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Pöördun Teie poole murega valdkonna pärast, mis avaldab aasta-
kümneteks Eesti riigi arengule otseselt silmaga nähtavat ja käega 
katsutavat mõju. Ühinen ühe austatud rahvasaadiku suust eelmisel 
kuul Riigikogu kõnetoolist kostnud sõnadega: „Kui käsitletakse pla-
neerimisvaldkonda, siis minul jääb küll mulje, et vahel on see nagu 
temaatika, mis puudutab Kuu tagumist külge ja seal elu korraldamist. 
Meid on siin saalis praegu vähe – suur osa meist ei anna endale aru, 
et planeerimisega määratakse aastakümneteks ette ära sinu kodu-
valla või kodulinna, sinu kodumaakonna ja koduriigi saatus. Planee-
rimisvaldkonnas esinevad puudujäägid on suurel määral süüdi selles, 
kuhu me oma majandusega jõudnud oleme. Kui me vaatame Eesti 
linnade ümber tekkinud karbikülakesi, siis on ju vale planeerimise 
tagajärg, et on ehitatud elamispindu, kuhu keegi ei koli. Seejuures on 
hävitatud väärtuslikku põllumaad. Seegi on planeerimise küsimus.“

Ruumilise planeerimise eesmärk on kavandada arengut demokraat-
likult ja tasakaalustatult, arvestades majandusliku, sotsiaalse ja kul-
tuurilise keskkonna ning looduskeskkonna suundumusi ja vajadusi. 
Riigikontrolli auditite tulemused kinnitavad, et selleks kasutusel 
olev kolmeastmeline planeerimissüsteem – riik, maakond, koha-
lik omavalitsus – ei toimi.



Üleriigiline planeering tuleb tugevamaks muuta

Üleriigiline planeering „Eesti 2010“ on riigi territoriaalse arengu 
kava, mis on koostatud riigi kogu territooriumi kohta ja mille 
põhirõhk on pandud tasakaalustatud ja jätkusuutliku ruumilise 
arengu kontseptsiooni kujundamisele ning üleriigiliste ruumi-
struktuuride koordineerimisele. Järgmisel aastal saabub aeg koos-
tada uus planeering ja mul ei ole infot, kuidas see töö edeneb. Üle-
riigiline planeering on Vabariigi Valitsuse töövahend ministeeriumi-
dele ülesannete panemisel ning see on seotud tasemelt allpool ole-
vate planeeringutega. Näen vajadust üleriigilise planeeringu välja-
töötamisse kaasata kõrgeim tasand, Riigikogu. Toimiv planeerimis-
süsteem eeldab pidevat tegelemist riiklike ja maakondlike planee-
ringute korrastamisega ning kohalike omavalitsuste planeerimise 
suunamist regionaalsel tasandil. Ja ma olen veendunud, et see ei 
ole lugupeetud parlamendiliikmetele teadmata. Just äsja Riigikogus 
69 poolthäälega vastu võetud planeerimisseaduse muutmise arute-
lude käigus rõhutas ka majanduskomisjoni liige Margus Lepik, et 
valla või linna üldplaneeringu puudumine võib mõjuda ohtlikult nii 
Eesti konkurentsivõimele, keskkonnakaitsele, avalike huvide kait-
sele kui ka demokraatiale üldiselt.

Regionaalne tasand planeerimisalases koostöös ja 
riiklikus järelevalves ei ole tulemuslik

Praegu on ruumilise planeerimisega seotud pädevus, koordineeri-
mine ja järelevalve killustunud eri ministeeriumide vahel. Seejuures 
peaks olulist rolli täitma maavanem, sest tema järelevalve on taga-
tiseks, et kohaliku omavalitsuse koostatavad planeeringud tuginek-
sid seadustele ja maakonnaplaneeringu põhimõtetele.

Kahetsusväärselt tuleb tõdeda, et maavanem sellega hakkama ei 
saa. Riigikontroll on tuvastanud näiteks juhtumeid, kus detailplanee-
ringuid, millega kavandati ehituskeeluvööndit vähendada või luua 
ranna ja kalda piiranguvööndisse uus potentsiaalselt tiheasustusega 
ala, polnud maavanemale ülevaatamiseks saadetudki.

Minu hinnangul on maavalitsuste nõrkusel järgmised põhjused: 
maavalitsuste tasalülitamine pikka aega kestvas määramatuses, maa-
vanemate politiseeritus ning planeeringute üle tehtava järelevalve 
selgete eesmärkide puudumine.



Maavanema järelevalve on kehtivas õiguses ette nähtud mitmes 
omavahel haakumatus seaduses. Vabariigi Valitsuse seadus ja planee-
rimisseadus panevad maavanemale korraga nii eel- kui ka järelkont-
rolli, sisaldades segamini riikliku järelevalve ja lepitusmenetluse ele-
mente. See muudab maavalitsuse niigi piiratud ressursside juures või-
malikuks topeltkontrolli ja küsitavaks menetluskorra otstarbekuse.

Ruumilise planeerimise peamised probleemid 
kohalikes omavalitsustes

Planeerimine kohalikus omavalitsuses peaks eeskätt põhinema kogu-
konna kokkuleppel sündinud üldplaneeringul. Riigikontrolli analüüs 
tõendab, et praegu see põhimõte praktikas ei toimi. Kui üldplanee-
ring puudub, on vananenud ning oma aktuaalsuse kaotanud või liiga 
üldine, siis määravad valla või linna arengu hoopis detailplaneerin-
gud, mis põhinevad üksikutel huvidel. Kuigi võimalus muuta üldpla-
neeringut detailplaneeringuga peaks olema erand ja toimuma üksnes 
põhjendatud vajaduse korral, on see praktikas erandi asemel saanud 
reegliks. See on loonud olukorra, et vananenud, tihti lausa eelmisest 
sajandist pärit üldplaneeringut, on ühes vallas või linnas vaja muuta 
aasta jooksul kümneid kordi. Praeguseks laiuvad nii mõnelgi pool 
kiirustades ja läbi mõtlemata sobimatusse looduskeskkonda rajatud 
uuselamurajoonid, mis senini elanikke ootavad. Inimestele tekitavad 
probleeme nende juurde välja ehitamata jäänud teed ja trassid või 
omavalitsuse suutmatus tagada uuselanikele vajalikul hulgal laste aia- 
ja koolikohti jms. Lisaks ei ole omavalitsused suutnud tagada kogu-
konna jaoks tasakaalu parima elukeskkonna ning äri-, kaubandus- 
ja tootmishoonete nõudluse vahel.

Planeerimisseaduse kohaselt pidid linnad üldplaneeringu kehtes-
tama hiljemalt 2006. aasta alguseks ja vallad hiljemalt 2007. aasta 
keskpaigaks. Praegu ei ole ligi 1/4 omavalitsusi alates 2003. aastast 
teada olnud ülesande täitmisega hakkama saanud. Nende hulgas on 
ka mõned keskmisest suuremad ja rikkamad omavalitsused, kes on 
üldplaneeringut omamata tegutsenud detailplaneeringuid kehtesta-
des buumiaja arendajate üksikhuvide ja ehitussurve tingimustes. Siin-
juures ei tuleks Riigikogus arutatud keeldu, et üldplaneeringu puudu-
mise korral detailplaneeringuid ei kehtestata, käsitleda sanktsiooni 
ega karistusena, vaid planeeringute hierarhiast tuleneva põhimõtte 
järgimise kohustusena.



Valdade ja linnade väiksus ei võimalda planeerimisel 
arvestada kõiki elukeskkonna mõjureid

Inimeste liikumis- ja elukeskkond on niivõrd laienenud, et põhi-
lise planeerimistegevuse korraldamine praeguste valla- või linna-
suurustest territooriumidest lähtuvalt ei taga inimeste elukesk-
konna mõjurite seostatud arvestamist. Tihti ei ole planeeringute 
koostamisel võimalik arvesse võtta üldisemat ja oluliste strateegi-
liste objektide asukohti hõlmavat planeeringut, kuna viimaseid pole 
veel koostamagi asutud. Lisaks ei toimi planeeringualane koostöö 
omavalitsuste vahel.

Paljud vallad ja linnad ei juhi omavalitsuse arengu 
kavandamist

Omavalitsused on detailplaneeringute koostamise sisulise juhtimise 
usaldanud planeeringust huvitatud isikule. Vallad ja linnad ei ole suu-
telised ära kasutama neile seadusega antud mõjutusvahendeid ter-
vikliku ja läbimõeldud arengu suunamiseks oma territooriumil, sest 
nad ei koosta detailplaneeringuid ise või ei juhi nende koostamist. 
Detailplaneeringute koostamise menetlus on erahuvide poole kaldu, 
avalikkus ei osale selles sama intensiivselt kui üldplaneeringu koosta-
misel ning paljude ehitistega kaasnevat koosmõju pole võimalik hin-
nata. Seaduses detailplaneeringute koostamise tellimisele seatud pii-
rangud ei täida oma eesmärki, neid täidetakse formaalselt ja tegelik-
kuses on valdava enamiku detailplaneeringute rahastajateks detail-
planeeringust huvitatud isikud.

Vallad ja linnad ei pea oluliseks tegeleda süsteemselt 
detailplaneeringute keskkonnaaspektidega

Keskkonnamõju strateegiline hindamine ei ole kohalikele omavalit-
sustele otsuste tegemisel praktikas osutunud tähtsaks infoallikaks 
ning kasulikuks abivahendiks. Selle olulisemateks põhjusteks on ras-
kesti mõistetav keskkonnamõju hindamist koordineeriv seadus ja eri 
osapoolte rollide ebaselgus: keskkonnamõju hindamise ja planeeri-
misvaldkonna eest vastutavad eri ministeeriumid, protsesse regulee-
rib kaks eraldi seadust ning riiklikku järelevalvet teevad eri riigiasu-
tused (maavanem ning Keskkonnaamet). Seejuures puudub maava-



litsustes keskkonnaalane kompetentsus. Riigikontrolli arvates oleks 
ministeeriumidel probleemid vaja lahendada omavahelises koos-
töös, kuid senini on koostöö olnud puudulik. Riigikontroll on soo-
vitanud ühitada keskkonnamõju strateegiline hindamine ja ruumi-
line planeerimine, määrates selgelt kindlaks osapoolte rollid ja vas-
tutuse selles protsessis.

• • •

Minu varasemad pöördumised Teie poole on olnud kantud murest, 
et valdu-linnu on Eesti-suguse ülimalt vähese elanike hulgaga riigi 
kohta liiga palju ning suurem osa neist on liialt väikesed selleks, et 
tulemuslikult ja efektiivselt oma ülesannetega hakkama saada. Nüüd 
pean ma lisaks rõhutama veel seda ülimalt keerulist olukorda, mis 
on raskete otsuste ette pannud nii Eesti kui ka paljud muud riigid. 
Meie kohalikel omavalitsustel tuleb lisaks oma väiksusele hakkama 
saada vähemate töötegijate ja vähema rahaga. Asjaolu, et väikestes 
(alla 3000 elanikuga) valdades elab kokku vähem kui viiendik Eesti 
inimeste koguarvust, ei saa olla õigustuseks sellele, et võiksime lep-
pida teadmisega – nendes valla- ja linnavalitsustes ei suudeta toime 
tulla kõigi neile seadustega pandud ülesannetega, ei suudeta oma 
elanikele tagada kõiki seadustega ette nähtud teenuseid ning paku-
tavate teenuste kvaliteet on madalam kui suurtes omavalitsustes.

Õigusaktidega on planeeringute menetlemisel jäetud selle keh-
testajale väga suur kaalutlusõigus ja tõlgendamisruum. Loomingu-
lise iseloomuga planeerimistegevus põrkub aga igapäevaelus tihti 
formaaljuriidiliste õigusnormide erinevale tõlgendamisele ja sel-
lega seonduvatele vaidlustustele. Planeeringute kvaliteedi paran-
damiseks peab riik olema suuteline pakkuma asja- ja ajakohaseid 
juhendmaterjale ning nõuandeid. Samuti tuleb kaaluda planeeri-
missüsteemi arendamist selliselt, et kõigile planeerimistasanditele 
jätkuks pädevaid spetsialiste.

Lasta riigi halduskorraldusel minna isevoolu teed on kahjulik. 
Teen järgmised ettepanekud:
1. Viia ruumilise planeerimise alane pädevus, koordineerimine ja vas-

tutus Keskkonnaministeeriumi valitsemisalasse ning anda vald-
konna riiklik järelevalve samuti üle ministeeriumi regionaalsetele 
struktuuriüksustele.



2.  Näha seadustes ette toimivad piirangud, mis keelaksid ruumilise 
arengu kavandamise detailplaneeringutega, kui vallal või linnal 
puudub üldplaneering.

3.  Teha info kõigi riigis kavandatavate ja olemasolevate planeerin-
gute kohta avalikkusele lihtsalt kättesaadavaks.
Kuid olen ka veendunud, et soovitatu elluviimine üksi ei taga pla-

neerimissüsteemi parandamist. Selleks et kohalikud omavalitsused 
suudaksid ise oma arengut kavandada ja planeeringute koostamist 
juhtida ega oleks vaid arendajate ripatsiks, tuleb korraldada reform, 
mis muudaks nad tugevaks ja võrdseks partneriks riigiga suhtlemisel.




