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I Planeerimise olemus 



Ruumiline planeerimine 
tegeleb inimeste, 
funktsioonide ja 
liikumiste suunamisega 
konkreetses ruumis;  

 

seob ruumiga ühiskonna 
majanduslikud, 
sotsiaalsed, kultuurilised 
ja looduskeskkonnaga 
tegelevad strateegiad ja 
poliitikad. 

  

 

 

Ruumilise planeerimise 
olemus 
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Planeerimise eesmärgid ja 
iseloom sõltuvad ühiskonna 
arenguetapist –  
kas tegemist on 
kasvava või kahaneva 
ruumiga, 
millised on reguleerimist 
vajavad teemad. 

 

Ruumiline planeerimine on samaaegselt teaduslik distsipliin, 
administratiivne “tehnika” ja pikaajaline tegevusstrateegia, 
mille eesmärgiks on ruumi tasakaalustatud areng ja 
läbimõeldud füüsiline organiseeritus  
(Torremolinose Harta 1983).       
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Utopistlik terviklikkus, anti-urbanistlik esteetika 
normatiivne kontekst, konsensus planeerimise eesmärkide osas, füüsiline 
determinism 
 
Planeerimine - kunst 
 

Planeerimine – pigem teadus kui kunst; süsteemiteooria, 
ratsionaalse protsessi vaatenurk, tehniline vaatenurk 

Planeerimise tagajärgede teooria (marksistlik majanduspoliitika) 

Regulatsiooniteooria – planeerimine kui poliitiline protsess 

Planeerimisteooria killustumine 

Keskkonnaplaneerimine, säästlik planeerimine 

1900 

1945 

1960 

1970 

1980 

1990 

2000 

Teoreetiline lähtekoht 

Planeerimine – kommunikatiivne protsess, läbirääkimine 

Trendiplaneerimine, mõjutav planeerimine, kogukonnaplaneerimine  
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1945-1960 1850-1945 1960` 1970´-1980´ 1990´....´ 

kunstnik 

arhitekt läbirääkija tehnik 

analüüsija 

osaleja 

poliitilistes 

protsessides teadlane 

Aja jooksul on muutunud arusaam planeerija rollist 
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II Eesti planeerimissüsteem 



 Ruumiline planeerimine on avaliku sektori monopol – 

planeerimisotsuseid teeb kohalik omavalitsus või riik  

 Planeerimine on avalik, eeldab erinevate huvide kaalumist ja 

tasakaalustamist 

 Planeerimisseadus tugineb suures osas Põhjamaa 

kogemusele, taustsüsteemi (N: maaomand) on aga erinev 

 Tuntav on nõukogude plaanimajanduse pärand 

 Eesti kõrgkoolides puudub terviklik planeerimisalane 

õppekava 

 

 

Eesti ruumiline planeerimine: 
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Plaanimajandusest 
pärinev skeptilisus 



 

 

Harku vald  
1940.a 

Maareform – põlistas agraarühiskonna maastruktuuri; valla-linna 
vajadustele tähelepanu ei pööratud 

Harku vald 
2015.a P.Metspalu 



Maakonnaplaneering, 
MP teemaplaneering 

Üldplaneering, 
ÜP teemaplaneering; 
piirkonna ÜP 

Detailplaneering 

Üleriigiline planeering 

Maakasutus/ehitustingimused 

Strateegia/ruumilise arengu põhimõtted 

Eesti planeerimissüsteem 

Ruumiline planeerimine - demokraatlik, erinevate elualade arengukavasid koordineeriv ja 
integreeriv, funktsionaalne, pikaajaline ruumilise arengu kavandamine, mis tasakaalustatult 
arvestab majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu 
pikaajalisi suundumusi ja vajadusi.  

Riigi eriplaneering 

Kohaliku omavalitsuse 
eriplaneering 
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Ruumilise arengu põhimõttest sihtotstarbeni 
 - planeering annab aluse maa-ala kasutamisele 

 
 

MP määratleb maakonna ruumilise arengu põhimõtted ja 
suundumused 

 

ÜP määrab üldise maakasutuspõhimõtte ning selle alusel 
maakasutuse juhtotstarbe 

 

DP (või hajaasutuses ehitusprojekt) määrab maakasutuse 
juhtotstarbe alusel krundi kasutamise sihtotstarbe  ning 
annab sisulise aluse katastriüksuse sihtotstarbe 
määramiseks.  

 

DP või hajaasustuses ÜP alusel väljastatud 
projekteerimistingimustel põhineva ehitusprojekti järgi 
määrab maakataster maaüksusele sihtotstarbe 
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Riigi 
eriplaneering 

Uus planeeringuliik, 
mille vajadus on tingitud 
eelkõige avalikke huve 
täitvate, kuid kohalikul 
tasandil olulisi mõjusid 
põhjustavate ehitiste 
kavandamise 
keerukusest. 

 

Algatatakse ainult siis, 
kui on suur riiklik huvi.  

 

Nn mõmm – suhtumise 
vastureaktsioon 

 



Kohaliku 
omavalitsuse 
eriplaneering 

Olulise ruumilise mõjuga 
ehitise asukoha valikuks, 
võrrelda tuleb erinevaid 

asukohti. 

 

 



Ruumilise arengu põhimõttest sihtotstarbeni 

 
“ALAD” 

“MAA-ALAD” 
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Ruumilise arengu põhimõttest sihtotstarbeni 

 
“MAAD” 
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Maakasutuspõhimõttest sihtotstarbeni 
 

 

 

 

 

DP ÜP Kataster 

Maakasutus-
põhimõte 

Maakasutuse 
juhtotstarve 

Maakasutuse 
juhtotstarbe alusel 

krundi 
kasutusotstarve  

Sihtotstarve 

üldmaa 

Avalikult 
kastutatava 
puhkeots-
tarbelise maa 
kavandamine 
loodus-
kaunites 
kohtades 
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Üldplaneering 

Omavalitsuse 
territooriumi pika-ajalisi 
ruumilisi arengusuundi 
ja –tingimusi sätestav 
strateegiline planeering 
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Eesti planeerijate hariduslik taust 

 Planeerimisõppekavade arendamise projekti raames 
läbiviidud ankeetküsitlus 2010a., vastanuid 207. 

 

arhitektuur 
19% 

maakorraldus/ 
maamõõtmine 

16% 

maastiku-
arhitektuur 

10% 
geograafia 

9% 
keskkonna 

korraldus (sh -
teadus, - kaitse 
ja -tehnoloogia) 

8% 

ehitus (sh -
korraldus, -

projekteerimine 
jm) 
6% 

agronoomia 
5% 

ärijuhtimine 
4% 

metsandus 
4% 

halduskorraldus 
2% 

Vastajate haridus 

Võrdluseks:  
Lätis 
õpetatakse 
planeerimist 
juba ka 
põhikoolis P.Metspalu 



PlanS § 6: 
planeerija on geograafia, arhitektuuri või maastikuarhitektuuri 
eriala magistritasemele vastava kõrgharidusega või vastutava 
spetsialisti taseme kutsetunnistusega isik või isik, kellele on 
antud ruumilise keskkonna planeerija kutse 
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III  Hetkel olulised teemad ja näited 



Pärast haldusreformi on 
mmavalitsuste territooriumid 

mitmeid kordi suuremad ja 
mitmekesisemad. 
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Tulevane Saue vald: 
 
634,5 km2; 
Ca 21 000 elanikku 
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Tulevane Valga vald: 
 
749,58 km2; 
16 847 elanikku 



 

 
Haldusreformi seadusega koos hakkas 1. juulil 2016 kehtima 
Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse täiendus, mille 
kohaselt: 

 Haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena 
 moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu 
 kehtestab moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse 
 üldplaneeringu kolme aasta jooksul moodustunud kohaliku 
 omavalitsuse üksuse volikogu valimiste tulemuste 
 väljakuulutamise päevast arvates. 

  

 Seni kehtivad hetkel kehtivad üldplaneeringud. 

Üldplaneering KOV ühinemisel 
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 ÜP on avalik kokkulepe omavalitsuse ruumilise arengu 
põhimõtete osas 

 ÜP-s on kokku koondatud ja omavahel seostatud tingimused, 
mis tagavad väärtuste säilimise ja tasakaalustatud arengu 

 

Uute üldplaneeringute koostamine  
 

Tootmisalade 

ruumilised 

arengusuunad 

Äri-

piirkondade 

arengu-

suunad 

Põllu- ja 

metsamajanduse 

ruumilised 

arengusuunad 

ÜLDPLANEERING 

Elamupiirkondade 

iseloom ja 

arengusuunad Puhke- ja 

virgestusalade 

paiknemine ning 

väljaarendamine 

Üldkasutatavate 

hoonete ja maade 

paiknemine ning 

väljaarendamine 

Tehnilise 

infrastruktuuri 

vajadused ja 

võimalused 
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Õigusaktidest tulenevad võimalused ÜP-le: 

Looduskaitseseadusest: 
 Ranna ja kalda ehituskeeluvööndit võib suurendada ainult 

ÜP-ga; vähendada tohib Keskkonnaameti loal ja ka DP-ga, 
kui ÜP-d ei ole (Looduskaitseseadus § 40) 

 
 Olemasoleva tiheasustusala laiendamine rannal või kaldal 

toimub kehtestatud ÜP alusel, küla või aleviku 
tiheasustusala laiendamine veekogu piiranguvööndis ainult 
kehtestatud ÜP alusel (Looduskaitseseadus § 41) 

 
 Teatud objektide (nt avalikult kasutatav tee, raudtee jne) 

ehitamine ranna ja kalda ehituskeeluvööndis toimub 
kehtestatud DP või ÜP alusel (Looduskaitseseadus § 38)  

 
 Supelrand on selleks üldplaneeringuga määratud ala 

veekogu ääres, mille põhiülesanne on inimestele puhkuse 
võimaldamine (Looduskaitseseadus § 42)  
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Veeseadusest: 
 Kinnitatud reoveekogumisalade piirid kannab KOV kuue kuu 

jooksul pärast nende kinnitamist üldplaneeringule koos 
perspektiivis ühiskanalisatsiooniga kaetava alaga, mis ei ole 
määratud reoveekogumisalaks.(§ 241) 

 
Kaugkütteseadusest: 
 Kaugküttepiirkond on üldplaneeringu alusel kindlaksmääratud 

maa-ala, millel asuvate tarbijapaigaldiste varustamiseks soojusega 
kasutatakse kaugkütet, et tagada kindel, usaldusväärne, efektiivne, 
põhjendatud hinnaga ning keskkonnanõuetele ja tarbijate 
vajadustele vastav soojusvarustus. (§ 5) 

 
Keskkonnaseadustikku üldosa seadusest: 
 Kallasraja sulgemine otsustatakse üldplaneeringuga. (§ 39) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Õigusaktidest tulenevad võimalused ÜP-le: 
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 PlanS § 75 lg (1)  ÜP ülesanded 

1) transpordivõrgustiku ja muu infrastruktuuri, sealhulgas kohalike teede, raudteede, 
sadamate ning väikesadamate üldise asukoha ja nendest tekkivate kitsenduste määramine; 

 2) kohaliku tähtsusega jäätmekäitluskohtade asukoha ja nendest tekkivate kitsenduste 
määramine; 

 3) tehnovõrkude ja -rajatiste üldise asukoha ja nendest tekkivate kitsenduste määramine; 

 4) olulise ruumilise mõjuga ehitise asukoha valimine; 

 5) avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendatud või kaldaga funktsionaalselt seotud 
ehitise üldiste ehituslike tingimuste ja asukoha määramine; 

 6) asustuse arengut suunavate tingimuste täpsustamine; 

 7) supelranna ala määramine; 

 8) tänava kaitsevööndi laiendamine; 

 9) korduva üleujutusega ala piiri määramine mererannal ja kõrgveepiiri märkimine suurte 
üleujutusaladega siseveekogul; 

 10) rohevõrgustiku toimimist tagavate tingimuste täpsustamine ning sellest tekkivate 
kitsenduste määramine; 

 11) kallasrajale avaliku juurdepääsu tingimuste määramine; 

ÜP uues PlanS 

Ülesandeid on rohkem , kohati detailsemad, ei ole tähtsuse järjekorras 
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 PlanS § 75 lg (1)  ÜP ülesanded 
 
12) ranna ja kalda ehituskeelu vööndi suurendamine ja vähendamine; 
 13) kohaliku omavalitsuse üksuse tasandil kaitstavate loodusobjektide ja nende kaitse- ja kasutustingimuste 
seadmine; 
 14) väärtuslike põllumajandusmaade, rohealade, maastike, maastiku üksikelementide ja looduskoosluste 
määramine ning nende kaitse- ja kasutustingimuste seadmine; 
 15) maardlatest ja kaevandamisest mõjutatud aladest tekkivate kitsenduste määramine; 
 16) miljööväärtuslike alade ja väärtuslike üksikobjektide määramine ning nende kaitse- ja kasutustingimuste 
seadmine; 
 17) kohaliku tähtsusega kultuuripärandi säilitamise meetmete, sealhulgas selle üldiste kasutustingimuste 
määramine; 
 18) planeeringuala üldiste kasutus- ja ehitustingimuste, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise 
aluseks olevate tingimuste, maakasutuse juhtotstarbe, maksimaalse ehitusmahu, hoonestuse 
kõrguspiirangu ja haljastusnõuete määramine; 
 19) riigikaitselise otstarbega maa-alade määramine ning maakonnaplaneeringus määratud riigikaitselise 
otstarbega maa-alade piiride täpsustamine; 
 20) puhke- ja virgestusalade asukoha ja nendest tekkivate kitsenduste määramine; 
 21) asula või ehitiste kaitseks õhusaaste, müra, tugeva tuule või lumetuisu eest või tuleohu vähendamiseks 
või metsatulekahju leviku tõkestamiseks lageraie tegemisel langi suurusele ja raievanusele piirangute 
seadmine; 
 22) müra normtasemete kategooriate määramine; 
 23) liikluskorralduse üldiste põhimõtete määramine; 
 24) krundi minimaalsuuruse määramine; 
 25) alade ja juhtude määramine, mille esinemise korral tuleb detailplaneeringu koostamisel kaaluda 
arhitektuurivõistluse korraldamist; 
 26) detailplaneeringu koostamise kohustusega alade või juhtude määramine; 
 27) maareformiseaduse ja looduskaitseseaduse tähenduses tiheasustusega alade määramine; 
 28) maaparandussüsteemide asukoha ja nendest tekkivate kitsenduste määramine; 
 29) käesolevas lõikes nimetatud ülesannete elluviimiseks sundvõõrandamise või sundvalduse seadmise 
vajaduse märkimine; 
 30) sanitaarkaitsealaga veehaarete asukoha ja nendest tekkivate kitsenduste määramine; 
 31) muud käesolevas lõikes nimetatud ülesannetega seonduvad ülesanded. 
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Ühinenud KOV 

üldplaneeringu 

koostamisel on abiks 

maakonnaplaneering, mis 

mh toob välja 

keskustevõrgu ja olulised 

ühendused ning eristab 

linnalise asustusega alad 

(kus eeldatavalt vaja 

täpsemaid tingimusi). 
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Maakonnaplaneering: 
Üldplaneeringutes 
määratakse linnalise 
asustusega alade piires 
tiheasumid, millele 
koostatakse ruumilise 
arengu alusena 
vajadusel ruumimudelid.  
 
Ruumimudel on aluseks 
detailplaneeringute 
koostamisele, hoonete, 
taristu  ja avaliku ruumi 
suhete vastastikuste 
seoste ja tiheasumi 
ruumiliste seoste 
arendamisele. 
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Uued üldplaneeringud 

 Asjakohasemad – tegelevad ÜP-le jõukohaste teemadega ja 
arvestavad OV ruumilise arengu vajadusi 

 Digitaalsemad – suured alad nõuavad paberkaartidest 
loobumist 

 Visuaalsemad 

 Metoodilisemad 

 Osalusplaneerimisel põhinevad 

 Keerulisemad – riigi ametkondlike huvidega tasakaalustatult 
arvestamine nõuab tugevat selgroogu ja järjepidevust 
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Tartu linna üldplaneering 2030+ veebikaardid 
http://tartu.maps.arcgis.com/apps/webappvie
wer/index.html?id=a306d0904af14224ad6b0e2
936815879 
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Jõelähtme valla koostamisel olev üldplaneering 



USA ÜP näide 
P.Metspalu 



Tööga seotud 
liikumised 

Võimalikud 
alusuuringud. 
Liikuvuse uuring. 



Kaubanduse ja 
teenindusega 
seotud liikumised 



Haridusega 
seotud liikumised 



Võimalikud alusuuringud. 
Ehituskeeluvööndi ulatuse analüüs 
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 Asukoha GISanalüüs on ruumiandmetele tuginev kiire ja tõhus meetod 
arendusotsuste kaalumisel, näiteks tootmiseks parima asukoha leidmisel, andes 
aluse edasiste tegevuste võimalikkuse ja vajaduse määratlemiseks. 

Asukoha GISanalüüs hõlmab nii olemasolevat keskkonda kui kehtestatud 
planeeringuid ja arvestab kehtivate õigusaktidega seatud raame. Analüüs 
viiakse läbi GIS vahendeid kasutades. Analüüs on paindlikult seostatav 
konkreetse arendusprojekti vajadustega, st analüüsitavad kriteeriumid valitakse 
igakordselt lähtuvalt konkreetse objekti iseloomust 

 
 

 
 

 

Võimalikud alusuuringud. 
Asukoha eelvalik 
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Asukohavaliku GIS-analüüsi on otstarbekas rakendada olulise 
keskkonnamõjuga ettevõtete ja arenduste (näiteks tööstus- ja 
taristuobjektid, aga ka mastaapsemad kinnisvaraarendused) 
asukoha eelvalikute ja riskianalüüside läbiviimisel.  

 

Asukohavaliku analüüs on mõttekas läbi viia arendustegevuse 
kavandamise esimeses etapis, enne planeeringute ja 
mõjuhindamiste algatamist. Lisaks hinnangule, kas valitud asukoht 
kavandatavaks arenduseks sobib, saab analüüsi põhjal aimu, milliste 
valdkondade esindajatega arendataval alal huvikonflikte võib 
tekkida. Analüüsi saab teostada ka planeeringu, mõjuhindamise või 
äriplaani osana.  

 

Järgnevatel slaididel on piltlikul ja lihtsustatud kujul selgitatud, kuidas 
Hendrikson&Ko asukohavaliku analüüsi teostab. 
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Ojamaa põlevkivi konveierlindi  
asukohavaliku maakonnaplaneeringu 
teemaplaneering 
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 Kuni 100 m kaugusele jäävate 
elamumaa üksuste ja eluhoonete 

 Lähedusse jäävad müratundlikud alad  
 Lähedusse jäävad kohalikud ja 

maakondlikud väärtused   
 Lähedusse jäävate ning trassiga 

lõikuvate puhkealade ja –radade arv 
 Teede ja raudteedega lõikumiste arv 
 Trassi rajamise maksumus    
 Visuaalne ja mentaalne mõju   
 Mõju asustussüsteemile  
 Mõju mälestistele  
 Mõju taimestikule (sh kaitsealused 

liigid)  
 Mõju rohevõrgustikule  
 Mõju Kohtla jõele  
 Konveieri tehniline teostatavus  
 

Asukohavalikuks 
laiapõhjalised 
võrdluskriteeriumid 
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Rail Balticu  
asukohavaliku 
planeeringud Harju, Rapla 
ja Pärnu maakondades 
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Üleriigiline planeering 
“Eesti 2030+” 
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10 m  

7 m  

3D pildil esitatu on illustratiivne 
põhimõtteline lahendus. Realsuses võib 
esineda erisusi üksikasjades. 
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330 m  

90 m  

11 m  

3D pildil esitatu on illustratiivne 
põhimõtteline lahendus. Realsuses võib 

esinda erisusi üksikasjades. 
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10 m  

35 m  

50 m  

3D pildil esitatu on illustratiivne 
põhimõtteline lahendus. Realsuses võib 

esinda erisusi üksikasjades. 
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Võrreldavad trassialternatiivid Harjumaal seisuga aprill 
2014  

Võrreldavad trassialternatiivid Harjumaal seisuga 
september 2013  



Soovitusliku eelistatud trassikoridori kujunemine 
maakonnaplaneeringus 

LOODUS MAJANDUS INIMENE 

Planeeringu eesmärk – leida sobiv trassikoridor 
kiirele rongiühendusele 



LOODUS 

MAJANDUS 

Planeeringu eesmärk – leida sobiv trassikoridor 
kiirele rongiühendusele 

Tehniline teostatavus 

Ehitusmaksumus 

Tehniline teostatavus Sotsiaal-majanduslik tulu  
30 aasta lõikes 



LOODUS 

Tehniline  

teostatavus 

 trassigeomeetria (minimaalsed nõutavad 

horisontaalraadiused vastavalt projektkiirusele 
240 km/h R(rec)>3000m; R(min)>2500m; 

vastassuunaliste kõverate puudumine);  
 kavandatavate rajatiste arv (viaduktid, 

tunnelid, ökoduktid jne); 

 piirkonna geoloogiline situatsioon (sood, 
rabad); 

 hilisema hoolduse keerukus/maksumus  
 

Trassikoridoride võrdlemisel vaadatakse 

järgnevaid kriteeriume: 



LOODUS 

Ehitus – 

maksumus 
 raudtee ja sellega seotud ehitusmaksumus;  
 teedevõrk ja selle ümberehitus; 
 rajatised: sillad, viaduktid, ökoduktid jne; 
 hoonete likvideerimine, kehtestatud 

detailplaneeringute “väljaostmine”, 
suuremahulised tehnorajatised (vajalikud 
ümberehitused toimimise tagamiseks); 

 maavõõranduskulud  

  
 

Trassikoridoride võrdlemisel vaadatakse 

järgnevaid kriteeriume: 

Ühe km raudtee hinnanguliseks ehitusmaksumuseks on 4 – 8 mln eurot   
 



LOODUS 

Sotsiaal- 

majanduslikud 

 tulud 

Trassikoride võrdlemisel vaadatakse 30-aastase 
arvestusperioodi jooksul ilmnevat tinglikku 
sotsiaal-majanduslikku tulu järgmiste näitajate 
põhjal: 
 

 reisija ja kauba reisile kuluva aja väärtus 

 hooldusmaksumus 

 keskkonnakulud 

 

Ühe kilomeetri raudtee lisamisega kaasneb hinnanguliselt 70 000 
– 200 000 € sots-maj lisakulu aastas. 
 



LOODUS 

Planeeringu eesmärk – leida sobiv trassikoridor 
kiirele rongiühendusele 

Üldjoontes on näitajad selges seoses trassilõigu 
pikkusega – mida pikem on trassilõik, seda 
suurem on kulutatava aja väärtus, 
hooldusmaksumus ja ka keskkonnakulud. 
  
Samas on aja kulu puhul oluliseks mõjuteguriks 
sõidukiirus, mis omakorda sõltub trassi 
geomeetriast. Seetõttu võib ka väikese lõikude 
pikkuste vahe puhul olla oluline erinevus 
kaasnevas sotsiaal-majanduslikus tulus – seda 
juhul, kui üks lõik on  kiiret sõitu võimaldav 
sirge ja teine kurviline madalamat kiirust 
nõudev  trassilõik. 

Sotsiaal- 

majanduslikud 

 tulud 



Maakonnaplaneeringu raames koondatakse võrdlustulemused ja 
nende alusel pakutakse välja soovituslik eelistatud koridor 

OODUS INIMENE 

KSH looduskeskkonna eelistus  

KSH inimkeskkonna eelistus  

Tehnilise teostatavuse eelistus  

Ehitusmaksumus 

Sotsiaal-majanduslik tinglik tulu  
30 aasta lõikes 

Kokkuvõtlik 
soovituslik eelistus 

 
 –  trassikoridori 

kulgemise 
ettepanek 



Lõigud 11B-I+ 11B-II vs 11C Rae ja Jõelähtme vallas ning 
Maardu linnas, loodus ja keskkonnatervis 

11B-I + 11B-II 11C 

Pirita loodusala 0,6 
km. Raudtee 
kaitsevööndis 1 
uuringupuurkaev.  
 
Mõjutatud 
eluhooneid on 
rohkem. 1 objekti 
ohuala, kulgeb üle 
Männiku raba. 

Mõjutatavaid 
looduslikke 
elupaiku on 
rohkem, kuid olulisi 
väärtusi ei ole. 
On nii riske 
mõjutavaid 
lahendusi 
(pöörangud), 3 
objekti ohualad, 
veekogud 
lähinaabruses. 
  



Lõigud 11B-I+ 11B-II vs 11C Rae ja Jõelähtme vallas ning 
Maardu linnas, sotsiaal- ja kultuurikeskkond 

11B-II + 11B-II 11C 

Enam mõju 
juurdepääsule. 
Trassikoridoris 
(350m) 173 elu- ja 
üh hoonet. Vähem 
põllumaad. 
Rohkem 
tööstusmaad. 
Vajab põhjalikku 
arheoloogia-
väärtuste 
täiendavat 
inspekteerimist. 

Vähem mõju 
juurdepääsule. 
Trassikoridoris 
(350m) 87 elu- ja 
üh hoonet. 
Rohkem 
põllumaad. 
Maardlad. Läbib 
Rebala 
muinsuskaitseala. 



11B-I+11B-II 11C 

Tehnilise teostatavuse 
eelistus 

Tugev eelistus 

Ehitusmaksumus/sääst 
kallima alternatiivi suhtes; 
eurot 

~123 675 000 
  

~95 634 000/ 
~28 041 000 soodsam 
kui alternatiiv 

Sotsiaal-majanduslik tulu 
30 aasta lõikes; eurot 

  667000 

Kokkuvõtlik soovituslik 
eelistus 

Eelistust toetavad kõik 
kriteeriumigrupid, välja 
arvatud looduskeskkond, kus 
eelistus puudub. 



 
 
Leevendavad meetmed: läbipääsud 

Taradest loobumine loomade 
liikumiskoridorides 

Sillad ja tunnelid loomadele, 
inimestele ja masinatele 

Erilahendusega sillad (nt 
maastikusillad) 

Ökoduktid 

Loomatunnelid 

 

 



1881: ~ 4 200 

1913: ~ 16 000 

1917: ~ 20 000 

1922: 9 455* (Valkata) 

1939: 10 419 * 

1979: 18 474* 

1991: ~ 15 000  

2000: 14 550* 

2011: 12 830*  

2015: 12 352* 

2040: 8 934*  

Kahanevate piirkondade planeerimine 
Valga linna näide 

Allikas: *Statistikaamet P.Metspalu 



Valga linnaruumi 
kasutuse 
kaardistus  
Valga linnavalitsuse  
ja TÜ uuring 
 
Kortermajadest 
kasutusel 78% 
 

Allikas: J.Tintera, 
Valga linnaarhitekt 



Valga Kutsehariduskeskus 





Allikas: J.Tintera, 
Valga linnaarhitekt 



Linnaruumi alakasutuse tagajärjed: 

  
 psühholoogiline side indiviidi ja (elu)koha vahel mõjutab 
oluliselt tema aktiivsust kogukonnas 
 
 ebaatraktiivne keskkond kahjustab seda sidet: 
 elanikud ei ole uhked oma linna üle  
 elanike usk koha tulevikku väheneb 

 
 inimesed on vähem valmis panustama keskkonna kaitsmisse, 
säilitamisse, parandamisse 

Allikas: J.Tintera, 
Valga linnaarhitekt 



Uue üldplaneeringu koostamine 

 Linnal on kehtiv planeering aastast 2007, mis näeb ette uute 
alade hõlmamist linna äärdes 
 esimene üldplaneering Eestis,  mis teadlikult planeerib 
kahanemist, koostöös Eesti Planeerijate Ühinguga 

Hetkeseis: 
 üldplaneering algatatud volikogu otsusega  
 üldplaneeringu eesmärgid vastuvõetud  
 KSH väljatöötamise kavatsus ja lähteseisukohad 

koostatud, laekuvad asutuste arvamused 
 kesklinna muinsuskaitseala elanike küsitlus läbiviidud 
 ettevõtjate küsitlus läbiviidud 
 muinsuskaitseala eritingimused koostamisel 
 liikuvusuuring koostamisel 

Allikas: J.Tintera, 
Valga linnaarhitekt 



Koostatava üldplaneeringu eesmärgid: 

 linna kompaktsemaks muutmine 

 kesklinna taaselustamine 

 äärealade tagastamine loodusele   

 linna rohestamine 

 liikluskorralduse kohandamine jalakäija ja jalgratturi    
sõbralikumaks 

 linnaruumi kohandamine universaaldisaini põhimõtete 
järgi 



Eelisarendatavad alad 

Maroochydore City Centre PDA, 
Queensland, Australia 
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Valgas on eelisarendatavateks aladeks kesklinn (kuvand) ning 
väljavalitud ja ettevalmistatud tööstuskrundid olemasoleval 

tööstusalal (ettevõtluse elavdamiseks)    

Eelis-arendatavad alad Valgas 



väiksemahuline  
muutus, mis  
mõjutab laiemat 
linnaruumi 

 

 

isetekkeline  
või alt-üles initsiatiiv 

Linnaline akupunktuur 
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Üldplaneeringu 
protsess raames on 

hea ka üksikute 
võimalusi pakkuvate 

hoonete võimaliku 
kasutusviisi üle 

arutleda 

Linnaline  
akupunktuur  
Valgas 

Sepa 7, endine õmblusvabrik 



Vormipõhine planeerimine 
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Vormipõhisus võib olla sobilik lähenemine Valga üldplaneeringu 
koostamisel, kuna jätab kahanemisega kohanemiseks paindlikult 
funktsiooni vabaks, näidates ära hoonestuse koha ja tingimused  

Vormipõhine planeerimine Valgas 

 

 
Valga linnaehituslik muster 

– hoonestus paikneb 
tänavajoonel 



Terviklik tänavaruum 
ja universaaldisain 
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Universaaldisaini põhimõtete 
järgi korrastatud linnaruum 
annab lisaväärtuse 
olemasolevale  hoonetele ja 
elavdab linna majanduselu 
laiemalt  

Terviklik tänavaruum ja universaaldisain Valgas 

Uus Valga keskväljak Valga – Valka ühine linnaruum 



Osalusplaneerimine 

 Kahanemisega kohanemise puhul on eriti oluline varakult ja 
järjepidevalt kaasata kogukonda – otsused on keerulised 

 Seni on edukas olnud konkreetseid huvisid omavate 
gruppide korduv kaasamine (nt ettevõtjad), kuid vaja uusi 
nippe 

 

Rathenow voldik 



 

 

AITÄH! 


