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Sissejuhatus
See brošüür annab lühikese ülevaate integreeritud planeerimisest, mis võtab 

arvesse nii ökoloogilisi kui ka sotsiaal-majanduslikke aspekte, ja ka sellest, miks on 
kasulik arvestada ökosüsteemiteenustega (ehk looduse panusega inimese heaolusse) 
erinevates poliitikavaldkondades, maakasutuse korraldamisel ja arengu planeerimisel. 

Samuti tutvustame ja kutsume kasutama Viva Grass integreeritud planeerimise 
töövahendit (Viva Grass töövahendit), mis on LIFE Viva Grass projektis väljatöötatud 
ekspertsüsteem, toetamaks integreeritud lähenemist maastiku- ja ruumiplaneerimises 
ning rohumaade jätkusuutlikku majandamist. Samas ei ole töövahend mõeldud üksnes 
planeerijatele ja otsustajatele, vaid annab teavet ka laiemale kasutajate ringile, keda 
huvitavad erinevate rohumaatüüpide pakutavad ökosüsteemiteenused.  

Viva Grass töövahendi lingid, õppematerjalid ja juhised töövahendi kasutamiseks 
ning muud LIFE Viva Grass projekti tulemused leiate  www.vivagrass.eu. Muu hulgas on 
seal ka brošüürid, mis selgitavad arusaadavas keeles rohumaade ökosüsteemiteenuseid 
ning niitude tähtsust inimeste elatise ja heaolu allikana. 

Nuotr. Ritos Grinienės
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Integreeritud planeerimine

3

Integreeritud planeerimine on planeerimine, kus võetakse arvesse mitmesuguseid 
erinevaid tegureid, sh sotsiaalseid, majanduslikke ja ökoloogilisi aspekte, huve ja va-
jadusi. Meie sotsiaalsed ja majanduslikud võimalused sõltuvad suuresti looduslike 
ökosüsteemide pakutavatest hüvedest ja teenustest, mistõttu on väga oluline arengu 
planeerimisel ökosüsteemidega arvestada. Ökosüsteemiteenuste kontseptsioon annab 
selleks hea raamistiku. 

Ökosüsteemiteenused (ÖST) ehk looduse panus inimese heaolusse on hüved, mida 
ökosüsteemid (nt niidud, metsad, sood) inimestele pakuvad, sh varustusteenused (ma-
teriaalsed saadused, nt puit, hein, marjad), reguleerivad teenused (kasu, mida saame 
looduslikest protsessidest, nt vee- ja kliimaregulatsioon, tolmeldamine) ja kultuurilised 
teenused (mittemateriaalsed hüved, nt esteetiline nauding, rekreatsioonivõimalused). 

Ökosüsteemiteenuste kontseptsiooni kasutatakse järjest enam ruumi-, maastiku- ja 
keskkonnaplaneerimises. Kuigi see võib osutuda väljakutseks riiklike planeerimissüs-
teemide jäikuse tõttu, on ökosüsteemiteenustega arvestamine mitmel moel kasulik. 
Ökosüsteemiteenuste kontseptsioon on abiks huvirühmade kaasamisel planeeringu-
protsessidesse ja neile teatud planeeringulahendustega kaasnevate avalike hüvede 
selgitamisel. Ökosüsteemiteenused võimaldavad visualiseerida erinevate (ja tihti 
vastanduvate) planeeringustsenaariumide kõik positiivsed ja negatiivsed mõjud. 

Ökosüsteemiteenuste kontsept-
sioon poliitikas ja maakasutuse 
korraldamisel

Tänapäeval tunnustatakse ökosüsteemiteenuseid kui poliitika ja otsustusprotsesside 
jaoks olulist kontseptsiooni, kuna see käsitleb terviklikult looduse ja inimeste vahelisi 
suhteid ning võimaldab adresseerida keskkonna- ja sotsiaal-majanduslike eesmärkide 
konflikte ja sünergiaid.  Kõigepealt mõistsid poliitikud, et ökosüsteemiteenused ehk 
looduspõhised lahendused (nt märgalade kasutamine vee puhastamiseks või üleujutuse 
ärahoidmiseks) võivad olla palju kulutõhusamad kui sama otstarbega tehnilised raja-
tised.  Lisaks võimaldab ökosüsteemiteenuste kontseptsioon võrrelda konkureerivaid 
maakasutusviise ning aitab langetada planeeringu- ja arenguotsuseid valdkondade, 



VEEPOLIITIKA
Oluline on hea 
ökoloogiline seisund

PÕLLUMAJANDUS-
POLIITIKA

Jätkusuutliku põllumajan-
duse toetamine ökoloogilise 
intensiivistamise kaudu

KLIIMAPOLIITIKA
Kliimamuutusega 
kohanemise toetamine

MEREPOLIITIKA
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REGIONAAL-
POLIITIKA
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Keskendub metsade 

ökosüsteemiteenustele

ELURIKKUSE STRATEEGIA
Elurikkuse kao peatamine ja 
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ökosüsteemide taastamine

ÖST 
hindamine & kaardistamine

Joonis 1. Erinevad poliitikavaldkonnad, kus saab kasutada ökosüsteemiteenuste hindamise ja 
kaardistamise tulemusi1

skaalade ja halduspiiride üleselt. Näiteks kui valla planeerijal on vaja valida uue elura-
jooni asukoht, siis aitab teave ökosüsteemiteenuste kohta otsustada, millised rohumaad 
tuleks säilitada, et säiliks piirkonnale olulised hüved, nagu näiteks kaitse üleujutuste eest 
või turismipotentsiaal. 

Poliitikute huvi ökosüsteemiteenuste vastu tekkis, kui selgus, et globaalset eesmärki 
peatada elurikkuse kadu 2010. aastaks ei suudeta täita.  Seetõttu rakendatigi ökosüs-
teemiteenuste kontseptsiooni esmalt looduskaitsepoliitika tugevdamiseks elurikkuse 
konventsiooni ja ELi elurikkuse strateegia 2020 raames. ELi elurikkuse strateegias 
nõutud ökosüsteemiteenuste kaardistamine ja hindamine ei ole siiski oluline ainult 
elurikkuse eesmärkide saavutamiseks, vaid on tihedalt seotud ka muude poliitikavald-
kondadega, nagu näiteks vee-, mere-, kliima-, põllumajandus-, metsandus- ja regio-
naalpoliitika (joonis 1). Ökosüsteemiteenuste kaardistamise ja hindamise tulemused 
võivad toetada loodusvarade jätkusuutlikku kasutamist, looduspõhiste lahenduste väl-
jatöötamist, ruumilist planeerimist ja ka keskkonnaharidust. 

1 Maes, J., Teller, A., Erhard, M., 2014. Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services. Indicators 
for ecosystem assessments under action 5 of the EU biodiversity strategy to 2020
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Ökosüsteemiteenuste kaardistamise ja hindamise panuse ruumilisse planeerimisse võib 
kokku võtta järgnevalt2:

•	 Aitab välja selgitada ökosüsteemiteenuste koondumisalad (hotspots), mille 
säilimist või taastamist planeeringulahendus võiks toetada – et säiliksid ökosüs-
teemid, mis on väärtuslikud nii keskkonna kui ka sotsiaal-majanduslikust sei-
sukohast;  

•	 Võimaldab hinnata planeeringulahenduste mõju ökosüsteemidele ja nende 
pakutavatele hüvedele (strateegilise mõju hindamise käigus) – ökosüsteemi-
teenuste kaardistamine ja hindamine annab tervikliku ülevaate kõigist erine-
vatest mõjudest;

•	 Näitab erinevate maakasutuse alternatiivide mõju ökosüsteemiteenuste pak-
kumisele – nt püsirohumaa muutmine kultuurrohumaaks suurendab biomassi 
toodangut, kuid vähendab elurikkuse ja looduslike protsessidega seotud ökosüs-
teemiteenuseid, nagu näiteks ravimtaimed, tolmeldamine ja kliimaregulatsioon; 

•	 Aitab leida ebakõlasid ökosüsteemiteenuste pakkumise ja nõudluse asukohta-
de vahel (võrreldes ökosüsteemiteenuste kaarte inimeste väärtushinnangute ja 
ökosüsteemiteenuste tegeliku kasutusega) – nt rohu biomassi varude ja energia- või 
loomasöödavajaduse kaardistamine ja hindamine on aluseks pakkumise ja nõud-
luse kokkuviimisele;  

•	 Võimaldab kaasata huvirühmi ja otsustajaid planeerimisprotsessi ning selgitada 
neile planeeringuettepanekute positiivseid ja negatiivseid külgi – ökosüsteemi-
teenuste hindamine toob välja mitte ainult mõju loodusele, vaid ka inimeste heaolu-
le, mis aitab paremini mõista planeerimisotsuste tagajärgi; 

•	 Toetab kodanike osalemist planeerimis- ja otsustusprotsessides kohalike inimeste 
teadmiste ja arusaamade kogumise kaudu ning edendab teabevahetust ökosüs-
teemidest ja nende teenustest. LIFE Viva Grass projekti kogemus näitab, et kohalike 
elanike kaasamine võib anda olulist teavet planeerimise jaoks ning aitab kaasa ka 
planeeringu või kava aktsepteerimisele, omaksvõtmisele ja edasisele elluviimisele, 
kuna inimesed tunnevad, et nende arvamusega on arvestatud.

LIFE Viva Grass projektis väljatöötatud integreeritud planeerimise töövahend pakub 
võimalusi ökosüsteemiteenuste arvessevõtmiseks maakasutuse planeerimisel ja otsus-
tusprotsessides.   
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Viva Grass integreeritud 
planeerimise töövahend

Viva Grass integreeritud planeeri-
mise töövahend toetab rohumaade jät-
kusuutliku kasutamisega seotud otsuste 
tegemist ja planeerimist. See võimaldab 
arvesse võtta rohumaade ökosüsteemi-
teenuseid planeerimis- ja otsustusprot-
sessides, seostades biofüüsikalised rohu-
maade andmed (nt maa boniteet, reljeef, 
maakasutus/elupaigatüübid) ökosüstee-
miteenuste eksperthinnangutega ja ka 
sotsiaal-majandusliku kontekstiga. Töö-
vahend asub online GIS keskkonnas ja 
võimaldab kasutajatel:

•	 Hinnata rohumaade ökosüsteemi-
teenuste pakkumist kasutaja vali-
tud aladel ja ökosüsteemiteenuste 
omavahelisi seoseid ning muu-
tumist sõltuvalt maakasutusest, 

•	 Luua ökosüsteemipõhiseid rohu-
maade kasutuse ja planeeringu-  
stsenaariume. 

Viva Grass töövahendit testiti üheksal 
pilootalal Balti riikides (kahes talus, neljas 
vallas, kahel kaitsealal ja ühes maakonnas), 
mis erinesid ruumilise ja temaatilise skaa-
la ning andmete kättesaadavuse poolest 
(vt https://vivagrass.eu/demo-cases). See-
ga demonstreerib Viva Grass töövahend 
ökosüsteemiteenustega seotud informat-
siooni rakendatavust erinevate planeeri-
mistasandite ja kontekstide puhul.   
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Viva Grass portaal

www.vivagrass.eu

Viva Grass Viewer Viva Grass Planner

Viva Grass teabematerjalid Viva Grass andmekihid

- Vaba ligipääs kõigile
- Ülevaade ökosüsteemiteenuste 

pakkumisest ja seostest
(kompromissid, rühmad & 
kuumad/külmad punkd)

- Hooldussoovitused

- Registreeritud kasutajad
- Prioriseerimise ja 

klassifitseerimise funktsioonid
- Kasutamiseks abivahendina 

teatud ruumilise planeerimise 
protsessides

Projeks koostatud andmekihid:
- Aluskaart
- Sotsiaal-majanduslikud kihid
- Maa boniteet
- Rohumaatüüp
- Kalle
- …

Teabematerjalid ja juhendid:
- Kasutusjuhendid
- Õppematerjalid
- Veebiõppekeskkond

Viva Grass BioEnergy

- Vaba ligipääs kõigile
- Rohumassi-põhise energiavaru 

hindamine (kaugküte)
- Pakkumine ja nõudlus
- Poollooduslike rohumaatüüpide 

keskmine biomassi toodang ja 
küeväärtus

Joonis 2. Viva Grass töövahendi moodulid ning LIFE Viva Grass projektis valminud andmekihid 
ja teabematerjalid.

Viva Grass töövahendil on kolm erinevatele kasutajagruppidele ja otsustusprotses-
sidele mõeldud rakendust ehk moodulit: Viva Grass Viewer, Viva Grass BioEnergy ja 
Viva Grass Planner. 

Töövahend koostab maakasutuse (poollooduslikud, püsi- ja kultuurrohumaad, põl-
lumaa) ja looduslike tingimuste (maa boniteet, reljeef) andmete ning erinevate rohu-
maatüüpide ökosüsteemiteenuste eksperthinnangute põhjal ökosüsteemiteenuste le-
vikukaardid. Lisaks visualiseerib Viva Grass töövahend ka omavahel seotud ökosüs-
teemiteenuste rühmad (bundles), kompromissid (trade-offs), nn „kuumad punktid“ ehk 
ökosüsteemiteenuste koondumiskohad (hotspots) ja „külmad punktid“ ehk madala ökosüs-
teemiteenuste väärtusega alad (coldspots), mis aitab teha otsuseid rohumaade parimaks ka-
sutamiseks nii looduse kui ka inimeste seisukohast. Viva Grass töövahendi moodulid ja 
ka muud LIFE Viva Grass projektis valminud andmekihid ja teabematerjalid on toodud 
joonisel 2. 



Viva Grass Viewer on Viva Grass töövahendi põhimoodul, mis on suunatud laiemale 
üldsusele ja talupidajatele ning on ligipääsetav kõigile ilma registreerumata. See annab 
ülevaate valitud ala ökosüsteemiteenustest, sarnaste ökosüsteemiteenuste rühmadest 
(bundles) ja erinevate rohumaa ökosüsteemiteenuste omavahelistest seostest. 

Klikkides huvipakkuvale maatükile, näeb kasutaja valitud rohumaa pakutavaid ökosüs-
teemiteenuseid. Muutes maakasutuse tüüpi (nt kultuurrohumaast poollooduslikuks), näeb 
kasutaja, kuidas see mõjutab ökosüsteemiteenuste pakkumist. Info olemasolul on toodud 
ka hooldussoovitused (joonis 3). 

Viva Grass Viewer

Ökosüsteemiteenuste andmekiht võimaldab kasutajal näha erinevate ökosüsteemiteenuste 
kaardistamise ja hindamise tulemusi, valides ühe või teise teenuse rippmenüüst (joonis 4).  

Joonis 3. Viva Grass Viewer. Kasutaja saab muuta maakasutust paremal asuvast rippmenüüst 
(nt poollooduslikust rohumaast kultuurrohumaaks nagu antud joonisel). Nooled näitavad, kuidas 
see muudab erinevate ökosüsteemiteenuste pakkumist. All paremas nurgas on toodud hooldamis-
soovitused antud rohumaatüübi kohta.  
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Ökosüsteemiteenuste rühmad (bundles) ja kompromissid (trade-offs) näitavad öko-
süsteemiteenuste ruumilist grupeerumist ja vastastikuseid seoseid. Kasutaja saab
neid rühmi ja seoseid uurida, tehes valiku rippmenüüst (joonis 5). 

Ökosüsteemiteenuste rühmad (bundles) moodustuvad omavahel seotud öko-
süsteemiteenustest, mis on seotud konkreetse ökosüsteemiga ja esinevad kordu-
valt samal ajal ja/või samas kohas. Ühe teenuse kasv tähendab tavaliselt ka teiste 
samasse rühma kuuluvate teenuste kasvu. LIFE Viva Grass analüüsi tulemusena 
selgusid kolm rohumaa-ökosüsteemiteenuste rühma: 

1. „Elupaikade“ ökosüsteemiteenuste rühm („Habitats“ bundle), kuhu kuulu-
vad neli ökosüsteemiteenust: ravimtaimed, tolmeldamine, elupaikade säilimi-
ne 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 tolmeldajate arvu ja kliima-
regulatsiooni toetavaid ökosüsteemiteenuseid. „Elupaikade“ ÖST rühma kuu-
luvad rohumaad on olulised elurikkuse ja sellega seotud ökosüsteemiteenuste 
säilimise seisukohalt. 

Joonis 4. Viva Grass Viewer. Valides vasakul asuvast rippmenüüst mingi ökosüsteemi-
teenuse, näeb kasutaja selle ökosüsteemiteenuse pakkumist (levikut ja väärtust) erine-
vatel maaüksustel. Mida tumedam roheline, seda suurem on valitud ökosüsteemiteenuse 
pakkumine. 
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2. „Produktsiooni“ ökosüsteemiteenuste rühm 
(„Production“ bundle), mille moodustavad 
neli rohumaa produktiivsusega seotud 
ökosüsteemiteenust: loomakasvatus ja saa-
dused, loomasööt, biomass energia toot-
miseks ja kasvatatavad põllukultuurid. Kõik 
need ökosüsteemiteenused põhinevad bio-
massi toodangul. Seetõttu tähendab ühe 
teenuse pakkumise suurenemine enamasti 
ka ülejäänute kasvu. Siiski tuleb arvesse võt-
ta, et biomass energia tootmiseks ei sõltu 
üksnes rohumaa produktiivsusest, vaid ka 
taimeliikide energeetilisest väärtusest. „Pro-
duktsiooni“ ÖST rühma kuuluvad rohumaad 
tagavad varustusteenused, nagu näiteks 
loomasööt või biomass energia tootmiseks. 

3. „Mulla“ ökosüsteemiteenuste rühm („Soils“ 
bundle), mis ühendab viis mulla funktsi- 
oonidega seotud ökosüsteemiteenust: ero-
sioonikontroll, magevee keemiline seisund, 
bio-tervendamine, filtreerimine/säilitamine/
akumuleerimine ja ilmastikuprotsessid/mul-
laviljakus. „Mulla“ ÖST rühma kuuluvad 
rohumaad tagavad mullaga seotud ökosüs-
teemiteenused, nagu näiteks mullakaitse ja vee 
puhastamine. Ühe teenuse suurenemine selles 
rühmas toob enamasti kaasa ka teiste kasvu.

Kompromissi ehk nn vahetuskaubaga (trade-
off) on tegu juhul, kui mõnda ökosüsteemi-
teenust pakutakse teis(t)e arvelt. See tähendab, 
et ühe teenuse pakkumise suurenemine toob 
kaasa teise teenuse vähenemise. Hea näide rohu-
maade puhul on kompromiss biomassi tootmise 
ja elurikkuse ning elupaikade säilitamise vahel.
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Joonis 5. Viva Grass Viewer. Ökosüsteemiteenuste rühmad (bundles) ja kompromissid 
(trade-offs). Vasakul asuvast rippmenüüst saab valida erinevaid ökosüsteemiteenuste rüh-
mi („Produktsioon“, „Elupaigad“, „Muld“) või kompromisse (elupaikade või produktsiooni 
kasuks). Rohelised alad kaardil kuuluvad „Elupaikade“ rühma (rohumaad, mis on olulised 
elurikkuse säilimise seisukohalt). Klikkides konkreetsele maatükile, kuvatakse paremal pool 
detailne info selle ala ökosüsteemiteenuste kohta. 

„Kuumad“ ja „külmad“ punktid. Ökosüsteemiteenuste koondumiskohad ehk nn 
„kuumad punktid“ (hotspots) ja väga madala ökosüsteemiteenuste pakkumisega ko-
had ehk nn „külmad punktid“ (coldspots) näitavad alasid, kus ökosüsteemiteenuste 
väärtused on keskmisest kõrgemad või madalamad. „Külmas punktis“ on paljude 
ökosüsteemiteenuste pakkumine madal või väga madal (joonis 6); „kuumas punktis“ 
seevastu on paljude erinevate ökosüsteemiteenuste pakkumine kõrge või väga kõrge 
(joonis 7). Viva Grass Viewer võimaldab rippmenüüst valida erinevaid „kuumade“/
„külmade“ punktide kuvamise viise. „Kuumi punkte“ võib soodsate agro-ökoloogiliste 
tingimuste tõttu ohustada põllumajanduse intensiivistamine. „Külmad punktid“ on 
põllumajandusmaa, kus kasutus ei vasta ala agro-ökoloogilistele tingimustele.   

Rohumaade tootlikkuse tõstmiseks on enamasti vajalik intensiivsem majandamine 
(väetamine, kündmine, valitud liikide külvamine). See aga muudab rohumaa struktuuri 
lihtsamaks ja vähendab taimeliikide arvu, mille tagajärjel kaovad lindude ja putukate jaoks 
olulised elupaigad.



Joonis 7. Viva Grass Viewer. „Kuuma punkti“ näide (valitud oranž ala), kus enamiku ökosüs-
teemiteenuste pakkumine on keskmisest kõrgem. Seda on näha ka paremal asuvalt diagrammilt, 
kus on toodud ökosüsteemiteenuste hinnangulised väärtused. 

Joonis 6. Viva Grass Viewer. „Külma punkti“ näide (valitud sinine ala), kus enamiku ökosüs-
teemiteenuste pakkumine on keskmisest madalam. Seda on näha ka paremal asuvalt diagram-
milt, kus on toodud ökosüsteemiteenuste hinnangulised väärtused. 

12
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Viva Grass BioEnergy moo-
dul (joonis 8) võimaldab hinna-
ta rohumassi-põhist energia-
varu (pindala, biomassi hulk, 
kütteväärtus kaugkütte jaoks), ja 
näitab, kus asuvad suurima ener-
giapotentsiaaliga rohumaad. Li-
satud sotsiaal-majanduslik in-
formatsioon (elanike arv kor-
rusmajades, kaugküttejaamade 
asukohad) annab võimaluse 
hinnata ka nõudlust energia 
(kaugkütte) järele. 

Rohumaadelt saadavat bio-
massi saab kasutada energia 
tootmiseks. Rohtset biomassi, 
mida saadakse spetsiaalselt sel-
leks rajatud kultuurrohumaadelt 
või püsi- või poollooduslikelt ro-
humaadelt, põletatakse soojuse 
tootmiseks. Paljudel juhtudel on 
heinapallide kasutamine kütteks 
sobiv alternatiiv tavapärastele 
biokütustele nagu näiteks hakk-
puit. Seda enam, et tihti jääb loo-
duskaitsealade poollooduslikelt 
kooslustelt niidetud hein kasuta-
mata seisma. 

Viva Grass BioEnergy moodul 
sisaldab ka täiendavat informat-
siooni, nt kümne poolloodusliku 

Viva Grass 
BioEnergy
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Joonis 8. Viva Grass BioEnergy moodul. Näide Matsalu rahvuspargist. Punakaspruunid 
toonid kaardil näitavad nõudlust energia järele (GJ/aastas; korrusmajade elanike arvu 
põhjal). Rohelised toonid näitavad biomassi potentsiaali (kg/ha). Sinine täpp märgib 
olemasolevat kaugküttejaama. Numbrid paremal näitavad energianõudlust (punasega, 
GJ/aastas), bioenergia kütteväärtuslikku potentsiaali (kollane, GJ) ja biomassi potent-
siaali (roheline, t) kasutaja valitud alal (antud näites kogu nähtav ala). Vasakul asuvast 
rippmenüüst saab valida ka bioenergia potentsiaali, soovitusliku karjatamiskoormuse 
või maakasutuse.  

rohumaatüübi puhul on toodud ka teave vastava Natura 2000 elupaigatüübi kohta. 
Töövahend annab kasutajale detailset teavet poollooduslike rohumaatüüpide biomassi 
toodangu ja keskmise kütteväärtuse kohta. 

Viva Grass BioEnergy moodul on ligipääsetav kõigile ilma registreerumata ja 
võimaldab ka valida suurema ala ning summeerida sellel asuvate rohumaade bio-
energeetilise potentsiaali.  Lisaks annab see teavet rohumaade praeguse hoolduse, 
roostiku esinemise ja elupaigatüüpide soovitusliku karjatuskoormuse kohta. Hetkel 
sisaldab see moodul andmeid üksnes Eesti kohta. 
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Joonis 9. Viva Grass Planner. Kriteeriumide kaalumine. Tumepunased alad on rohumaad, mis 
vastavad valitud kriteeriumidele kõige paremini. 

Viva Grass Planner moodul on mõeldud professionaalsetele kasutajatele, kes soovivad 
ökosüsteemiteenuseid ruumilises planeerimises arvesse võtta. Viva Grass Planner mooduli 
kasutamiseks tuleb registreeruda kasutajaks, võttes ühendust süsteemi administraatoriga. 

Viva Grass Planner võimaldab prioriseerimist ja klassifitseerimist, tulemuste visuali-
seerimist kaardil ning ka töödeldud andmete eksportimist. 

Prioriseerimine hõlmab järgnevaid samme: kriteeriumide valik ja kaalumine (igale 
kriteeriumile tähtsuse omistamine %) ning tulemuste kuvamine. Kriteeriumid võib valida 
ökosüsteemiteenuste hindamise tulemustel põhinevate olemasolevate atribuutide hulgast 
või kasutaja lisatud andmetest. Valitud kriteeriumide suhtelise tähtsuse määramiseks saab 
kasutaja neile omistada kaalu 0-100%, nii et kogusumma oleks 100% (joonis 9). Alter-
natiivide lõpliku järjestuse aitab leida täiendav klassifitseerimine, mille puhul kasutatakse 
lisaandmeid vastavalt seatud eesmärgile. Klassifitseerimine on andmete korrastamine 
valitud atribuutide (klassitseerimisreeglite) alusel, mida võib teha eelneva prioriseerimise 
tulemuste põhjal või ka eraldiseisvana (joonis 10).

Viva Grass Planner
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Demonstreerimaks Viva Grass Planneri praktilisi kasutusvõimalusi, oleme välja 
töötanud mõned näidisrakendused.

Joonis 10. Viva Grass Planner. Klassifitseerimine. Kasutaja saab määrata klassifitseerimisreeglid. 
Antud näites on välja toodud rohumaad, mille loomasööda potentsiaal on suurem kui 3 (sinised 
alad), ja rohumaad, mille tolmeldamise potentsiaal on suurem kui 4 (rohelised alad). 

16
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Joonis 11. Maastikuplaneerimise abivahendi tööetapid ja tulemused. Esmajärjekorras tuleks 
tegeleda aladega, millel on kõrge maastikuline väärtus ja samal ajal ka kõrged riskid (hool-
dusest väljajäämine, karuputke invasioon). 

Üks neist on maastikuplaneerimise abivahend, mis ekspertide väljatöötatud kri-
teeriumide (rohumaade tähtsus rekreatsiooni, hariduse, kultuuripärandi, esteetilise ja 
ökoloogilise väärtuse seisukohalt; põllumajandusmaade hülgamise ja Sosnowsky karu-
putke invasiooni oht) põhjal teostab prioriseerimise ja klassifitseerimise ning pakub 
välja maastiku alade majandamise eelisjärjekorra ja soovituslikud tegevused. Maasti-
kuplaneerimise abivahendi tööetappe kirjeldav skeem on toodud joonisel 11. 



Teine näidisrakendus on abivahend rohevõrgustiku planeerimiseks, mis aitab 
leida rohumaad, mida on oluline kaitsta rohevõrgustiku toimivuse tagamiseks.  

Abivahend pakub planeerijatele välja eeldefineeritud stsenaariumid järjest kasva-
va rohumaade osakaaluga rohevõrgustikus. „Elupaikade“ ja „mulla“ ökosüsteemi-
teenuste rühma kuuluvate rohumaade liitmisel rohevõrgustikuga tagame regu-
leerivate ja tugiteenuste (nt tolmeldamine ja seemnete levik, elupaikade säilimine, 
mullakaitse ja veepuhastus) säilimise, mis on vajalik rohevõrgustiku sidususe ja toi-
mivuse tagamiseks.  Analüüs hõlmab ka kaitstavate liikide esinemise andmekihti, et 
võtta arvesse ka väljaspool kaitsealasid asuvaid kõrge elurikkusega alasid. Rakendu-
ses on kolm eeldefineeritud stsenaariumi (joonis 12):

Stsenaarium 1. Miinimumstsenaarium: „elupaikade“ ÖST rühma kuuluvad rohumaad.

Stsenaarium 2. Keskmine ökoloogiline sidusus: „elupaikade“ ÖST rühma kuu-
luvad rohumaad + kaitsealuste liikide esinemine.

Stsenaarium 3. Kõrge ökoloogiline sidusus: „elupaikade“ ÖST rühma kuulu-
vad rohumaad + „mulla“ ÖST rühma kuuluvad rohumaad + kaitsealuste liikide 
esinemine.

Iga stsenaariumi puhul analüüsitakse konflikte muu maakasutusega (kasutaja 
lisatud andmete põhjal), elurikkuse kaitset, rohevõrgustiku sidusust ja ökosüs-
teemiteenuste pakkumist. See teave võimaldab planeerijal teha informeeritud ot-
suse, millist stsenaariumi valida.     

Viva Grass integreeritud pla-
neerimise töövahend sisaldab
andmeid kogu Eesti, Läti ja Leedu 
territooriumi kohta, mis tähen-
dab, et seda saab kasutada mista-
hes asukoha puhul neis riikides. 
Töövahendi kasutusvõimalused ei 
piirdu selles brošüüris kirjeldatud 
näidetega – seda on võimalik ra-
kendada erinevates planeerimis- 
ja otsustusolukordades. Kutsume 
kõiki töövahendi kasutajaid üles 
leidma uusi kasutusvõimalusi ja 
jagama neid ka meiega!

18



Joonis 12 (1). Kolm erinevat rohevõrgustiku rohumaade stsenaariumi võrrelduna olemasoleva 
rohevõrgustikuga Ida-Saaremaa näitel. Punane – miinimumstsenaariumi kohaselt rohevõrgusti-
kuga liitmiseks väljapakutud rohumaad; roheline – rohumaad, mis tuleks rohevõrgustikuga liita, 
et saavutada keskmist ökoloogilist sidusust; sinine – rohumaad, mis tuleks rohevõrgustikuga liita, 
et saavutada kõrget ökoloogilist sidusust; hall – olemasolev rohevõrgustik.
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Joonis 12 (2). Kolm erinevat rohevõrgustiku rohumaade stsenaariumi võrrelduna olemasoleva 
rohevõrgustikuga Ida-Saaremaa näitel. Punane – miinimumstsenaariumi kohaselt rohevõrgusti-
kuga liitmiseks väljapakutud rohumaad; roheline – rohumaad, mis tuleks rohevõrgustikuga liita, 
et saavutada keskmist ökoloogilist sidusust; sinine - rohumaad, mis tuleks rohevõrgustikuga liita, 
et saavutada kõrget ökoloogilist sidusust; hall – olemasolev rohevõrgustik.



21

Loodetavasti aitas see lühike ülevaade mõista, miks on kasulik ökosüsteemiteenuseid 
planeerimis- ja otsustusprotsessides arvesse võtta, ning andis ka aimu Viva Grass 
töövahendi võimalustest. Olete teretulnud Viva Grass töövahendit põhjalikumalt 
uurima ja katsetama! 

Lisateave: www.vivagrass.eu.
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