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1. SISSEJUHATUS 
Rohumaadel on rohevõrgustikus võtmeroll. Vähemintensiivselt majandatavaid rohumaid, nagu 

püsirohumaad ja poollooduslikud niidud, iseloomustab kõrge reguleerivate ja toetavate 

ökosüsteemiteenuste (ÖST) pakkumine, sh nt tolmeldamine, elupaikade pakkumine võtmeliikidele ja 

globaalne kliimaregulatsioon süsiniku sidumise kaudu taimestikus ja mullas (vt tabel 2). Paljude 

ökosüsteemiteenuste pakkumine ehk multifunktsionaalsus on põhjus, miks rohumaad on Eesti rohelise 

võrgustiku oluline osa.  

Käesolevad soovitused on koostatud projekti „Terviklikud planeerimislahendused pool-looduslike koosluste 

majandamiseks” (LIFE Viva Grass 2014-2019, projekt nr LIFE13 ENV/LT/000189, www.vivagrass.eu) raames, 

mille üks pilootala oli Lümanda vald, mis projekti elluviimise ajal laienes kogu Saaremaad hõlmavaks 

Saaremaa vallaks, seetõttu on ka soovitused koostatud Saaremaa valla kohta. 

Selle dokumendi eesmärk on: 

- Anda ülevaade Saaremaa valla rohumaade ulatusest ja seisundist. 

- Hinnata ökosüsteemiteenuste ulatust, seisundit ja pakkumist olemasoleva Saare maakonna 

rohevõrgustiku (RV) piirides ja sellest väljaspool. 

- Pakkuda välja stsenaariumid rohumaade liitmiseks rohevõrgustikuga maakonna RV integreerimisel 

Saaremaa valla üldplaneeringusse.  
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Saaremaa vald panustas Viva Grass integreeritud planeerimise töövahendisse kohaliku omvalitsuse 

perspektiivist ja testis töövahendit, rakendades seda oma strateegilise planeerimise protsessides, täpsemalt 

kasutades töövahendi abil saadud tulemusi RV kavandamisel üldplaneeringu koostamise raames. Saaremaa 

valla huvi on säilitada valla loodusväärtused ja saada rohkem teadmisi rohumaadega seotud majanduskasvu 

potentsiaali kohta kohaliku kogukonna jaoks.  

 

1.1. Ülevaade rohumaade ulatusest ja hooldamisest Saaremaa vallas 
Tabel 1 annab ülevaate rohumaade ulatusest ja poollooduslike rohumaade hooldamise seisust Saaremaa 

vallas. Tabel näitab ka rohumaade hulka Saare maakonna RV sees ja sellest väljaspool. Rohumaatüüpide 

klassifikatsioon järgib LIFE Viva Grass projektis väljatöötatud klassifikatsiooni (Villoslada et al., 2018) ning 

andmed on koondatud ja agregeeritud järgmistest allikatest:  

- EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem) 

- PRIA (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet) 

- PKY (Pärandkoosluste Kaitse Ühing) 

Enamik alusandmeid viitab rohumaade seisundile aastal 2016, kuid mõned poollooduslike rohumaade 

andmed pärinevad välitöödest aastal 2001 ja hiljem.  

Tabel 1. Rohumaade levik Saaremaa vallas tüüpide kaupa. Eraldi on toodud rohumaade ulatus maakonna RV 

sees ja sellest väljaspool. 

Rohumaa tüüp Kogupindala (ha) Kogupindala RV 
sees (ha) 

% RV 
pindalast 
166273 ha 

RVst 
väljaspool 
(ha) 

Kultuurrohumaa 5906 1695 1 4211 

Püsirohumaa 29743 11426 7 18317 

Poollooduslik 24833 16195 10 8638 
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 Karjatamine 6341 4299  2042 

Niitmine 1494 1370  124 

Karjatamine & 

niitmine 

10 9  1 

Taastatud 45 43  2 

Hooldusest 

väljas 

9686 6737  2949 

Info puudub 7257 3737  3520 

KOKKU 60482 29316 18  

 

Hooldusest väljas olevateks rohumaadeks loeti rohumaad, millele polnud põllumajandus-keskkonnatoetusi 

taotletud alates 2007. a. Siiski tuleb arvestada, et need numbrid on ligikaudsed ja neisse tuleb seetõttu 

suhtuda ettevaatusega. Saaremaa vallas on tõenäoliselt hooldusest väljas ligikaudu 16% rohumaadest. RV 

sees on hooldamata rohumaade osakaal suurem: 42% (6737 ha) RV rohumaade kogupindalast on 

tõenäoliselt hooldusest väljas.  

Ligikaudu 65% Saaremaa valla poollooduslikest rohumaadest kuulub RV koosseisu, kuid 35% on siiski veel 

sellest väljaspool.  
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1.2. Rohumaade pakutavad ökosüsteemiteenused (ÖST) 
 

Hindamaks Eesti rohumaade potentsiaalset ökosüsteemiteenuste pakkumist, töötati LIFE Viva Grass projektis 

välja spetsiaalne rohumaade klassifikatsionisüsteem, mis põhines kolmel, nii elus- kui ka eluta komponente 

hõlmaval peamisel faktoril: 

 

- Boniteet: Boniteet on mullaviljakuse integreeritud hinnang, mida kasutatakse Balti riikide 

maahindamissüsteemides ning mis hõlmab erinevaid faktoreid, nagu näiteks mulla lõimis, mullatüüp, 

topograafia ja kivisus. Boniteeti hinnatakse punktides hektari kohta, kusjuures maksimum on 100 

punkti.  

 

- Reljeef/Kalle: Järsema kaldega aladel on õhem muld ning gravitatsioonist tingitud väiksem 

veesäilitusvõime ja suurem mullaerosioonirisk, mis mõjutab ÖST pakkumise potentsiaali.    

 

- Rohumaade majandamisrežiim: Analüüsis võeti arvesse nelja tüüpi majandamisrežiimi. 

Kultuurrohumaad on külvatud ja küntud, tavaliselt külvikorras ja alla viie aasta vanused. 

Püsirohumaad on üle viie aasta vanused looduslikult tekkinud või külviga rajatud rohumaad.  

Poollooduslikud rohumaad on tekkinud kümnendeid või sajandeid kestnud madala intensiivsusega 

majandamise tulemusena ja neid ei külvata ega künta.  Põllumaa on intensiivselt majandatav 

põllumajandusmaa, mida kasutatakse põllukultuuride kasvatamiseks, küntakse vähemalt kord aastas 

ja tavaliselt ka väetatakse.  

 

Kõik faktorid kombineeriti GIS algebra abil, mille tulemusena saadi 30 rohumaatüüpi ja 10 põllumaatüüpi. 

Tabelis 2 on toodud Saare maakonnas leiduvad rohumaatüübid ja nende pakutavad ökosüsteemiteenused. 

ÖST pakkumist hindasid eksperdid kvalitatiivse hindamismetoodika järgi, mida on kirjeldatud Villoslada et al. 

(2018). Kvalitatiivsed hinnangud 0-5 iseloomustavad ÖST pakkumist, kusjuures:  

0 – asjakohane ÖST pakkumine puudub 

5 – väga kõrge ÖST pakkumine 
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Tabel 2. Saare maakonna rohumaatüübid ja nende pakutavad ökosüsteemiteenused 

Rohumaatüübid 
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1.        Kultuurrohumaa 

tasasel pinnal, madal 

mullaviljakus 

0 3 2 2 1 2 2 0 2 2 2 2 2 

2.        Kultuurrohumaa 

tasasel pinnal, keskmine 

mullaviljakus 

0 4 3 3 1 3 3 0 2 2 3 3 2 

3.        Kultuurrohumaa 

tasasel pinnal, kõrge 

mullaviljakus 

0 5 4 4 1 3 4 0 2 2 4 4 2 

4.        Kultuurrohumaa 

tasasel pinnal, 

turvasmullad 

0 4 3 3 1 4 4 0 2 2 0 3 3 

11.     Püsirohumaa tasasel 

pinnal, madal mullaviljakus 
0 2 1 1 3 3 2 0 4 4 2 3 3 

12.     Püsirohumaa tasasel 

pinnal, keskmine 

mullaviljakus 

0 3 2 2 2 4 3 0 4 3 3 4 3 

13.     Püsirohumaa tasasel 

pinnal, kõrge mullaviljakus 
0 4 3 3 2 4 4 0 4 3 4 5 3 

14.     Püsirohumaa tasasel 

pinnal, turvasmullad 
0 3 2 2 2 5 4 0 4 3 0 3 4 

21.     Poollooduslik 

rohumaa tasasel pinnal, 

madal mullaviljakus 

0 1 1 1 5 4 2 0 5 5 2 3 4 

22.     Poollooduslik 

rohumaa tasasel pinnal, 

keskmine mullaviljakus 

0 2 2 2 4 5 3 0 5 4 3 4 4 

23.     Poollooduslik 

rohumaa tasasel pinnal, 

kõrge mullaviljakus 

0 3 3 3 3 5 4 0 5 3 4 5 4 

24.     Poollooduslik 

rohumaa tasasel pinnal, 

turvasmullad 

0 3 3 3 4 5 4 0 5 4 0 3 5 

 

Tabel 2 näitab selget erinevust kultuurrohumaade ning püsi- ja poollooduslike rohumaade pakutavate 

ökosüsteemiteenuste vahel. Püsi- ja poollooduslikel rohumaadel on oluline roll reguleerivate ja tugiteenuste 

pakkumisel, samal ajal kui kultuurrohumaadel on kõrge varustusteenuste potentsiaal.   

 

1.2.1. ÖST pakkumise hindamine Viva Grass töövahendi abil: Viewer 

Viva Grass veebipõhine töövahend võimaldab hinnata ÖST pakkumist ruumis. Töövahendi Viewer moodul 

näitab rohumaatüüpide ja nende ökosüsteemiteenuste ruumilist paiknemist ning visualiseerib potentsiaalse 
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ÖST pakkumise tulpdiagrammina. Joonisel 1 on toodud näide Viva Grass töövahendi abil loodud 

rohumaatüüpide kaardist ja ühe ökosüsteemiteenuse levikust. Kõiki Saaremaa rohumaade pakutavaid 

ökosüsteemiteenuseid saab vaadata Viva Grass töövahendi Viewer moodulist  (https://vgrass.hnit-

baltic.lt/vgsites/vgviewer/). 

Viva Grass integreeritud planeerimise töövahendi uurimist on soovitav alustada Viewer moodulist, mis aitab 

mõista rohumaatüüpide üldisi mustreid ja levikut ning ÖST potentsiaalset pakkumist. Lisaks annab Viewer 

teavet ÖST sünergiate ja kompromisside (trade-offs) kohta. Seda on lähemalt selgitatud järgmises 

alapeatükis.  

 
Joonis 1. Viva Grass Viewer. Rohumaatüübid (ülemisel pildil) ja ühe ökosüsteemiteenuse (tolmeldamine ja 

seemnelevi) levik (alumisel pildil).  

 

1.2.2. ÖST rühmad ja vastastikused seosed (bundles & trade-offs)  

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 
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seosed ja koostoimed – positiivse koosmõju korral on tegu sünergiaga ja negatiivse vastasmõju korral 

kompromissi ehk 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.  

Kompromissi ehk 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 kompromiss biomassi tootmise ja elurikkuse ning elupaikade säilimise 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 neli rohumaa produktiivsusega seotud 

ökosüsteemiteenust: loomakasvatus ja saadused, loomasööt, biomass energia tootmiseks ja kasvatatavad 

põllukultuurid. Kõik need ökosüsteemiteenused põhinevad biomassi toodangul. Seetõttu tähendab ühe 

teenuse pakkumise suurenemine enamasti ka ülejäänute 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 ja 

seemnelevi, 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.  

Mulla sünergia: Selle rühma moodustavad viis mulla funktsioonidega seotud ökosüsteemiteenust: 

erosioonikontroll, magevee keemiline seisund, bio-tervendamine, filtreerimine/sälitamine/akumuleerimine 

ja ilmastikuprotsessid/mullaviljakus. Ühe teenuse suurenemine selles rühmas toob enamasti kaasa ka teiste 

kasvu. 

Neljanda koostoimena eristus kompromiss (trade-off) produktsiooni ja elupaikade rühmade vahel: Nagu 

eespool selgitatud, viivad ökosüsteemide tootlikkust suurendavad majandamisstrateegiad rohumaade 

liigirikkuse ja sellest tulenevalt tolmeldamise teenuse vähenemiseni. Joonisel 2 on toodud Saaremaa 

rohumaade elupaikade sünergia kaart kuvatuna Viva Grass Viewer moodulis.  
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Joonis 2. Viva Grass Viewer. ÖST sünergiad ja kompromissid Saaremaa rohumaadel.   

1.2.3. ÖST “kuumad” ja “külmad” punktid (hotspots & coldspots) 

Ökosüsteemiteenuste koondumiskohad ehk nn „kuumad punktid“ (hotspots) ja väga madala 

ökosüsteemiteenuste pakkumisega kohad 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; „kuumas punktis“ seevastu on paljude erinevate 

ökosüsteemiteenuste pakkumine kõrge või väga kõrge. Viva Grass Viewer võimaldab rippmenüüst valida 

kolme erineva „kuumade“/„külmade“ punktide kuvamise viisi vahel (vt joonis 3). Vaikimisi kuvatav hotspots-

coldspots on kombinatsioon kõrge väärtusega ÖST arvust ja ja madala väärtusega ÖST arvust. 

“Kuumade/külmade punktide” analüüs annab ülevaate ala potentsiaalsest multifunktsionaalsusest ÖST 

pakkumise mõttes. Üldjuhul võib „kuumi punkte“ soodsate agro-ökoloogiliste tingimuste tõttu ohustada 

põllumajanduse intensiivistamine. “Kuumade/külmade punktide” analüüsi on soovitav kasutada spetsiifiliste 

agro-ökoloogiliste tingimustega väärtuslike alade identifitseerimiseks. Näiteks rohumaaribal Kanissaare ja 

Kübassaare kandis Ida-Saaremaal (joonis 3) on paljude ökosüsteemiteenuste pakkumine kõrge või väga 

kõrge, mis näitab nende alade olulisust rohumaade multifunktsionaalsuse seisukohast.  

 
Joonis 3. Viva Grass Viewer. Ökosüsteemiteenuste “kuumad” ja “külmad” punktid Ida-Saaremaal.  
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1.2.4. Maakasutuse muutuse mõju hinnang 

Viva Grass Viewer annab teavet ka maakasutuse muutuste hinnangulise mõju kohta ÖST pakkumisele. 

Klikkides huvipakkuvale maatükile, näeb kasutaja valitud rohumaa pakutavaid ökosüsteemiteenuseid. 

Töövahendi rippmenüüst saab valida alternatiivsete maakasutuste vahel (põllumaa, kultuurrohumaa, 

püsirohumaa, poollooduslik rohumaa). Maakasutuse muutmisel kuvatakse oodatav ÖST pakkumise suhteline 

muutus (tõuseb, ei muutu või langeb) noolena iga ökosüsteemiteenuse juures (joonis 4). Majandamisrežiimi 

muutused mõjutavad ökosüsteemide võimet pakkuda ökosüsteemiteenuseid. Näiteks võib intensiivsem 

majandamine suurema saagi saamise eesmärgil, sh suurem orgaaniliste ja mineraalväetiste kasutamine, 

kündmine, külvamine ja kuivendus, viia soontaimeliikide arvu vähenemiseni ja mullaelustiku vaesumiseni. 

Selle tulemusena väheneb oluliselt mitme tähtsa ökosüsteemiteenuse pakkumine, nagu näiteks 

tolmeldamine (taimede liigirikkuse vähenemise tagajärjel) ja mulla süsiniku sidumise ning toitainete ringluse 

võime (mulla struktuuri kahjustumise ja mullaelustiku vähenemise tagajärjel).  

 
Joonis 4. Viva Grass Viewer. Maakasutuse muutuse mõju hinnang. 

 

2. ROHEVÕRGUSTIK 

2.1 Poollooduslike rohumaade looduskaitseline seisund Saare maakonna rohevõrgustikus 
Nagu öeldud üleriigilises planeeringus “Eesti 2030+” (Rahandusministeerium, 2012), on poollooduslikud 

rohumaad Eesti rohevõrgustiku oluline element ning nende säilitamine ja kaitse on vajalik rohevõrgustiku 

eesmärkide saavutamiseks. Poollooduslike rohumaade seisund määrab nende väärtuse rohevõrgustikus ja 

aitab tuvastada halvenenud seisundis rohumaad, mis vajavad taastamist. Halvenenud seisundis ja kasutusest 

välja jäänud rohumaad kaotavad ka võime pakkuda olulisi ökosüsteemiteenuseid, nagu näiteks 

tolmeldamine ja seemnelevi või elupaikade säilitamine, vähendades seeläbi rohevõrgustiku üldist 

funktsionaalsust. 

Tabel 3 annab ülevaate Saaremaa valla rohevõrgustiku poollooduslike elupaigatüüpide (loodusdirektiivi I 

lisas loetletud elupaigatüübid) pindalast ja seisundist.  Looduskaitselist seisundit/väärtust iseloomustavate 

koodide tähendus on järgmine:  
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A: väga kõrge looduskaitseline väärtus 

B: kõrge looduskaitseline väärtus 

C: keskmine looduskaitseline väärtus 

D: madal looduskaitseline väärtus  

 

Tabel 3. Saaremaa valla rohevõrgustikku kuuluvate poollooduslike elupaigatüüpide (loodusdirektiivi I lisa 

elupaigatüüpide) looduskaitseline seisund/väärtus. 

Elupaigatüüp    Looduskaitseline seisund/väärtus  
 

  A (ha) % B (ha) % C (ha) % D 

(ha) 

% teadmata 

(ha) 

%  KOKKU 

(ha) 

1630* 1105 31 1063 29 894 25 1 0 549 15 3698 

4030  - 0 13 99 0 1  - 0   0 113 

5130 92 12 347 45 260 34 30 4 45 6 868 

6210* 258 28 229 25 346 38 7 1 67 7 999 

6270* 32 13 106 44 76 32  - 0 28 12 330 

6280* 1058 28 1185 32 1185 32 4 0 315 8 3839 

6410 66 9 131 17 533 69 6 1 36 5 868 

6430 12 8 52 38 62 45 0 0 12 9 229 

6450 24 63 6 15 1 3  - 0 8 20 119 

6510 1 0 53 30 109 62 6 4 7 4 272 

6530* 203 17 486 40 211 18 23 2 278 23 1278 

7230 364 12 543 19 1931 66 1 0 91 3 3028 

9070 439 31 506 36 338 24 15 1 119 8 1509 

 

Kõige halvem on sinihelmikaniitude (6410), liigirikaste madalsoode (7230) ning aas-rebasesaba ja ürt-

punanupuga niitude (6510) seisund – üle 50% nende rohevõrgustikku kuuluvast pindalast on keskmise 

looduskaitselise väärtusega (C).  
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Tabel 4. Väljaspool rohevõrgustikku asuvate Saaremaa valla poollooduslike elupaigatüüpide pindala ja 

looduskaitseline seisund  

Eluapaigatüüp Looduskaitseline seisund 

  A (ha) % B (ha) % C (ha) % 
D 

(ha) 
% teadmata % 

KOKKU 

(ha) 

1630* 577 26 910 40 504 22 0 0 263 12 2254 

4030 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 1 

5130 15 2 394 57 205 30 0 0 76 11 690 

6210* 263 28 193 21 274 29 6 1 193 21 930 

6270* 29 26 31 28 43 38 0 0 9 8 112 

6280* 485 16 628 21 1692 57 2 0 137 5 2944 

6410 22 16 78 57 24 18 2 1 11 8 137 

6430 3 8 9 24 16 42 2 5 7 18 38 

6450 5 11 15 33 23 51 0 0 2 4 45 

6510 9 6 17 12 102 70 13 9 6 4 146 

6530* 99 18 205 37 124 23 7 1 115 21 550 

7230 47 16 78 26 171 57 0 0 3 1 300 

9070 219 31 326 45 113 16 0 0 58 8 717 

 

Tabelid 3 ja 4 näitavad, et märkimisväärne osa Saare maakonna poollooduslikest elupaigatüüpidest asub 

väljaspool rohevõrgustikku. Eelkõige kehtib see rannaniitude (1630*), lubjarikkal mullal kuivade niitude 

(6210*) ja alvarite (6280*) puhul. Lisaks on suur osa neist elupaigatüüpidest halvas seisundis (C või D), eriti 

alvarite puhul. Need numbrid kinnitavad vajadust täpsustada rohevõrgustikku valla tasandil, et tagada 

rohumaade ökosüsteemiteenuste pakkumine.   

Järgnevad alapeatükid selgitavad, kuidas kasutada LIFE Viva Grass projektis loodud teavet ja andmekihte, et 

liita väärtuslikud rohumaad Saaremaa valla rohevõrgustikuga.    

 

2.2 Rohevõrgustiku kavandamine Viva Grass Planneri abil: tulemused ja soovitused 

rakendamiseks 
Viva Grass Planner mooduli rohevõrgustiku (RV) planeerimise rakendus võimaldab planeerijatel jm 

huvirühmadel saada teavet rohumaade olulisuse kohta Eesti rohevõrgustikus. Peamised rohevõrgustiku 

planeerimise rakenduse eesmärgid on:   

1. Aidata planeerijatel integreerida maakonna rohevõrgustikku valla üldplaneeringusse  

2. Rõhutada rohumaade tähtsust rohevõrgustikus (ÖST pakkumine, looduskaitseline seisund) 

3. Avastada võimalikke maakasutuse konflikte RV rakendamisel 

Saaremaa valla näites pakub Viva Grass töövahend mitu varianti Saare maakonna RV integreerimiseks 

Saaremaa valla üldplaneeringusse. Käesolev dokument kirjeldab analüüsi tulemusi ning annab soovitusi Viva 

Grass töövahendi kasutamiseks ja tulemuste rakendamiseks.   
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2.2.1 Viva Grass Planneri rakendamine Saaremaa valla rohevõrgustiku täpsustamisel: teoreetiline 

raamistik  

RV multifunktsionaalsuse ja ÖST pakkumise tagamiseks on oluline säilitada rohevõrgustikus heas seisundis 

ökosüsteemid. Viva Grass Planneri RV planeerimise rakendus võimaldab samaaegselt visualiseerida 

rohumaade seisundi ja potentsiaalse ÖST pakkumise.  Oluline on seos ökosüsteemi seisundi ja ÖST 

pakkumise vahel. Nagu öeldud ELi tehnilises raportis 2018-001, ökosüsteemi seisund on selle füüsikaline, 

keemiline ja bioloogiline seisund või kvaliteet teatud ajahetkel. Ökosüsteemi seisundi kontseptsioon on 

ökosüsteemiteenuste kaudu tihedalt seotud heaoluga. Ökosüsteemid peavad olema heas seisundis, et nad 

saaksid pakkuda erinevaid ökosüsteemiteenuseid, mis omakorda pakuvad hüvesid ja suurendavad heaolu. 

Muutusi põhjustavad jõud võivad avaldada positiivset (nt looduskaitse) või negatiivset (survetegurid) mõju 

ökosüsteemi seisundile.  

Neil põhjustel on vaja teadmisi mitte ainult rohumaade potentsiaalse ÖST pakkumise, vaid ka nende seisundi 

kohta. Eesti rohevõrgustik annab võimaluse negatiivsete tegurite mõju vähendamiseks rohumaadele 

kaitstavate alade võrgustiku täiendamise kaudu.      

Et aidata planeerijaid maakonna RV integreerimisel valla üldplaneeringusse, pakub RV kavandamise 

rakendus kolm eeldefineeritud stsenaariumi, milles rohevõrgustikuga liidetavate rohumaade hulk järk-järgult 

kasvab.  

Poollooduslike rohumaade rohevõrgustikuga liitmise kriteeriumid põhinevad rohumaade võimel pakkuda 

teatud ökosüsteemiteenuseid. See võime tagab kõrge mutlifunktsionaalsuse, kui rohumaa kuulub teatud 

ÖST sünergiasse (vt ptk 1.2.2). Rohumaadel, mis kuuluvad teatud ÖST sünergiasse, tähendab ühe 

ökosüsteemiteenuse kasv ka teiste selle sünergia ökosüsteemiteenuste kasvu. Seoses poollooduslike 

rohumaade rolliga rohevõrgustikus on olulised “elupaikade” ja “mulla” sünergia, mis tagavad laia valiku 

keskkonnahüvesid. Need hüved (mullakaitse, tolmeldamine jne) ei piirdu ainult konkreetse rohumaaga, vaid 

mõjutavad laiemat ala (nt ümbritsevate põldude tolmeldamine). „Elupaikade“ ja „mulla“ 

ökosüsteemiteenuste rühma kuuluvate rohumaade liitmisel rohevõrgustikuga kindlustame reguleerivate ja 

tugiteenuste säilimise, mis on vajalik rohevõrgustiku sidususe ja toimivuse tagamiseks.   

RV stsenaariumid ja rohumaade rohevõrgustikuga liitmise kriteeriumid on toodud allpool. Joonis 5 näitab 

erinevate ökosüsteemiteenuste kasvu iga stsenaariumi puhul.   

Stsenaarium 1. Miinimumstsenaarium: hõlmab üksnes „elupaikade“ ÖST rühma kuuluvaid rohumaid.  

Stsenaarium 2. Keskmine ökoloogiline sidusus: hõlmab „elupaikade“ ÖST rühma kuuluvaid rohumaid ja 

rohumaid, kus leidub kaitsealuseid liike. 

Stsenaarium 3. Kõrge ökoloogiline sidusus: hõlmab „elupaikade“ ja „mulla“ ÖST rühmadesse kuuluvaid 

rohumaid ning rohumaid, kus leidub kaitsealuseid liike. See stsenaarium on parim võimalik variant, mis 

võimaldab saavutada paljude erinevate ökosüsteemiteenuste kõrgeima pakkumise.  

  

Stsenaariumipõhise planeerimise eesmärk on vältida jäika hindamist ja pakkuda paindlikku meetodit, mis 

võimaldab arvestada kohalike huvirühmade seisukohtade ja eelistustega. Viva Grass rohevõrgustiku 

planeerimise abivahend visualiseerib ruumiliselt info rohumaade kohta, mille rohevõrgustikuga liitmine loob 

kõige rohkem sünergiaid.  

Viva Grass töövahendi eesmärk ei ole pakkuda jäiku lahendusi ega planeerimisreegleid, vaid anda vajalikku 

alusinfot informeeritud otsuste tegemiseks.   
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 Stsenaarium 
1 

Stsenaarium 
2 

Stsenaarium 
3 

Tolmeldamine ja seemnelevi    

Eluapaikade säilimine    

Globaalne kliimaregulatsioon    

Ravimtaimed    

Erosioonikontroll    

Magevee keemiline seisund    

Bio-tervendamine    

Filtreerimine/säilitamine/akumuleerimine    

Mullaviljakus    

Loomasööt    

Biomassi-põhised energiaallikad    

Loomakasvatus ja saadused    

Kasvatatavad põllukultuurid    

Joonis 5. ÖST suhteline tõus erinevate RV stsenaariumide korral, kus: 

 

  

Suur tõus 

Keskmine tõus 

Väike tõus 

Ei muutu või langeb 
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2.2.2. Viva Grass Planner’i rakendamine Saaremaa valla rohevõrgustiku täpsustamisel: Andmete 

struktuur, tulemused ja nende tõlgendamine.  

Nagu eelmises alapeatükis mainitud, loob Viva Grass Planneri rohevõrgustiku planeerimise rakendus kolm 

stsenaariumi järjest kasvava rohumaade osakaaluga rohevõrgustikus. Kasutaja saab luua ja visualiseerida RV 

stsenaariume kahel erineval viisil:  

(1) Kasutades ESRI Shape (shp) formaadis alusandmeid  

(2) Viva Grass töövahendi Planner mooduli abil  

 

2.2.2.1 ESRI Shape (shp) formaadis alusandmed 

Joonis 6 näitab RV shp faili atribuutide tabeli struktuuri. Kolm viimast veergu sisaldavad infot stsenaariumide 

1, 2 ja 3 rohumaade kohta: gn_sc1 (miinimumstsenaarium), gn_sc2 (keskmine ökoloogiline sidusus), gn_sc3 

(kõrge ökoloogiline sidusus). „1“-ga märgitud rohumaad kuuluvad antud RV stsenaariumisse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 6. RV shp faili atribuutide tabeli vaade. Kolm viimast veergu (gn_sc1, gn_sc2 ja gn_sc3) näitavad, 

millisesse stsenaariumi konkreetne rohumaa kuulub. 

Et näha, kus asuvad väärtuslikud rohumaad, mida võiks rohevõrgustikuga liita, on vajalik stsenaariumide 

visualiseerimine kaardil (joonis 7). Kaartidele on lisatud iga stsenaariumiga hõlmatud rohumaade pindala ja 

erinevate ökosüsteemiteenuste pakkumise hinnangud (0-5) (joonis 8).   
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Joonis 7. Kolm stsenaariumi rohumaade liitmiseks Saaremaa valla rohevõrgustikuga: (a) Stsenaarium 1: 

miinimumstsenaarium, (b) Stsenaarium 2: keskmine ökoloogiline sidusus, (c) Stsenaarium 3: kõrge 

ökoloogiline sidusus. Neljas kaart (d) näitab kolme stenaariumi kattuvust Saare maakonna olemasoleva 

rohevõrgustikuga.  

 

 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Joonis 8. Ökosüsteemiteenuste pakkumine erinevate Saaremaa valla RV stsenaariumide korral. X-telg näitab 

rohevõrgustikuga hõlmatavate rohumaade pindala (ha) iga stsenaariumi puhul.  

Joonised 7 ja 8 näitavad rohumaade pindala kasvu iga RV stsenaariumi puhul (24540, 37276 ja 54009 ha 

vastavalt stsenaariumides 1, 2 ja 3). Rohumaade pindala kasvuga kaasneb ka ÖST pakkumise tõus. Näiteks 

stsenaariumis 1 on 24540 ha rohumaid, mille tolmeldamise ja seemnelevi teenuse pakkumise võime on väga 

kõrge. Stsenaariumis 2 on lisaks 12736 ha rohumaid, mille tolmeldamise ja seemnelevi teenuse pakkumise 

võime on kõrge.  Stsenaariumis 3 (kõrge ökoloogiline sidusus) saavutatakse kõrgeim võimalik ÖST 

pakkumine, kuna see hõlmab 24540 ha väga kõrge ja 29833 ha kõrge tolmeldamise ja seemnelevi teenuse 

pakkumise võimega rohumaid.  

Rohumaade valiku kriteeriumid RV-ga liitmiseks rõhutavad „elupaikade“ sünergiaga seotud 

ökosüsteemiteenuseid (vt ptk 1.2.2). See on hästi näha joonisel 8: elupaikade ja mullaga seotud 

ökosüsteemiteenuste hinnangud on kõrgeimad ja produktsiooniga seotud ökosüsteemiteenuste hinnangud 

madalaimad, kuna rohevõrgustikku hõlmatakse peamiselt poollooduslikud ja püsirohumaad.  Nagu eelmise 

alapeatükis mainitud, tagab „elupaikade“ ja „mulla“ sünergiatesse kuuluvate rohumaade liitmine RV-ga 

reguleerivate ja tugiteenuste säilimise.  

Joonistel 7 ja 8 toodud kaardid ja teave peaks olema planeerijale suunavaks infoks, et mõista, milliseid 

ökosüsteemiteenuseid ja millises ulatuses pakuvad RV koosseisus olevad rohumaad.  
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2.2.2.2 Viva Grass Planner 

Viva Grass Planner võimaldab visualiseerida eeldefineeritud kolm RV stsenaariumi (vt stsenaariumide 

kirjeldus eelpool). Stsenaariumide visualiseeringud luuakse atribuutidel põhinevate valikute kaudu. RV 

stsenaariumide visualiseerimiseks Viva Grass Planner’is tuleb teha järgnevad sammud:  

1. Sisenege Viva Grass Planner’isse https://vgrass.hnit-baltic.lt/vgsites/priority/ 

2. Suumige kaardil huvipakkuvasse piirkonda ja valige nelinurkne ala, mille kohta kuvatakse RV 

stsenaariumid  

 

 

 

3. Valige ülal vasakul asuvast menüüst “Classification”, seejärel “new classification” ja “add”, et lisada 

uus klassifitseerimisreegel.  
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4. Iga RV stsenaarium vajab uut klassifikatsiooni. Et visualiseerida samaaegselt 3 stsenaariumi, tuleb 

luua 3 klassifitseerimisreeglit. Et luua klassifitseerimisreeglit, valige huvipakkuv atribuut, antud juhul 

RV stsenaarium 1 (Green network scenario 1) ja koostage atribuudi väärtustel põhinev loogiline 

lause. Antud juhul tähendab väärtus 1, et rohumaapolügon kuulub RV stsenaariumisse 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Koostage samal viisil stsenaariumid 2 ja 3.   

 

6. Valikud saab visualiseerida kihtide (layers) paneelil. 

 

 

 

7. Lisaks saab muid kihte kuvada koos RV stsenaariumidega. See võib olla kasulik, võrdlemaks 

maakonna rohevõrgustikku töövahendi pakutud RV stsenaariumidega. Selleks tuleb pakkida vastav 
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shp kiht .zip-failiks Web Mercator projektsioonis ning laadida pakitud shp fail üles “Import shp” nupu 

abil. Kiht lisatakse automaatselt “Layers” menüüsse ja kuvatakse.  

 

8. Valitud rohumaad saab alla laadida “save” menüü abil. See võimaldab kasutajal teha keerulisemaid 

GIS operatsioone allalaaditud .shp kihtidega.   

 

 

2.2.2.3 Rohevõrgustiku stsenaariumid: soovitused kasutamiseks 

Selles näites kirjeldame etappide kaupa RV stsenaariumide andmete kasutamise võimalusi ja soovitusi. 

1. Andmete analüüs 

Võite kasutada Viva Grass Planner’it, saamaks ülevaadet RV stsenaariumidega hõlmatud rohumaadest ja 

nende kattumisest olemasoleva maakonna rohevõrgustikuga. Võite uurida kohti, kus suur osa väärtuslikke 

rohumaid asub olemasolevast rohevõrgustikust väljaspool. Lisaks eeldefineeritud stsenaariumidele saate 

koostada päringuid (või päringute kombinatsioone) erinevate ökosüsteemiteenuste ja nende väärtuste 

põhjal, kasutades klassifikatsioonifunktsiooni (vt eelmine alapeatükk). Peale selle saate üles laadida 

täiendavaid andmeid .shp formaadis (nt RV, üldplaneeringu vms andmeid) ja hinnata, kuidas see mõjutab 

koostatud stsenaariume.   

Pärast andmete analüüsi võite omal valikul alla laadida stsenaariumi(d) või valitud rohumaad.  

2. RV eesmärkide määratlemine  

Pärast eelmist etappi tuleks rohumaade kihte vaadata koos muude andmekihtidega (nt metsad, 

põllumajandusmaa, kaitsealad, kultuuripärand jms), et saada terviklik pilt analüüsitavast alast.  Valla RV 

eesmärgid tuleb määratleda olemasolevate andmete, kohaliku teadmise ja maakonna RV üldiste eesmärkide 

põhjal.  

Valla RV kavandamise eesmärgid võivad olla näiteks: (1) elurikkuse tagamine, peamiste loodusväärtuste 

ühendamine ja (2) looduslike ökosüsteemide sidususe tagamine, ühendades looduskaitsealad ja elurikkuse 

koondumispunktid. Eelmises etapis saadud andmete põhjal saab hinnata ala potentsiaali RV eesmärkide 

täitmise seisukohast.  

Selle etapi tulemusena võivad ilmneda konfliktsed eesmärgid.  
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Joonis 9. Näide erinevate andmekihtide (maakonna RV ja 3 RV stsenaariumi) ülekattest Kirde-Saaremaal. 

 

3. Valla RV täpsustamine ja toimivuse analüüs 

Et aru saada, kas RV vajab täpsustamist, tuleb hinnata olemasolevat rohevõrgustikku erinevate 

ökosüsteemiteenuste pakkumise ja multifunktsionaalsuse seisukohalt.  Rohevõrgustikku tuleb analüüsida 

kui: 

a) Elurikkuse kaitse vahendit; 

b) Ökoloogilise sidususe säilitamise vahendit; 

c) Rekreatsioonivõimaluste pakkujat.  

 Viva Grass RV rohumaade shp andmekiht annab selleks analüüsiks vajalikku teavet: kaitstavate liikide arv 

rohumaatükil, ökosüsteemiteenuste, sh rekreatsiooniga seonduvate ökosüsteemiteenuste pakkumine.   

 3.a Elurikkuse kaitse/säilitamine 

Üks RV peamisi funktsioone on elurikkuse kaitse. Seetõttu on vajalik määratleda: 

a) Kõrge elurikkusega alad; 

b) Killustatud elupaigad.    

  Viva Grass RV rohumaade shp andmekiht annab kasulikku teavet killustatud väärtuslike rohumaade ja 

kõrge elurikkusega rohumaade kohta (joonis 10).  
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Joonis 10. RV stsenaariumi 1 (punasega) kuuluvate rohumaade puhul on näha killustatud mustrit.  

 

3.b Ökoloogiline sidusus ja maastiku multifunktsionaalsus 

Kõrge ökoloogilise sidususega multifunktsionaalse RV saavutamiseks tuleb: 

a) Määratleda alad, kus paljude erinevate ökosüsteemiteenuste pakkumine on kõrge, keskendudes 

reguleerivatele ja tugiteenustele.   

b) Tagada, et tuumalad oleks omavahel piisavalt ühendatud). 

 

 Viva Grass RV rohumaade shp andmekiht annab vajalikku teavet rohumaade määratlemiseks, kus paljude 

erinevate ökosüsteemiteenuste pakkumine on kõrge (nn “kuumad punktid”, hotspots) (joonis 11).  
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Joonis 11. Ökosüsteemiteenuste koondumiskohad ehk “kuumad punktid” Ida-Saaremaal. Rohumaade 

multifunktsionaalsust näitab ökosüsteemiteenuste arv, mille pakkumine on keskmisest kõrgem (>3). 

 3.c Rekreatsiooniga seotud ökosüsteemiteenused 

RV pakub võimalusi rekreatsiooniks, eriti linnade ja asulate läheduses. Seetõttu on vajalik määratleda RV 

komponentide potentsiaalne väärtus rekreatsiooni seisukohalt.  

 Viva Grass RV rohumaade shp andmekiht annab teavet rohumaade pakutavate rekreatsiooni ja 

haridusega seotud ökosüsteemiteenuste kohta.  

4. Konfliktide tuvastamine ja RV kavandamine 

Kuigi RV on olemuslikult multifunktsionaalne, on RV kavandamisel vajalik tuvastada huvide konfliktid. Kui 

võimalikud konfliktid ja kattuvused on välja selgitatud, saab eelmistes etappides kogutud info põhjal 

kavandada ja rakendada valla RV.     
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