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REFORMID

A. Tervist ja keskkonda toetava ruumi jätkusuutlik uuendamine
B. Ruumi terviklik ja kvaliteetne planeerimine ühiskonna vajaduste, rahvastiku muutuste
ja keskkonnahoiuga arvestavalt
C. Kultuurse ja turvalise ruumi kujundamine, ühiskonna turvalisuse ja õiguskuulekuse
suurendamine (sh liiklusohutus, kuritegevuse ennetamine ja päästevõimekus)
D. Vajaduspõhise ja paindliku transporditeenuse kujundamine
E. Ohutu, keskkonnahoidliku ja kvaliteetse transpordi- ja energiataristu arendamine

REFORMIDEGA SAAVUTATUD MUUTUS

Vajadusi arvestav,
ligipääsetav, kultuurne ja
turvaline ruum

Tervislikke ja kestlikke
eluviise soodustav ruum
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PEAMISED MUUDATUSED RUUMI JA LIIKUVUSE VALDKONNAS
1. Ruumi terviklik ja kvaliteetne planeerimine ning uuendamine ühiskonna
vajaduste, rahvastiku muutuste, tervise ja keskkonnahoiuga arvestavalt

Ruum hõlmab nii ehitatud kui ka looduslikku, nii välis- kui ka siseruumi. Ruumiotsuste
tegemisel järgitakse kvaliteetse ruumilahenduse kriteeriumeid. Kvaliteetne ruum
ühendab kunstilised, tehnoloogilised ja majanduslikud lahendused ning
looduskeskkonna tasakaalustatud tervikuks. See hõlmab ehitiste arhitektuuri, välis- ja
siseruumi ning on säästva ja tervikliku elukeskkonna loomise aluseks. Üks oluline
kriteerium sealjuures on näiteks ligipääsetavus. Avaliku ruumi planeerimisel
soodustatakse ohutut ja turvalist käitumist ning tagatakse ligipääsetavus.
Muuhulgas on parandatakse ruumiloome kompetentsi, hoonefondi kvaliteeti ja
kättesaadavust. Samuti võetakse kasutusele looduspõhised lahendused ning
kujundatakse jätkusuutlik jäätmemajandus ning ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni
taristu.
2. Vajaduspõhise ja paindliku transporditeenuse kujundamine

Vajaduspõhise ja paindliku transporditeenuse kujundamine põhineb liikuvusandmete
targal kasutamisel. Transporditeenuse korraldamine toimub terviklikult, üle kogu riigi
ja erinevaid liikumisviise integreerivalt. Seejuures soodustatakse ühis- ja jagatud
transporti ning tervislikku ja säästlikku liikumisviisi. Liikluskorralduse arendamisel on
suund targa tee lahenduste kasutusele võtmiseks.
3. Ohutu, keskkonnahoidliku ja kvaliteetse transpordi- ja energiataristu
arendamine

Transpordisektoris on oluline roll kasvuhoonegaaside heidet vähendavatel tegevustel.
Näiteks üleminek keskkonnahoidlikele sõidukitel ja neile vastava taristu loomisel.
Samuti on kavas edasi arendada rahvusvahelisi- ja siseriiklikke ühendusi, et
vähendada aeg-ruumilisi vahemaid, suurendada liiklusohutust ja ligipääsetavust.
Kliimaneutraalsele energiatoomisele üleminek eeldab ka toetava taristu rajamist. Muu
hulgas luuakse vajalikud võrguühendused taastuvenergiatootmisele, võetakse
kasutusele targad võrgud, lühi- ja pikaajalised salvestusvõimalused.
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