
Nõudlikult heatahtlik
planeerimismenetlus haldusmenetluse

osana.

Planeerimisõiguse aktid ja toimingud.

02.11.2022

Tallinn



Mis on Teie igapäevase töö 
eesmärgid?

Mis on planeerimismenetluse 
eesmärgid?

Mis on taotluse menetlemise 
eesmärgid?

Kas seadus takistab kiiret ja 
head otsust?



• Halduslepingud suurfirmadega, kus on juristide kaader ühe valla juristi vastu -
mida eriti silmas pidada?

• Kohtulahendid planeerimise menetluste kohta (väga keeruline on neid leida).



Haldusmenetluse EESMÄRGID JA olemus 
bürokraatia on hea ja oleks seda vaid rohkem 

- lõppeesmärgi saavutamine ja VALMINUD HOONE, MIS SOBIB VALDA JA LINNA PARIMAL VIISIL 

- menetluse läbiviimisel oluliste huvide ja asjaoludega arvestamine (menetlusosaline on menetluses subjekt, 
mitte objekt).

Õige menetlus aitab kaasa õige tulemuse saavutamisele. Kaasamine, ärakuulamine, uurimine, selgitamine, 
põhjendamine, hoolsuskohustus.

Menetluse mõte – lõpptulemuse saamiseks tegutsetakse kiiresti, sobival viisil ja ülima järjekindlusega. 

MIS ON PlanS § 125 lg 5 mõte?

AGA avaliku korra eest vastutav isik ega taotluse, dokumentatsiooni koostaja ja puuduste kõrvaldaja ei ole 
ametnik. 

• Liiga pikk menetlus on tegevusetus. Paldiski tankla, Luunja üldplanering, Rakvere müraprobleem. 

Nn absoluutsed menetlusvead – olulise menetlusreegli (nt kaasamine, ärakuulamine) rikkumise tõttu haldusakti 
tühistamine ainult menetlusvea tõttu.
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Põhiseaduse § 14 – õigus menetlusele ja 
korraldusele
• Kui seaduses korraldavat või menetlusnormi ei ole (puudub tõhus ja lünkadeta 

põhiõiguste kaitse mehhanism), tuleb põhiõiguste kaitse tagada otse PS § 14 alusel. 

• Kui Riigikogu (loe: volikogu) ei ole loonud piisavalt menetlusreegleid (kuidas otsustada), 
on täidesaatev võim kohustatud kaaluma, kas konkreetse menetluse eripära arvestades 
on vajalik regulatsioon saavutatav haldusmenetluse seaduse sätteid kohaldades [RKPJKo 
08.10.2007, 3-4-1-15-07, p 19 ] või vajadusel ise tagama menetlust „luues” hea halduse 
tava kohase menetluse.

• Appi tuleb võtta õiguse, eriti haldusõiguse üldpõhimõtted [RKPJKo 17.02.2003, 3-4-1-1-
03, p 12] ja õiguse tõlgendamise erinevad võimalused. Sarnaste olukordade puhul saab 
kasutada ka teiste seaduste analoogiat. 

• NB! Õiguste ja vabaduste materiaalõiguslikke riive aluseid ametnik „leiutada“ ei tohi
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PÕHIMÕTTED

Loe palun juurde:  “PLANEERIMISE PÕHIMÕTETE RAKENDAMINE”

I Planeeringute sisulisi ülesandeid kujundavad: elukeskkonna 
parendamise ning otstarbeka, mõistliku ja säästliku maakasutuse 
põhimõtted.

II Menetluslikud: avalikkuse kaasamise ja teavitamise, koostöö, 
huvide tasakaalustamise ja lõimimise ning teabe piisavuse 
põhimõtted

+ haldusmenetluse seaduse põhimõtted.

Kas põhimõtted on soovituslikud või kohustuslikud?

https://planeerimine.blogi.fin.ee/wp-content/uploads/2021/05/Planeerimise-pohimotted_2016.pdf


Õiguse tõlgendamise reeglid

• Õiguse tõlgendamine: 1) normi sõnastus, 2) normi vastuvõtja mõte ja tahe, 
3) kogu ülejäänud õigussüsteem ehk kõik teemakohased seadused jm
õigusaktid nende koostoimes (Põhiseadus, Euroopa Liidu ja rahvusvaheline 
õigus, PlanS+HMS+LKS+MaaPS+EhS+erinevad planeeringud+…), ning 4) mis 
on normi eesmärk otsustamise ajal ja juhtumil (õigus/kohustus muuta 
senist halduspraktikat).

• „Erinevate tõlgendusvõimaluste puhul tuleb eelistada põhiseadusega 
kooskõlas olevat tõlgendust neile tõlgendustele, mis põhiseadusega 
kooskõlas ei ole. Samuti tuleks eelistada tõlgendust, millega oleks tagatud 
erinevate põhiseaduslike väärtuste kõige suurem kaitse“ RKPJKo 3-4-1-1-09.

http://www.nc.ee/?id=11&indeks=0,4,19204,19223&tekst=RK/3-4-1-1-09


Süstemaatilise ja eesmärgipärase tõlgendamise
näited + riigi ja KOVi erinevad huvid
• Eraisik esitas Keskkonnaametile taotluse saada luba kinnistul ehituslubjakivi kaevandamiseks. 

Keskkonnaamet palus Saue Vallavolikogu arvamust kaevandamisloa taotluse kohta.

• Maapõueseadus, valla üldplaneering, maakonnaplaneering, keskkonnajuhtimissüsteemi seadus, 
keskkonnaseadustiku üldosa seadus, haldusmenetluse seadus.

• Eraisiku jaoks on tema vastas riik tervikuna, teda huvitab kaevandamine; teda ei huvita, kuidas riik seesmiselt
otsuseni jõuab.

• Riigi eesmärk (Keskkonnaamet) ja KOVi eesmärk pole samasugune.

• “10. Otsustades selle üle, kas anda kaevandamisloa taotlusele nõusolek, tuleb KOV-l lähtuda 
omavalitsusüksuse ja kohaliku kogukonna huvidest, kaaludes muu hulgas keskkonnahoiualaseid ja 
sotsiaalseid argumente. Seejuures ei ole KOV jäigalt seotud MaaPS §-s 55 sätestatud kaevandamisloa 
andmisest keeldumise alustega, kuna see paragrahv puudutab loa andja võimalust loa andmisest keelduda, 
mitte KOV kooskõlastust (RKHKo 3-17-796/39, p 10). Asjakohaseks ja kaalukaks argumendiks on see, et 
kaevandamine halvendaks ümbruskonna elanike elutingimusi (RKHKo 3-3-1-37-15, p 17). Omavalitsusüksusel 
on võimalik tugineda ka argumendile, et kaevandamine oleks vastuolus kehtiva planeeringuga (RKPKo 5-20-
2/11, p 34).” RKHKo 30.09.2022, 3-20-1247

https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=3-20-1247/27


• Ristipuude kohalik kaitse valla üldplaneeringus - PlanS + looduskaitseseadus + HMS.

• Kas üldplaneeringu menetluse raames saab võtta ristimetsa kohaliku kaitse alla ja kehtestada
kaitsevööndi + raiepiirangu?

• PlanS § 75 lg 1 p 17: “ Üldplaneeringuga lahendatakse järgmised ülesanded: /…/ 17) kohaliku 
tähtsusega kultuuripärandi säilitamise meetmete, sealhulgas selle üldiste kasutustingimuste 
määramine;“.

• PlanS § 74 lg 3: “Üldplaneeringu alusel võib kinnisomandile seada kitsendusi.”

• LKS § 10 lg 7: Kohaliku omavalitsuse tasandil võtab kaitstava loodusobjekti kaitse alla volikogu:

1) kehtestatud üldplaneeringu või detailplaneeringu alusel;

2) ilma planeeringut koostamata.

• Räpina valla 2022. aasta juuni üldplaneeringu eelnõu lk-l 53 on kirjas: „Planeeringuga tehakse 
ettepanek ristipuude kohaliku kaitse alla võtmiseks looduskaitseseaduse § 43 ja § 44 mõistes.“

http://www.rapina.ee/uldplaneering


“Seadused tagavad naaberkinnistu omanikule projekteerimistingimuste andmise ja 
detailplaneeringu koostamise menetluses võrdväärsed võimalused oma õiguste ja 
huvide kaitsmiseks: 

• õiguse olla menetlusse kaasatud (EhS § 31 lg 3; PlanS § 127 lg 2; haldusmenetluse 
seaduse (HMS) § 11 lg 1 p 3), 

• õiguse avaldada oma arvamust (EhS § 31 lg 4 p 2; PlanS § 133 lg 1; HMS § 40) ning 

• õiguse, et tema õigusi ja põhjendatud huvisid kaalutakse (EhS § 31 lg 5; PlanS § 10 
lg 1; HMS § 4 lg 2).

• HMS § 4 lg 2 järgi on naabril õigus, et mõlema menetluse käigus tema huve 
hinnatakse ning kui need on põhjendatud, siis kaalutakse.” RKHKo 28.12.2021, nr 
3-17-2023

https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=3-17-2023/83


Planeerimise põhimõtted haldusmenetluse 
põhimõtete osana või ka vastupidi

1. Hea halduse tava 9. Inimväärikuse austamine ehk iga inimese 
väärtustamine

2. Seaduslikkus ja õiguspärasus 10. Uurimine, kaasaaitamine ja osalus ehk aktiivne 
tegevus õige lahenduse leidmisel - uurimispõhimõte

3. Kodaniku enda vastutus ja hoolsuskohustus 11. Vormivabadus, eesmärgipärasus, lihtsus, kiirus ehk 
bürokraatia positiivne olemus 

4. Asja arutamine objektiivselt ja erapooletult 12. Juurdepääs teabele, teabe kogumine ja säilitamine -
läbipaistvus

5. Proportsionaalsus ehk tasakaaluka ja sobiva lahenduse 
leidmine

13. Põhjendamine

6. Otstarbekus ehk sisult õige lahendus 14. Õiguste kaitse ja heastamine igal ajal

7. (Eba)võrdne kohtlemine ehk iga erineva isiku ja olukorra 
arvestamine

15. Ühiskonna ootus ja avalik huvi

8. Õiguskindlus ehk inimese usalduse kaitse 16. Haldusorgani ja ametniku pidev loovtöö ja 
omaalgatus



1.  Hea halduse tava, halduse hea tava

Põhiseaduse § 14. Õiguste ja vabaduste tagamine on seadusandliku, täidesaatva ja kohtuvõimu ning 
kohalike omavalitsuste kohustus. 

Tagamine tähendab põhiõiguste rikkumise keeldu ja riigi kohustust tegutseda (tegevusetus on 
rikkumine).

Haldusmenetluse seaduse § 5 lg 2 : “Haldusmenetlus viiakse läbi eesmärgipäraselt ja efektiivselt, 
samuti võimalikult lihtsalt ja kiirelt, vältides üleliigseid kulutusi ja ebameeldivusi isikutele.” 

• Õigusnormi üksnes formaalsel kujul järgides võib ikkagi teha halva otsuse

• Hea halduse tava  on üks inimõigustest

„Haldusorgani kohustuste hulka ei kuulu mitte üksnes formaalselt aktide andmiseks vältimatult 
vajaliku menetluse läbiviimine, vaid ka hoolitsemine selle eest, et ka õigusalaste teadmisteta ja 
asjaajamises vilumatul isikul oleks võimalus menetluses tulemuslikult osaleda. Nõustamine ja 
selgitamine võib toimuda nii taotleja palvel kui ka haldusorgani algatusel, iseäranis juhtudel, kui 
isiku õiguste kahjustamise oht on piisavalt suur ja tõenäoline.“  Riigikohtu otsus 3-3-1-90-04.
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Õiguskantsleri%20seaduse%20§%2019%20(1):%20Igaühel%20on%20õigus%20pöörduda%20oma%20õiguste%20kaitseks%20õiguskantsleri%20poole%20taotlusega%20kontrollida,%20kas%20riigiasutus,%20kohaliku%20omavalitsuse%20asutus%20või%20organ,%20avalik-õiguslik%20juriidiline%20isik%20või%20avalikke%20ülesandeid%20täitev%20füüsiline
https://www.riigiteataja.ee/akt/123022011008
http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-90-04


• “Planeeringust huvitatud isikul on õigus nõuda, et kohalik 
omavalitsusüksus viiks planeerimismenetluse lõpule mõistliku aja 
jooksul ning teeks läbikaalutud ja põhjendatud otsuse.” RKHKo
30.11.2016, 3-3-1-23-16, p 18.

https://rikos.rik.ee/LahendiOtsingEriVaade?asjaNr=3-3-1-23-16


2. Õiguspärasus ja õiglus

Jokk vs. „Õigus on headuse ja õigluse kunst“  (Celsus)

• Haldusmenetluses võib õiguseid ja vabadusi ning muid subjektiivseid õiguseid 
piirata ainult seaduse alusel (HMS § 3) 

• Meenuta õiguse tõlgendamise reegleid.

• Rakendaja seotus seadusega.

• Halduseeskiri: PlanS § 7 lg 1: Rahandusministeerium võib ruumilise arengu
põhimõtete ja suundumuste kujundamiseks anda juhendeid, et:
..

• https://planeerimine.ee/category/juhendid/ KAS NEED ON KOHUSTUSLIKUD?
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https://planeerimine.ee/category/juhendid/


Seaduslikkuse ja seadusliku aluse nõue

Eraõiguses võib isik teha kõike, v.a seda, mis on seadusega keelatud (nt
omanik võib ehitada endale sellise maja nagu soovib, v.a kui nõuded
tulevad planeeringust, projekteerimistingimustest, 
muinsuskaitseseadusest, looduskiatseseadusest jne).

Avalikus õiguses võib riik teha vaid seda, mis seadusega lubatud ja 
vaid nii vähe, kui seadusega lubatud.

Avalik õigus: üldine huvi. Poolteks on riik ja eraisik, pooled pole 
võrdsed, võim on riigil.

Avalik õigus: seaduse ülimuslikkus, nn jäik õigus.



• Riigi ega ametniku tegevuses õigusvaba ruumi ei ole. Igal vastusel, e-
kirjal, telefonivestlusel, küsimusel, tegevusel on oma kindel õiguslik
tähendus.

• Pole olemas lihtsalt üht telefonikõnet ega kõigest üht e-kirja – sisu 
loeb, mitte vorm – kõik see on mõni haldustegevuse vorm.

• Kui räägime haldustegevuse vormidest, siis millest me räägime – kas 
neid on vähe või palju?



Ametnik peab teadma, millises haldustegevuse vormis ta tegutseb ja 
milles seisneb avalik huvi.

§ 2. Haldusmenetluse mõiste

(1) Haldusmenetlus on haldusorgani (§ 8) tegevus määruse (§ 88) või haldusakti (§-d 51 ja 
52) andmisel, toimingu (§ 106) sooritamisel või halduslepingu (§ 95) sõlmimisel.

• Kas telefonivestlus on toiminguna teavitamine või menetlustoiminguna ärakuulamisõiguse 
tagamine? Vt õiguskantsleri 06.02.2015 seisukoht 7-4/141315/1500593 ., p 30 jj.

• RKHK 3-3-1-32-03, p 16: Taotluse, avalduse, kaebuse, pöördumise või muu tahteavalduse 
vaideks kvalifitseerimisel tuleb uurimisprintsiibist lähtudes arvestada isiku tegeliku 
tahtega. Kui puudutatud isik esitab vaidetähtaja (HMS § 75) jooksul akti andnud või 
kõrgemalseisvale haldusorganile tahteavalduse haldusakti muutmiseks või kehtetuks 
tunnistamiseks, tuleb eeldada, et isik soovib esitada vaiet, kuigi isik ei ole oma 
tahteavaldust vaidena pealkirjastanud või ei ole viidanud Haldusmenetluse seaduse 
5. peatükile.“
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http://oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/6iguskantsleri_soovitus_pohioiguste_ja_-_vabaduste_paremaks_tagamiseks_ettekirjutuse_tegemise_ja_sunniraha_kohaldamise_oigusparasus.pdf
http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-32-03


Haldusakt, toiming, menetlustoiming

• HMS § 51. Haldusakti mõiste

(1) Haldusakt on haldusorgani poolt haldusülesannete täitmisel avalikõiguslikus
suhtes üksikjuhtumi reguleerimiseks antud, isiku õiguste või kohustuste
tekitamisele, muutmisele või lõpetamisele suunatud korraldus, otsus, ettekirjutus, 
käskkiri või muu õigusakt.

Planeering kui haldusakt.

• § 106. Toimingu mõiste

(1) Toiming on haldusorgani tegevus, mis ei ole õigusakti andmine ja mida ei
sooritata tsiviilõigussuhtes.

(2) Käesoleva peatüki sätteid ei kohaldata menetlustoimingule.

• Menetlustoimingud



• Planeeringu algatamise otsus on menetlustoiming (TrtHK 09.08.2019, 3-19-1372).

• PlanS § 132 ajutise planeerimis- ja ehituskeelu kehtestamine detailplaneeringu koostamisel on 
haldusakt.

• “Narva Linnavolikogu algatas 24. jaanuari 2019. a otsusega nr 1 (otsus nr 1) Narva tööstuspargi 3. 
etapi detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise. … Otsuse 
põhjendustes märgitakse, et ala kasutusele võtmine tööstuspargina välistab selle potentsiaalse 
hilisema kasutamise maardlana. Lisaks märgitakse, et detailplaneeringu koostamise käigus võib 
tekkida vajadus kaaluda planeerimisseaduse (PlanS) § 132 alusel ajutise planeerimis- ja 
ehituskeelu kehtestamist planeeringualal.”

• Oluline osata teada ja eristada. Määrav, mida saab vaidlustada ja mida mitte. Menetlustoiminguid
üldjuhul eraldi vaidlustada ei saa. Vastupidine on ülim erand (RKHKo 13.10.2005, 3-3-1-44-05, p 
10) – kui on ilmselge, et lõplik haldusakt ei saa tulla õiguspärane.

https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/fail.html?id=253987329


Haldusleping ja haldusleping
Palun loe lisaks: Külli Siim – PlanS alusel halduslepingu sõlmimisest

HMS § 95. Halduslepingu mõiste

Haldusleping on kokkulepe, mis reguleerib haldusõigussuhteid. Halduslepingu võib sõlmida
kas üksikjuhtumi või piiritlemata arvu juhtumite reguleerimiseks.

HMS § 98. Halduslepingu sõlmimine haldusakti andmise asemel

(1) Haldusorgan võib haldusakti andmise asemel sõlmida üksikjuhtumi reguleerimiseks
halduslepingu isikuga, kellele haldusakt oleks muidu suunatud, kui seadus või määrus ei
näe otseselt ette üksnes haldusakti andmist.

PlanS § 131.   Detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamine

(1) Planeeringu koostamise korraldaja on kohustatud oma kulul välja ehitama
detailplaneeringukohased avalikuks kasutamiseks ette nähtud tee ja sellega seonduvad
rajatised, haljastuse, välisvalgustuse ning tehnorajatised, kui planeeringu koostamise
korraldaja ja detailplaneeringust huvitatud isik ei ole kokku leppinud teisiti.

https://planeerimine.ee/wp-content/uploads/Kylli_PlanS-lepingud.pdf


• “Kaebaja esitas Harku Vallavalitsusele kooskõlastamiseks Kodu põik 1 
kinnistule kavandatud üksikelamu arhitektuurse eskiisprojekti. Harku 
Vallavalitsuse arhitekt teatas 17. märtsi 2015. a e-kirjaga, et planeerimis- ja 
ehituskomisjoni koosolekul otsustati eskiisprojekti mitte kooskõlastada. 
Kaebaja esitas Harku Vallavalitsusele vaide, milles palus vallavalitsusel teha 
planeerimis- ja ehituskomisjonile ettekirjutus asja uueks otsustamiseks ja 
eskiisprojekti kooskõlastamiseks. Harku Vallavalitsus jättis vaide 25. mai 
2015. a korraldusega nr 400 rahuldamata.”

• Mis on eskiisprojekti kooskõlastamine?    

• RKHKo 08.06.2016, 3-3-1-12-16

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-12-16


• MKM hoiatuskiri – „Selle kohaselt on [---] tuvastatud korduvaid 
õigusrikkumisi, mida Euroopa [---] määruse [---] kohaselt "loetakse 
raskemateks õigusrikkumisteks autovedudel ja mis võivad mõjutada 
vedaja või tema veokorraldaja head mainet". Hoiatusega anti teada, 
et A OÜ korraldatavatel autovedudel järgmise raske õigusrikkumise 
tuvastamisel võidakse kaaluda rangemate meetmete 
rakendamist autoveoseaduse (AutoVS) §-des 191 ja 192 sätestatud 
korras.“

• Haldusakt, menetlustoiming või toiming?

• 02.11.2015 RKHKo 3-3-1-22-15

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-22-15


3. Kodaniku enda vastutus ja hoolsuskohustus

„Riigil on õigus eeldada, et isik peab ka ise näitama üles hoolsust oma õiguste 
kaitsel ja arvestama, et […] menetlus toob talle kaasa teatavaid kohustusi..“
õiguskantsler 23.11.2012

„[o]n kaebaja jätnud kasutamata võimaluse taotluse täitmisel konsulendi abi 
kasutamiseks, kui ta taotlejana ei olnud ise vajalikul määral vilunud 
dokumentide täitmises. [n]õustub ringkonnakohus vastustaja seisukohaga selles, 
et toetuste taotlemisel pidanuks kaebaja ise suuremat hoolikust üles näitama 
ning taotluse rahuldamiseks nõutavate dokumentide õigeaegse esitamise risk 
lasub taotlejal. Eksimus dokumentide õigeaegsel esitamisel ei saa anda kaebajale 
eeliseid võrreldes teiste taotlejatega, kes taotlused tähtaegselt ja nõuetekohaselt 
esitasid.“ 30.08.2016 3-15-2089/19
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https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=189426782


Aga..

• “21. Olukorras, kus vastustaja ei teavitanud piirinaabrit ei ehitusprojekti 
muutmisest ega ehitusloa andmisest, ei saa hoolsuskohustuse järgimiseks 
nõuda, et naaber siseneks ehitustegevuse algust märgates omal algatusel 
ehitisregistrisse, otsiks sealt välja ehitusloa ja ehitusprojekti ning kontrolliks 
üle, kas projekt on tema õigusi puudutavas osas samaks jäänud. Vastasel 
juhul pandaks riskid, mis tulenevad ehitusloa menetlust korraldava 
haldusorgani eksimustest, menetluses kolmanda isikuna osaleva naabri 
kanda. Kirjeldatud viisil haldusmenetlust läbi viies on haldusorgan 
puudutatud isikut ilmselgelt eksitanud. Sellega seotud risk kaebetähtaja 
kulgema hakkamise edasilükkumiseks jääb vastustaja kanda.” RKHKm
30.09.2022, 3-21-2395

https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=3-21-2395/36


4. Asja arutamine objektiivselt ja erapooletult 

• Otsustaja erapooletus on üks peamistest õiglase menetluse tunnustest.

• Sõltumatu nii ülemuse, poliitikute kui ka menetlusosaliste huvidest.

• ATS § 54. Korralduse täitmisest keeldumise alused.        ATS § 4

• ATS § 51 lg 2: „Ametnik peab oma teenistusülesandeid täitma erapooletult, 
sealhulgas valima teenistusülesandeid täites igaühe õigusi ja vabadusi ning 
avalikku huvi parimal võimalikul viisil arvestava lahenduse.“ 

• § 51 lg 7: Ametiasutus peab teenistus- ja usaldussuhte raames seisma hea 
ametniku teenistusalaste huvide eest, sealhulgas tagama 
teenistusülesannete täitmiseks sobivad tingimused.
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5. Proportsionaalsus ehk sobiva lahenduse 
leidmine
• Halduse õigusakt ja toiming peab olema sobiv (soodustab eesmärki), 

vajalik (leebeim alternatiiv) ning proportsionaalne seatud eesmärgi 
suhtes (HMS § 3 lg 2). KorS § 7.

6. Otstarbekus 
• Midagi teha või tegemata jätta, otsuse sisuline õigsus -

haldusmenetlust läbi viies tegutsetakse õiguspärase kaalutluse piires 
eesmärgipäraselt ja efektiivselt ning paindlikult.
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KorS

§ 7. Proportsionaalsuse põhimõte

Korrakaitseorgan järgib riiklikku järelevalvet teostades järgmisi põhimõtteid:
1) kohaldab mitmest sobivast ja vajalikust riikliku järelevalve meetmest 
seda, mis nii isikut kui ka üldsust eeldatavalt kõige vähem kahjustab;
2) kohaldab ainult sellist riikliku järelevalve meedet, mis on 
proportsionaalne, arvestades meetmega taotletavat eesmärki ja 
kiireloomulist kohaldamist nõudvat olukorda, ja
3) kohaldab riikliku järelevalve meedet vaid nii kaua, kui selle eesmärk on 
saavutatud või seda ei ole enam võimalik saavutada.
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• Otstarbekas ja proportsionaalne lõpptulemus kõigi jaoks.

• “detailplaneering on topeltmõjuga haldusakt. Ühelt poolt annab see 
huvitatud isikule võimaluse kinnistut arendada, teisalt seab sellele 
piirangud. Seejuures võib detailplaneering olla keeruliste arutelude 
tulemusena sündinud erinevaid huve tasakaalustav kompromiss. 
Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise tagajärjel planeeringus 
sätestatud piirangud kaovad, mistõttu võib selline otsus riivata naabrite 
õigusi.”

• RKHKm 28.05.2020, 3-19-1627

https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=3-19-1627/28


OTSTARBEKAS MENETLUSLIK OTSUSTUS jätta DP kehtestamata

• “ praegusel juhul ei saa detailplaneeringu kehtestamata jätmist pidada õigusvastaseks. Vastustaja on viidanud 
vaidlustatud otsuses ja vaideotsuses erandlikele asjaoludele, mis põhjendavad vastustaja sellise otsuse 
tegemist.

• 23. Vastustaja viitas kaebaja suhtes väljakuulutatud pankrotile ja pidas sellest tulenevalt planeeringu 
realiseerimist lähiaastatel ebatõenäoliseks. PlanS § 9 lg 1 kohaselt koostatakse detailplaneering valla või linna 
territooriumi osa kohta ja see on maakasutuse ja lähiaastate ehitustegevuse aluseks. Järelikult planeeritakse 
detailplaneeringuga lähiaastate ehitustegevust. Olukorras, kus detailplaneeringu taotleja on maksejõuetu ja 
tema pankrot on välja kuulutatud, ei ole tõenäoline, et ta asub lähiaastatel detailplaneeringut ellu viima. 
Ainuüksi pankrotivõlgniku vara müügiväärtuse suurendamise eesmärgil ei ole detailplaneeringu kehtestamine 
põhjendatud. See ei oleks kooskõlas PlanS § 9 lg 1 eesmärgiga. Soovi korral saab kinnistu uus omanik 
taotleda uue detailplaneeringumenetluse algatamist või lõppenud menetluse uuendamist. …

• 28. Lisaks on vastustaja nõustunud haldusasjas nr 3-3-1-26-10 tehtud kolleegiumi otsusest lähtudes hüvitama 
kaebajale detailplaneeringumenetluses kantud, kuid kasutuks muutunud kulutused, kui kaebaja esitab 
vastustajale nende kulutuste tõendamiseks vajalikud dokumendid ja arvutused. Kuna kaebaja on maksejõuetu 
ja tal pole võimalik taotletavat detailplaneeringut ellu viia, on vastustaja pakutav hüvitis kolleegiumi arvates 
praegusel juhul mõistlik lahendus.” RKHKo 04.03.2014, 3-3-1-96-13

https://rikos.rik.ee/?asjaNr=3-3-1-26-10
https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=3-3-1-96-13


7. (Eba)võrdne kohtlemine ehk iga erineva 
isiku ja olukorra arvestamine

• Sisulise võrdsuse idee – võrdseid tuleb kohelda võrdselt ning 
ebavõrdseid tuleb kohelda ebavõrdselt! 

• Ehk igaühele oma – haldusmenetluse läbiviimisel arvesta konkreetse 
isiku ja objektiga.

• Kui riik teeb vea ja isik saab lahenduse, mida ta ei oleks pidanud 
saama – kas teistel on õigus nõuda samasugust võrdset kohtlemist?
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Võrdne kohtlemine, proportsionaalsus, 
otstarbekus, õiglus
• PlanS § 131 lg 21: Detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikute võrdse 

kohtlemise ning rajatiste väljaehitamiseks kantavate kulude ja 
planeeringuga kavandatu omavahelise proportsionaalsuse tagamiseks 
kehtestab kohaliku omavalitsuse üksus käesoleva paragrahvi lõikes 2 
nimetatud rajatiste väljaehitamiseks ja väljaehitamisega seotud kulude 
kandmises kokkuleppimiseks korra, milles määratakse vähemalt:
1) millistel juhtudel võib nõuda rajatiste väljaehitamist;
2) millistel juhtudel võib nõuda rajatiste väljaehitamisega seotud kulude 

täielikku ja millal osalist kandmist;
3) rajatiste väljaehitamise rahastamisega seotud kulude tasumise kord ja 

tähtajad;
4) rajatiste väljaehitamise rahastamisega seotud kulude arvutamise kord.



8. Õiguskindlus ehk inimese usalduse kaitse

• „Õiguskindlus tähendab nii selgust kehtivate õigusnormide sisu osas 
(õigusselguse põhimõte) kui ka kindlust kehtestatud normide püsimajäämise 
suhtes (õiguspärase ootuse põhimõte).“, Riigikohus 3-4-1-20-04

• HMS § 63 lg 2 p 5: HA on tühine, kui sellest ei selgu õigused ja kohustused, 
kohustused on vastukäivad või seda ei ole muul objektiivsel põhjusel kellelgi 
võimalik täita.

• Õigusvastane haldusakt ja usalduse kaitse (Moskal vs. Poola 10373/05, p-d 51 ja 
82; HMS § 67 lg 1: Isiku kahjuks haldusakti kehtetuks tunnistamist otsustades 
arvestab haldusorgan peale käesoleva seaduse § 64 lõikes 3 sätestatu ka isiku 
usaldust, et haldusakt jääb kehtima, avalikku huvi ja haldusaktiga koormatud isiku 
huvi, et haldusakt tunnistataks kehtetuks.)

• Menetluse uuendamise lubatavus ja põhjendatus (HMS § 44 lg 1)
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• Selgus, põhjendamine, otstarbekus

• “Selgitamine ei tähenda seaduse ja määruste normide kopeerimist haldusaktis, 
vaid isikule arusaadavaks tegemist. Haldusakti põhjendamine on oluline
tagamaks, et haldusakti adressaat mõistaks, miks otsus nii tehti.

• Järgides HMS § 56 lg 1 teist lauset ja § 7 lg-t 2, võib haldusorgan anda
õigusnorme, sh metoodikat, selgitavad juhised, mis lihtsas keeles ja vajaduse
korral näidete varal avavad metoodika sisu. Haldusakti andmisel võib kasutada
lähenemist, et viidatakse õigusnormide selgitamise osas neile adressaadile
kättesaadavatele juhistele (kas kodulehel või haldusaktile lisatava n-ö 
teabelehena), kordamata neid põhjalikult haldusaktis. Sel juhul tuleb siiski ka 
konkreetsest olukorrast lähtuvad põhjendused haldusaktis endas esitada.” RKHKo
05.09.2019 otsus 3-17-1110, p 18.
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https://www.riigikohus.ee/et/lahendid/?asjaNr=3-17-1110/84


• Õiguspärane ootus

• “Kolleegium juhib kaebaja tähelepanu asjaolule, et tulenevalt kohaliku 
omavalitsuse ulatuslikust diskretsioonist planeerimismenetluses ei saa isik 
õiguspärase ootuse põhimõttele tuginedes eeldada, et planeerimismenetluse 
eelmised etapid läbinud detailplaneering ka igal juhul kehtestatakse, kuid tal 
on õigus nõuda oma subjektiivsete avalike õiguste kaitsmiseks, et haldus-
organ kaaluks õiguslikke hüvesid õiglaselt (vt kolleegiumi 6. novembri 
2002. a otsus haldusasjas nr 3-3-1-62-02, p 10). Kolleegiumi arvates olid 
vastustaja esitatud kaalutlused praegusel juhul piisavad detailplaneeringu 
kehtestamata jätmiseks.”  RKHKo 04.03.2014, 3-3-1-96-13

https://rikos.rik.ee/?asjaNr=3-3-1-62-02
https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=3-3-1-96-13


9. Inimväärikuse austamine ehk iga inimese 
väärtustamine
Põhiseaduse § 10, Põhiseaduse aluspõhimõte nr 1.

• EL Põhiõiguste harta art 1: Inimväärikus on puutumatu. Seda tuleb
austada ja kaitsta. RKHKo 22.03.2006 otsus 3-3-1-2-06, p 10

• KorS § 9. Õiguste kaitse ja inimväärikuse tagamine

Isikut tuleb riikliku järelevalve menetluses kohelda tema au teotamata 
ja inimväärikust alandamata.

„Tagaselja otsuseid tegev asutus käsitab isikut kui vaid menetluse 
objekti ja mitte kui õigusvõimelist kodanikku”  RKHKm 08.10.2002, 3-3-1-56-02, p 9
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10. Uurimine, kaasaaitamine ja osalus ehk aktiivne 
tegevus õige lahenduse leidmisel - uurimispõhimõte

• KOHUSTUS välja selgitada KÕIK asja lahendamiseks vajalikud asjaolud ja tõendid  (nii isiku kahjuks 
kui kasuks), kaasata KÕIK menetluses osalejad, tagada tegelik osalus  – haldusorgani omaalgatus 
ja kohustus kaaluda

• Õiglane menetlus

Oluline:

- menetlusosalise jaoks – teada saada kogu teave, miks just selline otsus langetati ja millised 
õigused tal menetluses  – mõistmine ennetab vaidlusi,

- haldusorgani jaoks - vältida puudulikust teabest tulenevat valeotsuse tegemise riski,

- kohtuliku kontrolli jaoks. 

EESMÄRK – otsus on objektiivne ja kõiki asjaolusid arvestav
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• Tuulepargi ja turbamaardla menetlused samal ajal?

• “Riigikohus pidas tähtsaks, et nii tuuleenergia tootmise kui ka seni kasutusele 
võetud turbaalade ammendamise poolt räägib oluline avalik huvi. Rabade edasist 
kuivendamist tuleks vältida ning jätkata kaevandamist juba kasutusele võetud 
turbaaladel. Tuuleenergia tootmisvõimalusi kaaludes peab arvestama ka riigi 
seatud taastuvenergia tootmise eesmärkidega.

• Seejuures võib Riigikohtu hinnangul avalikke huve kõige paremini teenida 
lahendus, mille puhul mõlemad tegevused toimuvad ühel ajal samas kohas, 
mistõttu tuleks lähemalt uurida, kas tehnilised lahendused seda võimaldavad.” 
RKHKo 26.05.2021, 3-17-2013/31



11. Vormivabadus, eesmärgipärasus, lihtsus, 
kiirus ehk bürokraatia positiivne olemus  
• Asja juhtiv ametnik on menetluse pealik ja kujundaja.

• Suhtlus ametkonnaga võiks sarnaneda muu igapäevase suhtlusega. Menetluse 
paindlikkus ja kiirus (nt helistades suuliselt antud teave on tähenduselt samaväärne 
muude asjas kogutud tõenditega). 

• Haldusakti keel ei pea olema kantseliitlik.

• “Menetlustoimingu vormi ja muud haldusmenetluse üksikasjad määrab haldusorgan 
kaalutlusõiguse alusel, kui seaduse või määrusega ei ole sätestatud teisiti. HM viiakse 
läbi eesmärgipäraselt ja efektiivselt, samuti võimalikult lihtsalt ja kiirelt, vältides 
üleliigseid kulutusi ja ebameeldivusi isikutele. Menetlustoimingud viiakse läbi 
viivituseta, kuid mitte hiljem kui seaduses või määruses sätestatud tähtaja jooksul.” 
(HMS § 5)

• Eesmärk on lahendada probleem, mitte asja menetleda.  RKHKo 3-3-1-94-08.
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12. Juurdepääs teabele, teabe kogumine ja 
säilitamine – halduse läbipaistvus 

• Õiglase menetluse eelduseks on asjassepuutuvate materjalide ning 
dokumentide korrektne pidamine ja haldamine.

• Salahaldus

• Poolte teabealane võrdsus ja inimväärikus

• Andmekaitsenõuded
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Kus tuleb korraldada detailplaneeringu avalik
väljapanek? Mida seadus nõuab?
• § 135. Detailplaneeringu avalik väljapanek

(1) Pärast detailplaneeringu vastuvõtmist korraldab detailplaneeringu koostamise 
korraldaja vähemalt ühe detailplaneeringu avaliku väljapaneku. Täiendava avaliku 
väljapaneku korraldamise otsustamisel tuleb lähtuda eelkõige avalikust huvist, 
planeeringuala suurusest ja muudest planeeringu koostamise korraldaja hinnangul 
olulistest asjaoludest. Avalik väljapanek korraldatakse vähemalt planeeringuala:
1) valla või asula keskuses;
2) linna või linnaosa keskuses.

(9) Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal tagatakse valla- või linnavalitsuse 
tööaja jooksul isikute juurdepääs kõigile valla- või linnavalitsuse käsutuses 
olevatele planeeringuga seotud materjalidele ja informatsioonile.



13. Põhjendamine – NB! Halduse formaalne ja sisuline nõue – kohus 
range!

• Õiguste piisav ning ulatuslik kaitse.             Mõistmine ja õigusrahu.

Eesmärgid:

• halduse enesekontroll - ollakse jõutud õigele otsusele;

• isikute õiguste kaitse - mõistmine, miks ja millisel õiguslikul alusel
otsus tehti;

• kohtu teostatav kontroll (“põhjendus peab kohut veenma, kas 
haldusorgan järgis menetlusnorme ja kas arutluskäik otsuse
tegemisel oli mõistlik.”).



14. Õiguste kaitse ja heastamine igal ajal

• Eur Ombudsman 884/2010/VIK: Vastus e-kirjas: “„Näeme kohtus” - Euroopa Komisjon palus 
kaebuse esitajalt e-kirja tooni pärast vabandust ning esitas üksikasjaliku vastuse tema 
teabepäringule.

• 489/2011/MHZ : seitsmekuuline viivitus vastamisel – “Viivituste korral peaks komisjon selgitama, 
miks need tekkisid, ning paluma vabandust, kui see on asjakohane.”

• 0808/2011/MHZ, „siiras vabandus on parim näide selle kohta, kuidas ELi juhtiv institutsioon 
näitab kodanike suhtes üles lugupidamist. See aitab vähendada ELi ja kodanike vahelist lõhet.“

• Õiguskantsleri 06.02.2015  soovitus nr 7-4/141315/1500593 “Kahjuks ei ole võimalik kõike olnut 
enam n-ö tagasi keerata. Seetõttu on minu hinnangul ainsaks kohaseks heastamisvõimaluseks 
see, kui komisjon vabandab avaldaja ees toimunu pärast.  [---] Ka loodan, et komisjon vaatab üle 
oma halduspraktika ettekirjutuste tegemise haldusmenetluses isikute ärakuulamisel, järgides 
eelkirjeldatud põhimõtteid. “
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• “12. Selles kohtuasjas vaidlustatud haldusaktiga – 15. augusti 2013. a 
määrusega – tunnistas Luunja Vallavolikogu kehtetuks kaebaja kinnistute 
üldplaneeringu (28. märtsi 2013. a määruse). Vald põhjendas vaidlustatud 
määrust sellega, et nii üldplaneeringu kehtestamise määruses kui ka selle 
lisades puudusid planeeringulahenduse põhjendused.

• 13. Kolleegium nõustub ringkonnakohtuga, et üldplaneering kehtestati 
põhjendamiskohustust rikkudes ning et üldplaneeringu kehtetuks 
tunnistamine valla poolt oli kujunenud olukorras õigustatud. 
Üldplaneeringu kehtestamise määruses puudusid igasugused põhjendused, 
ka põhimotiivid, samuti viited dokumentidele, kust puuduolevaid 
põhjendusi leida.”, RKHKo 30.11.2016, 3-3-1-23-16

https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=3-3-1-23-16


15. Ühiskonna ootus ja avalik huvi

• Beyeler vs. Itaalia (33202/96): “Olukorras, kus kaalul on üldine huvi, lasub 
riigil kohustus tegutseda kiiresti, sobival viisil ja ülima järjekindlusega”

• Planeering ühiskondliku kokkuleppena on oluline õigushüve! 

• Erahuvi vs/ja/või avalik huvi (kohalik huvi)

• “ei ole kaevandamisloa taotlejal õigust nõuda, et ta saaks kasutada maavara
kui rahvuslikku rikkust oma ettevõtluse huvides ... Vastustaja leidis seetõttu
põhjendatult, et taotleja huvi kaevandamisluba saada ei ole määrava
kaaluga olukorras, kus kaevandamist ei saa KOV hinnangul oluliste kohalike
huvide vaatepunktist lubada ...” RKHKo 30.09.2022, 3-20-1247.
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• „Kaaludes arendaja erahuve ja omavalitsuse 
avalikke huve, leidis Muhu vallavolikogu, et Metsa 
maaüksusel ei kaalu erahuvid elektrituuliku 
rajamiseks üles sellega kaasnevat avalikke huvide 
riivet.

• Muhu maakasutuse juures on kõige olulisem 
Muhule iseloomuliku külamiljöö, randade ja 
pärandkoosluste säilitamine.“ Saarte Hääl, 01.09.2015, 
Ain Lember, „Muhu volikogu jättis Sõnajalad pika ninaga“

• ”Ligi 30 krundi omaniku huvi Masti tänava senise 
liiklustiheduse säilitamise vastu ei ole avalik huvi. 
Avalikku huvi ei mõõdeta üksnes isikute arvuga. 
Kohus ei näe, et liikluslahenduse muutmine Masti 
tn pikenduse rajamisega kahjustaks avalikke 
huve.”RKHKo 12.03.2015, 3-3-1-71-14, p 3.

01.11.2022

http://www.saartehaal.ee/2015/09/01/muhu-volikogu-jattis-sonajalad-pika-ninaga/


16. Haldusorgani ja ametniku pidev loovtöö ja 
omaalgatus       
Igast heast algatusest võib tekkida uus tava!

“Halduspraktika muutmine ei ole keelatud. [k]ohus ei leia, et 
halduspraktika muutmist peab eriti intensiivselt põhjendama. Piisab, 
kui see muutus on järjepidev ning määratlemata õigusmõiste
sisustamine on toimunud õiguspäraselt. Määratlemata õigusmõiste 
„avalik huvi“ sisustamine on võimalik väga erinevatel kriteeriumidel 
ning õiguspärased on nii „avaliku huvi“ lai kui ka kitses käsitlus.” (Tallinna 

Ringkonnakohus 3-11-2014)

• Mida te olete oma töös muutnud vastavalt elulisele vajadusele? 

• Kas selleks on õiguslikke takistusi?
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Kaalutlusõigus ja –kohustus: 
valida ja otsustada
HMS § 4. Kaalutlusõigus

• on haldusorganile seadusega antud volitus kaaluda otsustuse tegemist või valida erinevate 
otsustuste vahel.

• kaalutlusõigust tuleb teostada kooskõlas volituse piiride, kaalutlusõiguse eesmärgi ning õiguse 
üldpõhimõtetega, arvestades olulisi asjaolusid ning kaaludes põhjendatud huve.

Eesmärk: võimaldada õiglase otsuse saavutamist.

• KAS saab otsustada või mitte;

• MIDA otsustada (anda/keelduda, mida ja kui palju)

• Kaalutlusõiguse puudumine ehk seotud haldus.

NB! Kaalutlusvead (mittekasutamine, piiride ületamine, valedest kaalutlustest lähtumine) on 
formaalne eksimus – väga oluline kaal!
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Määratlemata õigusmõiste

• Eesmärk - tagada halduse tegevuse paindlikkus. 

• sisustamine on haldusorgani kohustus enne otsuse tegemist

Nt HMS § 5 lg 2: Haldusmenetlus viiakse läbi eesmärgipäraselt 
ja efektiivselt, samuti võimalikult lihtsalt ja kiirelt, vältides 
üleliigseid kulutusi ja ebameeldivusi isikutele.  “Vötame
mönuga”

"üldine huvi", "avalik huvi", "head kombed", "oluline põhjus", "muu 
oht", "vajaduse korral“, “piisaval määral”

Norm kehtib samas sõnastuses 10 aastat, kuid selle rakenduspraktika 
muutub ajas.  



Kuidas küll sisustada?
Milline on valla ja linna kaalutlusõigus?
§ 125. Detailplaneeringu koostamise kohustus

(1) Detailplaneeringu koostamine on nõutav linnades kui asustusüksustes, 
alevites ja alevikes ning nendega piirnevas avalikus veekogus 
ehitusloakohustusliku:
.. 3) olulise avaliku huviga rajatise, näiteks staadioni, golfiväljaku, 
laululava, motoringraja või muu olulise avaliku huviga rajatise püstitamiseks;
4) olulise ruumilise mõjuga ehitise ehitamiseks, kui olulise ruumilise 

mõjuga ehitise asukoht on valitud üldplaneeringuga.

(3) Kohaliku omavalitsuse volikogu võib olulise avaliku huvi olemasolu 
korral algatada detailplaneeringu koostamise alal või juhul, mida käesoleva 
paragrahvi lõigetes 1 või 2 ei ole ette nähtud.



• KAS VÕIB NÕUDA DETAILPLANEERINGU KOOSTAMIST 
AJUTISE EHITISE PÜSTITAMISEKS?

• PlanS § 125 lg 4: ”(4) Detailplaneeringu koostamine ei ole 
nõutav ehitusseadustikus sätestatud ajutise ehitise
püstitamiseks.”



Haldusmenetluse kulg

Haldusmenetlus Planeerimismenetlus

Menetluse algus Planeeringu koostamise algatamine

Menetlusse kaasamine Planeeringu koostamine

Asjaolude uurimine Planeeringu vastuvõtmine

Õiguste selgitamine, dokumentide tutvustamine 
ja arvamuse ärakuulamine

Planeeringu avalik väljapanek

Otsuse langetamine Planeeringu kehtestamine

Otsuse vormistamine

Otsuse teatavaks tegemine

Otsuse vaidlustamine

Otsuse täitmine

Otsuse muutmine



1. Menetluse algus 

Miks on oluline teada? - menetlusõigused, tähtajad, kohustused

• HMS § 35. Menetluse algus

Haldusmenetlus haldusakti andmiseks või toimingu sooritamiseks algab:
1) taotluse esitamisega haldusorganile;

2) haldusorgani initsiatiivil algatatud haldusmenetluses menetlusosalise teavitamisega menetlusest;

3) haldusorgani initsiatiivil algatatud haldusmenetluses menetlusosalise suhtes esimese 
menetlustoimingu sooritamisega.

• Kuidas algab üldplaneeringu/detailplaneeringu/projekteerimistingimuste menetlus? 

• Mida saab taotleda ja mis algab valla või linna initsiatiivil?
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• PlanS § 128:

(4) Detailplaneering algatatakse või jäetakse algatamata 30 päeva jooksul selle algatamise 
taotluse saamisest arvates. Mõjuval põhjusel, eelkõige planeeringuala suurusest, uuringute 
läbiviimise vajadusest, halduslepingu või planeeringu koostamise tellimise kulude kandmiseks 
sõlmitava lepingu eelduseks olevate asjaolude selgitamisest või kaasatavate ja koostöötegijate 
suurest hulgast tingitud põhjusel, võib nimetatud tähtaega pikendada 90 päevani.

(5) Detailplaneeringu algatamise otsuses märgitakse: …

(6) Detailplaneeringu algatamisest teavitatakse 30 päeva jooksul algatamisest arvates valla- või 
linnalehes või linnaosadega linnade puhul linnaosalehes, samuti maakonnalehes või üleriigilise 
levikuga ajalehes, mille kohaliku omavalitsuse üksus on määranud valla või linna ametlike teadete 
avaldamise kohaks. Kui teavitamine ei ole valla- või linnalehe ilmumissageduse tõttu 30 päeva jooksul 
võimalik, avaldatakse teade valla- või linnalehes esimesel võimalusel, samuti teavitatakse 30 päeva 
jooksul algatamisest arvates maakonnalehes. Kui kohaliku omavalitsuse üksusel valla- või linnaleht 
puudub, avaldatakse teade 30 päeva jooksul planeeringu algatamisest arvates planeeringuala 
maakonnalehes.



(7) Teade detailplaneeringu algatamisest avaldatakse 14 päeva jooksul selle 
algatamisest arvates Ametlikes Teadaannetes ja detailplaneeringu koostamise 
korraldaja veebilehel. Detailplaneeringu algatamise teade peab sisaldama käesoleva 
paragrahvi lõikes 5 nimetatud teavet.

(8) Detailplaneeringu algatamisest teavitatakse käesoleva seaduse § 127 lõigetes 1 ja 
2 nimetatud isikuid ja asutusi 30 päeva jooksul selle algatamisest arvates.

(9) Kui detailplaneeringu algatamisel on teada või planeeringu koostamise käigus selgub, et 
detailplaneering võib kaasa tuua kinnisasja või selle osa avalikes huvides omandamise, 
sealhulgas sundvõõrandamise, või selle suhtes sundvalduse seadmise vajaduse, 
teatab planeeringu koostamise korraldaja detailplaneeringu algatamisest kinnisasja 
omanikule seitsme päeva jooksul planeeringu algatamise otsuse tegemisest või avalikes 
huvides omandamise, sealhulgas sundvõõrandamise, või sundvalduse seadmise vajaduse 
ilmnemise päevast arvates.



• Taotlus ja selle tõlgendamine – esitatakse vabas vormis, kui seadus ei näe 
ette erisust.

• Isiku tegelik tahe, puudustega taotlus. – HINDA PUUDUSE ULATUST

• Haldusorgani initsiatiiv.

RKHK 3-3-1-90-04: menetlemise eesmärk ei ole jätta taotlused rahuldamata 
formaalsel põhjusel – seetõttu võib olla vajalik anda ka lisa- (s.t teine või 
kolmas kord) tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Seda ka juhul, kui õigusakt 
näeb ette vaid ühekordse tähtaja andmise.           .... aga..............................              

http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-90-04


….....

Tln Ringkonnakohtu 11.06.2013 otsus nr 3-11-2967, p 11.

• “..olukorras, kus ettevõtluse alustamise toetuse saamiseks TTTS § 19 lg 2 p 2 
alusel esitatud äriplaani sisulised puudused on sedavõrd suured, et töötukassa ei
pea selle alusel toetuse andmist üldse võimalikuks (s.o puudused ei ole pelgalt
äriplaani täpsustamisega kõrvaldatavad, vaid toetuse saamiseks tuleks
koostada tervikuna uus äriplaan), võib haldusorgan jätta taotluse TTTS § 19 lg 4 
p 5 alusel rahuldamata ilma HMS § 15 lg 2 alusel taotlejale eelnevalt puuduste
kõrvaldamiseks tähtaega määramata. Seda põhjusel, et kui taotluse (äriplaani) 
puudused ei ole kõrvaldatavad, siis poleks nende kõrvaldamise nõue
eesmärgipärane.”

57

https://www.riigiteataja.ee/kohtuteave/maa_ringkonna_kohtulahendid/menetlus.html?kohtuasjaNumber=3-11-2967/58


• Kuidas lahendada olukord, kus arendaja on lasknud koostada 
detailplaneeringu juba 2007 aastal ja nüüd hakkab taotlema 
tänavate kaupa projekteerimistingimusi väitega, et planeeringus 
olev ehitusala pole talle sobiv. 

• Kas ei peaks koostama sellele osale planeeringust uue 
planeeringu?

• Ehk mida menetluslikus mõttes teha? 1) algab PT menetlus, 2) 
algab DP osa menetlus, 3) ei algata kumbagi, nõutakse
olemasoleva DP täitmist.



Õigustühja ruumi ei ole (haldusakt, haldusleping, menetlustoiming, 
toiming, määrus, halduseeskiri).

Viivitus on tegevusetus – s.o toiming, mis on eraldi vaidlustatav.
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Pöördumise määratlemine sisust lähtudes: Pöördumiste menetlemine:

 märgukiri  märgukirjale vastamine

 selgitustaotlus  selgitustaotlusele vastamine

 teabenõue  teabenõude täitmine

 taotlus (avaldus)

 küsimus menetluse ajal

 haldusmenetluse läbiviimine

 menetlustoiming

 vaie  vaidemenetluse läbiviimine

 väärteo/kuriteoteade või -kaebus  süüteomenetluse läbiviimine



2. Menetlusse kaasamine

HMS § 11. Menetlusosalised 

(1) Haldusmenetluses on menetlusosalised:

1) haldusakti andmist või toimingu sooritamist taotlev või halduslepingu sõlmimiseks ettepaneku 
teinud isik (taotleja);

2) isik, kellele haldusakt või toiming on suunatud või kellele haldusorgan on teinud ettepaneku 
halduslepingu sõlmimiseks (adressaat);

3) isik, kelle õigusi või kohustusi haldusakt, haldusleping või toiming võib puudutada (kolmas isik);

4) haldusorgan, kes peab seaduse või määruse kohaselt esitama menetlevale haldusorganile 
arvamuse või kooskõlastuse õigusakti andmiseks või toimingu sooritamiseks. 

(2) Haldusorgan võib menetlusosalisena kaasata muid isikuid ja organeid, kelle huve haldusakt, 
haldusleping või toiming võib puudutada. Ehk huvitatud isik.

Kaasamata jätmise tagajärjed: kaebeõigus ja tulevikus tühistamise oht, menetluse uuendamise alus
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KAASAMATA JÄTMISE TAGAJÄRG – TUULIKU EHITUS- JA KASUTUSLOA TÜHISTAMINE 
4 AASTAT PÄRAST ANDMIST

“Kaebajale kuuluva elamuga Ilvese kinnistu ja tuulikute vaheline kaugus
(kinnistu lähimast punktist ca 337 m, elamust ca 560 m) on piisavalt väike, et 
vastustajale pidi olema selge, et ehitus- ja kasutusload võivad kaebaja õigusi
puudutada ning et teda tuleb vähemasti isiklikult teavitada
haldusmenetlusest (HMS § 35 lg 2) ja lubade andmisest (HMS § 62). Kaebaja
isiklikult teavitamata jätmine oli menetlusviga,..

Kuna 10. veebruaril 2012 väljastatud ehitusload nr 2449 ja 2450 on vastuolus 
19. augustil 2003 kehtestatud detailplaneeringuga ning kaebajat ei 
teavitatud isiklikult ehituslubade andmise menetlusest ega ehituslubade 
andmisest, on nimetatud ehitusload nii formaalselt kui ka materiaalselt 
õigusvastased.”

RKHKo 11.10.2016, 3-3-1-15-16

https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=3-3-1-15-16


§ 133. Detailplaneeringu esitamine kooskõlastamiseks ja arvamuse andmiseks

(1) Detailplaneering esitatakse kooskõlastamiseks käesoleva seaduse § 127 lõikes 1 nimetatud asutustele ning 
teavitatakse § 127 lõikes 2 nimetatud isikuid ja asutusi võimalusest avaldada detailplaneeringu kohta arvamust.

§ 127. Koostöö ja kaasamine detailplaneeringu koostamisel

(1) Detailplaneering koostatakse koostöös valitsusasutustega, kelle valitsemisalas olevaid küsimusi 
detailplaneering käsitleb.

(2) Detailplaneeringu koostamisse kaasatakse isikud, kelle õigusi võib planeering puudutada, ja isikud, kes 
on avaldanud soovi olla kaasatud. Kui detailplaneeringu koostamisel on kohustuslik keskkonnamõju 
strateegiline hindamine, kaasatakse detailplaneeringu koostamisse ka isikud ja asutused, keda detailplaneeringu 
rakendamisega eeldatavalt kaasnev keskkonnamõju tõenäoliselt puudutab või kellel võib olla põhjendatud huvi 
eeldatavalt kaasneva olulise keskkonnamõju vastu, sealhulgas valitsusvälised keskkonnaorganisatsioonid neid 
ühendava organisatsiooni kaudu ning planeeritava maa-ala elanikke esindavad mittetulundusühingud ja 
sihtasutused.
(3) Detailplaneeringu koostamisse võib kaasata isiku, kelle huve planeering võib puudutada. Kui 

detailplaneeringu koostamise korraldaja kaasab käesolevas lõikes nimetatud isiku, kohaldatakse tema suhtes 
käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud isiku ja asutuse suhtes sätestatut.



• Kas ehituskeeluvööndi vähendamiseks vajaliku nõusoleku 
saamine Keskkonnaametilt detailplaneeringu koostamisel on 
iseseisev haldusmenetlus või on see planeerimismenetluse 
osa/menetlustoiming vm (nii nagu on ka teistelt asutustelt 
arvamuste/kooskõlastuste küsimine)?



“13. Haldusmenetlusse tuleb kaasata iga isik, kelle puhul on 
haldusülesannete hoolsal täitmisel võimalik ette näha, et haldusakt 
võib piirata tema õigusi (RKHKo 11. 10.2016, 3-3-1-15-16, p 20). 
HMS § 40 lg 1 sätestab, et enne haldusakti andmist peab haldusorgan 
andma menetlusosalisele võimaluse esitada kirjalikus, suulises või 
muus sobivas vormis asja kohta oma arvamus ja vastuväited.

Isikud tuleb kaasata loa andmise menetluses, mitte pärast loa andmist. 
Kaasamine võimaldab selgitada menetlusosaliste kohustusi, määrata 
võimalikke kõrvaltingimusi ning konflikti vältida.“ RKHKm 01.11.2018, 3-18-763
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https://rikos.rik.ee/?asjaNr=3-3-1-15-16
https://www.riigikohus.ee/et/lahendid/?asjaNr=3-18-763/15


3. Asjaolude uurimine    

• Otsus peab rajanema kontrollitud ja uuritud infol!   

EESMÄRK – otsus on objektiivne ja kõiki asjaolusid arvestav

„Haldusorgan on kohustatud välja selgitama menetletavas asjas olulise tähendusega asjaolud ja 
vajaduse korral koguma selleks tõendeid oma algatusel“ (HMS § 6)

• Juhtumi asjaolud kujutavad endast õiguse rakendamise põhjust, eset ja piire!

• Oluline:

- menetlusosalise jaoks – teada saada kogu teave, miks just selline otsus langetati ja millised õigused 
on tal menetluses  – mõistmine ennetab vaidlusi,

- haldusorgani jaoks - vältida puudulikust teabest tulenevat valeotsuse tegemise riski,

- kohtuliku kontrolli jaoks. 
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Tõendamiskoormis erineb: 

⚫ isiku jaoks koormavate ja soodustavate (nn menetlusosalise osalemiskohustus – kaasabi 
osutamine) menetluste puhul;

⚫ kui isik on väheste teadmistega või mingil objektiivsel põhjusel ei ole tal võimalik tõendeid 
esitada (nt kinnipeetav). RKHK 23.10.2001 3-3-1-49-01 (p 5), aktiivsus tõendite kogumisel 
peab sõltuma protsessiosalise oletatavast võimest välja tuua olulised asjaolud ja esitada 
vastavaid tõendeid. Eeldatavalt nõrgema protsessiosalise puhul tuleb kohtul olla aktiivsem;

⚫ kui isik rikub oma kohustusi tõendite esitamisel, väheneb haldusorgani tõendamiskohustus.

Nt RKHKo 14.10.2004, nr 3-3-1-39-04: "Kui maksukohustuslane on rikkunud maksuarvestuse 
pidamise kohustust ja maksusumma on seepärast määratud teiste andmete alusel või hindamise 
teel, siis vastavalt väheneb maksuhalduri tõendamiskohustus ja suureneb maksukohustuslase 
koormus tõendada, et maks on määratud valesti."
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http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-49-01
http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-39-04


• Tõendite kogumine peab olema eesmärgipärane ja efektiivne (HMS § 5 lg 
2), kasutades ära võimalikult lihtsaid ning kiireid kogumismeetodeid (e-
post, telefon + protokollimine, faks vm). Facebook? Instagram?

• Andmete kogumise viis peab olema kohane ning vajalik antud olukorras 
(HMS § 3 lg 2). 

• Tõendite kogumisel ning toimikute koostamisel tuleb arvestada avalikkuse 
ning andmekaitse põhimõtetega (HMS § 7). 
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4. Õiguste selgitamine, dokumentide 
tutvustamine. Teabekohustused. 
• Menetlusosalisele või taotluse esitamist kaaluvale isikule tuleb menetlusega seonduvat selgitada – HMS § 37

• RKHK 3-3-1-90-04: "Haldusorgani kohustuste hulka ei kuulu mitte üksnes formaalselt aktide andmiseks 
vältimatult vajaliku menetluse läbiviimine, vaid ka hoolitsemine selle eest, et ka õigusalaste teadmisteta ja 
asjaajamises vilumatul isikul oleks võimalus menetluses tulemuslikult osaleda. Nõustamine ja selgitamine 
võib toimuda nii taotleja palvel kui ka haldusorgani algatusel […]. Näiteks juhtudel, kui taotluses esinevate 
puuduste kõrvaldamata jätmise tulemuseks on suure tõenäosusega taotluse rahuldamata jätmine. 
Asjatundlik nõustamine on oluline eriti keerukamate ning põhjalikumat analüüsi vajavate menetluste puhul."

• HM käsitlev oluline teave asutuse asukohas ja veebilehel: dokumentide esitamise juhendid, näidisvormide 
täitmise juhendid, blanketid, selgitused jms. Kas blanketid on kohustuslikud? 

• Teabe arusaadavus, andmekaitsenõuded

HMS § 37: õigus tutvuda dokumentide ja toimikuga = haldusorgani kohustus koguda dokumente, pidada 
toimikut ja tutvustada seda isikule

• Haldusorgan peab koostama dokumendi täitmise juhendmaterjalid ja avaldama need – HMS § 7 lg 2

• “Kui ei saa aru, võta advokaat.”
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Arvamuse ärakuulamine –
kõige olulisem õiguskaitsevahend
• Menetlusosalisel peab olema võimalus esitada asjas oma argumente ja vastuväiteid –

HMS § 40

• RKHK: “eeldab ärakuulamise põhimõtte tõhus realiseerimine, et menetlusosalisele 
on piisavalt täpselt teada, mille kohta ta võib arvamuse ja vastuväited esitada ning tal 
peab olema võimalus esitada haldusakti andmise menetluses haldusorganile omalt 
poolt küsimuse õigeks otsustamiseks tähtsust omavaid täiendavaid andmeid. 
Menetlusosalisele peab olema selge, millise sisuga tema õigusi puudutav haldusakt 
võidakse välja anda ning millised on akti andmise peamised põhjused”

• RKHK: “HMS § 40 lg 1 sätestab üldreegli haldusakti adressaadi ärakuulamiseks nii 
koormava haldusakti andmise kui ka soodustava haldusaktist andmata jätmise 
korral.”

• See eeldab võimalust tutvuda asjas kogutud materjalidega – HMS § 37
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http://www.riigikohus.ee/?id=11&indeks=0,3,15780,15833,15837&tekst=RK/3-3-1-72-10
http://www.riigikohus.ee/?id=11&indeks=0,3,15780,15833,15837&tekst=RK/3-3-1-37-11


• Planeerimisotsustuste omapära - nende ulatusliku 
diskretsioonilisuse - tõttu on isiku õigeaegsel kaasamisel ja 
ärakuulamisel planeerimismenetluses suurem roll võrreldes 
tavapärase haldusmenetlusega.

• RKHKo 18.02.2002, 3-3-1-8-02.

https://www.riigikohus.ee/et/lahendid/marksonastik?asjaNr=3-3-1-8-02


“Isiku ärakuulamine on heale haldustavale ja õiglase haldusmenetluse põhimõtetele 
tuginev haldusorgani kohustus. Sellest kohustusest võib haldusorgan vabaneda vaid 
seaduses sätestatud aluste olemasolul. Ärakuulamata jätmine on oluline isiku 
menetlusõiguste ja inimväärikuse rikkumine, mis toob kaasa haldusakti õigusvastasuse.”

“Ametniku ärakuulamine, talle võimaluste andmine vastata väidetele enne, kui tema 
suhtes tehakse distsiplinaarkaristuse kohaldamise otsus, on heale haldustavale ja õiglase 
haldusmenetluse põhimõtetele tuginev administratsiooni kohustus.” 3-3-1-70-03

“Ärakuulamisõiguse mittevõimaldamine on haldusmenetluse nõuete sedavõrd jäme 
rikkumine, mis sõltumata haldusakti sisule antavast hinnangust toob kaasa akti 
kehtetuks tunnistamise.” 3-3-1-23-06 (RKHK 3-3-1-70-03 p 19, 3-3-1-74-03 p 24, 3-3-1-1-05 p 19 jj, 3-3-1-61-06 p 20.)
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http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-70-03
http://www.nc.ee/?id=11&indeks=0,3,15780,15833,15837&tekst=RK/3-3-1-23-06


Menetluse peatumine

• Üldjuhul ainult siis, kui seadus sellise võimaluse ette näeb.

• Muul juhul on menetluse peatamine võimalik, aga ei tohi ületada menetlustähtaegu. Menetluse
peatamine ei õigusta seaduses nimetatud tähtaegade ületamist. Siis on tegu HMS § 41 
olukorraga:  “Kui haldusakti või toimingut ei ole võimalik anda või sooritada ettenähtud tähtaja 
jooksul, peab haldusorgan viivituseta tegema teatavaks haldusakti andmise või toimingu 
sooritamise tõenäolise aja ning näitama ettenähtud tähtajast mittekinnipidamise põhjuse.” 
Sisuliselt õigustatakse rikkumist.

• 2009. a kohtulahend, täna sobib ainult põhimõte: 

• “.. kuigi haldusmenetluse üldregulatsioon ega ka planeerimismenetluse sätted otseselt ei käsitle 
menetluse peatamise võimalusi, on menetluse peatamine kooskõlas haldusmenetluse 
üldpõhimõtetega olukorras, kus menetluse jätkamine tooks kaasa asja ebaõige otsustamise. 
Planeerimismenetluse jätkamine ja lõppastmes planeeringu kehtestamine olukorras, kus 
planeeringu eesmärkide saavutamise võimalikkus ei ole selge, võib oluliselt kahjustada avalikke 
huve ning tuua kaasa planeeringuga hõlmatud isikute õiguste ja huvide ülemäärase riive.” RKHKo

14.01.2009, 3-3-1-62-08.

https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=3-3-1-62-08


• Kui RaM viib läbi heakskiidu menetlust lähtudes PlanS §-st 138 
ja selle käigus selgub, et vajalik on küsida omavalitsuselt 
täiendavaid dokumente (näit kinnitusi ajalehekuulutuste 
ilmumise kohta, menetlusosalistele vastamist tõendavaid 
dokumente vm), siis kas järelevalve läbiviimiseks ettenähtud 
tähtaja (PlanS § 138 lg 3 kohaselt 60 päeva) kulgemine selleks 
ajaks peatub?



5. Otsuse langetamine

• Kui otsuse tegemiseks aluseks oleva õigusnormi eeldused on täidetud 
(tõendite kogumine oli edukas), tekib küsimus – mida saab otsustada.

• Õigusnorme on kahte liiki: sundusliku tagajärjega ja kaalutlusõigust
sisaldavad.

• Kaalutlusõigus, määratlemata õigusmõiste ja proportsionaalsus!
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• PlanS § 125 lg 5: Kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada detailplaneeringu 
koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või 
laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele 
jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui:
1) ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, 

arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;
2) üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja 

ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad 
tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka 
üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

• Vt RKKo 28.12.2021, 3-17-2023

• Aga kui seaduses oleks kirjas: “ …ja seda teenindavad rajatised eelkõige, kui: 
…”?

https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=3-17-2023/83


Mitu alust on olemas detaiplaneeringu
algatamata jätmiseks?
• PlanS § 128 lg 2: Detailplaneeringut ei algatata eelkõige juhul, kui:

1) algatamine on ilmselgelt vastuolus üldplaneeringuga;
2) on ilmne, et algatatava planeeringu elluviimine tulevikus ei ole võimalik, eelkõige kui 

planeeringu koostamise korraldajal puudub võimalus detailplaneeringukohaste avalikuks 
kasutamiseks ette nähtud tee ja sellega seonduvate rajatiste, haljastuse, välisvalgustuse 
või avalikes huvides olevate tehnorajatiste ehitamise kohustuse täitmiseks vajalike kulude 
kandmiseks ning detailplaneeringust huvitatud isik keeldub selliseid kulusid kandmast;
3) selleks on muu ülekaalukal avalikul huvil põhinev põhjus;
4) planeeringu elluviimisega kaasneks ebaproportsionaalne kolmanda isiku õiguste riive;
5) käesoleva seaduse § 125 lõikes 5 sätestatud juhul või
6) planeeringu koostamise korraldaja eelarves puuduvad vahendid planeeringu 

koostamise, koostamise tellimise ja mõjude hindamisega kaasnevate kulude kandmiseks 
ja planeeringu koostamisest huvitatud isik selliseid kulusid ei kanna.



Eraisik soovib üht otsust, riik on tervik,
riigi erinevad menetlused tuleb ühendada
• TAASKORD ÕIGUSE EESMÄRGIPÄRANE JA SÜSTEMAATILINE TÕLGENDAMINE – tuulepark ja turbamaardla

üheskoos

• Lavassaare turbamaardlas asub maa-ala, mis sobib Pärnu maakonnaplaneeringu ja endise Sauga valla 
üldplaneeringu järgi tuulepargi rajamiseks. Samas on planeeringutes märgitud, et elektrituulikud on võimalik sinna 
püstitada alles pärast maavara ammendamist.

• Riigikohus: kui planeeringutes on ette nähtud turbaalale tuulepargi rajamine, siis tuleb projekteerimistingimuste 
andmise üle otsustades teha kõik mõistlikult võimalik, et see plaan saaks teoks. See kohustus laieneb nii kohalikule 
omavalitsusele kui ka haldusmenetlusse kaasatud Keskkonnaametile ja Maa-ametile.

• Nii tuuleenergia tootmise kui ka seni kasutusele võetud turbaalade ammendamise poolt räägib oluline avalik huvi. 
Rabade edasist kuivendamist tuleks vältida ning jätkata kaevandamist juba kasutusele võetud turbaaladel. 
Tuuleenergia tootmisvõimalusi kaaludes peab arvestama ka riigi seatud taastuvenergia tootmise eesmärkidega.

• Avalikke huve võib kõige paremini teenida lahendus, mille puhul mõlemad tegevused toimuvad ühel ajal samas 
kohas, mistõttu tuleks lähemalt uurida, kas tehnilised lahendused seda 
võimaldavad. RKHKo 26.05.2021, 3-17-2013/31



• PlanS § 140 lg 8 kohaselt uue detailplaneeringu 
kehtestamisega muutub sama planeeringuala kohta varem 
kehtestatud detailplaneering kehtetuks. Tegemist on erisusega 
HMS-st. 

• Kui nüüd näiteks aastal 2010 kehtestati planeering A. 2012 
aastal kehtestati samale alale planeering B (ehk planeering A
muutus kehtetuks). Planeering B vaidlustati kohtus ja kohus 
tühistas planeeringu B täies ulatuses. Kas planeering A hakkab 
taas kehtima?



⚫RKHKo 3-3-1-86-06 “Haldusakti andmise taotluse rahuldamise 
võimalusi hinnatakse mitte taotluse menetlusse võtmise otsustamise 
staadiumis, vaid taotluse sisulise läbivaatamise käigus.”

⚫RKHKo 3-3-1-15-06 “Isikul on õigus menetluse lõpuleviimisele 
avalduse esitamise ajal kehtinud seaduse alusel” 

⚫NB! menetlus- ja materiaalõiguse erinev kohaldamine!

⚫Erand – kui rikutaks isikute õiguspärast ootust, tuleb otsust tehes 
lähtuda taotluse esitamise hetkel kehtinud õigusest.
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Otsuse tegemise hetke olud

• 1998. aastal kehtestatud detailplaneeringuga kavandati Tallinnas Maarjamäe klindil asuvatele kinnistutele 
korterelamute ehitamist. 

• 2006. aastal võeti ala aga kaitse alla, sest see oli mägikadakkaera, püstkiviriku ja aasnelgi püsielupaik. 

• Kinnistute omanik taotles riigilt kinnistute vahetamist. Talle teatati, et asjas viiakse läbi kinnistute 
omandamise menetlus. 

• 2010. aasta üldplaneeringu kohaselt paiknesidki kinnistud juba haljasala juhtotstarbega rohealal. 

• 2014. aastal telliti maade hindamine ja omanik nõustus kinnistud 1 302 000 euro eest riigile müüma. 

• Samal ajal tehti kaitsealuste taimede püsielupaigale ekspertiis ning selgus, et nende seisund ei olnud 
paranenud – kasvukohtade kvaliteet ja liikide leviala oli muutunud.

• Seetõttu arvati kinnistud 2015. aastal püsielupaigast välja.

• 2017. aastal kinnisasjade omandamise menetlus lõpetati. 

• 2016. aastal pöördus kinnistute omanik halduskohtusse, et nõuda riigilt looduskaitseliste piirangutega ja 
viivitustega tekitatud kahju eest hüvitist.  RKHKo 05.03.2021, 3-16-245/91



Otsustama peab ka siis, kui kõigi kokkulepet ei 
ole

• “Huvide konflikti korral tuleb optimaalseimale lahendusele jõudmiseks kaaluda menetluse käigus 
kõigi osapoolte huve ja nendega võimaluse korral arvestada.” RKHKo 18.02.2002, 3-3-1-8-02

• “21. Vastustaja väitel takistas planeerimismenetlust see, et huvitatud isikud ei jõudnud 
kokkuleppele. Kolleegium rõhutab, et omavalitsusüksus peab planeerimismenetluses 
menetlusosalistega konsensust otsima ning püüdma põrkuvaid huve ühildada, kuid see ei saa 
toimuda igavesti. Kui menetlusosalised mõistliku aja jooksul kokkuleppele ei jõua, peab 
omavalitsusüksuse volikogu otsustama, kas vastuväited on põhjendatud. Vastavalt sellele tuleb 
planeering kas kehtestada muutmatult, kehtestada muudatustega või jätta kehtestamata. 
Ebamõistlikku viivitust ei õigusta ka soov vältida kohtuvaidlust. Terava huvide konflikti korral võib 
kohtuvaidlus olla paratamatu. Sellisel juhul on oluline järgida menetlusreegleid, kaaluda olulisi 
asjaolusid ja planeerimisotsust põhjendada. Põrkuvate huvide omavaheline kaalumine on 
omavalitsusüksuse pädevuses ja sinna kohus kaalutlusreeglite järgimise korral ei sekku 
(kolleegiumi otsus asjas nr 3-3-1-87-13, p 19).” RKHKo 30.11.2016, 3-3-1-23-16

https://rikos.rik.ee/?asjaNr=3-3-1-8-02
https://rikos.rik.ee/?asjaNr=3-3-1-87-13
https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=3-3-1-23-16


Planeering on määrav

Tuulegeneraator oleks vastuolus detailplaneeringuga

• „Osaühing soovis püstitada oma Saaremaal asuvale kinnistule 149,5 meetri kõrguse 
tuulegeneraatori. Kinnistul kehtis detailplaneering, mille eesmärk oli luua maastikku sobiv asum 
kiigeplatsi, vabaõhulava, puhkekohtade ja majutushoonetega, ning üldplaneering, kus oli samasse 
piirkonda ette nähtud ka tootmisala. 

• Kohalik omavalitsus (KOV) edastas generaatori eelprojekti Kaitseministeeriumile 
kooskõlastamiseks, kes jättis selle aga kooskõlastamata, kuna tuulegeneraator vähendaks Muhu 
saarel asuva radari kui riigikaitselise ehitise töövõimet. KOV jättis Kaitseministeeriumi seisukohale 
tuginedes osaühingule ehitusloa andmata.

• Riigikohtu halduskolleegiumi hinnangul tuli vallal keelduda ehitusloa andmisest juba seetõttu, et 
see oleks olnud vastuolus planeeringutega. Kuigi kõnealune detailplaneering ei olnud hilisemas 
üldplaneeringus kehtima jäävate detailplaneeringute loetelus, kehtis see siiski. Tuuliku 
püstitamiseks pidanuks osaühing taotlema uut detailplaneeringut RKHKo 10.06.2020, 3-17-2766/33



§ 43. Menetluse lõppemine 

(1) Haldusakti andmise menetlus lõpeb:

1) haldusakti teatavakstegemisega;

2) taotleja poolt taotluse tagasivõtmisega;

3) haldusorgani poolt taotluse läbi vaatamata jätmisega;

4) haldusakti adressaadi surma või lõppemise korral, kui haldusakt on seotud 
adressaadi isikuga. 

(2) Kui taotletud haldusakt otsustatakse jätta andmata, antakse selle kohta 
haldusakt. Kui haldusorgani initsiatiivil algatatud haldusmenetluses otsustatakse 
jätta haldusakt andmata, teavitatakse sellest adressaati ja haldusmenetlus lõpeb. 
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6. Otsuse vormistamine

• HMS § 55-57

• Otsus (resolutiivosa) tuleb üheselt mõistetavalt kirja panna. 

• Viidata õigusnormidele! Aga ära koorma ega tekita segadust.

• Kirjeldada olulisi põhjuseid ning põhjendada, miks normi eeldused on täidetud!

• Kaalutlusõiguse korral põhjendada, miks valiti just see alternatiiv!

• Põhjendus peaks olema eesmärgipärane, loogiline, lihtne, arusaadav -vältida kantseliiti, erialatermineid, 
seaduse teksti lihtsat kopeerimist. Haldusorgan peab suutma ennast väljendada viisil, et tavaline inimene 
mõistaks, milline otsus ja miks tema suhtes tehti; ametnik peab olema erialaterminite lahtiseletaja ja 
seaduseteksti „tõlkija” tavalisele inimesele arusaadavasse keelde. Kui õigusnorm kasutab määratlemata 
õigusmõisteid, tuleb need sisustada ( nt “lähedal asuv piirkond”, “avalik/üldine huvi”, “oluline avalik huvi”).

• Isikule tuleb tutvustada haldusakti vaidlustamise võimalusi!
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• Põhjendused hadlusaktis või muus dokumendis, millele on haldusaktis väga konkreetselt viidatud.

• “Riigikohtu praktikas on asutud seisukohale, et diskretsiooniotsuse põhikaalutlused peavad sisalduma 
haldusaktis. Menetluses esitatud dokumentidele abstraktselt viitamine ei võimalda menetlusosalistel ega 
kohtul üheselt aru saada, millised olid haldusakti andja kaalutlused, ega sunni haldusorganit otsustamisel 
kõiki poolt- ja vastuargumente läbi mõtlema. .. Korduvalt on rõhutatud põhjendamise olulisust planeeringute 
kehtestamisel. Kui tehakse viide mõnele teisele dokumendile, peab lõppkokkuvõttes olema arusaadav, 
milline selles dokumendis sisalduv informatsioon kujutab endast osa haldusakti põhjendusest (vt otsuseid 
kohtuasjades nr 3-3-1-87-08, p 18, 3-3-1-39-07, p 10, ja neis viidatud varasemad lahendid). ..

• Vaidlusalusel juhul ei ole järgitud põhjendamiskohustus, sest osaline detailplaneeringu kehtestamise otsus 
viitab üldiselt detailplaneeringu toimikule ning täpsustatud ei ole isegi konkreetseid dokumente, mida tuleks 
käsitada otsuse põhjendustena. Tervikliku planeeringu tekstis ja seletuskirjas on keeruline eristada 
kehtestatud (osalist) planeeringut puudutavat osa kehtestamata planeeringut puudutavast osast. 
Eristamiseks tuleb võrrelda erinevaid planeeringudokumente, mis on valdkonna spetsialistiks mitteolevale 
isikule ebamõistlikult koormav.” RKHKo 03.12.2012, 3-3-1-47-12.

https://www.riigikohus.ee/et/lahendid/marksonastik?asjaNr=3-3-1-47-12


Otsuse formaalne õiguspärasus eeldab, et haldusorgan:

 tegutseb pädevuse raames (HMS §-d 8 ja 9):

◦ välispädevus – nii sisuline ehk valdkondlik kui ka territoriaalne (Nt Põlva vald muudab üldplaneeringuga
kultuuriministri kehtestatud käskkirjaga riikliku kaitse alla võetud ristimetsa kaitsevööndit ja raiekeelu –
see on keelatud, kuna pole KOVi pädevuses)

◦ Sisepädevus (kes haldusorganis töötavatest või sinna nimetatud ametiisikutest on volitatud organi nimel 
ametlikke toiminguid tegema, kas volikogu, valitsus kollegiaalorganina või ametiasutus)

 peab kinni ettenähtud menetlusest (HMS § 35 jj):

◦ menetlusosaliste kaasamine

◦ menetlusõiguste tagamine – ärakuulamine, selgituskohustuse täitmine, dokumentidele juurdepääsu 
andmine, uurimispõhimõtte järgimine, tähtaegadest kinnipidamine,  haldusakti nõuetekohaselt 
teatavaks tegemine jms jätkub
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 järgib vorminõudeid (HMS § 55 jj):
◦ vormistamine – kirjalik, suuline vms

◦ resolutsiooni õigusselgus

◦ põhjendamine

◦ vaidlustamisviide



• Materiaalne õiguspärasus eeldab:

• õiguslik alus 

• kooskõla kehtiva õigusega (nt ehitusluba DP-ga, Varbla Tuulikud RKHKo 11.10.2016, 3-3-1-15-16)

• proportsionaalsus 

• kaalutlusvigade puudumine 

• õiguse üldpõhimõtete, haldusmenetluse ja planeerimisõiguse
põhimõtete järgimine 
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Kui haldusmenetlust läbivaks põhimõtteks oli vormivabaduse printsiip 
(HMS § 5), siis haldusaktide vormistamise suhtes see ei kehti –
üldjuhul tuleb haldusakt anda kirjalikus vormis (HMS § 55 lg 2; erand 
võimalik vaid juhul, kui seadus või määrus seda otsesõnu lubab või
kui on vaja anda edasilükkamatu korraldus). 
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Planeeringu vormistamine

• Riigihaldusministri 17.10.2019 määrus nr 50 Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad
nõuded https://www.riigiteataja.ee/akt/122102019001

§ 2. Üldnõuded planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele

(1) Planeeringu vormistatavad osad on:
1) seletuskiri;
2) joonised, mis koosnevad esituskujudest ja digitaalsetest kihtidest;
3) planeeringu juurde kuuluvad lisad.

(2) Planeering peab olema selge ja üheselt mõistetav ning planeeringu seletuskiri ja joonised peavad olema 
omavahel kooskõlas.

(3) Planeering vormistatakse digitaalselt.

(4) Planeeringu seletuskiri, jooniste esituskujud ja planeeringu juurde kuuluvad lisad peavad olema avatavad 
vabavaralise tarkvara abil.

(5) Planeering vormistatakse sellises mõõtkavas ja kujunduses, et seda on võimalik loetaval kujul välja trükkida ja 
veebis esitleda.

(6) Planeeringu seletuskiri ja jooniste digitaalsed kihid vormistatakse masinloetaval kujul.

https://www.riigiteataja.ee/akt/122102019001


• 01.02.2018 jõustunud HMS § 55. Haldusakti vorm

(1) Haldusakt peab olema selge ja üheselt mõistetav.

(2) Haldusakt antakse kirjalikus vormis, kui seaduse või määrusega ei ole sätestatud teisiti. 
Haldusakti võib anda muus vormis edasilükkamatu korralduse tegemiseks. Isiku taotlusel, kellel on 
selleks põhjendatud huvi, tuleb muus vormis antud haldusakt tagantjärele viivituseta kirjalikult 
vormistada.

(3) Kirjalikus vormis haldusakti võib anda elektrooniliselt. Elektroonilise haldusakti suhtes 
kohaldatakse kirjalikule haldusaktile esitatavaid nõudeid, arvestades dokumendi elektroonilisest 
vormist tingitud erisusi.
(4) Kirjalikus haldusaktis märgitakse selle andnud haldusorgani nimetus, haldusorgani juhi või tema 

volitatud isiku nimi ja allkiri, haldusakti väljaandmise aeg ning muud õigusaktiga ettenähtud 
andmed. Elektroonilisele haldusaktile ei pea lisama digitaalallkirja, kui haldusorgani juht või tema 
volitatud isik on turvalisel viisil tuvastatav.
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7. Otsuse teatavaks tegemine

• Haldusakt ei ole kehtiv mitte otsustamisest, vaid alles menetlusosalisele teatavaks 
tegemisest!

• Õiguslikke tagajärgi loob ja täitmiseks on kohustuslik ainult kehtiv haldusakt 
(HMS § 60 lg 1).

• Haldusakt kehtib adressaadile teatavaks tegemisest või kättetoimetamisest 
alates, kui haldusaktis ei ole ette nähtud hilisemat kehtima hakkamist (HMS §
61 lg 1). 

• Teatavakstegemine võib toimuda vormivabalt, kättetoimetamise teel või avaliku 
teatavakstegemise teel (vt HMS § 62). NB! PlanS erisused!

• PlanS § 139 (6) Detailplaneeringu koostamise korraldaja teatab detailplaneeringu
kehtestamisest 14 päeva jooksul detailplaneeringu kehtestamise otsuse tegemise
päevast arvates: 1), 2), 3), 4).
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• PlanS § 79

• (5) Üldplaneeringu koostamise korraldaja teatab kinnisasja omanikule, 
kelle kinnisasja suhtes ajutist planeerimis- ja ehituskeeldu kohaldatakse, ja 
vajaduse korral isikutele, keda planeerimis- ja ajutine ehituskeeld võib 
puudutada, keelu kehtestamise kavatsusest ja põhjustest tähtkirjaga 
hiljemalt 14 päeva enne keelu kehtestamist.

• (6) Üldplaneeringu koostamise korraldaja kehtestab ajutise planeerimis-
ja ehituskeelu korraldusega ja teavitab sellest tähtkirjaga ajutise 
planeerimis- ja ehituskeelu aluse kinnisasja omanikku, masinloetaval kujul 
maakatastri pidajat ning vajaduse korral isikuid, keda keeld võib 
puudutada, seitsme päeva jooksul keelu kehtestamise päevast arvates.



Eristatakse haldusakti:

- Väljaandmise aega (haldusakti õiguspärasuse hindamiseks – otsuse langetamise hetk) ja

- Kehtima hakkamise aega (3-3-1-25-07: haldusakt ei saa kehtida, s.t tekitada õigusi ega 
kohustusi, kui seda pole adressaadile teatavaks tehtud)

AGA 3-3-1-25-09: “ka juhul, kui isikule ei ole haldusakti teatavaks tehtud, võib talle olla 
muul viisil üheselt selgunud, et on olemas teda puudutav haldusakt. Kui isikul on alust 
arvata, et haldusakt võib tema õigusi rikkuda ja ta soovib haldusakti kohtus vaidlustada, 
siis peab ta mõistliku aja jooksul astuma ise kohaseid samme selleks, et haldusakt talle 
teatavaks tehtaks.”

• Teatavakstegemise kohustuse rikkumisel haldusakt kas üldse ei jõustugi (adressaadi
puhul) või ei hakka kulgema haldusakti vaidlustamise tähtajad (kolmandad isikud). 3-3-1-
52-00, 3-3-1-49-03
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HMS § 27. Elektrooniline kättetoimetamine

(1) Dokumendi elektroonilise kättetoimetamise korral tehakse dokument kättesaadavaks 
asjakohases infosüsteemis või Eesti teabeväravas või saadetakse menetlusosalise elektronposti 
aadressil. Dokumendile peab olema lisatud digitaalallkiri ja vajaduse korral e-tempel või 
põhjendatud juhul üksnes e-tempel.

(2) Elektrooniliselt kättesaadavaks tehtud või edastatud dokument loetakse kättetoimetatuks
järgmistel juhtudel:
1) asjakohane infosüsteem on registreerinud dokumendi avamise või vastuvõtmise;
2) adressaat on kinnitanud elektrooniliselt edastatud dokumendi kättesaamist;
3) dokument või teade dokumendi kättesaadavaks tegemise kohta on edastatud äriühingu 

äriregistrisse kantud elektronposti aadressil;
4) dokument või teade dokumendi kättesaadavaks tegemise kohta on edastatud avalik-õigusliku 

juriidilise isiku, advokaadi, audiitori, notari, kohtutäituri, pankrotihalduri, patendivoliniku või 
vandetõlgi äriregistrisse kantud või nimetatud isiku poolt avaldatud elektronposti aadressil.

95



• Kehtivuse lõpphetk

HMS § 60 lg 2 haldusakt kehtib kuni: 

• kehtetuks tunnistamiseni, 

• kehtivusaja lõppemiseni,

• haldusaktiga antud õiguse lõpliku realiseerimiseni või

• kohustuse täitmiseni, kui seadus ei sätesta teisiti.
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8. Otsuse täitmine

• Avalik võimul lasub kohustus tegutseda kiiresti, sobival viisil ja ülima 
järjekindlusega (Beyeler vs Itaalia, 33202/96)

• Kui arendaja on lasknud koostada detailplaneeringu, kuid 
arendajat ennast enam ei eksisteeri ja krundid on müüdud 
eraisikutele, siis kuidas suhtuda detailplaneeringusse ja kuidas 
tagatakse selle elluviimine?
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Vana planeering ja tänased vajadused

• “Kuigi Punga tee 12 kinnistul kehtib detailplaneering, on see kehtestatud pea 15 aastat 
tagasi ning seadus näeb selliseks puhuks ette võimaluse detailplaneeringut 
projekteerimistingimustega täpsustada. Varasemalt kehtestatud detailplaneering ei tekita 
isikutele abstraktset kaitstavat usaldust sellega kindlaks määratud tingimuste igavesena 
muutumatuna säilimiseks. Isikul tuleb leppida ning arvestada võimalusega, et ümbritsev 
keskkond võib muutuda, sh on võimalik juba kehtestatud detailplaneeringut täpsustada 
või muuta. ..

• Vananenud (käesoleval juhul 15 aastat vana) DP täpsustamiseks ongi EhS §-s 27 ette 
nähtud võimalus anda põhjendatud juhul projekteerimistingimusi. 11. EhS § 27 lg 4 p 7 
kohaselt võib projekteerimistingimustega täpsustada detailplaneeringus käsitletud 
liikluskorralduse põhimõtteid. EhS § 27 lg 3 kohaselt ei tohi projekteerimistingimusi anda 
aga detailplaneeringus kehtestatud planeeringulahenduse olemuslikuks muutmiseks. “ 
TlnHK 22.08.2022, 3-22-829.



9. Otsuse muutmine

• Haldusmenetluse uuendamine

• Otsuse muutmine haldusorgani algatusel

• Erandlikud menetlused, kuna jõustunud haldusaktiga tekib kõigil õiguskindlus ja 
õiguspärane ootus olukorra kehtimajäämisele – siduv kõikidele.

• Takistava asjaolu v õigusnormi äralangemine, uued olulised tõendid, jõustunud 
kohtuotsusega on selgunud HM õigusvastane mõjutamine, tühistatud on kohtuotsus, 
millel HA põhines

• HMS § 44 lg 1 alused. – kui haldusorgan teeb kindlaks uuendamise aluse olemasolu, 
tuleb menetlus uuendada (3-3-1-34-04).

• Kui isik esitab uuendamise taotluse HMS § 44 lg 1 nimetamata alusel, siis (3-3-1-36-04): 
1) võib haldusorgan menetluse uuendada omal initsiatiivil (ei tohi toimuda 
kergekäeliselt), 2) tuleb isiku pöördumist käsitleda avalduse või märgukirjana.
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• “23. Vastustaja viitas kaebaja suhtes väljakuulutatud pankrotile ja pidas sellest 
tulenevalt planeeringu realiseerimist lähiaastatel ebatõenäoliseks. PlanS § 9 lg 1 
kohaselt koostatakse detailplaneering valla või linna territooriumi osa kohta ja see 
on maakasutuse ja lähiaastate ehitustegevuse aluseks. Järelikult planeeritakse 
detailplaneeringuga lähiaastate ehitustegevust. Olukorras, kus detailplaneeringu 
taotleja on maksejõuetu ja tema pankrot on välja kuulutatud, ei ole tõenäoline, et 
ta asub lähiaastatel detailplaneeringut ellu viima. Ainuüksi pankrotivõlgniku vara 
müügiväärtuse suurendamise eesmärgil ei ole detailplaneeringu kehtestamine 
põhjendatud. See ei oleks kooskõlas PlanS § 9 lg 1 eesmärgiga. Soovi korral saab 
kinnistu uus omanik taotleda uue detailplaneeringumenetluse algatamist või 
lõppenud menetluse uuendamist.”

• RKHKo 04.03.2014, 3-3-1-96-13.

https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=3-3-1-96-13


10. Otsuse vaidlustamine, vaidemenetlus

• Vaidemenetlus on eriline võimalus! Halduse ja kodaniku lepitamine!

• Vaidemenetluse käigus kontrollitakse haldusorgani poolt isiku taotluse (vaide) alusel haldusakti või 
toimingu:

- õiguspärasust ja 

- otstarbekust.

• Sisuliselt vaidluse lahendamine haldusorganis, täitevvõimu enesekontrolli protseduuriga, mille algatab 
menetlusosaline. 

- kodanike õiguste kaitse;

- halduse enesekontroll;

- halduskohtute koormuse vähendamine. 

• Kohtueelne menetlus, olemuselt haldusmenetlus. 

• Võib olla nii kohustuslik kui ka mittekohustuslik. 

• Vaideotsus on haldusakt.
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• § 71 lg 1 sätestab:

• "Isik, kes leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib 
esitada vaide." Kirjalikult või suuliselt. 

• HMS § 72:

(1) Vaidemenetluse korras võib taotleda: 

1) haldusakti kehtetuks tunnistamist;

2) haldusakti osa kehtetuks tunnistamist, kui seadus ei piira haldusakti osalist vaidlustamist;
3) ettekirjutuse tegemist haldusakti andmiseks, asja uueks otsustamiseks või toimingu sooritamiseks.

(3) Haldusaktist eraldi võib vaidlustada:

1) viivituse;

2) tegevusetuse;

3) ametiisiku taandamisest keeldumise;

4) haldusakti andmise taotluse tagastamise;

5) muu seaduses sätestatud toimingu.
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• PlanS § 141:  Igal isikul on õigus detailplaneeringu kehtestamise
otsuse vaidlustamiseks pöörduda kohtusse 30 päeva jooksul arvates
päevast, 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.

• Aga detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise vaidlustamine?

• Aga projekteerimistingimustega detailplaneeringu täpsustamise
vaidlustamine?

• Aga detailplaneeringu algatamise vaidlustamine?



Aitäh kuulamast! Helen Kranich

Üks ametnik helistab teisele:
"Tere!"
"Tere ise kah!"
"Mis teed?"
"Kuule, midagi ei tee, ma olen praegu tööl." 
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