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Arengu ruumilise ja strateegiline kavandamise küsimused
Eesti Linnade Liidu juhatus arutas 23.01.2018 toimunud koosolekul ruumiloome valdkonna
küsimusi, sh Rahandusministeeriumi poolt tellitud uuringu "Arengu ruumiline ja strateegiline
kavandamine, sh regionaaltasandi funktsioonid ruumilise arengu suunamisel".
Linnade Liidu juhatus peab oluliseks käimasolevas planeerimisvaldkonna arutelude
mitmekihilises protsessis rõhutada kohaliku autonoomia hoidmise ja tugevdamise vajadust
ruumilise arengu kavandamisel ja suunamisel.
Seetõttu märgime järgmist:


Eesti Vabariigi Põhiseadus sätestab, et kõiki kohaliku elu küsimusi otsustavad ja
korraldavad kohalikud omavalitsused, kes tegutsevad seaduste alusel iseseisvalt.
Kohaliku omavalitsuse enesekorraldusõigus hõlmab ka planeerimistegevust, st - kohaliku
omavalitsuse planeerimisvõim hõlmab muuhulgas territoriaalplaneerimist, sh
üldplaneeringute, eriplaneeringute ja detailplaneeringute koostamise korraldamise õigust.
Kohalik omavalitsus on pädev täiendava volitusnormita otsustama iga küsimust, mis ei
ole riigielu küsimus.



Haldusterritoriaalse reformi tulemusel on moodustunud tugevamad, sh ka tugevama
arengu kavandamise potentsiaaliga ja planeerimispotentsiaaliga ning laiema vastutusalaga
kohaliku omavalitsuse üksused. Uutele suurematele kohalikele omavalitsustele tuleb
tagada aeg ja võimalus vajaliku ettevalmistuse tasemega spetsialistide ametikohtade
komplekteerimiseks ning planeerimisseadustega neile antud pädevuse täiel määral
realiseerimiseks. Alternatiiv, sealjuures omavalitsustele vastuvõetamatu perspektiiv oleks
tsentraliseerimise tendentsidele järele andmine, mis on iseloomulik Ida-Euroopa
valitsemismudelile kuid ei saa olla eeskujuks Eesti arengu kavandamisel.
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Kohalike omavalitsuste ja omavalitsusliitude positsioon planeerimisprotsesside
kavandamisse ja vastava administratiivse korralduse põhiküsimuste lahendamisse,
taotledes kohalike omavalitsuste planeerimisautonoomia tugevdamist, on lihtsal ja selgel
viisil esitaud Kohalike Omavalitsuste Üldkogu materjalide hulgas lk 7 järgmiselt1:
3. Sätestada maakonna ulatusega strateegilise planeerimise õigus ja kohustus
maakondlikele omavalitsusliitudele ning maakonna ulatusega strateegilise planeerimise
dokumentidele (maakonnaplaneering, maakonna arengukava, valdkondlikud arengukavad,
teemaplaneeringud) kohustuslik õiguslik jõud. Nimetatud seisukohtades lähtusime mh
maavalitsuste tegevuse lõpetamist ja nende ülesannete üleandmist kujundava õigusloome
osas seisukohtade kujundamisel.
Eesti Linnade Liit peab oluliseks vältida täiendavate administratiivsete struktuuride
lisamist planeerimisahelatesse, mis kohaliku omavalitsuse autonoomia aspekti ei tunne
ning peab oluliseks, et planeerimisvaldkonna kujundamise koordineerivat rolli
professionaalsel tasemel kataks planeerimisseaduse alusel Rahandusministeerium.
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