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Palun eelnõu SE571 menetlus lõpetada ja  
tunnistada eelnõu Eesti Põhiseaduse vastaseks. 
 
 
Käesolevaga esitan enda kui ruumilist planeerimist õppinud ja 19 aastat igapäevaselt 
praktiseerinuid planeerimiseksperdi seisukohad planeerimisseaduse (SE571) eelnõu kohta, mis 
valdavalt ühtivad seni teile paljude teiste poolt esitatud seisukohtadega (millega pole siiski 
arvestatud ja millele pole ka vastatud) ja minu poolt 06.09.2010 Sandra Miklile 
(Justiitsministeerium) ja Siseministeeriumi planeeringute osakonnale esitatud seisukohtadega (e-
kiri on tänaseni vastuseta).  
 
1) Enne teiste poolt varem esitatud seisukohtade üle kordamist toon aga välja enda poolt 
planeerimisseaduse muutmise teemal avaldatud artiklid: 
• "PLANEERIMISE MUUDAB LIHTSAKS ARUSAADAV KORD", "Ehitaja" 06/2012: 

http://www.headandlead.com/upload/editor/files/Planeerimise_muudab_lihtsaks_arusaadav_
kord_Ehitaja_06-12_Kaur_Lass.pdf 

• "KAS PLANEERIMISPÕHIMÕTETE TÄIELIK ÜMBERSÕNASTAMINE ON 
OMAVALITSUSTE JA PÄDEVATE PLANEERIJATE HUVIDES?", "Keskkonnatehnika", 
3/2012: http://www.headandlead.com/upload/editor/files/kkt_03_2012_32-33-
PlanS_Kaur_Lass.pdf  

• "PLANEERIMISSEADUSE MUUTMISEL EI ARVESTATA PRAKTILIST KASU", 
"Äripäev" portaal www.ehitusuudised.ee 18.04.2012: 
http://www.ehitusuudised.ee/opinion/2012/4/18/planeerimisseaduse-muutmisel-ei-arvestata-
praktilist-kasu  

• KAS DEMAGOOGIA VÕIDAB ÕIGUSKINDLUSE?, “Äripäev” 12.01.2015 
http://www.aripaev.ee/arvamused/2015/01/12/kas-demagoogia-voidab-oiguskindluse  

 
Riik ei ole seni pidanud vajalikuks kaasa tulla minu, kui planeerimiseksperdi algatusega pidada 
diskussiooni seaduse muutmise üle avalikult. On Selgusetu, miks avalikkust ei informeerita 
nende planeeringute koostamises osalemise võimaluste kadumisest ja kelle huve teenib 
planeerimisvaldkonnas õiguskindluse hävitamine? 
 
2) Ei ole normaalne, et planeerimist reguleerivad õigusaktid muutuvad kiiremini, kui 
valmib planeering. Planeerimisseaduse pidev muutmine (1995 a kehtima hakanud planeerimis- 
ja ehitusseadus asendus teatavasti 2003 a uue planeerimisseadusega, mida 2009 a muudeti väga 
ulatuslikult, seega kehtib Eestis hetkel planeerimisvaldkonnas ca 20 aastase perioodi jooksul 3 
põlvkond planeerimisseadust, mida nüüd juba 4 kord taasiseseisvumise järel muudetakse) on 
viinud fookuse ära tegelikult vajaduselt asuda õpetama planeerimist (Eestis puudub planeerija 
kõrghariduse omandamise võimalus) ja tõsta planeeringute sisulist kvaliteeti ning tõhustada 
järelevalvet (seniste planeeringute nõrk kvaliteet tuleneb sageli seaduse täitmata jätmisest). 
Planeeringute kvaliteedi kasvule aitaks kõige enam kaasa see, kui planeeringu koostajaid asutaks 
valima pädevuse alusel senise odava hinna järgi valimise asemel (aga see on hoopis 
riigihankeseaduse ja selle rakendamise teema). Paraku ei vaja siin muutmist planeerimisseadus 
või riigihangete seadus vaid planeerija valiku praktika. 
 
3) Pean kahetsusväärseks, et uue seaduseeelnõu on senist demokraatliku ja kaasavat 
planeerimist hävitav. Selle suhtes on tehtud hulgi parandusettepanekuid, mida ignoreeritakse 
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(arvamustele ei vastata kirjalikult). Kui nii oleks juhtunud tänases planeeringu haldusmenetluses 
oleks see viinud planeeringu kohtulikul vaidlustamisel planeeringu tühistamiseni. Selline 
lähenemine, kus seadusandja rakendab enda suhtes nõrgemat moraali, seaduse täitmise kohustust 
ja eetikat, kui ta ootab seadusega selle täitjatelt on silmakirjalik ja Riigikogu, kui seadusandja 
väärtust devalveeriv. Seadusandja tõestab siin, et ta ei ootagi kodanikult seaduse täitmist, sest 
näitab ise eeskuju seaduste täitmata jätmisel. Mulle teada oleva info baasil paistab, et tegu on 
taunitava haldusliku omavoli juhtumiga vastavalt Eesti Põhiseadusele ja Euroopa Liidu 
Põhiõiguste Hartale, mis vajab Riigikogu ja Justiitsministeeriumi poolset sisejuurdlust ja 
õiguskantsleri poolset kontrolli (olen vastava pöördumise ka Õiguskantslerile esitanud). Selle 
teostamiseni tuleb uue planeerimisseaduse eelnõu edasi menetlemine peatada.  
 
Lisaks - Eesti Põhiseaduse § 11 toob välja, et “Õigusi ja vabadusi tohib piirata ainult kooskõlas 
põhiseadusega. Need piirangud peavad olema demokraatlikus ühiskonnas vajalikud ega tohi 
moonutada piiratavate õiguste ja vabaduste olemust.” – Riigikogu ega Justiitsministeerium (kui 
seaduse eelnõu seaduse vastane koostaja, vt järgmine punkt) ei ole seni avalikult selgitanud, 
miks peab täna 19,5 aastat kehtinud demokraatliku planeerimise lõpetama ja miks võõrandatakse 
kodanikelt ja kohalikelt omavalitsustelt sisuliselt kogu kaasa rääkimise õigus senise olulise 
ruumilise mõjuga objekti (ORMO) planeerimisel. See on taunitavalt radikaalne suuna muutus 
haldusmenetluses osalemise piiramiseks, mida on tehtud salatsevalt ja avalikkuse selja taga 
avalikkusele selle otsuse tagajärgi selgitamata. 
 
4) Uue seaduse eelnõu senise menetluse suurim probleem on asjaomaste isikute (sh 
Riigikogu liikmete) süvenematus, mida uus eelnõu kehtestamisel kaasa toob. Fakt on, et uue 
eelnõu senisel kujul rakendamisel lõppeb Eestis senine demokraatlik kaasamine planeerimisse. 
Senine absoluutne kaasamise kohustus asendub kõigi planeeringu liikide puhul otsustaja suva 
järgi käiva kaasamisega (iga planeeringu liigi puhul on eelnõus tekst “võib kaasata isiku, kelle 
huve planeering võib puudutada”). Demokraatliku planeerimise jätkumiseks Eestis on oluline, et 
planeerimise ja ehitamisega seotud loamenetlused oleksid läbipaistvad, mitte subjektiivsed (võib 
kaasata aga ei pea kaasama). Vastavale puudusele on Eesti Planeerijate Ühing tähelepanu 
juhtinud oma 28.01.2014 kirjas nr 3/2014 (allajoonimised minu omad). “Riigikogule on esitatud 
menetlemiseks planeerimisseaduse eelnõu (edaspidi eelnõu). Eesti Planeerijate Ühingu 
hinnangul ei vaja planeerimisseadus sedavõrd radikaalset muutmist. Planeerimisseaduse 
kodifitseerimise nime all on praktiliselt koostatud uus seadus, mis muudab olemasolevat 
planeerimissüsteemi ja ruumilise planeerimise põhimõtteid. Vabariigi Valitsuse seaduse § 59 ei 
anna Justiitsministeeriumile õigust teiste ministeeriumide pädevusse jäävate eelnõude 
koostamiseks, vaid seab ministeeriumi ülesandeks „õigusloome ministeeriumi pädevuse 
kohaselt“. Vabariigi Valitsuse seaduse § 66 lg 1 kohaselt on Siseministeeriumi ülesanne 
„ruumilise planeerimise alase tegevuse üleriigiline korraldamine ja järelevalve … ning vastavate 
õigusaktide eelnõude koostamine“. Seega on planeerimisseaduse eelnõu koostamine 
Justiitsministeeriumi poolt vastuolus seadusega. Ühingu hinnangul toimib kehtiv 
planeerimisseadus suhteliselt hästi, seetõttu vajab seadus vaid edasiarendamist, tulenevalt 
rahvusvahelisest ruumilise planeerimise alastest suundumustest ja täiendamist vastavalt 
praktilisele vajadusele. Senini ei toimunud ka seaduses ülereguleerimist, mis põhjustas näiteks 
Lätis uue planeerimisseaduse koostamise vajaduse. Aastate jooksul on välja kujunenud ka 
ruumilise planeerimise alane kohtupraktika. Riigikohus on teinud senise seaduse kehtimise ajal 
mitmeid olulisi, pretsedendi tähendusega/väärtusega otsuseid, mis on oluliselt mõjutanud 
planeerimispraktikat ja planeerimisseaduse mõistmist. Sealjuures pole Riigikohus kehtiva 
seaduse halva arusaadavuse kohta märkusi teinud. Uue eelnõu jõustumisel katkeks ka senine 
järjepidevus ning aastateks tekiks vaakum uue planeerimis- ja kohtupraktika väljakujunemisel.” 
Olen selle seisukohaga 100% nõus. Paraku pole lugupeetud Riigikogu liikmed pidanud siin 
vajalikuks tagajärgedesse süveneda. Samuti ei ole kahetsusväärselt seni algatatud uurimist, miks 
Justiitsministeeriumi on ületanud oma volitusi. 
 
5) Uue eelnõu seaduseks muutumisest tuleneb riigile ulatuslik halduskoormuse kasv (minu 
hinnanguline kasv praktikuna on ca 20-40% kõrgem halduskoormus omavalitsustele ja 
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maavalitsustele, mis selgub kui protsesse nö virtuaalselt ette läbi mängida), majanduslik kahju 
(kinnisvara investorite investeerimiskindluse ulatuslik äravõtmine lähtuvalt sellest, et 
planeeringud kehtivad edaspidi vaid 5 aastat, sh eriplaneeringute järgsed väga suured objektid 
nagu Rail Baltic jmt), ja sotsiaalne negatiivne mõju (kaasamise väga ulatuslik vähendamine 
suurendab umbusku riigi suhtes).  
 
Eeltoodud mõjudest on riigi tuludele kõige hullem kinnisvaraturgu ja ehitamise kavandamise 
aluseid mõjutava planeerimisseaduse avalikult põhjendamata muutmine majanduskriisi 
sisenemise hetkel – see kaotab Eestist massiliselt töökohti ja investeeringuid ning tekitab riigile 
suure kahju. Arvatavasti on otsesed kahjud kümnetes miljonites eurodes ja kaotused 
investeeringute kadumisest kordades suuremad. Selgitan nende allikat. Konkreetselt on AS 
Tallinna Sadam oma 18.08.2014 kirjas nr 1-7/14-1011/3589 sellele tähelepanu juhtinud 
järgmiselt: “EN kohaselt võib detailplaneeringu või selle osa tunnistada kehtetuks, kui 
detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud vähemalt viis aastat ja detailplaneeringut ei ole 
asutud ellu viima. Arvestades tootmisettevõtete rajamise eripära: planeeringu koostamise kestus, 
investorite leidmine jne ning asjaolu, et sageli vältab planeeringu menetlus ise 5 aastat on ENs 
tegemist liialdatud nõudega. EN regulatsiooni rakendamine viib nii avaliku võimu ressursi 
(senise aja ja vahendite kulu menetlusele), kui ka huvitatud isikute (kes on ka planeeringu 
rahastajad) ressursi raiskamisele, kui tegelikult soovitakse detailplaneeringut realiseerida, kuid 
KOV tunnistab selle kehtetuks vaid asjaolu tõttu, et kehtestamisest on möödunud 5 aastat.” AS 
Tallinna Sadam arvamust on aga ignoreeritud. Vastav ignoreerimine võib viia aga lisaks AS 
Tallinna Sadam partnerite investeerimiskindluse kadumisele kõigi investorite kindlustunde 
kadumiseni investeerida Eestis pikema-ajaliselt kinnisvarasse (iga kinnisvaraäri valdav isik, saab 
siin õiguskindluse kadumisest aru). AS Tallinna Sadam oma kirjas lisaks toonud välja: 
“Täiendavalt tuleb märkida, et EN normi ei tohiks rakendada seni kehtiva PlanS alusel 
kehtestatud/kehtestatavate detailplaneeringute, millega planeeritud selliseid objekte, mida tuleb 
EN kohaselt planeerida eriplaneeringute või üldplaneeringuga (ORMOsid – olulise ruumilise 
mõjuga objekte), kohta. Vastasel juhul tunnistatakse sisuliselt (mitte küll formaaljuriidiliselt) 
kehtetuks EN kohased eriplaneeringud, aga mitte EN kohased detailplaneeringud. EN norm 
selgelt ebaproportsionaalne saavutatava eesmärgiga (piirab ettevõtlusvabadust, kuid kehtetuks 
tunnistamine teatud aja möödumise tõttu ei kanna endas mingit selget eesmärki) tekitades lisaks 
suuri vaidlusi küsimuses, millega algab detailplaneeringu elluviimine (kas investori otsimisega, 
maa-alal detailplaneeringute alusel katastriüksuste mõõdistamisega või hoopis katastris 
registreerimisega või ehitusloa taotlusega jne).” Olen täielikult nõus AS Tallinn Sadam 
ettepanekuga eelnõust kaotada planeeringute absoluutne ajaline kehtivus ja kaotada 
planeeringute kehtetuks tunnistamise suva sõltumine ametnikust. Põhimõtteliselt võimaldab ka 
täna planeerimisseadus kehtestada planeeringu ka konkreetseks tähtajaks (vastav keeld seaduses 
puudub ja analoogses õigusruumis on Rootsis seda praktiseeritud) aga seda pole lihtsalt soovitud 
teha. Absoluutne 5 aastane planeeringute kehtivuse piir on ühtviisi ülekohtune nii nt Rail Baltic 
raudteed ehitavale Eesti riigile, lasteaedu kavandavale kohalikule omavalitsusele (a la Viimsi 
vald, kus laenukoormus ei luba selleks koheselt lisalaenu võtta), kui ka eraisikutele (nii 
investeerimisprojekti kui ka ise oma maja ehitamise korral). 
 
6) Riik muudab seadust muutes praegu ise kaheldavaks Rail Baltic elluviimise – uue 
raudtee kavandamiseks on kehtiva seaduse järgi tehtud ulatuslikku tööd, riik üritab seda 
praegu ise nullida. Tõsi, kodanikud kaotavad sõnaõigust ja ametnikud saavad otsustussuva 
juurde aga kui senist teemaplaneeringut ei jõuta kehtestada kiiresti tuleb protsessi uuesti 
alustada. Uus eelnõuga sisse toodud mõiste eriplaneering senise teemaplaneeringu ja olulise 
ruumilise mõjuga objekti (ORMO) planeeringu asemel toob planeerimise maakonna tasandilt 
ministeeriumite alla. See välistab edaspidi kohalikke avalikke diskussioone ja muudab 
planeerimise kodanikust kaugemaks, mis ei ole kooskõlas Põhiseadusega. Arvatavasti ei olda 
taibatud, et tänase Rail Baltica planeerimise viga ei ole mitte kolmes maakonnaplaneeringus, 
vaid selles, et seda on saatnud tegija poolsed apsud (liigse koguse trassivariantide 
avalikustamine olukorras, kus oli selgelt teada, et osasid neid ei saa reageerida) ja riigil puuduv 
strateegia Rail Baltica vajaduse põhjendamiseks (40 avalikku arutelu ei korva riigi puudujääki 
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Rail Baltic vajaduse avalikul põhjendamisel). Viga ei ole siin senises maakonnaplaneeringu 
liigis või teemaplaneeringus või tänases planeerimisseaduses, vaid selles, et senise seaduse mõtet 
otsuseid motiveerida pole järgitud. Avalikkust on hoopis tohutu trassivalikute algvariantide 
arvuga segadusse aetud. Fakt on, et Eesti Riigi töö Rail Baltic tutvustamisel on olnud lubamatult 
nõrk (avalikkusele pole siiani teada argumendid, miks riik seda arendab). Olen praktikuna 
kindel, et eriplaneering oleks selliste objektide puhul veel halvem valik, sest tegelikkuses saab 
asukohavaliku probleeme lahendada minnes küladesse kohapeale (olen osalenud nt Via Baltic 
teemaplaneeringu koostamisel Pärnumaal ja tean, et see on nii tulemusi andev). Maavalitsused 
suudavad inimestega kohapeal kokkuleppeid otsida, ministeeriumid Tallinnas enam mitte, sest 
juba ainuüksi sõidukuludele kuluv aeg ja kütusekulu ja uute ametnike Tallinnas palkamise kulud 
on väga suured. 
 
Lõpetuseks 
 
Palun peatada planeerimisseaduse eelnõu (571 SE) menetlus, sest selle käigus on ilmnenud 
haldusliku omavoli juhtum, Eesti Põhiseaduse kohane õiguste ja vabaduste põhjendamatu 
ja väga ulatuslik kitsendamine, mistõttu eelnõu vähendab tuntavalt demokraatliku 
riigikorda. Eelnõu paneb kümned tuhanded inimesed riigis pettuma, sest demokraatliku 
planeerimine asendatakse ametniku suva keskse planeerimisega ja see tuleb praktikas mõne 
ajalise viitega avalikuks.  
 
Riigile on odavam, investoritele kasulikum ja ka kodanikule mõistetavam ning 
planeerimispraktikat parandav kui jätkatakse senise 2009 a planeerimisseaduse 
elluviimist. Selles seaduses puuduvad radikaalsed vead ja seda saab vajadusel täiendada (nt 
kaotada sadama planeeringute lennuametiga kooskõlastamise nõude) nagu seni on tehtud.  
 
Ma olen praktikuna igapäevase 19 aastase planeerijatöö tulemusel veendunud, et praegune 
planeerimisseadus toimib ja on rakendatav ning tagab selle, et kodanikel on planeeringute 
koostamises osalemiseks olemas suur sõnaõigus nagu demokraatlikus riigis kohane. Korra 
toimimisele on kaasa aidanud viimastel aastatel tekkinud kohtupraktika. Igat liiki ja 
planeeringu kehtiva planeerimisseaduse järgi korrektselt ära tegemise võimalust kinnitab ka mu 
isiklik enam kui 400 planeeringu koostamise kogemus (sh üleriigiline planeering Eesti 2030+, 
maakonnaplaneeringud, üldplaneeringud ja detailplaneeringud). Korra toimimist kinnitab ka 
fakt, et selle järgi tehtud planeeringud on kohtulikul vaidlustamisel planeerija ja KOV poolsel 
korrektsel käitumisel tunnistatud ka kohtute poolt korduvalt korrektseteks (minu koostatud 
planeeringuid on riigikohus arutanud üle 10 korral ja alati on tulemuseks olnud KOV võit, mis 
on tõestanud nii mulle kui ka partneriks olnud omavalitsusele tänase planeerimisseaduse täpse 
täitmise võimalikkust). Loomulikult kohus on kohtuda ka teise – ilma planeerija hariduseta 
isikute – koostatud planeeringutes mitmeid vigu avastanud aga sel juhul on nende ilmsiks tulek 
olnud vaid õiguskindlust süvendav ja korda loov. 
 
 
Lugupidamisega, 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
 
Kaur Lass 
OÜ Head planeerimisekspert 
Keskkonnamõju strateegilise hindamise õigust omav planeeringute KSH ekspert 
Ruumilist planeerimist omal kulul Rootsis õppinud Eesti Vabariigi kodanik 
kaur.lass@headandlead.com 
 
Postiaadress: Kaur Lass, OÜ Head, Pirita tee 20, Tallinn 10127 
 
Koopia: Õiguskantsler 


