
Avalikust väljapanekust teavitatakse:
- ajalehes hiljemalt 14 päeva enne
avaliku väljapaneku algust
- kirjaga koostöö tegijatele ja
kaasatavatele hiljemalt 14 päeva
enne avaliku väljapaneku algust
- kohaliku omavalitsuse üksuse
veebilehel
PlanS § 100 lg-d 4, 5
Teate sisu: PlanS § 100 lg 6, KeHJS § 37 
lg 2

Avalikust arutelust 
teavitatakse kirjaga 
asutusi ja isikuid 
hiljemalt 14 päeva 
enne avalikku 
arutelu
PlanS § 101 lg 2
Teate sisu: avaliku 
arutelu toimumise 
aeg ja koht

Korraldatakse avalik
arutelu vähemalt 
kohaliku omavalitsuse 
üksuse keskuses ja valla 
suuremate asulate 
keskustes 45 päeva
jooksul pärast avaliku
väljapaneku lõppu 
PlanS § 101 lg 1

Kirjalikele arvamustele
vastatakse kirjalikult 30
päeva jooksul peale avaliku
väljapaneku lõppu, 
esitades kohaliku 
omavalitsuse üksuse
põhjendatud seisukoha
arvamuse osas ning avaliku
arutelu toimumise aja ja
koha
PlanS § 100 lg 8

Avalikust väljapanekust 
teavitatakse:
- ajalehes hiljemalt 14 päeva 
enne avaliku väljapaneku algust
- kirjaga koostöö tegijatele ja 
kaasatavatele hiljemalt 14 
päeva enne avaliku väljapaneku 
algust
- kohaliku omavalitsuse üksuse 
veebilehel
PlanS § 106 lg-d 4, 5
Teate sisu: PlanS § 106 lg 6, 
KeHJS § 37 lg 2

Avaliku väljapaneku 
ajal kirjalikult arvamusi 
esitanud isikutele 
teatab KOV EP 
koostamise korraldaja 
oma põhjendatud 
seisukoha arvamuste 
kohta ning avaliku 
arutelu toimumise aja 
ja koha 30 päeva 
jooksul pärast avaliku 
väljapaneku lõppemist 
PlanS § 105 lg 8

Korraldatakse avalik 
arutelu vähemalt 
kohaliku 
omavalitsuse üksuse 
keskuses ja valla 
suuremate asulate 
keskustes 45 päeva
jooksul pärast 
avaliku väljapaneku 
lõppu 
PlanS § 107 lg 1

Avalikust arutelust 
teavitatakse kirjaga 
asutustele ja isikutele 
hiljemalt 14 päeva 
enne avalikku arutelu 
PlanS § 107 lg 2
Teate sisu: avaliku 
arutelu toimumise 
aeg ja koht

Informatsioon avaliku 
väljapaneku ja avaliku 
arutelu tulemuste 
kohta avaldatakse 30 
päeva jooksul avaliku 
arutelu toimumisest 
ajalehes ja Ametlikes 
Teadaannetes 
PlanS § 108 lg 1

Kohaliku omavalitsuse volikogu teeb 
KOV EP asukoha eelvaliku ja KSH 
esimese etapi aruande vastuvõtmise 
või sellest keeldumise otsuse. 
PlanS § 109 lg 1

Asukoha eelvaliku otsuse 
vastuvõtmisest teavitatakse 14 
päeva jooksul otsuse 
vastuvõtmisest arvates:
- kirjaga koostöötegijaid ja 
kaasatavaid
- Ametlikes Teadaannetes
- kohaliku omavalitsuse üksuse 
veebilehel PlanS § 109 lg 4

Teade 
avaldatakse 
ajalehes ja 

planeeringu 
koostamise 
korraldaja 
veebilehel

KOV EP asukoha eelvaliku 
tegemise vältel avalikustatakse 

planeering koos olulisemate 
lisade, eelkõige uuringute, 

kooskõlastuste, arvamuste ja 
muu ajakohase teabega 
kohaliku omavalitsuse 

veebilehel (PlanS § 99 lg 6) 

Avaliku väljapaneku 
jooksul on igal isikul õigus 
avaldada KOV EP asukoha 
eelvaliku otsuse eelnõu ja 
KHS esimese etapi aruande 
kohta arvamust 
(PlanS § 106 lg 2)

Kohaliku 
omavalitsuse 

eriplaneeringu 
asukoha eelvaliku 
tegemisel tuleb 
kaaluda mitut 

võimalikku 
asukohta

(PlanS § 98 lg 2)

KOV EP algatamiseks 
esitatav taotlus peab 

sisaldama 
ammendavat 

informatsiooni (HMS § 
14 lg 2, PlanS § 96 lg 

4)

KOV EP koostamise vajadus KOV EP ja KSH algatamine Asukoha eelvaliku tegemine

KOV EP asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja KSH programmi avalikustamine

KOV EP asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja KSH esimese etapi aruande avalik väljapanek KOV EP asukoha eelvaliku otsuse ja KSH esimese etapi aruande vastuvõtmine

Avaliku väljapaneku ajal tagatakse KOV 
tööaja jooksul isikute juurdepääs kõigile 
KOV EP asukoha eelvaliku 
lähteseisukohtade ja KSH programmiga 
seotud materjalidele ja informatsioonile

Esitatud 
kooskõlastuste ja 
arvamuste alusel 
tehakse KOV EP 
asukoha eelvaliku 
otsuse eelnõus ja KSH 
esimese etapi 
aruandes vajalikud 
muudatused PlanS § 
105 lg 3

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu (KOV EP) eesmärk on olulise ruumilise mõjuga ehi se kavandamine, 
kui olulise ruumilise mõjuga ehi se asukoht ei ole üldplaneeringus määratud. 
Olulise ruumilise mõjuga ehi ste nimekirja kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.  
KOV EP menetlus koosneb kahest etapist:
1) ehi se asukoha eelvaliku tegemine, mille eesmärk on ehi sele sobivaima asukoha leidmine;
2) detailse lahenduse koostamine, millega määratakse ehitusõigus ja lahendatakse muud PlanS § 126 lg-s 1 
nimetatud asjakohased ülesanded
KOV EP on ehitusprojek  koostamise alus.
● KOV EP koostamisel on kohustuslik keskkonnamõju strateegiline hindamine (KHS). 
● PlanS § 117 lg 1 sätestab, et enne planeeringu vastuvõtmist lisatakse KSH tulemused planeeringusse. 
● Lisaks tuleb tagada, et KSH sisendiga arvestataks jooksvalt planeeringu koostamisel. 
● KOV kui planeeringu koostamise korraldaja kohustus on tagada, et planeeringut koostab vajaliku 

pädevusega isik ning KSH koostamist juhib nõuetele vastav juhtekspert (PlanS § 4 lg 5; KeHJS § 34).
● KOV EP-ga võib teha e epaneku maakonnaplaneeringu muutmiseks.
● Juhul kui on kohustuslik teate avaldamine ajalehes, peab see toimuma valla- või linnalehes, samu  

maakonnalehes või üleriigilises ajalehes (edaspidi ajalehes)(PlanS § 96 lg-d 31, 5; § 100 lg 5; § 102 lg 1; § 
106 lg 5; § 108 lg 1; § 113 lg 5; § 115 lg 1; § 118 lg 6; § 120 lg 1; § 122 lg 6).

● Menetlustähtaegade pikendamine on põhjendatud vajaduse korral võimalik (HMS § 41).
● KOV EP eelvalik tehakse koostöös valitsusasutustega (edaspidi asutused), kelle valitsemisalas olevaid 

küsimusi kohaliku omavalitsuse eriplaneering käsitleb (edaspidi koostöö tegijad). (PlanS § 99 lg 1)
● KOV EP eelvaliku koostamisse kaasatakse valdkonna eest vastutav minister, isikud, kelle õigusi võib 

planeering puudutada, isikud, kes on avaldanud soovi olla eelvaliku tegemisse kaasatud, samu  isikud ja 
asutused, kellel võib olla põhjendatud huvi eeldatavalt kaasneva olulise keskkonnamõju või KOV EP 
elluviimise vastu, sealhulgas valitsusvälised keskkonnaorganisatsioonid neid ühendava organisatsiooni 
kaudu (edaspidi kaasatavad). (PlanS § 99 lg 2)

● KOV EP koostamisel tuleb määratleda koostöö tegijad ja kaasatavad tulenevalt planeeringu ja 
planeeringuala iseloomust ning tagada piisav ja nõutav suhtlus kogu protsessi vältel.

Lühendid
KOV EP – kohaliku omavalitsuse eriplaneering; KSH – keskkonnamõju strateegiline hindamine; PlanS – 
planeerimisseadus; KeHJS – keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuh missüsteemi seadus; HMS – 
haldusmenetluse seadus.
Käesolev skeem on informa ivne ega oma õiguslikku tähendust
Skeemi aluseks on PlanS ja KeHJS seisuga 01.11.2022
Skeemi on koostanud Rahandusministeeriumi ruumilise planeerimise osakond seisuga 10.12.2022

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku menetlus

Täiendava 
taotluse võib 

esitada 30 
päeva jooksul 

teate 
avaldamisest 

arvates

Algatamisest teavitatakse:
- ajalehes 30 päeva jooksul
- Ametlikes Teadaannetes ja kohaliku omavalitsuse üksuse 
veebilehel 14 päeva jooksul
- kirjaga koostöö tegijatele ja kaasatavatele 30 päeva jooksul
-  eelvaliku tegemisel ei ole ilmselt veel teada, ka PlanS näeb 
e e nende teavitamise detailse lahenduse koostamisel
Teate sisu: sama, mis algatamise otsuse sisu (PlanS § 96 lg 6, 
KeHJS § 35 lg 7)

Kui esitatakse KOV EP taotlus tuulepargi 
rajamiseks teavitab KOV avalikkust 

algatamise taotluse esitamisest ja selle 
sisust, samu  võimalusest esitada 

samasisuline taotlus, kui võib eeldada 
mitme isiku huvi taotluse menetlemise 

vastu PlanS § 96  (31)

Pärast KOV EP algatamist tehakse 
kavandatavale ehi sele sobivaima asukoha 
leidmiseks asukoha eelvalik, mis on KOV EP 

detailse lahenduse väljatöötamise alus 
PlanS § 98 lg 1

KOV EP ja KSH algatatakse või jäetakse algatamata 
kohaliku omavalitsuse volikogu otsusega (30 päeva 

jooksul taotluse saamisest arvates, mõjuval põhjusel võib 
pikendada 90 päevani) 

PlanS § 96 lg-d 1, 3
Otsuse sisu: PlanS § 96 lg 4

KOV EP koostamise korraldaja korraldab 
KOV EP asukoha eelvaliku 

lähteseisukohtade ja KSH programmi 
avaliku väljapaneku  vähemalt 

planeeringuala kohaliku omavalitsuse 
üksuse keskuses ja valla suuremate 

asulate keskustes kestusega vähemalt 
60 päeva

Juhul kui avaliku väljapaneku ajal
esita  kirjalikke arvamusi, esitatakse 
30 päeva jooksul peale avaliku 
väljapaneku lõppu avaliku 
väljapaneku tulemuste kohta info 
ajalehes ja Ametlikes Teadaannetes
(PlanS § 102 lg 1)

Avaliku väljapaneku
ja avaliku arutelu
tulemuste alusel
tehakse KOV EP 
asukoha eelvaliku 
lähteseisukohtades 
ja KSH programmis
vajalikud
muudatused
PlanS § 102 lg 2

Valdkonna eest vastutaval ministril või tema 
volitatud ametnikul on õigus määrata lisaks 
lähteseisukohtades nimetatud 
koostöötegijatele ja kaasatavatele ka isikuid 
ja asutusi, kellega tuleb teha KOV EP 
koostamisel koostööd või keda tuleb KOV EP 
koostamisse kaasata (PlanS § 103 lg 3)

KOV EP asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja 
KSH programmi kohta e epanekute küsimine

KOV EP lähteseisukohad 
ja KSH programm 
esitatakse e epanekute 
saamiseks asutustele ja 
isikutele ning määrab 
e epanekute 
esitamiseks tähtaja, mis 
ei tohi olla lühem kui 30 
päeva PlanS § 103 lg  1

KOV EP lähteseisukohad ja 
KSH programm koos asutuste 
ja isikute esitatud 
e epanekutega 
avalikustatakse KOV EP 
koostamise korraldaja 
veebilehel (PlanS § 103 lg 6)

Kohalikule 
omavalitsusele 

esitatakse taotlus 
KOV EP algatamiseks

KOV EP asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja KSH esimese etapi 
aruande esitamine kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks

KOV EP asukoha 
eelvaliku tegemise 
käigus koostab KOV EP 
koostamise korraldaja 
KSH esimese etapi 
aruande,  mis peab 
sisaldama KeHJS § 40 
lõigetes 4 ja 42 
nimetatud teavet 
(PlanS § 104 lg 1 ja 2)

KOV EP koostamise 
korraldaja vaatab 
esitatud e epanekud 
läbi ning teeb nende 
alusel KOV EP 
lähteseisukohtades ja 
KSH programmis 
vajalikud muudatused 
PlanS § 103 lg 5

Kui 30 päeva jooksul ei ole 
kooskõlastust või arvamust antud 
ega esitatud taotlust tähtaja 
pikendamiseks, loetakse KOV EP 
asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja 
KSH esimese etapi aruanne 
kooskõlastaja poolt vaikimisi 
kooskõlastatuks või eeldatakse, et 
arvamuse andja ei soovi nende 
kohta arvamust avaldada 
(PlanS § 105 lg 2)

KOV EP asukoha eelvaliku 
otsuse eelnõu koos KSH 
esimese etapi aruandega 
esitatakse kooskõlastamiseks 
asutustele ning teavitatakse 
isikuid ja asutusi võimalusest 
avaldada KOV EP asukoha 
eelvaliku otsuse eelnõu ja KSH 
esimese etapi aruande kohta 
arvamust PlanS § 105 lg 1

KOV korraldab KOV EP 
asukoha eelvaliku otsuse 
eelnõu ja KSH esimese 
etapi aruande avaliku 
väljapaneku  vähemalt 
planeeringuala kohaliku 
omavalitsuse üksuse 
keskuses ja valla 
suuremate asulate 
keskustes kestusega 
vähemalt 30 päeva 
PlanS § 106 lg 1, 3

Kui avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste alusel tehtud 
muudatused muudavad KOV EP asukoha eelvaliku põhilahendusi või toovad 
kaasa vajaduse KSH esimese etapi aruande oluliseks muutmiseks, korratakse 
KOV EP asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja KSH esimese etapi aruande 
kooskõlastamist valitsusasutustega, kelle valitsemisalas olevaid küsimusi 
muudatus puudutab. Samu  korraldatakse uus avalik väljapanek ja avalik 
arutelu, lähtudes PlanS-s KOV EP asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja KSH 
esimese etapi aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu korraldamisele 
kehtestatud nõuetest (PlanS § 108 lg 3)

Avaliku 
väljapaneku ja 
avaliku arutelu 
tulemuste alusel 
tehakse KOV EP 
asukoha eelvaliku 
otsuse eelnõus ja 
KSH esimese etapi 
aruandes vajalikud 
muudatused 
PlanS § 108 lg 2

Asukoha eelvaliku otsusega 
võib kehtestada 
planeeringualal või selle osal 
aju se ehituskeelu, lähtudes 
PlanS §-s 110 sätestatust. 
PlanS § 109 lg 3

Algab KOV EP 
detailse 
lahenduse 
menetlus

Asukoha eelvaliku otsuse 
vastuvõtmisest teavitatakse 14 
päeva jooksul otsuse 
vastuvõtmisest arvates:
- kirjaga koostöötegijaid ja 
kaasatavaid
- Ametlikes Teadaannetes
- kohaliku omavalitsuse üksuse 
veebilehel PlanS § 109 lg 4


