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1. Ruumiplaneerimine muutuste keerises
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Sinilinnu püüdmine
• Igasugust kavandamist iseloomustab püüdlemine soovunelmate poole, aga ka paratamatu 

määramatus. 

• Määramatus on seda suurem, mida pikaajalisem ja üldisem on kavandatav.

• Prognooside tegemiseks saab kasutada minevikku kirjeldavaid põhjalikke andmeid. See on 

aga mineviku projektsioon tulevikku. Tõenäosus mineviku põhjal tulevikku ette näha on 

küllaltki väike. 

• Toetuda saame elementidele, mis on seni muutunud kõige vähem. 

• Määrata saame pigem liikumise soovitava suuna kui täpse sihtpunkti.

Mitmed probleemid ja väljakutsed muutuvad neile lahenduste otsimise 

käigus
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Sirp 25.02.2011

https://sirp.ee/s1-artiklid/arhitektuur/sinilinnu-pueuedmine/
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Sinilinnu püüdmine
• Kvaliteetne planeering ei saa olla osapoolte huvide lihtsumma. Sel juhul on tulemuseks 

killustatud huvide kogum, mitte terviklik planeeringulahendus. 

• Huviisikute eesmärgid ja ootused on erinevad ning sageli vastandlikud. Igaühel on oma 

ideaalid, mille poole püüda, huvid, mille puhul eeldatakse nende tingimusteta lahendamist 

ning mida jõuliselt kaitstakse. 

• Vastamisi seisavad pika- ja lühiajalised, sisulised ja spekulatiivsed, varjatud ja avalikud 

eesmärgid ning ootused, mis tahavad arvesse võtmist. 

• Planeerimine peab olema suunatud uute tulemuste saavutamisele. 

• Oluline on leida planeerimise käigus ühisväärtused ning tuua need avalikult esile.

Meie riik on meie kodu, kus tahame, et meil oleks hea ja turvaline elada
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Sirp 25.02.2011

http://www.arhliit.ee/uudised/eal/463/
https://sirp.ee/s1-artiklid/arhitektuur/sinilinnu-pueuedmine/
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Sinilinnu püüdmine
• Elu on pidevas muutumises. Kasutusele on võetud uued maa-alad, tekkinud uued 

naabrussuhted ning -kombed, muutunud on elanike tööhõive, tegevusvaldkonnad ja 
liikuvus. 

• Elanikul peab olema õigus tema ootustele vastavale elukeskkonnale. 

o Milline see on? 

o Kas pidev muutumine võimaldab püsiväärtusi esile tuua? 

o Kas ehitatud keskkond on püsiväärtus, mis peab kandma vastavat kvaliteeti? 

• Kaootilise linnastumise keskel oleme jõudnud transpordisüsteemideni, mis ei arvesta 
maakasutust, maakasutusreegliteni, mis ei arvesta energiavajadustega jne. Linnaline 
mobiilsus vajab uut, koos linnaruumiga toimivat kultuuri. 

• Üleilmastuva maailma püsiva teisenemise taustal väärtustub üha enam koht, kus ollakse ja 
mille järgi valitakse selles liikumises pidepunkt.

Koha identiteedi loomine on avalik huvi 
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Sirp 25.02.2011

https://sirp.ee/s1-artiklid/arhitektuur/sinilinnu-pueuedmine/
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Sinilinnu püüdmine
• Poleks nagu midagi lihtsamat kui arvestada avalike huvide ja väärtustega. 

• Nende väljaselgitamine sõltub aga planeerija professionaalsusest: tuleb eristada üldist 

üksikust, olulist vähem olulisest ning muusikat mürast, sest planeeringu koostamisel 

kostuvad kõigile kuuldavalt enamasti erihuvid. 

• Mõnikord on planeerimisprotsessis vaja viia erihuvidega arvestamine teadlikult absurdini, et 

selle tulemusena tekkinud võõristuse ja protesti kaudu selguks avalik huvi ning saada 

seeläbi ühiskonnalt volitus liikuda edasi üldisi huvisid silmas pidades. 

• Kui aga planeerija tekitab avalikkuse vastuseisu selle algpõhjustest või kriisi vajadusest aru 

saamata, ei oska ta ka tekkinud tupikust väljuda.

Iga kriis sunnib meid otsima uusi võimalusi
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Sirp 25.02.2011

https://sirp.ee/s1-artiklid/arhitektuur/sinilinnu-pueuedmine/
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Sinilinnu püüdmine
• Kõikjal räägitakse kriisist. Milline on see kriis? Kas see on ainult majanduslik surutis või on 

see ka sotsiaalne, eetiline ja kultuuriline painaja? 

• Tänase kriisi tekitajad olid needsamad, kes nüüd sellest väljumiseks lahendusi ootavad. 

• Rappa viis meid areng, mille aluseks oli tarbijamentaliteet ja spekulatiivse kinnisvaraäri 

loogika, mitte kvaliteetse elukeskkonna loomine. Selle kandepind pole kuhugi kadunud. 

Kriitika on kas liialt enneaegne, et asja muuta, või siis hilinenud, sest asi on juba teoks

saanud (Hans Ibelings)

• Krahhi kordumise vältimiseks peame kinnisvaraterminite juurest tulema arhitektuursete 

väärtuste ja elukeskkonna kvaliteedi juurde. 

• Kvaliteetne elukeskkond ei ole luksus, kvaliteet peab iseloomustama kogu meid ümbritsevat 

ruumi, kõiki ehitisi, kohti; kvaliteetne peab olema viis, kuidas me elame. 
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Sirp 25.02.2011

https://sirp.ee/s1-artiklid/arhitektuur/sinilinnu-pueuedmine/
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Sinilinnu püüdmine
• Kuidas kriisist senisest paremana välja tulla? Milline on sinilind, mida püüda? 

• Ohtlik on mõtteviis, et selle tegevuse usin kordamine, mis meid kriisi viis, toob meid ka sealt 

välja.

Vaid arutu kordab ikka ja jälle sama tegu, oodates iga kord eri tulemust (Albert Einstein) 

• Kriisijärgne tulevik ei saa põhineda samal loogikal nagu see, mis meid sinna viis. 

Tarbimispeo lõpp kajastub ühiskonna kõigil tasanditel. 

• Uus olukord vajab uusi lahendusi: säästev areng, keskkond, sotsiaalsus, ühisväärtustele

tuginev planeerimine, linnaruum, uued ehitusviisid. 
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Sirp 25.02.2011

https://sirp.ee/s1-artiklid/arhitektuur/sinilinnu-pueuedmine/
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Sinilinnu püüdmine
• Kohalikud omavalitsused näevad keskkonda vahetumalt ja toimivad sageli terviklikumalt kui 

ministeeriumid ja riigiasutused, kellest igaühel on ajada oma kindel rida ja kitsas valdkond 

riigi huvide esindajana. 

• Samas on riigi sekkumine teatud eesmärkide täitmiseks vältimatu, sest keskkonna kvaliteet 

on üks olulisemaid riigi huvisid.

• Vaja on paremat koostööd ja mõistmist nii eri tasandite kui ka ametkondade vahel. 

• Sinilinnu edukaks püüdmiseks on vajalik ühine areng horisontaalse koostöö ja koos 

toimetamise kaudu

Ruumiloome on mõtteviis, mille põhieesmärk on iga ruumiotsusega elukeskkonda 

parandada.

Ruumiloome oskused vajavad toetamist ja koolitamist
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Sirp 25.02.2011

https://planeerimine.ee/koolitus/ruumiloome-koolitus/
https://sirp.ee/s1-artiklid/arhitektuur/sinilinnu-pueuedmine/
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Kui me midagi ei tee, on tulemuseks kas: 
• Suur-Tallinn (Eesti regionaalse majanduse stsenaariumid 2035)

• või vabatahtlikult linnadesse surutud Eesti (Inimarengu aruanne 

2019/2020)

Kui me midagi 

ei tee…

https://www.riigikogu.ee/wpcms/wp-content/uploads/2019/02/Eesti-regionaalse-majanduse-stsenaariumid-2035.pdf
https://www.kogu.ee/tegevus/olemus-ja-roll/eesti-inimarengu-aruanne/eesti-inimarengu-aruanne-2018-2019/
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https://www.valitsus.ee/media/4870/download
https://www.valitsus.ee/media/4870/download
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https://riigikantselei.ee/media/1974/download
https://riigikantselei.ee/media/1974/download
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https://riigikantselei.ee/media/1974/download
https://riigikantselei.ee/media/1974/download
https://riigikantselei.ee/media/1974/download


2. Teave nõustikest ja juhenditest
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Kust saab teavet?
• Ruumilise planeerimise paremaks mõistmiseks ja abiks planeerimisel on veebiportaal 

https://planeerimine.ee/

• Sellelt veebilehelt leiad vajalikud materjalid – nii planeerimisseaduse kui selle
rakendusdokumentide selgitustena. 

• Samuti on siin ruumilise planeerimisega seonduvad juhendid ja selgitavad materjalid. 

• Lehele oleme koondanud planeerimisega seonduvad korduma kippuvad küsimused, info 
koolituste kohta jne.

• Vaatamata pidevale täiendamisele ei tähenda see, et siit leitav teave oleks ammendav.

• Lisaks küsimustele on teretulnud kõik tähelepanekud ja täiendusettepanekud. 

• Ühiselt panustades on võimalik hoida teavet ajakohasena.
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https://planeerimine.ee/
https://planeerimine.ee/
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https://planeerimine.ee/juhendid-ja-uuringud/
https://planeerimine.ee/juhendid-ja-uuringud/
https://planeerimine.ee/koolitus/
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https://planeerimine.ee/wp-content/uploads/2021/05/uldplaneeringu_juhis_final-2.pdf
https://planeerimine.ee/wp-content/uploads/2021/05/uldplaneeringu_juhis_final-2.pdf
https://planeerimine.ee/wp-content/uploads/2021/05/uldplaneeringu_juhis_final-2.pdf
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https://planeerimine.ee/juhendid-ja-uuringud/nutikas-kahanemisega-kohanemine-eestis/
https://planeerimine.ee/juhendid-ja-uuringud/tyhjeneva-keskkonna-juhend/
https://eehitus.ee/wp-content/uploads/2022/04/Tuhjenemise-mustrid_lopprapprt_2022_compressed.pdf
https://planeerimine.ee/juhendid-ja-uuringud/vaikeasulate-uuring/
https://planeerimine.ee/juhendid-ja-uuringud/vaikeasulate-uuring/


3. Detailplaneeringute nõustiku koostamine
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Vajadus nõuannete järele
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• 2015. aastal jõustunud planeerimisseadus seab kõigile planeeringuliikidele varasemaga võrreldes muutunud 

nõuded, näiteks üldplaneeringule olla otse projekteerimistingimuste andmise aluseks ja detailplaneeringule 

määrata ammendavad tingimused ehitiste projekteerimiseks. 

• Seaduse üldiseks eesmärgiks oli ehitusvabaduse suurendamine ja menetluste optimeerimine, sh 

detailplaneeringu koostamise kohustuse vähendamine. Suurendati näiteks üldplaneeringute rolli ja nähti ette, 

et kui üldplaneering on koostatud piisavas täpsusastmes, on selle alusel võimalik väljastada 

projekteerimistingimused ning detailplaneeringu koostamine alati nõutav ei ole. 

• Lisaks võimaldab uus planeerimisseadus ehitada väiksemaid hooneid ilma ehitusloata. Detailplaneeringu 

täpsustamist projekteerimistingimustega võimaldab ka ehitusseadustik. Samuti sätestati planeerimisseaduses 

ruumilise planeerimise aluspõhimõtted ning detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise tingimused.

• Viimane detailplaneeringute koostamise juhis pärineb 2003. aastast. 

• See on kolm aastat varem avaldatud trükise kordusväljaanne, mida täiendati ja 

täpsustati vastavalt 2003 jõustunud planeerimisseadusele.

• Pärast seda on mitmed kohalikud omavalitsused koostanud oma 

haldusterritooriumil kehtivad juhendmaterjalid, mis on detailplaneeringute 

koostamisele esitatavad nõuded muutnud üleriigiliselt väheülevaatlikuks. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/126022015003?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/105032015001?leiaKehtiv
https://www.digar.ee/arhiiv/et/raamatud/20072
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Eeltöö

• Detailplaneeringute koostamise ja elluviimisega seotud
probleemide ja võimalike lahenduste analüüs

• Detailplaneeringute koostamise terviklik teoreetiline-
praktiline ülevaade – erialaliitude EPÜ, EAL EMAL sisend

Ettevalmistus

• Sisendi analüüs koos uuringute 
koostajate ning osapooltega

• Ootuste ja vajaduste 
täpsustamine

Kirjatöö

• Ülesehituse määramine ja täpsustamine
• Peatükkide kirjutamine
• Kriitika kitsamas ringis
• Juhendi esitlusvariandi korrigeerimineTagasiside

• Arvamused ning ettepanekud liitudelt ja huvilistelt
• Ettepanekute analüüs ja täpsustamine

• Juhendi täiendamine
• Toimetamine ja vormistamine

Vormistamine

Elluviimine
• Avaldamine, tutvustamine ja levitamine
• Koolitamise ja selgitamise algus

Nõuanded detailplaneeringute 

koostamiseks – juhend 3.0

Teekaart 2021-2022

2022

RAM PLO, 2020



Koostamise käik

• Alusuuringute alusel valmis nõustiku esialgne mustand

• Mustand oli pikalt kättesaadav arvamiseks ja täiendamiseks

• Sisu viimistlemine viis mõttele teha tavapärasest erinev väljund

• Veebilahenduse eelis on paindlikus ja pideva täiendamise võimalus

• Nõustik on veebis kättesaadav https://planeerimine.ee/dp/noustik/
23

• 2020. aastal valmisid alusuuringud: 

o Eesti detailplaneeringute probleemide ja parendusvõimaluste 

analüüs (Civitta Eesti AS ja AB Artes Terrae OÜ) 

o Detailplaneeringute koostamise terviklik teoreetiline-praktiline 

ülevaade (EPÜ, EAL, EMAL)

https://planeerimine.ee/dp/noustik/
https://planeerimine.blogi.fin.ee/wp-content/uploads/2021/05/Lopparuanne_Detailplaneeringute-analuus.pdf
https://planeerimine.blogi.fin.ee/wp-content/uploads/2021/05/Lopparuanne_Detailplaneeringute-analuus.pdf
https://www.planeerijad.ee/wp-content/uploads/2021/04/Detailplaneeringute-koostamise-terviklik-teoreetiline-praktiline-ulevaade.pdf
https://www.planeerijad.ee/wp-content/uploads/2021/04/Detailplaneeringute-koostamise-terviklik-teoreetiline-praktiline-ulevaade.pdf


4. Detailplaneeringute nõustiku sisu
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https://planeerimine.ee/dp/noustik/

https://planeerimine.ee/dp/noustik/
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Ruumiliseks arenguks vajalike
planeeringute koostamine on 
samaga nii võimalus, 
kohustus kui ka avalik teenus.

https://planeerimine.ee/dp/noustik/detailplaneeringu-olemus/
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https://planeerimine.ee/dp/noustik/detailplaneeringu-osalised/
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https://planeerimine.ee/dp/noustik/detailplaneeringu-osalised/
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https://planeerimine.ee/dp/noustik/detailplaneeringu-osalised/kohalik-omavalitsus/
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https://planeerimine.ee/dp/noustik/detailplaneeringu-osalised/kohalik-omavalitsus/
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https://planeerimine.ee/dp/noustik/detailplaneeringu-osalised/planeerimismeeskond/


32

https://planeerimine.ee/dp/noustik/detailplaneeringu-osalised/planeerimismeeskond/


33

• Meeskonna komplekteerimise aluseks peab olema sama 

põhimõte kui ehitusprojekti koostamisel: planeerimistehnilise 

lahenduse võib koostada pädevust omav erialaspetsialist. 

• Arhitekt määrab terviklahenduse põhimõtted ja ehitusõiguse, 

võrguinsenerid tehnovõrkude asukoha ja parameetrid, 

maastikuarhitekt väliruumi haljastuse iseloomu, liikuvusekspert 

kavandab liikluskorraldust, ligipääsetavust ja liikumisvõimalusi, 

loodusekspert annab hinnangu looduskeskkonnale ning seab 

koos keskkonnaeksperdi ja planeerijaga keskkonnatingimused 

jne. 

https://planeerimine.ee/dp/noustik/detailplaneeringu-osalised/planeerimismeeskond/
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https://planeerimine.ee/dp/noustik/detailplaneeringu-osalised/valitsusasutused/
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https://planeerimine.ee/dp/noustik/detailplaneeringu-osalised/valitsusasutused/
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https://planeerimine.ee/dp/noustik/detailplaneeringu-lahtekohad/
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• Detailplaneering on seega üldplaneeringu raamidesse loodud 

detailsemat lahendust kajastav dokument, mille elluviimiseks on 

võimalikult konkreetselt, hoomatavalt ja üheselt mõistetavalt 

määratud maa-ala ehitusõigus ning maakasutus- ja 

ehitustingimused.

• Planeering ei kujuta endast väärtust iseeneses. Planeeringu 

koostamise mõte pole planeeringu kui dokumendi vorm vaid sisu. 

Planeering on väärtuste ja arvamuste kaalumise vaheetapp idee, 

idee teostamiseks vajaliku maa kasutamise tingimuste ja ehitamise 

vahel

• Ehitamine või maa kasutamine parimal võimalikul moel on positiivne 

eesmärk, miks planeeringut tehakse. Kuna planeerimissüsteem ja 

selle seosed ehitamisega on suunatud üldisemalt üksikule, siis 

peabki planeering olema üldisem, suurema mänguruumiga ning 

piirduma kokkuleppega põhjendatud olulistes huvides. See lubab, 

kuid samas ka nõuab detailsemate ruumiotsuste tegemise 

võimaldamist ehitusprojektiga.

https://planeerimine.ee/dp/noustik/detailplaneeringu-lahtekohad/
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https://planeerimine.ee/dp/noustik/detailplaneeringu-lahtekohad/pohimotted-ja-vaartused/ruumilise-planeerimise-pohimotted/
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• Üks võimalus elukeskkonna parendamise põhimõtte juurutamiseks ja 

väärtusliku elukeskkonna ruumilise arengu variantide kaalumiseks 

linnaruumiliselt olulistes ja keerukates kohtades on detailplaneeringu 

terviklahenduse väljatöötamine läbi planeeringuvõistluse. 

• Vajadus arhitektuurivõistluse järele on eriti oluline väiksemates 

linnades, kus üks läbimõtlemata ehitis võib rikkuda kogu linnakeskuse 

miljöö. Tuleb kaaluda arhitektuurivõistluse läbiviimist oluliste 

ühiskondlike hoonete detailplaneeringute aluseks, et saada võimalikult 

hea lahendus nii hoonele kui välisruumile laiemalt.

• Lisaks avalikele hoonetele võiks võistlust detailplaneeringu alusena 

enam rakendada ka uute elamukvartalite kavandamisel, kus avalik 

ruum määrab elukeskkonna kvaliteedi.

• Oluline on asukoht, kus on vajadus kvaliteetse linnaehitusliku 

lahenduse ja silmapaistva arhitektuuri järele. Selliste kohapõhiselt 

põhjendatud tingimuste seadmine on võimalik kohaliku omavalitsuse 

üldplaneeringuga.

https://planeerimine.ee/dp/noustik/detailplaneeringu-lahtekohad/pohimotted-ja-vaartused/ruumilise-planeerimise-pohimotted/
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https://planeerimine.ee/dp/noustik/detailplaneeringu-lahtekohad/pohimotted-ja-vaartused/kvaliteetse-ruumi-aluspohimotted/


41

https://planeerimine.ee/dp/noustik/detailplaneeringu-lahtekohad/pohimotted-ja-vaartused/kvaliteetse-ruumi-aluspohimotted/
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https://planeerimine.ee/dp/noustik/detailplaneeringu-lahtekohad/ulesannete-lahendamine/
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• Kuigi planeerimisseadus ei näe otsesõnu ette detailplaneeringu 

puhul ette lähteseisukohtade või esialgse eskiisi koostamist, on 

kohalikel omavalitsustel tungivalt soovitav vähegi keerukamatel 

juhtudel seda siiski teha. Seda eriti juhtudel, kui sõlmitakse 

haldusleping detailplaneeringu koostamise või planeeringu 

koostamise tellimise üleandmiseks. Lähteseisukohtade kaudu on 

võimalik esitada olulisi linnaehituslikke tingimusi, mis lähtuvad 

planeerimise põhimõtetest ning vajadusel avavad asukohapõhiselt 

üldplaneeringu tingimusi.

• Kohalikul omavalitsusel on soovitav kirjeldada lähteseisukohtades 

muuhulgas detailplaneeringu koostamise üldtingimusi koos 

viidetega kehtivatele alusdokumentidele, mis tuleb planeeringute 

koostamisel aluseks võtta.

• Kaaluda lähteseisukohtade dokumendi ülesehitust, mis koosneb 

lepingutega sarnaselt üldtingimustest ja eritingimustest. 

https://planeerimine.ee/dp/noustik/detailplaneeringu-lahtekohad/ulesannete-lahendamine/
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• Kuigi planeerimisseadus ei näe otsesõnu ette detailplaneeringu 

puhul ette lähteseisukohtade või esialgse eskiisi koostamist, on 

kohalikel omavalitsustel tungivalt soovitav vähegi keerukamatel 

juhtudel seda siiski teha. Seda eriti juhtudel, kui sõlmitakse 

haldusleping detailplaneeringu koostamise või planeeringu 

koostamise tellimise üleandmiseks. Lähteseisukohtade kaudu on 

võimalik esitada olulisi linnaehituslikke tingimusi, mis lähtuvad 

planeerimise põhimõtetest ning vajadusel avavad asukohapõhiselt 

üldplaneeringu tingimusi.

• Kohalikul omavalitsusel on soovitav kirjeldada lähteseisukohtades 

muuhulgas detailplaneeringu koostamise üldtingimusi koos 

viidetega kehtivatele alusdokumentidele, mis tuleb planeeringute 

koostamisel aluseks võtta.

• Kaaluda lähteseisukohtade dokumendi ülesehitust, mis koosneb 

lepingutega sarnaselt üldtingimustest ja eritingimustest. 

https://planeerimine.ee/dp/noustik/detailplaneeringu-lahtekohad/ulesannete-lahendamine/
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https://planeerimine.ee/dp/noustik/5-detailplaneeringu-ruumilahendus/
https://planeerimine.ee/dp/noustik/5-detailplaneeringu-ruumilahendus/mojude-hindamine/
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• Asjakohased mõjud on planeeringu 

elluviimisega kaasnevad mõjud, mis tulenevad 

otseselt planeeringulahendusest, mida tuleb 

teadvustada ning millega on vaja arvestada. 

Mõjude hindamise vajaduse otsustab kohalik 

omavalitsus.

• Asjakohased mõjud ja nendega arvestamine peavad kajastuma planeeringu materjalides. Nii on otsustajal olemas 

planeeringu kehtestamise jaoks vajalikud argumendid ja kõigil huvitatud osapooltel on selgem, miks ja mida 

kavandatakse.

https://planeerimine.ee/dp/noustik/5-detailplaneeringu-ruumilahendus/mojude-hindamine/
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https://planeerimine.ee/dp/noustik/detailplaneeringu-kestlikkus/
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https://planeerimine.ee/dp/noustik/detailplaneeringu-kestlikkus/
https://planeerimine.ee/dp/noustik/detailplaneeringu-kestlikkus/detailplaneeringu-asjakohasus/
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https://planeerimine.ee/dp/noustik/sonastik-2/
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https://planeerimine.ee/dp/noustik/sonastik-2/


51



52



Tänan jälgimast

Palun küsimusi ja arvamusi

ruumilise planeerimise osakond

Andres Levald

andres.levald@fin.ee


