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SISSEJUHATUS 
 
Dünaamilises keskkonnas on looduses toimuvad muutused üha enam inimeste juhitud, 

inimesed muutuvad maastikul domineerivaks ja looduskeskkond on seega järk-järgult 

killustatum. Igasugune maastik kui inimeste elukeskkond vajab kaitset, hoolt ja kokkuleppeid. 

Maastiku planeerimist peetakse looduskaitse korraldamise põhivahendiks väljaspool 

kaitsealasid. Ökoloogilise võrgustiku säilitamine ja kujundamine on maastikuplaneerimise 

üheks võtmeküsimuseks. (Sepp et al 1999) 

 
Ökoloogilise võrgustiku mõistet on arendatud üle kogu maailma alates 1970ndatest ning see 

on saanud palju toetust oma kasuliku funktsiooni ja tõhususe tõttu. Ökoloogiliste võrgustike 

kontseptsioon annab komplekssema lähenemise looduskaitse ja keskkonnakaitse küsimustele. 

Looduslike ja poollooduslike ökosüsteemide/alade vahelise ruumilise struktuuri rajamisega 

proovitakse ühtlustada majanduslikku maakasutustava koos keskkonnakaitse ja looduskaitse 

eesmärkidega. Roheline võrgustik on osa ökoloogilisest võrgustikust ning selle eesmärk on 

kujundada looduslike alade nii ökoloogilisest, loodus- ja keskkonnakaitselisest kui ka 

sotsiaalsest aspektist põhjendatuim ruumiline struktuur.  

 

Eestis rakendati ökovõrgustiku põhimõtet juba 1960. aastail, kui püüti luua korda meie 

loodusvarade kasutuses ja planeerimises (Külvik & Sepp 1998). Ökoloogilise võrgustiku 

põhimõtted olid Eestis välja töötatud 1980. aastateks ja neid rakendati füüsilises 

planeerimises. Planeeringu koostamisel tuleb järgida liigilt üldisemas kehtestatud 

planeeringus sätestatut, et tagada ruumilise arengu järjepidevus (Lass 2003). Üleriigilise 

planeeringuga „Eesti 2010” määratleti 12 rahvusvahelise ja üleriigilise tähtsusega rohelise 

võrgustiku tuumala ning neid ühendavad peamised koridorid. Alates 2007. aastast on Eesti 

tervikuna kaetud rohelise võrgustiku planeeringuga maakonna tasandil, mis tugineb ühtsetel 

metoodilistel alustel (Sepp, Veersalu 2013). Rohelise võrgustiku planeeringuga on 

määratletud tuumalad ja rohekoridorid, mida omakorda on üld- või teemaplaneeringutega 

omavalitsuse tasandil täpsustatud ning seatud rohelise võrgustiku toimimist tagavad 

tingimused.  
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Üleriigilise planeeringu „Eesti 2010” rakendumise kohta koostatud eksperthinnangutes ja 

üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+” sisendite kokkuvõtetes on ära märgitud erineva taseme 

planeeringute omavahelist nõrka sidusust ja varasemalt kehtestatud planeeringutes, sh 

teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused”, püstitatud 

eesmärkide täitmise analüüsi puudulikkust. Üleriigilises planeeringus „Eesti 2030+” on 

samuti märgitud, et üldplaneeringutes tuleb rohkem tähelepanu pöörata rohelise võrgustiku 

alade piiride ja kasutustingimuste täpsustamisele. 

 

Rohelise võrgustiku toimimise meetmete rakendamine sõltub planeeringuid kehtestavatest 

haldusorganitest, kellel on pädevus otsustada, kui oluliseks rohevõrgustiku toimimist 

peetakse. Kuna varasemalt ei ole uuritud, kuidas rohelise võrgustiku temaatika kogu 

maakonna omavalitsuste tasandil arendus- ja planeerimistegevuses on rakendunud, siis sellest 

tulenevalt on valitud käesoleva töö teema.  

 

Käesolev uurimustöö analüüsib rohelise võrgustiku alade planeeringu rakendumist Põlva 

maakonna omavalitsuste tasandil. Magistritöö eesmärk on uurida rohelise võrgustiku alade 

toimimist tagavate tingimuste seadmist üldplaneeringutes ja nende rakendumist ning 

kasutamist maakasutuse arendus- ja planeerimistegevuses Põlvamaa omavalitsustes. 

Töö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgnevad uurimisülesanded: 

� selgitada, kui palju ja millest tingituna on muudetud/täpsustatud rohelise võrgustiku 

alasid omavalitsuste üldplaneeringutes võrreldes Põlvamaa teemaplaneeringus 

„Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused” määratud aladega; 

� selgitada, millised rohelise võrgustiku toimimist tagavad kasutustingimused on Põlva 

maakonna omavalitsuste üldplaneeringutes seatud ja kui palju nende tingimustega 

maade arendus- ja planeerimistegevuses reaalselt arvestatakse; 

� selgitada, kas üldplaneeringute keskkonnamõju strateegilise hindamisega on 

tuvastatud olulist mõju rohelise võrgustiku toimivusele, sidususele ja tulenevalt sellest 

seatud leevendavaid meetmeid; 

� selgitada, kas rohevõrgustiku aladel ja nendele aladele üldplaneeringutega seatud 

kasutustingimustega arvestamisel on tekkinud valla maade arendus- ja 

planeerimistegevuses probleeme, vastuolusid. 
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Magistritöö kirjandusülevaate osa annab ülevaate rohelise võrgustiku käsitlustest ja 

planeerimisest, rohelise võrgustiku struktuurielementidest ning rohelise võrgustiku 

rakendamisest ruumilisse planeerimisse.  

 

Töö materjali ja metodoloogia osas tutvustatakse Põlva maakonna teemakohast olustikku ning 

selgitatakse andme kogumise ja analüüsimise meetodeid. 

 

Tulemuste ja arutelu peatükk on esitatud analüüsitavate alateemade kaupa ning annab 

ülevaate rohelise võrgustiku alade käsitlusest Põlvamaa omavalitsuste üldplaneeringutes ning 

rakendumisest arendus- ja planeerimistegevuses.  

 

Peatüki lõpetab kokkuvõttev arutelu, mis seostab ja põhjendab saadud tulemusi ning on 

aluseks järgnevalt esitatud järeldustele.  

 

Töö autor tänab kolleege Põlvamaa omavalitsustest töö valmimisele kaasaaitamise ning oma 

juhendajaid asjalike nõuannete eest. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE JA PROBLEEMI PÜSTITUS 

1.1. Rohelise võrgustiku käsitlused 

 
Maakasutuses on toimunud viimastel aastakümnetel nii Euroopas kui Eestis olulised 

muutused. Suuremas osas Euroopas on toimunud maakasutuse intensiivistumine ja sama trend 

on esinenud ka Eestis. Intensiivistumine on toimunud peamiselt linnade laienemise tõttu 

(Eestis eelkõige Tallinna ümbruses). Majandusliku konkurentsi surve põllumajanduses ja 

metsanduses ning linnastumine põhjustavad maastikes ja looduskooslustes pöördumatuid 

muutusi. Väheneb maastike mitmekesisus ja maastike sidusus kaob, tekib maastike ja 

looduslike alade killustatus. 

 

Maakasutuse polariseerumine toob kaasa mitmed olukorrad: osa maast on kasutamata või 

rikutud, teise osa kasutamisintensiivsus liiga suur (ehitussurve ja külastuskoormuse kasv 

rannikulaladel, ehitussurve linnamaastikele ning valglinnastumine), põllumajandusmaa 

kasutusest väljalangemine põllumaade võsastumise ja metsastumise tõttu, bioloogilise ja 

maastikulise mitmekesisuse vähenemine ja pool-looduslike koosluste pindala vähenemine 

põllumajanduse kohatise intensiivistumise tõttu ning mahajäetud objektidest tekkinud 

maastike risustatuse.  

 

Maastike tasemel on loodus suhteliselt dünaamiline süsteem, mis reageerib keerulistele 

keskkonna- ja maakasutustingimustele. Maakasutust peetakse kogu ökosüsteemi kui terviku, 

selle isetaastumisvõime ja maastiku kandevõime mõjutajaks. (Mander et al 1995) 

Maakasutus mõjutab looduslike liikide elupaikade kvaliteeti, rände ja levimise võimalusi, mis 

on killustatud maastikel väga oluliseks aspektiks liikide ellujäämisel (Jongman 2003). 

Looduslike alade killustumine, mis on põhjustatud intensiivsest põllumajandusest, 

metsamajandusest, infrastrukuurivõrkude ehitamisest, linnaliste asulate laiendamisest, on 

endaga kaasa toonud üksteisega tihedalt seotud alade kaitse olulisuse (Jongman et al. 2004). 

 

Euroopa looduse terviklikule käsitlusele lõi 1980. aastatel alused arusaam elupaikade 

killustumisest ja isolatsioonist ning ökoloogilise sidususe kadumisest, mis viib bioloogilise 
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mitmekesisuse kahanemisele ühtemoodi nii kaitsealadel kui neist väljaspool (Sepp, Veersalu 

2013).  

Euroopa võttis looduskaitse suuna looduse käsitlusele tervikuna. Liikide kaitselt mindi üle 

koosluste ja elupaikade kaitsele, sealt edasi haarati juba kogu maastik. (Külvik, Sepp 1998) 

Maastikul saavad kokku reljeef, atmosfäär, veestik, mullastik, elustik ja inimene koos kõige 

oma looduga. Maastikku võib ka vaadelda kui ökosüsteemide mosaiiki, mis koosneb 

kildudest, mida inimene on eri määral muutnud. Kuna inimese surve maastikele on järjest 

suurenemas, siis huvitab meid, milline peaks olema looduslike ja inimese kujundatud 

maastikuelementide vahekord ja ruumiline paigutus, et maastik ja elu sellel säilitaksid oma 

näo. Selle vahekorra määrab ökoloogiline võrgustik – maastiku elutoetavate komponentide 

seostatult toimiv süsteem, mis aitab hoida seal looduslikku mitmekesisust. (Külvik, Sepp 

1998) 

Tuginedes märkimisväärsetele edusammudele maastikuökoloogias ja suurenenud teadmistele 

liikide ökoloogilistest vajadustest, töötati 1970ndatel välja ökoloogilise võrgustiku 

kontseptsioon kui keerulisem lähenemine keskkonna- ja looduskaitse probleemidele. Alates 

sellest ajast on arendanud ja rakendanud seda kontseptsiooni mitmetel otstarvetel erinevad 

asutused ja teadusinstitutsioonid kogu maailmas, näiteks Eesti ja Leedu olid Euroopas 

esimeste riikide hulgas, kes ökoloogilise võrgustiku aluspõhimõtted välja töötasid. 

Ökoloogise võrgustiku kontseptsioon on saanud palju toetust, sest see annab praktilise 

lahenduse kuidas ühtlustada bioloogilise mitmekesisuse säilitamine ja keskkonnakaitse 

majanduslike maakasutustavadega. (Sepp, Kaasik 2002) 

Ökoloogilise võrgustiku kohaldamisel varieeruvad selle lähenemisviisid kogu Euroopas ning 

ökoloogiliste võrgustike kujundamisel on kasutatud erinevaid meetodeid ja teabeallikaid. 

Tihti sõltuvad need lähenemisviisid sotsiaalsest, poliitilisest, geograafilisest või 

biogeograafilisest kontekstist. Võrgustike kavandamine põhineb sageli informatsioonil riigis 

esinevate looduslike ja maastikuliste väärtuste kohta ja eksperthinnangutel. Ökoloogiliste 

võrgustike kohta on kolm peamist kontseptuaalset lähenemisviisi: öko-stabiliseeriv, bio-

ökoloogiline, rohealad. Paljudel juhtudel kasutatakse võrgustiku kujundamisel nende 

lähenemisviiside kombinatsiooni. (Jongman et al. 2004, Bonnin et al 2007) Mõisted 

ökoloogiline võrgustik ja rohealad on seotud elukeskkonna ning selle arenguga (Jongman, 

Pungetti 2004). 
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Öko-stabiliseeriv lähenemine keskendub kogukondade ja liikide kompleksidele ning 

eesmärgiks on omavahel seotud ökosüsteemide ühtse ruumilise struktuuri säilitamine. See on 

olnud aluseks Eesti, Leedu ja Venemaa võrgustikele, samuti maastike ökoloogilise stabiilsuse 

territoriaalsetele süsteemidele Tšehhis ja Slovakkias. Öko-stabiliseeriv lähenemine keskendub 

olemasolevate loodusvarade juhtimisele selle asemel, et neid taastada või luua uusi. (Bonnin 

et al 2007) See lähenemisviis põhineb 1974. aastal Vene geograaf Rodomani poolt kasutusele 

võetud polariseeritud maastike mõistel (Jongman et al 2004), mis hõlmab maastike 

kandevõimet ja maa jagamist nii et inimkesksed tuumalad, puhvertsoonid ja üleminekualad 

ühel pool ja suured looduslikud ökosüsteemid teisel pool, nendevahelised üleminekutsoonid 

on võtmeelemendiks (Bonnin et al 2007). 

 

Tugevalt polariseeritud süsteemi idee on vähendada entroopiat ja suurendada iseregulatsiooni 

piirkonnas. Polariseeritud maastike mudeliga sai kirjeldada pöördolukorda, kus ei lähtutud 

mitte majanduslikust, vaid ökoloogilisest huvist. (Külvik et al 2003) Polariseeritud maastike 

mõiste on aluseks funktsionaalse tsoneerimise teooriale kaasaegses maakorralduses ning 

esindab säästva arengu idee territoriaalset väljatöötamist (Kavaliauskas 1995). 

 

Bio-ökoloogiline lähenemine keskendub liikidele ning rõhutab taastamise plaane. 

Maastikuökoloogia seisukohalt on rohkem protsessile orienteeritud. Bio-ökoloogilist 

lähenemist kasutatakse peamiselt Lääne-Euroopas, eriti Hollandis ja Belgias. Šveits kasutab 

seda lähenemist, võttes arvesse võimalikku maastiku arengut. (Bonnin et al 2007) 

 

Rohealad on avatud looduslikud või poollooduslikud alad, millel on lineaarne vorm ja mis on 

kavandatud multifunktsionaalse ökoloogilise, puhke- ja esteetilise perspektiiviga. Enamik 

neist ümbritsevad linnapiirkondi ja pakuvad üldsusele võimalusi lihtsaks juurdepääsuks 

looduse rohelisematele maastikele. Kuigi enamasti on see lähenemisviis arenenud Ameerika 

mandril, on seda pärast 1970ndaid kasutatud maakasutuse planeerimisel mõnedes Euroopa 

piirkondades, nt Lissaboni piirkonnas Portugalis. Seda kasutatakse üha enam Euroopas 

piirkondlikul või kohalikul tasandil. (Bonnin et al 2007) 

Ökoloogilise võrgustiku rajamise idee pakuti esmakordselt välja Hollandis 1980ndatel ja 

1990ndatel kinnitati see Hollandi valitsuse riikliku looduskaitse kava osana (Sepp, Kaasik 
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2002). Üleeuroopalise tähelepanu pälvis võrgustike idee 1990ndate algul ning just Hollandi 

valitsuse initsiatiivil hakati seda jõuliselt toetama ka Kesk- ja Ida-Euroopas.  

 

Esialgse Euroopa ökoloogilise võrgustiku kontseptsiooni kui kaitse mudeli avaldas Bennett 

(1991). Selle kohaselt on ökoloogiline võrgustik koherentne looduslike ja/või pool-looduslike 

maastikuelementide ühendatud süsteem, mille eesmärgiks on säilitada või taastada 

ökoloogilisi funktsioone bioloogilise mitmekesisuse säilitamiseks, samas pakkudes sobivaid 

võimalusi loodusressursside jätkusuutlikuks kasutamiseks. (Bennett 1991) Tugevamad 

mõisted ja kriteeriumid üleeuroopalise ökoloogilise võrgustiku kui bioloogilise mitmekesisuse 

säilitamise vahendile on tekkinud hiljem. (Rientjes, Drucker 1996)   

 

Ökoloogiliste võrgustike terminoloogia on erinevates piirkondades ja keeltes erinev. Mõiste 

„ökoloogiline võrgustik” on arenenud Euroopas erinevates keeltes samatähenduslikult 

1990ndate algusest eesmärgiga ühendada kõik looduslikud ja pool-looduslikud alad ühtseks 

kogu territooriumi hõlmavaks süsteemiks, mis oleks looduskaitse ruumiliseks karkassiks. 

(Remm, Mander 2001) Ökoloogilise võrgustiku mõistet on kasutatud kõige olulisematel 

rahvusvahelistel foorumitel viimaste aastate jooksul, sealhulgas Rahvusvahelise 

Looduskaitseliidu (IUCN) ülemaailmsel looduskaitse kongressil, Maailma säästva arengu 

tippkohtumisel vastuvõetud rakenduskavas ja Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni 

(CBD) osapoolte konverentsil, sealhulgas kaitsealade tööprogrammis. Regionaalsed ja 

riiklikud sätted kasutavad sageli siiski erinevaid termineid. (SPEN 2009) 

Nende hulka kuuluvad „maastiku ökoloogilise stabiilsuse territoriaalsüsteemid” Tšehhi ja 

Slovaki aladel, „kompensatsioonialade võrgustik” Eestis, „maastike ökoloogiline raamistik” 

Leedus, „elupaikade ühendsüsteemid” Saksamaal. (Remm, Mander 2001)  

 

Põhiliselt Kesk- ja Ida-Euroopa tsentraliseeritud majandusega riikides tekkinuna ökoloogiliste 

võrgustike idee laienenud üle kogu Euroopa ning jõudnud ka USA-sse ja Austraaliasse. 

(Remm, Mander 2001) 

 

2001. aastal andis Rahvusvaheline Looduskaitseliit (IUCN) ülevaate 38-st ökoloogilise 

võrgustiku algatusest üle kogu maailma, mis sel hetkel olid väljatöötamisel või rakendamisel. 

Selle ülevaate koostamise käigus oli kõige üllatavam, kui palju ökoloogilisi võrgustikke kogu 

maailmas tegelikult arendatakse. Kui esialgse vaatluse käigus leiti 119 regionaalsel või 
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kõrgemal tasandil ökoloogilise võrgustiku rajamise algatust, siis hiljem uuringu käigus kasvas 

see arv üle 150-ne (see number oleks olnud tunduvalt suurem kui ülevaatesse oleks lisatud 

kohalikud võrgustikud). Kuigi võimalikuks osutus võrrelda 38 algatuse andmeid, omas fakt, 

et nii suur hulk ökoloogilisi võrgustikke välja töötatakse, märkimisväärset tähtsust 

bioloogilise mitmekesisuse säilitamisele: see annab selge ülevaate, et väljatöötatud mudeleid 

rakendadatakse bioloogilise mitmekesisuse säilitamiseks ning rakendatud on eri tasanditel 

mitmesuguseid keskkonna- ja sotsiaal-majanduslikke tingimusi nii läbi valitsuste kui 

valitsusväliste organisatsioonide. Ülevaade sisaldab mitmesuguseid ettepanekuid, plaane ja 

käimasolevaid programme, et rajada ökoloogilised võrgustikud regionaalsest tasandist 

mandritevahelise tasandini ning leida peamised algatuste tunnusjooned. Kokkuvõtvalt on 

toodud, et igat programmi arendatakse ja ökoloogilise võrgustiku loomine jätkub läbi mitme 

etapi. Esimene oluline samm on aga välja selgitada konkreetse võrgustiku vajadus ja eesmärk. 

(Bennett, Wit 2001) 

Ökoloogilise võrgustiku idee peamine uudsus seisneb selles, et kaitsealuste territooriumide 

süsteemile lisaks hõlmab ökovõrgustik oma funktsionaalse ja ruumilise hierarhia kaudu 

praktiliselt kogu territooriumi. (Remm, Mander 2001) 

 

Ökoloogilise võrgustiku kontseptsiooni peamiseks eelduseks on eriti oluline säilitada või 

taastada piisav looduslike alade võrgustik põllumajandus-, tööstus- ja linnapiirkondade vahel. 

See võrgustik täidaks mitut funktsiooni. Andes pelgupaigad/elupaigad naaberaladelt eemale 

peletatud kohalikele liikidele, olles valdavalt oma kohaliku taimestikuga tugevaks toeks nende 

ellujäämisel. Jõgede ja järvede kallastel stabiliseerib looduslik taimestik kaldaid, filtreerib 

setteid ja takistab toitainete äravoolu ning veekogude reostumist ja eutrofeerumist, vähemalt 

vegetatsiooniperioodil. Maanteede äärtes ja ümber linna- ning tööstuspiirkondade filtreerib 

müra ja saasteainete levikut, andes puhtama ja tervislikuma keskkonna inimestele. Samuti 

takistab erosiooni nõlvadel ja tuuleerosiooni liivastel aladel ning pakub puhkevõimalusi 

asustatud alade ümbruses jne. (Sepp, Kaasik 2002) 

 

Tõhus ökoloogiline võrgustik ühendab tervikuks mitmesugused loodus- ja keskkonnakaitse 

eesmärke teenivad alad ning tagab tasakaalustatud majandus- ja elukeskkonna. Nõnda saab 

ühtse ja üksteist toetava tervikuna käsitleda looduskaitsealasid, hoiumetsi, veekogude 
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kaitseribasid ja põhjavee kaitse sanitaartsoone. Koos nendega toimivad ka tavalised metsad, 

märgalad, rohumaad. (Külvik, Sepp 1998) 

 

Euroopa võttis looduskaitse suuna looduse kui terviku käsitlusele, minnes liikide kaitselt üle 

koosluste ja elupaikade kaitsele, sealt edasi haarati juba kogu maastik. Näiteks Berni 

konventsiooni (1979) raames hakati üha enam rõhku asetama elupaikade ja kogu maastiku 

kaitsele. Konventsiooniga liitunud riikidel on kohustus seada sisse nn Emeraldi kaitsealad, 

mis moodustaksid erilist kaitseväärtust omavate alade ökoloogilise võrgustiku. See 

kaitsealade võrgustik oli üheks aluseks Euroopa Liidu direktiivide järgse Natura 2000 

võrgustiku loomisel. (Bioloogilise mitmekesisuse...) 

 

1992. aastal võttis Euroopa Liit vastu elupaikade direktiivi, mis näeb muu hulgas ette 

moodustada liikmesriike hõlmava kaitstavate alade võrgustiku Natura 2000. 

Keskkonnaministrite kohtumisel 1993. aastal tegi Saksamaa ettepaneku laiendada Natura 

2000 võrgustikku üle Euroopa Liidu piiride. Novembris 1993 võeti Hollandis Maastrichtis 

vastu deklaratsioon Euroopa loodusliku pärandi kaitsest, milles tehti ettepanek ühendada jõud 

ja luua ühtne Euroopa looduskaitsestrateegia. Olulise vahendina looduskaitsestrateegia 

eesmärkide elluviimisel nähti Euroopa ökoloogilist võrgustikku. 1995. aastal Sofias peetud 

Euroopa keskkonnaministrite konverentsil võetigi ühe olulise dokumendina vastu „Euroopa 

bioloogilise ja maastikulise mitmekesisuse strateegia”, milles püütakse ühitada kogu Euroopa 

looduse mitmekesisuse kaitseks sätestatut, samuti ühtlustada erinevaid looduskaitse 

meetodeid, kriteeriume ja terminoloogiat. Antud dokument püstitab üheks eesmärgiks 

Euroopa ökoloogilise võrgustiku (Pan-European Ecological Network - PEEN) loomise 

aastaks 2005. (Sepp, Jagomägi 2002) 

 

Kõige üldisema definitsiooni järgi on Euroopa ökoloogiline võrgustik koherentne looduslike 

ja pool-looduslike alade ühendatud süsteem, mille eesmärgiks on tagada Euroopa ulatuses 

olulisemate elupaikade, liikide ja maastike säilimine ning kaitse (Bennett 2002). Ökoloogilist 

võrgustikku peetakse peamiseks vahendiks, mille kaudu Pan-Euroopa bioloogilise ja 

maastikulise mitmekesisuse strateegia (PEBLDS) võib säilitada ja suurendada looduslikku 

mitmekesisust mandril (Rientjes, Drucker 1996). 
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2005. aastal loodi riikide koostöös Euroopa ökoloogiline võrgustik (PEEN), mille eesmärk on 

kaitsta ja hoida üleeuroopalise looduskaitsetähtsusega liike, ökosüsteeme ja maastikke. Selle 

võrgustiku eesmärk oli raamida nii füüsilist võrgustikku kui ka ühiseid sellesuunalisi üle-

euroopalisi tegevusi. Tugipunktideks võeti erinevaid olemasolevaid algatusi, eriti aga Berni 

konventsiooni Emerald võrgustikku ning linnu- ja loodusdirektiivi Natura 2000 võrgustikku. 

Vaatamata nimetatud regulatsioonidele jätkub elurikkuse kadumine ja ökosüsteemide 

allakäik. (Kull, Külvik 2012) 

 

2007. aastal võeti Euroopas kasutusele uus mõiste rohetaristu (nimetatud ka roheline 

infrastruktuur), mis on pärit 1990ndate keskpaigast Ameerikast. Roheline infrastruktuur on 

uus mõiste, kuid see ei ole uus idee. Selle juured ulatuvad sada viiskümmend aastat tagasi 

alanud planeerimise ja kaitse saavutusteni. (Benedict, McMahon 2006) 

 

Rohetaristu kontseptsioon on kõige värskem Euroopa Liidu looduskaitsepoliitika vastus 

eespool kirjeldatud trendide muutmiseks ning hiljuti „Euroopa Liidu Elurikkuse strateegias 

aastani 2020” (2011) seatud eesmärkide saavutamiseks. See idee põhineb olemasolevate 

instrumentide (nt Natura 2000) kasutamisele, omades siiski laiemat haaret kuna sisaldab 

elurikkust ja ökosüsteeme ka väljaspool kaitsealasid. See arendab erinevate maakasutust 

mõjutavate majandussektorite integreerumist, et tagada ökosüsteemide elastsus ja 

ökosüsteemi hüviste jätkuv pakkumine. (Kull, Külvik 2012)  

 

Ökosüsteemi hüvised (ökosüsteemiteenused) on hüved, mida annavad inimestele toimivad ja 

elurikkad ökosüsteemid. Sellisteks hüvedeks on näiteks nii toit mida me sööme, puhas vesi, 

mida me joome kui ka meie kliima regulatsioon jpm. (Keskkonnaministeerium) 

 

Rohetaristu kontseptsiooni integreeritakse järgmistesse Euroopa Liidu poliitikatesse: 

looduskaitse, regionaalpoliitika, põllumajanduspoliitika, veepoliitika, mere ja rannikualade 

poliitika, transpordi ja energiapoliitikad, kliimamuutuste poliitika, loodusressursside 

kasutamine, linnade planeerimine. (Kull, Külvik 2012) Rohetaristu kontseptsiooni ja 

poliitikate lõimimine Euroopa Liidus on skemaatiliselt näidatud joonisel 1. 
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Joonis 1. Rohetaristu lõimimine erinevate poliitikatega (Kull, Külvik 2012) 

 

 

Rohetaristu arendamisega soovitakse saavutada tervet rida omavahel seotud eesmärke, mille 

kõigi üldsuunaks on elurikkuse, ökosüsteemide ja nende teenuste tagamine pikaajalise 

sotsiaalmajandusliku arengu võimaldamiseks. Eesmärgid võiksid sisaldada järgmist (Kull, 

Külvik 2012): 

� tugevdada ja taastada ökosüsteemide hea toimimine ja kindlustada 

ökosüsteemiteenuste edastus;  

� parandada, säilitada ja taastada elurikkust tõstes ruumilist ja funktsionaalset sidusust 

looduslike ja ka poollooduslike alade vahel, parandades maastiku läbilaskvust ning 

mahendama fragmenteerumist;  

� vähendada kliimamuutuste negatiivseid mõjusid ja võimaldada kohandumisi;  

� suurendada elastsust ja vähendada haavatavust loodushukatuste poolt.  

 

Rohetaristu puhul on oluline, et tegu on strateegiliselt planeeritud süsteemiga. (Sepp, Veersalu 

2013) 
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Üks kõige tõhusamaid viise rohelise infrastruktuuri ülesehitamiseks on teha seda läbi 

integreeritud maakorralduse ja strateegilise ruumilise planeerimise. Poliitika, mis võtab omaks 

ruumilise planeerimise lähenemisviisi, võib parandada ruumilist vastastikmõju suurel 

geograafilisel alal. Integreeritud ruumiline planeerimine võib näiteks suunata infrastruktuuri 

arendusi eemale tundlikest aladest ja aidata vähendada edasist elupaikade hävimise ja 

killustumise riski. (European Land... 2012)  

 

Lisaks saab rohelise infrastruktuuri abil kindlaks määrata säilinud loodusalade ruumilise 

taasühendamise viisid, näiteks toetades elupaikade taastamise projekte strateegiliselt olulistes 

kohtades või integreerides ökoloogilise ühendatuse elemendid (nt ökoduktid või looduslikud 

astekivid) uutesse arengukavadesse. Kõik maakasutajad ja poliitikasektorid peaksid algusest 

peale olema kaasatud rohelise infrastruktuuri kujundamisse ning neile tuleks määrata osa 

vastutusest selle teokssaamise eest. (Euroopa Liit, 2010) 

 

 

1.1.1. Rohelise võrgustiku struktuurielemendid 
 

Ökoloogiline infrastruktuur on teatud maa-ala ökoloogilisi parameetreid tagav 

maastikukomponentide ja -elementide kogum. Määrav on elementide kuju ja vastastikune 

paiknemine, samuti seal esinev kõlvikuline ja liigiline koosseis. Teaduslikes 

publikatsioonides ja senises Eesti ning rahvusvahelises praktikas on ökoloogilise 

infrastruktuuri osadena eristatud nii ökoloogilist, rohelist kui ka kompenseerivate alade 

võrgustikku. (Sepp, Jagomägi 2002) 

 

Võrgustik on eri otstarbega või eri taseme samafunktsioonidega võrkude kogum (kaitsealade 

võrgustik, Natura alade võrgustik jne). Võrk on kogum riba- ja joonstruktuuridest 

(koridoridest), ribastruktuuride lõikumisel tekkivatest sõlmedest, eraldatult paiknevatest 

astmelaudadest ja üleminekualadest ehk (kaitse)puhvritest. (Sepp, Jagomägi 2002) 

 

Ökoloogiline võrgustik on osa ökoloogilisest infrastruktuurist, mis tagab ökoloogilise 

kommunikatsiooni (tasakaalustatud aine- ja energiaringed) erinevatel hierarhilistel tasanditel. 

Roheline võrgustik on osa ökoloogilisest võrgustikust, mis on planeerimisel kõige selgemini 

ja lihtsamini eristatav kui nn roheluse (produtsentide) domineerimisega ala. See on karkass nii 

ökoloogilisele kui kompenseerivate alade võrgustikule. Kompenseerivate alade võrgustik on 
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osa ökoloogilisest võrgustikust, mis tasakaalustab looduslike ja antropogeensete süsteemide 

vahelisi disproportsioone. (Sepp, Jagomägi 2002) 

 

Ökoloogiline võrgustik on looduslikus või looduslähedases seisundis olevate ekstensiivselt 

kasutatavate alade seostatult toimiv süsteem, mis aitab hoida looduslikku mitmekesisust ja 

keskkonna stabiilsust. See koosneb suurematest tuumikaladest ja neid ühendavatest 

kitsamatest koridoridest. Tuumaladeks on sobiva pindala ja paigutusega loodus- ja 

keskkonnakaitseliselt väärtuslikud biotoobid (elupaigad), samuti alad, mis täidavad teatud 

puhvrirolli väliste keskkonnamõjude suhtes. Tuumalad on omavahel ühendatud koridoridega, 

milleks on enamasti maastiku joonelemendid - jõeorud ja lammialad, samuti omavahel 

ühendatud metsaosad ja metsasaared. Koridorid ühendavad struktuuri tervikuks, kus on 

võimalik liikide levik ja asurkondade genofondi vahetus ning sedakaudu lokaalsete 

looduskahjustuste korvamine ja mitmekesisuse taastootmine. (Üleriigiline planeering... 2000)  

 

Ökoloogiline võrgustik jagab seega ühist arusaama, kuidas seda mudelit tuleks rakendada 

maastikul, peamiselt määrates selleks konkreetsed funktsioonid erinevatele piirkondadele 

sõltuvalt nende ökoloogilisest väärtusest ja loodusressursi potentsiaalist (Bennett 2004) Need 

funktsioonid kajastuvad maastikukomponentide sidusa süsteemina (Bennett, Mulongoy 

2006):  

� tuumalad (core areas), kus bioloogilise mitmekesisuse säilitamine on esmatähtis, isegi 

kui ala pole seadustega kaitstud; 

� koridorid (corridors), mille eesmärk on säilitada olulised ökoloogilised või keskkonna 

seosed (ühendused) säilitades füüsilist (kuigi mitte tingimata lineaarset) ühendust 

tuumalade vahel;  

� puhvertsoonid (buffer zones), mis kaitsevad võrgustikku potentsiaalselt kahjustavate 

välismõjude eest ja mis on sisuliselt ülemineku alad, mida iseloomustab sobiv 

maakasutus; 

� jätkusuutliku kasutusega alad (sustainable-use areas), kus loodusvarade säästlikuks 

kasutamiseks maastikumosaiigi piires on võimalused ära kasutatud koos enamike 

ökosüsteemiteenuste säilitamisega. 
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Ökoloogilise võrgustiku struktuurielementide ruumilise paigutuse graafiline kujutamine 

on näidatud joonisel 2. Üldiselt eristatakse maastikul kolme liiki koridore (Bennett, 

Mulongoy 2006):  

� lineaarset koridori (linear corridor), nagu näiteks hekk, metsariba või jõgi; 

� astmelauad (stepping stones), see tähendab väikeste elupaikade rida, mida 

kasutatakse liikumise ajal varjupaigana, söötmiseks ja puhkamiseks; 

� mitmesugused omavahel seotud maastikumaatriksid, mis võimaldavad indiviididel 

elupaikade vahel liikudes ellu jääda. 

 

 

Joonis 2. Graafiline esitlus ökoloogilise võrgustiku ruumilisest konfiguratsioonist (Bennett, 

Mulongoy 2006) 
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Tugialad toimivad koos partneraladega, olles suurema süsteemi osad, mida ribastruktuurid 

seovad tervikuks, so võrgustikuks. Infrastruktuuri planeerimisel võib tugialasid vaadata 

homogeensetena (näiteks suurepinnaline kaitseala). Detailsemate käsitluste puhul, kui need 

alad on ise planeerimise objektid (kaitsealaplaneering), tegeletakse detailsemalt nende 

sisestruktuuriga. Suurematel aladel on vaja teada tugiala üldist sisestruktuuri. Tugialadel endil 

on ka sisemiselt nii võrguline kui kontsentriline ehitus. Nad koosnevad valdavalt peenematest 

ribastruktuuridest ja kontsentrilistest tsoonidest, samuti vöönditest, mis paiknevad ümber eriti 

oluliste objektide, tsentrite jms. (Sepp, Jagomägi 2002) 

 

Võrgustiku siduselemendid on planeerimise esimeses järgus fikseeritavad astmelaudade ja 

sõlmetsentrite telgjoonte või tõenäosuslike tsoonidena. Need elemendid on tugialadest vähem 

massiivsed ja kompaktsed ning ajas kiiremini muutuvad ja muudetavad. Võrgustik ise 

koosneb eritasemelistest ja -otstarbelistest võrkudest, mis tagavad süsteemi toimimise. Sageli 

on võrgustiku elemendid (koridorid, astmelauad) madalamat järku süsteemi tugialadeks. 

(Sepp, Jagomägi 2002) 

 

Nullala ehk neutraalala on ala, mis omab vaadeldava põhisüsteemi suhtes kõrgemat 

potentsiaali (metsamaa väljaspool tugialasid, kasutusest välja jäetud põllud, rohumaad) ja kus 

konkureerivate süsteemide surve on vähe tõenäone. Neid võib vaadelda kui eelistusalasid, 

mida saab kasutada põhisüsteemi (rohelise võrgustiku, ka madalama astme rohelise 

võrgustiku) arendamiseks ja ka kui kaitsvaid puhveralasid. Nullalad võivad olla erinevatele, 

ka vastandlikele süsteemidele reservalaks. Neid võib vaadelda kui madalamat järku, 

tasakaalus toimivate võrgustike kogumit. Võrgustiku planeerimisel ei tegelda nullaladega 

rohkem, kui seda nõuab antud planeerimistasemel olulisematele võrgustiku elementidele koha 

leidmine või nende piiritlemine reservaladena (perspektiivaladena) võimaliku laiendamise või 

nihkumise korral. Nullaladest eristatakse olulisemate alade puhvrid, kuigi kogu nullala on 

sisuliselt tuumala puhvertsoon. Nullalad ei tarvitse asetseda sidusalt. Intensiivaladel on nad 

saared, hõlvamata ala ongi enamasti nullala. (Sepp, Jagomägi 2002) 
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1.2. Ruumilise planeerimise arengud Euroopas 

 

Esimesed süsteemse, laiema linnaplaneerimise katsed tehti 19. sajandi teisel poolel Euroopa 

suuremates linnades (Pariis, Viin). Süstemaatiline ja terviklik linnade planeerimine algas 

Euroopas eelmise sajandi alguses tulenedes vajadusest mingilgi määral juhtida tööstuse kiire 

arenguga kaasnevat linnade kasvu, millega omakorda kaasnes ka üldiste tehnovõrkude 

vajadus. Kuni eelmise sajandi kuuekümnendate aastateni tehti planeeringuid põhiliselt 

linnadele ja linnalistele asulatele. (Lass 2008) 

 

Alates 1960ndatest muutus üha laiemaks regionaalplaneerimine (regional planning), mis 

tegeleb meie mõistes maakonnaplaneerimisega, käsitledes kompleksselt kogu ühe suurema 

regiooni territooriumit, kaasa arvatud hajaasustus. Umbes samal ajal muutus üldiseks ka 

hajaasustatud territooriumide käsitlemine maavaldade üldplaneeringutes. Kogu riigi 

territooriumi planeerimisega hakati Euroopas süstemaatiliselt tegelema 1980ndatel aastatel. 

(Lass 2008) 

 

Viimase maailmasõja järgse esimese suurema majandustõusuga kuuekümnendatel toimus 

oluline muutus omandisuhetes. Kinnisvara omamine muutus üha laiemale ringile inimestele 

kättesaadavaks ja seega tekkis kiiresti laienev ring inimesi, kelle omandi kasutamise 

võimalusi planeeringud otseselt mõjutasid. Seetõttu muutus planeeringute avalikustamise 

nõue alates kuuekümnendate lõpust euroopalikus õigusruumis üldiseks. Eelkirjeldatud 

protsessid põhjustasid muudatusi nii planeeringute sisus, koostamise viisis kui ka õiguslikus 

tähenduses. Need muudatused võttis kokku Euroopa Regionaalse/Ruumilise Planeerimise 

Harta (European Regional/Spatial Planning Charter) ehk Torremolinose harta, mis kiideti 

heaks 1983. aastal Euroopa Nõukogu liikmesmaade Planeeringuministrite (alalisel) 

Konverentsil Torremolinoses (Conference Europeenne des Ministres responsables de 

l’Amenagement du Territoire, lühendatult CEMAT). Harta määratles kaasaegse ruumilise 

planeerimise ja planeeringu avalikustamise aluspõhimõtted ning sellega fikseeritud sisulised 

muudatused tingisid uue termini – ruumiline planeerimine kasutuselevõtmise. (Lass 2008)  

 

Harta kohaselt on regionaalne/ruumiline planeerimine teaduslik distsipliin, teatud 

administratiivne tegevus ning poliitika, mis läbi interdistsiplinaarse laiapõhjalise lähenemise 

ning on suunatud tasakaalustatud regionaalse arengu saavutamisele ja ruumi füüsilisele 
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organiseerimisele vastavalt üldisele strateegiale. (Euroopa regionaalse/ruumilise...) See 

lähenemine erines oluliselt varasemast vaatenurgast planeerimisele, kus domineeris 

planeerimises valdkonna- ja eksperdikesksus, kohaliku võimu esindajate roll planeeringu 

koostamisel oli küllaltki tagasihoidlik ning avalikkust planeeringute koostamisse praktiliselt 

ei kaasatud. Torremolinos Harta kohaselt peab ruumiline planeerimine olema (Euroopa 

regionaalse/ruumilise...): 

� demokraatlik – planeerimine tuleb läbi viia selliselt, et oleks tagatud huvitatud 

inimeste ja nende poliitiliste esindajate osalus; 

� kõikehaarav – planeerimine peab tagama erinevate sektorpoliitikate koordineerimise 

ning nende integreerimise üldistesse lähtealustesse; 

� funktsionaalne – planeerimine peab arvestama ühistel väärtushinnangutel, kultuuril ja 

huvidel baseeruva regionaalse teadvuse olemasoluga, mis mõnikord ületab 

administratiivsed ja territoriaalsed piirid, pidades samal ajal erinevate maade 

institutsioonilist korraldust; 

� orienteeritud pikaajalisusele – planeerimine peab analüüsima ja arvesse võtma 

pikaajalisi majanduslikke, sotsiaalseid, kultuurilisi, ökoloogilisi ja keskkondlikke 

trende, arenguid ja muutusi. 

 

Torremolinos’e Hartat pole Eestis ratifitseeritud, kuid selle põhimõtteid järgiti juba 22. juulil 

1995 jõustunud planeerimis- ja ehitusseaduse planeeringuosa koostamisel ning ka 1. jaanuaril 

2003 jõustunud planeerimisseaduse koostamisel. Harta sõnum on kokkuvõtvalt edasi antud 

planeerimisseaduse § 1 lõikes 3, mille kohaselt ruumiline planeerimine on 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. 

(Lass 2012) 

 

Ruumiline planeerimine seob etteantud territooriumil eri eluvaldkonnad ja määrab füüsilise 

ruumi funktsioonid ning arengu (visioonid, eesmärgid ja tegevused nende saavutamiseks). 

(Säästva arengu...) 

 

Ruumiline planeerimine on olulise tähtsusega pakkudes majanduslikku, sotsiaalset ja 

keskkonnaalast kasu, luues stabiilsemad ja prognoositavad tingimused investeeringuteks ja 
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arenguteks, kindlustades üldsuse kasu arengutest ning edendada mõistlikku maa ja 

loodusvarade kasutamist arenguks. Ruumiline planeerimine on seega oluline vahend säästva 

arengu edendamiseks ja elukvaliteedi parandamiseks. See muutub rahvusvahelistes 

poliitilistes dokumentides üha tunnustatumaks. (Spatial planning... 2008) 

1992. aastal toimunud Rio Konverents, mis teadvustas säästva arengu põhimõtte, tõi kaasa 

keskkonnaaspektide veelgi suurema tähtsustamise arengukriteeriumina. Rio dokumentides 

räägitakse keskkonnast laias mõttes, räägitakse kui kooslusest, mille osadeks on majanduslik 

ja sotsiaalne keskkond ning looduskeskkond. Säästvust mõistetakse Rio dokumentides 

eelnevast tulenevalt meetmete kompleksina, mille komponentideks on säästvus majandusliku 

ja sotsiaalse keskkonna ning looduskeskkonna arengu kujundamisel. Ruumilisse 

planeerimisse tõi see kaasa arengukava/planeeringu elluviimisega kaasneda võivate 

keskkonnamõjude hindamise nõude. Sellega kaasneb iseenesest ja loogiliselt 

planeeringuprotsessi suurema avatuse ja avalikkuse nõue, sest keskkonnaküsimused 

puudutavad igaüht.  

 

Rahvusvahelistest kokkulepetest ongi ruumilise planeerimise jaoks kõige olulisemad Rio 

keskkonnakonverentsi dokumendid ja Euroopa Regionaalse/Ruumilise Planeerimise 

(Torremolinos’e) Harta, mis kannavad mõlemad sarnast säästva ja tasakaalustatud arengu 

ideed. Samas on nendes dokumentides erinevad rõhuasetused – Rio dokumentides säästev 

areng, Hartas tasakaalustatud areng.  

 

CEMAT Ljubljana konverentsi põhidokument „Ljubljana Deklaratsioon” (Ljubljana 

Declaration on the Territorial Dimension of Sustainable Development) (2003) rõhutas, et 

säästev areng ei tähenda ainult looduskeskkonna säästmist, see on kompleksne mõiste, mis 

peab tagama ka majandusliku ja sotsiaalse säästvuse ning kus ruumilise planeerimise 

kontekstis on eriline tähtsus kultuurilise keskkonna säästval käsitlusel. (Lass 2012) 

 

Planeeringu koostamisel tuleb iga lahenduse juures kaaluda, millised tagajärjed soovitava 

lahendusega võivad kaasneda ning sellest tulenevalt langetada planeeringuotsused. 

Planeeringu koostamisel on kümneid arengukomponente – asustus, transport, looduskeskkond 

jne, mille puhul tuleb seda kaaluda. Samas tuleb kaaluda ka seda, kuidas tagada erinevate 

arengukomponentide vaheline tasakaal. (Lass 2012) 
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Euroopa Liidu planeeringualase koostöö senikehtivaks programmdokumendiks on 1999. aasta 

mais planeeringuala eest vastutavate ministrite konverentsil Potsdamis heaks kiidetud 

Euroopa ruumilise arengu perspektiiv/suundumused (ESDP - European Spatial Development 

Perspective), mis sõnastab Euroopa Liidu ruumilise arengu põhieesmärgid. 

(Siseministeerium) 

 

Euroopa ruumilise arengu perspektiiv/suundumused on kindlasti esimene ja siiani peamine 

lähtedokument, mis käivitas ruumilisele planeerimisele mõtlemise Euroopa tasandil 
(European Spatial...). Euroopa Liidu järgmine ruumilise planeerimise alane raamdokument 

kiideti heaks 2007. aasta sügisel Saksamaal toimunud ministrite konverentsil. 

(Siseministeerium) 

 

Ruumiplaneerimise kaasaegsed põhimõtted, sh võrgustikulähenemine on sõnastatud Euroopa 

ruumilise planeerimise suundumustes (ESDP 1999), Euroopa säästva ruumilise arengu 

printsiipides (2000) ja Läänemeremaade planeeringuministrite koostööprogrammis VASAB 

2010+. (Sepp, Jagomägi 2002)  

 

Euroopa ruumilise arengu suundumustes sätestatud eesmärke tuleb rakendada Euroopa 

institutsioonide ja valitsuste ning haldusasutuste riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil. 

(ESDP 1999)  

 

Ühiskonnas esile kerkinud majanduslikud ja poliitilised konfliktid kajastusid ka 

planeerimises. Planeerimine oli killustatud nagu majandus ja ideoloogilised lõhed muutunud 

teravalt selgepiiriliseks. Planeerimises tekkisid uued lähenemisviisid, mis kujutas endast 

üleminekuprotsessi, kus üks domineeriv planeerimise ideoloogia asendus teisega. (Brindley et 

al 1996) 

 

Viimase paarikümne aasta uuenduslikud lähenemisviisid ruumilisele planeerimisele on 

loonud uusi mõtteid ruumist ja kohast, samuti ruumiliste strateegiate rolli kaasaegse juhtimise 

kontekstis. Ruumilisel planeerimisel on reguleeriv ja arengu funktsioon. Nagu reguleeriv 

mehhanism annab valitsus (kohalikul, piirkondlikul ja/või riiklikul tasandil) oma heakskiidu 

tegevusele; nagu arengu mehhanism, on valitsus välja töötanud arendusvahendid luues 
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teenused ja infrastruktuuri, suunates seeläbi linnade arengut, säilitades riigi ressursse ja 

kehtestades vajalikud tingimused investeerimiseks. (Spatial planning... 2008) 

 

Ruumiline planeerimine on avaliku sektori tegevus kõikidel tasanditel. Seega on vajalik selge 

vastutusalade jaotus erinevate juhtimistasandite vahel (Spatial planning...2008): 

� riigi tasandil – valitsused vastutavad poliitikaraamistiku väljatöötamise eest, et 

algatada ja suunata otsustusprotsessi, millega kehtestatakse tingimused efektiivseks 

planeerimiseks piirkondlikul ja kohalikul tasandil. Peamised ülesanded on tõhusa 

seadusandliku raamistiku väljatöötamine, erinevate sektorite ja piirkondade vaheline 

kooskõlastamine (kaasaarvatud riigipiiri-ülesed), riiklike suuniste ja põhimõtete 

järelevalve rakendamine piirkondlikul ja kohalikul tasandil ning selgitada välja 

planeerimise ja väljatöötatud seaduste ning suuniste rakendamise kitsaskohad.  

� piirkondlikul tasandil – peamine ülesanne on ettevalmistada ja koordineerida üldist 

piirkondliku ruumilise arengu strateegiat eesolevaks 15-20 aastaks. Seda tuleks teha 

koostöös piirkondlike ja kohalike sidusrühmadega. Maakonnavalitsuse ülesanne on ka 

toetada kohalikke omavalitsusi, andes teavet riiklike ja piirkondlike prioriteetide 

kohta, määrata kaitsealad, planeerida ja elluviia peamiste infrastruktuuride arendamist, 

sätestada keskkonnamõju hindamist ja andma hinnangut regionaalselt olulistele 

kavadele ja projektidele, samuti anda kohalike omavalitsustele planeerimisalaseid 

suuniseid. 

� kohalikul tasandil – võetakse ruumilisel planeerimisel arvesse nii riiklikul kui ka 

piirkondlikul tasandil väljatöötatud poliitikaid. Kohalikud plaanid on eriti olulised, 

sest need hõlmavad ja mõjutavad lõppkasutajat. Omavalitsused peavad koostama 

reguleerivaid planeerimisvahendeid, määrama kindlaks esmatähtsad meetmed, kaasa 

aitama kohalike planeeringute ettevalmistamisele, koordineerima planeerimist 

naaberomavalitsustega, kaasama kogukonna kasutades selleks osalusplaneerimise 

tehnikaid, võtma ennetavaid meetmeid, et edendada arengut ning jälgima poliitika 

rakendamist. 
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1.3. Rohelise võrgustiku rakendamisest ruumilisse planeerimisse 
 

Ruumiplaneerimise üks kesksemaid teemasid on eluslooduse ja maastike kaitse orgaaniline 

sulatamine keskkonnakorraldusse. Nii looduskaitse kui ka ruumiplaneerimise valdkonnas on 

populaarsust võitmas võrgustikuline lähenemine keskkonna käsitlustes. (Sepp, Jagomägi 

2002)  

Mitmetes riikides – Tšehhis, Slovakkias, Leedus, Belgias, Saksamaa erinevates liidumaades, 

samuti Eestis, on ökoloogiline võrgustik üks ruumiplaneerimise teemasid. Pärast „Euroopa 

bioloogilise ja maastikulise mitmekesisuse deklaratsiooni” vastuvõtmist Sofias 1995. aastal 

on paljud riigid teinud oma seadustes ja planeeringute metodoloogias ümberkorraldusi, et 

lisada ruumiplaneerimisse ökoloogilise võrgustiku planeerimine. (European Land... 2012) 

 

Erinevates riikides on loodud ühendusi, mille üheks alaprogrammiks või töövaldkonnaks on 

roheline võrgustik, mille raames on omakorda läbiviidud uurimisprojekte ökoloogiliste 

võrgustike praktikas rakendamise kogemustest ja võimalustest.  

 

Ameerikas 1985. aastal rajatud Looduskaitse fondi (The Conservation Fund) üks peamine 

programm on roheline infrastruktuur. Selle fondi lähenemisviis rohelise infrastruktuuri 

planeerimisel on, et rohelise infrastruktuuri rajamisel peaks kasutama sarnast lähenemist kui 

ehitatud infrastruktuuri planeerimisel, projekteerimisel ja rahastamisel. Roheline 

infrastruktuur peaks olema (Benedict, McMahon 2006): 

� kavandatud terviklikult – nagu transpordisüsteem, peaks roheline infrastruktuur olema 

kavandatud, et siduda erinevaid rohelise ruumi elemente, mis toimiksid tervikuna, 

mitte aga omavahel mitteseotud osadena; 

� planeeritud terviklikult – nagu elektri- ja sidesüsteemid, peavad olema rohealade 

süsteemid planeeritud terviklikult, et pakkuda ökoloogilisi, sotsiaalseid ja 

majanduslikke hüvesid, funktsioone ja väärtusi; 

� sätestatud strateegiliselt – nagu teed ja veesüsteemid. Rohealade süsteemid peavad 

olema sätestatud strateegiliselt, käsitledes neid erinevate valitsemistasandite 

õigusaktides; 

� planeeritud ja elluviidud avalikult – nagu ehitatud infrastruktuurisüsteemid, tuleb 

rohelise infrastruktuuri süsteemid kavandada ja ellu viia avalikkuse, sealhulgas 

ühiskondlike organisatsioonide ja maaomanike, kaasamise ja nendepoolse panusega; 
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� põhinema erinevate erialaspetsialistide põhimõtetel ja tavadel – nagu transpordi-, vee-, 

elektri-ja telefonisüsteemide projekteerimine ja planeerimine, peavad rohelise 

infrastruktuuri süsteemid rajanema teaduslikel alustel, nagu maastikuökoloogia, linna-

ja regionaalplaneerimine ja maastikuarhitektuur; 

� rahastatud toetustest (stardikuludest) – sarnaselt teistele infrastruktuuri süsteemidele, 

vajavad rohelise infrastruktuuri süsteemid rahastamist nagu esmased avaliku sektori 

investeeringud. Teisisõnu, rohelise infrastruktuuri süsteeme tuleks rahastada nagu teisi 

olulisi teenuseid, mitte ainult selle rahaga, mis on jäänud üle pärast kõikide teiste 

teenuste tagamist. 

 

Rohelise infrastruktuuri planeerimine peab toimuma kõikidel tasanditel: alates üksikutest 

maatükkidest kuni kohaliku, regionaalse ja üleriigilise tasandini. Üksikute maatükkide puhul 

tähendab see elamute ja ärialade ümber rohealade projekteerimist, regionaalsel tasandil 

roheliste vööndite loomist, et ühendada (siduda) olemasolevad pargid ning riigi tasandil 

kaitsta metsloomade liikumise koridore ühendades metsaalad. (Benedict, McMahon 2006) 

 

Roheline infrastruktuur võib anda olulisi keskkonna-, majandus- ja sotsiaalseid hüvesid, 

peamiselt soodustades partnerlust. Vajalikud vahendid selle saavutamiseks on: aktiivne 

sidusrühmade ja omanike kaasamine, integreeritud ruumilise planeerimise edendamine 

erinevatesse maakasutuse planeeringutesse ja poliitikasse, elupaikade taastamise meetmete 

kaasamine. (ECNC)  

Euroopa Looduskaitsekeskuse (ECNC) üks alamprogramme on roheline infrastruktuur, mis 

keskendub maakasutuse ökoloogilisele sidususele. Näiteks ECNC projekt „Ruumiline 

planeerimine ja ökoloogilised võrgustikud” (SPEN - Spatial Planning And Ecological 

Networks, 2007-2009) selgitas, mil määral ja kuidas Tšehhi, Saksamaa, Taani, Hollandi ja 

Hispaania erinevad majandussektorid tegelevad ruumilise planeerimise, sh ökovõrgustike 

poliitikaga. (ECNC) 

 

Projekti tulemusena selgus, et vaja on aktiivselt toetada ja juhtida ökoloogiliste võrgustike 

praktilist rakendamist kogu Euroopas. Ruumiline planeerimine on maakasutuse planeerimisel 

otsustava tähtsusega. Tähtsat osa mängivad erinevad sotsiaalsed huvid, nagu eluaseme 

vajadus, liikuvus, tootmisalad, avatud ruum (haljasalad) ja loodus. Neid huve esindavate 
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asjaosaliste kaasamise kaudu on ruumilise planeerimise poliitikal täita integreeriv roll 

kaasaegse ühiskonna vajaduste ruumilises paigutamises. (SPEN 2009)  

 

Euroopas eristuvad kaks erinevat juurdeminekut ökoloogilise võrgustiku lähenemise 

integreerimisel poliitikasse. Lääne-Euroopas on maastikuökoloogia lähenemine järk-järgult 

võetud valitsuse poliitika osaks, eelkõige keskkonna ja looduse valdkonnas. Seevastu Kesk-ja 

Ida-Euroopa lähteseisukohaks on võetud rohkem riiklikult kontrollitud keskkonna ja 

ruumilise planeerimise poliitikat, mis on integreeritud kohalikul tasandil. Ökoloogilise 

võrgustiku lähenemine on praegu kaasatud paljude Euroopa riikide poliitikas ja/või 

õigusaktides. (SPEN 2009) 

 

ECNC teine samal ajal Eestis, Horvaatias, Saksamaal, Hollandis, Šveitsis ja Suurbritannias 

läbiviidud projekt „Teadmised ökoloogilistest võrgustikest: asjaosaliste kaasamine 

ökoloogiliste võrgustike rakendamisse” (KEN - Knowledge for Ecological Networks: 

Catalysing Stakeholder Involvement in the Practical Implementation of Ecological Networks, 

2007-2009) kirjeldas erinevate sidusrühmade (huvigruppide) kaasamist ja osalemist 

ökoloogiliste võrgustike määratlemise praktikas Euroopas.  

 

Alates 2007. aastast Euroopa Liidus kasutusele võetud uuenenud rohetaristu kontseptsioon on 

tihedalt seotud Euroopa Liidu liikmesriikide kohustusega – peatada 2020. aastaks bioloogilise 

mitmekesisuse hävimise protsess üleilmsel, piirkondlikul ja kohalikul tasandil. Euroopa 

Komisjon ja Euroopa Keskkonnapoliitika Instituut (IEEP) on viinud läbi mitmeid rohelise 

infrastruktuuri alaseid uuringuid: rohelise infrastruktuuri multifunktsionaalsus (2012), 

rohelise infrastruktuuri rakendamine ja tõhusus (2012), rohelise infrastruktuuri projektide 

kujundamine, rakendamine ja tasuvuse näitajad (2011), Euroopa rohelise infrastruktuuri 

suunas: Natura 2000 integreerimine laiemale maa-alale (2010).  

 

Ruumiline planeerimine/integreeritud territoriaalne areng hõlmab ruumilist planeerimist 

kohalikul, piirkondlikul, riiklikul või riikideülesel tasandil, kus tavaliselt on tulemuseks 

planeering, mis kajastab rohelise infrastruktuuri säilitamise või suurendamise valikuid. See 

tagaks, et planeerimise otsused ei too kaasa arengut, mis halvendaks veelgi edasist 

ökosüsteemi teenuste osutamist ja bioloogilise mitmekesisuse kaitse eesmärke. On üldteada, 

et ruumilisel planeerimisel on rohelise infrastruktuuri rakendamisel võtmeroll (Landscape 
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fragmentation... 2011). Eesmärk oleks tasakaalustatud areng, mis tunnistab vajadust säilitada 

strateegilised looduslikud elemendid maastikul, näiteks toetada territoriaalset sidusust. 

Valdavalt enamuses riikides on ruumilise planeerimise süsteemid juba olemas ja enamikuga 

neist kaitstakse rohelise infrastruktuuri elemente, nagu näiteks tuumalasid, kuid sageli ei 

kaitsta või käsitleta rohelist infrastruktuuri kui ühtset tervikut (Mazza et al 2011). 

 

Euroopa Komisjon võttis 2013. aastal vastu rohelise infrastruktuuri strateegia, et edendada 

rohelise infrastruktuuri kasutuselevõttu Euroopa Liidu linna- ja maapiirkondades. See on 

oluline samm, millega rakendatakse Euroopa Liidu bioloogilise mitmekesisuse strateegiat 

aastani 2020 ja selle eesmärki 2 – säilitada ja parandada ökosüsteeme ja nende teenuseid: 

2020. aastaks säilitatakse ja parandatakse ökosüsteeme ja nende teenuseid, milleks luuakse 

roheline infrastruktuur ning taastatakse vähemalt 15% kahjustatud ökosüsteemidest. (Euroopa 

Liit 2011) 

 

Rohelisest taristust saadav kasu suureneb oluliselt, kui riiklikke, piirkondlikke ja kohalikke 

algatusi koordineeritakse Euroopa Liidu tasandil. Selle saavutamiseks vajavad ettevõtjad, 

avaliku sektori asutused ja kodanikuühiskond katvat tõhusat raamistikku Euroopa Liidu 

tasandil. Rohelist infrastruktuuri tuleks integreerida ka teistesse riikliku tasandi poliitikatesse, 

pöörates erilist tähelepanu ruumilisele planeerimisele. (European Commission...) 

 

 

1.4. Rohelise võrgustiku rakendamisest Eestis 
1.4.1. Üleriigiline planeerimistasand 
 

Aastail 1979-81 tellis riik „Eesti loodusvarade kaitse ja säästliku kasutamise skeemi” (kaardid 

mõõdus 1:200 000). Maaehitusprojekti ja Tartu Ülikooli füüsilise geograafia kateedri (J. 

Jagomägi, A. Raik) koostöös sündis idee Eesti ökovõrgustikust, mida tol ajal nimetati 

ökoloogiliselt kompenseerivate alade süsteemiks. Neid alasid käsitleti kultuurmaastiku osana, 

mis pehmendas inimmõjusid maastikul. Eesti kompensatsioonialade kaart koos seletuskirjaga 

kinnitati planeerimise ja arendustegevuse aluseks kuni aastani 2005. 1983-1988 koostati 

detailsemad ökoloogiliselt kompenseeriva võrgustiku kaardid (mõõdus 1:100 000) mõnede 

probleemalade (Kirde-Eesti, Tallinn ning selle tagamaa), samuti Hiiumaa ja Saaremaa tarvis. 

(Sepp, Jagomägi 2002)  
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Esimene üleriigiline planeering „Eesti 2010” kiideti heaks ja selle tegevuskava kinnitati 

Vabariigi Valitsuse 19. septembri 2000. aasta korraldusega. Selles planeeringus märgiti, et 

Eestis 1960-1980ndatel aastatel välja töötatud ökovõrgustiku kontseptsioonile lähedased 

ideed, mis planeerimises kasutusele võeti, vajavad edasiarendamist ja muutunud 

ühiskondlikele oludele kohandamist. Sel ajal kehtinud planeerimis- ja ehitusseadus püstitas 

ülesande luua looduslikest ja poollooduslikest kooslustest süsteem asustuse ja 

majandustegevuse mõju tasakaalustamiseks ning kompenseerimiseks. Üleriigilises 

planeeringus „Eesti 2010” nähti taolist süsteemi ligikaudu kattuvana ökoloogilise 

võrgustikuga ja see nimetati roheliseks võrgustikuks. Sätestati rohelise võrgustiku 

planeerimisega taotletavad konkreetsed eesmärgid ja üleriigilise planeeringu ülesanded 

rohelise võrgustiku struktuuri käsitlemiseks.  

 

Eestis on rohelise võrgustiku sihipäraseks arendamiseks soodne maastikuline situatsioon. 

Kultuurmaistu (põllud, asulad, tööstusmaastikud) pole lausaline, vaid liigendatud metsade, 

soode ja veekogudega, mis toimivad ökoloogiliselt isereguleeruvate süsteemidena. Tulenevalt 

looduslike ja looduslähedases seisundis maastike rohkusest Eestis ei tule rohelist võrgustikku 

tema põhiosas konstrueerida, vaid võtta reaalsusest - sealt „välja ilmutada ja teadvustada”. 

Saadud võrgustik on sisemiselt sidus ja väga ulatuslik, kattes kaugelt üle 50% territooriumist. 

See ongi lähtealus rohelise võrgustiku edasiseks plaanipäraseks säilitamiseks ja 

kujundamiseks. (Üleriigiline planeering... 2000) 

 

Erineva taseme planeeringud peavad rohelist võrgustikku käsitlema vastavalt oma 

üldistustasandile. Rohelise võrgustiku määratlemine seati maakonnaplaneerimise järgmiseks 

ülesandeks, mida tuleb edasi arendada üldplaneeringutes. Üleriigilise planeeringuga „Eesti 

2010” määratleti 12 rahvusvahelise ja üleriigilise tähtsusega tuumala ning neid ühendavad 

peamised koridorid, mis on toodud joonisel 3.  

 

Tuumalade määratlemisel kasutati kahte kriteeriumi – looduslikus seisundis ala suurust ja 

kaitseväärtuslikkust. (Üleriigiline planeering... 2000) 

 

 



 

 

Joonis 3. Roheline võrgustik üleriigilises planeeringus 

(Keskkonnaministeerium, 2000)

 

 

Eesti ökoloogiline võrgustik

riigi territooriumist ja on üles ehitatud, et

� kujundada looduslike alade 

keskkonnaalaseid, majanduslikke

� luua täielikult toimiv

süsteemi lahutamatu osa

� kaitsta väärtuslikke

väärtuslikud maastikud;

� leevendada inimese

� edendada bioloogilise mitmekesisuse

veetmist, tagades juurdepääsu looduslikele aladele;

� edendada bioloogilise mitmekesisuse kaitset väljaspool kaitsealasid;
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Roheline võrgustik üleriigilises planeeringus „Eesti 2010” 

(Keskkonnaministeerium, 2000) 

ökoloogiline võrgustik, nagu see on praegu määratletud, hõlmab ligikaudu

üles ehitatud, et saavutada järgmised eesmärgid (Bennett, 2004):

looduslike alade ruumilist struktuuri, et täita 

keskkonnaalaseid, majanduslikke ja sotsiaalseid eesmärke; 

täielikult toimiv kaitsealade võrgustik, mis on looduslike alade tervikliku 

süsteemi lahutamatu osa; 

väärtuslikke looduslikke elupaiku ja säilitada metsloomade rändeteed

väärtuslikud maastikud; 

inimese mõju bioloogilisele mitmekesisusele ja edendada sä

edendada bioloogilise mitmekesisuse-sõbralikku juhtimist, elustiili ja vaba aja 

veetmist, tagades juurdepääsu looduslikele aladele; 

edendada bioloogilise mitmekesisuse kaitset väljaspool kaitsealasid;

 

hõlmab ligikaudu 50 protsenti 

saavutada järgmised eesmärgid (Bennett, 2004): 

, et täita ökoloogilisi, 

, mis on looduslike alade tervikliku 

metsloomade rändeteed ja 

edendada säästvat arengut; 

sõbralikku juhtimist, elustiili ja vaba aja 

edendada bioloogilise mitmekesisuse kaitset väljaspool kaitsealasid; 
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� kasutada ruumilist planeerimist vahendina, et vähendada konflikte erinevate sektorite 

vahel; 

� suunata inimasustust ja maakasutust; 

� säilitada looduskeskkonna iseregulatsiooni võimet; 

� edendada rahvusvahelist koostööd. 

Alates 01. jaanuarist 2003 kehtima hakanud uude planeerimisseadusesse tuli üleriigilise 

planeeringu ja maakonnaplaneeringute koostamise kogemuse alusel sisse rohelise 

võrgustikuga seotud ülesanne, mis oli tingitud vajadusest tagada mitte ainult üksikute 

väärtuslike objektide kaitse vaid rohelise süsteemi terviklik säilimine ja toimimine. (Planning 

System...)  

 

Üleriigilise planeeringu ülesandeks on eri tüüpi ökosüsteemide ja maastike säilimist tagava 

ning asustuse ja majandustegevuse mõjusid tasakaalustava looduslikest ja poollooduslikest 

kooslustest koosneva süsteemi (roheline võrgustik) aluste kujundamine. (Planeerimisseadus 

2002) 

 

Kümme aastat pärast üleriigilise planeeringu „Eesti 2010” heakskiitmist 2000. aastal lõppes 

planeeringuga reguleeritud periood ja selle tegevuskava kaotas oma ajakohasuse. Märgatavalt 

oli muutunud nii maailm meie ümber kui ka olukord Eestis. Seetõttu vajas Eesti uut 

üleriigilist planeeringut. Vabariigi Valitsus algatas 04.02.2010 üleriigilise planeeringu „Eesti 

2030+” koostamise ning see kehtestati Vabariigi Valitsuse 30.08.2012 korraldusega. 

(Siseministeerium) 

Üleriigilise planeeringu „Eesti 2010” rakendumise kohta on koostatud eksperthinnanguid, 

samuti ajakohasuse analüüs, ettepanekuid uue planeeringu lähteülesande väljatöötamiseks 

ning ekspertarvamusi erinevate teemade planeerimissuuniste kohta. 

 
Hajaasustuse säilimine on seotud väärtuslike maastike ja rohevõrgustiku teemadega, sest 

selles elavate inimeste rolli maastike säilitamises ei tohi alahinnata. „Eesti 2010” seadis 

eesmärgiks pärandkultuurmaastike väljaselgitamise, nende kasutusrežiimi täpsustamise 

maakonnaplaneeringutes ning asustuse ja maakasutuse planeerimisel rohevõrgustiku 

põhimõtete arvestamise. Selles on saavutatud suurt edu, sest maakonnaplaneeringutes (ja 

paljudes üldplaneeringutes) on rohevõrgustiku ja väärtuslike maastike määratlemine teostatud, 
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kasutustingimused määratud ning nendele aladele antud tegevuse planeerimist puudutavad 

soovitused. Mõningaid probleeme on rohevõrgustiku katkematuse tagamisel suurte linnade 

(Tallinn, Tartu) lähiümbruses. Üleriigilise planeeringu „Eesti 2010” mõju asustusstruktuuri 

kujunemisele on olnud väike. Linnade ümbruse valglinnastumine on arenenud sõltumatult 

üleriigilise planeeringu põhimõtetest ning asustust on kujundatud ühekordsete otsuste (sageli 

detailplaneeringute) kaudu. See võib olla tingitud nii vajaka jäänud selgetest juhistest 

üleriigilises planeeringus – planeeringus „Eesti 2010” ei osatud seda probleemi prognoosida – 

kui ka omavalitsuste puudulikust kogemusest kinnisvarabuumi ohjamisel ja planeerimise 

korraldamisel. Peamiseks probleemiks on olnud strateegiliste otsuste langetamine liiga kitsal 

tasandil, mistõttu otsustajatel on puudunud n-ö avaram pilt. Seda näitab suurte linnade lähistel  

asuvate rohe- ja puhkealade täisehitamine, avalike ühiskasutusega alade (mänguväljakud, 

pargid) kasutamise võimaluste puudumine uusasumites. (Üleriigilise planeeringu... 2013)  

 
Üleriigilises planeeringus „Eesti 2030+” on seatud eesmärgiks linnasiseste rohevõrgustike 

sidumine ümbruse haljasalade, metsade jt looduslike alade, linnalähedaste puhke- ja 

sportimispaikadega. See on vajalik eeskätt suurte linnade (Tallinn, Tartu) ümbruses. Kui 

mujal ei ole rohevõrgustiku toimimine häiritud, siis linnades tuleb enam pühenduda 

ökosüsteemi terviklikkuse väärtustamisele ja säilitamisele, rohevõrgustiku sidususe 

hoidmisele ja parandamisele. Linnade lähialade uutes ehituspiirkondades tuleb vältida 

tiheasustuse kandumist muus mõttes väärtuslikele aladele (kaitsealad, rohevõrgustiku 

tuumalad ja koridorid, väärtuslikud põllumaad jms). (Üleriigiline planeering... 2013) 

 

Üleriigilises planeeringus „Eesti 2030+” on käsitletud eraldi teemana rohevõrgustiku sidusust 

ja maastikuväärtuste hoidmist. Järgneval aastakümnel hakkavad määrama Eesti valikuid 

territooriumi ja loodusressursside kasutamise kavandamisel ja suunamisel Euroopa Liidu 

elurikkuse poliitika raames 2011. aastal vastu võetud „Euroopa Liidu elurikkuse strateegia 

aastani 2020”, sellest tulenev rohetaristu strateegia, „Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030” 

ning 2012. aastal heaks kiidetud „Looduskaitse arengukava aastani 2020”.  

 

Planeerimise seisukohalt on eriti oluline rohetaristu strateegia, sest see eeldab – lisaks 

erinevate poliitikavaldkondade omavahelisele koordineerimisele – integreeritud 

planeerimisprotsessi kui üht peamist rohetaristu kavandamise ja elluviimise vahendit. 

Integreeritud planeerimine nõuab tihedat koostööd valdkondlike poliitikate eest vastutavate 
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asutuste vahel, sealhulgas need, kes vastutavad ruumilise arengu iga vastava taseme eest 

(horisontaalne integratsioon) ja osalejate vahel kogukonna tasandil ning rahvusvahelisel, 

piirkondlikul ja kohalikul tasandil (vertikaalne integratsioon). Vastavalt Euroopa ruumilise 

arengu perspektiivile (ESDP) on koostöö oluline integreeritud ruumilise arengu poliitikatele 

ja üksteisest eraldi tegutsevatele valdkondlikele poliitikatele. (Spatial planning... 2008) 

 
2012. aastal kiideti heaks uus looduskaitse arengukava aastani 2020, milles maastike 

mitmekesisuse tagamiseks on tegevussuunana ja peamise tegevusena seatud rohevõrgustiku 

toimimise analüüsi ja vajadusel täiendavate tegevuste (nt maastikuhoolduskavad, kõrge 

loodusväärtusega alade kontseptsioon, elustiku, sh linnaelustiku mitmekesisust arvestavate 

planeerimisalaste suuniste välja töötamine jms) kavandamine; Euroopa Liidu rohelise 

infrastruktuuri kontseptsiooni rakendamine. Olemasoleva rohevõrgustiku analüüsi teostamise 

tähtajaks on määratud 2016, vajadusel täiendavate tegevuste rakendamine aastaks 2020. 

Rohevõrgustiku käsitlust ja toimimist tuleb analüüsida lähtudes Euroopa Liidu rohelise 

infrastruktuuri ehk rohetaristu strateegiast. (Looduskaitse arengukava... 2012) 

 

Iga valitsemistasand peaks tajuma, milline on just tema roll Euroopa Liidu poliitikate ja Eesti 

ruumilise arengu eesmärkide elluviimisel, sh elurikkuse säilitamine, rohetaristu 

väljaarendamine, piirkondade sidustamine. (Leetmaa 2012) 

 

 

1.4.2. Maakondlik planeerimistasand 
 

Planeerimissüsteem lähtub põhimõttest, et üldisema tasandi planeeringud annavad oma 

sisendi detailsema tasandi planeeringutesse. Nii on ka üleriigilist planeeringut „Eesti 2010” 

rakendatud eelkõige maakonnaplaneeringute, sealhulgas „Asustust ja maakasutust suunavad 

keskkonnatingimused” teemaplaneeringu kaudu. (Ülevaade planeerimisalasest...) 

 

Maakonna teemaplaneeringu „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused” 

teostamise kohustus on sätestatud Vabariigi Valitsuse 08.07.1999 korraldusega nr 763-k, mis 

tuli täita maavalitsustel 1. detsembriks 2002. Planeerimisseaduse § 7 lõike 2 punkti 2 alusel 

koostatakse teemaplaneering kehtiva maakonnaplaneeringu täpsustamiseks ja täiendamiseks 

vastavalt maakonnaplaneeringu ülesannetele. Maakonnaplaneeringu ülesandeks on 

loodusvarade, väärtuslike põllumaade, maastike ja looduskoosluste säilimist ning rohelise 
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võrgustiku toimimist tagavate meetmete kavandamine (Planeerimisseadus 2002). 

Teemaplaneeringu kaheks olulisemaks teemaks nimetati roheline võrgustik ja väärtuslikud 

maastikud. 

 

2001. aastal töötati välja rohelise võrgustiku määratlemise metoodika maakonna- ja 

üldplaneeringutele. Metoodika kohaselt ei ole maakondliku rohelise võrgustiku eesmärgiks 

ulatusliku „rohelise pinna” kavandamine ja selle majandustegevusest väljajätmine, vaid 

eelkõige loodus- ja keskkonnakaitseliselt põhjendatuma ruumistruktuuri tagamine. Tuginedes 

ka teiste infrastruktuuride paiknemise ja vajaduste analüüsile, seatakse rohelise võrgustiku 

struktuurielementidele kasutustingimused ja vajalikud keskkonnameetmed, mis kokkuvõttes 

tagavad säästva arengu maakonnas. (Jagomägi, Sepp 2002)  

 

Eestis võib rohelise võrgustiku struktuuri ja toimimist võrgustikuna pidada heaks ning vähe 

on piirkondi, kus tuleks rohelise võrgustiku elemente juurde tekitada, tugevdada või 

rekonstrueerida. Enamikel juhtudel püütakse erinevate meetmetega, sh planeerimisega, 

olemasolevat rohelise võrgustiku elementide struktuuri ja seisundit säilitada, seades neile 

planeeringuga vajalikke kasutustingimusi. Rohelise võrgustiku kavandamisel on tarvis välja 

töötada planeerimise seisukohast oluliste kasutustingimuste loend ning neis kokku leppida. 

Loend peaks olema vastuvõetav nii praktikutele kui ka poliitikutele ning järgima seniseid 

planeeringute ja keskkonnakorralduse traditsioone. Maakonna tasandil käsitletavad rohelise 

võrgustiku elemendid on enamasti suurepindalalised ja nende kasutustingimused tuleb 

formuleerida piisava üldistusega. (Jagomägi, Sepp 2002) 

 

Maakondlikud teemaplaneeringud on koostatud ühtsetel metoodilistel alustel ning kehtestatud 

ajavahemikus 2002-2008 (Ülevaade planeerimisalasest...). Maakonna teemaplaneeringute 

kehtestamise ajad ja rohevõrgustiku osakaal maakonna territooriumist on toodud joonisel 4. 
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Joonis 4. Maakondliku teemaplaneeringu kehtestamise aasta ja rohelise võrgustiku osakaal 
maakonna territooriumist (Raet et al 2010) 
 

 

Maakonna teemaplaneeringuga määratakse maakasutust ja asustust suunavad üldised 

keskkonnatingimused (Põlva maakonna... 2005):  

� väärtuslike maastike säilimiseks; 

� rohelise võrgustiku tuumalade ja koridoride säilimiseks ja toimimiseks; 

� kõrge loodusväärtusega maa-alade kasutamiseks; 

� väärtustatud loodusalade ja inimtegevuse mõjutusel tekkivate konfliktide 

vähendamiseks või pehmendamiseks. 

 

Maakasutuse ja asustuse arendamisel ning kavandamisel tuleb arvestada teemaplaneeringus 

sätestatud tingimusi kui ka kehtivaid seadusi ning teisi õigusakte. Maakonna 

teemaplaneeringu eesmärkide elluviimine toimub läbi teistel tasanditel tehtavate täpsemate 

arengu- ja planeeringukavade. (Põlva maakonna... 2005) 

 

Rohevõrgustiku säilitamise meetmed on maakonnaplaneeringutes üldiselt piisavad (vajaduse 

korral võib neid suurte linnade lähialade korral täiendada), kuid üldplaneeringutes tuleb 

rohkem tähelepanu pöörata nende piiride ja kasutustingimuste täpsustamisele. (Üleriigiline 

planeering... 2013) 
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Rohetaristu temaatika kerkimine Euroopa Liidu tähelepanu keskmesse näitab, et 

maakonnaplaneeringute ajakohastamise käigus tuleb üle kontrollida ja tähelepanu pöörata 

rohevõrgustiku ökoloogilisele sidususele ja järgima senistes teemaplaneeringutes kirjeldatud 

kasutustingimusi ja soovitusi, et tagada rohevõrgustiku katkematus ja toimivus. Oluline on, et 

rohevõrgustik seoks olemasolevad kaitstavad alad hästi omavahel, moodustades katkematu 

süsteemi, mis aitab kaasa kaitsealade säilimisele ja toimimisele, liikide rändele jne. 

(Üleriigiline planeering... 2013) Rohevõrgustiku käsitlust ja toimimist tuleb analüüsida 

lähtudes Euroopa Liidu rohelise infrastruktuuri ehk rohetaristu strateegiast (Looduskaitse 

arengukava... 2012). 

 

Maakonnaplaneeringu koostamisel arvestatakse kehtestatud üldplaneeringutega või 

kokkuleppel kohalike omavalitsustega tehakse vajaduse korral ettepanek nende muutmiseks. 

Viimane nõue on vajalik selleks, et vältida olukorda, kus ühe ja sama maa-ala kohta on 

erinevat liiki planeeringutega seatud erinevad maakasutuse reeglid. Kui valla/linna 

üldplaneeringu koostamisel selgub, et mingi maakonnaplaneeringu maakasutusreegel on 

ilmselgelt vananenud, võib üldplaneeringuga teha maakonnaplaneeringu vastava reegli 

muutmise ettepaneku. (Lass 2012) 

 

 

1.4.3. Kohaliku omavalitsuse planeerimistasand 
 

Üldplaneering on dokument, millega määratakse valla/linna pikaajalised ruumilise arengu 

eesmärgid, erinevate alade maakasutus- ja ehitusreeglid ja valla/linna kui keerulise 

ruumstruktuuri toimimine. (Lass 2012) 

 

Üldplaneeringud, omavalitsuse osaüld- ja teemaplaneeringud, detailplaneeringud, 

maakorralduskavad on tähtsamad maakonna teemaplaneeringu „Asustust ja maakasutust 

suunavad keskkonnatingimused” rakendusvahendid. Kehtestatud maakonna tasandi 

planeering on aluseks valla ja linna üldplaneeringute koostamisele. Omavalitsuste 

üldplaneeringutega on võimalik teemaplaneeringu eesmärke täpsustada maa- ja veealade 

üldiste kasutustingimuste määramisega ning omavalitsuse ehitusmäärusega. Olulist 

rakenduslikku indikaatorväärtust võivad omada ka kohalikud planeeringulised normatiivid ja 

soovitused. Kehtestatud maakonna tasandi planeering on kehtestatud üldplaneeringu 
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puudumise korral aluseks detailplaneeringu koostamisele ning projekteerimistingimuste 

väljaandmisele. (Põlva maakonna... 2005) 

 

Planeerimisseaduse § 45 sätestatud nõude kohaselt pidid kohalikud omavalitsused tagama 

linna üldplaneeringu kehtestamise hiljemalt 2006. aasta 1. jaanuariks ja valla üldplaneeringu 

kehtestamise hiljemalt 2007. aasta 1. juuliks. Seega peab kõigis kohalikes omavalitsustes 

tänaseks olema kehtestatud üldplaneering, kuid Eestis on kuus kohalikku omavalitsust 

(Tootsi, Koonga, Vigala, Piirissaare, Mäksa, Rõuge vald) kellel kehtestatud üldplaneering 

puudub. 

 

Üldplaneeringu ülesanded on (Planeerimisseadus 2002): 

� valla või linna ruumilise arengu põhimõtete kujundamine; 

� kavandatava ruumilise arenguga kaasneda võivate majanduslike, sotsiaalsete ja 

kultuuriliste mõjude ning looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamine ning selle 

alusel säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu tingimuste seadmine; 

� maa- ja veealadele üldiste kasutamis- ja ehitustingimuste, sealhulgas maakasutuse 

juhtotstarbe ning vajaduse korral hoonestuse kõrguspiirangu ja muude tingimuste 

määramine; 

� detailplaneeringu koostamise kohustusega alade ja juhtude määramine väljaspool 

linnu ja aleveid; 

� miljööväärtuslike hoonestusalade, väärtuslike põllumaade, parkide, haljasalade, 

maastike, maastiku üksikelementide ja looduskoosluste määramine ning nende kaitse- 

ja kasutamistingimuste seadmine; 

� rohelise võrgustiku toimimist tagavate tingimuste seadmine; 

� muude seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate maakasutus- ja ehitustingimuste 

arvestamine planeeringus. 

 

Eeltoodust tulenevalt on üldplaneeringu üks olulisem ülesanne kavandatava ruumilise 

arenguga kaasneda võivate majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste mõjude ning 

looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamine ning selle alusel säästva ja tasakaalustatud 

ruumilise arengu tingimuste seadmine, mis tuleneb otseselt Torremolinos’e Hartale tuginevast 

ruumilise planeerimise mõistest. Selline lähenemine annab kõige vähem võimalusi 

keskkonna-/looduskaitse ja planeerimise vastandamiseks ning on orienteeritud kõigi 
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planeeringu koostamisel osalevate erinevate huvigruppide ja erialade asjatundjate koostööle. 

Keskkonnaaspektide parema arvestamise planeeringus tagab ka see, kui planeerimisel lähtuda 

kvantitatiivsete eesmärkide (elanike ja töökohtade arvu kasv, uuselamuehitus jms) asemel 

kvalitatiivsetest eesmärkidest (väärtused, nende hoidmine, edasiarendamine ja arengu huvides 

kasutamine). Kvalitatiivsetest eesmärkidest lähtumine annab enamasti ka kvantitatiivselt 

parema tulemuse. (Lass 2012) 

 

Kehtestatud üldplaneering on aluseks (Lass 2012):  

� detailplaneeringute koostamisele detailplaneeringu koostamise kohustusega aladel ja 

juhtudel; 

� maakorraldusele väljaspool detailplaneeringu koostamise kohustusega alasid, 

projekteerimistingimuste väljaandmisele detailplaneeringu koostamise kohustuse 

puudumise korral; 

� sundvõõrandamise või sundvalduse seadmise algatamisele detailplaneeringu 

koostamise kohustuseta aladel; 

� muudele kinnisasja kasutamist kitsendavatele otsustele detailplaneeringu koostamise 

kohustuse puudumise korral; 

� katastriüksuse sihtotstarbe määramisele detailplaneeringu koostamise kohustuse 

puudumise korral. 

 

Kehtestatud üldplaneering on kinnistu omanikule siduv sellistel juhtudel, kus üldplaneeringu 

elluviimiseks üldplaneeringu alusel enam järgnevat allakti ei anta ning kinnistu omanik peab 

oma maa ja hoonete kasutamisel järgima üldplaneeringuga kehtestatud reegleid. Kehtestatud 

üldplaneering on otseselt siduv kohalikule omavalitsusele maakasutus- ja ehitusotsuste 

langetamisel või ettevalmistamisel. Kohalik omavalitsus ei saa lubada isikule teistsuguseid 

maakasutamise ja ehitamise tingimusi, kui planeeringuga määratud. (Lass 2012) 

 

Eesti keskkonnategevuskava 2007-2013 tegevustabelis on ühe keskkonnastrateegia 

tegevussuunana toodud omavalitsuse tasandi rohevõrgustiku elementide ja kasutustingimuste 

seadmine ning seire põhimõtete välja töötamine ning planeerimise ja keskkonnakasutuse 

suunamisega seotud meetmete väljatöötamine ja rakendamine lähtudes keskkonnataluvusest. 

Nimetatud tegevuse taotletavaks tulemuseks on sidus ning ökoloogiliselt ja rekreatiivselt 



40 
 

toimiv rohevõrgustik ning omavalitsuse tasandil rakendatud seiresüsteem. Selle elluviimist 

peab teostama pidevalt peamiselt kohalik omavalitsus. (Eesti Keskkonnategevuskava...) 

 

Rohelise võrgustiku toimivuse säilitamise ja arendamise elluviimiseks määratletud 

tegevussuunad on põhiliselt seotud rohevõrgustiku sisulise kaitse korraldusega ehk 

haldustegevusega (kaitsekorralduskavad, seiremeetmete väljatöötamine, planeeringute 

koostamine), mistõttu need ei ole õiguslikult relevantsed ja seega sõltub rohelise võrgustiku 

toimimise meetmete rakendamine planeeringuid kehtestavatest haldusorganitest, kellel on 

pädevus otsustada, kui oluliseks rohevõrgustiku toimimist peetakse. (Eesti looduskaitse... 

2006) 

 

 

1.5. Probleemi püstitus ja uurimisülesanded 
 

Vabariigi Valitsuse 19. septembri 2000. a korraldusega nr 770-k heaks kiidetud üleriigilises 

planeeringus „Eesti 2010” märgiti, et Eesti kujunevas planeeringusüsteemis ei ole eri 

tasandite ülesanded ökovõrgustiku ja rohelise võrgustiku kujundamisel ja tagamisel veel 

täpsemat määratlemist leidnud ning planeeringus „Eesti 2010” saab seetõttu teha vaid 

esimesed sammud selles suunas (Üleriigiline planeering... 2000). Püstitati rohelise võrgustiku 

planeerimise eesmärgid ja taotlused, millest tulenevalt koostati maakonna teemaplaneeringud 

„Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused”. Rohelise võrgustiku toimimist 

tagavate tingimuste seadmine on üheks ülesandeks üldplaneeringute koostamisel. Selle 

tulemusena sündisid kokkulepped väärtuslike maastike, rohevõrgustiku tuumalade, koridoride 

ja paigutuse kohta, samuti kasutustingimused ja nendel aladel tegevuse planeerimist 

puudutavad soovitused. (Üleriigilise planeeringu... 2013) 

 

Kaardile kantud maakondade rohevõrgustikust on olnud suur abi nii üldplaneeringute 

koostajatele, kes vajaduse korral on rohevõrgustiku piire täpsustanud, samuti omavalitsuste 

planeerimisspetsialistidele ehitada-või-mitte-otsustusprotsessis. Meie elukeskkond kujuneb 

väga palju just omavalitsuste suhtumise järgi: olenevalt sellest, kas peetakse tähtsamaks 

arendajate isiklikke või üldsuse huve. Mõnel juhul on ehitustegevuse ja rohevõrgustiku 

vastasseis jõudnud isegi kohtusse, kus maakonna ja üldplaneeringule toetudes on otsustatud 

rohevõrgustiku alalhoiu kasuks. Linnalähedaste omavalitsuste enim levinud käitumismall on 
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siiski lubada rohevõrgustiku alale uusehitisi ja muuta selleks detailplaneeringutega 

üldplaneeringut. (Tuul 2011) 

 

Rohelise võrgustiku toimivuse säilitamise ja arendamise elluviimiseks määratletud 

tegevussuunad on põhiliselt seotud rohevõrgustiku sisulise kaitse korraldusega ehk 

haldustegevusega (planeeringute koostamine, ehituslubade väljastamine) ja seega sõltub 

rohelise võrgustiku toimimise meetmete rakendamine planeeringuid kehtestavatest 

haldusorganitest, kellel on pädevus otsustada, kui oluliseks rohevõrgustiku toimimist 

peetakse. 

 

Olemasolevatele rohevõrgustiku aladele üldplaneeringuga sätestatud kasutustingimuste 

täitmise analüüsi kogu maakonna omavalitsuste ulatuses pole käesoleva töö autorile 

teadaolevalt teostatud. 

 

Tulenevalt eeltoodust on ajendatud käesolev uurimustöö, mille eesmärgiks on välja selgitada, 

kui palju ja mis põhjustel on muudetud või täpsustatud omavalitsuste üldplaneeringutega 

Põlva maakonnaplaneeringu teemaplaneeringus „Asustust ja maakasutust suunavad 

keskkonnatingimused” määratletud rohelise võrgustiku alade piire ja asukohti, milliseid 

täiendavaid kasutamistingimusi on nendele aladele üldplaneeringutega seatud ning kuidas 

seatud tingimuste täitmine praktikas toimib.  

 

Töö eesmärgi saavutamiseks on vajalik anda ülevaade Põlvamaa rohevõrgustikust, 

omavalitsuste üldplaneeringutes käsitletud rohevõrgustiku temaatikast ning tuua välja 

konkreetseid olukordi praktikast. 

 

Töö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgnevad uurimisülesanded: 

� selgitada, kui palju ja millest tingituna on muudetud/täpsustatud rohelise võrgustiku 

alasid omavalitsuste üldplaneeringutes võrreldes Põlvamaa teemaplaneeringus 

„Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused” määratud aladega; 

� selgitada, millised rohelise võrgustiku toimimist tagavad kasutustingimused on Põlva 

maakonna omavalitsuste üldplaneeringutes seatud ja kui palju nende tingimustega 

maade arendus- ja planeerimistegevuses reaalselt arvestatakse; 
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� selgitada, kas üldplaneeringute keskkonnamõju strateegilise hindamisega on 

tuvastatud olulist mõju rohelise võrgustiku toimivusele, sidususele ja tulenevalt sellest 

seatud leevendavaid meetmeid; 

� selgitada, kas rohevõrgustiku aladel ja nendele aladele üldplaneeringutega seatud 

kasutustingimustega arvestamisel on tekkinud valla maade arendus- ja 

planeerimistegevuses probleeme, vastuolusid. 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 
2.1. Põlva maakond ja kohalikud omavalitsused 
 

Põlva maakond asub Kagu-Eestis ulatudes Otepää kõrgustikust Lämmi- ja Pihkva järveni. 

Maakond külgneb põhjast ja loodest Tartu maakonnaga, kirdest Lämmi- ja Pihkva järvega, 

idast ja kagust Vene Föderatsiooni Pihkva oblastiga, lõunast ja edelast Võru maakonnaga ning 

läänest Valga maakonnaga (Põlva maakonna... 2011). Põlva maakonna pindala on 2164, 77 

km² (Statistikaamet). 

 

Põlva maakond koosneb 13 omavalitsusüksusest: Ahja, Kanepi, Kõlleste, Laheda, Mikitamäe, 

Mooste, Orava, Põlva, Räpina, Valgjärve, Vastse-Kuuste, Veriora, Värska vald (Joonis 5). 

Vallasiseseid linnu on kaks: Põlva ja Räpina. 

 

 

Joonis 5. Põlva maakonna omavalitsused 
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Põlva maakond on maastikuliselt mitmekesine: keskosas on Kagu-Eesti lavamaa, mille 

lainjaid moreenitasandikke liigestavad ürgorud, lääneosas Otepää kõrgustik, idas Peipsi-äärne 

madalik ja kaguosas Palumaa. Ahja, Võhandu ja Piusa jõe äärsed liivakivipaljandid koos jõe 

ja ürgorumaastikuga on võetud kaitse alla. Palju leidub soid. Kaitstavad loodusobjektid 

moodustavad kokku maakonna pindalast 8,5%. Põlvamaal on soode-rabade all ligi kümnendik 

territooriumist, järvesid on 128, maakonna jõed (Ahja, Võhandu, Lutsu, Orajõgi jt) on kohati 

kiire vooluga. Maastikupilti ilmestavad männi- ja segametsad. Mets hõlmab Põlvamaast 

ligikaudu 44%. Suurimad metsad on maakonna kirde- ja idaosas. (Põlva maakonna... 2011)  

 

 

2.2. Põlva maakonna roheline võrgustik  
 

Põlva maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad 

keskkonnatingimused”, mis on kehtestatud Põlva Maavanema 13.06.2005 korraldusega nr 

1.1-1/125, määratleb 41 rohevõrgustiku tuumala ning neid ühendavad koridorid. 

Üldplaneeringutega täpsustatud rohevõrgustiku pindala on Põlva maakonnas kokku ca 1185,0 

km² ja see hõlmab maakonna territooriumist ca 55%. Kaitstavaid alasid (hoiuala, kaitseala, 

maastikukaitseala, park) on maakonnas kokku 169,0 km², neist ca 156,0 km² (92%) on kaetud 

rohelise võrgustikuga. Maakonda poolitab loode-kagusuunaliselt Tartu-Petseri raudtee. 

Suuremad ja kompaktsemad rohevõrgustiku tuumalad paiknevad maakonna kagunurgas. 

(Veersalu 2014) Üldplaneeringutega täpsustatud Põlva maakonna rohevõrgustik on toodud 

joonisel 6.  

 

Üleriigilise planeeringuga määratud rahvusvahelise tasandi Emajõe Suursoo tuumala servana 

ulatub Põlva maakonna piiresse Kastmekoja tuumala. Riikliku väikese tasandi tuumalasid on 

Põlvamaal kuus. Neist „Eesti 2010” planeeringuga sätestatud rahvusliku tähtsusega 

tuumaladega kattuvad Setu tuumala, Meenikunno tuumala, Lämmijärve tuumala, Arniku 

tuumala ja Lahojärve tuumala. Riikliku planeeringu rahvusliku tähtsuse tuumaladega kattuvad 

veel maakonna teemaplaneeringuga määratud Põlva-Häätaru ning Ahja jõe ürgoru ja 

Valgesoo tuumala ning Mooste Peravalla tuumala. Lisaks läbib Põlva maakonda riikliku 

planeeringuga määratud üks peamisi rohelisi koridore, mis maakonna teemaplaneeringus on 

Lämmijärve tuumala. Ülejäänud maakonna teemaplaneeringus nimetatud tuumalad on riikliku 

mikrovõrgustiku elemendid. (Põlva maakonna... 2005) 
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Joonis 6. Põlvamaa roheline võrgustik 

 

Maakonna tasandil rohelise võrgustiku konstrueerimisel peeti silmas nelja suurusjärku 

elemente, tuumalasid ja koridore (tabel 1). See andis raamistiku planeerimistasandite 

vaheliseks analüüsiks ja seosteks. (Põlva maakonna... 2005) 

 

Tabel 1. Hierarhiliste tasemete ning tuumalade ja koridoride järkudevahelised seosed (Põlva 
maakonna... 2005) 
 

Leppe-
tähis 

Rohelise 
võrgustiku 
järk 

Vaadeldava 
ala ulatus 

Tugiala 
indeks 

Tugialade 
läbimõõt 

Koridoride 
indeks 

Riba-
struktuuride 
läbimõõt 

G6 riigi suured 
100...150 

km 
T6 

30 – 50 
km 

K6 10...20 km 

G7 
riigi 

väikesed 
30...50 km T7 

10...20 
km 

K7 3 – 5 km 

G8 
piirkonna 

(maakonna) 
suured 

10...15 km T8 3 – 5 km K8 1 – 2 km 

G9 
piirkonna 

(maakonna) 
väikesed 

3...5 km T9 1 – 2 km K9 300...500 m 
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Arvestades maakonna teemaplaneeringu haaret valiti soovitatud ruumi hierarhiast olulisemad 

tasemed G6...G9. Esimest järku rohelise võrgustiku elemendid on nn riigi suured 

(rahvusvahelised) tugialad ja koridorid, teist järku elemendid võiks nimetada riigi väikesed 

jne. (Põlva maakonna... 2005) 

 

2.3. Metoodika 
 

Uurimustöö eesmärkide saavutamiseks analüüsiti kõigi 13-ne Põlvamaa omavalitsuse 

üldplaneeringutes ja üldplaneeringute keskkonnamõju strateegilise hindamise aruannetes 

käsitletud rohelise võrgustiku temaatikat ning maade arendus- ja planeerimistegevust 

Põlvamaa omavalitsuste rohevõrgustiku aladel.  

 

Töö esimeseks etapiks oli algandmete kogumine, valdade üldplaneeringute ja keskkonnamõju 

strateegilise hindamise aruannete rohelise võrgustiku teema analüüs. Tulemuseks on ülevaade 

üldplaneeringutes käsitletud rohelise võrgustiku temaatikast, üldplaneeringutes seatud 

rohelise võrgustiku toimimist tagavate täiendavate tingimuste ja üldplaneeringute 

keskkonnamõju strateegilisest hindamisest tulenevalt seatud leevendavate meetmete 

väljatoomine. 

 

Töö teiseks etapiks oli ruumiandmete analüüs, kus võrreldi ja analüüsiti maakonna 

teemaplaneeringu järgse rohelise võrgustiku ja omavalitsuste üldplaneeringutega kehtestatud 

rohelise võrgustiku andmekihtide kattuvust MapInfo keskkonnas. 

 

Töö kolmandaks etapiks oli küsimustiku koostamine ja kirjaliku küsitluse läbiviimine 

kohalike omavalitsuste planeerimisvaldkonnaga tegelevate spetsialistide seas. Küsimustiku 

vorm on toodud lisas 1. Küsimustikule vastasid kõigi praeguste Põlvamaa omavalitsuste 

vastava ala ametnikud. Peale küsitluse läbiviimist viidi lisainfo saamiseks läbi vahetud 

intervjueerimised telefoni teel. Tulemuseks vastuste kokkuvõte ja analüüs. 

 

Töö neljandaks etapiks oli küsimustiku vastustest välja valida konkreetsed juhtumid, koguda 

nende kohta algandmed ja viia läbi juhtumipõhised analüüsid, sealhulgas kaardianalüüs, mille 

käigus on toodud välja rohelise võrgustiku alade toimimise tagamisel tekkinud keerulisemate 

olukordade ruumiline analüüs. 
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Töö viiendaks etapiks oli kokkuvõttev arutelu rohelise võrgustiku alade toimimisest ja aladele 

seatud kasutamistingimuste rakendumisest. 

 

Töös püstitatud eesmärkide saavutamiseks kasutati alljärgnevaid uurimis- ja töömeetodeid: 

� Põlva maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Asustust ja maakasutust suunavad 

keskkonnatingimused” alateema „Roheline võrgustik” ja üldplaneeringute 

tekstilise osa võrdlev analüüs eesmärgiga selgitada välja, milliseid maade 

arendamise tingimusi ja põhimõtteid on rohelise võrgustiku aladele valdade 

üldplaneeringutes lisaks maakonna teemaplaneeringus toodud tingimustele ja 

soovitustele sätestatud; 

� Põlva maakonna teemaplaneeringu järgse rohelise võrgustiku ja omavalitsuste 

üldplaneeringutega kehtestatud rohelise võrgustiku andmekihtide kattuvuse 

ruumiandmete analüüs MapInfo keskkonnas ning üldplaneeringute seletuskirjade 

analüüs eesmärgiga selgitada välja, kui palju ja millest tingituna on 

muudetud/täpsustatud rohelise võrgustiku alade piire; 

� üldplaneeringute keskkonnamõju strateegilise hindamise aruannete analüüs 

eesmärgiga selgitada välja, kas üldplaneeringute keskkonnamõju strateegilise 

hindamisega on tuvastatud olulist mõju rohelise võrgustiku toimivusele, sidususele 

ja tulenevalt sellest seatud leevendavaid meetmeid; 

� küsimustik kohalike omavalitsuste planeerimisvaldkonnaga tegelevatele 

spetsialistidele eesmärgiga selgitada välja, kas rohevõrgustiku alad ja nendele 

aladele üldplaneeringuga seatud tingimuste arvestamisega on tekkinud valla maade 

arendus- ja planeerimistegevuses probleeme, vastuolusid; 

� küsimustiku vastuste põhjal analüüs Põlva maakonna rohevõrgustiku alade 

toimimisest ja nendele aladele seatud kasutamistingimuste rakendumisest valla 

taseme planeerimis- ning maade arendustegevuses; 

� konkreetsete olukordade juhtumipõhine analüüs koos kaardianalüüsiga 

detailplaneeringutele või maade arendustegevustele, mis on algatatud/koostatud 

rohevõrgustiku aladel ning mille käigus on tekkinud seoses rohelise võrgustiku 

aladega konfliktid. 
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2.4. Andmed ja andmeanalüüs 
 

Algandmeteks on Põlva maakonna omavalitsuste üldplaneeringute seletuskirjad, kaardid ja 

üldplaneeringute keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanded. Põlva valla ja Põlva linna 

ühinemise teel moodustus 26.10.2013 uus omavalitsusüksus - Põlva vald. Käesolevas töös on 

analüüsitud endise Põlva valla ja Põlva linna üldplaneeringuid. Ülevaade Põlvamaa 

omavalitsuste üldplaneeringute kehtestamise ajast, keskkonnamõju strateegilise hindamise 

olemasolust ning vastavate dokumentide koostajatest/konsultantidest on toodud tabelis 2. 

 

 

Tabel 2. Ülevaade Põlvamaa omavalitsuste üldplaneeringutest 

 

Omavalitsus 

Üldplaneeringu 
kehtestamise 
kuupäev 

Üldplaneeringu 
keskkonnamõju 
strateegiline 
hindamine Koostaja/konsultant 

Ahja 16.06.2010 läbiviidud OÜ Hendrikson&Ko 
Kanepi 24.09.2009 läbiviidud OÜ Hendrikson&Ko 
Kõlleste 10.07.2009 läbiviidud OÜ Hendrikson&Ko 
Laheda 12.06.2009 läbiviidud Miracon Grupp OÜ 

Mikitamäe 26.02.2010 läbiviidud 
Prope Mare Keskkonna Agentuur 
OÜ 

Mooste 16.12.2008 läbiviidud AS K&H 

Orava 25.11.2011 läbiviidud 
Prope Mare Keskkonna Agentuur 
OÜ 

endine Põlva 
vald 28.08.2008 läbiviidud OÜ Hendrikson&Ko 

endine Põlva linn 07.06.2002 

eraldi läbiviidud 
ei ole, käsitletud 
üldplaneeringus OÜ Hendrikson&Ko 

Räpina 27.06.2006 

eraldi läbiviidud 
ei ole, käsitletud 
üldplaneeringus OÜ Hendrikson&Ko 

Valgjärve 26.08.2008 läbiviidud 

A&L Management Eesti AS-i, Triinu 
Vaab; keskkonnamõju strateegiline 
hindamine OÜ Alkranel 

Vastse-Kuuste 28.01.2010 läbiviidud OÜ Hendrikson&Ko 

Veriora 21.12.2009 läbiviidud 
Prope Mare Keskkonna Agentuur 
OÜ 

Värska 21.07.2006 ei ole läbiviidud 
Jüri Lass, OÜ Hendrikson&Ko 
ekspert Heiki Kalle 
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Algandmeteks on Põlva maakonna teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad 

keskkonnatingimused” seletuskiri koos lisadega. Põlva maakonna teemaplaneeringus rohelise 

võrgustiku aladele määratud üldised asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused 

on toodud käesoleva töö lisas 2.  

 

Kaardianalüüsi jaoks on OÜ-st Hendrikson & Ko, kes Põlva maakonna teemaplaneeringu 

„Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused” koostas, saadud 2004. aastal 

koostatud rohelise võrgustiku kaardikihid. Põlva maavalitsusest on saadud üldplaneeringutega 

täpsustatud 2012. aastal koostatud rohelise võrgustiku kaardikihid.  

 

Detailplaneeringute koostamise või maade arendustegevuse käigus rohelise võrgustiku 

aladega seoses tekkinud konfliktolukordade analüüsiks vajalikud andmed (detailplaneeringute 

seletuskirjad ja kaardid) on saadud omavalitsuste kodulehtedelt või omavalitsusest 

paberkandjal, Räpina vallas tekkinud konfliktolukordade analüüsiks on kasutatud ka Räpina 

valla geoinfosüsteemi EVALD kaardirakendust. 

 

Kaardianalüüsiks vajaliku aluskaardi saamiseks kasutati Maa-ameti WMS (Web Map Service) 

teenust, mis päringu alusel väljastab rasterkujul kaardipildi ja avab kasutatavas 

tarkvaraprogrammis Maa-ameti kaardiserverist kaardiandmed. Kaardianalüüsiks on kasutatud 

ka Maa-ameti geoportaali. 
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3. TULEMUSED 
3.1. Rohelise võrgustiku alade käsitlus üldplaneeringutes 
3.1.1. Üldplaneeringute seletuskiri ja kaardid 
 

Töö käigus analüüsiti, kuidas on valdade üldplaneeringute seletuskirjas ja kaardil rohelist 

võrgustikku käsitletud. Üldplaneeringute seletuskirjade analüüsi tulemused on toodud tabelis 

3 ja kokkuvõtlikult joonisel 7.  

 

 

Tabel 3. Rohelise võrgustiku käsitlus üldplaneeringute seletuskirjas 
 

Omavalitsus Rohelise 
võrgustiku 
teema on 
käsitletud 
 

Rohelise 
võrgustiku 
tuumalad  
on 
nimetatud 

Rohelise 
võrgustiku 
koridorid 
on 
nimetatud 

Rohelise 
võrgustiku 
alasid on 
iseloomustatud 

Kirjutatud 
on, et 
rohelise 
võrgustiku 
piire on 
täpsustatud 

Ahja + + + - + 
Kanepi + - - - + 
Kõlleste + + + - + 
Laheda + + + - + 
Mikitamäe + + + + + 
Mooste + + + - + 
Orava + + + + + 
endine Põlva 
vald 

+ - - - + 

endine Põlva 
linn 

+ - - - - 

Räpina + - - - + 
Valgjärve + + + - + 
Vastse-
Kuuste 

+ - - - + 

Veriora + + + + + 
Värska + + - - + 

 

 

Analüüsi tulemusena selgus, et kõigi Põlvamaa omavalitsuste üldplaneeringute seletuskirjad 

käsitlevad eraldi teemana rohelist võrgustikku. Endise Põlva linna üldplaneering käsitleb 

linna rohevõrgustiku kontseptsiooni „rohelised kiired”. Nelja valla üldplaneeringu (Kanepi, 

endine Põlva vald, Räpina, Vastse-Kuuste) seletuskirjas ei ole nimetatud valla territooriumile 



 

jäävaid rohelise võrgustiku

üldplaneeringu seletuskirjas on nimetatud rohelise võrgustiku elemendid, ühe valla (Värska) 

üldplaneeringu seletuskirjas on nimetatud ainult valla territooriumile jäävad tuumalad, kuigi 

valla territooriumil asuvad ka rohekoridorid. Kolme valla (Mikitamäe, Orava, Veriora) 

üldplaneeringu seletuskirjas on nimetatud ja lisaks antud põhjalik ülevaade rohelise 

võrgustiku elementidest - 

tuumalad ja rohekoridorid hõlmavad, millised koridorid milliseid tuumalasid ühendavad, 

märgitud on rohekoridoride laiused.

 

 

 

Joonis 7. Üldplaneeringute seletuskirjade analüüsi tulemused

 

 

Üldplaneeringute kaartide analüüsi tulemused

Üheksa valla (Ahja, Kanepi, Kõlleste, Laheda,

Kuuste, Veriora) üldplaneeringu kaardile on kantud roheline võrgustik ühetaolise pinnan

elemente pole eristatud. Nel

kaardil on rohelise võrgustiku elemendid eristatud, st need on kantud kaardile erinevate 

leppemärkidega. Mooste, endise Põlva, Räpina ja Vastse

kaartidel on toodud planeeritav rohevõrgustik ühetaolise pinnana, kuid kaardil on tuumalad ja 

koridorid selgelt eristatavad ja arusaadavad.
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jäävaid rohelise võrgustiku elemente, viie valla (Ahja, Kõlleste, Laheda, Mooste, Valgjärve) 

üldplaneeringu seletuskirjas on nimetatud rohelise võrgustiku elemendid, ühe valla (Värska) 

üldplaneeringu seletuskirjas on nimetatud ainult valla territooriumile jäävad tuumalad, kuigi 

a territooriumil asuvad ka rohekoridorid. Kolme valla (Mikitamäe, Orava, Veriora) 

üldplaneeringu seletuskirjas on nimetatud ja lisaks antud põhjalik ülevaade rohelise 

 välja on toodud tuumalade pindalad, milliseid külasid ja alasid

tuumalad ja rohekoridorid hõlmavad, millised koridorid milliseid tuumalasid ühendavad, 

märgitud on rohekoridoride laiused. 

Üldplaneeringute seletuskirjade analüüsi tulemused 

kaartide analüüsi tulemused on toodud tabelis 4 ja kokkuvõtlikult joonisel

valla (Ahja, Kanepi, Kõlleste, Laheda, Mooste, endine Põlva vald, Räpina, Vastse

Kuuste, Veriora) üldplaneeringu kaardile on kantud roheline võrgustik ühetaolise pinnan

elemente pole eristatud. Nelja valla (Mikitamäe, Orava, Valgjärve, Värska) üldplaneeringu 

kaardil on rohelise võrgustiku elemendid eristatud, st need on kantud kaardile erinevate 

, endise Põlva, Räpina ja Vastse-Kuuste 

on toodud planeeritav rohevõrgustik ühetaolise pinnana, kuid kaardil on tuumalad ja 

koridorid selgelt eristatavad ja arusaadavad. 

9 8

3

RV tuumalad             
on nimetatud

RV koridorid          
on nimetatud

RV alasid on 
iseloomustatud

Üldplaneeringute arv

elemente, viie valla (Ahja, Kõlleste, Laheda, Mooste, Valgjärve) 

üldplaneeringu seletuskirjas on nimetatud rohelise võrgustiku elemendid, ühe valla (Värska) 

üldplaneeringu seletuskirjas on nimetatud ainult valla territooriumile jäävad tuumalad, kuigi 

a territooriumil asuvad ka rohekoridorid. Kolme valla (Mikitamäe, Orava, Veriora) 

üldplaneeringu seletuskirjas on nimetatud ja lisaks antud põhjalik ülevaade rohelise 

välja on toodud tuumalade pindalad, milliseid külasid ja alasid 

tuumalad ja rohekoridorid hõlmavad, millised koridorid milliseid tuumalasid ühendavad, 

 

ja kokkuvõtlikult joonisel 8. 

endine Põlva vald, Räpina, Vastse-

Kuuste, Veriora) üldplaneeringu kaardile on kantud roheline võrgustik ühetaolise pinnana, 

Värska) üldplaneeringu 

kaardil on rohelise võrgustiku elemendid eristatud, st need on kantud kaardile erinevate 

 valla üldplaneeringu 

on toodud planeeritav rohevõrgustik ühetaolise pinnana, kuid kaardil on tuumalad ja 

13

RV alasid on 
iseloomustatud

Kirjutatud on, et 
RV piire on 
täpsustatud



52 
 

Tabel 4. Rohelise võrgustiku käsitlus üldplaneeringute kaardil 
 

Omavalitsus Rohelist 
võrgustikku 
on kujutatud 
ühetaolise 
pinnana 
 

Tuumalad 
on toodud 
eraldi 
leppe-
märgiga 

Koridorid on 
toodud eraldi 
leppemärgig
a 

Kaardil on 
täpsustatud 
roheline 
võrgustik 

Konflikti-
alad on 
märgitud 

Ahja + - - + + 
Kanepi + - - + + 
Kõlleste + - - + - 
Laheda + - - + - 
Mikitamäe - + + + - 
Mooste + - - + + 
Orava - + + + - 
endine Põlva 
vald 

+ - - + - 

endine Põlva 
linn 

- - - - - 

Räpina + - - + - 
Valgjärve - + + + + 
Vastse-
Kuuste 

+ - - + - 

Veriora + - - + - 
Värska - + + - - 

 

 

 

 

 



 

 

Joonis 8. Üldplaneeringu kaartide analüüsi tulemused

 

 

Kaheksa valla (Ahja, Kõlleste, Mikitamäe, Orava, endine Põlva vald, Räpina vald, Veriora, 

Värska) üldplaneeringu kaardil pole leppemärkide selgituses märgitud, kas kaardil on 

märgitud üldplaneeringuga täpsustatud roheline võrgustik. Kaarte analüüsides saab

kõigil valdadel peale Värska on kaardile kantud täpsustatud roheline võrgustik. Viie valla 

(Kanepi, Laheda, Mooste, Vastse

rohelise võrgustiku leppemärk

roheline võrgustik. Valgjärve ja Laheda valla üldplaneeringukaardil on toodud lisaks 

maakonna teemaplaneeringu järgne rohelise võrgustiku piir. 

 

 

3.1.2. Piiride täpsustamine ja 
 

Ahja valla üldplaneeringu 

võrgustiku piire on täpsustatud 

sidusust. Rohelise võrgustiku sidusust 

rohelise võrgustiku osana mikrotasandil kõiki veekogude kaldaalasid.

9
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võrgustikku on 

kujutatud 
ühetaolise pinnana

Tuumalad on 
toodud eraldi 
leppemärgiga
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Üldplaneeringu kaartide analüüsi tulemused 

Kaheksa valla (Ahja, Kõlleste, Mikitamäe, Orava, endine Põlva vald, Räpina vald, Veriora, 

Värska) üldplaneeringu kaardil pole leppemärkide selgituses märgitud, kas kaardil on 

märgitud üldplaneeringuga täpsustatud roheline võrgustik. Kaarte analüüsides saab

kõigil valdadel peale Värska on kaardile kantud täpsustatud roheline võrgustik. Viie valla 

(Kanepi, Laheda, Mooste, Vastse-Kuuste, Valgjärve) üldplaneeringu kaardil on märgit

rohelise võrgustiku leppemärkide selgituses, kas täpsustatud, kehtes

roheline võrgustik. Valgjärve ja Laheda valla üldplaneeringukaardil on toodud lisaks 

maakonna teemaplaneeringu järgne rohelise võrgustiku piir.  

iiride täpsustamine ja muutmine 

üldplaneeringu seletuskirjas on märgitud, et valla territooriumil asuva rohelise

on täpsustatud arvestades loomade liikumisteed ja rohelise võrgustiku 

sidusust. Rohelise võrgustiku sidusust on tugevdatud metsaribade abil

rohelise võrgustiku osana mikrotasandil kõiki veekogude kaldaalasid.   

4 4

12

Tuumalad on 
toodud eraldi 
leppemärgiga

Koridorid on 
toodud eraldi 
leppemärgiga

Kaardil on 
täpsustatud 

roheline võrgustik

Üldplaneeringute arv
 

Kaheksa valla (Ahja, Kõlleste, Mikitamäe, Orava, endine Põlva vald, Räpina vald, Veriora, 

Värska) üldplaneeringu kaardil pole leppemärkide selgituses märgitud, kas kaardil on 

märgitud üldplaneeringuga täpsustatud roheline võrgustik. Kaarte analüüsides saab öelda, et 

kõigil valdadel peale Värska on kaardile kantud täpsustatud roheline võrgustik. Viie valla 

Kuuste, Valgjärve) üldplaneeringu kaardil on märgitud 

ide selgituses, kas täpsustatud, kehtestatav või planeeritav 

roheline võrgustik. Valgjärve ja Laheda valla üldplaneeringukaardil on toodud lisaks 

valla territooriumil asuva rohelise 

arvestades loomade liikumisteed ja rohelise võrgustiku 

metsaribade abil, lisaks on käsitletud 

 

4

täpsustatud 
roheline võrgustik

Konfliktialad on 
märgitud
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Joonis 9. Ahja valla rohelise võrgustiku võrdlus maakonna teemaplaneeringu ja 
üldplaneeringu alusel 
 

 

Maakonna teemaplaneeringu ja üldplaneeringu järgsete rohelise võrgustiku elementide piiride 

kaardil võrdlemisel on näha (joonis 9), et kõige rohkem on täpsustatud koridore. Valla 

läänepoolses osas on K9 koridori ala laiendatud alale, kus paiknevad riigimetsa massiivid, 

valla idapoolses osas on K9 koridori laiendatud samuti metsaaladele. Kahte tuumala on 

laiendatud samuti riigimetsamaale. 

 

Kanepi valla üldplaneeringu seletuskirjas on märgitud, et kogu valla ulatuses on täpsustatud 

teemaplaneeringuga „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused” määratud 

rohevõrgustiku piire. Rohelise võrgustiku tuumalade ja koridoride piire on 

täpsustatud/korrigeeritud ning lisatud/korrigeeritud uusi rohekoridore vastavalt loomade 

liikumissuundadele. Rohevõrgustiku osaks on arvatud ka veekogude kalda piiranguvöönd.  
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Joonis 10. Kanepi valla rohelise võrgustiku võrdlus maakonna teemaplaneeringu ja 
üldplaneeringu alusel 
 

 

Maakonna teemaplaneeringu ja üldplaneeringu järgsete rohelise võrgustiku elementide piiride 

kaardil võrdlemisel on näha (joonis 10), et rohelise võrgustiku koridore on täpsustatud üsna 

ulatuslikult, juurde on lisatud uusi koridore valla idapoolses osas Põlgaste ümbruses ja 

läänepoolses osas Kaagvere ümbruses. Ulatuslikult on täpsustatud tuumalade piire, juurde on 

lisatud tuumala valla idapoolses osas, kus maakonna teemaplaneeringu järgselt oli määratud 

rohekoridor. T9 Kaagna tuumala piire on muudetud, maakonna teemaplaneeringu järgne 

tuumala on üldplaneeringus muudetud koridori alaks. 

 

Kõlleste valla üldplaneeringu seletuskirjas on märgitud, et territooriumil asuva rohelise 

võrgustiku piire on üldplaneeringu koostamise raames täpsustatud, võttes arvesse loomade 

liikumisteed ja rohelise võrgustiku sidusust. Rohelise võrgustiku sidusust on tugevdatud 

metsaribade abil, lisaks käsitletakse Kõlleste valla territooriumil rohelise võrgustiku osana 

mikrotasandil kõiki veekogude kaldaalasid. 
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Joonis 11. Kõlleste valla rohelise võrgustiku võrdlus maakonna teemaplaneeringu ja 
üldplaneeringu alusel 
 

 

Maakonna teemaplaneeringu ja üldplaneeringu järgsete rohelise võrgustiku elementide piiride 

kaardil võrdlemisel on näha (joonis 11), et täpsustatud on enamasti koridore. Täpsustused on 

tehtud ka kahe tuumala osas.  

 

Laheda valla üldplaneeringu seletuskirjas on märgitud, et üldplaneeringuga on täpsustatud 

Põlva maakonna teemaplaneeringuga „Põlvamaa asustust ja maakasutust suunavad 

keskkonnatingimused” määratud rohelise võrgustiku piire. Rohelise võrgustiku piiride 

täpsustamine Tilsi külas Kõrbjärve ääres on tingitud puhkeala ja elamuala väljaarendamise 

vajadusest Tilsi küla keskuses. Rohevõrgustikust on nö lõigatud välja Kõrbjärve äärsed põllu- 

ja planeeritud elamumaad. 
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Joonis 12. Laheda valla rohelise võrgustiku võrdlus maakonna teemaplaneeringu ja 
üldplaneeringu alusel 
 

 

Maakonna teemaplaneeringu ja üldplaneeringu järgsete rohelise võrgustiku elementide piiride 

kaardil võrdlemisel on näha (joonis 12), et ulatuslikke muudatusi rohelise võrgustiku aladel 

pole tehtud. Üldplaneeringu seletuskirjas kirjeldatud Kõrbjärve ääres asuva rohevõrgustiku 

ala täpsustus on näha T9 Pragi tuumala lõunaosas. 

 

Mikitamäe valla üldplaneeringu seletuskirjas on märgitud, et vastavalt üldplaneeringu 

mõõtkavale ja väljakujunenud olukorrale täpsustati maakonna teemaplaneeringuga määratud 

piirkondlike ja kohalike rohelise võrgustiku struktuurielementide piirid, et tagada nii valla kui 

maakonna seisukohast terviklik ja kõigis elementides jätkuv võrgustik. Rohelise võrgustiku 

piire on täpsustatud lähtuvalt kõlvikute piiridest ja väljakujunenud olukorrast.  
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Joonis 13. Mikitamäe valla rohelise võrgustiku võrdlus maakonna teemaplaneeringu ja 
üldplaneeringu alusel 
 

 

Maakonna teemaplaneeringu ja üldplaneeringu järgsete rohelise võrgustiku elementide piiride 

kaardil võrdlemisel on näha (joonis 13), et täpsustatud on nii koridoride kui tuumalade piire. 

Ulatuslikumad täpsustused on tehtud T8 Mädajõe suudme ja Rääsolaane ning valla edela 

osasse jääva tuumala osas. Tuumalasid on laiendatud metsaaladele ja enamasti on välja jäetud 

põllualad, Mikitamäe külas ka tihedamalt hoonestatud ala. 

 

Mooste valla üldplaneeringu seletuskirjas on märgitud, et üldplaneeringuga on 

rohevõrgustiku koridoride ja tuumalade piire täpsustatud. Täpsustuste aluseks on olnud 

eelkõige jahimeestelt saadud andmed loomadega juhtunud liiklusõnnetuste kohta teedel, mille 

alusel on võimalik määratleda loomade reaalseid liikumissuundi, samuti on lähtutud 
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maakasutusest. Rohekoridoride asukohti on muudetud aladel, kus koridor jookseb üle 

olemasoleva hoonestusala. 

 

 

 
 

Joonis 14. Mooste valla rohelise võrgustiku võrdlus maakonna teemaplaneeringu ja 
üldplaneeringu alusel 
 

 

Maakonna teemaplaneeringu ja üldplaneeringu järgsete rohelise võrgustiku elementide piiride 

kaardil võrdlemisel on näha (joonis 14), et ulatuslikumalt on täpsustatud koridoride piire ja 

asukohti. Valla idapoolses osas Terepi küla piirkonnas on lisatud K8 koridorile paralleelselt 

juurde teine rohekoridor, mis jääb enamasti riigimetsamaale. Lisatud koridori ja valla 

idapoolsel piiril asuva tuumala vahele jääb ulatuslik turbatööstusmaa, mis on rohelise 

võrgustiku alast välja jäetud. 

 

Orava valla üldplaneeringu seletuskirjas on märgitud, et Põlva maakonnaplaneeringu 

teemaplaneeringu „Põlva maakonna asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused” 
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alusel määratud piirkondlike ja kohalike rohelise võrgustiku struktuurielementide piire on 

üldplaneeringuga vastavalt üldplaneeringu mõõtkavale ja lähtuvalt väljakujunenud olukorrale 

täpsustatud, et tagada nii valla kui maakonna seisukohast terviklik, kõigis elementides jätkuv 

roheline võrgustik. Üldplaneeringus on toodud väga põhjalik ülevaade, mille alusel ja kuidas 

tuumalade ja koridoride piire täpsustati. Maakonna teemaplaneeringu ja üldplaneeringu järgne 

roheline võrgustik on toodud joonisel 15. Orava valla üldplaneeringu rohelise võrgustiku 

piiride täpsustamise käigus jäeti välja põllualad, millel puudusid rohelise võrgustiku 

funktsioonid, piire laiendati seal, kus olulised looduslikud alad olid välja jäetud. Rohelise 

võrgustiku piiridest jäeti võimalusel välja tehiskeskkonna objektid. Meenikunno tuumala ja 

Piusa-Karisilla tuumala ühendavat K9 rohekoridori nihutati ja selle piire laiendati nii, et välja 

jätta Marga küla hoonetealune maa ning tuumalasse kaasata Tuderna oja ja seda ümbritsev 

roheala. Laiemad rohekoridorid tuumalade vahel tagavad metsloomade parema liikumise 

tuumalade vahel. Meenikunno tuumala ja Piusa-Karisilla tuumala ühendavat K8 rohekoridori 

nihutati ja selle piire täpsustati, et koridor ei kattuks Rõssa küla hoonetealuse maaga ning 

konfliktiala oleks väiksem. Meenikunno tuumalast lõigati välja Orava külas reserveeritavate 

elamumaade ala nii, et piirid ühtiks Orava küla kompaktse hoonestusala piiriga. Täpsustus ei 

kahjusta oluliselt tuumala toimimist, sest võib eeldada, et loomad ei kasuta ka praegu 

liikumisteena Orava küla kompaktse hoonestusega ala lähiümbrust. Piusa-Karisilla tuumala 

laiendati nii, et Mädajõgi ja seda ümbritsev roheala jääks tuumalasse. Täpsustamisel võeti 

aluseks kõlvikute piirid, mille tulemusena tuumala pindala suurenes seal. Luuska, Kliima ja 

Kõliküla külas lõigati Piusa-Karisilla tuumalast välja põllualad, millel puudusid rohelise 

võrgustiku funktsioonid ja piire nihutati nii, et need hakkaks kulgema mööda kõlvikute piire. 

Kamnitsa küla piirkonnas laiendati Meenikunno tuumala ja piirid ühildati kõlvikute piiridega.  
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Joonis 15. Orava valla rohelise võrgustiku võrdlus maakonna teemaplaneeringu ja 
üldplaneeringu alusel 
 

 

Endise Põlva valla üldplaneeringu seletuskirjas on märgitud, et üldplaneeringuga on 

võrgustiku koridoride ja tuumalade piire täpsustatud. Täpsustuste aluseks on eelkõige 

jahimeestelt saadud andmed loomadega juhtunud liiklusõnnetuste kohta teedel, mille alusel 

on võimalik määratleda loomade reaalseid liikumissuundi. Rohekoridoride asukohti 

muudetud aladel, kus koridor jookseb üle olemasoleva hoonestusala. 
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Joonis 16. Põlva valla rohelise võrgustiku võrdlus maakonna teemaplaneeringu ja 
üldplaneeringu alusel 
 

 

Maakonna teemaplaneeringu ja üldplaneeringu järgsete rohelise võrgustiku elementide piiride 

kaardil võrdlemisel on näha (joonis 16), et valla rohelise võrgustiku elemente on täpsustatud 

üsna vähe, täpsustatud on kolme rohekoridori alasid.  

 

Räpina valla üldplaneeringu seletuskirjas on märgitud, et üldplaneeringuga on kogu valla 

ulatuses rohevõrgustiku koridoride ja tuumalade piire täpsustatud.  
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Joonis 17. Räpina valla rohelise võrgustiku võrdlus maakonna teemaplaneeringu ja 
üldplaneeringu alusel 
 

 

Maakonna teemaplaneeringu ja üldplaneeringu järgsete rohelise võrgustiku elementide piiride 

kaardil võrdlemisel on näha (joonis 17), et on tehtud kõigi tuumalade ja koridoride muudatusi. 

Valla edelaosas asuvat tuumala on laiendatud peamiselt riigimetsamaale. Valla lõuna- ja 

kaguosas on koridorialasid laiendatud samuti peamiselt riigimetsamaadele. Valla põhjaosas 

Mägiotsa ja Kõnnu külade piirkonnas on tuuma laiendatud samuti riigimetsamaadele. Kaarti 

analüüsides on näha, et tuumalade ja koridoride piirid on joonistatud mööda riigimetsa 

katastriüksuste piire.  

 

Valgjärve valla üldplaneeringu seletuskirjas on märgitud, et üldplaneeringuga on lisaks 

rohelise võrgustiku piiride täpsustamisele tehtud ettepanek arvata Põlva maakonna 

teemaplaneeringuga „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused” määratud 

rohelise võrgustiku tugialade hulka Hauka loodusala. Ettepanek on tehtud arvata rohekoridori 
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koosseisust välja Kangru karjääri maa-ala Pikareinu külas. Keskkonnamõju strateegiline 

hindaja on teinud keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandes ettepaneku Abissaare 

piirkonnas rohekoridori nihutada põhja poole. Valla siseselt on tuumaalasid ühendavateks 

koridorideks Valgjärv ja Leevi jõgi ja Sulaoja. Maakonna teemaplaneeringu ja üldplaneeringu 

järgne roheline võrgustik on toodud joonisel 18. 

 

 

 
 

Joonis 18. Valgjärve valla rohelise võrgustiku võrdlus maakonna teemaplaneeringu ja 
üldplaneeringu alusel 
 
 

Vastse-Kuuste valla üldplaneeringu seletuskirjas on märgitud üldplaneeringuga on 

täpsustatud rohevõrgustiku piire. 
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Joonis 19. Vastse-Kuuste valla rohelise võrgustiku võrdlus maakonna teemaplaneeringu ja 
üldplaneeringu alusel 
 

 

Maakonna teemaplaneeringu ja üldplaneeringu järgsete rohelise võrgustiku elementide piiride 

kaardil võrdlemisel on näha (joonis 19), suuremas ulatuses on muudetud vähendamise teel T7 

Ahja jõe ürgoru ja Valgesoo tuumala valla kaguosas. Sellest tuumalast on välja jäetud 

Valgemetsa ja Kiidjärve külades tihedamalt hoonestatud alad. Juurde on lisatud kaks 

tuumalasid ühendavat koridori valla läänepoolses osas.  

 

Veriora valla üldplaneeringu seletuskirjas on märgitud, et vastavalt üldplaneeringu 

mõõtkavale ja väljakujunenud olukorrale on täpsustatud maakonnaplaneeringu 

teemaplaneeringuga määratud piirkondlike ja kohalike rohelise võrgustiku 

struktuurielementide piirid, et tagada valla ja maakonna seisukohast terviklik, kõigis 

elementides jätkuv võrgustik. Rohelise võrgustiku piiride täpsustamise käigus jäeti välja 

põllualad, millel puudusid rohelise võrgustiku funktsioonid, piire laiendati seal, kus 

ajalooliselt olid rohelise võrgustiku koridorid või kus ajaloolised metsa- ja rabaalad olid 

laienenud ning muutunud rohelise võrgustiku osaks. Rohelise võrgustiku osaks arvati lisaks 
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ajaloolised metsatukad. Rohelise võrgustiku piiridest jäeti võimalusel välja tehiskeskkonna 

objektid. 

 

 

 
 

Joonis 20. Veriora valla rohelise võrgustiku võrdlus maakonna teemaplaneeringu ja 
üldplaneeringu alusel 
 

 

Maakonna teemaplaneeringu ja üldplaneeringu järgsete rohelise võrgustiku elementide piiride 

kaardil võrdlemisel on näha (joonis 20), et ulatuslikum koridoride muudatus on tehtud valla 

kirdeosas. Tuumalade piire on täpsustatud kogu valla ulatuses. Leevi küla lähedal T7 

Meenikunno tuumala on laiendatud riigimetsamaale, samas külas T3 Leevi tuumalast on välja 

jäetud tihedamalt hoonestatud ala. 

 

Värska valla üldplaneeringu seletuskirjas on märgitud, et üldplaneeringuga on täpsustatud 

rohelise võrgustiku piire. 
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Joonis 21. Värska valla rohelise võrgustiku võrdlus maakonna teemaplaneeringu ja 
üldplaneeringu alusel 
 

 

Maakonna teemaplaneeringu ja üldplaneeringu järgsete rohelise võrgustiku elementide piiride 

kaardil võrdlemisel on näha (joonis 21), et tegelikult rohelise võrgustiku alade piire pole 

täpsustatud. 

 

 

3.1.3. Seatud kasutustingimused  
 

Valdade üldplaneeringute seletuskirjade analüüsi tulemusena selgusid järgmised maade 

arendamise- ja kasutustingimused rohelise võrgustiku aladel, mida lisaks maakonna 

teemaplaneeringus toodud nõuetele on üldplaneeringutega seatud: 

� hajaasustatud alal asuvaid metsa- ja põllumajandusmaid üldjuhul ei hoonestata; 

� uue kompaktse või tiheasustusega ala kavandamine keelatud; 

� minimaalse katastriüksuse suuruse nõue eluasemekoha rajamisel; 
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� elamumaa katastriüksus lubatud moodustada vaid õuemaa piires; 

� maatulundusmaale uushoonestuse planeerimisel detailplaneeringu koostamise 

kohustus; 

� põllu- ja metsamaadele ehitamisel tuleb projekteerimistingimused kooskõlastada 

Keskkonnaametiga; 

� elamumaale ehitamiseks tuleb koostada detailplaneering ja keskkonnateenistuse või 

omavalitsuse nõudmisel keskkonnamõju strateegiline hindamine hoonestusele parima 

asukoha leidmiseks; 

� maakasutuse juhtotstarbe või sihtotstarbe muutmisel detailplaneeringu koostamise 

kohustus; 

� ehitustegevuseks loa andmine toimub vallavalitsuse igakordse kaalutlusotsuse alusel; 

� ehitada lubatavate hoonete arvu piirang ja ehitiste paigutus; 

� ehitustegevus lubatud vaid isiklikuks tarbeks/elamiseks; 

� aiaga piirata lubatava õueala suuruse kehtestamine; 

� jõgede ja ojade kaldad hoida põllumajanduslikus kasutuses ja niita peale jaanipäeva, 

kui enamus linde on pesitsenud; 

� tootmisalasid ei arendata rohevõrgustiku aladel; 

� põllumajanduslikke tootmishooneid ei paigutata rohevõrgustiku alale; 

� motospordi ja ATV’de sõiduala planeerimissoovi korral tuleb algatada olulise 

ruumilise mõjuga objekti asukohavaliku üldplaneering ja keskkonnamõju strateegiline 

hindamine; 

� puhke- ja virgestusmaa arendamisel tuleb koostada detailplaneering ja küsida 

seisukohta Keskkonnaametilt ja riiklikult looduskaitsekeskuselt parima lahenduse 

leidmiseks; 

� ühiskondlike ehitiste maa juhtfunktsiooniga maade planeerimine läbi detailplaneeringu 

koostamise; 

� kaevandamine pole lubatud rohelise võrgustiku aladel; 

� elanikkonna kasvu ja turistide arvu suurenemisel tuleb tagada rohelise võrgustiku 

säilimine ja toimimine võttes kasutusele meetmed turistide suunamiseks selleks ette 

nähtud radadele ja kohtadesse ning arendada välja vajalik infrastruktuur; 

� tagada tuumalade äärealade säilitamine; 

� tootmisobjektide rajamine rohevõrgustiku aladele on keelatud; 
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� arendustegevuse planeerimisele peab eelnema vastava ala väärtust ja rohevõrgustiku 

funktsionaalse toimimise tagamiseks täpsustav uuring, mille tulemustest lähtuvalt 

otsustab volikogu arendustegevuse lubamise või keelustamise alal; 

� tagada veekogude ehituskeeluvööndite ja kallaste võimalikult suure ulatuse säilimine, 

kallasradade lahtihoidmine ning kergliiklusteede, matkaradade, vaatekohtade, 

ujumiskohtade kasutus ja juurdepääs. 

 
Maakonna teemaplaneeringus määratud üldised kasutustingimused rohelise võrgustiku aladele 

on ümber kirjutatud ja seega sätestatud enamikes Põlvamaa omavalitsuste üldplaneeringutes. 

Maakonna teemaplaneeringus määratud tingimusi ei ole ümber kirjutatud Valgjärve valla 

üldplaneeringusse, seal on tehtud valik maakondlikest nõuetest ja sõnastatud vastavalt 

kohalikele oludele. Värska valla üldplaneeringusse pole maakondlikuid nõudeid ümber 

kirjutatud, vaid on kirjutatud, et kehtivad kõik maakonna teemaplaneeringus toodud 

kasutustingimused. Endise omavalitsusüksuse Põlva linna üldplaneeringuga pole mitteühtegi 

maakonna teemaplaneeringus toodud nõuet sätestatud, mis tuleb arvatavasti asjaolust, et 

Põlva linna üldplaneering on kehtestatud enne maakonna teemaplaneeringut. Linna 

üldplaneeringu koostamisel on lähtutud üleriigilises planeeringus „Eesti 2010” käsitletud 

ruumilise arengu kontseptsioonidest, sealhulgas rohelisest võrgustikust. Linna rohevõrgustiku 

kontseptsioonina on üldplaneeringus käsitletud nn rohelisi kiiri ja tulenevalt sellest on 

sätestatud tingimus, et detailplaneeringu koostamisel tuleb eespool nimetatud 

kontseptsiooniga arvestada. 

 

Peaaegu kõigi omavalitsuste üldplaneeringutega on kehtestatud maakonna teemaplaneeringus 

toodud tingimustele lisaks rohelise võrgustiku aladel maade arendamise tingimused ja 

põhimõtted. Värska valla üldplaneering lisatingimusi ei sätesta. 

 

Kõige enam sätestatud maade arendamise lisatingimuseks on aiaga piirata lubatava ala 

määramise nõue, mis on sätestatud üheksa omavalitsuse üldplaneeringus. Kõigis neis on 

toodud, et aiaga tohib piirata ainult õueala, kolmes üldplaneeringus on ala suuruseks lubatud 

kuni 0,4 ha, ühes kuni 8% krundi suurusest ja kolmes üldplaneeringus on veel lisatingimus, et 

naaberkinnistute piirete vahele peab jääma loomadele vaba läbipääs. 
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Viie omavalitsuse üldplaneeringus on määratud hajaasustusaladele eluasemekoha rajamisel 

minimaalse katastriüksuse suuruse nõue, neist kahes on selleks määratud vähemalt 1 ha, 

ülejäänutes 2 ha, 3 ha ja 5 ha. Neist kolmes üldplaneeringus on ära märgitud ehitada 

lubatavate hoonete arv, milleks on üks elamu koos kõrvalhoonetega, kahel juhul on kindlaks 

määratud kõrvalhoonete arvuks kolm ja ühel juhul ka hoonete ja naaberkinnistutel paiknevate 

hoonete vaheline kaugus, milleks on 150 m. Kolmes üldplaneeringus on märgitud, et hoonete 

paigutus ja kaugus olemasolevatest hoonetest määratakse igakordselt vallavalitsuse poolt 

väljastatavate projekteerimistingimustega. 

 

Detailplaneeringu koostamise kohustuse nõuet üksiku eluasemekoha rajamiseks väljaspool 

detailplaneeringu kohustusega alasid on kajastatud viie omavalitsuse üldplaneeringutes, neist 

kolmes on toodud, et detailplaneeringu koostamise kohustust ei kaasne, ühe valla puhul 

kaasneb juhul, kui soovitakse ehitada varem hoonestamata olnud maale ja ühe valla puhul 

juhul, kui lähim hoonestus on lähemal kui 300 m.  

 

Maa sihtotstarbe muutmist rohelise võrgustiku aladel on sätestatud viie omavalitsuse 

üldplaneeringus, neist kolmes on määratud maa sihtotstarbe muutmiseks detailplaneeringu 

kohustus, ühes omavalitsuses on lubatud sihtotstarvet muuta elamumaaks ilma 

detailplaneeringuta ainult õueala ulatuses, ülejäänud kinnistu peab jääma maatulundusmaa 

sihtotstarbega hoonestamata haljasalaks ning ühes on määratud, et detailplaneeringu 

koostamise antud juhul otsustab kohalik omavalitsus. 

 

Kompaktse asustusega alade rajamist sätestatakse nelja omavalitsuse üldplaneeringuga, kus 

on sätestatud, et see on rohelise võrgustiku aladel keelatud. 

 

Maatulundusmaale, mis on vastavalt Vabariigi Valitsuse 23.10.2008 määrusele nr 155 

„Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord” põllumajandussaaduste 

tootmiseks või metsakasvatuseks kasutatav maa või maa, millel on metsa- või 

põllumajanduslik potentsiaal, ehitamist rohelise võrgustiku aladel on reguleeritud kolme 

omavalitsuse üldplaneeringuga. Kahes üldplaneeringus on sätestatud sel juhul 

detailplaneeringu koostamise kohustus ja ühes üldplaneeringus on nõue, et 

projekteerimistingimused tuleb kooskõlastada keskkonnaametiga. 
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Elamumaale ehitamist on kajastatud kahes üldplaneeringus, neist ühes on sätestatud sel juhul 

detailplaneeringu koostamise kohustuse nõue ja vajadusel keskkonnamõju strateegilise 

hindamise nõue. Teises üldplaneeringus on detailplaneeringu koostamise kohustuse nõue ja 

keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise nõue hoonestusele parima asukoha 

leidmiseks, välja arvatud üksikelamu ehitamisel. Viimasest võib järeldada, et kahe elamumaa 

krundi rajamisel tuleb detailplaneering koostada ja keskkonnamõju strateegiline hindamine 

läbi viia. 

 

Tootmisalade arendamise kohta on kahes üldplaneeringus märgitud, et rohelise võrgustiku 

aladel on see keelatud, neist ühes on märgitud, et rohelise võrgustiku aladele ei rajata ka 

põllumajanduslikke tootmishooneid.  

 

Puhke- ja virgestusmaade arendamist käsitletakse ühes üldplaneeringus, kus on sätestatud 

selleks detailplaneeringu koostamise kohustus, vajadusel viia läbi keskkonnamõju 

strateegiline hindamine ning seada keskkonnatingimused. 

 

Ühiskondlike ehitiste rajamist rohelise võrgustiku aladele käsitletakse ühes üldplaneeringus, 

kus on märgitud, et selleks on vajalik koostada detailplaneering. 

 

Maardlate rohelise võrgustiku aladel kasutusele võtmist on kajastatud viies üldplaneeringus, 

neist kahes on märgitud, et see on keelatud, ühes üldplaneeringus on toodud, et keelatud pole, 

aga peab vältima. Ühes üldplaneeringus on välja toodud, et see on lubatud, aga 

kaevandamisloa taotluse seletuskirjas tuleb kirjutada, kuidas on rohelise võrgustiku toimimine 

tagatud.  

 

Ühe valla üldplaneeringus on toodud lisatingimusena, et rohevõrgustiku aladel 

arendustegevuse planeerimisele peab eelnema vastava ala väärtust ja rohevõrgustiku 

funktsionaalse toimimise tagamiseks täpsustav uuring. Uuringu tellib vallavalitsus asjast 

huvitatud isiku kulul. Nimetatud uuringu tulemustest lähtuvalt otsustab volikogu 

arendustegevuse lubamise või keelustamise alal.  

 

Kolme valla üldplaneeringus on sätestatud nõue, et jõgede ja ojade kaldad hoida 

põllumajanduslikus kasutuses ja niita peale jaanipäeva, kui enamus linde on pesitsenud. 
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Kahe valla üldplaneeringus on toodud tulenevalt keskkonnamõju strateegilise hindamise 

tulemustest välja arendustegevusest ja turismist tulenev surve keskkonnale ja seetõttu toodud 

välja, et suuremat tähelepanu tuleb pöörata külastuskoormuse hajutamisele ja puhveraladele, 

milleks on rohelise võrgustiku alad, metsad ja teised rohealad. 

 

Kõikides Põlvamaa omavalitsuste üldplaneeringutes ei ole välja toodud eraldi 

kasutustingimusi rohevõrgustiku tuumaladele ja koridoridele, seega kehtivad määratud 

tingimused kogu rohevõrgustikule.  

 

 

3.1.4. Konfliktialade käsitlus 
 

Maakonna teemaplaneeringus on märgitud, et Värska, Orava, Mikitamäe, Veriora, Põlva ja 

Vastse-Kuuste Vallavalitsuse poolt koostatavates üldplaneeringutes peab pöörama suuremat 

tähelepanu konfliktide vältimiseks lõikudes: 

� Koidula – Matsuri (Värska vallas) 

� Kesk-Nedsäjä – Paadova (Värska, Orava vallas) 

� Soe (Orava vallas) 

� Niitsiku – Vändramaa (Mikitamäe, Veriora vallas) 

� Reo – Vinso (Veriora vallas maantee läbib tuumala) 

� Koorvere – Hatiku oja sild (Vastse-Kuuste vallas) 

� Leevi paisjärved (Vastse-Kuuste vallas) 

 

Valgjärve ja Kanepi Vallavalitsuse poolt koostatavates üldplaneeringutes nõuab valda läbiv 

Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee suuremat tähelepanu järgmistes lõikudes, kus on 

suurem oht konfliktsituatsioonide tekkimiseks liikuvate loomade ja transpordi vahel: 

� Maaritsa – Veskimõisa (Valgjärve vallas) 

� Sirvaste tee algus (Valgjärve vallas) 

� Erastvere – Peetrimõisa (Kanepi vallas) 

 

Põlvamaast läbi minevad Tartu – Koidula ja Valga – Koidula raudtee läbivad mitmeid 

võrgustiku tuumalasid otse nende südamest ning on seega oluliseks takistuseks loomade 

migreerumisel ning seetõttu on vallavalitsustel maakonna teemaplaneeringu järgi soovitav 
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rohelise võrgustiku toimimist tagavate tingimuste seadmisel üldplaneeringutes koostöös Eesti 

Raudteega kavandada loomade migratsioonitunneleid ja sildu. 

 

Rohevõrgustiku funktsioneerimise ja tööstuspiirkondade konflikti on ette näha järgnevatel 

aladel juhul, kui luuakse uus või laiendatakse olemasolevat tootmist, mille mõjud võivad 

ulatuda väljapoole tootmisala: 

� Koidula – Matsuri kavandatav logistikakeskus 

� Vastse-Kuuste 

� Räpina ümbrus 

 

Tulenevalt maakonna teemaplaneeringust on nendel aladel vajalik rohelist võrgustikku 

häirivate mõjude vähendamine või kompenseerimine (piirdeaiad loomadele, 

kõrghaljastusvööndid tootmislinnakute ümber) ja täpsustada kasutustingimused 

üldplaneeringutes. 

 

Ahja valla üldplaneeringus on konfliktialadena käsitletud piirkondi, kus maakasutuslik 

iseloom takistab või võib tulevikus takistada rohelise võrgustiku pidevuse säilimist ja üldist 

toimimist. Sellisteks probleemseteks kohtadeks Ahja vallas on looduskeskkonna seisukohast 

eelkõige suure liikluskoormusega valda läbiv Tartu-Räpina-Värska maantee, asustus- ja 

tööstuspiirkonnad ning nende võimalikud laiendusalad. Suurima konfliktiohuga 

maanteelõigud on Ahja aleviku ja valla põhjapiiril, kus on loomade ülekäiguteed. 

Konfliktiohu vältimiseks on sätestatud üldplaneeringus nõue, et loomade liikumistee 

ristumisel nimetatud maanteelõikudega tuleb paigaldada teedele ohumärk „metsaloomad” 

loomade liikumistee kohta, millel võib olla kujutatud sellele kohale omane loom või 

liiklusmärgi „suurim kiirus”, mis sätestab lubatud sõidukiiruse (km/h) teelõigul. 

 

Mikitamäe valla üldplaneeringus on konfliktialadena käsitletud teemaade ja rohelise 

võrgustiku tuumalade ning rohekoridoride lõikumisel tekkivaid alasid, kus teed ületavad 

metsloomad võivad tekitada liiklusohtlikke olukordi. Ohu minimiseerimiseks tuleb kavandada 

vajalikud kaitseabinõud loomade liikumisvõimaluste säilimiseks ning õnnetusjuhtumite 

vältimiseks – kiiruspiirangud, hoiatusmärgid, ökotunnelid. Uute teede planeerimisel või 

olemasolevate laiendamisel tuleb projektis eraldi käsitleda loomade liikumisteid lähtuvalt 

rohelisest võrgustikust. 
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Mooste valla üldplaneeringus käsitletakse rohevõrgustiku konfliktaladena piirkondi, kus 

maakasutuslik iseloom takistab või võib tulevikus takistada rohelise võrgustiku pidevuse 

säilimist ja üldist toimimist. Üldplaneeringuga on esitatud täiendavad konfliktialad lähtudes 

liiklusõnnetuste statistikast. Sellisteks probleemseteks kohtadeks on looduskeskkonna 

seisukohast eelkõige suure liikluskoormusega teed, kasutuses olevad karjäärid ja maardlad, 

asustus- ja tööstuspiirkonnad ning nende võimalikud laienemisalad. Rohevõrgustiku 

konfliktialana on toodud mööda Tartu-Räpina-Värska (T45) tugimaanteed kulgev 

orienteeruvalt 300-meetrise koridorina mõlemal pool maanteed paiknev ala. Konfliktialadele 

on seatud tingimus, et projektlahendustega tuleb tagada olemasoleva teedevõrgu laiendamisel 

ja uute teede rajamisel looduslikele kooslustele võimalikult harjumuspärased elutingimused. 

Loomade sõiduteele sattumise või õnnetusjuhtumite vältimiseks tuleb maanteetrassi 

lõikumisel loomade rännuteedega tarvitusele võtta erimeetmed – kiiruspiirangud, 

hoiatusmärgid, võrkaiad, ulukitunnelid, ökosillad jne. Vältida tuleb uute ulatuslike maardlate, 

karjääride, freesturbaalade või prügilate rajamist/kaevandamislubade väljastamist rohelise 

võrgustiku aladele.  

 

Orava valla üldplaneeringus on käsitletud transpordimaade ja rohelise võrgustiku tuumalade 

ning rohekoridoride lõikumisel tekkivaid konfliktialasid. Üle maanteede kulgevate loomade 

liikumiskoridoride puhul tekkiva ohu minimiseerimiseks tuleb metsloomade 

liikumiskoridoride ette paigutada hoiatusmärgid. Tuumaladel tuleb vältida loomade 

elutegevust takistavaid tegureid. Arvestada tuleb võimalike konfliktikohtadega ning 

kavandada vajalikud kaitseabinõud loomade liikumisvõimaluste säilimiseks ning 

õnnetusjuhtumite vältimiseks – kiiruspiirangud, hoiatusmärgid, ökotunnelid. Uute teede 

planeerimisel või olemasolevate laiendamisel tuleb projektis eraldi käsitleda loomade 

liikumisteid lähtuvalt rohelisest võrgustikust. Loomade rännuteed üle raudtee on võimalik 

tagada teetammis olevate truupide kaudu. 

 

Endise Põlva valla üldplaneeringus käsitletakse rohevõrgustiku konfliktialadena piirkondi, 

kus maakasutuslik iseloom takistab või võib tulevikus takistada rohelise võrgustiku pidevuse 

säilimist ja üldist toimimist ning sellisteks probleemseteks kohtadeks on looduskeskkonna 

seisukohast eelkõige suure liikluskoormusega teed, kasutuses olevad karjäärid ja maardlad, 

asustus- ja tööstuspiirkonnad ning nende võimalikud laienemisalad. 
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Põlva vallas on konfliktaladeks peamiselt rohekoridoride ristumised suuremate teedega ning 

tuumala läbistav raudtee. 

 

Konfliktialadele on seatud kasutustingimustena: 

� olemasoleva teedevõrgu laiendamise ja uute teede rajamise projektilahendused peavad 

tagama looduslikele kooslustele võimalikult harjumuspärased elutingimused. 

Loomade sõiduteele sattumise või õnnetusjuhtumite vältimiseks tuleb maanteetrassi 

lõikumisel loomade rännuteedega tarvitusele võtta erimeetmed – kiiruspiirangud, 

hoiatusmärgid, võrkaiad, ulukitunnelid, ökosillad jne; 

� uute ulatuslike maardlate, karjääride, freesturbalade või prügilate 

rajamist/kaevandamislubade väljastamist rohelise võrgustiku aladele tuleb igal juhul 

vältida. 

 

Veriora valla üldplaneeringus käsitletakse teemaade ja rohelise võrgustiku elementide 

lõikumisel tekkivaid konfliktialasid. Liiklusohtlike olukordade tekkimise võimalus ootamatult 

teed ületavate metsloomade tõttu on eriti suurematel maanteedel (tugimaantee 90 Põlva-

Karisilla, tugimaantee 65 Võru-Räpina), kus liikumiskiirused ja liiklussagedus on suuremad. 

Kavandada tuleb vajalikud kaitseabinõud loomade liikumisvõimaluste säilimiseks ning 

õnnetusjuhtumite vältimiseks – kiiruspiirangud, hoiatusmärgid, ökotunnelid. Loomade 

rännuteed üle raudtee on võimalik tagada teetammis olevate truupide kaudu. Uute teede 

planeerimisel või olemasolevate laiendamisel tuleb projektis eraldi käsitleda loomade 

liikumisteid lähtuvalt rohelisest võrgustikust. 

 

Vastavalt maakonna teemaplaneeringus väljatoodud teelõikudele, kus tekivad konfliktialad 

või on suurem oht konfliktsituatsioonide tekkimiseks seoses rohelise võrgustiku aladega, 

pidid üldplaneeringutes suuremat tähelepanu pöörama sellele teemale Värska, Orava, 

Mikitamäe, Veriora, Põlva, Vastse-Kuuste, Valgjärve ja Kanepi Vallavalitsused.  

 

Orava valla üldplaneeringus on maanteede ja raudteega seoses tekkivaid konfliktialasid 

käsitletud ning ohu minimiseerimiseks sätestatud nõuded välja toodud. Rohevõrgustiku 

konfliktialasid valla üldplaneeringu kaardil välja toodud ei ole, seega on seletuskirja teksti 

lugedes raske aru saada, milliseid alasid konfliktialadena on käsitletud ja millistel aladel peaks 

sätestatud nõudeid täitma. 
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Mikitamäe valla üldplaneeringus on käsitletud teemaade ja rohelise võrgustiku alade 

lõikumisel tekkivaid konfliktialasid ning vajalikud kaitseabinõud loomade liikumise 

võimaldamiseks on kavandatud. Rohevõrgustiku konfliktialasid valla üldplaneeringu kaardil 

välja toodud ei ole ja planeeringu seletuskirjas pole märgitud, milliseid teelõikusid 

konfliktialadena on käsitletud, seega ei ole välja toodud, millistel aladel peaks sätestatud 

nõudeid täitma. 

 

Veriora valla üldplaneeringus on maanteede ja raudteega seoses tekkivaid konfliktialasid 

käsitletud ning vajalikud kaitseabinõud loomade liikumise võimaldamiseks kavandatud. 

Rohevõrgustiku konfliktialasid valla üldplaneeringu kaardil välja toodud ei ole, seega on 

seletuskirja teksti lugedes raske aru saada, milliseid alasid konfliktialadena on käsitletud ja 

millistel aladel peaks sätestatud nõudeid täitma. 

 

Endise Põlva valla üldplaneeringus on märgitud konfliktialadeks peamiselt rohekoridoride 

ristumised suuremate teedega ning tuumala läbistav raudtee. Konfliktialadele on seatud 

kasutustingimused. Konfliktialasid pole üldplaneeringu kaardil märgitud. 

 

Lisaks on konfliktialasid käsitletud Mooste ja Ahja valla üldplaneeringus, kus on seatud 

nendele aladele ka täiendavad tingimused. Mooste valla rohevõrgustiku konfliktialad on välja 

toodud üldplaneeringu keskkonnakaardil, Ahja valla rohevõrgustiku konfliktialad 

üldplaneeringu kaardil. Seega on selgelt arusaadav, millistele aladele täiendavad tingimused 

on seatud. 

 

Vastse-Kuuste ja Värska valla üldplaneeringus ei ole tulenevalt maakonnaplaneeringu 

teemaplaneeringu soovitustest konfliktialasid käsitletud ja lisatingimusi ohu vähendamiseks 

sätestatud. Kanepi ja Valgjärve valla üldplaneeringu kaartidel on küll rohevõrgustiku 

konfliktialad märgitud, kuid üldplaneeringu seletuskirjas pole teemat käsitletud ja 

lisatingimusi ohu vähendamiseks sätestatud. 
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3.1.5. Keskkonnamõju strateegilisest hindamisest tulenevalt seatud 
leevendusmeetmed 
 

Vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele tuleb 

strateegilise planeerimisdokumendi koostamisel arvesse võtta keskkonnamõju strateegilise 

hindamise (edaspidi KSH) tulemusi. Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne peab 

sisaldama strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega kaasneva olulise negatiivse 

keskkonnamõju vältimiseks ja leevendamiseks kavandatud meetmeid. Käesoleva töö üheks 

eesmärgiks oli selgitada välja, kas üldplaneeringute keskkonnamõju strateegilise hindamisega 

on tuvastatud olulist mõju rohelise võrgustiku toimivusele, sidususele ja tulenevalt sellest 

seatud leevendavaid meetmeid rohelise võrgustiku aladele.  

 

Ahja valla üldplaneeringu KSH aruandes on toodud, et üldplaneeringu realiseerudes 

rohevõrgustiku funktsioon säilib. Rohelise võrgustiku konfliktialana on märgitud suure 

liikluskoormusega Tartu-Räpina-Värska maantee ja tulenevalt sellest seatud 

leevendusmeetmed – paigaldada teedele ohumärk „Metsloomad” või vähendada lubatud 

piirkiirust. 

 

Kanepi valla üldplaneeringu KSH aruandes on märgitud, et Kooraste järved asuvad 

rohevõrgustiku alal ja tulenevalt sellest elamuehituse arendamine nende ääres tõstaks tuumala 

kasutamisintensiivsust. Rohevõrgustiku tuumalale jääb veel ka Piigandi järv. Tulenevalt 

sellest on tehtud ettepanek Kooraste Suurjärve ehituskeeluvööndiks määrata 100 m. 

Üldplaneeringu seletuskirjas on sätestatud tingimus, et Jõksi, Piigandi, Kooraste Suurjärve ja 

Uiakatsi järve ääres ei lubata elamuehitust lähemale kui 100 m järve kaldast. Konfliktialade 

puhul on märgitud, et täpsemad kasutustingimused määratakse iga konkreetse koha jaoks 

tehtud uuringutele toetuvate planeeringute ja projektidega. 

 

Kõlleste valla üldplaneeringu KSH aruandes ei ole konfliktialasid välja toodud ega 

leevendavaid meetmeid seatud. 

 

Laheda valla üldplaneeringu KSH aruandes pole leevendavaid meetmeid seatud. 
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Mikitamäe valla üldplaneeringu KSH aruandes on nimetatud täpselt teelõigud, mis on 

konfliktialadeks. Leevendavate meetmetena on toodud hoiatusmärkide paigaldamine, 

kiiruspiirangute seadmine, teede servade hooldamine ja võsast puhastamine, et tagada parem 

nähtavus ning ökotunnelite rajamise kaalumine. Uute teede planeerimisel või olemasolevate 

laiendamisel tuleb projektis eraldi käsitleda loomade liikumisteid lähtuvalt rohelisest 

võrgustikust.  

 

Mooste rohevõrgustiku konfliktialana on käsitletud mööda Tartu-Räpina-Värska 

tugimaanteed kulgevat orienteeruvalt 300 meetri laiust koridori mõlemal pool maanteed. 

Tulenevalt sellest tuleb projektlahendustega tagada olemasoleva teedevõrgu laiendamisel ja 

uute teede rajamisel looduslikele kooslustele võimalikult harjumuspärased elutingimused. 

Loomade sõiduteele sattumise või õnnetusjuhtumite vältimiseks tuleb maanteetrassi 

lõikumisel loomade rännuteedega tarvitusele võtta erimeetmed – kiiruspiirangud, 

hoiatusmärgid, võrkaiad, ulukitunnelid, ökosillad jne. Vältida tuleb uute ulatuslike maardlate, 

karjääride, freesturbaalade või prügilate rajamist/kaevandamislubade väljastamist rohelise 

võrgustiku aladele. 

 

Orava valla üldplaneeringu KSH aruandes on nimetatud täpselt kohad, kus konfliktialad 

seoses raudteega või maanteedega esinevad. Leevendavate meetmetena tuleb arvestada 

võimalike konfliktikohtadega ning kavandada vajalikud kaitseabinõud loomade 

liikumisvõimaluste säilimiseks ning õnnetusjuhtumite vältimiseks – kiiruspiirangud, 

hoiatusmärgid, ökotunnelid. Uute teede planeerimisel või olemasolevate laiendamisel tuleb 

projektis eraldi käsitleda loomade liikumisteid lähtuvalt rohelisest võrgustikust. Loomade 

rännuteed üle raudtee on võimalik tagada teetammis olevate truupide kaudu. 

 

Endise Põlva valla üldplaneeringus pole tekkivaid konfliktialasid käsitletud ja 

leevendusmeetmeid seatud. 

 

Põlva linna üldplaneering on koostatud 2002. aastal, kui polnud veel üldplaneeringu KSH 

läbiviimise nõuet. Keskkonnamõju hindamine on toodud üldplaneeringu seletuskirjas iga 

teema juures eraldi. Põlva linna üldplaneering on koostatud varem kui maakonna 

teemaplaneering. Maakonna teemaplaneeringu järgi läbib linna konfliktiala seoses linna 
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läbiva maanteede ühendusega, kuid tulenevalt eespool toodud planeeringute koostamise 

aegadest ei ole konfliktiala üldplaneeringus käsitletud. 

 

Räpina valla üldplaneeringule pole eraldi KSH-d läbi viidud. Üldplaneeringu koostamise 

protsessi oli kaasatud litsentseeritud keskkonnamõjude hindaja ja iga etapi käigus toimus 

planeeritud tegevusega kaasnevate mõjude hindamine. Konfliktialasid ja leevendavaid 

meetmeid välja toodud ei ole.  

 

Valgjärve valla üldplaneeringu KSH aruandes on välja toodud konfliktiala Valgjärve külas, 

mille põhjustab olemasolev ja laiendatav tootmisala. Konflikti vältimiseks on keskkonnamõju 

hindaja poolt pakutud välja rohevõrgustiku muudatus.  

 

Vastse-Kuuste valla üldplaneeringu KSH aruandes pole konfliktialasid käsitletud. 

 

Veriora valla üldplaneeringu KSH aruandes on välja toodud olulisemad maanteedega seotud 

rohelise võrgustiku konfliktialad ning lisaks käsitletud konfliktialadena olemasolevate ja 

planeeritavate hoonestusalade kattumised rohelise võrgustiku struktuurielementidega. 

Leevendavate meetmetena on välja toodud hoiatusmärkide paigaldamine konfliktialadesse 

jäävate maanteede äärde, maanteede servad peavad olema hooldatud ja võsast puhastatud. 

Väikeulukite jaoks tuleb teede rekonstrueerimisel ette näha kas torujad või neljakandilise 

ristlõikega loomatunnelid (läbimõõt 0,4–2,0 m). Arendustegevus rohelise võrgustiku aladel 

peab olema kavandatava tegevuse iseloomu arvestades läbikaalutud ning ei tohi ohustada 

rohelise võrgustiku kui terviku toimimist. Kavandatud tegevusele tuleb lähenda 

juhtumipõhiselt ning näha tegevuse kavandamisel ette vajadusel täiendavad meetmed 

võimalike mõjude minimeerimiseks. 

 

Värska valla üldplaneeringule pole KSH läbi viidud, kuna üldplaneering on koostatud enne 

KSH läbiviimise kohustuse nõuet.  
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3.2. Planeeringutega seatud kasutustingimuste rakendumine maade 

arendus- ja planeerimistegevuses 

 

Rohelise võrgustiku aladele seatud kasutustingimuste arendus- ja planeerimistegevuses 

rakendumise ning seoses sellega tekkinud probleemide-vastuolude väljaselgitamiseks  

läbiviidud küsimustikule vastasid kõigi praeguste Põlvamaa omavalitsuste vastava ala 

ametnikud. 

 

Rohevõrgustiku aladel algatatud/kehtestatud detailplaneeringute kohta vastasid kõik 

ametnikud. Vastustest ilmneb, et alates maakonna teemaplaneeringu kehtestamisest 

13.06.2005 on Põlvamaal rohevõrgustiku aladel algatatud/kehtestatud 37 detailplaneeringut. 

Viies vallas ei ole algatatud rohevõrgustiku aladel mitte ühtegi detailplaneeringut, praeguse 

Põlva valla ametnik ei osanud vastata, kuna ei töötanud endises Põlva vallas. 

Detailplaneeringuid läbi vaadates selgus, et tegelikult on maakonna teemaplaneeringu 

kehtestamise järgselt koostatud rohelise võrgustiku aladel rohkem detailplaneeringuid, kui 

läbiviidud küsimustiku vastustes märgitud. 

 

Ehituslubade väljastamise kohta rohevõrgustiku aladel oskasid vastata nelja omavalitsuse 

ametnikud, ülejäänud vastasid, et sellist arvestust eraldi ei peeta või ei jälgita. Mitme 

omavalitsuse ametnikud vastasid, et ehituslubade väljastamisega tegeleb teine ametnik. Kõige 

rohkem ehituslubasid on rohevõrgustiku aladele väljastatud Orava vallas – ligikaudu 30, täpne 

arv puudub kuna raudtee objektidele väljastab ehituslubasid Tehnilise Järelevalve Amet. Nelja 

omavalitsuse ametnikud pole vastanud, kui palju kogu planeeringutest läheb rohevõrgustiku 

aladele seatud tingimustest mööda või täidab neid osaliselt. Ülejäänud on vastanud, et üldiselt 

jälgitakse tingimusi ja tingimustest möödaminekuid ei ole.  

 

Küsimusele tekkinud probleemide ja vastuolude kohta kasutustingimuste täitmisel 

rohevõrgustiku aladel ei vastanud kolme valla ametnikud. Räpina vallas on tekkinud 

probleeme kahe detailplaneeringu puhul, Valgjärve vallas on tekkinud probleeme 3 ha 

suuruse krundi nõude täitmisel ja maardlate rohevõrgustiku aladele mittelubamise tingimuse 

täitmisel. Värska vallas Koidula raudteejaama ja Kolodavitsa küla läbiva Kliima ja Veski 

raudteed ühendava raudteeharu ehitus on oluliselt mõjutanud rohekoridori seeläbi, et 

raudteealad on tarastatud ja metsloomade liikumine on tegelikult suletud. 
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Kasutustingimustest, mida on kõige raskem jälgida, on välja toodud minimaalse krundi 

suuruse nõuet, ehitusloa väljastamisel igakord kaalutlusotsuse tegemise nõuet, rohevõrgustiku 

aladele karjääride rajamise mitte lubamise nõuet, noorte istanduste ümber piirdeaedade 

rajamise mittelubamise nõuet. Välja on toodud, et keeruline on üldse tingimusi tagada, kui 

detailplaneering satub rohevõrgustiku alale. Ühe omavalitsuse ametnik on vastanud, et pole 

olnud vajadust midagi jälgida ja vastatud on ka, et üldiselt rohevõrgustikku ei jälgita. 

 

Kasutustingimustena, mida ei saa täita või mida tavapäraselt ei täideta on välja toodud, et 

korduvalt on tõstatunud Räpina vallas küsimus, kas üksikute eluasemekohtade rajamine 

rohelise võrgustiku aladele omab olulist mõju võrgustiku toimimisele. Välja on toodud 

kaalutlusotsuse nõue igakordsel ehitustegevusel, minimaalse krundi suuruse nõue, ainult 

õueala tarastamise nõue. Vastatud on ka, et kas kõike peab kohe täitma või peaks enne 

talumehelt nõu küsima, sest tavakodanikud ei tea maakonna teemaplaneeringust midagi ja 

toimetavad oma tahtmiste ja reeglite järgi. 

 

Maatulundusmaa sihtotstarbe muutmise kohta rohevõrgustiku aladel on päris mitme 

omavalitsuse ametnikud vastanud, et miks peaks üldse maatulundusmaa sihtotstarvet muutma. 

Kolmes omavalitsuses on mõnel juhul maa sihtotstarvet muudetud, kuid pigem on see erand, 

mis sõltub konkreetsest olukorrast. Kahe omavalitsuse ametnikud vastasid, et selle kohta 

andmed puuduvad. 

 

Konfliktide vähendamise/pehmendamise kohta ei ole vastanud kahe omavalitsuse ametnikud, 

seitse on vastanud, et ei ole probleeme olnud ja seega vajadust tekkinud. Veriora vallas 

asendati raudteel sild metalltoruga, seal tekkis ka küsimus, kas loomad seda mööda üldse 

liiguvad.  

 

Looduslike alade osatähtsuse vähenemist rohevõrgustiku tuumalas ei ole hinnanud ega 

arvutanud ükski omavalitsus. Vastatud on, et nimetatud teemaga pole üldse kokku puutunud. 

 

Rohevõrgustiku olukorrale valla territooriumil toimivuse seisukohalt ei ole vastanud kolme 

omavalitsuse ametnikud. Vastatud on: et vald on äärmiselt hajaasustatud, kaetud suures osas 

metsa, põllumaaga, loomad liiguvad ka väljaspool rohelise võrgustiku alasid; kuna 

rohevõrgustiku alad on nii suure ulatusega, tekib küsimus, kas nende suhtes peaks eraldi 
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tingimusi jäigalt järgima; roheline võrgustik toimetab omaette, toimib liigagi hästi, kuna üle 

poole vallast on roheline võrgustik.  

 

 

3.3. Rohelise võrgustiku aladel maade arendus- ja planeerimistegevuse 

läbiviimisel tekkinud konfliktsituatsioonid 

 

Vastavalt kehtiva planeerimisseaduse § 8 lõikele 7 on kehtestatud üldplaneering aluseks 

detailplaneeringute koostamisele detailplaneeringu koostamise kohustusega aladel ja juhtudel 

ning maakorraldusele ja projekteerimistingimuste väljaandmisele väljaspool detailplaneeringu 

koostamise kohustusega alasid. Tulenevalt sellest tuleb eespool nimetatud tegevuste korral 

arvestada üldplaneeringus rohelise võrgustiku toimimiseks seatud kasutustingimustega. 

 

Käesoleva uurimustöö raames omavalitsuste töötajate seas läbiviidud küsitluse tulemustena 

selgusid olukorrad, kus detailplaneeringute koostamise või maade arendustegevuse käigus on 

tekkinud seoses rohelise võrgustiku aladega konfliktid. Järgnevalt on nimetatud olukordi 

analüüsitud. 

Kanepi vallas Kaagvere külas algatati 25.01.2007 Valli 41B kinnistu detailplaneering 

eesmärgiga jagada kinnistu, muuta maakasutuse sihtotstarve ja seada kruntidele 

ehitusõigused. Kanepi valla üldplaneering ja planeeringu keskkonnamõju strateegiline 

hindamine algatati 20.04.2006. Kuna üldplaneeringu koostamise ajal oli detailplaneeringu 

koostamine juba algatatud, siis on üldplaneeringuga detailplaneeringu ala maakasutuse 

juhtfunktsiooniks märgitud väikeelamumaa. Joonisel 22 on näha, kuidas planeeringuala on 

rohelise võrgustiku koridorist välja jäetud. Kuna nimetatud rohelise võrgustiku koridor on 

lisatud üldplaneeringuga, siis jääb arusaamatuks, miks rohelise võrgustiku koridor on selliselt 

määratud, kui planeeritav elamuala lõikab koridori läbi. Kanepi Vallavalitsuse vastava ala 

ametnikuga vesteldes selgus, et selles osas tuleks üldplaneeringut muuta, kuna sellisel kujul ei 

ole rohelise võrgustiku koridor toimiv. 
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Joonis 22. Kanepi vallas Kaagvere külas tekkinud konfliktiala 

 

 

Värska vallas Kolodavitsa külas kehtestati 2013. aastal Kalmetsa detailplaneering (joonis 23). 

Planeeringu koostamise eesmärgiks on krundi ehitusõiguse ja liikluslahenduse, sh parkimisala 

määramine ning maa sihtotstarbe muutmine. Kehtiva üldplaneeringuga on planeeritava 

Kalmetsa katastriüksuse juhtfunktsiooniks metsamajandusmaa, mida detailplaneeringuga 

soovitakse muuta äri- ja transpordimaaks. Kinnistule on kavandatud tolliagentuuri hoone koos 

kohviku ja olmeruumidega ning parkimisala. Kalmetsa kinnistu paikneb Põlva maakonna 

teemaplaneeringuga ja Värska valla üldplaneeringuga määratud rohelise võrgustiku koridoris. 

Parkimisala tuleb piirata aiaga takistamaks loomade sattumist transpordi keskele. 

Detailplaneering teeb ettepaneku korrigeerida valla üldplaneeringus rohevõrgustiku 

koridoride paiknemist, kuna K8 koridori ala on tervikuna kujunenud transpordi- ja 

tootmisalaks Kalmetsa kinnistust ida- ja lõunapoolsel alal. Lisaks ümbritseb Kalmetsa 

kinnistut suure liikluskoormusega riigimaantee ja ida-lõuna suunas paikneb ka suure 

koormusega raudteesõlm, mida samuti pole loogiline käsitleda rohekoridori alana. 
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Värska Vallavolikogu 21.03.2014 otsusega nr 5 kehtestatud Värska valla üldplaneeringu 

ülevaatamise tulemustes on märgitud, et Kalmetsa detailplaneering teeb ettepaneku 

korrigeerida Värska valla üldplaneeringus rohekoridoride asukohta, arvestades praeguseks 

kujunenud arengutega selles piirkonnas. Seni ei ole detailplaneeringut ellu viima asutud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 23. Värska vallas Kolodavitsa külas tekkinud konfliktiala 

 

 

Üldplaneeringu ülevaatamise tulemustes on välja toodud, et Koidula raudteejaama ja 

Kolodavitsa küla läbiva Kliima ja Veski raudteed ühendava raudteeharu ehitus on oluliselt 

mõjutanud rohekoridori seeläbi, et raudteede alad on tarastatud ja metsloomade liikumine on 

tegelikult suletud. Nimetatud konfliktalad on toodud joonisel 24. Peale Kliima ja Veski 

raudteed ühendava raudteeharu ehitamist on tekkinud olukord, kus loomad jäävad kahe 

raudteeharu vahele, tunneleid loomade liikumise võimaldamiseks detailplaneeringuga ei ole 

kavandatud. 
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Joonis 24. Kliima ja Veski raudteed ühendava raudteeharu ehitusega tekkinud konfliktiala 

 

 

Joonisel 25 asuval konfliktsel alal on 2012. aastal kehtestatud Risti maaüksuse 

detailplaneering, kus planeeringu koostamise eesmärgiks on katastriüksuse kruntideks 

jagamine ja parkla ning kioski rajamiseks ehitusõiguse määramine. Detailplaneeringus on 

märgitud, et kinnistut läbib rohekoridor, aga rohelise võrgustiku aladele seatud tingimustega 

arvestamisest pole kirjutatud. 
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Joonis 25. Värska vallas Koidula külas asuv konfliktiala 

 

 

Valgjärve vallas on joonisel 26 märgitud alale esitatud avaldus detailplaneeringu algatamiseks 

eesmärgiga rajada krundile elamu. Tulenevalt üldplaneeringus rohelise võrgustiku alale 

seatud kasutustingimustest, ei ole võimalik rakendada sätestatud 3 ha suuruse 

miinimumkrundi nõuet, kuna katastriüksuse kogupindala on 2,25 ha ja ala, kuhu elamu tuleb 

on ligikaudu 0,7 ha suurune. Olukorra teeb konfliktsemaks asjaolu, et rohekoridori ala kulgeb 

osaliselt üle järve ja koridori ala kulgeb ligikaudu 600 m ulatuses kahe veekogu vahel. 

Planeeringuala kaguserva jääb hetkel olemasolev elamu, seega tekib probleeme ka sätestatud 

hoonete vahelise 150 m kauguse täitmisel. Tekkinud olukorras tuleb arvatavasti kaaluda 

rohekoridori ala ümber nihutamist ja üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamist. 
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Joonis 26. Valgjärve vallas tekkiv konfliktiala 

 

 

Valgjärve vallas tekkis joonisel 27 näidatud katastriüksuse jagamisel probleem 

üldplaneeringuga rohelise võrgustiku alale kehtestatud 3 ha suuruse miinimumkrundi nõude 

täitmisel ja hiljem ehitamisel hoonete vahelise 150 m kauguse täitmisel. Katastriüksust sooviti 

jagada võimalikult väikesteks katastriüksusteks, mida tulenevalt üldplaneeringus seatud 

tingimustest aga ei saanud lubada. Kuna jagatava katastriüksusega piirnes suhteliselt väikese 

pindalaga katastriüksus, millel juba oli elamu, siis selle omanik soovis samuti maad juurde, 

aga mitte 3 ha suurust maaüksust. Jagamise teel moodustati väiksem kui 3 ha suurune 

maaüksus, mis on joonisel näidatud kui olemas olnud katastriüksusele juurde liidetav 

maaüksus. Jagamisel oligi nõue, et kaks katastriüksust tuleb liita, mida aga siiani tehtud pole. 

Hoonete vahelist 150 m vahemaa nõuet on keeruline täita suhteliselt künkliku maastiku tõttu. 
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Joonis 27. Valgjärve vallas katastriüksuse jagamisel tekkinud konfliktsituatsioon 

 

 

Räpina vallas Meelva külas asuva Haudamäe maaüksuse planeeringu (joonis 28) eesmärgiks 

oli osaliselt hoonestatud maaüksusele ehitusõiguse määramine täiendava puhkemaja ja 

abihoonete projekteerimiseks ning ehitamiseks. Planeeringuga määratakse paatide randumis- 

ja supluskoht. Planeeringuala suuruseks on ca 1,28 ha. Vastavalt Põlva maakonna 

teemaplaneeringu „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused” alateemale 

„Põlvamaa roheline võrgustik” jääb planeeritav ala rohelise võrgustiku tuumala piiresse. 

Keskkonnatingimustena planeeringuga kavandatava elluviimiseks on välja toodud, et 

olemasoleva puhkekompleksi laiendamisest tulenev mõju eluslooduse liikide vabale levikule 

ja ökosüsteemi tasakaalule on minimaalne. Planeeringuga ei kavandata ehitisi, millele tuleks 

teostada ehitusprojekti koostamisel keskkonnamõju hindamine. 

 

Detailplaneeringu ala jääb veel ka osaliselt rohevõrgustiku koridori alale, aga 

detailplaneeringus pole kirjutatud, kuidas ja kas planeeringu elluviimine avaldab mõju 

rohevõrgustiku koridori toimimisele. Räpina üldplaneeringus on seatud kasutustingimusena, 

et rohevõrgustiku aladel arendustegevuse planeerimisele peab eelnema vastava ala väärtust ja 
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rohevõrgustiku funktsionaalse toimimise tagamiseks täpsustav uuring, lisaks on tingimusena 

sätestatud tuumalade äärealade säilitamise olulisus. Nende kahe tingimuse täitmise kohta pole 

selgitust toodud. 

 

 

 

Joonis 28. Haudamäe maaüksuse detailplaneeringuga tekkiv konfliktiala 

 

 

Joonisel 29 näidatud tee rajamiseks algatatud detailplaneeringu planeeringuala pindala on 3,3 

ha ja alale on planeeritud tee pikkusega 544 m ja laiusega 4,5 m. Planeeritud tee ületab oja ja 

kulgeb veekogu ehituskeeluvööndis ning rohelise võrgustiku koridori alal.  

 

 

 

Joonis 29. Tee rajamisega tekkinud konfliktsituatsioon 
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Detailplaneeringu seletuskirjas on märgitud, et üldplaneeringu järgi on planeeringuala 

rohevõrgustiku koridor, detailplaneeringuga üldplaneeringu muudatusettepanekuid ei tehta. 

Kuivõrd tee rajamine avaldab mõju rohelise võrgustiku koridorile, ei ole detailplaneeringus 

toodud. 

 

 

3.4. Rohelise võrgustiku alade käsitlus detailplaneeringutes 
 

Detailplaneeringuid läbi vaadates ja konfliktsituatsioone analüüsides selgus, kuidas on 

rohelise võrgustiku aladel koostatud detailplaneeringutes neid alasid käsitletud. Tulenevalt 

planeerimisseaduse § 8 lõikest 7 on kehtestatud üldplaneering aluseks detailplaneeringute 

koostamisele, samas ei täpsusta seadus, kuidas detailplaneeringus rohelise võrgustiku alasid ja 

neile seatud kasutustingimusi käsitleda, kui detailplaneering jääb rohelise võrgustiku alale. 

Kuna üldplaneeringutega on rohelise võrgustiku aladele seatud kasutustingimused, siis tuleb 

detailplaneeringu koostamisel ka nendest lähtuda. Detailplaneeringuid analüüsides selgusid 

erinevad käsitlused juhtudel, kui planeering jääb rohelise võrgustiku alale. Mõningatel 

juhtudel pole detailplaneeringutes isegi mainitud, et planeeringuala jääb rohelise võrgustiku 

tuumalale või koridori alale. Mõnedes detailplaneeringutes on olemasoleva olukorra 

kirjeldamisel välja toodud, et planeeringuala asub rohelise võrgustiku alal, aga sellega ka 

piirduti. Planeeringulahenduses ja planeeringuga kavandatava elluviimise 

keskkonnatingimustes ei ole kirjutatud, kuidas on arvestatud rohelisele võrgustikule seatud 

kasutustingimustega, kas nendest on lähtutud detailplaneeringu koostamisel ning kuidas 

avaldab planeeritav tegevus mõju rohelisele võrgustikule.  

 

On ka detailplaneeringuid, kus on märgitud arvestamisele kuuluvaks varasemalt kehtestatud 

planeeringuks lisaks üldplaneeringule ka maakonna teemaplaneering „Asustust ja 

maakasutust suunavad keskkonnatingimused” ning planeeringuala jääb rohelise võrgustiku 

alale, kuid detailplaneeringu seletuskirjas pole lahti kirjutatud, kuidas rohelise võrgustiku osas 

on üldplaneeringut ja maakonna teemaplaneeringut arvestatud.  
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ARUTELU 
 

Käesoleva töö eesmärgiks oli välja selgitada, kui palju ja mis põhjustel on muudetud või 

täpsustatud omavalitsuste üldplaneeringutega Põlva maakonna teemaplaneeringus „Asustust 

ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused” määratletud rohelise võrgustiku alade piire ja 

asukohti, milliseid täiendavaid kasutamistingimusi on nendele aladele üldplaneeringutega 

seatud ning kuidas seatud tingimuste täitmine praktikas toimib.  

 

Maakonna teemaplaneeringuga on määratud rohelise võrgustiku tuumalad ja koridorid ning 

nende toimimiseks üldised kasutustingimused. Kehtestatud maakonna teemaplaneering on 

aluseks üldplaneeringute koostamisele, millega täpsustatakse või muudetakse rohelise 

võrgustiku alade piire, määratakse täpsemad kasutustingimused ning mille koostamisel tuleb 

lähtuda maakonna teemaplaneeringus sätestatud nõuetest. Rohelise võrgustiku alal 

kavandatavate planeeringute puhul on põhitingimuseks, et roheline võrgustik jääks toimima. 

Rohelise võrgustiku piiride muutmist ja täpsustamist ning nende kahe sõna sisulist tähendust 

pole planeerimisseaduses ega juhendmaterjalides lahti kirjutatud. Enamasti on kõigi Põlvamaa 

valdade üldplaneeringutes rohelise võrgustiku tuumalade ja koridoride piire täpsustatud, 

täpsustamise ulatused ja põhjused on erinevad. Rohelise võrgustiku täpsustamisel on kindlasti 

oma osa sellel, kui suur on arendustegevuse surve vallas. Tihti on jäetud juba üldplaneeringu 

koostamisel rohelise võrgustiku aladest välja need alad, kuhu tulevikus on planeeritud näiteks 

elamuarendus või tootmistegevus. Ruumiline planeerimine peaks kaasama erinevad 

huvigrupid, et vähendada tunduvalt leppimatute konfliktide ohtu. Jüri Lass on väljendanud 

seisukohta, et mida hiljem ja mida vähem erinevate huvide esindajaid informeeritakse ja 

planeeringu koostamisse kaasatakse, seda suurem on leppimatute konfliktide oht (Lass 2012). 

See on oluline ka rohelise võrgustiku alade täpsustamise ja muutmise juures, et hiljem ei 

tekiks maade arendamisel ja rohelise võrgustiku aladele seatud kasutustingimuste täitmisel 

konflike. Üleriigilises planeeringus „Eesti 2030+” on samuti märgitud, et üldplaneeringutes 

tuleb rohkem tähelepanu pöörata rohelise võrgustiku alade piiride ja kasutustingimuste 

täpsustamisele. 
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Kuna üldplaneeringutes on väga vähe kajastatud rohelise võrgustiku alade muutmise põhjusi, 

siis ei selgu, millest tingituna on sellised muudatused tehtud. On ka olukordi, kus rohelise 

võrgustiku alad kattuvad üldplaneeringu järgselt kompaktse hoonestusega aladega, koos 

rohevõrgustikule seatud tingimustega. Intervjuu käigus selgus, et selline valik on tehtud 

tulenevalt kohalikest oludest ja tegelikult nendel aladel metsloomad liiguvad. Samas on 

küsitav, kas kompaktse hoonestusega alad toimivad ka rohelise võrgustiku alana. 

Teoreetilisest seisukohast on Eesti maakondade roheline võrgustik eelkõige roheluse 

domineerimisega ja loomade liikumist võimaldava funktsiooniga alad. Detailplaneeringuid 

analüüsides selgus, et nendel kompaktse hoonestusega aladel koostatud detailplaneeringutes, 

mis jäävad rohelise võrgustiku tuumalale, pole enamasti mainitudki rohelise võrgustiku alale 

jäämist. Seega tekib küsimus, kas pärast detailplaneeringute elluviimist jääb roheline 

võrgustik toimima. Rohelise võrgustiku toimimise kindlaksmääramiseks ei ole samuti 

juhendmaterjale, et kes ja kuidas seda ikkagi peaks jälgima. Põlvamaa on üldiselt üsna 

hajaasustatud ja arendustegevuseks pole enamasti suurt survet, seega pole küsimus rohelise 

võrgustiku toimimisest esile kerkinud. Vallad, kus on aktiivsem elamuehitus ja 

arendustegevus, on lähtuvalt sellest sätestanud vastavad kasutustingimused rohelise 

võrgustiku aladele. Kanepi valla üldplaneeringus on lähtuvalt keskkonnamõju strateegilisest 

hindamisest sätestatud tingimus, et Jõksi, Piigandi, Kooraste Suurjärve ja Uiakatsi järve ääres 

ei lubata elamuehitust lähemale kui 100 m järve kaldast ning elamuehitus on lubatud 

hajaasustuse põhimõttel, et mitte tõsta rohelise võrgustiku tuumalade kasutamisintensiivsust. 

Veriora valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine toob konfliktaladena 

välja planeeritavate hoonestusalade kattumised rohelise võrgustiku struktuurielementidega. 

Intervjuu käigus selgus, et hoonestusalade planeerimiseks algatati detailplaneering enne 

üldplaneeringu koostamise algatamist. Käesoleval hetkel on detailplaneeringu koostamine 

majanduslikust olukorrast tulenevalt pooleli, sest suurt nõudlust elamuehituseks pole. 

 

Tulenevalt tekkinud probleemidest rohelise võrgustiku aladele seatud kasutustingimuste 

täitmisel võib öelda, et probleeme on tekkinud valdades, kus toimub aktiivsem ehitus- ja 

arendustegevus. Selgelt on eristatav, et see sõltub looduslikest tingimustest ja asukohast. 

Valgjärve vallas on suurem ehitussurve tulenevalt maastikulisest eripärast asudes Otepää 

looduspargi vahetus läheduses, Värska vallas on ehitussurve Koidula külas Koidula piirijaama 

vahetus läheduses, Räpina valla arendustegevus on tingitud looduslikest tingimustest. 

Probleemidest tulenevalt pööratakse rohkem tähelepanu rohelise võrgustiku aladele seatud 
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kasutustingimuste täitmisele. Samas sõltub kasutustingimuste täitmine ka kohalikust 

omavalitsusest. Enamik Põlvamaa omavalitsusi võtavad rohelise võrgustiku aladele seatud 

kasutustingimusi pigem soovituslikena, kui rangelt järgitavatena. Omavalitsused kehtestavad 

üldplaneeringuga rohelise võrgustiku aladele kasutustingimused ning peavad järgima neid 

maade arendus- ja planeerimistegevuses, seega sõltub rohelise võrgustiku toimimise 

meetmete rakendamine planeeringuid kehtestavatest haldusorganitest, kellel on pädevus 

otsustada, kui oluliseks rohevõrgustiku toimimist peetakse. 

 

Põlvamaa omavalitsuste territooriumitel koostatud detailplaneeringuid analüüsides selgus, et 

enamasti pole rohelise võrgustiku aladele jäävates detailplaneeringutes märgitud, et 

planeeringuala jääb rohelise võrgustiku tuumalale või koridori alale. Välja ei ole toodud, 

kuidas planeeringuga kavandatu mõjutab rohelise võrgustiku toimimist. Keskkonnamõju 

hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse kohaselt otsustab strateegilise 

planeerimisdokumendi, sh detailplaneeringu, keskkonnamõju strateegilise hindamise 

algatamise või mittealgatamise kohalik omavalitsus (Keskkonnamõju hindamise... ). Kui 

detailplaneeringu algatamisel rohelise võrgustiku alale ei algatata keskkonnamõju strateegilist 

hindamist, siis peaks keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamise otsuses 

kaalutlema, kas planeeritaval tegevusel on mõju rohelisele võrgustikule. Detailplaneeringute 

seletuskirjades on enamasti peatükk, mis käsitleb keskkonnatingimusi planeeringuga 

kavandatava elluviimiseks, kus võiks käsitleda rohelise võrgustiku alast tulenevaid piiranguid. 

Detailplaneeringuid analüüsides selgus, et üldiselt seda tehtud ei ole. Edaspidi tuleks uurida, 

kuidas on detailplaneeringutes rohelise võrgustiku alasid käsitletud, kui planeeringuala jääb 

rohelise võrgustiku alale ning kuidas on planeerimisprotsessi käigus arvestatud neile aladele 

üldplaneeringuga seatud kasutustingimustega. Juhendmaterjal „Soovitused detailplaneeringu 

koostamiseks” on välja antud 2003. aastal, kui olid koostamisel maakonna teemaplaneeringud 

ja rohelise võrgustiku alade detailplaneeringutes käsitlemist nimetatud juhendmaterjal ei 

kajasta.  
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JÄRELDUSED 
 
Rohelise võrgustiku käsitlus üldplaneeringutes 

Analüüsi tulemusena selgus, et kõigi valdade üldplaneeringutes on rohelise võrgustiku teemat 

käsitletud. Seletuskirjas ja kaartidel on omavalitsuste lõikes rohelise võrgustiku elemente 

kajastatud erinevalt. On üldplaneeringuid, mille seletuskirjas pole valla territooriumile jäävaid 

rohelise võrgustiku alasid üldse nimetatud, on seletuskirju, kus need on nimetatud ning on 

seletuskirju, kus on rohelise võrgustiku alad nimetatud ja neid ka põhjalikult iseloomustatud. 

Põhjalikum käsitlus annab hea ülevaate omavalitsuse territooriumile jäävast rohelisest 

võrgustikust. Käesoleval ajal ei ole üheski juhendis kindlaks määratud, kuidas rohelise 

võrgustiku teemat peaks üldplaneeringutes kajastama. 2000. aastal välja antud „Soovitused 

üldplaneeringu koostamiseks” (Soovitused üldplaneeringu... 2000) ei kajasta teemat, kuna sel 

ajal oli koostamisel alles üleriigiline planeering „Eesti 2010”, millega määrati rahvusvahelise 

ja üleriigilise tähtsusega tuumalad ning neid ühendavad peamised koridorid. Selleks, et aru 

saada, millistest aladest rohelise võrgustiku teema käsitluse puhul üldplaneeringus 

kirjutatakse, teeb autor ettepaneku: 

� Üldplaneeringute seletuskirjas tuleks anda ülevaade omavalitsuse territooriumil 

asuvatest rohelise võrgustiku elementidest (sh mitmesse valda jäävad elemendid) ning 

lisada nende lühiiseloomustus (suurus, tähtsus rohevõrgustikus, paiknemine, millised 

koridorid milliseid tuumalasid ühendavad).  

Üheksa valla (Ahja, Kanepi, Kõlleste, Laheda, Mooste, endine Põlva vald, Räpina, Vastse-

Kuuste, Veriora) üldplaneeringu kaardile on kantud roheline võrgustik ühetaolise pinnana, 

elemente pole eristatud. Nelja valla (Mikitamäe, Orava, Valgjärve, Värska) üldplaneeringu 

kaardil on rohelise võrgustiku elemendid eristatud, st need on kantud kaardile erinevate 

leppemärkidega. Selleks, et üldplaneeringu kaardil kajastatu oleks selgelt mõistetav, teeb 

autor ettepaneku: 

� Üldplaneeringu kaardile tuleks märkida rohelise võrgustiku alad elementide lõikes ja 

kajastada need vastavalt ka üldplaneeringu seletuskirjas. 
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Kaheksa valla (Ahja, Kõlleste, Mikitamäe, Orava, endine Põlva vald, Räpina vald, Veriora, 

Värska) üldplaneeringu kaardil pole leppemärkide selgituses märgitud, kas kaardil on 

kajastatud üldplaneeringuga täpsustatud roheline võrgustik. Viie valla (Kanepi, Laheda, 

Mooste, Vastse-Kuuste, Valgjärve) üldplaneeringu kaardil on leppemärkide selgituses 

eristatav, kas tegu on täpsustatud, kehtestatava või planeeritava rohelise võrgustikuga. 

Valgjärve ja Laheda valla üldplaneeringu kaardil on toodud lisaks üldplaneeringuga 

täpsustatud rohelisele võrgustikule maakonna teemaplaneeringu järgne rohelise võrgustiku 

piir. Värska valla üldplaneeringu kaardil ei vasta rohelise võrgustiku leppemärgi selgitused 

kaardil kajastatule. Kui kaardi legendis on tingmärgina kirjutatud roheline võrgustik ja 

seletuskirjas on kirjutatud, et üldplaneeringuga on täpsustatud rohelise võrgustike piire, siis 

võib arvata, et kaardil on kajastatud täpsustatud roheline võrgustik. Segadust rohelise 

võrgustiku kaardil kajastamisega lisab asjaolu, et mitmel juhul on roheline võrgustik kaardi 

leppemärkide selgituse põhjal tõlgendatav maakonna teemaplaneeringuga kavandatud 

võrgustikuna. Vastavalt sellele teeb autor ettepaneku: 

� Selleks, et oleks üheselt mõistetav, et kaardile on märgitud just täpsustatud rohelise 

võrgustiku ala, tuleks see kaardi leppemärkides vastavalt kajastada. 

Rohelise võrgustiku alade muutmine/täpsustamine üldplaneeringutes 
 
Kõikide valdade üldplaneeringutes on väidetud, et rohelise võrgustiku piire on 

üldplaneeringuga täpsustatud. Värska valla puhul on väide eksitav, kuna kaarti analüüsides 

selgus, et rohelise võrgustiku piire täpsustatud ei ole. Analüüsides valdade üldplaneeringute 

seletuskirjasid rohelise võrgustiku piiride täpsustamise osas saab järeldada, et enamikes neis 

on selgitatud, millest tulenevalt rohelise võrgustiku piire on täpsustatud. Enamasti on selleks 

olnud jahimeestelt saadud andmed loomade liikumissuundade kohta, loomaõnnetuste 

statistika, rohelise võrgustiku sidusust on tugevdatud metsaribade abil, lähtuvalt 

kõlvikupiiridest, lähtuvalt maakasutusest, rohevõrgustiku alad on ära nihutatud 

hoonestusaladelt, rohelise võrgustiku aladena käsitletakse veekogude kaldaalasid ja 

veekogude kalda piiranguvööndit. Kolme valla üldplaneeringu seletuskirjas (Orava, 

Valgjärve, Veriora) on toodud väga põhjalik selgitus rohelise võrgustiku elementide piiride 

täpsustamise kohta. Kirjeldatud on tehtud muudatusi, millised alad rohelise võrgustiku 

elementide piiridest välja jäeti ja millised alad juurde lisati ning muudatuste mõju rohelise 

võrgustiku toimimisele. Kahe valla üldplaneeringus pole kirjutatud, mille alusel rohelise 
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võrgustiku piire on täpsustatud, kuigi kaarti analüüsides võib järeldada, et täpsustusi on tehtud 

üsna ulatuslikult. Võrreldes maakonna teemaplaneeringu ja üldplaneeringu järgseid rohelise 

võrgustiku piire omavalitsuste lõikes kaardil võib näha, et enamasti on üldplaneeringutega 

rohkem täpsustatud koridoride piire. Kolme valla üldplaneeringuga on moodustatud 

rohekoridore juurde, tuumalasid on juurde moodustatud kahe valla üldplaneeringuga – Natura 

2000 loodusalale ja rohekoridori laiendades selle tuumalaks muutmisega. Koridore ja 

tuumalasid on laiendatud enamasti riigimetsamaadele, Räpina valla puhul on selgelt aru 

saada, et rohelise võrgustiku elementide piirid on viidud kokku katastriüksuste piiridega. 

Kaarte visuaalselt analüüsides võib öelda, et kõige ulatuslikumalt on täpsustatud rohelise 

võrgustiku elementide piire Kanepi vallas.  

 

Rohelise võrgustiku tuumaladele ja koridoridele lisaks pole täiendavaid elemente 

üldplaneeringutega juurde lisatud. 

 

Kui valla üldplaneeringuga on lisatud juurde rohelise võrgustiku tuumalasid või koridore, siis 

tekib küsimus, kas see on rohelise võrgustiku piiride täpsustamine või muutmine. 

Üldplaneeringuid analüüsides tuli välja, et elementide lisamise juhtudel ei käsitletud seda 

rohelise võrgustiku piiride täpsustamisena. Seletuskiri kajastab juhtu rohelise võrgustiku 

piiride täpsustamisena ja tuumala lisamisena, või et lisaks rohelise võrgustiku piiride 

täpsustamisele tehti ettepanek arvata rohelise võrgustiku tugialade hulka lisaks üks tuumala. 

Rohelise võrgustiku piiride täpsustamise või muutmise sisulist tähendust pole 

planeerimisseaduses sätestatud ega juhendmaterjalides kajastatud, seega on ebaselge, millal 

saab täpsustamisest muutmine. Siinkohal teeb autor ettepaneku: 

 

� Selleks, et oleks üheselt mõistetav, millal on tegemist rohelise võrgustiku 

täpsustamisega, millal muutmisega, tuleks nende kahe sõna sisuline tähendus lahti 

kirjutada, kas planeerimisseaduses või mõnes juhendmaterjalis. 

 

Rohelise võrgustiku toimimist tagavad kasutustingimused ja nendega arvestamine 

maade arendus- ja planeerimistegevuses 

Enamikes Põlva maakonna omavalitsuste üldplaneeringutes on kehtestatud maakonna 

teemaplaneeringuga määratud nõuded rohelise võrgustiku toimimise säilitamiseks ning lisaks 
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on seatud rohelise võrgustiku toimimist tagavad tingimused. Lisatingimusi ei sätesta Värska 

valla üldplaneering. Üldplaneeringutega on rohelise võrgustiku toimimist tagavad 

kasutustingimused seatud piirete rajamiseks, eluasemekoha rajamiseks ja hoonete paigutuseks 

hajaasustusalal, ehitamiseks, elamumaale ehitamiseks, maa sihtotstarbe muutmiseks, 

kompaktse asustusega ala rajamiseks, tootmisalade rajamiseks, puhke ja virgestusalade 

rajamiseks, ühiskondlike ehitiste rajamiseks, maardlate kasutusele võtmiseks, 

arendustegevuseks, jõgede ja ojade kallastele. Kasutustingimused on seatud kogu 

rohevõrgustikule, rohelise võrgustiku elementidele eraldi pole kasutustingimusi sätestatud. 

Rohelise võrgustiku aladele seatud kasutustingimuste rakendumise väljaselgitamiseks 

läbiviidud küsimustikust ja täiendavalt läbiviidud intervjuudest selgus, et üldplaneeringuga 

seatud kasutustingimused on igapäevases maade arendus- ja planeerimistegevuses kujunenud 

pigem soovituslikuks kui rangelt jälgitavateks. Mõnede kasutustingimuste täitmisel on 

tekkinud erinevad arvamused, näiteks maatulundusmaa sihtotstarbe muutmise kohta. Mõned 

vallad on seisukohal, et hoonestamata maatulundusmaale ehitamisel ei ole vajalik maa 

sihtotstarvet muuta ja on valdasid, kes lähtuvad maatulundusmaale ehitamisel 

maakatastriseaduse § 18 lõikest 7, mis ütleb, et ehitise püstitamiseks maatulundusmaa 

sihtotstarbega katastriüksusele, millel ei asu ehitisi, moodustatakse iseseisev ehitise alust ning 

selle teenindamiseks vajalikku maad hõlmav katastriüksus, mille sihtotstarbe määrab kohalik 

omavalitsus ehitise kasutamise otstarbe alusel või detailplaneeringu alusel. Tulenevalt sellest 

on valdasid, kes maatulundusmaale ehitusluba ei väljasta ja elamu ehitamiseks tuleb 

moodustada elamumaa sihtotstarbega maaüksus. Kuna enamikus valdades tegelevad 

ehituslubade väljastamisega ja maade arendus- ning planeerimistegevusega erinevad 

ametnikud, siis jälgitakse rohelisele võrgustikule seatud tingimusi erinevalt. Täpsemalt, 

ehituslubade väljastamisel järgitakse seatud tingimusi üsna vähe. Seda näitasid ka läbiviidud 

küsitluse vastused. 

 

Läbiviidud küsitluse vastustes toodi välja, et raske on jälgida noorte istanduste ümber 

piirdeaedade rajamise mittelubamise nõuet, kuna reaalselt seda keegi kontrollimas ei käi. 

Istanduste rajamiseks ei kaasne enamasti nõuet taotleda luba omavalitsusest, seega ei 

väljastata tegevusluba või korraldust, kuhu nimetatud tingimus täitmiseks sisse kirjutada ning 

sellest tulenevalt saab järeldada, et nimetatud tingimust üldiselt ei täideta. 
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Kolme valla üldplaneeringutes on toodud tingimus hoida jõgede ja ojade kaldad 

põllumajanduslikus kasutuses ja niita peale jaanipäeva, kui enamus linde on pesitsenud. Selle 

tingimuse täitmise kohta küsiti nende omavalitsuste töötajatelt, kuidas seda jälgitakse või 

täidetakse. Vastustest selgus, et nimetatud tingimus on pigem soovituslik ja nii detailsustesse 

ei laskuta, et seda jälgima või kontrollima hakatakse.  

 

Eeltoodust võib järeldada, et päris mitmed rohelise võrgustiku aladele seatud 

kasutustingimused on üldplaneeringutes soovituslikud, aga tekib küsimus, et kuidas neid 

ikkagi maaomanikud täidavad või peaksid täitma. Ilmselt on väga vähe maaomanikke, kes 

loevad üldplaneeringut ja veel vähem neid, kes täidavad sätestatud soovituslikke tingimusi, 

kui üldse selliseid maaomanikke on. Nagu küsitluse vastustes kirjutati, siis enamasti ei tea 

tavakodanikud maakonna teemaplaneeringust, üldplaneeringust ega rohelise võrgustiku 

aladest midagi ning toimetavad oma tahtmiste ja reeglite järgi. 

 

Mitme valla ametnikud vastasid, et vald on äärmiselt hajaasustatud, kaetud suures osas metsa- 

ja põllumaaga, kus loomad liiguvad ka väljaspool rohelise võrgustiku alasid. Kuna 

rohevõrgustiku alad on nii suure ulatusega, tekib küsimus, kas nende suhtes peaks eraldi 

tingimusi üldse jäigalt järgima. Siinkohal teeb autor ettepaneku: 

 

� Selleks, et rohelise võrgustiku aladele seatud kasutustingimused oleksid kohalikele 

oludele vastavad, põhjendatud ja vajalikud, tuleks üldplaneeringutes rohelise 

võrgustiku teemat käsitleda põhjalikumalt ja kaaluda kasutustingimuste seadmist 

tuumaladele ja koridoridele eraldi või vajadusel seada konkreetsetele tuumaladele ja 

koridoridele individuaalsed kasutustingimused. 

 

Üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilisest hindamisest tulenevad leevendavad 

meetmed 

Rohelise võrgustikuga seotud konfliktialasid või konfliktsituatsioonidest tekkivat ohu 

võimalust on käsitletud seitsme valla üldplaneeringu KSH aruannetes. Nelja valla 

üldplaneeringute KSH aruannetes pole teemat üldse kajastatud. Enamasti on käsitletud 

teemaade ja rohelise võrgustiku alade lõikumisel tekkivaid konfliktialasid ja tulenevalt sellest 

on seatud leevendavateks meetmeteks hoiatusmärkide paigaldamine, kiiruspiirangute 
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seadmine, teede servade hooldamine ja võsast puhastamine, et tagada parem nähtavus. Üheks 

leevendavaks meetmeks on ka ökotunnelite ja -sildade rajamise kaalumine. 

 

Kahe valla (Veriora ja Orava) üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise 

tulemustes on märgitud arendustegevusest ja turismist tulenev surve keskkonnale ja tulenevalt 

sellest toodud välja, et suuremat tähelepanu tuleb pöörata külastuskoormuse hajutamisele, et 

tagada looduslike puhveralade, sealhulgas roheline võrgustik, säilimine ja toimimine. 

 

Kanepi valla üldplaneeringu KSH aruandes on välja toodud rohevõrgustiku tuumaladel 

asuvate järvede äärde elamuehituse arendamisega kaasnevat kasutamisintensiivsuse tõusu ja 

seatud vastavad leevendusmeetmed. Üldplaneeringu seletuskirjas on sätestatud tingimus, et 

järvede ääres toimub ehitus hajaasustuse põhimõttel ning Jõksi, Piigandi, Kooraste Suurjärve 

ja Uiakatsi järve ääres ei lubata elamuehitust lähemale kui 100 m järve kaldast. 

 

Valgjärve valla üldplaneeringu KSH-ga on tuvastatud konfliktiala seoses olemasoleva ja 

laiendatava tootmisalaga ning konflikti vältimiseks on pakutud välja rohevõrgustiku 

muudatus.  

 

Maakonna teemaplaneeringus on märgitud kaheksa omavalitsust, kes peaksid 

üldplaneeringutes konfliktialadele suuremat tähelepanu pöörama. Täidetud on see kolmel 

omavalitsusel, kes tulenevalt KSH-st on konflikte leevendavad meetmed üldplaneeringusse 

sisse viinud. Nelja omavalitsuse üldplaneeringus pole maakonna teemaplaneeringus märgitud 

konfliktialadele tingimusi seatud, leevendavaid meetmeid ei ole kavandatud ka vastavate 

üldplaneeringute KSH aruannetes. Ühe omavalitsuse üldplaneeringule pole KSH läbi viidud, 

seega ei saa see teema olla ka kajastatud. 

 

Küsitluse tulemusena selgus, et otsest vajadust konfliktide vähendamiseks / pehmendamiseks 

ei ole olnud ja seega vastavaid meetmeid kasutusele pole võetud.  

 

 

 



100 
 

Üldplaneeringutega seatud kasutustingimustega arvestamisel tekkinud probleemid ja 

vastuolud 

Valdade arendus- ja planeerimistegevuses on tekkinud probleeme ja vastuolusid  

üldplaneeringuga seatud kasutustingimustega arvestamisel. Mõnedes valdades on olnud 

probleeme minimaalse krundi suuruse nõude järgimisega, kuna katastriüksuste jagamisel 

võivad tekkida erinevad olukorrad, kus on põhjendatud väiksema katastriüksuse 

moodustamine, kui kasutustingimustega seatud. On tekkinud olukordi, kus maaomanik soovib 

osa maast ära müüa ja jätta endale kasutustingimustes seatud katastriüksuse suurusest 

väiksema pindalaga maaüksuse põhjendusega, et tema ei jõua 3 ha või 5 ha suuruse maa eest 

hoolt kanda. Nimetatud olukorras tekib küsimus, kas täita maaomaniku soov või seatud 

kasutustingimus. Seetõttu oli küsimustikule ka vastatud, et kas kõike peab kohe täitma või 

peaks ka maaomanikult küsima.  

 

Räpina vallas on tekkinud probleeme tingimusega tagada tuumala ääreala säilitamine. 

 

Vastuolusid on tekkinud karjääride rajamise mitte lubamise nõude täitmisega, kuna vaatamata 

kasutustingimusele on seda ikkagi lubatud teha. 

 

Erinevaid olukordi analüüsides võib järeldada, et üks probleemsemaid alasid, kus 

kasutustingimustega arvestamisel on tekkinud valla maade arendus- ja planeerimistegevuses 

vastuolusid, on Värska vallas Kolodavitsa külas Koidula raudteejaama ja Kolodavitsa küla 

läbiva Kliima ja Veski raudteed ühendava raudteeharu ehitus.  

 

Analüüsides üldplaneeringutega seatud kasutustingimuste arvestamisega tekkinud probleeme 

ja vastuolusid võib järeldada, et maade arendus- ja planeerimistegevuse läbiviimisel on enim 

probleeme tekkinud valdades, kus surve ehitamiseks on tingitud kaunist looduskeskkonnast 

(Valgjärve, Räpina vald) või tööstuslikust arendustegevusest (Värska vald) ning karjääride 

rajamisel valdades, kus asub enim maardlaid ja neid soovitakse järjest kasutusele võtta 

(Valgjärve vald).  

Järeldusena võib öelda, et iga arendamise- ja planeerimistegevuse puhul tuleb ühelt poolt 

jälgida rohelise võrgustiku aladele seatud kasutustingimusi, aga teiselt poolt tuleb ikkagi 

arvestada maaomanike soove. Tekkivad olukorrad on väga erinevad, kus teinekord tuleb olla 
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ka paindlikum ja seada inimeste soovid tähtsamale kohale kui rohevõrgustikule seatud 

kasutustingimused. Hajaasustatud aladel loomadel liikumisvõimalusi on, aga inimesel on 

keerulisem rajada oma kodu või maakodu teise kohta. Samuti on maardlate kasutusele 

võtmisega. Kui maa-ala on uuritud ja maavara varu on kaevandamiseks olemas, siis tekib 

küsimus, kas rohelise võrgustiku alale jäämine on ikka põhjus, miks maardla kasutusele 

võtmist keelata ja seetõttu ettevõtlust takistada. Sellest tulenevalt saab järeldada, et rohelise 

võrgustiku alale üldplaneeringuga seatud tingimused peab enne sätestamist põhjalikult läbi 

kaaluma ja nende tingimuste üldplaneeringusse kirjutamisel sõnastust hoolega valima, et neid 

hiljem suudetakse ka täita.  
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KOKKUVÕTE 

 

Käesolevas uurimustöös analüüsiti rohelise võrgustiku alade planeeringu rakendumist Põlva 

maakonna omavalitsuste tasandil. Uuriti maakonna teemaplaneeringus „Asustust ja 

maakasutust suunavad keskkonnatingimused” määratletud rohelise võrgustiku 

muutmist/täpsustamist ning selle põhjusi Põlva maakonna omavalitsuste üldplaneeringutes, 

rohelise võrgustiku alade toimimist tagavate tingimuste seadmist üldplaneeringutes ning 

tingimuste rakendumist omavalitsuste arendus- ja planeerimistegevuses. Töö käigus analüüsiti 

kõigi Põlva maakonna omavalitsuste üldplaneeringuid. Kuna praegune Põlva vald on 2013. 

aastal Põlva valla ja Põlva linna ühinemise teel moodustunud uus omavalitsusüksus, siis töös 

analüüsiti endiste omavalitsuste Põlva valla ja Põlva linna üldplaneeringuid. Sellest tulenevalt 

oli analüüsitavaid üldplaneeringuid kokku 14. 

 

Roheline võrgustik on osa ökoloogilisest võrgustikust, mis on planeerimisel kõige selgemini 

ja lihtsamini eristatav kui nn roheluse domineerimisega ala, mis koosneb tuumaladest ning 

neid ühendavatest koridoridest. Rohelise võrgustiku planeerimine on rakendatud üleriigilise, 

maakondliku ja kohaliku omavalitsuse tasandi ruumilisse planeerimisse. Maakonna tasandil 

on roheline võrgustik määratud maakonna teemaplaneeringuga „Asustust ja maakasutust 

suunavad keskkonnatingimused”, kus on seatud üldised kasutustingimused rohelise 

võrgustiku tuumalade ja koridoride toimimiseks. Omavalitsuste üldplaneeringutega peab 

rohelise võrgustiku alade piire omavalitsuse tasandil täpsustama ja tulenevalt 

planeerimisseaduse § 8 lõike 3 punktist 7 seadma rohelise võrgustiku toimimist tagavad 

tingimused. 

 

Magistritöö eesmärkideks oli selgitada: 

� üldplaneeringutega rohelise võrgustiku alade muutmise/täpsustamise ulatus ja 

põhjused; 

� rohelise võrgustiku aladele üldplaneeringutega sätestatud maade arendamise ja 

kasutamise tingimused ning põhimõtted; 

� üldplaneeringute keskkonnamõju strateegilise hindamisega tuvastatud oluline mõju 

rohelise võrgustiku toimivusele, sidususele ja seatud leevendavad meetmed;  
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� arendus- ja planeerimistegevuses tekkinud probleemid ning vastuolud rohelise 

võrgustiku aladele seatud kasutamistingimustega arvestamisel; 

� kuidas on rohelise võrgustiku aladele seatud kasutamistingimuste täitmine 

rakendunud. 

 

Eesmärgi saavutamiseks viidi läbi üldplaneeringute ja keskkonnamõju strateegilise hindamise 

aruannete tekstianalüüs. Kaardimaterjali analüüs toimus ruumiandmete analüüsina, kus 

võrreldi ja analüüsiti maakonna teemaplaneeringu järgse rohelise võrgustiku ja omavalitsuste 

üldplaneeringutega kehtestatud rohelise võrgustiku graafilist osa. Kõigi Põlvamaa kohalike 

omavalitsuste planeerimisvaldkonnaga tegelevatele spetsialistide seas viidi läbi kirjalik 

küsitlus ja lisainfo saamiseks täiendavad intervjueerimised telefoni teel. Küsitluse vastuste 

põhjal valiti välja juhtumid, mille puhul oli tekkinud vastuolusid kas rohelise võrgustiku 

toimimise tagamisel või aladele seatud kasutustingimuste täitmisel. Viimaste kohta viidi läbi 

juhtumipõhised analüüsid, sealhulgas kaardianalüüs. 

 

Töö tulemused vastasid püstitatud uurimisküsimustele, andes seeläbi mitmekülgse ülevaate 

rohelise võrgustiku alade piiride täpsustamisest, üldplaneeringutega rohelise võrgustiku 

aladele seatud kasutamistingimustest, nende täitmisest ja tekkinud probleemidest ning 

keskkonnamõju strateegilisest hindamisest tulenevalt seatud leevendusmeetmetest. 

 

Uurimustöö tulemusena selgus, et enamasti on kõigi Põlvamaa omavalitsuste 

üldplaneeringutes rohelise võrgustiku tuumalade ja koridoride piire täpsustatud, täpsustamise 

ulatused ja põhjused on erinevad, kuid peamiselt on täpsustamise aluseks olnud jahimeestelt 

saadud andmed loomade liikumissuundade kohta, liiklusõnnetuste statistika, mis seoses 

loomadega on teedel juhtunud. Rohelise võrgustiku sidusust on tugevdatud metsaribade abil, 

lähtuvalt kõlvikupiiridest või maakasutusest, rohevõrgustiku alad on ära nihutatud 

hoonestusaladelt. 

 

Uurimustöö tulemusena selgus, et rohelise võrgustiku elementide lisamist ei ole käsitletud 

piiride täpsustamisena, samas pole seda käsitletud ka piiride muutmisena. Sellest tulenevalt 

on tehtud töös ettepanek nende kahe sõna sisuline tähendus määratleda kas 

planeerimisseaduses või mõnes juhendmaterjalis. 

 



104 
 

Enamiku Põlva maakonna omavalitsuste üldplaneeringutega on kehtestatud maakonna 

teemaplaneeringus määratud nõuded rohelise võrgustiku toimimiseks ning seatud lisaks 

rohelise võrgustiku toimimist tagavad tingimused. Lisatingimusi ei sätesta Värska valla 

üldplaneering. Üldplaneeringutega on rohelise võrgustiku toimimist tagavad 

kasutustingimused seatud piirete rajamiseks, eluasemekoha rajamiseks ja hoonete paigutuseks 

hajaasustusalal, ehitamiseks, maa sihtotstarbe muutmiseks, kompaktse asustusega ala 

rajamiseks, erinevate maakasutuse juhtfunktsioonidega alade rajamiseks, maardlate kasutusele 

võtmiseks, arendustegevuseks, jõgede ja ojade kallastele. 

 

Keskkonnamõju strateegilisest hindamisest tulenevalt on konfliktialadena käsitletud teemaade 

ja rohelise võrgustiku alade lõikumisel tekkivaid alasid ja tulenevalt sellest seatud 

leevendavad meetmed nagu hoiatusmärkide paigaldamine, kiiruspiirangute seadmine, teede 

servade hooldamine. Leevendavaid meetmeid ei ole reaalselt ellu viidud. 

Üldplaneeringuga seatud kasutustingimustega arvestamisel on arendus- ja 

planeerimistegevuses tekkinud mõningaid probleeme ja vastuolusid. Enam on tekkinud 

probleeme nõuete täitmisega nagu minimaalse krundi suuruse järgimine maade jagamisel, 

piirdeaedade rajamise mittelubamine. Uurimustöö tulemusena selgus, et seatud 

kasutamistingimuste täitmine on kujunenud pigem soovituslikuks, kui rangelt jälgitavaks, sest 

on olukordi, kus arvestatakse pigem maaomaniku sooviga. Kõigi rohelise võrgustiku aladele 

seatud kasutustingimustega praktikas ei arvestata. Sellest tulenevalt on töös järeldatud, et 

rohelise võrgustiku alale üldplaneeringuga seatavad tingimused tuleb põhjalikult läbi kaaluda 

ja sõnastust hoolega valida, et neid suudetakse hiljem täita.  

Maade arendus- ja planeerimistegevuse läbiviimisel on enim probleeme tekkinud valdades ja 

maa-aladel, kus surve ehitamiseks on tingitud kaunist looduskeskkonnast või tööstuslikust 

arendustegevusest. Piirkondades, mis on suhteliselt hajaasustatud, kaetud suures osas metsa ja 

põllumaaga ning kus arendus- ja ehitustegevust eriti ei toimu, ei ole rohelise võrgustiku 

aladele seatud kasutustingimustega vastuolusid tekkinud. Eeltoodust tulenevalt on töös tehtud 

ettepanek käsitleda üldplaneeringutes rohelise võrgustiku teemat põhjalikumalt ja kaaluda 

kasutustingimuste seadmist vastavalt kohalikele oludele, eraldi tuumaladele ja koridoridele 

või vajadusel seada erinevatele tuumaladele ja koridoridele erinevad kasutustingimused. 

Käesolevas töös on detailplaneeringutele pööratud vähem tähelepanu. Edaspidi tuleks uurida 

rohelise võrgustiku alade käsitlemist detailplaneeringutes, kui planeeringuala jääb rohelise 
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võrgustiku alale, ja üldplaneeringuga seatud kasutustingimuste arvestamist ning vajadusel 

määrata kindlaks, kuidas detailplaneeringutes rohelise võrgustiku alasid käsitleda. 
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SUMMARY 
 

Implementation of Green Networks by Local Governments in Põlva county  

 

This thesis contains analysis of implementation of green network layout on the level of local 

governments of Põlva county. The author investigated alteration/specification of green 

network defined by the county theme planning „The environmental conditions for settlements 

and land use”, and the reasons for it in comprehensive planning in local government of Põlva 

county, the arrangement of conditions supporting functioning of green areas and 

implementation of the conditions in development and planning activities in local 

governments. In the course of research the author analysed all comprehensive planning of 

Põlva county local governments. Since modern Põlva parish is a new local government 

formed in 2013 by merger of Põlva parish and Põlva town, the research contains the analysis 

of the former local governments planning of Põlva parish and Põlva town. The total number 

of analysed general planning is 14. 

Green network is a part of the ecological network, which is the easiest to be distinguished in 

planning as a zone of dominating planting, which consists of core areas and corridors 

connecting them. Green network is included in spatial planning on all levels – countrywide, in 

county and local governments. At the local level green network is defined by the county 

theme planning „The environmental conditions for settlements and land use”, where general 

conditions of functioning of green network core areas and corridors are listed. Comprehensive 

planning of local governments should specify boundaries of green network areas at the local 

government level and in compliance with the Planning Act § 8 paragraph 3 item 7 to stipulate 

the conditions for functioning of green network. 

 

The objective of the thesis was to investigate the following: 

� spread and reasons for alteration/specification of green network areas by 

comprehensive planning; 

� conditions and principles of land development and use provided by comprehensive 

planning of green network areas; 
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� significant environmental impact identified by strategic assessment of comprehensive 

planning on functioning, localization of green network and stipulated alleviating 

measures;  

� problems which occur during development and planning activities and contradictions 

in course of taking into account conditions of use of green network areas; 

� the implementation of the conditions of use provided for green network areas. 

 

To achieve the purpose, the author did a text analysis of the reporting in regard with 

comprehensive planning and strategic environmental assessment. The analysis of the map 

material was done in a form of spatial data analysis, which contains a comparative analysis of 

the graphical part resulting from the green network established by the county theme planning 

and comprehensive planning of the local government. The author conducted a written survey 

among all specialists who deal with planning in Põlvamaa local governments in order to get 

additional information the telephone interviews were conducted. On the basis of the responses 

the cases were chosen which caused contradictions either when ensuring functioning of green 

network or implementation of the effective terms of use. In relation to the latter the author did 

analysis based on the specific cases, including a map analysis. 

 

The research results corresponded the problems of the research, giving a comprehensive 

review of alteration/specification of green network areas boundaries, the terms of use 

provided for green networks by general planning, fulfillment of these terms and created 

problems, and the alleviating measures proceeding from strategic environmental assessment. 

 

The research resulted in a discovery that in most cases boundaries of planting core areas and 

corridors are specified by comprehensive planning of all Põlvamaa local governments, extent 

and reasons for specifications can vary, though specifications are mainly based on data about 

the animal migratory paths received from hunters, the statistic data about traffic accidents 

which happened on the roads in relation to animals. Localization of green network is 

strengthened by the woodland belts; according to boundaries of agricultural lands or use of 

land the areas of green network are shifted from the development areas. 

 

The research resulted in revealing that adding of green network elements is not handled as 

specification of boundaries, neither is handled as alteration of boundaries. Proceeding from 
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the fact, the author made a proposal to define verbal content of these two words either in the 

Planning Act or some other regulation. 

 

Most of Põlva county local governments stipulate the requirements of general planning 

defined by the parish theme planning for functioning of green network, and, additionally, the 

conditions ensuring functioning of this network. Additional conditions are not provided by 

general planning of Värska parish. Comprehensive planning stipulate the terms of green 

network use for construction of fences, construction of dwelling and localization of buildings 

on the green network area, for construction, alteration of the land designated purpose, 

building up a territory with compact inhabitation, building of areas with different leading 

functions of designated use, taking into use mineral resources deposits, development 

activities, on the banks of rivers and springs. 

 

Based on the strategic environmental assessment, the areas appearing as a result of 

intercrossing of the road lands and green network areas are considered as the areas of 

conflicts; proceeding from that fact the following alleviating measures are suggested – 

installation of warning signs, adoption of speed limits, servicing of road slopes. No alleviating 

measures have been taken up so far. 

 

Taking into account the terms of use, provided by comprehensive planning, leads to certain 

problems and contradictions in the process of development and planning. Most of the 

problems arise in regard with fulfilment of such requirements as minimal size of plot in 

division of land or not giving permits for building fences. The research resulted in finding that 

fulfilment of the effective terms has become rather advisory than strictly binding as there are 

situations when wish of the land owner is decisive. Not all effective terms of planting work in 

practice. The author came to a conclusion that the terms of green network imposed by 

comprehensive planning should be on balance and wording carefully selected in order to be 

fulfilled in future.  

 

In the course of development and planning implementation most of the problems arose in 

parishes and territories where pressure to build is caused by beautiful natural environment or 

industrial activity. In the areas which are relatively sparsely populated, mainly covered in 

forests and fields and where development and building activity is not intensive, no 
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contradictions occur in regard with the terms of use provided for green network areas. On the 

basis of the afore-said the author of the thesis makes a proposal to refer to the subject of green 

network in general planning with more thoroughness; to put provision of the terms of use on 

balance according to local circumstances, separate core areas and corridors, or, if necessary, 

to provide different terms of use for different core areas and corridors. 

This thesis handles less the issue of detailed planning. In future the issue of planting in 

detailed planning should be studied more deeply when planned area gets into place of 

planting; terms of use provided by general planning should be taken into account; and, if 

necessary, it should be defined how green network would be handled in detailed planning. 
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LISA 1 

Küsimustik kohalike omavalitsuste planeerimisvaldkonnaga tegelevatele 

spetsialistidele 

 

ROHELISE VÕRGUSTIKU ALADE PLANEERINGU RAKENDUMISEST VALLA 

TASEME PLANEERIMIS- NING EHITUSALASES TEGEVUSES PÕLVAMAAL. 

Küsimustik on koostatud Põlva maakonnaplaneeringu teemaplaneeringuga „Asustust ja 

maakasutust suunavad keskkonnatingimused” määratletud rohelise võrgustiku alade 

toimimise ja nendele aladele seatud kasutamistingimuste rakendumise hindamiseks 

valla taseme planeerimis- ning ehitusalases tegevuses. Uuringu alusel valmib magistritöö 

EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituudis.  

Uuringu eesmärk on uurida, kui palju ja mis põhjustel on täpsustatud/muudetud (ja 

milliste valikute/eelistuste põhjal on seda tehtud) omavalitsuste üldplaneeringutega 

Põlva maakonnaplaneeringu teemaplaneeringus „Asustust ja maakasutust suunavad 

keskkonnatingimused” määratletud rohelise võrgustiku alade piire ja asukohti, milliseid 

täiendavaid kasutamistingimusi on nendele aladele üldplaneeringutega seatud ning 

kuidas praktikas nende tingimuste täitmine toimib. 

Uurimustöö üks praktiline tulemus on täiendavate tingimuste ettepanek, mida edaspidi 

saaks arvestada maakonnaplaneeringus või valdade üldplaneeringutes rohevõrgustiku 

aladele kasutamistingimuste seadmisel, et tagada rohevõrgustiku alade säilimine ja 

toimimine.  

1. Kas üldplaneeringuga on tehtud ettepanekuid moodustada lisaks maakonnaplaneeringu 

teemaplaneeringus määratud rohevõrgustiku aladele juurde uusi rohevõrgustiku 

alasid? Mis on olnud selle põhjuseks? 

 

2. Kas üldplaneeringuga on tehtud ettepanekuid rohevõrgustiku aladest välja arvata mõni 

maakonnaplaneeringu teemaplaneeringus määratud rohevõrgustiku ala? Mis on olnud 

selle põhjuseks? 
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3. Maakonna teemaplaneeringus on soovitus rajada/kavandada valdade 

üldplaneeringutega potentsiaalsed koridorid. Kas Teie omavalitsuse üldplaneeringus 

on seda tehtud? 

 

4. Milliseid täiendavaid rohelise võrgustiku toimimist tagavaid tingimusi on 

üldplaneeringuga seatud lisaks teemaplaneeringus määratud tingimustele? (nt kas on 

määratud minimaalne katastriüksuse suurus, millest väiksemat ei tohi moodustada 

jagamisel; tingimused rohevõrgustiku aladel ehitamise puhul; karjääride rajamine 

nendele aladele jne).  

 

5. Kas on maa-alasid, kus vaatamata rohevõrgustiku alale jäämisele ei ole tehtud 

piiranguid maaomaniku teatud konkreetsetele tegevustele – metsakasutus, 

ehitustegevus jms? 

 

6. Kas täiendavalt seatud tingimused on soovitusliku iseloomuga või on kasutatud 

kohustuslikke määranguid (keelud/käsud)?  

 

7. Kui palju detailplaneeringuid on algatatud/kehtestatud rohevõrgustiku aladel alates 

maakonna teemaplaneeringu kehtestamisest 13.06.2005. aastal? 

 

8. Kui palju ehituslubasid on väljastatud rohevõrgustiku aladele alates maakonna 

teemaplaneeringu kehtestamisest? 

 

9. Milliseid üldplaneeringuga ja maakonnaplaneeringu teemaplaneeringuga seatud 

rohevõrgustiku alade kasutustingimusi on igapäevases planeerimis- ja ehitustegevuses 

kõige raskem järgida? Miks? 

 

10. Kui palju kogu planeeringutest (alates rohevõrgustiku teemaplaneeringu 

kehtestamisest 13.06.2005. a) läheb rohevõrgustiku aladele seatud tingimustest mööda 

või täidab neid osaliselt? Millistel kaalutlustel? 
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11. Milliseid probleeme või vastuolusid on tekkinud rohevõrgustiku aladel ehitus- ja 

planeerimistegevuse käigus nendele aladele maakonna teemaplaneeringuga ja 

üldplaneeringuga seatud tingimuste arvestamisega? 

 

12. Maakonna teemaplaneeringus on seatud tingimused konfliktide 

vähendamiseks/pehmendamiseks. Kuivõrd ja kus on seda tehtud? Kas maanteedel on 

rajatud piirdeaedasid loomadele, kõrghaljastusvööndeid tootmisalade ümber, kas 

raudteel on tehtud koostööd Eesti Raudteega (kas nendega koostöö rohevõrgustiku 

osas on olnud võimalik)? 

 

13. Mitmel juhul ja millises mahus (ha) on muudetud maatulundusmaa sihtotstarvet või 

üldplaneeringu järgset juhtfunktsiooni rohevõrgustiku tuumaladel ja koridoridel 

(alates maakonna teemaplaneeringu kehtestamisest)? Kui palju on seda tehtud läbi 

detailplaneeringute, kui palju ilma? Kas see on tavaline või pigem erand? 

 

14. Kas ja millist metoodikat kasutades olete arvutanud looduslike alade osatähtsuse 

vähenemist rohevõrgustiku tuumalas? Milliseks hindate looduslike alade osatähtsuse 

vähenemist? Kas teete vahet looduslike alade vähenemise osas riikliku tähtsusega ja 

vähema tähtsusega tuumaladel? 

 

15. Milliseks hindate rohevõrgustiku olukorda oma valla territooriumil toimivuse 

seisukohalt? Palun selgitage, kuidas Teie mõistate rohevõrgustiku toimivust? 

 

16. Palun nimetage tingimusi, mida ei saa täita või mida tavapäraselt ei täideta või 

millistel tingimustel pole Teie hinnangul mõtet. Lisage mõni sõna põhjenduseks! 
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LISA 2 

Põlva maakonna teemaplaneeringus määratud üldised asustust ja 
maakasutust suunavad keskkonnatingimused rohevõrgustiku aladel  
 

1. Nõuded rohelise võrgustiku toimimise säilitamiseks:  

1.1. Võrgustiku funktsioneerimiseks on vajalik, et looduslike alade osatähtsus tuumalas ei 

langeks alla 90%;  

1.2. Tuumalade ja koridoride maakasutamise sihtotstarvet ja üldplaneeringu järgset 

juhtfunktsiooni pole soovitatav muuta. Maa sihtotstarbe muutmise vajadusel tuleb 

koostada detailplaneering ning kooskõlastada see keskkonnateenistusega;  

1.3. Tuumaladel ja koridoridel on metsakategooriaks üldjuhul tulundusmets ja seal võib 

vastavalt metsakorralduskavadele arendada majandustegevust;  

1.4. Tugialadel ehk rohelisse võrgustikku kuuluvatel looduskaitselistel aladel (kaitsealad, I ja 

II kategooria kaitsealuste liikide elupaigad, hoiualad jne) on majandustegevus vastavalt 

vabariigi seadustega kas keelatud või piiratud;  

1.5. Tuumaladele ja koridoridele pole soovitatav teatud infrastruktuuride (kiirteed, prügilad, 

sõjaväepolügoonid, jäätmehoidlad, mäetööstus ja teised kõrge keskkonnariskiga 

objektid) rajamine. Juhul kui nende rajamine on vajalik või vältimatu, tuleb 

üldplaneeringu käigus hoolikalt valida rajatiste asukohta ning koostada 

keskkonnamõjude hindamine;  

1.6. Kõrge keskkonnariskiga objektide planeerimisel tuleb ette näha meetmeid nende 

negatiivse keskkonnamõju leevendamiseks ning kompenseerimiseks;  

1.7. Rohelise võrgustiku koridoridel tuleb kaaluda majandamist kaitsemetsana;  

1.8. Rohelise võrgustiku alade maa sihtotstarvet muutvate tegevuste või kavandatavate 

joonehitiste (teed, kõrgepingeliinid jne), samuti vooluveekogude sängide õgvendamise 

plaanid tuleb kooskõlastada omavalitsuse, maavalitsuse ja keskkonnateenistusega;  

1.9. Uute ehitusalade planeerimisel tuleb silmas pidada, et ei häiritaks rohelise võrgustiku 

toimimist. Asustuse kavandamisel ei tohi purustada rohelise võrgustiku koridore ega 

tuumala terviklikkust. Uute asustusalade moodustamine võib toimuda ainult läbi 

detailplaneeringu koostamise;  
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1.10.Omavalitsuste üldplaneeringutes tuleb Põlva ja Räpina linnaga piirnevates metsades 

kaitsemetsana määrata roheline vöönd. Erandjuhul on linna rohelise vööndi suunal 

lubatud arendada elamuehitust, kui see ei häiri rohelise võrgustiku funktsioneerimist;  

1.11.Omavalitsustel, mille territooriumil on põhjavee reostusohtlikud alad, tuleb ette näha 

meetmeid põhjavee reostusohu vähendamiseks;  

1.12.Puisniitudel on koosluse säilitamise huvides vajalik taastada põllumajandustegevus 

(karjatamine ja regulaarne niitmine);  

1.13.Rohevõrgustiku tugialadel ei ole soovitav puhtpuistute kujundamine ja energiapuistute 

rajamine ning soovitav on seada täiendavad nõuded raie aja, puidu kokku- ja väljaveo 

ning puistu koosseisu ja täiuse osas;  

1.14.Säilitada bioloogiline mitmekesisus ja metsatüüpide esindatus vastavalt käesolevas 

planeeringus toodud kirjeldustele.  

 

Soovitused rohelise võrgustiku tugevdamiseks.  

Alljärgnevalt on toodud üldised nõuded, millega tuleb arvestada tegevuste planeerimisel  

rohelise võrgustiku erinevate osiste puhul:  

TUUMALAD  

1.15. Tuumalade terviklikkuse säilitamine;  

1.16. Haruldaste taimekoosluste säilitamine;  

1.17. Vääriselupaikade säilitamine;  

1.18. Poollooduslike koosluste hooldamine;  

1.19. Veekogude ja nende kaldaalade looduslikkuse säilitamine;  

1.20. Rikutud veekogudel looduslikkuse taastamine;  

1.21. Veekogude looduslikku olukorda halvendavate tegevuste vältimine;  

1.22. Ehituskeeluvööndi võimalikult maksimaalse laiuse tagamine;  

1.23. Erinevate looduslike pinnavormide säilitamine;  

1.24. Looduse õpperadade kavandamine;  

1.25. Ökoturismi soosimine;  

1.26. Massiturismi negatiivsete mõjude vältimine, koormuse hajutamine;  

1.27. Alade taluvuskoormuse uurimine.  
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KORIDORID  

1.28. Migratsioonikoridoride planeerimine koridore lõhkuvate põllumassiivide, 

keskkonnaohtlike objektide, elamuehitusalade, uute sildade ja teiste sarnaste objektide 

rajamisel;  

1.29. Negatiivsete pinnavormide (ürgorgude ja jõeorgude järsakute servad jms) säilitamine 

teede jms rajatiste ehitusel;  

1.30. Veekogude ja nende kaldaalade looduslikkuse säilitamine;  

1.31. Poollooduslike koosluste hooldamine;  

1.32. Vääriselupaikade ja haruldaste taimekoosluste säilitamine;  

1.33. Koridori taastamistööd (puude istutus, maade jätmine majandustegevusest looduslikule 

metsastumisele jms) puuduvate koridoride alal.  

 

KONFLIKTIALAD  

1.34. Maanteedele ja teistele rohelist võrgustikku lõhkuvatele joonobjektidele võimalusel 

migratsiooni võimaldavate rajatiste (tunnelid, sillad) planeerimine;  

1.35. Kõrgepingeliinidel ja teistel laiematel rohelist võrgustikku katkestavatel joonobjektidel 

vajadusel hekkide istutamine;  

1.36. Tööstuspiirkondade kavandamisel ja toimimisel rohevõrgustiku toimimist häirivate 

tegevuste likvideerimine või minimiseerimine planeeringutega;  

1.37. Asustuse levimisel tiheasustusalade loomise vältimine rohevõrgustiku aladel;  

1.38. Peipsi, Lämmi ja Pihkva järve ranna-alade kasutamisel vältida peamise rohelise koridori 

katkestamist;  

1.39. Vältida tuleb ulatuslike turba-, liiva- ja kruusakarjääride loomist rohevõrgustiku aladel 

ning soovitavalt vältida kaevandamislubade väljastamist rohelise võrgustiku aladel;  

1.40. Vältida tuleb prügilate rajamist rohelise võrgustiku aladel.  

 

 

 


