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Kohaliku tasandi looduskaitse olulisus

• Säästva arengu eesmärk 15, alameesmärk 15.9 (ökösüsteemi
teenuste ja elurikkuse väärtuste integreerimine riiklikesse ja 
kohalikesse planeeringutesse, strateegiatesse ja eelarvetesse ning 15C 
(kestlikud kohalikud kogukonnad, et vältida elurikkuse
ekspuateerimist);
• Bioloogilise Mitmekesisuse Konventsioon (CBD) – kohaliku tasandi

markeerimine alates 2010, Euroopa Maastikukonventsioon (2000)
• Euroopa Elurikkuse Strateegia 2020 – jõustus 2011, 2015 

vahehindamine, uue (2030) strateegia koostamine
• EL Regioonide Komitee arvamused



Eurooplaste suhtumine elurikkusesse (2018)

• 71% eurooplastele on mõiste “elurikkus”  tuttav, 41% teab, mida see 
tähendab (see näitaja on alates 2015. aastast 11% tõusnud). Eestis on 
teadlikkus keskmisest madalam;
• Tõusnud on toetus elurikkuse kadumise vastu võitlemisele
• 30% eurooplastele on mõiste Natura 2000 tuttav, Eestis on see näitaja 

üle keskmise
Kokkuvõtte, EL ja liikmesriikide lõikes, võrdlus 2015. aasta uuringuga: 
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey
/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2194

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2194


Siseriiklikud võimalused

• Looduskaitseseadus (tiheasustusalade määramine), planeerimisseadus, 
riiklikud strateegiad (sh maaelu arengukava ja keskkonnastrateegia ja 
planeeringud, riiklikud ja maakonnaplaneeringud
• KOV-tasandi kaitstavad loodusobjektid, nende kaitse- ja kasutustingimused

(LKS, menetluse erisus planeeringu alusel kaitse alla võtmise korral)
• Kohalikud kaitsealad – ei saa dubleerida riigi ülesandeid (nt Natura 2000), 

peab lähtuma kohalikest väärtustest, vajadustest ja huvidest (KÕK -
https://bioneer.ee/riigikohus-kohaliku-kaitseala-v%C3%B5ib-luua-ka-
kaevandamisohu-korral)
• Erinevate väärtuste (sh väärtuslikud põllumaad, miljööväärtuslikud alad

jne) tuvastamine, kattuvused – kaasamine, argumenteerimine ja 
asjakohaste mõjude hindamine. Väärtuslike põllumaade kajastus MP-s 
informatiivne, täpsustamise võimalused ja vajadused (Saue valla näide)

https://bioneer.ee/riigikohus-kohaliku-kaitseala-v%25C3%25B5ib-luua-ka-kaevandamisohu-korral


Ökosüsteemi teenused/loodushüved

• Aastatuhande Ökosüsteemi Hindamise Aruanne (Millienium Ecosystem 
Assessment) – mõiste ja klassifikatsioon
https://www.millenniumassessment.org/documents/document.300.aspx.p
df
• Katsed loodushüvede väärtusi kaardistada – TEEB (Economics of 

Ecosystems and Biodiversity, http://www.teebweb.org/)
• SEI väljaanne “Ökosüsteemiteenused : ülevaade looduse pakutavatest

hüvedest ja nende rahalisest väärtusest” (2012) -
https://www.digar.ee/arhiiv/et/raamatud/14947
• Ökosüsteemi ebateenused/pahateenused (ohtlikud metsloomad, võõrliigid, 

haigused, taristukahjustused jne)
• EL lähenemine ökosüsteemi teenused ja roheline infrastuktuur

https://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/index_en.htm

https://www.millenniumassessment.org/documents/document.300.aspx.pdf
http://www.teebweb.org/
https://www.digar.ee/arhiiv/et/raamatud/14947
https://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/index_en.htm


Ökosüsteemi teenused (MAES)

1. Tugiteenused (supporting services) – teenused nagu aineringe, 
mullateke, fotosüntees, elupaigad;
2. Reguleerivad teenused (regulating services) – teenused, mis 
mõjutavad kliimat, vee-, õhu- ja mullakvaliteeti, veevarusid, üleujutusi, 
samuti tolmeldamine;
3. Varustusteenused (provisioning services) – teenused, mida inimene
saab ökosüsteemilt näiteks toidu, vee, puidu jm materjalidena;
4. Kultuuriteenused (cultural services) – teenused, millega loodus
pakub esteetilist ja vaimset naudingut, on lõõgastumise kohaks ja uute
teaduslike teadmiste allikaks.



Ökoloogiline võrgustik (Bennett, Mulongoy 2006) 

- Tuumalad/tugialad (core areas);
- Puhveralad (buffer zones);
- Maastikukoridor (landscape corridor)
- lineaarne koridor (linear corridor), nagu näiteks hekk, metsariba või jõgi; 
- Astmelauad (stepping stones), see tähendab väikeste elupaikade rida, 

mida kasutatakse liikumise ajal varjupaigana, söötmiseks ja 
puhkamiseks.

Taust ja rakendamine Eestis: Kadri Kaska magistritöö “Rohelise võrgustiku
rakendumine Põlvamaa omavalitsustes”, 2014 
https://dspace.emu.ee/xmlui/handle/10492/1687

https://dspace.emu.ee/xmlui/handle/10492/1687


Servaefekt, teoreetiline olemus – maastikuline mitmekesisus



Servaefekt, aga … ainult serv ei toimi. Vajadus
läheneda elupaiga/maastikuelemendi põhiselt



Rohevõrgustiku määratlemine ÜP-s

• Planeeringutasandite ja RV ruumielementide hierarhia (ülalt alla vs alt 
üles), maakonnaplaneeringu elementide ja tingimuste/kitsenduste
muutmine/täpsustamine
• RV toimivusanalüüsi olulisus, võimalused - rohevõrgustiku

planeerimisjuhend, Keila valla ja Tartumaa (Laeva, Nõo, Rõngu, 
Ülenurme) näited
• Maakasutusmuutused, konfliktid (asustus, tehniline taristu, 

maavarade kaevandamine)
• Töö kaardiandmetega, detailplaneeringutega

(projekteerimistingimused, ehitusload)



Harju maakonna/Keila valla RV täpsustamise
näide

t
Harju maakonna RV
Täpsustatud valla RV



Tartumaa (Laeva, Nõo, Rõngu, Ülenurme) RV KOV ÜP-des

• KOV-ide planeeringud 2006-2009, 2017 eelnõu (Ülenurme)
• MK teemaplaneering ja Maakonnaplaneering 2030+
• RV käsitluse aluseks MK teemaplaneering (ajastus)
• KOV tasandil RV alada ulatus üldiselt suureneb
• RV elementide eristamine varieerub (Laeva Nõo eristatud, Ülenurme Rõngu

eristamata)
• Kattuvuste ulatused KOV-ide lõikes varieeruvad

Kaia Kivikas magistritöö (2018) “Tartu maakonna rohelise võrgustiku analüüs
planeeringutes” https://dspace.emu.ee/xmlui/handle/10492/4216

https://dspace.emu.ee/xmlui/handle/10492/4216


Rohelise võrgustiku kasutustingimused

• Määratlemine
• Rakendatavuse analüüs, õigusselgus sõnastamisel
• Argumendid ja asjakohased mõjud
• Täpsusaste, kaalutluspiirid
• Erandid
• Hierarhia
• Kohapõhised erisused
• Tegevused/kasutused: asustus, rekreatsioon, tehniline taristu/teed, 

kaevandamine/maavarad



Kohaliku tasandi näited, ÖS ja RV

• Rekreatiivsete ökosüsteemi teenuste koosloome kohalikul tasandil
Laulasmaa Maastikukaitsealal – vajadus, tulemused ja väljakutsed
• Rahvusvaheline elurikkuse uuringuprojekti IMAGINE rakendamine

Harku vallas, sh maakattepõhine ökosüsteemi teenuse hindamine
Harku valla rohevõrgustikus



2010 2015

Laulasmaa MKA näide

KOV– algatus

Koosloome - kaasamine

Ametkondade koostöö



Regulating services' supply capacity

Location: Harku municipality, Harju County, Estonia
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Provisioning services' supply capacity

Location: Harku municipality, Harju County, Estonia
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Cultural services' supply capacity
Location: Harku municipality, Harju County, Estonia
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Ecosystem disservices' supply capacity

Location: Harku municipality, Harju County, Estonia

Legend
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Author: Janne Schasmin
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Harku valla maakattetüüpide ÖS potentsiaal



RV ja keskmise/kõrge ÖS 
potentsiaaliga alad

RV täiendamise ettepanekud ÖS 
potentsiaali hindamise põhjal



Järeldused

Metsadel, rabadel ja veekogudel on kõige suurem potentsiaal pakkuda
ÖST. Kaardistamise tulemusel selgus, et ÖST pakkumine ja ruumiline
jaotus Harku vallas on pigem hea, kuid mõned parandused
rohevõrgustikus võiks siiski teha.

Rohkem infot: Janne Schasmin magistritöö “Land cover scores-based
ecosystem services supply assessment for green infrastructure
planning: case of Harku rural municipality” (2019).
https://dspace.emu.ee/xmlui/handle/10492/4929

https://dspace.emu.ee/xmlui/handle/10492/4929


1. Sõrve koridorid

- 2 uut koridori
- 3 tugiala ühendamine
- Kõrge ÖS potentsiaali
indeks
- Elamualade piirkond
- Parandab sidusust
- Konfliktialad (ristumine 
teega)



2. Laabi mets
- Uus tugiala
- Väga kõrge ÖS indeks
(kultuurilised ja regulatiivsed
teenused)
- Tasakaalustab elamupiirkonda
- Koridori laiendamine tugialaks



Mets ja rohealad/rohevõrgustik
-Metsaseaduse muudatus alates 01.09.2020 . § 42. Omaniku
kohustused metsa majandamisel (3) Planeeringuga linna kui
asustusüksuse rohealaks määratud alal kasvavat metsa ei tohi raiuda
kohaliku omavalitsuse nõusolekuta. Raie kooskõlastatakse kohaliku
omavalitsusega enne metsateatise esitamist.
Õiguskantsleri seisukoht: 
https://www.oiguskantsler.ee/et/seisukohad/seisukoht/metsaseaduse-
muudatuse-p%C3%B5hiseadusp%C3%A4rasus

https://www.oiguskantsler.ee/et/seisukohad/seisukoht/metsaseaduse-muudatuse-p%25C3%25B5hiseadusp%25C3%25A4rasus


Mets ja rohealad/rohevõrgustik

Keskkonnaameti seisukohad:
• Keskkonnaametile teadaolevalt oli 2018. a üle Eesti üldplaneeringutega seatud

metsade majandamisele kitsendusi ca 24 000 ha ulatuses. Valdavalt on 
kitsenduseks lageraie keeld, /…/. Kuid esineb ka lageraielangi suurusele seatud
piiranguid.
• Et metsaregister saaks metsaomaniku poolt planeeritud tegevuse hindamisel

arvestada ka üldplaneeringuga seatud kitsendusi, peavad need kitsendused
olema kantud kaardikihile, mida metsaregister on võimeline n-ö lugema.
• Roheala eesmärk on ennekõike maakasutusviisi määratlemine ning metsade

majandamine (sealhulgas ka lageraie) on igatepidi roheline maakasutusviis –
mets teatavasti taastub.

Allikas: https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/kohalikule-
omavalitsusele

https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/kohalikule-omavalitsusele


Mets ja rohealad/rohevõrgustik

Ekspertide vaade (Hardi Tullus): Eesti ja ka lähiriikide metsad on pool-
looduslikud, midagi on inimene istutanud ja midagi on loodus lisanud. 
Selliste metsade liigirikkus on hea ja nende jätkusuutlik majandamine
puidu allikana ning metsaliikide elupaigana on edukalt ühildatav. Tuleb
olla realist – metsa kõiki väärtusi ei saa üheaegselt samas puistus
maksimeerida. Seades peamiseks eesmärgiks puidukasutuse, kaotame
paratamatult liigirikkuses. Seades esimeseks loodusliku elupaiga, 
kaotame puidukasutuses.
https://www.metsamajandusuudised.ee/uudised/2019/10/23/uro-
kliimateadlaste-raport-metsandus-aitab-leevendada-kliimakriisi

https://www.metsamajandusuudised.ee/uudised/2019/10/23/uro-kliimateadlaste-raport-metsandus-aitab-leevendada-kliimakriisi


Ranna ja kalda-alade kaitse kohalikul tasandil
Looduskaitseseaduse ja veeseaduse võimalused/väljakutsed. 
Lohusalu poolsaare näide – ehituskeeluvööndi muudatused, nende sisulised
kaalutlused, ametkondade koostöö ning looduskaitseseaduse, 
maareformiseaduse ja planeerimisseaduse koosmõjud.

2005 – valla ÜP määras poolsaare tiheasustusega ala – MRS/LKS 
(ehituskeeluvöönd 50m/kooskõlastamata)
Valdavalt metsa-ala
2019 – TP-ga ÜP muutmine, EKV vähendamise ettepanek 100m
KKA osaline kooskõlastamine – ehitusjoone kujunemise põhjalik analüüs, 
looduskoosluste analüüs, inimtegevuse kahjuliku mõju piiramine, ranna
eripära arvestav asustus, vaba liikumine ja juurdepääsud
https://dhs-adr-kea.envir.ee/Display.aspx?ID=289479&Root=289479

https://dhs-adr-kea.envir.ee/Display.aspx%3FID=289479&Root=289479


• Rannajoone ja siseveekogudega soetud avaliku ruumi ja selle
kujundamise mõjud rahvatervisele- ja heaolule, BlueHealth
projekti tulemused https://bluehealth2020.eu/about/

• Eesti alaprojekt – Anne kanali ja selle lähiala tervise ja heaolu
mõjude analüüsimine

• Virtuaalreaalsuse kasutamisvõimalused/tööriistad, et 
kogukonnad ja planeerijad saaksid hinnata sinialade tervise ja 
heaolu potentsiaali maksemaalse kasutamise võimalusi

https://bluehealth2020.eu/about/


Integreeritud rannikuhaldus (ICZM)

EL taustainfo: https://ec.europa.eu/environment/iczm/index_en.htm
Rakenduspraktika Eestis - Rannikuala integreeritud korralduskava
Lääne-Viru testalal (Maila Kuusik, Tarmo Pikner, Anu Printsmann, Janar
Raet https://dspace.emu.ee/xmlui/handle/10492/5479
Korralduskava on teadmistepõhine ja soovituslik dokument, mis põimib
erinevaid arengustrateegiad ning mida saab kasutada mitmete
planeeringute, arengukavade ja strateegiliste projektide väljatöötamisel
(vt joonis 2). Korralduskava koosneb kahest osast: a) väärtuste, 
kitsaskohtade ja võimaluste põhise konteksti kirjeldus ning b) 
korralduskava tegevuste osa, mis sisaldab integreeritud tegevusi ja 
skeemi.

https://ec.europa.eu/environment/iczm/index_en.htm
https://dspace.emu.ee/xmlui/handle/10492/5479


• Kaasamine
• Analüüsid (rahvastik, mere- ja 

maakasutuse maatriks, 
keskkond, vastuolude
kaardistamine
• Valdkonnapõhised tegevused



Atmosfääriõhu kaitse seadus ja ÜP

AÕKS mürakategooriate regulatsioon § 57, mürakategooriate arvestamine käib ÜP 
juhtotstarvete paiknemise kaudu (juhtotstarbe nimetused on üldistatud). 
Normtasemete määrusele https://www.riigiteataja.ee/akt/121122016027 on viide
AÕKS § 56 lg 4 ning kategooriate normtasemed on määruse lisas nr 
1 https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1211/2201/6027/KKM_m71_Lisa1.pdf

Planeeringu koostamisel ja juhtotstarvete kavandamisel tuleb arvestada
mürakategooriates lubatud maksimaalse müratasemega, et oleks võimalik jääda
müra sihtväärtuste piiresse. Näiteks on oluline liikluse vms müra tekitava
tegevusega maa-ala kaugus haridusasutuse vms müratundlikust alast.
Leevendusmeetmed! Tuleb arvestada, et müra tase on reguleeritud välisõhus,
mistõttu leevendusmeetmeks ei saa olla heli isoleerivad hoonepiirded. Nõudeid
rakendatakse selle kaudu, et uute planeeringute koostamisel tuleb tagada, et
planeeringu elluviimisel ei ületataks piirkonna jaoks AÕKS kehtestatud müra
normtaset ning selle tagab planeeringust huvitatud isik.

https://www.riigiteataja.ee/akt/121122016027
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1211/2201/6027/KKM_m71_Lisa1.pdf


Aktuaalseid arengud/infoallikad
• 28.01.2020 Webinar Public Space in the Green and Recreative City: 

https://www.nordregio.org/events/webinar-public-space-in-the-green-and-
recreative-city/
• EL koostab uut strateegiat “EL 2030 bioloogilise mitmekesisuse strateegia”, 

kuni 20.01.2020 kogutakse avalikku tagasisidet
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-
7908307_et
• Keskkonnaõiguse Keskuse koolitused “Keskkonnaõiguse põhialused juriidilise

erihariduseta huvilistele” ja “Uued arengud ehitamise ja ruumilise
planeerimise valdkonnas kohaliku omavalitsuse ametnikele” veebruaris: 
http://www.k6k.ee/meie-teenused/koolitused/2020-koolitused
• Põllumajandusmaastike elurikkuse teemapäev, Maaeluministeerium

21.01.2020 (valmib videosalvestus): 
https://www.agri.ee/et/pollumajandusmaa-elurikkuse-teemapaev-21-jaanuar-
2020
• Riigihalduse ministri käskkiri 13.01.2020 – ÜP uuringute taotlusvoor sh

rohetaristut suunavate tingimuste täpsustamine

https://www.nordregio.org/events/webinar-public-space-in-the-green-and-recreative-city/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-7908307_et
http://www.k6k.ee/meie-teenused/koolitused/2020-koolitused
https://www.agri.ee/et/pollumajandusmaa-elurikkuse-teemapaev-21-jaanuar-2020

