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Looduse ja kultuuri väärtustel
on isegi hierarhia

• Avalik huvi tähendab seda, et teatud asjad on
kõigi/kogu ühiskonna jaoks tähtsad (loodus/keskkond,
kultuuriväärtused, riigikaitse) ja nende kaitseks
piiratakse üksikisiku huve, sest need väärtused ei kuulu
kellelegi (ainu)isiklikult. Piirangud määratakse
seadusega.
• Osa piiranguid määratakse ära rahvusvahelisel/
globaalsel tasandil ja riigid, kes nende kokkulepetega
liituvad, rakendavad neid põhimõtteid oma õiguses. Nii
luuakse ja määratakse ära ühisväärtused –
demokraatia ja inimõigused (ÜRO, EL),
kultuuriväärtuste kaitse (UNESCO), sõjaline koostöö
(NATO), looduskaitse (IUCN, EL jt) .

Looduse kaitse riigi ja kogukonna tasandil
• Kuivõrd inimesed/kogukonnad/ühiskonnad
annavad/omistavad loodusele erinevaid väärtusi, siis
võib tekkida vastakaid soove ja eesmärke looduse
kasutamiseks ja kaitseks, siis on vaja kokkuleppeid. Kui
hea tava ei tööta, siis tuleb kokkulepped panna
seadusesse.
• Looduse kaitsel lähtutakse põhimõttest, et loodus ei
kuulu kellelegi personaalselt vaid ta ‘kuulub’ kõigile
• Seadusega määratakse ära, mil määral ja mis tingimustel
saab loodust kasutada üksikisik, ilma et kahjustuks(id)
ühisväärtus(ed).
• Seadusega pandud piirangute puhul tuleb isiku(te)l
otsustada, kas nad suudavad ja tahavad nende piirangute
raames toimida või on need liiga koormavad

Väärtuste säilitamine
• Kõigi väärtuste puhul sama mure – kuidas seda teha
nii, et väärtus ei kahjustuks (teadmised, meetodid,
tehnoloogiad)
• Kultuuriväärtused – eluta; inimese poolt loodud
objektid, enam‐vähem oskame neid taastada (kuigi
tihti pole sel mõtet), renoveerida ja säilitada;
teame, millal on tekkimas pöördumatu kahju
• Loodusväärtused – elus; tunneme suhteliselt
halvasti: ei tunne seoseid ega oska prognoosida
arenguid ega tulemusi, ei oska taastada ega
asendada; enamasti ei tea, millal on tekkimas
pöördumatu kahju
• Pärandkultuuriväärtused – kultuur+loodus

Väärtuse hind
• Hind selgub turul müüja ja ostja suhtlemises
• Loodusel (kui tervikul) on väärtus, kuid tal puudub
hind, sest loodusega ei kaubelda
• Muidugi, looduse teatud osadel on hind, sest
nendega kaubeldakse turul – maa, muld, vesi,
puit, turvas, maavarad, loodusest võetud ja
müügiks pandud taimed/loomad jne
• Looduse hinna saab teada kaudselt – nt
kinnisvara hinna kaudu; nt kui palju ollakse valmis
maksma mingi paiga säilimise/taastamise eest
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Mis on väärtus ja mis on hind?

Mis rolli täidab Natura 2000
võrgustik ühisväärtuste kaitsel
• 27‐s Euroopa riigis on kokkulepitud
ühisväärtused, sh ka looduskaitse
valdkonnas
• Natura 2000 võrgustiku moodustavad
loodusväärtuste poolest väärtuslikud alad,
mis vajavad kaitset ja säilitamist Euroopa
Liidu (Euroopa) tasandil

509 loodusala
66 linnuala
Linnudirektiiv
(1979)

Biogeograafilised seminarid

Lisa I
(elupaigad)

• Vastutus tähendab seda, et liikmesriik ühtlustab oma
riigis kehtivad ja EL tasemel kokkulepitud põhimõtted
seaduse tasemel
• Vastutuse realiseerumiseks ja ühisväärtuste säilimiseks
võtab iga liikmesriik tarvitusele asjakohased meetmed
ehk määrab ise, mismoodi kõige paremini ühisväärtusi
säilitada saab.
• Iga liikmesriik annab perioodiliselt aru, kuidas need
meetmed on toiminud, kui tõhus on olnud kaitse
• Ühisväärtuste säilimist finantseerib iga liikmesriik ise.
Konkursi alusel saavad liikmesriigid taotleda rahastamist
spetsiaalsest EL fondist LIFE+

Natura-alad Eestis

Natura 2000 võrgustiku loomine
Euroopa Liidus
Loodusdirektiiv
(1992)

Ühisväärtuste säilimise eest
vastutavad liikmesriigid

Riiklik
Nimestik
pSCI

Lisa II
(liigid)

1995

2001-2004

1.05.2004

SCI
kinnitatud
nimestik
EC
1998

SPA
1981

SCIs
SACs
2004

17.12.2007

täiendamine
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Natura 2000 ala

Linnualad (Special Protection Areas) ja
Loodusalad (Sites of Community Importance)
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SPA
linnuala

SPA

SPA+
SCI

SCI

SCI

1

PE

2

2

PE

Natura2000 alade kaitse:
Ala 1: kaitseala (valge ala) [RP, LKA, MKA]
Ala 2: püsielupaik (väljaspool kaitseala või kaitseala piirangu
vööndis)
Ala 3: hoiuala

loodusala

Mille poolest erineb Natura‐ala
tavalisest kaitsealast
• Natura‐ala kaitseb loodusdirektiiv ehk Euroopa õigusakt
• Euroopa Komisjon võib liikmesriigi kaevata Euroopa Kohtusse,
kui loodusdirektiivi pole asjakohaselt rakendatud, sh näiteks
ala väärtust on kahjustatud
• Kavade ja projektide kinnitamisel tuleb alati kaaluda
kaasnevaid mõjusid, sh kumuleeruvaid mõjusid, Natura‐
ala(de)le. Kaalumisel tuleb arvestada kindlaid kriteeriume
• Looduskaitseeesmärgid on eespool sotsiaal‐majanduslikke
eesmärke. Erandi tegemine on võimalik vaid ‘ülekaalukatel
tungivatel avalikel põhjustel’
• Otsustaja peab olema täielikult veendunud, et negatiivset
mõju pole

ALA KAITSE‐EESMÄRGID
ON SAAVUTATUD

NATURA‐ALA ALA on TERVIKLIK/SIDUS
ELUPAIGAD ON
SOODSAS
SEISUNDIS

Kaitse‐eeskiri

1 Natura ala võib olla
1 kuni mitu kaitstavat ala
• Pirita Natura‐ala (loodusala) = Pirita jõe ürgoru
maastikukaitseala + Pirita jõe hoiuala
• Pakri Natura‐ala (linnuala) = Pakri maastikukaitseala +
Pakri hoiuala
• Väinamere Natura‐ala (loodus‐ ja linnuala) = 10+
kaitstavat ala
• Mahu‐Rannametsa Natura‐ala=Mahu‐Rannametsa
looduskaitseala+Pada jõe hoiuala
• Lahemaa Natura‐ala=Lahemaa linnuala+Lahemaa
loodusala= Lahemaa RP
• Nõva‐Osmussaar Natura‐ala= Nõva maastikukaitseala
(3 lahustükki)

Biogeograafilised regioonid
(11)

Natura‐alaga seotud
põhimõisted

LIIGID ON
SOODSAS
SEISUNDIS

hoiuala

kaitseala

Kaitsealad

LKS
Hoiualad;
püsielupaik
Funktsionaalses ja füüsilises mõttes

Liikide arvukus
(isendite arv) on
püsiv, pesitsus‐
edukus on
normaalne

Elupaiga pindala
ei vähene,
struktuur ei
teisene
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Boreaalne
bioregioon

Linnualad
Maismaa/meri

Loodusalad
maismaa/meri

Hinnang elupaigatüüpide seisundile
biogeograafilistes regioonides

EK raport 13.07.2009

Hinnang liikide seisundile

EK raport 13.07.2009

Hinnang elupaigatüüpide
seisundile

EK raport 13.07.2009

Põllumajandusmaastiku
elupaigad ebasoodsas seisundis

EK raport 13.07.2009
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Niitude liblikate fauna vaesub

Põllumaastiku linnustiku
vaesumine,
Indikaatorliigid annavad
hoiatava signaali

Mesilaste ja kimalaste fauna on vaesumas – 45%
Euroopa mesilase ja kimalase liikidest on ohustatud,
samas...
150 (84%) EL põllukultuuridest sõltuvad
putuktolmlemisest (raps, põlduba, puuviljad,
maasikas, ristik, tatar jt)

Liikide ja elupaikade
seisund Eestis 2007
Liikide seisund

Putuktolmlemise rahaline
väärtus aastas: € 14.2 mlrd
ehk 222 mlrd EEK
Teised tolmlemise viisid
aastas: € 2.85 mlrd ehk 44.5
mlrd EEK
1 - 5.7%
5.7 - 10.3%
10.3 - 14.9%
14.9 - 19.6%
Arvatav toodangu vähenemine putuktolmlemise
puudumise tõttu

Unknown
Favourable

26

Insufficient
Unfavourable

41

Elupaikade seisund

26.8
23 23.7

7

42.3
7.2

97

100

25
19
9
7
60

41.7
31.7
15.0
11.7
100

Favourable
Insufficient
Unfavourable
Unknown
%

Keskkonnaministeerium, 2007
Gallai et al., 2009

6210 Aruniidud

Eestil on suur vastutus
loopealsete säilimise eest
6280* Loopealsed
71% Rootsis
28% Eestis
1% Soomes

Teatud väärtuste säilimise eest
lasub mõnel riigil suurem vastutus
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Eestil on suur vastutus
lamminiitude säilimise eest
6450 Lamminiidud

Mis tuge pakub riik eraisikule täna
loodusväärtuste kaitsmiseks
• Maamaksu soodustus maaomanikule –
100% loodusreservaadis oleva maa eest
75% sihtkaitsevööndis oleva maa eest
50% piiranguvööndis oleva maa eest
KOVidele kompenseeritakse saamata jäänud maamaksu
tulu
• Keskkonnaministeerium – pool‐looduslike koosluste
taastamise toetus, pärandkultuuri toetus
• PRIA – Natura 2000 toetus erametsaomanikele;
Natura 2000 toetus; pool‐looduslike koosluste
majandamistoetus; kaudselt ka teised toetused
(‘mahetoetus’, ‘kiviaiatoetus’ jt)

Mis teeb loodusväärtuste kaitse ja
säilimise keeruliseks
• Loodusväärtuste kaitse peab tagama riik – kuid
loodusväärtused asuvad riigi, munitsipaal‐ ja eraisikute
maadel ja erinevate haldajate käsutuses
• Loodus ei seisa paigal vaid areneb/muutub/teiseneb – vaja on
pidevat seiret ja tagasisidet, et korrigeerida kaitsemeetmeid
• Loodusväärtuste eraisikutest ‘haldajatel’ võib puududa, kas
huvi nende väärtuste kaitse vastu või ressursid nende kaitseks
• Kui loodusväärtuste kaitsest tulenevad piirangud ületavad nii
haldaja huvi kui ressursid, siis on mõttekas leida uus haldaja
või omanik, sh riik
• Väärtuste kaitse ei ole universaalne ega staatiline, vaid objekti
iseärasusi arvestav ja dünaamiline ning erialateadmisi eeldav ‐
seetõttu väga kulukas

Põllumajandustoetused, mis
toetavad loodusväärtuste
säilimist

• Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta
antava toetus 502.‐ kr /ha
• Natura 2000 toetus erametsamaale
• Pärandkultuuritoetus erametsamaal asuvale
objektile
• Pool‐loodusliku koosluse hooldamise teotus
• Keskkonnasõbraliku majandamise toetus
• Kiviaia rajamise ja taastamise toetus
• Mahepõllumajandusliku tootmise toetus

CAP/ÜPP on tugevalt suurtootmise (I samba)
poole kaldu
EL põllumajanduse ja maaelu aastane eelarve,
58 mlrd EUR
Turuga seotud kulutused
ja otsetoetused

0%
5%

Paljassaare Natura‐ala (linnuala)

BirdLife International, 2008

TÄNA

Maaelu arendamine, v.a.
põllumajandusekeskkonna toetused

21%

Põllumajanduse
keskkonna toetused
74%

Life+

CERP eelarve jaotus (WWF ettepanek)
7%

Baastoetused ja
maaeluarengu toetused

3%

HNV ja Natura 2000

HOMME

20%

40%
Suunatud toetused
Maakorralduse
planeerimine

Ühtne Keskkonna‐ ja Maaelu Poliitika
WWF, 2008
30%

Nõuande ja
koolitustegevus

Vaade Suur‐Paljassaarele

Foto: R.Tuvikene
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Paljassaare Natura‐ala (linnuala)

Foto: K. Peterson, 2009

Paljassaare linnuala staatus
• Natura 2000 linnuala (Linnudirektiivi alusel,
kood EE0010170) – 277 ha, 44 linnuliiki
• Kaitse vorm – hoiuala
• Hoiuala valitseja – Keskkonnaamet, Harju‐
Rapla‐ Järva regioon
• 100% riigile kuuluv maa Tallinna linna
territooriumil

Hoiuala eripära
• ei ole kaitseala nagu RP, LKA, MKA,
seetõttu …
• ei ole kaitse‐eeskirja, kõik piirangud
tulenevad otse Looduskaitseseadusest
• koostatakse kaitsekorralduskava
• arendustegevuse puhul tuleb esitada ala
valitsejale “hoiuala teatis”

Liigirikkus
Kõik liigid

A. Tuule, TLK
Vaade rannikule ja roostikule Saartevahelises haagis

Foto: K. Peterson, 2009
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Sept 2009 seisuga on Paljassaare linnualal kohatud 221 liiki linde

Taimeliigid

Kahepaiksed ja roomajad
A. Tuule, TLK

A. Tuule, TLK

Hoiualal ei tohi
• Hävitada ega kahjustada elupaiku, mille
kaitseks hoiuala on määratud
• Oluliselt häirida ega teha muid tegevusi,
mis seavad ohtu elupaikade, kasvukohtade
ja liikide soodsa seisundi
• Raiuda metsa, kui see võib ohustada
elupaiku ja liike
A. Tuule, TLK

Foto: K. Peterson, 6.05.2009

Fot: K. Peterson, 18.09.2009
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Paljassaare hoiuala kaitse‐eesmärgid
Vaade Väike‐Paljassaarele

• Eesmärk 1: Tagada Linnudirektiivi Lisa I liikide
(hüüp, sarvikpütt, roo‐loorkull, jõgitiir,
randtiir, punaselg‐õgija) soodne seisund – s.o.
elupaigakaitse
Hüüp, sarvikpütt, roo‐loorkull – roostik
Jõgitiir, randtiir – Väike‐Paljassaare ots, rannik
Punaselg‐õgija – Suur‐Paljassaare avatud
maastik, põõsastik
Foto: A. Tuule

Paljassaare hoiuala kaitse‐eesmärgid
• Eesmärk 2: Tagada Linnudirektiivi Lisas I
mainimata regulaarsete rändliikide
soodne seisund – 24 liiki
Roostik,
Rannik, rannikumeri
Põõsastik

Paljassaare hoiuala kaitse‐eesmärgid
• Eesmärk 4: Tagada Looduskaitseseaduse II
ja III kategooria liikide soodne seisund
Puudutab rändseid veelinnuliike –
Rannik, rannikumeri
Põõsastik

Paljassaare hoiuala kaitse‐eesmärgid
• Eesmärk 3: Tagada Loodusdirektiivi Lisa II
liigi suur kuldtiiva soodne seisund
Jõgioblika kui toitetaime kasvukoha kaitse –
roostik, soine ala Saartevahelisel alal

Paljassaare hoiuala kaitse‐eesmärgid
• Eesmärk 5: Muud eesmärgid, mis toetavad
kaitse‐eesmärkide saavutamist
‐ Tagada hoiuala külastavate inimeste turvalisus
‐ Korraldada hoiuala tutvustamist
‐ Korraldada külastajate tegevust hoiualal
‐ Korraldada külastajate tegevust hoiualast
väljaspool
‐ Loodushariduse edendamine ja teabe andmine
hoiuala loodusväärtuste kohta
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Paljassaare hoiuala kaitse‐eesmärgid
• Eesmärk 6: Liikide ja elupaikade seire ja
aruandlus
• Eesmärk 7: Kaitsekorralduskava toimimise
analüüs ja kava perioodiline täiendamine
1 x aastas lühiülevaade
Iga 3 aasta tagant põhjalikum analüüs
ja korrigeerimine

Paljassaare järve eutrofeerumine

Hoiuala kasutamise põhireegel
• Hoiuala on looduskaitseseaduse alusel kaitstav
ala, st looduskaitse‐eesmärgid on esikohal,
seejärel tulevad inimeste vajaduste rahuldamine
(kuid nendes piirides, mis võimaldavad saavutada
looduskaitse‐eesmärke)
• Sellest tulenevalt – hoida inimkoormus alale
võimalikult madalal ning kontrollida ja vajadusel
reguleerida seda

Paljassaare järve kinnikasvamine
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Foto: K. Peterson, 18.09.2009

Paljassaare hoiuala eripära
• Linna territooriumil (üldse on 16 Natura‐ala 7‐s
Eesti linnas, 3 linnuala ja 13 loodusala)
• Suhteliselt väike ala, maismaad ca 150 ha
• Tööstuspiirkonnast ümbritsetud
• On olnud jäätmetega tugevalt reostatud
• Avalik huvi ala kasutamise vastu on suurenemas
• Kuivõrd Paljassaare hoiuala on Natura‐ala, siis
alati on vaja hinnata kavade ja projektide mõju
sellele alale
• Tallinna Linnuklubi on teinud keskkonnaministrile
ettepaneku laiendada ala ja muuta see
looduskaitsealaks, et loodusväärtusi paremini
kaitsta

2006

Head tutvumist Paljassaare
Natura‐alaga!
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