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Auditi lähenemine 

• 30 probleemidega arendusala 12 kohalikust omavalitsusest  (7 
Harjumaalt, 4 Pärnumaalt, 1 Tartumaalt); 
 

• Võimalikud näited probleemidest: 
– välja on ehitamata asfaltkattega teed; 
– välja on ehitamata veevärk ja kanalisatsioon; 
– rajamata on tänavavalgustus; 
– korraldamata on elektri- ja sidevõrkude väljaehitamine; 
– rajamata on ümberkaudne haljastus  

  





Auditi põhiküsimused 

• Kas omavalitsused on detailplaneeringu elluviimisega seotud 
kohustuste üleandmisel näinud ette rakendatavad lahendused 
olukordadeks, kus kohustused jäetakse täitmata? 

• Kas omavalitsused on teinud üleantud kohustuste täitmise üle 
järelevalvet ning vajadusel rakendanud kokkulepitud 
sanktsioone? 

• Kas omavalitsused on asunud täitma üleantud, kuid täitmata 
jäetud kohustusi? 
 

 Lisaks analüüsiti auditis kohalike omavalitsuste poolt sõlmitud 
lepinguid, kus oli rakendatud erinevaid tagatisi, kuid mille alusel 
veel arendama polnud hakatud. 
 



Järeldused 

• Enamasti ei omavalitsused suutnud arendajatele üle antud 
kohustuste täitmist tagada.  
 

• Arenduslepingud on sõlmitud juba 2000. aastate keskel ning 
toona ei osatud järelevalve tegemist arendajate üle prioriteediks 
seada.  
 

• Alles suuremate probleemide tekkides hakkasid omavalitsused 
analüüsima, kuidas rajada puuduvad kommunikatsioonid, mille 
tegevuse lõpetanud arendajad rajamata jätsid. Uutes lepingutes 
hakati arendajale ette nägema sanktsioone. 



Järeldused II 

• Arendajate kohustuste täitmise üle ei ole omavalitsused teinud 
piisava põhjalikkusega järelevalvet. 

• Kaheksal juhul 30-st oli lepingutes tagatisi (nt leppetrahv, 
ehitusloa väljastamisest keeldumine, hüpoteek) ette nähtud, 
kuid neid polnud valdavalt rakendatud; 

• Omavalitsused hakkasid otsima mooduseid, kuidas paremini 
tagada taristu rajamise kohustust, kuid kasutusele võeti 
õiguslikult küsitavaid lahendusi.  

• Omavalitsustes on ebakindlust tekitanud ka selgete 
käitumisjuhiste puudumine. Kohtulahendid ja omavalitsusi 
nõustanud notarite seisukohad on olnud kohati vastuolulised.  







Järeldused III 

• Kohalikud omavalitsused ei ole hinnanud ellu viimata, kuid juba 
eelmisel kümnendil kehtestatud detailplaneeringute kehtetuks 
tunnistamise vajadust. Seetõttu võib nendel juhtudel, kui 
arendaja otsustab neid ellu hakata viima, eeldada kirjeldatud 
probleemide tekkimist.  
 

• Seetõttu peaksid omavalitsused kiiremas korras vaatama üle 
seni ellu viimata, kuid kehtestatud detailplaneeringud. Tuleks 
kaaluda detailplaneeringute, mis ei ole enam aktuaalsed, 
kehtetuks tunnistamist ja ülejäänute elluviimiseks tähtaegade 
kehtestamist.  
 



Edasised arengud 

• Auditi koostamise ajal valmis uus planeerimisseaduse eelnõu, 
millega muu hulgas soovitakse tulevikus piirata kohaliku 
omavalitsuse võimalusi nõuda planeeringu elluviimisega 
kaasnevate kulude katmiseks oma panust ka ettevõtjatelt. 
 

• Kohaliku omavalitsuse valikud korraldada oma territooriumil 
arendustegevust sõltuvad eelkõige rahalistest võimalustest. 
Seega tuleks eelkõige tegeleda senise olukorra tekke 
algpõhjustega. Rahastamisvõimalustele piirangute seadmine 
võib kaasa tuua kohalike omavalitsuse loobumise 
arendustegevusest  või seaduse eesmärkidega vastukäivate 
skeemide kasutuselevõtu.  
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