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KVALITEETNE PLANEERING 

ON TEADLIKU ARENGU 

SUUNAMISE VAHEND

RUUMILISE PLANEERIMISE õigus-
likke aluseid on Eestis tihti muudetud. 
Õiguslik ebastabiilsus, seaduse rõhuase-
tus ja planeerimisalase hariduse puu-
dumine on viinud tähelepanu ennekõi-
ke menetluse korraldamisele. Seejuures 
on jäänud tagaplaanile planeeringute 
sisuline toimivus, nende praktiline ra-
kendatavus ja kvaliteet. Lootes odavai-
ma hinnapakkumise kaudu tööd saada 
ei pööra paljud end planeerijaks nime-
tavad ettevõtted või isikud planeeringu 
sisule enam tähelepanu. Seda enam 
langeb see kohustus teadlikule tellija-
le, kes peab seda tegema hakkama juba 
enne hanke väljakuulutamist. 

Teadlik tellija ei vaja formaalseid ega 
sisulise kvaliteedita rakendamatuid pla-
neeringuid. Nende alusel ei saa omava-
litsus ega kinnisvaraarendaja suunata 
arengut teadlikult ega teha tulevikku 
suunatud äriplaane. Eduka planeeringu 
koostamine on planeerimisseaduse uue 
versiooni järgi veelgi enam suhtlemine 
ja koostöö, millest peab sündima sisu-
line, omavalitsuse arengu teadlikuks 
suunamiseks ja juhtimiseks kasutatav 
planeering.

Ajakohane ja avatud demokraatlik 
planeerimine Eestis algas Soome rii-
gi fi nantseeritud Kehtna ja Järvakandi 
üldplaneeringu pilootprojektiga. Selle-
le kogemusele järgnes planeerimis- ja 
ehitusseaduse väljatöötamine. Seadus 
jõustus 1995. aastal ja sai kehtida 2003. 
aastani. Planeerimis- ja ehitusseadust 
järgiv planeerimine hakkas sisuliselt 
toimima umbes kolmeaastase viitega. 
Esiteks kulus aega, et aru saada, mis 
see demokraatlik planeerimine üldse 
on. Pealegi tuli õppida seaduse täit-
mist. Viimase puhul keskenduti enne-
kõike menetluse korra äraõppimisele. 
Seda tajus ka tolleaegne planeeringute 
koostamise korraldaja ja järelevalvaja 
Keskkonnaministeerium. Ministee-
rium tellis ja avaldas üld- ja detailpla-
neeringute koostamiseks käsiraamatud 
(„Soovitused üldplaneeringu koosta-
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miseks” ja „Soovitused detailplaneerin-
gute koostamiseks”). Korraks andsid 
need käsiraamatud ja nende tutvus-
tamiseks korraldatud üle-eestilised 
koolitused lootust, et planeerimine on 
huvitav ja vajalik tegevus ning seda ta-
hetakse teha hästi ja sisuliselt. Aastail 
1998–2003 said paljud vallad ja linnad 
endale esimesed üldplaneeringud. Uus 
aastatuhat tõi kaasa ka majandusliku 
järje paranemise ja detailplaneeringu-
te koostamise ning kinnisvarabuumi, 
mille suunamisele ja ohjamisele panid 
aluse korraliku sisuga üldplaneeringud. 
Kehvad ununesid riiulile, jäädes pide-
valt muudetavateks. Ehituse teadliku 
suunamise ja detailplaneeringute edu-
ka korraldamise seisukohast oligi vana 
seadus ajale jalgu jäänud. 

Planeerimise korraldamine viidi 
Keskkonnaministeeriumi alluvusest Si-
seministeeriumi alluvusse ning seetõt-
tu otsustati seadus ilma ühegi mõjuva 
põhjenduseta jagada kaheks – planeeri-
misseaduseks ja ehitusseaduseks. Seda 
tehti ajakirjanduses ilmunud kriitikale 
ja vastulausetele vaatamata. Riigilt jäigi 
saamata otsene vastus küsimusele, miks 
ehitamist ja planeerimist ei või korral-
dada üks ministeerium ning regulee-
rida endiselt üks seadus. Täna ongi 

planeerimise järelevalvaja ja korraldaja 
regionaalminister (osakond on Sisemi-
nisteeriumi haldusalas), planeeringute 
keskkonnamõju strateegilise hindamise 
(KSH) õigusloome ja järelevalve Kesk-
konnaministeeriumi haldusalas ning 
projekteerimise ja ehituse oma Majan-
dus- ja Kommunikatsiooniministee-
riumi haldusalas. Igaüks neist ajab oma 
joont, kuid kõrvaltvaatajale tundub, et 
vähemalt planeerimis- ja ehitusvald-
konna ühtlustamiseks on tekkinud 
hea koostöö. On leitud, et seadus vajab 
mitmeid muudatusi ning sellest aastast 
võime rääkida juba planeerimist ja ehi-
tamist reguleerivate õigusaktide  kol-
mandast põlvkonnast. Kuigi vähemaid 
korrektuure on seadusesse varemgi 
tehtud, võib üldistatult väita, et tänane 
planeerimine erineb taas oluliselt 2003. 
aastast kuni 2009. aasta alguseni keh-
tinud korrast. Arvata võib, et suured 
muudatused planeerimise korraldami-
ses ja sisuline vastuolu seoses sellega, 
et planeerimist korraldatakse KSH-ga 
seoses kahe lahus menetlusena, on taas 
suunanud tähelepanu menetluse kor-
rale. Seda soosivad ka riigikohtu otsu-
sed planeerimise vallas. Ei saa vaielda 
korrektse menetluse vajalikkuse vastu. 
Tuleb aga rõhutada, et planeeringule ei 

Loodus ja külamiljöö määravad enamasti ära selle, mis kuhugi sobib Foto: Kaur Lass
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teki sisu ainuüksi menetlust korrekt-
selt järgides. Sisu annab menetluses 
ette nähtud koostöö, kohaspetsiifi line 
süvendatud lähenemine ning kohaliku 
kogukonna huvide ja eripära arvesta-
mine, lähtudes omavalitsuse konkreet-
se visiooni ja arengustrateegiliste ees-
märkidega arvestamisest.

Kuidas muuta planeerimine senisest 
sisulisemaks ja tagada selle sisu kva-
liteet? Nagu kõige muu puhul, tagab 
selle vaid omavalitsuste, järelevalvajate, 
maaomanike ja sisuliselt ka laiema ava-
likkuse harimine planeeringu teemadel. 
Kaasarääkimise õigus on kõigil. Prakti-
kas peab sellesisulisi diskussioone juh-
tima kohalik omavalitus. Seaduse uus 
redaktsioon seda ka jõuliselt rõhutab. 
Näiteks on detailplaneeringute menet-
lemisest huvitatud isik taandatud ainult 
rahastaja ja huvilise rolli. 

Eestis on planeeringute menetlejate 
hulgas väga tugevaid omavalitsusi, näi-
teks Audru, Viimsi ja Jõhvi vald ning 
Tallinna linn. Kuigi viimast on palju 
kritiseeritud, suutis Ike Volkov oma 
meeskonnaga seal linnaplaneerimist 
juhtides kaosest välja tulla ning luua 
detailplaneeringute süstemaatilise me-
netlemise korra. Sellega tagati kõiki-
dele planeerijatele võrsed tingimused. 
Samas ei ole Tallinnal just tugevat üld-
planeeringut, seda ei ajakohastata ega 
viida ellu sihipäraselt. Üldplaneeringu 
muutmine on nii Tallinnas kui ka mujal 
Eestis pigem tava kui erand. Tegelikult 
peaks see käima vastupidi. Loodeta-
vasti suudab selles osas teistele eeskuju 
pakkuda Audru vallavalitsus oma lõ-
pusirgel oleva uue üldplaneeringuga. 
Vallal on selleks olemas kõik eeldused: 
pikaajaline poliitiline stabiilsus, sisuli-
selt kvaliteetne üldplaneering, ülevaade 
oma koostatud või koostamisel olevate 
planeeringute hetkeseisust ja toimiv 
meeskond.

Üldplaneeringu süstemaatiline uuen-

damine ja teadlik elluviimine arengu-
kavade, detailplaneeringute, projektide, 
rahataotluste, koostöölepingute ning 
eelarve kaudu ongi sisuline planee-
rimise esmane eeldus kohaliku oma-
valitsuse tasandil. Suuniseid peab aga 
omavalitsustele andma riik üleriigilise 
planeeringu ja maakonnaplaneeringute 
kaudu. Neist enamik on aga koostatud 
umbes 10 aastat tagasi ning seega aegu-
nud. Pealegi on ka riik ise oma otsuseid 
tehes neid tihti ignoreerinud. Seega on 
riigipoolne eeskuju teine eeldus planee-
rimise sisuliseks muutmiseks. Eestis 
võikski haldusreformi alustada regioo-
nidele strateegiate koostamisest ja sel-
lele tuginedes uute maakondade piiride 
kindlaksmääramisest. Selle põhjal saab 
suurematele maakondadele koostada 
sisulise maakonnaplaneeringu, mis 
muu hulgas määrab regioonile olulis-

te objektide ja joonehitiste asukohad. 
Kui nähakse, et riigi tasandil on priori-
teet suuremate haldusüksuste sisuliselt 
parem toimimine ja regionaalarengu 
teadlik juhtimine, järgiksid vallad seda 
eeskuju ning tõenäoliselt ka liituksid 
meelsamini. 

Sisulise planeerimise jaoks on maava-
litsuses või omavalitsuses vaja ennekõi-
ke ametnikku, kes valdab planeerimis-
teemat ja saab sellega pidevalt tegelda. 
Audru vallas ning ka Viimsis ja Jõhvis 
on eduka sisulise planeerimise taga 
kindlasti tugev meeskond. Kui  vallas ei 
ole planeeringuspetsialisti, on üldjuhul 
kehvem ka planeeringute kvaliteet. See 
ei pruugi alati nii olla. Kui vallavanem 
või linnapea saab sisulise planeerimise 
tähendusest aru, suudetakse vahel olla 
kiiremad, ärksamad ja sisulisemad kui 
suures omavalitsuses. Seega ei määra 

Restorani Paat ümbrus vajaks küll ühtsemat arhitektuurset käsitlust, kuid 
ometi moodustab see hoone Viimsi valla vabaõhumuuseumiga tervikliku 
koosluse, andes ajakohast arhitektuurset vormi ja ajaloolist külamiljööd 
liites keskkonnale uue kvaliteedi. Sünergiat kinnitab restorani võime panna 
inimesed suvel muuseumiala külastama Foto: Kaur Lass

OÜ Head,  telefon 50 83 906,  e-post: kaur.lass@headandlead.com 
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planeeringu kvaliteeti ainuüksi valla 
suurus, pigem oleneb see valla oskusest 
leida ja meelitada oma meeskonda pla-
neerimisteemadega tegelev inimene, 
olgu ta ametinimetus milline tahes. 

Siitkaudu jõutakse planeeringute kva-
liteedi määramise ilmselt kõige olulise-
ma teemani – planeerijate koolitamise-
ni. Seniajani, viimase 14 aasta jooksul, 
kui on kehtinud sellekohane seadus, ei 
ole Eesti riik koolitanud ühtki planeeri-
jat. Seoses sellega on paljudel õppeasu-
tustel olnud võimalus raha taotleda ja 
midagi ära teha. Arhitektidele planeeri-
mise kohta peetavad loengud on tõesti 
paremaks muutunud ning mõned koo-
lid on saanud eelarvevälist raha, aga 
planeeringule sisu andmiseks ei piisa 
40–100-tunnisest teoreetilisest baasist 
või ajutisest lühiprogrammist. Selleks 
on vaja enamat. Peale võime kujunda-
da linnaruumi on vaja sisuliselt mõista 
keskkonna eripära, vallata visioonide 
ja strateegiate koostamist, planeerimis-
alaseid õigusakte, avalikkuse kaasamist 
(sh koostöös meediaga), osata seada 
keskkonnatingimusi (KSH aruannet 
aluseks võttes, kui see on olemas). Pea-
legi peab planeerija olema hea esineja, 
kannatlik kuulaja ja vaidluste käigus 
väga osav kompromisside leidja ehk 
läbirääkija. Peale selle peab planeerija 
olema kursis planeeringute elluviimise 
keskkonnamõju hindamise algtõdede-
ga. Hindamiseks võib kaasata eksper-
di, aga lauslolluse kavandamist peaks 
suutma juba eos välistada. Planeerijal 

peaks olema ka elementaarne oskus 
orienteeruda ühiskonnakorralduses ja 
majanduses, sest see tagab sisulise või-
du paljudele osapooltele. 

Ainuüksi õigusruumi stabiilsus, hal-
dussuutlik omavalitus ja pädev planee-
rija ei taga veel planeeringu sisu kva-
liteeti. Peale selle tuleb endale selgeks 
teha kohaspetsiifi ka, koostöö kohapeal 
elavate, seal tegutsevate või huvi oma-
vate isikutega. See eeldab inimeste kaa-
samist planeeringusse, avatud diskus-
sioone ja väitlusi, mida peab suunama 
omavalitsuse prioriteetidest lähtuvalt. 
Õige on küll väide, et kõigil on sõna-
õigus ja kõik peavad saama oma ideid 
välja öelda, kuid väljaöeldud mõtete 
hulgast tuleb teha teadlikke ja sisulisi 
valikuid, mille tagajärgi 
mõistetakse omavalitsu-
se kontekstis. Seega peab 
planeerimine juba ise ole-
ma planeeritud protsess. 
Planeerimise käigus 
tehtud sisulised valikud 
peavad olema õiguslikult 
toimivalt ning reaalses 
elus sisulist tegutsemist 
suunavalt sõnastatud. 
See tagab ka planeerin-
gu sisu vajalikkuse lihtsa 
motiveerituse. Motivee-
rimine ei ole kunstliku 
põhjenduse otsimine, 
vaid sisulise valiku tead-
lik põhjendamine. 

Jääb veel planeeringu 

sisu ise. Kuidas tagada selle kvaliteet? 
Ennekõike korrektse sõnastuse ja joo-
nestustööga ning motiveeritud põhjen-
dustega. See eeldab, et kõik planeeringu 
sisu koostamises ja otseses menetlemi-
ses osalejad mõistavad ka sisu. Ükski 
planeerija pole ka parima haridusliku 
tausta korral võimeline  üksi kindlaks 
määrama konkreetse valla või linna 
jaoks õige planeeringu sisu. See sel-
gub avalikkusega tehtud koostööle 
tuginedes ning koos omavalitsusega 
planeeringut välja töötades. Pädeva 
planeerija eesmärk on välja pakkuda 
sõnastusi, ideid, kompromisse ja kaa-
rdilahendusi ning anda keerulistes 
olukordades nõu oma töökogemusele 
tuginedes. Pädeva omavalitsuse asi on 
lähtuvalt kohalikest oludest teha väl-
japakutu alusel kohalikku konteksti 
sobivad valikud, mõistes seejuures ka 
nende valikute elluviimise hinda ja 
mõju keskkonnale. Pädeva järeleval-
vaja eesmärk on kontrollida, et see-
juures on järgitud ka seadust. Nende 
kolme osapoole koostöö eesmärk on 
lihvida sõnastust ja planeeringukaa-
rt hetkeoludes parimale võimalikule 
tasemele. Laitmatus on see, kui seda 
tehakse alati oma tänaste teadmiste 
piirimail. 

Kuidas aga jõuda sisulise teadliku 
planeerimise domineerimisele? Ilm-
selt jõutakse sinna samm-sammult. 
Igal planeerijal, menetluse osapoolel, 
planeeringu avalikustamisel osalejal, 
planeeringuala maaomanikul on selles 
oma osa (vt skeem). Kui kõik oma idee-
dest ja ka võimalikest vigadest (sealjuu-
res isiklikke süüdistusi vältides) räägik-
sid ning lahendusi otsides tegutseksid, 
oleks suur samm astutud. Avatud dis-
kussioon ja selle alusel püstitatud kü-

Näide ajakohasest linnaruumist Hamburgis, kus hoonete paigutuse 
läbitöötatus ja sobitatus maastikuga kujundab elukeskkonna kvaliteedi. 
Hoonestuse paigutuse alused määrab planeering, hoone vormi arhitekti 
loomingulisus. Siin on näha koostöö sünergiat Foto: Kaur Lass

Ideed ja teadmised on alati kellegagi seotud. See 
kes tahab midagi saavutada, saab seda teha oma 
teadmistele tuginedes ja oma käitumisega eeskuju 
pakkudes. Seega aitavad planeeringute kvaliteeti 
tagada ka planeerijad ja omavalitsuse ametnikud 
oma eeskujuga
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simused aitavad taibata seda, mis on 
parim. Kui avalikkus ja järelevalvaja 
nõuavad planeerijalt ja omavalitsuselt 
kvaliteeti, peavad nad selle ka tagama. 

Ilmselt korrastub aja jooksul ka turg. 
Tänast planeeringukoostajate enamust 
(neist suurt osa ei saa professionaal-
seiks planeerijaiks nimetada) sunni-
takse tegema valikut: kas planeerimist 
erialana sügavuti õppida või minna 
tagasi oma varasema tegevuse juurde. 
Joonestamis- ja kirjutamisoskus pole 
veel sisulise planeerimise oskus. 

Mingites oludes, näiteks ühe krundi 
puhul võib planeering olla lakooniline, 
aga see peab alati vastama kõikidele 
seadusesätetele, võimaldama planee-
ringu alal läbi viia ning maakorraldust 
ja projekteerimist kontrollida. Üldpla-
neeringu puhu peab see võimaldama 
ka kiiresti algatada või mitte algatada 
detailplaneeringute koostamist. Hea 
üldplaneering peab andma kohalikule 
omavalitsusele võimaluse esitada de-
tailplaneeringu või (hajaasustuse kor-
ral) projekti kohta sisulisi põhjendatud 
üldnõudeid (näiteks krundi suurus, 
viimistlusmaterjali valik, arhitektuurse 
lahenduse üldilme, maapinna tõstmise 
ja kuivendussüsteemide rajamise tingi-
mused). 

Teadlikule planeerimisele lisab kva-
liteetsust ka rahvusvaheliste otsuste 
hierarhiline kandumine läbi üleriigilise 
planeeringu ja maakonnaplaneeringu 
kohaliku tasandi otsuseks üldplaneerin-
gus. Näiteks taas päevakorral oleva Rail 
Baltica asukohta ei määra ükski Eesti 
vald või linn, see määratakse rahvusva-
heliste kokkulepete alusel. Planeeringu 
kvaliteedi viimane komponent ongi 
meie oma huvide arvestamine laial rah-
vusvahelisel tasandil. Enamik meist ei 
ihalda ligi 300 km/h kihutavat kiirrongi 
oma maale või aia taha, aga samas ta-
haks suur osa meist mingil hetkel selle 
rongiga sõita.

Seega sõltub planeeringu kvali-
teet paljudest komponentidest ning 
see muudab keeruliseks ka kvaliteedi 
kontrolli. Tavainimese, planeerija ja 
ametniku jaoks peaksid elementaarsed 
kvaliteedinäitajad olema selgituste aru-
saadavus, joonise loetavus, teksti mõis-
tetavus ning praktikas rakendatavus. 
Planeeringut kasutavad spetsialistid (nt 
maakorraldajad, arhitektid) ootavad 
peale jooniste ka korrektsust, et neid 
saaks lihtsalt ja aega raiskamata oma 
töös aluseks võtta.

Kehtiva planeeringu kvaliteet huvi-
tab meid kõiki, sellest oleneb külamil-

jöö või linnaruumi soovitud üldilme, 
arengu loogilisus, investeerija jaoks 
otsuse tegemise lihtsus ning ehitus-
soovi kiire ja juba varem kokku lepi-
tud viisil elluviimine. Paljusid tänaseid 
vaidlusi oleks saanud vältida just pla-
neerimise teadliku ülesehitamise ning 
sisulise kvaliteedi toel. Mida enam on 
üldplaneering omavalitsuse juhtimis-
dokument, seda lihtsam on seal aren-
gut teadlikult suunata, seda lihtsam 
on taotletavat detailplaneeringut vms 
toimingut selle alusel kiirelt algatada 
või motiveeritult algatamata jätta. Mida 
teadlikumalt on detailplaneering koos-
tatud, seda lihtsam on selle alusel kiires-

ti koostada kõiki keskkonnatingimusi 
täitvat ja konkreetsesse asukohta sobi-
tuvat projekti ning saada ehitusluba.

Tänases muutunud majanduskliimas 
tuleb keskkonnamurede aktuaalsust ar-
vestades meil kõigil teha senisest enam 
teadlikke valikuid. Nende valikute te-
gemise oskust peab igaüks ise arenda-
ma, mõistes seejuures oma valikuga 
kaasnevat vastutust. Meid ümbritsevas 
maailmas on väga palju vaid suhtu-
misel või emotsioonidel põhinevaid 
valikuid ning seetõttu on arenguruum 
teadlike valikute osakaalu tõstmiseks 
väga suur. Teadlik planeerimine on üks 
tee selleni.

Audrus on ette nähtud ka ettevõtlust arendavaid tootmisalasid. OÜ Valmos 
spoonitehas on juba valmis Foto: Kaur Lass

Audru valla teadlikku lähenemist planeerimisele kinnitab valla 
tasakaalustatud arendamine. Planeeringud näevad ette näiteks golfi väljakuid 
ja ärimaad majutusasutustele ning ringraja ajakohastamise Foto: Helena Lass
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