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Üldplaneeringu alusandmed (nõustiku
soovitused)
• Rahvusvahelised, üleriigilised, maakondlikud ja kohalikud strateegiad

ja arengukavad (nt vesikondade veemajanduskavad, üleujutusohuga
seotud riskide maandamiskavad, kliimamuutuste arengukava, 
transpordi arengukava või (piirkonna/kohaliku omavalitsuse) 
liikuvuskava, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavad jms);
• Kaitsealade kaitse-eeskirjad ja kaitsekorralduskavad;
• KOV tervise- ja heaoluprofiil
• Elanike heaoluküsitlused- ja uuringud
• Ettevõtluse ja ettevõtjate arengukavad, vabakonna arengukavad, 

LEADER strateegiad
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ÜRO TEGEVUSKAVA 2030, SÄÄSTVA ARENGU 
EESMÄRGID (MAAILM)

• Deklaratsioon „Muudame maailma: säästva arengu tegevuskava
aastaks 2030“ võeti vastu 25. septembril 2015 
• Tegevuskava eesmärk on lõpetada vaesus, kaitsta planeeti ja tagada

heaolu kõigile
• 17 eesmärki, 169 ala-eesmärki ning suunised nende elluviimiseks
• Kõikehõlmav ja integreeritud – kehtib kõikidele riikidele (arenenud ja 

arenguriikidele) ning panustada vaja eri tasanditel (valitsused, 
huvigrupid, kodanikuühendused, haridusasutused, ettevõtted, 
erasikud jne.)



Globaalne tase – ÜRO Säästva Arengu Eesmärgid



9.

HEAOLU
1. Vaesuse lõpetamine
3. Tervis & heaolu
4. Haridus
5. Sooline tasakaal
10. Riikidevaheline
ebavõrdsus
16. Rahumeelsed & 
kaasavad institut-

sioonid.

TARISTU

2. Kaotada näljahäda

6. Vesi ja kanalisatsioon
7. Säästev energia

8. Tööhõive &
majanduskasv

11. Jätku-
suutlikud

linnad ja asumid

9. Tööstus, uuendus, taristu

12. Säästev tootmine ja tarbimine

13. Kliima-
muutustega
võitlemine

14. Ookeanid ja
mereressursid

15. Maa ökosüsteemid

LOODUSKESKKOND

17. Üleilmne
koostöö



Ruumiline planeerimine ja EL

• Territorial Agenda of the European Union 2020, kinnitatud ruumilise
planeerimise eest vastutavate ministrite mitteametlikul kohtumisel 2011. 
aastal. 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/what/territorial-
cohesion/territorial_agenda_2020.pdf Prioriteedid:

1) Polütsentriline ja tasakaalustatatud territooriaalne areng
2) Linnapiirkondade, maapiirkondade ja eripäraste piirkondade

integreeritud areng
3) Piiriülene koostöö
4) Piirkondade globaalse konkurentsivõime tagamine läbi tugeva kohaliku

majanduse
5) Isikute, kogukondade ja ettevõtete ühenduvus (liikuvus ja ligipääsud)
6) Piirkondade ökoloogilised, maastikulised ja kultuurilised väärtusted



Veel infot

Globaalne tasand, UN Habitat (ÜRO Elukeskkonna program), 
www.unhabitat.org

EL tasand, ESPON 2020 koostööprogramm, www.espon.eu



Aruteluküsimused:
- Missugused on Eesti/piirkonna üldplaneeringute lahendused, mis 

haakuvad ülemaailmsete arengueesmärkidega ning EL 
planeerimispõhimõtetega?

- Kas ja missugused ülemaailmsed arengueesmärgid ning EL 
planeerimispõhimõtetega on vajalikud/asjakohased Eesti/piirkonna
üldplaneeringulahenduste vajaduse põhjendamiseks?



Eesti ruumilise planeerimisega seotud
strateegilised sihid

• Uuendatud konkurentsivõime kava "Eesti 2020" , 2017
• Eesti Regionaalarengu Strateegia 2014-2020, sidusus üleriigilise

planeeringuga „Eesti 2030+“ 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/content-
editors/arengukavad/eesti_regionaalarengu_strateegia_2014-
2020.pdf



Regionaalne tasand, sidusus (Pärnumaa
näide)

Arengustrateegia Pärnumaa
2035+ strateegiaplaan



Regionaalne tasand, sidusus (Pärnumaa näide)

1.11.2018 jõustunud maakonna arengustrateegia on seostatud
29.03.2018 kehtestatud maakonnaplaneeringuga, planeeringu alusel
koostati strateegia osaks olev strateegiaplaan. Strateegiaplaan on kõige
olulisemate strateegiliste ja maakonnaplaneeringu teemadest
tulenevate ideede ja ettepanekute ruumiline väljund. See koondab
olulisima maakonnaplaneeringu joonistest (looduskeskkond, tehniline
taristu, asustus), sünteesib arengut mõjutavaid olemasolevaid tegureid
ning väljendab arengustrateegia prioriteete selle läbimurdesuundade
eesmärkide ja olulisimate väljakutsete kaudu. Strateegiaplaan toob
välja maakonna olulisemad arengukoridorid ning peegeldab
keskustesüsteemi. 



Regionaalne tasand, sidusus (Viljandimaa näide)

• 19.12.2018 jõustunud maakondlik arengustrateegia sätestab
tegevusena maakondliku kergliiklusteede võrgustiku välja-arendamise
viidates, et  maakonna kergliiklusteede vajadus on kajastatud
Viljandimaa maakonnaplaneeringus (kehtestatud 06.04.2018). 
Maakonnaplaneering kajastab neid planeeringu põhijoonisel
“Asustusstruktuur ja tehnilised võrgustikud”, seletuskirjas (sh
teemakohased üldised põhimõtted üldplaneeringute koostamiseks) 
ning planeeringu lisas 6, Viljandi maakonna kergliikluse
korraldamiseks kavandatud teed (detailsed tabelandmed KOV-ide 
lõikes).



Regionaalne tasand, sidusus (Võrumaa näide)

Võrumaa arengustrateegia 2035+ (28.12.2018) toob Võru maakonna
ühistranspordi korraldamisel alusena välja maakonnaplaneeringu(te)ga
2030+ kavandatud keskuste võrgustiku. Keskuste võrgustiku määramine
on Võrumaa maakonnaplaneeringu (13.04.2018) üks kolmest
põhiteemast eesmärgiga luua eeldused kahaneva elanikkonna
tingimustes toimivaks asustusstruktuuriks, kus teenused ja töökohad
on koondunud väljakujunenud keskustesse, keskustega seotakse
teedevõrk. Planeering soovitab kahaneva ja hajusa piirkonna
tingimustes keskenduda ühistranspordiühendustele Võru ja Antslaga, 
mis seoks toimepiirkonnad siseselt ja omavahel võimalikult hästi.  



Regionaalne tasand, sidusus (Harjumaa näide)

Harjumaa maakonnaplaneering (09.04.2018)  sisaldab maakonna
ruumilise arengu visiooni, mis muuhulgas tugineb planeeringu
koostamise ajal kehtinud maakonna arengustrateegiale. Harjumaa
arengustrateegia 3035+ (2019) seab eesmärgiks tasakaalustatud
ruumimustri, millele aitab kõige enam kaasa mitme keskusega
asustusstruktuuri väljaarendamine. Strateegia viitab
maakonnaplaneeringus väljapakutud keskustevõrgustikule.



Regionaalne tasand, sidusus (Lääne-Viru näide)

Lääne-Viru maakonnaplaneering 2030+ (27.02.3019) määratleb
maakonna ettevõtlusalada arengu (loetelu seletuskirjas ning ulatuse
määramine põhijoonisel “Toimepiirkonnad, ühendused ja taristu”. 
Arengualade asukohad tulenevad Lääne-Viru maakonna tööstusalade
arendamise strateegiast (2009).



KOV arengukava ja üldplaneering



KOV arengukava ja üldplaneering

• Haldusreformi käigus moodustatud KOV-id pidid uued arengukavad
koostama 15. oktoobriks 2018. 
• KOKS § 37 - arengukava peab arvestama valla ja linna üldplaneeringut.
• Arengukava koostamise/muutmise üldised põhimõtted kinnitatakse

KOV põhimäärusega (võimaldab paindlikust ja dünaamilisust ning
üldplaneeringuga arvestamise täpsemat reguleerimist KOV-tasandil
• Arengukava visiooni vs ruumilise arengu visioon (vahend KOV-i

arengukava täitmiseks)
• Arengukava/eelarvestrateegia tegevuster paiknemine ruumis, 

ruumimõjud ja vastavus üldplaneeringule



Saue valla strateegiakaart








