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Rahvusvaheline töö

• Milleks vaeva näha?

• Kuhu tähelepanu 

suunata?



Euroopa ruumilise arengu tulevik (1)

1. Rahvastikuprotsessid: linn-maa erinevuste kasv, tööjõu hulk 

kasvav metropolipiirkondades

2. Sotsiaal-majanduslik areng: lõhed põhja-lõuna suunal ja 

erinevused regioonide vahel riikide sees kasvavad, mitmed 

teadmata mõjuga tegurid

3. Keskkond ja kliimamuutused: soil sealing, suured 

piirkondlikud erinevused kliimamuutuste mõju ja nendega 

kohanemise võimekuse osas, energiasõltuvus idas 

süveneb

4. Uued tehnoloogiad: innovatsioonisuutlikkus kasvab vaid 

suurlinnades, linn-maa erinevused haridustasemetes 

süvenevad, kas majanduslik kontsentratsioon või 

vähenevad aglomeratsioonihüved ja valglinnastumine



Ruumilise planeerimise 
suundumused ja väljakutsed
1. Ruumilise arengu eesmärkide saavutamiseks pelgalt planeerimisest 

ei piisa, vajalik on rakendada ja sidustada enamaid poliitikaid

2. Maakasutuse suunamisel loevad üha enam stiimulid, mitte piirangud

3. Planeerimise eesmärke mõjutavad tugevalt fiskaalsüsteemid

4. Traditsiooniliste planeeringute kõrval on üha enam vajadus paindlike 

lahenduste järele

5. Koordinatsioonisüsteeme tuleks enam kasutada tulevikku vaatavate 

strateegiate mitte minimaalse vajaliku konsensuse saavutamiseks

6. Järkjärguline ruumiline asustuse tihendamine, planeerimine 

funktsionaalsete mitte halduslike piirkondade kaupa

7. Maakasutuse seiret ja hindamist peab tugevdama



ESPON
1. Comparative Analysis of Territorial Governance and Spatial Planning 

Systems in Europe (2016-2018)

2. Possible European Territorial Futures (2016-2017)

3. SPIMA - Spatial Dynamics and Strategic Planning in Metropolitan Areas

(2017)

4. ACTAREA - Thinking and Planning in Areas of Territorial Cooperation

(2017)

5. European Territorial Reference Framework towards 2050 (2017-2019)

6. Inner Peripheries: national territories facing challenges of access to basic 

services of general interest (2016-2017)

7. BT2050 - Territorial Scenarios for the Baltic Sea Region (2017-2018)

8. Maritime spatial planning and land-sea interactions (MSP LSI) (2018-…)

9. Improving Urban-Rural connectivity in non-metropolitan regions (URRUC) 

(2018-…)

10. ESPON TIA Tool Upgrade (2017-2020)

11. Ruumilise arengu andmestik – andmebaasid, kaardirakendused



OECD

1. The Governance of Land Use in OECD Countries

(2017)

2. Land-use Planning Systems in the OECD (2017)

3. Mitmed detailsemad ülevaated ruumilise planeerimise 

korraldusest liikmesriikides (nt Iisraelist, Hollandist, 

Prantsusmaalt, Poolast, Tšehhist)

4. Regulaarsed regionaalarengu ja -poliitika 

suundumuste ülevaated ning hulgaliselt detailsemaid 

regionaalarengu, linna- ja regionaalpoliitikate 

ülevaateid liikmesriikidest ja nende 

piirkondadest/linnadest



Täiendav info

www.oecd.org

www.espon.eu

http://www.oecd.org/
http://www.espon.eu/

