimese kohta. 

 ülelinnalise puhkeala suurus peab olema 

vähemalt 10 ha; 

 soovituslik elukoha kaugus ülelinnalisest 

puhkealast on 1,5 km (ligikaudu 25 minuti 

tee jalgsi).

Kui rohkem kui 66% elanikest elab piisava
pindalaga lähipuhkealale 300 m ja ülelinnalisele
puhkealale lähemal kui 1,5 km, võib RV-d pidada
puhkeotstarbeliselt hästi toimivaks.





D) ROHEVÕRGUSTIKU PLANEERIMINE LINNADES

SAMM 1 RV KUJUNDAMINE JA ROHEALADE 

PLANEERIMINE (SH LINNALISES KESKKONNAS)

1. Linna ruumilise arengu eesmärkidest lähtuv rohealade ülesannete 

määramine

Kuurortlinnades - puhkealane kasutus, tööstuslinnades - keskkonnamõjude 

leevendamine;  enamasti mitmed kattuvad ülesanded. Rohealade iseloom läbi 

arutada erinevate piirkondade lõikes.

2. Rohealade määratlemine ja sidusa võrgustiku kujundamine

Haljasalad, pargid, veekogude hoonestamata rannad ja kaldad, parkmetsad, 

jäätmaad, alleed, õuealad kui ka madala hoonestustihedusega aedlinnad ja 

aianduspiirkonnad. Üldprintsiibina võiks rohealal loodusliku pinna osatähtsus olla 

suurem kui 70%.  Planeeringulahenduse koostamisel rohealade mõisted (haljasala 

ja parkmetsa maa, puhke- ja virgestusmaa, park jms) täpsustada lähtuvalt reaalsest 

kasutusotstarbest, jälgides, et erinevad rohealad moodustaksid võimalikult sidusa 

võrgustiku. 



D) ROHEVÕRGUSTIKU PLANEERIMINE LINNADES

SAMM 1 RV KUJUNDAMINE JA ROHEALADE 

PLANEERIMINE (SH LINNALISES KESKKONNAS)

3. Rohealade kasutustingimuste määramine

- roheala juhtotstarve – kas puhke- ja virgestusmaa, haljasala ja parkmetsa 

maa, kaitsehaljastuse maa, looduslik haljasmaa või ka nt elamumaa, 

tootmismaa

- funktsioonist lähtuvad tingimused – nt puhkeala kattumisel RV-ga 

puhkeotstarbeliste hoonete ja –rajatiste maksimaalseks ehitistealuseks pinnaks 

lubatud 10% krundi kogupindalast

- tingimused sidususe säilitamiseks – tingimused  rohealade paigutusele, et 

oleks väiksemate rohealade põhjal võimalik ka suurema puhkeala 

moodustamine (nt arvestades juba olemasolevaid rohealasid)

- seostamine teiste linnaruumi kasutusfunktsioonidega, nt inimeste 

liikumisteedega, sadevee immutusega jne



D) ROHEVÕRGUSTIKU PLANEERIMINE LINNADES

SAMM 1 RV KUJUNDAMINE JA ROHEALADE 

PLANEERIMINE (SH LINNALISES KESKKONNAS)

3. Rohealade kasutustingimuste määramine

- roheala juhtotstarve – kas puhke- ja virgestusmaa, haljasala ja parkmetsa 

maa, kaitsehaljastuse maa, looduslik haljasmaa või ka nt elamumaa, 

tootmismaa

- funktsioonist lähtuvad tingimused – nt puhkeala kattumisel RV-ga 

puhkeotstarbeliste hoonete ja –rajatiste maksimaalseks ehitistealuseks pinnaks 

lubatud 10% krundi kogupindalast

- tingimused sidususe säilitamiseks – tingimused  rohealade paigutusele, et 

oleks väiksemate rohealade põhjal võimalik ka suurema puhkeala 

moodustamine (nt arvestades juba olemasolevaid rohealasid)

- seostamine teiste linnaruumi kasutusfunktsioonidega, nt inimeste 

liikumisteedega, sadevee immutusega jne







Samm 2 RV kasutustingimuste
väljatöötamine

 KASUTUSTINGIMUSTE MÄÄRATLEMINE

RV kaitseks mõeldud tingimuste väljatöötamisel 
on eelkõige oluline tagada see, et need oleksid 
proportsionaalsed ning planeeringu 
kehtestamise järel hõlpsasti rakendatavad

Piirangu proportsionaalsus:

 kohane, st piirangu rakendamine peab 
eesmärgi saavutamisele kaasa aitama;

 vajalik, st eesmärki pole sama tõhusalt 
võimalik saavutada mõne teise, vähem 
intensiivse piiranguga ja

 mõõdukas, ehk piiranguga saadav kasu 
peab üle kaaluma isikule tekkiva 
(majandusliku vms) kahju.



Samm 2 RV kasutustingimuste
väljatöötamine

 KASUTUSTINGIMUSTE MÄÄRATLEMINE

Üheks viisiks tagada piirangute proportsionaalsus 

on nõuda planeeringus RV alal uue 

arendustegevuse kavandamisel kas täiendavate

ekspertarvamuste/ uuringute läbiviimist.



Samm 2 RV kasutustingimuste
väljatöötamine

 KASUTUSTINGIMUSTE MÄÄRATLEMINE

Piirangute rakendatavus sõltub ka sõnastusest, 

ent enam aga sellest, kuivõrd selget 

käitumisjuhist see endas sisaldab.

Piirangu täpsusaste peaks olema selline, et 

konkreetse kinnistu omanik saab aru, millised 

tegevused on alal lubatud ja millised mitte. 

Nt ei saa pidada heaks nõuet säilitada 90% tuumalast looduslikuna, kuna  

tuumalal asuva kinnistu omanikul pole ülevaadet sellest, mida on teinud või 

plaanivad teha teised kinnistuomanikud; samuti ei pruugi sellist ülevaadet olla nt 

Maanteeametil teid planeerides.

Seevastu piirang, mille kohaselt on RV koridoris keelatud seda katkestavate 

aedade ning muude ulukite liikumist takistavate rajatiste püstitamine, on 

hõlpsasti rakendatav ning kõigile osapooltele ühesel viisil mõistetav.



Samm 2 RV kasutustingimuste
väljatöötamine

 KASUTUSTINGIMUSTE MÄÄRATLEMINE

Piirangute seadmisel tuleb võimalusel välja

tuua ka erandite tegemise alused või kord. 

Nt võib üldist ehituskeeldu leevendada, lubades erandina nt liikumisradade, väikeste 

rekreatsioonirajatiste rajamise, kommunikatsioonide rajamise olemasolevate hoonete 

tarbeks jms.

Samuti võib üldreeglist ette näha erandite tegemise üksikjuhtumil nt läbi 

detailplaneeringu koostamise, eksperthinnangu või keskkonnamõjude (eel -) 

hindamise alusel. Sellisel juhul aitavad need menetluslikud mehhanismid täpsustada 

piiranguid ja välja töötada negatiivsete mõjude leevendusmeetmeid.



Samm 2 RV kasutustingimuste
väljatöötamine

 KASUTUSTINGIMUSTE MÄÄRATLEMINE

Kaasata piirangute väljatöötamisse asutused

juba varakult.

Piiranguid kehtestades tuleb silmas pidada ka, et 

laiaulatuslike omandiõiguse piirangute seadmine 

võib kaasa tuua kohustuse piirangutega 

kinnisasi KOV-ile omandada.

Nt võib metsaga kaetud maatulundusmaal täieliku raiekeelu kehtestamine 

olla sedavõrd oluline piirang, et toob kaasa kinnistu võõrandamise nõude. 

Samas maatulundusmaale uute elamute rajamise keeld ei takista 

enamasti kinnistu sihtotstarbekohast kasutust.



Samm 2 RV kasutustingimuste
väljatöötamine

KASUTUSTINGIMUSTE HIERARHIA

Lisaks üldiste kasutustingimuste seadmisele on 

mõistlik seada täiendavad spetsiifilised tingimused 

RV struktuurielementide (tugialad ja koridorid) 

kaupa. 

Nt võib üksikelamute, veekogude või karjääride rajamine RV tugialal 

tegevust hoolikalt planeerides olla lubatav, kuna ei too kaasa tugiala 

toimimise olulist halvenemist. Samalaadse tegevuse elluviimine kitsas 

ning RV toimivuse seisukohalt olulises RV koridoris võib samas olla 

lubamatu, kui see toob kaasa sedavõrd intensiivsed häiringud, et RV 

koridor enam ei toimi.



Samm 2 RV kasutustingimuste
väljatöötamine

KASUTUSTINGIMUSTE SÕNASTAMINE

Kõige olulisem on tagada õigusselgus.

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.



ETAPP II –

KONTROLL-

KÜSIMUSTIK
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ETAPP II – KONTROLLKÜSIMUSTIK



Rohevõrgustik planeerimise kontekstis (T.Veersalu)

 Planeerimisprotsessis sõltub maastikuanalüüsi detailsuse aste valitud aja ja 

ruumi skaalast 

 Maastik on niivõrd keerukas, et planeerimise seisukohalt pole mõistlik 

selgitada välja kõiki võimalikke vajadusi ja suhteid  (Isaak Zonneveldi 1994) 

 Pole võimalik teada kõikide võimalike liikide kõiki elupaigaeelistusi ja sobivaid 

maastikutüüpe (Edward Cook, 1994) 

 Maastiku struktuur, toimimine ja muutumine sõltub mõõtkavast. Maastiku 

funktsioonide vaatlemine sõltub mõõtkavast. 

 Maastiku keerukuse lihtsustamine - jagamine hierarhilisse raamsüsteemi, kus 

igal skaala tasandil on oma omadused ja mehhanism. 



Viva Grass VIEWER



Viva Grass VIEWER

Visualize grassland types, location and extension

Spatially locate potential ecosystem services supply and ES bundles and 
hot/coldspots provided by grasslands

Open. Provides overview on ES supply and highlights key areas in terms of multiple 
ES provision . Highlights interrelations between ES. 



Viva Grass VIEWER

GUI accessibility improved for easier use



Viva Grass VIEWER

https://vgrass.hnit-baltic.lt/vgsites/vgviewer/

https://vgrass.hnit-baltic.lt/vgsites/vgviewer/


ES synergies and trade-offs

ES are not provided in isolation

ES interact with each other (interaction enhanced by management)

ES Synergies ES Trade-offs

“The use of one ES directly decreases the benefits 
supplied by another”

“The use of one ES directly increases the benefits 
supplied by another”
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Paarishindamine (korrelatsioonid)

Peakomponentide analüüs (Principal Components Analysis - PCA) 

- Kariloomad ja nende saadused
- Loomasööt
- Biomass energia tootmiseks

- Ravimtaimed
- Tolmeldamine
- Elupaigad
- Globaalne kliimaregulatsioon

- Bioloogiline puhastumine 
(mikroorganismide abil)

- filtreerimine/talletamine/aku-
muleerimine

- Magevee keemiline seisund

77% erinevustest 22% erinevustest
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Erinevate ökosüsteemiteenuste vastastikused 
seosed ja koostoimivus (trade-offs & bundles)



Viva Grass PLANNER

DMSs



Viva Grass DMSs

› DMS: Decision Management System

› Set of functions/operations that provide interpretation and 
assessment of a given problem, and finally suggests possible 
solutions

› DMSs in Viva Grass: Address specific grassland-related planning 
and conservation issues

› Under the definition of DMSs, there are various levels of data 
usage and modeling complexity



Viva Grass DMSs

MCDA - modelingSimple information 
layers

Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

Information

Information

Information



Viva Grass DMSs - Estonia

› Identify and target grassland-related ongoing 
planning/policy processes

Information display MCDA

Green Network DMSBioEnergy DMS



Estonia

Bioenergy DMS



Bioenergy DMS: concept, aims

1. Assess grass-based energy resources (area, production, 
calorific potential for district heating)

2. Inform relevant planners/stakeholders about areas with 
the highest potential for grass for energy (prioritizing)

3. Assess possible demands (district heating)

4. Tested in Lääne County



NATIONAL STATISTICS

REMOTE SENSING

SCIENTIFIC LITERATURE

Bioenergy DMS

Information layers used

Biomass potential

Calorific power

Reed encroachment

Management status

Management regime

Inhabitants in block houses



Viva Grass PLANNER

https://vgrass.hnit-baltic.lt/vgsites/bioenergy/

https://vgrass.hnit-baltic.lt/vgsites/bioenergy/


Estonia

Green Network DMS



Green Network DMS: concept, aims

1. Guide planners into the adoption of GN in rural municipality General Plan

2. Stress the role of grasslands in GN (delivery of ES, conservation status)

3. Conflict detection

4. Scenario-based



Green Network DMS: concept, aims

1. Goal setting
2. GN performance

analysis
3. Improvement of GN 
and conditions of use

1.Scenario settingGreen Network DMS
2.Scenario analysis (potential ES 

provision)

Detection of conflicts

Rohevõrgustiku 

planeerimisjuhend

Rohevõrgustiku planeerimisjuhend (struktuur ja 
visioon)

ELME project



Green Network DMS: 3 modules

Green Network Evaluator (County 

level)

Green Network Builder Green Network Evaluator

(Municipality level)

- Analysis of semi-natural 
grasslands left out by county 
GN

- Analysis of grasslands inside 
county GN

- grasslands to be included in 
the General Plan Green 
Network based on three 
scenarios

- analysis of conflict between 
proposed grasslands and 
municipalities’ General Plans

General Plan GN analyzed:

- Area of valuable grasslands 
included in the green network

- Conservations status

- Delivery of ES



GN Evaluator – County level
Module 

1

Extent of the valuable grasslands left out by the County GN

Conservation status of grasslands left out by the County GN

Areas of protected species left out by the County GN



Scenario builder – Scenario 1: Bare minimum
Module 

2

Pollination and seed dispersal

Maintaining habitats

Global climate regulation

Herbs for medicine

Control of erosion rates

Chemical condition of fresh waters

Bio-remediation

Filtration/storage/accumulation

Soil fertility

Fodder

Biomass based energy sources

Reared animals and their outputs

Cultivated crops

› Grasslands in the Habitats Bundle



Scenario builder – Scenario 2: Medium ecological coherenceModule 2

Pollination and seed dispersal

Maintaining habitats

Global climate regulation

Herbs for medicine

Control of erosion rates

Chemical condition of fresh waters

Bio-remediation

Filtration/storage/accumulation

Soil fertility

Fodder

Biomass based energy sources

Reared animals and their outputs

Cultivated crops

› Grasslands in the Habitats Bundle
› Grasslands intersect protected species areas



Scenario builder – Scenario 3: High ecological coherenceModule 2

› Grasslands in the Habitats Bundle
› Grasslands intersect protected species areas
› Grasslands in Soils bundle

Pollination and seed dispersal

Maintaining habitats

Global climate regulation

Herbs for medicine

Control of erosion rates

Chemical condition of fresh waters

Bio-remediation

Filtration/storage/accumulation

Soil fertility

Fodder

Biomass based energy sources

Reared animals and their outputs

Cultivated crops



Conflict detectionModule 2

› Detects and highlights conflicting landuses

› Information provided by planner



Viva Grass PLANNER

https://vgrass.hnit-baltic.lt/vgsites/priority/

Username: greennet1

Password: gnet1

https://vgrass.hnit-baltic.lt/vgsites/priority/


Praktiline töö

1. Kuidas hinnata rohevõrgustiku toimimist Saaremaal:

planeeringute võtmes (RV elemendid, hierarhia, kasutustingimused, püsivus jne)

elurikkus, loodushoiu korraldus

inimeste jaoks, rohealade, puhkealade kättesaadavus jne

2. Millised on olemasolevad konfliktid rohevõrgustiku toimimise ja arnduste vahel

3. Teie arvamus – kas rohevõrgustiku paiknemise täpsustamine ÖST alusel on 

mõeldav ja vajalik? Põhjendage oma arvamust.


