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koostöö 
 

“Ideest kasutuseni”
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Audium OÜ ehitusdokumentatsiooni järelevalveosakonna juhataja



SEADUSLIK 
RUUMILOOME  

VUNDAMENT

Peamised seadused 
ruumiloomes on 

PLANEERIMISSEADUS 

 ja  

EHITUSSEADUSTIK, 

määravad planeeringute ja 
ehitusprojektide 

koostamise, menetlemise ja 
järelevalve põhimõtted ja 

korra.  

Ehitusseadustik-ehitamine, 
ehitise kasutamine ja 

korrashoid.  



Quo vadis 
ruum ja vorm?

Valdav osa ruumiotsustest tehakse kohaliku 
omavalitsuse tasandil-  autonoomiad on 
erinevad

Omavalitsuste käsitlused meneltuses on 
erinevad, fookused on erinevad 

Mis on EHITUSDOKUMENT  vs RUUMILOOME 
fookus?

Kadunud arhitekti (idee) sündroom



KRUNDIPÕHISEST 
KVARTALIPÕHISEKS, 

menetluse 
keerdsõlmed

Riik ja omavalitsused – ootus 
hoiakute ja mõtete 
eestvedajad.

Eesmärk on tervikliku 
elukeskkonna kujundamine.

Takistab niinimetatud 
krundipõhine otsustamine, 
samal ajal kui peaks 
rakendama kvartalipõhist 
lähenemist. 
TAKISTUS riigi, eraettevõtjate 
ja KOVi vaates huvid ja 
eesmärgid sageli lahknevad. 



Vaba 
ehitustegevus

Ehitusseadustikust tulenevalt ei ole vajalik esitada 
ehitusteatist või ehitusluba ehitisele ehitisealuse 
pinnaga 0–20 m2 ja kuni 5 m kõrge  
rohkem kommunikeerimist vajaks: 

• looduskaitseliste piirangud- Keskkonnaametiga 
kooskõlastamine  
• Tuleohutusnõuded – ehitise tegelik kasutusviis 
• Muud ehitise arhitektuurilised, ehituslikud ja 

kujunduslikud nõuded 



“Vaba” 
ehitustegevus?

Akende vahetamine

Katuse vahetamine

Piirdeaiad

Soojuspumba välisosa

Minilaod



Ehitise 
elukaar

Ehitis peab kogu oma eluea vältel olema ohutu ja 
kogu  
oma kasutusea vältel vastama selle kasutamise 
nõuetele. 
Ehitise kasutamine võib aja jooksul muutuda ja 
seetõttu võib olla vaja viia ehitis vastavusse 
kasutamise nõuetega (seisundinõuded)

Tegelikkus - muutuvad kasutusviisid

Tegelikkus- muutuvad viimistlused- kõigest “päästab” 
muudatusprojekt -  ?



Davosi 
süsteem 

ehitise 
kasutusse 
lubamise 

tööriistana

Davosi hindamissüsteem nimetab kaheksa kriteeriumi 
(mõõdet), millega tuleb elukeskkonna arendamisel alati samal 
ajal arvestada:  

• planeerimisprotsess (governance)  

• lahenduse otstarbekus (functionality)  

• majanduslik mõõde (economy)  

• keskkonnaaspektid (environment)  

• ruumilahenduse mitmekesisus (diversity)  

• pärandi- sõbralikkus (context)  

• kohatunnetus (sense of place) ja  

• ilu (beauty)  



IDEEST 
KASUTUSENI

• KOV- inimeste 
(spetsialistide) kaasamine, 
nn suure pildi nägemine, 
keskonna – ja 
ruumiväärtuste 
teadvustamine, fookus 
olulisele,  

• Ehitise elukaar jätkub ka 
pärast ehitus- ja 
kasutusuba. 

• Ruumi kvaliteedi 
tagamiseks on vajalik (KOV-
i) ruumipädevusega 
spetsialisti aktiivne 
kaasamine ja töö 
menetlusse.  



Küsimus osalejatele



Minu mõtete 
edastamisel 

Teile oli abiks:

• Ehitusseadustik 

• Ehitusseadustiku seletuskiri. https://www.just.ee/sites/www.just.ee/
files/elfinder/article_files/ehitusseadustiku_seletuskiri.pdf 

• Eesti ruumiloome läbi Bauhausi prisma: 

https://www.google.com/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiy9_jiwOD0A
hWCyosKHSHcB_UQFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Fenvir.ee%2F
media%2F4254%2Fdownload&usg=AOvVaw1ajope6V9dcG9Nauk9Kl2k 

• LISA 1: RUUMILOOME EKSPERTRÜHMA VAHEARUANDE TÄIENDATUD 
VERSIOON – LAIENDATUD ÜLEVAADE EKSPERTRÜHMAS ARUTATUD 
TEEMADEST  

• Õiguskantsleri kiri nr 06.04.2020 nr 7-5/200573/2001898 “Ehitise 
kasutusloa menetluses põhjendamatute dokumentide nõudmine” 

https://www.just.ee/sites/www.just.ee/files/elfinder/article_files/ehitusseadustiku_seletuskiri.pdf
https://www.just.ee/sites/www.just.ee/files/elfinder/article_files/ehitusseadustiku_seletuskiri.pdf
https://www.just.ee/sites/www.just.ee/files/elfinder/article_files/ehitusseadustiku_seletuskiri.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiy9_jiwOD0AhWCyosKHSHcB_UQFnoECAwQAQ&url=https://envir.ee/media/4254/download&usg=AOvVaw1ajope6V9dcG9Nauk9Kl2k
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiy9_jiwOD0AhWCyosKHSHcB_UQFnoECAwQAQ&url=https://envir.ee/media/4254/download&usg=AOvVaw1ajope6V9dcG9Nauk9Kl2k
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiy9_jiwOD0AhWCyosKHSHcB_UQFnoECAwQAQ&url=https://envir.ee/media/4254/download&usg=AOvVaw1ajope6V9dcG9Nauk9Kl2k
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiy9_jiwOD0AhWCyosKHSHcB_UQFnoECAwQAQ&url=https://envir.ee/media/4254/download&usg=AOvVaw1ajope6V9dcG9Nauk9Kl2k


Tänan! 

Jagatud mõtted on parimad mõtted!


