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 Riigikogu võttis 14. juunil 
vastu seadused, mis regulee-
rivad maavalitsuste tegevuse 
lõpetamist ja kohaliku oma-
valitsuse üksuste koostöö 
korraldust. Muudatuste ko-
haselt lõpetavad maavalitsu-
sed oma tegevuse 1. jaanua-
ril 2018. 
Maavalitsuste senised ülesan-
ded, sh ühistranspordi korralda-
mine, õppeasutuste järelevalve, 
sotsiaalvaldkonna tegevusluba-
de väljastamine ja järelevalve, 
maareform ja maatoimingud, 
rahvastikutoimingud ning oma-
valitsuste haldusaktide järeleval-
ve ja nõustamine jaotatakse ko-
halike omavalitsuste, ministee-
riumide ja teiste riigiasutuste va-
hel. 

Maakonnaplaneering
Kui seni on maakonnapla-

neeringu ja sellega kaasneva 
keskkonnamõju hindamise kor-
raldamise eest vastutanud maa-
vanemad, siis alates 1. jaanuarist 
2018 jõustuva planeerimissea-
duse muudatuse kohaselt hakka-
vad eelnimetatud rolli täitma ra-
handusministeerium ja vabariigi 
valitsus. See tähendab, et maa-
konnaplaneeringute koostamine 
on edaspidi rahandusministee-
riumi ülesanne ning nende alga-
tamise, vastuvõtmise ja kehtes-
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Haldusreformiga kaasnevate
muudatuste mõju planeeringutele

tamise üle otsustamine on vaba-
riigi valitsuse pädevuses. 

Maavalitsuste tegevuse lõpe-
tamisest tuleneva vabariigi valit-
suse seaduse ja teiste seaduste 
muutmise seaduse seletuskirjas 
on toodud, et kuna rahandusmi-
nisteerium koostab ka üleriigilist 
planeeringut ja teatud juhtudel 
riigi eriplaneeringut, pole maa-
konnaplaneeringu koostamise 
kontekstis maavanema asenda-
mine ühegi teise haldusorganiga 
asjakohane. Hinnati ka võima-
lust anda maakonnaplaneerin-
gute koostamine ühiseks täitmi-
seks kohalikele omavalitsustele, 
kuid leiti, et sellisel juhul oleks 
tegemist Eesti ruumilise planee-
rimise süsteemi põhimõttelise 
muutmisega – ruumilises pla-
neerimises maavanema kui riigi 
esindaja senise funktsiooni and-
mine kohalikele omavalitsustele 
vähendaks oluliselt riigi rolli 
ruumilise arengu suunamisel. 
Seletuskirja kohaselt aitab maa-
konnaplaneeringu vastuvõtmise 
otsustamine vabariigi valitsuses 
ühtlustada ministrite planeerin-
gualast teavet ning suurendab 
koostööd ministrite vahel.

Regionaalplaneering
Ehitusseadustiku ja planeeri-

misseaduse rakendamise seadu-
se uue, alates 1. jaanuarist 2018 
kehtima hakkava redaktsiooni 
kohaselt kohustub rahandusmi-
nisteerium praegu kehtiva ülerii-
gilise planeeringu ja maakonna-
planeeringud üle vaatama 2020. 
aasta 1. jaanuariks. Alates 2020. 
aasta 1. jaanuarist hakkab ra-

handusministeerium maakonna-
planeeringuid koos üleriigilise 
planeeringuga üle vaatama vä-
hemalt iga viie aasta tagant ning 
esitab vabariigi valitsusele kok-
kuvõtte maakonnaplaneeringu-
te ülevaatamise tulemustest, 
sealhulgas kehtestatud üldpla-
neeringutest. 

Lisaks maakonnapla-
neeringutele lähevad 
senised maavanema 
kohustused riigivõimu-
le üle ka üld- ja detail-
planeeringute kehtes-
tamisel.

Maavalitsuste töö lõpetami-
sel läheb pooleliolevate maakon-
naplaneeringute menetlus üle 
rahandusministeeriumile, kes 
viib lõpuni maakonnaplaneerin-
gute koostamise. 

Olulise planeerimisseaduse 
muutusena võib välja tuua, et 
maakonnaplaneeringut ei pea 
enam tulevikus koostama just 
ühe konkreetse maakonna koh-
ta: maakonnaplaneering on riigi 
poolt koostatav regionaalplanee-
ring, mille asukoht ja suurus va-
litakse igakord lähtuvalt vaja-
dustest. Planeeringu võib koos-
tada ka vastavalt vajadusele 
väiksemale või suuremale alale 
kui maakond. 

Oluline on kõikide maakon-
naplaneeringute puhul anda ot-

sustajale ja avalikkusele täpselt 
teada, millisele alale planeerin-
gut koostatakse. Maakonnapla-
neeringu ja keskkonnamõju stra-
teegilise hindamise aruande eel-
nõuga seotud materjalide ja 
muu informatsiooniga saab pea-
le maavalitsuste kadumist tutvu-
da maakonnakeskustes asuvas 
rahandusministeeriumi üksuses, 
kus töötavad ka rahandusminis-
teeriumi regionaalsed planeeri-
jad. 

Juhul kui maakonnaplanee-
ring hõlmab mitme maakonna 
territooriumi (ka osaliselt), peab 
olema tagatud informatsiooni 
kättesaadavus kõigis planeerin-
guala maakonnakeskustes. 

Ministri heakskiit
Lisaks maakonnaplaneerin-

gutele lähevad senised maavane-
ma kohustused riigivõimule üle 
ka üld- ja detailplaneeringute 
kehtestamisel: uuest aastast on 
kohalikul omavalitsusel üld- või 
detailplaneeringu vastuvõtmi-
seks vajalik maavanema heaks-
kiidu asemel riigihalduse minist-
ri heakskiit. Ministri heakskiit 
eeldab planeeringu ning kesk-
konnamõju strateegilise hinda-
mise menetluse õigusaktidele 
ning maakonnaplaneeringule ja 
riigi eriplaneeringule vastavuse 
kontrollimist, samuti avalikul 
väljapanekul arvamuse esitanud 
isikute ja kohaliku omavalitsuse 
seisukohtade ärakuulamist.

Praegu tegutseb Harju maa-
valitsuses eraldi struktuuriüksu-
sena arengu- ja planeeringuosa-
kond, mille ülesandeks on muu-

hulgas järelevalve teostamine 
koostatavate üld- ja detailpla-
neeringute üle, planeerimissea-
duse alusel maavanemale esita-
tud üld- ja detailplaneeringute 
läbivaatamine, üldplaneeringu-
te koostamisel kohalike omava-
litsustega koostöö tegemine ning 
maakonnaplaneeringute koosta-
mise korraldamine. Nimetatud 
ülesandeid hakkab alates 1. jaa-
nuarist 2018 täitma rahandus-
ministeerium. 

Praktikas võib olla raske ette 
kujutada, kuidas Tallinnas asuv 
ministeerium hakkab teostama 
järelevalvet omavalitsuste detail-
planeeringute üle ja kuidas oma-
valitsused planeeringuid minis-
teeriumis kooskõlastamas hak-
kavad käima. Olgugi, et valitsus 
loobus eelmisel aastal väljapaku-
tud lahendusest luua uue asutu-
sena regionaalamet, mis muu-
hulgas hakkaks tegelema planee-
rimisküsimustega, ei jää maa-
konnakeskused siiski kohalikke 
omavalitsusi planeeringulistes 
küsimustes nõustavatest jõudu-
dest ilma.

Maavanema asemel
Rahandusministeeriumi sõ-

nul luuakse kohalike omavalit-
suste planeeringute järelevalve 
tarvis uus osakond, mille põhi-
määruse arutamine on valitsuse 
päevakorras. Nimetatud osa-
kond hakkab tegutsema üle ko-
gu Eesti: rahandusministeeriumi 
koosseisu kuuluvad planeerijad 
jäävad paiknema maakonnakes-
kustes. Selline lahendus tagab 
maakonna spetsiifiliste vajadus-

te tundmise ning tiheda läbikäi-
mise kohalike omavalitsustega. 

Rahandusministeeriumi hin-
nangul ei tohiks ümberkorral-
duste tulemusel seniste maava-
litsuse poolt teostatavate ruumi-
lise planeerimise alaste tegevus-
te kättesaadavus regioonides 
oluliselt muutuda, sest sama te-
gevus on kavas korraldada ka 
edaspidi maakondade keskustes. 

Maavalitsuste senised pla-
neerimisalased ülesanded säili-
vad ning rahandusministeeriu-
mile antakse üle kõik senised 
ametikohad. Vähesel määral või-
vad muudatused mõjutada ko-
halike omavalitsuste asutuste 
töökorraldust: senise koostöö-
partneri ja järelevalveorgani 
(maavanem) asemel tuleb pöör-
duda rahandusministeeriumi 
poole. 

Vajalik infovahetus kohaliku 
planeerijaga on korraldatud mi-
nisteeriumisiseselt. Ministeerium 
on juba alustanud ning ka jätkab 
vajaliku teavitus- ja selgitustöö-
ga. Seletuskirja kohaselt võimal-
davad planeerimisseaduse muut-
mise normid planeeringute koos-
tamise süsteemi edasist kasuta-
mist ehk planeeringute koosta-
mist kõige optimaalsemal viisil: 
seni riigi poolt (maavanema 
poolt) koostatud ja riigi eelarvest 
rahastatud planeeringud jäävad 
ka edaspidi riigi (ministeerium) 
rahastada. Isikute kaasamine 
riiklike planeeringute koostami-
sel muutub olulisemaks, sest 
maavalitsuste kaotamisel kaob 
üks vahetasand isikute ja riigi 
vahelises suhtluses. 


