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Eesmärk Nr Peamised tegevused Ülesanded kavandatud tegevuste elluviimiseks Teostamise 
aeg 

Vastutaja 

Olemasolevale 
asustusstruktuurile 
toetuv mitmekesine ja 
valikuvõimalusi pakkuv 
elukeskkond 

1. Maakonnaplaneeringute 
koostamine 

Riigi ja maakondade vajadustest ja huvidest 
lähtuvate uute maakonnaplaneeringute 
koostamine 

2013-2015 Maavalitsused 

      Merealade ruumilise planeeringu koostamine 2012-2020 Maavalitsused 
koostöös 
ministeeriumidega 

      Rail Baltic raudteetrassi koridori asukoha 
määramine 

2012-2016 Maavalitsused 
koostöös Majandus- 
ja Kommunikatsiooni-
ministeeriumi, 
Siseministeeriumi ja 
Keskkonna-
ministeeriumiga 

      Optimaalse ja seostatud kergliiklusteede 
võrgustiku kavandamine 

2012-2020 Maavalitsused 
koostöös kohalike 
omavalitsuste ja 
Maanteeametiga 

  2. Ruumilise planeerimise alaste 
suuniste väljatöötamine 
erinevatele planeerimise 
tasanditele 

Avalikku huvi väljendavate ja ruumi kvaliteedi 
parandamisele suunatud, energiatõhususe ja 
kestliku arengu põhimõtteid silmas pidavate 
planeeringusuuniste koostamine ja tutvustamine 
ametkondadele ning kohalike omavalitsustele 

2013-2015 Siseministeerium 



Tegevuskava 

2 

 

  3. Teenuste ja töökohtade 
kättesaadavuse tagamine läbi 
toimepiirkondade sisemise ja 
omavahelise sidustamise 
ühistranspordi abil 

Üleriigiline liikumiste uuring igapäevaste toime-
piirkondade (tööjõuareaalide) sees ja selle alusel 
ühistranspordi optimeerimise kava väljatöötamine 
(arvestades ka toimepiirkondadevahelisi ning 
rahvusvahelisi ühistranspordiühendusi) 

2012-2015 Majandus- ja 
Kommunikatsiooni-
ministeerium 
koostöös 
maavalitsustega 

      Erinevate ühistranspordiliikide ja -liinide 
liikumisgraafikute kasutajasõbralik sidustamine 

2013-2015 Majandus- ja 
Kommunikatsiooni-
ministeerium 
koostöös 
maavalitsustega 

  4. Asustuse püsimiseks vajaliku 
sotsiaalse taristu tagamine 

Sotsiaalse taristu ja teenuste kättesaadavuse 
põhimõtete kokkuleppimine toimepiirkondades 

2013 Siseministeerium 
koostöös teiste 
asjaomaste 
ministeeriumide ja 
maavalitsustega 

     Meetmete väljatöötamine ja elluviimine vajaliku 
infrastruktuuri säilitamiseks ja korrashoiuks või 
muul viisil selle kättesaadavuse tagamiseks 

2013-2030 Siseministeerium 
koostöös teiste 
asjaomaste 
ministeeriumide ja 
maavalitsustega 

  5. Asustuse püsimiseks vajaliku 
andmeside taristu tagamine 

Kogu Eestit katva lairiba baasvõrgu väljaehitamine 2012-2016 Majandus- ja 
Kommunikatsiooni-
ministeerium 
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  6. Riigi huvide defineerimine, 
kaardistamine ja arenguks 
vajaliku maaressursi 
reserveerimine 

Riigi huvide defineerimine ja maaressursi vajaduse 
määratlemine 

2012-2013 Maa-amet koostöös 
ministeeriumide, 
maavalitsuste ja 
kohalike 
omavalitsustega 

      Maaressursi kaardistamine ja arenguks vajaliku 
maa reserveerimine 

2012-2030 Maa-amet 

Tagatud erinevate 
transpordiliikide 
omavaheline ladus ja 
kasutajasõbralik 
sidustamine 

7. Kiirete, piisava sagedusega ja 
kasutajale mugavate ühenduste 
tagamine rahvusvahelistel 
suundadel 

Raudtee-, bussi-, laeva- ja lennuliiklust siduva 
Ülemiste mitmeliigilise ühistransporditerminali ja 
selle linnaliiklusega ühendamise kavandamine. 
Vanasadama seostamise kavandamine 
linnaliiklusega 

2012-2014 Tallinna Linnavalitsus 
koostöös Majandus- 
ja Kommunikatsiooni-
ministeeriumiga 

      Mitmeliigiliste ühistranspordisõlmede ja nende 
ühenduste väljaarendamine olulisemates keskustes 
(vastavalt vajadusele) 

2012-2030 Kohalikud 
omavalitsused, 
maavalitsused 

      Tallinn-Pärnu, Tallinn-Tartu ja Tallinn-Narva 
raudteelõikude väljaehitamine viisil, mis tagab 
reisirongide võimaliku liikumiskiiruse kuni 160 
km/h 

2020-2030 Majandus- ja 
Kommunikatsiooni-
ministeerium 

  8. Liikluse muutmine kiireks, 
ohutuks ja kasutajasõbralikuks 

Reisiraudteede kvaliteedi ja ohutuse parandamine 
viisil, mis tagab rongide võimaliku liikumiskiiruse 
kuni 120 km/h 

2012-2017 Majandus- ja 
Kommunikatsiooni-
ministeerium 
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     Tallinn-Tartu raudteelõigul täies ulatuses  kahe 
rööpmepaari väljaehitamine või vastavate 
möödasõiduvõimaluste rajamine, eesmärgiga 
tagada võimalused erineva kiirusega reisirongide ja 
kaubarongide ohutuks liikumiseks 

2013-2020 Majandus- ja 
Kommunikatsiooni-
ministeerium 

     Põhimaanteede sõidetavuse ja ohutuse 
parandamine Eestile olulistes rahvusvahelistes 
suundades  

2012-2030  Majandus- ja 
Kommunikatsiooni-
ministeerium 

     Toimepiirkondade keskuste vaheliste ühenduste 
kvaliteedi parendamine 

2012-2030  Majandus- ja 
Kommunikatsiooni-
ministeerium 

  9. Sadamate ja lennuväljade jaoks 
transpordiühenduste tagamine 
ning arenguks vajalike maa- ja 
veealade tagamine. 

Riiklikult oluliste sadamate arengu vajadusteks 
vajalike maa-alade reserveerimine 

2013-2017 Kohalikud 
omavalitsused ja 
maavalitsused 
koostöös Majandus- 
ja Kommunikatsiooni-
ministeeriumiga 

      Riigile oluliste väikesadamate võrgustiku 
kavandamine ja sadamate arendamise tegevuskava 
koostamine 

2013-2015 Majandus- ja 
Kommunikatsiooni-
ministeerium 
koostöös 
maavalitsuste ja 
kohalike 
omavalitsustega 
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      Väikelennuväljade ja lennuväljakute võrgustiku 
analüüs. Väikelennunduse kontseptsiooni 
koostamine 

? Majandus- ja 
Kommunikatsiooni-
ministeerium 
koostöös 
maavalitsuste ja 
kohalike 
omavalitsustega 

Uued energiatootmis-
võimsused paigutatud 
ruumis ratsionaalselt ja 
kestlikult 

10. Taastuvenergeetika osakaalu 
suurendamine ja kasutatavate 
energeetiliste ressursside 
mitmekesistamine 

Tuulikuparkide kavandamine läbi planeeringute 2011-2020 Maavalitsused ja 
kohalikud 
omavalitsused 

     LNG terminali kavandamine 2013-2015 Majandus- ja 
Kommunikatsiooni-
ministeerium 

Eesti energiavarustuse 
võimalused avardunud 
läbi välisühenduste 
Läänemere-regiooni 
võrkudega 

11. Rahvusvaheliste 
energiaühenduste parandamine 
ja jaotusvõrgu kaasajastamine 

Eesti ja Soome vahelise elektriühenduse (EstLink 3) 
kavandamine 

 Majandus- ja 
Kommunikatsiooni-
ministeerium 

     Läti suunalise 330 kV kõrgepingeliini kavandamine 2011-2020 Majandus- ja 
Kommunikatsiooni-
ministeerium 

     Eesti ühinemiseks Kesk-Euroopa sünkroonalaga 
konverterjaamade rajamine ühenduspunktidesse 
Venemaaga (asukohavalik teostada 
maakonnaplaneeringus või üldplaneeringus) 

2020-2025 Majandus- ja 
Kommunikatsiooni-
ministeerium 
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     Smart-grid võrgu väljaarendamine   2011-2020 Elering jt 
võrguhaldajad 

      Gaasitorustiku kavandamine Eesti-Soome vahel 2015-2020 Majandus- ja 
Kommunikatsiooni-
ministeerium 

Tasakaal kestliku 
arengu ja puhta 
looduskeskkonna 
säilitamise vahel 

12.   Elektriautode laadimisvõrgustiku väljaarendamine 2011-2020   

Poliitikate kujundamisel 
arvestatud ruumilist 
dimensiooni 

13. Seiresüsteemide arendamine Rahvastikuprotsesside jälgimine ja prognoos     

      Asustusstruktuuri muutuste seiresüsteemi 
väljaarendamine 

    

      Ruumilise mõju indikaatorite väljatöötamine     

  14. Riiklikes arengudokumentides 
toimepiirkondade põhimõtete 
järgmine  

Toimepiirkondade uuring ja nende toimimise 
planeerimine 

    

 


