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Sissejuhatus 
(1) 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, transpordiühenduste ja 

üleriigiliste tehniliste taristute arengu suunamiseks, arvestades keskkonna eripärasid. 

 

(2) 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. 

 

(3) Kümme aastat peale esimese planeeringu heakskiitmist vajab Eesti riik üheselt uut 

üleriigilist planeeringut, kuna väga oluliselt on muutunud nii maailm meie ümber kui ka 

olukord Eestis. 2004.aastal sai Eestist Euroopa Liidu liige. See on loonud ridamisi uusi 

võimalusi ning muutnud taustsüsteemi, milles Eesti riik toimib. Nii see kui muutused 

ühiskonnas vajavad asjakohast arvesse võtmist kõigi tasandite planeeringutes. Maakonna- 

ja üldplaneeringud vajavad sisendi ja suunistena ajakohast lahendust üleriigilise tasandi 

küsimustele, mida saab pakkuda vaid üleriigiline planeering. 

 

(4) Lisaks sellele on eelmise üleriigilise planeeringu periood lõppenud ning uuendamine 

seetõttu igal juhul vajalik. Tegevuskava on kaotanud oma ajakohasuse juba mõnda aega 

tagasi, mistõttu ei täida planeering enam oma eesmärke kavandatud efektiivsusega. Riigi 

arengu suunamise aluseks on olnud pigem harukondlikud arengukavad, mis on lähtunud 

olulisel määral – lisaks Eesti riigi vajadustele – ka Euroopa Liidu poliitikatest. 

 

(5) 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. 

 

(6) Üleriigilise planeeringu “Eesti 2030+” peamine eesmärk on – vastavuses 

planeerimisseaduses sätestatuga – koordineerida ja suunata valdkondlikke ja regionaalseid 

arengukavasid ning poliitikaid viisil, mis tagavad riigi soovitud ruumilise arengu. “Eesti 

2030+” tegeleb nende kavade ja poliitikate ruumilise väljundiga. 

 

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

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

üleriigiline planeering „Eesti 2010“, strateegia „Säästev Eesti 21“ ning „Eesti 

Kasvuvisioon 2018“ majandusarengu stsenaariumid. 

 

(8) 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 läbi mahuka kaasamise planeeringu kodulehe ja mitmete avalike tutvustuste kaudu. 
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1. Olulisemad riigi arengut mõjutavad tulevikusuundumused 
(1) 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. 

 

1.1. Üleilmsed trendid 
(2) 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. 

 

(3) Maailmamajanduse raskuskeskme nihkumine Aasiasse (eeskätt Hiinasse ja Indiasse) 

kujundab ümber üleilmastumise geograafilise väljendumisviisi. Rahvusvahelises töö-

jaotuses 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.  

 

(4) Teadmispõhist majandust on OECD 1996 defineerinud 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 info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (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.  

 

(5) 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 
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hinnaga. Rahvastiku vananemine koormab kasvavalt eelkõige Euroopa ja Jaapani 

sotsiaalsüsteeme ja aeglustab majanduskasvu. 

 

(6) 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. 

 

(7) Kliima soojenemine on mõõtmistega fikseeritud üle sajandi pikkuse ajavahemiku vältel. 

Selle seletus inimtekkelise kasvuhoonegaaside emissiooni kasvuga on leidnud laialdast 

toetust rahvusvahelises teadlaskonnas ning laiemas üldsuses. Kliima 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 kliimalepetel ja riikide 

kliimapoliitikal, mis on suunatud madala süsinikuemissiooniga maailma poole. 

 

(8) 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. 

 

(9) Taastuvenergeetika eelisarendamine on eeskätt arenenud lääneriikides kliima soojenemise 

ohu taustal leviv suundumus. Selle kõrval tegeletakse mitmetes riikides ka tuumaenergia 

osatähtsuse suurendamisega. Lisaks tegeletakse tavapäraste tehnoloogiate puhtamaks 

muutmisega (nt „puhtad“ kivisöetehnoloogiad). Samuti tähtsustub energiasääst. 

 

(10) „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. 

 

1.2. Euroopa Liidu poliitikatest 
(1) 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. 

 

(2) Oma keskkonnapoliitikaga on Euroopa Liit on maailma keskkonnakaitse liider. Liit on 
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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. 

 

(3) 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. 

 

(4) 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. 

 

(5) 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 tasakaalustab valitsevat linnastumistrendi. 

 

(6) Välispoliitika suundadest pakub meile eeskätt huvi suhete areng Venemaaga. Euroopa 

Liidu ja Venemaa vaheliste suhete areng on olnud heitlik. Suund on siiski suhete 

igakülgsele tihenemisele, ja mitmes mõõtmes avaldub see ka Eesti puhul – eelkõige 

kaubanduse kasvus, sellega kaasnevas vedude mahus ning ka inimeste liikumises. Mitmed 

suured taristuprojektid avaldavad mõju nii Euroopa Liidu riikidele kui ka Venemaale. 

Suhete seisundi kujunemine on kõigele vaatamata raskesti prognoositav. 

 

1.3. Trendide võimalikud mõjud Eesti ruumstruktuurile 
(1) 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. 
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(2) Megatrendide ja Euroopa Liidu poliitikate koosmõju analüüs näitab, et kuigi Eesti 

asutussüsteemis võib aset leida teatud nihkeid, jääb ruumiline struktuur oma põhijoontes 

püsivaks. 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. 

 

(3) Mitmed prognoosid näitavad, et rahvastiku vananemine on Eestis vältimatu protsess. Seda 

võimendab 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. 

 

(4) 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. Niimoodi liigub 

linnastumine varjatult maale, sest uusasumitest külad on oma iseloomult eeslinnad. Teisalt 

väljendub linnastumine ka selles, et maaelanike tööalane pendelränne kasvab, millega 

linlik elulaad imbub maale. 

 

(5) 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 töökohtade 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 
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atraktiivsemaks. 

 

(6) 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 

maakonna 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. 

 

(7) Maa-asustust aitavad alal hoida 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. 

 

(8) 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. 



10 

 

Taastuvenergia väiketehnoloogiate kasutuselevõtt parandab elamisvõimalusi ääremaade 

külades ja väikesaartel. 

 

(9) Euroopa Liidu keskkonnapoliitikates ja strateegiates rõhutatud elurikkuse hoidmine, 

ökoloogilised teenused ja kestlik looduskasutus avaldavad mõju väga mitmetes 

eluvaldkondades – loodushoiust kuni transpordikorralduse ja planeerimiseni. 

 

(10) Transpordi- ja energiavõrkude arendamine toimub riiklike poliitikate kaudu. Seetõttu 

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

vahendavad meile ka üleilmse kliima soojenemise mõjusid. 

 

(11) Euroopa transpordipoliitika valguses on jätkuvalt oluline parandada Eesti seotust 

Euroopa Liidu tuumikpiirkondadega, sh kiirraudtee ühenduse loomine Läänemere 

idarannikul (Rail Baltic), 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 logistikakes-

kusi. 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 nutikate logistiliste juhtimissüsteemide 

kasutuselevõtt, integreeritud transpordilahendused linnades, mitmeliigiliste koridoride 

arendamine linnade vahel. Muidugi on väga tähtis ka liikluse ohutus. 

 

(12) 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 Liidu keskkonna- ja 

energiapoliitikad survestavad Eestit panustama taastuvenergeetika eelisarendamisele. 

Maa- ja veealade kasutuses on seetõttu prognoositavad nihked tuuleparkide rajamisele 

eeskätt rannikule ja rannikumerre. Siin võib tekkida konflikte keskkonnakaitse või 

elukvaliteedi eesmärkidega. 

 

(13) Euroopa Liidu ja Venemaa suhete arengu mõjud Eesti ruumstruktuurile on suuresti 

määramatud, kuid lähipiirkonna suurte taristuprojektide elluviimisel on selgelt mõju ka 

kogu Eestile (mitte pelgalt Venemaaga piirnevatele aladele). 
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2. Visioon Eesti 2030  
(1) Iga arengudokumendi, sh üleriigilise planeeringu terviklikkust ja sisemist kooskõla aitab 

tagada selgelt väljendatud visioon. Visioonis võetakse kokku kõige olulisem, mida 

soovitakse antud planeeringuga saavutada ja kuhu jõuda. Olles piisavalt ambitsioonikas, 

peab visioon samas olema „jalgadega maas“ ning lähtuma realistlikest hinnangutest 

keskkonnale ja riigi võimalustest. 

 

(2) Kahaneva ja vananeva rahvastikuga riigina, mis üha enam linnastub ja mille 

rahvusvaheline majanduslik konkurentsivõime vajab tugevdamist saame ruumilisel 

planeerimisel panustada eeskätt olemasoleva asustussüsteemi ja taristute paremale 

toimimisele. Asulate väiksust ja rahvastiku hõredust  saab väikeriik kompenseerida läbi 

sise- ja välisühenduste parandamise. Eestile omane elukeskkonna looduslähedus ja 

mitmekesisus, elamiseks sobiva vaba maa rohkus ja tihe teedevõrk tuleb muuta teadlikult 

arendatavateks tugevusteks.  

 

(3) Järgnevate aastate peamine arengueesmärk Eestis on tagada elamisvõimalused igas 

Eesti paigas ja kogu riigi territooriumil. Selleks tuleb luua vajalikud tingimused: 

kvaliteetne elukeskkond, head ja mugavad liikumisvõimalused ning varustatus oluliste 

võrkudega. Sellest lähtudes sõnastatakse Eesti visioon aastaks 2030 järgmiselt: 

 

(4) Eesti on sidusa ruumistruktuuriga, mitmekesise elukeskkonnaga ning 

välismaailmaga hästi ühendatud riik. Hajalinnastunud ruum seob tervikuks 

kompaktsed linnad, eeslinnad ja traditsioonilised külad, väärtustades võrdselt neid 

erinevaid elamisviise. Hajalinnastunud ruumi inimsõbralikkuse ja majandusliku 

konkurentsivõime tagavad eeskätt looduslähedane keskkond ning hästi sidustatud 

asulate võrgustik. 

 

(5) Järgnevalt on esitatud visiooni üksikasjalikumalt kirjeldatud. Hajalinnastunud ruumi 

mõistega võetakse kokku soovitav linnu ja maa-asulaid hõlmav tuleviku asustuse mudel, 

kus eeslinnastumine, ulatuslik tööalane pendelränne ja linliku elustiili domineerimine ka 

maal on kaotanud suurel määral erinevused linna ja maa vahel sotsiaalses ja 

majanduslikus mõõtmes, aga säilitanud erinevused füüsilises elukeskkonnas. 

Hajalinnastunud ruumis on kombineeritud linnaruumis pakutavate kvaliteetsete teenuste 

kättesaadavus, linlik ja liikuv eluviis ning maal elamise eelised. Seda toetab võrgustunud 

ühiskonna- ja ruumikorraldus.  

 

(6) 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. 

 

(7) Hajalinnastunud ruumi väärtustele panustamine on aluseks Eesti aastasadade pikkuse 

arengu tulemusena välja kujunenud asustuse püsimisele kaasaegses maailmas. 

Hajalinnastunud ruumis toimivad hästi nii 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 
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nii linnaruumi kompaktsuse tõstmisel kui ka Eestile omase hajaasutuse väärtuste 

hoidmisel, mis tagab kvaliteetse ja mitmekesise elukeskkonna kõikjal Eestis. 

 

(8) 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. 

 

(9) 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 „linnastunud“ osale maaelanikest. Elujõulise asustuse 

säilimine maal tagab võimaluse paremini ära kasutada riigi erinevaid ressursse. 

 

(10) 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. 

 

(11) 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. 

 

(12) 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“. 

 

(13) 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. 

 

(14) Eesti on avatud merele. Riigi rahvusvahelise konkurentsivõime üheks võtmeteguriks 

olev reisi-, kauba- ja väikesadamate võrgustik on aktiivselt toimiv ning hästi ühendatud 
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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. 
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3. Tasakaalustatud ja kestlik asustuse areng 
(1) Asustus on ühiskonna ruumiline vorm, mille iseloomust sõltub oluliselt nii inimeste 

elukeskkond kui ka riigi majanduskeskkond ja piirkondade konkurentsivõime. Kvaliteetne 

elukeskkond tähendab nii laiemaid valikuvõimalusi elu- ja töökohtade ning teenuste osas 

kui puhast looduskeskkonda ja kestlikku arengut. 

 

(2) Püüdes ühtaegu tugevdada Eesti rahvusvahelist konkurentsivõimet ja säilitada asustust 

kogu riigi territooriumil, suunab Eesti riik planeeringutega asustuse arengut 

tasakaalustatuse ja mitmekeskuselise arengu põhimõtteid järgides, võttes seejuures arvesse 

majanduse ja elanikkonna muutuvaid vajadusi. 

 

(3) Suurlinnast ääremaa üksiktaluni varieeruva inimeste elu- ja majanduskeskkonna 

mitmekesisus Eestis on suur, kuid selle kvaliteet jätab soovida paremat nii siin kui seal. 

Kui näiteks linnades ei suudeta kohati pakkuda heatasemelist avalikku ruumi, siis 

ääremaadel on halvenenud teenuste ja töökohtade kättesaadavus ning majanduskeskkond 

on enamiku ettevõtlusvaldkondade jaoks ebasoodne nii tööjõu kui kohalike tarbijate 

vähesuse tõttu. 

 

(4) Elu- ja majanduskeskkonna parandamine on Eesti hõreda asustuse ja valdavalt väikeste 

asulate tingimustes tihedalt seotud asulatevaheliste ühenduste parandamisega.  Nüüdisajal 

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

ka infotehnoloogia ja innovaatika, mis mõjutavad ja muudavad liikumisvajadust ja 

suurendavad kõigi valikute mitmekesisust. Kaasaegsete andmesidevõrkude kättesaadavus 

kogu Eestis on tasakaalustatud ruumilise arengu üks eeldusi. See kõik aga pigem täiendab 

kui asendab inimeste tegeliku liikumise vajadust. Inimeste igapäevase ning sesoonse 

mobiilsuse mõistliku soodustamisega saab osaliselt korvata asustuse hõredust ja asulate 

väiksust. Ühelt poolt suurendab see asulate majanduslikku konkurentsivõimet, teiselt poolt 

aga parandab inimeste ligipääsuvõimalusi teenustele (mitmesugused e-teenused) ja 

töökohtadele (kaugtöö võimalused). Kiire internetivõrgu (EstWin) väljaehitamise käigus 

rajatakse Eestisse ca 6000 km võrku ja ehitatakse välja ühenduspunktid. Lairiba taristu 

rajamiseks kasutatakse eeskätt teiste taristute (maanteed) koridore. 

 

(5) Kvaliteetne elu- ja majanduskeskkond peab olema tagatud nii linnades kui 

maapiirkondades. Palju saab selleks teha läbi riiklike ja piirkondlike arengukavade 

omavahelise koordineerimise ja läbi erinevate tasandite planeeringute. Oluline on, et 

ruumi planeerimisel lähtutaks sarnastest põhimõtetest 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. 

 

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

majanduskeskkonna kujundamine; 

2. Töökohtade, haridusasutuste ja mitmesuguste teenuste kättesaadavuse tagamine läbi 

toimepiirkondade sisemise ja omavahelise sidustamise. 

 



15 

 

3.2. Olemasolevale asustusstruktuurile toetuva mitmekesise ja 

valikuvõimalusi pakkuva elu- ja majanduskeskkonna kujundamine 
(1) Selle eesmärgi saavutamiseks on tarvis asustussüsteemi kõigi tasandite planeerimisel, 

arengukavade koostamisel ning ruumilise mõjuga rajatiste ja asutuste paigutamisel silmas 

pidada asustussüsteemi eri tasandite ülesandeid (soovitud spetsialiseerumist ja koostööd) 

nii riigisiseses kui laiemas rahvusvahelises plaanis. Samavõrdselt tuleb arvesse võtta nii 

üldiseid kui tasandispetsiifilisi põhimõtteid asulate kohaliku elukeskkonna kujundamisel. 

 

3.2.1. Asustusstruktuur ja selle areng 

(2) Eesti asustuse pikaajalist dünaamikat iseloomustavad mitmed suured struktuurimuutused: 

 

1. Rahvastiku paiknemises on aastakümnete vältel toimunud märgatav linnade osatähtsuse 

kasv, sh maarahvastiku koguarvu vähenemise arvel. Kuna linnalähedased maakohad on 

oma majandusstruktuuri, elulaadi, välisilme ja muude tunnuste poolest linnadele 

lähenenud, võib pigem rääkida isegi linnastunud alade (linnapiirkondade) kiirest kasvust; 

2. Perioodil II Maailmasõjast kuni 1980-ndate aastate lõpuni kasvas Eesti rahvastikus väga 

olulisel määral Kirde-Eesti linnade osakaal ning vähenes Tartu linna oma;  

3. Maapiirkondades muutusid nõukogude perioodil domineerivaks asularühmaks kiiresti 

kasvanud põllumajanduslikud keskasulad (peamiselt tänased alevikud); 

4. Pikaajalise kontsentratsiooni tagajärjena elab tänaseks ühes Eesti maakonnas (Harjumaal) 

enam kui kolmandik Eesti rahvastikust ja seal toodetakse enam kui pool Eesti rahvuslikust 

kogutoodangust. 

 

(3) Põhiosas on aga asustussüsteem olnud üsna stabiilne: linnade omavahelised 

proportsioonid (pealinn – regioonikeskused – maakonnakeskused – väikelinnad) on 

kolmveerandi sajandi jooksul jäänud praktiliselt samaks. Ei ole muutnud staatus 

asustushierarhias ning ka osatähtsused asustussüsteemis tervikuna on muutunud vaid 

mõnede protsendipunktide ulatuses. 

 

(4) Asustuse üldsuundadena tulevikus on prognoositud mõõdukat mitmetasandilist 

kontsentratsiooni Eesti asustussüsteemis tervikuna ja mõõdukat hajumist linnapiirkondade 

siseselt (eeslinnastumise ja satelliitasulate arengu arvel). 

 
(5) Asustussüsteemi ruumilisel planeerimisel tulebki arvestada eeltooduga, kusjuures tegemist ei 

ole mitte niivõrd individuaalsete asulate arengutingimusi jm tunnuseid käsitleva, vaid 

(tüpoloogiliste) asulate rühmade ja piirkondade vahelisi sidemeid ja seoseid käsitleva 

planeeringuga. 

 

(6) Üldiselt võib öelda, et 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. 

 

(7) Eesti taotleb jätkuvalt asustussüsteemi üleriigilist tasakaalustamist eeskätt 

maakonnakeskuste võrgu kaudu, kuna väikelinnad ja maa-asulad ei suuda pakkuda oma 

elanikele, kelle haridustase ja nõudmised elustandardi osas kasvavad sarnaselt kogu riigi 

elanikkonnale, piisaval hulgal ja mitmekesisuses töökohti ega teenuseid. Tulenevalt 
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vältimatutest rahvastikuarengutest kahanevad paljud maa-asulad ja väikelinnad ka 

lähitulevikus ning võib väheneda ka sealsete teeninduskohtade arv. Väikelinnade ja 

maapiirkonna asustuse jätkumist  tuleb neis tingimustes soodustada maakonnakeskuste jt 

suuremate linnadega parema sidustamisega nn toimepiirkondade põhiselt (vt ptk 3.3.). 

Siin on peamiseks reserviks maakondliku ühistranspordikorralduse parandamine, mis peab 

täiendama ja osaliselt asendama kasvavat autoliikust. Transpordi edendamisele lisandub 

riigi toetusel kiire andmesideühenduse, erinevate e-teenuste ja kaugtöövõimaluste 

kindlustamine kõikjal Eestis. 

 

(8) Linnadega sidustamise strateegia ei sobi asustuse säilitamise toetamiseks ääremaadel, sh 

väikesaartel ja riigi piirialadel. Vaatamata sellele on oluline sobivate regionaalpoliitiliste 

meetmetega ka neis piirkondades püsiasustuse säilitamine kasvõi riigikaitselistel ja kogu 

riigi territooriumil turvalisuse tagamise kaalutlustel. Üheks peamiseks küsimuseks jääb 

siin avalike ja erateenuste kvaliteedi osas mõistliku taseme kokkuleppimine ja tagamine. 

Eestile on ääremaade elatavana hoidmise ülesanne jõukohane, kuna taolistes piirkondades 

elab ka tulevikus hinnanguliselt vaid mõni protsent rahvastikust. 

 

3.2.2. Riigi ja piirkondade konkurentsivõime 

(9) 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. Tallinn peab kujunema Läänemere piirkonnas 

rahvusvaheliselt atraktiivseks keskuseks – see on kogu Eesti arengu hädavajalik tingimus. 

 

(10) Rahvusvaheliselt on Tallinna jaoks eriti oluline koostöö Helsingiga (Soome). Kahe 

linna vahelised tihedad majandus-, kultuuri- ja turismisidemed on heaks lähtekohaks 

arengus enam koordineeritult toimiva kaksiklinna väljakujundamise suunas, mis peab 

leidma väljenduse ka linnade ruumilise planeerimise asjakohases vastastikuses 

koordineerimises. Nn Talsinki kaksiklinna rahvusvaheline positsioon oleks oluliselt 

tugevam ja märgatavam kui kummalgi linnal eraldivõetuna.  

 

(11) Nii Helsingi kui Tallinna jaoks on väga oluline Peterburi (Venemaa) koostöösuund 

ning nimetatud linnade kolmnurgas moodustuv koostööpiirkond. Koostöö sõltub suuresti 

Venemaa suhtumisest, kuid võimalused selle jaoks peab Eesti riik lahti hoidma. Tihedam 

koostöö Peterburi suunal võib anda ka Ida-Virumaa linnadele uue arengutõuke. Eesti 

jaoks on olulised keskused ka Stockholm ja Riia. Nii Peterburi, Stockholmi kui Riia 

suunalise koostöö tagamiseks on tähtis Tallinna transpordiühenduste oluline paranemine 

nende linnadega.   

 

(12) Tartu on Tallinna kõrval Eesti teine keskus, mille tagamaa ületab oma maakonna piiri. 

Tartule tuleb luua tingimused, mille puhul ta saab realiseerida oma teadmispõhise arengu 

potentsiaali, ning leida oma koha rahvusvahelises tööjaotuses. Tartu tasakaalustab ka 

tulevikus Eesti asustussüsteemi, olles tunnustatud keskuseks kogu Eesti kaguosale. 

Tugevdamaks oma rahvusvahelist konkurentsivõimet on Tartul mõistlik ära kasutada oma 

asendit kolmnurgal Tallinn-Riia-Pihkva ja teha nende linnadega koostööd. Tartu senisest 

kiiremad, mitmekesisemad ja stabiilsemad rahvusvahelised transpordiühendused on 

selleks olulised.  

 

(13) Väljapoole Tallinna ja Tartu lähitagamaad jääva Eesti territooriumi elujõulisuse 
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määrab eeskätt maakonnakeskuste ja mõnede teiste suuremate linnade, mis toimivad oma 

tagamaa majandusvedurina, edukus. Edukas olemiseks ei piisa enam ainult oma tagamaale 

teenuste pakkumisest, sest edu pandiks on üha enam spetsialiseerumine, võime leida oma 

nišš siseriiklikus ja heal juhul ka rahvusvahelises tööjaotuses. Headeks näideteks on siin 

Otepää, Viljandi, Pärnu ja Kuressaare. Kohalikele kompetentsidele põhineva 

spetsialiseerumise väljaarendamine ja ärakasutamine on väga oluline ning selleks tuleb 

mitmepoolses partnerluses (riik, omavalitsus, teadus- ja arendusasutused, eraettevõtjad jt) 

luua vajalikud tingimused, sh ka linnade ruumilise planeerimise kaudu.  

 

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

Soome ja Peterburi moodustavad ühtse toimiva koostööpiirkonna. Tallinn on Eesti 

maailmavärav silmapaistava teadus- ja arendustegevuse ning teadmismahukate teenustega, 

Tartu – suurlinlikuks kujunev linnaregioon kasvava üleilmseid seoseid omava teadus- ja 

arendustegevuse ning teadmismahukate teenustega, teised linnad – regionaalsed 

arengukeskused kvaliteetsete teenustega elanikele ja tagamaale. 

 

(14) Eeskätt rahvusvahelises konkurentsis on oluline sarnase spetsialiseerumisega (nt 
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Pärnu, Viljandi, Kuressaare, Haapsalu turismikoostöö) või teineteist toetava 

spetsialiseerumisega linnade ja piirkondade koostöö (nt talisport Otepääl ja Haanjas, Ida-

Viru tööstuslinnade koostöö vms). Piirialadel, kus rahvuslik asustussüsteem on hõre ja 

piirilinnade tagamaa riigipiiriga ära lõigatud, on Euroopas arengumootorina kasutusel 

piireületav koostöö. Eestis võib see ennekõike toimida Valga ja Valka (Läti) puhul. See 

kaksiklinn toimib soovitavalt tulevikus tänasest enam ühtselt ja sidustatult, sh 

koordineerib oma ruumilist planeerimist. Kuid oluline on leida ühisosa ja teha koostööd 

ka teiste Põhja-Läti piirkondadega. 

 

3.2.3. Elukeskkonna kvaliteet 

(15) Kohalik elukeskkond sõltub nii kohapeal kui lähiümbruses kättesaadavatest 

töökohtadest ja teenustest, mis on otseseoses vastava asula rolli ja spetsialiseerumisega 

asustussüsteemis. Samuti sõltub see kohalikust ruumikorraldusest, millele pööramegi 

siinkohal eeskätt tähelepanu. 

 

(16) Linnade ja teiste suuremate asulate planeerimisel tuleb säilitada nende kompaktsust, 

tihendada sisestruktuuri, taaskasutada kasutusest väljalangenud maid. Eesti linnad on 

enamasti väikesed. On oluline vähemalt linnakeskustes pöörata tähelepanu kvaliteetse, 

esteetiliselt ja arhitektuurselt nauditava ning tiheda teeninduskohtade võrgustikuga avaliku 

linnaruumi väljakujundamisele.  

 

(17) Linnade sisestruktuuris on oluliseks elemendiks veekogud (sh meri). 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. 

 

(18) 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. 
 

(19) Lisaks linnade tihendamisele tuleb uute ehituspiirkondadena vaadelda eelkõige linnade 

lähitagamaal paiknevaid teisi suuremaid asulaid, kasutades ära sealse sotsiaalse taristu 

ning seejärel kasutusele võtta linnade lähiala, kus ühendamine tehnilise taristuga on 

lihtsam. Vältida tuleb tiheasustuse kandumist muus mõttes väärtuslikele aladele 

(kaitsealad, rohevõrgustiku tuumalad ja koridorid, väärtuslikud põllumaad jms). 

 

(20) Oluline osa teenuste, töökohtade, haridusasutuste jne kättesaadavuses on ka 

kergliiklusteede võrgustikul, mis seostab suuremad asulad oma lähialadega ning tagab 

parema ligipääsetavuse. 

 

(21) Asustust ei tohiks reeglina suunata ühekordsete otsustega. Üksikute omavahel 

seostamata detailplaneeringute elluviimise tagajärjeks on suuremate linnade ümbruse 

valglinnastumine, mille tagajärjel ületab planeeritud elamu- või ärialade hulk piirkonniti 

oluliselt tegeliku vajaduse, ei arvesta oluliste tehniliste taristutega ega ka sotsiaalse taristu, 

puhkealade jms arenguga. Suuremate linnade läheduses väljendub see mh kooli- ja 

lasteaiakohtade puuduses, rohealade, puhkealade ja viljakate põllumaade täisehitamises ja 

ühistranspordi kasutamise võimaluste puudumises. Kohalikud omavalitsused peavad 
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senisest rohkem võtma vastutuse kohaliku ruumilise arengu suunamise eest läbi 

üldplaneeringute ja vajadusel tunnistama kehtetuks detailplaneeringud, mille elluviimine 

ei taga kestlikku arengut ja elukeskkonna kvaliteeti. Eesmärgiks tuleb seada seostatum 

asustuse suunamine, mida on võimalik teostada läbi ajakohaste üldplaneeringute. 

 

(22) Maa-asulate elukeskkonna planeerimisel puhul tuleb silmas pidada, et üha vähem 

sealseid inimesi on hõivatud tavapärases põllu- ja metsamajanduses. On tekkinud hulk 

teist tüüpi töökohti nagu majutus-, toitlustus- ja turismiteenused, kaugtöö, erinevad 

„ökotalud“ ning aina suurem osa töötajaist osaleb igapäevases tööalases pendelrändes 

linnadesse. Maale on asunud elama hulk inimesi linnadest, nn elustiilimigrante. Üha 

kasvab põhiliselt linnas elavate inimeste maakodude arvukus, aga ka nendes elamise aeg 

pikeneb. Maal elavad inimesed on kokkuvõttes üha enam „linnastunud“ – mõtlemiselt, 

käitumiselt, tööhõivelt jne ja seetõttu peab maapiirkondade planeerimisel arvestama uut 

tüüpi kogukondadega. 

 

(23) Viimastel aastakümnel on selgesti kahanenud teenuste kättesaadavus 

maapiirkondades. Olukorda on halvendanud nii ettevõtete otsused oma tegevuspunkte 

sulgeda (postkontorid jt), riigi otsused ametiasutuste võrgu kokkutõmbamiseks kui ka – 

rahvaarvu vähenemise tagajärjel – ebapiisav kasutajaskond väikestes teeninduskeskustes 

(koolide sulgemine jms).  

 

(24) On selge, et maapiirkondades ei saa pakkuda samasugust teenuste ja töökohtade 

valikut nagu linnas, kuid kogu Eesti saab hoida elatavana. Eestis ei tohi tekkida uusi 

piirkondi, kus puudub püsiasustus. Taoline oht ähvardab eelkõige ääremaid. Püsiasustuse 

säilitamiseks peab kõigis maakohtades olema aastaringi sõidukõlblik avalik teedevõrk, 

võimalus mõistliku hinnaga liituda elektrivõrku, ühenduda kiiresse andmesidevõrku ja 

saada joogivett. Ka siin peab säilima võimalus saada lähikonnast otstarbekal viisil 

esmatähtsaid teenuseid ning pääseda ühistranspordiga igapäevaselt maakonnakeskusse. 

Esmatähtsate teenuste kättesaadavuse problemaatikaga on tegeletud põhjalikult 

maakondade sotsiaalse taristu teemaplaneeringuis, milledega peab jätkuvalt arvestama. 

 

3.3. Teenuste ja töökohtade kättesaadavuse tagamine läbi toimepiirkondade 

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

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

võimaluste kättesaadavusega. Lisaks sellele mõjutavad inimeste ruumikäitumist ka 

liikumisvõimalused, valikuvõimaluste mitmekesisus jms.  

 

(2) Eesti hajalinnastunud ruum jaguneb toimepiirkondadeks, milles sees toimub valdav 

tööealise elanikkonna igapäevane liikumine seotud süsteemis „elukoht – töökoht – 

igapäevased teenused“. Kui 2000.aastal pendeldas igapäevaselt ca 120000 inimest, siis 

aastal 2010 juba 160000. Kasv on olnud üle 30%. 

 

(3) Tänaseni riik toimepiirkondade sihipärase kujundamisega tegelenud ei ole. 

Toimepiirkonnad ning nendevahelised ühendused peaksid aga järgmisel perioodil 

kujunema asustuse pikaajalise arengu suunamise vahendiks, mille alusel kujuneb välja 

tuleviku Eesti hajalinnastunud ruum. Toimepiirkondi tuleb arvestada maakonna- ja 

üldplaneeringute koostamisel, ühistranspordisüsteemi kavandamisel ning omavalitsuste 
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koostöö edendamisel. Toimepiirkonnad täpsustatakse maakonnaplaneeringutes ja 

regionaalarengu strateegias. Mõju toimepiirkonna kui terviku arengule võiks olla ka üheks 

kriteeriumiks, mida arvestatakse Euroopa Liidu toetuste jaotamisel. 

 

3.3.1. Toimepiirkondade eristamise alused 

(4) Inimeste igapäevase pendelrände piirkondi on võimalik eristada väga mitmel tasandil. 

Erinevat tüüpi teenuste ja töökohtade puhul on need piirkonnad erineva suurusega – alates 

kohaliku kaupluse teenindusareaalist kuni kogu riigi territooriumini väga spetsiifiliste 

teenuste või töökohtade puhul. 

 

(5) Tuginedes Tartu Ülikooli inimgeograafia ja regionaalplaneerimise õppetooli poolt 2010 

mobiilpositsioneerimise meetodil läbi viidud uuringu tulemustele võime väita, et 

peamisteks pendelrände sõlmpunktideks Eestis on maakonnakeskused. Maakonnakeskuste 

all peetakse antud juhul silmas, lisaks ametlikele halduskeskustele, ka mõningaid teisi 

linnu, mille pendelrändeareaal sel tasandil välja joonistub. Neisse keskustesse on 

koondunud enamik töökohti, haridusasutusi ja teenuseid. Lisaks töökohtadele on oluline 

ka inimeste ligipääs haridusasutustele ja igapäevastele teenustele.  

 

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

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

suuremat toimepiirkonda. 

 

(6) Toimepiirkondade määratlemise aluseks on mobiilpositsioneerimise meetodil välja 

selgitatud keskused ja nende tagamaad (15% liikumist peasihtpunkti ehk keskusse). Nende 

eristamise aluseks on eeskätt igapäevaelus võtmetähtsusega töö- ja haridusalane 

liikumine. Keskuste arvu on vähendatud teiseste liikumiste põhjal (väljapool tööaega), mis 

kajastab suuresti teenuste tarbimise mustreid. 
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(7) Pendelränne seob linna ja tema lähitagamaa üheks sotsiaalmajanduslikuks tervikuks. 

Piirkonna tuumala, kus pendelränne on eriti intensiivne, nimetatakse sageli 

linnaregiooniks. Eeskirjeldatud laiemat tagamaad nimetame (linna) toimepiirkonnaks. 

 

(8) 2011 Sotsiaalministeeriumi tellimusel Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduslike 

Rakendusuuringute Keskuse (RAKE) poolt läbiviidud uuringu kohaselt on Eestis 71% 

tööl käivatel inimestel praeguseks valdavaks tööleminekuajaks välja kujunenud kuni 30 

minutit. Sellistes piirides on keskuslinn veel igapäevaselt hästi kättesaadav. Täna on 

taoliselt määratletud toimepiirkondade raadius hinnanguliselt keskmiselt 30 km ümber. 

Muidugi on erineva suurusega linnapiirkondade tõmbejõud erinev, mistõttu on suurte 

linnade puhul toimepiirkonnad ka suuremad. 

 

(9) Nagu eelpool nimetatud, eksisteerivad järgmisel tasandil ka siintoodud toimepiirkondadest 

väiksemad piirkonnad ja keskused, kuid nende väikekeskuste olulisus nii töökohtade kui 

teenuste pakkumises on vähenev. 

 

(10) Praegused toimepiirkonnad katavad suurema osa, aga siiski mitte kogu Eesti 

territooriumi. Seetõttu tuleb kindlasti eraldi meetmed välja töötada nende alade tarvis, mis 

jäävad väljapoole toimepiirkondi. 

 

3.3.2. Toimepiirkondade areng 

(11) Uuringud on näidanud, et Eestis on elanikkonna igapäevane tööalane mobiilsus 

viimase kahekümne aasta jooksul suurenenud. Kasvanud on nii elukoha ja töökoha 

vaheline keskmine kaugus kui ka erinevate omavalitsusüksuste vahel toimuvas 

pendelrändes osalejate osatähtsus nii kogu elanikkonnast kui töötajatest. Suure 

tõenäosusega see pendeldajate arvu kasvutempo küll pidurdub, kuid protsess ise jätkub. 

 

(12) 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.  

 

(13) RAKE 2011 uuring näitab, et töökoha kaugus on 74% meestest ja 89% naistest 

töökoha valikul väga oluline või pigem oluline faktor. See tähendab, et ka tulevikus ei ole 

võimalik toimpiirkondi lõpmatuseni suurendada. Inimeste poolt aktsepteeritav 

maksimaalne töölkäimise aeg jääb 69% juhtudel alla 45 minuti. 

 

(14) Eeldatavasti võib toimepiirkondade raadiust järgneva 20 aasta jooksul suurendada 30-

lt 40 km-ni – seda just tänu inimeste liikuvuse tõusule tänu parematele teedele ja 

kvaliteetsemale ühistranspordile. See võimaldab inimestel endiselt töökohta jõuda poole 

tunni jooksul (keskmine liikumiskiirus 80 km/h). Suurte linnade (üle 50000 elaniku) 

tõmbejõud on suurem ning siin tuleks arvestada toimeala raadiusega 50 km – seda enam, 

et kvalifitseeritum tööjõud, mida vajavad keskuste teadmismahukamad spetsiifilised 

töökohad, on keskmisest liikuvam. 

 

(15) Toimepiirkondi saab mõnevõrra 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 
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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. 

 

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

praegustes maakonnalinnades, tulevikus mõnevõrra suurenevad. Seda mõjutavad kasvav 

liikuvus ja protsessid töökohtade, haridusasutuste ja teenuste ümberpaigutumisel. 

 

(16) Tulevikus peab toimepiirkondade keskustena käsitlema mitte keskuslinnu vaid 

linnapiirkondi, mis haaravad endasse nii keskuse (ühe või mitu) kui temaga tihedalt seotud 

satelliitasulad ja lähialad, kus potentsiaalselt liigub igapäevaselt 50% töötajatest. Selliseid 

linnapiirkondi võiks 2030.aastal Eestis olla 15: Haapsalu, Ida-Viru linnastu1, Jõgeva, 

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

Viljandi ja Võru. 

 

3.3.3. Toimepiirkondade sidustamine 

(17) Eestis on oluline keskenduda asulatevaheliste horisontaalsete sidemete tugevdamisele 

ning elanikkonnale parema liikuvuse võimaldamisele. Juba praegu töötab umbes pool 

aktiivsest rahvastikust väljaspool koduomavalitsuse piire. Inimeste igapäevaste 

liikumisvajadustega arvestamine on asustuse suunamise keskseid küsimusi. 

                                                           
1 Kiviõli, Kohtla-Järve, Jõhvi, Sillamäe, Narva 
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(18) Toimepiirkondade sisemine 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. Parema sidustamise korral on võimalik toimepiirkondi 

laiendada Suuremad toimepiirkonnad võimaldavad vähendada ääremaastumisriskiga ja 

ääremaaliste piirkondade hulka (Joonis 7a). 

 

(19) Väheneva rahvastiku kontekstis võimaldab arengu fookuse ja transpordikorralduse 

suunamine toimepiirkondade keskseks tõsta tööealise elanikkonna tegutsemise 

efektiivsust. See peab saama taristu ja transpordikorralduse suunamise lähtekohaks. 

Eesmärgiks ei ole sundida inimesi rohkem liikuma, vaid muuta nende liikumine 

ökonoomsemaks ja kestlikumaks (nt suunates autodest ühistransporti). Piirkondlik 

ühistranspordivõrk tuleb välja kujundada toimepiirkondadest lähtuvalt. 

 

(20) Linnapiirkondades tuleb tagada linnade ja nende lähitagamaa (eeslinnad ja 

satelliitasulad) koostoimimine. Sisemise tiheda seostatuse tõttu on linnapiirkondade sees 

teistsugune (sagedasem) ühistranspordivajadus kui väljaspool seda. Oluline osa teenuste, 

töökohtade, haridusasutuste jne kättesaadavuses (praegu küll va talveperioodil) on ka 

avalikku ruumi siduval kergliiklusteede võrgustikul. 

 

(21) Sisemise sidustamise kõrval ei tohi tähelepanuta jätta ka erinevate toimepiirkondade 

koostoimimist ja nende omavahelist sidustamist. Toimepiirkondade vahelised ühendused 

ei ole niivõrd vajalikud inimeste igapäevase liikuvuse tagamiseks kui just kõige 

erinevamates suundades koostöösidemete soodustamiseks ja sellega seotud majandusliku, 

kultuurilise ja sotsiaalse sünergia tekkimiseks. Toimepiirkondade omavahelise 

sidustamise aluseks on eeskätt heatasemelised ühistranspordiühendused.  

 
 

Joonis inimvara raportist http://www.kogu.ee/public/Eesti_Inimvara_Raport_IVAR.pdf . 

http://www.kogu.ee/public/Eesti_Inimvara_Raport_IVAR.pdf
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4. Head ja mugavad liikumisvõimalused 
(1) Inimeste ja kaupade liikumise võimaluste parandamine transpordi abil on oluline nii 

riigisiseselt kui ka Eesti sidumisel välismaailmaga. Transport on ruumis asustuse püsimist 

ja ruumi kasutamist võimaldav tugisüsteem. 

 

(2) Transpordisüsteemid peavad olema üles ehitatud viisil, mis tagab elamisvõimalused igal 

pool Eestis ja aeg-ruumiliste vahemaade vähendamise ning seda võimalikult 

keskkonnasõbralikul moel. Peamiseks ülesandeks on sagedaste, mugavate ja kestlike 

liikumisvõimaluste loomise abil inimestele vajalikes suundades ja aegadel tagada 

töökohtade ja teenuste kättesaadavus ka hõreda asustuse tingimustes. Lahendused peavad 

lähtuma igapäevastest liikumisvajadustest ja olema erinevaid liikumisviise ühendavad. 

 

(3) Euroopa Liidu transpordipoliitikas on oluline seni riigikesksete võrkude parem 

omavaheline sidustamine ühtseks Euroopa Liidu võrgustikuks, aga ka Euroopa Liidu 

välisühendused teiste riikidega. Kasvavate transpordivoogude, taristute mahu 

ammendumise, turvalisuse ja keskkonnaprobleemide teravnemise tingimustes taotleb 

Euroopa Liit transpordisüsteemi muutmist nii efektiivsemaks kui kestlikumaks.  

 

(4) Eesti parem sidumine välismaailmaga on riigi konkurentsivõime tõstmisel üks peamisi 

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

keskustele, võimaldavad koostööd ning lisavad potentsiaalseid arenguvõimalusi kogu 

riigile.  

 

(5) 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. Selleks oluline määratleda riigile kõige olulisemad uued ja 

ümberehitatavad taristud õhu-, vee- ja maismaaliikluses. 

 

(6) Eesti on olnud kiiresti autostuv riik ja lähiaastateks on raske prognoosida autostumise 

langust või peatumist. Seetõttu on vaja leida lahendusi autokasutuse negatiivsete mõjude 

leevendamiseks. Keskkonnanõuded ja tehnoloogia areng toovad muutusi eratranspordi 

valdkonnas – enam koguvad populaarsust vähem keskkonda saastavad liikumisvahendid 

(elektri- ja hübriidautod jms), samuti muutub üha olulisemaks vajadus arendada 

kaasaegseid liikluskorralduse lahendusi (näiteks intelligentsed transpordisüsteemid (ITS). 

 

(7) Inimeste liikumisvõimaluste avardamisel ja kasutajamugavuse tõstmisel on oluline osa 

erinevate transpordiliikide omavahelisel sidustamisel. Erinevate transpordiliikide 

pakutavate võimaluste ühendamine on oluline eeldus majanduse arenguks. 

 

4.1. 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; 
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3. Tasakaalustatud erinevate transpordiliikide kasutus, mis arvestab piirkondlike eripäradega. 

 

4.2. Toimepiirkondadepõhise transpordikorralduse tagamine 
(1) Eesti hajalinnastunud ruumi toimimises on transpordil esmatähtis roll. Vajalik on tagada 

kiired, soodsad, kvaliteetsed, kasutajale mugavad ja ohutud ühendused toimepiirkondade 

sees ja erinevate keskuste vahel Eesti asustussüsteemis. Keskse tähtsusega on just 

inimeste igapäevaste liikumisvajaduste rahuldamine. 

 

(2) Lähtuvalt keskuste suurusest ja geograafilisest asendist tuleb transpordiühendused 

kavandada erinevate rõhuasetustega, arvestades transpordiliikide spetsiifikat ja toimimise 

efektiivsust – linnalähialadel ja hajaasustuses tuleb rakendada erinevaid meetmeid. 

 

 
Joonis 10: Transpordivõrgu põhistruktuur Eestis aastal 2030. Eesti transpordivõrgustiku 

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

osas on oluline ka sadamate ja lennuväljade roll.  

 

4.2.1. Toimepiirkondade sisemise sidususe tagamine 

(3) Toimepiirkondade sisemisel sidustamisel on võtmeroll regionaalsel ja linnasisesel 

ühistranspordil. 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. Eelkõige on 

see oluline kõigi nende kasutajagruppide liikuvuse tagamiseks, kel autokasutuse võimalus 

puudub või kelle jaoks on võimalik muuta ühistransport autokasutuse reaalseks 

alternatiiviks.  
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(4) Bussiliikluse võrk tuleb üles ehitada nii, et see pakub sagedasi, kiireid ja usaldusväärseid 

ühendusi elu- ja töökohtade, haridus- ning teenindusasutuste vahel toimepiirkondade 

piires, kuid on samas integreeritud ka teiste ühistranspordiliikidega (näiteks 

raudteetransport). 

 

(5) Regionaalne ja kohalik, sh linnasisene bussiliiklus peavad tagama ka õpilasveo, mille 

veosuunad ja –mahud vastavad koolivõrgu arengule. Õpilasvedu peab olema tulevikus 

tugevamini integreeritud muu kohaliku transpordinõudlusega (nt liinid peavad toimima ka 

ajal, mil õppetööd ei toimu). Õpilasveost tuleb kujundada kohaliku ühistranspordi 

selgroog maapiirkondades. 

 

(6) 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). 

 

(7) Regionaalse bussiliikluse kõrval on toimepiirkondade sisemisel sidustamisel teatud 

piirkondades oma roll ka raudteeliiklusel. Eriti oluline on siin elektriraudtee Tallinna 

piirkonnas, mille järgi on selge vajadus ka järgnevail aastakümnetel. Lähiaastatel (alates 

2012) soetatavad uued rongid tõstavad selle teenuse kvaliteeti ning atraktiivsust tarbija 

jaoks. 

 

(8) 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. 

 

(9) Ühistransporditeenuse kvaliteet ja selle kasutatavus sõltuvad jätkuvalt riigipoolsest 

toetusest. Vajalik on tagada ühistranspordi rahastamise kasv vähemalt majanduskasvu 

tasemel. 

 

(10) Liikuvuse tagamisel jääb oma roll ka eratranspordile, eriti hajaasustuses (vt ptk 

4.2.3.). Seda on võimalik integreerida ka ühistranspordiga (näiteks pargi-ja-reisi süsteem). 

 

4.2.2. Liikumisvõimaluste tagamine linnaregioonides 

(11) Eratranspordi asendamine ühistranspordiga on esmatähtis suure liiklussagedusega 

linnades ja linnalähedastes piirkondades – nn linnaregioonides, kus on eesmärgiks 

leevendada autosõltuvuse tagajärgi – ummikutest tulenevad ajakaod, keskkonna seisundi 

halvenemine, liiklusturvalisuse ja keskkonnaõnnetuste riskid. Kui enamikes 

linnaregioonides täidab seda ülesannet eelkõige bussiliiklus, siis Tallinnas on oluline 

säilitada ja arendada edasi ka elektritranspordi (tramm, troll) kasutamise võimalusi. 

 

(12) Ühistranspordi paremat toimimist on võimalik tagada kujundades liinivõrgu ja –

graafikud inimeste igapäevasele liikumisnõudlusele vastavaks ning tõstes teenuse 

kvaliteeti ja kasutajasõbralikkust läbi mugava piletisüsteemi ja eri transpordiliikide 

parema sidustamise. 

 

(13) Linnade sisestruktuuri ja lähialade sidumise seisukohalt on oluline kergliikluse 
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(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, spordi-

rajatiste, haridusasutuste ja muude oluliste teenuste osutamise kohtadega (nt 

kaubanduskeskused, linnasüdamed jm) ning olulisemate transpordisõlmedega (rongi- ja 

bussipeatused jms). 

 

(14) Eri transpordiliikide sidustamisega seoses kerkib olulise teemana ka 

parkimisvõimaluste väljaarendamine olulisemate ühistranspordi peatuste juures 

(raudteejaamad, suuremad bussipeatused), mis võimaldaks paremini ühildada jalgratta- ja 

eraautoliiklust ühistranspordi poolt pakutavate võimalustega. 

 

4.2.3. Liikuvuse tagamise võimalused ääremaadel 

(15) Hajaasustuse tingimustes on väga oluline sobivate transpordilahenduste valik. 

Hajaasustuses tuleb võimaluse korral eelistada era- ja ühistranspordi kombineerimist.  

 

(16) On paratamatu, et hajaasustuses jääb ka tulevikus oluliseks 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 liikumisega seonduvad kulud ei muutuks elanikele ülejõukäivaks 

maapiirkondades, kus ühistransport on ebapiisav ning eratranspordi kasutamine 

hädavajalik. 

 

(17) Samas on võimalik parandada ka ühistranspordi kvaliteeti hajaasustusega 

piirkondades. Ühistranspordi ökonoomsust siin 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 (ettetellitavat ühistransporti) vm nutikaid 

lahendusi.  

 

4.2.4. Toimepiirkondade omavaheline sidumine 

(18) Toimepiirkondade omavahelisel sidumisel ja suuremate keskuste vaheliste 

liikumisvõimaluste tagamisel Mandri-Eestis on oluline roll reisirongiliiklusel. 

Reisirongiliikluse potentsiaali ilmestab fakt, et olemasolevate raudteetrasside lähikonnas 

elab tervelt 80% Eesti elanikkonnast (vt joonis 7), mis loob eelduse rongiliikluse 

kasutatavuse oluliseks suurendamiseks. 

 

(19) Reisirongiliiklus on 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 ajasäästlikult 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 väiksemaid asulaid 
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teenindavate liinidega. Tallinna areaalis tugineb kohalik raudteeühendus peamiselt 

elektriraudteele. 

 

(20) 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. 

 

(21) 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, mis loovad eelduse tagada raudteele piisav reisijate 

arv. 

 

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

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

neist ei eelista raudteeliiklust, on rongide liikumiskiiruse, parema juurdepääsetavuse ja 

kasutajamugavuse tõstmise abil võimalik raudteele reisijaid oluliselt juurde tuua. 

 

(22) Reisirongiliiklus võimaldab oluliselt vähendada saastavat, suurema ohuriskiga ja teid 

koormavat sõiduautoliiklust pikkadel vahemaadel. Samas on olulised ka maanteede 

korrasolek ja nendel liiklemise sujuvus ja ohutus. Maanteede arendamisel tuleb neid 

vaadata terviklikult koos raudteevõrgu arendamisega. 

 

(23) Piirkondades ja juhtudel, kus linnadevahelist liiklust ei ole võimalik tagada 

reisirongidega või kus nende ühenduste arv on ebapiisav, jääb toimepiirkondade 
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omavahelisel sidumisel oluline roll linnadevahelisele bussiliiklusele. 

 

(24) Riigi maanteevõrk on tihe. Uute põhimaanteede rajamise vajadust ei ole. Lähtuvalt 

liikuvuse suurenemisest ja ohutuse tagamise nõudest 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. 

 

(25) 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). 

 

(26) Lähtudes teostatud prognoosidest ning liikluse riskitasemest on maanteedevõrgu osas 

planeerimisel rahvusvahelistel suundadel 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. 

 

(27) 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. 

 

4.3. Kiired, piisava sagedusega ja mugavad ühendused välismaailmaga 
(1) 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. 

 

(2) 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. 

 

(3) Eesti peamiseks välissuhtluse keskuseks jääb Tallinn, mis on teiste Euroopaga 

piirkondadega seotud lennu-, laeva-, rongi- ja maanteedeühenduste kui ka kommuni-

katsioonivõrgustike kaudu, kuid ka siin on palju kasutamata ressursse. 
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4.3.1. Ühendused kaugemate sihtkohtadega 

(4) Rahvusvaheliste ühenduste puhul Eestist kaugematesse sihtkohtadesse on oluline rõhk 

lennuliikluse arengul. 

 

(5) Rahvusvaheline Lennart Meri Tallinna 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. 

 

(6) Vajalik on muuta võimalikuks Ämari lennuvälja kasutamine Tallinna rahvusvahelise 

lennujaama varulennuväljana. Lennuvälja on võimalik ära kasutada ka kaubavedudeks. 

Selline areng on ühildatav riigikaitse eesmärkidega. Võib kaaluda raudteeühenduse 

loomist Ämari lennuväljani. Maanteeühendus lennuväljani on – praegust perspektiivi 

silmas pidades – piisav. 

 

(7) 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. 

 

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

rahvusvaheliste lennuühenduste pidamine võimalik. Nende maht sõltub nõudlusest. 

Rahvusvaheliste lendude maht jääb tõenäoliselt tagasihoidlikuks või sesoonseks ega 

mõjuta märgatavalt rahvusvaheliste lennuühenduste tervikpilti Eestis.  

 

(9) Tallinna sadama ja lennujaama potentsiaali võimaldaks enam ära kasutada Tallinna 

muutmine senisest enam kruiisireiside algus- ja/või lõpp-punktiks (reisijad saabuvad või 

lahkuvad valdavalt lennukiga). Kruiisilaevu võtab vastu ka Saaremaa sadam. Tulevikus 

võiks selleks potentsiaali olla ka Pärnul. 

 

4.3.2. Ühendused lähemate sihtkohtadega 

(10) Rahvusvaheliste ühenduste puhul lähematesse sihtkohtadesse on järgnevatel aastatel 

olulisim rõhk kiire, mugava ja sagedase reisirongiliikluse arengul. 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. 

 

(11) Lähiajal tuleb läbi viia kaasaegse kiire põhja-lõuna suunalise raudtee (Rail Baltic) 

tarvis trassi asukoha valimine maakondade teemaplaneeringute abil, millele järgneb 

projekteerimine ja väljaehitamine. Tulevikus peab Tallinnast võimalikult otse lõunasse 

kuni 240 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 
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Euroopa tuumregioonidesse. See võimaldab liikuda mitte ainult Eesti elanikel vaid ka 

kümnetel miljonitel eurooplastel Eestisse ja siit edasi Põhjamaadesse ning Venemaale. 

Muidugi on Rail Baltic väga oluline ka kaubavedudeks. Aktiivne kaubavedu on selle 

raudtee pikaajalise tasuvuse tagatiseks. 

 

 
  1993       2020 

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. 

 

(12) Helsinki-Tallinn võimaliku raudteetunneli suudme ja trassi ala on Eesti poolel 

fikseeritud planeeringutes ning võimalus sellise ühenduse rajamiseks tuleb säilitada. 

 

(13) Reisrongiliikluse kiirus, sagedus ja kasutajamugavus peavad tõusma kõigil Eestile 

olulistel suundadel. Tulevikus tuleb tõsta rongide maksimaalne lubatud liikumiskiirus 

kuni 160 km/h Tallinn-Narva-Peterburi, 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. 

 

(14) 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 

tuleb kaaluda võimalust raudteeliikluse elektrifitseerimiseks – Venemaa poolel on 

elektriraudtee juba olemas. Lisaks kiirusele on reisirongiliikluse puhul tarvilik tagada ka 

piisav rongide liikumise sagedus. 

 

(15) 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 Helsingisse, Marienhamni 

(Ahvenamaa), Stockholmi ja – aprillist 2011 – Peterburi. 

 

(16) 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 
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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. 

 

(17) Eesti mandriosa lennujaamadest (Tallinn, Tartu, Pärnu) lähtuvate lühi- ja 

keskpikkade lendude arv võib tulevikus kahaneda ning asenduda kiire ja sagedase 

reisirongiliiklusega. Mõnevõrra teises situatsioonis on Kuressaare ja Kärdla, kuid siin jääb 

rahvusvaheliste lendude maht tõenäoliselt tagasihoidlikuks ja/või sesoonseks. 

Väikelennunduse populaarsuse kasvades muutuvad oluliseks ka väiksemad lennuväljad. 

Oluline on tagada nende ligipääsetavus. 

 

4.3.3. Kaubaveod ja transiit 

(18) 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 Vene-

maa, Aasia ning Euroopa vahelises kaubavahetuses. 

 

(19) 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.  

 

(20) 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. 

 

(21) 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.  

 

(22) 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. 

 

(23) Paldiski sadamate arenguks ja Tallinna sees riskide vähendamiseks on väga oluline 

Tallinna lõunapoolse raudtee möödasõidu trassi säilitamine. Vajadus möödasõidu 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. 
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(24) 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. 

 

4.4. Eri transpordiliikide omavaheline sidumine 
(1) Linnapiirkondades on olulisteks taristu osisteks kujunemas eri transpordiliike siduvad 

mitmeliigilised terminalid, 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.  

 

(2) 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 ka eriliigiliste transpordilahenduste 

planeerimist Tallinna Vanasadama piirkonnas, ühendades rahvusvahelise laevaliikluse 

raudteeliikluse ja kohaliku ühistranspordiga ning – viimase abil – ka tulevas Ülemiste 

terminaliga. 

 

(3) 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. 
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5. Varustatus oluliste energiataristutega 
(1) Eesti elatavuse seisukohalt on oluline inimeste ja tootmise varustatus oluliste 

energiataristutega.  

 

(2) 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. 

 

(3) 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. 

 

(4) 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. 

 

(5) 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. 

 

5.1. 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.  

 

5.2. Eesti varustatus energiaga ja energiajulgeolek ning ratsionaalselt ja 

kestlikult paigutatud uued energiatootmisvõimsused  
(1) 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. 

 

(2) Eestil puudub pikas perspektiivis odava energia tootmise eelis. Lisaks tuleb arvestada, et 
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elektrienergia tootmine on suhteliselt madala lisandväärtusega kuid olulise keskkonna-

mõjuga tegevus. Seetõttu on energiatootmises eesmärgiks toota energiat eelkõige Eesti 

enda tarbeks, mitte ekspordiks. 

 

(3) 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. 

 

(4) 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 hajutatum energiatootmine ja 

kohalike ressursside kasutuselevõtt loob pikaajalisi töökohti ka väikelinnades ja 

maapiirkondades. 

 

(5) 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. 

 

(6) 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. 

 

(7) Energiatootmine tuulikuparkides eeldab tasakaalustusvõimaluste olemasolu. Selleks tuleb 

välja arendada tugevad ühendused välisvõrkudega ja kiirestireageerivate 

kompensatsioonijaamade või salvestusjaamade võrk. 

 

(8) 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. Vastavate teemaplaneeringute koostamisel tuleb lähtuda 

integreeritud lähenemisest, et erinevate valdkondade huvid oleksid mere- ja rannaalade 

kasutamisel tasakaalustatud. 

 

(9) Lähtuvalt eelkõige looduslikest tingimustest ja riigikaitselistest vajadustest ei ole 

tuulikuparkide rajamiseks sobivad Eesti põhjapoolne rannikumeri, Peipsi järv ega 

Võrtsjärv. 

 

(10) 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 
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väiksemate ja keskmise suurusega tuulikuparkide (kuni 20 tuulikut) rajamist, mis 

võimaldab energiatootmist ja toodangu ajalist kõikumist paremini hajutada. 

 

(11) 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 leevendaks seniseid 

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

ammendatud karjäärides võimalik suuremate tuulikuparkide rajamine. 

 

(12) 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. 

 

 
Joonis 11: Eesti energiavarustuse ja võrguühenduste arendamise suunad. 

 

(13) 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 (näiteks Paldiski või Muuga) või meie maagaasivõrgu integreerimisel  

naaberriikidega ühtsesse võrku. Üldisesse gaasivõrku on võimalik suunata ka Eestis 
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toodetud biometaani tasemeni puhastatud biogaasi. 

 

(14) Üheks energeetika tulevikusuundumuseks võib olla tuumaelektrijaama rajamine 

Põhja-Eesti rannikule. Tuumajaama asukohavalik teostatakse sel juhul eraldi uuringute, 

planeeringu 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. 

 

(15) 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.  

 

(16) 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. 

 

(17) 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. 

 

(18) Mootorikütuste osas sõltub Eesti praegu impordist. Mingil määral jääb see nii ka 

järgneva paarikümne aasta jooksul. Sõltuvust saab vähendada kütusesäästlikumate 

liikumisviiside ja sõidukite eelistamise kaudu või ka mootorikütuste tootmise 

käivitamisega põlevkiviõli, aga ka nafta või biomassi baasil. Kütuse tootmine Eestis on 

oluline ka energiajulgeoleku aspektist, kuna selle näol on sisuliselt tegemist riigi 

strateegilise energiareserviga. 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 

keskkonnasõbralikumate 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). 

 

5.3. Välisühendused Läänemere regiooni energiavõrkudega 
(1) Eesti energiavõrkude tugev seotus Läänemereregiooni energiavõrkudega on oluline nii 

varustuskindluse kui energiajulgeoleku aspektist, aga ka Eesti elanikele soodsaima 

hinnaga energia tagamise seisukohalt. 
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(2) 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, näiteks Paldiskist lähtuva riikidevahelise torujuhtme abil. 

 

(3) 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. 

 

(4) 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. 

 

(5) 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. 

 

5.4. Suurem taastuvenergia osakaal energiatootmises ja energiasäästlikud 

lahendused 
(1) 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. 

 

(2) 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. 

 

(3) Ühiskonna jätkusuutlikust suurendab energiasäästlike lahenduste kasutamine. See 

vähendab kulutusi energiale ja energiatootmisest tulenevaid keskkonnamõjusid. Energia-

sääst hõlmab asustuse teadlikku energiatõhusat planeerimist, hoonete energiasäästu 

meetmete süstemaatilist rakendamist ja ühistranspordi eelistamist jne. 
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(4) 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. 

 

(5) 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. 



40 

 

6. Arengusuunad looduskeskkonna ja rohelise võrgustiku osas 
(1) 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. 

 

(2) 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. 

 

(3) 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. 

 

(4) 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. 

 

(5) 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.  
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(6) 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. 

 

(7) 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.  

 

(8) 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 
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(9) Rohelise taristu eesmärke tuleb arvestada ruumiliste abinõude koostamisel nagu valgalade 

veemajanduskavad, kaitsekorralduskavad, metsamajandamiskavad, looduskaitse 

korraldamine väljapool kaitsealasid,  üleriigiliste taristute planeerimine jt. 

 

(10) 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%.  

 

(11) 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.  

 

(12) 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. 

 

(13) 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. 

 

(14) 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.  
 


