valdkondlik vajadus ruumipädevuse suurendamiseks*
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Ettevõtluskeskkonna kujundamine, riigi tuntuse ja ettevõtjate
konkurentsivõime tõstmine, kohaliku elu edendamisse
investeerimine; Eesti ettevõtluse arenguks suunatud vahendite ja
ressursside sihipärase ja efektiivse rakendamise, sh
regionaalseks arendustegevuseks, tagamine.
Keskkonnaseisundi hoidmisele, loodusvarade taastootmisele ja
keskkonnakahjustuste heastamisele suunatud projektide
finantseerimine; meetmete väljatöötamine, taotluste hindamine.
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Kapitalile ligipääsu parandamise ja riskide maandamise abil
ettevõtluse ning ekspordi arenguks ja elamistingimuste
parandamiseks võimaluste loomine, kui pole tagatud
finantsteenuste piisav pakkumine erasektori poolt.
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EL struktuuritoetuste vahendamine haridus- ja tööelu vallas sh
õppekeskkonna, noorte-, huvi-, nõustamis- ja teavituskeskuste
rajamine või kaasajastamine.
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Seisukoha andmine planeeringutele ja projektidele;
vääriselupaikade väljavalimise, hindamise ja seire korraldamine;
ettepanekute tegemine vääriselupaikade kaitse tagamise
ruumimõjuga otsuste
kohustuse võtmiseks.
tegemisse

ruumikaalutluse
sissetoomine;
rahvusparkide
arhitektuuriküsimused

KESKKONNAAMET

MAA-AMET

Ruumilise planeerimisega seotud ülesannete täitmine selleks
antud volituste piires, maareformi toimingud, sh maa riigi
omandisse jätmise korraldamine, looduskaitseliste piirangutega
maade riigile omandamine, katastriteenuste ja -andmete
haldamine (ruumiandmete kaardirakendus), hoonestamata
riigimaa haldamine.
Teehoiu, liikluse ja ühistranspordi korraldamine; liiklusohutuse
suurendamine ja liiklusvahendite keskkonnakahjulikkuse
vähendamine.

MAANTEEAMET
MUINSUSKAITSE- Kultuuriväärtusliku ehituskehandi mälestiseks tunnistamine, selle
uuskasutamine ja säilitamine; muinsuskaitsealade loomine,
AMET
investeeringud, pärandiregistri arendamine.
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Metsa korraldamine, selle kasutamine ja kasutusse andmine (sh
nii metsa müügiks kui rekreatsiooniks); maastiku,
pärandkultuuriobjektide ja loodusobjektide hoidmine; kruusa ja
liiva kaevandamine.

RMK
Riigi nõustamine kinnisvaraga seotud küsimustes sh
asukohavalikute tegemisel, kinnisvara arendamine ja
investeeringud, haldamine ja hooldamine, ost, müük, üürile
andmine, ehitusjuhtimine ja -järelevalve.

RKAS
KAITSEINVESTEE Osutab valitsemisalale taristu arendamise teenust. Arendamine
hõlmab muu hulgas planeerimist, ehitamist ning keskkonnakaitse
RINGUTE
ja kinnisvara käsutamisega seotud tegevuste korraldamist.
KESKUS

TEHNILISE
JÄRELEVALVE
AMET

KESKKONNAMINISTEERIUM
HARIDUS- JA
TEADUSMINISTEERIUM
JUSTIITSMINISTEERIUM

KAITSEMINISTEERIUM

VALDKONNA JUHTIMINE

MAAELUMINISTEERIUM

Raudteevaldkonna arendusprojektide algatamine ja juhtimine;
ehituslubade ja kasutuslubade andmine ehitisele, mille ehitamise
aluseks on riigi eriplaneering, sealhulgas riigikaitselise või
julgeolekuasutuse ehitisele ning ehitisele, nõusoleku andmine
allmaaehitise või kaeveõõne teiseseks kasutamiseks;
hoonestusloa andmine avaliku veekogu koormamiseks kaldaga
püsivalt ühendamata ehitisega
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otsustesse
ruumikaalutluse
sissetoomine
ruumimõjuga otsuste
tegemisse
ruumikaalutluse
sissetoomine, sh
ehitusprojektide
läbivaatamisesse
hindavad

Riigi keskkonna- ja looduskaitse korraldamine, maaga ja
ruumiandmekogudega seotud ülesannete täitmine, kliimamuutuse ruumimõjuga otsuste
vähendamisega seotud ülesannete täitmine,
tegemisse
keskkonnajärelevalve, asjakohaste strateegiliste dokumentide ja
ruumikaalutluse
õigusaktide eelnõude koostamine.

sissetoomine

Arengukavade ja programmide väljatöötamine, poliitika mõju
ruumimõjuga otsuste
analüüsimine, riigivara valitsemine ning selle raames
tegemisse
haridusasutuste võrgu ja tänapäevase kvaliteetse õpikeskkonna
ruumikaalutluse
kujundamine.

sissetoomine

Õigusloome ja selle koordineerimine, sh õigusaktide
terviktekstide koostamine.

õigusaktide ruumilise
mõju hindamine

Valitsemisel olevate maa-alade planeerimise, ehitiste
projekteerimise ja ehitamise ning keskkonnakaitse juhtimine,
suunamine ja korraldamine.

ruumimõjuga otsuste
tegemisse
ruumikaalutluse
sissetoomine

Tingimuste loomine Eesti maaelu jätkusuutlikuks ja mitmekesiseks
arenguks.
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VALDKONNA JUHTIMINE

Tingimuste loomine Eesti majanduse konkurentsivõime kasvuks
ning tasakaalustatud ja jätkusuutlikuks arenguks kogu
ehitussektorit hõlmavalt: eluasemepoliitika, elamumajandus
(üürimajad, riigimajad), taristu ja liikuvus; energiatõhusus; riigi
arengukavade väljatöötamine ja nende kooskõla tagamine
üleriigiliste arengukavadega, nende finantseerimise, elluviimise ja
MAJANDUS- JA tulemuste hindamise korraldamine; innovatsioon, sh e-ehituse
KOMMUNIKAT- visiooni elluviimine, ehitise elukaare järgimise süsteemi
väljatöötamine; õigusaktide eelnõude koostamine ning nendega
SIOONIMINISTEERIUM määratud ülesannete täitmine.
VV nõustamine eelarve, ruumilise planeerimise, finants-, haldusning regionaalpoliitika ja regionaalhalduse küsimustes,
ettepanekute esitamine ning poliitika kujundamine ja elluviimine;
ruumilise planeerimise (sh asustuse suunamise) ja riigi
strateegilise planeerimise alase tegevuse korraldamine.
Planeeringute osakond suunab ja koordineerib üleriigilist
planeerimisalast tegevust, korraldab üleriigilise planeeringu (kui
strateegilise visioonidokumendi) koostamist, mereala ruumilist
planeerimist ja planeerimisalast koostööd ning valmistab ette ja
suunab planeerimisalaste riiklike rakenduslike ülesannete
lahendamist.

RAHANDUSMINISTEERIUM

SOTSIAALMINISTEERIUM

VÄLISMINISTEERIUM

Rahva tervise ja töökeskkonna, sh sisekliima, tööohutuse ja
töötervishoiu edendamine (mh vananeva elanikkonna
temaatika); erivajadustega inimeste elukvaliteedi edendamine
(universaalne disain, ligipääsetavus), rahvatervis (kooli-ja
töökeskkond, rekreatsioon, liikumine).
Eesti tutvustamine (esindamine); Eesti (ettevõtete) positsiooni
tugevdamine turismi edendamisel; riigivara valitsemine (tellija
kompetents Eesti esindusarhitektuuri loomisel, nt
saatkonnahooned).
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teed- ja transport; eehitus)
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Visionääri rolli
täitmine,
ruumipoliitika
kavandamise
juhtimine koostöös
teiste riigiasutuste ja
omavalitsustega,
selle seire; arhitektid
lisaks planeerijatele
igas regioonis;
KOVide või
maavalitsuste
nõustamine.
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ASUTUSTE ARV KOKKU:

21
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PUUDUOLEV PÄDEVUS KOKKU:

1 Ülesandeid võiks täita asutuste ülene üksus
* näitepõhine mitteammendav ekspertrühma poolne hinnang
TABEL EI OLE EKSPERTRÜHMA POOLT KONSENSUSLIKULT KINNITATUD

4,6

2,9

0,3

0,7
26,2

