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Rahvastiku ja SKP 

regionaalne jaotus on 

ülimalt ebaühtlane



Kui me midagi ei tee, on tulemuseks kas: 

• Suur-Tallinn (Eesti regionaalse majanduse stsenaariumid 2035)

• või vabatahtlikult linnadesse surutud Eesti (Inimarengu aruanne 2019/2020)

411.08.2021

Rahvastiku ja SKP 

regionaalne jaotus on 

ülimalt ebaühtlane

https://www.riigikogu.ee/wpcms/wp-content/uploads/2019/02/Eesti-regionaalse-majanduse-stsenaariumid-2035.pdf
https://www.kogu.ee/tegevus/olemus-ja-roll/eesti-inimarengu-aruanne/eesti-inimarengu-aruanne-2018-2019/
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Rivo Noorkõiv ja Garri Raagmaa: regionaalpoliitika tähendab eelkõige 

ettevõtluse arendamist ja uute töökohtade loomist PM 6. veebruar 2019
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https://meieeesti.postimees.ee/6516433/rivo-noorkoiv-ja-garri-raagmaa-regionaalpoliitika-tahendab-eelkoige-ettevotluse-arendamist-ja-uute-tookohtade-loomist?fbclid=IwAR0QTI9o4gGbPEf6B_1AWCqRqo8Ds9cdPL7tRjD93Gwt7xi2RDOX3bpVqu8


Rivo Noorkõiv ja Garri Raagmaa: regionaalpoliitika tähendab eelkõige 

ettevõtluse arendamist ja uute töökohtade loomist PM 6. veebruar 2019

• Maakonnakeskusi tuleb hoida, sest nendeta 

hääbuksid terved regioonid

• Ametnike töökohtade Tallinnast väljaviimine on 

hea, kuid mitte piisav meede

• Regionaalse tasandi kohalik huvi lähtub soovist 

saada paremaid teenuseid

• Igasse külla kõiki teenuseid pole reaalne lubada

• Taristu – teed, rongiliiklus, kiire internet – on 

maaelule otsustava tähtsusega
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https://meieeesti.postimees.ee/6516433/rivo-noorkoiv-ja-garri-raagmaa-regionaalpoliitika-tahendab-eelkoige-ettevotluse-arendamist-ja-uute-tookohtade-loomist?fbclid=IwAR0QTI9o4gGbPEf6B_1AWCqRqo8Ds9cdPL7tRjD93Gwt7xi2RDOX3bpVqu8


Kinnisvara väärtustsoonid

Allikad: SA Kredex, Maa-aamet, TREA (L. Lihtmaa) 2018
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Volkov, L. 1980

Kasv versus kahanemine 1952-1972 
Jõgeva rajooni näitel
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Maakonnaplaneeringu suunised 
asustuse arengu suunamiseks

Üleriigilise planeeringu Eesti 2030+ peamine arengueesmärk 

on tagada elamisvõimalused Eesti igas asustatud paigas. 

Üleriigiline planeering annab suunised 

maakonnaplaneeringute koostamiseks

Maakonnaplaneering on riigi ruumiline planeering, mis lähtub 

üleriigilise planeeringu põhimõtetest ning annab suunised 

üldplaneeringute koostamiseks

Maakonnaplaneeringud on kõigis 15 maakonnas: 

• algatatud 2013 

• kehtestatud 2017-2019
1111.08.2021

http://planeerimine.ee/ruumiline-planeerimine/yrp/
https://planeerimine.blogi.fin.ee/ruumiline-planeerimine/mp/


Maakonnaplaneeringute veebileht

www.maakonnaplaneering.ee
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http://www.maakonnaplaneering.ee/


Maakonnaplaneeringu suunised

1. Toimepiirkonnad

Toimepiirkonna määramine aitab mõista ja planeerida keskuste 
võrgustiku kaudu teenuseid ja nende kättesaadavust, linnalise 
asustusega tiheasumite ja ümbritseva maa-asustuse 
vastastikuseid seoseid, sh liikumist toimepiirkonnas, ja 
kavandada vastavaid taristuid

Toimepiirkonna alamtsoonid alustades linnalise asustusega alast 
keskuslinnas on: 

• linnalähivöönd,
• maalise piirkonna siirdevöönd (tagamaa) ja 
• ääreline ala
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LÄHIKESKUS

MAAKONDLIK KESKUS

Kodulähedased teenused

sõltuvalt kogukonna- ja 

ettevõtlusinitsiatiivist

Aitab parandada teenuste 

kättesaadavust suurematest 

keskustest eemal 

paiknevates piirkondades

2. Keskuste hierarhia ja 

teenused

Allikas: Uuring era- ja avalike teenuste

ruumilise paiknemise ja 

kättesaadavuse

tagamisest ja teenuste käsitlemisest

maakonnaplaneeringutes

soovitavalt teenused, 

mille kasutamine 

rahuldab elanike 

igapäevaelu 

põhivajadused

maakonna olulisim

töökohtade ja teenuste

koondumise koht ja 

ühtlasi maakondliku

tähtsusega

toimepiirkonna keskus

piirkonnas oluline 

töökohtade ja teenuste 

koondumise koht, mis 

võib olla piirkondliku 

tähtsusega 

tugitoimepiirkonna 

keskus RIIK

KOHALIK 

OMAVALITSUS

https://www.rahandusministeerium.ee/et/system/files_force/document_files/2015-teenuskeskuste_uuringu_lopparuanne-16-05.pdf?download=1
https://www.rahandusministeerium.ee/et/system/files_force/document_files/2015-teenuskeskuste_uuringu_lopparuanne-16-05.pdf?download=1
https://www.rahandusministeerium.ee/et/system/files_force/document_files/2015-teenuskeskuste_uuringu_lopparuanne-16-05.pdf?download=1
https://www.rahandusministeerium.ee/et/system/files_force/document_files/2015-teenuskeskuste_uuringu_lopparuanne-16-05.pdf?download=1
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Keskuste võrgustik



Maakonnaplaneeringu suunised

3. Asustuse arengu piiritlemine ja tingimused

Maakonnaplaneering määratleb asustuse planeerimise
põhimõtted

Lähenemise ühtlustamiseks on koostatud uuring „Asustuse 
arengu suunamise ülesande lahendamise võimalused 
maakonnaplaneeringus“ (Eesti Kunstiakadeemia 2014)

Linnalise ning maalise asustusega alad on 
maakonnaplaneeringuga selgemalt piiritletud ja määratud 
nende tüübist lähtuvad üldised arengutingimused

Üldsihiks on atraktiivne ja mitmekesine elukeskkond, 
kompaktsed keskused, maa taaskasutus, jõukohane taristu 
ning kvaliteetne avalik ruum 

1711.08.2021

https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/Uuringud/Ruumiline_planeerimine/2014_asustuse_arengu_suunamise_ulesande_lahendamise_voimalused_maakonnaplaneeringus.pdf


Maakonnaplaneeringu suunised
Linnalise asustusega alade määramise alus = tiheasustusega 
paikkonnad Statistikaameti kaardirakenduses 

2011. aasta REL andmete põhjal on Eestis 369 

tiheasustusega paikkonda, milles elab 85 

protsenti loendatud püsielanikest



Keskused ja linnaline asustus

• Maakonnaplaneering suunab asustust, üldplaneering 
täpsustab asustuse arengut suunavaid tingimusi.

• Kui üldplaneeringus on märgitud maakonnaplaneeringus 
määratud keskused ja lisaks on määratud olulised kohalikud 
keskused, siis need on valla asustuse arengu prioriteedid.

• Maakonnaplaneeringuga määratud linnalise asustusega alade 
täpsustamise tunnusteks on mitmekesine maakasutus, 
linnaliselt ühtsed teede- ja tehnovõrgud ning arvukate 
teenuste ja töökohtade olemasolu.

• Keskused, linnalise asustusega alad ja tiheasustusalad on 
omavahelises seoses, kuid erineva tähenduse, sisu ja 
eesmärgiga ning võivad, kuid ei pruugi omavahel kattuda.

• Nõuandeid üldplaneeringute koostamiseks koos lisadega, sh 
lisa 3 Planeerimistingimuste seadmine maalises asustuses.

https://planeerimine.ee/juhendid-ja-uuringud/yp-noustik/
https://planeerimine.ee/wp-content/uploads/2021/05/lisa3.pdf


Jätkusuutlik kohandamine

• Üldplaneeringu koostamisega seab kohalik omavalitsus 
visiooni, arengu suunad ja vajalikud tegevused selleks, 
et kujundada ruumilisest ebavõrdsusest sidus ja 
mitmekesine elukeskkond

• Jätkusuutlik üldplaneering  ei tugine 
kasvuillusioonile

• Strateegiline eesmärk ei ole jätkusuutlik kahanemine 
vaid elukeskkonna ruumiline kohandamine ja 
kujundamine elanike arvule ning vajadustele 
vastavaks

• Võimalikud on kohalikud ruumi kohandamiskavad

• Suunised ruumilise kahanemise analüüsimiseks ja 
kohandamise strateegia kujundamiseks (RM, TalTech
2021)
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https://planeerimine.blogi.fin.ee/juhendid-ja-uuringud/tyhjeneva-keskkonna-juhend/


https://planeerimine.blogi.fin.ee/juhendid-ja-uuringud/vaikeasulate-uuring/
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https://planeerimine.blogi.fin.ee/juhendid-ja-uuringud/vaikeasulate-uuring/


Asulate paiknemine üldise tüpoloogia järgi
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Väikeasulate võimalused on 
inimestes

Eestis avati Rahva Observatoorium„Riigibuss“  pole kohalik lahendus

https://visitbaltics.net/ee/observatory-opened-in-estonia/
https://youtu.be/T38XNTn_DlE


Aitäh!
Andres Levald

andres.levald@fin.ee


