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Hea
lugeja!

E

smalt soovin Sulle head
vabatahtliku tegevuse
aastat! Tänavune aasta on meile kõigile võimalus
õppida vabatahtlikku tööd
tegema ja seda väärtustama. Selle täpsest tähendusest ja kaasalöömisvõimalustest saad lugeda siitsamast REGIst.
Teiseks, on rõõm tõdeda, et 2011. aasta toob häid uudiseid maa-asulate ja väikesaarte elanikele. Täiesti uus lähenemine on käivitatav teenuskeskuste programm, mis võimaldab aidata väikestes kohtades säilitada või
tuua tagasi elutähtsaid teenuseid, nagu pood, postkontor või avalik internetipunkt. Eesmärk pole hakata riigi või omavalitsuse vahenditest taolisi
keskusi looma, vaid toetada kohalikke ettevõtlikke inimesi maaelu säilitamisel.
Uus on ka väikesaarte programm, mis keskendub esmatähtsate teenuste, nagu transpordi, tervishoiu või näiteks jäätmemajanduse korraldamisele vastavalt saare eripärale. Oleme püüdnud seda koostades olla võimalikult paindlikud, sest ehkki saarekogukondade vajadused on sarnased,
on näiteks Ruhnu ja Vormsi probleemid küllaltki erinevad.
Omavalitsustele on kindlasti hea uudis ka kergliiklusteede programm.
Eelkõige on see mõeldud olemasolevate jalg- ja rattateede ühendamiseks
omavahel ning avalike objektide sidumiseks keskuste ja elamualadega.
Niisama tähtis kui füüsilised ühendused on tänapäeval kiire interneti
kättesaadavus, sellepärast panustame jätkuvalt ka maapiirkondadesse interneti toomisse. Seda toetab veebruari keskpaigas regionaalministri poolt
allkirjastatud toetuse andmise tingimused
Nagu alati, ei leia Sa REGIst lugemist mitte ainult regionaalarengu teemadel, vaid ka näiteks ruumilisest planeerimisest, kodanikuühiskonnast ja
usuasjadest.
Kaia Sarnet
Rahvastiku ja regionaalala asekantsler

Koostaja: siseministeeriumi avalike
suhete osakond
Täname kõiki, kes aitasid kaasa
REGI valmimisele!
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tatakse välja Läänemere ajaloo, pärimuste ja legendidega seotud turismiteenused,
parandatakse taristut saartel ja sadamates.
Juba on loodud ka regiooni arengu- ning
turundusstrateegia aastateks 2010−2014.
Projekt aktiviseerib saarte ja väikesadamate vahelist majandustegevust, mille
tulemusena kohalikud ettevõtjad ja elanikud saavad pakkuda mitmekesisemaid turismiteenuseid aasta läbi. Projekti raames
loodav Soome-Eesti väikesaarte võrgustik
kasvatab mereturistide huvi väikesadamate vastu.
Projekti „Friendly Island Routes” raames loodu aitab kaasa saarelise olustiku
parendamisele, parandab sadamate taristut ning aitab kaasa saarte turundamisele
telesaadete, pärimuste kogumike ja muude
trükiste kaudu.
Eesti Televisioon on tootnud ning oma
ekraanil näidanud projekti raames loodud saatesarja, mis tutvustas huvitavaid
saari ja väikesadamaid nii Soomes kui
ka Eestis. Saadete „Sadam otsib meremeest” juhtideks olid „Erisaatest” tuttavad
Urmas Vaino ja Anatoli Tafitšuk, režissööriks Mihkel Ulk ning produtsendiks Tõnis
Leht. Saateid saab vaadata Eesti Televi-

siooni kodulehel, otselingid kõikidele eetris
olnud saadetele leiate projekti kodulehelt
http://fir.viimsi.ee/index.php?id=10695.
Ülevaade praeguseks projekti raames valminud töödest
Detsembri lõpuks valmib trükis, kuhu on
kogutud Harjumaa ja Hiiu maakonna pärimused, mis on abiks kohalikele turismiettevõtjatele toodete kujundamisel ja väljaarendamisel ning vanadele rannaküladele
iseloomulike töövõtete taaselustamisel. Sarnane pärimuste kogumik valmib ka Soome
partneritel. Koostatud on turu-uuring potentsiaalsetest turgudest ja loodud turundusstrateegia väikesadamate jaoks. Valminud on Aegna saare rannakaitse analüüs,
taristu kontseptsioon ja tehnilised lahendused. Naissaare taristu kontseptsioon valmib
2011. aasta aprillis. Koolituste raames on
analüüsitud, kuidas siduda kohalikke olusid
ning looduslikke tingimusi turismiteenuste
pakkumisega. Soome partneritel on koostatud projektlahendused maabumissildadele,
juurdepääsuteedele, tualettidele. Tehtud on
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uuring matkaradade rajamiseks. Korraldatud on külastajauuring sadamates.
Ülevaade taristute arendamisest
Kaunissaarel on ehitamisjärgus bioloogilised reoveepuhastid. Ehitamisel on platvormid, tualetid Aegnale, Pranglile ja Naissaarele, parandatakse sadama ja teede
ohutust. Naissaarele on paigaldatud ujuvsild, valmistutakse bioseptiku hankeks.
Aegnale on paigaldatud veebikaamera.
Järgmisel aastal paigaldatakse saartele
13 infostendi.
Projekti kestus on 36 kuud, alates
2008. aasta septembrist kuni 2011. aasta
augustini.
Projekti eelarve on 978 731 eurot, kaasrahastajaks on Euroopa regionaalarengu
fond.
Projekti „Friendly Island Routes” (FIR) ehk
„Sõbralike saarte matkarajad” kodulehekülg: www.fir.viimsi.ee.
Kesk-Läänemere programmi kodulehekülg: www.centralbaltic.eu.

Üleriigilise planeeringu Eesti 2030+
põhiteesid
Kaur Lass, üleriigilise planeeringu Eesti 2030+ projektijuht, kaur.lass@headandlead.com
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010. aasta esimesel poolel hakati siseministeeriumi planeeringute osakonna juhtimisel koostama uut üle-

riigilist planeeringut Eesti 2030+. Selle
teemadering jätkab kehtivas üleriigilises
planeeringus Eesti 2010 käsitletud teemadega. Tõsisemalt on keskendutud Eesti-siseste aegruumiliste vahemaade vähendamise meetmetele, Eesti ja Euroopa vaheliste
ühenduste parandamise võimaluste analüüsile, kiiresti areneva valdkonnana taastuvenergeetikale ja energiatõhususele ning
uue teemana merealade ruumilise planeerimise põhimõtete kujundamisele. Eesti
2030+ planeeringu põhiküsimusi on riigi
asustusstruktuuri suunavate tegurite analüüs ning selleks suuniste seadmine. Asustuse arengute teadlikum suunamine võimaldab ratsionaalsemalt jagada vajalikke
ressursse (energia, toormed jm) ning varustada eri piirkondi mõistlikul viisil toimiva

taristuga, mis omakorda tagab piirkondade
suurema konkurentsivõime ja elanikkonna
kõrgema elukvaliteedi. Teadlik sellesuunaline tegevus võimaldab vältida ruumilisi
konflikte, tuua välja eri piirkondade tugevusi ning aidata tekitada rohkem nii-öelda
kohalikku sünergiat.
Üleriigilise planeeringu koostamise raames välja töötatud ruumilise
arengu visioon osutab, et riigi piirkondlikud eripärad, ruumiline mitmekesisus ja hästi toimivad ühendused
annavad inimesele vabaduse valida
omale ruumis sobiv elu- ja töökoht
ning elustiil. Selle eelduseks on kogu Eestis elamisväärse keskkonna tagamine ning
ühistranspordi korraldamine nii, et see aitaks siduda elu- ja töökohad. Riigi ruumilise
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arengu visiooni ja teemarühmade (asustus,
transport, energeetika) töö tulemusel on
sõnastatud planeeringu põhiteesid.
Lõimida hajusa asustuse väärtused ja linlik elustiil ning ruumi kujundades enam lähtuda tööjõuareaalidest ehk inimeste elu- ja töökohtade
paremast ühendamisest.
Visioonis võeti kasutusele mõiste “hajalinnastunud ruum”. Mõiste sisuks on säilitada olemasolevat asustusstruktuuri ja
tõdeda, et meie inimestena oleme praegu
elustiililt linnastunud. Tehtud töö käigus
on selgunud, et kuigi rahvusena eelistame
me hajusat asustust ning omaette olemist,
soovime siiski elada keskkonnas, millele on
omased linlikud tingimused ja mugavused.
Üleriigilise planeeringu eesmärk on lõimida
hajusa asustuse väärtused linliku elustiiliga
ning säilitada olemasolev asustusstruktuur.
See on mõistlikum kui koondada kogu Eesti
Tallinna või lasta suurte linnade tagamaid
valglinnastuda. Majandus- ja kinnisvarabuum tõi päevavalgele valglinnastumise
miinused ja kulukuse ühiskonnale. Inimeste koondumine linna tagamaale ning sundus kasutada iga päev kahte autot on nii
peredele kulukas kui ka väga energiamahukas eluviis. Visioonis rõhutatud olemas-

oleva suhteliselt hajusa asustuse ja kompaktsete linnade väärtustamine ning nende
ühendamine toimiva ühistranspordiga on
energiatõhusam, keskkonnasäästlikum ja
ratsionaalsem.
Hajalinnastunud ruumi keskmeks on ja
jääb pealinn Tallinn. Eesti vajab, et Tallinn
oleks rahvusvaheliselt atraktiivne keskus.
Selleks on tarvilik Tallinna linnaruumi kõrge
kvaliteet ning linna hea ja kiire ühendatus
nii välismaailmaga kui ka peamiste Eestisiseste piirkondlike keskustega (selle planeeringu kontekstis on need Tartu, Pärnu,
Ida-Viru linnastu). Sealt edasi on meil vaja
ka regulaarseid ühendusi maakonnakeskuste ning olemasolevate ja arenevate
väiksemate spetsialiseerunud keskustega.
Spetsialiseerumise heaks näiteks on Otepää spordi valdkonnas või Viljandi kultuuriturismi ja -hariduse valdkonnas.
Riigi prioriteet on igakülgne energiasääst
Energeetika valdkonnas on selgeks saanud
see, et riigi prioriteet on igakülgne energiasääst, mis hõlmab asustuse ja hoonete
läbimõeldud energiatõhusat kavandamist
ning ühistranspordi eelistamist. Kuna Eestil puudub energia ekspordieelis, on meil

eesmärk toota omal maal energiat eelkõige Eestimaa tarbeks. Eesti energiajulgeolek
seisnebki edaspidi võimes vajadusel toota
kogu energia ise. Seega ei pea me seda alati tegema, vaid meil peab olema võimalus
teha seda erakordsetes oludes. Kuna sõltume edaspidi üha suuremal määral ka väljast sisse ostetavast elektrist ning oskustest osta seda sealt, kus see on parasjagu
kõige odavam, peavad riiki läbivad võrgud
võimaldama nii enda varustamist kui ka
mitmesuunalist energiatransiiti. Nii saame
tagada mõistliku hinnaga energia Eestis.
Avatud tuleks olla ka hajutatud taastuvenergia tootmisele, kuid teha seda asustuse, turismi ning looduskaitse prioriteetidega arvestavate tuuleparkidega. Ruumilise
planeerimise kontekstis säilitame vajadusel
omale ka tuumajaama rajamise võimaluse.
Kiired ühendused ja ühistranspordi
eelistamine
Kiirete ühenduste ja energiatõhususe väljenduseks transpordi valdkonnas on rongiliikluse edendamine. See on kiireim, mugavaim, ohutuim, energiatõhusaim ja väikseima keskkonnasaastega lahendus peamiste
Eesti suuremate keskuste vahel liikumiseks.
On analüüsitud, et ligi 80 protsenti Eesti

REISIRONGILIIKLUSE POTENTSIAAL
Rahvastiku paiknemine raudteede
tagamaal

Elanike arv
ruutkilomeetri kohta
12 000 – 20 000
6 000 – 12 000
3 000 – 6 000
1 500 – 3000
500 – 1 500
Peatus toimival
raudteel
Peatus suletud
raudteel

(5)
(29)
(57)
(91)
(240)

150 – 500
50 – 150
15 – 50
5 – 15
1– 5

(541)
(1002)
(3841)
(8264)
(9198)

Raudtee
Ülesvõetud raudtee

Ülevaade raudtee potentsiaalsest kättesaadavusest, arvestades rahvastiku paiknemist raudtee tagamaal.
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elanikkonnast elab ruumi mõistes kohtades, kust on lihtne ligipääs raudteele (vt illustreerivat skeemi) kas jalgsi, rattaga, autoga või hästi korraldatud etteveo süsteemi
kaudu. Maantee eelisarendamine ja autokeskene transpordikorraldus pole alternatiiv, sest kiirusepiiranguta kihutamist ei tule
meil kunagi. Esimese klassi maantee oleks
küll senisest ohutum, kuid ühistransport
liiguks nõnda asustusest veelgi kaugemale ning asulatesse, linnadesse sissesõit võtaks kauem aega kui seni. Korraliku raudtee korral on rong esimese klassi maanteel
liikuvast bussist meie oludes märksa kiirem
(160 km/h versus 90 km/h). Kiirus ja mugavus on ka need, mis autosõitja rongi kasuks otsustama panevad. Sõiduaega rongis
saab kasutada töö tegemiseks, õppimiseks,
puhkamiseks vms. Rongiliikluse arendamisest üksi eduks ei piisa, mistõttu üleriigiline planeering rõhutab selle kõrval ka ühis-
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transpordi eri liikide sidustamise vajadust. visioon, korraldatud piirkondlike avalike
Selleks on vajalik nii tõhus sõitjate ettevedu arutelude kokkuvõtted ja valminud üleriigiraudteele kui ka sealt kiirrongiga näiteks lise planeeringu põhiteesid ning planeerinTallinna lennujaamale. Tallinna Ülemistes- gu taustateave on väljas kodulehel www.
se on vaja rajada mitmeliigiline ühistrans- eesti2030.ee. Palume teilgi seda informatporditerminal, kust pääseb vajadusel muu siooni jagada ja soovi korral anda meile taühistranspordivahendi pealt trammiga sa- gasisidet üleriigilise planeeringu koostamidamasse või otse lennujaama. Planeeringu sel arvestamiseks.
koostamise ajal tehti ka ettepanek, et meil
võiks olla üks ühine pilet kogu
Eestis. Selleks kõigeks on rahast
enam vaja tahet ja koostööd eri
ministeeriumite ning omavalitsuste vahel.
Lisateave ja metoodika üleriigilise planeeringu kodulehel
www.eesti2030.ee.
Visiooni ja planeeringu aitavad ellu viia tuntus ja nende aluseks võtmine otsuste langetamiÜleriigilise planeeringu 2030+ avalik
sel. Täismahus ruumilise arengu arutelu 2010. aasta sügisel.

Infosüsteemid − abiks kohalikele
omavalitsustele
Margus Lehesaar, kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse osakond

K

ui 2009. aasta REGIs kirjutasime
kahest siseministeeriumi juhitud infoühiskonna-projektist, KOV teenusteportaalist ja KOV volikogu infosüsteemist, siis praeguseks on ELi struktuurifondidest rahastatavate projektide
hulk kasvanud kuueni. Täies mahus on nendest valminud ning vastu võetud üks, volikogu infosüsteem VOLIS, mis on juurutatud
Jõgevamaal ning avatud kasutamiseks kõigile selleks soovi avaldanud omavalitsustele.
Teine projekt, KOV teenusteportaal, sai
endale 2010. aasta kevadel uue arendaja
ja uue näo. Katseprojektis osalevatele Viljandimaa omavalitsustele sai portaal kasutusvalmis 2010. aasta lõpus. Nüüdseks
on portaal valmis ja kõigile huvilistele kättesaadav aadressil www.viiratsi.ee. Teised
Eesti omavalitsused saavad teenuseportaaliga liituda katseperioodi lõppedes alates
2011. aasta märtsist.
Infosüsteemi nimega „Kohalike omavalitsuste menetluste keskkond“
(KOVMEN) saab näha elektrooniliste

lüheneb taotluste menetluse kulg ning lihtsustub menetluse ülevaade. Infosüsteem on
planeeritud katseprojektina juurutada Harju, Viljandi- ja Jõgevamaa omavalitsustes.

taotluste esitamisel omavalitsuste veebilehel või www.riik.ee keskkonnas. Pärast
ID-kaardiga autoriseerimist omavalitsuse
teenuse taotlemisel teeb infosüsteem vajalikud ristpäringud eri riigiregistrites automaatselt. Inimene saab jälgida keskkonnas
esitatud taotluste menetluse kulgu ning
tema taotluse kohta tehtud otsuseid. Sellise infosüsteemi juurutamisega soovime
lahendada olukorda, kus kodanikul tuleb
omavalitsuselt teenuse taotlemisel küsida
tõendeid ning kinnitusi eri riigiasutustest ja
registritest. Näiteks, kui kodanik esitab menetluskeskkonnas paljulapselise pere toetuse taotluse, teeb infosüsteem automaatselt
päringud riigiregistrisse taotluse esitaja õigustatud isiku kontrolliks, edastades nimetatud taotluse seejärel ametnikele kooskõlastamiseks ning kinnitamiseks. Seega

Ruumilise planeeringu infosüsteem
RPIS hakkab olema kodanikule lihtsaks
abivahendiks üld- ja detailplaneeringu
elektroonilisel jälgimisel, käivitamisel ning
menetlemisel. Kuigi üldplaneeringute ja
detailplaneeringute koostamise korraldus
on tehtud omavalitsuste ülesandeks, puudus seni ühtne infotehnoloogiline abivahend selle tegemiseks. Selle tühimiku
täitmiseks on ellu kutsutud projekt, mille
elluviimise tulemusena luuakse keskkond
ruumilise planeeringu valdkonna avalike
teenuste menetlemiseks ja veebipõhiseks
osutamiseks kodanikele, ettevõtjatele ning
riigiametnikele.
Siseministeeriumi koordineeritavatest
projektidest vajab kindlasti veel märkimist
kohalike omavalitsuste abistamine infosüsteemide turvameetmete süsteemi ISKE rakendamisel ning ühtse dokumendihalduse
tarkvara hange.

