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Ruumiline planeerimine on tegevus, mille ülesandeks on kõiki osapooli võimalikult palju 

arvestavad lahendused tervikliku ja jätkusuutliku elukeskkonna loomiseks planeeritaval 

maa-alal. Planeerimise paremaks toimimiseks on koostatud mitmesuguseid dokumente: 

arengukavad, ehitusmäärused, strateegiad, visioonid jne.  

Käesoleva magistritöö eesmärgiks on planeerimis- ja ehitusalase käsiraamatu koostamine 

Mustvee linnale. Töö uurimismeetod on iseloomult kvalitatiivne. Töös kasutatakse 

andmeanalüüsi ning võrdlusmeetodit. Töös võrreldakse kehtetut planeerimisseadust uuega 

ning ehitusseadust ehitusseadustikuga. Samuti analüüsitakse ja võrreldakse erinevaid 

juhendmaterjale. Kahe planeerimisseaduse ning ehitusseaduse ja ehitusseadustiku vahel on 

erinevusi palju. Juhendmaterjalide analüüsimisel ja võrdlemisel leiti nende eelised ja 

puudused. Arvestades teiste juhendite ja käsiraamatute eeliseid ja vältides puuduseid 

koostati planeerimis- ja ehitusalane käsiraamat Mustvee linnale.  

Töö tulemust ehk kodaniku käsiraamatut on võimalik kasutada Mustvee linnal kodanike 

teadlikkuse tõstmiseks planeerimisprotsessist  ja ehitamisest ning ka teistel omavalitsustel, 

kes soovivad leida lahendused kõiki osapooli võimalikult suurel määral rahuldavate 

tervikliku ja jätkusuutliku elukeskkonna loomiseks kohaliku omavalitsuse territooriumil. 

Samuti annab magistritöö ülevaate olulisematest planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku 

muutustest. 
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Spatial planning is the creation of a complete and sustainable living environment, while 

involving all the parties as much as possible. In order to make the planning process better, 

several documents have been compiled: development plans, building regulations, 

strategies, visons, etc.  

The aim of this master´s thesis is to create a planning and building handbook for the town 

of Mustvee. The research method is qualitative. Data analysis and the comparison method 

is used. In the thesis the old Planning Act and Building Code are compared with the new 

ones. Different guides are also analysed and compared. There are many differences 

between the old and new Planning Act and building Code. The results of the analysis found 

their advantages and disadvantages. Taking into account the advantages and avoiding the 

disadvantages, a planning and building handbook was created for the town of Mustvee.  

The result of the thesis, the citizen´s handbook,can be used by the town of Mustvee or any 

other municipality, to raise awareness of citizens in regards to the planning and building 

process as well as to provide solutions satisfactorily involving all parties in creating a 

healthy and sustainable living environment.The thesis also gives an overview of the major 

changes in the Planning Act and Building Code. 
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SISSEJUHATUS 

 

Ruumiline planeerimine on tegevus, mille eesmärgiks on kõiki osapooli võimalikult suurel 

määral rahuldavate lahenduste leidmine tervikliku ja jätkusuutliku elukeskkonna loomiseks 

kindlal maa-alal. Eesmärgi täitmiseks on oluline lõimida looduskeskkonna, majanduse, 

sotsiaal- ja kultuurivaldkonna arenguvajadused ning seada oluliste väärtuste säilimiseks 

tarvilikud piirangud.  

Magistritöö teema „Planeerimine ja ehitamine Mustvees lähtudes planeerimisseadusest, 

ehitusseadustikust ja linna üldplaneeringust“ on valitud süvendatud teadmiste saamiseks 

planeerimisprotsessi ning ehitusvaldkonna kohta.  

Magistritöö eesmärgiks on planeerimis- ja ehitusalase käsiraamatu koostamine Mustvee 

linnale. Püstitatud eesmärgi saavutamiseks on vajalik täita järgmised uurimisülesanded: 

1. anda ülevaade planeerimisest ja ehitamisest Euroopa Liidus.  

2. anda ülevaade Eesti planeerimissüsteemist; 

3. anda ülevaade Eestis koostatud planeerimis- ja ehitusalastest juhenditest ning nende 

olulisusest ruumilises planeerimises; 

4. võrrelda kehtetut ja kehtivat planeerimisseadust; 

5. välja selgitada teiste autorite koostatud juhendite eelised ja puudused; 

6. arvestades planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku muutuseid, koostada juhend Mustvee 

linnale. 

Töö teema valik on aktuaalne, sest 1. juulil 2015. aastal jõustunud planeerimisseaduse ja 

ehitusseadustiku muutused mõjutasid nii kohaliku omavalitsuse tööd kui ka kodanike 

osalemist planeerimisprotsessis ning ehitamisel.   

Magistritöö on jaotatud neljaks peatükiks, mis jagunevad alapunktideks. Töö esimese 

peatüki moodustab teoreetiline osa. Magistritöö esimeses peatükis antakse ülevaade 

planeerimisest ja ehitamisest Euroopa Liidu maades. Teises peatükis antakse ülevaade 

Eesti planeerimissüsteemist ning juhenditest ja nende rollist ruumilises planeerimises. 

Kolmandaks peatükiks on materjal ja metoodika, kus antakse taustülevaade Mustvee 
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linnast ning planeerimisest ja ehitamisest linnas. Samas peatükis kirjeldatakse töö 

metoodikat. Magistritöö teoreetiline osa põhineb teemakohasel kirjandusel ning erinevate 

asutuste ja isikute poolt koostatud juhenditel.  

Magistritöö neljandas peatükis, töö empiirilises peatükis võrreldakse kehtetut ja kehtivat 

planeerimisseadust, lisaks võrreldakse siiani koostatud planeerimis- ja ehitusalaseid 

juhendeid Eestis, tuuakse välja nende eelised ja puudused. Võrdluse tulemusena, kasutades 

juhendite eeliseid ja vältides puuduseid, koostatakse planeerimis- ja ehitusalane juhend 

Mustvee linnale. Empiiriline osa, planeerimis- ja ehitusalane käsiraamat Mustvee linnale, 

põhineb 1. juulil 2015. aastal kehtima hakanud planeerimisseadusel ning ehitusseadustikul. 

Käesoleva töö raames koostatud käsiraamat paikneb magistritöö lisade osas seetõttu, et 

seda oleks võimalik hiljem eraldi kasutada ja trükkida Mustvee linnas parema planeerimise 

ja ehitamise tagamiseks.  
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1. PLANEERIMINE EUROOPA LIIDU MAADES 

 

1.1 Planeerimine ja ehitamine Euroopa Liidus 

 

Ruumiline planeerimine on tegevus, mille ülesandeks on leida kõiki osapooli võimalikult 

suurel määral rahuldavad lahendused tervikliku ja jätkusuutliku elukeskkonna loomiseks 

kindlal maa-alal. Tulemuse saavutamiseks on oluline integreerida looduskeskkonna, 

majanduse, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna arenguvajadused ja seada oluliste väärtuste 

säilimiseks tarvilikud piirangud. Arengu suunamise üheks peamiseks meetmeks on maa-

alade kasutamise tingimuste seadmine. (SA Keskkonnaõiguse Keskus 2016) 

Euroopa tasandil on ühtne planeerimise õigus üsna nõrgalt välja kujunenud, sest Euroopa 

Liidul ei ole eraldi regionaaltasandi ega kohaliku tasandi planeerimise pädevust. Suuremas 

osas on Euroopa riikide planeerimise põhimõtete aluseks Euroopa Nõukogu juures 

tegutseva Euroopa Regionaalplaneerimise eest vastutavate Ministrite Konverentsi poolt 

20.05.1983.a heaks kiidetud „Euroopa regionaalse/ruumilise planeerimise harta 

(Torremolinose harta)” ning 1992. aastal Rio de Janeiros toimunud ÜRO konverentsil 

„Keskkond ja areng 3” vastuvõetud dokumendid (Rio deklaratsioon keskkonnast ja 

arengust, seisukoht bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni kohta, Agenda 21), mis 

rõhutavad säästva arengu ja keskkonna olulisuse põhimõtteid. (Ehituse ja 

planeerimise...2009) 

Vastavalt Euroopa Planeerimise Hartale (Goodstadt jt 2013), kajastub Euroopa 

mitmekesisus kohalikes eripärades ja planeerimise valdkondade vahelises olemuses kogu 

Euroopas. Eeltoodu tagab selle, et planeerimine võtab arvesse Euroopa linnade, 

piirkondade või muude alade mitmekesisust geograafia, keskkonna, maastiku ja kultuuri 

seisukohast. Olulisel kohal Euroopa planeerimises on Euroopa Planeerimise Hartal. Harta 

ei toeta konkreetset süsteemi, vaid rõhutab planeerimise kui positiivse abivahendi ja 

loomingulise püüdluse potentsiaalset väärtust olenemata seda ümbritsevast halduslikust 

raamistikust.  
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Euroopa Liidus on 28 liikmesriiki. Kuna kõikide riikide planeerimissüsteemi analüüsimine 

ei olnud magistritöö mahtu arvestades võimalik ning teisest küljest ka vajalik, tegi autor 

ülevaate seitsmest Euroopa Liidu riigi planeerimisest ja ehitamisest. Riigid valiti 

põhimõttel, et saada teada Eestist kaugemate riikide planeerimisest ja ehitamisest. Kuna 

Eesti, Läti ja Leedu on omavahel tihedalt seotud erinevate valdkondadega, siis ei valitud 

töösse neid lähedal asuvaid riike. Põhjamaad moodustavad aga omaette grupi Euroopa 

Liidus ning nendest valis autor töösse ülevaate tegemiseks Soome riigi. Lisaks valiti 

ülevaate tegemiseks töösse Prantsusmaa, Inglismaa, Saksamaa, Hispaania, Holland ja 

Iirimaa.  

 

 

1.2 Planeerimine ja ehitamine Soomes 

 

Oxley jt (Oxley jt 2009) on oma Euroopa riikide planeerimissüsteemi ülevaates toonud 

välja, et kuigi Põhjamaade planeerimistraditsiooni võib iseloomustada kohaliku 

omavalitsuse “planeerimismonopoliga”, esineb riikidevahelisi erinevusi. Soome 

planeerimissüsteem on teiste Põhjamaadega võrreldes hierarhilisem, Soomes on kõige 

rohkem reguleeritud planeerimise tasemete arvestamine, mis tähendab seda, et madalama 

tasandi planeeringud peavad arvestama laiema piirkonna planeeringuid. Soomes, Eesti 

üleriigilisele planeeringule analoogset, ruumi planeeringut ei ole. Selle asemel suunatakse 

planeerimist riigi tasandil riiklike maakasutussuuniste kaudu. Need suunised on 

informatiivset ja nõustavat laadi ning suunatud nii regiooni kui ka kohaliku tasandi 

planeerijatele ja valdkondlikke poliitikaid kujundavatele riigiasutustele. Riigi huvid on 

väljendatud maakonnaplaneeringutes. Maakonnaplaneeringute tasandil toimub ulatuslik 

kohalike omavalitsuste koostöö regionaalse arengu ja planeerimise valdkonnas. Alates 

regiooni tasandi maakasutusplaanist on kõrgema astme maakasutusplaanid järgnevatele 

astmetele siduvad.  

Soomes on oluline Maakasutuse- ja ehituseseadus (2000), mis kätkeb endas maakasutuse 

planeerimist ning üldisi ehitust puudutavaid regulatsioone. Kõrgeimal tasemel teostab 

järelvalvet keskkonnaministeerium ning valmistab ette ruumilise planeerimise seadusi. 

Siseministeerium vastutab regionaalse arengu eest. Põllumajandus- ja 

metsandusministeerium aga maapiirkondade arengu, maamõõtmise ja vee tarbimise eest. 
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Kaubandus- ja tööstusministeerium energia tarbimise eest. Transpordi- ja 

kommunikatsiooniministeerium haldusalas on transpordi ja kommunikatsioonivõrgu 

probleemid. Riiklikud ja rahvusvahelised sotsiaalpoliitilised eesmärgid, seoses 

maakasutuse planeerimisega, on täpsemalt kirjas Maakasutus- ja ehituseseaduses. Seaduse 

eesmärgiks on soodsa elukeskkonna loomine ja jätkusuutlik areng ning kaasav ja 

informeeritud planeerimisprotsess. (BSR Interreg III B project 2016b) 

Teine oluline dokument ruumilises planeerimises on Riiklik Maakasutuse direktiiv. See on 

üks peamistest dokumentidest süsteemis ning on ainuke, mille juhised on saadaval ainult 

kirjalikult. Dokumendi peamiseks eesmärgiks on tagada riiklikult oluliste teemade 

arvestamine regionaalsel ja kohalikul tasandil ning valitsuse tegevuses. Juhised on seotud 

ainult Maakasutus- ja ehituseseaduses olevate suunistega: planeerimine, ehitamine ja 

maakasutus. Juhised ei puuduta regionaalset arengut, energia- või transpordistrateegiat 

ning nendega seotud majanduslikke otsuseid. Juhiste eesmärgiks on riiklikult oluliste 

projektide jaoks vajaliku ruumi tagamine. Selliste projektide puhul on oluline juhiste 

uuendamine iga viie aasta järel. Lisaks on nende eesmärgiks rahvusvaheliste huvidega 

arvestamine, mis puudutab kultuuri ja bioloogilise mitmekesisuse kaitset ning võitlust 

kliimamuutumisega ja viivad ellu Euroopa ruumilise arengu perspektiivi. Peale Riikliku 

Maakasutuse direktiivi jõustumist ei vaja esitatud plaanid enam kõrgematele võimudele 

esitamist, sest eeltöö on piisavalt põhjalik ning tulemuseks on suurem otsustusõigus 

kohalikul tasandil. (Ibid.) 

Oma   sisult   ja   üldistusastmelt  sarnanevad Soome üleriigilised planeerimissuunised 

Eesti üleriigilisele planeeringule. Soome maakasutussuunistes  käsitletavad  teemad on 

järgmised: riigi asustuse struktuur nii regionaalse arengu kui ka linnaruumi kvaliteedi 

mõttes, elukeskkonna kvaliteet, transpordi- ja kommunikatsioonivõrkude planeerimine, 

energiavarustuse tagamine, loodus- ja kultuuripärandi kaitse ning loodusressursside 

kasutamine. Soome üleriigilisi planeerimissuuniseid täiendati viimati 2008. aastal. 

Peamiselt lisati neisse vajadus arvestada planeerimisel kliimamuutuste ja energiatõhususe 

tagamisega. Otseselt asutuse arengut puudutavad teemad suunistes on linna kompaktsema 

ja sidusama sisestruktuuri taotlemine ning pealinnaregiooni elu- ja majanduskeskkonna 

korraldamise soovitused. Linnaruumi mõistlikus kujundamises nähakse samuti üht 

võimalust vähendada liikumisvajadust ja transpordikoormust ning seeläbi ka inimese mõju 

kliimale. Suunised soovitavad süstemaatiliselt otsida alternatiive autotranspordile ning  
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planeerida linna, soodustades ühistransporti, jalgrattaga ja jalgsi liiklemist. 

Liikumisvajadust saab suuniste kohaselt vähendada näiteks uute arendusalade  

planeerimisega olemasoleva linnaruumi ja transpordisüsteemiga seostatult. Vältima peaks 

ühefunktsioonilisi kohti ja soodustama multifunktsionaalseid arenduspiirkondi, millega 

saab hoida inimeste teekonnad linnas lokaalsemad ja lühemad. Märkimisväärne on  

suunistes nimetatud põhimõte, et maakonnaplaneeringud ja kohalikud üldplaneeringud  

peavad põhinema regionaalsel rahvastiku analüüsil. See 

võimaldab omavalitsustel adekvaatselt hinnata planeeritavate alade mahtude vajadust. 

(Ibid.) 

Helsingi regiooni käsitletakse suunistes Soome jaoks olulise maailmavärava ja suurlinnana. 

Sealjuures on oluline planeerida kasvu: tagada piisav arendusruum kvaliteetsele 

elamiskeskkonnale ja   majanduse arengule, samuti näha ette rööbastranspordi eelistatud 

arendamine ja Helsingi sidumine teiste Lõuna-Soome keskustega raudteeühenduse  kaudu. 

Kokkuvõttes seisneb Soome planeerimissüsteemis üleriigiliste suuniste roll selles, et  riigi 

huvid kaalutakse nende alusel läbi maakonnaplaneeringutes. (Ibid.) 

Lisaks suunistele kasutatakse regionaalseid maakasutusplaane, mis on 1) seaduslikult 

siduvad juhistega instrumendid munitsipaalplaneerimise ja teiste võimude tegutsemise 

puhul, kasutades plaanides sätteid, mis annavad konkreetseid korraldusi; 2) kontrollivad 

otseselt ehitust ja maakasutust läbi regulatsioonivahendite (ehituskeeld teatud tingimustel, 

näiteks kui piirkond on ette nähtud puhkeotstarbel kasutamiseks või on kaitse all jne). 

Ehituskeelu piirkondades on võidakse ehitusloa andmisest keelduda kui see takistab 

regionaalse maakasutusplaani elluviimist. (Ibid.) 

Ehitust reguleerivad ka ehituskorraldused ja kaitsekorraldused. Ehituskorraldused võivad 

näiteks lubada ainult teatud tüüpi hoonete rajamist. Kaitsekorraldused võivad piirata 

ehitamist ja maakasutuse muutusi, mis seavad ohtu keskkonna-, kultuuri- või 

maastikuväärtusi. (BSR Interreg III B project 2016b) 

Soomes on maaomanikel õigus tiheasustusega asulatest eemal ehitada eramaju. Erinevalt 

mitmest teisest Euroopa riigist on Soomes maaomanikul alati õigus ehitada, juhul, kui see 

ei ole maakasutusseadusega keelatud ja ei esine probleeme ehitusregulatsioonide täitmisel. 

(Ibid.) 
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Veekogude kallastele ehitades peab 1) planeeritav ehitis olema seadustega kooskõlas ning 

ei tohi rikkuda maastikku ja keskkonda; 2) tagama looduse kaitse, maastiku väärtuse, 

puhkeotstarbe vajaduse, veekaitse, veekogu omaduste säilimise jne. (Ibid.) 

 

 

1.3 Planeerimine ja ehitamine Saksamaal 

 

Saksamaa planeerimissüsteemi puhul on tegu nii plaanist kui ka arendusest lähtuva 

süsteemiga, mille aluseks on esmatasandil tegutsemine, kohaliku planeerimise 

autonoomsus ja vastastikune mõju. Föderaalne ruumiline planeerimine piirdub juhtnööride 

andmisega ning keskendub valdkondlike planeeringutele ja avalikule investeeringutele 

lähtudes piirkondlikust ja riiklikust strateegiast. Otsuste vastuvõtmisel peavad ülemised 

tasandid lähtuma alumistest ja vastupidi. Föderaalne Ruumi Planeerimise Akt lõi 

raamistiku madalama taseme ruumi planeerimise seadusteks. Föderaalvalitsus vastutab 

ruumilise arenduse kõikehõlmava raamistiku loomise eest. Liidumaad tegelevad oma 

tasandil ruumilise planeerimisega ning seda reguleerivad kohalik seadused. Samuti 

vastutavad liidumaad hoonestusprogrammide eest. Omavalitsused lähtuvad kahest 

kõrgemast tasemest. Saksamaal on igal piirkonnal oma planeeringut reguleeriv 

seadusandlus, mis saab juhiseid keskvalitsuselt. (Oxley jt 2009) 

Weber & Henckel (2008) on oma artiklis Saksamaa planeerimissüsteemi kohta välja 

toonud, et Saksamaa ruumilise planeerimisseaduse järgi on föderaalse ruumilise 

planeerimise ülesanne fokusseerida valdkondlik planeerimine ja riiklikud investeeringud 

regionaalse ja riikliku struktuurse strateegia järgi. See paneb madalamatele tasemetele 

paika juhtnöörid ja printsiibid, mis tagab kõikehõlmava sidususe. Strateegia eesmärgiks on 

võrdväärsete elamistingimuste tagamine riigi igas osas. Kuigi föderaalsel tasemel otseseid 

tööriistu pole, saab see protsessi mõjutada läbi seadusandliku jõu ja kontrolli.  

Linnaplaneerimise eesmärgid on: jätkusuutlik linnaareng, kogukonna üldist heaolu 

arvestav maakasutamine, humaansema keskkonna loomine, looduslike ressursside kaitse ja 

kasvatamine ja linna kultuuripärandi kaitse ja areng. (Ibid.) 

Planeerimisesüsteemi instrumendid on plaanid, programmid ja seaduslikud hoovad nende 

rakendamiseks ja kaitseks kõigil tasemetel. Ruumilise planeerimise eest vastutab 
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regionaalse planeerimise, ehituse ja linnaarengu ministeerium. Eesmärgiks on jätkusuutlik 

ruumiline areng, mis viib kokku sotsiaalse ja majandusliku nõudluse maa ökoloogilise 

funktsiooniga, tagamaks stabiilse ja tasakaaluka olukorra. (Ibid.) 

 

 

1.4 Planeerimine ja ehitamine Inglismaal 

 

Inglismaa planeerimist mõjutavad Euroopa Liidu direktiivid ja seadused ning parlamendi 

poolt vastu võetud seadused (Linna ja maa planeerimisseadus 1990; Planeerimisseadus 

2008; Planeerimise- ja sundvõõrandamiseseadus 2004 ja Lokalismiseadus 2011). (Friends 

of the Earth 2012) 

Kohalikud planeerimisega tegelevad võimud peavad arvestama riiklike planeerimise 

strateegiatega oma plaanide väljatöötamisel ning teiste dokumentidega, kui teevad otsuseid 

esitatud planeerimise avalduste osas. Piirkondlikud strateegiad on põhimõtteliselt kadunud 

ja selle asemel on kohalikul planeerimisel koostöö kohustus, mis tähendab, et kohalikud 

võimud peavad omavahel konsulteerima ja arutama ning seda peab saama tõendada. (Ibid.) 

Enamikel juhtudel otsustab kohalik omavalitsus, kas ehitusluba antakse või ei. Erandjuhul 

vastutav minister. Tavaliselt soosib planeeringu süsteem loa taotlejat, vastuseisja üle.  

Valdav enamus infrastruktuuri puudutavaid projekte langevad 2008. aasta 

planeerimisseaduse alla ning lõpliku otsuse teeb vastav minister. Võimalik on keeldumise 

otsus vaidlustada. (Ibid.) 

 

 

1.5 Planeerimine ja ehitamine Prantsusmaal 

 

Dorosh & Loyik on 2013. aastal oma artiklis välja toonud, et Prantsusmaa koosneb 27 

regioonist, 22 suurlinna regioonist ja 5 ülemere regioonist. Maakasutuse planeerimine on 

mitmetasandiline (riik, regioon, departemang, alev, kanton ja linn). Maastrateegia, mis on 

riikliku planeerimise alus, on mõjutatud Euroopa Liidu direktiividest.  
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Prantsusmaal vastu võetud seadused panevad paika kohalikul tasandil tsoneerimise 

plaanid, mis eraldavad põllumaa ning kaitsevad seda linnastumise, munitsipaal- ja 

tööstusmaa eest. Maad kaitstakse isegi metsastamise eest. (Ibid.) 

Prantsusmaal on riiklikud eeskirjad kohaliku regulatsiooni aluseks ja riigi olulist rolli 

täidab prefekt, kelle ülesandeks on olla erinevate keskkondlike planeerimise ja haldamise 

huvide vahendajaks. Dotatsioonid ja ühiskondlik sektor on tõstnud investeeringuid 

elamispindadesse ja tootlikust. Võrreldes Inglismaaga on süsteem tsentraliseeritum. Linna 

Uuendus ja Solidaarsus Akt kasutab planeerimisinstrumente tagamaks 20 protsendilist 

taskukohase elamispinna normi nii uutes kui olemasolevates piirkondades. Sellega kaasneb 

trahvi/stiimuli süsteem olenevalt kohalike omavalitsuste kooskõlast eelneva aktiga.  

Olulisel kohal on omavalitsuste koostöö olulistel teemadel. Planeerimisinstrument 

(Kogukondadevaheline Linna Plaan) on kavandatud andma strateegilisi juhtnööre 

arendamiseks, tagamaks tasakaalu arenduse ja keskkonnakaitse vahel. See seob omavahel 

madalama sissetulekuga eluasemeid, transporti ja infrastruktuuri tagamist. Kohalikud 

omavalitsused vastutavad lõpliku dokumendi eest, kuid esineb ka sõltumist kolmandate 

osapoolte konsultatsioonist. (Oxley jt 2009)  

Kohalik Elamuehituse seadus (KES) määrab arendamiseks vajaliku plaani kohalikule 

institutsioonile või nende grupile ning paneb paika planeeringu reeglid nii piirkonnas 

üldiselt, kui konkreetsetes asukohtades. Kohalikel omavalitsustel on kohustus lisaks 

järgida Kohalikku Mobiilsuse Plaani ja Kohalikku Linna Plaani (KLP). Linna Arendus 

Plaan (LAP, lähtub Kohaliku Elamuehituse Seadusest) sisaldab plaane linnastumiseks, 

kinnistute jagunemiseks, vajalike asutuste tagamist, arhitektuurilis- ja tehnoloogilisi 

nõudeid ning on ehitusloa avalduse aluseks. Kui LAP erineb KES raamistikust, on 

võimalik läbi rääkida, kuid ainult juhul, kui LAP on kooskõlas KLP juhistega.  Enne 

arendustegevuse algust on vajalik luba, mis sarnaneb Inglismaal vajamineva 

planeerimisloaga. See paneb paika kõik tingimused arenduse jaoks ja see väljastatakse, kui 

arendus on kooskõlas LAP ja KES-ga. (Oxley jt 2009) 
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1.6 Planeerimine ja ehitamine Hispaanias 

 

Oxley jt (Oxley jt 2009) on 2009. aastal oma artiklis välja toonud, et Hispaania 

planeerimissüsteemis on kaks olulist põhimõtet. Esiteks on põhiseaduses kirjas, et igal 

hispaanlasel on õigus eluasemele, mis on piisav ja sobiv ning riigi ülesanne on seda 

võimaldada läbi soodsate tingimuste tekitamise ja maakasutuse reguleerimise. Teiseks on 

kohalikul kogukonnal õigus saada osa tulust, mis linna planeerimisega kaasneb. Linnade 

planeerimine on autonoomsete kogukondade ja kohalike valitsuste ülesanne. Riigi poolt on 

üldine raamistik planeeringu süsteemi jaoks. Autonoomsed kogukonnad võivad vastu võtta 

oma seadusi selle raamistiku sees ja kohalikud valitsused tegelevad detailsete plaanidega.  

Riigiorganid valmistavad ette tegevusplaanid. Regionaalsed plaanid rajavad raamistiku 

ruumiliseks organiseerimiseks ja maa kasutamiseks ning tegevusteks. Omavalitsuse kanda 

on detailsemad plaanid linna arenduse koha pealt. Maa jagatakse kolmeks tüübiks (linna, 

arendatav ja maapiirkond). Autonoomsed kogukonnad vastutavad põhiliselt 

linnaplaneeringu ja eluaseme strateegiate eest, võttes arvesse riiklike seadusi ja 

regulatsioone nende endi strateegiates ja rahastamise skeemides. Kohalik võim tegeleb ka 

lubade väljastamisega, sotsiaalelamute propageerimisega jne. (Ibid.) 

Nagu eelnevalt mainitud, vastutavad planeerimise eest autonoomsed piirkonnad, mida on 

kokku 17. Iga piirkond vastutab seaduste, mis puudutavad maakasutamist, väljatöötamise 

ja heakskiitmise eest ning need võivad piirkonniti erineda. Kohalikult tasandil töötatakse 

linnaplaneerimine välja linnavõimude poolt, kuid lõplik kinnitus tuleb autonoomse 

piirkonna valitsuselt. (PV Upscale 2007) 

Hispaania tehniline ehitusseadustik on põhiline seadus, mille eesmärgiks on parandada 

hoonete turvalisust ja elamiskõlbulikkust läbi ratsionaalse energiakasutamise (piirates 

nõudlust), soojus- ja valgustussüsteemide efektiivsemaks muutmise ja päikeseenergial 

põhinevate tehnoloogiate kasutamise (soojus ja elekter (fotogalvaanilised elemendid). See 

kehtib uute hoonete ja renoveeritud hoonete (pinnaga üle 1000 m
2
, kus üle 25% suletud 

alast on mõjutatud) puhul. (Ibid.) 

Hoonete ehitusmaht on suurem kui mitmes teises riigis seoses demograafiliste muutustega 

ühiskonnas. Riigi kontrolli lõdvendamine nõudlusele paremini reageerimiseks, tõi 

Hispaanias kaasa spekuleerimise ja maade hinna tõusu. Samas tõi see endaga kaasa ka 



   

15 

 

elamispindade arvukuse kasvu. Kasv tulenes mitmest faktorist: suurenenud nõudlus tänu 

majanduskasvule ning demograafilistele muutustele ühiskonnas ja vabamale 

laenupoliitikale. Tagajärjeks on infrastruktuuri kurnatus ning piirkonniti liiga tihe või hõre 

asustus. Hindade inflatsiooni peatamiseks rakendati lõpuks piirangud. Hispaanias on 

keskvalitsuse ja omavalitsuse vahel kaks valitsemiskihti. Nendeks on autonoomsed 

kogukonnad, mis tagavad planeerimise seadusandluse ja provintsid, mis annavad sellest 

lähtuvalt üldise ruumilise raamistiku. (Ibid.) 

 

 

1.7 Planeerimine ja ehitamine Iirimaal 

 

Iirimaa planeeringu süsteem on tsentraliseeritud ja hierarhiline. Seadusandluse ja 

strateegiate eest vastutab keskkonna, pärandi ja kohaliku omavalitsuse osakond. Euroopa 

mõistes on sealne kolmanda osapoole poolt juhitav Planeeringu Apellatsiooni Nõukogu. 

Keskkonnakaitse Agentuur vastutab oluliste keskkonda puudutavate otsuste eest ning 

seeläbi on planeeringu süsteem piiratud maa kasutamise otstarvetega. Keskvalitsus seab 

õiguslikud ja otstarbelised piirangud kohalikele omavalitsustele ning on seejärel ülevaataja 

rollis. Iirimaal ei ole seadusega ettenähtud normi, mis puudutavad elamispindade arvu või 

eesmärke. (Oxley jt 2009) 

Kohalik planeering peab silmas pidama Riikliku Ruumi Strateegiat. Arenguplaan paneb 

paika kohaliku võimu strateegiad maakasutuse kontrollimiseks ja arendamiseks, ning 

näitab maa ostarvet kindlates piirkondades. Kohalik võim arvestab nõudlusega ja 

võimaldab sellest lähtuvalt vajamineva, olles kooskõlas riikliku ja regionaalse strateegia ja 

juhistega. Enamikes kohalikes omavalitsustes on eraldi arenduse osakonnad, mis töötavad 

kõrvuti planeeringu osakonnaga. Iirimaal on planeerimissüsteemis kaks eripära. Esimene 

on Strateegiliste Arengutsoonide loomise võimalus, mis lihtsustab planeeringu avalduse 

esitamist ja teine on akt, mis lubab lihtsustatud planeeringu protsesse põhiliselt ärihoonete 

rajamisel Dublinis Liffey jõe kallastel. Iirimaa on sarnaselt Hispaaniaga, hoonete 

ehitusmahu järgi riikide seas esirinnas ning see tuleneb suuresti demograafilistest 

muutustest. Turul toimuvatele muutustele on Iirimaa, võrreldes teiste riikidega, kõige 

vastuvõtlikum. (Ibid.) 
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1.8 Planeerimine ja ehitamine Hollandis 

 

Holland on detsentraliseeritud riik, kus on hästi integreeritud keskkonnaplaneerimise 

süsteem, mis tugineb keskkonna kaitsele ja säilitamisele. Maa kasutamisel lähtutakse 

keskvalitsuse poolt etteantud reeglitest. Ruumiline planeering on olnud äärmiselt oluline ja 

läbimõeldud. Maakasutuse kõige olulisem dokument on omavalitsuse poolt välja antav 

maakasutuse plaan. Ehitusloa võib väljastada ainult arendusele, mis on kooskõlas selle 

plaaniga. Planeeringu ja hoonestuse strateegiad on omavahel seotud. Läbi dotatsioonide 

mõjutas riik eluasemete hulka ja asukohti. Riiklik ruumi strateegia (vaadatakse üle mõne 

aasta tagant) on omavalitsustele tõlgendamiseks ja rakendamiseks. (Oxley jt 2009) 

Maapiirkonnad on tugevalt reguleeritud, vältimaks linnastumist. 1965. aasta Planeeringu 

Seadus on kogu süsteemi nurgakivi. Kohalik võim määratleb detailselt, riiklikest 

juhtnööridest lähtuvalt, milleks maad kasutatakse. (Ibid.) 

Sarnaselt Suurbritanniale on ka Hollandis hoonete hinnad kasvamas kiiremini kui teistes 

riikides, kuid uute hoonete ehitusmaht väike. Hollandis on kohalikud institutsioonid 

aktiivselt seotud tehingutega maa turul ning arendamiseks valmis oleva maa 

võimaldamisega. Vastuvõtlikkus turul toimuvatele muutustele on siin teistest madalaim. 

Nii Hollandis, kui Inglismaal on elamispindade pakkumine paigalseisust olenemata 

hinnatõusul. Lisaks väidetakse, et planeerimine on Hollandis aidanud kaasa madala 

hinnaga pakkumise paindlikkusele. Tuues veel paralleele Inglismaaga, on ka Hollandis 

piirangute ja stiimulite suhe paigast ära, arendamaks soovitavat maad. Erinevus seisneb 

selles, et valitsus on seisukohal, et toetab piisavalt arendamist, väites et vajamineva maa 

maht on arendamiseks tagatud. Dotatsioonide kasutamine infrastruktuuri kulude 

tasumiseks võimaldab läbi viia ühiskondlikult vajalikke, kuid rahaliselt mitte tulutoovaid 

arendustöid. (Ibid.) 
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2. PLANEERIMINE JA EHITAMINE EESTIS 

 

2.1 Planeerimise ja ehitamise taust Eestis 

 

Eesti planeerimissüsteem on ühest küljest hierarhiline, st liigilt detailsema planeeringu 

koostamisel tuleb järgida liigilt üldisemas kehtestatud planeeringus sätestatut, et tagada 

ruumilise arengu järjepidevus. Teisest küljest on liigilt detailsema planeeringu koostamisel 

võimalik suhteliselt lihtsalt muuta liigilt üldisemat kehtestatud planeeringut, et tagada 

operatiivne reageerimine muutuvatele vajadustele. Planeeringuid on väga mitut liiki ning 

nad erinevad nii mastaabilt kui ka koostamise eesmärgilt. Planeeringusüsteemis on kaks 

selgelt eristatavat piiri erinevate planeeringuliikide vahel – detailplaneering on ainuke 

planeering, mis tegeleb krundiga/kinnistuga ja maakonnaplaneering on üldistusastmelt 

viimane planeering, mis tegeleb maakasutuse planeerimisega. Maakonnaplaneering on 

üldplaneeringu koostamise aluseks. Selle eesmärgiks on kogu valla või linna territooriumi 

või selle osa ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine. Üleriigiline 

planeering ei ole enam klassikaline maakasutusplaan, vaid riigi ruumilise arengu strateegia. 

(BSR Interreg III B project 2016a) 

Eesti planeerimissüsteemis domineerib Euroopalik planeeringu kultuur. Euroopaliku 

planeeringu kultuuriga maades kasutatakse kohaliku omavalitsuse planeerimisalase 

pädevuse, õiguste ja kohustuste iseloomustamiseks mõistet kohaliku omavalitsuse 

planeeringu monopol. See tähendab, et kohalikul omavalitsusel on ruumilise planeerimise 

küsimuste üle otsustamisel täielik ja lõplik otsustusõigus. Täielik ja lõplik otsustusõigus 

oma territooriumi planeerimisel ja ehitusküsimuste otsustamisel on  põhiseadusega, 

kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega ja planeerimisseadusega kohalikule 

omavalitsusele antud ka Eestis. Seda rõhutab ka Euroopa Kohaliku Omavalitsuse Harta, 

mille kohaselt on kohaliku omavalitsuse volitused oma võimupiirides täieulatuslikud ja 

eksklusiivsed. Oma haldusterritooriumi ruumiline planeerimine kuulub Eestis ja kõigis 

demokraatliku korraldusega Euroopa maades kohaliku omavalitsuse võimupiiridesse. 

Täielik ja lõplik või täieulatuslik ja eksklusiivne otsustusõigus ei tähenda siiski absoluutset 
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ja piiramatut õigust. Kohalik omavalitsus peab planeerimisalaste otsuste langetamisel 

(Planeerimise põhimõtted ja olemus):  

 arvestama/järgima kehtivaid seadusi ja neist tulenevaid kitsendusi; 

 tegema otsuste langetamisel koostööd kohaliku kogukonnaga, riigiasutustega, 

mittetulundusühingutega ja teiste huvitatud isikutega; 

 tagama erinevate huvide tasakaalustatud arvestamise.  

Seega tähendab kohaliku omavalitsuse planeeringu monopol, et ainult kohalikul 

omavalitsusel on oma haldusterritooriumil planeerimisotsuste langetamise õigus ning 

samas tähendab see ka, et kohalikul omavalitsuse lasub täielik vastutus nende otsuste 

seadusekohasuse ja sisulise õigsuse eest. (Ibid.) 

Eesti linnaplaneerimisele oli kindlasti pöördelise tähtsusega 1913. aastal toimunud Suur-

Tallinna üldplaneeringu võistlus, mille võitis Soome arhitekt Eliel Saarinen. See oli 

esimene kaasaegne linna pikaajalise ruumilise arengu käsitlus Eestis, mis oli suuresti 

eeskujuks kogu kahe suure sõja vahelisele, esimese iseseisvusperioodi linnaplaneerimisele. 

Kahe suure sõja vahel tehti vaid mõned üksikud linna või suuremate linnaosade üldised 

planeeringud. Põhiline planeerimistöö toimus tänapäeva mõistes detailplaneerimise 

tasandil. Esimene planeerimist käsitlev seadus Eestis jõustus 1939. aastal, milleks oli 

ehitusseadus. Seadus toimis vaevalt kaks aastat, Eesti okupeerimiseni Nõukogude Liidu 

poolt 1940 a. suvel. Seadus reguleeris planeerimist vaid linnades. (BSR Interreg III B project 

2016a) 

Kaasaegse planeerimis- ja ehitusseaduse ettevalmistamine algas juba enne Eesti 

iseseisvumist 1991. aasta 20. augustil. Planeerimis- ja ehitusseadus (PES) jõustus 22. juulil 

1995 ning toimis suuremate muudatusteta rohkem kui seitse aastat. PES-i kehtivuse ajal 

koostati “Üleriigiline planeering Eesti 2010” (kehtestati septembris 2000), maakondade 

üldist territoriaal-majanduslikku arengut käsitlevad maakonnaplaneeringud kõikides 

maakondades, paljude valdade/linnade üldplaneeringuid ja detailplaneeringuid, koostamise 

lõppfaasi oli jõudnud maakondlik teemaplaneering “Asustust ja maakasutust suunavad 

keskkonnatingimused”. Nende planeeringute koostamise kogemus, planeeringuvaidlused ja 

kohtulahendid tõid välja mitmed PES-i puudused ning täpsustamise ja muutmise 

vajadused. 1. jaanuaril 2003 jõustunud planeerimisseaduses püüti järjepidevuse huvides 

säilitada planeerimis- ja ehitusseaduse planeerimise osa struktuuri ja senist sõnastust, 
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muudatused ja täiendused viidi sisse vaid sinna, kus see oli vältimatu. Kõige radikaalsem 

muudatus võrreldes PES-iga seisneb selles, et senise seaduse planeerimise ning 

projekteerimise ja ehitamise osa on lahutatud eraldi seadustesse. Viimaseid käsitlev 

ehitusseadus jõustus samuti 1. jaanuaril 2003. Selle muudatuse põhjuseks oli põhiliselt 

asjaolu, et ehitusala oli Keskkonnaministeeriumi valitsemisalast üle viidud Majandus- ja 

kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalasse. (Ibid.) 

Planeerimisseadus annab ette üldised tingimused, kuidas planeeringu protsesse läbi viia. 

See kuidas protsessi aga täpselt läbi viia, on omavalitsuse otsustada. Ideaalis peaks 

omavalitsus praegusest rohkem rakendama oma kaalutlusõigust ja rolli avaliku huvi 

esindajana, hinnates iga planeeringu puhul eraldi, kellele ja kuidas seda täpselt 

avalikustada. (Viljasaar jt 2012) 

Hetkel kehtiv planeerimisseadus jõustus 1. juulil 2015. aastal. Kehtetus seaduses 

muudatuste tegemisel tekkisid vastuolud, seadus oli raskelt loetav ning võimaldas seda 

erinevalt tõlgendada. Kehtiv planeerimisseadus käsitleb kogu riigi territooriumit, nii maa- 

kui ka veeala, õhuruumi ja maapõue. (Planeerimisseadus 2015) 

1.juulil 2015. aastal muutus lisaks planeerimisseadusele ka ehitusseadus, mis nimetatud 

kuupäevast kannab nime ehitusseadustik. Kehtiv seadustik koondab endas ehitusseaduse, 

teeseaduse ja ohutusseaduste sätted. Ehitusseadustik muudab ehitise ja ehitamise mõisteid 

ning muutis oluliselt ehitamisest teavitamist. Uute mõistetena kasutatakse seadustikus 

ehitus- ja kasutusteatist ning muutunud on ka nõuded projekteerimistingimuste 

taotlemiseks ja väljastamiseks. (Ehitusseadustik 2015) 

 

 

2.2 Planeerimis- ja ehitusalased juhendmaterjalid Eestis 

 

Planeerimise paremaks toimimiseks koostatakse mitmesuguseid dokumente: arengukavad, 

ehitusmäärused, strateegiad, visioonid jne, aga kõige enam tulenevad meie elukeskkonna 

ruumilised põhimõtted ja muutused planeeringutest. (Viljasaar jt 2012) Lisaks on 

koostatud erinevaid juhendmaterjale, mille ülesandeks on aidata planeerimisega seotud 

seaduste ja regulatsioonide ühetaoline sisuline interpreteerimine. Kuna Eestis sisuliselt 

sobivaid planeeringulahendusi tutvustavaid suuniseid praktiliselt ei ole, siis peamiseks 
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sobivaks vormiks on juhend- ja infomaterjalide koostamine asustuse suunamist 

puudutavate teemade kaupa. (Leetmaa 2012) 

Järgnevalt tutvustab autor Eestis koostatud planeerimis- ja  ehitusalaseid juhendeid.  

 

 

2.2.1 Tallinna planeeringute juhend 

 

Juhendi on koostanud Linnalabor & b210. Juhendi koostamisel on Linnalabor lähtunud 

oma rollist linnauuringute sõltumatu kompetentsikeskusena. Koos loomeüksus b210ga 

viidi juhendi koostamisel läbi intervjuusid ja töötubasid kodanikuühenduste esindajate ning 

ekspertidega, selgitades välja nende ootused juhendile, täpsustades sisu, koostades 

ettepanekuid, diskuteerides planeerimise kitsaskohtade üle ning vaieldes võimalike 

ideaalsete lahenduste üle. Juhendi koostamisel on kasutatud erinevaid allikaid, nii 

ruumilise planeerimise olemuse kohta kui ka planeeringute protsessi kohta. (Viljasaar jt 

2012) 

Juhend on mõeldud kõigile, kes huvituvad planeerimismaailmas toimuvast, soovivad oma 

elukeskkonna kujundamisel kaasa rääkida või tahavad planeerimiskeelest aru saada. 

Juhend on eelkõige mõeldud Tallinna elanikele, kuigi üldised mõisted ja 

planeerimissüsteemi loogika on kohaldatav teistessegi omavalitsustesse. Lisaks on siin 

nõuandeid ja mõtlemisainet praktikutest planeerijatele ning erinevatele ametitele, et neil 

oleks võimalik oma tööd paremini teostada, erinevaid huvigruppe edukamalt kaasata, 

planeerimissüsteemi toimimist efektiivsemaks muuta ja ühiskonna soovidega kohandada. 

(Ibid.) 

Juhendi näol ei ole tegemist ametliku dokumendiga, vaid niinimetatud teejuhiga, mis 

tutvustab planeerimise toimimist ja selles peituvaid võimalusi. Erinevalt ametkondadest, 

kes peavad kõigis olema juriidiliselt korrektsed, on juhendis püütud teemad esitleda 

võimalikult lihtsalt ja kodanikele arusaadavalt. Juhendi eesmärgiks on tõsta kodanike 

teadlikkust ruumi kujunemisest, anda kergesti mõistetavat ja kompaktset teavet Tallinna 

planeerimissüsteemi kohta: selgitatakse põhjalikult lahti planeerimisprotsessid ja -

hierarhia, neis esinevad mõisted ning planeerimist mõjutavad faktorid. (Ibid.) 
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Tallinna planeerimise juhendis on välja toodud üld- ja teemaplaneeringu protsess ning 

samuti ka detailplaneeringu protsess. Protsesside puhul on välja kõik olulised etapid, mida 

tuleb läbida planeeringute koostamisel alustades algatamisest kuni kehtestamiseni. Selgelt 

ja arusaadavalt on välja toodud lahti seletatud protsesside etapid ning mida mingis etapis 

tehakse. Põhjalikumalt on selgitatud ning illustratsioonidega näidatud detailplaneeringu 

protsess, kuna see puudutab kodanikke kõige enam. Tihti soovitakse kinnistule leida 

kasutust, kuid ei osata seda realiseerida. (Ibid.) 

Juhendis on välja toodud ka Tallinna planeeringud. Käsitletakse nii üld-, teema- kui ka 

detailplaneeringuid. Tallinna üldplaneering kehtestati 2001. aastal. Praeguseks on jõutud 

aga arvamuseni, et 2001. aastal paika pandud maakasutuse, liikluse, haljastuse jt 

põhimõtete edasi töötamisel ei koostata enam üht üldist dokumenti, vaid uuendatakse 

üldplaneeringut linnaosade kaupa. Lühidalt on tutvustatud ka teema- ning 

detailplaneeringuid. (Ibid.) 

Üheks oluliseks osaks juhendis on planeeringute lugemise osa. Planeeringuga tutvudes 

seisab lugeja silmitsi hulga teksti- ja graafilise materjaliga. Juhendis on selgitatud millistest 

osadest üld- ja detailplaneeringu kaust tavaliselt koosneb ning millist infot see sisaldab. 

Lisaks on välja toodud ka detailplaneeringu sõnastik, kus on selgitatud detailplaneeringu 

põhijoonisest arusaamist. (Ibid.)  

Kõige enam puutuvad linnakodanikud kokku detailplaneeringu koostamisega. 

Detailplaneering koostatakse kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumi osa kohta ning 

vajaduse korral avalikes veekogudes kaldaga püsivalt ühendatud või kaldaga 

funktsionaalselt seotud ehitiste planeerimiseks. (Planeerimisseadus § 124 lg 1) Selleks, et 

koostatud detailplaneeringust aru saada, on eelpool kirjeldatud juhendil oluline osa. 

Juhendis on kirjeldatud planeeringute protsesse ning olulisi etappe planeeringu 

koostamisel.  

 

 

2.2.2 Kaasava planeerimise juhend 

Kaasava planeerimise juhend on koostatud lugemiseks ja abimaterjaliks kõigile,  kes 

kujundavad meid ümbritsevat keskkonda. Juhendi sihtgrupiks on eelkõige  
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kodanikuühendused ja kohalikud omavalitsused, kuigi ka teistele olulistele  osapooltele – 

näiteks arendajatele ja planeerijatele – võib juhend kasulik  olla. Käsiraamat on koostatud, 

et juhend hõlbustaks koostööd, vastastikust mõistmist ja ühistele otsustele jõudmist. 

Käsiraamatu eesmärk on kõigi osapoolte hea tahte ja juhendis olevate soovituste abil jõuda 

sinnani, et lihtsalt kaasatud olemise asemel leitakse lahendusi ühiselt, läbi tõelise 

osalusplaneerimise. (Viljasaar, Tillemann 2012) 

Koondjuhend koosneb kuuest osast. Kaks esimest on teoreetilised, andes põgusa ülevaate 

planeerimisalasest seadusandlusest, olulistest osapooltest ja osalusplaneerimise 

põhimõtetest. Kolm järgnevat osa on praktilisemad ning sisaldavad kaasamis- ja 

osalemissoovitusi kõigis planeerimisprotsessi etappides, juhiseid kaasamise hea tava 

koostamiseks ning valikut kaasamisalaseid tööriistu. Lisaks on välja toodud juhendi 

kokkuvõtvas osas väärtuslik info, missugustel juhtudel millisest mudelist lisateavet otsida. 

Koondjuhendi üheks mahukamaks ning olulisemaks osaks on  ülevaade planeeringu 

koostamise protsessist koos selgituste ja soovitustega, kuidas kaasamispõhimõtteid järgides 

planeerimisprotsessi tõhustada. (Ibid.) 

Kaasava planeerimise juhendi koostamisel selgus, et Eesti ühiskonnas on vajadus, aga ka 

igakülgsed eeldused,  tahe ja võimalused, edendada avaliku võimu ja kodanikuühenduste 

planeerimisalast koostööd. Kogutud teave ja kogemused peegeldavad edasist 

koostööpotentsiaali, mida Eesti planeerimissüsteemi edasiarendamisel kasutada. (Ibid.) 

 

 

2.2.3 Päästeameti tegevused ruumilises planeerimises. Käsiraamat 

 

Tulenevalt päästeseadusest on päästeasutuse tegevuse eesmärk turvalise elukeskkonna 

kujundamine ja hoidmine, ohtude ennetamine ning operatiivne ja professionaalne 

abistamine. (Päästeseadus § 2 lg 1) 

Päästeameti rolli ruumilises planeerimises saab jaotada kaheks. Esiteks koostamisel 

osalemine ja nõustamine ning seisukohtade andmine ning teiseks kooskõlastamine. 

(Päästeamet 2014) Täpsed ruumilise planeerimise tegevused ja Päästeameti roll on välja 

toodud Lisas 1.  
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Käsiraamatu esimene peatükk tutvustab lühidalt ruumilise planeerimise erinevaid etappe, 

sealhulgas ka keskkonnamõju strateegilist hindamist (KSH) kui olulist osa ruumilises 

planeerimises ning planeeringute lugemist. Teises peatükis on selgitatud seadustest 

tulenevat Päästeameti rolli nii planeeringute kui keskkonnamõju strateegilise hindamise 

osas. Kolmas peatükk toob ära Päästeameti põhimõtted keskkonnamõju strateegilise 

hindamise programmi ja aruande osas seisukoha andmisel ning erinevate 

planeeringuliikide kooskõlastamisel. (Ibid.) 

Päästeametil on ruumilises planeerimises eelkõige järgmised huvid (Ibid.): 

 Millised on planeeritavast ümbruskonnale tulenevad riskid? 

 Millised on ümbruskonnast planeeritavale tulenevad riskid? 

 Milline on planeeritava mõju päästetöö toimepidevusele? 

 Kas planeeritava puhul on tagatud päästetöö teostamise võimalikkus? 

 Milline on planeeritava vastavus tuleohutusnõuetele?  

Päästeameti kaasamise ja koostamisel osalemine on sätestatud planeerimisseaduses. 

Planeerimisseaduses on välja toodud juhtumid, millal Päästeameti kaasamist peetakse 

vajalikuks. Kaasamiseks saab pidada ka Päästeametilt KSH vajalikkus ja/või programmi 

osas seisukoha küsimist. Detailplaneeringu puhul ei ole alati KSH koostamise kohustust. 

Kui detailplaneeringuga on koostatud KSH, peab selle aruanne olema kooskõlastamise 

ajaks kättesaadav. Kui planeeritakse uut suurõnnetuse ohuga ettevõtet või muudatusi 

olemasolevas suurõnnetuse ohuga ettevõttes, siis on planeeringu hindamiseks vajalik 

planeeringu juurde kuuluv riskianalüüs. Kui seda ei ole tehtud KSH raames, peab 

nimetatud riskianalüüs olema tehtud eraldi ja edastatud Päästeametile. KSH raames võib 

tekkida täiendav vajadus teha Päästeametiga koostööd. Kui detailplaneeringu puhul KSH-d 

ei tehta (näiteks suurõnnetuse ohuga ohualasse ehitamisel), peab kohalik omavalitsus 

Päästeametit planeeringu algatamisest teavitama ning kaasama planeeringu koostamisse 

enne planeeringu kooskõlastamiseks esitamist. Päästeametil on siis võimalik anda 

olemasolevaid riskihinnanguid ja soovitusi ning teavitada Päästeameti poolt välja töötatud 

põhimõtetest võimalikult varajases staadiumis, mis võib tagada ka kiirema 

kooskõlastusprotsessi. Päästeametiga kooskõlastamine on planeeringute puhul sätestatud 

planeerimisseaduse § 17 lõike 2 punktis 3. (Ibid.) 
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2.2.4 Planeerimise põhimõtted ja olemus 

 

Planeerimise põhimõtete ja olemuse juhend on suunatud kõigile, kes soovivad 

planeerimisprotsessist osa võtta. Juhend koosneb kolmest peatükist. Esimeses peatükis 

tuuakse välja kaasaegse planeeringu kultuuri kujunemine ja alused, mis jaguneb ruumilise 

planeerimise kujunemise Euroopas ja Eesti planeerimissüsteemi kujunemise 

alapeatükkideks. Teises peatükis tutvustatakse ruumilise planeerimise põhimõtteid ja 

olemust. Kolmandas peatükis tuuakse välja planeeringusüsteemi põhiprintsiibid. 

(Planeerimise põhimõtted ja olemus 2012) 

Juhend baseerub planeerimisseadusele, kasutatud on ka Euroopa Kohaliku Omavalitsuse 

Hartat, Euroopa Regionaalse/Ruumilise Planeerimise Hartat, Ljubljana deklaratsiooni ja 

Eesti põhiseadust. (Ibid.) 

Juhendisse pole lisatud jooniseid ega tabeleid. Rahastajaks oli Rahandusministeerium. 

(Ibid.) 

 

 

2.2.5 Soovitused detailplaneeringu koostamiseks 

 

Soovitused on ennekõike suunatud seadusjärgselt detailplaneeringu koostamisega 

tegelevale kohalikule omavalitsusele, kuid samuti mõeldud kasutamiseks kõigile 

detailplaneeringute koostamisega kokku puutuvatele isikutele: tellijatele, planeeringu 

koostamisest huvitatud isikutele, konsultantideleprojekteerijatele jt. Soovituste 

ülesanneteks on praktiliste juhiste andmine kohalikule omavalitsusele detailplaneeringu 

algatamise, koostamise, avalikustamise ja menetlemise toimingute teostamiseks, 

seadusandlike aktide selgitamine ning seeläbi detailplaneeringute koostamise ja koosseisu 

ühtlustamine riigis. Soovitused tuginevad seadustele ja nende alusel koostatud 

õigusaktidele, ennekõike planeerimisseadusele. (Arhitektuuribüroo Siim & Põllumaa OÜ 

2003) 

Käsiraamat koosneb kümnest peatükist. Esimene kuni viies peatükk kirjeldavad 

detailplaneeringu protsessi ning kuues kuni kümnes detailplaneeringuga seotud olulisi 

aspekte. (Ibid.) 
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Esimene peatükk keskendub detailplaneeringu olemusele, kus tuuakse välja 

detailplaneeringu koostamise kohustuslikkus, kohaliku omavalitsuse otsustusõigus, 

katastritoimingute ja ehitusprojekti koostamise alus, avalikkus, demokraatlikkus jne. 

Teises peatükis kirjeldatakse detailplaneeringu algatamise menetlust, kus on kõik etapid 

selgelt välja toodud. Kolmandas peatükis tuuakse välja detailplaneeringu koostamine ja 

avalikkuse kaasamine, neljandas peatükis detailplaneeringu kooskõlastamine ja 

avalikustamine. Viiendas peatükis kirjeldatakse järelvalve osa detailplaneeringu 

koostamise üle, kuuendas peatükis tuuakse välja detailplaneeringu kehtestamine. (Ibid.) 

Seitsmendas peatükis kirjeldatakse detailplaneeringu koostamist lihtsustatud korras, 

kaheksandas detailplaneeringuga seotud dokumentide arhiveerimist, üheksandas 

planeeringute arvestuse pidamist ning kümnendas peatükis detailplaneeringu elluviimist. 

(Ibid.) 

Põhineb aegunud planeerimisseadusel, kuna on koostatud 2003. aastal. Kasutatud on ka 

maakatastriseadust. Käsiraamatus on kasutatud palju skeeme ja joonised. (Ibid.) 

 

 

2.3 Juhendite olulisus ruumilises planeerimises 

 

Juhendmaterjalide ja käsiraamatute koostamine aitab oluliselt parandada arusaamist 

planeerimisprotsessist. Juhendmaterjalide kasutusala ei piirdu ainult erinevate tasemete 

planeeringutega, vaid puudutab ka riiklike ja kohalike strateegiate, arengukavade, 

transpordi- ja liikluslahenduste, suuremate rahastamisotsuste, lubade menetlemise, 

riigimaade munitsipaliseerimist/erastamist ning teiste ruumilise mõju ning asustuse arengut 

puudutavaid toiminguid. Juhendite tulemusel on nii riigi- ja kohaliku omavalitsuse 

ametnikel kui ka arendajatele ning planeerijatele selgem hinnata tegevuste ja planeeringute 

vastavust E2030 riiklikele eesmärkidele. (Jüssi 2012) Planeerimisalaste juhendite 

koostamine omavalitsuse tasandil on oluline ka kohaliku omavalitsuse kodanikele, kes 

soovivad planeerimisprotsessis osaleda, kuid ei tea kuidas ja millisel moel nad seda teha 

saavad. 

Ülalpool kirjeldatud juhendid ja käsiraamatud tuginevad kehtetule planeerimisseadusele. 

Juhendeid ja käsiraamatuid on hetkel koostatud vähe ning uusi, lähtuvalt juulis kehtima 
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hakanud seadusest kohaliku omavalitsuse tasandil, koostatud pole. Eelmine 

planeerimisseadus oli rohkem segadust tekitavam kui sellel aastal kehtima hakanud 

planeerimisseadus, kuna struktuur oli laialivalguv. Kuigi 1. juulist 2015 kehtima hakanud 

planeerimisseadus on struktureeritum ning selgem kui eelmine, tekitab see tavakodanikus 

ikka segadust. Lisaks planeerimisprotsessile on küsimusi tekitav ka ehitusseadustiku 

muutused.  

Juhendite eesmärgid on erinevad. Järgmiselt toob autor välja planeerimisalaste juhendite 

eesmärgi, toetudes Mari Jüssi eksperthinnangule (Jüssi 2012): 

 juhendid loovad platvormi sisuliseks koostööks ning mitte ainult planeerimise 

menetluse korrektsuseks,  

 juhendid loovad platvormi riigi ja KOV ametnike planeeringute lähteülesannete 

koostamiseks, planeeringute jt ruumilise mõjuga tegevuste kooskõlastamiseks ja aktiivseks 

osalemiseks, 

 juhendid loovad raami riigi ja KOV ametnike ja planeerijate sisulise kompetentsi ja 

planeerimise taustauuringute arendamiseks (erinevate valikute laiemate mõjude nägemine 

ja analüüsimine), 

 juhenditega pööratakse erilist tähelepanu arendustegevustele, millel võib olla mitme 

praeguse KOV piire ületav mõju, 

 juhendid annavad aluse ajaliste prioriteetide seadmiseks arendusalade ja/või tegevuste 

valikul ja ühtlasi ka kahaneva/säilitava planeerimise puhul valikute tegemiseks 

 toimepiirkonna määramise alused, 

 alused selleks, et defineerida detailplaneeringud, mille elluviimine ei taga kestlikku 

arengut või on vastuolus riiklike arengueesmärkide täitmisega, 

 annab juhised planeeringute seireks ja järelhindamiseks, 

 millistel alustel hinnata, kas kehtestatud dokumente järgitakse ja riiklikke eesmärkide 

saavutamise suunas liigutakse.  

Igal omavalitsusel võiks olla planeerimis- ja ehitusalane juhend või käsiraamat, mida 

inimesed saaksid kasutada teadlikkuse suurendamiseks ning oma rolli mõistmiseks. 

Kohalikes omavalitsustes koostatakse määruseid, näiteks ehitusmäärus, mis teoreetiliselt 

peaks aitama inimestel mõista ehitustegevuse valdkonda. Määrused on õiguslikud alused, 

mida tuleb arvestada ehitustegevusel, kuid seal pole lahti kirjutatud kodanikule mõistetavas 
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keeles. Kui kodanik ei saa aru, mida ta teha saab ning võiks, siis inimesed ei tunnegi selle 

vastu huvi.  

Avalikkuse teadlik osalemine kohaliku omavalitsuse töös, aitab kaasa nii tihe- kui ka 

hajaasustuse alade arenemisele. Tihtipeale ei ole omavalitsuses töötavad ametnikud 

piisavalt pädevad vastama linnakodanike küsimustele. Probleem võib seisneda selles, et 

väikestes omavalitsustes ei ole iga ala spetsialisti vaid mitme erineva valdkonnaga tegeleb 

ainult üks isik. Sellest tulenevalt peaksid inimesed oskama oma õiguste eest seista ning 

vähemalt oma kinnistuga seotud vajalikud toimingud ära tegema, olgu selleks 

detailplaneeringu koostamine või hoone olemasolu kontrollimine ehitisregistris.  
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3. MATERJAL JA METOODIKA 

 

3.1 Ülevaade Mustvee linnast 

 

Töö piirkonnaks on valitud Mustvee linn. Mustvee linn asub Jõgeva maakonna kirdeosas, 

Peipsi järve läänerannikul Mustvee jõe suudmes. Linn on Peipsi eestipoolse ranna suurim 

asula. Linna mainitakse esmakordselt 1493. aastal Mustu nimega. (Mihhailov 2008) 

Mustvee linnavalitsuse andmetel on 1.jaanuari 2016. aasta seisuga linnas 1348 elanikku.  

 

 

Joonis 1. Mustvee linna asukoht Jõgeva maakonnas 

 

Mustvee linna üldpindala on 546 ha. Linna jaotab kaheks läänest itta suubuv Mustvee jõgi, 

mille pikkus on 28 km ja valgala pindala 182 m
2
. (Pommer & Kuuse 1993) Kahte linna osa 

ühendavad maanteesillad ning jalakäijate rippuvad sillad. Tänavad ja hoonestatud ala 

kulgeb mööda Peipsi rannikut põhja (peamine tänav on Narva tänav), piki Pihkva ja Aia 

tänavat lõunasse kuni Kasepää valla piirini ning jõekaldaid ja Tartu tänavat ääristavalt 

läände. (EE 2003 s. v. Mustvee) 
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Linnas on viis kirikut, kaks kooli, lasteaed, poed, turg, auto tehniline ülevaatuspunkt, 

autoremonditöökojad, haigla, polikliinik ning erinevad majutusasutused. Enamus linna 

haldus-, kultuuri- ja tervishoiuasutusi ning teenindusettevõtteid paikneb Tartu ja Narva 

tänava ääres (Ibid.).     

Mustvee linna territooriumist on 18 ha hoonestatud, 33 ha üldkasutatavate rajatiste all, 

metsa- ja pargialasid on 44 ha, muud haljasmaad 144 ha ja 307 ha reservmaad. 

(Projekteerimisbüroo Maa & Vesi 2011) 

 

 

3.2 Planeerimine Mustvee linnas lähtudes planeerimisseadusest ja 

Mustvee linna üldplaneeringust 

 

Lähima 10 kuni 15 aasta perspektiivis on Mustvee linna eesmärgiks linna territooriumil  

elanikele, külalistele ja turistidele võimalikult soodsate elamis- ja puhkamistingimuste 

tagamine. Kõik eluks vajalikud peamised funktsioonid, sealhulgas valdav osa töökohti ja 

arengutempole vastav sotsiaalne infrastruktuur peavad selleks asuma linna piires. Nii saab 

linn toimida ühtlasi tõmbekeskusena ümbruskonna valdadele. Seega on omavalitsuse 

ülesanne, läbi igapäevase planeerimise korraldamise ja ehitustegevuse ning linnaruumi 

heakorras hoidmise kontrolli, tagada tasakaalustatud linnaruum. Linnas peavad olema 

turvalised liikumisteed ja hõlpsad avalikud pääsud veekogude äärde ning puhke- ja 

haljasaladele ning hästi toimivad avalikud ja sotsiaalsed teenused. (Projekteerimisbüroo 

Maa & Vesi AS 2011) 

Planeerimisel lähtutakse planeerimisseadusest, kuid erinevaid põhimõtted on sätestatud ka 

Mustvee linna üldplaneeringus. Kohaliku omavalitsuse tasandil käsitletakse 

üldplaneeringut, kohaliku omavalitsuse eriplaneeringut ning detailplaneeringu. Mustvee 

linna üldplaneeringu on koostanud Projekteerimisbüroo Maa & Vesi AS 2011, Mustvee 

linna tellimisel. Üldplaneeringu kehtestas Mustvee linnavolikogu 28.02.2012. aastal.  

Mustvee linna territooriumil on ehitustegevuse kavandamisel või maakasutuse muutmisel 

detailplaneeringute koostamine kohustuslik. See tähendab, et uute hoonete ehitamine, 

olemasolevate hoonete laiendamine suuremas mahus kui 33% hoone maapealsest  
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kubatuurist ja maa-alade jaotamine kruntideks on lubatud ainult kohaliku omavalitsuse  

poolt kehtestatud detailplaneeringu alusel. (Projekteerimisbüroo Maa & Vesi AS 2011) 

Üldplaneeringuga on kehtestatud detailplaneeringu koostamise kohustusest loobumise 

võimalused (v.a riikliku kaitse  alla võetud maa-alal ja miljööväärtuslikul hoonestusalal), 

mida saab rakendada kui (Ibid.): 

1. Soovitakse üldplaneeringuga määratud tootmismaa juhtotstarbega olemasoleval  

tootmismaa krundil olemasoleva tootmishoone laiendamiseks ehitusprojekti koostamist 

eeldusel, et projekti alusel kavandatavad hoone(d) ei laiene kokku üle 33% olemasolevate 

hoone(te) maapealsest kubatuurist.  

2. Koostatakse ehitusprojekt, millega soovitakse laiendada olemasolevate ühiskondliku 

ehitise, ärihoone või elamu maapealse osa kubatuuri kuni 33 %. 

3. Soovitakse olemasoleva hoonestuse vahele jäävale ühele üldplaneeringuga määratud 

väikeelamumaa juhtotstarbega krundile üksikelamu ehitusprojekti koostamist ja 

püstitamist, kui uue üksikelamu projekteerimisel ja ehitamisel järgitakse piirkonna 

hoonestuslaadi ja planeerimispõhimõtteid ning kohalik omavalitsus  on saanud 

projekteerimistingimuste eelnõu kohta naaberkinnisasja omanike kirjaliku nõusoleku.  

4. Mitme hoonega hoonestatud krunt jagatakse nende hoonete omanike vahel mitmeks 

krundiks, kui kinnisasja jagamise sooviga ei kaasne detailplaneeringu koostamise 

kohustust tingivate hoonete ehitamise soovi. 

5. Soovitakse muuta naaberkinnisasjade piire, kui see ei too endaga kaasa nende 

kinnisasjade senise ehitusõiguse (välja arvatud ehitusalune pindala suhe krundi pindalasse) 

ja seniste kasutamistingimuste muutumist ning toimub naaberkinnisasjade omanike 

kokkuleppel. 

6. Krundi või kinnistu jagamise tulemusena tekib ehitusõiguseta transpordimaa või 

üldmaa. 

7.  Soovitakse ehitada kuni 20 m² ehitisealuse pinnaga väikeehitist ja teavitatakse 

väikeehitise püstitamise kavatsusest linnavalitsust vastavalt ehitusseadusele.  

8. Soovitakse olemasolevale ühepereelamule rajada kuni kaks alla 20 m
2
 suurust abihoonet 

(välja arvatud juhul, kui kehtiva detailplaneeringuga on ehitusõigus määratud teisiti).  

9. Ajutise ehitise püstitamiseks, kui linnavalitsus on määranud ehitise kasutamise aja 

kirjalikus nõusolekus, ehitusloas või kasutusloas. 
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Detailplaneeringute koostamisel tuleb järgida üldiseid planeerimisseadusest tulenevaid 

nõudeid, kuid lisaks nendele, tuleb arvestada ka kohaliku eripäraga (Ibid.): 

1. väljasõitude tagamisega kvartalitest võimaluse korral vähem tähtsamatele linna- 

tänavatele ja hoiduda planeerimast uusi väljasõite magistraaltänavatele;  

2. olemasoleva väärtusliku haljastuse maksimaalse säilitamisega. Juhul kui see ei õnnestu, 

tuleb detailplaneeringus ette näha haljastuse asendusistutus;  

3. Mustvee jõe kalda ja kallasraja kujundamise ning kalda äärse haljastuse säilitamisega;  

4. muinsuskaitseobjektidega, kui need asuvad planeeringualal või nende naabruses. 

Muinsuskaitseobjekti sisaldava piirkonna planeerimisel tuleb arvestada kaitsealuse objekti 

vaadeldavuse ja säilimise tagamisega vastavalt muinsuskaitse eritingimuste nõuetele;  

5. miljööväärtuslike aladega, nende planeerimisel tuleb järgida ehitustingimusi; 

6. olemasolevate ja planeeritud puhke- ja virgestusmaadega. Üldplaneeringu kaardil 

näidatud loodusliku haljasmaa (HL) ja haljasala maa (HP) juhtfunktsioonidega aladele on 

lubatud ehitada vaid puhkeala teenindavaid uusi hooneid ja rajatisi (viidad, laudteed, 

pingid, prügikastid, vaatlustornid jne). 

Detailplaneering võib olla üldplaneeringut muutev, kui kohalik omavalitsus sellega 

nõustub. Üheks erinevuseks üldplaneeringul planeerimisseadusega seisneb Mustvee linnas 

selles, et planeerimisseaduse järgi on detailplaneering üldplaneeringut muutev, kui 

planeeritakse ulatuslikku sihtotstarbe muutust, kuid Mustvee linna üldplaneeringu järgi 

võib näiteks pereelamute tsooni planeerida elanikke ja turiste teenindavaid 

väikeettevõtteid. Sellest tulenevalt ei ole majutushoone rajamise eesmärgiga 

detailplaneering üldplaneeringut muutev. (Ibid.) 

Detailplaneeringuid koostatakse Mustvee linnas vähe, igal aastal umbes üks kuni kolm. 

Kõige enam on levinud majutushoone rajamiseks koostatavad detailplaneeringud. 

Detailplaneeringute põhieesmärkideks on sellisel puhul kinnistule ehitusõiguse andmine 

majutushoone rajamiseks, maa sihtotstarbe muutmine, tehnovõrkude ja rajatiste asukoha 

määramine, teede ja juurdepääsude lahendamine. Kuna üldplaneeringu järgi on ärimaa 

sihtotstarvet linna territooriumil vähe, siis enamikel juhtudel planeeritakse majutushooned 

elamumaale.  

2015. aastal kehtima hakanud planeerimisseaduse järgi on Mustvee linnas 

detailplaneeringuid algatatud kaks. Septembris 2015, algatati Aia tn 80 detailplaneering, 



   

32 

 

mille eesmärgiks on ärihoone rajamine. Teine detailplaneering algatati Tähe tn 4a 

kinnistul. Detailplaneeringu eesmärgiks on kalakuivatustšehhi ja laohoone rajamine.  

Inimeste aktiivsus planeerimisprotsessis on madal, ettepanekuid ja vastuväiteid esitavad  

tavaliselt naabrid, keda on teavitatud kirjaga ning keda otseselt planeering puudutab. 

Inimesed ei ole teadlikud, mis linnas toimub ning huvi planeerimise vastu on väike. Kuna 

planeerimisprotsessis on tegelikult võimalik osaleda mitmes etapis, siis on oluline tõsta 

inimeste teadlikkust ning aktiivsust linna arengu suunamisel.  

 

 

3.3. Ehitamine Mustvees lähtudes ehitusseadustikust ja Mustvee linna 

üldplaneeringust 

 

Ehitamisel põhinetakse ehitusseadustikul. Ehitusseadustik annab ette küll üldised nõuded 

ja põhimõtted, kuid linnale omapärased nõuded on kinnitatud Mustvee linna 

üldplaneeringus ning ehitusmääruses. Mustvee linna ehitusmäärus põhineb kehtetul 

ehitusseadusel ning siiani muutmisega alustatud pole.  

Mustvee linna üldplaneeringuga on lahendatud järgmised ehitusvaldkonda puudutavad 

küsimused (Ibid.): 

 ehitiste kõrguspiirangud, 

 ehitusjoon, 

 krundi suurus, 

 krundipiirded, 

 ehitus miljööväärtuslikel aladel.  

Mustvee linna üldplaneeringu järgi määrab arhitektuurilise ja konstruktiivse lahenduse 

projekteerijale Mustvee linn, lähtudes konkreetsetest planeerimisseaduses ja 

ehitusseadustikus tulenevatest nõuetest ning Mustvee linna haldusalal olevate 

tehnovõrkude haldajate seatud tehnilistest tingimustest. (Projekteerimisbüroo Maa & Vesi 

AS 2011) 
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Üldplaneeringus ehitistele seatud kõrguspiirangud puudutavad korterelamuid ning 

ühiskondlikke hooneid. Korterelamute maksimaalne lubatud kõrgus on neli korrust, 

ühiskondlikud hooned võivad olla ka kõrgemad. (Ibid.) 

Uute ehitiste kavandamisel tuleb järgida väljakujunenud, sealhulgas olemasolevate ehitiste  

ehitusjoont (punast joont). Uusehitiste ehitusjoon määratakse Mustvee linna poolt 

väljastatavates projekteerimistingimustes. Krundi minimaalseks suuruseks on eramu ja 

korruselamu krundil 600 m
2
. (Ibid.) 

Mustvee linnas on määratletud ka miljööväärtuslikud alad, kus tuleb erilist tähelepanu 

pöörata ning lähtuda ajaloolise krundistruktuuri säilitamisest. See tähendab, et uusehitiste 

rajamisel tuleb järgida algselt väljakujunenud ehitusjoon, kus näiteks kõrvalhoone 

ehitamine tänavapoolsele ehitusjoonele lähemale kui 12 m on keelatud. Uusehitiste 

rajamisele või seal asuvate ehitiste remondi- või ümberehitusprojektide koostamisele 

peavad üldjuhul eelnema ehitusajaloolised või arheoloogilised uuringud, mille vajadus 

määratakse planeeringuga või projekteerimistingimustega. (Ibid.) 

Miljööväärtuslikel aladel eksterjöörielementide (sh fassaadide värvus, aknad, uksed, 

piirded jms) muutmist ei lubata, asendamisel tuleb säilitada gabariidid, profiilid ja 

materjalid. Hoonete restaureerimiseks tuleb taotleda Mustvee linnalt  

projekteerimistingimused. Vaid väljastatud projekteerimistingimuste alusel ning 

kooskõlastatud ehitusprojekti kohaselt on võimalik miljööväärtuslikel aladel hooneid 

restaureerida. Rekonstrueerida lubatakse vaid tingimusel, kui vähendatakse hoonete 

tuleohtlikkust ja suurendatakse tulepüsivust. (Ibid.) 

Ehitusvaldkonnas on inimesed Mustvee linnas aktiivsemad kui planeeringutega. Seoses 

kehtiva ehitusseadustiku jõustumisega, küsiti palju kuuride registreerimise ning 

ehitisregistrisse kandmise kohta. Kuigi seaduses on välja toodud, millisel juhul tuleb 

ehitised ja rajatised ehitisregistrisse kanda, tekitab seadus inimestes segadust ning üldjuhul 

küsitakse selgemat infot kohalikust omavalitsusest.   

2010-2015. aastatel taotleti projekteerimistingimusi kokku 20 korral. Suurem osa 

projekteerimistingimuste taotlustest (15 taotlust) oli projekteerimiseks, ülejäänud viis 

taotlust puudutasid rekonstrueerimist. 
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Ehitamisel tuleb arvestada Mustvee linnas ka ehituskeeluvöönditega, kuna idast piirneb 

linna territoorium Peipsi järvega ning linna poolitab Mustvee jõgi. Peipsi järve 

ehituskeeluvöönd on 100 m.  

Ehitustegevuseks taotletakse Mustvee Linnavalitsuselt projekteerimistingimused või 

ehitusluba. Ehitusloaga seotud korraldusi väljastas Mustvee Linnavalitsus aastatel 2010-

2015 kokku 71 korral. Põhiliseks eesmärgiks ehitusloa taotlemisel oli ehitise laiendamine, 

kuid ka hoone rajamine. Kahel korral väljastati ehitusluba hoone täielikuks 

lammutamiseks. Sarnaselt lammutamisele, tunnistati kahel korral varasemalt antud 

ehitusluba kehtetuks. 

Avalikult kasutatavatest ehitistest on kaks kõige uuemat ehitist Mustvee sadamahoone 

(joonis 2), mis valmis 2014. aastal ja Mustvee sild (joonis 3), mis valmis 2015. aastal.  

 

 

Joonis 2. Mustvee sadamahoone  

 

Mustvee sadamahoone jaoks väljastati ehitusluba 2014. aastal Mustvee Linnavalitsuse 

poolt. Sadamahoone rajati Mustvee sadamasse, linna munitsipaalomandisse kuuluvale 

maale. 
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Mustvee silla tee-ehituseks väljastati tee-ehitusluba 2014. aastal Maanteeameti poolt. Kuna 

sild asub 13114 Kalma-Mustvee riigimaanteel ning kuulub Maanteeametile, taotles ja 

väljastas tee-ehitusloa Maanteeamet. 

 

 

Joonis 3. Mustvee sild 

Mustvee silla ehitustöid alustati 2014. aasta augustis ning sild valmis 2015. aasta juunis. 

Sild avati 1. juulil 2015. aastal.  

 

3.4 Metoodika 

 

Eelnevalt toodi välja materjal, mis iseloomustab ja tutvustab töö piirkonda. Töö 

uurimismeetod on iseloomult kvalitatiivne. See tähendab, et tegeletakse sõnaliste 

karakteristikutega ja objektide kirjeldustega. Kvalitatiivse uurimismeetodi tüübid on 

(Laherand 2008): 

 juhtumiuuring, kus uuritakse konkreetse juhtumi toimimist süvaanalüüsi teel; 

 fenomenoloogiline uuring, kus põhiliseks meetodiks on intervjuu; 

 etnograafiline uuring, kus uuritakse terviklikku kultuurirühma pikema perioodi jooksul; 

 tegevusuuring, mille abil püütakse lahendada tegelikke probleeme, et mõista näiteks 

töökollektiivi sotsiaalset praktikat ja käitumist; 

 narratiivne uuring, mis tähendab lugude uurimist. 
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Käesoleva töö empiiriline osa põhineb juhtumiuuringutel. Järeldusteni jõutakse juhtumeid 

omavahel võrreldes (Uus 2007). Käesolevas magistritöös analüüsitakse ja võrreldakse 

järgmist materjal: 

 kehtivat ja kehtivuse kaotanud planeerimisseadusi; 

 kehtivuse kaotanud ehitusseadust ja kehtivat ehitusseadustikku; 

 erinevaid Eestis koostatud planeerimis- ja ehitusalaseid juhendmaterjale. 

Analüüsimisel tuuakse välja juhendmaterjalide eelised ja puudused. Arvestades juhendite 

eeliseid ja vältides puuduseid, koostatakse planeerimis- ja ehitusalane käsiraamat Mustvee 

linnale. Käsiraamat koostatakse autori seisukohtadest lähtuvalt, arvestades autori poolt 

leitud eeliseid teiste autorite poolt koostatud juhendites ning vältides puuduseid.
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4. TULEMUSED JA ARUTELU 

 

4.1 Kehtiva planeerimisseaduse võrdlus kehtetu seadusega  

 

Võrreldes kahte seadust on muudatusi palju. 1. juulist 2015. aastal (kehtiv seadus) kehtima 

hakanud planeerimisseadus on struktureeritum kui kehtetu, iga planeeringu liik on eraldi 

välja toodud ning planeeringuetappe on kirjeldatud eraldi. Uue seaduse kohaselt on Eestis 

kuus planeeringu liiki, milleks on üleriigiline planeering, riigi eriplaneering, 

maakonnaplaneering, üldplaneering, kohaliku omavalitsuse eriplaneering ja 

detailplaneering.   

Käesolev magistritöö keskendub eelkõige planeerimisseadusele kohaliku omavalitsuse 

tasandil, seetõttu on kõige olulisemad muudatused planeerimisseaduses lähtuvalt 

magistritöö eesmärgist seotud kohaliku omavalitsust puudutavate planeeringutega, 

üldplaneering, kohaliku omavalitsuse eriplaneering ning detailplaneeringuga. Tabelis 1 on 

välja toodud peamised muudatused kahe seaduse vahel. 

 

Tabel 1. Kehtiva planeerimisseaduse muutused võrreldes kehtetu planeerimisseadusega 

(Planeerimisseadus 2003; Planeerimisseadus 2015) 

Parameeter Kehtetu planeerimisseadus Kehtiv planeerimisseadus 

A B C 

struktuur struktuur ebaselgem, 

planeerimisprotsessi oli 

kirjeldatud etappidena 

selgem, planeerimisprotsess on 

välja toodud iga planeeringu liigi 

kohta eraldi 

maakonnaplaneeringu olemus eesmärk polnud selgelt fikseeritud kehtiva seaduse järgi on  visiooni 

dokument, mis aitab eelkõige riigi 

tasandil suunata asustuse arengut, 

oluliste loodusväärtuste hoidmist  

üldplaneering üldised ülesanded täiendatud ülesanneteks on krundi 

minimaalsuuruse määramine, 

müra normtasemete kategooriate 

määramine, 

ühispöördumised varasemalt võisid kõik eraldi sõna 

võtta 

enam kui 20 inimese puhul tuleb 

valida esindaja, kes kaastakse 

planeerimismenetlusse 
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  „Tabeli 1 järg“ 

A B C 

detailplaneeringu (DP) 

kohustuslikkus 

DP oli nõutav ka külades ja 

maa-ala kruntideks jagamisel 

DP pole nõutav enam külades ja 

maa-ala kruntideks jaotamise 

korral, kuid uudsena on DP  

kohustuslik avaliku huviga 

rajatise püstitamisel ning olulise 

ruumilise mõjuga ehitise 

ehitamisel 

detailplaneeringu ülesanded ülesanded määratletud, kokku 

16 

kehtivas  seaduses on selgelt 

välja toodud, millised ülesanded 

tuleb DP-s lahendada, ülejäänud 

ülesannete lahendamise üle 

otsustab kohalik omavalitsus, 

ülesandeid kokku 22 

üksiku hoone rajamine 

olemasoleva hoonestuse vahele 

varasemalt DP nõudega üksiku hoone saab rajada 

olemasoleva hoonestuse vahele 

projekteerimistingimuste alusel 

ehitusõigus määratud oli sihtotstarve, 

hoonete lubatud suurim arv 

krundil, hoonete suurim lubatud 

ehitusalune pind ja kõrgus  

lisaks kehtetu seaduse 

punktidele, on lisandunud ka 

suurim lubatud sügavus 

detailplaneeringu algatamata 

jätmine ning lõpetamise alused 

näidisloetelu puudus näidisloetelu juhtudest, millal 

kohalik  omavalitsus võib DP 

jätta algatamata 

muudatuste tegemine 

detailplaneeringus 

muudatusi oli võimalik teha 

avaliku menetlusega 

muudatused, mis tulenevad 

õigusaktidest, võib teha 

lihtsustatud korras 

detailplaneeringu algatamine tähtajad polnud fikseeritud, 

algatamise otsus tuli saata 

maavanemale üle vaatamiseks 

algatamise otsuse tähtaeg on 30 

päeva, mida võib mõjuval 

põhjusel pikendada 90 päevani; 

algatamise otsust ei pea saatma 

maavanemale 

detailplaneeringu kehtestamine tähtaega polnud fikseeritud kehtestamise või kehtestamata 

jätmise otsus tuleb teha 

hiljemalt kolme aasta 

möödumisel DP algatamisest 

arvates 

detailplaneeringu heakskiitmine kiidab või keeldub 

heakskiitmisest 

kiidab või keeldub 

heakskiitmisest 60 päeva 

jooksul 

 

Lisaks struktuurimuudatustele on kehtivas seaduses palju sisulisi muudatusi. 

Planeerimisseaduse uueks põhimõtteks on olemasolevate väärtuste säilitamine, lähtudes 

elukeskkonna parendamise, avalikkuse kaasamise ja teavitamise, huvide tasakaalustamise 

ja lõimimise, teabe piisavuse ja otstarbeka, mõistliku ja säästliku maakasutuse 

põhimõtetest. Rahandusministeerium võib ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste 

kujundamiseks anda juhendeid.  



   

39 

 

Kehtiva planeerimisseadusega on reguleeritud ühispöördumisi, mis tähendab, et kui 

planeerimismenetluses esitavad planeeringu lahenduse kohta ühesuguseid ettepanekuid 

enam kui 20 inimest, tuleb määrata nende hulgast esindaja, keda edaspidi kaasatakse 

planeerimisprotsessi.   

Kui varasemalt oli seaduses loetletud maakonnaplaneeringu ülesanded ning üldine olemus, 

siis kehtivas seaduses on määratletud maakonnaplaneeringu selge eesmärk. 

Maakonnaplaneering on kehtiva seaduse järgi dokument, mis aitab tasakaalustada riiklike 

ja kohalike ruumilise arengu vajadusi ja huve.  

Tabelis 1 on välja toodud ka erinevused üldplaneeringu ülesannetes. Üldplaneeringu 

ülesandeid on täiendatud. Kehtiva seaduse järgi lisaks kehtetus seaduses välja toodud 

punktidele on üldplaneeringu ülesandeks ka krundi minimaalsuuruse määramine, müra 

normtasemete kategooriate määramine, alade, kus tuleb detailplaneeringu koostamisel 

kaaluda arhitektuurivõistluse korraldamise vajalikkust, määramine ning olulise ruumilise 

mõjuga objektide asukoha valimine.  

Kehtiva planeerimisseaduse järgi ei ole detailplaneeringu koostamine enam nõutav külades 

ning maa-ala kruntideks jaotamise korral. Kohalikule omavalitsusele jääb aga õigus 

üldplaneeringuga määratleda ka alad ja juhud, millal detailplaneeringu koostamine on 

kohustuslik. Detailplaneeringu koostamise kohustus on lisandunud avaliku huviga rajatise 

või muu olulise avaliku huviga rajatise püstitamisel ning olulise ruumilise mõjuga ehitise 

ehitamisel.    

Võrreldes kehtivat seadust kehtetu seadusega, on täiendatud detailplaneeringu ülesandeid. 

1. juulil 2015. aastal kehtima hakanud seaduses on selgelt välja toodud, millised ülesanded 

tuleb detailplaneeringus lahendada, ülejäänud ülesannete lahendamist võib nõuda kohalik 

omavalitsus sõltuvalt vajadusest.  

Lihtsamaks on muutunud olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja 

seda teenindava rajatise rajamine. 1. juulist 2015. aastal kehtima hakanud 

planeerimisseaduse järgi on detailplaneeringu koostamise kohustuse korral võimalik üksik 

hoone rajada projekteerimistingimuste alusel, juhul, kui ehitis sobib mahuliselt ja otstarbelt 

ümbritsevasse keskkonda ning kui üldplaneeringus on vastava maa-ala osas olemas üldised 

kasutus- ja ehitustingimused. Varem oli detailplaneeringuga määratletud krundi 
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ehitusõiguse aspektideks krundi kasutamise sihtotstarve või otstarbed, hoonete suurim 

lubatud arv või hoonete puudumine krundil, hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala ja 

hoonete suurim lubatud kõrgus. Lisaks eelnevatele lisandus krundi ehitusõiguse 

määratlusse ka ehitise sügavus.  

Kehtivas seaduses on välja toodud näidisloetelu juhtudest, millal kohalik omavalitsus võib 

detailplaneeringu jätta algatamata ning koostamise lõpetamise alused.  

Kui varasemalt tuli muudatuste tegemiseks detailplaneeringus läbi viia avalik menetlus, 

siis kehtiva seaduse järgi võib muudatusi, mis tulenevad õigusaktidest või jõustunud 

kohtuotsusest teha lihtsustatud korras, avalikku menetlust läbi viimata.   

Muudatused kahe seaduse vahel on seotud ka detailplaneeringu algatamise, heakskiitmise 

ja kehtestamisega. Detailplaneeringu algatamise või algatamata jätmise otsus tuleb teha 

hiljemalt 30 päeva jooksul, mida võib mõjuval põhjusel pikendada 90 päevani. Kehtetu 

seaduse järgi tuli algatamise otsus saata ka maavanemale üle vaatamiseks, kuid seda 

kohustust kehtiva seaduse järgi enam pole.  

Sarnaselt algatamise otsusega, tuli kehtetu seaduse järgi kohalikul omavalitsusel saata 

detailplaneering heakskiitmiseks maavanemale. Mõlema seaduse järgi pole kohalikul 

omavalitsusel kohustust esitada detailplaneeringut maavanemale heakskiitmiseks kui 

detailplaneering oli koostatud kooskõlas üldplaneeringuga ning avalikul väljapanekul ei 

esitatud ühtegi arvamust või kõiki arvamusi võeti arvesse. Kehtiva seaduse järgi peab 

detailplaneeringu heakskiitmine toimuma 60 päeva jooksul maavanemale esitamisest 

arvates.  

Detailplaneeringu kehtestamise või kehtestamata jätmise otsuse peab kohalik omavalitsus 

tegema hiljemalt kolme aasta möödumisel detailplaneeringu algatamisest arvates. 

Kehtivasse seadusesse lisatud eelnevalt nimetatud säte kaitseb isikut põhjendamatu 

venitamise eest ja annab võimaluse nõuda otsuse tegemist.  
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4.2 Kehtetu ehitusseaduse ja kehtiva ehitusseadustiku võrdlus 

 

Võrreldes kahte seadust esineb muudatusi erinevates valdkondades. Varasemalt kehtis 

Eestis ehitusseadus, kuid 1. juulist 2015. aastast alates kehtib ehitusseadustik, mis koondab 

ehitusseaduse, teeseaduse ja ohutusseaduste sätted. Tabelis 2 on välja toodud peamised 

muudatused kahe seaduse vahel. 

Võrreldes uut seadustikku kehtetu seadusega, on erinevus ehitusloa kohustuslikkuses. Kui 

varasemalt tuli ehitustegevuseks taotleda ehitusluba või kohaliku omavalitsuse kirjalik 

nõusolek, siis kehtiv seadustik muudab seda punkti oluliselt. Kehtiva seadustiku järgi on 

ehitamiseks vajalik ehitusteatis või ehitusluba, kirjalikku nõusolekut enam taotlema ei pea. 

Tuleb vaid esitada ehitusteatis ning oodata kohaliku omavalitsuse vastust. Kui kohalik 

omavalitsus ei vasta 10 päeva jooksul, võib ehitustegevusega alustada. Kohalikul 

omavalitsusel on õigus 30 päeva jooksul esitada ehitise või ehitamisega seonduvaid 

lisanõudeid, kuid eraldi luba ei väljastata. Ehitusteatist võib esitada ka elamute, sealhulgas 

korterelamute ümberehitamisel ja laiendamisel kuni 33% ning riigilõivu selle eest maksma 

ei pea.  

Tabel 2. Kehtetu ehitusseaduse ja kehtiva ehitusseadustiku võrdlus (Ehitusseadus 2003; 

Ehitusseadustik 2015) 

Parameeter Ehitusseadus Ehitusseadustik 

A B C 

hõlmatavad seadused ehitusseadus ehitusseadus, teeseadus, 

ohutusseaduse sätted 

ohutuse ja keskkonnasäästlikkuse 

põhimõtted 

polnud määratletud  seadustikus ohutuse ning 

keskkonnasäästlikkuse põhimõtte 

punktid 

ehitusloakohustuslikkus ehitamiseks pidi olema 

ehitusluba või kohaliku 

omavalitsuse kirjalik nõusolek 

ehitusluba ja ehitusteatis 

ehitusprojekt kohustuslik peaaegu kõikide 

ehitiste puhul, v.a väikeehitised 

üksikute osade võrdväärsete 

vastu vahetamisel ehitusprojekt 

ei ole nõutav 

projekteerimistingimused vajalikud ka hoone 

laiendamisel kuni 33% 

pole enam vajalik, kui hoonet 

laiendatakse kuni 33% võrra 

selle esialgu kavandatud mahust; 

selgelt määratletud keeldumise 

alused 
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  „Tabeli 2 järg“ 

A B C 

teavitusmenetlus puudus ehitusteatis, kasutusteatis 

omanikujärelvalve kuni 60 m
2
 võis omanik ise 

järelvalvet teha 

omanikujärelvalve tegija peab 

olema majandustegevuse registri 

registreerimisega pädev isik 

koostajast sõltumatu pädev isik 

garantii ehitusettevõtjal oli kohustus 

anda ehitisele garantii kaheks 

aastaks 

puudub, viidi üle 

võlaõigusseadusesse müügi- ja 

töövõtulepingu regulatsiooni 

juurde 

eratee rajamine puudus loakohustus ehitusprojekti koostamine ja 

ehitusloa taotlemine on 

kohustuslik  

 

Kehtetu seadus ei määratlenud selgelt, kes peab ehitusprojekti koostama. Kehtiva 

seadustiku järgi tohib ehitusprojekti koostada, omanikujärelevalvet teostada ning ka 

ehitada vaid majandustegevuse registri registreeringut omav pädev isik. Muutunud on ka 

ekspertiisi tegemine. Kehtiva seadustiku kohaselt peab enne ehitamise alustamist 

ehitusprojekti nõuetele vastavust kontrollima ehitusprojekti koostajast sõltumatu pädev 

isik, kes teeb ekspertiisi, juhul kui: 

 kavandatav ehitis on ehitustehniliselt keerukas või muul põhjusel suurema 

ohupotentsiaaliga;  

 ehitusjärelevalvet tegeval asutusel on põhjendatud kahtlus ehitusprojekti nõuetele 

vastavuses, näiteks kui ehitusprojekti ei ole koostanud kvalifikatsiooninõuetele vastav isik.  

Projekteerimistingimused olid eelmises seaduses vajalikud ka hoone laiendamiseks kuni 

33%, kuid kehtiva seadustiku järgi ei ole projekteerimistingimused nõutavad kui hoone 

mahtu suurendatakse kuni 33% esialgselt kavandatud mahu võrra. Uues seadustikus on 

selgelt välja toodud ka kohaliku omavalitsuse võimalused projekteerimistingimuste 

andmisest keeldumiseks.   

Varasemalt tehti ekspertiis ehitusprojektile eelprojekti etapis, kuid kehtiva seadustiku 

kohaselt tuleb ekspertiis teha üldjuhul tööprojekti etapis. Tööprojekti etapis tehtav 

ekspertiis võimaldab teha ekspertiisi ehitusprojektile, mille järgi kavandatakse 

ehitustegevust või mille järgi ehitatakse või ehitati.  
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Kehtetus seaduses oli sätestatud ehitise garantiid puudutav osa, kehtivas seadustikus seda 

osa enam pole. Ehitise garantii on nüüdsest määratletud võlaõigusseadusesse müügi- ja 

töövõtulepingu regulatsioonis.  

Kuna kehtiv seadustik hõlmab endas ka teeseadust, siis lisandusid seadustikku erateid 

puudutavad sätted. Varasemalt puudus eratee rajamiseks loakohustus, kuid vastavalt 

ehitusseadustikule tuleb 1. juulist avalikkusele juurdepääsetava eratee rajamiseks taotleda 

ehitusluba ja esitada ehitusprojekt. Selliste teede hulka kuuluvad ka kõik avalikult 

kasutatavad parklad, avalikult kasutatavate hoonete (mitteelamute) parkimisplatsid jne.  

Kehtiv seadustik hõlmab lisaks teeseadusele ka ohutusseaduste sätteid. Varasemalt polnud 

määratletud ohutuse põhimõte. Oluline oli ohutuse tagamine, kuid kindlat määratlust ei 

olnud. Uude seadustikku on aga sätestatud ohutuse põhimõte, mis sätestab, et ehitise 

ehitamine, kasutamine ja muu ehitamisega seonduv tegevus on ohutu, kui see ei põhjusta 

ohtu inimesele, varale või keskkonnale. Samuti on välja toodud keskkonnasäästlikkuse 

põhimõte, mis sätestab, et ehitis, ehitamine ja ehitise kasutamine peavad olema võimalikult 

keskkonnasäästlikud.  

 

 

4.3 Eestis koostatud juhendite analüüs 

 

Tänaseni koostatud juhendid põhinevad 30.06.2015. aastani kehtinud planeerimisseadusele 

ja ehitusseadusele. Eelmisel aastal, 1. juulist 2015 kehtima hakanud planeerimisseaduse 

ning ehitusseadustiku järgi kohalikel omavalitsustel juhendeid koostatud pole. 

Rahandusministeerium on koostanud planeerimist tutvustava veebilehe, kus on palju 

informatsiooni planeerimise kohta, kuid vähe on ehitusseadustiku osa. Järgnevalt tutvustab 

autor Eestis koostatud juhendmaterjale. Tabelis 3 on välja toodud juhendite/käsiraamatute 

õiguslikud alused.   

Juhendite analüüsimisel selgus, et kõige enam on juhendid toetunud planeerimisseadusele 

ning ehitusseadusele, mis kehtisid kuni 30.06.2015, erinev oli vaid juhend „Soovitused 

detailplaneeringu koostamiseks“, kus kasutati ka kehtetut planeerimis- ja ehitusseadust, 

kuna see oli koostatud 2003. aastal. Juhendites kasutati ka keskkonnamõju hindamise ja 

keskkonnajuhtimissüsteemi seadust, seda oli kasutatud kolmes erinevas juhendid. Kõige 
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põhjalikumalt olid planeerimisprotsess ja ehitusseadustik kirjeldatud ning lahti seletatud 

Jüri Lassi poolt koostatud ruumilise planeerimise käsiraamatus. Nimetatud käsiraamatus 

oli kasutatud kõige enam erinevaid seaduseid ning lisaks ka Euroopa Kohaliku 

Omavalitsuse Hartat.  

Tabel 3. Juhendmaterjalide õiguslik alus (Viljasaar jt 2012; Lass 2012; Viljasaar & 

Tillemann 2012; Päästeamet 2014; Keskkonnaministeerium 2003) 

Juhendmaterjal Õiguslik alus 

Tallinna planeeringute juhend planeerimisseadus 

Tallinna ehitusmäärus 

 parkimise, haljastuse hindamise  

 ja jäätmemajanduse määrused 

Ruumiline planeerimine ja 

ehitamine 

 

planeerimisseadus 

ehitusseadus 

Euroopa kohaliku omavalitsuse harta 

haldusmenetluse seadus 

kinnisasja sundvõõrandamise seadus 

maakatastriseadus 

kohaliku omavalitsuse korralduse seadus 

halduskohtumenetluse seadus 

keskkonnamõjuhindamise ja 

keskkonnajuhtimissüsteemi seadus 
 

Kaasava planeerimise juhend 

 
planeerimisseadus 

ehitusseadus, ehitusmäärus 

haldusmenetluse seadus 

keskkonnamõju hindamise ja 

keskkonnajuhtimissüsteemi seadus 

valla põhimäärus 
 

Päästeameti tegevused 

ruumilises planeerimises 

 

planeerimisseadus 

keskkonnamõju hindamise ja 

keskkonnajuhtimissüsteemi seadus 

kemikaaliseadus 

päästeseadus 

Planeerimise põhimõtted ja 

olemus 

planeerimisseadus 

Euroopa kohaliku omavalitsuse harta 

Euroopa regionaalse/ruumilise planeerimise harta 

Ljubljana Deklaratsioon 

Eesti põhiseadus  

Soovitused detailplaneeringu 

koostamiseks 

planeerimisseadus 

maakatastriseadus 

paneerimis- ja ehitusseadus 

 

Kohaliku omavalitsuse tasandil oli koostatud kaks juhendit, üks Tallinna linnale ning teine 

Tartu linna näitel. Nendes juhendites oli kasutatud lisaks seadustele ka kohaliku 

omavalitsuse määruseid.  
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Tabelis 4 on autor välja toonud juhendite ja käsiraamatute majanduslik alus. Juhendite 

majanduslikke aluseid analüüsides, selgus, et kuuest analüüsitud juhenditest kolme 

rahastas Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Üldiselt oli tellijaks riik ning juhendid olid 

valminud kas rahandusministeeriumi, keskkonnaministeeriumi või siseministeeriumi 

rahastamisel. Päästeameti juhendi koostajaks oli Päästeamet.  

 

Tabel 4. Juhendmaterjalide majanduslik alus (Viljasaar jt 2012; Lass 2012; Viljasaar & 

Tillemann 2012; Päästeamet 2014; Keskkonnaministeerium 2003) 

Juhendmaterjal Majanduslik alus 

Tallinna planeeringute juhend Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Siseministeerium  

Ruumiline planeerimine ja 

ehitamine 

 

"Elanikkonna kaasamismudel Pirita linnaosas" projekti 

raames, mida rahastas Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja 

Siseministeerium 

Kaasava planeerimise juhend 

 

OÜ Vesterra ja MTÜ Linnalabori koostööl valminud, 

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali rahastamisel 

Päästeameti tegevused 

ruumilises planeerimises 

Koostaja Päästeamet  

Planeerimise põhimõtted ja 

olemus 

Rahandusministeerium 

Soovitused detailplaneeringu 

koostamiseks 

Koostaja Arhitektuuribüroo Siim & Põllumaa OÜ,  

Keskkonnaministeeriumi Planeeringute osakonna 

tellimisel  

 

Kohaliku omavalitsuse tasandil oli koostatud Tallinna planeeringute juhend ning Tartus 

Kaasava planeerimise juhend, kuid rahastajaks oli mõlemal juhul Kodanikuühiskonna 

Sihtkapital ja siseministeerium. Koostööd oli tehtud küll kohalike omavalitsustega, kuid 

rahastamist kohaliku omavalitsuse poolt juhendites ja käsiraamatutes välja toodud ei olnud. 

Tabelis 5 on välja toodud juhendite ja käsiraamatute eelised ja puudused. Analüüsiti 

struktuuri, jooniste ja tabelite olemasolu ning suunitlust, kellele on juhend suunatud. 

Eeliste ja puuduste leidmine on aluseks Mustvee linna käsiraamatu koostamisele, et vältida 

puuduseid ja kasutada erinevate juhendite ja käsiraamatute eeliseid.  

Kõige paremini oli struktureeritud juhend „Soovitused detailplaneeringu koostamiseks“. 

Juhend oli võrreldes teistega jagatud kümneks osaks ning sujuv struktuur ja protsessi 

kirjeldus võimaldab lihtsalt inimestel aru saada planeerimisprotsessist. Juhendisse oli 

lisatud palju skeeme ja jooniseid, mis täiustasid teksti osa. Juhend oli eelkõige mõeldud 
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kohalikele omavalitsustele ja planeerijatele, kuid on väga kasulik kodanikele, kes 

planeerimisprotsessist soovivad osa saada. Nimetatud juhend oli võrreldes teistega kõige 

vanem ning seadused on palju muutunud.  

 

Tabel 5. Juhendmaterjalide tehniline teostus (Viljasaar jt 2012; Lass 2012; Viljasaar & 

Tillemann 2012; Päästeamet 2014; Keskkonnaministeerium 2003) 

Juhendmaterjal Eelised Puudused 

A B C 

Tallinna planeeringute 

juhend 

juhend on teemade järgi 

struktureeritud; 

juhendisse on lisatud palju skeeme 

ja jooniseid; 

on suunatud eelkõige kasutamiseks 

kodanikele 

juhend on koostatud konkreetselt 

Tallinna planeerimisprotsessi 

selgitamiseks; 

teemade lahtiseletus võiks põhjalikum 

olla 

Ruumiline planeerimine 

ja ehitamine 

 

käsiraamat on hästi 

struktureeritud; 

on koostatud üldiselt 

planeerimisprotsessi 

kirjeldamiseks; 

kasutatud on palju erinevaid 

seaduseid, et läbi nende põhjalikult 

selgitada planeerimisprotsessi; 

väga põhjalik ülevaade; 

on suunatud kasutamiseks eelkõige 

kodanikele 

skeemid ja joonised on käsiraamatus 

planeerimisprotsessi kohta, kuid neid 

võiks olla ka ehitamise osas; 

mõisted võiksid olla käsiraamatu 

alguses 

 

Soovitused 

detailplaneeringu 

koostamiseks 

juhend on väga hästi 

struktureeritud, koosneb kümnest 

osast; 

sujuv protsessi kirjeldus aitab 

tehniliselt paremini mõista 

protsessi sisu – 

planeerimisprotsessi erinevaid 

etappe ning tegevusi erinevates 

etappides; 

lisatud on palju skeeme ja 

jooniseid 

seadused on väga vanad, juhend on 

aastast 2003 

 

Päästeameti tegevused 

ruumilises planeerimises 

selge struktuur, koosneb kolmest 

osast, esimeses osas tuuakse välja 

planeerimise protsess üldiselt, 

teises osas Päästeameti roll 

ruumilises planeerimises ning 

kolmandas Päästeameti 

põhimõtted ruumilises 

planeerimises; 

baseerub erinevatele seadustele, 

kuid eelkõige kirjeldab  

Päästeameti rolli ruumilises 

planeerimises; 

üks joonis, ülejäänud tabelid 

jooniseid ja skeeme on vähe, tabelid 

on pikad ja lohisevad, üks tabel kolme 

lehe peal 
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„Tabeli 5 järg“ 

A B C 

Kaasava planeerimise 

juhend 

 

juhend on hästi struktureeritud, 

koosneb kuuest osast; 

iga osa on erineva värviga; 

teoreetiline osa baseerub 

erinevatele seadustele, välja on 

toodud planeerimisprotsessi 

etapid, osapooled ja protsessi 

kaasamine; 

lisatud on skeeme ja jooniseid, mis 

muudavad tehniliselt protsessi 

arusaadavamaks 

märkuseid on palju, need võiksid olla 

väiksemalt ning teksti kõrval;  

liiga palju on rasvaselt kirjutatud 

sõnu, sõnad tõmbavad tähelepanu 

ning segavad teksti lugemist, rasvaselt 

võiksid olla kuupäevad ja tähtajad, 

mis on protsessis olulised 

Planeerimise põhimõtted 

ja olemus 

hästi struktureeritud, koosneb 

kolmest osast; 

joonised ja tabelid puuduvad; 

suunatud kõigile, kes soovivad või 

on kohustatud 

planeerimisprotsessist osa võtma 

vormistus võiks olla ühtlane, 

pealkirjade vahel 12pt vaba ruumi, et 

pealkiri oleks märgatav; 

pikad laused rasvases kirjas, tuleks 

märkida olulisim 

 

 

Hästi oli struktureeritud ka Jüri Lassi käsiraamat. Käsiraamatu esimeses osas oli välja 

toodud planeerimisprotsess ning teises osas lahti kirjutatud ehitusseadus.  

Tallinna planeeringute juhend on struktureeritud teemade järgi. Tehniliselt on Tallinna 

planeeringute juhend hästi koostatud, kuid esineb selgusetust lisatud jooniste ja teksti 

vahel. Juhend on internetis ning lihtsalt on võimalik teemade järgi planeerimisprotsessist 

teadmisi saada, samuti võimaldab internetis üleval olev juhend lihtsamini leida vastus 

otsitavale küsimusele kui juhendist paberkandjal otsida. Lisaks planeerimisprotsessi 

kirjeldusele on välja toodud ka detailplaneeringu lugemise nipid ning juhendi koostamise 

ajal esinenud kitsaskohad ja ettepanekud ruumilise planeerimise kohta Tallinnas ja Eestis 

üldisemalt.  

Päästeameti juhend oli hästi struktureeritud ning põhjalikult päästeameti rolli kirjeldav. 

Suunatud oli eelkõige kohalikele omavalitsustele. „Kaasava planeerimise juhend“ ning 

„Planeerimise põhimõtted ja olemus“ juhend on jaotatud sarnaselt teistele juhendite 

jaotatud mitmeks osaks. Mõlemad juhendid on suunatud eelkõige kodanikele.  

Koostatud juhendite analüüsimisel selgus, et kõige põhjalikum juhend/käsiraamat on 

koostatud Jüri Lassi poolt, mis hõlmab lisaks planeerimisprotsessile ka ehitusseadustikku. 

Samuti on väga põhjalik ülevaade koostatud Tallinna linnal ning Tartu Karlova Seltsi 

kaasava planeerimise juhend. Päästeameti käsiraamat käsitleb eelkõige Päästeameti 
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tegevust ruumilises planeerimises ning viimane juhendmaterjal annab üldise pildi 

planeerimisprotsessist. Kuna kehtiva seaduse järgi kohalikel omavalitsustel juhendeid 

koostatud pole, tuleks vanu kohendada vastavalt kehtivale seadusele või koostada uued 

juhendid lähtuvalt kehtivast planeerimisseadusest ja ehitusseadustikust.   

 

 

4.4 Mustvee linna planeerimise ja ehitamise käsiraamatu koostamise 

põhimõtted 

 

Lähtuvalt planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku muutustest, kasutatakse Mustvee linna 

käsiraamatu koostamisel 1. juulil 2015. aastal kehtima hakanud planeerimisseadust ning 

ehitusseadustikku. Eelnevalt tehtud analüüsi põhjal võib öelda, et muutusi oli 

planeerimisseaduses palju ning seetõttu on oluline kodanikele selgitada 

planeerimisprotsessi kehtiva seaduse kohaselt. Kuna Mustvee linnas on aktiivsem 

ehitamine kui uute planeeringute koostamine, siis tuleb ehitusseadustikust tulenevad 

muutused inimestele selgemaks teha. Käsiraamatus tuuakse välja olulised aspektid, mis 

puudutavad hoone ehitamist ning kuidas ehitamisest teatada. Lisaks planeerimisseadusele 

ja ehitusseadustikule kasutatakse käsiraamatus ka üldplaneeringust tulenevaid eripärasid. 

Linna üldplaneering kehtib alates 2012. aastast ning seoses eesootava haldusreformiga 

üldplaneeringut muutma ei hakata. Uute piiridega, uus omavalitus peab koostama uue 

üldplaneeringu.   

Planeerimis- ja ehitusalaseid juhendeid on koostatud erinevaid, nende analüüsimisel leidis 

autor juhendite ja käsiraamatute eelised ja puudused ning õigusliku ja majandusliku aluse. 

Lähtudes analüüsi tulemustest kasutab autor Mustvee linna käsiraamatu koostamisel teiste 

juhendite ja käsiraamatute eeliseid ning püüab vältida puuduseid. Suureks eeliseks on 

skeemide ja jooniste kasutamine, sest joonised aitavad paremini mõista protsessi ning 

võtavad kokku protsessi kirjeldused, mida autor ka oma juhendis kasutab. Vaadates teiste 

juhendite struktuuri, kasutab autor sarnast struktuuri "Soovitused detailplaneeringu 

koostamiseks" juhendiga ja Jüri Lassi "Ruumiline planeerimine ja ehitamine" 

käsiraamatuga, sest iga planeeringuliigi protsessi selgitamine eraldi annab parema ülevaate 

inimeste võimalustest planeerimisprotsessis osaleda. Mustvee linna käsiraamatus kirjeldab 



   

49 

 

autor planeerimisprotsessi ja ehitamist puudutavaid õiguslikke aluseid eraldi peatükkides, 

mis on jaotatud vastavalt etappidele alapeatükkideks.  

Juhendeid analüüsides, selgus, et ainult Jüri Lassi käsiraamatus käsitleti lisaks 

planeerimisprotsessile ka ehitamist. Mustvee linna käsiraamatus tutvustab autor nii 

planeerimisprotsessi kui ka ehitamist.  

Käsiraamat koostatakse eesmärgiga tõsta inimeste teadlikkust planeerimisest ja ehitamisest 

Mustvee linnas. Sellest lähtuvalt kasutatakse võimalikult lihtsat keelt, et protsessid lihtsalt 

arusaadavaks muuta. Tihtipeale on seadustes sätestatud punktid kodanikule keeruliselt 

mõistetavad. Lisaks protsessi teksti lihtsustamisele, kasutatakse nagu eelnevalt mainitud 

erinevaid jooniseid ja tabeleid, mida on võimalik inimestel kasutada planeerides aega ning 

raha oma ideede teostamiseks. 
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KOKKUVÕTE 

 

Magistritöö teema oli „Planeerimine ja ehitamine Mustvees lähtudes planeerimisseadusest, 

ehitusseadustikust ja linna üldplaneeringust“. Töö eesmärgiks oli koostada 

planeerimisalane ja ehitusvaldkonda tutvustav juhendmaterjal Mustvee linnale.  

Magistritöös andis autor ülevaate planeerimisest ja ehitamisest Euroopa Liidu maades, 

Eesti planeerimissüsteemist ja Eestis koostatud planeerimis- ja ehitusalastest juhenditest. 

Empiirilises osas võrreldi kehtetut ja kehtivat planeerimisseadust, selgitati välja juhendite 

eelised ja puudused ning koostati ülevaade Mustvee linna käsiraamatu koostamise 

põhimõtetest. 

Euroopa Liidus on 28 liikmesriiki, kuid töös käsitleti neist seitset - Soome, Saksamaa, 

Prantsusmaa, Hispaania, Iirimaa, Holland ja Inglismaa. Kuigi kõik valitud riigid kuuluvad 

Euroopa Liitu ning lähtuvad ühiselt Euroopa Planeerimise Hartast, on igal riigil erinev 

planeerimissüsteem. Olulisel kohal on erinevad seadused, kuid kasutatakse ka suuniseid ja 

direktiive.  

Eesti planeerimissüsteem on ühest küljest hierarhiline, mis tähendab, et liigilt detailsema 

planeeringu koostamisel tuleb järgida liigilt üldisemas kehtestatud planeeringus sätestatut, 

kuid teisest küljest on liigilt detailsema planeeringu koostamisel võimalik suhteliselt 

lihtsalt muuta liigilt üldisemat kehtestatud planeeringut. Eesti planeerimissüsteemis 

domineerib Euroopalik planeeringu kultuur, mis sisuliselt tähendab, et kohalikul 

omavalitsusel on ruumilise planeerimise küsimuste üle otsustamisel täielik otsustusõigus. 

Eestis lähtutakse planeerimisel planeerimisseadusest ja ehitusseadustikust. Nimetatud 

seadused, millest praegu planeerimisel ja ehitamisel lähtutakse, kehtivad alates 01.07.2015.  

Töös analüüsiti Eestis koostatud juhendmaterjale. Analüüsi tulemusena selgus, et Eestis on 

koostatud erinevaid planeerimis- ja ehitusalaseid juhendeid ja käsiraamatuid. Juhendid ja 

käsiraamatud erinevad nii struktuuri, õigusliku aluse kui ka majandusliku aluse poolest. 

Juhendites ja käsiraamatutes on kasutatud erinevaid seaduseid, kuid analüüsitud juhendid 

baseerusid enne 1. juulit kehtima hakanud planeerimisseadusele ja ehitusseadusele. 
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Erinevusi kahe seaduse vahel on palju ning seetõttu on siiani koostatud juhendid ja 

käsiraamatud aegunud. Kuna kehtiva seaduse järgi juhendeid ja käsiraamatuid kohaliku 

omavalitsuse  tasandil koostatud pole, tuleks vanu kohendada lähtudes kehtivast seadusest 

ja seadustikust või koostada uued juhendid ja käsiraamatud lähtuvalt kehtivast 

planeerimisseadusest ja ehitusseadustikust, mis koostati ka käesoleva magistritöö raames, 

arvestades ka valitud piirkonna, Mustvee linna, eripärasid, mis on kinnitatud Mustvee linna 

üldplaneeringuga.  

Lähtudes 1. juulist 2015. aastal kehtima hakanud planeerimisseadusest ning 

ehitusseadustikust koostati magistritöös planeerimis- ja ehitusalane käsiraamat Mustvee 

linnale. Käsiraamatu koostamisel kasutati juhendite ja käsiraamatute analüüsi tulemusena 

välja selgitatud teiste autorite poolt koostatud juhendite eeliseid ning välditi puuduseid. 

Kuna inimeste aktiivsus Mustvee linnas planeerimisprotsessis osalemises on väike, on 

oluline suurendada inimeste teadlikkust nende õigustest protsessis osaleda. Lisaks 

planeerimisalase teadlikkuse tõstmisele, selgitab koostatud käsiraamat ehitamist 

puudutavaid olulisi õiguslikke aluseid.  

Magistritöö täidetud eesmärk, "Planeerimine ja ehitamine Mustvee linnas. Kodaniku 

käsiraamat", on lisatud töö lisadesse, põhjusel, et oleks võimalik seda magistritöö teooria 

osast sõltumatult kasutada. Töö tulemust ehk kodaniku käsiraamatut on võimalik kasutada 

Mustvee linnal kodanike teadlikkuse tõstmiseks planeerimisprotsessist  ja ehitamisest ning 

ka teistel omavalitsustel, kes soovivad leida lahendused kõiki osapooli võimalikult suurel 

määral rahuldavate tervikliku ja jätkusuutliku elukeskkonna loomiseks kohaliku 

omavalitsuse territooriumil. Samuti annab magistritöö ülevaate olulisematest 

planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku muutustest.  
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PLANNING AND BUILDING IN MUSTVEE ON THE BASES 

OF THE PLANNING ACT, BUILDING CODE AND THE 

STATUTORY PLAN OF THE TOWN 

 

Summary 

The topic of this thesis was „Planning and building based on the Planning Act, Building 

Code and statutory plan of the town“. The aim of this thesis was to create a planning and 

building guide for the town of Mustvee. 

The author of the master's thesis gave an overview of planning and building in countries 

within the European Union, as well as the planning system and building and planning 

guides in Estonia. The empirical part compared the old and new planning acts, determined 

the advantages and disadvantages of guides and finally composed an overview of the 

principles the handbook concerning Mustvee was based on. 

The European Union consists of 28 member states, but seven were chosen for this thesis – 

Finland, Germany, France, Spain, Ireland, The Netherlands and England.While all the 

countries are members of the EU and follow the Charter of European Planning, each 

member state has a different planning system. Although different laws are important, 

guides and directives are also used in the planning process.  

The planning system in Estonia is on the one hand hierarchical, meaning detailed plans still 

need to follow rules set in plans a class above, on the other hand changes can easily be 

made to plans of a higher class. Estonia´s planning system derives from European planning 

culture, which means that local municipalities have total control over issues concerning 

spatial planning. In Estonia, planning is based upon the Planning Act and Building Code. 

The laws concerning planning and building are in effect since 01.07.2015. 

Guides created in Estonia were analysed for the purpose of this thesis. The results showed 

that there are several guides and handbooks written about planning and building in Estonia. 

They differ from each other by structures well as legal and economical basis. Guides and 
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handbooks contain different laws, but the ones analysed for the thesis were based upon 

planning and building laws that were in effect before 01.07.2015. There are major 

differences between the old and new laws, thus making previously written guides and 

handbooks outdated.  

Since there are no guides or handbooks based on new legislation, the older ones should be 

updated in accordance with new laws or entirely new ones, like in this thesis, should be 

written.  This was done while taking into account area specific characteristics of Mustvee 

as well as the statutory plan on the town. 

Based on the new Planning Act and Building Code, in effect since 01.07.2015., a new 

planning and building handbook was compiled for the town of Mustvee. While creating 

this handbook, the results from the analysis of other author´s guides and handbooks were 

used, focusing on their advantages and avoiding flaws in the process. Since community 

involvement is low in the planning process in Mustvee, it is important to raise awareness 

among the people and about their right to be a part of the process. In addition to raising 

awareness, this handbook explains the legal bases of building. 

The achieved objective of this master´s thesis „Planning and building in Mustvee. Citizen´s 

handbook“, is added in the extras section of the thesis, in order for it to be available for use 

independently. The result of the thesis, the citizen´s handbook, can be used by the town of 

Mustvee or any other municipality, to raise awareness of citizens in regards to the planning 

and building process as well as to provide solutions satisfactorily involving all parties in 

creating a healthy and sustainable living environment. The thesis also gives an overview of 

the major changes in the Planning Act and Building Code. 
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SISSEJUHATUS 

Trükis on koostatud magistritöö "Planeerimine ja ehitamine Mustvees lähtudes 

planeerimisseadusest, ehitusseadustikust ja linna üldplaneeringust" raames.  

Käsiraamat on koostatud eesmärgiga, suurendada inimeste teadlikkust planeerimisest ning 

ehitamisest. Planeerimisprotsessis on võimalik osaleda kõigil, kuid inimesed on selles osas 

passiivsed, kuna palju inimesi ei teagi, kuidas planeerimisprotsessis on võimalik osaleda. 

Käsiraamat on koostatud võimalikult lihtsas keeles, et kodanikud mõistaksid võimalikult 

hästi seaduses sätestatut. Käesolev käsiraamat ei ole ametlik dokument, vaid meelespea, 

mis tutvustab planeerimise ja ehitamise põhimõtteid. 

Käsiraamat koosneb kahest peatükist, kus esimeses tuuakse välja planeerimise põhimõtted 

ja protsess kohaliku omavalitsuse tasandil ning teises ehitamisega seotud olulisematest 

seaduse sätestustest. 

Käsiraamat on mõeldud Mustvee linna kodanikele kasutamiseks igapäevaselt ning mitte 

ühekorraga läbilugemiseks. Käsiraamatu eesmärk on: 

- anda ülevaade planeerimisprotsessist, lähtudes 2015. aastal kehtima hakanud 

planeerimisseadusest, 

- anda ülevaade planeerimisprotsessis osalemise võimalustest, 

- anda ülevaade, kuidas on võimalik kehtestatud planeeringut vajadusel vaidlustada, 

- anda ülevaade ehitusseadustikus sätestatust, lähtudes 2015. aastal kehtima hakanud 

ehitusseadustikust. 

Käsiraamat on koostatud lootusega, et planeerimisseaduse lahti kirjutamine annab 

inimestele parema ülevaate ning kutsub inimesi rohkem osalema planeeringute koostamise 

protsessis. Samuti annab käsiraamat ülevaate ehitusseadustikust ning võimaldab inimestel 

kergesti mõista ja aru saada dokumentidest ning protsessist planeerimisest ehitamiseni.  

 

Reili Tooming 

Eesti Maaülikooli magistrant 
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I OSA 

PLANEERIMISE PROTSESS 

1. ÜLDPLANEERINGU PROTSESS 

1.1 Üldplaneeringu olemus 

Üldplaneeringu (ÜP) eesmärk on kogu linna territooriumi või selle osa ruumilise arengu 

põhimõtete ja suundumuste määratlemine. Üldplaneering on aluseks detailplaneeringute 

koostamisele. Üldplaneeringu protsessi koordineerib kohalik omavalitsus. Üldplaneering 

koostatakse koostöös valitsusasutustega ja planeeringualaga piirnevate kohaliku 

omavalitsuse üksustega. Planeerimisseaduse kohaselt lahendatakse üldplaneeringuga 

järgmised ülesanded: 

 1) transpordivõrgustiku ja muu infrastruktuuri, sealhulgas kohalike teede, raudteede, 

sadamate ning väikesadamate üldise asukoha ja nendest tekkivate kitsenduste määramine; 

 2) kohaliku tähtsusega jäätmekäitluskohtade asukoha ja nendest tekkivate kitsenduste 

määramine; 

 3) tehnovõrkude ja -rajatiste üldise asukoha ja nendest tekkivate kitsenduste määramine; 

 4) olulise ruumilise mõjuga ehitise asukoha valimine;  

 5) avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendatud või kaldaga funktsionaalselt seotud 

ehitise üldiste ehituslike tingimuste ja asukoha määramine;  

 6) asustuse arengut suunavate tingimuste täpsustamine;   

 7) supelranna ala määramine;  

 8) tänava kaitsevööndi laiendamine;  

 9) korduva üleujutusega ala piiri määramine mererannal ja kõrgveepiiri märkimine suurte 

üleujutusaladega siseveekogul;  

 10) rohevõrgustiku toimimist tagavate tingimuste täpsustamine ning sellest tekkivate 

kitsenduste määramine;  

 11) kallasrajale avaliku juurdepääsu tingimuste määramine;  

 12) ranna ja kalda ehituskeelu vööndi suurendamine ja vähendamine;  

 13) kohaliku omavalitsuse üksuse tasandil kaitstavate loodusobjektide ja nende kaitse- ja 

kasutustingimuste seadmine;  

 14) väärtuslike põllumajandusmaade, rohealade, maastike, maastiku üksikelementide ja 

looduskoosluste määramine ning nende kaitse- ja kasutustingimuste seadmine; 
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 15) maardlatest ja kaevandamisest mõjutatud aladest tekkivate kitsenduste määramine; 

 16) miljööväärtuslike alade ja väärtuslike üksikobjektide määramine ning nende kaitse- ja 

kasutustingimuste seadmine;  

 17) kohaliku tähtsusega kultuuripärandi säilitamise meetmete, sealhulgas selle üldiste 

kasutustingimuste määramine;  

 18) planeeringuala üldiste kasutus- ja ehitustingimuste, sealhulgas 

projekteerimistingimuste andmise aluseks olevate tingimuste, maakasutuse juhtotstarbe, 

maksimaalse ehitusmahu, hoonestuse kõrguspiirangu ja haljastusnõuete määramine; 

 19) riigikaitselise otstarbega maa-alade määramine ning maakonnaplaneeringus määratud 

riigikaitselise otstarbega maa-alade piiride täpsustamine;  

 20) puhke- ja virgestusalade asukoha ja nendest tekkivate kitsenduste määramine; 

 21) asula või ehitiste kaitseks õhusaaste, müra, tugeva tuule või lumetuisu eest või tuleohu 

vähendamiseks või metsatulekahju leviku tõkestamiseks lageraie tegemisel langi suurusele 

ja raievanusele piirangute seadmine;  

 22) müra normtasemete kategooriate määramine;  

 23) liikluskorralduse üldiste põhimõtete määramine;  

 24) krundi minimaalsuuruse määramine;  

 25) alade ja juhtude määramine, mille esinemise korral tuleb detailplaneeringu 

koostamisel kaaluda arhitektuurivõistluse korraldamist;  

 26) detailplaneeringu koostamise kohustusega alade või juhtude määramine; 

 27) maareformiseaduse ja looduskaitseseaduse tähenduses tiheasustusega alade 

määramine; 

 28) maaparandussüsteemide asukoha ja nendest tekkivate kitsenduste määramine; 

 29) käesolevas lõikes nimetatud ülesannete elluviimiseks sundvõõrandamise või 

sundvalduse seadmise vajaduse märkimine;  

 30) sanitaarkaitsealaga veehaarete asukoha ja nendest tekkivate kitsenduste määramine; 

 31) muud käesolevas lõikes nimetatud ülesannetega seonduvad ülesanded. 

Mustvee linna üldplaneering on koostatud 2011. aastal projekteerimisbüroo Maa ja Vesi 

AS poolt. Üldplaneeringuga on lahendatud linnaruumilise arengu põhimõtted, 

funktsionaalne tsoneerimine, liiklusskeem, maa- ja veealade kujundus-, ehitus- ja 

kasutustingimused, ehitistele ja rajatistele kehtestatud piirangud, detailplaneeringute 
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koostamise põhimõtted, tehnorajatised, veevarustus, reoveekäitlus, sajuveekäitlus, 

keskküte, elekter ja side.  

1.2 Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamine ja 

lähteülesannete kinnitamine 

Uue üldplaneeringu koostamise algatab Mustvee linnavalitsus. Tavaliselt alustatakse uue 

üldplaneeringu koostamist olemasoleva planeeringu vananemisel. Üldplaneeringu 

muutmise ettepaneku teeb üldjuhul Mustvee linnavalitsus, kuid põhjendatud juhtudel võib 

seda teha ka huvitatud isik.  

Üldplaneeringu puhul algatatakse ka keskkonnamõju strateegiline hindamine, mille 

eesmärgiks on tegevusega kaasneva vahetu või kaudse mõju hindamine 

looduskeskkonnale, inimese tervisele ja heaolule, kultuuripärandile või varale.  

Üldplaneering ning keskkonnamõju strateegiline hindamine algatatakse või jäetakse 

algatamata 30 päeva jooksul peale planeeringu algatamise taotluse saamisest arvates. 

Mõjuval põhjusel võib tähtaega pikendada 90 päevani. Mustvee linnavalitsus teavitab 

algatamisest ametlikus korras 30 päeva jooksul maakonna- ja linnalehes, 14 päeva jooksul 

Ametlikes Teadaannetes ja linna veebilehel.  

Pärast planeeringu algatamist koostab Mustvee linnavalitsus lähteülesande, kus määratakse 

kindlaks üldplaneeringu eesmärk ja olulisemad teemad, millega planeeringu raames 

tegeletakse. Lähteseisukohtades tuuakse välja lähtematerjalid, koostatakse kooskõlastamise 

plaan ning vormistamise nõuded. Lisaks lähteseisukohtadele koostatakse ka 

keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus, kus märgitakse 

keskkonnamõju hindamise ulatus ja ajakava ning üldplaneeringu rakendamisega kaasnev 

võimalik oluline keskkonnamõju. Üldplaneeringu lähteseisukohad ning keskkonnamõju 

strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse esitab Mustvee linn ettepanekute 

saamiseks puudutatud isikutele ja asutustele. Ettepanekute saamisel vajadusel planeeringut 

täiendatakse ja parandatakse ning avalikustatakse Mustvee linna veebilehel.  
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1.3 Üldplaneeringu lahenduse ja KSH aruande eelnõu avalikustamine 

Planeeringu koostamise etapis koondatakse taustinfo, kaardistatakse olemasolev olukord, 

kaalutakse erinevaid lahendusi ning võimalikke alternatiive. Paralleelselt planeeringuga 

koostatakse keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu.  

Planeeringu ning aruande eelnõu valmimisel korraldab linnavalitsus avaliku väljapaneku. 

Avalik väljapanek korraldatakse Mustvee linnavalitsuses. Üldplaneeringu ja 

keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek kestab vähemalt 

30 päeva. Avalikust väljapanekust teatab linn ajalehes, linna veebilehel ning kirjaga 

koostöö tegijatele ja kaasatavatele hiljemalt 14 päeva enne avaliku väljapaneku algust. 

Avaliku väljapaneku ajal on kõigil õigus tutvuda üldplaneeringu ja keskkonnamõju 

hindamise aruande eelnõuga ning avaldada arvamust. Arvamuse esitajale peab 

linnavalitsus esitama põhjendatud seisukoha 30 päeva jooksul pärast avaliku väljapaneku 

lõppemist. Mida rohkem esitatakse arvamusi ja seisukohti, seda parem lõpptulemus 

saavutatakse.  

Peale avalikku väljapanek on linnavalitsusel kohustus korralda avalik arutelu 45 päeva 

jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist. Avalikult teatatakse arutelust kirjaga asutusi 

ja puudutatuid isikuid hiljemalt 14 päeva enne avaliku arutelu. Lisaks on info avaliku 

arutelu kohta üleval linna veebilehel.  

Avalikul arutelul tutvustatakse avaliku väljapaneku ajal esitatud kirjalikke arvamusi, 

põhjendatakse üldplaneeringu lahendusi ning vastatakse muudele üldplaneeringut ning 

KSH aruande eelnõud puudutavatele küsimustele. Isikutel, kes esitasid avaliku väljapaneku 

ajal kirjalikult arvamusi, on õigus oma seisukohtadest loobuda. Seisukohtadest loobumisest 

tuleb teatada linnavalitsust kirjalikult.   

Peale avalikku arutelu avaldatakse informatsioon avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu 

tulemuste kohta 30 päeva jooksul peale arutelu toimumist maakonna- ja linnalehes. 

Lähtudes avaliku väljapaneku ja arutelu tulemustest tehakse üldplaneeringus ning KSH 

aruande eelnõus vajalikud muudatused. Arutelu tulemusena välja töötatud üldplaneeringu 

variant saadetakse kooskõlastamisele ning arvamuse küsimiseks planeeringut 

puudutavatele asutustele.  
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1.4 Üldplaneeringu lahenduse ja KSH aruande eelnõu kooskõlastamine ja arvamuse 

küsimine 

Kooskõlastamise etapis tutvustatakse üldplaneeringu lahendust erinevatele linna- ja 

riigiasutustele. Arvamuse andmiseks on aega 30 päeva. Asutuste vahelise koostöö 

tulemusena täiendatakse ja parandatakse esialgset lahendust. Arvamuste küsimise 

eesmärgiks on parima võimaliku lahenduse väljatöötamine.  

Kooskõlastajateks on üldjuhul riigiametid, kuid erandjuhul võidakse küsida ka teiste 

huvitatud osapoolte arvamust.  

Kui kooskõlastamisel ei viidata 30 päeva jooksul vastuolule õigusaktidega või 

maakonnaplaneeringuga, loetakse üldplaneering ja KSH aruande eelnõu kooskõlastatuks 

või eeldatakse, et arvamust ei soovita anda.  

1.5 Üldplaneeringu vastuvõtmine  

Peale üldplaneeringu lahenduse ja KSH aruande eelnõu kooskõlastamisel esitatud 

arvamuste ja seisukohtade arvestamist, lisatakse üldplaneeringusse KSH aruande 

tulemused.  

KSH aruande tulemustega üldplaneering suunatakse vastuvõtmisele. Mustvee 

linnavolikogu võtab planeeringu vastu ja suunab avalikule väljapanekule ja arutelule. 

Vastuvõtmisega kinnitatakse, et linn ja riigiametid on planeeringulahendusega nõus.  

1.6 Üldplaneeringu avalik väljapanek ja arutelu 

Üldplaneeringu avaliku väljapaneku etapis on igal isikul veelkord võimalus asutuste poolt 

kooskõlastatud planeeringuga tutvuda ning avaldada arvamust. Avalikust väljapanekust ja 

arutelust teavitatakse hiljemalt 14 päeva enne avaliku väljapaneku algust. Väljapanek 

kestab vähemalt 30 päeva.  

Avalikul arutelul tutvustab planeeringu koostaja läbitud etappe ning selgitab väljatöötatud 

üldplaneeringu lahendust. Arutelul on õigus osaleda kõigil, kes seda soovivad, samuti 

esitada küsimusi ning pakkuda välja teisi lahendusi.   
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Sarnaselt esimesele avalikule väljapanekule ja arutelule teavitatakse tulemused avalikult.  

Isikute põhjendatud seisukohti ning arvamusi arvestatakse üldplaneeringu lõpliku variandi 

väljatöötamisel ning seejärel saadetakse heakskiitmiseks maavanemale.  

Maavanem kontrollib üldplaneeringu ja KSH menetluse protsessi. Juhul, kui 

üldplaneeringu koostamise käigus ei ole arvestatud isikute arvamusi ning võimalikke 

vaidlusi pole lahendatud, on maavanema ülesandeks erinevate huvigruppide vahel 

kompromissi leidmine.  

Maavanem kuulab ära avalikul väljapanekul kirjalikke arvamusi esitanud isikud, kelle 

arvamusi üldplaneeringu koostamisel ei arvestatud ning küsib selgitusi ja põhjendusi 

linnavalitsuselt. Maavanema järelvalve tugevdab kodanike õigust planeerimisprotsessis 

osaleda ning põhjendatud arvamuste arvestamist üldplaneeringus. 

Juhul, kui linna üldplaneering sisaldab maakonnaplaneeringu muutmise ettepanekut, annab 

maavanem nõusoleku maakonnaplaneeringu muutmiseks või keeldub nõusoleku 

andmisest.  

1.7 Üldplaneeringu kehtestamine 

Üldplaneeringu kehtestamine on planeerimise protsessi viimane staadium. Maavanema 

poolt heakskiidetud üldplaneeringu kehtestab Mustvee linnavolikogu otsusega. 

Üldplaneeringu kehtestamisega kinnitatakse, et planeering on valmis ning sellest tuleb 

järgmiste planeeringute koostamisel lähtuda.  

Üldplaneeringu kehtestamisest teavitatakse avalikkust 14 päeva jooksul Ametlikes 

Teadaannetes, linna veebilehel ning kirjaga puudutatud isikuid ja asutusi. Maakonna- ja 

linnalehes teavitatakse üldplaneeringu kehtestamisest 30 päeva jooksul peale kehtestamise 

otsuse vastu võtmist.  

Peale üldplaneeringu kehtestamist saadab linnavalitsus üldplaneeringu maavanemale ja 

Maa-ametile.  

Mustvee Linnavolikogu vaatab üldplaneeringu üle iga viie aasta tagant ning esitab 

maavanemale kuue kuu jooksul kokkuvõtte üldplaneeringu ülevaatamise tulemustest. 

Üldplaneering koostati 2011. aastal, kuid kehtima hakkas see 28.02.20212. aastal. 
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Üldplaneering tuleks üle vaadata järgmisel aastal. Kuna ees on ootamas haldusreform ning 

uue omavalitsuse tekkimisel koostatakse uus üldplaneering, mis lähtub uutest piiridest, ei 

muudeta ega parandata praegust üldplaneeringut, vaid koostatakse tulevikus uus 

üldplaneering vastavalt uutele omavalitsuse piiridele.  

1.8 Üldplaneeringu vaidlustamine ja kehtetuks tunnistamine 

Igal isikul on õigus üldplaneeringu kehtestamise otsuse vaidlustamiseks esitada kaebus 

Tartu Halduskohtule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.  

Üldplaneeringu muutmine on võimalik planeeringuala osa hõlmava planeeringu või 

teemaplaneeringu koostamisega.  

Üldplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks tuleb koostada uus sama planeeringuala hõlmab 

või sama teemat lahendab üldplaneering, lähtudes seaduses üldplaneeringu koostamisele 

ettenähtud nõuetest.  

Igal isikul on õigus ka kehtestamise otsus vaidlustada. Selleks tuleb pöörduda 30 päeva 

jooksul arvates päevast, millal isik sai teada või pidi teada saama kehtestamise otsusest. 
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Joonis 1. Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise protsessi skeem  
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2. KOHALIKU OMAVALITSUSE ERIPLANEERINGU PROTSESS 

2.1 Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu olemus 

Kohaliku omavalitsuse eriplaneering koostatakse olulise ruumilise mõjuga ehitise 

püstitamiseks, juhul, kui selle asukoht ei ole üldplaneeringus määratletud. Mustvee linna 

eriplaneering koostatakse Mustvee linna territooriumi või selle osa kohta.  

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu menetlus koosneb kahest etapist: olulise ruumilise 

mõjuga ehitise asukoha eelvaliku tegemisest ja detailse lahenduse koostamise menetlusest.  

Kuna Mustvee linna üldplaneering on koostatud, enne kehtivat seadust, mille järgi on 

planeeringu liike kuus, siis ei käsitle linna üldplaneering kohaliku omavalitsuse 

eriplaneeringut.  

I ETAPP: Asukoha eelvalik 

2.2 Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise 

algatamine 

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu koostamisel on kostuslik ka keskkonnamõju 

strateegilise hindamine (KSH). Mustvee linna eriplaneeringu ja keskkonnamõju 

strateegilise hindamise algatab Mustvee Linnavolikogu otsusega. Otsus tehakse 30 päeva 

jooksul pärast algatamise taotlust või mõjuval põhjusel 90 päeva jooksul.  

Mustvee linna eriplaneeringust ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamisest 

teavitatakse 30 päeva jooksul algatamisest arvates Mustvee linnalehes või maakonnalehes 

Vooremaa ja puudutatud isikuid ning asutusi. 14 päeva jooksul ilmub teade Ametlikes 

Teadaannetes ja Mustvee linna veebilehel.  

2.3 Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja KSH väljatöötamise kavatsuse 

avalikustamine 

Mustvee linna eriplaneeringu lähteseisukohad on lähteülesandeks planeeringu 

koostamisele. Lähteülesannetes määratakse kindlaks planeeringu koostamise eesmärk, 

ajakava jms. Lähteseisukohtades on välja toodud esialgne valik võimalikest asukohtadest, 

kuhu planeeritavat objekti oleks võimalik rajada ja ning seejärel selgitatakse välja nendest 

sobivaim.  
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Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) väljatöötamise kavatsus on lähteülesandeks 

planeeringu mõjude hindamisele. Selles määratakse kindlaks erinevad uuringud, mida 

tehakse, et välja selgitada planeeringuala keskkonnatingimused ja võimalikud mõjud. 

Mõlema dokumendi puhul toimub avalik väljapanek, mis tähendab, et huvilised saavad 

linna veebilehel ja avalikes kohtades tutvuda planeeringu lähteseisukohtade, KSH 

väljatöötamiskavatsuse ja muude oluliste dokumentidega. Pärast avaliku väljapaneku lõppu 

toimub avalik arutelu.  

Esimese etapi eesmärgiks on võimalikult vara avalikkust teavitada, millised on kohaliku 

omavalitsuse kavatsused vastava olulise ruumilise mõjuga ehitise rajamisel ja saada 

kodanikelt tagasidet.  

Mustvee linna eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju 

strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalik väljapanek kestab vähemalt 60 

päeva. Avaliku väljapaneku jooksul on igal kodanikul õigus avaldada arvamust.  

Pärast avalikku väljapanekut toimub avalik arutelu, mis korraldatakse 45 päeva jooksul 

pärast avaliku väljapaneku lõppemist. Igal inimesel on õigus osaleda ja kaasa rääkida! 

Avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemustest lähtuvalt tehakse linna eriplaneeringu 

asukoha eelvaliku lähteseisukohtades ja KSH väljatöötamise kavatsuses vajalikud 

muudatused.  

2.4 Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja KSH I 

etapi aruande koostamine 

Asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja KSH I etapi aruande koostamine tähendab sisuliselt, et 

otsitakse kavandatavale objektile parimat võimalikku asukohta. Siinkohal tuleb kohalikul 

omavalitsusel kaaluda vähemalt kahe variandi vahel.  

Asukoha valikul on väga oluline võimalikud kaasnevad mõjud, seetõttu viiakse selles 

etapis läbi keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) I etapi jaoks vajalikud uuringud. 

Uuringute tulemusena selgub, millised ja kui ulatuslikud keskkonnamõjud võivad kaasneda 

eriplaneeringu elluviimisega erinevates võimalikes asukohtades.  
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Linna eriplaneeringu protsessis on väga palju võimalusi inimestel kaasa rääkida. Nii ka 

selles etapis. Kui asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja KSH I etapi aruanne on koostatud, 

toimub taaskord avalik väljapanek, mis kestab vähemalt 30 päeva. Igal inimesel on 

võimalik ka siin etapis kaasa rääkida! Oluline on esitada arvamused kirjalikult! 

2.5 Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja KSH I 

etapi aruande vastuvõtmine 

Asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja KSH I etapi aruande vastuvõtmisega kinnitab kohalik 

omavalitsus, et valitud asukoht on objekti rajamiseks kõige sobivam ning senine menetlus 

on olnud õiguspärane. KSH aruanne oli asukohavaliku tegemiseks piisav ning lähtuvalt 

aruandest on arvestatud kõikide kaasnevate mõjudega.  

Linnavolikogu planeeringu vastuvõtmise otsusega lõpeb linna eriplaneeringu I etapp ehk 

asukohavalik. Edasi jätkub menetlus valitud asukohas detailsemate lahenduste (nt ehitiste 

arvu, planeeringualal paiknemise jms tingimuste) väljatöötamisega. 

Avalikkust teavitab linnavalitsus eriplaneeringu vastuvõtmisest 14 päeva jooksul linna 

veebilehel ja väljaandes Ametlikud Teadaanded.  

II ETAPP: Detailse lahenduse koostamine 

2.6 Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu detailse lahenduse ja KSH aruande 

koostamine 

Linna eriplaneeringu detailse lahenduse koostamine tähendab sisuliselt, et esimeses etapis 

valitud asukohas asutakse välja töötama täpseid tingimusi objekti ehitamiseks. Näiteks 

määratakse ära erinevate ehitiste arv, funktsioonid, täpne asukoht planeeringualal, kõrgus, 

liikluskorraldus jms.  

Linna eriplaneeringu detailse lahenduse väljatöötamise etapis hinnatakse täpsemalt ka 

kaasnevaid mõjusid ning töötatakse välja nende leevendamise meetmed, näiteks 

müratõkked ja saasteainete vähendamise võimalused. 

Avalikkusel siin etapis suurt rolli ei ole, põhiroll on siinkohal planeeringut koostaval 

eksperdil.  
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2.7 Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu detailse lahenduse ja KSH aruande 

avalikustamine 

Pärast linna eriplaneeringu detailse lahenduse ja KSH aruande valmimist, on võimalik 

kõikidel huvilistel koostatud dokumentidega tutvuda ning esitada seisukohti. Koostatud 

detailne lahendus on esialgseks ettepanekuks, mida võidakse veel muuta, seepärast tasub 

seisukohtade erinemisel kaasa rääkida nt ehitiste paigutuse, keskkonnahäiringuid 

vähendavate meetmete jms osas. Lisaks võib selles etapis tähelepanu juhtida ka KSH 

aruande puudustele. 

Avalikustamine koosneb kahest osast. Avaliku väljapaneku ajal saavad huvilised linna 

veebilehel ja avalikes kohtades tutvuda eriplaneeringu detailse lahenduse, KSH aruande ja 

muude oluliste dokumentidega. Dokumentide väljapanekule järgneb avalik arutelu. Teated 

avaliku väljapaneku ja arutelu kohta avaldatakse 14 päeva enne avaliku väljapaneku ja 

arutelu toimumist. 

Avalik väljapanek kestab 30 päeva, mille jooksul on võimalik esitada ettepanekuid ja 

vastuväiteid. Oluline on esitada ettepanekus ja vastuväited kirjalikult! 

Lisaks arvamuse andmisele kirjalikult, on võimalik kõigil osaleda ka avalikul arutelul, mis 

toimub 45 päeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist.   

2.8 Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu vastuvõtmine 

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu vastuvõtmisega kinnitab linnavolikogu, et Mustvee 

linna eriplaneeringu mõlemad etapid (asukoha eelvalik ja detailse lahenduse koostamine) 

on olnud õiguspärased. Samuti kinnitab volikogu vastuvõtmisega, et KSH aruande 

tulemusi on planeeringusse arvesse võetud. 

Planeeringu vastuvõtmine ei tähenda lõpliku otsuse tegemist. Lõplik planeeringulahendus 

selgub alles pärast vastuvõtmisele järgnevat avalikku väljapanekut ja arutelu. Kodanikud 

selles etapis kaasa rääkida ei saa, vastuvõtmise otsuse teeb linnavolikogu.   

2.9 Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu avalikustamine 

Pärast kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukohavaliku ja detailse lahenduse ning KSH 

aruande mõlema etapi valmimist, saavad kõik kodanikud dokumentidega tutvuda ning 
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esitada enda seisukohti. Vastuvõetud planeeringulahendus on esialgseks ettepanekuks, 

mida on võimalik veel muuta, seega on siin etapis võimalik veel kaasa rääkida nii  

asukohavaliku kui detailse lahenduse teemal, samuti võib tähelepanu juhtida KSH aruande 

puudustele.  

Avalikustamine koosneb taaskord kahest osast. Avaliku väljapaneku ajal saavad huvilised 

linna veebilehel ja avalikes kohtades tutvuda kõigi planeeringu ja KSH dokumentidega 

ning esitada kirjalikke seisukohti.  

Avalik väljapanek kestab vähemalt 30 päeva. Avalik arutelu korraldatakse seisukohtade 

olemasolul 45 päeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist. Avaliku väljapaneku 

toimumise koha ja aja kohta ilmub teade linna veebilehel ja väljaandes Ametlikud 

Teadaanded hiljemalt 14 päeva enne avaliku väljapaneku toimumist. 

Enne planeeringu kehtestamist on see viimane etapp, kus inimesed saavad kaasa rääkida ja 

seisukohti ning vastuväiteid esitada. Oluline on esitada kirjalikke seisukohti, sest nende 

puudumisel võidakse avalikustamise teine etapp, avalik arutelu, ära jätta. Kui sinu 

seisukohad erinevad planeeringus ja KSH aruandes väljendatust, siis esita oma seisukohad 

ja osale avalikul arutelul aktiivselt!  

Avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste alusel tehakse linna eriplaneeringus 

vajalikud muudatused.  

2.10 Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu kehtestamine 

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu kehtestamisega otsustab linnavolikogu anda 

kavandatavale objektile ehitusõiguse planeeringumenetluse I etapis nimetatud asukohta 

menetluse II etapis määratletud tingimustel. Kehtestamisega muutub planeering kõigile 

kohustuslikuks ning kõigi teiste maa-ala puudutavad detailplaneeringud muutuvad 

kehtetuks. Kehtestamise järel on planeeringumenetlus lõppenud. 

Linna eriplaneeringu kehtestamisest antakse 30 päeva jooksul lühiülevaade eriplaneeringu 

sisu kohta, sealhulgas kaasneda võivate majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste mõjude 

ning mõju looduskkeskkonnale kohta linnalehes ning 14 päeva jooksul linna veebilehel ja 

väljaandes Ametlikud Teadaanded.  
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Pärast eriplaneeringu kehtestamist seisukohti enam esitada ei saa. Ainuke võimalus on 

eriplaneeringu vaidlustamine. Igal isikul on õigus linna eriplaneeringu kehtestamise otsuse 

vaidlustamiseks pöörduda kohtusse 30 päeva jooksul arvates pärast, millal isik sai teada 

või pidi teada saama planeeringu kehtestamisest, kui ta leiab, et otsus on vastuolus avaliku 

huviga või kui otsusega on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi. 

3. DETAILPLANEERINGU PROTSESS 

3.1 Detailplaneeringu olemus 

Detailplaneering (DP) koostatakse Mustvee linna üksuse territooriumi osa kohta ning 

vajaduse korral avalikes veekogudes kaldaga püsivalt ühendatud või kaldaga 

funktsionaalselt seotud ehitiste planeerimiseks. 

Detailplaneeringuga määratakse kindlaks, kuidas võib üht või mitut krunti täpsemalt 

kasutada, sealhulgas kas ja millistel tingimustel on krundile lubatud ehitisi püstitada ning 

selle alusel antakse välja ehituslube hoonete ja rajatiste püstitamiseks. Detailplaneering on 

Mustvee linna kehtestatud dokument, mis koosneb joonistest ja seletuskirjast. 

Detailplaneeringu koostamisel, kui planeering on aluseks olulise keskkonnamõjuga 

tegevusele, on kohustuslik keskkonnamõju strateegiline hindamine. Detailplaneeringu 

menetluses võib eristada kahte menetlusviisi, ühel juhul koostatakse detailplaneering 

keskkonnamõju strateegilise hindamiseta, teisel juhul teostatakse ka mõjude hindamine.  

Kui detailplaneeringu koostamisel on nõutav keskkonnamõju strateegiline hindamine, 

lähtutakse detailplaneeringu menetlemisel üldplaneeringu menetlemisele ettenähtud 

nõuetest. Kuna üldplaneeringu protsess on lahti kirjutatud peatüki esimeses osas, 

kirjeldatakse siin osas detailplaneeringu koostamist ilma keskkonnamõju strateegilise 

hindamiseta. 

3.2 Detailplaneeringu algatamine  

Detailplaneeringu algatab Mustvee linn kodaniku taotluse ja esitatud eskiislahenduse alusel 

Mustvee linnavolikogu otsusega. Detailplaneering algatatakse või jäetakse algatamata 30 

päeva jooksul algatamise taotluse saamisest arvates. Mõjuval põhjusel, eelkõige 

planeeringuala suurusest, uuringute läbiviimise vajadusest, halduslepingu sõlmimise 
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eelduseks olevate asjaolude selgitamiseks või kaasatavate ja koostöötegijate suurest 

hulgast tingitud põhjusel, võib nimetatud tähtaega pikendada 90 päevani.   

Detailplaneeringu algatamisest teavitatakse 14 päeva jooksul selle algatamisest arvates 

väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Mustvee linna veebilehel. 30 päeva jooksul 

avaldatakse teade Mustvee linnalehes ning ajalehes "Vooremaa". 

Pärast detailplaneeringu algatamist sõlmitakse Mustvee linna, planeerija ning arendaja 

vahel haldusleping planeeringu koostamise või planeeringu koostamise tellimise 

üleandmiseks. 

3.3 Detailplaneeringu koostamine 

Detailplaneeringu koostamine tähendab planeeringu sisu väljatöötamist, sealhulgas 

täpsemate krundile või kruntidele ehitamise tingimuste määratlemist, näiteks hoonete 

pindala maksimaalne suurus, hoonete lubatud kõrgus, samuti lahendatakse parkimise 

küsimus ning määratakse tehnovõrkude asukohad.  

Detailplaneering koostamise etapis on põhiroll planeeringut koostaval eksperdil. 

Detailplaneering koosneb seletuskirjast ja joonistest. Detailplaneeringu koostamisel 

lähtutakse planeerimisseadusest, ehitusseadustikust ja Mustvee linna üldplaneeringust 

tulenevate nõuetega.  

3.4 Detailplaneeringu kooskõlastamine 

Kui ekspert on välja töötanud planeeringu sisu ning detailplaneering on valmis, esitatakse 

see Mustvee Linnavalitsusele üle vaatamiseks.  

Mustvee Linnavalitsuse vastutav spetsialist kontrollib detailplaneeringu vastavust 

õigusaktidele ning seejärel esitatakse planeering kooskõlastamiseks valitsusasutustele, 

kelle valitsemisalas olevaid küsimusi detailplaneering käsitleb. Kooskõlastuse andmiseks 

on aega 30 päeva. Kui kooskõlastaja või arvamuse andja ei ole 30 päeva jooksul 

detailplaneeringu saamisest arvates kooskõlastamisest keeldunud või arvamust avaldanud 

ega ole taotlenud tähtaja pikendamist, loetakse detailplaneering kooskõlastaja poolt 

vaikimisi kooskõlastatuks või eeldatakse, et arvamuse andja ei soovi selle kohta arvamust 

avaldada, kui seadus ei sätesta teisiti. Kui kooskõlastaja leiab detailplaneeringus 
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vastuolusid ning jätab planeeringu kooskõlastamata, teeb planeerija detailplaneeringus 

vastavad parandused ning seejärel saadab Mustvee linnavalitsus detailplaneeringu uuesti 

kooskõlastamisele. Protsess jätkub kuni kõik nõutud kooskõlastused on saadud. 

3.5 Detailplaneeringu vastuvõtmine 

Pärast detailplaneeringu kooskõlastamist teeb Mustvee Linnavolikogu detailplaneeringu 

vastuvõtmise otsuse, millega kinnitab, et detailplaneering vastab õigusaktidele ja valla või 

linna ruumilise arengu eesmärkidele. Avalikkus planeeringu vastuvõtmise etapis osaleda ei 

saa.  

3.6 Detailplaneeringu avalikustamine 

Detailplaneeringu avalikustamine koosneb kahest etapist. Esimeses etapis korraldab 

linnavalitsus detailplaneeringu avaliku väljapaneku, mis kestab vähemalt 14 päeva. 

Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu või detailplaneeringu, mille koostamise aluseks 

puudub kehtestatud üldplaneering, kestab avalik väljapanek vähemalt 30 päeva. 

Avalikust väljapanekust teavitab linnavalitsus hiljemalt 14 päeva enne avaliku väljapaneku 

algust Mustvee linnalehes ja ajalehes "Vooremaa". Kui linnalehe ilmumissageduse tõttu ei 

ole võimalik teavitada avalikust väljapanekust 14 päeva enne avaliku väljapaneku algust, 

avaldatakse teade vaid ajalehes "Vooremaa".  

Avaliku väljapaneku ajal tagatakse linnavalitsuse tööaja jooksul isikute juurdepääs kõigile 

linnavalitsuse käsutuses olevatele planeeringuga seotud materjalidele ja informatsioonile. 

Kõigil on õigus materjalidega tutvuda ning esitada seisukohti. Oluline on esitada 

seisukohad kirjalikult, sest kirjalike arvamuste puudumisel avaliku arutelu korraldamine ei 

ole kohustuslik! Kirjalikult esitatud seisukohtadele peab linnavalitsus vastama 30 päeva 

jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist.  

Avalikustamise teine etapp on avaliku arutelu korraldamine. Avaliku arutelu korraldab 

linnavalitsus 45 päeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist.  

Avalikul arutelul tutvustab linna vastutav spetsialist avaliku väljapaneku kestel esitatud 

kirjalikke arvamusi ja oma seisukohti nende kohta, põhjendab detailplaneeringu 

koostamisel valitud lahendusi ning vastab detailplaneeringut käsitlevatele küsimustele.  
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Kui oled esitanud avaliku väljapaneku ajal kirjaliku seisukoha, kuid soovid sellest arutelul 

loobuda, tuleb esitada uus kirjalik seisukoht! See etapp on viimane, kus inimesed saavad 

detailplaneeringu protsessis kaasa rääkida ja seisukohti esitada! 

Kui avalikul arutelul vastuväiteid ja lahendamata küsimusi ei esine, tehakse avaliku 

väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste alusel detailplaneeringus vajalikud muudatused. 

Juhul, kui avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste alusel tehtud muudatused 

muudavad detailplaneeringu põhilahendusi, korratakse detailplaneeringu kooskõlastamist 

valitsusasutustega, kelle valitsemisalas olevaid küsimusi puudutatakse ning seejärel 

korraldatakse uus avalik väljapanek ja arutelu. Protsess kestab nii kaua kui vastuolulised 

küsimused on lahendatud.  

Informatsioon avaliku väljapaneku ja arutelu tulemuste kohta avaldatakse 30 päeva jooksul 

linnalehes või ajalehes "Vooremaa".   

3.7 Detailplaneeringu heakskiitmine 

Pärast avalikku väljapanekut ning arutelu arvestatakse esitatud ettepanekutega ning tehakse 

detailplaneeringusse vajalikud muudatused. Kui ettepanekuid ei arvestata on Mustvee 

linnavalitsus kohustatud kirjalikult põhjendama oma seisukohta, miks ettepanekuid või 

arvamusi ei arvestatud.  

Pärast arvamuste arvestamist või mitte arvestamist saadab Mustvee linnavalitsus 

detailplaneeringu heakskiitmisele Jõgeva maavanemale. Maavanemal on aega 60 päeva 

heakskiidu andmiseks või sellest keeldumiseks.  

3.8 Detailplaneeringu kehtestamine 

Detailplaneeringu kehtestamisega kinnitab Mustvee Linnavolikogu planeeringus toodud 

põhimõtted ja tingimused, sealhulgas ehitamist puudutavad nõuded. Uue planeeringu 

kehtestamisega asendatakse varasem detailplaneering ning kehtestamisest alates peavad 

krundil ehitamiseks väljastatavad ehitusload ja kasutusload lähtuma viimasest kehtestatud 

detailplaneeringust. 
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Kehtestamise järel on planeeringumenetlus lõppenud ning seisukohti enam esitada ei saa. 

Kuigi seisukohti esitada ei saa, on igal isikul õigus detailplaneeringu kehtestamise otsus 

vaidlustada pöördudes 30 päeva jooksul kohtusse.  

3.9 Üldplaneeringut muutev detailplaneering 

Detailplaneering võib olla ka üldplaneeringut muutev. Üldplaneeringu põhilahendust 

muutva detailplaneering puhul kohaldatakse üldplaneeringu koostamisele ettenähtud 

menetlust. Koostöö ja kaasamise puhul kohaldatakse detailplaneeringu koostamisele ette 

nähtud nõudeid.  

Kui üldplaneeringut muutev detailplaneering kehtestatakse, tehalse üldplaneeringusse 

vastavad muudatused tulenevalt detailplaneeringu lahendustest.  
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 Joonis 3. Detailplaneeringu menetluse protsess  
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II OSA  

EHITAMINE 

Ehitamist reguleerib Mustvee linnas ehitusseadustik, mis tähendab, et kõik ehitamisega 

seonduvad valdkonnad lähtuvad ehitusseadustikust. Ehitusseadustiku eesmärgiks on 

jätkusuutliku arengu soodustamine, ohutuse tagamine, ehitatud keskkonnaeesmärgipärane 

toimivus ja kasutatavus.  

Ehitis on inimtegevuse tulemusel loodud ja aluspinnasega ühendatud või sellele toetuv asi, 

mille kasutamise otstarve, eesmärk, kasutamise viis või kestvus võimaldab seda eristada 

teistest asjadest. Ehitis peab kogu kasutusea vältel vastama kasutamise nõuetele ja 

olemasolu vältel olema ohutu.  

Oluline osa ehitamisel on selle olemuse mõistmine. Ehitamiseks loetakse järgmisi 

tegevusi: 

 ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine; 

 ehitise laiendamine; 

 ehitise rekonstrueerimine;  

 ehitise lammutamine;  

 ehitise tehnosüsteemi või selle osa muutmine või tehnosüsteemi terviklik asendamine. 

Ehitamisel tuleb lähtuda erinevatest põhimõtetest. Arvestada tuleb hea tava, ohutuse 

põhimõtet, keskkonnasäästlikkuse põhimõtet ja asjatundlikkuse põhimõtet.  

Ehitada tuleb ehitusprojekti kohaselt, järgides ehitisele ja ehitamisele kehtestatud nõudeid. 

Ehitis ja ehitamine peab olema kooskõlas ehitise asukohaga seonduvate kitsenduste ja 

planeeringuga. Detailplaneeringu puudumisel peab ehitatav ehitis olema kooskõlas 

üldplaneeringuga ja projekteerimistingimuste olemasolu kohustuse korral ka 

projekteerimistingimustega, samuti riigi või kohaliku omavalitsuse eriplaneeringuga.  

Ehitustegevuse õiguslikud dokumendid on:  

 projekteerimine (ehitusprojekti koostamine);  

 ehitusteatis ja ehitusluba;  

 kasutusteatis ja kasutusluba.  
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PROJEKTEERIMISTINGIMUSED 

Projekteerimistingimused on vajalikud ehitusloakohustusliku hoone või olulise avaliku 

huviga rajatise ehitusprojekti koostamiseks, juhul, kui puudub detailplaneeringu 

koostamise kohustus, detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta, 

detailplaneeringu kehtestamise järel on ilmnenud asjaolusid, mis muutsid oluliselt 

planeeringuala ning detailplaneeringut pole võimalik ellu viia või detailplaneeringu 

kehtestamise järel on seadused olulisel määral muutunud ning detailplaneeringut ei saa ellu 

viia.  

Joonisel 3 on välja toodud projekteerimistingimuste taotlemise skeem. 

Projekteerimistingimuste saamiseks tuleb esitada Mustvee linnavalitsusele vormikohane 

taotlus ehitisregistri kaudu, mis on võimalik alates 1.aprill 2016. Juhul, kui taotlust ei ole 

võimalik esitada elektrooniliselt ehitisregistri kaudu, tuleb need esitada Mustvee 

linnavalitsusele paberkandjal. Projekteerimistingimuste taotlemisel tuleb linnavalitsusele 

tasuda menetlemise eest riigilõiv summas 25 €. 

 

Joonis 4. Projekteerimistingimuste taotlemise skeem 
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Mustvee linnavalitsus kontrollib projekteerimistingimuste taotluse saamisel selle vastavust 

nõuetele. Kui taotlus ei vasta nõuetele, on Mustvee linnavalitsusel õigus jätta taotlus läbi 

vaatamata ning tagastada see põhjendustega taotlejale. Kui taotlus on vastab nõuetele, 

alustav Mustvee linnavalitsus projekteerimistingimuste menetlust, kus otsustatakse ühtlasi 

ka keskkonnamõju hindamise algatamise vajadus. Kui taotlus on läbi vaadatud, antakse või 

keeldutakse projekteerimistingimuste andmisest 30 päeva jooksul, põhjendatud vajadusel 

60 päeva jooksul.  

Mustvee linnavalitsus arvestab projekteerimistingimuste andmisel: 

 hoone või olulise rajatise asukohas väljakujunenud keskkonda, sealhulgas 

hoonestuslaadi; 

 et projekteerimistingimuste andmine ei oleks vastuolus õigusaktide, isikute õiguste või 

avaliku huviga; 

 üldplaneeringus määratud tingimusi. 

Projekteerimistingimustega määrab linnavalitsus hoone või olulise rajatise kasutamise 

otstarbe, suurima lubatud arvu maa-alal, asukoha, lubatud suurima ehitusaluse pinna, 

kõrguse ja vajadusel sügavuse, ehituslikud ja kujunduslikud tingimused, maa- või veealal 

asuvate ehitiste teenindamiseks vajaliku ehitise võimaliku asukoha, ehitusuuringu 

vajalikkuse ning haljastuse ja heakorra põhimõtted. 

Mustvee linnavalitsus võib projekteerimistingimuste andmisest keelduda, kui: 

 on algatatud planeering ja sellega seoses on kehtestatud ajutine ehituskeeld; 

 projekteerimistingimuste taotlus ei vasta üldplaneeringule; 

 projekteerimistingimuste taotlus ei vasta käesoleva eelnevalt esitatud tingimustele; 

 projekteerimistingimuste taotlus ei vasta õigusaktist või ehitise asukohast tulenevatele 

avalik-õiguslikele kitsendustele;  

 projekteerimistingimuste alusel kavandatav ehitis võib ülemäära riivata kolmanda isiku 

õigusi;  

 puudutatud asutus on jätnud projekteerimistingimuste eelnõu kooskõlastamata ja eelnõu 

muutmine ei ole võimalik;  
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 projekteerimistingimuste alusel kavandatava ehitisega kaasneb oluline keskkonnamõju, 

mida ei ole võimalik piisavalt vältida ega leevendada; 

 projekteerimistingimuste taotlemisel on esitatud teadvalt valeandmeid, mis mõjutavad 

projekteerimistingimuste andmise otsustamist, või  

 projekteerimistingimusi soovitakse anda lisaks riigi või kohaliku omavalitsuse 

eriplaneeringule. 

Projekteerimistingimused kehtivad viis aastat! Põhjendatud juhul, võib Mustvee 

linnavalitsus muuta kehtivuse aega.  

Ehitusprojekti koostamine ja projekti kontrollimine 

Ehitusprojekti koostamisel tuleb arvestada ehitisele esitatavaid nõudeid, asjakohaseid 

riskianalüüse, planeeringut või projekteerimistingimusi, ehitise asukohaga seonduvaid 

kitsendusi ja ehitamisprotsessist lähtuvaid vajadusi.  

Kui ehitusprojekt on valmis, peab selle nõuetele vastavust kontrollima ehitusprojekti 

koostajast sõltumatu pädev isik, kes teeb vajadusel ekspertiisi, juhul, kui kavandatav ehitis 

on ehitustehniliselt keerukas või järelvalvet tegeval asutusel on põhjendatud kahtlus 

ehitusprojekti nõuetele vastavuses.  

Ehitamine tuleb alati ka dokumenteerida, juhul, kui ehitamiseks on nõutav ehitusluba. 

Ehitamise dokumenteerib ehitav isik. Kui sina ise ei ehita, siis tunne huvi, kas sinu ehitis 

on dokumenteeritud! Dokumendid antakse üle ehitisregistrile, Mustvee linnavalitsusele või 

muule õigusaktiga määratud pädevale asutusele.  

EHITUSTEATIS JA EHITUSLUBA 

Ehitusteatis 

Ehitamisest teatamiseks on kaks võimalust: ehitusteatis ja ehitusloa taotlemine. Tabelis 1 

on ehitusseadustiku tabel, kus on näidatud millistel juhtudel on vajalik ehitusteatis ning 

millal ehitusluba. Selles alapeatükis kirjeldatakse ehitusteatise esitamist.  

Ehitamisest tuleb teatada Mustvee linnavalitsust elektrooniliselt ehitisregistri kaudu või 

tuua taotlus Mustvee linnavalitsusse paberkandjal.  
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Ehitusteatis tuleb esitada vähemalt 10 päeva enne ehitustegevuse algust! Kui ehitusteatis 

on esitatud ning Mustvee linnavalitsus ei ole 10 päeva jooksul pärast ehitusteatise 

esitamist täiendavaid andmeid küsinud, võib ehitustegevusega alustada.  

Ehitusteatise kohustuslikkus on välja toodud Tabelis 1. Tabelis 1 välja toodud juhtudel 

tuleb lisaks ehitusteatisele esitada ka ehitusprojekt.   

Ehitusteatise alusel võib ehitist ehitada kahe aasta jooksul ehitusteatise esitamisest, 

täiendavate nõuete esitamisest või ehitusprojekti heakskiitmisest arvates.  

Ehitusluba 

Võrreldes ehitusluba ehitusteatisega on erinevuseks ehitusprojekti kohustuslikkus ehitusloa 

taotlemisel. Ehitusloa saamiseks tuleb esitada Mustvee linnavalitsusele taotlus 

elektrooniliselt ehitisregistri kaudu või tuua taotlus paberkandjal kohapeale. Koos ehitusloa 

taotlusega esitatakse nõuetele vastav ehitusprojekt. 

Mustvee linnavalitsus kontrollib ehitusloa taotluse saamisel loa nõuetele vastavust. Kui 

ehitusloa andmine on võimatu (taotlus või projekt ei vasta nõuetele) , jätab Mustvee 

linnavalitsus taotluse läbi vaatamata ja tagastab selle põhjendustega taotlejale.   

Teisel juhul, kui ehitusloa taotlus ja projekt vastavad nõuetele, alustab Mustvee 

linnavalitsus ehitusloa menetlust. Selles etapis otsustatakse ka keskkonnamõju hindamise 

algatamise vajadus. Põhjendatud juhul võib Mustvee linnavalitsus õigus nõuda 

ehitusuuringute tegemist või olemasolevate uuringute täpsustamist. Vajadusel esitatakse 

ehitusloa eelnõu kooskõlastamisele või arvamuste andmiseks puudutatud asutustele.  

Ehitusluba antakse või sellest keeldutakse 30 päeva jooksul taotluse esitamise päevast 

arvates. Ehitusluba kehtib viis aastat! 

Ehitusloa taotleja peab esitama Mustvee linnavalitsusele vähemalt kolm päeva enne 

ehitamise alustamist teatise ehitamise alustamise kohta. Ehitise täielikuks lammutamiseks 

ehitusteatise või -loa taotleja on kohustatud esitama Mustvee linnavalitsusele teatise ehitise 

lammutamise kohta hiljemalt kolm  päeva pärast ehitise lammutamist. Ehitamise 

alustamise päevaks loetakse esimene ehitusprojektile vastavate tööde tegemise päev.  
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Mustvee linnavalitsus võib ehitusloa kehtetuks tunnistada, kui: 

 ehitusloa taotlemise aluseks olnud ehitusprojekti muudetakse selliselt, et ehitise olulised 

tingimused muutuvad oluliselt, näiteks ehitise tuleohutus, energiatõhusus, kasutamise 

otstarve, mõjuvad koormused või ehitusloas märgitud muud olulised tehnilised näitajad, 

või 

 ehitusloa taotlemisel on esitatud teadvalt valeandmeid, mis mõjutasid oluliselt ehitusloa 

andmise otsustamist. 

 ehitusloa omaja või kinnisasja omanik seda taotleb, välja arvatud kui teistel isikutel on 

ehitusloa kehtivuse vastu õigustatud huvi, või 

ehitis või ehitamine ei vasta ehitusprojektile, detailplaneeringutele, 

projekteerimistingimustele, riigi või kohaliku omavalitsuse eriplaneeringule, ehitisele või 

ehitamisele esitatavatele nõuetele.  

Tabel 1. Ehitusseadustiku tabel ehitusloa ja ehitusteatise vajalikkuse kohta 

 

KASUTUSTEATIS JA KASUTUSLUBA 

Kasutusteatis 

Ehitise kasutamisest või kasutusotstarbe muutmisest tuleb teavitada Mustvee linnavalitsust. 

Kasutusteatis tuleb esitada siis, kui ehitis on valmis ja soovitakse ehitist või selle osa 



  Lisa 1 järg 

86 

 

kasutama hakata. Tabelis 2 on välja toodud kasutusteatise kohustuslikkusega ehitised ning 

kasutusloa kohustuslikkusega ehitised.  

Ehitise kasutamisest teavitatakse pädevat asutust elektrooniliselt ehitisregistri kaudu. Kui 

teavitamine ehitisregistri kaudu ei ole võimalik, esitatakse dokumendid pädevale asutusele, 

kes kannab andmed ehitisregistrisse.  

Kasutusteatis tuleb esitada vähemalt 10 päeva enne ehitise kasutamise alustamist või selle 

kasutusotstarbe muutmist.  

Kui kasutusteatis on esitatud ning Mustvee linnavalitsus ei ole 10 päeva jooksul pärast 

kasutusteatise esitamist täiendavaid andmeid küsinud, võib asuda ehitist kasutama või 

muutma selle kasutusotstarvet. Kasutusteatise alusel võib ehitist kasutada tähtajatult! 

Tabel 2. Ehitusseadustiku tabel kasutusteatise ja kasutusloa vajalikkuse kohta  

Kasutusluba 

Kasutusluba antakse kui valminud ehitise ehitamine vastas ehitusloale ning ehitist on 

võimalik kasutada nõuete ja kasutusotstarbe kohaselt.  

Kasutusloa taotlus ja sellega seonduvad dokumendid esitatakse Mustvee linnavalitsusele 

elektrooniliselt ehitisregistri kaudu. Kui kasutusloa taotlust ja sellega seonduvaid 

dokumente ei ole võimalik esitada ehitisregistri kaudu, esitatakse need Mustvee 
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linnavalitsusele, kes kannab andmed ehitisregistrisse. Koos kasutusloa taotlusega esitatakse 

linnavalitsusele ka ehitusprojekt, mille järgi ehitis ehitati. Ehitusprojekti ei pea esitama, kui 

kasutusloa taotlus esitatakse ainult ehitise kasutamise otstarbe muutmiseks.  

Pärast kasutusloa taotluse saabumist, alustab Mustvee linnavalitsus kasutusloa menetlust. 

Mustvee linnavalitsus kontrollib kasutusloa taotluse saamisel selle nõuetele vastavust. Kui 

kasutusloa andmine on võimatu (näiteks kui ehitise ehitamiseks oli nõutav ehitusteatis või 

ehitusluba), jätab pädev asutus taotluse läbi vaatamata ja tagastab selle koos põhjendusega 

taotlejale.  

Juhul, kui kasutusloa taotlus vastab nõuetele, esitab linnavalitsus kasutusloa taotluse 

eelnõu kooskõlastamiseks puudutatud asutustele, kellel on kooskõlastuse ja arvamuse 

andmiseks 10 päeva. Pärast kooskõlastuste saamist väljastab Mustvee linnavalitsus 

kasutusloa 30 päeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates. Kasutusluba on tähtajatu.  
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