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Sissejuhatus: planeeringu koostamise vajadus ja planeeringu eesmärk 
Üleriigiline planeering koostatakse kogu riigi territooriumi kohta ja selles määratletakse riigi 

kestliku ja tasakaalustatud ruumilise arengu põhimõtted ja suundumused. Planeeringu sisuks 

on seada ruumilised alused regionaalarengu, asustuse, üleriigiliste transpordivõrkude ja 

tehniliste taristute arengu suunamiseks, arvestades keskkonna eripärasid. 

 

Üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+“ koostamise algatas Vabariigi Valitsus oma 04.02.2010 

korraldusega nr 32. Üleriigilise planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatas 

Regionaalminister oma 16.02.2010 käskkirjaga nr 23. Üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+“ 

kehtestab Vabariigi Valitsus. 

 

Esimene üleriigiline planeering „Eesti 2010“ valmis aastal 2000. Enne seda puudusid Eestis 

planeeringudokumendid, mis suunanuks ruumilist arengut kogu riigis. Vabariigi Valitsus 

kiitis „Eesti 2010“ heaks ja kinnitas selle elluviimise tegevuskava oma 19.09.2000 

korraldusega nr 770-k. 

 

Aastatel 2000-2011 on planeerimistegevus Eestis aktiviseerunud oluliselt, planeeringute 

komplekssus ja kvaliteet on märgatavalt kasvanud. Kõigil maakondadel on olemas kehtiv 

maakonnaplaneering. 

 

Eestist on saanud Euroopa Liidu liige. See on loonud ridamisi uusi võimalusi ning muutnud 

taustsüsteemi, milles Eesti riik toimib. Riigi arengu suunamiseks on kasutatud harukondlikke 

arengukavasid ja tegevusplaane, mis on lähtunud olulisel määral – lisaks Eesti riigi 

vajadustele – ka Euroopa Liidu poliitikatest. 

 

Üleriigilise planeeringu “Eesti 2030+” peamine eesmärk on koordineerida ja suunata haru-

kondlikke ja regionaalseid arengukavasid ning poliitikaid viisil, mis tagavad riigi soovitud 

ruumilise arengu. “Eesti 2030+” ei asenda ühtegi harukondlikku ega regionaalset arengukava 

ega poliitikat, vaid tegeleb nende kavade ja poliitikate ruumilise väljundiga. 

 

Üleriigilise planeeringu koostamisel olid oluliseks fooniks ka strateegia „Euroopa 2020“, 

„VASAB pika-ajaline perspektiiv ruumiliseks arenguks Läänemere regioonis 2030“, 

üleriigiline planeering „Eesti 2010“ ning „Eesti Kasvuvisioon 2018“ majandusarengu 

stsenaariumid. 

 

Üleriigiline planeering „Eesti 2030+“ valmis Siseministeeriumi planeeringute osakonna 

koordineerimisel. Planeering on kollektiivne looming, mille valmimisse on panuse andnud eri 

valdkondade eksperdid ja ametnikud, maa- ja omavalitsused ning teised asjasthuvitatud 

isikud. 



Olulisemad riigi arengut mõjutavad tulevikusuundumused 
Üleilmastumise tingimustes on kõik riigid üleilmsete ja makroregionaalsete tegurite mõju-

väljas, mis toimivad valdavalt riigi enda tahtest sõltumata. Poliitikakujundamist toetavate 

tulevikuprognooside aluseks on trendianalüüs, mis lähtub sellest, et peamised praegu toimivad 

maailma arengut liikumapanevad jõud ja nende vastasmõjus kujundatud trendid ei muutu 

üleöö. Üldisemad välistekkelised suundumused, mida Eestil tuleb arvesse võtta, on üleilmsed 

trendid ning Euroopa Liidu poliitikad. Ruumilisel planeerimisel on esmatähtis nii ruumilise 

mõjuga trendide arvesse võtmine kui selge visiooni ja selle saavutamise strateegia olemasolu. 

 

Üleilmsed trendid 
Olulisemateks  ruumilise mõjuga  üleilmseteks trendideks võib lugeda järgmisi: 

 Maailmamajanduse raskuskeskme nihkumine Aasiasse; 

 Üleminek teadmispõhisele majandusele; 

 Rahvastiku vananemine; 

 Linnastumine; 

 Ilmastu (kliima) muutumine; 

 Ökoloogiliste väärtuste mõjujõu kasv; 

 Üleminek laialdasele taastuvenergia kasutamisele; 

 „Rohelise“ ja „hõbedase“ majanduse ennakkasv. 

 

Maailmamajanduse raskuskeskme nihkumine Aasiasse (eeskätt Hiinasse ja Indiasse) 

kujundab ümber üleilmastumise geograafilise väljendumisviisi. Rahvusvahelises tööjaotuses 

liigub tööstustootmine Aasiasse, lääneriikides kasvab teenuste eksport. Uus 

maailmamajanduse geograafia tekitab ka uued mahukad eeskätt meretransporti kasutavad 

kaubavood ühelt poolt Aasia ja teiselt poolt Euroopa ning Ameerika vahel. Rahvarikaste 

riikide majanduse mahu kiire kasv ja vastavalt ka üleilmse keskklassi arvukuse ja 

tarbimisnõudluse tohutu suurenemine toovad kaasa kasvava nõudluse loodusressursside 

järele. Ettenähtavalt tekivad pinged toiduainete ja energia nõudluse ja pakkumise vahel, mis 

viib mõlemate kaubagruppide hinna tõusule.  

 

Teadmispõhist majandust on defineeritud (OECD, 1996) kui otseselt teadmiste ja info 

tootmisel, jaotamisel ja kasutamisel põhinevat majandust. Teadmispõhises majanduses on 

teadmiste tootmisel ja kasutamisel rikkuste loomisel keskne roll. Kõige kiiremat 

majanduskasvu on täheldatud otseselt IKT ja teadus-arendustöö sektorites ning 

teadusmahukatel tootmis- ja teenindusaladel (nt lennuki-, keemia- ja farmaatsiatööstused, 

projekteerimine, arhitektuur, tehnilised teenused jms), aga ka loomemajanduse aladel. See 

trend on olnud jälgitav juba eelmise sajandi lõpukümnendeil kõige enam arenenud maades, 

kuid ta levib järjest uutesse maadesse.  

 

Rahvastiku vananemine on maailmas üleüldine, kuid demograafiline olukord maailma 

makroregioonides jääb siiski mitmekesiseks. Ajal kui lääneriikide ja Jaapani rahvastikku 

iseloomustavad negatiivne loomulik iive ja vanurite suhtarvu kasv tööealiste suhtes, on 

paljudes teistes riikides sündimus küll kahanenud, kuid noori ja tööealisi veel külluses. 

Rändesurve sealt lääneriikidesse aitab viimastel oma kahanevaid tööealiste hulki täiendada ja 

rahvastiku vähenemist leevendada, kuid seda sisserändajate lõimimisraskuste hinnaga. 

Rahvastiku vananemine koormab kasvavalt eelkõige Euroopa ja Jaapani sotsiaalsüsteeme ja 

aeglustab majanduskasvu. 



 

Linnastumine iseloomustab kogu maailma, samas on sellelgi protsessil piirkonniti omad 

erijooned. Arenenud riikides ilmneb inimese elutsükli vältel rände diferentseerumine: noored 

liiguvad ülekaalukalt suurlinnadesse, lastega pered eeslinnadesse ja vanemad tööealised ning 

pensionärid enam maale. Seejuures ei piirdu ränne alati oma kodumaa piiridega. Noored 

asuvad sageli õppima ja tööle välismaa suurkeskustesse. Euroopa rannik sooja Vahemere 

ääres on aga kujunemas kogu maailmajao eri rahvustest jõukate pensionäride 

koondumispiirkonnaks. 

 

Ilmastu soojenemine on mõõtmistega fikseeritud üle sajandi pikkuse ajavahemiku vältel. Selle 

seletus inimtekkelise kasvuhoonegaaside emissiooni kasvuga on leidnud niivõrd laialdast 

toetust rahvusvahelises teadlaskonnas ning laiemas üldsuses, et ilmastu soojenemise 

peatamiseks sõlmitakse rahvusvahelisi leppeid. Ilmastu soojenemise negatiivseteks mõjudeks 

peetakse mh põllumaa ja magevee varude kasvavat defitsiiti kuivades piirkondades, mis 

veelgi süvendavad toiduainete turu ettenähtavat pingestumist, samuti tormide ja üleujutuste 

sagenemist rannikupiirkondades ja maailmamere taseme tõusu. Oodata on peatset Arktika 

ranniku aastaringselt laevatatavaks muutumist, mis lühendaks Aasia, Euroopa ja Ameerika 

vahelisi laevateid. Märksa laiem mõju on üleilmsele majandusele lähematel aastakümnetel 

siiski ilmastulepetel ja riikide ilmastupoliitikal, mis on suunatud madala süsinikuemissiooniga 

maailma poole. 

 

Ökoloogiliste väärtuste mõjujõud kasvab maailmas üksikisikute ja liikumiste tasandil eeskätt 

lääneriikidest lähtuvalt. See ilmneb puhta keskkonna, tervisliku toitumise ja eluviisi senisest 

laialdasema väärtustamisena, mida on lühemalt nimetatud ka ökotrendiks. Ökotrendi järgivad 

inimesed eelistavad tarbida mahetoitu ja naturaalsetest materjalidest tarbekaupu, kasutada 

loodusravi võtteid ja loodussäästlikke transpordiliike ning elada looduslikest materjalidest 

ja/või energiatõhusates hoonetes, sageli linnast väljas. 

 

Taastuvenergeetika eelisarendamine on eeskätt arenenud lääneriikides kliima soojenemise 

ohu taustal leviv suundumus. Selle kõrval tegeletakse ka tuumaenergia osatähtsuse 

suurendamise ja tavapäraste tehnoloogiate puhtamaks muutmisega (nt „puhtad“ 

kivisöetehnoloogiad). Samuti tähtsustub energiasääst. 

 

„Rohelise“ ja „hõbedase“ majanduse mõistetega üldistatakse uuelaadiliste ühiskondlike 

tellimustega seotud tuleviku majanduse valdkondi. „Roheline“ majandus hõlmab 

ettevõtlusvaldkondi taastuvenergeetikast, passiivmajade ehitamisest ja materjalide 

taaskasutusest kuni elektriautode ja mahetoiduainete tootmiseni. Oluline osa „rohelisest“ 

majandusest tugineb erinevatele biotehnoloogiatele, millest paljud on alles väljaarendamise 

faasis. „Hõbedane“ majandus hõlmab tooteid ja teenuseid eakatele kindlustamaks pikeneva 

eluea veetmise tervena, aktiivsena ja turvaliselt. 

 

Olulisemad Euroopa Liidu poliitikad 
Liikmesriigina osaleb Eesti nii Euroopa Liidu ühiste poliitikate kujundamises kui ka täidab 

oma kohustusi neid ellu viies. Ruumilise arengu seisukohalt on olulisemad keskkonna-, 

energia-, transpordi-, põllumajandus- ja välispoliitika. 

 

Oma keskkonnapoliitikaga on Euroopa Liit on maailma keskkonnakaitse liider. Liit on loonud 

õiguslikud mehhanismid igakülgse keskkonnakaitse pidevaks edendamiseks, püstitanud 

mitmed konkreetsed eesmärgid kõrgete keskkonnastandardite saavutamiseks ja loonud ka 



majanduslikud stiimulid ettevõtjatele ja avalikule sektorile „rohelise majanduse“ 

arendamiseks. Euroopa Liit on üleilmse kliimapoliitika lepete sõlmimise eestvedaja. 

Ühenduse siseselt on rakendunud süsihappegaasi emissioonikvootidega kauplemine. 

Bioloogilise mitmekesisuse poliitika raames võttis Euroopa Komisjon 2011 vastu 

„Bioloogilise mitmekesisuse strateegia aastani 2020“, mille eesmärgiks on mitmekesisuse 

vähenemise peatamine ja üleminek kestlikule majandusmudelile. Samas on väljatöötamisel ka 

(valmib 2012) „Rohelise taristu strateegia“, mis rakendab integreeritud lähenemist elurikkuse 

säilitamiseks ja loodusalade omavaheliseks sidumiseks. 

 

Euroopa Liit on uue energiapoliitika maailmaliider. Eesmärgiks on seatud energia suur 

varustuskindlus ja madala süsinikuemissiooniga majandus. Peamisteks arengusuundadeks on: 

Liidu ühtse elektri- ja loodusliku gaasi turu loomine, ühtsete energiavõrkude rajamine, 

tehnoloogiate energiatõhususe tõstmine, energiasääst, taastuvenergia osakaalu suurendamine, 

sõltuvuse vähendamine välistest energiatarbijatest ja alternatiivsete varustuskanalite rajamine. 

 

Liidu transpordipoliitika aitab esmajoones kaasa isikute ja kaupade vabale liikumisele, 

kindlustades ühtse siseturu toimimise. Euroopa Liidu uue transpordipoliitika aastani 2050 (nn 

Transpordi Valge Raamat) prioriteet on liikuvuse parandamine. Eesmärk on toimiva, 

kvaliteetse, ohutu ja turvalise, globaalselt konkurentsivõimelise ning kaugematele 

regioonidele juurdepääsu tagava transpordisüsteemi loomine. Seejuures on seatud eesmärgiks 

vähendada kasvuhoonegaaside väljalaset uudsete tehnoloogiliste ja logistiliste lahenduste abil 

60% võrra aastaks 2050 (võrreldes 1990). Oluliseks peetakse vabanemist fossiilsete kütuste 

kasutamisest. Transpordipoliitika teravik on suunatud transporditasude ja maksude 

ümberkujundamisele selliselt, et need kajastaksid infrastruktuuri kogukulusid ja väliskulusid. 

 

Ühtne põllumajanduspoliitika mõjutab ruumilist planeerimist eelkõige läbi maaelu 

arendamise. See on suunatud maaelule püsiva majandusliku baasi kindlustamisele kahaneva 

põllumajandusliku tööhõive tingimustes. Poliitika toetab rahaliselt põllumajandustootmise 

konkurentsivõime parandamist, keskkonnaeesmärkide integreerimist 

põllumajandustootmisega ja maaelu majandusliku baasi mitmekesistamist. Võib öelda, et 

maaelupoliitika töötab vastu üleilmsele linnastumistrendile. 

 

Euroopa Liidu välispoliitika suundadest pakub meile eeskätt huvi suhete areng Venemaaga. 

See põhineb 1996.aastal sõlmitud partnerluse ja koostöö lepingule. Uue lepingu sõlmimine on 

aga veninud. 2003.aastast täiendab seda nelja ühisruumi ülesehitamise kokkulepe. Need 

ruumid on: ühine majandusruum, ühine vabaduse, ühine julgeoleku ja õigusruum, ühine 

välisjulgeolekuruum ning ühine teadus- ja haridusruum. Edenemine nende ühisruumide 

edendamisel on olnud aeglane, mis väljendab EL-Venemaa suhete üldist heitlikkust. 

 

Trendide võimalikud mõjud Eesti ruumstruktuurile 
Üleilmsed trendid ja Euroopa poliitikad mõjutavad Eestit koosmõjus ja rakenduvad siin läbi 

kohaliku eripära prisma. Trendid tekitavad muutusi ühiskonna toimimises ning suunavad 

Eesti ruumstruktuuri (asustus, taristud, maa- ja veealade kasutus) arengut läbi inimeste ja 

majanduse muutunud ja uuenenud vajaduste. 

 

Megatrendide ja EL poliitikate koosmõju analüüs näitab, et need ei põhjusta tõenäoliselt Eesti 

asustussüsteemis suuremaid muutusi. Mõjutavateks trendideks on rahvastiku vananemine, 

teadmispõhise majanduse kasv, linnastumine ja Aasia majanduslik esiletõus: Oluline mõju on 

ka EL erinevatel poliitikatel. 
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Joonis 1: Rahvaarvu muudatused ja prognoos (Statistikaamet). Kaks aastakümmet kestnud 

rahvaarvu vähenemine on mõjutanud kogu Eestit. Kuigi rahvastiku vähenemine on viimastel 

aastatel aeglustunud, väheneb rahvaarv jätkuvalt mõõduka kiirusega. 

 

Mitmed rahvastikuprognoosid näitavad, et vananemine on Eestis vältimatu protsess. Seda 

võimendab rahvastiku mõõdukalt negatiivne loomulik iive. Tänaste poliitiliste hoiakute 

valguses ei ole tõenäoline ulatuslik sisseränne Eestisse, mis tasakaalustaks loomuliku 

kahanemise nagu mitmetes Lääne-Euroopa riikides. Vanemaealiste osatähtsuse kasv 

rahvastikus on vähim Tallinnas, Tartus ja Pärnus, kus on sisserändes ülekaalus nooremad 

vanuserühmad. Sellised trendid võivad koormata Eesti sotsiaalsüsteemi ja mõjuda negatiivselt 

majanduse kasvuvõimalustele. Samas võivad kasvada võimalused „hõbedase“ majanduse 

teenuste arendamiseks ja selles on omad võimalused ka väiksematel asulatel. 

 

Rahvastiku vananemise ja rahvaarvu mõõduka kahanemise foonil jätkub tõenäoliselt ka 

aeglane linnastumine. Rahvastiku kasv linnades on suhteline: linnarahvastiku absoluutarv ei 

suurene märkimisväärselt, kuid maaelanikkonna kahanemine suurendab linnarahvastiku 

osakaalu. Valglinnastumine moonutab linnastumise statistikat, see näib väiksemana 

tegelikust, sest inimesed elavad ametlikult väljaspool linna halduspiire. 

 

Linnastumine soosib suuremaid Eesti linnu. Valdavad rändesuunad on seotud inimese 

elutsükliga: noored liiguvad eeskätt suurtesse linnadesse, lastega pered – eeslinnadesse ja 

vanemad tööealised ning pensionärid – maale. Tallinna ja Tartu, vähemal määral Pärnu ja Ida-

Viru linnade külgetõmbe kindlustavad kõrgkoolid ja teadmispõhise majandusega seotud töö-

kohtade kasv. Täiendavaid impulsse Tallinnale ja/või Ida-Viru linnadele võib tulla üleilmse 

logistika arenguga, eeskätt seoses Hiina Venemaa suunaliste kaubavoogude teenindamisega. 

Euroopa Liidu poliitikate mõju ja roheliste väärtuste mõjujõud aitavad parandada suuremate 

linnade keskkonna- ja transpordiolusid, muutes neid elukohana atraktiivsemaks. 

 

Enamuse maakonnakeskuste ja teiste väikelinnade madal- ja kesktehnoloogiline tööstuslik 

baas jääb tugeva üleilmse, eeskätt Aasiast pärineva konkurentsisurve alla. See võib põhjustada 

raskusi tervetele maakondadele, kuna need keskused kindlustavad suure osa toimepiirkondade 

töökohtadest. See võib tähendada, et maakonnakeskuste ja teiste väikelinnad majanduslik 

tähtsus mõnevõrra väheneb. Teeninduskeskustena nende roll ilmselt oluliselt ei muutu, kui 

suudetakse hoida teenuste kvaliteeti ja paljusust. 

 

Maa-asustust toidavad Euroopa Liidu ühtne põllumajanduspoliitika ja „rohelise“ majanduse 

kasv, aga ka toiduainete hindade prognoositav tõus. See võib kindlustada mõnevõrra maaelu 



majanduslikku baasi, kuid ei loo oluliselt uusi töökohti. Lisaks eelnevale võib eeldada paljude 

söötis maade uuesti kasutusse võtmist, maakasutuse intensiivistamist, maastikulise üldilme 

paranemist, maaelanike sissetulekute tõusu, kuid ka põllumajandusreostuse võimalikku kasvu.  
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Joonis 2: Rahvastiku soolis-vanuseline koosseis ja prognoos (Statistikaamet). Rahvastiku 

vananemine on Eestis vältimatu protsess. Vananemine lisab koormust sotsiaalabisüsteemile 

ning on eriti märgatav väikelinnades ja maapiirkondades. 

 

Maapiirkondadest jätkub noorte väljaränne, linnadest pöörduvad tagasi eakamad, püsivalt või 

perioodiliselt asub maale elama üha enam nn „ökoinimesi“. Maapiirkondade looduslähedus 

võib osutuda atraktiivseks ka teatud hulgale inimestele teistest riikidest. Taastuvenergia 

väiketehnoloogiate kasutuselevõtt parandab elamisvõimalusi ääremaade külades ja 

väikesaartel. 

 

Euroopa Liidu keskkonnapoliitikates ja strateegiates rõhutatud elurikkuse hoidmine, 

ökoloogilised teenused ja kestlik looduskasutus avaldavad mõju väga mitmetes 

eluvaldkondades – loodushoiust kuni transpordikorralduse ja planeerimiseni. 

 

Transpordi- ja energiavõrkude arendamine toimub riiklike poliitikate kaudu. Seetõttu on 

oluline roll ka Euroopa Liidu transpordi-, energia- ja keskkonnapoliitikatel, mis vahendavad 

meile ka üleilmse ilmastu soojenemise mõjusid. 

 

Euroopa transpordipoliitika valguses on jätkuvalt oluline parandada Eesti seotust Euroopa 

Liidu tuumikpiirkondadega, sh kiirraudtee ühenduse loomine Läänemere idarannikul (Rail 



Baltica), mis ühendab kõik Balti riigid ja Soome Kesk-Euroopaga. Selline raudtee 

konkureerib lühematel vahemaadel edukalt lennutranspordiga. Aasia ja Euroopa uute 

kaubavoogude teenindamine eeldab tehnilist baasi: sadamaterminale ja logistikakeskusi. Eesti 

konkurentsieelis tuleb välja vaid siis, kui seda kombineerida transiidisuuna läbimise lihtsuse 

ja kiirusega. Trendid suunavad Eestit otsima keskkonnasäästlikumaid lahendusi, kahandama 

sõiduautoliiklust ja suurendama ühistranspordi osa. Olulised on uute tehnoloogiliste 

omadustega veeremi ja „tarkade“ logistiliste juhtimissüsteemide kasutuselevõtt, integreeritud 

transpordilahendused linnades, mitmeliigiliste koridoride arendamine linnade vahel. Muidugi 

on väga tähtis ka liikluse ohutus. 

 

Energiavõrkude arendamisel ootab Euroopa Liit uute välisühenduste rajamist ühiste elektri- ja 

gaasiturgude toimimiseks. Nihe tuuleenergeetika poole võib kaasa tuua vajaduse ka 

elektrivõrkude lokaalseteks kohandusteks. Euroopa Liidud keskkonna- ja energiapoliitika 

survestavad Eestit panustama taastuvenergeetika eelisarendamisele. Maa- ja veealade 

kasutuses on seetõttu prognoositavad nihked suurte tuuleparkide rajamisele rannikule ja 

rannikumerre. Siin võib tekkida konflikte keskkonnakaitse või elukvaliteedi eesmärkidega. 

 

Suuresti määramatu on Euroopa Liidu välispoliitika ja Vene suhete arengu mõjud Eesti 

ruumstruktuurile. Suurim mõju on sellel Ida-Virumaa tööstus-, transiidi- ja turismisektoritele. 



Eesti 2030+ visioon 
Eesti on sidusa ruumistruktuuriga, mitmekesise elukeskkonnaga ning välismaailmaga 

hästi ühendatud riik. Hajalinnastunud ruumi inimsõbralikkuse ja majandusliku 

konkurentsivõime tagavad eeskätt looduslähedane keskkond ning hästi sidustatud 

asulate võrgustik. 

 

Hajalinnastunud ruum seob tervikuks kompaktsed linnad, eeslinnad ja traditsioonilised 

külad, väärtustades võrdselt neid erinevaid elamisviise. Hajalinnastunud ruumis on 

kombineeritud linnaruumis pakutavate kvaliteetsete teenuste kättesaadavus, linlik ja liikuv 

eluviis ning maal elamise eelised. Seda toetab võrgustunud ühiskonna- ja ruumikorraldus.  

 

Ruumiline mitmekesisus ja riigi piirkondlikud eripärad annavad inimesele vabaduse valida 

ruumis sobiv elu- ja töökoht ning nendega sobituv elustiil. Meie väiksus ja hajutatud asustus 

kombineeritult läbimõeldud ja keskkonnasõbraliku transpordikorraldusega ning kaasaegsete 

innovaatiliste tehnoloogiliste lahendustega loovad meile head eeldused hoida oma eripära. 

 

Hajalinnastunud ruumi väärtustele panustamine on aluseks Eesti aastasadade pikkuse arengu 

tulemusena välja kujunenud asustuse püsimisele kaasaegses maailmas. Hajalinnastunud 

ruumis toimivad hästi selgepiiriliselt eristatavad maapiirkonnad kui linn. 
Hajalinnastunud ruum on vastandiks valglinnastumisele, mille käigus linn valgub üle piiride 

ja kaotab nii linna kui ümbruskonna ruumiväärtused. Hajalinnastunud ruumis on 

arengufookus võrdselt nii linnaruumi kompaktsuse tõstmisel kui ka Eestile omase hajaasutuse 

väärtuste hoidmisel, mis tagab kvaliteetse ja mitmekesise elukeskkonna kõikjal Eestis. 

 

Kompaktsed ja kvaliteetse linnaruumiga keskused (linnad) pakuvad oma 

toimepiirkonna elanikele heatasemelisi teenuseid, kõrget lisandväärtust loovaid töökohti 

ning konkurentsivõimelist haridust. Kõik need on kogu toimepiirkonna elanikele hästi 

kättesaadavad. Linnad ja oma lähitagamaaga on piirkondlikeks arengumootoriteks ning 

toimepiirkondade tuumikosadeks. Siin on loodud võimalused inimeste igapäevaseks 

kohtumiseks, suhtlemiseks ja koostööks. 

 

Maapiirkonnad pakuvad inimestele elukoha privaatsust, toimetulekut sõltumata 

välistest oludest ja looduslikku elukeskkonda. Ökoloogiliselt puhta tootmise suunas 

orienteeritud põllumajandus ja metsandus pakuvad traditsioonilisemaid töökohti ning tagavad 

– koos hästi korraldatud kultuuri- ning loodusturismiga – Eesti kultuurmaastike ja 

rohevõrgustiku säilimise ning kestliku kasutamise. Ligipääs keskustes paiknevaile 

töökohtadele, teenustele ja haridusasutustele ning head andmesidevõimalused tagavad head 

võimalused ka üha kasvavale „linnastumale“ osale maaelanikest. Elujõulise asustuse säilimine 

maal tagab võimaluse paremini ära kasutada riigi erinevaid ressursse. 

 

Hajalinnastunud ruumi toimimise tagatiseks on head liikumisvõimalused. See võimaldab 

inimestel ühitada meelepärast elukeskkonda ja laia valikut töökohti, teenuseid ning 

haridusvõimalusi. Inimeste kasvanud liikumisvajaduse rahuldamiseks on riik loonud kestlikud 

ja hästi kasutatavad liikumisvõimalused. 

 

Eesti hea ühendatus välismaailmaga kõigil peamistel suundadel õhu-, vee- ja 

maismaatranspordi kaudu parandab Eesti linnade positsiooni rahvusvahelises 

tööjaotuses. Aegruumiliste vahemaade tunduv vähenemine loob võimalused 



rahvusvaheliseks suhtlemiseks ja koostööks ning avardab oluliselt inimeste tööalaseid ja 

vabaaja veetmise võimalusi. Paranenud multimodaalsed liikumisvõimalused loovad 

võimaluse teenida oluliselt suuremat tulu välisturismist. Kestlik kiire reisirongiliiklus on 

loonud senisest laiemad võimalused koostööks naaberriikide metropolidega. 

 

Piirkondlik kestlik ühistranspordisüsteem, mis hajaasustuses kasutab paindlikke ja 

nutikaid lahendusi, tagab igapäevase elu sujuvuse toimepiirkondades ning võimaldab 

inimestel hõlpsasti ja mugavalt liikuda elu- ja töökohtade ning teenindus- ja 

haridusasutuste vahel. Inimeste valikud on avaramad, kuna kiired ja sagedased ühendused 

toovad käeulatusse ka teistes Eesti keskustes pakutava ning võimaldavad ligipääsu Eesti 

peamistele rahvusvahelise liikluse „väravatele“. 

 

Kvaliteetse ja vastuvõetava hinnaga energia kättesaadavus tagab ettevõtluse arengu ja 

inimeste elamisvõimalused igal pool Eestis. Riigi energiajulgeolek on tagatud mitmekesise 

ja kestliku energiatootmise – millest olulise osa moodustab taastuvenergeetika – ning 

kvaliteetsete välisühenduste toel. Looduskeskkonna head seisundit säilitav, elamiseks ja 

ettevõtluseks vajalikke püsikulusid vähendav ning innovaatilistel tehnoloogilistel lahendustel 

põhinev energiatõhusus ja energiasääst parandavad kogu riigi majanduse konkurentsivõimet. 

 

Eesti on avatud merele. Riigi rahvusvahelise konkurentsivõime üheks võtmeteguriks olev 

reisi-, kauba- ja väikesadamate võrgustik on aktiivselt toimiv ning hästi ühendatud teiste 

taristutega. Tõhus ja kestlik merealade kasutamine on riigile oluline ning siin on vastavate 

planeeringute kaasabil saavutatud mõistlik tasakaal vaba-aja-kasutuse, turismi, veekogude 

kaitse ning majandustegevuse vahel. Eesti maastikku nii linnades kui maal hästi ilmestavad ja 

ruumi eripära esile tõstvad veekogud ja rannaalad on aktiivses ja kestlikus avalikus kasutuses. 



Eesti 2030+ ruumilise arengu eesmärgid 
Järgnevate aastate peamine arengueesmärk Eestis on tagada elamisvõimalused igas Eesti 

paigas ja kogu riigi territooriumil. 
 

Selleks tuleb luua vajalikud tingimused, milleks on: kvaliteetne elukeskkond kohapeal, 

head ja mugavad liikumisvõimalused ning varustatus elutähtsate võrkudega. 

 

Kvaliteetne elukeskkond 

Kvaliteetne elukeskkond peab olema tagatud nii linnades kui maapiirkondades. Tuleb leida 

võimalused, kuidas inimeste elukvaliteeti tõsta igas Eesti piirkonnas. Kvaliteetne elukeskkond 

tähendab nii puhast looduskeskkonda ja kestlikku arengut kui ka laiemaid valikuvõimalusi 

elu- ja töökohtade ning teenuste osas. 

 

Puhas looduskeskkond ja kestlik areng haaravad endasse rohelise võrgustiku ja väärtuslike 

maastike toimimise mitte vaid kaitse eesmärgil, vaid selle kestliku kasutamise eesmärgil 

inimeste poolt puhkuseks ja tervislike eluviiside harrastamiseks. Avatus merele ja 

rannikualade kasutamine on samuti tähtis. Olulised on ka kestlikud lahendused transpordi ja 

energeetika valdkondades, mis tagavad looduskeskkonna parema seisundi. 

 

Laiemad valikuvõimalused tagatakse luues tingimused inimeste jaoks elutähtsate teenuste ja 

töökohtade säilitamiseks kodu lähedal või siis heade ja mugavate liikumisvõimaluste 

loomisega kestlikul viisil (ühistransport). Inimeste igapäevaste toimepiirkondadega 

arvestamine on asustuse suunamise kesksemaid küsimusi. 

 

Head ja mugavad liikumisvõimalused 

Eestis on mitmete arengute puhul takistuseks hõre asustus. Selle kompenseerimiseks tuleb 

sageli kasutada inimeste liikumisvõimaluste parandamist. Liikumisvõimaluste parandamine 

on oluline nii riigisiseselt kui ka Eesti sidumisel välismaailmaga. Siseriiklikud sagedased, 

mugavad ja kestlikud liikumisvõimalused inimestele vajalikes suundades ja aegadel tagavad 

töökohtade ja teenuste kättesaadavuse ka hõreda asustuse tingimustes. Lahendused siin 

peavad lähtuma igapäevastest toimepiirkondadest ja olema erinevaid liiklusviise ühendavad. 

 

Eesti parem sidumine välismaailmaga on riigi konkurentsivõime tõstmisel üks peamisi 

eeltingimusi. Kiired ja sagedased ühendused lähendavad Eestit aeg-ruumiliselt olulistele 

arengukeskustele, võimaldavad koostööd ning lisavad potentsiaalseid arenguvõimalusi kogu 

riigile. Selleks oluline määratleda riigile kõige olulisemad uued ja ümberehitatavad taristud 

õhu-, vee- ja maismaaliikluses. 

 

Varustatus elutähtsate taristutega 

Eesti elatavuse seisukohalt on oluline inimeste ja tootmise varustatus elutähtsate taristutega.  

 

Kestlik ja usaldusväärne energiasüsteem tagab majanduse ja igapäevaelu tõrgeteta toimimise. 

Seejuures on oluline nii energia tootmisvõimsuste kestlik ja ökonoomne paigutamine kui ka 

hästitoimivad gaasi- ja elektriühendused riigi sees ja välisvõrkudega. 

 

Heas korras tehnilised taristud ja kestlik ühistranspordisüsteem tagavad kaubaveo ning 

inimeste liikumisvajaduse rahuldamise. 

 



Asustuse areng 
Viimase 10 aasta jooksul on Eesti elanikkond vähenenud ligi 2% võrra, kuid asustussüsteemi 

mõjutab ennekõike ränne, tänu millele on elanike arv mõnedes omavalitsustes kasvanud 

viimase 20 aastaga enam kui 3 korda ja teisal kahanenud enam kui poole võrra. Elanikkond 

on peamiselt koondunud Tallinna ja Tartu lähialadele, kuhu on rajatud suures mahus uusi 

elamualasid.  

 

Eesti keskmine asustustihedus on väga madal (ca 30 in/km
2
), osades valdades isegi alla 3 

in/km
2
, siis on elanike arvu kahanemine ääremaadel oluliselt halvendanud teenuste 

kättesaadavust ja elukvaliteeti. Hõre asustus on asjaolu, millega tuleb planeerimisel arvestada. 

Seda tuleb kompenseerida ja võtmesõnadeks siin on spetsialiseerumine, koostöö, head 

ühendused ning asulate võrgustumine. 

 

Asustuse tulevikku planeerides silmas pidada, et Eesti inimeste liikuvus on märgatavalt 

kasvanud ning et töökohad paiknevad elupiirkondadest senisest kaugemal. Eesti väiksusest 

tulenevalt on vahemaad siiski suhteliselt lühikesed, mis loob lahendusteks head eeldused. 

 

Peamised eesmärgid asustuse suunamisel 
1. Olemasolevale asustusstruktuurile toetuva mitmekesise ja valikuvõimalusi pakkuva 

elukeskkonna kujundamine; 

2. Teenuste ja töökohtade kättesaadavuse tagamine läbi toimepiirkondade sisemise ja 

omavahelise sidustamise. 

 

Olemasolevale asustusstruktuurile toetuva mitmekesise ja valikuvõimalusi 

pakkuva elukeskkonna kujundamine 
Eesti praegune asustussüsteem on välja kujunenud pikaajalise arengu tulemusena ning 

ühiskonnale ei ole vajalik ega jõukohane põhjalikult muuta olemasolevat struktuuri. Eesti 

2030+ seab eesmärgiks tagada inimestele võimalikult hea elukvaliteet olemasolevas 

asustussüsteemis, erinevate piirkondade arengupotentsiaali maksimaalne ärakasutamine ja 

asustusvõrgu tõrgeteta toimimine. 

 

Eestis tuleb keskenduda asulatevaheliste horisontaalsete sidemete ja vastasmõjude 

tugevdamisele ning elanikkonnale parema liikuvuse võimaldamisele. Võrgustiku toimimise 

eeltingimuseks on head transpordiühendused. 

 

Mitmed asustust oluliselt suunavad protsessid (rahvastiku koondumine, valglinnastumine jm) 

on kulgenud isevoolselt. Asustuse suunamisel ühekordsete otsuste kaudu (peamiselt – 

detailplaneeringud) ületab planeeritud elamu- või ärialade hulk piirkoniti oluliselt tegeliku 

vajaduse, ei arvesta oluliste tehniliste taristutega ega ka sotsiaalse taristu, puhkealade jms 

arenguga. Suuremate linnade läheduses väljendub see kooli- ja lasteaiakohtade puuduses, 

rohealade, puhkealade ja viljakate põllumaade täisehitamises, ühistranspordi kasutamise 

võimaluste puudumises jms. Võimaluse korral tuleb proovida – kokkuleppel omanikega – 

reaalselt mitte arendatavaid planeeringuid tühistada. 

 

Eeskätt tuleb hoida linnade ja teiste suuremate asulate kompaktsust, tihendada nende 

sisestruktuuri, taaskasutada kasutusest väljalangenud maid. Uute ehituspiirkondadena tuleb 

kasutusele võtta eeskätt linnade „kontaktalad“, kus ühendamine linna kommunaal- ja 

ühistranspordivõrgustikega on lihtsam või suunata ehitus linnade tagamaal paiknevatesse 



suurematesse asulatesse, tihendades neid ning kasutades ära nende potentsiaali. Vältida tuleb 

tiheasustuse kandumist muus mõttes väärtuslikele aladele (kaitsealad, rohevõrgustiku 

tuumalad ja koridorid, väärtuslikud põllumaad jms). 

 

Tallinn peab kujunema Läänemere piirkonnas rahvusvaheliselt atraktiivseks keskuseks – see 

on kogu Eesti arengu hädavajalik tingimus. Tallinn on Eesti majanduselu keskus, Eesti 

„värav“ (eriti mere- ja õhutranspordi jaoks) ja peamine turismisiht. Tallinn peab arenema 

kvalitatiivselt ja funktsionaalselt, kuid mitte ülejäänud Eesti arvelt, arendama oma 

linnafunktsioone ja omandama uusi, soovitavalt rahvusvahelise tähtsusega ülesandeid. Vajalik 

on väga hea ühendatus välismaailma ja peamiste Eesti keskustega. Hea ühendatus võimaldab 

luua uusi koostöövõimalusi. 

 

 
Joonis 3: Läänemerepiirkonna 2030 territoriaalne arenguperspektiiv (VASAB). Eesti, 

Soome ja Peterburi moodustavad ühtse toimiva koostööpiirkonna. Tallinn on üleilmne värav 

silmapaistava teadus- ja arendustegevuse ning teadmismahukate teenustega, Tartu – 

metropolistuv linnaregioon kasvava üleilmseid seoseid omava teadus- ja arendustegevuse 

ning teadmismahukate teenustega, teised linnad – regionaalsed arengukeskused kvaliteetsete 

teenustega elanikele ja tagamaale. 



 

Rahvusvaheliselt on Tallinna jaoks eriti oluline koostöö Helsinkiga (Soome). Kahe linna 

vahel valitsevad tihedad majandus-, kultuuri- ja turismisidemed. Aastaid on juttu olnud 

kaksiklinna ideest – nn Talsinki rahvusvaheline positsioon võiks olla oluliselt tugevam ja 

märgatavam kui kummalgi linnal eraldivõetuna.  

 

Helsinki ja Tallinna jaoks on väga oluline Sankt-Peterburgi (Venemaa) koostöösuund ning 

nimetatud kolmnurgas moodustuv koostööpiirkond. Koostöö sõltub suuresti Venemaa 

suhtumisest, kuid võimalused peab Eesti riik lahti hoidma. Tihedam koostöö Peterburgi 

suunal võib anda Ida-Virumaa linnadele uue arengutõuke. Eesti jaoks on olulised keskused ka 

Stockholm ja Riia. Viimasega on koostöö olnud hõre, mis ei ole mõistlik ei lähedust ega 

majanduslikku positsiooni (Riias on paljud suurfirmade Baltimaade esindused) silmas 

pidades. Kiire rongiühendus loob siin kindlasti uue situatsiooni. 

 

Tartu on Eesti ainuke teine keskus, mille tagamaa ületab maakonna piiri. Tartule tuleb luua 

tingimused, mille puhul ta saab realiseerida oma potentsiaali, stabiilselt areneda ning leida 

oma koha rahvusvahelises tööjaotuses. Tartu tasakaalustab Eesti asustussüsteemi, olles 

tunnustatud keskuseks kogu Eesti kaguosale. Tartu peaks paremini ära kasutama oma 

positsiooni kolmnurgal Tallinn-Riia-Pihkva. Kiired ja stabiilsed rahvusvahelised ühendused 

oleksid siin oluliseks abiks. 

 

Eesmärgiks on tasakaalustatud asustusvõrk, mis suudab elujõulisena hoida ka ümbritseva 

haja-asustuse. Suuremad asulad on oma piirkonna majandusveduriteks ja nende positsioon 

tuleneb ekspordivõimest. Maakonnakeskuste ja teiste linnade edukuse ning võime olla 

tagamaa arengumootoriks määrab nende spetsialiseerumisvõime, võime leida oma nišš 

rahvusvahelises tööjaotuses. Headeks näideteks on siin Otepää, Viljandi, Pärnu, Kuressaare. 

Potentsiaalide väljaarendamine ja ärakasutamine on väga oluline ning selleks tuleb luua 

vajalikud tingimused. 

 

Oluline on sarnase spetsialiseerumisega (nt Pärnu, Viljandi, Kuressaare, Haapsalu 

turismikoostöö) või teineteist toetava spetsialiseerumisega linnade koostöö (nt talisport 

Otepääl ja Tamsalus, Ida-Viru tööstuslinnade koostöö vms). Piirialadel, kus rahvuslik 

asustussüsteem on hõre ja piirilinnade tagamaa riigipiiriga ära lõigatud, on Euroopas 

arengumootorina kasutusel piireületav koostöö. Eestis võiks see ennekõike toimida Valga ja 

Valka (Läti) puhul. See kaksiklinn võiks tulevikus enam ühtselt ja sidustatult toimida. 

 

Linnasisesed rohelised võrgustikud tuleb siduda ümbruse haljasalade, metsade jt looduslike 

alade, linnalähedaste puhke- ja sportimispaikadega. See on oluline eriti suurte linnade 

(Tallinn, Tartu) ümbruses. Kui mujal rohelise võrgustiku toimimine ei ole häiritud., siis siin 

tuleb enam tähelepanu pöörata ökosüsteemi terviklikkuse väärtustamisele ja säilitamisele, 

rohelise võrgustiku sidususe hoidmisele ja parandamisele. 

 

Linnade sisestruktuuris on oluliseks elemendiks veekogud. Oluline on veeäärsete alade 

väärtustamine ja avamine ning veekogude kasutamisvõimaluste suurendamine luues avalikud 

ligipääsud veekogudeni ja sidudes veekogude kaldad loomulikul viisil ülejäänud avatud ja 

avalikus kasutuses aladega (nt Tallinna rannaala planeerimine). 

 

Maapiirkondade puhul tuleb silmas pidada, et üha vähem on sealsed inimesed hõivatud põllu- 

ja metsamajanduses. On tekkinud teist tüüpi töökohti ja maale on asunud elama hulk 

„linnastunud“ inimesi, kelle nõuded elukeskkonnale on tavapärasest erinevad. Maal  elavad 



inimesed on üha enam „linnastunud“ – mõtlemiselt, käitumiselt, tööhõivelt jne. 

Maapiirkondade arengu suunamisel peab arvestama uut tüüpi kogukondadega. 

 

Keeruline on säilitada asustust väikesaartel ja äärealadel (sh riigi piirialad), kuna keskuste 

töökohad, turud ja teenused ei ole sealt igapäevaselt kättesaadavad. Vaatamata sellele on 

oluline sobivate regionaalpoliitiliste meetmetega ka neis piirkondades püsiasustuse 

säilitamine, kasvõi riigikaitselistel ja turvalisuse tagamise (kontrolli säilitamine kogu riigi 

territooriumi üle) kaalutlustel. 

 

Elu- ja töökohale, haridusele, teenustele ja puhkusele annavad uue kvaliteedi nüüdisaegne 

infotehnoloogia ja innovaatika, mis mõjutavad ja muudavad liikumisvajadust ja suurendavad 

kõigi valikute mitmekesisust. Interneti jt kaasaegsete suhtlusvõrkude kättesaadavus kogu 

Eestis on tasakaalustatud ruumilise arengu üks eeldusi. Tuleb silmas pidada, et ühest küljest 

vähendab infotehnoloogia igapäevaseid rutiinseid liikumisi, kuid teisalt tekivad vajadused uut 

tüüpi liikuvuseks – üleilmne suhtlemine ja avarduvad sotsiaalsed võrgustikud laiendavad 

oluliselt inimeste maailmapilti ning liikumise ulatust ja intensiivsust. 

 

Asustuse suunamise peamiseks eesmärgiks on kvaliteetse ja mitmekesise elukeskkonna 

tagamine kõikjal Eestis (nii linnades kui haja-asustuses) ning elu- ja töökohtade hea 

sidustamine. Ruumi kvaliteedi suunamine on oluline avaliku võimu ülesanne. Palju saab 

selleks teha läbi erinevate tasandite planeeringute. Oluline on ka see, et ruumi planeerimisele 

oleks ühtne lähenemine kogu Eestis. Avaliku huvi paremaks väljendamiseks ja ruumi 

kvaliteedi tagamiseks planeeringutes tuleb anda riigipoolsed suunised. Need tuleb välja 

töötada ja viia planeerimise eest vastutavate ametiasutuste- ja omavalitsusteni. 
 

Teenuste ja töökohtade kättesaadavuse tagamine läbi toimepiirkondade 

sisemise sidustamise 
Inimese põhilised vajadused, mis asustuse ning – laiemalt võttes – ruumi kujunemist 

mõjutavad, on elukoha, töökoha, hariduse, teenuste ja vaba aja veetmise võimaluste 

kättesaadavus. Lisaks sellele mõjutavad inimeste ruumikäitumist ka liikumisvõimalused, 

valikuvõimaluste mitmekesisus jms. 

 

Eesti hajalinnastunud ruum jaguneb toimepiirkondadeks, milles sees toimub valdav tööealise 

elanikkonna igapäevane liikumine seotud süsteemis „elukoht – töökoht – igapäevased 

teenused“. 

 

Tuginedes Tartu Ülikooli inimgeograafia ja regionaalplaneerimise õppetooli poolt 2010 

mobiilpositsioneerimise meetodil läbi viidud uuringu tulemustele võime väita, et peamisteks 

toimepiirkondade sõlmpunktiks Eestis praegu on maakonnakeskused. Maakonnakeskuste all 

peame antud juhul silmas lisaks ametlikele halduskeskustele ka mõningaid teisi linnu, mille 

toimepiirkond sel tasandil välja joonistub. Neisse keskustesse on koondunud enamik töökohti, 

haridusasutusi ja teenuseid. Lisaks eksisteerivad ka väiksemad toimepiirkonnad, kuid nende 

olulisus töökohtade tekkimises on vähenev. 

 

Lisaks töökohtadele on oluline ka inimeste ligipääs haridusasutustele ja igapäevastele 

teenustele. Olukorda teenuste pakkumises on halvendanud nii ettevõtete otsused oma 

tegevuspunkte sulgeda (postkontorid vähendamine jms), riigi otsused ametiasutuste võrgu 

kokkutõmbamiseks kui ka ebapiisav kasutajaskond väiksemates asulates (koolide sulgemine 

jms). Tuleb silmas pidada, et kindlasti peaks ka siin säilitama esmatasandi teenused, sest 



Eestis ei tohi tekkida uusi piirkondi, kus puudub püsiasustus. Teenuste kättesaadavuse 

problemaatikaga on tegelesid põhjalikult maakondade sotsiaalse taristu teemaplaneeringud, 

milledes toodud järeldustega peab arvestama. 

 

 
Joonis 4: Elukoha ja tööaja ankurpunktide põhjal leitud keskused, linnaregioonid ja 

keskuste tagamaad (Tartu Ülikool). Mobiilpositsioneerimise alusel joonistub Eestis välja 19 

suuremat toimepiirkonda. 

 

Oluline osa teenuste, töökohtade, haridusasutuste jne kättesaadavuses (praegu küll va 

talveperioodil) on ka avalikku ruumi siduval kergliiklusteede võrgustikul, mis seostab 

olemasolevad suuremad asulad nende lähialadega ning tagab parema ligipääsetavuse. 

 

Tänaseni riik toimepiirkondade kujundamisega teadlikult ei ole tegelenud. Käesolevas 

planeeringus fikseeritakse olemasolevad suuremad toimepiirkonnad. Toimepiirkonnad ning 

nendevahelised ühendused peaksid kujunema piirkondade pikaajalise arengu lähtekohtadeks. 

 

Toimepiirkondade määratlemise aluseks on mobiilpositsioneerimise meetodil välja selgitatud 

keskused ja nende tagamaad (15% liikumist peasihtpunkti ehk keskusse). Ühest küljest on 

aluseks inimeste töö- ja haridusalane liikumine, mis on igapäevaelus võtmetähtsusega. Teisalt 

on keskuste arvu vähendatud teiseste liikumiste põhjal (väljapool tööaega), mis kajastab 

suuresti teenuste tarbimise mustreid. 

 

Kui 2000.aastal pendeldas igapäevaselt ca 120000 inimest, siis aastal 2010 juba 160000 

(Tartu Ülikool). Kasv on olnud üle 30%. Suuretõenäosusega see tempo küll pidurdub, kuid 

protsess ise jätkub. Eestis on praeguseks välja kujunenud keskmiseks tööleminekuajaks ca 25-

30 minutit, mis vastab ca 30 km. Muidugi on erineva suurusega linnapiirkondade tõmbejõud 

erinev, mistõttu on suurte linnade puhul toimepiirkonnad ka suuremad. 

 

Vaadeldes toimivaid trende ja teiste riikide kogemusi saab väita, et järgneva 20 aasta jooksul 



jätkub Eestis majanduse tertsiariseerumine (enam töökohti teenindussektoris), teenuste ja 

haridusasutuste kontsentreerumine ja töökohtade vähenemine keskustest väljaspool. 

Eeldatavasti kasvavad kaugused toimepiirkondades sel perioodil 30-lt 40 kilomeetrini, mis 

võimaldab reeglina töökohta jõuda poole tunni jooksul (keskmine liikumiskiirus 80 km/h). 

Tulevikus võiks vähemalt 15% töötajatest liikuda nende areaalide sees. Suurte 

linnapiirkondade (üle 50000 elaniku) tõmbejõud on suurem ning siin tuleks arvestada 50 

kilomeetriga – seda enam, et kvalifitseeritum tööjõud, mida vajavad keskuste 

teadmismahukamad spetsiifilised töökohad, on keskmisest liikuvam. Elukohti, mis ei ole 

seotud ühegi keskusega, peab olema võimalikult vähe. 

 

Tulevikus peab keskustena käsitlema mitte keskuslinnu vaid linnapiirkondi, mis haaravad 

endasse nii keskuse kui tema satelliitasulad ja lähialad, kus potentsiaalselt liigub igapäevaselt 

50% töötajatest (praegu ca 25%). Omavahelise tiheda seostatuse tõttu on linnapiirkondade 

sees ka teistsugune (sagedasem) ühistranspordivajadus kui väljaspool seda. Selliseid 

linnapiirkondi võiks 2030.aastal Eestis olla 14: Haapsalu, Ida-Viru linnastu, Jõgeva, 

Kuressaare, Kärdla, Paide-Türi, Põlva, Pärnu, Rakvere, Rapla, Tallinn, Tartu-Elva, Valga, 

Viljandi ja Võru. 

 

Praegused toimepiirkonnad ei kata kogu Eesti territooriumi. Parema sidustamise korral on 

tulevikus võimalik areaale laiendada ning inimeste valikuvõimalusi avardada. See võimaldab 

paremini katta territoriaalselt kogu Eestit ning jätab vähem valgeid laike. Toimepiirkonnad 

võivad olla ka mitmetasandilised, kus erineva tasandi piirkondadel on mõnevõrra erinev roll. 

 

 
Joonis 5: 2030.aasta toimepiirkondade määratlemine. Toimepiirkonnad, keskustega 

praegustes maakonnalinnades, tulevikus mõnevõrra suurenevad. Seda mõjutavad kasvav 

liikuvus ja protsessid töökohtade, haridusasutuste ja teenuste ümberpaigutumisel. 

 



Toimepiirkondi tuleb laiendada keskuses pakutavate töövõimaluste avardamisega. Sellele 

aitab kaasa keskuse spetsialiseerumine ning oma niši leidmine rahvusvahelises või Eesti-

siseses tööjaotuses. Piirkonna jätkusuutlik areng sõltub teatud kriitilise hulga „valgekraeliste“ 

töökohtade (kõrgharitud töökohtade) olemasolust poole tunni tee kaugusel. Nende puudumine 

või kadumine viib ka „sinikraeliste“ töökohtade vähenemisele piirkonnas. Samuti aitab 

toimepiirkondade laienemisele kaasa teenuste kvaliteedi kasv areaali keskuses. Selle elluviimist 

võiks toetada regionaalne innovatsioonisüsteem, eesmärgiga töötada välja piirkonnale sobivad 

arengustrateegiad ja toetada ettevõtete uute kõrgema lisandväärtusega töökohtade loomist. 
 

Väheneva rahvastiku kontekstis võimaldab arengu fookuse ja transpordikorralduse suunamine 

toimepiirkondade keskseks tõsta tööealise elanikkonna tegutsemise efektiivsust. Samuti 

võimaldavad paremad liikumise võimalused spetsialistil leida uusi väljakutseid oma elukoha 

lähenduses. Seetõttu peab see olema taristute ja transpordikorralduse suunamise lähtekohaks. 

 

Toimepiirkondi saab kasvatada ka läbi laiema areaali sidustamise, et tagada töökohtade ja 

teenuste parem kättesaadavus laiemal territooriumil. Inimeste suurem liikuvus kasvatab 

toimepiirkondi. Eesmärgiks ei ole sundida inimesi rohkem liikuma, vaid muuta nende 

liikumine ökonoomsemaks ja kestlikumaks (nt suunates autodest ühistransporti). 

Toimepiirkondade sidusus on eelduseks elu- ja töökohtade kokkusobitamisele,  inimeste 

omavahelisele tihedamale suhtlusele, kohaliku majanduse elavdamisele, laialdasematele 

võimalustele vaba aja veetmiseks ja õppimiseks. Suurenevad elanikkonna töö- ja 

elukohavaliku võimalused, ettevõtetele on kättesaadav arvukam ja mitmekesisem tööjõud jne. 

 

Toimepiirkondi tuleb arvestada maakonna- ja üldplaneeringute koostamisel, 

ühistranspordisüsteemi kavandamisel ning omavalitsuste koostöö edendamisel. 

Toimepiirkonnad täpsustatakse maakonnaplaneeringutes. Koostöö toimepiirkondades võiks 

olla ka üheks kriteeriumiks, mida arvestatakse Euroopa Liidu toetuste jaotamisel. 

 

Toimepiirkondade sisemine sidususe tagamisel tuleb:  

1. kujundada linnaregioonides otstarbekas asustus- ja ruumistruktuur, leevendamaks 

olemasolevaid ja vältimaks uusi valglinnastumisega seonduvaid probleeme; 

2. tagada linnade ja nende lähitagamaa (eeslinnad ja satelliitasulad) koostoimimine; 

3. kujundada piirkondlik ühistranspordivõrk välja toimepiirkondadest lähtuvalt; 

4. kujundada otstarbekas esmatasandi teeninduskeskuste võrk haja-asustusaladel; 

5. tagada haja-asustuse ja ääremaade elujõud läbi kohalike teede korrashoiu ja paindliku 

ühistranspordikorralduse (elektrooniline- või mobiilteenus), säilitades nii põlisasustust kui 

võimaldades linnastunumat eluviisi (töökohad või teenuste müük lähimas suuremas 

linnas); 

6. säilitada roheline võrgustik linnade läheduses ning sidustada see puhkeotstarbeliste 

rajatistega. 

 

Tõsiselt tuleb vaadelda erinevate toimepiirkondade koostoimimist ning nende paremat 

omavahelist sidustamist.  



Transpordi arengu suunamine 
Transport on ruumis asustuse püsimist ja inimese poolset ruumi kasutamist võimaldav 

tugisüsteem. Transpordisüsteemid peavad olema üles ehitatud viisil, mis tagab 

elamisvõimalused igal pool Eestis ja aeg-ruumiliste vahemaade vähendamise ning seda 

võimalikult keskkonnasõbralikul moel. 

 

Transpordisüsteemi ruumilisel planeerimisel tuleb arvestada majanduslike (valikud 

transpordinõudlusest lähtuvalt), keskkonna (keskkonnasõbralikumad valikud) ja regionaalsete 

(piirkondlikku arengut soodustavad valikud) aspektidega.  

 

Euroopa Liidu transpordipoliitikas on oluline seni riigikesksete võrkude parem omavaheline 

sidustamine ühtseks Euroopa Liidu võrgustikuks, aga ka Euroopa Liidu välisühendused teiste 

riikidega. 

 

 
Joonis 6: TEN-T võrgustik Eestis. Võrgustikku kuuluvad nii põhivõrgu kui ka üldvõrgu 

objektid. Uude TEN-T põhi- ja üldvõrgustikku lülitatud transpordikoridoride väljaehitamiseks 

tekib 2014-2020 võimalus taotleda Euroopa Liidu vahendeid. 

 

Kasvavate transpordivoogude, taristute mahu ammendumise, turvalisuse ja keskkonna-

probleemide teravnemise tingimustes taotleb Euroopa Liit transpordisüsteemi muutmist nii 

efektiivsemaks kui keskkonnasõbralikumaks elik kestlikumaks.  

 

Transpordi peamiseks ülesandeks on tagada kiired, soodsad, kvaliteetsed, kasutajale mugavad 

ja ohutud ühendused toimepiirkondade sees ja erinevate keskuste vahel Eesti 

asustussüsteemis. Lähtuvalt keskuste suurusest ja geograafilisest asendist tuleb transpordi-



ühendused kavandada erinevate rõhuasetustega, arvestades transpordiliikide spetsiifikat ja 

toimimise efektiivsust. 

 

Inimeste liikumisvõimaluste avardamisel ja kasutajamugavuse tõstmisel on oluline osa 

erinevate transpordiliikide omavahelisel sidustamisel. Erinevate transpordiliikide pakutavate 

võimaluste ühendamine on oluline eeldus majanduse arenguks. Siinjuures tuleb arvestada 

piirkondlikke eripärasid – samu meetmeid ei saa rakendada linnalähialadel ja hajaasustuses. 

 

Eesti kui väikese ning välissidemetest ja transiidist tugevasti mõjutatud riigi 

transpordivõrkude kavandamisel on oluline ühitada kohaliku, regionaalse, riikliku ja 

rahvusvahelise tasandi transpordiühenduste võimalused ja vajadused, käsitledes neid võrke 

terviklikult ja vastastikuses seoses. Rahvusvaheliste transpordisuundade väljaarendamine 

võimaldab suurendada ka riigi sisemist seostatust ja regionaalset tasakaalustatust. 

 

Peamised eesmärgid transpordi arengu suunamisel 
1. Teenuste, haridusasutuste ja töökohtade kättesaadavus on tagatud läbi toimepiirkondade 

sisemise ja omavahelise sidustamise kestlike transpordiliikide abil; 

2. Kiired, piisava sagedusega ja kasutajale mugavad ühendused välismaailmaga; 

3. Tasakaalustatud erinevate transpordiliikide kasutus, mis arvestab piirkondlike eripäradega. 

 

Toimepiirkondadepõhise transpordikorralduse tagamine 
Eesti hajalinnastunud ruumi toimimises on transpordil esmatähtis roll. Keskse tähtsusega on 

inimeste igapäevase liikumisvajaduse rahuldamine toimepiirkondade sees. Järgmisel tasandil 

on oluline lähestikku paiknevate toimepiirkondade omavaheline sidumine, mis võimaldab 

tööealise elanikkonna potentsiaali veelgi paremini rakendada. 

 

Ühistransport 

Toimepiirkondade puhul on ühistranspordi areng keskse tähtsusega. Tihedama asustusega 

aladel peab ühistransport kujunema eelistatud alternatiiviks igapäevasele autokasutusele ja 

tagama inimestele ligipääsu töökohtadele, haridusasutustele ning teenustele. 

Toimepiirkondade sisene ühistransport suurendab inimeste töövõimalusi kohalikul tööturul, 

kuid on oluline ka keskuste arenguks, tõstes nende tööjõupotentsiaali ning vähendades tööjõu 

ja töökohtade struktuurset mittevastavust piirkonnas. Lisaks loob hea ühistranspordikorraldus 

eeldused olemasoleva asustusmustri säilimiseks. 

 

Kasvav liikumisvajadus, mootorikütuste hinnakasv ja karmistuvad keskkonnanõuded tingivad 

suurema vajaduse ühistranspordi järele. Tingimuste loomine ühistranspordi arenguks on 

kooskõlas Euroopa Liidu kestliku transpordi poliitika põhimõtetega ning on eelduseks Eesti 

asustuse püsimisele ja elamisvõimaluste tagamisele kõikjal riigis. Eratranspordi asendamine 

ühistranspordiga on esmatähtis suure liiklussagedusega linnades ja linnalähedastes 

piirkondades, kus on eesmärgiks leevendada autosõltuvuse tagajärgi – ummikutest tulenevad 

ajakaod, keskkonna seisundi halvenemine, liiklusturvalisuse ja keskkonnaõnnetuste riskid. 

Hajaasustuses tuleb võimaluse korral eelistada era- ja ühistranspordi kombineerimist.  

 

Ühistransporditeenuse kvaliteet ja sellest tulenevalt ka selle kasutatavus sõltuvad jätkuvalt 

riigipoolsest toetusest. Vajalik on tagada ühistranspordi rahastamise kasv vähemalt 

majanduskasvu tasemel. 

 



Piirkondades ja juhtudel, kus linnadevahelist liiklust ei ole võimalik tagada reisirongidega või 

kus nende ühenduste arv on ebapiisav, jääb toimepiirkondade omavahelisel sidumisel oluline 

roll linnadevahelisele bussiliiklusele. 

 

Rongiliiklus 

Reisirongiliiklus on oluline mitmete toimepiirkondade sisemises liikluses, aga veelgi enam 

toimepiirkondade vahelises ja rahvusvahelises liikluses. Selle olulisust kinnitab fakt, et 

olemasolevate raudteetrasside lähikonnas elab tervelt 80% Eesti elanikkonnast (vt joonis 6), 

mis loob eelduse rongiliikluse kasutatavuse oluliseks suurendamiseks. 

 

Reisirongiliiklus ainus siseriiklik liikumisviis, mille abil on võimalik saavutada oluline aeg-

ruumiliste vahemaade vähendamine. Maanteel ei ole võrreldaval määral võimalik kiirust 

ohutul viisil tõsta. Tehniliselt heal tasemel raudteeliiklus võimaldab kiirust 120-160 km/h 

ning võimaldab reisida (sh igapäevaselt tööl käia) kaugemale. Lisaks kiirusele on olulised 

kasutajamugavus ja sõidu ohutus. Regionaalsed raudteeühendused peavad toimima Tallinn-

Pärnu, Tallinn-Viljandi, Tallinn-Tartu-Valga/Koidula, Tallinn-Narva ja Valga-Koidula 

liinidel. Oluline on kombineerida kiired (ei peatu kõigis peatustes) linnadevahelised 

ühendused aeglasemate (peatuvad enamas arvus peatustes) väiksemaid asulaid teenindavate 

liinidega. Tallinna areaalis on kohaliku raudteeühenduse peamiseks teljeks elektriraudtee. 

 

 
Joonis 7: Reisirongiliikluse potentsiaal (Regio AS). Reisirongiliikluse potentsiaal on 

märkimisväärne – raudteetrasside lähikonnas elab 80% Eesti elanikkonnast. Kuigi kõik neist 

ei eelista raudteeliiklust, on kiiruse ja kasutajamugavuse tõstmise abil võimalik raudteele 

reisijaid oluliselt juurde tuua. 

 

Võimalus tuleb jätta Tallinn-Haapsalu(-Rohuküla) liini taastamiseks. Sellega seoses tuleb 

vältida oleva raudteetammi hävitamist, raudteemaa kruntimist või püsivat kasutamist muuks 



otstarbeks, mis takistaks selle hilisemat kasutamist raudteeliikluse tarbeks. 

 

Reisirongiliikluse muutmine konkurentsivõimeliseks eeldab suunatud ja järjepidevaid 

investeeringuid taristu ja veeremi kaasajastamiseks ning korralduslikke meetmeid 

rongikasutuse lihtsustamiseks. Uued elektrirongid hakkavad Eestis raudteedel liikuma aastal 

2012 ja diiselrongid – 2013-2014. Selleks ajaks tuleb välja töötada uued kasutajasõbralikud 

liiklusgraafikud ning tagada raudteele piisav reisijate arv. 

 

Maanteeliiklus 

Eesti on kiiresti autostuv riik ja lähiaastateks on raske prognoosida autostumise langust või 

peatumist. Seetõttu on vaja leida lahendusi autokasutuse negatiivsete mõjude leevendamiseks. 

 

Reisirongiliiklus võimaldab oluliselt vähendada saastavat ja teid koormavat sõiduautoliiklust 

pikkadel vahemaadel. Samas on olulised ka maanteede korrasolek ja nendel liiklemise 

sujuvus ja ohutus. Maanteede arendamisel tuleb neid vaadata koos ja vastasmõjus 

raudteevõrgu arendamisega. 

 

Riigi maanteedevõrk on tihe ja hästi välja arendatud. Uute põhimaanteede rajamise vajadust ei 

ole. Lähtuvalt liikuvuse suurenemisest on vaja rekonstrueerida olemasolevaid ning rajada uusi 

teelõike ja liiklussõlmi põhimaanteede koridorides. Põhimaanteede ehitusse ei tohiks suunata 

ebaproportsionaalselt palju vahendeid, kuna tugi- ja kõrvalmaanteedel on 

investeerimisvajadus teede sõidetavuse ja ohutuse tagamiseks samaväärne. 

 

Keskenduda tuleb maanteevõrgu kvaliteedi parandamisele ja liikluse turvalisuse tagamisele. 

Seetõttu peab just liiklusohutus olema peamiseks teedevõrgu arengu suunajaks. Seda toetab ja 

kohustab ka Euroopa Komisjoni direktiiv maanteedevõrgu ohutustaseme terviklikust 

käsitlusest (network safety management). 

 

Lähtudes teostatud prognoosidest ning liikluse riskitasemest on maanteedevõrgu osas 

planeerimisel rahvusvahelistele nõuetele vastavad teetrassid Tallinnast Narvasse (Via Vironia) 

ja Tartusse (ja edasi Luhamaa ja Koidula suunas) (Via Estica) ning Tallinnast Pärnusse (ja 

edasi Ikla suunas) (Via Baltica). Samuti on olulise riikliku tähtsusega suuremate keskuste 

(Tallinn, Tartu, Pärnu ja Narva) ümbersõidud. Planeeringutega määratakse trasside asukoht ja 

reserveeritakse nende väljaehitamiseks vajalikud maad. Riigi kontekstis on oluline Narva jõge 

ületav uus maanteesild.  Jõhvi-Tartu-Valga maanteel (Via Hanseatica) on vajalik taristu 

parandamine liiklusohutuse eesmärgil. Suuri transiidivoogusid siia ei soovita. 

 

Keskkonnanõuded ja tehnoloogia areng toovad muutusi eratranspordi valdkonnas – enam 

koguvad populaarsust uuelaadsed liikumisvahendid (elektri- ja hübriidautod jms), samuti on 

vajalik arendada kaasaegseid liikluskorralduse lahendusi (näiteks intelligentsed 

transpordisüsteemid (ITS), mille rakendamine aitab leevendada autokasutuse negatiivseid 

tagajärgi..  

 

Kohalik liiklus 

Toimepiirkondade sisemisel sidustamisel on võtmeroll regionaalsel ja linnasisesel 

bussiliiklusel. Eelkõige on see oluline kõigi nende kasutajagruppide liikuvuse tagamiseks, kel 

autokasutuse võimalus puudub või kelle jaoks on võimalik muuta ühistransport autokasutuse 

reaalseks alternatiiviks. Bussiliikluse võrk tuleb üles ehitada nii, et see ühendab sagedaselt ja 

usaldusväärselt elu- ja töökohad ning teenindusasutused toimepiirkondade piires, kuid on 

samas integreeritud ka teiste ühistranspordiliikidega (näiteks raudteetransport). Tallinnas on 



oluline säilitada elektritransport (rong, tramm, troll). 

 

Regionaalne ja kohalik, sh linnasisene bussiliiklus peavad tagama ka õpilasveo. Veosuunad ja 

–mahud sõltuvad koolivõrgu arengust. Õpilasvedu peab olema tulevikus tugevamini 

integreeritud muu kohaliku transpordinõudlusega ja liinid peavad toimima ka ajal, mil 

õppetööd ei toimu. Kooliveost võiks kujuneda kohaliku ühistranspordi selgroog 

maapiirkondades. 

 

Bussiliikluse paremat toimimist on võimalik tagada olulisel määral korralduslike meetmetega 

liinivõrgu kujundamisel, liiklusgraafikute ühildamisel, uute liinivõrgu ülesehituse lahenduste 

(nt nõudluspõhine ühistransport) sisseviimisel ning piletisüsteemi kaasajastamisel ja 

kasutajasõbralikumaks muutmisel (nt üks pilet kogu riigis). 

 

Linnade sisestruktuuri ja lähialade arengu seisukohalt on oluline kergliikluse (jalgsiliiklus, 

jalgrattaliiklus jms) võimaluste parandamine. Oluline on, et jalg- ja jalgrattateed piirkonniti 

moodustaksid võrgustiku. Need peavad siduma suuremad elamupiirkonnad töökohtade, 

matkaradade jm vaba aja veetmise kohtadega, spordirajatiste, haridusasutuste ja muude 

oluliste teenuste osutamise kohtadega (nt kaubanduskeskused, linnasüdamed jm), aga ka 

olulisemate transpordisõlmedega (rongipeatused jms).. 

 

Hajaasustuses 

Hajaasustuse tingimustes on oluline sobivate transpordilahenduste valik. Bussiliikluse 

ökonoomsust saab tõsta kasutades nõudlusele vastavat bussiveeremit (näiteks asendades 

suured bussid väiksematega liinidel, kus nõudlus on väike), kohandades sõiduplaane vastavalt 

nõudlusele, rakendades alternatiivseid lahendusi väikese või kiiresti muutuva nõudluse 

tingimustes (bussiliini marsruut, sõiduplaan ja kasutatav liiklusvahend võivad muutuda 

lähtuvalt nõudlusest). Regulaarliinide asemel võib kasutada ka paindlikke nõudluspõhiseid 

lahendusi (ettetellitavat ühistransporti) vm nutikaid lahendusi.  

 

On paratamatu, et paljudel juhtudel jääb hajaasustuses vältimatuks liiklusviisiks eratransport 

(sh sõiduauto), mis seab omad nõuded kohaliku teedevõrgu kvaliteedile, liiklusohutusele ja –

korraldusele. Euroopa Liidu kliima- ja energiapoliitikatest võivad tuleneda muudatused 

transpordi maksustamisel (saastaja/kasutaja maksab põhimõttel). Sellisel juhul tuleb tagada, et 

maksukoormus ei suureneks maapiirkondades, kus ühistransport on ebapiisav ning 

eratranspordi kasutamine hädavajalik. 

 

Saartel ja rannikualadel 

Ühenduste tagamisel Eesti saartega jäävad oluliseks nii lennu- kui laevaliiklus. Regulaarsed ja 

sagedased lennu- ja reisiparvlaevaühendused saarte ja mandri vahel peavad säilima. Oluline 

on tagada ühendused püsiasustusega väikesaartega. 

 

Kogu Eesti rannikul tuleb välja arendada riigi seisukohalt optimaalne väikesadamate (sh 

jahisadamad) kett, mis seob saared mandriga ning võimaldab turismialaseid otsesidemeid 

välisriikidega. Taoline kett on saarte ja rannikualade majandusliku baasi kindlustamise oluline 

tegur. Väikesadamate arendamisel on otstarbeks ühildada erinevaid kasutusotstarbeid 

(kalandus, turism, rekreatsioon jne). Väikesadamate haakuvus tagamaa teenustega tekitab 

sünergia, mis parandab turismi arenguvõimalusi. Väga oluline on tagada hea ligipääs 

väikesadamatele – seda nii mere kui siseveekogude puhul. 

 



Kiired, piisava sagedusega ja mugavad ühendused välismaailmaga 
Eesti riigi konkurentsivõime ja rahvusvahelise koostöö võtmes on eluliselt tähtis võimalikult 

head ja tihedad rahvusvahelised ühendused ning aeg-ruumiliste vahemaade vähendamine. See 

on väga oluline ka Eesti suuremate keskuste omavahelises suhtlemises, et koostöös saavutada 

nende keskuste parem rahvusvaheline positsioon ning avardada nende arenguvõimalusi. Eesti 

rahvusvahelises reisiliikluses on kõige enam välja arendatud meretranspordi osa. 

Õhutranspordis ja eriti raudteetranspordis on seevastu veel palju kasvuruumi. 

 

Rahvusvaheliste trasside areng parandab nende äärde jäävate piirkondade eeldusi 

investeeringute saamiseks, majanduskasvuks ja piirkondlikuks koostööks. Rahvusvaheliste 

transpordisuundade sõlmpunktides on võimalik logistikakeskuste loomine, mis toodavad 

lisandväärtust, loovad uusi töökohti jne. Suurte logistikakeskuste paigutuse kavandamine peab 

toimuma maakonnaplaneeringute või üldplaneeringute kaudu. 

 

Eesti peamiseks välissuhtluse keskuseks jääb Tallinn, mis on teiste Euroopaga piirkondadega 

seotud lennu-, laeva-, rongi- ja maanteedeühenduste kui ka kommunikatsioonivõrgustike 

kaudu, kuid ka siin on palju kasutamata ressursse. 

 

Raudtee 

Kõige olulisem rõhk rahvusvaheliste ühenduste arengus järgnevatel aastatel on kiirel, 

mugaval ja sagedasel reisirongiliiklusel. Kiire raudtee on konkurendiks ja alternatiiviks 

lennuliiklusele lähedal ja keskmisel kaugusel paiknevatesse sihtkohtadesse. Uuringud on 

näidanud, et kiirrongil on selge potentsiaal asendada lennuliiklust kuni 2,5 tunni 

liikumisraadiuses. Kuni 1,5 tunni korral on isegi kuni 85% lennuliiklejaist valmis eelistama 

rongi. 
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Joonis 8: Aeg-ruumiliste vahemaade muutumine Euroopas (K. Spiekermann). Aeg-

ruumilised vahemaad tõmbuvad hea reisirongiliikluse korralduse abil kokku. Kui Eesti ei 

paranda oma raudteeühendusi Euroopa tuumregioonidega, suureneb meie suhteline kaugus 

veelgi ning riik jääb Euroopa ääremaaks. 

 

Lähiajal tuleb läbi viia kaasaegse kiire raudtee (Rail Baltic) tarvis trassi asukoha valimine. 

Raudteetrassi asukohavalik tuleb teostada maakondade teemaplaneeringute kaudu, kuid 

eeldab ka hästi koordineeritud riikidevahelist koostööd. Tulevikus peab Tallinnast võimalikult 

otse lõunasse üle 200 km/h kiirusel kulgev rong viima inimesed kiiresti ja mugavalt Riiasse 

(ca 2 tundi), Kaunasesse, Varssavisse ning sealt edasi Kesk- ja Lõuna-Euroopasse või nn 

Euroopa tuumregioonidesse. See võimaldab liikuda mitte ainult Eesti elanikel vaid ka 

kümnetel miljonitel eurooplastel Eestisse ja siit edasi Põhjamaadesse ning Venemaale. 



 

Helsinki-Tallinn võimaliku raudteetunneli suudme ja trassi ala on Eesti poolel fikseeritud 

planeeringutes ning võimalus sellise ühenduse rajamiseks tuleb säilitada. 

 

 
Joonis 9: Eesti peamised välisühenduste suunad. Olulised Eestit välismaailmaga siduvad 

multimodaalsed transpordikoridorid aitavad ühendada meie suurimaid linnapiirkondi 

omavahel. Lisaks välisühendustele on Eesti asustusstruktuuri sidumisele tähtsad ka 

riigisisesed transpordikoridorid. 

 

Reisrongiliikluse kiirus, sagedus ja kasutajamugavus peavad tõusma kõigil Eestile olulistel 

suundadel. Tulevikus tuleb tõsta rongide maksimaalne lubatud liikumiskiirus kuni 160 km/h 

Tallinn-Narva-Sankt-Peterburg, Tallinn-Tartu-Pihkva ja Tartu-Valga-Riia liinidel. See viib 

sõiduaja Tallinnast Narva ja Tartuni all 1,5 tunni ja Tartu-Riia liinil all 2 tunni. Juba 

2011.aasta lõpuks on nendel liinidel (Eesti osas) maksimaalne lubatud sõidukiirus 120 km/h. 

Tallinn-Tartu-Valga-Riia liin on sisuliselt osa nn Rail Baltic esimesest etapist, millega 

ühendatakse 2015.aastaks kolm Balti riiki uuesti raudteed pidi Euroopa tuumikosaga. 

 

Oluline on raudteeliikluse hea sidusus teiste ühistranspordivahenditega ja aeglasemate 

koosseisude liikumisvõimaluste tagamine samal trassil. Selleks võib osutuda vajalikuks välja 

ehitada peamistes suundades kahe rööpapaariga raudteed või vastavad möödasõidu-

võimalused. Kõige vajalikumad on need Tallinn-Tartu suunal. Tallinn-Narva liini puhul võib 

kaaluda võimalust raudteeliikluse elektrifitseerimiseks – Venemaa poolel on elektriraudtee 

juba olemas. Lisaks kiirusele on reisirongiliikluse puhul tarvilik tagada ka piisav rongide 

liikumise sagedus. 

 

Lennuliiklus 

Oluline rõhk rahvusvaheliste ühenduste arengus järgnevatel aastatel on lennuliiklusel. 

 



Tallinna rahvusvaheline Lennart Meri lennujaam on Eesti peamine õhutranspordi sõlmpunkt, 

olulisim rahvusvaheline lennuvärav. Siit toimuvad ühendused suurematesse lähipiirkonna 

(ümberistumise võimalusega) lennujaamadesse ja otseühendused mitmetesse Euroopa 

strateegiliselt olulistesse keskustesse. Tallinna lennujaama läbis 2010.aastal üle 1,3 miljoni 

reisija, kuid see on valmis vastu võtma palju enam külastajaid. Tallinna lennuvälja asend 

kesklinna läheduses on inimestele soodne. Lennuväljal on potentsiaali suurendada 

välisühenduste arvu ja laiendada sihtkohtade ringi. Selles võtmes on oluline tagada kõigile 

Eesti elanikele võimalikult hea ligipääs Tallinna lennujaama teenustele. Viimane eeldab 

lennujaama paremat seostatust Eesti-sisese ühistranspordiga ja sõidugraafikute kohandamist. 

Ka siin on kiire ja sage reisirongiliiklus see, mis võimaldab inimestele parimat ligipääsu 

lennujaamale. 

 

Tallinna rahvusvahelise lennujaama varulennuväljana on vajalik Ämari lennuväli. Selline 

areng on kooskõlas selle kasutamisega riigikaitse eesmärkidel. Võib kaaluda raudteeühenduse 

loomist Ämari lennuväljani. 

 

 
Joonis 10: Rongi-, lennu- ja veeliiklus Eestis aastal 2030. Eesti transpordivõrgustiku 

selgroo moodustab olulise kvaliteeditõusu läbi teinud raudteeliiklus. Välis- ja siseühenduste 

osas on oluline ka sadamate ja lennuväljade roll.  

 

Tartu kui olulise innovatsiooni- ja teaduskeskuse areng nõuab samuti rahvusvahelisi ühendusi. 

Tulevikus võib osutuda võimalikuks uute, kaugematesse sihtkohtadesse suunduvate 

regulaarliinide avamine. Praegune lennujaam võimaldab sellist arengut. Kas ja millistes 

suundades kaugemas tulevikus lennukid Tartust väljuvad, sõltub nõudlusest. Kiire ja sage 

reisirongiliiklus võib tulevikus asendada lühimaa lennuliiklust, mistõttu vajadus seda tüüpi 

lendude järele kahaneb. 

 



Teistelt olulisematelt lennuväljadelt (Pärnu, Kuressaare, Kärdla jt) peab samuti olema 

sisemaiste ja rahvusvaheliste lennuühenduste pidamine võimalik. Nende maht sõltub 

nõudlusest. Rahvusvaheliste lendude maht jääb tõenäoliselt tagasihoidlikuks või sesoonseks 

ega mõjuta märgatavalt rahvusvaheliste lennuühenduste tervikpilti Eestis. Väikelennunduse 

populaarsuse kasvades muutuvad oluliseks ka väiksemad lennuväljad. Oluline on tagada 

nende ligipääsetavus. 

 

Laevaühendus 

Rahvusvahelised reisilaevaühendused on koondunud Tallinnasse. Tallinna Vanasadamat läbib 

aastas üle 7,6 miljoni reisija (2010), kuid sadam on valmis vastu võtma ka poole enam. 

Tallinnast saab regulaarreise teha Helsinkisse, Marienhamni (Ahvenamaa), Stockholmi ja – 

aprillist 2011 – Sankt-Peterburgi. Tallinna sadama ja lennujaama potentsiaali võimaldaks 

enam ära kasutada Tallinna muutmine kruiisi reiside algus ja/või lõpppunktiks (reisijad 

saabuvad või lahkuvad valdavalt lennukiga).  

 

Kruiisilaevu võtab vastu veel ka Saaremaa sadam. Regulaarseid reisilaevaühendusi saab soovi 

korral hõlpsalt käivitada ka Paldiski, Sillamäe ja Kunda sadamate baasil. Sõltuvalt nõudlusest 

võib (sesoonseid) reise pakkuda ka Pärnu-Kuressaare-Riia suunal. Kavandatakse ka Kunda ja 

Kotka (Soome) vahelist liini, samuti Tartu ja Pihkva vahelist liini. Kunda-Kotka liinil ei pea 

laev läbima Venemaa territoriaalvett, mis muutis reisiaja Sillamäe-Kotka liinil liiga pikaks. 

Liin võiks anda tõuke Kirde-Eesti turismi arengule. Ka Tartu-Pihkva liinil on oluline 

turismimajanduslik tähtsus. 

 

Eri transpordiliikide sidumine 

Linnapiirkondades on olulisteks taristu osisteks kujunemas eri transpordiliike siduvad 

ühisveondusterminalid, kus inimesel on hõlbus kiiresti leida endale sobiv 

ühistranspordivahend sobival väljumisajal, kombineerides erinevaid transpordiliike. Eriti 

olulised on sellised sõlmed suuremates keskustes, kus need saavad ühendada paljusid 

erinevaid liikumisviise. Võtmeprojektiks on siin Tallinnasse kavandatav Ülemiste terminal, 

mis annab hea võimaluse ühendada rahvusvaheline ja regionaalne lennuliiklus, 

rahvusvaheline ja siseriiklik raudteeliiklus, linnadevaheline, regionaalne ja kohalik 

bussiliiklus ning linnasisene liiklus (tramm, buss). 

 

Parandada tuleb eriliigiliste transpordilahenduste planeerimist Tallinna Vanasadama 

piirkonnas, ühendades rahvusvahelise laevaliikluse raudteeliikluse ja kohaliku ühistrans-

pordiga. Erinevaid transpordiliike ühendavate terminalide rajamist tuleb kaaluda Tartus, 

Pärnus ja Ida-Virumaal (rongid, kaugbussid, kohalik ühistransport, ühendused 

lennuväljadega). Samu põhimõtteid tuleb järgida ka teistes olulistes transpordisõlmedes. 

 

Kaubaveod ja transport 
Üheks Eesti arenguveduriks on rahvusvahelised kaubaveod. Transiidi- ja logistikateenuste 

pakkumine on Eestile oluline ekspordivõimalus. Asend Läänemere idarannikul annab 

võimaluse vahendada nii lääne-ida kui põhja-lõuna suunalist kaupade liikumist. Tõhus 

mereruumi kasutamine ja sadamate ühendamine muude taristutega on Eesti rahvusvahelise 

konkurentsivõime üheks võtmeteguriks, võimaldades osaleda Venemaa, Aasia ning Euroopa 

vahelises kaubavahetuses. 

 

Oluliseks transiidi- ja logistikasõlmeks on Tallinna piirkonna kaubasadamad (eriti Muuga 

sadam) oma raudtee- ja maanteeühendustega. Senisest enam tuleb välisvedudesse kaasata 



suure potentsiaaliga Paldiski sadamad ja Sillamäe sadam.  

 

Paldiski sadamate arenguks ja Tallinna sees riskide vähendamiseks on väga oluline Tallinna 

lõunapoolne raudtee ümbersõidu trassi säilitamine. Vajadus ümbersõidu järele muutub eriti 

suureks juhul, kui Paldiski sadamaid läbivaid kaubavoogusid soovitakse oluliselt kasvatada. 

Kaaluda tuleb raudtee kaubavedude teistestki suurtest linnadest (näiteks Tartust) mööda 

suunamise võimalusi, kavandades selleks – vajadusel – maakonnaplaneeringutes vastavad 

möödasõidutrassid. 

 

Muuga ja Sillamäe sadamate võimsus on hetkel veel kogu mahus kasutusse võtmata. Kuna 

Muuga, Paldiski ja Sillamäe sadamates on enamik vajalikest taristutest välja ehitatud, siis on 

nende juba planeeritud alade kasutuselevõtt nendes sadamates või nende naabruses riigile 

oluline. Sadamate vahetus läheduses maade kasutuselevõtmisel tuleb arvestada nii sadama 

laiendamise perspektiivi kui sadamatest lähtuvate häirivate teguritega (müra, transpordivood). 

Kuna sadama ümbertõstmine on kulukas ja keerukas tuleb vältida vahetult sadama naabruses 

uute elamualade arendamist. 

 

Rahvusvahelistest transiidivoogudest jääb kõrvale rida olulisi sadamaid, millel on olemas hea 

ekspordipotentsiaal. Pärnu, Virtsu, Roomassaare ja Kunda sadamad võimaldavad tõsta 

kohaliku majanduse konkurentsivõimet ning vedada välja ja tuua sisse piirkonnale olulisi 

kaupu. Lisaks eelnimetatutele võib kaaluda Saaremaa sadama kaubaveopotentsiaali 

väljaarendamise võimalusi.  

 

Sadamatesse saabuvaid või siit väljuvaid kaupu tuleks eelistatavalt vedada raudteel (eriti just 

pikematel vahemaadel), kuid ka sadamate hea ühendus maanteevõrguga on vajalik. Eesti 

väiksuse tõttu on sisemaine kaubavedu raudteel otstarbekas vaid vähestel suundadel, mistõttu 

sellise kaubaveo põhiraskus jääb endiselt autovedude kanda. 



Arengusuunad energeetika valdkonnas 
Energeetika on riigi ruumilises arengus väga oluline valdkond. Energiaga varustatus on 

oluline majandusliku konkurentsivõime eeltingimus. Energiat on vaja tootmiseks, erinevate 

teenuste osutamiseks ning elamualade toimimiseks jms. Energia hoiab käigus ka 

transpordisüsteemi, mida inimesed kasutavad liiklemiseks ja kaupade liigutamiseks. 

 

Läbi asustuse ja ettevõtluse suunamise ning transporti puudutavate otsuste langetamise on 

võimalik oluliselt mõjutada energiatarbimist. Kuni energiasääst ei muutu sisuliseks 

poliitiliseks eesmärgiks ja siduvaks nõudeks, jätkub tõenäoliselt Eestis lähematel 

aastakümnetel mõõdukas energiatarbimise kasv. 

 

Eesti energiamajanduse arengut lähiaastatel suunavates dokumentides „Energiamajanduse 

riiklik arengukava aastani 2020“, „Eesti taastuvenergia tegevuskava aastani 2020“ ja „Eesti 

elektrimajanduse arengukava aastani 2018“ tuuakse olulisena esile: 

 Energiatarbimise struktuurne nihe kvalitatiivselt kõrgema taseme energiaallikate 

(elekter) kasutamise suunas; 

 Energiaturu avatus; 

 Keskkonnakaitseliste piirangute karmistumine õhusaaste (SOx, NOx, CO2), aga ka vee- 

ning maakasutuse osas; 

 Energiatootmise hajutamine. 

 

Eesmärgid energeetika valdkonnas 
1. Elektri tootmisvõimsuste arendamisel tuleb keskenduda Eesti varustamisele energiaga. 

Uued energiatootmisvõimsused tuleb paigutada ruumis ratsionaalselt ja kestlikult; 

2. Eesti energiavarustuse võimalusi tuleb avardada läbi välisühenduste loomise 

Läänemereregiooni energiavõrkudega; 

3. Tuleb vältida soovimatut mõju kliimale, saavutada taastuvenergia suurem osakaal 

energiavarustuses ja tagada energiasäästlike meetmete rakendamine ning energiatootmise 

keskkonnamõju vähendamine.  

 

Eesti varustatus energiaga ja energiajulgeolek ning ratsionaalselt ja 

kestlikult paigutatud uued energiatootmisvõimsused  
Eesti suudab praegustes tingimustes tagada enda elektrienergiaga varustamise täiel määral. 

Energiajulgeolekut silmas pidades on eesmärgiks ka tulevikus suuta toota vajadusel kogu 

vajalik elektrienergia ise. See ei tähenda, et kogu vajalikku energiat tuleb pidevalt ise toota, 

vaid peame suutma seda teha erakordsetes oludes. 

 

Eestil puudub pikas perspektiivis odava energia tootmise eelis. Lisaks tuleb arvestada, et 

elektrienergia tootmine on suhteliselt madala lisandväärtusega kuid olulise keskkonnamõjuga 

tegevus. Seetõttu on energiatootmises eesmärgiks toota energiat eelkõige Eesti enda tarbeks, 

mitte ekspordiks. 

 

Elektri tootmine Eestis on seni baseerunud peamiselt põlevkivienergeetikal. Järgnevatel 

aastakümnetel võib aga elektrienergiaga varustamise paradigma muutuda, kuna pikemas 

perspektiivis vajab Eesti siseriikliku tarbimise katmiseks lisavõimsusi. Siinjuures on oluline, 

et uute energiatootmisvõimsuste kavandamine ja rajamine toimub ratsionaalselt ja kestlikult. 



 

Energiajulgeoleku tagamiseks võib Eestil olla otstarbekas – lisaks põlevkivienergeetikale – 

keskenduda senisest regionaalselt hajutatumale energiatootmisele. Kuna hajutatud tootmine 

on suhteliselt kallis, tuleb leida mõistlik tasakaal regionaalselt hajutatud ja kontsentreeritud 

suurtootmise vahel. Senisest hajutatum tootmine parandab üldist energiajulgeolekut ning 

võimaldab paremini ära kasutada kohalikke energeetilisi ressursse (päike, tuul, biomass, 

maasoojus). Samuti tuleb arvestada, et hajusam energiatootmine ja kohalike ressursside 

kasutuselevõtt loob pikaajalisi töökohti ka väikelinnades ja maapiirkondades. 

 

Senisest enam tuleb kasutusele võtta integreeritud energiatootmise lahendusi, mis 

kombineerivad mitut energiaallikat ning võimaldavad soojuse ja elektri koostootmist. 

Tulevikus toodetakse märgatav kogus energiat kohalikke ressursse (sh biogaas) kasutavates 

hajutatult paiknevates koostootmisjaamades. 

 

Üks kõige olulisemaid valdkondi, kus uusi kohalikul taastuval ressursil põhinevaid 

energiatootmisvõimsusi saab suurendada, on tuuleenergeetika. Tuuleenergeetikale on 

iseloomulik tootmismahu ajaline muutlikkus, mis osaliselt ei kattu tarbimisega, kuid Eesti hea 

tuulepotentsiaali tõttu on jõulised arengud selles valdkonnas juba lähitulevikus väga reaalsed. 

 

Energiatootmine tuulikuparkides eeldab tasakaalustusvõimaluste olemasolu. Selleks tuleb 

välja arendada tugevad ühendused välisvõrkudega ja kiirestireageerivate 

kompensatsioonijaamade või salvestusjaamade võrk. 

 

Meretuulikuparkide rajamiseks sobib Eesti läänepoolne rannikumeri. Toetudes sobivate alade 

leidmiseks teostatud uuringute tulemustele ning arvestades konkreetse piirkonna eripära saab 

meretuulikuparke kavandada läbi maakonnaplaneeringute, tagades parkide piisava kauguse 

väikesaartest, säilitades muinsus- ja looduskaitselised väärtused, liikide rändekoridorid ja 

elupaigad. Maakonnaplaneeringute koostamisel tuleb lähtuda integreeritud lähenemisest, et 

erinevate valdkondade huvid oleksid mere- ja rannaalade kasutamisel tasakaalustatud. 

 

Lähtuvalt eelkõige looduslikest tingimustest ja riigikaitselistest vajadustest ei ole 

tuulikuparkide rajamiseks sobivad Eesti põhjapoolne rannikumeri, Peipsi järv ega Võrtsjärv. 

 

Maismaal tuleb tuulikuparkide rajamiseks kasutada eelkõige endiseid kaevandusalasid, muid 

aktiivsest inimkasutusest väljas olevaid alasid ning kohti, mis võimaldavad tuuleenergia 

kasutamist integreeritud lahendustes. Maismaal tuleb valdavalt eelistada väiksemate ja 

keskmise suurusega tuulikuparkide (kuni 20 tuulikut) rajamist, mis võimaldab energiatootmist 

ja toodangu ajalist kõikumist paremini hajutada. 

 

Eriti suure potentsiaaliga maismaatuulikuparkide rajamiseks on Ida-Virumaa vanad 

kaevandusalad, kus on rahuldav tuulepotentsiaal ning vähem sotsiaalseid vastuolusid ja 

looduskaitselisi piiranguid. Selle piirkonna väljaarendamiseks tuleb riigikaitselistel 

eesmärkidel Ida-Virumaale paigaldada lisaks üks õhuseireradar, mis eemaldaks senised 

piirangud tuulikute paigutamisele ja kõrgusele. Ida-Virumaa endistel kaevandusaladel on 

ammendatud karjäärides võimalik suuremate tuulikuparkide rajamine. 

 

Väga oluline on energia salvestamisvõimaluste parandamine. Eestile on oluline olla aktiivne 

energia salvestusvõimaluste uurimisel ja vastavate tehnoloogiate rakendamisel. Smart-grid 

kasutamine ja sobiva taristu loomine majapidamistes ülejääva elektrienergia ühtsesse võrku 

suunamiseks on võtmetähtsusega kohalike ressursside laiemaks kasutamiseks ja 



mikroenergeetika arendamiseks. Samuti toetab see hajusat energiatootmist. Smart-grid 

võrkudele panustamine annab majanduslikult suurima efekti juhul, kui vastavat tehnoloogiat 

arendatakse Eestis. 

 

Maagaasil töötavate gaasiturbiinielektrijaamade kasutamine on praegu majanduslikult 

efektiivne ja energiajulgeoleku seisukohast mõeldav eeskätt avariireservelektrijaamadena ning 

tipuenergia tootmiseks. Baasenergiat tootvate üksustena muutuvad need põhjendatuks alles 

peale täiendava tarneallika tekkimist – veeldatud maagaasi terminali rajamisel Eestisse või 

meie maagaasivõrgu integreerimisel  naaberriikidega ühtsesse võrku. Üldisesse gaasivõrku on 

võimalik suunata ka Eestis toodetud biometaani tasemeni puhastatud biogaasi. 

 

Üheks energeetika tulevikusuundumuseks võib olla tuumaelektrijaama rajamine Põhja-Eesti 

rannikule. Tuumajaama asukohavalik teostatakse sel juhul eraldi uuringute, planeeringute ja 

keskkonnamõju hindamise alusel. Selleks tuleb algatada maakonnaplaneering või 

teemaplaneering sobiva asukoha leidmiseks. Tuumajaama rajamisele eelnevalt peavad olema 

hinnatud suurõnnetuse riskid ja mõju asutusele Eestis ja naaberriikides. 

 

Tuumajaama tootlus ületab selgelt siseturu vajadusi, mistõttu peab riik tõsiselt kaaluma 

tehtavate investeeringute otstarbekust, koormust välisühendustele, varustuskindlust, riske, 

sõltuvust ühest tootjast jne. Samas tuumajäätmete lõppladustamise hind on teadmata ja 

omahinnas kajastamata. Kriitilises olukorras võivad tuumajaamaga seonduda suured riskid ja 

ulatuslik elanikkonna evakueerimise vajadus.  

 

 
Joonis 11: Eesti energiavarustuse ja võrguühenduste arendamise suunad. 

 

Soojusenergia tootmine toimub praegu kohalikest kütustest (puit, turvas, muu biomass) või 

imporditavatest fossiilsetest kütustest (gaas, vedelkütused, süsi). Kuigi lähitulevikus jääb 



suuremate asulate puhul endiselt oluliseks fossiilsete kütuste tarbimine, suureneb tervikuna 

kohalikest kütustest ja jäätmetest (prügi, reovesi jm) toodetava soojusenergia osakaal. Veega 

täitunud kaevanduskäikudega piirkondades, veekogude läheduses ja liikuva põhjaveega aladel 

on otstarbekas kaaluda maasoojuspumpade kasutamise võimalusi asumite soojavajaduse 

rahuldamiseks. 

 

Soojusenergia efektiivsemal kasutamisel on määrav roll asustusstruktuuril, asumite 

kompaktsusel ning multifunktsionaalsusel, et oleks tagatud aastaringne soojusenergia tarve ja 

võimalus rakendada soojuse ja elektri koostootmise põhimõtet. Asustusstruktuuri 

planeerimisel tuleb tagada olevate kompaktsete asumite juures kaugküttevõrkude säilimine ja 

soosida kaugküttevõrkude rajamist uusasumitesse, et kasutada efektiivset soojuse ja elektri 

koostootmise režiimi. 

 

Mootorikütuste osas sõltub Eesti praegu impordist. Mingil määral jääb see nii ka järgneva 

paarikümne aasta jooksul. Sõltuvust aitab olulisel määral vähendada rafineeritud diislikütuse 

tootmise käivitamine põlevkiviõli baasil. Mootorikütuse tootmine Eestis on oluline ka 

energiajulgeoleku aspektist, kuna selle näol on sisuliselt tegemist riigi strateegilise 

energiareserviga. See võib tingida põlevkivi kaevandamise mahtude püsimist või mõningast 

kasvu. Kavas on nihe põlevkivi suurema väärindamise suunas keemia- ja kütusetööstuse 

tarbeks ning selle senisest piiratum kasutamine elektri toomisel. Eeldatavasti kahaneb 

fossiilsete mootorikütuste osakaal transpordisektoris ka tänu uute liikumisvahendite (elektri- 

ja hübriidautod jms) laiemale levikule ning mõningal määral biodiisli ja etanooli 

kasutamisele. Mootorikütusena ei saa alahinnata biogaasi, mille laialdasem tootmine Eestis 

omab head potentsiaali. Biogaasi saab tulevikus ulatuslikult kasutada 

ühistranspordivahendites (bussides). 

 

Välisühendused Läänemere regiooni energiavõrkudega 
Eesti energiavõrkude tugev seotus Läänemereregiooni energiavõrkudega on oluline nii 

varustuskindluse kui energiajulgeoleku aspektist, aga ka Eesti elanikele soodsaima hinnaga 

energia tagamise seisukohalt. 

 

Energiavõrkude ja energiaallikate transiidivõimaluste arendamisel tuleb silmas pidada, et kõik 

meie võrgud ja tarnekanalid (elekter, gaas, vedel- ja tahkekütused) peavad tagama võimalused 

energiat nii importida kui ka eksportida. Eesti sadamates peab olema tagatud võimalus 

importida või eksportida vedel- ja tahkekütuseid ning vastu võtta vedelgaasi ja veeldatud 

maagaasi tankereid. Oluline on kaaluda Eesti ja Soome maagaasivõrgustike ühendamist, mille 

üheks potentsiaalseks võimaluseks oleks Paldiskist lähtuv torujuhe. 

 

Eesti jaoks on väga oluline omada häid võrguühendusi naaberriikide elektrivõrkudega. See 

võimaldab energiatransiiti eri suundades ning tagab laialdased energia sisseostu-, transiidi- ja 

ekspordivõimalused. Sel viisil saab Eesti inimestele tagada Nordpooli regiooniga sarnase või 

soodsama elektrienergia hinnataseme. 

 

Esimene alalisvooluühendus Soomega (EstLink) on loodud ja teine on rajamisel. Pikemas 

perspektiivis on võimalik ühenduse loomine Rootsiga ja kolmas Eesti-Soome ühendus, mis 

tagaks eeskätt meretuulikuparkide toodangu müügivõimaluse. Lähiaastatel lisandub täiendav 

vahelduvvoolu kõrgepingeühendus Lätiga ning pikemas perspektiivis on võimalik Lätiga 

merekaabliga ühenduse loomine. Kavandatakse Baltimaade sünkroonühenduse loomist 

Euroopa Liidu elektrivõrkudega. Kuna Eestil on kavas ühineda Kesk-Euroopa sünkroonalaga, 



tuleb võrguühendused Venemaaga muuta kontrollitavaks. Selleks on vajalik riigipiiril välja 

ehitada konverterjaamad. 

 

Elektrivõrkude regulaarne uuendamine peab toimuma ca 30-aastase intervalliga. Põhi- ja 

jaotusvõrk tuleb viia asulates üle maakaablitele, asulavälistes piirkondades aga suurendada 

õhu- ja maakaablite osakaalu ning kaasajastada õhuliine. Varustuskindluse suurendamiseks 

luuakse lähiaastatel 330 kV ringvõrk (Tallinn-Narva-Tartu-Pärnu-Tallinn). Ühe võimaliku 

arenguna nähakse ka olemasoleva 220 kV liini asendamist 330 kV liiniga. Varustuskindluse 

suurendamiseks saartel ning kohaliku taastuva energiaressursi kasutuselevõtu tagamiseks 

tuleb rajada Lääne-Eesti saari ja mandrit ühendav kõrgepinge ringliin. 

 

Suurem taastuvenergia osakaal energiatootmises ja energiasäästlikud 

lahendused 
Senises energiatootmises on olnud väga oluline roll fossiilsetel kütustel. Arvestades 

keskkonnanõuete karmistumist ja ühiskonnas levivaid hoiakuid, tuleb üheks oluliseks 

eesmärgiks Eesti siseses energiavarustuses seada fossiilsete kütuste kasutamise 

minimeerimine. 

 

Selleks on vaja uusasumite planeerimisel ja olevate rekonstrueerimisel kavandada senisest 

laialdasemat kohalike energiaressursside kasutamist. Peamiselt saab energia tootmiseks 

kasutada tuule- ja päikeseenergiat, biokütuseid, maasoojust, ning biomassi. Arvestada tuleb 

võimaluse ja vajadusega rajada uusi maismaa- või meretuulikuparke elektrienergia 

tootmiseks. Eesti hea tuulepotentsiaal võimaldab toota märgatava osa elektrienergiast 

tuulikute abil. 

 

Ühiskonna jätkusuutlikust suurendab energiasäästlike lahenduste kasutamine. See vähendab 

kulutusi energiale ja energiatootmisest tulenevaid keskkonnamõjusid. Energiasääst hõlmab 

asustuse teadlikku energiatõhusat planeerimist, hoonete energiasäästu meetmete süstemaatilist 

rakendamist ja ühistranspordi eelistamist jne. 

 

Energiasäästu osas on suur potentsiaal seotud hoonete energiatõhususe suurendamisega, mis 

kahandab soojusenergia vajadust 30-60% ja vähendab nõudlust elektrienergia järele (kuni 

20%). Oluliselt tuleb karmistada hoonete soojapidavuse nõudeid. Vajalik on enam panustada 

vähese energiavajadusega või 0-energia hoonestuse arendamisele. Kuigi energiamahukaid 

tootmisharusid on Eestis vähe, tuleb energiasäästu potentsiaal ära kasutada ka tootmissektoris. 

 

Olulise energiasäästu mootorikütuste osas annab hästi sidustatud ja kasutajasõbralik 

ühistransport. Ühistranspordisüsteem peab olema sedavõrd heal tasemel, et inimesed 

hakkavad seda eelistama autotranspordile. Uute elamualade ja töökohtade planeerimisel ning 

väljaarendamisel tuleb arvestada ühistranspordile vajalikke teid, peatusi jm. Veelgi 

efektiivsem on planeeringute koostamine asulate kompaktsust suurendades selliselt, et 

väheneks inimeste igapäevane liikumisvajadus. Energiasäästlik on linnapiirkondade ümbruste 

parem sidustamine kergliiklusteede võrgustiku abil ning ka oleva asutuse säilitamise ja 

tihendamise võimaluste ärakasutamine uusasustuse rajamise asemel. 



Arengusuunad looduskeskkonna ja rohelise võrgustiku osas 
Euroopa Liidu bioloogilise mitmekesisuse poliitika raames 2011 vastu võetud „Elurikkuse 

strateegia aastani 2020“ ning väljatöötamisel olev „Rohelise taristu strateegia“ on 

dokumendid, mis hakkavad järgneval aastakümnel määrama ka Eesti valikuid territooriumi ja 

loodusressursside kasutamise kavandamisel ning suunamisel. Planeerimise seisukohalt on eriti 

huvipakkuv viimane strateegia, sest see eeldab – lisaks erinevate poliitikate omavahelisele 

koordineerimisele – integreeritud planeerimisprotsessi kui üht peamist rohelise taristu 

kavandamise ja elluviimise vahendit. 

 

Roheline taristu strateegia seab eesmärgiks säilitada või taasluua toimivate rohealade ja –

rajatiste süsteem, mis on erinevatel geograafilistel tasanditel sidusad ja piisavalt kompaktsed, 

võimaldavad liikidel rännata ja neil kohaneda kliima muutustega, rikastavad inimese 

elukeskkonda ja toetavad ökosüsteemseid teenuseid ja hüviseid. Kuigi on tõenäoline, et 

rohelise infrastruktuuri määratlust lähiajal täpsustatakse, on tänasel päeval Euroopa 

Komisjoni vastav ekspertkomisjon rohelist infrastruktuuri määratlenud kui strateegiliselt 

planeeritud toimivat võrgustikku, mis koosneb loodus- ja haljasaladest, maastikulistest 

elementidest kui ka tehislikest ökosüsteemidest ning roherajatistest. Selle määratluse järgi 

roheline infrastruktuur hõlmab metsad, looduslikud ja looduslikud rohumaad, märgalad, jõed, 

rannikuala, pargid, ökoduktid, tehismärgalad jne. Rohelise taristu struktuurielemendid 

erinevatel geograafilistel tasanditel on tuumalad, koridorid, puhveralad ja „rohelised“ 

rajatised. 

 

Rohelise taristu strateegia peaks valmima aastal 2012. See rõhutab vajadust integreerida 

strateegia  eesmärke järgmistesse Euroopa Liidu poliitikatesse: looduskaitse- ja bioloogilise 

mitmekesisuse poliitika,  veepoliitika, mere- ja rannikupoliitika, regionaalpoliitika, 

põllumajanduspoliitika, transpordi- ja energiapoliitika, kliimamuutuste poliitika, linnapoliitika 

ning ressursside efektiivsuse poliitika. 

 

Roheline taristu toetab ökosüsteemide toimimist säilitades  ja luues maastikuomadusi, mis 

tagavad ökosüsteemsed teenused nagu puhas vesi, õhk, tootlik maapind, elurikkus,  

atraktiivsed puhkepiirkonnad jne. Seega toetab see kaudselt majandust ja kogukondi ning 

annab elutähtsa panuse kliimamuutuse looduslikku leevendamisse ning sellega kohanemisse. 

 

Eestis on viimastel aastatel oluline töö rohelise taristu määratlemisel ära tehtud – maakondade 

teemaplaneeringu „Asutust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ üheks alateemaks 

oli roheline võrgustik. Teemaplaneeringus määratletud rohelise võrgustiku ja selle osiste piire 

ja kasutustingimusi on täpsustatud hiljem kehtestatud valdade üldplaneeringutes. Rohelise 

võrgustiku kavandamisel kasutati Eestis integreeritud lähenemist, kuivõrd võrgustiku 

toimimist vaadeldi koos asustuse ja tehniliste taristutega, tuues välja konfliktikohad ja 

pakkudes lahendusi rohelise võrgustiku sidususe tagamiseks. Seega on rohelise võrgustiku 

näol tegemist planeeringulise meetmega, mis parandab olukorda loodushoiu valdkonnas ning 

kestliku arengu võimalusi. Sellist tasakaalustatud lähenemist tuleb rakendada tehniliste 

taristute planeerimisel ning maavarade kaevandamisel ka edaspidi.  

 

Praegust rohelise võrgustiku struktuuri, sidusust ja osatähtsust Eesti tasandil ja maakondades 

võib heaks pidada. Maakondade teemaplaneeringute tulemuste üldistamisel baseerub 

rahvusvaheliselt ja riiklikult oluliste tuumalade ja neid ühendavate koridoride võrgustik. Riigi 

suurte tuumalade osatähtsus kõige suurem Ida-Virumaal (ca 70%) ja Läänemaal (ca 40%). 



Kõige väiksem on nende osatähtsus Rapla (7%) ja Valga maakonnas (5%), Saaremaal 

puuduvad nad sootuks. Riigi tasandi väikesed tuumaalad on olemas kõigis maakondades. 

 

Olulisimad tuumalad ja koridorid, mis moodustavad Eesti „põhivõrgu“ ning seovad meie 

rohealad naabermaade vastavate struktuuridega on kujutatud joonisel 12. Riigi suuri ja 

väikseid tuumalasid täiendavad maakonna tasandi rohestruktuurid ning seovad need omavahel 

ühtseks võrgustikuks. Väga oluline on tagada riigi rohelise võrgustiku suurte struktuuride 

terviklikkus ja toimivus, sest nende säilimiseta ei ole võimalik säilitada ka peenemat 

kohalikku struktuuri. Seetõttu tuleb üldreeglina vältida suurte tehnilise taristu objektide 

rajamist läbi nende. Suurte tugialade suurus ei tohi olulisel määral (üle 10%) väheneda. Suurte 

objektide kavandamisel rohelise võrgustiku tuumaladel, mis eeldavad eraldatust asustusest, 

tuleb lähtuda tuumalade sisemise sidususe ja terviklikkuse põhimõttest.  

 

Erilist tähelepanu tuleb pöörata piirkondadele, kus rohelise võrgustiku suurte struktuuride 

tihedus on väiksem ja sidusus ohustatud (näiteks Kesk-Eestis). 

 

 
Joonis 12. Eesti rohelise võrgustiku riigi tasandi tuumalad ja koridorid 

 

Rohelise taristu eesmärke tuleb arvestada ruumiliste abinõude koostamisel nagu valgalade 

veemajanduskavad, kaitsekorralduskavad, metsamajandamiskavad, looduskaitse korraldamine 

väljapool kaitsealasid,  üleriigiliste taristute planeerimine jt. 

 

Roheline võrgustik seob hästi olemasolevaid kaitse- ja hoiualasid omavahel, moodustades nii 

katkematu võrgustiku, mis aitab kaasa kaitsealade säilimisele ja toimimisele, liikide rändele 

jne. Suur enamus Natura maismaa-aladest jääb maakonnaplaneeringutes määratletud rohelise 

võrgustiku alale: 10 maakonna puhul on rohelisse võrgustikku kaasatud Natura 2000 aladest 



95% ja rohkem, kolme maakonna puhul on  kaasatus ca 90%, Võrumaal on kaasatud 

kolmveerand, Valgamaal vaid ca 60%.  

 

Rohelise võrgustiku kaitse alla võtmine ei ole Eestis otstarbekas ega vajalik. See muudaks 

asustuse püsimise ja arengu maapiirkondades küsitavaks, oleks vastuolus rohelise võrgustiku 

eesmärgiga ja integreeritud ruumilise planeerimise põhimõtetega. Rohelise võrgustiku 

säilitamise meetmed on maakonnaplaneeringutes üldiselt piisavad (vajadusel võib neid 

täiendada või täpsustada suurte linnade lähialadel), kuid üldplaneeringutes tuleb rohkem 

tähelepanu pöörata nende piiride ja kasutustingimuste täpsustamisele.  

 

Rohelise taristu temaatika kerkimine Euroopa Liidu tähelepanu keskmesse annab tunnistust, 

et ka uutes maakonnaplaneeringutes peab järgima senistes teemaplaneeringutes välja toodud 

kasutustingimusi ja soovitusi, et tagada rohelise võrgustiku katkematus ja toimivus. Rohelist 

võrgustikku tuleb täpsustada eelkõige Valgamaal, kus Natura alade määratlemine toimus 

peale maakonna teemaplaneeringu valmimist. Ka teistes maakondades tuleb rohelise 

võrgustiku osa maakonnaplaneeringute ajakohastamise käigus üle vaadata. 

 

Väärtuslike maastike hoidmine, säilitamine ja kestlik kasutamine teenivad osaliselt rohelise 

taristu toimimise eesmärke, kuna sisaldavad loodusväärtusi, poollooduslikke kooslusi jms. 

Maakonna teemaplaneeringutes määratud väärtuslike maastike säilitamise ja kasutamise 

meetmeid on oluline arvestada uute planeeringute koostamisel. 

 

Vajalik on tegeleda Eesti rahvusmaastike määratlemise ja nende säilimist tagavate tingimuste 

väljatöötamisega. See eeldab kindlasti maavalitsuste poolt varem esitatud vastavasisuliste 

nimistute, kirjelduste ja tingimuste ülevaatamist. 



Lisa 1: Muutused aastatel 2000-2011. Üleriigilise planeeringu „Eesti 

2010“ mõju ruumilisele arengule 

Rahvastik. Asustusstruktuur. Regionaalne areng 
RAHVASTIKU VÄHENEMINE JA VANANEMINE 

1.jaanuari seisuga 2011 (Statistikaameti andmetel) elas Eestis kokku 1340122 inimest. 

Võrreldes aasta 2001 algusega on seda ligi 2% vähem. Kaks aastakümmet on kestnud 

rahvaarvu vähenemine – nii väljarände kui negatiivse loomuliku iibe tagajärjel – on 

mõjutanud rohkem või vähem kogu Eestit. Rahvaarv on seejuures vähenenud enamikes 

piirkondades, erandiks vaid mõned linnalähedased omavalitsused.  

 

Kuigi rahvastiku vähenemine on viimastel aastatel aeglustunud, siis suundumuses olulist 

muutust ei tule ja rahvaarv väheneb jätkuvalt mõõduka kiirusega. Statistikaameti prognoosid 

ütlevad, et Eestis elab aastal 2030 kokku 1296382 inimest (nn positiivse prognoosi puhul), 

mis on praegusega võrreldes 3,3% vähem. 

 

Eesti asustussüsteemi ei mõjuta mitte niivõrd rahvastiku vähenemine iseenesest kui see, et see 

vähenemine või kasvamine on piirkondlikult väga erinev. Tallinna, Tartu ja Pärnu ümbrused 

ja suurem osa Harjumaast ja osa Raplamaast on kasvavad või suhteliselt stabiilsed. Eesti 

kagu-, kirde-, kesk- ja lääneosa on seevastu kahaneva rahvaarvuga (Eesti 

regionaalarengustrateegia 2005-2015 alusel). Suuremate linnade ümbruses toimuv elanike 

koondumine survestab elamuehitust. Kahanemine väiksemates keskustes ja maapiirkondades 

on kohati väga drastiline ning seab ohtu sealsed teenused ja elukvaliteedi. Seega, kui Eestis 

tervikuna ei tarvitse rahvastiku vähenemine eriti tugevalt hoomatav olla, siis äärepiirkondade 

jaoks kujutavad sellised rahvastikuprotsessid tõsist sotsiaalse kriisi ilmingut. 

 

 
 

Skeem 1: Rahvaarvu muutus 2010.aastal võrreldes 200.aastaga (Statistikaamet). 

 



Lisades asjaolu, et suurem lahkujaist on nooremas tööeas, moondub rahvastiku vanusstruktuur 

piirkonniti olulisel määral. Tööealiste osakaal rahvastikus kahaneb, elanikkond vananeb ning 

koormus sotsiaalabisüsteemile kasvab. Järgneva kahekümne aasta jooksul Eesti ühiskonda 

enim mõjutav rahvastikuprotsess ongi kindlasti rahvastiku vananemine, mis lööb – seniste 

arengute jätkumisel – tugevamini väikelinnu, maapiirkondi ja ääremaid. 

 

REGIONAALSED ERINEVUSED / EESTI ELATAVUS / RUUMILINE TASAKAALUSTATUS / 

INIMESTE VAJADUSTE RAHULDAMINE / ELUKESKKOND 

Eestile on iseloomulik üldine hõre asustus ja ühekeskuseline ruumistruktuur.  

 

Nii „Regionaalarengu strateegia 2005-2015“ kui üleriigiline planeering „Eesti 2010“ seadsid 

kesksete eesmärkidena üles kõigi Eesti piirkondade kestliku arengu tagamise ja 

asustussüsteemi tasakaalustatud arengu. 

 

Kuigi Eesti on territoriaalselt väike riik, on piirkondlikud erinevused siin märkimisväärselt 

suured. Näiteks on iseloomulik elatustaseme ja konkurentsivõime suur erinevus Tallinna 

linnapiirkonna ja teiste Eesti regioonide vahel. Enamike sellelaadsete näitajate poolest 

ületavadki vaid Tallinn ja Harjumaa Eesti keskmisi. Ülejäänud jäävad alla keskmise. 

 

Eesti regionaalpoliitika ja eelmise üleriigilise planeeringu elluviimisel on üritatud suunata 

riigi arengut viisil, mis tagaks paremad võimalused ka Eesti teistele piirkondadele, kuid – 

paraku – ei ole need püüdlused olnud viljakad. Regionaalsed erinevused Eesti sees ei ole 

olulisel määral vähenenud. 

 

Teiseks oluliseks eesmärgiks seadsid nii „Regionaalarengu strateegia“ kui „Eesti 2010“ 

inimeste põhivajaduste parema rahuldamise tagamise. Põhivajaduste all peeti silmas töö- ja 

elukohti, kvaliteetset keskkonda, haridust, teenuseid ja vaba aja veetmise võimalusi. 

 

Tegelikud arengud viimasel kümnendil on olnud mitmesuunalised – mõned arengud on 

kujunenud vastupidiselt „Eesti 2010“ eesmärkidele, mõned arengud on jälginud planeeringus 

püstitatud suunda. 

 

Praegusel hetkel ei ole kõikidele ühiskonnaliikmetele, sõltumata nende elukohast, tagatud 

võrdsed võimalused nende põhivajaduste (töö ja hariduse saamise ning eneseteostuse 

võimalused) rahuldamiseks. Peamiste teenuste kättesaadavus Eestimaal on viimasel 

kümnendil selgelt halvenenud. Teenuste hulka kohapeal on vähendanud nii riigi- ja 

omavalitsussektori otsused (postkontorite vähendamine, koolide sulgemine jms) kui 

eraomanike äriotsused loobuda ebapiisava kasutajaskonna tõttu teenuste pakkumisest 

väiksemates asulates. Samuti on väiksemates asulates sageli halvem ka pakutava teenuse 

kvaliteet. Maakonnakeskustes ja väikelinnades on küll paljud igapäevased teenused suudetud 

säilitada, kuid riigiteenuste osa on siingi vähendatud.  

 

Teenuste ja töökohtade kättesaadavus on problemaatiline, sest kohalik ühistranspordisüsteem 

ei arvesta inimeste igapäevaseid liikumisvajadusi ega ole piisava katvusega. Liinivõrk on 

aastate jooksul pigem hõrenenud. Ühistranspordi kasutamine on – sõidugraafikute ja erinevate 

piletisüsteemide ühildamatuse tõttu – ajamahukas ja ebamugav. Selle tõestuseks on suurenev 

isikliku auto kasutamine ning ühistranspordi kasutamise vähenemine. 

 

Mitmete rahvusvaheliste ja siseriiklike projektide uurimisvaldkondadest paistab positiivsena 

silma, et olukorra tõsidust ja probleeme teadvustatakse ning lahendusi otsitakse. Plusspoolele 



võib kanda ka Maanteeameti ümberkorraldamise käigus ühistranspordi regionaalse korralduse 

ühtset lahendamist kogu Eestis, mis peaks tagama ühtlasema ja kvaliteetsema teenuse kogu 

riigis. 

 

Positiivseid nihkeid on infotehnoloogia vahendite ja andmeside võimaluste kättesaadavuse 

osas. Lähiaastatel on kavas luua lairiba võrk, mis haarab kogu Eestit. Analüüsid näitavad 

siiski, et Eestil on veel palju ära teha infotehnoloogia võimaluste tegeliku igapäevase 

ärakasutamise osas. 

 

ASUSTUSSÜSTEEMI HIERARHIA / ASULATE VÕRGUSTIK / OLEVA SÜSTEEMI 

SÄILITAMINE / TOIMEPIIRKONNAD 

Eesti tänapäevane asustussüsteem kujunes välja suuresti perioodil 1950ndatest 1980ndate 

aastateni. Sotsialistliku ühiskonnakorralduse tingimustes vähenes kiiresti maarahvastik ja 

mitmekordistus suuremate linnade rahvastik. Peale taasiseseisvumist on toimunud suured 

poliitilised, demograafilised ja majanduslikud muutused, kuid asustussüsteem on oma 

proportsioonidelt jäänud samaks. Muutused on märgatavad üksikute asulate või asularühmade 

osas, kuid struktuur tervikuna on olnud suhteliselt püsiv viimased 50 aastat. 

 

Selle aja jooksul on Eestis välja kujunenud selgepiiriline hierarhiline asustussüsteem. 

Hierarhia tipus paikneb enam kui kolmandikku Eesti rahvastikust hõlmav Tallinna linnastu. 

Lisaks võib eristada kahte regionaalset asustussüsteemi: Lääne-Eesti ja Lõuna-Eesti, mille 

keskusteks on vastavalt Pärnu ja Tartu. Pärnu määratlemine siin keskusena on tinglik, 

tulenedes pigem linna suurusest ja positsioonist haldusteenuste keskusena. Hierarhia 

kolmandal tasandil paiknevad ülejäänud maakonnakeskused, neljandal – enamik väikelinnu. 

Hierarhilisest süsteemist kalduvad kõrvale väga väikese tagamaaga tööstuslinnad, mis 

osaliselt täidavad hierarhia 3. ja 4. tasandi keskustega sarnaseid teenindusfunktsioone. 

Horisontaalsed sidemed asulate vahel on nõrgad. 

 

Eelnimetatust madalamal asub veel kaks selgelt välja kujunenud asustussüsteemide tasandit – 

maakondlik ja piirkondlik. Esimese moodustab maakonnas paiknev üks suurem linn 

(kolmandik kuni pool maakonna rahvastikust) koos mõne kohaliku keskusega. Teisel puhul 

on tegemist väikelinna ja seda ümbritseva tagamaaga. Eraldiseisvatena ei ole need süsteemid 

riigi tasandil esiplaanil, kuid on siiski olulised tüpoloogiliste üksustena ja mitmete 

ruumiprotsesside osas struktuurielementidena (teenuste, töökohtade ja rahvastiku 

ümberpaiknemine, transpordi sõlmpunktid jne). 

 

Tugev ja end taastootev asustushierarhia toob endaga kaasa investeeringute mehaanilise 

suunamise kõrgemal positsioonil olevatesse keskustesse, kus keskne asend ja suurus on 

põhiargumentideks. Selline hierarhia jätab piirkonnad väljaspool suuremaid keskusi otseselt 

sõltuvaks riigi kui terviku (majanduslikust) käekäigust. Jäiga hierarhia kaasnähtuseks – üldise 

rahvaarvu vähenemise taustal – on ulatuslik ääremaastumine ning linnalähedaste ja linnadest 

kaugel olevate piirkondade vahel laienev lõhe töökohtade ja teenuste kättesaadavuse ning 

sotsiaal-majandusliku heaolu osas. 

 

Rahvastiku ja majanduse juurdekasvu osas on selgelt eristumas kaks rühma: ühelt poolt 

Tallinna, Pärnu ja Tartu linnastud ning teiselt poolt maakonnakeskused ja väikelinnad. 

Esimese rühma puhul on protsessid põhiliselt positiivsed, teise rühma puhul aga langevad. 

Kuigi Tallinna linnastu Eesti asustussüsteemis endiselt väga selgelt domineerib, eristuvad ka 

„regioonikeskused“ (Pärnu ja Tartu) selgelt muudest suurematest linnadest oma 

majanduskasvult ja rahvastikuprotsessidelt. Viimase 20 aasta jooksul on nende 3 linnastu 



osakaal Eestis hõivatute osas tõusnud 48%-lt 56%-le. 

 

Teise rühma puhul märkame, et väiksemate maakonnakeskuste ja väikelinnade arengud on 

suuresti ühtlustunud. Esimesed on kaotanud töökohti seoses teenuste ümberpaigutamisega 

„regioonikeskuste“ tasandile, teised – võitnud juurde mõningaid teenindustöökohti 

ümbritsevate maavaldade arvelt. Tulevikus võib eeldada ka selles rühmas suuremate linnade 

eelisarengut, kuna mitmed teenused satuvad väikelinnades väheneva rahvastiku tõttu surve 

alla ning pikaajalise stagnatsiooni tulemusena on nõrk ka väikelinnade demograafiline 

taastootmisvõime (suhteliselt enim vananenud rahvastik). 

 

Mitmed regionaalset arengut suunavad dokumendid näevad maakonnakeskusi „piirkondlike 

arengumootorite“ rollis, kuid tegelikkus ei vasta neile ootustele. Nõrgenevad 

maakonnakeskused suudavad kaasata arengusse peamiselt vaid linnalähipiirkonnad. Selle 

tagajärjeks on nõrgenevad keskus-tagamaa sidemed (sh transpordi osas) ning halvem 

töökohtade ja teenuste kättesaadavus maakondade äärealadel. 

 

Kohalikud maalised keskused on liiga väikesed (ebapiisav rahvaarv) teenuste tagamiseks ja 

keskuste võrk ise on liiga tihe, mistõttu teenindustagamaad vähenevad dubleerimise ja 

ebavajaliku konkurentsi tõttu. See tekitab ohu kaotada rivaalitsemise tõttu oma teenused 

kaugemal paiknevatele linnadele. 

 

Oma positsiooni asustussüsteemis – väheste eranditega – on hoidnud tööstuslinnad. 

Tööstuslinnade tulevik on mõnevõrra ebaselge ja sõltub majanduslikust konjunktuurist (ühe-

ettevõtte-asulates) või majanduspoliitiliste sidemete arengust (Ida-Virumaa suuremates 

linnades). Viimane võib tähendada suhtelist stagnatsiooni aastakümneteks või siis hoopis uut 

kasvu läbi geograafilise asendi potentsiaali ärakasutamise. 

 

Eestis jätkub ka järgnevatel aastatel rahvastiku ümberpaiknemise (eriti: noorte ränne maalt 

linnadesse) ja asustussüsteemi siseste proportsioonide muutumine madalamal hierarhia 

tasandil paiknevate keskuste kahjuks ja suuremate keskuste kasuks. Hierarhia tipus on 

Tallinn, mis ületab olulisel määral teisi keskuseid pakutavate õpi-, töö-, vaba-aja- ja 

eneseteostusvõimaluste osas. Loomulike arengute jätkudes ei saa eeldada juba olevate suurte 

vahede vähenemist sissetulekute taseme, töö- ja õpivõimaluste, teenuste mitmekesisuse, 

liikumisvõimaluste jm osas ega ka geograafilist pööret nendes koondumisprotsessides. 

Samasugust keskus-perifeeria mustrit näitab ka uute ettevõtete ja töökohtade teke. 

 

Kindlasti tuleb asustuse tuleviku prognoosides silmas pidada, et Eesti inimeste liikuvus ja 

liikumise vajadus on märgatavalt kasvanud. Töökohad paiknevad tihti eemal elukohtadest, 

mis tingib vajaduse igapäevaselt liikuda. Selle põhjuseks on nii töökohtade kadumine 

väikelinnadest ja maapiirkondadest kui ka suurem autostumine. Juba aastal 2000 EMOR poolt 

teostatud uuring näitas, et sellele eelnenud paarikümne aasta jooksul oli kaks ja pool korda 

kasvanud inimeste tööalane liikuvus. Kui aastal 2000 töötas väljaspool oma kodulinna või –

valda iga neljas tööl käiv inimene, siis praeguseks on liikuvus veelgi kasvanud. Samal ajal ei 

ole seda toetanud ühistranspordi areng, mistõttu ongi inimesed sageli tööl käimiseks sunnitud 

kasutama autot. 

 

2001 elluviidud projekti „Eesti linnade mõjualad ja pendelränne“ raames eristati Eestis 44 

tõmbekeskust, mis suutsid luua enda ümber toimepiirkondi. Mingil määral võib neid areaale 

eristada ka praegu, kuid viimaste aastate suundumus on olnud töökohtade, teenuste ja 

rahvastiku koondumine maakonnakeskustesse ja teistesse suurematesse asulatesse. Ka enamus 



uutest töökohtadest on loodud linnades ja linnade lähitagamaal. Seetõttu on praeguseks 

tugevate toimepiirkondade arv märgatavalt kahanenud ja kahanemas. Tartu Ülikooli 2010 

uuringus „Regionaalne pendelrändeuuring“ tuuakse välja 19 olulisemat toimepiirkonda (või 

17 toimepiirkonda vaba aja liikumiste põhjal). 

 

Praeguseni ei ole maakonna- ja üldplaneeringute koostamisel ning teede hooldust ja 

ühistransporti puudutavate otsuste langetamisel eriti silmas peetud toimepiirkondade sidususe 

põhimõtteid. 

 

RAHVUSVAHLINE KONKURENTS / RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ 

Eesti elanikest elab 69,5% linnalistes ja 30,5% maa-asulates. Linnastumise tase on madal ning 

meie linnad kuuluvad Euroopa mastaapides keskmiste ja väikeste linnade hulka – viimasteks 

peetakse linnu, kus elab alla 500 tuhande elaniku. Sellised linnad võivad kergesti 

rahvusvahelistumisest ja eduka arengu põhivoolusest kõrvale jääda, kuid ka nende linnade 

areng on väga oluline. Nad peavad olema ümbritsevate alade majanduselu veduriks, pakkudes 

teenuseid ja kompenseerivaid töökohti maapiirkondadele, kus tööhõive kahaneb. 

 

Läänemereregiooni kontekstis ei ole Eesti suuremad linnad praegu eriti tugevatel 

positsioonidel. „VASAB 2030“ nimetab aastal 2010 Tallinna globaalse suunitlusega 

suurlinnapiirkonnaks, millel on puudujääke äriteenuste ja rahvusvaheliste funktsioonide osas. 

Teisi suuremaid linnu – Tartut, Pärnut, Ida-Viru linnastut – nimetatakse vaid vähemtähtsate 

regionaalsete arengukeskustena. Eesti linnu iseloomustab ka nõrk asend rahvusvahelises 

tööjaotuses – puuduvad olulise tähtsusega ressursid, majanduse tehnoloogiline tase on 

suhteliselt madal, tooted väärtusahelates madalal jne. 

 

Tallinn on Eesti peamine arengukeskus ja Tallinna arengut läbi rahvusvahelistumise on 

oluliseks pidanud ka „Eesti 2010“. Pealinnapiirkonna konkurentsivõime kasv peaks tuginema 

pigem kvalitatiivsetel (teadus- ja arendustegevusel tugineva majanduse ning kõrgemat 

lisandväärtust tootva ettevõtluse areng, keerukamaid teadmisi ja oskusi omava tööjõu 

suurenemine) ja mitte kvantitatiivsetel muutustel (rahvaarvu ning töökohtade arvu kasv). 

Väga olulised on rahvusvahelise koostöö võimalused ja positsioon rahvusvahelises 

tööjaotuses. Tallinn on (lisaks idasuunale) huvipakkuv ka potentsiaalse väravana Kesk- ja 

Lõuna-Euroopa suunal.  Tegelikkuses on pealinna tõus rahvusvahelises tööjaotuses osutunud 

suhteliselt piiratuks. Pigem on Tallinna ja tema lähitagamaa areng toimunud just läbi 

kvantitatiivse kasvu teiste Eesti piirkondade arvel. 

 

„Eesti 2010“ rõhutab Tartu kui teise üleriigilise tähtsusega keskuse ja Kagu-Eesti juhtiva 

keskuse tugevdamise vajadust. Kuigi Tartu on ainuke regionaalse keskuse mõõtu välja andev 

linn Eestis ning mitmete näitajate poolest on areng olnud viimasel kümnel aastal edukas, ei 

ole Tartust kujunenud vastukaalu Tallinna mõjujõule. Ka Tartu rahvusvahelistumine ei ole 

andnud soovitud tulemusi. 

 

Lisaks eelnimetatutele keskendus üleriigiline planeering kõigi maakonnakeskuste 

arendamisele, toetudes kohalikele tugevustele ja rahvusvaheliste funktsioonide sihipärasele 

väljakujundamisele. Selle tingimusena nähti kohalikel eeldustel põhinevat spetsialiseerumist 

ning osalemist rahvusvahelises tööjaotuses. Selline rahvusvahelistumine oleks piirkonnale 

arengutõukeks. Keskuste võrgustumist ja koostööd saab tagada läbi maakonnakeskusi ning 

teisi suuremaid linnu siduvate taristute ning sagedase ja usaldusväärse ühistranspordiga. 

 

Rahvusvaheliselt on enam märgatavad olnud Otepää (suusavõistlused), Kuressaare 



(ooperipäevad jm üritused, laevaehitus) ja Viljandi (Viljandi Folk, rahvuskultuuri alased 

üritused ja haridus). Samas ei ole paljud varemtuntud kuurordid (Haapsalu, Narva-Jõesuu, 

Pärnu) suutnud saada piisavalt märgatavaks. Regionaalpoliitiline kompetentsikeskuste meede 

on aidanud mõnedes piirkondades kaasa kohalikul oskusteabel teadusbaasil ja äritegevusel 

põhineva spetsialiseerumise tekkimisele, kuid arenguruumi on veel palju. 

 

Eesti keskuste väiksuse tõttu on väga oluline nende omavaheline suhtlus ja võrgustumine. 

Omavahel hästi ühendatud keskused saavad toimida rahvusvahelises konkurentsis ühtse 

koostöövõrgustikuna, millega paraneb kogu Eesti konkurentsivõime. 

 

Koostöö ei ole oluline mitte ainult riigi sees vaid ka naaberriikide keskustega. Siin võime 

näha mõningaid positiivseid arenguid. MTÜ Tallinna ja Helsinki EUREGIO raames töötavad 

pealinnapiirkonnad koos, leidmaks linnade arengus ühiseid kokkupuutepunkte ja ühishuvisid 

ja neid läbi projektide ka ellu viimaks, mõningast edu on saavutatud koostöös erinevates 

valdkondades. Selle sündimisel on oma roll ka üleriigilisel planeeringul „Eesti 2010“. Küllalt 

aktiivne ja laiahaardeline on olnud koostöö Valga ja Valka vahel. 

 

LINNASTUMINE / VALGLINNASTUMINE / PLANEERIMINE 

Linnastumisprotsesside loomulike trendide puhul asustus ja rahvastik koonduvad 

suurematesse linnadesse ja nende lähiümbrusse. Tavapärastele linnastumisprotsessidele lisaks 

tuleb mainida, et 2000-aastate teisel poolel aset leidnud kinnisvarabuumi ajal langetasid 

omavalitsused kogemuste puudusel ridamisi halbu otsuseid, millega lõhuti väljakujunenud 

asustusstruktuuri ja soodustati valglinnastumist ning jätkusuutmatute keskustest eraldatud 

väikeste elamualade teket.  

 

Viimastel aastatel on valglinnastumine kujunenud Eestis suuremate linnade lähialadel 

oluliseks ruumiprobleemiks. Selle tagajärjel tekivad erinevate huvide ja vajadustega sotsiaal-

territoriaalsed kooslused, konfliktsituatsioonid valdade juhtimisel ja planeerimisel. Uued 

killustatud elamualad lõhuvad valdade territoriaalset ja sotsiaalset terviklikkust. Samas on 

takistatud ka nendel aladel teede korrashoid ja elanike varustamine mitmete teenustega. 

 

Üleriigilist planeeringut „Eesti 2010“ on rakendatud eelkõige maakonnaplaneeringute kaudu, 

kuid neil on olnud väheldane mõju linnade ja nende lähiümbruse arengule. Nii on linnade 

ümbruse valglinnastumine arenenud sõltumatult üleriigilise planeeringu põhimõtetest. See 

võib olla tingitud nii selgete juhiste puudumisest üleriigilises planeeringus – „Eesti 2010“  

probleemi nimetatud kujul prognoosida ei suutnud – kui ka omavalitsuste kogemuse 

puudumisest kinnisvarabuumi ohjamisel ja planeerimise korraldamisel. 

 

Majanduskasvu periood näitas selgelt ära valglinnastumise miinused ja suure kulukuse 

ühiskonnale. Sellist energiamahukat eluviisi saab harrastada vaid laenude toel. 

Majandussurutis on planeeritud väikeste elamupiirkondade väljaehitamist mõnevõrra 

pärssinud, kuid on alust arvata, et surve lähiaastatel taas tugevneb. 

 

Üldiselt on kehtiva üleriigilise planeeringu mõju asustusstruktuuri kujunemisele olnud 

vähene. Asustust on suunatud ühekordsete otsuste kaudu (sageli läbi detailplaneeringute). 

Peamiseks probleemiks ongi sealjuures olnud strateegiliste otsuste langetamine liiga detailsel 

tasandil, mistõttu otsustajatel on puudunud nö suurem pilt. Üld- ja detailplaneeringutega 

kehtestatud võimalused ületavad praegu mitmetes piirkondades uute elamu- või ärialade 

rajamise tegeliku vajaduse ega arvesta riiklikult oluliste taristuobjektide kavandamise 

vajadustega. Sotsiaalse taristu, puhkealade jm teenuste arendamine ei ole samas arendajate 



kavadega sammu pidanud. Seda väljendab igapäevaelus suurte linnade lähistel kooli- ja laste-

aiakohtade puudus, rohealade ja puhkealade täisehitamine, avalike ühiskasutusega alade 

(mänguväljakud, pargid) ja ühistranspordi kasutamise võimaluste puudumine uusasumites 

jms. 

 

HAJAASUSTUS JA MAASTIK 

Tugevate mitmetasandiliste koondumisprotsesside tulemusena on ohustatud hajaasustuse kui 

Eesti kultuuriloolise pärandi säilimine kestliku elukeskkonnana.  

 

Hajaasustusest räägitakse mõnikord kui „luksuslikust elustiilist“, kus kulutused inimese kohta 

teede korrashoiule, transpordiühenduste tagamisele jne on kõrged. Mõnikord viidatakse 

hajaasustusele – vananenud rahvastiku tõttu – ka kui ulatuslikule hoolekande alale.  

 

Hajaasustuse probleemide kõrvaleheitmine võib ajutiselt anda võimaluse kulutusi kokku 

hoida, kuid kaotab see-eest Eesti maastikulise eripära ning hävitab poollooduslikud 

kooslused, mille üle tunneme praegu õigustatult rahvuslikku uhkustunnet. 

 

Hajaasustuse säilimine on seotud väärtuslike maastike ja rohevõrgustiku teemadega, sest siin 

elavate inimeste rolli maastike säilitamises ei tohi alahinnata. „Eesti 2010“ seadis eesmärgiks 

pärandkultuurmaastike väljaselgitamise ja nende kasutusrežiimi täpsustamise 

maakonnaplaneeringutes ning asustuse ja maakasutuse planeerimisel rohelise võrgustiku 

põhimõtete arvestamise. Selles on saavutatud olulist edu, kuna maakonnaplaneeringutes (ja 

paljudes üldplaneeringutes) on rohelise võrgustiku ja väärtuslike maastike määratlemine 

teostatud ja kasutustingimused määratud. 

  

Looduskeskkond ja loodusressursid 
Üleriigilise planeeringu „Eesti 2010“ üheks väga oluliseks teemaks oli eluslooduse ja 

maastike kaitse ning selle orgaaniline sulandumine keskkonnakujundusse. Samas ei lähenetud 

teemale kitsalt kaitse seisukohalt, vaid oluliseks peeti tasakaalustatud ja kestlikku arengut 

ning inimese tervislikku ja esteetilist ümbruskonda. 

 

Viimasel 10 aastal on Eestis tegeletud aktiivselt kaitsealade ümberkorraldamisega ning 

NATURA 2000 hoiualade määratlemisega. Praeguseks on oluline osa riigi territooriumist 

kaitse- ja hoiualade all – 17,4% maismaast ja 27,4% merealadest. Mitmetes maakondades 

küünib see protsent veelgi kõrgemale, nagu Pärnumaal 22,9%, Hiiumaal 23,1% ja Läänemaal 

isegi 31,3%. Mahtude poolest on Eesti oma rahvusvahelised kohustused täitnud. Probleemid 

hoiualadega seoses on pigem selles, et mitmetel juhtudel asendati kaitsealadel maastikukaitse 

liigikaitsega, mis jätab algse kaitse eesmärgi varju. Samuti ei selgitatud inimestele õigesti, 

mida toob kaasa hoiualade moodustamine, mistõttu hiljem kehtestatud ranged tingimused olid 

inimestele ootamatud. Hoiualade määratlemisel ei arvestatud alati kehtivate planeeringutega. 

 

Keskseteks teemadeks „Eesti 2010“ puhul olid rohelise võrgustiku planeerimine ja väärtuslike 

maastike määratlemine. Mõlemad teemad leidsid käsitlemist maakonnaplaneeringutes üle 

kogu Eesti ja ka paljudes uutes üldplaneeringutes. Nimetatud planeeringud tegelesid nende 

teemadega sügavuti ning ühtse metoodika alusel. 

 

Selle tulemusena sündisid kokkulepped rohelise võrgustiku tuumalade ja koridoride ning 

väärtuslike maastike paigutuse kohta ja kasutustingimused ja soovitused tegevuste 

planeerimisel nendel aladel. 



 

Rohelise võrgustiku määratlemisel haarati kaasa kõik kaitse- ja hoiualad ning tagati nende 

omavaheline sidustamine. Võrgustiku toimimine peab tagama keskkonna  loodusliku 

iseregulatsiooni säilimise ja väärtuslike looduskoosluste kaitse, aga ka looduslähedase 

majandamise, elulaadi ja rekreatsiooni ning looduslike alade ruumilise kättesaadavuse. 

 

Praeguseks on olemas üle-eestiline toimiv võrgustik, mille kasutusreeglitega planeerimisel 

arvestatakse. Mõningaid probleeme on rohelise võrgustiku katkematuse tagamisel suurte 

linnade (Tallinn, Tartu) lähiümbruses. 

 

 
 

Skeem 2: Roheline võrgustik, maakonnaplaneeringute baasil (joonis KKMin ITK). 

 

Väärtuslike maastike määramisel lähtuti erinevate väärtuste paljususest mingis piirkonnas. Ka 

siin lepiti kokku nii maastike piirides kui ka asustuse ning maakasutuse iseloomus ja režiimis. 

Mõningates paikades koostati ka konkreetsed maastikuhoolduskavad. Kogemus näitas, et 

kava elluviimine sõltub täiesti kohalikust initsiatiivist, mistõttu ei ole hoolduskavade keskne 

koostamine õigustatud. Enamike väärtuslike maastike kohta on tänaseks hoolduskavad 

koostamata ja ellu viimata. 

 

Kõik maakonnad esitasid kandidaadid Eesti rahvusmaastike määratlemiseks. See teema ei ole 

praeguseks lõplikku lahendust leidnud. 

 

Looduskeskkonna hea seisundi säilitamise ja edasise parandamise tagamiseks tõi „Eesti 2010“ 

välja ka rea meetmeid ühistranspordi konkurentsivõime parandamiseks ja energeetika 

ümberkorraldamiseks. Mitmed neist on olulised ka käesolevas planeeringus. 

 

Merealade planeerimisega „Eesti 2010“ ei tegelenud. 

 



Majandus, energeetika ja transport 
Praegu toimivad Eesti ruumilised sidemed välismaailmaga peamiselt läbi Tallinna. Läbi 

Narva, Pärnu ja Tartu toimivad sidemed on teisejärgulised. Tervikuna on väliskontaktide (sh 

kaubavahetuse) maht suhteliselt väike, mis on osaliselt tingitud Eesti poliitgeograafilisest 

asendist, aga ka taristute ebapiisavusest. Maismaaühendustelt teiste Euroopa Liidu riikidega 

moodustab Eesti pigem „saare“, mille territoriaalne sidustatus Euroopa tuumikregiooniga on 

väga väike. Praegu on ühendus võimalik vaid maanteid pidi. See ei ole kiire, mugav ega 

ohutu. 

 

Eesti rahvusvahelise reisiliikluse vood on viimasel kümnel aastal kasvanud nii mere-, õhu- kui 

autotranspordis, nagu ennustas ka üleriigiline planeering „Eesti 2010“, kuid valdkonna arengu 

sõlmküsimusena nähti poliitilist seisukohta reisiraudtee arendamisel – eelkõige kaasaegse 

kiire reisirongiühenduse loomiseks Kesk-Euroopa suunal. Juba aastal 2000 puudus Eestil 

igasugune reisirongiliiklus lõunasuunal. Oli selge, kiirrongiühenduse loomine eeldab 

ulatuslikke investeeringuid taristusse ja kokkuleppeid naaberriikidega. 

 

 
Skeem 3: Euroopa suurlinnade vahelised igapäevased raudtee- ja lennuühendused. 

 



Selliste kokkulepete saavutamine on kulgenud aeglaselt ja vaevaliselt, kuna iga riik eraldi on 

näinud prioriteedina pigem panustamist Venemaa suunale. Eesti maailmapoliitiliselt ja –

majanduslikult ääremaaline asend on muutnud ka oluliste rahvusvahelist „läbimurret“ 

võimaldavate taristute väljaehitamise keeruliseks – nii vähese rahvusvahelise huvi kui ka 

suhteliselt suurte kulutuste tõttu. Praeguseks on eeluuringutega jõutud siiski lõppfaasi ning 

otsuste tegemiseks on aeg küps. Ka Euroopa Liit on avaldanud oma toetust Rail Baltic 

projekti elluviimisele. Rahvusvahelise kiirrongi teelt on pühitud ka eelmise üleriigilise 

planeeringu koostamise ajal veel väga aktuaalne probleem – piiriületustega seotud takistused. 

 

Üleriigilises planeeringus Eesti 2010 kavandatud Rail Baltica kiirraudtee koridor kajastub 

Harju maakonnaplaneeringus, kuid Rapla ja Pärnu maakonnaplaneeringutes on trass vaid 

leidnud mainimist ilma asukohta valimata. Harju maakonnaplaneeringus ja Viimsi valla 

üldplaneeringus on kajastatud ka perspektiivse Tallinn-Helsinki tunneli suudme ja võimaliku 

trassi ala. 

 

Eesti on territoriaalselt väike riik. Juba üleriigiline planeering „Eesti 2010“ nägi ette, et 

autotransport ei ole valdkond, mille abil oluline aeg-ruumiliste vahemaade vähendamine oleks 

võimalik. Teede lühendamisel saavutatav ajavõit on väike ja kiiruste tõstmine aastaringselt 

üle 90 km/h ei ole võimalik. 

 

Väikese riigi kohta ebanormaalselt suurte aeg-ruumiliste vahemaade vähendamiseks nähti 

lahendusena suurendada reisijateveo kiirust, sagedust ja mugavust kolmel rahvusvahelisel 

raudteeliiklussuunal (Tallinn-Tartu-Valga/Petseri, Tallinn-Narva ja Tallinn-Pärnu). 

Korralduslike meetmetega oli kavas siduda koostoimivaks süsteemiks eri transpordiliigid eri 

tasanditel ning suurendada maakohtade avaliku transpordiga kaetust. 

 

Kui aastal 2000 suhtuti reisirongiliikluse arendamise plaanidesse veel suhteliselt 

vastumeelselt, siis viimastel aastatel on toimunud siin nihe paremuse poole. On aru saadud 

sellest, et vaid raudteel on Eesti aeg-ruumiline „kokkusurumine“ tegelikkuses võimalik. 

Arvatavasti on siin oma roll olnud ka Euroopa Liidu transpordipoliitikatel, mis taotlevad 

efektiivsemaid ja keskkonnasõbralikumaid lahendusi. Ehk on siin oma roll ka Islandil 2010 

toimunud vulkaanipurskel ja teistelgi sündmustel, mis on näidanud lennutranspordi 

haavatavust ja ebakindlust. 

 

Aastal 2004 võeti üles kasutuskõlbmatuks muutunud raudtee Haapsalust Riisipereni ja aastal 

2008 Pärnust Mõisakülani. Mõisaküla-Rujiena lõik Lätis oli demonteeritud juba varem. 

Lisaks on suletud Sonda-Aseri lõik ja rongiliiklus on lakanud ka Valga-Piusa lõigul.  

 

Aastal 2011 valmis uuring Haapsalu (Rohuküla) raudteesuuna taastamisvõimaluste 

väljaselgitamiseks, mis andis mõõdukalt positiivse sõnumi. Eesti riik on läbi viinud 

rahvusvahelised hanked uute elektrirongide ostmiseks aastal 2012 ja uute diiselrongide 

soetamiseks aastatel 2013-2014. Riik on renoveerinud mitmeid raudteelõike: näiteks Tapa-

Narva, Tallinn-Tartu-Valga ja Tartu-Koidula lõikudel on lubatud kiirus nüüd tõstetud 120 

km/h, välja on ehitatud suure läbilaskevõimega Koidula piiripunkt, renoveeritakse Türi-

Viljandi ja Keila-Riisipere lõike jne. 

 

Üleriigilises planeeringus „Eesti 2010“ kavandatud Tallinna raudtee ümbersõidu koridor 

kajastub Harju maakonnaplaneeringus, kuid on praeguseks takerdunud üldplaneeringute 

tasandil – probleemiks nii uued elamurajoonid raudteetrassil kui riigipoolne selgusetus maa 

võõrandamise küsimuses. 



 

Lennujaamade areng on toimunud üldjoontes vastavalt planeeringule. Olulisimaks 

rahvusvaheliseks õhuväravaks on Tallinna Lennart Meri lennujaam, mida on edasi arendatud. 

Reisiliikluseks on taasavatud Tartu lennujaam ja rekonstrueeritud on Kuressaare lennujaam. 

Need mõlemad ja Pärnu lennujaam on olnud avatud ka rahvusvaheliseks reisiliikluseks. 

Tallinna, Pärnu, Kuressaare ja Kärdla lennuväljad teenindavad ka riigisiseseid lennuliine, 

mille sagedus suurenenud ei ole. 

 

„Eesti 2010“ kavade kohane turismile suunatud Saaremaa süvasadam on valminud. Oluline 

areng on toimunud Sillamäe sadamas ning arenenud on ka Tallinna, Muuga, Paldiski, Pärnu, 

Virtsu ja Kunda sadamad. Loodetud Roomassaare-Riia ja Virtsu-Hanko parvlaevaliinide 

asemel on hooajati käigus olnud Mõntu-Ventspilsi ja Sillamäe-Kotka liinid, millest viimane 

on küll nüüdseks lõpetanud tegevuse). Tartu-Pihkva laevaliini ei ole avatud. Saarte ja mandri 

vaheline regulaarlaevaliiklus on hästi toiminud ning üleveopotentsiaal on märgatavalt 

kasvanud seoses uute laevade liiniletoomisega. Väikesadamate (sh jahisadamate) areng on 

olnud arvestatav, kuid paljud neist ei vasta endiselt kaasaja nõuetele ega ole ametlikult 

sadamana kasutatavad. 

 

Vajalikuna nähti kohalike ja linnadevaheliste ühistranspordiliinide sõiduplaanide 

koordineerimist. Seda ei ole praeguseks veel suudetud teha. Küll aga on tööle rakendatud 

ühtne reisiinfo portaal www.peatus.ee, kust inimene leiab teabe nii bussi kui rongiliikluse 

kohta. Maanteeametis on loodud ühistranspordi osakond ning aastaks 2012 korraldatakse 

ümber regionaalne ühistranspordikorraldus viisil, mis tagab erinevate ühistranspordiliikide ja 

erinevate tasandite tõrgeteta koostöö. 

 

Maanteedest peeti „Eesti 2010“ oluliseks Via Baltica (Tallinn-Pärnu-Riia), Via Vironia 

(Tallinn-Narva-Sankt-Peterburg), Via Estica (Tallinn-Tartu-Pihkva) ja Via Hanseatica (Jõhvi-

Tartu-Valga-Riia) suundi. 2011 käib esmatähtsate rahvusvaheliste maanteekoridoride (Via 

Baltica, Via Vironia, Via Estica) planeerimine läbi maakonna teemaplaneeringute. Jutuks oli 

ka nn Via Livonia ehk Tartu-Viljandi-Pärnu otsetee, kuid praeguseks selle kohta otsus 

puudub, nagu on ebaselge ka vajadus selle järele. 

 

Viimase aastakümne jooksul on toimunud märgatav liikluskoormuse kasv ja turvalisuse 

vähenemine suuremate linnade lähiümbruse teede ja linnade ümbersõiduteedel, mistõttu on 

oluline rõhk pandud nende teede ümberehitamisele. Maapiirkondades on jätkunud 

kruusateede viimine mustkatte alla, kuid see ei ole olnud piisav vajaduse rahuldamiseks. 

 

Aastal 2000 peeti oluliseks Tallinn-Muuga, Paldiski-Ämari, Kirde-Eesti, Kagu-Eesti, Tartu ja 

Pärnu logistilise potentsiaali väljaselgitamist ja transiitkaupade jaotuskeskuste loomist. 

Praeguseni töötavad edukalt 1999 loodud Muuga ja Sillamäe I kontrollitüüpi vabatsoonid. 

Muuga sadama juurde luuakse ulatuslikku tööstusparki, ehitamisel on tööstusparki 

teenindavad ühendusteed, viaduktid, laiendatakse raudteesõlme. Sillamäel on valminud suur 

sadamakompleks koos sinna juurde kuuluvate teede ja raudteeühendustega. 1999 loodud 

Valga vabatsoon tegutseb II kontrollitüüpi tsoonina. Paldiski I kontrollitüüpi vabatsoon 

alustas tööd 2010 lõpul. Sillamäe, Paldiski ja Muuga tegevust on pikendatud aastani 2025. 

Valga tsoon lõpetab tegevuse 2013. 

 

Telekommunikatsioonide edendamine inimeste sõiduvajaduse vähendajana on tänaseks 

omandanud uue värvingu, kuna andmeside vähendab küll igapäevaseid rutiinseid sõite, kuid 

loob uutmoodi ja laialdasema liikumisvajaduse. Tegevus kogu Eesti katmisel 



lairibaühendustega on lähiaastate küsimus. 

 

Energeetika puhul võttis „Eesti 2010“ suuna järk-järgulisele üleminekule loodusliku gaasi 

ning taastuvate energiaallikate suuremale kasutamisele ning Eesti ühendamisele Läänemere 

piirkonna elektrivarustuse- ja gaasivõrkudega. 

 

Peamiseks elektrienergia tootmise allikaks on Eestis endiselt põlevkivi. Kuid juba aastaks 

2016 võib oodata senise Eesti elektrienergiaga varustamise paradigma muutumist, kuna 2015 

rakenduva Euroopa Liidu direktiivi 2001/80/EÜ lisa III A osas sätestatud väävlisidumise 

taseme piirangute tõttu tuleb kuni 6 põlevkivil töötavat generaatoriplokki sulgeda. 

 

Loodusliku gaasi kasutamine tööstuses ja küttesüsteemides on viimasel kümnel aastal 

kasvanud, kuid maagaasi hinnatõus ja aeg-ajalt esinev tarnete katkestamise oht on viimastel 

aastatel gaasivõrgu laiendamist piiranud. Eesti riik peab vajalikuks lahutada gaasi tarnijad ja 

selleks vajaliku taristu, mis looks eelduse konkurentsi tekkimiseks. 

 

Planeeringus „Eesti 2010“ hinnati oluliseks maagaasil töötavate elektri ja soojuse 

koostootmisjaamade rajamist suurematesse linnadesse. Praeguseks on sellised jaamad rajatud 

Tallinna (Väo) ja Tartu (Luunja) lähistele ning Pärnusse. Elektri ja soojuse tootmiseks 

kasutatakse neis peamiselt turvast ja puiduhaket. Maagaasi praegusel hetkel ei kasutata, kuigi 

Pärnus on olemas isegi vastav katel. 

 

 



Skeem 4: Tuuleenergeetika potentsiaal Euroopas. 

 

Taastuvatest energiaallikatest peeti oluliseks turba ja puidu potentsiaali. Muude kasutamist 

suuremas mahus peeti ebarealistlikuks. Praeguseks on seisukohad mõnevõrra muutunud – 

tuulepotentsiaali hinnatakse väga kõrgelt. Ka energiaallikate ring, millest räägitakse on laiem 

– põhk, vili, maasoojus, laineenergia jne. Ka tuumajaama rajamist ei peeta enam liiga 

radikaalseks mõtteks. 

 

Tuuleenergia kasutuselevõtt on olnud oodatust märgatavalt kiirem – Lääne- ja Põhja-Eestis on 

rajatud mitmeid uusi tuuleparke. Algatatud on vastav teemaplaneering Pärnu, Lääne, Saare ja 

Hiiu maakondades. Jõuliselt on esile kerkinud tuuleenergia tootmise kavatsused merealadel. 

 

Eesti olukorda on muutnud ka elektrituru avanemine. Ühekülgse energeetilise välissõltuvuse 

vältimiseks ja energiajulgeoleku tagamiseks on ka praegu olulised head ühendused 

Läänemerepiirkonna ühtse elektrisüsteemi ja gaasivarustussüsteemiga. Aastal 2006 avati 

esimene Eesti ja Soome vaheline kaabelühendus EstLink 1 (Harku-Espoo). EstLink 2 (Püssi-

Anttila) rahastamine on otsustatud ning ühendus peaks käiku minema aastal 2014. Algamas 

on Eesti ja Läti vahelise kõrgepingeühenduse planeerimine läbi maakonnaplaneeringute. 

Eesti-Soome gaasiühendus ei ole tänaseks veel teostunud. 

 

Oluliseks teemaks energia valdkonnas on energiasääst ja –tõhusus. Eestis on viimastel aastatel 

aktiivselt tegeletud hoonete energiamärgiste ja energiaauditite koostamisega. Hoonete 

soojustamisele on tehtud kulutusi, mida on osaliselt korvanud ka riik. Siiski on Eesti 

mahajäämus selles valdkonnas – võrreldes, näiteks, Põhjamaadega – veel üsna suur. 

 

Energiasäästumeetmena on vähe räägitud ühistranspordi eelistamisest autoliiklusele, mis 

võimaldaks vähendada keskkonna saastamist ja sisseostetava fossiilse kütuse kogust. 

Elektriautode kasutuselevõtuga avalikus sektoris on astutud esimene samm kütusesõltuvuse 

vähendamiseks, kuid kuni ei muutu elektri tootmise viis (põlevkivienergeetika), ei saa 

elektriauto puhul veel rääkida keskkonnasõbralikust alternatiivist. 

 

Kokkuvõtteks 
Üleriigiline planeering „Eesti 2010“ on Eesti ruumilist arengut mõjutanud peamiselt läbi 

maakonnaplaneeringute ja teemaplaneeringute. Vähemal määral on selle seisukohtadega 

arvestatud üldplaneeringute koostamisel ja riigi arengu suunamisel läbi erinevate 

arengukavade. Üleriigilise planeeringu tegevuskava oli lühiajaline ja selles toodud tähtaegade 

möödumisel jäi tegevuskava uuendamata. 

 

Juhindudes üleriigilise planeeringu eesmärkidest on kõik maavalitsused koostanud 

maakonnaplaneeringud ja teemaplaneeringud „Asustust ja maakasutust suunavad 

keskkonnatingimused“ (roheline võrgustik ja väärtuslikud maastikud) ja „Sotsiaalne 

infrastruktuur“. Koostamisel on nelja maakonna teemaplaneeringud tuuleenergia 

kasutuselevõtuks ja mitmed teemaplaneeringud põhimaanteede trassivaliku teostamiseks. 

 

„Eesti 2010“ peamine väärtus on selles, et see dokument pani aluse riigi terviklikule 

ruumilisele käsitlemisele planeerimises. Planeerimise viimiseks kogu riigis ühtsetele alustele, 

arvestades riigi huve, vahepealse kiire majandusarengu perioodil saadud kogemusi ja 

lisandunud planeerimisalast oskusteavet, tuleb lähiaastatel koostada uued 

maakonnaplaneeringud. Eesmärk on maakondade arengusuundade terviklik ülevaatamine ja 



arengu tingimuste seadmine. Sel viisil on võimalik oluliselt tõsta maakonnaplaneeringute 

kvaliteeti. 

 

Oluline on tõhustada riigis planeerimisalast järelevalvet, kokku leppida üleriigilise 

planeeringu elluviimiseks pikaajaline tegevuskava ning paika panna monitooringusüsteem. 

Nii saab hoida riiki soovitud arenguteel, kasutades ära või pehmendades trendide mõjusid.  
 


