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Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse teemakoolituse koolitusprogramm 

1. Koolitusvajaduse kirjeldus 

1.1 Koolitusteemade analüüs 

Avalik-õigusliku ehitus- ja planeerimisõiguse kodifitseerimine, mille tulemusena jõustusid 
01.07.2015 uus ehitusseadustik (EhS) ja planeerimisseadus (PlanS) ning mille rakendamiseks 
tehti rida muudatusi paljudes muudes seadustes toob kaasa vajaduse korrastada ka 
õigusloometööd ehitus- ja planeerimisõigust reguleerivate ja nendega puutumuses olevate 
õigusaktide väljatöötamisel. Muutunud seadustega viidi läbi ulatuslik avalik-õigusliku ehitus- 
ja planeerimisõiguse reform, mis muudab paljusid protsesse planeeringute ja ehitusega seotud 
avalik-õiguslike menetluste läbiviimisel, samuti on loodud juurde uusi planeeringute liike, mis 
annavad riigile ja kohalikele omavalitsustele uusi võimalusi planeeringute kaudu taotletavate 
eesmärkide saavutamiseks. Reformiga lahendati mitmeid seni kehtinud õiguse probleeme, kuid 
nagu iga õigusvaldkonna tervikliku novelleerimise käigus, tekkis ka selle reformi läbiviimisel 
hulk uusi õiguslikke küsimusi. Kuna senine praktika näitab, et erinevates valdkondades on 
avalik-õigusliku ehitus- ja planeerimisõiguse põhimõtete rakendamine olnud erinev ja arusaam 
kohati lünklik, on olemas vajadus neid põhimõtteid koolituse abil kinnistada. 

Õigusloomejuristid peavad suutma sisustada põhiseadusliku ehitusvabaduse sisu erineva 
tasemega õigusnormide koostamisel PlanS ja EhS poolt kehtestatud piirides ühtsetel alustel. 
Esiteks on selleks vaja tunda süsteemselt ehitamisega seotud üldiste õiguspõhimõtete olemust 
ja suuta analüüsida eelnõude väljatöötamisel nende õiguste riive proportsionaalsust. Teiseks on 
vaja tunda PlanS ja EhS poolt ettenähtud meetmete sisu, et meetmed täidaksid tõhusalt oma 
eesmärki ega tekitaks ettevõtjatele ja ehitamisest puudutud isikutele põhjendamatut 
halduskoormust. Kolmandaks on vaja mõista avalik-õigusliku ehitus- ja planeerimisõiguse rolli 
õigussüsteemis tervikuna ning mõista selle seoseid teiste õigusvaldkondadega, eelkõige 
põhiõiguste ning üldise haldusõigusega, aga ka tsiviilõigusega (VÕS) ja riigivastutusega. 

Et neid ülesandeid täita, peab õigusloomejuristidel olema ülevaade avalik-õigusliku ehitus- ja 
planeerimisõiguse regulatsioonist põhiseaduses, nende põhiõiguste piiramise alustest, 
olulisematest eranditest ja vastavast kohtupraktikast, avalik-õigusliku ehitus- ja 
planeerimisõiguse regulatsioonis sisalduvast meetmete süsteemist ja nende kohaldamise 
põhimõtetest ning seostest haldusmenetluse, korrakaitseõiguse ja teiste õigusvaldkondadega. 

1.2. Sihtgrupi analüüs  

Koolituse sihtgrupiks on eelkõige õigusloomejuristid, kes puutuvad oma töös kokku avalik-
õigusliku ehitus- ja planeerimisõiguse valdkonda kuuluvate või selle õigusharuga puutumuses 
olevate õigusaktide eelnõude ettevalmistamisega ja vajavad sellest tulenevalt süvendatud 
teadmisi avalik-õigusliku ehitus- ja planeerimisõiguse põhimõtetest. 
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1.3. Koolituse võtmetulemused  

Koolituse läbinud õigusloomejuristid: 

- omavad ülevaadet avalik-õigusliku ehitus- ja planeerimisõigusega seotud põhiõigustest ja 
nende õiguste piiramise legitiimsetest alustest; 

- tunnevad lähtekohti avalik-õigusliku ehitus- ja planeerimisõigusega seotud põhiõiguste 
riive proportsionaalsuse hindamiseks; 

- oskavad hinnata avalik-õigusliku ehitus- ja planeerimisõigusega puutumuses olevate 
regulatsioonidega kehtestatavate nõuete mõju ja vajalikkust; 

- tunnevad erinevate avalik-õigusliku ehitus- ja planeerimisõiguses sätestatud meetmete, 
eelkõige erinevate planeeringualaste pädevuste ja menetluste põhijoonte, erinevate 
planeeringute õigusliku tähenduse, planeeringutega kehtestatavate piirangute, 
planeeringute jõustamiseks ettenähtud meetmete ja sunnivahendite, samuti ehitamisega 
seotud teatamis- ja loakohustuste olemust ja erisusi. 

2. Teemakoolituse sisuline kava 

2.1 Koolituse eesmärk 
Koolituse eesmärk on anda osalejatele süstemaatilisi teadmisi avalik-õigusliku ehitus- ja 
planeerimisõigusega seotud põhiõigustest ja nende piiramise õiguslikest alustest, avalik-
õigusliku ehitus- ja planeerimisõiguse põhimõtetest ning PlanS-ist ja EhS-ist  tulenevatest 
nõuetest, et aidata tagada õigusaktide, sh planeerimisõigusega puutumuses olevate õigusaktide 
eelnõude ettevalmistamisel õiguskorras ettenähtud meetmete süsteemne ja eesmärgipärane 
sisustamine ning isikute planeerimise ja ehitamisega seotud põhiõiguste riive 
proportsionaalsus. 

2.2 Koolituse teemad, maht ja sisu 

Teemad: 
- Põhiseaduslik ehitusvabadus ja planeerimise ning ehitamise alased põhiõigused (1 
akadeemiline tund) 

o Põhiseaduslik eneseteostuse õigus, ettevõtlusvabadus, vabadus valida tegevusala, 
diskrimineerimise keeld 

o Euroopa Liidu lepingutest tulenev asutamisvabadus, teenuste ja kaupade vaba 
liikumine 

o Planeerimise ja ehitamisega seotud põhiõiguste piiramise legitiimsed alused, avalik 
huvi, piirangute proportsionaalsus 

- Planeerimisõiguse põhimõtted ning planeeringute liigid ja nende õiguslik tähendus (2 
akadeemilist tundi) 

o Üleriigiline planeering 
o Riigi eriplaneering 
o Maakonnaplaneering 
o Üldplaneering 
o Kohaliku omavalitsuse eriplaneering 
o Detailplaneering 

- Planeerimisõiguse täiendavad meetmed (2 akadeemilist tundi) 
o Planeeringu seos kinnisasja kitsenduste ja ehitusõigusega  
o Teede, raudteede jms planeerimise erisused 
o Avalik taristu ja tagatised 
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- Ehitusseadustiku põhimõtted (2 akadeemilist tundi) 
o Ehitusettevõtja ja „pädev isik“ 
o Ehitisgarantiist ning ehitisega kinnisasja müügilepingutest ja ehituslepingutest 
o Ehitusluba, ehitusteatis ja mida võib ehitada ilma loa või teatiseta 


