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1. Kokkuvõte 

Käesolevas ülevaates kirjeldatakse planeerimisseadusele (§ 25, § 72) tuginedes, milliseid tegevusi on 

läbi viidud üleriigilise planeeringu elluviimiseks, samuti Eesti maakasutuses toimunud olulisemaid 

muudatusi. Ülevaate tulemuseks on ettepanekud üleriigilise planeeringu edasise elluviimise kohta.  

Käesoleva ülevaate tulemusena esitatakse ettepanek üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+“ 

tegevuskava uuendamiseks. Samuti esitatakse asjaolud, millele tuginedes on soovitav käivitada 

ettevalmistused uue üleriigilise planeeringu koostamiseks, et algatada uue üleriigilise planeeringu 

koostamine enne järgmist planeeringu ülevaatust (2025). Uuendamise ettevalmistuste käivitamist 

tingivad muu hulgas vajadus siduda üleriigiline planeering paremini muude ruumi puudutavate 

strateegiliste dokumentidega ning riigi strateegilise planeerimise ja eelarve planeerimise raamistikuga; 

täpsemate suuniste andmine kohaliku omavalitsuse planeerimisotsustele ning uute arenguvajaduste 

teravustamine, mille elluviimiseks on vajalik ka ruumilise planeerimise panus.  

Vabariigi Valitsus kehtestas üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+“ 2012. aastal. Planeeringu elluviimist 

tutvustati valitsusele 2014. aastal, mil koostöös tegevuste vastutajatega uuendati ka üleriigilise 

planeeringu tegevuskava.  

Üleriigilist planeeringut on ellu viidud peamiselt täpsemate planeeringute koostamise ja nende 

elluviimise (maakonnaplaneeringud maismaal ja merealal), planeerimisvaldkonna arendustegevuse 

ning valdkondliku juhendamise kaudu. Seda jätkatakse kohaliku omavalitsuste üldplaneeringute 

kaudu, lähiaastatel valmivad uued üldplaneeringu vähemalt 61-l omavalitsusel 79-st. Perioodil 2012-

2020 kehtestati piirkonna ruumilist arengut suunavad maakonnaplaneeringud kõigis Eesti 

maakondades. Samuti kehtestati riiklikult oluliste joonehitiste planeeringud (kõrgepingeliinid, 

põhimaanteed, Rail Baltic). Planeeringu tegevuskava ülevaade näitab, et mitmes olulises osas on 

planeeringulised tegevused ellu viidud või lõppjärgus (näiteks taristu kavandamine täpsemate 

planeeringutega).  

Suur osa üleriigilise planeeringu elluviimisest toimub ka väljaspool ruumilise planeerimise valdkonda – 

näiteks transpordi, keskkonna ja kliima, hariduse valdkondade otsuste kaudu. Üleriigilise planeeringu 

eesmärk on hinnata valdkondi ruumilises koosmõjus, tuues muuhulgas välja valdkondade ruumilised 

sünergiad. 

Ruumiline areng toimub paljuski üksikotsuste kaudu, mis raskendab näiteks teenuste planeerimist, aga 

ka keskkonnaeesmärkide saavutamist. Suur osa ruumiotsustest kuuluvad täielikult kohaliku tasandi 

autonoomia alla. Ruumilise planeerimise roheline raamat toob välja, et tulevikus on vajalik ühiskonna 

ruumilised eesmärgid ühesemalt määratleda ning siduda need edaspidi tugevamalt näiteks maksu- ja 

transpordipoliitikaga, aga ka paremini riigi ja kohaliku omavalitsuse tasandil.  

Olulisemad viimastel aastatel koostatud juhendmaterjalid, mis planeeringute koostamist toetavad, on 

üldplaneeringute juhendmaterjal, planeeringuhangete soovituste koond, rohevõrgustiku käsitlemise 

ning keskkonnamõju strateegilise hindamise juhendid. Samuti on koostatud selgitused 

planeerimisseaduse põhimõtete kohta ning üldine juhendmaterjal ruumiliseks planeerimiseks 

kahanevas asustuses. Oluline muudatus, mille mõju on täna veel keeruline hinnata, on ruumilise 

planeerimise põhimõtete kajastamine planeerimisseaduses. Samuti ei ole täna veel võimalik hinnata 

Kultuuriministeeriumi juhtimisel välja töötatud kvaliteetse ruumi aluspõhimõtete rakendumist. 

Planeerimissüsteemi arenguvajaduste ning võimalike parenduste tuvastamiseks valmis 2020. aastal 

ruumilise planeerimise roheline raamat, mida viiakse ellu erinevate planeerimissüsteemi arenduste 
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kaudu. Mitmeid rohelises raamatus kirjeldatud põhimõtteid on võimalik arvestada juba täna 

igapäevasel planeeringute koostamisel.  

Ülevaate koostasid Rahandusministeeriumi planeeringute valdkonna ametnikud koostöös planeeringu 

elluviimisse panustavate ministeeriumite esindajatega. 
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2. Planeerimisseaduse raamid 

2.1. Ülevaate õiguslik alus 

Ülevaade koostati tuginedes planeerimisseaduse paragrahvidele 25 ja 72, mille kohaselt selgitatakse 

ülevaatamisega välja: 

- planeeringukohase arengu tulemused ja planeeringu edasise elluviimise võimalused; 

- planeeringu vastavus käesoleva planeerimisseaduse eesmärgile; 

- planeeringu elluviimisel ilmnenud olulised mõjud majanduslikule, sotsiaalsele, kultuurilisele 

ja looduskeskkonnale ning oluliste negatiivsete mõjude vähendamise tingimused; 

- maakonnaplaneeringute puhul planeeringutest ja õigusaktidest tulenevate muudatuste 

planeeringusse tegemise vajadus; 

- uue planeeringu koostamise vajadus ning  

- muud planeeringu elluviimisega seotud olulised küsimused. 

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse kohaselt vaatab Rahandusministeerium 

üleriigilise planeeringu ja maakonnaplaneeringud üle 2020. aasta 1. jaanuariks, ülevaate kokkuvõte 

esitatakse valitsusele kuue kuu jooksul ülevaatamisest arvates. 

2015. aastal jõustunud planeerimisseadus muutis mõnevõrra ülevaatuse regulatsiooni. Kui varasemalt 

kohustas planeerimisseadus koos üleriigilise planeeringu ülevaatusega esitama ülevaate ka 

planeerimissüsteemist1, siis kehtiv seadus keskendub nimelt planeeringust endast ning selle 

elluviimisest ülevaate andmisele. Planeerimissüsteemi arendusvajadusi on muuhulgas kirjeldatud 

2020. aasta alguses valminud ruumilise planeerimise rohelises raamatus2.  

Vastavalt planeerimisseadusele ei ole võimalik üleriigilisse planeeringusse sisse viia muudatusi – seda 

on võimalik teha vaid uue planeeringu koostamisega. Erinevalt üleriigilisest planeeringust saab 

maakonnaplaneeringusse sisse viia õigusaktidest tulenevaid, samuti põhjendatud juhul 

üldplaneeringutega tehtavaid muudatusi. Uue tervikliku planeeringu koostamiseks tuleb siiski ka 

maakonnaplaneeringu puhul koostada uus maakonnaplaneering.  

 

2.2. Planeerimisseaduse eesmärk 

Planeerimisseaduse § 1 lg 1 kohaselt on seaduse eesmärk luua ruumilise planeerimise kaudu eeldused 

ühiskonnaliikmete vajadusi ja huve arvestava, demokraatliku, pikaajalise, tasakaalustatud ruumilise 

arengu, maakasutuse, kvaliteetse elu- ning ehitatud keskkonna kujunemiseks, soodustades 

keskkonnahoidlikku ning majanduslikult, kultuuriliselt ja sotsiaalselt jätkusuutlikku arengut. 

Üleriigilist planeeringut on ellu viidud eelkõige täpsemate planeeringute kaudu (vt ptk-d 3., 4., 6.1.), 

samuti on planeeringu ellu viimiseks teostatud tegevusi, mis on kajastatud planeeringu tegevuskavas 

(vt ptk 6.2.). Vaatamata kirjeldatud tegevustele on maakasutuses aset leidnud aktiivses inimkasutuses 

olevate alade osakaalu suurenemine looduslike alade arvelt (vt ptk 5.2); kehtivate 

                                                           
1 2014. aastal esitatud üleriigilise planeeringu elluviimise ülevaade on leitav siin: 
https://www.rahandusministeerium.ee/sites/default/files/Ruumiline_planeerimine/plan2030_teave-
yrp_ja_tegevuskava_elluviimi.pdf. 2015. aastal koostatud planeerimisalase olukorra ülevaade on leitav siin: 

https://www.rahandusministeerium.ee/sites/default/files/Ruumiline_planeerimine/2015_planeerimi
stegevuse_ylevaade.pdf.  
2 https://planeerimine.ee/static/sites/2/ruumilise-planeerimise-roheline-raamat.pdf  

https://www.rahandusministeerium.ee/sites/default/files/Ruumiline_planeerimine/plan2030_teave-yrp_ja_tegevuskava_elluviimi.pdf
https://www.rahandusministeerium.ee/sites/default/files/Ruumiline_planeerimine/plan2030_teave-yrp_ja_tegevuskava_elluviimi.pdf
https://www.rahandusministeerium.ee/sites/default/files/Ruumiline_planeerimine/2015_planeerimistegevuse_ylevaade.pdf
https://www.rahandusministeerium.ee/sites/default/files/Ruumiline_planeerimine/2015_planeerimistegevuse_ylevaade.pdf
https://planeerimine.ee/static/sites/2/ruumilise-planeerimise-roheline-raamat.pdf
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detailplaneeringutega kavandatud maakasutusmuudatused on paiguti pigem laiali valguvad, mitte 

olemasolevaid asustatud alade maakasutust tihendavad. Ruumilise planeerimise rohelises raamatus 

on välja toodud, et planeeringuid on kohalikes omavalitsustes koostatud n-ö soovunelmate pinnalt: 

näiteks arvestatakse rahvaarvu olulise kasvu või ettevõtluse hoogustumisega. 

Kehtiv üleriigiline planeering ja maakonnaplaneeringud koostati kuni 2015. aastani kehtinud 

planeerimisseaduse3 alusel. Sellele vaatamata kannavad planeeringud ka kehtiva planeerimisseaduse 

eesmärki (vt ptk 3.1 alapeatükid). Ülevaates tõdetakse, et vajalik on lähiaastatel alustada uue 

üleriigilise planeeringu koostamist, milles planeerimisseaduse eesmärgi täitmiseks hõlmatakse ka 

peatükis 6.4. kirjeldatud arenguvajadusi. 

 

  

                                                           
3 https://www.riigiteataja.ee/akt/113032014097  

https://www.riigiteataja.ee/akt/113032014097
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3. Maakonnaplaneeringud 

Üleriigiline planeering on aluseks maakonnaplaneeringute ja üldplaneeringute koostamisele.4 Kuna 

üleriigiline planeering ise on maakonna- ja kohaliku tasandi seisukohalt liiga üldine, siis selle 

elluviimiseks vaadatakse üle maakonnaplaneeringud ja uuendatakse neid, arvestades riigi ruumilise 

arengu vajadusi ja piirkondlikke eripärasid.5 Planeeringu elluviimise tegevuskava6 sätestas 

esmajärjekorra peamise tegevusena riigi ja maakondade vajadustest ja huvidest lähtuvate 

maakonnaplaneeringute koostamise ülesande ajavahemikus 2013-20157. 

 

3.1. Maakonnaplaneeringud tervikliku ruumilahendusena 

Vabariigi Valitsus algatas 18. juuli 2013 uute maakonnaplaneeringute koostamise kõigis 15 maakonnas 

ning seadis nende koostamise korraldamise ülesandeks maavanematele. Koostamisel tuli lähtuda 

ühtsetest lähteseisukohtadest, mis avalikustati planeerimisalast tegevust koordineeriva ministeeriumi 

kodulehel8. Maakonnaplaneeringute järelevalvesse esitamise tähtajaks seati 31.12.2015. 

Planeeringute koostamine algatati teadmises, et tegemist on aeganõudva protsessiga, mille käigus 

pälvib oluliselt tähelepanu erinevate valdkondade arenguvajaduste ning riiklike ja kohalike huvide 

tasakaalustamine.  

Maakonnaplaneeringute koostamist koordineeriva  ministeeriumi püsiv seisukoht oli kogu protsessi 

vältel, et maakonnaplaneeringud koostatakse kogu riigis ühtsetel alustel. Lisaks ühtsetele 

lähteseisukohtadele, juhistele ja uuringutele selgus koostamise käigus täiendavate juhendite 

koostamise vajadus valdkondade käsitluste ühtlustamiseks ja asjakohaste prognoositavale arengule 

vastavate ruumiliste lahenduste väljatöötamiseks. Samuti täpsustasid ministeeriumid ja ametid 

oluliselt enda valdkondade soovitavat käsitlust maakonnaplaneeringus ning muutsid ja täiendasid 

algseid lähteseisukohti. 

Muuhulgas toimus alates 2013. aastast Maaeluministeeriumi eestvedamisel väärtuslike 

põllumajandusmaade võimalikult ulatusliku põllumajandusliku kasutuse tagamiseks ja mullastiku kui 

taastumatu ressursi kaitseks täiendava alusteabe andmine maakonnaplaneeringute koostamiseks. 

Samal ajal algas ka täiendava õigusliku regulatsiooni ettevalmistamine, mis veel kehtivaks õigusaktiks 

saanud ei ole. Maaeluministeeriumi ajakohastatud alusteabe ja soovituste alusel anti 

maakonnaplaneeringutega soovitused väärtuslike põllumajandusmaade säilitamiseks ning seati 

üldised tingimused üldplaneeringute koostamisel väärtuslike põllumajandusmaade piiride ja ulatuse 

täpsustamiseks ja säilimise kavandamiseks. Väärtusliku põllumajandusmaa säilitamine toimub 

planeerimisseaduse alusel planeeringutes seatud tingimuste alusel. 

Maakonnaplaneeringutega planeeriti linnaliste asulate ümber puhkemetsad, tehti ettepanekud  kõrge 

puhkeväärtusega metsaalade avaliku kasutuse tagamiseks. Samuti seati neile üldised 

kasutustingimused puhkuse ja rekreatsiooniga seotud tegevuste soosimiseks ja 

maakonnaplaneeringus määratud rohelise võrgustiku toimimise tagamiseks ja säilitamiseks.  

                                                           
4 Üleriigiline planeering Eesti 2030+, lk 4 
https://www.rahandusministeerium.ee/sites/default/files/Ruumiline_planeerimine/eesti2030.pdf 
5 Samas, lk 49 
6 https://planeerimine.ee/static/sites/2/plan2030_uuendatud_tegevuskava.pdf  
7 Maakonnaplaneeringud on leitavad https://maakonnaplaneering.ee/maakonna-planeeringud  
8 Vabariigi Valitsuse 18.07.2013 korraldus nr 337 „Maakonnaplaneeringute algatamine“ 
https://www.riigiteataja.ee/akt/329092015005?leiaKehtiv   

https://www.rahandusministeerium.ee/sites/default/files/Ruumiline_planeerimine/eesti2030.pdf
https://planeerimine.ee/static/sites/2/plan2030_uuendatud_tegevuskava.pdf
https://maakonnaplaneering.ee/maakonna-planeeringud
https://www.riigiteataja.ee/akt/329092015005?leiaKehtiv
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Tähelepanu pöörati asustuse suunamisele nii väheneva kui kasvava rahvaarvuga piirkondades – 

määratleti asustuse arengu alad, maakondade keskuste võrgustik. Nii vähenevast kui kasvavast 

rahvaarvust tulenevate väljakutsetega tuleb sisuliselt ja põhjalikult tegeleda kohalike omavalitsuste 

üldplaneeringute koostamisel (valglinnastumise piiramine; teenuste võrgustik; tehnilise taristu 

kahandamine seal, kus see on asjakohane). 

Mitmes maakonnas sõltus koostatava maakonnaplaneeringu lahendus muudest maakonnatasandi 

planeeringutest, muuhulgas Rail Baltica ja kõrgepingeliinide trassikoridorid, mereala planeeringute 

seosed maismaaga jt. Omakorda tõi see kaasa täiendava ajakulu planeeringulahenduse väljatöötamisel 

ja arutelude läbiviimisel. Eeltoodu tingis vajaduse pikendada maakonnaplaneeringute koostamise ja 

Rahandusministeeriumile järelevalvesse esitamise tähtaega aasta võrra 2016. aasta lõpuni.9 

Maakonnaplaneeringud esitati järelevalvesse 2016. aastal ja kehtestati vastavalt kas maavanema või 

riigihalduse ministri poolt. Viimased kaks maakonnaplaneeringut kehtestas riigihalduse minister 2019. 

aasta alguses. 

Maakonnaplaneering määrab tasakaalustatud ja kestliku asustuse, sealhulgas toimepiirkondade ning 

keskuste võrgustiku toimimist ja rahvastiku paiknemist suunavad olulised tingimused ja määratleb 

keskuste planeerimise põhimõtted. Järgnevalt on kirjeldatud olulisemaid teemasid, mida 

maakonnaplaneeringutes käsitletakse. Kooskõlas planeerimisseadusega on maakonnaplaneeringud 

aluseks kohalike omavalitsuste üldplaneeringute koostamisel. 

 

3.1.1. Toimepiirkonnad 

Asustussüsteem tasakaalustatakse eeskätt maakonnatasandi toimepiirkondade ja keskustevõrgu 

kaudu. Üleriigilist planeeringut täpsustavate toimepiirkondade ja nende alamtsoonide 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. Meetmed ei pruugi alati olla planeeringulised vaid 

ka korralduslikud (nt ühistranspordi kavandamine) ja vastavalt vajadustele paindlikud. 

Toimepiirkonnas on reeglina 10 000 elanikku ja see moodustub keskuslinnast ja selle valdavalt maalise 

asustusega tagamaast, mis on keskuslinnaga pendelrände kaudu seotud. Maakonnatasandi 

toimepiirkonna keskuslinn on samal ajal ka maakondlik keskus. Ümbruskonna jaoks on keskuslinn 

peamine töökohtade ja teenuste pakkuja, kuhu on tagamaalt võimalik jõuda ca 30 minutiga. 

Keskuslinnast kaugenedes väheneb elanike seotus keskusega ning maalises asustuses eristuvad 

vööndid lähtuvalt sellest, kui suur osa elanikkonnast igapäevaselt keskuslinna vahet sõidab. 

Toimepiirkonna vööndid alustades linnalise asustusega alast keskuslinnas on:  

 linna lähivöönd,  

 maalise piirkonna siirdevöönd (tagamaa) ja  

 ääreline ala 
 
Üleriigilisest planeeringust lähtuvate toimepiirkondade ulatust täpsustati nii pendelrände uuringutega 
kui ka maakonnaplaneeringute koostamise ajal. Vaatamata sellele ei ole need tänaseni leidnud 
piisavalt valdkondade ülest rakendust. Samuti võivad valdkondlikud toimepiirkonnad erineda nende 
planeeringulisest üldistusest.  

                                                           
9 Vabariigi Valitsus muutis 24.09.2015 korraldusega nr 405 Vabariigi Valitsuse 18. juuli 2013. a korralduse nr 
337 „Maakonnaplaneeringute algatamine“ ja asendas punktis 6 tekstiosa „31. detsembriks 2015“ tekstiosaga 
„31. detsembriks 2016“ 
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Toimepiirkondade dünaamikat arvestades on vajalik inimeste töö ja teenuste liikumise seirega pidevalt 
tegeleda. Selleks vajalike andmete operatiivse kättesaadavuse erinevate riigi ees seisvate ülesannete 
lahendamiseks võimaldab mobiilpositsioneerimine anonüümseteks muudetud andmetega. Seni on 
probleeme tekitanud ka asjakohaste andmete kättesaadavus ja nende kasutamise õigus. Teema vajab 
lahendamist selliselt, et tagatud oleks isikuandmete kaitse nõuded, aga otsuseid saaks teha 
teadmispõhiselt. Samuti tuleb teenuste kättesaadavuse, ühistranspordivõrgu ja kvaliteetse 
elukeskkonna planeerimisel vajalikes seiretes ja uuringutes koguda sooliselt disagregeeritud andmeid 
ning arvestada erinevate inimrühmade toimemustrite erinevusega. 
 
Toimepiirkondadega on tihedalt seotud teenuste ruumilise kättesaadavuse ja nende pakkumise 
ruumilise asukoha määratlemiseks kavandatud keskuste võrgustik.  
 
Rööbastranspordi potentsiaali hindamiseks korrati 2019. aastal potentsiaalsete reisirongiliikluse 
kasutaja hulga ja tagamaa analüüsi10, mis viidi läbi ka 2010. aastal ning mida kasutati elanike liikuvuse 
kirjeldamisel. Praeguste ja kümme aastat tagasi uuritud tulemuste võrreldavuse huvides on järgitud 
kõiki samu meetodeid ja põhimõtteid ning ka tulemused on sarnaselt esitatud. Uuringust võib 
järeldada, et raudtee mõjupiirkonnas elavate inimeste koguarv on vaadeldava perioodi jooksul jäänud 
samaks või veidi suurenenud. Varasemast vähem on elanikke kaugemal tagamaal. Kasvanud on elanike 
arv aga jalgsikäigu tsoonis, samuti ühistranspordi ja autosõidu tsoonis. Mõnevõrra on vähenenud 
elanike arv jalgrattakasutuse tsoonis. Kokkuvõtteks tuleb järeldada, et rongiliikluse potentsiaal on ajas 
pigem kasvanud. 

                                                           
10 https://planeerimine.ee/juhendid-ja-uuringud/potentsiaalsed-reisirongiliikluse-kasutajad/  

https://planeerimine.ee/juhendid-ja-uuringud/potentsiaalsed-reisirongiliikluse-kasutajad/
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Joonis: Näide toimepiirkondade käsitlusest maakonnaplaneeringus 

 

3.1.2. Keskuste võrgustik 

Keskuste võrgu kavandamise aluste väljaselgitamiseks koostati iseseisev uuring11. Uuringuga analüüsiti 

nii teenuste ruumilise kättesaadavuse kriteeriumeid kui ka võimalusi ja vajadusi teenuste pakkumise 

ruumilise asukoha määratlemiseks maakonnaplaneeringutes, et suunata teenuste paiknemist ühtsetel 

alustel kogu riigis. Eesmärgiks seati ettevaatavalt kavandada teenuste võrgustikku selliselt, et teenuste 

kättesaadavus oleks valdavale osale Eesti elanikest piisavalt hästi kätte saadav muutuvate 

                                                           
11 Uuring era- ja avalike teenuste ruumilise paiknemise ja kättesaadavuse tagamisest ja teenuste käsitlemisest 
maakonnaplaneeringutes. TÜ Rakendusuuringute Keskus RAKE, 2015 
https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/Uuringud/Ruumiline_planeerimine/2015_te
enuskeskuste_uuringu_lopparuanne.pdf 

https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/Uuringud/Ruumiline_planeerimine/2015_teenuskeskuste_uuringu_lopparuanne.pdf
https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/Uuringud/Ruumiline_planeerimine/2015_teenuskeskuste_uuringu_lopparuanne.pdf


 
 
ÜLEVAADE ÜLERIIGILISE PLANEERINGU „EESTI 2030+“ NING MAAKONNAPLANEERINGUTE ELLUVIIMISEST 11 

majanduslike võimaluste ja otstarbekuse piires. Uuringu alusel kavandati Eestit hõlmav neljaastmeline 

hierarhiline keskuste võrgustik, mille moodustavad: 

1. Maakondlik keskus, mis on maakonna olulisim töökohtade ja regionaalsete teenuste koondumise 
koht ja ühtlasi maakondliku tähtsusega toimepiirkonna keskus (elanike arv üldjuhul alates 15 000 
elanikust) 

2. Piirkondlik keskus on piirkonnas oluline töökohtade ja kohalike kvaliteetteenuste koondumise 
koht, mis võib olla ka piirkondliku tugitoimepiirkonna keskus (elanike arv vähemalt 4500) 

3. Kohalik keskus, kus on soovitavalt kättesaadavad kohalikud põhiteenused, mille kasutamine 
rahuldab elanike igapäevaelu põhivajadused (elanike arv alates 1500) 

4. Lähikeskus kohalike lihtteenustega, mis aitab parandada vältimatute ja sagedamini kasutatavate 
teenuste kättesaadavust suurematest keskustest eemal paiknevates piirkondades (elanike 
arvestuslik arv 500) 

 

Keskuste hierarhia lähtub põhimõttest, et madalama tasandi keskustest kõrgemale liikudes lisandub 

teenuseid, mida on antud tasandil oluline pakkuda. Iga kõrgema astme keskus pakub ühtlasi ka 

madalama astme keskusele omaseid teenuseid. Keskused on ka olulised liikuvuse sõlmpunktid 

ühenduste tagamiseks teenuste ja töökohtadega, mis paiknevad teistes keskustes. 

 

 

Joonis: Keskuste võrgustik (väljavõte Rapla maakonnaplaneeringust).  
Kogu riiki hõlmav keskustevõrgustiku kaart on leitav lisas 1. 
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3.1.3. Asustuse arengu piiritlemine 

Asustuse arengu suunamine on vajalik piirkondades, kus asustus on viimastel aastakümnetel 

märkimisväärselt muutunud ja piirkondades, kus on ette näha asustuse muutumist tulevikus. 

Varasemates maakonnaplaneeringutes oli asustusstruktuur markeeritud pigem olemasoleva olukorra 

kirjeldusena, mitte niivõrd asustuse arengu suunisena. See  ei piiranud oluliselt valglinnastumist 

linnaliste asulate ümbruses ja uute ebapiisava taristuga elamupiirkondade tekkimist hajaasustuses. 

Tulemusena on Eesti linnade tagamaadel detailplaneeringute ja üldplaneeringutega planeeritud 

elavate inimeste arvu suurenemist mitmekordselt suuremas mahus, kui sinna potentsiaalselt elama 

asub. Arvestades asjaoluga, et Eesti on kahaneva elanikkonnaga riik ja vaid üksikutes piirkondades on 

täheldatav mõningane elanike arvu tõus, läks sellise arengu kavandamine vastuollu üleriigilise 

planeeringu põhimõtetega. Oli selge vajadus maakonnaplaneeringuga linnalise ning maalise 

asustusega alade senisest selgema piiritlemise ja arengutingimuste määratlemise järele. 

Linnalise ning maalise asustusega alade senisest selgemaks piiritlemiseks ja arengutingimuste 

määratlemiseks annab alused asustuse arengu suunamise uuring12, mille ettepanekute rakendamist 

täpsustati maakonnaplaneeringute koostamisel. Uuringu alusel seati maakonnaplaneeringutega 

jätkusuutliku planeerimise põhimõtetest13 lähtuvad tasakaalustatud ja kestlikku asustuse arengut 

piiritlevad suunised üldplaneeringute koostamiseks. Kokkuvõtlikult on suuniste sisuks, et: 

 Linnade ja teiste suuremate asulate planeerimisel tuleb säilitada nende kompaktsus, tihendada 

sisestruktuuri, võtta taaskasutusele hüljatud maid 

 Linnade keskustes tuleb keskenduda kvaliteetse, esteetiliselt ja arhitektuurselt nauditava ning 

tiheda teeninduskohtade võrgustikuga avaliku linnaruumi väljakujundamisele 

 Linnade lähiümbruses valida ehituspiirkondadeks kas sealsed suuremad asulad oma sotsiaalse 

taristuga või kohad, kus ühendamine tehnilise taristuga on lihtsam 

Maakonnaplaneeringutega määrati linnalise asustusega alad, millest väljapoole tiheda hoonestusega 

asustuse arengualad (tiheasumid) laienema ei peaks. Keskuste planeerimise põhimõtted tuleb aluseks 

võtta asustuse arengut suunavate tingimuste täpsustamisel koostamisel olevate üldplaneeringutega. 

 

3.1.4. Rohevõrgustik 

Eesti oli esimesi maid Euroopas, kus juba 1960-1980-datel aastatel töötati välja ja võeti planeerimises 

kasutusele nüüdisaegsele ökoloogilise võrgustiku kontseptsioonile lähedased ideed – 

kompensatsioonialade võrgustik.  

Üleriigilises planeeringus on skemaatiliselt näidatud olulisimad tuumalad ja koridorid, mis 

moodustavad Eesti põhivõrgu ning seovad meie rohealad naabermaade vastavate struktuuridega. 

Rahvusvaheliselt ja riiklikult oluliste tuumalade ning neid ühendavate koridoride võrgustik põhineb 

maakondade teemaplaneeringute „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused” 

tulemuste üldistamisel. Üleriigilises planeeringus on seatud põhimõtted, millele tuginedes tuleb 

                                                           
12 Uuring: „Asustuse arengu suunamise ülesande 
Lahendamise võimalused maakonnaplaneeringus“ Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri ja linnaplaneerimise 
osakond, 2014 
https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/Uuringud/Ruumiline_planeerimine/2014_as
ustuse_arengu_suunamise_ulesande_lahendamise_voimalused_maakonnaplaneeringus.pdf   
13 Planeerimisseaduse 2. peatükk: planeerimise põhimõtted. https://planeerimine.ee/seadus-ja-
juhendid/pohimotted/ 

https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/Uuringud/Ruumiline_planeerimine/2014_asustuse_arengu_suunamise_ulesande_lahendamise_voimalused_maakonnaplaneeringus.pdf
https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/Uuringud/Ruumiline_planeerimine/2014_asustuse_arengu_suunamise_ulesande_lahendamise_voimalused_maakonnaplaneeringus.pdf
https://planeerimine.ee/seadus-ja-juhendid/pohimotted/
https://planeerimine.ee/seadus-ja-juhendid/pohimotted/
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edaspidi rohevõrgustikku ennast ja selle toimimise säilimiseks tegevusi kavandada. Erilist huvi pakub 

rohetaristu strateegia, sest see eeldab erinevate poliitikavaldkondade omavahelist koordineerimist ja 

integreeritud planeerimisprotsessi kui üht peamist rohetaristu kavandamise ja elluviimise vahendit.  

Maakonnaplaneeringute koostamisel rohevõrgustiku kavandamisel võeti aluseks üleriigilises 

planeeringus ja teemaplaneeringutes „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused” 

sätestatu ning vajadusel täpsustati rohevõrgustiku paiknemist ja sellega seotud tingimusi eesmärgiga 

seada tingimused ja anda suunised üldplaneeringute koostamiseks. Rohevõrgustiku säilitamise 

meetmed on maakonnaplaneeringutes üldiselt piisavad. Rohevõrgustiku toimimise tagamine vajab 

jätkuvat aktiivset väärtustamist ja hoidmist igal tasandil, mille toetamiseks on koostatud ka 

juhendmaterjal14. Sealhulgas tuleb üldplaneeringutes senisest rohkem tähelepanu pöörata 

rohevõrgustiku piiride ja kasutustingimuste täpsustamisele, ning detailplaneeringute koostamisel ja 

projekteerimistingimuste andmisel nende järgimisele.  

 

3.1.5. Väärtuslikud maastikud 

Maakonnaplaneeringutesse võeti üle kõigis maakondades teemaplaneeringutega „Asustust ja 

maakasutust suunavad keskkonnatingimused” määratud väärtuslikud maastikud. Vajadusel täpsustati 

nende piire ning kaitse- ja kasutustingimusi üldplaneeringutega kavandatud ruumilist arengut 

arvestades. Väärtuslike maastike hoidmine, säilitamine ja kestlik kasutamine hoiab eelkõige 

kultuurmaastikke kui rahvuskultuuri olulist osa. Samas teenib see osaliselt ka rohevõrgustiku toimimise 

eesmärke, sest väärtuslikud maastikud sisaldavad muu hulgas loodusväärtusi, poollooduslikke kooslusi 

jms. 

Kõik maakonnad esitasid Eesti rahvusmaastike kandidaadid, kuid rahvusmaastike teema ei ole veel 

lahendust leidnud. Eesti rahvusmaastike määratlemine ja nende säilimist tagavate tingimuste 

seadmine eeldab maakonnaplaneeringute vastavasisuliste nimistute, kirjelduste ja tingimuste 

ülevaatamist, avalikku arutelu ning üldist kokkulepet. Rahvusmaastike temaatikaga on kohane 

tegeleda ka uue üleriigilise planeeringu koostamise raames. 

 

3.1.6. Tuuleenergeetika arendusalad 

Euroopa Liidu pikaajaline energia- ja kliimapoliitika suunab liikmesriike vähendama oma 
kasvuhoonegaaside (KHG) heidet ning suurendama taastuvenergia tootmist ja energiatõhusust. 
Vabariigi Valitsus kinnitas 2017. aasta sügisel uue riikliku energiamajanduse arengukava aastani 203015 
(ENMAK 2030+), milles on seatud eesmärgiks suurendada taastuvenergia osakaalu aastaks 2030 50%-
ni energia lõpptarbimisest. Eesti pikaajaline kliimapoliitika eesmärk sätestati 2017 aastal Riigikogu 
poolt vastu võetud „Kliimapoliitika põhialused aastani 2050“16 (KPP2050) dokumendiga. KPP2050 
kohaselt minnakse aastaks 2050 üle vähese süsinikuheitega majandusele kujundades seda järk-järgult 
ja eesmärgipäraselt ümber selliselt, et nii majandus- kui ka energiasüsteemid on ressursitõhusamad, 
tootlikumad ja keskkonnahoidlikumad. 2019. aasta detsembris kinnitas Vabariigi Valitsus Eesti riikliku 
energia- ja kliimakava17, mille kohaselt 2030. aastaks on planeeritud jõuda 42%-lise taastuvenergia 
osakaaluni energia summaarsest lõpptarbimisest, sh seati taastuvelektri osakaaluks eesmärgiks 40%. 
2050. aasta eesmärgiks on saavutada kliimaneutraalsus EL üleselt. Eesti peamised taastuvenergia 

                                                           
14 https://www.keskkonnaagentuur.ee/sites/default/files/rohev6rgustiku-planeerimisjuhend_fin.pdf  
15 https://www.mkm.ee/sites/default/files/enmak_2030.pdf 
16 https://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/kliima/kliimapoliitika-pohialused-aastani-2050-0  
17 https://www.mkm.ee/et/eesmargid-tegevused/energeetika/eesti-riiklik-energia-ja-kliimakava-aastani-2030  

https://www.keskkonnaagentuur.ee/sites/default/files/rohev6rgustiku-planeerimisjuhend_fin.pdf
https://www.mkm.ee/sites/default/files/enmak_2030.pdf
https://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/kliima/kliimapoliitika-pohialused-aastani-2050-0
https://www.mkm.ee/et/eesmargid-tegevused/energeetika/eesti-riiklik-energia-ja-kliimakava-aastani-2030
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allikad on biomass ja tuul, kuid ka päikeseenergia. Nende eesmärkide saavutamiseks on võimalikust 
energeetikaportfellist suurima potentsiaaliga tuuleenergia (sh meretuulepargid). Tuuleenergia 
arendamine on kulutõhus lahendus taastuvelektri tootmiseks Eestis (kasutustegur merel 45...50%, 
võrdluseks päikeseenergia puhul ~10%). Taastuvenergia toodangu suurenemise ning seeläbi 
fossiilkütustest sõltuvuse vähenemise saavutame vaid juhul, kui riik on loonud taastuvenergia 
arendamiseks sobiva keskkonna.  

Üleriigilise planeeringu kohaselt tuleb riigisisese energiavarustuse üheks oluliseks eesmärgiks seada 

fossiilsete kütuste kasutamise minimeerimine. Vältida tuleb soovimatut mõju kliimale, saavutada 

taastuvenergia suurem osakaal energiavarustuses, tagada energiasäästlike meetmete rakendamine ja 

energiatootmise keskkonnamõju vähendamine. Olulisemaid valdkondi, kus uut kohalikul taastuval 

ressursil põhinevat energiatootmisvõimsust saab suurendada, on tuuleenergeetika ja bioenergia. 

Üleriigiline planeering näeb tuuleenergeetika arengusuunana ette tuulikute kavandamist nii 

maismaale kui ka merele.  

Tuuleenergia tootmiseks riiklikult ja maakondlikult olulised maa-alad on reserveeritud järgmiste 

maakonnaplaneeringutega: Hiiu maakonnaplaneering 2030+ (lisa 6)18, Lääne maakonnaplaneering 

2030+ (lisa 5)19, Pärnu maakonna planeering (lisa 6)20, Saare maakonnaplaneering 2030+ (lisa 11)21, 

Ida-Viru maakonnaplaneering 2030+ (sh lisa 4)22, Pärnu maakonnaga piirneva mereala 

maakonnaplaneering23.  

Kohaliku omavalitsuse tasandi planeeringutega on osaliselt juba maakonnaplaneeringuid ellu viidud. 

Kohaliku omavalitsuse planeeringutega on põhjendatud juhul võimalik täpsustada 

maakonnaplaneeringutes toodud tuuleenergeetika tootmiseks sobilikke alasid ning teha ettepanekuid 

maakonnaplaneeringu muutmiseks kavandamaks uusi alasid. Tuuleenergeetika arendamiseks sobilike 

alade leidmisega tegeletakse üldplaneeringute koostamisel piirkondades, kus tuulepotentsiaal ning 

muud kriteeriumid seda võimaldavad.  

Osad tuuleenergia tootmiseks riiklikult ja maakondlikult olulised maa-alad eeldavad 

kompensatsioonimeetmete kasutuselevõttu vältimaks tuulikute negatiivset mõju riigikaitseliste 

ehitiste töövõimele. Senikaua kuni kompensatsioonimeetmed puuduvad, ei ole nendel aladel 

tuuleenergeetikat arendada võimalik. Tänaseks on valitsuse tasandil otsustatud radarseire võimekuse 

tõstmise abil leida viise riigikaitseliste piirangute leevendamiseks (eelkõige Ida-, aga ka Lääne-

Virumaal). Üldplaneeringute koostamisel tegeletakse samuti tuuleenergeetika arendusvõimaluste 

laiendamisega mõnes muuski maakonnas. 

Üleriigilise planeeringu mereala teemaplaneeringuga24 on hetkel kavandamisel merealad 

tuuleenergeetika tootmiseks (vt ka ptk 6.1).   

 

3.2. Mereala maakonnaplaneeringud 

2012. aastal algatati mereala planeeringute koostamine Hiiu ja Pärnu maakondadega piirnevatel 

territoriaalmere osadel, Hiiu mereala maakonnaplaneering kehtestati 2016. aastal, Pärnu mereala 

                                                           
18 https://maakonnaplaneering.ee/hiiu-maakonnaplaneering 
19 https://maakonnaplaneering.ee/laane-maakonnaplaneering  
20 https://maakonnaplaneering.ee/142  
21 https://maakonnaplaneering.ee/saare-maakonnaplaneering  
22 https://maakonnaplaneering.ee/ida-viru-maakonnaplaneering-2030-  
23 https://maakonnaplaneering.ee/143  
24 http://mereala.hendrikson.ee/  

https://maakonnaplaneering.ee/hiiu-maakonnaplaneering
https://maakonnaplaneering.ee/laane-maakonnaplaneering
https://maakonnaplaneering.ee/142
https://maakonnaplaneering.ee/saare-maakonnaplaneering
https://maakonnaplaneering.ee/ida-viru-maakonnaplaneering-2030-
https://maakonnaplaneering.ee/143
http://mereala.hendrikson.ee/


 
 
ÜLEVAADE ÜLERIIGILISE PLANEERINGU „EESTI 2030+“ NING MAAKONNAPLANEERINGUTE ELLUVIIMISEST 15 

maakonnaplaneering 2017. aastal. Maakonnaplaneeringute eesmärk oli viia esmakordselt Eestis läbi 

planeerimisseaduse kohane mereala planeerimise protsess ning määratleda mereala perspektiivne 

kasutus ja vajalikud tingimused. Hiiu ja Pärnu merealaplaneeringute koostamine andis olulised 

teadmised mereala planeeringu koostamiseks kogu Eesti merealal (vt täiendavalt ptk 6.1).  

Planeeringutes käsitleti järgnevaid peamisi valdkondi: meretransport ja merepõhjataristu, 

tuuleenergeetika, kalapüük ja vesiviljelus, maavara kaevandamine ja kaadamine, kultuuri- ja 

loodusväärtused, riigikaitse ning puhkeotstarbeline mereala ja rannikuala kasutus. Mereala 

planeeringute elluviimine toimub loamenetluste (hoonestusload, vee erikasutusload), aga ka muude 

haldusmenetluste kaudu.  

Hiiu mereala planeering tunnistati Riigikohtu 08.08.2018 otsusega kohtuasjas nr 3-16-1472 

tuulenergeetika valdkonna osas kehtetuks. Varem algatatud loamenetlused Hiiu merealal jätkuvad. 

Tuuleenergeetika valdkond lahendatakse täiendavalt uue planeeringumenetlusega. Alale on tänaseks 

esitatud ka täiendavaid taotlusi arendajate poolt.  Kehtestatud Pärnu maakonnaplaneeringu mereala 

teemaplaneeringu alusel toimub Liivi lahes meretuuleparkide arendamine hoonestusloa menetluste 

kaudu. 

 

3.3. Joonehitiste maakonnaplaneeringud 

Planeerimisseaduse alusel on maakonnaplaneeringutega määratud mitme omavalitsuse territooriumil 

kulgevate joonehitiste asukohti. Tegemist on sageli ehitistega, mis esmajärgus kannavad regionaalsete 

ühenduste edendamise eesmärke ning esindavad eelkõige riigi huve, mitte ei lähtu kohalikest huvidest: 

näiteks Rail Balticu raudtee või maakonnaplaneeringud põhimaanteede asukoha määramiseks. Selliste 

ehitiste rajamisega võib kaasneda oluline elukeskkonna muutus, ehitised on aga vajalikud riigisiseste 

või ka rahvusvaheliste ühenduste tagamiseks.  

Tänase planeerimisseaduse kohaselt koostatakse sarnaste ehitiste jaoks, juhul kui esineb ka oluline 

riiklik või rahvusvaheline huvi, riigi eriplaneering. 

 

3.3.1. Põhimaanteede planeeringud 

Maakonnaplaneeringutega on valdavas osas määratud trassikoridor kolme riigi põhimaantee (Tallinn-

Pärnu-Ikla, Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa, Tallinn-Narva, vt täpsemalt Lisa 2) I klassi nõuetele vastava 

maantee rajamiseks. Planeeritud trassikoridori laius on 650 m, kus paikneb 150 m laiune tee- ja 

teekaitsevööndi ala, samuti I klassi maanteega kaasnevad eritasandilised liiklussõlmed, kogujateed, 

jalg- ja jalgrattateed jm maantee infrastruktuur ning ette on nähtud meetmed keskkonnanõuete 

tagamiseks. I klassi maantee on planeeritud 2+2 sõiduraja ja sõidusuundade vahelise eraldusribaga.  

 

Joonis: Maantee trassikoridor maakonnaplaneeringus. 
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Planeeritud maanteede trassikoridori põhiosas on tegemist olemasolevate maanteede asukohas 

planeeritud tee laiendamisega, kuid on kavandatud väiksemaid õgvendusi ja ümbersõite. Via Baltical 

on planeeritud on ka täiesti uus maantee, so ca 24 km pikkune Pärnu suure ümbersõidu trassikoridor, 

mille väljaehitamine saab toimuda alles pärast seda, kui liikluskoormus praegusel Pärnu linna läbival 

trassil ületab taseme, mis projekteerimisnormide kohaselt nõuaks sinna täiendavate investeeringute 

tegemist. Esimeses etapis on kavandatud ümbersõit ehitada välja III klassi maanteena ja sild üle Pärnu 

jõe. 

Erinevalt on käsitletud lõiku Via Baltica alates Uulu-Valga ristmikust kuni Häädemeeste ristmikuni, mis 

on planeeritud lähtuvalt liiklusprognoosist ja looduskaitselistest piirangutest madalama, so III klassi 

maanteena, kus  trassikoridori laiuseks on 420 m, milles paikneb 120 m laiune tee ja teekaitsevööndi 

ala. Selles lõigus Via Baltica jääb üldjuhul olemasoleva teemaa piiridesse, planeeritud on meetmed 

liikluse ohutuse tõstmiseks ja sujuvuse parandamiseks. Liikluskoormusest lähtuvalt on III klassi 

maanteena planeeritud Tallinn-Narva maanteel Narva ümbersõit, so Vodava-Riigiküla lõik, mis loob 

ühenduse Tallinn-Narva maantee ja Riigiküla vahel. 

Maakonnaplaneeringutega on reserveeritud maa riigi põhimaantee rajamiseks, mis tagab 

trassikoridoris määtatud laiuses tee- ja teekaitsevööndis võimaluse maanteede väljaehitamiseks.  

Riigimaanteede trassikoridoride asukohad on kantud ka kohalike omavalitsuste üldplaneeringutesse. 

Maade võõrandamine maantee jaoks toimub juba konkreetse tee-ehitusprojekti alusel. 

Ehitusprojekti aluseks vajaliku täpsusastmega ei ole planeeringutega lahendatud Tallinn-Narva 

maantee km 90-156, (Viru-Nigula, Haljala, Rakvere ja Lüganuse kohalikud omavalitsused) ning Tallinn-

Pärnu-Ikla maantee km 143-191,8 (Häädemeeste vald). Vastavates lõikudes on vajalik täpsemate 

planeeringute koostamine (KOV üldplaneering, asjakohasel juhul riigi eriplaneering).  

 

 

Joonis: Kavandatud põhimaanteede rekonstrueerimine (2019 aasta seisuga) 
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Kehtestatud põhimaanteede planeeringute ajakohasus ja elluviimine 

Maakonnaplaneeringu teemaplaneeringutega määratud trassikoridorid on kantud kõikidesse uutesse 

maakonnaplaneeringutesse (kehtestatud 2016-2019). Sellega on tagatud, et planeeritud 

riigimaanteede trassikoridorid fikseeritakse ka uutes kohalike omavalitsuste üldplaneeringutes. 

Kehtestatud riigimaanteede maakonnaplaneeringud asjakohased ning elluviidavad läbi projekteerimis-

ja ehitusloa menetluse. Vajalik on planeeringutega seatud kitsenduste asjakohasuse perioodiline 

hindamine, seal hulgas piirkondades, kus ellu ei ole viidud planeeringu kohast arendust, vaid toimunud 

on olemasoleva teedevõrgu parendamine või tehtud muid arendusi, mis võivad planeeringu elluviimist 

mõjutada. 

Maakonnaplaneeringutega on määratud riigi põhimaanteede trassikoridori asukoht. Maantee 

ehitamise aluseks on tee-ehitusprojekt, millega määratakse ka võõrandatava maa täpne vajadus. 

Kehtestatud planeeringud on aluseks tee ehitusprojekti koostamisele. Vajadusel, kui teemaplaneering 

ei ole koostatud ehitusprojekti koostamiseks piisava täpsusega, võib joonehitise planeeringut 

täpsustada projekteerimistingimustega. 

Planeeringujärgse lahenduse realiseerumine, sh eritasandiliste ristmike rajamine, võib toimuda etapiti 

(mitte kohe kogu mahus), vastavalt vajadusele ja võimalustele. Eritasandiliste ristmike väljaehitamine 

võib toimuda hilisemas etapis vastavalt liikluskoormuse kasvule. Kui mõnes maanteelõigus 

otsustatakse esialgu välja ehitada madalam kui I klassi maantee, siis ei taksita see tulevikus I klassi 

maantee väljaehitamist. Maakonnaplaneeringud jäävad kehtima kuni I klassi maanteede lõpliku 

väljaehitamiseni ning planeeringutega tagatakse maa vajaduse reserveerimine maanteede 

väljaehitamiseks. 

Kuni maakonnaplaneeringute elluviimiseni konkreetsel alal (teelõigul), võib maaomanik  senise 

sihtotstarbega maad edasi kasutada selle praegusel sihtotstarbel seni, kuni ta seda soovib või kui 

koostatakse konkreetse tee lõigu kohta tee-ehitusprojekt. Trassikoridoris seatud maakasutus- ning 

ehitustingimusi tuleb järgida juhul, kui krundi või kinnistu seniseid ehitustingimusi või sihtotstarvet 

soovitakse muuta või kui asutakse teed projekteerima või trassi koridoris koostama uusi planeeringuid.  

Lähiaastatel on kavas planeeringute osaline elluviimine era- ja avaliku sektori koostööprojektidena 

(PPP). 

 

3.3.2. Kõrgepingeliinid – strateegilise tähtsusega energiavõrgustik 

Planeeritud kõrgepingeliinid on energeetikavaldkonna prioriteet üleriigilises planeeringus Eesti 2030+. 

Ülekandevõimsuste olemasolu on oluline elektrituru arendamiseks Balti riikide ja Kesk-Euroopa ning 

Skandinaavia vahel. Maakonnaplaneeringutega on loodud eeldused üleriiklikult elektri 

varustuskindluse suurendamiseks ja ülekandekadude vähendamiseks, mis omakorda tagab tarbijatele 

parema elektriühenduse ning  võimaldab  võrguga liituda uutel elektritootjatel. Kehtivate 

maakonnaplaneeringutega on määratud Harku-Lihula-Sindi kõrgepingeliini asukoht ning Kilingi-

Nõmme-Riia kõrgepingeliini asukoht Eesti-Läti piirini (vt täpsemalt Lisa 3).  

Avaliku planeerimisprotsessi ja keskkonnamõju strateegilise hindamise menetluse ning erinevate 

teemaplaneeringu osapoolte koostöö ja kaasamise tulemusena on määratud sobivaim trassikoridori 

asukoht 330 kV või samadele mastidele paigaldatavale 330/110 kV  õhuliinile ning reserveeritud selle 

rajamiseks vajalik maa. Parima trassikoridori asukoha leidmiseks võrreldi alternatiivseid trassikoridori 
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asukohti trassi erinevatel lõikudel kriteeriumite alusel kolmes valdkonnas: majanduslik, sotsiaalne ja 

looduskeskkondlik. 

Tassikoridori (õhuliin koos kaitsevööndi ja puhveralaga) laius on 100 m. Teemaplaneering on aluseks 

õhuliini ehitusprojekti koostamisel. 

Kehtestatud kõrgepingeliinide planeeringute elluviimine 

Õhuliini ja  mastide täpsed asukohad määratakse ehitusprojektiga. Pärast projekteerimist on 330 kV 

õhuliini kaitsevööndi laius 80 m ja see ulatub 40 m mõlemale poole liini telge. 

Maakonnaplaneeringute alusel on olnud võimalik koostada ehitusprojektid (Harju maakonnas on 

projekteerimine veel pooleli), suures osas on planeeringud välja ehitatud. Planeeringute elluviimisel 

on vähestes asukohtades tulnud seada sundvaldus rajamise võimaldamiseks.  

 

Foto: Hoiatusmärgiste paigaldamine rajatavale Harku-Lihula-Sindi kõrgepingeliinile.  
Väljavõte videost https://www.youtube.com/watch?v=MCL7HF14Ps8  

 

3.3.3. Rail Baltic rahvusvaheline raudteeühendus 

Vastavalt üleriigilise planeeringule on Euroopa transpordipoliitika valguses tähtis parandada Eesti 

seotust Euroopa Liidu tuumikpiirkondadega, sh luua Läänemere idarannikul kiirraudtee (Rail Baltic), 

mis ühendab Balti riigid ja Soome Kesk-Euroopaga. Planeeringuga määrati ka raudtee põhimõtteline 

kulgemine. Üleriigilise planeeringule tuginedes määrati raudtee asukoht Harju, Rapla ja Pärnu 

maakondades maakonnaplaneeringutega (kehtestatud 2018 alguses, vt täpsemalt Lisa 4).  

Maakonnaplaneeringutega leiti sobivaim asukoht elektrifitseeritud Rail Baltic raudtee trassi koridorile. 

Raudtee trassi koridori asukoha määramisel kaaluti mitut võimalikku asukohta, mille tulemusena valiti 

trassikoridori asukoht nii, et raudtee rajamine oleks tehniliselt teostatav ja majanduslikult tasuv ning 

raudteest tulenevad mõjud ja häiringud oleksid minimaalsed nii inim- kui ka looduskeskkonnale. 

Põhjaliku analüüsi käigus selgitati välja trassikoridor, kus osutusid otsustavateks teguriteks kohaliku 

eluolu ja majandustegevuse hoidmine ning tasakaalustatud arengu jätkamine, Natura 2000 

https://www.youtube.com/watch?v=MCL7HF14Ps8
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võrgustikku kuuluvate alade paiknemine, trassi kulgemine majapidamistest kaugemal ja strateegilise, 

regionaalset arengut soodustava Pärnu linna ühendamise võimalust arvestades. 

Planeeritud trassikoridori laius hajaasustuses on 350 m, kus on raudtee rajamiseks vajaminev maa ja 

raudtee kaitsevöönd (kokku 66 m) ning nn trassi nihutamisruum, mis võib osutuda vajalikuks juhul, kui 

raudtee asukohta tuleb projekteerimise käigus täpsustada. Raudtee nihutamine on võimalik üksnes 

planeeritud trassikoridori sees. Asjakohasel juhul (nt teatud tiheasustatud piirkondades) on 

trassiasukoht määratud täpsemalt (laiusega 150 m). 

Raudtee on kavandatud reisirongidele kiirusega kuni 240 km/h, kaubarongide kiirus on oluliselt 

madalam. Lisaks rahvusvaheliste rongide peatustele (Tallinn, Pärnu) kavandati strateegiliste 

maakonnaplaneeringutega trassile ka kohalike peatuste võimalikud asukohad.  

Riigikohtu 19.05.2020 otsusega tunnistati Pärnu Rail Baltica maakonnaplaneering ligikaudu 40 

kilomeetri ulatuses (lõigud 3A, 4A, 4H) kehtetuks, kuna planeeringuga paralleelselt toimunud Natura 

hindamisel tehti viga. Raudtee asukoha määramiseks antud lõigus uuendatakse planeeringumenetlust 

ning viiakse läbi täpsem Natura mõjude hindamine. 

Kehtestatud Rail Baltic maakonnaplaneeringute elluviimine 

Planeeringulahenduste alusel toimub Euroopa standardse rööpmelaiusega (1435 mm) Rail Balticu 

raudtee ehitusprojekti koostamine ning täpsem keskkonnamõju hindamine. Planeering koos 

eelprojektiga on olnud piisav alus põhiprojekti koostamiseks, jättes oma detailsusastmega piisavalt 

ruumi erinevatest asjaoludest (nt keskkonnakaitse objektid) tingitud raudteetrassi koridori 

kõikumistele. See tähendab, et projekteerimise käigus ei ole ilmnenud vajadust kehtestatud 

maakonnaplaneeringu trassikoridorist väljumiseks. 

Ehitusprojekti alusel selgub ka Eesti Vabariigile omandatava maa täpne vajadus. Vajaliku maa 

omandamine toimub läbirääkimiste teel. Maade omandamisel võib alternatiiviks ostmisele olla ka 

kinnisasja ümberkruntimine ja kinnisasja vahetamine. 2018. aasta lõpus alustas Maa-amet MKM-i 

volitusel RB trassialuste maade omandamisega. Seni on omandamine möödunud suuremate 

viperusteta: ainsaks probleemiks on geoloogiliste uuringute teostamine ning nende jaoks loa saamine 

maaomanikult nendel kinnistutel, mille omanike poole pole Maa-amet omandamise alustamiseks veel 

pöördunud (oodatakse põhiprojekti valmimist). 

Täpsem info Rail Baltic projekti elluviimise kohta on leitav Rail Baltic Estonia veebilehel25. 

 

3.4. Maakonnaplaneeringute kohtuvaidlused 

Maakonnaplaneeringutega riigi ja kohalike omavalitsuste ülestes huvidest lähtuvalt määratakse 

olulisemate valdkondade osas suunavad tingimused ja põhimõtted, sätestatakse maakasutuse üldised 

kasutustingimused ning antakse suunised kohalike omavalitsute üldplaneeringute koostamiseks 

suuniste andmine. Kuna maakonnaplaneeringute puhul on tegemist planeeringu tasandiga, kus 

üldjuhul konkreetseid piiranguid kinnisasjade omanikele ei seata, siis on ka kohtuvaidlusi 

maakonnaplaneeringutega seonduvalt harva.  

                                                           
25 https://rbestonia.ee/projektist/  

https://rbestonia.ee/projektist/
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Kohtuvaidlused on seotud eelkõige maakonnaplaneeringutega, millega on kavandatud joonehitisi. 

Samuti on kohtuvaidlused varasemalt olnud seotud maakonnaplaneeringutega, kus on planeeritud 

tuulikuparke nii maismaale kui ka merele, aga ka riigikaitseliste objektidega. 

Kohtukaasuste puhul on vastustajad26 valmistanud ette selgitused ja vastused kohtule, keerulisemate 

kaasuste juures on kasutatud ka advokaadibüroode abi. 

Aastate jooksul on põhimaanteede maakonnaplaneeringute kontekstis jõustunud kuus kohtuotsust 

(halduskohus, ringkonnakohus). Ka Rail Baltica maakonnaplaneeringute osas on kohtuvaidlused 

jõudnud jõustunud lahendini (halduskohus, ringkonnakohus, Riigikohus). Riigikohtu 19.05.2020 

otsusega tunnistati Pärnu Rail Baltica maakonnaplaneering osaliselt kehtetuks, kuna planeeringuga 

paralleelselt toimunud Natura hindamisel tehti viga. Hiiu mereala maakonnaplaneering tunnistati 

peatükis 3.2. viidatud Riigikohtu otsusega tuuleenergeetika valdkonna osas kehtetuks tulenevalt 

vigadest, mis tehti planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise ja Natura hindamise 

läbiviimisel. Tuuleenergeetika teemaplaneeringuid on vaidlustatud ka maismaal (Pärnu maakonna 

tuuleenergeetika teemaplaneering). Samuti läbiti kohtuvaidlus Harku-Lihula-Sindi kõrgepingeliini 

puhul. Kohtuvaidlused nii konsultatsioonihanke, planeeringu algatamise kui ka planeerimisseaduse 

põhiseaduslikkuse kontrolliks läbiti ka puidurafineerimistehase eriplaneeringu kontekstis. 

Kuna planeeringutega kavandatakse ka ehitisi, mis elukeskkonda oluliselt muudavad, kaasnevad 

vaidlused ja vaidlustused ka järgnevate planeeringute puhul – seda nii kohaliku omavalitsuse kui riigi 

tasandil ning nii planeeringu koostamise käigus kui ka planeeringute kehtestamise järgselt kohtus. 

Kohtuvaidlused näitavad muu hulgas kaasamise olulisust nii strateegiliste kui konkreetse ehitise 

kavandamiseks koostatavate planeeringute puhul, samuti aga keskkonnamõju hindamise keerukust 

planeeringu koostamise käigus.  

 

3.5. Maakonnaplaneeringute olulisusest 

Maakonnaplaneeringud ja maakonnaplaneeringute teemaplaneeringud on kandnud Eesti 

planeerimissüsteemis kaht olulisemat rolli. Regionaaltasandi strateegilise maakasutusplaneeringuna 

on need võimaldanud selliste teemade käsitlemist, millega seatakse kohalike omavalitsuste ülene 

pikaajaline ruumilise arengu raamistik: asustuse üldine paiknemine, rohevõrgustik, aga ka näiteks 

pikaajaliselt sobivaimad tuuleenergeetika arendamise alad. Nagu kirjeldatud ka ruumilise planeerimise 

rohelises raamatus27, on ka tulevikus asukohapõhine omavalitsusteülene ruumilise arengu suunamine 

ja raamistamine vajalik.  

Taasiseseisvumise järgses Eestis on n-ö strateegilised maakonnaplaneeringud koostatud kahel 

perioodil. Esimesed maakonnaplaneeringud kehtestati valdavalt aastatel 2000-2002, 

maakonnaplaneeringute „teine voor“ 2017-2019. Vahepealsel perioodil täpsustati 

maakonnaplaneeringuid teatud teemade osas (roheline võrgustik ja väärtuslikud maastikud; sotsiaalne 

infrastruktuur; tuuleenergeetika). Perioodil 2017-2019 kehtestatud maakonnaplaneeringute 

elluviimist ei ole võimalik täna veel hinnata, see selgub ühelt poolt üldplaneeringute koostamise 

käigus, teisalt aga muude ruumi puudutavate otsuste langetamise tulemusena.  

Maakonnaplaneeringute koostamise käigus tõusetusid ruumilise arengu seisukohalt olulised teemad. 

Sellisteks on näiteks väärtusliku põllumajandusmaa asukoha määramisega seotud küsimused, asustuse 

suunamine (linnalise asustusega piiritlemine), metsa majandamisega seotud teemad, aga ka 

                                                           
26 Kuni 1.1.2018 maavalitsused, hiljem Rahandusministeerium 
27 https://planeerimine.ee/static/sites/2/ruumilise-planeerimise-roheline-raamat.pdf, lk 21 

https://planeerimine.ee/static/sites/2/ruumilise-planeerimise-roheline-raamat.pdf
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kaevandamine ning väheneva rahvaarvuga kohandav ruumi planeerimine. Antud teemades anti 

maakonnaplaneeringutega üldised suunised, ent nende täpne lahendamine toimub samuti nii 

koostatavate üldplaneeringute kui ka muude ruumi mõjutavate otsuste langetamise kaudu. Siinkohal 

on oluline roll planeeringuid kooskõlastavatel ametiasutustel, kes tõstatavad enda valdkonna 

arenguvajadusi koostöö käigus kohaliku omavalitsusega. 

Teiseks maakonnaplaneeringu põhifunktsiooniks on olnud selliste olulise ruumilise mõjuga ehitiste 

asukohavalik, mis võivad paikneda mitme omavalitsuse territooriumil või siis paiknevad mitme 

omavalitsuse territooriumil oma iseloomust tulenevalt (joonehitised – maanteed, raudteed jms). Nii 

on maakonnaplaneeringutega määratud näiteks maanteede asukohad. Ruumilise planeerimise 

roheline raamat toob välja, et 2015. aastal jõustunud planeerimisseadusega lisandunud riigi 

eriplaneeringu instrument ning maakonnaplaneeringu ülesannete muutumine muutis mõnevõrra Eesti 

planeeringute süsteemi. Erinevalt varem kehtinud planeerimisseadusest ei ole tänase 

planeerimisseaduse alusel otstarbekas koostada ehitise, mille asukoht võib paikneda mitme 

omavalitsuse territooriumil, asukohavaliku tegemiseks maakonnaplaneeringut, kuna 

maakonnaplaneeringu alusel ei ole juriidiliselt võimalik koostada ehitusprojekti. 

Koostatud konkreetse ehitise asukoha määramiseks koostatud maakonnaplaneeringud kehtivad ja 

nende elluviimine jätkub (vt täpsemalt eelmised peatükid). Samuti on oma vaieldamatu roll riigi 

eriplaneeringul olulise ruumilise mõjuga ehitiste kavandamisel, mille toimimise või asukoha suhtes on 

riiklik või rahvusvaheline huvi. Häid lahendusi vajavad aga kohalike omavalitsuste koostöös 

langetatavad omavalitsuste ülesed ruumiotsused ning nende ehitiste asukohavalik, mille suhtes 

riiklikku või rahvusvahelist huvi ei ole, ent mis võivad paikneda mitme kohaliku omavalitsuse üksuse 

territooriumil.  
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4. Üldplaneeringute koostamine 

Alloleval joonisel kirjeldatud andmete kohaselt koostati ligikaudu 2/3 Eestis 2019. aasta lõpus kehtinud 

üldplaneeringutest kinnisvarabuumiks valmistudes või selle tuules. Samuti näitavad andmed, et pooled 

kehtinud üldplaneeringutest olid vanemad kui 11 aastat. 20 kehtinud üldplaneeringut kehtestati enne 

2000. aastat. Kuigi järjepidavust saab pidada omaette pidada väärtuseks, tuleb eeldada, et sellised 

üldplaneeringud ei vasta kindlasti kõigile ruumilise arengu väljakutsetele, mille ees tänased 

kogukonnad ja tänane Eesti seisavad.  

 

 

Joonis. Eestis kehtivate üldplaneeringute kehtestamise aasta 2019. aasta lõpu seisuga. N=302, keskmine 
üldplaneeringu „vanus“ (2019): 11,1 aastat.  

Andmed: Rahandusministeeriumi andmekorje. Andmetes võib sisalduda väheseid puudusi Harjumaa osas. 
 

2017. aastal läbiviidud haldusreformi järgselt koostab kokku 79-st kohalikust omavalitsusest uut kogu 

haldusterritooriumit hõlmavat üldplaneeringut 51, kellele see on nii ühinemise järgne kohustus kui ka 

uute ruumisuhete ümbermõtestamise vajadus. Uut ja samuti kogu haldusterritooriumit hõlmavat 

üldplaneeringut on koostamas veel 10 kohalikku omavalitsust, kellel kohustus selleks puudub. Lisaks 

on omavalitsusi, kus on koostamisel üks või mitu haldusterritooriumit osaliselt hõlmavat 

üldplaneeringut. Alloleval joonisel on rohelise värvitooniga kajastatud 61 omavalitsust, kus on samas 

aja-aknas koostamisel uus kogu territooriumi üldplaneering. 

Seekordne üldplaneeringute koostamine on eriline, kuna kõikidel kohalikel omavalitsustel on olemas 

eelmise üldplaneeringu koostamise ja ka elluviimise kogemus. 01.07.2015 jõustunud 

planeerimisseadusega kaasneb võrreldes varasemaga üldplaneeringu olulisem roll, sealhulgas otse 

projekteerimistingimuste väljastamise alusena (vähenenud on detailplaneeringu koostamise 

kohustus). Viimane eeldab tähelepanelikumat maa-alade kasutamisele seatavate ehitus- ja 

kasutustingimuste läbimõtlemist. Üldplaneering on haldusmenetlus, mille raames kaalutletakse 

valdkondade ruumilisi vajadusi konkreetses asukohas ja vastastikuses koosmõjus, riiklikke vajadusi ja 

kohalikke huve tasakaalustades tekib tegelik võimalus viia ellu maakonnaplaneering ja selles sisalduvad 

riigi strateegilised eesmärgid. Üldplaneering on ainus haldusmenetlus, mille käigus on võimalik seada 

tingimusi avaliku ruumi kujunemise suunamiseks omavalitsuse territooriumil tervikuna. Kohaliku 

omavalitsuse kanda on ülesanne huvide ja vajaduste paljususes saavutada tasakaalustatud terviklik 

ruumilahendus. Ruumilise planeerimise roheline raamat tõdeb, et ruumi kaudu avalduvate 

vastastikmõjude tuvastamiseks ja ellu rakendamiseks on sama oluline valmisolek planeeringu 
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koostamisel ilmnevat teavet rakendada ka valdkondlike otsuste langetamisel. Vaja on otsida lahendusi, 

mis toetavad samal ajal erinevate eesmärkide saavutamist. 

Üldplaneeringu koostamises on vajalik väga erinevate valdkondade ekspertteave. Valmisolek ja 

võimekus üldplaneeringu keerukaid väljakutseid valdavalt oma jõududega vastu võtta on kõikidest 

kohalikest omavalitsustest kümne ringis, valdav osa kasutab selleks erasektori 

planeerimiskonsultantide abi. Üks eesmärk teiste kõrval peaks olema, et see võimekus, vähemalt 

planeeringu koostamise sisulise juhtimise osas, kasvab. Konsultatsiooniettevõtteid, kes 

üldplaneeringute koostamist toetavad (keskkonnamõju strateegilist hindamist koostavad eraldiseisvad 

ettevõtted välja arvatud), on Eestis viis. 

 

 

Joonis. Haldusreformi järgselt koostatavate üldplaneeringute edenemine seisuga mai 2020.  
Andmed: Rahandusministeeriumi andmekorje. 
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Arvestades nii erinevate ametiasutuste huvi üldplaneeringutes endi vajadusi kajastada kui ka 

lahendatavate ülesannete keerukust, on protsess osutunud oodatust mahukamaks ja 

aeganõudvamaks. Üldplaneeringute koostamist on toetud nii juhendamise, lisauuringute rahastamise 

kui ka töötubade kaudu28. Eeldada võib, et valdav osa uutest üldplaneeringutest on kehtestatud 2022. 

aasta lõpuks. 

 

  

                                                           
28 Vt https://planeerimine.ee/static/sites/2/uldplaneeringu_juhis_final.pdf, 
https://planeerimine.ee/yldplaneering/yldplaneeringu-tootoad/, https://planeerimine.ee/yldplaneering/yp-
uuringu-ja-analyysi-meede/  

https://planeerimine.ee/static/sites/2/uldplaneeringu_juhis_final.pdf
https://planeerimine.ee/yldplaneering/yldplaneeringu-tootoad/
https://planeerimine.ee/yldplaneering/yp-uuringu-ja-analyysi-meede/
https://planeerimine.ee/yldplaneering/yp-uuringu-ja-analyysi-meede/
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5. Maakasutust mõjutavad arengud 

5.1. Ruumiline areng Läänemere piirkonnas 

Eesti osaleb Läänemere piirkonna ruumilise planeerimise koostöövõrgustikus VASAB29. VASABi 

koostöö raames valmis 2009. aastal Läänemere maade ruumilise arengu perspektiiv 2030, mis oli 

aluseks ka üleriigilise planeeringu koostamisel. Käesoleval hetkel on ettevalmistamisel pikaajalise 

strateegia uuendamine, millele eelnevalt koostati 2019. aasta lõpus ESPONi analüüs "BT2050. 

Territorial Scenarios for the Baltic Sea Region"30. 

Projektis BT2050 prognoositi ruumilisi arenguid Läänemere piirkonnas aastateni 2030 ja 2050 tänaste 

trendide jätkudes ning alternatiivsete arengustsenaariumite korral. Projekti baasstsenaariumi kohaselt 

rahvaarv 2030-2050 enamikes Läänemere äärsetes piirkondades väheneb. Läänemere idakalda 

pealinnaregioonides jätkub aktiivne majanduskasv, samal ajal kui Saksamaal ja Skandinaavias on areng 

regionaalselt tasakaalustatum. Baasstsenaariumist järeldatakse projekti raportis, et linnaliste ja 

maapiirkondade arengukiirus lahkneb senisest veelgi enam, kuigi riikidevahelised arengutasemed 

ühtlustuvad. See tähendab, et piirkonnad, kus arengu kiirus on aeglasem, vajavad toetusi, mis on 

disainitud konkreetselt nende vajadusi silmas pidades.  

                                                           
29 https://vasab.org/  
30 https://www.espon.eu/BT%202050  

https://vasab.org/
https://www.espon.eu/BT%202050
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Joonis. Läänemere piirkonna ruumilise arengu stsenaariumid projektis BT205031. 

                                                           
31 Allikas: 
https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/ESPON%20BT%202050%20_%20Presentation%20of%2

https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/ESPON%20BT%202050%20_%20Presentation%20of%20the%20main%20outcomes_0.pdf


 
 
ÜLEVAADE ÜLERIIGILISE PLANEERINGU „EESTI 2030+“ NING MAAKONNAPLANEERINGUTE ELLUVIIMISEST 27 

  

Nii baasstsenaariumit kui muid projekti käigus konstrueeritud stsenaariume silmas pidades esitati 

projektis loetelu poliitikatest, mille rakendamist autorid vajalikuks pidasid: 

- Keskmise suurusega linnade võrgustiku tugevdamine, arvestades nende rolli ringmajanduse 

põhimõtete rakendamisel.  

- Tehnoloogilistele uuendustele rajanevate piiriüleste teenusvõrgustike toetamine. 

- Regionaalsete taristuühenduste tugevdamine rahvusvaheliste põhiühenduste valmimise 

järgselt. 

- Piiriüleste metropolide arengu toetamine. 

- Läänemere ressursside jätkusuutlik kasutamine. 

- Kliimamuutuste mõjudega kohanemine, muuhulgas majanduslike meetmete abil. 

- Sisserände elavdamine Läänemere piirkonda, eesmärgiga tagada demograafiliselt ja 

ruumiliselt tasakaalustatud asustusstruktuur.  

- Läänemere piirkonna integratsiooni edendamine andmete, seire, teadustegevuse ja ruumilise 

planeerimise kaudu.  

Lähematel aastatel saab toimuma riikidevaheline koostöö Läänemere piirkonna ruumilise arengu 

pikaajalise strateegia uuendamiseks, mis annab olulise sisendi ka Eesti ruumilise arengu suunamisele 

riiklikul tasandil.  

Strateegiadokumendi „Eesti 2035“ eeltööna on samuti kaardistatud megatrendid32, mis Eesti arengut 

mõjutavad. Materjalides tuuakse oluliste protsessidena esile järgmisi protsesse: 

- tehnoloogia kiire areng, sh tehisintellekti kasutamise levik, 

- kliimamuutused ja keskkonnaseisundi halvenemine, 

- loodusressursside, sh puhta vee nappus ja suurenev nõudlus maakide järele, 

- rahvastiku vananemine, rahvaarvu vähenemine Euroopas, 

- rahvusvaheliste organisatsioonide rollide ning riikidevaheliste jõujoonte muutumine, 

- riigihalduse teisenemine seoses avalikke teenuseid pakkuvate ettevõtete ja vabaühenduste 

tähtsuse suurenemisega, 

- riikidevaheliste konfliktide sagenemine, mis väljendub pigem majandussanktsioonides või 

ühiskondade toimepidevuse häirimises, mitte tavapärases sõjapidamises, 

- rahvusvahelise rände suurenemine, jätkuv linnastumine, 

- ärimudelite ja töösuhete muutused.  

 

 

 

                                                           
0the%20main%20outcomes_0.pdf. Vt täpsemalt projekti aruandest: 
https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/ESPON%20BT%202050%20_%20Main%20Report_0.pdf  
32 Vt 
https://www.riigikantselei.ee/sites/default/files/riigikantselei/strateegiaburoo/Eesti2035/Maailm%20aastal%2
02035%20%E2%80%93%20globaalsete%20trendide%20kaardistus.pdf, 
https://www.riigikantselei.ee/sites/default/files/riigikantselei/strateegiaburoo/Eesti2035/el_2035_voimalused
_ja_ohud.pdf  

https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/ESPON%20BT%202050%20_%20Presentation%20of%20the%20main%20outcomes_0.pdf
https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/ESPON%20BT%202050%20_%20Main%20Report_0.pdf
https://www.riigikantselei.ee/sites/default/files/riigikantselei/strateegiaburoo/Eesti2035/Maailm%20aastal%202035%20%E2%80%93%20globaalsete%20trendide%20kaardistus.pdf
https://www.riigikantselei.ee/sites/default/files/riigikantselei/strateegiaburoo/Eesti2035/Maailm%20aastal%202035%20%E2%80%93%20globaalsete%20trendide%20kaardistus.pdf
https://www.riigikantselei.ee/sites/default/files/riigikantselei/strateegiaburoo/Eesti2035/el_2035_voimalused_ja_ohud.pdf
https://www.riigikantselei.ee/sites/default/files/riigikantselei/strateegiaburoo/Eesti2035/el_2035_voimalused_ja_ohud.pdf
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5.2. Olulised maakasutusmuudatused 

Selleks, et Eesti ruumilist arengut teadmispõhiselt suunata, on vajalik ülevaade maakasutuses aset 

leidvatest muudatustest. Kuna ruumiline planeerimine peab tasakaalustama eri valdkondade huve 

ning ühiskonna majanduslikke, sotsiaalseid, kultuurilisi ning looduskeskkonna alaseid vajadusi, tuleb 

ühiskonna ruumilise arengu kirjeldamiseks lähtuda erinevatest indikaatoritest ning neid kombineerida. 

Maakasutuses toimuvate muudatuste kirjeldamine ning toimuvate muudatuste alusel poliitikate 

kujundamine on vajalik, kuna maa on piiratud ressurss ning maakasutuse suunamise kaudu on võimalik 

toetada eri valdkondade eesmärkide saavutamist (transport, keskkonnaeesmärgid jm). Samuti 

võimaldab see hinnata, mil määral on arengud toimunud planeerimisseaduses sätestatud säästva 

maakasutuse põhimõtte suunas.  

Kõige üldisemalt kirjeldab maakasutusmuudatusi üldine maakasutuste kirjeldus, milleks on võimalik 

kasutada eri iseloomuga andmestikke. Ülekaalukalt suurima osa maakatastrisse kantud maaressursist 

moodustab maatulundusmaa  (haritav maa, metsamaa, looduslik rohumaa, õuemaa ja muu maa33; vt 

ka järgnev joonis). Maakatastri andmete puhul tuleb silmas pidada, et see ei anna riigi maakasutusest 

täpset ülevaadet – väikeses mahus on maa katastrisse kandmata, samuti võib kaitstavaid väärtusi 

paikneda väljaspool kaitsealust maad, altkaevandatud ala võib kattuda elamumaaga jmt.  

 

 

Joonis. Maakatastrisse kantud maa jaotumine sihtotstarbe järgi (pindala, 31.12.2019). Andmed: Statistikaamet 

 

Nii katastriandmete kui ka Eesti poolt perioodiliselt esitatava rahvusvahelise kasvuhoonegaaside 

inventuuri maakasutuse algandmete (n-ö kliimaaruandlus) aegread kirjeldavad teatud inimkasutuses 

oleva maa kogupindala suurenemist (vt järgnev tabel). Kliimaaruandluse andmetele tuginedes on 

ligikaudu kolme aastakümnega Eestis asustusalasid34 lisandunud veidi enam kui 150 km2, mis on 

ligikaudu võrdne Tallinna linna pindalaga.  

                                                           
33 https://www.riigiteataja.ee/akt/13058153  
34 Asustusala - tihehoonestusala koos teede, tänavate ja väljakutega, trasside (sihid, kraavitrassid, õhuliinid, 
torujuhtmed jms.), parkide, tööstus- ja tootmismaaga, spordirajatiste, lennuväljakute, jäätmete mahapaneku 
seaduslike kohtadega. Ehituskrundid ja üksikud hooned koos kuni 0,3 ha suuruse õue-aiamaaga. Siia alla 
arvatakse ka karjäärid: mäeeralduse alusel tegutsevad maavarade maapealse kaevandamise alad, välja arvatud 

Maatulundusmaa, 89%

Kaitsealune maa, 4,47%

Elamumaa, 2,08%

Transpordimaa, 1,4%

Sotsiaalmaa, 0,69%

Tootmismaa, 0,62%

Turbatööstusmaa, 0,62%

Riigikaitsemaa, 0,51%

Mäetööstusmaa, 0,35%

Veekogude maa, 0,26%
Ärimaa, 0,18%

Jäätmehoidla maa, 0,14%

https://www.riigiteataja.ee/akt/13058153
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Tabel. Maismaa pindala jagunemine maakasutuse järgi kliimaaruandluses (valitud aastad, tuhat hektarit). 
Andmed: Statistikaamet.  

  1989  1999 2009 2018 Pindala 
muutus 
1989-2018 
(km2) 

Protsentuaalne 
muutus  
1989-2017 

Turbakaevandusalad 15 14 13 19 +40 +25,27% 

Asustusalad 332 329 336 348 +160 +4,60% 

Metsamaa 2344 2390 2431 2446 +1020 +4,40% 

Looduslikud 
mittemajandatavad 
märgalad 

402 400 398 405 30 +0,70% 

Rohumaa 293 297 285 275 -180 -6% 

Põllumaa 1098 1062 1035 1003 -950 -8,60% 

Muu maa 49 42 37 38 -110 -23,56% 

 

Maakatastri andmetele tuginedes on muudatused veelgi nähtavamad (vt järgnev tabel), ent arvestada 

tuleb, et lisaks asustusega seotud katastriüksuste pindala suurenemisele on suurenenud ka katastrisse 

kantud maa kogupindala.  

Tabel. Muutused maakasutuses maakatastri andmetele tuginedes.  
Andmed: Statistikaamet.  

 2002 
(katastriüksuste 
pindala, ha) 

2016 
(katastriüksuste 
pindala, ha) 

Muutus  
2002-2016 
(pindala, km2) 

Muutus  
2002-2016 

Sihtotstarbed kokku        3 123 002         4 258 242        11 352  27% 

Elamumaa              50 508               85 819              353  41% 

Ärimaa                3669                 7199                35  49% 

Tootmismaa              13 861               26 286              124  47% 

Transpordimaa              29 319               55 257              259  47% 

 

CORINE35 andmetele tuginedes perioodil 2012-2018 ehitatud alade lisandumine varasemaga võrreldes 

mõnevõrra aeglustus. Elamualasid lisandus 3,65 km2 (sellest põllumajanduslike maade arvelt 2,51 km2) 

ja tööstus- ning kaubandusterritooriume 5,83 km2 (sellest 4,39 km2 põllumajanduslike maade arvelt). 

Regionaalselt on enamik uusehitusrajoonidest koondunud Harjumaale, Tartumaale ning Pärnumaale.36 

                                                           
freesturbaväljad. Allikas: https://pub.stat.ee/px-
web.2001/Database/Keskkond/06Loodusvarad_ja_nende_kasutamine/04Maakasutuse_muutumine/KK_07.ht
m  
35 CORINE maakatte andmebaas on üleeuroopalise projekti tulemus, mille käigus kaardistati eri riikide maakate, 
kasutades samu maakatte klasse ja metoodikat. Eesti alal on tehtud viis CORINE maakatte kaardistust, 
metoodika kohaselt kaardistatakse maakatte muutusi minimaalselt 5 hektari suurustel aladel, mis väga 
detailseid muutusi jälgida ei luba. Allikas: Oja, T. (2019) 
36 Eksperthinnang „Üleriigilise planeeringu elluviimine ja muudatused maakorralduses“. Oja, T. (2019). 
Kättesaadav siin: 

https://www.rahandusministeerium.ee/sites/default/files/Ruumiline_planeerimine/eksperthinnang.
pdf 

https://pub.stat.ee/px-web.2001/Database/Keskkond/06Loodusvarad_ja_nende_kasutamine/04Maakasutuse_muutumine/KK_07.htm
https://pub.stat.ee/px-web.2001/Database/Keskkond/06Loodusvarad_ja_nende_kasutamine/04Maakasutuse_muutumine/KK_07.htm
https://pub.stat.ee/px-web.2001/Database/Keskkond/06Loodusvarad_ja_nende_kasutamine/04Maakasutuse_muutumine/KK_07.htm
https://www.rahandusministeerium.ee/sites/default/files/Ruumiline_planeerimine/eksperthinnang.pdf
https://www.rahandusministeerium.ee/sites/default/files/Ruumiline_planeerimine/eksperthinnang.pdf
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Näiteks lisandus 2000-2014 Tartu linnas täisehitatud alasid 0,93 km2, Tartu linnastus aga 4,5 km2; 

detailplaneeringutega kavandatud kruntidest arendati samas aga välja vaid ligikaudu 24%, mistõttu 

detailplaneeringutega kavandatud ehitusalune pind on kordades suurem37.  

Lisaks kitsas tähenduses ehitatud alade suurenemisele on suurenenud ka muud tugeva inimmõjuga 

alad – läbi kõigi perioodide on teede, raudteede, lennuväljade jmt aladega kaetud maa suurenenud 3-

4 km2 (6-aastase) perioodi kohta (CORINE andmed). Tugeva inimmõjuga alade hulka võime lugeda ka 

karjäärid. Perioodil 2006 – 2012 lisandus karjääre 26 km2 ning karjääride kogupindala kasvas 21km2 

võrra (viis korda), vahemikus 2012 – 2018 suurenes karjääride kogupindala 13,5km2 võrra (CORINE). 

Riigikaitsemaa katastris on olnud suhteliselt stabiilne, mõned suuremad muutused, eriti silmatorkav 

suurenemine 2009 - 2010, on seotud maa katastrisse kandmisega, mitte tegeliku maakasutuse 

muutusega.38 

Samal perioodil (1989-2018) kui asustusala pindala on kogu Eestis 4,6% võrra suurenenud, on riigi 

rahvaarv tervikuna 15,7% võrra vähenenud (Statistikaameti andmed). Rahvaarvu vähenemine on 

viimase kolme aastakümne jooksul olnud aeglasem Tallinna, Tartu ja ka Pärnu piirkonnas (vt ka järgnev 

tabel), kus on toimunud ka suurem asustatud alade laienemine.  

 

Tabel. Rahvaarvu muutus perioodil 1990-2017. 
 Andmed: Statistikaamet 

 1990 2017 Muutus 1990-2017 

Harju maakond 607 158 582 556 -4,05% 

Tartu maakond 162 924 145 550 -10,66% 

Tallinn 479 666 426 538 -11,08% 

Rapla maakond 39 717 34 085 -14,18% 

Kogu Eesti 1 570 599 1 315 635 -16,23% 

Saare maakond 39 890 33 307 -16,50% 

Pärnu maakond 99 863 82 535 -17,35% 

Hiiu maakond 11 332 9335 -17,62% 

Tartu linn 114 242 93 124 -18,49% 

Põlva maakond 36 186 27 963 -22,72% 

Võru maakond 45 289 33 505 -26,02% 

Lääne-Viru maakond* 79 767 58 856 -26,22% 

Viljandi maakond 65 135 47 288 -27,40% 

Valga maakond 41 515 30 084 -27,53% 

Jõgeva maakond 42 607 30 840 -27,62% 

Lääne maakond 33 694 24 301 -27,88% 

Järva maakond* 43 715 30 378 -30,51% 

Ida-Viru maakond 221 807 143 880 -35,13% 

 

Oluline näitaja maakasutusmuudatustes on linnastumine. Eestis on aktiivse linnastumise asemel (mis 

on toimunud lainetena varasematel perioodidel) viimasel ajal välja toodud pigem linna-maa erisuste 

                                                           
37 "Growth mismanagement, residential oversupply and housing cycles – the manifestation of un-containment 
planning policy in Estonia". Roose, A., Gauk, M. (2015). AESOP Annual Congress proceedings 
38 Oja, T (2019). 
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vähenemist ning valglinnastumist. Rahvusvahelises võrdluses, mille puhul muutuvad eriti oluliseks 

metoodilised erisused, on näha, et riikide vahel on linnastumise tasemes suuri erinevusi (vt järgmine 

tabel). Läänemere piirkonnas on prognoositud linnastumise jätkumist39.  

 

Tabel. Linnastumise protsent valitud riikides.  
Andmed: Maailmapank.  

 % 

Holland 91 

Rootsi 87 

Soome 85 

Norra 82 

Tšehhi Vabariik 74 

Eesti 69 

Läti 68 

Leedu 68 

Poola 60 

Austria 58 

Horvaatia 57 

Sloveenia 55 

Slovakkia 54 

 

Maaeluministeeriumi info kohaselt moodustab põllumajanduslikult kasutatav maa Eesti maaressursist 

umbes veerandi. 

Põllumajanduslike majapidamiste struktuuri uuringu andmetel ei ole põllumajandusliku maa  

kogupindala 21. sajandil oluliselt muutunud. Sama võib täheldada ka põllumaa pindala kohta, mis üsna 

püsivalt moodustab 2/3 põllumajandusmaast. Samal ajal vähenes majapidamiste arv aastail 2001–

2007 üle kahe korra. Maamajapidamiste arv jätkas kahanemist ka järgneval perioodil, aastal 2016 oli 

majapidamiste arv ca 2/3 2007 aasta omast, samas kasutuses oleva maa pindala oli kasvanud. 

Põllumajandusmaa osatähtsus majapidamiste omandis olevast maast aga kasvas 65%-lt 75%-le. 

Kasutamata põllumajandusmaa osatähtsus võrreldes kasutuses oleva põllumajandusmaaga kahanes 

üle kahe korra. See koos põllumaa pindala mõningase tõusuga annab ehk tunnistust põllumaa väärtuse 

tõusust. Statistikaameti andmed kliimaaruannetes kajastuva maismaa pindala kohta ütlevad, et 

vähenenud on nii põllumaa kui rohumaa pindala. Aastal 2000 oli neid vastavalt 10566 km2 ja 2983 km2, 

aastaks 2017 aga on põllumaad 10316 km2 ja rohumaid 2744 km2, ehk me oleme kaotanud 250 km2 

põllumaad (2,4%) ja 239 km2 rohumaid (8%). Osa on täis ehitatud, veelgi suurem osa metsa kasvanud.40 

Järjest on suurenenud kaitsealuse maa pindala. Eesti maismaast on kaitse all (üle kõigi kaitserežiimide 

— NATURA loodus- ja linnualad, looduskaitsealad, kohalikud kaitsealad ja nende piiranguvööndid, 

väärisalupaigad ning üksikobjektide kaitsetsoonid) viiendik, kui kaitsealuseks lugeda ka kogu Pandivere 

veekaitseala, siis veerand. Veekaitseala on eraldi välja toodud, kuna selle kaitserežiim on spetsiifilise 

suunitlusega ning maastiku üldilme muutumist maakasutuse muutuste läbi iseenesest ei takista. 

Märkimisväärne osa Eesti territooriumist on kahe või enama kordse kaitse all. Siiski, range 

kaitserežiimiga reservaatide osa sellest on väike (alla 0,2%). Merealadel on kaitse all enam kui veerand 

                                                           
39 BT2050. Territorial Scenarios for the Baltic Sea Region. 
40 Oja, T. (2019). 
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Eesti territoriaalmerest ja suuremas osas on tegu suhteliselt uute kaitsealadega, kus eri huvide 

ruumiline jaotus on välja kujunemata ja konfliktide tõenäosus suurem. Kaitsealade osakaalu 

erinevused maakonniti on üsna suured (vt tabel).41 

Tabel. Kaitsealade osatähtsus aastatel 2013 (haldusreformi eelsed maakonnad) ja 2019 (haldusreformi järgsete 
maakonnad) territooriumist (%). Sulgudes koos Pandivere veekaitsealaga . Andmed: EELIS, Maa-amet42  
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Euroopa Liidu seitsmes üldine keskkonnaalases tegevusprogrammis aastani 2020 tõstatati Euroopa 

Liidu tasandil maakasutuse muutuse olulisus. Igal aastal hõivavad elamusektor, tööstus, 

transpordisektor ja vabaajasektor üle 1000 km2 maad. Sellist pikaajalist muutust on raske või kulukas 

tagasi pöörata ning peaaegu alati tuleb siis leida kompromiss mitmesuguste ühiskondlike, 

majanduslike ja keskkonnavajaduste vahel. Programmi kohaselt tuleks keskkonnakaalutlused, sh 

veekaitse ja elurikkuse säilitamine, rohkem lõimida maakasutusega seotud planeerimisotsustesse, nii 

et need oleksid jätkusuutlikumad, pidades silmas 2050. aastaks programmi visioonis seatud eesmärki 

mitte hõivata allesjäänud maad.43 Vaieldamatult on Euroopas väga linnastunud piirkondi, sageli on 

linnastumine toimunud nii metsa- kui põllumaa arvelt. Kuigi Eestis ei toimu maa hõivamine võrreldavas 

kiiruses Kesk-Euroopa riikidega, on oluline nii maakasutusmuudatuste seire kui poliitikate 

kujundamine, mis tagaksid, et arengud maakasutuses oleksid kooskõlas rahvaarvu muudatustega ning 

edendaksid säästlikku maakasutust.  

 

5.3. Kahaneva ja vananeva rahvastikuga kohandamine 

Pidevate muutustega kohandamise pikaajalist plaani vajavad nii kasvavad ja noorenevad piirkonnad 

kui ka kahaneva ja vananeva elanikkonnaga piirkonnad. Vajadusega  kohandada Eesti ruumiline 

keskkond kahaneva ja vananeva elanikkonnale vajadustele vastavaks on väga oluline arvestada kõiki 

planeeringute ja ruumiloome tasandeid läbivalt. Vananeva ja kahaneva rahvastiku tõttu  on vaja 

pakkuda üha kvaliteetsemaid avalikke teenuseid ja tagada, et need oleksid võimalikult hõlpsalt 

kättesaadavad sõltumata elukohast.  

Ruumilise arengu kavandamisel tuleb lähtuda teadmistel põhinevatest asjakohase täpsusega 

analüüsidest ja prognoosidest. Viimastel aastatel sisserändest nõrgalt kosuv Eesti elanikkond koondub 

üha enam Põhja-Eestisse. Tänane Eesti on üks kiiremini suurlinnastuvaid riike Euroopas. Mujal mõjutab 

siseriiklik rändepööre positiivselt vaid üksikute keskuste elanikkonda. Samal ajal mõjutavad rahvastiku 

                                                           
41 Oja, T. (2019).  
42 Oja, T. (2019). 
43 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS nr 1386/2013/EL, 20. november 2013,  
milles käsitletakse liidu üldist keskkonnaalast tegevusprogrammi aastani 2020 „Hea elu maakera võimaluste 
piires” https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013D1386&from=EN  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013D1386&from=EN
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vähenemisest ja vananemisest tingitud muutused enim Ida-Virumaad, Kagu- ja Kesk-Eestit ning 

keskustest kaugemaid piirkondi. Oluliseks põhjuseks on võrdlemisi madal elanike sissetulek ning 

tagasihoidlik majandusareng.  

Kahaneva ja vananeva elanikkonnaga piirkondade kohandamiseks annavad suunised 

maakonnaplaneeringud ning nende koostamise ajal valminud juhised.44 Linnastumise ja 

rahvastikumuutustega aitab toime tulla teadmistepõhine tasakaalustatud lähenemine, mis arvestab 

piirkondlike eripärade ja vajadustega ning vähendab regioonide sotsiaal-majanduslikku ebavõrdsust. 

Elukeskkonda kohandava arengu kavandamist toetab uuring koos veebirakendusega45, mis selgitas 

välja asulate olukorra väljaspool keskuslinnu ning esitab analüüsi alusel ettepanekud väikeasulate 

elujõu hoidmiseks nii riigi kui omavalitsuse tasandil. Olukord vajab pidevat seiret, et selgitada välja 

muutused ja trendid. Selleks sobiv vahend on uuringu perioodiline kordamine ja võimalusel liitmine 

riigi statistikaga. 

Elukeskkonna kvaliteedi säilitamine kahaneva elanikkonna tingimustes eeldab tegevuste valdkonna- ja 

tasandite ülest läbimõtlemist, ruumilist koondamist ja ümberkorraldamist, sh tuleb kohandada asumid 

kompaktsemaks ning elu- ja ettevõtluskohana atraktiivsemaks. Ehitatud keskkonna kohandamisel 

tuleb arvestada kvaliteetse ruumi põhialustega.46 Väikelinnade atraktiivsust parandava mõjuga on 

olnud  asulakeskuste korrastamise programm  „Hea avalik ruum“47, mis on aidanud tõsta kohaliku 

kogukonna eneseteadvust ja kindlustunnet kodukoha tuleviku osas. 

Pikema ruumilise arengu kava on mõistlik omada ka ehitatud keskkonda pikaajaliselt mõjutavate 

otsuste tegemiseks ja tegevuste suunamiseks, mille puhul ei ole planeeringu koostamine kohustuslik.48 

 

 

  

                                                           
44 Suunised kahanevate piirkondade säästlikuks ruumiliseks planeerimiseks 
https://planeerimine.ee/static/sites/2/suunised-kahanevate-piirkonade-planeerimiseks.pdf 
45 Eesti väikeasulate uuring https://planeerimine.ee/juhendid-ja-uuringud/vaikeasulate-uuring/ 
46 Kvaliteetse ruumi aluspõhimõtted https://www.kul.ee/sites/kulminn/files/lisa_3_-
_kvaliteetne_ruum_aluspohimotted.pdf 
47 Programm „Hea avalik ruum“ http://www.arhliit.ee/EV100_arhitektuur/ 
48 Tegevus- ja rahastamiskava kahaneva rahvaarvuga piirkondade elamumajanduse ümberkorraldamiseks ja 
selle alusel koostatav näidisprojekt, mille eesmärk on toetada kohalikke omavalitsusi piirkonna elu- ja 
ettevõtluskeskkonna parandamisel. 
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6. Edasised ja käimasolevad tegevused 

6.1. Mereala planeering 

Vabariigi Valitsuse 25.05.2017 korraldusega nr 157 algatati üleriigilise planeeringu teemaplaneering 

Eesti mereala ja sellega piirneva rannikuala, samuti majandusvööndi planeerimiseks ning mõjude 

hindamiseks. Mereala planeerimise eesmärk on leppida kokku Eesti mereala kasutuse põhimõtetes 

pikas perspektiivis, et panustada merekeskkonna hea seisundi saavutamisse ja säilitamisse ning 

edendada meremajandust. Mereala planeering täpsustab üleriigilist planeeringut ja planeeringuga 

määratakse kindlaks, millistes piirkondades ja millistel tingimustel saab merealal tegevusi ellu viia. 



 

Joonis. Mereala kooskasutus. Väljavõte mereala planeeringu eelnõust.  



 

Varasemalt on mereala planeeringuid koostatud pilootprojektidena maakonna tasandil. Hetkel 

kehtivad Hiiu maakonnaga piirnev mereala planeering ja Pärnu maakonnaga piirnev mereala 

planeering (vt ka ptk 3.2). Hiiu ja Pärnu mereala planeeringud jäävad kehtima ka üleriigilise mereala 

planeeringu kehtestamisel.   

Mereala ruumilise planeerimisega tegeletakse korraga paljudes riikides üle maailma. 

Rahandusministeerium osaleb Eesti esindajana regulaarselt Euroopa Komisjoni ja HELCOM-VASABi 

merealade planeerimise koordineerimisgruppide töös. Koordineerimisgruppide eesmärgiks on 

panustada riikidevahelisse koostöösse ning töötada välja erinevaid põhimõtteid ja suuniseid mereala 

planeeringute koostamiseks, et soodustada planeeringute sidusust. Nt on Läänemere terviklikuks ja 

läbimõeldud planeerimiseks välja töötatud ühised põhimõtted49 ja suunised ökosüsteemse 

lähenemisviisi rakendamiseks50. 

 

6.2. Tegevuskava uuendamine 

Üleriigilise planeeringu tegevuskava eesmärk on kirjeldada eri osapoolte tegevusi, mida viiakse ellu 

üleriigilises planeeringus kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks. Tegevuskava täitmise ülevaade on 

esitatud lisas 5, koos ettepanekutega tegevuskava uuendamiseks.  

Paralleelselt on koostamisel üleriigilise planeeringu mereala teemaplaneering (vt täpsemalt ptk 6.1), 

millele koostatakse samuti tegevuskava. Merealaga seotud tegevused on eelkõige kirjeldatud mereala 

planeeringu tegevuskavas.  

 

6.3. Täpsemad riiklikud planeeringud 

Kehtiva planeerimisseaduse kohaselt on üleriigilisest planeeringust täpsemate riiklike planeeringutena 

võimalik koostada üleriigilise planeeringu mereala teemaplaneeringuid, maakonnaplaneeringuid või 

nende teemaplaneeringuid, ning riigi eriplaneeringuid. Iga planeeringu korral peab selle algatamine 

olema sisuliselt kaalutletud. Teadaolevalt võib tulevikus olla vajalik järgnevate täpsemate riiklike 

planeeringute koostamine: 

1. Maavarade maakonnaplaneeringute teemaplaneeringud eelkõige ehitusmaavara 

kaevandamise täpsemaks ruumiliseks lahendamiseks (nt piirkondlik prioriteetsus), eelkõige 

Harju, Rapla ja Pärnu maakondades. Eesmärgiks on ruumiliselt lahendada ehitusmaavarade 

kasutuselevõtt ning olulisemad sellega seotud tingimused. Tegemist on valitsuse tegevuskavas 

loetletud ülesandega51.  

2. Pärnu jõe kasutusvõimaluste maakonnaplaneeringu teemaplaneering. Planeeringu eesmärk 

on ühtses arengudokumendis määrata Pärnu jõe piirkonna ruumilise arengu põhimõtted ja 

suundumused. Planeeringus lepitakse kokku põhimõtted Pärnu jõe veeala aktiivseks 

kasutamiseks ning määratakse tingimused tegevuste elluviimiseks.  

                                                           
49 http://www.helcom.fi/action-areas/maritime-spatial-planning/msp-principles 
50 http://www.helcom.fi/action-areas/maritime-spatial-planning/msp-guidelines/ 
51 Punkt 15.7. Vt ka https://www.valitsus.ee/sites/default/files/content-
editors/valitsus/RataseIIvalitsus/vabariigi_valitsuse_tegevusprogramm_2019-2023_7.5.2020_0.pdf  

https://www.valitsus.ee/sites/default/files/content-editors/valitsus/RataseIIvalitsus/vabariigi_valitsuse_tegevusprogramm_2019-2023_7.5.2020_0.pdf
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/content-editors/valitsus/RataseIIvalitsus/vabariigi_valitsuse_tegevusprogramm_2019-2023_7.5.2020_0.pdf
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3. Tallinna ringraudtee asukohavalikuplaneering raudtee asukoha määramiseks. Kehtivas Harju 

maakonnaplaneeringus on ringraudtee võimalikke asukohti kaalutud, ent teostatud ei ole 

asukohavalikut. Algatamise kaalutlus on seotud riikliku huvi olemasolu ning tegevuse 

elluviidavuse hinnanguga. 

4. Üleriigilise planeeringu mereala teemaplaneering Hiiu merealal tuuleenergeetika ruumiliseks 

lahendamiseks tulenevalt Riigikohtu lahendist ning asjaolust, et arendushuvi Hiiu mereala 

tuuleenergeetika osas on vahepeasel perioodil veelgi kasvanud. 

5. Suure väina püsiühenduse riigi eriplaneering püsiühenduse asukohavaliku teostamiseks ning 

asjakohaste ehitus- ja keskkonnatingimuste määramiseks. 

6. Planeeringuliselt on vajalik lahendada ka Soela väina püsiühendus, juhul kui selle kavandamine 

muutub aktuaalseks. 

7. Riigi eriplaneeringud põhimaanteedele asukohtades, kus tee asukoht ei ole täpse 

planeeringuga lahendatud. Planeeringu koostamise vajadus sõltub liiklussageduse muutustest 

ning valdkondlikust prioriteetsusest.  

8. Raudteede riigi eriplaneeringud raudtee asukoha määramiseks suuremate õgvenduste korral 

kiiruste suurendamisel.  Planeeringu koostamise vajadus sõltub valdkondlikust 

prioriteetsusest. 

9. Tallinn-Helsingi tunneli riigi eriplaneeringu koostamine tunneli asukohavalikuks ning tehniliste 

lahenduste otsustamiseks riikidevaheliste kokkulepete kohaselt ning riikide juhtimisel. 

10. Tuumajaama asukohavaliku riigi eriplaneering juhul kui  langetatud on põhimõttelised otsused 

tuumaenergeetika arendamiseks Eestis pikemas perspektiivis. 

11. Tõstatatud on väärtuslike põllumajandusmaade kaitse-ja kasutustingimuste riigipoolse 

ruumilise vaate selgema kehtestamise vajadust suurema ehitussurvega piirkondades, et 

tagada riigi toidujulgeolek ja eesmärgipärane kõrge boniteediga maade kasutus.  

12. Kaitseministeeriumi valitsemisala riigi eriplaneeringute koostamine (keskpolügoon, Soodla). 

13. Rail Baltic maakonnaplaneeringute menetluse osaline uuendamine Pärnu maakonnas lõigul, 

kus planeering Riigikohtu poolt tühistati. 

 

6.4. Ettevalmistused uue üleriigilise planeeringu koostamiseks 

Kehtiv üleriigiline planeering koostati aastatel 2010-2012 nii valdkondlikku ekspertteadmist kaasates 

kui huvigruppidega üle Eesti aktiivselt koostööd tehes. Viimase kümne aastaga on nii tõusetunud kui 

ka täpsustunud mitmed küsimused, mis omavad tugevaid seoseid maakasutuse suunamisega. 

Tõenäosus, et järgmise viie aasta pärast üleriigilise planeeringu ülevaates sisalduks veel hulk uusi ellu 

viidud ruumilisi eesmärke ei ole suur, sest valdavas osas on planeering nt taristu objektide rajamise 

kontekstis ellu viidud või selle tegevuse lõpufaasis. Samuti on uued tõusetunud küsimused (kliima-ja  

keskkonna eesmärkide uued sihid, kvaliteetse ruumi aluspõhimõtete juurutamine, kahanemist 

kohandav planeerimine, elamumajanduse valdkonna väljakutsed jms) võimalik  lahendada enam mitte 

tegevuskava täienduste kaudu vaid sisuliselt uue planeeringu ja selle tegevuskava koostamise käigus.   

Seega on vajalik lähiaastatel algust teha  Eesti keskse ruumilise arengu dokumendi uuendamise 

protsessiga, mis planeerimisseaduse kohaselt toimub läbi uue üleriigilise planeeringu koostamise.  

Uue üleriigilise planeeringu ettevalmistusel ja koostamisel tuleb arvestada järgmiste oluliste 

asjaoludega: 
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1. Valdkondlike strateegiliste arengudokumentide uuendamine ning tegevuste kavandamine 

järgmiseks eelarveperioodiks. Uuendamisel või koostamisel on väga mitmed valdkondlikud 

strateegiad – näiteks rahvastiku tervise arengukava, liikuvuse arengukava. Strateegiadokumentide 

koostamisel seatakse valdkondlikud eesmärgid ja tegevuste põhisuunad. Eri valdkondi siduv 

ruumiline lahendus toetab valdkondlikke tegevusi. Näiteks on põllumajanduse ja kalanduse 

valdkonna arengukava aastani 2030 eelnõu52 tegevussuunas 6 (maa- ja rannapiirkonna areng) 

rõhutatud sekkumiste olulisust, mis toetavad maapiirkonna elujõulisust. Elukeskkonna kvaliteedi 

säilitamine kahanevates piirkondades on eesmärk, mille saavutamiseks on vajalikud ka ruumilised 

sekkumised.  

2. Ootus on ruumilist arengut suunava katusdokumendi järele, mis ühendab nii kvaliteetse ruumi 

küsimused, üldise maakasutuse suunamise, aga ka riigi maapoliitika, ehitusvaldkonna pikaajalised 

strateegilised eesmärgid (koostatav ehituse pikk vaade), arhitektuuripoliitika. Lahendada tuleb 

küsimus, millist rolli peaks siin kandma üleriigiline planeering ning kuidas dokument siduda riigi 

strateegilise planeerimise süsteemi (sh Eesti 2035 raamistik).   

3. Avaliku halduse rolli ning poliitikainstrumentide muutumine. Avalik halduse rollina nähakse järjest 

enam aruteluplatvormi loomist ühiskonna eri huvigruppide vahel. Järjest tugevamaks muutuvad 

asukoha või huviteema põhised kogukonnad ja kooskonnad. Lahendatavate probleemide 

komplekssuse suurenedes on järjest vähem probleeme, mida on võimalik lahendada ühe 

poliitikainstrumendiga. Ruumilise arengu suunamine tuleb siduda riigi strateegilise arengu 

suunamisega, arvestades ka seda, kui hästi on rakendunud lahendused, mida on kasutatud muudes 

riikides (näiteks Leedu üleriigiline planeering, Iirimaa kogemus). Planeeringuotsuste 

ettevalmistajatele ja otsuse langetajatele on vajalikud lihtsad tööriistad, mille abil saaks hinnata 

konkreetses asukohas kavandatava ruumilahenduse kooskõla üldiste arengueesmärkidega – 

näiteks vastavus kvaliteetse ruumi aluspõhimõtetele või planeerimisseaduse põhimõtetele. 

4. Ruumi ja maakasutuse kohandamine kahaneva asustusega (vt täpsemalt ptk 5.3). Arvestades Eesti 

rändepoliitikat, rahvastiku vananemist ning kogu maailmas jätkuvat linnastumist jätkub tõenäoliselt 

rahvaarvu vähenemine Eestis väljaspool kaht-kolme kasvukeskust. Juba on elluviimisel nii 

pilootprojekte, rahalisi sekkumisi kui analüüse leidmaks parimaid viise ruumi kohandamiseks 

väheneva rahvaarvuga, ent puudub üldine strateegiline ruumilist arengut suunav käsitlus, mis 

käsitleks nii teenuste pakkumist kui ka ehitatud ruumi kahanevates piirkondades. Elukorralduse ja 

eluruumi kahaneva asustusega kohandamise eesmärgiks on kvaliteetne elukeskkond, ühiskonna 

kulude kokkuhoid, teenuste sidustatud ja läbimõeldud pakkumine kahanevates piirkondades ning 

seeläbi piirkondade atraktiivsuse tõstmine. Samuti vajavad ruumilist lähenemist arendustegevused, 

mille eesmärgiks on valdkonna teeninduspunktide võrgu kohandamine muutunud oludega (näiteks 

koolivõrgu ümberkorraldamine). Olulist lisateavet ning lähenemisviise ruumi kohandamiseks 

kahaneva asustusega võib tuua käimasolev koostööprojekt OECDga. 

5. Rohelepe. Euroopa roheline kokkulepe on Euroopa Komisjoni esitatud tegevuskava, mille eesmärk 

on saavutada ressursitõhusa ja konkurentsivõimelise majandusega Euroopa, kus aastaks 2050 on 

saavutatud kliimaneutraalsus ja ressursside jätkusuutlik kasutus ning tagatud piisav majanduskasv. 

Seejuures tuleb kaitsta ja säilitada ELi looduskapitali ning kaitsta kodanike tervist ja heaolu 

keskkonnasaastega seotud ohtude ja mõjude eest. Üleminek peab olema õiglane ja 

kaasav.  Rohelise kokkuleppe tegevuste raames on Euroopa Komisjonil perioodil 2020-2021 plaan 

avalikustada või töötada välja 47 eri valdkonna algatust, mis hõlmavad kliima, rahastuse, 

                                                           
52 https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/0b92f388-3631-4b65-86e7-2b5f6c8220c3  

https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/0b92f388-3631-4b65-86e7-2b5f6c8220c3
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ringmajanduse, energeetika, transpordi, tööstuse, põllumajanduse, elurikkuse, hariduse, teaduse 

ja globaalseid eesmärke. Kõigil neil tegevustel on ühel või teisel moel ruumiline väljund. Planeering 

on ainus arengu kavandamise instrument, mis lahendab valdkonnad ruumis omavahelises 

koosmõjus – nii strateegilisel tasandil kui ka konkreetses asukohas. Ruumiline lahendus võimaldab 

nii suurendada valdkondlike algatuste positiivseid mõjusid kui ka edendada eri tegevuste 

koostoimet. Samuti tuleb lahendada küsimus, kuidas siduda riigi ja kohaliku tasandi tegevused 

keskkonna- ja kliimaeesmärkide ning ruumilise arengu eesmärkide saavutamisel. 

6. Rekonstrueerimise pikaajaline strateegia, mis koostati tuginedes Euroopa Liidu hoonete 

energiatõhususe direktiivile. Strateegia alusanalüüsi kohaselt tuleb 2050. aastaks umbes 54 miljonit 

ruutmeetrit olemasolevat hoonetest, mis eeldab keskmiselt viiekordset iga-aastast 

rekonstrueerimistööde mahu kasvu võrreldes praeguse tasemega. Rekonstrueerimine peab 

toimuma käsikäes muude ruumikaalutlustega.  

7. Digiarengud. Eelkõige ehitusvaldkonnas, aga ka geoinformaatikas toimuvad arengud, samuti 

andmekasutajate ootused ja harjumused mõjutavad muuhulgas ka planeeringute vormi ja sisu. 

Pikaajaline ruumiline planeerimine peab teadvustama enda rolli ning üldiste eesmärkide vormi ja 

tähendust oludes, kus otsuste aluseks on sageli reaalaja andmed ning ka otsustusprotsessid ise on 

osaliselt automatiseerumas.  

8. Ruumiloomet puudutavate Euroopa Nõukogu dokumentide rakendamine ning sidumine ruumilise 

arengu riikliku suunamisega. Euroopa Nõukogu 2001. aasta resolutsioon käsitles arhitektuuri 

kvaliteeti linna- ja maapiirkonnas ning suunas liikmesriike pöörama tähelepanu ruumikvaliteedile. 

Euroopa Nõukogu 2008. aasta järeldused tõstsid esile ruumiloome ja arhitektuuri ühendavat ja 

uuenduslikku rolli kestliku arengu kavandamisel. 2018. aastal kinnitasid Euroopa kultuuriministrid 

Davosi deklaratsioon „Euroopa kõrgetasemelise ehituskultuuri poole“. 

9. Kultuuriväärtuste ja ehitatud pärandi integreerimine üleriigilise planeeringu käsitlusse. 

Kultuuripärand on taastumatu ressurss. Vajalik on näiteks rõhutada terviklike ajalooliste 

keskkondade väärtustamist muinsuskaitsealadel ja miljööaladel, aga ka muude maa-alaliste 

kultuuriväärtuste arvestamine maakasutuskaalutlustes. Väärtuslikud hooned on osa välja 

kujunenud asustusest, mistõttu tuleb asustuse kohandamisel väheneva rahvaarvuga tagada 

pärandiga arvestamine. Samuti on vajalik lahendada ruumilise planeerimise tegevused seoses 

maasikukonventsiooniga, millega Eesti liitus 2018. aastal53. 

10. Ruumilise segregatsiooni suurenemine, vajadus arvestada elukeskkonna, sh liikumisruumi 

kujundamisel kõigi elanikerühmade vajadustega. Eelkõige Tallinnas, aga ka kogu Eestis on 

rahvusgruppide ruumiline segregatsioon pigem suurenenud kui vähenenud54. Erinevate 

rahvastikurühmade ruumilised kokkupuuted pigem vähenevad, mis ei toeta laiemat lõimumist. 

Tänane ehitatud keskkond ei taga liikumisvõimalusi ja hõlpsaid ligipääse kõigile elanikerühmadele. 

Tegemist on küsimustega, millele ruumilisel planeerimisel ei ole seni olulist tähelepanu pööratud, 

ent mis vajab ometi muuhulgas ruumilisi sekkumisi ja lahendusi ruumi kavandamisel. 

11. Aktiveerunud arutelud ja uuringud Eesti ulatusliku fosforiidivaru ning muude maapõueressursside 

kasutuselevõtuks. Nii võimalik fosforiidi kui ka muude maavarade võimalik kasutuselevõtt on 

sisulist, teadmispõhist ja tasakaalustatud ühiskondlikku arutelu eeldav küsimus. Juhul kui uusi 

maavarasid kaevandama asutakse, on vajalik ka sellega seotud ruumiliste väljakutsete 

lahendamine. 

                                                           
53 https://www.riigiteataja.ee/akt/228022018001  
54 https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0042098018807628  

https://www.riigiteataja.ee/akt/228022018001
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0042098018807628
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12. Kliimaneutraalsus ja kasvuhoonegaaside heitmete vähendamine. Kehtivas üleriigilisel planeeringus 

on antud suunised taastuvenergeetika arendamiseks ning neid on täpsemate planeeringute ja 

projektidega ellu viidud. Võttes arvesse Eesti tegevusi kliimaeesmärkide saavutamiseks, vajab 

teema järjepidevat ruumilist lahendamist, näiteks ruumilised eeldused nii arenevate 

salvestusviiside edendamiseks (näiteks vesiniktehnoloogiad), aga ka elektrienergia hajatootmisega 

kaasnevad ruumilisi mõjusid ja vajadusi teadvustades. Jätkuvalt esineb maakasutuskonflikte ka täna 

juba tavapäraseks saanud taastuvenergiaallikate kasutuselevõtul (näiteks tuulepargid, 

päikeseenergia põllumajandusmaal). 

13. Kliimamuutustega kohanemine. Kehtivas üleriigilises planeeringus on rõhutatud rohevõrgustiku 

olulisust kliimamuutustega kohanemisel, ent tähelepanu ei ole pööratud ruumilistele vajadustele, 

mis tulenevad kliimamuutuste mõjust näiteks taristule ja rannikualadele. 

14. Ruumilise planeerimise vastutusvaldkondade määratlemine. Ruumilise planeerimise igapäevatöös 

on tõstatatud näiteks küsimused, kas autonoomsete tanklate, varjendite või loomsete jäätmete 

matmispaiga asukohavalik peaks olema planeeringuline küsimus. Nagu selgitatakse ka ruumilise 

planeerimise rohelises raamatus, ei vaja iga ruumilise küsimuse lahendamine planeerimisseaduse 

kohase planeeringu koostamist, mis aga ei tähenda, et teemat ei tuleks ruumiliselt lahendada. 

Mõtestada tuleb, kuidas toetada üleriigilise planeeringuga kõige otstarbekamalt selliseid 

ruumiotsuseid, kus täpsemat planeerimisprotsessi läbi ei viida, ent otstarbekas on suuniste 

andmine valdkondlikele otsustele või täpsematele planeeringutele.  

15. Rahvusvaheline konkurents. Mitmed riigid on uuendanud või uuendamas oma ruumilise 

planeerimise süsteeme (näiteks Taani, Soome, Šotimaa). Uuenduste käigus on näiteks 

keskkonnaeesmärkide saavutamise kõrval alati oluline roll ka haldusmenetluste lihtsustamisel ja 

kiirendamisel, mis edendab majanduskeskkonna konkurentsivõimet. Üheks lahenduseks on siin 

infotehnoloogilised lahendused, aga ka poliitikainstrumentide toimivus ja lihtsus. 

Arvestades eelpool viidatud ja ka asjaomaste ministeeriumite välja toodud täiendavaid teemasid, mille 

sisse viimist üleriigilisse planeeringusse on peetud oluliseks, lisaks juba teostatud tegevustele 

üleriigilise planeeringu elluviimiseks (eelkõige taristuobjektide planeeringute koostamise valdkonnas) 

ning täiendavalt tõusetunud teemasid, esitatakse käesoleva ülevaatega ettepanek asuda tegema 

ettevalmistusi uue üleriigilise planeeringu koostamiseks.   
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Lisa 1. Maakonnaplaneeringutes määratud keskuse võrgustik 
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Lisa 2. Põhimaanteede maakonnaplaneeringud 

Tallinn-Pärnu-Ikla  

 Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneering “Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla 

(Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 12,0-44,0”, kehtestatud Harju maavanema 

14.11.2014 korraldusega nr 1-1/2133-k. 

 Rapla maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla 

(Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 44,0-92,0", kehtestatud Rapla maavanema 

23.05.2016 korraldusega nr 1-1/16/348. 

 Pärnu maakonna planeeringu teemaplaneering “Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla 

(Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 92,0-170,0”, kehtestatud Pärnu maavanema 

01.10. 2012 korraldusega nr 529. 

Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa 

Järvamaa, Jõgevamaa ja Tartumaa maakonnaplaneeringuid täpsustav teemaplaneering 

„Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa trassi asukoha täpsustamine km 92,0-183,0" 

on kehtestatud Järvamaa osas Järva maavanema 30.11.2012 korraldusega nr 423, Jõgevamaa osas 

Jõgeva maavanema 23.11.2012 korraldusega nr 1-1/396 ja Tartumaa osas Tartu maavanema 

21.11.2012 korraldusega nr 686. 

Tallinn-Narva 

Ida-Viru maakonnaplaneeringut täpsustav teemaplaneering „E20 Jõhvi-Narva teelõigu trassikoridori 

täpsustamine ja Narva ümbersõidu trassikoridori määramine“, kehtestatud Ida-Viru maavanema 

17.04.2013 korraldusega nr 1-1/2013/124. 

Põhimaanteede kaetus maakonnaplaneeringutega 

Planeeritud riigi põhimaantee Lõigu km  Planeeritud  
maantee 
klass 

Tallinn -Pärnu- Ikla (Via Baltica)  

Tallinna piirist kuni Uulu-Valga ristmikuni. Planeeringuga ei ole 
haaratud Via Baltica lõik Tori vallas (endine Sauga vald) Nurme 
sillast kuni Jänesselja ristmikuni, pikkus 1,97 km  ja Pärnu linnas 
Ehitajate tee, Liivi tee ja Riia mnt, pikkus 8.12 km.   

12,0 -141 
va lõigud km-l: 
120,2-122,13 
ja 124,68-
132,8 

I klassi mnt 
(2+2) 

Uulu-Valga ristmikust kuni Häädemeeste ristmikuni, 
liiklusprognoosist ja looduskaitselistest piirangutest lähtuvalt, 
on planeeritud III klassi mnt), pikkus 29 km. 

141- 170,0 III klassi mnt 
(1+1) 
 

Uus Pärnu suure ümbersõidu trass, mis algab Via Baltica km-lt 
118 ning jõuab praegusele teele tagasi km-l 141, pikkus 24,26 
km. + sild üle Pärnu jõe. 

0,00 – 24,26 
 
 

I klassi mnt 
(2+2) 
 
 

Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa (Tallinn-Tartu lõik) 

Mäekülast kuni Tartu linnani, pikkus 91 km. + sild üle Emajõe. 92,0-183,0 I klassi mnt 
(2+2)  

Tallinn-Narva, lõigud Jõhvi-Narva ja Narva ümbersõit  

Põhimaantee lõik alates Jõhvist kuni Olginani, pikkus 45,8 km 163 – 208,8 I klassi mnt 
(2+2) 
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Jõhvi idapoolne ümberõit, pikkus 8,5 km 0,0 -8,5 
 

I klassi mnt 
(2+2) 
 

Vodava-Riigiküla loob ühenduse Tallinn-Narva maantee ja 
Riigikülaga vahel ja on planeeritud III klassi maanteena, pikkus 
8,22 km 

0,0-8,22 III klassi 
maantee 

 

 

Valmis ehitatud ja ehitamisel olevad põhimaanteede lõigud 

Maantee lõik Välja ehitatud  Ehitamisel  / valmib  

 Tallinn -Pärnu- Ikla (Via Baltica) 

Tallinn-Ääsmäe, pikkus 14 km 2+2 maantee (ei vasta 

kogu ulatuses 1. klassi 

nõuetele)  

  

Ääsmäe-Kohatu, pikkus 9 km 2+1 maantee    

Kohatu-Rapla maakonna piir (Kernu 

ümbersõit), pikkus 5 km 

 2+1 maantee / 2020 

Via Baltica Pärnu linnas, lõik: Ehitajate tee, 

Liivi tee ja Riia mnt, pikkus 8,12 km  

2+2 maantee linnas, 

km 124,68-132,8; 

valmis 2012 

  

Nurme sild - Jänesselja ristmik, pikkus 1,97 

km 

2+1 maantee,  

km 20,2-122,13; valmis 

2017 

  

 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa (Tallinn-Tartu lõik) 

Tallinn-Kose, pikkus 34,5 (alates 

linnapiirist 

2+2 maantee   

Kose-Ardu, pikkus 12,7 km  2+2 maantee / 2020 

Ardu-Võõbu,  pikkus 14,3 km  2+2 maantee /2020 

Mäo lõik, pikkus 5,6 km 2+2 maantee    

 Tallinn-Narva, lõigud Jõhvi-Narva ja Narva ümbersõit 

Harju maakonnas alates Tallinna piirist, 

pikkus 63 km 

2+2 maantee   

Harju maakonna piir – Rõmeda, pikkus 

17,5 km 

2+2 maantee   

Rõmeda-Haljala, pikkus 12,1 km  2+2 maantee /~2021 

Kukruse-Jõhvi, pikkus 7,3 km 2+2 maantee   
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Lisa 3. Kõrgepingeliinide maakonnaplaneeringud 

Harku-Lihula-Sindi kõrgepingeliin 

- Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi 

asukoha määramine", kehtestatud Harju maavanema 02.08.2016 korraldusega nr 1939-k. 

- Lääne maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini 

trassi asukoha määramine", kehtestatud Lääne maavanema 25.07.2016 korraldusega nr 1-

1/16/114 

- Pärnu maakonna planeeringu teemaplaneering „Harku–Lihula–Sindi 330/110 kV elektriliini 

trassi asukoha määramine", kehtestatud Pärnu maavanema 15.07.2016  korraldusega nr 1-

1/16/736. 

Kilingi-Nõmme  – Riia TEC-2 kuni Eest-Läti riigipiir kõrgepingeliin 

- Pärnu maakonna planeeringu teemaplaneering „Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 330 kV õhuliini 

trassi koridori asukoha määramine Pärnu maakonnas" kehtestatud  Pärnu maavanema  

25.11.2015 korraldusega nr 1-1/15/569 

- Viljandi maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Kilingi-Nõmme – Riia TEC2 330 kV õhuliini 

trassi koridori asukoha määramine Viljandi maakonnas", kehtestatud  Viljandi maavanema  

26.11.2015.korraldusega nr 1-1/15/522. 

Kõrgepingeliinide maakonnaplaneeringute elluviimine 

Planeeritud õhuliin Liini pinge  
kV  

Liini pikkus  
km 
 

Valmis 
ehitatud 
seisuga 
31.12.2019 

Kavandatud 
ehitus 2020 

Harku-Lihula-Sindi,  
sellest: 

 Harju maakonnas 

 Lääne maakonnas 

 Pärnu Maakonnas 

330/110 176,3 
 
57,3 
40 
79 
 

109 
 
- 
30 
79 

67,3 
 
57,3 
10 
- 
 
 

Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 
kuni Eest-Läti riigipiir, sellest: 

 Pärnu maakonnas 

 Viljandi maakonnas 

330 13,9 
 
 
9,5 
4,4 

 13,9 
 
 
9,5 
4,4 
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Lisa 4. Rail Baltic maakonnaplaneeringud 

Ülevaade planeeringu elluviimisest 2019. aasta lõpu seisuga. 

Kehtivad 
maakonnaplan
eeringud 

Kehtestatud Planeeritud 
lõigu pikkus  
km 

Projekteeritud Kavandatud ehitus  
 
Aasta, lõik ja 
pikkus km 

Harju 

maakonna-

planeering 

„Rail Baltic 

raudtee trassi 

asukoha 

määramine" 

13.02.2018  48 
Põhiprojekti 
koostamine käimas, 
valmib 2021. a II 
kvartali lõpuks. 

Saustinõmme viadukt, ehitus 
2019-2021. 
Teiste kohtobjektide (mnt-rdt 
ristumised ning 
kõrgepingeliinide ja 
gaasimagistraalidega 
ristumised) ehitusega kavas 
alustada varasemalt 2020. a II 
pooles. 

Rapla 
maakonna-
planeering 
„Rail Baltic 
raudtee trassi 
asukoha 
määramine" 

14.02.2018 55 
Põhiprojekti 
koostamine käimas, 
valmib 2020. a IV 
kvartalis (lõik on 
Harju/Rapla 
maakonna piirist 
Tootsini). 

Kohtobjektide (mnt-rdt 
ristumised, ökoduktid ning 
kõrgepingeliinide ja 
gaasimagistraalidega 
ristumised) ehitusega kavas 
alustada varasemalt 2020. a II 
pooles. 

Pärnu 

maakonnaplan

eering „Rail 

Baltic raudtee 

trassi asukoha 

määramine" 

13.02.2018 109 
Põhiprojekti koostaja 
valimine, PP 
kavandatud valmima 
2022. a I kvartalis 
(lõik on Tootsist Eesti-
Läti piirini). 

Kohtobjektide (ökoduktid ning 
kõrgepingeliinide ja 
gaasimagistraalidega 
ristumised) ehitusega kavas 
alustada varasemalt 2020. a II 
kvartalis. Põhitrassi ehitusega 
kõige varasemalt 2021. a II 
kvartalis. 
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Lisa 5. Üleriigilise planeeringu tegevuskava 

Tegevuskavas on sinisega märgitud täiendavad tegevused.   
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Eesmärk  Nr  Peamine tegevus  Ülesanded kavandatud 
tegevuse elluviimiseks  

Teostamise aeg  Vastutaja (2014) Märkused elluviimise kohta 

Elluviimine 2020 Kommentaar 

Olemasolevale 
asustusstruktuurile 
toetuva mitmekesise ja 
valikuvõimalusi 
pakkuva elu- ja 
majanduskeskkonna 
kujundamine. 
Töökohtade, 
haridusasutuste ja 
mitmesuguste teenuste 
kättesaadavuse 
tagamine 
toimepiirkondade 
sisese ja omavahelise 
sidustamise kaudu  

1.  Maakonna-
planeeringute 
koostamine  

 2013–2015  Maavalitsused    

2.   Mereala ruumilise 
planeeringu koostamine  

2012–2020  Maavalitsused  Osaliselt 
teostatud, jätkub 

Pärnu ja Hiiu maakondades koostatud ja kehtestatud, üleriigilise 
planeeringuna koostamisel. Hiiu merealal on kavas algatada planeering 
tuuleenergeetika teema lahendamiseks.  
Tegevuskavas jätkub. Teostamise aeg kuni 2024, vastutajad RM, MKM, 
KeM. 

3.   Rail Balticu raudteetrassi 
koridori asukoha määramine  

2012–2016  Maavalitsused ning 
Majandus- ja 
Kommunikatsiooni-
ministeerium 

Osaliselt 
teostatud, jätkub 

RM, MKM: Trassikoridor määramiseks vajalikud Harju, Rapla ja Pärnu 
maakonnaplaneeringud kehtestatud.  
Riigikohtu otsusega tühistatud lõigus uuendatakse 
maakonnaplaneeringu menetlust. Tegevuskavas jätkub, vastutajad RM, 
MKM, KeM. 

4.   Läti-suunalise 330 kV 
kõrgepingeliini kavandamine  

2012–2020  Maavalitsused ning 
Majandus- ja 
Kommunikatsiooni-
ministeerium  

Lõpetatud RM, MKM: Trassikoridor määramiseks vajalikud Harju, Rapla ja Pärnu 
maakonnaplaneeringud kehtestatud. Ehitus on lõppfaasis ning 
kõrgepingeliin valmib 2020. aasta lõpuks. 

5.   Optimaalse ja sidustatud 
kergliiklusteede võrgustiku 
kavandamine  

2012–2020  Maavalitsused  Osaliselt 
teostatud, jätkub 

RM: Võrgustik maakonaplaneeringu tasandil kavandatud ja kehtestatud, 
täpsemalt lahendatakse KOV tasandil, sh üldplaneeringutega ja 
asjakohaste projektidega.  
Tegevuskavas jätkub, vastutajad RM, kohalikud omavalitsused 

6.  Riigi planeeringute 
koostamine 

Maavarade 
teemaplaneeringute 
algatamine 

2020-2025 Rahandusministeerium, 
Keskkonnaministeerium, 
Majandus- ja 
Kommunikatsiooni-
ministeerium 

  

7.   Pärnu jõe teemaplaneering  Rahandusministeerium, 
Keskkonnaministeerium/ 
Keskkonnaamet, kohalikud 
omavalitsused 

  

8.   Soela väina püsiühenduse 
kavandamine 

Teostatakse vastavalt 
valdkondlikule 
prioriteetsusele 

Majandus- ja 
Kommunikatsiooni-
ministeerium, 
Rahandusministeerium, 
Keskkonnaministeerium 

  

9.   Suure väina püsiühenduse 
riigi eriplaneering 

2020-2026 Rahandusministeerium, 
Majandus- ja 
Kommunikatsiooni-
ministeerium, 
Keskkonnaministeerium 

  

10.   Riigi eriplaneeringud 
põhimaanteedele 
asukohtades, kus tee asukoht 
ei ole täpse planeeringuga 
lahendatud, juhul kui kohalik 

Koostatakse vastavalt 
valdkondlikule 
prioriteetsusele ning 
eelarveliste vahendite 
olemasolul 

Rahandusministeerium, 
Majandus- ja 
Kommunikatsiooni-
ministeerium, 
Maanteeamet, kohalikud 
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Eesmärk  Nr  Peamine tegevus  Ülesanded kavandatud 
tegevuse elluviimiseks  

Teostamise aeg  Vastutaja (2014) Märkused elluviimise kohta 

Elluviimine 2020 Kommentaar 

omavalitsus küsimust 
üldplaneeringuga ei lahenda 
(Viru-Nigula, Häädemeeste)  

omavalitsused, 
Keskkonnaministeerium 

11.   Tallinna ringraudtee asukoha 
määramine 

Teostatakse vastavalt 
valdkondlikule 
prioriteetsusele ning 
eelarveliste vahendite 
olemasolul 

Rahandusministeerium. 
Majandus- ja 
Kommunikatsiooni-
ministeerium, 
Keskkonnaministeerium 

  

12.   Vastavalt vajadusele 
raudteeõgvenduste 
asukohtade määramine 
ühenduse kiirendamiseks (vt 
ka rida 27) 

Teostatakse vastavalt 
valdkondlikule 
prioriteetsusele ning 
eelarveliste vahendite 
olemasolul 

Rahandusministeerium, 
Majandus- ja 
Kommunikatsiooni-
ministeerium, 
Keskkonnaministeerium, 
kohalikud omavalitsused 

  

13.   Tuumajaama ja juurde 
kuuluva taristu (sh 
elektrivõrk) asukohavaliku 
teostamine riigi 
eriplaneeringuga juhul kui 
langetatud on põhimõttelised 
otsused tuumaenergeetika 
arendamiseks Eestis 

Koostatakse vastavalt 
riiklikule 
prioriteetsusele peale 
põhimõtteliste 
otsuste langetamist 
tuumaenergeetika 
arendamiseks Eestis. 

Rahandusministeerium, 
Majandus- ja 
Kommunikatsiooni-
ministeerium, 
Keskkonnaministeerium 

  

14.   Tallinn-Helsingi tunneli riigi 
eriplaneeringu koostamine 
tunneli asukohavalikuks ning 
tehniliste lahenduste 
otsustamiseks riikidevaheliste 
kokkulepete kohaselt ning 
riikide juhtimisel. 

Koostatakse 
riikidevaheliste 
kokkulepete ja riiklike 
prioriteetide kohaselt  

Majandus- ja 
Kommunikatsiooni-
ministeerium, 
Rahandusministeerium, 
Keskkonnaministeerium 

  

15.   Keskpolügooni riigi 
eriplaneering 

Koostamisel Kaitseministeerium, 
Rahandusministeerium 

  

16.   Soodla harjutusvälja riigi 
eriplaneering 

Ettevalmistamisel Kaitseministeerium, 
Rahandusministeerium 

  

17.  Ruumilise planeerimise 
suuniste väljatöötamine 
erinevate 
planeerimistasandite 
jaoks  

Avalikku huvi väljendavate, 
ruumi kvaliteeti parandavate, 
energiatõhususe ja kestliku 
arengu põhimõtteid silmas 
pidavate planeeringusuuniste 
koostamine ja tutvustamine 
ametkondadele ning 
kohalikele omavalitsustele  

2013–2015  Siseministeerium  Osaliselt 
teostatud, jätkub 

Suunised koostatud, muuhulgas: 

 planeerimisseaduse põhimõtete selgitused, 

 maakonnaplaneeringutega asustuse suunamise võimaluste uuring, 

 avalike ja erateenuste paiknemise uuring,  

 soovitused planeerimiseks kahaneva asustusega piirkondades,  

 planeeringuhangete läbiviimise soovitused,  

 nõuanded üldplaneeringute koostamiseks, 

 väikeasulate uuring, 

 rohevõrgustiku juhend. 
 
Tegevuskavas jätkub. Võimalikud koostatavad juhendid: 
Detailplaneeringute juhendmaterjalid, kahaneva asustusega 
kohanemise suunised (sh teenustevõrk – nt koolivõrk). Teostamise 
tähtaega ei seata, pidev tegevus. Vastutajad RM, muud ministeeriumid. 
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18.  Teenuste ja töökohtade 
kättesaadavuse 
tagamine 
toimepiirkondade sisese 
ja omavahelise 
sidustamise kaudu 
ühistranspordi abil  

Üleriigiline liikuvuse uuring 
igapäevaste 
toimepiirkondade 
(tööjõuareaalide) sees ja selle 
alusel ühistranspordi 
optimeerimise kava 
väljatöötamine (arvestades ka 
toimepiirkondade vahelist 
ning rahvusvahelist 
ühistranspordiühendust). 
Lahenduste kavandamine 
kohalikele omavalitsustele 
aladel, mis jäävad väljapoole 
toimepiirkondi.  

2012–2015  Majandus- ja 
Kommunikatsiooni-
ministeerium ning 
maavalitsused  

Osaliselt 
teostatud, jätkub 

MKM: Üleriigilist uuringut hetkeseisuga läbi viidud pole. Kavandame 
selle läbiviimist aastal 2021 , kui uus transpordi ja liikuvuse arengukava 
on kinnitatud ning uued indikaatorid olemas. Märkus elluviimise kohta: 
2020.aastal valmib ajakasutuse uuring, mis on üle-eestiline ning kajastab 
ka liikuvust. Paralleelselt käib hetkel töö transpordi arengukava 
väliskonsultandiga (ITF/OECD ehk Rahvusvaheline Transpordifoorum), 
kellega koostöös töötame välja erinevaid arengustsenaariume ning Eesti 
transpordisüsteemi mudeli, mis aitab tööriistana muuhulgas mõõta 
perspektiivsete poliitikate ja investeeringute tulemusi. ITF uuring valmib 
2020.aasta suvel. 
Tegevuskavas jätkub, ent eristatakse seire (liikuvusuuring, vastutaja 
MKM; pidev tegevus) ning lahenduste leidmine ühistranspordi 
optimeerimiseks, piirkondlikud liikuvuskavad (vastutajad MKM, KOVid, 
RM; pidev tegevus).  

19.   Erinevate 
ühistranspordiliikide ja -liinide 
liikumisgraafikute (sh 
koolitransport) 
kasutajakeskse sidustamise 
kavandamine  

2013–2015  Majandus- ja 
Kommunikatsiooni-
ministeerium ning 
maavalitsused  

Osaliselt 
teostatud, jätkub 

MKM: Ühistranspordiliikide ja -liinide liikumisgraafikutega tegelevad 
Maanteeamet ja piirkondlikud ühistranspordikeskused. Kasutajakeskse 
sidustamise kavandamine toimub järjepidevalt. Seoses Tallinna ja 
Harjumaa liikuvuskavaga 2035+ töö tulemustega on käivitatud järgmise 
sammuna Tallinna ja Harjumaa ühistranspordi ühise planeerimise 
töögrupp, mille eesmärk on välja pakkuda 2020 aasta lõpuks  rahastus ja 
toimivusmudel ÜT piirkondlikuks terviklikuks planeerimiseks. 
Tegevuskavas jätkub, vastutaja MKM, Maanteeamet, 
ühistranspordikeskused, tähtaega ei seata, pidev tegevus 

20.  Asustuse püsimiseks 
vajaliku sotsiaalse taristu 
tagamine 

Sotsiaalse taristu ja teenuste 
kättesaadavuse põhimõtete 
kokkuleppimine 
toimepiirkondades  

2013 Siseministeerium ja 
maavalitsused  

Osaliselt 
teostatud, jätkub 

RM: Kehtivates maakonnaplaneeringutes on muu hulgas määratletud 
keskuste võrgustik koos seal soovituslikult kättesaadavate teenustega. 
Täpsem määratlemine üldplaneeringutes.  
HTM: Tegevus ei ole lõpetatud, vajalik on jätkuv koolivõrgu 
korrastamine. 
Tegevuskavas jätkub, liidetakse järgmise punktiga, sõnastatakse kui 
asustuse kohandamine kahaneva elanikearvuga. Vastutaja RM, muud 
ministeeriumid. OECD koostööprojekti tähtaeg 2022 

21.     Meetmete väljatöötamine ja 
elluviimine vajaliku taristu 
püsimiseks ja korrashoiuks või 
muul viisil selle 
kättesaadavuse tagamiseks  

2013–2030  Siseministeerium ja 
maavalitsused  

Osaliselt 
teostatud, jätkub 

Ellu on viidud erinevaid tegevusi, mille eesmärk on teenuste 
kättesaadaavuse tagamine (näiteks esmatasandi tervisekeskused, 
haridusasutuste võrgu korrastamine, lasteaedade ja kergliiklusteede 
rajamise toetused).  
Tegevuskavas jätkub, liidetakse eelmise punktiga. Valdkondade üleste 
lahenduste leidmine ruumi, teenuste ja taristu kohandamiseks kahaneva 
rahvaarvuga piirkondades erinevates toimepiirkondades (vastutajad RM 
ja muud ministeeriumid, tähtaeg 2022) 

22.  Asustuse püsimiseks 
vajaliku 
andmesidetaristu 
tagamine  

Kogu Eestit katva lairiba 
baasvõrgu arendamine  

2012–2020  Majandus- ja 
Kommunikatsiooni-
ministeerium  

Lõpetatakse 2020 MKM: Märkus elluviimise kohta: Lairiba baasvõrk saab kavandatud kujul 
lõplikult valmis 2020. Selle tulemusel saab Eesti maapiirkondesse 
rajatud ca. 7000 km baasvõrku. 

23.  Riigi huvide 
määratlemine, 
kaardistamine ja 
arenguks vajaliku 

Riigi ülesannete täitmiseks 
vajaliku maaressursi 
kaardistamine  

2012–2017  Maa-amet  Teostatud, jätkub KeM: Keskkonnaministeeriumi poolt täidetud ja käesolevaga toimub 
informatsiooni pidev ajakohastamine. Tegevuskavas jätkub, vastutaja 
KeM, tähtaega ei seata, kuna on pidev tegevus.  
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maaressursi 
reserveerimine  

24.  Kiire, piisava sagedusega 
ja mugav ühendus 
välismaailmaga   

Raudtee-, bussi-, laeva- ja 
lennuliiklust siduva 
mitmeliigilise 
ühistransporditerminali ja 
selle linnaliiklusega 
ühendamise kavandamine 
Tallinnas   

2012–2016  Tallinna linnavalitsus  Pidev Ülemiste ühisterminali detailplaneeringuga on jätkatud ning see on 
vastuvõtmise eelses staadiumis. Paralleelselt toimub terminali hoone, 
selle ümbruse ning raudtee jaamateede projekteerimine. Sadama 
trammiliini põhimõtteline koridori on paigas, käimas on 
projekteerimishange, mille lepingu sõlmimine on kavas septembris 
2020. Trammitee ehitusega on kavas alustada 2022. aastal ning Tallinna 
lennujaama Vanasadamaga ühendav trammiliin valmib eeldatavalt 
2023. aastal.  
Kajastatakse jätkuva tegevusena tegevuskavas. Vastutaja: Tallinna 
Linnavalitsus, MKM 

25.   Mitmeliigiliste 
ühistranspordisõlmede ja 
nende ühendamise 
kavandamine olulisemates 
keskustes (vastavalt 
vajadusele)  

2012–2030  Kohalikud omavalitsused ja 
maavalitsused  

Pidev Tegevuskavas jätkuv tegevus: KOVid, MKM. 

 26.  Kvaliteetse elukeskkonna 
edendamine 

Kvaliteetse ruumi 
aluspõhimõtete 
rakendamine, sidumine 
seirega (vt ka tegevus 
„Elukeskkonnaga rahulolu 
mõõtmise parendamine“) 

2030 Kultuuriministeerium, 
Rahandusministeerium, 
Majandus- ja 
Kommunikatsiooni-
ministeerium, 
Keskkonnaministeerium, 
kohalikud omavalitsused 

Pidev  

Teenuste, 
haridusasutuste ja 
töökohtade 
kättesaadavuse tagab 
toimepiirkondade 
sisene ja omavaheline 
sidustamine kestlike 
transpordiliikide abil. 
Tagatud on kiire, piisava 
sagedusega ja mugav 
ühendus 
välismaailmaga. 
Erinevaid 
transpordiliike 
kasutatakse 
tasakaalustatult, 
arvestades piirkondlike 
eripäradega  

27.  Liikluse muutmine 
kiireks, ohutuks ja 
mugavaks  

Tallinna–Tartu, Tartu–Valga ja 
Tallinna–Narva 
raudteelõikude arendamine 
viisil, mis tagab reisirongide 
liikumiskiiruse kuni 160 km/h 
(vt ka rida 12) 

2020–2030  Majandus- ja 
Kommunikatsiooni-
ministeerium  

Pidev MKM: Lähtutakse järgmistest kokkulepetest: 1. Valitsuskabineti 
27.06.19 otsus raudtee elektrifitseerimise kohta raudteelõikudel Tapa–
Narva, Tallinn–Koidula, Tartu–Valga ja Tallinn-Viljandi. 2. Avaliku 
raudteeinfrastruktuuri arendamist suunav tegevuskava aastateks 2019–
2024.  
Tegevuskavas jätkub liikumiskiiruse suurendamisena kuni 160 km/h-ni, 
kus see on otstarbekas. Vastutaja MKM, KeM. 

28.   Reisiraudteede kvaliteedi ja 
ohutuse arendamine viisil, 
mis tagab rongide 
liikumiskiiruse kuni 120 km/h 
(vt ka rida 12)  

2012–2020  Majandus- ja 
Kommunikatsiooni-
ministeerium  

Pidev MKM: Enamjaolt on need tegevused teostatud perioodi 2014-2020 EL 
vahendite toel. Aastatel 2014-2019 on toimunud mitme-liigiliste 
sõlmede arendamine, edukalt ellu viidud raudteepeatuste meede. Lisaks 
Vabariigi Valitsuse taristuinvesteeringute programm: Haapsalu raudtee 
esimene etapp (Riisipere-Turba lõigu ehitus - 8 mln eurot) ning 
investeeringuid Tallinn-Tartu raudtee (11 mln eurot) ja Tapa-Narva 
raudtee kiiruste tõstmiseks (12,9 mln eurot). AS Eesti Raudtee 
raudteeinfrastruktuuri majandamise tulude ja kulude tasakaalu 
tagamine läbi riigieelarveliste toetuste. 
Tegevuskavas jätkub koosmõjus eelmise punktiga. Vastutaja MKM, KeM. 

29.     Põhimaanteede sõidetavuse 
ja ohutuse arendamine 
Eestile olulistes 
rahvusvahelistes suundades   

2012–2030  Majandus- ja 
Kommunikatsiooni-
ministeerium  

Osaliselt 
teostatud, jätkub 

MKM: Üleriigiline planeering Eesti 2030+ sätestab, et riigil tuleb tagada 
riigi tugi- ja kõrvalmaanteede ning kohalike teede hea aastaringne 
sõidetavus ja ohutus. Riigiteede teehoidu ja selle ohutust kavandatakse 
ja viiakse ellu Vabariigi Valituse korraldusega kinnitatud Riigiteede 
teehoiukava alusel. 
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RM: Kehtivad joonobjekti täpsusastmes lahendatud 
maakonnaplaneeringud on aluseks parenduste tegemisel. 
Tegevuskavas muudetakse kõigi maanteede sõidetavuse ja ohutuse 
arendamiseks. Tegevusena jätkub, vastutaja MKM. 

30.  Transpordiühenduse 
tagamine sadamate ja 
lennuväljade jaoks ning 
arenguks vajalike maa- ja 
veealade tagamine  

Riikliku tähtsusega sadamate 
arenguks vajalike maa-alade 
reserveerimine  

2013–2017  Kohalikud omavalitsused ja 
maavalitsused  

Pidev Kajastatakse jätkuva tegevusena tegevuskavas. Vastutaja: KOVid 

31.   Riigile oluliste väikesadamate 
võrgustiku ja sadamate 
arendamise tegevuskava 
koostamine  

2013–2015   Osaliselt 
teostatud, jätkub 

MKM: 2014.aastal valmis Väikesadamate võrgustiku kontseptsioon 
aastateks 2014–2020  riikliku arengukava „Eesti merenduspoliitika 2012-
2020“ järjena, mis on ka ellu viidud. 
MeM: Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) 2014–2020 meetme 
„Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia“ raames on tehtud 
hulgaliselt investeeringuid väikesadamatesse.  
Edaspidi muutub järjest olulisemaks kättesaadavate teenuste loetelu 
laiendamine. 
Tegevuskavas jätkub, kajastatakse ka mereala planeeringu 
tegevuskavas.  

32.   Väikelennuväljade ja 
lennuväljakute võrgustiku 
analüüs. Väikelennunduse 
kontseptsiooni koostamine 

2013-2015 Majandus- ja 
Kommunikatsiooni-
ministeerium 

Loobutud MKM: Väikelennuväljade ja lennuväljakute võrgustiku analüüsi ning 
väikelennunduse kontseptsiooni koostamine ei ole vajalik. Ministeeriumi 
hinnangul ei ole mõistlik lennujaamadesse täiendavaid investeeringuid 
teha, kuna nõudlus lennutranspordi järgi ilma täiendava riigipoolse 
dotatsioonita ei ole piisav.  
Tegevuskavas ei kajastata. 

33.  Taastuvenergeetika 
osakaalu suurendamine 
ja kasutatavate 
energeetiliste 
ressursside 
mitmekesistamine  

Tuulikuparkide kavandamine 
planeeringute abil  

2011–2020  Maavalitsused ja kohalikud 
omavalitsused  

Osaliselt 
teostatud, jätkub 

RM: Tuuleenergeetika maakonnaplaneeringute teemaplaneeringud 
kehtestatud (elluviimine toimub täpsemate menetlustega). Koostamisel 
on üldplaneeringud, mille raames otsitakse täiendavaid võimalusi 
tuuleenergeetika arendamiseks. 
Tegevuskavas jätkub kui tuuleneergeetika ja muude taastuvenergeetika 
liikide (sh päikeseenergia) arendamiseks sobilike alade leidmine KOV või 
riigi planeeringutega. Vastutaja MKM, RM, KOVid, KeM, MeM. 

34.   LNG terminali kavandamine ja 
arendamine  

2013–2015  Majandus- ja 
Kommunikatsiooni-
ministeerium  

Pooleli MKM: MKMil puudub projektis otsene menetluslik roll. Tegevusi teostab 
arendaja vastavalt turuolukorrale. 
Tegevuskavas jätkub, vastutaja MKM märkusega, et tegevusi viib ellu 
erasektor.  

 35.   Energia salvestusvõimaluste 
edendamine (sh 
taastuvgaasid, pump-hüdro) 

 Majandus- ja 
Kommunikatsiooni-
ministeerium, 
Keskkonnaministeerium 

  

Elektritootmisvõimsuse 
arendamisel on vaja 
keskenduda Eesti 
varustamisele 
energiaga. Uued 
energiatootmisüksused 

36.  Eesti ja Läänemere 
piirkonna riikide vahelise 
energiaühenduse 
parandamine ja 
jaotusvõrgu 
nüüdisajastamine  

Eesti ja Soome vahelise 
elektriühenduse (EstLink 3) 
kavandamine  

  Majandus- ja 
Kommunikatsiooni-
ministeerium  

Osaliselt 
teostatud, jätkub 

Elektriühendused Eesti ja Soome vahel on rajatud. 
MKM: Tegeletakse sõltuvalt turuolukorrast, tõenäoliselt mitte enne 
2020 ndate lõppu. 
Tegevuskavas jätkub, vastutaja MKM, pidev tegevus. 
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tuleb paigutada ruumis 
ratsionaalselt ja 
kestlikult. Eesti 
energiavarustuse 
võimalusi tuleb 
avardada, luues 
välisühendusi 
Läänemere piirkonna 
energiavõrkudega. 
Tuleb vältida 
soovimatut mõju 
kliimale, saavutada 
taastuvenergia suurem 
osakaal 
energiavarustuses, 
tagada energiasäästlike 
meetmete rakendamine 
ja energiatootmise 
keskkonnamõju 
vähendamine  

37.   Venemaa ja Eesti 
elektrivõrkude 
ühenduspunktidesse 
rajatavate konverterjaamade 
kavandamine, et Eesti saaks 
ühineda Kesk-Euroopa 
sünkroonalaga (asukohavalik 
tehakse maakonna- või 
üldplaneeringus)  

2020–2025  Majandus- ja 
Kommunikatsiooni-
ministeerium  

Tegevus jätkub Elering: Elering ei näe ette konverterjaamu, aga kui tulenevalt 
rahvusvahelistest kokkulepetest selgub, et konverterjaamad on 
vajalikud, siis need rajatakse. Kesk-Euroopa sünkroonalaga ühinemiseks 
jaamad vajalikud pole. 
Tegevuskavas kajastatakse desükroniseerimine pideva tegevusena, mille 
jaoks teadaolevalt ei ole vajalik uute objektide rajamine. Vastutaja 
MKM.  

38.   Arukate võrkude (ingl smart 
grid ) arendamine  

2011–2020  Elering jt võrguhaldajad  Loobutud Elering: Elering ei näe ette uusi liine seoses smart gridiga. 
Tegevuskavas ei kajastata 

39.   Gaasitorustiku kavandamine 
Eesti ja Soome vahel  

2015–2020  Majandus- ja 
Kommunikatsiooni-
ministeerium  

Lõpetatakse 2020 Elering: Balticconnectori projekt läheb kasutusse 2020 aastal 

40.    Elektriautode 
laadimisvõrgustiku 
arendamine  

2011–2020     Osaliselt 
lõpetatud, jätkub 

MKM: Vabariigi Valitsus sõlmis 2011. aasta märtsis Mitsubishi 
Corporationiga lepingu 10 miljoni AAU ulatuses saastekvoodi müügiks, 
et algatada Eesti elektromobiilsuse programm. Lisaks muule tegevusele 
rajati üleriigiline elektrisõidukite kiirlaadimistaristu. 2013. aastal valmis 
sellel hetkel kogu Euroopas unikaalne kogu riiki kattev 
kiirlaadimistaristu, mille puhul oli kriteeriumiks, et laadijate vaheline 
vahemaa ei tohi ületada 60 km. Kogu taristu oli CHAdeMO standardil. 
Kuna elektrisõidukite areng on olnud kiire, siis on aastate jooksul 
tekkinud erinevaid standardeid. 2015. aastal otsustas riik erastada 
laadimistaristu kuna erasektor oli valmis teenuse osutamise üle võtma ja 
riigipoolne doteerimine polnud enam hädavajalik. Tänaseks on 
laadimistaristu erastatud (uus omanik on Elektrilevi OÜ). Laadimistaristu 
ajakohastamine algab 2020. aasta jaanuaris. Eestis on tekkinud juba ka 
elektrisõidukite laadijaid erasektori eestvedamisel ja riigi soov oleks, et 
kõik erinevad taristud ja laadijad oleksid integreeritavad ja nendes oleks 
võimalikult ühtne maksesüsteem, et ka välisturistil oleks neid hõlbus 
kasutada ja ei peaks tegema eraldi lepinguid jne. ELMO laadimistaristu 
kiirlaadijaid on hetkel Eestis 167. Kiirlaadijatest paikneb 102 
linnades/asulates ja 65 maanteede ääres. Suurematest linnadest on 
Tallinnas 38, Tartus 11, Pärnus 5, Viljandis 3 ja Narvas 2 kiirlaadijat. 
ELVL: Laadimistaristu arendamine on jätkuvalt vajalik, sh 
maakonnakeskustes.  
Tegevuskavas jätkub märkusega, et tegevusi viib ellu erasektor. 

41.   Võrguühenduste 
kavandamine 
taastuvenergeetika arenduste 
võrku ühendamiseks 
(maismaal asuvad arendused 
ning merearendustega seotud 
ülekandetaristu maismaal) 

2030 Elering, kohalikud 
omavalitsused 
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Maakasutusmuudatuste 
seire 

42.  Instrumentide ja 
mehhanismide välja 
töötamine ja 
rakendamine 
maakasutusmuudatuste 
seireks 

Liikuvusuuring 2021 Majandus- ja 
Kommunikatsiooni-
ministeerium 

  

 43.   Ligipääsetavuse seire 
korraldamine Riigikantselei 
juures tegutseva 
ligipääsetavuse rakkerühma 
töö tulemusi arvestades 

2021 Sotsiaalministeerium, 
Riigikantselei 

  

 44.   Elukeskkonnaga rahulolu 
mõõtmise parendamine ja 
sidumine poliitika 
kujundamisega 

2021 Rahandusministeerium, 
Kultuuriministeerium 

  

 45.   Maakasutusmuudatuste seire 
korraldamine 

 Rahandusministeerium   

Rohevõrgustiku sidusus, 
maastiku- ja 
kultuuriväärtuste 
hoidmine 

46.  Maastikukonventsiooni 
rakendamine 

Rahvusmaastike 
määratlemine, 
maastikukonventsiooni 
põhimõtete sidumine 
maakasutuse suunamisega 

2021-2024 Keskkonnaministeerium, 
Rahandusministeerium 

  

 47.  Rohevõrgustiku 
toimimise edendamine 

Üldplaneeringute koostamisel 
asjakohaste tingimuste 
seadmine rohevõrgustiku 
toimimiseks 

2024 KOVid, 
Keskkonnaministeerium, 
Rahandusministeerium 

  

 48.  Väärtusliku 
põllumajandusmaa 
säilimine 

Täpsemates planeeringutes 
asjakohaste tingimuste 
seadmine väärtusliku 
põllumajandusmaa kaitseks 
ning koostoimeks muude 
maakasutustega tuginedes 
maakonnaplaneeringutele ja 
planeerimisseadusele 

2024 KOVid, Maaeluministeerium, 
Rahandusministeerium 

  

 49.  Kultuuripärandi 
väärtustamine 
maakasutusotsustes 

Ajaloolise keskkonna 
määratlemine 
(väljaselgitamine), 
säilitamine, arendamine ja 
kultuuripärandile ligipääsu 
võimaldamine. 
Kultuuripärandi kui avaliku 
väärtusega arvestamine riigi 
ja kohaliku omavalitsuse 
ülesannete täitmisel, 
koostööd toetamaks 
kultuuripärandi säilimist ja 

Pidev tegevus Kultuuriministeerium, 
Rahandusministeerium, 
kohalikud omavalitsused 
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kasutuses hoidmist. Ehitatud 
pärandi kasutuses hoidmine. 
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