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SELETUSKIRI 
21.06.2013 

 
EHITUSSEADUSTIKU SELETUSKIRI 

 
 
I. SISSEJUHATUS 
 
1.1 Sisukokkuvõte 
 
Ehitusseadustiku eelnõu eesmärk on luua uuendatud ja erivaldkondadega kooskõlas olev 
ehitusseadustik (edaspidi EhS). Termini seadus asemel kasutatakse nüüdsest mõistet seadustik, mis 
tähendab, et lisaks ehitusõiguse üldnormidele, on hõlmatud ka erisätted või –ehitised. Planeerimis- ja 
ehitusõiguse kodifitseerimise eesmärk oli süstematiseerida ja korrastada mõlemat õigusharu 
puudutavat normistikku ning teha ettepanekud olukorra korrastamiseks või uute normide 
sõnastamiseks. Analüüsi tulemusel leiti, et planeerimis- ja ehitusõigus vajavad kaasajastamist ning 
senisest paremat sobitumist õigussüsteemi, sealhulgas selgete põhimõtete väljatoomist, menetluse 
korrastamist, ühtlustamist teiste sarnaste menetluste ning valdkondadega.  
 
Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetse suuna (5) 
„Suurem haldusvõimekus“ programmis „Parema õigusloome arendamine” on ette nähtud planeerimis- 
ja ehitusõiguse kodifitseerimine. Planeerimis- ja ehitusõiguse kodifitseerimise alus tuleneb valitsusliidu 
programmi mitmetest alapunktidest.

1
 Justiitsministeerium moodustas 9. juunil 2008. a 

kodifitseerimiskomisjoni ehitus- ja planeerimisõiguse valdkonnas kehtiva regulatsiooni korrastamiseks 
ning õigusloome kvaliteedi ühtlustamiseks. Käskkirja lisa on kodifitseerimise korraldus, juhtimine ja 
metoodika.  
 
Planeerimis- ja ehitusõiguse kodifitseerimise projekti analüüsi koostamise faas kestis aastatel 2008–
2010. Aastatel 2010-2012 koostati planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku eelnõud ning seletuskirjad. 
Projekti analüüsi perioodis käsitleti valdkonna rakenduspraktikat ning sellega seonduvaid probleeme. 
Lisaks analüüsiti võrdlusriikide õigust ning tehtud järeldused arutati läbi huvigruppidega, et leida 
püstitatud probleemidele lahendused. Võrdlusriikidest käsitleti Taani, Soome, Norra, Saksamaa, 
Itaalia, Sloveenia, Uus-Meremaa ja Iirimaa vastava valdkonna õigust. Võrdlusriikide valikul lähtuti 
kriteeriumist, et kirjeldatud oleks planeerimisõiguse aluseks olnud võrdlusriigid (Taani ja Soome), 
lisaks et kajastatud oleks suuremad ja pikaajalise kogemusega võrdlusriigid (Itaalia ja Saksmaa), veel 
et esindatud oleksid erinevad õigussüsteemiga riigid (Iirimaa) ja et analüüsitud oleks Eesti kui uue 
Euroopa Liidu liikmesriigiga sarnases olukorras olevat õigussüsteemi (Sloveenia). Uus-Meremaa 
õigust on võrdlevana kasutatud ehitusõiguse osas, sest Iirimaa õiguse napisõnalisuse tõttu oli mõistlik 
vaadelda lisaks mõnda teist angloameerikalikku süsteemi kuuluvat riiki. Võrdlusriikide õigust on 
kõrvutatud huvigruppide ettepanekutega. Kuna kodifitseerimise üldine ülesanne on vähendada 
halduskoormust ning muuta protsesside toimimine efektiivsemaks, siis lähtuti eelnõu kirjutamisel ja 
mõnel juhul alternatiivsete lahenduste vahel valimisel nimetatud eesmärgist. 
 
Rakendusanalüüsi ja eelnõude koostamise vältel on läbi viidud laialdane kaasamismenetlus. Erinevaid 
huvigruppe on kaasatud rakendusanalüüsi tulemuste arutamisesesse, mis viidi läbi 2010. aastal. 
Lisaks esitasid huvigrupid oma kirjalikud seisukohad eelnõude esmastele versioonidele. Arutelud 
eelnõude esmaste versioonide üle toimusid 2012. aastal. Huvigruppidena käsitleti asjakohaseid 
riigiasutusi, kohalikke omavalitsusi, erialaorganisatsioone ning valdkondlikke liite. Kokku on 
kodifitseerimisprotsessis osalenud ligi 70 erinevat osapoolt.

2
  

 
Ehitusseadustikuga seonduvad olulisemad muudatused on: 

- Erivaldkondade ja –ehitiste reeglite koondamine ja ühtsete õiguslike aluste loomine. 
Koondatud on järgnevaid ehitisi puudutavad valdkonnad: üldehitised, elektripaigaldised, 
sideehitised, survetorustikud ja –anumad, raudteeinfrastruktuur ning seda teenindavad 
rajatised, lift köistee ja muud tõsteseadmed, teed, ehitised avalikus veekogus ning riigikaitse ja 
julgeoleku ehitised. Lisaks on seadustikus reguleeritud nõudeid energiatõhususele ning ehitise 
kaitsevööndile, ühildatud järelevalve ja vastutuse sätteid;  

                                                      
1 Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm 2011-2015. Internetis: 
 http://www.valitsus.ee/et/valitsus/tegevusprogramm.  
2
 Kaasamise kohta käiv informatsioon on leitav: https://ajaveeb.just.ee/planeerimisseadusjaehitusseadus/.  

https://ajaveeb.just.ee/planeerimisseadusjaehitusseadus/
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- Kohaldamisala piiritlemine ja seostatus teiste õigusvaldkondadega ning selgete põhimõtete 
sätestamine, sealhulgas hea ehitustava, ohutuse, keskkonnasäästlikkuse ning asjatundlikkuse 
põhimõtte kehtestamine;  

 
- Eeltoodud valdkondades on loodud ühtsed mõisted ja menetlusnormid. Eelkõige on toodud 
ühtsetele alustele ehitise kui erilise asja tunnused ja täpsustatud ehitamise mõistet. 
Menetlusnormidest on eemaldatud dubleerivad ja vastukäivad kohustused, mis eelduslikult 
peaks vähendama halduskoormust ning võimaldama üksikisikul seadust selgemini rakendada. 
Ühtsed menetlusnormid vastavad haldusmenetluse seadusele ning arvestavad valdkonnas 
olulist kohtupraktikat, mis peaks omakorda tagama üksikisikute õiguste kõrgema kaitse; 

 
- Varasemalt põhjalikumalt on reguleeritud ka projekteerimistingimuste andmise regulatsiooni, 
sätestatud on projekteerimistingimuste sisu, andmise alused, menetlus, sealhulgas 
menetlustähtajad ja kaasamine; 
 
- Eelnõu võrdsustab ettevõtjate konkurentsitingimusi. Kaotatakse rangemad siseriiklikud 
nõuded meie ehitusalal tegutsevatele ettevõtjatele (loareservatsioon, sh registrikanne). Tööde 
tellijatel ja tööandjate vabadus valida isikuid kellelt ehitustööd tellida või keda tööle võtta, 
suureneb. Avaliku võimu sekkumine väheneb ja on senisest eesmärgipärasem. 

 
 
1.2 Eelnõu ettevalmistaja 
 
Planeerimis- ja ehitusõiguse töögrupi juht on Justiitsministeeriumi avaliku õiguse talituse nõunik 
Sandra Mikli (sandra.mikli@just.ee, 620 8245) ja töögrupi liikmed on Külli Heinla 
(kylli.heinla@gmail.com), Merje Muiso (m.merje@gmail.com), Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeeriumi kvaliteedi infrastruktuuri talituse nõunik Ago Pelisaar 
(ago.pelisaar@mkm.ee, 625 6472), Holger Nõmm (holger.nomm@eesti.ee) ja Maanteeameti juriidilise 
osakonna juhataja Kristo-Taavi Ruus (kristo-taavi.ruus@mnt.ee, 636 1106). 
 
Varem on töögrupi liikmed olnud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehitus- ja 
elamuosakonna juhataja Margus Sarmet (margus.sarmet@mkm.ee, 625 6431), Tuulikki Laesson 
(tuulikki.laesson@punanepuu.ee), Mihkel Tasa (mihkel.tasa@concordia.ee), Haldo Oravas 
(haldo@viimsivv.ee), Hannes Kuchlbach (kuhlbach@gmail.com), Roode Liias (roode@staff.ttu.ee), 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehitus- ja elamutalituse nõunik Nele-Kai Loorits, 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehitus- ja elamutalituse peaspetsialist Ülle Reidi 
(ylle.reidi@mkm.ee, 625 6457), Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi siseturu asekantsler 
Merike Saks (merike.saks@mkm.ee; 625 6408), Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 
õigusosakonna peaspetsialist Gerly Lootus (gerly.lootus@mkm.ee, 625 6462), Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeeriumi õigusosakonna nõunik Katrin Alliksaar (katrin.alliksaar@mkm.ee, 625 
6318) ja Riigikohtu õigusteabe osakonna kohtulahendite analüütik Liina Kanger 
(liina.kanger@riigikohus.ee, 730 9062). 
 
Eelnõu mõjusid on analüüsinud Annika Jaansoo ja Kertu Vuks.  
 
Eelnõu ja seletuskirja ning sellele eelnevad tegevused on heaks kiitnud kodifitseerimiskomisjon. 
Kodifitseerimiskomisjoni juhtis Justiitsministeeriumi kantsler Margus Sarapuu 
(margus.sarapuu@just.ee, 620 8102), selle liikmed on Siseministeeriumi rahvastiku ja regionaalala 
asekantsler Kaia Sarnet (kaia.sarnet@siseministeerium.ee, 612 5060) ja Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja. 
 
Eelnõu on normitehniliselt ja keeleliselt toimetanud

3
 /-/. 

 
 
1.3 Märkused 
 
Käesolev eelnõu on seotud planeerimisseaduse eelnõuga ning ehitusseadustiku ja 
planeerimisseaduse rakendamise seaduse eelnõuga.  

                                                      
3
 Eelnõu ja seletuskiri toimetatakse pärast kooskõlastusringi.  
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Eelnõu puudutab Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi punkte 165, 170, 503, 785-791 ja 1180. 
 
Eelnõu Riigikogus seadusena vastuvõtmiseks on vajalik poolthäälte enamus. 
 
 
II. SEADUSTIKU EESMÄRK 
 
Ehitusõiguse reguleerimisala piiravad eelkõige põhiseadusest (edaspidi PS) tulenevad sotsiaalse ja 
demokraatliku õigusriigi põhimõte (PS-i § 10), õiguste ja vabaduste piiramise keeld (PS-i § 11), 
ettevõtlusvabadus (PS-i § 31), omandipõhiõigus (PS-i § 32), keskkonna säästmise põhimõte (PS-i §-d 
5 ja 53) ning kohalike omavalitsuste universaalpädevuse põhimõte (PS-i § 154). Ehitusõiguse 
normeerimine aitab tagada ühesuguste põhimõtete kehtivust nii ehitiste kui ka ehitamise suhtes. See 
annab omakorda aluse ehitusõiguse ühe olulisema eesmärgi täitmisele – ohutuse tagamisele.  
 
Omandiõiguse põhimõtte järgi on riigil kohustus sätestada õiguslik raamatistik, et eelkõige üksikisikul 
oleks võimalik oma omandit kaitsta. Samamoodi on riigil kohustus sätestada normid, piiritledes 
omaniku ja teiste isikute kohustused. Selle põhjal peavad igasugused omandikitsendused vastama 
seaduslikkuse ning proportsionaalsuse nõudele. Niikehtivas EhS-s kui ka uues EhS-s on sätestatud 
normidel omandipõhiõigust, sealhulgas ehitusvabadust piirav iseloom. Näiteks ehitusloa andmisel 
annab haldusorgan küll õiguse kinnisasjale ehitada, kuid määrab ära, millises mahus ning mis viisidel 
seda teha tohib. Põhiseaduse mõttest ja sättest tuleneb, et vähem intensiivseid põhiõiguste piiranguid 
võib kehtestada täpse, selge ja piirangu intensiivsusega vastavuses oleva volitusnormi alusel 
määrusega. Omandiõiguse piiranguid võib seada üksnes formaalse seadusega või seaduses 
sisalduva ja eeltoodud nõuetele vastava volitusnormi alusel, aga mitte otse kohaliku omavalitsuse 
üldaktiga. See nõue on sätestatud selleks, et omandiõiguse piirangute seadmisel arvestataks kogu 
riigi territooriumil ühesuguste kriteeriumidega. Võrdse kohtlemise ja ühetaolisuse põhimõttega oleks 
vastuolus see, kui omandiõiguse kaitse oleks riigi erinevates piirkondades ebaühtlaselt tagatud.
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Omandiõiguse elemendid on õigus omandit vabalt vallata, kasutada ja käsutada. Arusaadavalt omab 
planeerimiseõiguse kaudu kinnisasjadele ehituslike reeglite kehtestamine seost eelkõige valdamise ja 
kasutamise elemendiga omandist. Seejuures on selge, et PS-i mõttes kujutab igasugune reeglite 
kehtestamine kinnisasja kasutamise – sealhulgas ehitusliku kasutamise – suhtes piirangu iseloomu. 
Teiste riikide eeskujul võib ka meie PS-i § 32 valguses rääkida nii nimetatud ehitusvabadusest, mis on 
üheks omandiõiguse (ning kitsamalt selle kasutamise elemendi) osaks (kuulub omandigarantii nö 
essentialia hulka).  
 
Ehitusvabaduse all tuleb mõista maaomaniku õigust oma kinnistut hoonestada ja ehituslikult kasutada 
seaduste raames. Viimane asjaolu väärib esiletoomist, sest suvaline ja piiramatu ehitusvabadus ei ole 
omandi õigusega kaitstud. Kui avalik-õiguslikes eeskirjades ei sisaldu sätteid, mis oleksid konkreetse 
ehitusprojekti vastu, on omanikul PS § 32 tagatud ehitusvabaduse alusel õigus saada ehitusluba. 
Seega ei ole põhiseadusega kooskõlas olukord, kus avalik-õiguslikele eeskirjadele vastavale 
ehitusprojektile ehitusloa andmine sõltub haldusorgani kaalutlusõigusest. Niisiis kujutab kogu ehitus-
planeerimisõigus omandiõiguse osaks oleva ehitusvabaduse piirangut. Tulenevalt sellest, et 
ehitusvabadus on omandiõiguse elemendina põhiseaduslikult kaitstud, tuleb silmas pidada, et 
igasugused ehitusplaneerimisõiguslikud muudatused, mis konkreetset kinnisasja puudutavad, alluvad 
täiendavale õiguspärase ootuse ning õiguskindluse kontrollile.

5
  

 
Ehitus- ja planeerimisõigus on olnud reguleeritud planeerimis-ja ehitusseadusega

6
 (edaspidi PES) 

ning kehtivate ehitusseaduse
7
 (edaspidi kehtiv EhS) ja planeerimisseadusega

8
 (edaspidi kehtiv 

PlanS). Vastava valdkonna kodifitseerimise peamised eesmärgid olid ehitus- ja planeerimisõiguse 
valdkonnas kehtiva regulatsiooni korrastamine ja õigusloome kvaliteedi ühtlustamiseks vajalike 
andmete kogumine ja süstematiseerimine ning kehtiva normistiku täiendamiseks või muutmiseks 
vajalike ettepanekute tegemine. Ehitusõigust ning selle eriosasid või –küsimusi analüüsiti koos 
planeerimisõigusega. Analüüsi eesmärk oli süstemaatiliselt vaadata kogu maakasutus- ja 

                                                      
4 
RKÜK 3.12.2007, 3-3-1-41-06. 

5
 L. Kanger. Ehitusseadustiku vajalikkusest. Ülevaade õiguslikest probleemidest kehtivas õiguses ning õiguspoliitilised 

järeldused. Internetis: https://ajaveeb.just.ee/planeerimisseadusjaehitusseadus/.  
6
 Planeerimis- ja ehitusseadus 14.06.1995, RT I 1995, 59, 1006; 2002, 63, 387. 

7
 Ehitusseadus 15.05.2002, RT I, 25.05.2012, 22. 

8
 Planeerimisseadus 13.11.2002, RT I, 14.02.2013, 3. 
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ehitustingimuste seadmise valdkonda selleks, et kujundada ühtne arusaam, mis vastaks ühtlasi 
haldusmenetlusõigusele. Samuti uuriti, millal on ohutusest tulenevalt vajalikud loamenetlused ning 
kuidas oleks kõige paremini tasakaalus efektiivse halduse ning isikute õiguste kaitse põhimõtted.  
 
Seega on eelnõu eesmärk sätestada selged põhimõtted, mõisted, nõuded, ülejäänud 
õigussüsteemiga haakuv loamenetlus, mis ei tekitaks ülemäärast bürokraatiat. Lisaks anda teatud 
juhtudel paindlikkus loamenetlusest vabastamiseks. Ehitusõiguse käsitlemine koos eriehitistega ja -
nõuetega on samuti analüüsi ning käesoleva eelnõu olulisemaid eesmärk. Eriehitistena käsitleti teid, 
raudteid, elektripaigaldisi, sideehitisi, surveseadmeid, köisteid, lifte, tõsteseadmeid ja ehitisi avalikes 
veekogudes. Ehitusõiguse osas analüüsiti veel sügavamalt ehitamist rannal ja kaldal, 
muinsuskaitseehitisi, ohtlike ja olulise ruumilise mõjuga ehitise ehitamist ning ehitusmaterjali ja –
toodet. 
 
Ehitusvaldkonna peamisi probleeme on üldise ehitusõiguse ja erivaldkondade killustatus. Killustatus 
seisneb nii mõistetest arusaamises kui ka loamenetluste kohaldamises. Tihtipeale eiratakse üldisest 
ehitusõigusest tulenevaid nõudeid ja põhimõtteid või tehakse nendest põhjendamatuid erandeid. 
Rakendaja jaoks toob see kaasa halduskoormuse, kus iga ehitise jaoks on vajalik erinõuete järgimine, 
eraldi ehitusprojekti kooskõlastamine ning erinevate loamenetluste jaoks taotluste esitamine.  
 
Seadustiku oluline eesmärk on ka õigusvaldkonna sidustamine planeerimisõigusega. Näiteks on 
oluline, millal on kohustuslik koostada detailplaneering ja millal võib detailplaneeringu asendada 
projekteerimistingimustega. Samuti on tähtis, millised siduvad maakasutus- või ehitustingimused 
tingimused tulevad planeerimisõigusest ja milliste planeeringuliikide alusel saab seada siduvaid 
maakasutus- või ehitustingimusi. Samuti, keda ja millal peab tingimuste paikapanemiseks kaasama ja 
kellega peab tegema koostööd. Piisavalt intensiivne kaasamine on alus, et hoida ära vaidlusi ehitusloa 
saamise menetluses.  
 
 
III. EELNÕU SISU JA VÕRDLEV ANALÜÜS 
 
EhS koosneb üld- ja eriosast. Üldosas kehtestatakse üldsätted ja –põhimõtted ehitusvaldkonnale. 
Samuti sisaldub üldosas ehitustegevuse kontrollimisele suunatud regulatsioon – teavitamis- ja 
loamenetluse ning projekteerimistingimuste menetlusnormistik Üldosas on sätestatud ehitisregistri 
pidamiseks vajalik regulatsioon, lisaks riikliku järelevalve ja vastutuse sätted. Üldosa sisaldab 
regulatsiooni, mis peaks põhimõtteliselt sobituma valdavale osale ehitistele ning ehitustegevusele. 
Seadustiku eriosasse on koondatud kitsama kohaldamisalaga või eesmärgiga regulatsioon. Eriosa 
tuleb lugeda koos üldosaga, eriosas olev säte, kas täpsustab, välistab või muudab üldosas sätestatud 
samasisulist normi. EhS eriosa moodustavad elektri-, raudtee-, tee-, side-, surve- ja tõsteehitised ja 
riigikaitsed ning julgeoleku ehitised, samuti hoone energiatõhususe nõuded ja ehitised avalikus 
veekogus. 
 
ÜLDOSA 
 
§ 1. – 5. Üldsätted 
 
Seadustiku üldsätetes avatakse seaduse eesmärk, selgitatakse selle kohaldamist koosmõjus teiste 
seadustega ning määratletakse olulisimad ja seadustiku regulatsiooni läbivad mõisted. Kui 
tavapäraselt esitatakse seaduse üldsätetes ka reguleerimisala määratlus, siis antud juhul see puudub 
kuna selle sätestamiseks puudub vajadus. Reguleerimisala sättes loetletakse seadustiku eelnõus 
käsitletavad õigusinstituudid või nimetatakse reguleeritav valdkond. Seadustiku reguleerimisala 
sätestamine ei ole vajalik, kui seadustiku pealkiri, eesmärgi sõnastus ja kohaldamisala sätted 
koosmõjus avavad seadustiku reguleerimisala piisavalt.  
 
§ 1. Seadustiku eesmärk 
 
Kehtiv EhS ei sätesta seaduse eesmärki. Teadaolevalt ei ole seaduse eesmärgi sõnastuse 
puudumine praktikas probleeme tekitanud. Seaduse eesmärgi sõnaselge sõnastamine on vajalik 
parema õigusloome huvides, kuna sellele tugineb kogu järgnev regulatsioon. Seadus ei saa 
eksisteerida seaduse enese pärast, seadus peab teenima ühiskonna jaoks olulisi eesmärke. Seaduse 
eesmärgist tuleb lähtuda nii seaduse nõuete täpsustamisel kui ka seaduse rakendamisel. Eesmärgi 
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sõnastusest peab selguma, millised on need väärtused ja õigushüved, mille kaitseks seadus on vastu 
võetud. Seaduse eesmärke ei ole alati küll seaduses eneses sõnaselgelt välja toodud, need 
eesmärgid võivad olla üksnes regulatsioonist või seaduseelnõu seletuskirjast tuvastatavad. Eriti on 
see iseloomulik eelmise kümnendi seadusloomele, nii ei ole erandlik ka kehtiv EhS. Seaduse 
eesmärgi sõnastus on vajalik, hõlbustamaks õigusakti rakendajatel kaalutlusotsuste tegemist 
küsimustes, kus õigusakt ei anna piisavalt täpset vastust seaduse rakendamise praktikas tõusetunud 
küsimusele.  
 
Kehtiva EhS eesmärgid on aimatavad regulatsiooniga kaitstud väärtustest. Kehtiva EhS seletuskirja

9
 

kohaselt oli regulatsiooni eesmärk tagada ohutus. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2002/91/EÜ ehitiste energiatõhususe kohta

10
 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 

2006/32/EÜ, mis käsitleb energia lõpptarbimise tõhusust ja energiateenuseid ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 93/76/EMÜ

11
 ülevõtmise tõttu lisandus seaduse eesmärkide 

sekka ka energiatõhusus. Kehtivale EhS-le eelnenud PESi § 1 lõike 1 kohaselt oli selle seaduse 
eesmärk tagada võimalikult paljude ühiskonnaliikmete huvisid arvestavad tingimused keskkonna 
kujundamiseks, selle kestvaks ja säästvaks arenguks, maakasutuseks ning sotsiaal-majandusliku ja 
territoriaalse planeerimise sidumiseks. Seega on käesoleva seaduse eelnõu eesmärgi sõnastus 
tuletatud suures osas antud valdkonda varem reguleerinud seaduste kirja pandud või nõuetest 
tuletatavatest eesmärkidest.   
 
Kui võrrelda ehitus- ja planeerimisõiguse eesmärke, siis saab öelda, et tegemist on omavahel tihedalt 
seotud õigusharudega. Kui planeerimisõiguse eesmärk on ruumilise planeerimise kaudu luua 
eeldused jätkusuutlikuks arenguks, siis ehitusõigus jätkab sealt, kus planeerimisõiguse kohaldamisala 
lõppeb. Planeeringud loovad eeldused, ehitustegevus on nende eelduste üheks rakendamise 
meetmeks. Kui jätkusuutlikuks arenguks on loodud piisav alus, mis on planeerimisõigusele omasele 
menetluse põhjal kaalutletud, põhjendatud ning erinevaid huvisid arvestav, on ehitusõiguse ülesanne 
ette antud raamistikus realiseerida planeeringus olevad ehitise ja ehitamisega seonduvad huvid 
parimal võimalikul viisil. Kuna ehitusõiguse ja planeerimisõiguse puhul on üksnes tihe seos, kuid mitte 
kattuvust, ei ole otstarbekas neid õigusharusid koondada ühte seadusse. Selleks puudub piisav 
ühisosa. 
 
Käesoleva seadustiku eesmärk on soodustada jätkusuutlikku arengut ning tagada ohutus, ehitatud 
keskkonna toimivus ja eesmärgipärane kasutatavus. Väga üldistatult on areng jätkusuutlik, kui on 
rahuldatud praeguse põlvkonna vajadused ja püüdlused, seadmata ohtu tulevaste põlvkondade 
samasuguseid huve. Ehitusõiguse kontekstis viitab jätkusuutlikkus eelkõige sellele, et ehitis peab 
vastama nii kasutaja kui ühiskonna vajadustele kui ka sellele, et juba ehitise projekteerimisel ja 
ehitamisel tuleb arvesse võtta ehitisega seonduvaid aspekte, seejuures on ajaliseks perspektiiviks 
kogu ehitise elukaar. Arvestada tuleb nii ehitise ehitamise ja kasutamise aegsete nõuetega ja 
seonduvate kuludega, aga ka võimalusega ehitist hiljem muul otstarbel kasutada või ülemääraste 
kuludeta ümber ehitada või lammutada ja lammutusjäätmeid taaskasutada.

12
 Seadustiku eesmärgi 

sõnastus ei pea andma vastust kõigile küsimustele, nagu näiteks kuidas eesmärgid realiseeritakse, 
milline on ühe või teise alameesmärgi tähtsus võrreldes teiste alameesmärkidega.  
 
Sisuliselt on kogu EhS regulatsiooni kõige üldisem eesmärk jätkusuutliku arengu võimaldamine. 
Tegemist on väga abstraktsel tasemel kontseptsiooniga ja seda on ehitusõiguse kontekstis 
täpsustatud mõningate alameesmärkidega. Seaduse eesmärgi sõnastuses on mainitud ka ohutust, 
ehitatud keskkonna toimivust ja ehitise kasutatavust.  
 
- Ohutus hõlmab nii inimese elu, tervise, vara ja keskkonna ohutuse. Jätkusuutlikuks ei saa pidada 
olukorda, kus ehitis või ehitamine kujutab endast reaalset ja vahetut ohtu. Tuleb möönda, et ehitamine 
ei saa kunagi olla täiesti ohutu, kuid ohu realiseerumise suhtes on vaja rakendada abinõusid. Need 
abinõud tulenevad nii ehitusõiguse põhimõtetest kui ka nõuetest.  
 
- Ehitatud keskkonna toimivus on samuti üheks jätkusuutliku arengu alameesmärgiks. Tegemist on 
mõnevõrra subjektiivse eesmärgiga, mida omakorda saab sisustada nõuetega nagu ehitise sobivus 
ümbritsevasse keskkonda ja sotsiaalne toimivus. Ehitis võib olla nii ohutu kui ka eesmärgipäraselt 

                                                      
9 
Internetis: http://goo.gl/bJ49I  01.03.2013. 

10
 EÜT L 1, 4.01.2003, lk 65–71. 

11
 EÜT L 114, 27.04.2006, lk 64–85. 

12
 Jätkusuutliku arengu kohta vaata  põhjalikumat selgitust planeerimisseaduse seletuskirjast. 

http://goo.gl/bJ49I
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kasutatav, kuid kui kasutajad seda piisavalt omaks ei võta, siis on tegemist halvasti toimiva 
lahendusega. Ehitatud keskkonna toimivust tagab hästi koostatud ruumiline planeering, ehitusõiguse 
kontekstis puuduvad ehitatud keskkonna toimivuse eesmärgi saavutamiseks head regulatiivsed 
mehhanismid. Planeering ei sisalda kõiki detailseid lahendusi, planeering viiakse ellu asjatundlikult 
koostatud ehitusprojekti kohase ehitamise kaudu. Suunata ja kontrollida saab projekteerimist ehitusloa 
ja teatud juhtudel ka projekteerimistingimuste menetluse kaudu. Seejuures on ehitusloa menetlus aga 
pigem planeeringule vastavuse kontroll kui täiendavate nõuete esitamine.  
 
- Ehitise eesmärgipärane kasutatavus tähendab, et ehitist peab saama eesmärgipäraselt kasutada. 
Ehitisi luuakse alati teatud eesmärgil kasutamiseks, kasutuseesmärgist sõltuvad ehitisele esitatavad 
nõuded.  
 
 
§ 2. Seadustiku kohaldamine 
 
Seadustiku kohaldamisalast peab selguma, millised objektid ja tegevused on selle seadustikuga 
reguleeritud. Seadustiku kohaldamisala sätestamisel tuleb arvestada mitmete põhimõtetega. Esiteks 
tuleb arvesse võtta asjaolu, et uus EhS ei ole mitte ainult kehtiva EhS uus redaktsioon, vaid selle 
sisuline ja vormiline edasiarendus ning valdkonda kodifitseeriv üldseadus.  
 
§ 2 lõike 1 kohaselt kohaldatakse seadustikku ehitistele ning nende kavandamisele, ehitamisele, 
kasutamisele ja hooldamisele niivõrd, kuivõrd seda ei ole reguleeritud muu seadusega. Sellise 
kohaldamisala määratlemise puhul on keskse tähtsusega nimetatud mõistete määratlemine. Eelkõige 
on olulised ehitise ja ehitamise mõisted. Nendest mõistetest selgub eelnõu rakendamise ulatus. Selles 
mõttes ei saa kohaldamisala sätted olla ammendavad. Kohaldamisala sätetest ei pea selguma kõigi 
seaduses sätestatud normide kohaldamine. Teatud õigusinstituutide rakendamise küsimused võivad 
olla reguleeritud seadustiku teistes sätetes. Näiteks võib ehitusprojekti regulatsioonis täpsustada, 
millise ehitise või ehitamise puhul ehitusprojekt nõutav ei ole või milline peab ehitusprojekt olema. 
Niisamuti võib ehitusloa juurde käivate sätete puhul välistada loakohustusest teatud ehitised või 
ehitamise. 
 
§ 2 lõike 2 kohaselt ei kohaldata seadustikku päästesündmuse toimumisel, ohu tõrjumisel ja 
kõrvaldamisel ning päästesündmuse tagajärgede leevendamisel viivitamata tehtavale, vältimatust ja 
edasilükkamatust vajadusest tulenevale ehitamisele. Selle lõike all on mõeldud eelkõige juhtumeid, 
kus päästetööde käigus on vaja näiteks ehitise osa lammutada ja see asendada ajutiste osadega. 
Samuti on selle sättega hõlmatud olukord, mil ohu tõrjumine eeldab ehitamist. Mõistagi ei saa selliste 
lammutustööde tegemisel eeldada päästjatelt vastava lammutusprojekti ning kohaliku omavalitsuse 
üksuse loa olemasolu. Selliste tööde puhul ei saa isegi tõusetuda küsimus, kas tööde tulemus peaks 
vastama seaduses ehitisele või ehitamisele sätestatud nõuetele. Näiteks ei saa eeldada, et 
gaasiplahvatuse tõttu hävinud välissein asendatakse kohe nõuetele vastava seinaga. Piisab, kui on 
tagatud ohutus ning ehitise esialgne toimivus on võimaluste piires kiirelt taastatud. See ei välista 
ehitise omaniku kohustust päästetööde järgselt viia ehitis kooskõlla ehitisele esitatavatele nõuetega.  
 
Päästesündmuse mõiste on seotud päästeseaduse

13
 § 3 lõikega 1, kus päästesündmus on ootamatu 

olukord, mis vahetult ohustab füüsikaliste või keemiliste protsesside kaudu inimese elu, tervist, vara 
või keskkonda tulekahju, loodusõnnetuse, plahvatuse, liiklusõnnetuse, keskkonna reostuse või muu 
sarnase olukorra korral. 
 
§ 2 lõiked 3 ja 4 sätestavad teiste seaduste kohaldamise. Nii ei kohaldata EhS maavara 
kaevandamisele, välja arvatud niivõrd, kuivõrd kaevandamist reguleeriv seadus ei sätesta teisiti. 
Samuti, et seadustikus ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, 
arvestades käesoleva seadustiku erisusi. 
 
§ 2 lõige 5 sätestab EhS kohaldamise erisused riigikaitselistele ja julgeoleku ehitistele. Kui EhS 
reguleeritava ehitamise kohta käiv teave on reeglina avalik, siis riigikaitseliste ehitiste puhul ei saa 
ehitist ja ehitamist käsitlev kogu teave olla avalik. Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadus 
sätestab salastatuse tasemed ja korra ka ehitistele, millest tuleks ehitamisega seotud andmete 
esitamisel ja lubade taotlemisel lähtuda. Näiteks on salastatud Kaitseväe ja Kaitseliidu relva- ja 
lahingumoonaladusid käsitlev teave kogumis, mis salastatakse piiratud tasemel 20 aastaks. Samuti ei 

                                                      
13

 Päästeseadus 05.05.2010, RT I, 29.12.2011, 206. 
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ole mõeldav EhS kohaldamine Kaitseväe ja Kaitseliidu väljaõppe käigus ajutise iseloomuga ehitiste 
ehitamisele. 
 
§ 2 lõike 6 kohaselt tuleb ehitamisega kaasnev keskkonnamõju hinnata keskkonnamõju hindamise ja 
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse

14
 (edaspidi KeHJS) kohaselt. KeHJS kohaldub ka iseseisvalt, 

tegemist on üksnes informatiivse viitega. Keskkonnamõjude hindamine on iseseisev menetlus, mille 
algatamise otsustab loa andja (üldiselt ehitusloa andja). Nii ehitusloamenetluse kui keskkonnamõjude 
hindamise menetluses on mitmeid sarnaseid etappe, mida oleks menetluse ökonoomika seisukohast 
mõistlik ühildada. Näiteks on keskkonnamõju hindamise aruande avalikustamise ja arutelu 
korraldamine ühildatav ehitusloa menetluses nõutava puudutatud isikute kaasamisega. 
 
 
§ 3. Ehitis 
 
Ehitise mõiste on käesoleva seadustiku keskne mõiste. Asja ehitiseks klassifitseerimine tähendab 
eelkõige ehitisele esitatavate nõuetega arvestamise kohustust. Samuti tähendab see kohustust 
arvestada ehitamisele esitatavaid nõudeid. Ehitamine on defineeritud ehitise mõiste kaudu. See ei 
tähenda siiski, et kõiki seaduses sätestatud nõudeid tuleks täiel määral igal juhtumil kohaldada. Nii 
ehitisele kui ehitamisele esitatavad nõuded on diferentseeritavad lähtuvalt ehitise olemusest, selle 
keerukusest ja mõjust ümbruskonnale. Ehitise mõiste sisustamine lähtub regulatsiooni eesmärkidest ja 
sellest tulenevatest vajadustest. Arvestades, et EhS eesmärk on olla valdkonna õigust kodifitseeriv 
seadus, peab ehitise mõiste olema võimalikult lai. EhS eesmärk on hõlmata kõiki ehitisi, sealhulgas ka 
selliseid objekte, mis tavatähenduses ehitisena käsitletavad ei ole. Seejuures tuleb märkida, et ehitise 
mõiste on ka kehtivas seaduses väga lai ja kõikehõlmav. See ei tähenda, et kõikide ehitise mõistega 
hõlmatavate objektide suhtes peab rakenduma loakohustus. Loakohustus võib objekti või tegevuse 
osas olla erinev või sootuks puududa.  
 
§ 3 lõige 1 sätestab ehitise mõiste. Ehitise mõiste sisustamisel on lähtutud kehtivast õigusest ja selle 
rakenduspraktikast, sealhulgas Riigikohtu poolt antud tõlgendustest. EhS ehitise mõiste ei ole 
sisuliselt erinev kehtivas seaduses kasutuses olevast ehitise mõistest. Mõistest on üksnes välja jäetud 
sellised komponendid, mille osas puudub tegelikult üksmeel ja mille osas Riigikohus on möönnud 
nende sisulist ebaolulisust.  
 
Kehtiva EhS kohaselt on ehitis aluspinnasega kohakindlalt ühendatud ja inimtegevuse tulemusena 
ehitatud terviklik asi. Ehitised jagunevad hooneteks ja rajatisteks. Hoone on väliskeskkonnast katuse 
ja teiste välispiiretega eraldatud siseruumiga ehitis. Hoone, mille ruumiõhu kvaliteedi tagamiseks, 
sealhulgas temperatuuri hoidmiseks, tõstmiseks või langetamiseks, kasutatakse energiat, on 
sisekliima tagamisega hoone ning rajatis on ehitis, mis ei ole hoone. Rajatistest koosnevat ehituslikku 
kompleksi võib käsitleda ühe rajatisena. Rajatis on muu hulgas ka seikluspark, mänguväljak ja mere 
või siseveekogu põhja süvendamise teel rajatud laevakanal. Sellisteks funktsionaalselt 
koostoimivateks rajatisteks on ka puhkepargid, laudteega kaetud matkarajad või mingid muud ühe 
kindla funktsiooniga ehitiste kompleksid. Kehtivas EhS-s sätestatud ehitise mõiste allikas on sellele 
eelnenud PES, mille kohaselt oli ehitis samuti hoone või rajatis. Hoone määratleti kui maapinnaga 
püsivalt ühendatud, katuse, välispiirete ja siseruumiga ehitis ning rajatis kui maapinnaga püsivalt 
ühendatud, inimtegevuse tulemusena valminud ehitis, mis ei ole hoone. 
 
Kehtivas EhS-s esitatud ehitise mõiste elemente on Riigikohus mitmes kaasuses analüüsinud. Näiteks 
on Riigikohtu kriminaalkolleegium kohakindlalt ühendatuse osas sedastanud, et ehitisena tuleb mõista 
inimtegevuse tulemusena ehitatud terviklikku asja, mille asukohta ei suuda selle omanik omal jõul 
muuta ja mille teisaldamine on võimalik üksnes abivahendeid kasutades

15
. Kuigi tegemist oli 

kriminaalkolleegiumi seisukohaga, mis lähtus ühe kriminaalasja asjaoludest ja ei saa seega olla 
ehitusõiguse jaoks üldistava tähendusega, annab see teatud suunise ehitise mõiste määratlemisel. 
Ehitise mõiste sisustamisel on arvesse võetud Riigikohtu halduskolleegiumi seisukohta, mille kohaselt 
ei piisa ehitise määratlemisel üksnes selle tuvastamisest, kas asi on rajatud inimtegevuse käigus ning 
kas ja kuidas on see teisaldatav. Oluline on asja ehitisena määratlemisel arvestada ka selle asja 
põhilist kasutusotstarvet (eesmärki), kasutamise viisi, kestvust ja muid asja iseloomustavaid 
tunnuseid, mis kogumis võimaldavad eristada ehitist teistest asjadest.

16
  

                                                      
14

 Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus 22.02.2005, RT I, 21.12.2011, 15.  
15

 RKKK 19.06.2006, 3-1-1-44-06. 
16

 RKHK 21.02.2011, 3-3-1-80-10. 
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Seega on väljapakutud ehitise mõiste kehtiva EhS ehitise mõiste ja Riigikohtu lahendite sümbioos. 
Mõistest on välja jäetud mitmetimõistetavad ja üleliigsed mõisteosad. Näiteks, kuivõrd ehitis on asi, 
siis ei ole vaja mõistes rõhutada asja terviklikkust. Kui ei ole teisiti määratletud, tuleb terviklikkust alati 
eeldada. Kuna ehitise mõiste peaks hõlmama ka liigutatavaid asju nagu tooted, mida võidakse 
kasutada nagu tavapäraseid ehitisi (näiteks ehitussoojakud), siis on välja jäetud segadust tekitav fraas 
„kohakindlalt ühendatud“. Asja „kohakindlalt ühendatud“ mõtet kannab edasi fraas „aluspinnasega 
ühendatud või sellele toetuv“. 
 
Selline ehitise mõiste võimaldab lahendada ka kehtiva õiguse rakendamisel ilmnenud ehitise ja toote 
(seadmed jmt) eristamise probleeme. On tooteid, mis oma kasutusviisi tõttu võiks pigem ehitisteks 
kvalifitseeruda, samas ei pruugi see vastata nende toodete algsele otstarbele. Primaarne probleem 
taolistel juhtudel ei ole asja kui toote hõlmamine nõuetega. Toote hõlmamine ei ole oluline neile 
kohalduvate nõuete osas, toodetele tuleb regulatsioon muudest õigusaktidest. Olulisust omab toodete 
hõlmamine ehitise mõistega üksnes põhjusel, et neil toodetel võib olla märkimisväärne mõju avaliku 
ruumi kujundamisel ja seega peab neid saama planeeringuliselt ja loamenetluslikult kohelda 
samamoodi kui ehitisi. On tooteid, mille mõju avaliku ruumi kujundamisele võib teatud kasutusviisi 
puhul olla vähemalt samaväärne tavatähenduslikult mõistetavate ehitistega, näiteks merekonteinerit 
võib kasutada kui kioskit, garaaži, ehitussoojakuna. Asjaolu, et merekonteineri algne kasutusotstarve 
oli kauba vedu, ei saa välistada asja käsitlemist ehitisena, kui kasutusotstarve selleks alust annab.  
 
§ 3 lõike 2 kohaselt on ehitis rajatis või hoone. Rajatis on mis tahes ehitis, mis ei ole hoone. Kuna 
tavatähenduses on hoone mõiste selge, siis on vaidluste vältimiseks pigem õigem hoone definitsiooni 
mitte sätestada. Senine praktika on näidanud, et hoonet defineerides on mingi aja möödudes esile 
kerkinud vajadus hoone mõistet täiendada või tõlgendada. Liiatigi ei ole ehitise eristamine hoone või 
rajatisena ehitusõiguslikult määravat tähtsust omav aspekt. Defineerida tuleb selliseid mõisteid, mis ei 
ole tavatähenduses arusaadavad, mida on võimalik mitmeti tõlgendada või mida kasutatakse 
tavatähendusest erinevas tähenduses. Hoone ja rajatise definitiivne eristamine ei ole oluline. 
Tähendust omab see EhS kontekstis vaid teavitamise ja loakohustuslike juhtude kirjeldamisel. Siiski 
on hoone ja rajatise definitsioonid lisatud, eelkõige arvestades huvigruppide tagasisidet. EhS-s 
defineeritud ehitise ja selle alamõisted leiavad kasutamist ka muudes õigusvaldkondades, kus alati ei 
pruugi piisata hoone ja rajatise tavatähendusest. 
 
§ 3 lõikes 3 täpsustatakse, et funktsionaalselt koos toimivat süsteemi või ehituslikku kompleksi, võib 
käsitada kõnesoleva seaduse loamenetluse tähenduses ühe ehitisena. Näiteks on enamikel hoonetel 
ka nendega ühendatud rajatisi, näiteks juurdepääsutee. Neid rajatisi tuleks üldjuhul käsitada 
iseseisvate ehitistena. Sellisel juhul tuleks iga sellise ehitise suhtes algatada eraldi loamenetlus. 
Kuivõrd taoline lahendus ei ole mõistlik, võib loamenetluse raames kõiki ühe projekti raames 
ehitatavaid ehitisi käsitleda koos ja kohaldada neile seega ühtset loamenetlust.  
 
§ 3 lõikes 4 esitatakse avalikkusele suunatud funktsiooniga ehitise definitsioon. Avalikkusele 
suunatud funktsiooniga ehitise eristamine muudest ehitistest tuleneb vajadusest neid ehitisi 
regulatsioonis eraldi käsitleda. Tulenevalt ehitise avalikkusele suunatusest on vaja taoliste ehitiste 
suhtes rakendada põhjalikumat kontrollimenetlust. Avalikkusele suunatud funktsiooniga ehitise mõistet 
ei ole kehtivas õiguses defineeritud, kuid küll on seda kasutatud. Näiteks kehtiva EhS § 15 lg 1 p 1 
kohaselt ei saa väikeehitis olla avalikkusele suunatud funktsiooniga ehitis, kuigi see võiks mõõtmete 
kohaselt olla väikeehitis. Ka käesolevas seadustikus sõltub ehitise kvalifitseerimisest avalikkusele 
suunatud funktsiooniga ehitiseks vaid see, kas taolise ehitise ehitamiseks on vaja ehitusluba või mitte.  
 
§ 3 lõikes 5 esitatakse ajutise ehitise mõiste. Ajutine ehitis on piiratud ajavahemikuks ehitatud ehitis, 
mis ettenähtud kasutusaja möödumisel lammutatakse. Kui ehitusõiguslikult ei ole ajutise ehitise mõiste 
märkimisväärse tähtsusega, siis planeerimisõigust arvestades on tegemist siiski olulise mõistega. 
Ajutisi ehitisi ei pea nende ajutise iseloomu tõttu planeerima planeeringumenetlusega. Sisuliselt on 
tegemist ka kehtivas õiguses kasutusel oleva mõistega. Säte ei sisalda sisulisi muudatusi.  
 
Ehitise mõiste puhul ei ole võrdlusriikide näited asjakohased. Ehitise, ja ka teiste mõistete, 
sisustamine sõltub regulatsiooni vajadustest. Võrdlusriikide õiguses kasutust leidnud mõisted ei ole 
üks-üheselt Eesti õigusse üle toodavad, arvestada tuleb nii õigussüsteemi eripäradega, 
väljakujunenud traditsioonidega kui ka Eesti õiguses juba juurdunud mõistetega. 
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§ 3 lõikes 6 kehtestatakse volitusnorm majandus- ja kommunikatsiooniministrile. Volitusnorm annab 
õiguse määratleda ehitise tehniliste andmete loetelu. Tegu on kehtiva EhS § 26 lõikele 4 sarnase 
volitusnormiga. Ehitise tehniliste andmete loetelu on eelkõige vajalik, et andmete loetlemisel ja 
kasutamisel oleks tagatud ühtsus. Ehitise tehnilised andmed on seotud veel ehitusprojektile 
esitatavate nõuetega, ehitise teatise ja ehitusloa vorminõuetega ning ehitisregistri andmetega.  
 
 
§ 4. Ehitamine 
 
Kehtiv EhS põhineb loogikal, mille kohaselt tegevusele esitatavad nõuded ja loamenetlused sõltuvad 
pelgalt asjaolust, kas tegevus on käsitatav ehitamisena või mitte. Regulatsiooni peamiseks puuduseks 
on asjaolu, et iga erisuse tegemiseks (näiteks akende vahetamise välistamine loamenetluse juurest) 
tuleb muuta kas kogu regulatsiooni läbivalt või välistada tegevus ehitamise mõiste või loamenetlusest 
või lisada vastava tegevuse suhtes erinorm. Sellest lähtuvaid muudatusi on kehtivas EhS aja jooksul 
tehtud mitmel korral. Sellisest regulatsioonitehnikast tekkivate probleemide vältimiseks on käesolevas 
seadustikus ehitamise mõiste puhul valitud teistsugune lähenemine ja lähtutud järgmistest 
eesmärkidest: 
- ehitamise mõiste peab olema võimalikult suures kooskõlas tavakeeles ehitamisena mõistetava 
tegevusega; 
- ehitamise mõiste peab olema võimalikult kõikehõlmav ja arvestama eesmärgiga hõlmata kõiki 
seadusega reguleeritud valdkondade ehituslikke tegevusi; 
- ehitamise mõiste ei tähenda, et kõiki hõlmatavaid tegevusi peaks seadustik käsitlema ühte moodi. 
Regulatsioon võib tegevusi käsitleda diferentseeritult.  
 
Ehitamise definitsiooni kõikehõlmavus ei tähenda, et iga tegevus vajaks edaspidi ehitusluba või 
pädevat isikut. Sõltuvalt tegevusest on seadustikus sätestatud kas loa taotlemise või teatise esitamise 
kohustus. Selliselt on seadusega hõlmatud kõik ehitamise mõistega hõlmatud tegevused. 
 
§ 4 lõikes 1 sätestataksegi eelnevaid kaalutlusi arvesse võttev ehitamise definitsioon. Ehitamine on 
ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine ja mistahes muu ehitisega seonduv tegevus, mille 
tulemusel muutuvad ehitise füüsikalised omadused, sealhulgas on ehitamine ka ehitise lammutamine. 
Ehitamine on ka pinnase ja katendi ümberpaigutamine sellises ulatuses, millel on oluline püsiv mõju 
ümbritsevale keskkonnale ja kui see on funktsionaalses seoses ehitisega. Sellise mõiste eesmärk on 
tagada, et tavamõistes ehitamisena käsitletavad tegevused oleksid EhS kohaldamisalas. 
 
§ 4 lõigetes 2, 3 ja 4 määratletakse mõned olulisemad ehitamise alaliikide definitsioonid: laiendamine, 
ümberehitamine, lammutamine. Valdkondlikes seadustes on kasutusel erinevad mõisted, seejuures 
sageli kasutatakse neid tähistamaks sisuliselt samu tegevusi, näiteks lammutamine ja likvideerimine. 
EhS-s ei ole vaja kõiki võimalikke ehitamise liike defineerida. Defineerimist vajavad vaid need mõisted, 
mida seaduses tegelikult ka kasutatakse ehk millest sõltub regulatsiooni kohaldamine. 
 
§ 4 lõige 2 määratleb ehitise laiendamise. Ehitise laiendamise mõistet võrreldes kehtiva seadusega 
muudetud ei ole. Ehitise laiendamine on ehitamine, mille käigus muudetakse olemasolevat ehitist 
sellele juurde- (külge-), peale- või allaehitamisega.  
 
§ 4 lõige 3 määratleb ehitise ümberehitamise mõiste. See on tulenevalt EhS laiemast kohaldamisalast 
laiemalt määratletud ja ei vasta kehtiva EhS rekonstrueerimise kitsale käsitlusele.  
 
Ümberehitamine on selline ulatuslik ehitamine, mille käigus ehitise kvalitatiivsed omadused muutuvad. 
Ümberehitamine võib hõlmata nii lammutamist ja seejärel olemuslikult sarnase ehitise ehitamist. Uue 
kvaliteedi loomine on ümberehitamist ja remonti eristav kriteerium. Näiteks: kui tee liikluskoormus 
muutub, ehitatakse tee ümber – paigaldatakse uus katend ehk viiakse kooskõlla seisundinõuetega, kui 
parandatakse teel olevaid löökauke on tegemist remondiga. Ümberehitamine ei pea tervikuna olema 
loakohustuslik. Loakohustuslikkuse üheks kriteeriumiks on ruumiline mõju. Ümberehitamisega ei 
pruugi kaasneda muutused ehitise ruumilises mõjus. 
 
Kehtivas EhS-s on ümberehitamine defineeritud kitsalt: ümberehitamine ehk rekonstrueerimine on 
ehitise piirdekonstruktsioonide muutmine ning kande- ja jäigastavate konstruktsioonide muutmine ja 
asendamine. Kehtivas EhS määratletud rekonstrueerimise mõiste on kohaldatav üksnes hoonetele, 
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samas on rekonstrueerimist ka rajatiste puhul. Selline kitsas mõiste ei sobi kõikide ehitiste puhul, 
sealhulgas ka kehtiva seaduse mõiste on sisu poolest liiga kitsas. Näiteks hõlmab olulise 
rekonstrueerimise mõiste ka tehnosüsteemidega seonduvaid tegevusi. Oluline rekonstrueerimine on 
küll eraldi mõistena käsitletud, kuid seaduse lugeja võiks eeldada, et tegemist on rekonstrueerimise 
alamõistega.  
 
Sätet on täiendatud lausega, et ehitise ümberehitamisena ei käsitleta olemasoleva ehitise 
põhielementide kasutamist olemuslikult teise ehitise ehitamiseks. Täienduse eesmärk on välistada 
ümberehitamise mõiste kuritarvitused, kus olemasoleva ehitise (nt garaaž, kuur vms) 
rekonstrueerimise või ümberehitamise nime all püstitatakse olemuslikult uus ehitis, näiteks elumaja. 
Olemasoleva ehitise põhielemendi (nt vundamendi) kasutamine olemuslikult uue ehitise ehitamiseks 
on käsitletav püstitamisena. Püstitamise puhul tuleb aga lisaks ehituslikele nõuetele järgida ka 
planeeringulisi või muid nõudeid. Näiteks tuleb järgida keeldu kaitsealal uusehitisi püstitada.  
 
§ 4 lõige 4 sisaldab lammutamise mõistet. Tegemist on uue mõistega. Kehtivas EhS on ehitise 
lammutamine küll ehitamise mõiste üks komponent, kuid lammutamise definitsiooni antud ei ole. 
Arvestades eelnõu kohta esitatud tagasisidet on lisatud ka lammutamise definitsioon. Ehitise 
lammutamine on ehitamine, mille käigus ehitis eemaldatakse kas osaliselt või täielikult. Kui 
lammutamise eesmärk on ehitada lammutatud ehitise asemele olemuslikult sarnane ehitis, kasutades 
olemasoleva ehitise elemente, on tegemist ehitise ümberehitamisega. Kui täieliku lammutamise puhul 
saab rääkida selle eemaldamisest aluspinnasest, siis osaline lammutamine võib tähendada ehitise 
mahu või muude parameetrite vähendamist, ehitise osa eemaldamist jms.  
 
Kehtiva EhS ehitamise mõiste tõlgendamise ja rakendamise praktikast saab tuua järgnevaid 
probleeme. Probleemid on tekkinud vaatamata sellele, et kehtiva seaduse muutmiste käigus on 
ehitamise mõistet järjest detailsemalt ja eelduslikult järjest paremini määratletud. Kehtiva EhS 
regulatsioon on definitsioonipõhine – kõik ehitamisega seonduvad nõuded, piirangud ja menetlused 
rakenduvad kogu mõistega hõlmatud objektide või tegevuste ringile. Näiteks selleks, et mitte 
rakendada avatäidete (aknad ja uksed) vahetamisele ehitusloa regulatsiooni kohaldumist, välistati 
selline tegevus ehitamise mõiste alt vaatamata sellele, et tavatähenduses on siiski tegemist 
ehitamisega.  
 
Kehtiva PlanS § 3 lg 1 p 2 järgi on detailplaneeringu koostamine kohustuslik uute hoonete 
püstitamiseks. Seetõttu on tekkinud küsimus, kas olemasoleva ehitise lahtivõtmine ja uues kohas 
püstitamine on mõistetav „uue“ ehitise püstitamisena. Piirkonna jaoks, kuhu ehitis taaspüstitatakse, on 
kindlasti tegemist uue ehitisega, samal ajal kui ehitis iseenesest ei ole uus, sest suur osa 
kasutatavatest ehitusmaterjalidest ja/või -toodetest olid juba enne kasutusel. Kehtiva EhS kohaselt on 
tegemist vanas kohas ehitise lammutamisega ja uues kohas ehitise püstitamisega. Planeeringulisest 
aspektist lähtudes on sellisel juhul tegemist siiski uue ehitise ehitamisega.  
 
Mõnes mõttes sarnane küsimus tekib tehasetingimustes valmistatud moodulmajadega, mida võiks 
käsitada ehitustoodetena seni, kuni nad ei ole maaüksusele püstitatud. EhS rakendub sellise ehitise 
vundamendi ehitamisele ja kommunikatsioonidega ühendamisele ning samuti toote paigaldamisele. 
EhS väljapakutud ehitamise mõiste kohaselt ei ole oluline, kas taoline ehitis on uus või mitte. Tegemist 
on vaieldamatult ehitamisega.  
 
Kehtiva EhS puhul on tekitanud tõlgenduslikke küsimusi ehitamise alaliigid. Näiteks rekonstrueerimise 
puhul on küsitav, kas maja välisseina ülevärvimine on käsitatav ehitamise või lihtsalt remondina. Kas 
selle raames muudetakse ehitise piirdekonstruktsioone (rekonstrueerimine) või mitte? Samuti võib 
väita, et ehitise püstitamisel on sellised värvimistööd käsitatavad ehitamisena, kuna need tehakse 
ehitise püstitamise käigus ja neile peab laienema ka ehitise garantii. Samas olemasoleva ehitise 
analoogilised tööd tõenäoliselt siiski ei ole käsitatavad ehitamisena (kuigi fassaaditööde asjatundmatul 
tegemisel on oht kahjustada hoone sisekliimat, mis omakorda on ohuks tervisele). Seega on tegemist 
olukorraga, kus osad tööd, nt värvimine, ei ole ehitamine kehtiva EhS tähenduses, samas kui neid töid 
tehakse ehitamise käigus, siis laienevad sellistele töödele kõik nõuded, sh ka ehitise garantii. Ka 
sellise probleemi tekkimine on välja pakutud ehitamise mõiste puhul välistatud. 
 
Kehtiva EhS ehitamise mõistest on välistatud ka üksikelamu, suvila, aiamaja, taluhoone, väikeehitise 
või kahe ja mitme korteriga elamus ühe korteri, trepikoja või keldri piires välimistes seintes olevate 
avade sulgemiseks mõeldud ehitise osade (avatäidete) asendamine, kui asendamisel jääb avatäidete 
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asukoht konstruktsioonis samaks ning ei muutu ehitise tuleohutusomadused ega välisilme (kehtiv EhS 
§ 2 lg 9). Tavatähenduses oleks nende tööde puhul tegemist ehitamisega. Regulatsioonile lisab 
keerukust ka asjaolu, et kuigi eelpool kirjeldatud tegevused ei ole üldiselt ehitamise mõistega 
hõlmatud, on need teatud juhtudel käsitletavad ehitamisena. Kusjuures tegevuse ehitamise mõiste alla 
kuulumine sõltub tegevuse asukohast või ehitise välisilme muutumisest, sõltumata ehitise asukohast. 
Kui detailplaneeringu kohustusega miljööväärtuslikel hoonestusaladel asendatakse hoone välimisi 
avatäiteid või kui asendatakse kahe ja mitme korteriga elamus korteri, trepikoja või keldri piires välimisi 
avatäiteid ja kui seeläbi muutub ehitise välisilme (kehtiv EhS § 16 lg 1 p 4 ja 5). Sellist lahendust, 
olgugi et põhjendatud, ei saa pidada heaks lahenduseks, kuna muudab regulatsiooni ülemäära 
keerukaks. Lihtsam oleks sätestada ehitamise üldmõiste ning järgnevas regulatsioonis välistada 
teatud nõuete laienemine teatud tegevustele.  
 
Kokkuvõttes, analüüsides kehtiva EhS ehitamise mõistet, on ilmselge, et probleemne on taoline 
definitsioonipõhine regulatsioonitehnika. Ehitamise mõiste peab olema võimalikult üldine, 
kõikehõlmav, seaduse muu regulatsioon peab erinevaid ehitustegevusi käsitlema asjakohaselt ja 
diferentseeritult. Sellist lähenemist eelnõus väljapakutud ehitamise mõiste ka võimaldab. 
 
Ka ehitamise mõiste puhul ei ole võrdlusriikide näited otseselt asjakohased. Ehitamise mõiste 
sisustamine sõltub eelkõige regulatsiooni vajadustest. Võrdlusriikide õiguses kasutust leidnud mõisted 
ei ole üks-üheselt Eesti õigusse üle toodavad, arvestada tuleb õigussüsteemi eripäradega ja 
traditsioonidega, sealhulgas ka Eesti õiguses juba juurdunud mõistetega. Mitmetes võrdlusriikides ei 
ole ehitamist kui tegevust üldse defineeritud. Võrdlusriikides, kus ehitamine on defineeritud, on seda 
tehtud samuti üpris kõikehõlmavalt. Võrdlusriikidest on ehitamist kui tegevust maininud Itaalias

17
, 

Iirimaal
18

 ja Uus-Meremaal. Itaalia ja Iirimaa ehitusõiguses on sätestatud, et ehitamine hõlmab ka 
asjade (näiteks autokaravan vms) püsivat paigutamist või jätmist paikseks elamiseks, töötamiseks või 
ladustamiseks. Uus-Meremaal on sätestatud loetelu, kus öeldakse, et ehitamine on: 
- ehitisel või ehitisega seonduv töö, sealhulgas ehitise püstitamine, muutmine, lammutamine või 
eemaldamine; 
- töö krundil, mis mõjutab seda, kuidas krundil olev ehitis vastab ehituskoodeksi nõuetele; 
- ehitusplatsi ettevalmistustööd, sh pinnasetööd; 
- ehitise kavandamine. 
 
 
§ 5. Ehitusprojekt 
 
Ehitusprojekti puhul ei ole tegemist uue mõistega. Sisuliselt lähtub ehitusprojekti mõiste kehtivast 
õigusest. Uuendus võrreldes kehtiva õigusega on vaid mõiste sõnastamine eesmärgi kaudu. Kehtiva 
EhS kohaselt on ehitusprojekt eelkõige dokument või dokumentide kogum. Samuti on ehitusprojekti 
mõiste sõnastamisel arvestatud põhimõttega, et selline mõiste peab sobima ühtviisi hästi nii hoonetele 
kui ka rajatistele.  
 
Kehtiva EhS § 2 lg 5 sätestab, et projekteerimise tulemuseks on ehitusprojekt, kehtiva EhS § 18 lg 1 
kohaselt on ehitusprojekt ehitise või selle osa ehitamiseks ja kasutamiseks vajalike dokumentide 
kogum, mis koosneb tehnilistest joonistest, seletuskirjast, hooldusjuhendist ja muudest asjakohastest 
dokumentidest. Samas mainitakse eel-, põhi-, ja tööprojekti. Rakendusanalüüsis on leitud, et kehtiv 
seadus määratleb vaid kahte erinevat ehitusprojekti ehk etappi: ehitusloa taotlemisel esitatav 
ehitusprojekt (EhS § 23 lg 10) ja kasutusloa taotlemisel esitatav ehitusprojekt. Mõlemat on käsitletud 
ehitusprojektile esitatavate nõuete kaudu, ehk teisisõnu - õigusaktis on kirjeldatud, mida peab 
ehitusprojekt vastaval hetkel sisaldama. Mõisteliselt ei tehta aga erinevate etappide ehitusprojektidel 
vahet, mõlemat nimetatakse ehitusprojektiks. Seaduse tasemel ei pea eristama ehitusprojekti etappe. 
Seaduse sõnastus peab olema ja jääma võimalikult abstraktseks, võimaldamaks seaduse tõrgeteta 
toimimist pikema aja jooksul. Tasub märkida, et Eesti õigus on ehitusprojekti küsimustes niigi üleliia 
detailidesse laskuv, võrdlusriikide õiguses ei ole sageli ehitusprojekti isegi mainitud.  
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 Itaalia ehitusseadus. Testo Unico in Materia Edilizia (D.P.R. 380/2001). Internetis: 
http://www.altalex.com/index.php?idstr=25&idnot=3600. 
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 Iirimaa ehitusseadus. Building Control Act 2007.  
Internetis: http://www.irishstatutebook.ie/2007/en/act/pub/0021/index.html.  
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Ehitusprojekti mõiste on ehitusprojektile esitatavate nõuete alt eraldi põhimõistete juurde välja toodud, 
et seadustikku läbivad mõisted paikneksid süstemaatiliselt ühes kohas. Ehitusprojekti kohta täpsemalt 
vaata ehitusprojektile esitatavate nõuete paragrahvi kohta antud selgitusi.   
 
 
§ 6. Ehitise korrashoid 
 
Ehitise korrashoiu mõiste on uus, kehtiv õigus ehitise korrashoidu ei käsitle. Ehitise korrashoiu mõiste 
vajadus seondub seadustikus sätestatud ehitise korrashoiu kohustusega, vaata täpsemalt ehitise 
kasutamisele ja korrashoiule esitatavate nõuete juures esitatud selgitusi.  
 
Ehitise korrashoiu mõiste lähtub kinnisvara korrashoiu standardist EVS 807. Selle kohaselt on 
kinnisvara korrashoid kinnisvara eluea jooksul elluviidavate tehniliste ja administratiivsete tegevuste 
kompleks selleks, et säilitada ja/või taastada olukord, mille korral korrashoitav vara säilitab oma 
kasutatavuse ning vastab kavandatud otstarbe täitmiseks esitatud tingimustele.  
 
 
§ 7. – 10. Põhimõtted 
 
Kehtivas EhS-s ja käesoleva seadustikuga asendatavate teistes seadustes ei ole enamasti sätestatud 
valdkonnaspetsiifilisi põhimõtteid. EhS-s on välja toodud mitmed ehitusvaldkonna spetsiifilised või 
ehitusvaldkonnale kohandatud põhimõtted. Lisaks EhS sätestatud põhimõtetele on asjakohased ka 
muud põhimõtted, sealhulgas haldusmenetluslikud ja PS-st tulenevad põhimõtted.  
 
Õiguse põhimõtted on sisuliselt väga kõrge abstraktsuse tasemega eesmärgilised õigusnormid. 
Põhimõtted on tuletatavad õigusest enesest - need kajastavad seaduse eesmärkide taga olevaid 
väärtusi. Põhimõtetes peab kajastuma seaduse eesmärgile vastava tegevuse viis ja sellest peab 
selguma, miks mõni konkreetne nõue on kehtestatud. Põhimõtted annavad seaduse kohaldamisele 
suuna ning on olulised ka seaduse nõuete täpsustamisel. Õigusnormide vastuolu korral saab 
põhimõtetele tugineda kui kollisiooninormidele ja kõrgemat õigust sisaldavatele väga suure 
abstraktsustasemega õigusnormidele. Põhimõtteid arvestavad peavad olema ka kõik seaduse 
eesmärgi saavutamiseks kehtestatud õigusnormid. Põhimõtteid ei saa seega konkreetsetest nõuetest 
lahutada. Seejuures tuleb muidugi arvestada asjaoluga, et nagu õigusaktidel, on ka põhimõtetel oma 
hierarhia.

19
 Ehk teisisõnu – seaduses sätestatud põhimõtted taanduvad, kui kohaldada tuleb näiteks 

põhiseadusest tulenevaid põhimõtteid.  
 
Kuigi kehtivas EhS ja käesoleva seadustikuga hõlmatavates teistes seadustes ei ole enamasti 
põhimõtteid sõnastatud, ei tähenda see, et kehtivas õiguse põhimõtteid ei oleks või et nendest ei 
lähtuta. Lisaks haldusmenetluslikele ja põhiseadusest tulenevatele põhimõtetele, on kehtivast 
seadusest tuvastatavad ka mõned ehitusõigusele omased põhimõtted. Näiteks on kehtiva EhS § 3 lg-
s 1 mainitud hea ehitustava. Samuti on regulatsioonist tuvastatav teistestki põhimõtetest lähtumine. 
Näiteks MTR-i registreering ja sellega seonduv pädevusnõuetele vastava vastutava spetsialisti 
olemasolu nõue lähtub sisuliselt asjatundlikkuse põhimõttest. Samuti saab väita, et ehitisele 
esitatavate nõuete puhul on kindlasti järgitud ohutuse põhimõtet ning energiatõhususe nõuded on 
sisuliselt üheks keskkonnasäästlikkuse põhimõtte väljundiks. Ka PES-s oli põhimõtteid kuigivõrd 
käsitletud. PES § 2 oli küll pealkirjastatud kui planeerimise ja ehitamise põhimõtted, kuid tegelikult 
sätestati selles üksnes planeeringu (lg 1), projekteerimistingimuste (lg 2), ehitusprojekti ja ehitusloa (lg 
4) ning kasutusloa (lg 5) kohustuslikkus. Need nõuded ei ole siiski põhimõtted, vaid ehitustegevuse 
kontrollimise meetmete loetelu ja nende järgimise kohustust väljendavad nõuded. Küll oli PES §-s 43 
sätestatud nii head ehitustava, ohutuse kui ka keskkonnasäästlikkuse põhimõtet. 
 
Ei saa väita, et praktikas oleks otseselt olnud põhimõtete alusel probleeme. Probleemid tekivad pigem 
konkreetsete normide rakendamisel või määratlemata õigusmõistete sisustamisel. Samas, arvestades 
põhimõtete väga üldist ja õigusnormide taga olevaid väärtusi kandvat iseloomu, oleks ehitusõiguse 
mõningate olulisemate põhimõtete sõnastamine seaduse õigele rakendamisele kaasa aidanud ja 
seeläbi oleks ehk kehtiva seaduse eesmärkide saavutamine olnud tõhusam.  
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Huvigruppidega arutelul käsitleti eelkõige üldtuntud ja ehitusõiguse puhul asjakohaseid 
põhiseaduslikke põhimõtteid – omandipõhiõigus, ettevõtlusvabadus, piirangute proportsionaalsus, 
seaduslikkus ja võrdne kohtlemine, keskkonnasäästlikkus jmt. Kuna tegemist on juba põhiseadusest 
tulenevate põhimõtetega, ei pea neid EhS-s eraldi välja tooma, küll aga tuleb regulatsioonis ja 
hilisemas rakenduspraktikas neist paratamatult lähtuda. Põhiseadusest tulenevate põhimõtete põhjal 
leiti veel, et EhS-s tuleb märkida piirangute kehtestamise peamine eesmärk, milleks on inimese elu, 
tervise ja vara kaitse ning keskkonnaohutus ja -säästlikkus, samuti energiatõhusus. Piirangute 
kehtestamisel tuleb arvestada kogu ehitise elukaarega alates ehitise projekteerimisest, ehitamisest ja 
kasutamise käigus tehtavatest hooldustöödest ning lõpetades selle ohutu ja keskkonnasäästliku 
lammutamise ja lammutusjäätmete võimaliku taaskasutamisega. Samuti väljendasid huvigrupid 
vajadust rõhutada ehitamisega seonduvate tegevuste juures asjatundlikkuse põhimõtet.  
 
Veel märgiti, et vaja oleks sätestada tervikliku ja funktsioneeriva elukeskkonna põhimõte, mis 
tähendab ühtlasi, et avaliku ruumi kvaliteet peaks samuti olema üheks oluliseks väärtuseks. Seejuures 
tuleb arvestada, et ehitustegevus on ruumilise planeerimise üheks realiseerimise vahendiks ja kuna 
ehitustegevus peab lähtuma planeeringust, siis ei ole avaliku ruumi kvaliteeti väärtusena EhS-s vajalik 
väga tugevalt rõhutada. Avaliku ruumi kvaliteedi tagab hea planeering. Ehitusõiguse puhul tõusetub 
avaliku ruumi kvaliteedi küsimus eelkõige kui ehitatakse planeeringuta või kui planeering ei ole 
piisavalt detailne ja ei määratle kõiki olulisi asjaolusid.  
 
Sarnaselt planeerimisõigusega saab eristada nii menetluslikke kui ka materiaalseid põhimõtteid. 
Ehitusõigus on menetluslikult haldusmenetluse eriosa, mistõttu ei ole haldusmenetluslikke põhimõtteid 
otstarbekas seadustikus üle korrata. Niisamuti ei ole vajalik sätestada põhiseadusest tulenevaid 
põhimõtteid. Nii haldusõigusest kui põhiseadusest tulenevate põhimõtetega peab arvestama nii 
seaduse regulatsiooni väljatöötamisel kui selle rakendamisel. EhS-s on vaja sätestada üksnes 
ehitusõigusele omaseid spetsiifilisi materiaalseid põhimõtteid, need põhimõtted täpsustavad 
ehitusõiguse eesmärkidest tulenevat väärtussüsteemi.  
 
Võrdlusriikide seadustes on põhimõtetena mainitud ohutust, kasutusotstarvet (Saksamaa), 
asjatundlikkust (Sloveenia), menetluse ökonoomsuse ja efektiivsusega seonduvat (Iirimaa). Esteetilisi 
kaalutlusi on mainitud Saksamaal (ehitised ei tohi mõjuda deformeerunutena) ja Soomes. Seejuures ei 
ole neid põhimõtteid seaduses eriti avatud. Samuti on võrdlusriikide õiguses põhimõtetena käsitletud 
funktsionaalsuse ja ratsionaalsuse põhimõtet ning ka nõuet, et ehitisega seonduvate tööde 
tegemiseks on vajalik ehitusluba ning peab järgima nõuetele vastavuse põhimõtet. Viimasena 
mainitud on oma olemuselt aga pigem nõuded kui põhimõtted.  
 
 
§ 7. Hea tava 
 
Hea tava on iga tegevusala puhul olemas, sageli on see defineerimatu ja enamasti ei ole ka täpsemalt 
kirjeldatud. Hea tava on üldtunnustatud käitumisreeglite kogum, need käitumisreeglid võivad, aga ei 
pruugi olla õigusnormidest tulenevad. Hea tava on ajas pidevas muutumises ning vastab mingil 
ajahetkel kehtivatele üldistele arusaamadele. Ehitusvaldkond ei ole selles mõttes mingi erand. Ka 
ehitusvaldkonnas on hea tava selgelt olemas ning selle kasutamine regulatsiooni sisustamisel omab 
ka pikemaajalist traditsiooni. Kehtiva EhS §-s 3 lõikes 1 on hea ehitustava järgimise kohustust 
mainitud. Selle kohaselt peab ehitis olema projekteeritud ja ehitatud hea ehitustava […..] kohaselt ja ei 
või tekitada ohtu inimese elule, tervisele või varale või keskkonnale. Ka PES § 43 lg-s 1 mainiti hea 
ehitustava järgimise kohustust. 
 
Hea ehitustava on kohaldatav nii ehitamisel kui projekteerimisel ja ka korrashoiul, seetõttu võiks eraldi 
välja tuua ka hea projekteerimistava ja korrashoiutava järgimise kohustuse. Mõnes seadustikuga 
ülevõetavas valdkonnas on kasutusel ka mõiste „hea inseneritava“. Kuivõrd tava kui selline on olemas 
iga tegevuse puhul, ei kasuta seaduse sõnastus head tava koos täiendiga näiteks hea ehitustava, hea 
projekteerimistava, hea korrashoiutava. Selline sõnastusstiil üksnes risustaks seadust ja ei annaks 
midagi juurde seaduse teksti parema loetavuse ja arusaadavuse osas.  
 
Kui üritada head ehitustava käesoleva seletuskirja tarbeks täpsemalt määratleda, siis kõige 
üldistatumalt tähendab hea ehitustava selles valdkonnas üldiselt aktsepteeritud teadmiste ja oskuste 
mõistlikku ja hoolikat rakendamist. Ka oleks võimalik head ehitustava määratleda saavutatava 
eesmärgi kirjelduse kaudu. Hea ehitustava kohaselt valminud ehitis või selle osa on tavapäraseks 
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kasutamiseks ohutu ja vastab nõuetele ning sobib kasutamiseks ja ümbritseva keskkonnaga. Hea tava 
hõlmab ka seaduses sätestatud põhimõtteid ja nõudeid, kuna seaduse normid on reeglina üldiselt 
aktsepteeritud normid.  
 
Siiski jääb hea ehitustava täpsemalt määratlemata ja sisustamata. Hea ehitustava mõistet ei ole 
üritatud seaduses teadlikult täpsemalt määratleda. Hea tava seadusega sisustamisel või olla enam 
negatiivseid kui positiivseid aspekte. Milline iganes hea ehitustava definitsioon ka oleks, ei oleks see 
täiuslik ja ei annaks ammendavalt edasi selle tegelikku tähendust ja mõtet, eriti arvestades et hea tava 
on ajas muutuv nii kvalitatiivselt kui ulatuselt. Lisaks kaasneks oht hea tava arengut läbi definitsiooni 
andmise hoopiski pidurdada. On mõeldav välja tuua need alused ja kriteeriumid, mille alusel head tava 
hetkel saab määratleda, kuid see määratlemine ei saaks olla ammendav, sellest annab kinnitust 
kasvõi asjaolu, et Riigikohus on head ehitustava üsna lühikese aja jooksul märkimisväärselt 
sisustanud. Seejuures võivad need alused tekitada omakorda vaidlusi ja vastuse andmise asemel 
rohkem küsitavusi. Positiivne aspekt hea tava määratlemata jätmise juures on asjaolu, et hea tava 
sisu on pidevas arengus ja seda peab olema võimalik sisustada vastavalt konkreetsel ajahetkel 
kehtivale arusaamale ka kaugemas tulevikus. Seaduse parema rakendumise huvides on parem kui 
head tava seaduses täpsemalt ei määratleta.  
 
Asjaolu, et head tava täpsemalt ei ole määratletud, ei ole iseenesest probleem. Pigem on hea tava 
määratlemata jätmine lahendus probleemidele, mida seaduses ei saa üldiste normidega piisavalt hästi 
ennetavalt lahendada. Kui isikud järgivad muid seadustest tulenevaid põhimõtteid ja nõudeid, on 
tõenäoliselt nende tegevus ka hea tavaga kooskõlas, samas on palju küsimusi, mida õigusaktid 
täpselt ei reguleeri. Õigusaktid ei saa kunagi olla kõiki elujuhtumeid täpselt reguleerivad, seega peab 
paratamatult kasutama ka printsiipide ja väärtuste põhist regulatsiooni. Selline regulatsioon sisaldab 
paratamatult määratlemata õigusmõisteid. Kindlasti ei ole asjakohane väide, et hea tava sellisel kujul 
ei ole seaduses üldse vaja mainida. Hea tava mainimine võimaldab kohtul probleeme lahendada ja 
seaduse mõtet sisustada. Et selline vajadus on olemas, annavad kinnitust kasvõi mitmed Riigikohtu 
lahendid, mille puhul võib väita, et tänu peamiselt määratlemata õigusmõiste „hea tava“ olemasolule, 
on olnud võimalik vaidlus õiglaselt lahendada. 
 
Riigikohtu praktika on üheks autoriteetseks hea ehitustava määratlemise allikaks. Riigikohus on hea 
ehitustava kohta märkinud: „Sellises tehnilises valdkonnas nagu ehitus on palju erinevaid nõudeid, 
mida ei ole nende rohkuse tõttu mõistlik ega ka võimalik õigusaktides sätestada. Seetõttu on vaid 
üksikud nõuded toodud EhS ja muudes õigusaktides. Ülejäänud ehitusnõuded ei tulene õigusaktidest, 
vaid on kehtestatud eelkõige standarditega, sh Eesti standarditega. Eesti standardid ei ole õigusaktid, 
kuna neid ei ole kehtestatud vastava õigusliku menetlusega. Sellest asjaolust tuleneb ka standardite 
soovituslik iseloom […]. Samas ei tähenda standardite soovituslikkus seda, et nendest tulenevad 
ohutusnõuded oleksid iseenesest soovituslikud. EhS § 3 lg-s 1 sätestatud kohustust järgida ehitamisel 
head ehitustava ja tagada ehitise ohutus täidab üksnes isik, kes järgib ehitamisel ohutusnõudeid, st 
nõudeid, mis on ehitamise valdkonna spetsiifika tõttu sätestatud lisaks õigusaktidele ka soovituslikku 
tähendust omavates aktides. Ka […. ] kohustus paigaldada ehitisse nõuetele vastavaid ehitustooteid 
ei tähenda üksnes kohustust järgida õigusaktides sätestatud nõudeid, vaid arvestada ka standardites 
toodud nõuetega. Head ehitustava on võimalik sisustada ka selliste ehitusnõuetega, mis ei tulene 
standarditest, vaid näiteks teaduskirjanduses avaldatud seisukohtadest, kutseorganisatsioonide 
reeglistikust või on tuletatavad loodusseadustest. Nii on isikul võimalik hea ehitustava rikkumise 
etteheitele vastu väita, et ta ei järginud küll standardis sätestatud nõudeid, vaid lähtus muudest talle 
teadaolevatest ehitusnõuetest. Sellisel juhul on kohtul võimalik omakorda hinnata, kas isik on järginud 
head ehitustava või mitte.“

20
 

 
Samuti on Riigikohus sedastanud, et hea ehitustava hõlmab nõuet, et ehitis sobiks ümbritseva 
keskkonnaga.

21
 Hea ehitustava omab kokkupuudet ka võlaõiguslike suhetega. Riigikohus on 

sedastanud: „Kokkuleppimata kvaliteedi osas tuleb arvestada seaduses sätestatud nõudeid ja 
ehitustava. Asjas tehtud ehitustehnilise ekspertiisi kohaselt lähtutakse Eestis väljakujunenud hea 
ehitustava järgi Eestis kehtestatud projekteerimisnormidest (EPN), Soomes kehtivatest 
projekteerimisnormidest (RT), ehitusseadusest ja territoriaalselt lähedaste maade ehitus- ja 
projekteerimisnormidest (endine NSVL, Rootsi). Ka kohtupraktikas on asutud seisukohale, et ehitise 
kvaliteeti saab hinnata muuhulgas Soome vastavate normide abil.“

22
 Samuti on head ehitustava 
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sisustatud madalama astme kohtud. Näiteks on Riigikohtu tsiviilkolleegium muuhulgas nõustunud 
esimese ja teise astme kohtute tõlgendustega, mille kohaselt „erinevate ehitajate poolt tööde 
tegemisel tuleks lugeda heaks ehitustavaks ehitajate poolt tööde kooskõlastamist eesmärgil tagada 
ehitise vastavus PES § 43 lg 1 p 2 nõuetele; samuti on hea ehitustavaga kooskõlas, kui ehitajad 
samal objektil kooskõlastavad omavahel ehitusstandardid ja tagavad standardite ühilduvuse“

23
. 

 
Head ehitustava on üritanud määratleda ka Ehitusreeglite Nõukogu oma 09.09.1994 protokollilise 
seisukohaga nr 8.

24
 Kuigi see nõukogu enam ei toimi ja selle nõukogu tõlgendused ja vastuvõetud 

seisukohad ei saa omada mingit õiguslikku tähendust, on neil hea ehitustava sisustamisel siiski teatud 
tähendus. Hea ehitustava on, kui ehitis on kavandatud, püstitatud, muudetud ja korras hoitud nii, et 
see oleks hea nii ehituskunstiliselt kui ka teostuselt ja oma keskkonda sobiv; ei looks ülemäärast ohtu 
inimestele, varale ega keskkonnale; selle tarbeomadused säiliksid kogu kavandatud eluea jooksul. 
Seejuures on täpsustatud ka, mida tuleks pidada mõistlikuks kavandatud eluea kestvuseks (10–50 
aastat sõltuvalt ehitisest või selle osast). Hea ehitustava võib olla formaliseeritud, kuid ei pea seda 
olema, st hea ehitustava sisu ei pea olema kuskil kirjalikult kirjeldatud.  
 
 
§ 8. Ohutuse põhimõte 
 
Ohutuse põhimõte väljendab ehitusõiguse ühte keskset väärtust. Eelnõu sätestab üldpõhimõttena 
ohutuse. Põhimõtte sõnastusest selgub nii kaitstavate õigushüvede ring kui ka see, millisel hetkel 
peab ohutus olema tagatud.  
 
Ohutuse põhimõttega on lahutamatult seotud ka ehitise kasutatavuse nõue. Ehitist peab saama 
ettenähtud otstarbel ohutult kasutada. Ehitisele kohalduvad nõuded lähtuvad kasutusotstarbest. 
Seega on õige väide, et ehitise funktsionaalsuse ehk kasutusotstarbest tulenevate nõuete puhul tuleb 
arvestada ka ohutuse tagamise vajadusega. Sageli seondub ehitisega oht just tulenevalt selle 
kasutusotstarbest. Kõige ohutum ehitis võib sageli olla hoopis kasutuskõlbmatu ehitis. Näiteks 
elektripaigaldis on kõige ohutum kui see ei ole pingestatud, selline elektripaigaldis ei vasta tõenäoliselt 
selle kasutusotstarbele. Seega ei saa ohutus olla absoluutne, mingisugune risk ohu realiseerumiseks 
jääb alati. Küll aga tuleb nende riskide realiseerumise vältimiseks ja ohtude vähendamiseks 
rakendada ennetavaid ehituslikke (näiteks juurdepääsu piiramine) ja korralduslikke abinõusid (pideva 
korrashoiu tagamine). 
 
Põhimõtte sõnastus väljapakutud kolmes lauses väljendab prioriteete ja lähtub teatud loogikast. 
Esimene lause sätestab eesmärgina ohutuse. Ehitis peab olema ohutu ning ehitise ohutusega tuleb 
arvestada ehitise eluea vältel. Ehitise eluiga on ajavahemik alates ehitise projekteerimisest ja 
ehitamisest kuni kasutusjärgse lammutamiseni. Seega hõlmab ohutuse põhimõte kõiki tegevusi alates 
ehitamisest kuni lammutamiseni, sealhulgas ka kasutamist. Teine lause kirjeldab, mida ohutuse all 
alati mõeldakse. Kui EhS ei täpsustataks ohutuse mõistet, kohalduks KorS sätestatud ohu mõiste, mis 
ehitusõiguse puhul oleks liiga lai. Kolmas lause täiendab teist lauset - teatud juhtudel on asjakohane 
ka loomade ning loodus- ja kultuuriväärtuste kaitse. Kolmanda lause asetus viitab seisukohale, mille 
kohaselt on inimelu alati tähtsam väärtus kui kultuuriväärtuse kaitse ning samuti ei ole 
kultuuriväärtuste kaitse iga ehitise puhul asjakohane. 
 
Kaitstavate õigushüvede ring piirdub inimese elu, tervise ja vara, keskkonna ning kui asjakohane, siis 
ka looma elu ja tervise kaitsega. Muinsus- ja looduspärandi kaitset on võimalik paigutada vastavalt 
vara ja keskkonna kaitse alla. Muinsuskaitselisel varal on väärtus eelkõige just selle mälestiseks 
olemise tõttu. Seejuures tuleb möönda, et muinsusväärtuse ja vara väärtuse vaheline seos ei ole alati 
siiski ühene, kuna varal võib olla väärtus ka selle alternatiivsetes kasutusviisides, mis võivad paraku 
olla vastuolus mälestise kaitsega. Sel põhjusel on põhimõttes loodus- ja kultuuriväärtuse kaitse ka 
eraldi mainimist leidnud. 
 
Ohutuse põhimõtte juures on asjakohane märkida, et oht KorS tähenduses ei ole samatähenduslik 
ohu käsitlusega EhS tähenduses. EhS-s on ohu mõiste kasutuses negatiivsena ehk ohutusena ja 
sisulise ulatuse poolest on tegemist korrakaitseseaduse ohu käsitlusest kitsama käsitlusega. KorS 
kohaselt on oht olukord, kus ilmnenud asjaoludele antava objektiivse hinnangu ja sotsiaalse 
kogemuse põhjal võib pidada piisavalt tõenäoliseks, et lähitulevikus leiab aset korrarikkumine ehk 
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avaliku korra osaks oleva õigushüve kahjustamine. KorS ohu mõiste hõlmab mistahes avaliku korra 
osaks oleva õigushüve kahjustamise riski. KorS sätestatud ohu määratluse abstraktsus on mõistetav, 
kuna see peab sobima kõikide valdkondade korrakaitselisele tegevusele, sealhulgas on kaitstavaid 
õigushüvesid raske selle seaduse raames ammendavalt määratleda. EhS sisaldab väga konkreetselt 
määratletavaid õigushüvesid. EhS tähenduses on ohu mõistega hõlmatud õigushüvede ring piiratud 
inimese elu, tervise, vara ja keskkonna kaitsega. Teatud juhtudel on EhS-ga hõlmatud ka loodus- ja 
kultuuriväärtuse ja looma elu ja tervise kaitse. Sellist olukorda, kus oht eelnimetatud kaitstavatele 
hüvedele puudub, nimetatakse EhS-s ohutuseks. 
 
Kehtiv EhS sätestab ohutuse põhimõttest tulenevalt ehitisele ja ehitamisele esitatavad nõuded 
seaduse §-des 3 ja 12. Üldiselt võib väita, et praktikas ei ole märkimisväärseid probleeme EhS-s 
sätestatud ohutusnõuetega ilmnenud. On olnud küll mõningaid kohtuvaidlusi, mille käigus Riigikohus 
on täpsustanud ohu või ohutuse mõistet. Näiteks on Riigikohus ohu üldist olemust analüüsides 
leidnud, et oht on olukord, kus on põhjust tõsiselt karta õigushüve kahjustumist, ja nagu hädakaitse 
puhulgi, tuvastatakse see nn objektiivsest kõrvaltvaatajast lähtuvalt

25
. Oht inimeste tervisele ei piirdu 

vaid varisemisohuga, […] ehitisele kasutusloa mittesaamine ei tähenda siiski seda, et eluruumi 
kasutamine on seotud igal juhul ohuga inimeste tervisele, küll tuleb sellega eluruumi terviseohtlikkust 
hinnates siiski arvestada. Üürilepingu erakorraline ülesütlemine on võimalik, kui on olemas eluruumi 
seisukorrast tingitud kestev objektiivne oht inimeste tervisele

26
.  

 
 
§ 9. Keskkonnasäästlikkuse põhimõte  
 
Keskkonnasäästlikkus on eelnõus sõnastatud pigem eesmärgilise põhimõttena, mille täpsem sisu ja 
tähendus selgub alles tulevikus. Selle väljatootmine teenib eesmärki suunata head ehitustava ja 
mõtteviisi ka keskkonnasäästlikkuse aspektist. Keskkonnasäästlikkuse põhimõte ei ole praktikas alati 
üheselt mõistetav, mõõdetav ega järgitav, see võib olla konfliktis teiste väärtustega, majanduslike 
kaalutlustega ja ka keskkonnasäästlikkuse erinevate ilmingutega. Seega eeldab selle põhimõtte 
järgimine paratamatult erinevate eesmärkide vahel sobiva tasakaalu leidmist. Projekteerija, ehitaja ja 
ehitise kasutaja võivad keskkonnasäästlikkuse puhul lähtuda erinevatest kaalutlustest, mille tõttu 
võidakse jõuda ka erinevate hinnanguteni. Näiteks võivad projekteerija ja ehitaja pidada olulisemaks 
ehitise ehitamise etapi keskkonnasäästlikkust, ehitise kasutaja jaoks võib olulisem olla ehitise 
kasutamise keskkonnasäästlikkus. Samuti ei pruugi ühe tehnilise lahenduse keskkonnasäästlikkus 
teatud aspektis tähenda keskkonnasäästlikust kogumis. Mõne näiliselt keskkonnasäästliku 
lahendusega kaasnevad keskkonnahäiringud võivad ilmneda hoopis mujal ja omada märkimisväärset 
keskkonnamõju. Näiteks hoone energiasäästlikkuse saavutamiseks võib olla vaja kasutada rohkem 
ehitusmaterjale, mis omakorda tähendab, et nende valmistamisele ja transportimisele on kulunud 
rohkem energiat, niisamuti võib sellise hoone lammutamisel rohkem jäätmeid tekkida – ehk 
keskkonnahäiring võib erinevate lahenduste kasutamisel kokkuvõttes summaarselt sama olla. 
Arvestades väitega, mille kohaselt on ehitise kasutamisega seonduv keskkonnahäiring kõige suurema 
keskkonnamõjuga, tuleb eelistada lahendusi, mis võimaldavad ehitise kasutamisega kaasnevaid 
keskkonnahäiringuid võimalikult suures ulatuses vähendada. Ehitise kasutamisega seonduva 
keskkonnahäiringu põhiline allikas on energiakulu ja selle energia tootmisega kaasnev 
keskkonnamõju. See ei pruugi aga alati nii olla, igat juhtumit tuleb eraldi kaaluda. 
 
Keskkonnasäästlikkuse põhimõte on sõnastatud keskkonnaseadustiku üldosa seaduses

27
 (edaspidi 

KSÜS) kui loodusvarade säästliku kasutamise põhimõte (KSÜS § 13). Taastuvaid ja taastumatuid 
loodusvarasid tuleb kasutada säästlikult, arvestades nende looduslikku täienemist ja varude jätkumist 
võimalikult pikaks ajaks. Seaduses sätestatud juhul kehtestatakse taastuva ja taastumatu loodusvara 
kasutusmäärad. See põhimõte on kohaldatav ka ehitusõiguse valdkonnas, kuid ehitistega seonduvat 
spetsiifikat arvestades on vaja keskkonnasäästlikkuse põhimõtet ka EhS-s üle korrata. Seda eriti 
arvestades keskkonnasäästlikkuse põhimõtte mitmetahulisusega ja vajadusega anda suuniseid 
kasutada ehitamisel viise ja materjale, mis võimaldaks eelkõige ehitise kasutamise vältel vähendada 
kasutamisest lähtuvaid negatiivseid keskkonnahäiringuid. Keskkonnahäiring on inimtegevusega 
kaasnev vahetu või kaudne ebasoodne mõju keskkonnale, sealhulgas keskkonna kaudu toimiv mõju 
inimese tervisele, heaolule või varale või kultuuripärandile. Keskkonnahäiring on ka selline ebasoodne 
mõju keskkonnale, mis ei ületa arvulist normi või mis on arvulise normiga reguleerimata. 
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Kehtiv EhS keskendub keskkonnasäästlikkuse ühele aspektile − energiatõhusus. Energiatõhususe 
nõuete väljund on hoonete energiatõhususe miinimumnõuded ja energiamärgise regulatsioon. 
Energiamärgise regulatsiooniga soovitakse esitada võrreldavat teavet hoone kasutamisega 
seonduvate energiakulutuste kohta hoone või selle osa (korteri) uuele omanikule või üürnikule. Kogu 
süsteemi mõte on lõpptulemusena korrastada kinnisvaraturgu: eeldatakse, et väiksema 
energiatarbega objektidel on suurem rahaline väärtus ja vastupidi. Selline regulatsioon peaks 
teoreetiliselt suunama ka turunõudlust ja stimuleerida ehitama energiasäästlikke maju ja vähendama 
energiatarvet ja selle kaudu omakorda CO

2
 emissiooni. 

 
Hoonete energiatõhusus ei ole aga ainus aspekt, mille puhul keskkonnasäästlikkusega arvestama 
peab. Lisaks energiatõhususe nõuetele võib keskkonnasäästlikkuse põhimõtte väljenduseks pidada 
kehtiva EhS § 6 lg-s 2 väljendatut, mille kohaselt võib taaskasutatava ehitustoote turul kättesaadavaks 
teha või ehitisse püsivalt paigaldada, kui see ehitisse püsivalt paigaldatuna võimaldab nõuetekohaselt 
ehitatud ehitisel tervikuna vastata nõuetele. Ilma selle erinormita võis ehitises kasutada vaid CE-märki 
kandvaid ehitustooteid, kui ehitustootele kehtis CE-märgi kohustus. Ehitustoodete 
keskkonnasäästlikkuse aspektidele pöörab tähelepanu ka EL-i õigus. Määruses 305/2011 
ehitustoodete kohta, mainitakse põhjenduspunktides, et loodusvarade säästva kasutamise ja ehitiste 
poolt keskkonnale avaldatava mõju hindamiseks tuleks võimaluse korral kasutada toodete 
keskkonnadeklaratsioone. Niisamuti sätestab ehitustoodete määrus erinormid ehitustoote suhtes, mis 
on valmistatud kas üksiktootmises eritellimuse alusel, ehitusplatsil kohapeal või traditsioonilisel viisil 
või muinsuskaitsega kooskõlas oleval viisil ja üksiktootmises selliste ehitiste nõuetekohaseks 
renoveerimiseks.

28
  

 
Keskkonnasäästlikkus hõlmab laiemat teemade ringi, kui seda on üksnes energiatõhusus või õigus 
kasutada taaskasutatavaid ehitustooteid. Keskkonnasäästlikkus hõlmab kõikide loodusressursside 
säästvat kasutamist ja on tegelikult asjakohane ehitise kogu elukaare vältel. Ehitusõigusega 
seonduvalt on lisaks ehitise kasutamise aegsele energiatarbimisele oluline ka ehitisest lähtuv saaste, 
ehitamisel ehitusmaterjalide säästlik kasutamine, keskkonnaohutumate või väiksemat 
keskkonnahäiringut kaasa toovate ehitusmaterjalide eelistamine, ehitise lammutamisel 
ehitusmaterjalide taaskasutamine, lammutusjäätmete keskkonnaohutu utiliseerimine ja muud taolised 
aspektid. Kõiki võimalikke keskkonnasäästlikkuse aspekte ei ole veel õigusaktidega sisustatud, kuid 
on tõenäoline, et üha rohkem tuleb ka neile aspektidele tähelepanu pöörata. Ei saa välistada, et 
tulevikus kehtestatakse selle põhimõtte sisustamiseks täpsemad nõuded.  
 
 
§ 10. Asjatundlikkuse põhimõte 
 
Asjatundlikkuse põhimõte käsitleb ehitusalal tegutsemist. Sellest põhimõttest lähtuvalt peab olema 
põhjendatavad kõik seaduses sätestatud ehitusalale juurdepääsu piirangud ning ehitusalal 
tegutsemise nõuded. Asjatundlikkuse põhimõte kohaldub kõikidele seadustikuga reguleeritud 
tegevustele, konkreetseid tegevusi mainimata. Asjatundlikkuse põhimõte on suunatud kõigile 
ehitusalal tegutsevatele isikutele ning on hetkel kehtivast MTR-i registreeringu või tegevusloa nõudest 
sisuliselt märksa kaugemale ulatuv ja eesmärgipärasem. Asjatundlikkuse põhimõtet täiendab 
seadustiku 2. peatüki 3. jaos sätestatud regulatsioon ehitusalal tegutsemise kohta, mis 
kombinatsioonis asendab EhS-ga hõlmatud seadustes olevaid tegevusõiguse nõudeid nagu näiteks 
MTR-i registreering, tegevusluba või muu avalik-õiguslik nõue.  
 
§ 10 lõike 1 kohaselt tuleb asjatundlikkuse põhimõttest lähtuda alati, sealhulgas ka enda tarbeks 
ehitamisel. Viimasel juhul on erinev vaid asjatundlikkuse põhimõtte sisu – enda tarbeks ehitamisel on 
kohustuslik järgida hoolsuskohustust ning ehitada ohutult ja selliselt, et tegevuse tulemus vastaks 
nõuetele. Isik, kes pakub oma teenuseid majandustegevuse raames, peab järgima ka muid 
asjatundlikkuse põhimõtte sisuks olevaid nõudeid (selgitamiskohustus ja koostöö tegemine). 
 
§ 10 lõige 2 määratleb selgitamiskohustuse. Selgitamiskohustus kohaldub üksnes neile isikutele, kes 
pakuvad oma teenuseid ehitusalal ehk tegutsevad majandus- ja kutsetegevuse raames. Selliste 
isikute puhul saab eeldada nende kõrgemat teadlikkust pakutavate teenuste omaduste ja sellega 
seonduvate asjaolude osas. Sama ei saa eeldada nende isikute teenuseid kasutavate tavaisikute 
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puhul. Seega peab oma ala asjatundja vajadusel kliendile selgitama olulisi asjaolusid. 
Selgitamiskohustus on valdavalt passiivne, otsest ohtu kujutavatest asjaoludest peaks asjatundja 
teada andma aktiivselt. Selgitamiskohustus on hea tava osa.  
 
§ 10 lõige 3 määratleb koostöö tegemise kohustuse. Ka koostöö tegemise kohustus kohaldub üksnes 
isikutele, kes pakuvad oma teenuseid ehitusalal ehk tegutsevad majandus- ja kutsetegevuse raames. 
Ehitamine on sageli ressursimahukas ja ajaliselt pikk protsess, milles osaleb palju erinevaid isikuid 
(töövõtjad). Lõpptulemuse kvaliteedi huvides, ühilduvuse ja ebaotstarbekate toimingute tegemise 
vältimise huvides on oluline, et need isikud teeksid omavahel piisavalt koostööd. Koostöö tegemine on 
hea tava osa.   
 
 
Asjatundlikkuse põhimõtte taust ja kehtiva õiguse analüüs 
 
Asjatundlikkuse põhimõtte alged on kehtivas õiguses. Need on tuvastatavad seaduse nõuete taga 
olevatest (kirjutamata) eesmärkidest. Kehtivas EhS-s väljendub asjatundlikkuse põhimõte nõudes, 
mille kohaselt võib ehitada üksnes ettevõtja äriseadustiku tähenduses, kellel on MTR-i registreering ja 
vastavasisuline õigussuhe pädeva isikuga (edaspidi vastutav spetsialist) või peab füüsilisest isikust 
ettevõtja ise olema pädev tegutsema vastutava spetsialistina (kehtiv EhS § 41 lg 1). Samast mudelist 
lähtuvad ka teised EhS-ga asendatavad seadused.  
 
Kehtivat õigust on analüüsitud lähtuvalt põhiseaduse §-s 11 ja EL teenuste direktiivist

29
 tulenevatest 

kriteeriumitest ja põhimõtetest. PS § 11 kohaselt tohib õigusi ja vabadusi piirata ainult kooskõlas 
põhiseadusega. Need piirangud peavad olema demokraatlikus ühiskonnas vajalikud ega tohi 
moonutada piiratavate õiguste ja vabaduste olemust. Sellest tuleneb kohustus analüüsida 
kehtestatavaid piiranguid ja hinnata nende vajalikkust, sobivust ja proportsionaalsust. Lubatav on 
üksnes selline piirang, mis on demokraatlikus ühiskonnas vajalik, lähtub olulise avaliku huviga seotud 
põhjusest; mis sobib eesmärgi saavutamiseks ja ei lähe kaugemale, kui on vaja eesmärgi 
saavutamiseks. Seejuures on piirang lubatav, kui nõuet ei saa asendada muude, vähem piiravate 
meetmetega, mis võimaldaks saavutada sama tulemust. Kui kasvõi üks neist tingimustest ei ole 
täidetud, on tegemist põhiseadusega vastuolus oleva nõudega. Põhiõigused, mida antud juhul 
riivatakse on eelkõige PS § 29 – tegevusala ja elukutse valiku vabadus, PS § 31 – ettevõtlusvabadus. 
 
Teenuste direktiivi reguleerimisobjekt on tegevusalale juurdepääsu piirangud. Teenuste direktiivist 
tulenevad PS §-le 11 mõned täiendavad ja täpsemad kriteeriumid, mille alusel hinnata regulatsiooni 
vastavust. Olgu mainitud, et teenuste direktiivi eesmärk ei ole alandada liikmesriikides kehtivat 
ohutustaset regulatsioonide eemaldamise või nende sisu devalveerimise kaudu. Teenuste direktiivi 
eesmärk on kõrvalda ühisturu toimimise tõkkeid ning suunata liikmesriike ajakohastama oma õigust, 
kõrvaldades asjakohatuid piiranguid ning lihtsustama tegevusalale juurdepääsu. Ka teenuste direktiivi 
kohaselt tuleb igat nõuet kaaluda lähtuvalt selle proportsionaalsusest. Lisaks tuleneb sealt täiendavaid 
kriteeriume, millele tuleb tähelepanu pöörata.  
 
Tegevusalale juurdepääsu nõuded peavad EL-i teenuste direktiivi rakendamise seaduse (TDRS § 7 
kohaselt) olema: 
- mittediskrimineerivad; 
- põhjendatud olulise avaliku huviga; Oluline avalik huvi on Euroopa Kohtu praktikaga sisustatud 
mõiste, mis hõlmab järgmisi põhjendusi: avalik kord; avalik julgeolek; avalik ohutus; rahvatervis; 
sotsiaalkindlustussüsteemi finantstasakaalu säilitamine; tarbijate, teenuse kasutajate ja töötajate 
kaitse; kaubandustehingute ausus; pettusevastane võitlus; keskkonna- ja linnakeskkonna kaitse; 
loomatervis; intellektuaalomand; rahvusliku ajaloo- ja kunstipärandi säilitamine; sotsiaal- ja 
kultuuripoliitika. Seejuures tuleb neid põhjendusi tõlgendada kitsendavalt, see tähendab avalik huvi 
peab olema ilmne ja kahtluse korral tuleb eeldada avaliku huvi puudumist; 
- piirangud peavad olema proportsionaalsed nõude kehtestamise aluseks oleva eesmärgiga; 
- nõude täitmist peab olema võimalik faktilistele asjaoludele tuginedes objektiivselt tõendada ja 
kontrollida; 
- piisavalt määratletud, selged, ühemõttelised ja arusaadavad. 
 
Hinnates kehtiva regulatsiooni toimivust ja analüüsides seda lähtuvalt eelnimetatud nõuete kohaselt, 
saab väita, olgugi et tegevusalale juurdepääsu piiranguid sisaldava regulatsiooni eesmärk lähtub 
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paljude tegevusalade puhul olulisest avalikust huvist, ei ole eesmärgi saavutamiseks valitud meetmed 
sobivad ja proportsionaalsed kitsamas mõttes. Soovitud eesmärki saab saavutada ka isikute õigusi 
vähem piiravate meetmetega, mis pealegi võivad enamikel juhtudel olla sisulisemad, 
eesmärgipärasemad, ühemõttelisemad ja seega kokkuvõttes ka arusaadavamad kui kehtiv õigus.  
 
EhS-ga hõlmatud tegevuste puhul seisneb avalik huvi enamasti avalikus ohutuses või teenuse 
kasutajate kaitses. Paraku ei taga kehtestatud piirangud soovitud eesmärgi saavutamist. Nõue, mille 
kohaselt peab ettevõttes olema vastutav spetsialist, ei taga ettevõtte vastutusel tehtava töö kvaliteeti. 
Eesmärgi saavutamist soosib pigem töö tellija hoolsuskohustus, töö tellija peab niikuinii ise otsustama, 
millistele nõuetele vastavalt isikult töö tellida ning millised on muud sellega kaasnevad tingimused. 
Samuti soosib eesmärgi saavutamist tõhusam korrakaitseline tegevus. Seda, kas nõudeid täidetakse 
või mitte, saab tuvastada vaid objektipõhiselt. Isik võib olla pädev, omada töö tegemiseks parimat 
võimalikku kvalifikatsiooni, kuid ei pruugi siiski oma teadmisi ja oskuseid sihipäraselt rakendada. 
Sellest lähtuvalt on kehtiv regulatsioon sisuliselt põhiseadusega vastuolus. Regulatsiooni eesmärgid ja 
rakendatavad nõuded ei ole omavahel seoses. 
 
Kuivõrd antud teemaga seondub otseselt ka teenuste direktiivi raames tehtud esmane analüüs

30
, mis 

hõlmab kõiki EL riike ja ka EMP liikmesriike, on tegevusalale juurdepääsu regulatsiooni osas võimalik 
tugineda muljetavaldaval arvul riikide kogemusele. Ehitusõiguse kodifitseerimise raames on lähemalt 
tutvutud Itaalia, Iirimaa, Soome, Taani ja Uus-Meremaa ning tegevusõiguste küsimustes tutvutud 
põgusalt täiendavalt ka Poola, Rootsi, Islandi, Hispaania ja UK regulatsioonidega. Enamikes riikides 
on ehitusalal tegutsemise piirangud üksnes kutsekvalifikatsioonipõhised. Tähelepanuväärne on et 
kvalifikatsiooninõuetele vastavus on mitmetes riikides suisa vabatahtlik. Näiteks Iirimaal, Hollandis ja 
UK-s on reguleeritud üksnes kutsenimetuse kasutamine, ehk kutsealal tegutsemine on lubatud ka 
kutset omamata, isik ei saa sellisel juhul kasutada üksnes kutsenimetust (näiteks isik võib küll 
projekteerida hooneid, kuid ei või end arhitektina reklaamida ega arhitekti kutsenimetust muul viisil 
kasutada). Riigid, kus kasutatakse kutsekvalifikatsiooni põhist reguleerimist, erinevad eelkõige selles 
osas, milliseid tegevusalasid on peetud vajalikuks kohustuslike kutsenõuetega katta. Taolisi 
kutsealasid, mis on kõigis riikides reguleeritud, on sisuliselt vähe, nende hulka kuuluvad näiteks 
elektritöö ja veel mõned analoogsed tehniliste valdkondade kutsealad, samuti on mõned kutsealad 
reguleeritud tulenevalt EL õigusest (näiteks liiklusohutuse auditi tegemine, hoonete energiatõhususe 
hindamine). Ettevõtjate tegevusloakohustuse ehitusalal tegutsemise reguleerimine on pigem erandlik 
nähtus. See on täiendavaks argumendiks tegevusalale juurdepääsu tingimuste lihtsustamiseks. Selle 
analüüsi tulemusel saab välja pakkuda uue lähenemise ehitusalal tegutsemise tegevusõiguse 
regulatsioonile.  
 
Hinnates kehtiva seaduse rakenduspraktikat, võib välja tuua järgmised probleemid: 
 
- vastutav spetsialist ei vastuta sisuliselt mitte millegi eest, tema olemasolu või puudumine ei taga, et 
ehitustöid tehtaks asjatundlikult ja et valminud ehitis oleks nõuetele vastav. Ehitamise eest lasub 
vastutus lepingupooltel, vastutav spetsialist on selles suhtes üksnes kui ühe lepingupoole töötaja ja ei 
vastuta ise lepingujärgsetest töödest tulenevate nõuete eest. Vastutava spetsialisti vastutus võib 
realiseeruda üksnes lepinguvälise kahju tekitamise sätete või karistusõiguse alusel. Selline vastutus 
on kohaldatav aga sõltumata isiku olemisest vastutav spetsialist. Vastutaval spetsialistil puudub 
reaalne võimalus mõjutada ettevõtjat käituma teatud viisil ehk teisisõnu – vastutaval spetsialistil ei ole 
võimalik tagada, et ehitustöid tehtaks nõuetekohaselt; 
 
- ettevõtja registreerimismenetlus ei ole piisavalt läbinähtav. MTR-i registreeringus tuleb täpsustada 
valdkond, millel soovitakse tegeleda lähtuvalt vastutava spetsialisti pädevusest. Samas on vastutava 
spetsialisti pädevuse nõue sõnastatud erialase hariduse ja erialase töökogemuse olemasolu kaudu. 
Kuivõrd õigusaktis ei ole täpsustatud, milline erialane haridus ja töökogemus võimaldab 
registreeringutaotluses teatud täpsustust (täpsustuse loetelu ei ole hetkel õigusaktis kindlaks 
määratud) lisada, siis taandub registreerimismenetlus selle poolest suuresti ettevõtja vastutava 
spetsialisti sisekaemuslikule hinnangule iseenda pädevuse kohta ja registripidaja suvale. Lisaks võib 
registreerimistaotluses esitada andmeid vastutava spetsialisti kohta ilma, et ettevõtjal oleks vastutava 
spetsialistiga mingisugust õiguslikku seost; 
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- vastutav spetsialist ei ole seotud konkreetse objektiga, sisuliselt võib vastutav spetsialist delegeerida 
oma ülesannete täitmise ka isikule, kes vastutava spetsialisti pädevusnõuetele ei vasta;  
 
- kehtiv EhS võimaldab vastutava spetsialisti pädevust tõendada kahel erineval viisil: kutse omistamise 
süsteemi kaudu ning deklareerides erialase hariduse ja töökogemuse olemasolu. Kokkuvõttes 
tähendab see isikute ebavõrdset kohtlemist. Samuti on see kaasa toonud olukorra, kus vastutava 
spetsialisti pädevus ei ole enamikel juhtudel tegelikult tõendatud, kuna isikud valivad võimalikest 
alternatiividest neile soodsaima variandi. Isikutel on soodsam ja mugavam tõendada oma pädevust 
üksnes väites piisava hariduse ja töökogemuse olemasolu, kutsekvalifikatsiooni omandamine eeldaks 
nii teadmiste kui oskuste tõendamist lisaeksamiga. See tähendab isikule rahalist kulu. Seetõttu ei ole 
kutsekvalifikatsioonisüsteem kehtiva EhS puhul piisavalt hästi rakendunud. Samas tuginevad 
ehitustöid tellivad isikud MTR-i registrikandesse kui riigi antavasse kinnitusse, mille kohaselt ettevõtja 
on pädev.  
 
- Kehtiv regulatsioon, mille keskmes on MTR-i registreering, mille ainsaks kontrolliesemeks on teatud 
nõuetele vastava vastutava spetsialisti olemasolu, on loonud omaette probleemide ringi. Selliste 
probleemide ilminguks on näiteks vastutava spetsialisti teenuse pakkumine üksnes MTR-i 
registreeringu saamise huvides, suvaliste isikute esitlemine vastutava spetsialistina. MTR-i andmetele 
tuginetakse kui õigetele, MTR-is registreeritud ettevõtja teenuse kvaliteeti usaldatakse ilma, et tellija 
isiku tausta põhjalikumalt uuriks ja pädevuse piisavust hindaks. Tähelepanuta ei saa jätta ka 
eelkirjeldatud probleemidega tegelemisest tulenevat halduskoormust. Tehnilise Järelevalve Ameti, kui 
ehitusvaldkonnas ühe olulisima järelevalveorgani, tööst moodustab lubamatult suure osa MTR-iga 
seonduvate probleemidega tegelemine (registri õigsuse tagamine, valeandmete esitamise 
tuvastamine jmt). Kahtlemata oleks riigi niigi piiratud haldusvõimekust mõistlikum rakendada 
sisulisemalt ja seal, kus sellest rohkem kasu. Sellistest probleemidest ei saa vabaneda süsteemi 
veelgi keerukamaks muutes.  
 
EhS kohta koostatud majanduslike mõjude analüüsi järelduseks tegevusõiguste osas oli, et kehtiv 
süsteem on võimalikest alternatiividest kõige koormavam (nii ettevõtja kui haldusorgani perspektiivist 
vaadatuna). Samuti leiti, et kehtiv seadus piirab ja moonutab ehitusalal tegutsevate isikute vastutust ja 
piirab ka turul tegutsemist. Ebaselgeks jäävad vastutuse alused ning olenemata tegevusloa nõudest ei 
saa väita, et see oleks kaasa toonud märkimisväärset kvaliteedi tõusu. Kehtiva õiguse puhul on 
tegevusõiguste regulatsiooni puhul tegemist üsna bürokraatliku süsteemiga, mis ei täida oma 
eesmärki, nõuetel ja nõuete taga olevatel eesmärkidel ei ole märkimisväärset seost, ebaselged on 
vastutuse alused. Kehtiva õiguse eeliseks on üksnes turu piiramine või kaitsmine. See ei lähtu aga 
paraku avalikust huvist, vaid pigem antud valdkonnas tegutsevate ettevõtjate huvist piirata teenuse 
osutamisele juurdepääsu. Tegutseda saavad vaid MTR-is registreeritud või tegevusluba omavad 
ettevõtjad. Samas on MTR-i registreerimise ehk tegevusloa saamise künnis piisavalt madal, et ka turu 
kaitsmise osas see piirang tegelikkuses soovitud tulemusi ei anna. Seega ei ole antud variant 
proportsionaalne, valitud meede ei vii eesmärgi saavutamisele ja on võimalikest alternatiividest 
majanduslikult kõige enam koormavam.

31
 

 
Andes kokkuvõtliku hinnangu kehtivas seaduses asjatundlikkuse põhimõtte väljenduseks olevale 
regulatsioonile, saab väita, et valitud vahend – MTR-i registreering ja vastutava spetsialisti olemasolu 
nõue – ei taga ehitustööde kvaliteeti. Kehtiva olukorra parendamiseks on tehtud küll mitmesuguseid 
ettepanekuid: näiteks lisada nõue, et vastutav spetsialist peaks ka ise nõusoleku andma vastutavaks 
spetsialistiks oleku kohta ja seda ka MTR-is kajastama; lisada nõue, mille kohaselt vastutav spetsialist 
saaks olla vastutav üksnes ühes ettevõttes; ettevõtjale finantstagatise olemasolu nõude kehtestamine. 
Ükski neist lahendustest ei lahenda regulatsiooni olemuslikke probleeme, nende realiseerimine lisaks 
üksnes täiendavaid piiranguid, muudaks menetlusi keerukamaks ja suurendaks halduskoormust ilma, 
et sellest mingit märgatavat kasu tekiks. Pigem on taolise skeemi edasiarendamisest näha üksnes 
täiendava kahju ja kulu tekkimist.  
 
 
Tsiviilõiguslikud küsimused ja vastutus 
 
Kehtivas EhS-s sisalduvate erinevate ehituses osalevate isikute vastutuse konstellatsioonid on olnud 
probleemsed oma ebaselguses ning mitmetimõistetavuses. Tekkinud olukorda on ühest küljest 
panustanud vastutava spetsialisti instituudi (kehtiv EhS § 41 lg 1 p 2 ning § 47) kui peamise 
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ehitusasjades asjatundlikku tegutsemist tagava mehhanismi mittetöötavus ning teisalt ka kehtivas EhS 
§-s 48 jj sisalduvad ettevõtjate kohustuste loetelud, mis jätab eksitava mulje, justkui tekiks ehitamises 
tegevate isikute vastutus pelgalt EhS alusel ning ainult selles sätestatud kohustuste ulatuses.  
 
EhS on asjatundlikkus sätestatud eraldi põhinõudena seaduse üldosas (§ 10) ning loobutud on 
vastutava spetsialisti instituudis. Ühtlasi ei sisalda EhS ehitusalal tegevate isikute kohustuste 
kataloogi. Sellegipoolest on EhS sätestatud üldnõuded (§ 7 jj), mis kehtivad kõigile, kes on 
ehitamistegevusse kaasatud ja kuhu on üle toodud palju nõudeid, mis sisalduvad hetkel kehtiva EhS 
§-s 3, §-s 48 jj. 
 
EhS regulatsiooni koostamisel on lähtutud asjaolust, et vastutava spetsialisti regulatsioon ei toimi, 
kuna (mõnevõrra paradoksaalsel kujul) vastutaval spetsialistil eriti vastutust ei tekigi. 
Justiitsministeeriumi poolt tellitud analüüsi

32
 kinnitusel on vastutava spetsialisti vastutus võimalik ainult 

üldise tsiviilõiguse alusel, kuna EhS-s ei ole sisuliselt sätestatud vastutava spetsialisti kohustusi ning 
puuduvad tema tegevusega kaasneva vastutuse kohta erisätted. Vastutava spetsialisti tegevus on 
seega omistatav ettevõtjale tsiviilseadustiku üldosa seaduse

33
 (TsÜS) § 132 ning võlaõigusseaduse

34
 

(VÕS) § 1054 alusel. Kuigi TsÜS § 132 lg 1 ja VÕS § 1054 reguleerivad teise isiku vastutamist, ei 
välista need teise isiku enda deliktilist vastutust kannatanu ees.

35
 Tööõigusest tulenevate piirangute 

(töölepinguseaduse
36

 § 72 jj) tõttu on töölepingu alusel töötava vastutava spetsialisti vastutus piiratud 
ka ettevõtja ning spetsialisti omavahelises suhtes.

37
 Vastutava spetsialisti vastutus deliktiõiguse alusel 

võib põhimõtteliselt kõne alla tulla eelkõige asjatundja vastutusena VÕS § 1048 järgi.  
 
Seetõttu on EhS-s loobutud vastutava spetsialisti väljatoomisest ning selle asemel kehtib kõigile 
ehitamise tegevatele isikutele üldine asjatundlikkuse nõue, mille standard võib, tõsi küll, olla erinevate 
isikute puhul erinev.  
 
Ehitusalal tegutsevate isikute kohustuste osas jõudis eelviidatud analüüs kolme olulise järelduseni: 
 
Senine kohtupraktika

38
 on ettevõtja töövõtulepingujärgsete kohustuste kindlaksmääramisel sisustanud 

EhS §-s 48 jj reguleeritud kohustusi seoses EhS §-st 3 tulenevate nõuetega ning lähtunud eelkõige 
EhS §-s 3 reguleeritud ehitisele esitatavatest nõuetest

39
. 

 
Teiseks järelduseks on, et enamik kehtiva EhS §-s 3 jj ja §-s 48 jj sisalduvaid kohustusi on niigi 
lepinguliste kohustustega kaetud vastava töövõtulepingu alaliigi olemusest

40
. Seega dubleerivad 

kehtivas EhS §-s 3 ning §-s 48 jj toodud kohustused suures osas pooltevahelist (ehitus)töövõtulepingu 
tüüpsisu, välja arvatud EhS §-s 48 jj sisalduvate nende kohustuste osas, mis on ette nähtud otseselt 
avalikes huvides

41
. 

 
Kolmandaks on leitud, et kehtivas EhS-s sätestatud nõuded on miinimumstandardiks kõigi EhS 
regulatsioonialasse jäävate lepinguliikide suhtes, mistõttu ei peaks saama neist ka kokkuleppel 
kõrvale kalduda. Tegemist on seega poolimperatiivsete sätetega – EhS-s sätestatud kohustustest  
tellija õiguste kitsendamisele suunatud kalduvad kokkulepped peaksid olema tühised.

42
 

 
EhS järgi jääb ka edaspidi ehitusasjades tegelevate isikute vahelisi suhteid ning vastutust reguleerima 
VÕS §’s 635 jj sisalduv töövõtulepingu regulatsioon. Seega on tellija (ehitise omaniku) ning 
ehitustöövõtja vahelistes suhetes mõõtuandvaks nendevaheline töövõtuleping, isegi kui töövõtja on 
omalt poolt kaasanud tööde tegemiseks alltöövõtjaid vms. Selles osas EhS seega kehtivat 
regulatsiooni ei muuda. 
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Asjaolu, et EhS on loobutud kohustuste loetelude sätestamisest, ei muuda midagi ka töövõtulepingu 
tüüpsisu kindlaksmääramises viisil nagu seda on seni teinud kohtupraktika, sest kehtivas EhS §-s 3 
sisalduv hea ehitustava koos sellest tulenevate nõuetega on üle toodud ning täiendatud EhS §-s 7 jj. 
Samal põhjusel ei kao ka ehitustöövõtulepingu tüüpsisu moodustanud ning seni osaliselt §-s 48 jj 
sisaldunud nõuete poolimperatiivsus. EhS koostamisel on lähtutud asjaolust, et piisab, kui 
poolimperatiivsena käsitatakse EhS § 7 jj, millest omakorda on tuletatud ehitustöövõtulepingute 
tüüpsisu. 
 
Selguse huvides tuleb siinkohal peatuda ka juhtumitel, kus kahju tekkimisel on osalenud nii töövõtja 
kui ka kolmas isik, näiteks projekteerija või isik, kellega on tellija sõlminud lepingu järelevalve 
tegemiseks ehitustöövõtja tegevuse üle. 
 
Vastavalt VÕS § 641 lõikele 3 peaks ehitusettevõtja põhimõtteliselt kontrollima ka ehitusprojekti kui 
tellija juhise sobivust tellija soovitud eesmärgi täitmiseks. Praktikas laialdast kasutamist leidvad 
ehituse töövõtu lepingute tüüptingimused

43
 (ETÜ) näevad siiski ette mõnevõrra teistsuguse 

regulatsiooni. ETÜ punkti 97 kohaselt peab tellija tagama, et tema poolt nõutav ja üleantav ehitus 
projekt või selle osa ning tema antavad korraldused ja juhised vastavad õigusaktidele ning lepingus 
kokku lepitud nõuetele ja standarditele. Tüüptingimuste kohaselt ei ole ehitajal projekti kontrollimise 
kohustust, vaid üksnes teavitamiskohustus juhul, kui ta märkab ehitusprojekti mittevastavusi või vigu 
tellija juhistes või korraldustes. Ilmsetest vigadest peab ehitaja ETÜ punkti 236 kohaselt igal juhul 
tellijat teavitama, vastasel juhul vastutab ta nendest puudustest tulenevate tagajärgede eest.

44
 

 
Kui tellija on ehitamise üle järelevalve teostamiseks (EhS § 15) palganud kolmanda isiku, ei saa 
ehitustöövõtja õigustada kohustuse rikkumist järelevalvetegija omapoolse järelevalvekohustuse 
rikkumisega

45
. Eesti õiguskirjandus toetab seda seisukohta

46
 seda enam, et ka ETÜ punkti 73 järgi ei 

piira ega vähenda tellija korraldatud omaniku järelevalve töövõtja vastutust. Lisaks on välja toodud, et 
lähtuvalt Saksa õiguse eeskujust ning VÕS § 137 lõikest 1 peaks sellisel juhul järgnema omaniku 
järelevalvet teostava isiku ja ehitusettevõtja solidaarvastutus

47
. 

 
EhS §-s 3 ja §-s 48 jj sisalduvate kohustuste osas jõudis analüüs järeldusele, et tegemist on 
kohustustega, mille rikkumine võib kaasa tuua deliktse vastutuse VÕS § 1045 lg 2 punkti 7 järgi osas, 
milles nende kohustuste eesmärk on kaitsta absoluutseid õigushüvesid nagu elu, tervis, omand

48
. 

Seega on selliste kohustuste rikkumisel võimalik esitada kahjunõue ka isikutel, kellel puudub 
lepinguline suhe oma kohustusi rikkunud ehitusettevõtjaga. Seejuures ei ole tellija kui ehituslepingu 
pool kuidagi paremas positsioonis kui potentsiaalselt kahjustatud kolmandad isikud. Kõikide nõuet 
esitama õigustatud isikute õigused on täpselt samad ja samadele reeglitele on allutatud ka nõude 
eelduste kontroll VÕSi õigusvastaselt kahju tekitamise sätete alusel.

49
 Oluline on siinkohal rõhutada, 

et seega on tegemist kohustustega, mis ühest küljest moodustavad küll tellija ning ehitusettevõtja 
vahelise töövõtulepingu tüüpsisu, kuid loovad teisalt ka aluse deliktse vastutuseks nii tellija kui ka iga 
suvalise kolmanda isiku ees, kes on kannatanud kahju kohustuse rikkumisest. 
 
EhS järgi jääb selline võimalus deliktseks vastutuseks alles samamoodi, nagu ka eelmises punktis 
käsitletud lepingulise vastutuse puhul, sest hoolimata asjaolust, et kohustuste loetelu seaduses 
puudub, on see täpselt samamoodi tuletatav hea ehitustava jm põhimõtetest, mis sisalduvad EhS §-s 
6 jj. 
 
EhS-ga tehtavad muudatused isikute vastutuse osas võib jagada kaheks:  
 
- esiteks kaotatakse vastutava spetsialisti instituut. Seda hakkab asendama asjatundlikkuse põhimõte. 
Teiseks korrastatakse ehitusalal tegevate ettevõtjate vastutuse regulatsiooni. Selles osas pole vajalik 
niivõrd täiesti uue õigusliku regulatsiooni kehtestamine, kuivõrd vanast ebavajalike, segadust 
tekitavate ja eksitavate sätete kaotamine. Seetõttu on EhS-s detailsemalt lahtikirjutatud hea tava ja 
muud põhimõtted, millest seni on kohtupraktika tuletanud nii tellija (ehitise omaniku) ning 
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ehitustöövõtja vahel sõlmitud töövõtulepingu tüüpsisu, mis seega saab ehituslepingu osaks selles 
eraldi kokkuleppimata, ning millest on koostatud analüüsi hinnangul võimalik tuletada ka lepinguliste 
kohustuste miinimumstandard, millest pole võimalik tellija kahjuks kõrvale kalduda. 
 
 - samade kohustuste rikkumine teeb võimalikuks ka deliktse vastutuse ettevõtja ning kahju kannataja 
vahel osas, milles nende kohustuste eesmärgiks on elu, tervise ja omandi kaitse. Deliktne vastutus 
tekib seega sõltumata sellest, kas isikute vahel on lepinguline side või mitte ja seega on võimalik nii 
tellija kui kolmanda isiku ees. Seejuures ei ole deliktse vastutuse kandjate ring ole piiratud vastutava 
isiku, ega ka seda asendava pädeva isikuga.  
 
 
§ 11. Ehitisele esitatavad nõuded 
 
Ehitisele esitatavad nõuded on seaduse üheks olulisemaks komponendiks. Ehitisele esitatavate 
nõuete järgimise tagamisele on suunatud peaaegu kogu järgnev regulatsioon. Olemuslikult ei ole 
ehitisele esitatavate nõuete puhul tegemist uute nõuetega. Kodifitseerimise raames ei ole kavas 
ehitisele esitatavaid nõudeid muutma hakata. Küll aga pakub see võimaluse erinevate seaduste vahel 
killustunud õiguse koondamiseks. Näiteks sätestab ehitisele nõudeid ka veeseadus, tuleohutuse 
seadus, rahvatervise seadus ja mitmed erinevate seaduste alusel kehtestatud määrused. Õigust on 
ilmselgelt lihtsam järgida, kui see on süstematiseeritud ja normid kergesti leitavad. Õiguse 
süstematiseerimine ja seeläbi lihtsustamine on üks ehitusõiguse kodifitseerimise eesmärk.  
 
Erinevalt kehtivast seadusest on käesolev seadustik nõuete sisustamise osas märgatavalt 
abstraktsem. Seadustiku tasemel ei ole ehitise nõuded täpsemalt sisustatud. Arvestades seaduse 
kohaldamist väga erinevatele ehitistele, ei oleks kehtiva EhS § 3 sarnaste nõuete kehtestamine 
seaduse tasemel ka mõeldav ja kuigivõrd regulatsiooni selgusele kaasa aitav. Pigem oleks täpsemate 
nõuete seaduse tasemel kirjeldamine seadust koormav ja raskendaks ka seaduse rakendamist. 
Seaduse tasemel on esitatud üksnes nõuete eesmärgid, põhimõtted nende saavutamiseks ja nõuete 
kataloog. Selliselt jääb seaduse tasemel ehitistele esitatavate nõuete regulatsioon abstraktseks. Neid 
nõudeid täpsustatakse muude allikate abil, sealhulgas seadustiku alusel kehtestatavas määruses. 
 
§ 11 lõike 1 kohaselt peab ehitis kogu oma eluea vältel olema ohutu ja kogu oma kasutusea vältel 
vastama selle kasutamise nõuetele. Selliselt on arvestatud ka ehitise elukaarega ja antud vastus 
küsimusele, millistele nõuetele peab ehitis oma olemasolu erinevatel etappidel vastama. Ehitis peab 
kogu oma olemasolu vältel olema ohutu ja kasutusea vältel vastama nõuetele. Tuleb tähelepanu 
pöörata asjaolule, et ohutust ja nõuetele vastavust käsitletakse erinevate kontseptsioonidena. Ohutus 
ja nõuetele vastavus on erinevalt sisustatavad. Ohutuse puhul ei pea ehitis olema kasutatav, nõuetele 
vastavus lähtub aga eelkõige ehitise kasutusotstarbest ja kasutatavusest. Nõuetele vastavus sisaldab 
ka ohutuse nõuet. Ehitis vastab siis nõuetele, kui seda saab kasutusotstarbele vastavalt ohutult 
kasutada. 
 
Ehitise kasutamine võib aja jooksul muutuda ja seetõttu võib olla vaja viia ehitis vastavusse 
kasutamise nõuetega (seisundinõuded). Ohutu peab ehitis olema alates selle ehitamisest või 
paigaldamisest, kuni kasutusjärgse lammutamiseni. Ohutu ei tähenda antud kontekstis ehitise 
kasutamise võimalust. Nõuetele peab ehitis või selle osa vastama aga eelkõige siis, kui ehitis on 
kasutusel. Ehitis vastab kasutusotstarbele, kui seda ehitist on võimalik kasutada ohutult. Samuti peab 
ehitis olema kasutusotstarbest tulenevatele koormustele vastupidav majanduslikult mõistliku 
kasutusea vältel. Arvesse tuleb võtta ka ehitise asukoha spetsiifikat. Näiteks, suure liiklusmagistraali 
ääres asuvate elumajade puhul võib olla vaja rakendada lisameetmeid müra ja vibratsiooni mõjude 
vähendamiseks.  
 
Kuivõrd reeglina hõlmab ehitise elukaar ajaliselt vähemalt aastakümneid, tekib nõuete sisustamisel 
küsimus: millisel ajahetkel kehtinud nõudeid arvestama peab? Lisaks ehitise kasutamise viisi, 
intensiivsuse ja otstarbe muutumise, on ka ehitisele esitatavad nõuded ajas muutuvad. See võib 
kaasa tuua olukorra, mil ehitusprotsessi alguses kehtinud nõuded on ehitise kasutusse võtmise ajaks 
muutunud ning kasutusloa saamiseks tuleks teha kulutusi ja ehitis muutunud nõuetega vastavusse 
viia. Reeglina ei muutu ehitisele esitatavad nõuded siiski nii kiirelt ja olulises ulatuses. Saab eeldada, 
et ehitamise ajal kehtinud nõuded vastavad olemuslikult ka ehitise kasutusele võtmise ajal kehtivatele 
nõuetele. Seda siiski vaid eeldusel, et ehitamise alguse ja kasutusele võtmise vahel ei ole väga suurt 
ajavahemikku. 
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Ehitisele esitatavate nõuete muutumise puhul tuleb arvestada õiguskindluse põhimõttega

50
. Siit saab 

tuletada põhimõtte ka juba kasutuses olevate ehitiste suhtes. Olemasolevate ehitiste puhul tuleks 
vaikimisi eeldada, et ehitis peab vastama vähemalt kasutusele võtmise ajal kehtinud nõuetele. Sellest 
lähtuvalt on ka mitmed EhS-ga hõlmatud eriseadused sätestanud, et olemasolevate ehitiste puhul 
tuleb lähtuda nende ehitamise hetkel kehtinud nõuetest ja seejuures peavad need ehitised olema ka 
tänasel hetkel kasutamiseks ohutud

51
. Lühidalt tähendab see seda, et üldiselt tuleb hetkel kehtivaid 

nõudeid kohaldada hetkel ja tulevikus ehitatavate ehitiste suhtes. Hetkel kehtivaid nõudeid ei saa 
kohaldada tagasiulatuvalt varem ehitatud ehitiste suhtes. 
 
Teatud juhtudel võib ehitisele esitatavatel nõuetel siiski olla tagasiulatuv jõud. Kui avalik huvi on 
piisavalt ülekaalukas, võib õigusaktis sätestada nõude, mille kohaselt ka juba kasutuses olevad 
ehitised peavad vastama uutele nõuete. Uutele nõuetele vastavusse viimise kohustus võib sõltuda 
muutunud kasutustingimustest, teatud tegevustest (rekonstrueerimine) või olla ka üldiselt kohalduv 
iseseisev uus nõue. Viimase näiteks võib tuua suitsuanduri paigaldamise kohustuse. Erikohtlemist 
vajavad ka avalikkusele suunatud ehitised. Näiteks ei ole mõeldav, et 80 aastat tagasi kasutusele 
võetud ja siiani kasutatav haiglahoone ei vastaks kaasaegsetele nõuetele. Samuti tuleb näiteks olulise 
rekonstrueerimisega seonduvalt viia hoone vastavusse energiatõhususe miinimumnõuetega. 
Eelduslikult on ehitise oluline rekonstrueerimine suuremahulisem ehitustöö ja on mõistlik rakendada 
meetmeid ehitise energiatõhususe suurendamiseks.  
 
§ 11 lõikes 2 esitatakse ehitisele esitatavate nõuete kataloog. Sisuliselt on tegemist näitliku nõuete 
kataloogiga. Selle kataloogi esitamine seaduse tasemel annab seaduse järgijatele indikatsiooni selle 
osas, milliseid nõudeid seadus üldse hõlmab. Seadus hõlmab üksnes objektiivseid ja objektiivselt 
hinnatavaid nõudeid. Nõuete alt jäävad välja subjektiivseid hinnanguid eeldavad nõuded, nagu 
nõuded esteetikale, kasutajate personaalsetest eelistustest lähtuvad nõuded jmt. Enamike riikide 
ehituskoodeksid lähtuvad vaid objektiivsetest nõuetest. Allikad, millest ehitisele nõuded tuleneda 
võivad, on mitmesugused. Lisaks EhS alusel kehtestatavale määrusele (lõige 4), võivad ehitisele 
nõudeid sätestada ka muud õigusaktid. Sealhulgas võivad ehitisele esitatavad nõuded tuleneda ka 
rahvusvahelisest õigusest, näiteks ICAO konventsioonidest ja EL õigusest (näiteks hoonete 
energiatõhususe direktiiv, kasvuhoonegaaside kontrollimise määrus jne). Lõike 2 sõnastus vastab 
ehitustoodete määruse

52
 lisale 1, kus on sätestatud nõuded ehitisele. Seega tuleks lõikes 2 nimetatud 

üldnõuete sisustamisel järgida ehitustoodete määruse lisas 1 sätestatud täpsemaid kirjeldusi.  
 
Ehitustoodete määrus ei sisalda nõuet järgida puuetega inimeste erivajadusi. Nimetatud nõude 
järgimise kohustus tuleneb ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni

53
 artiklist 9, kus on 

sätestatud vastavate isikute õigus juurdepääsule, sealhulgas ehitistele juurdepääsule. Selleks, et anda 
puuetega inimestele võimalus iseseisvaks eluks ja täielikuks osaluseks kõigis eluvaldkondades, 
rakendavad osalisriigid asjakohaseid abinõusid, millega puuetega inimestele tagatakse teistega 
võrdsetel alustel juurdepääs füüsilisele keskkonnale, transpordile, teabele ja suhtlusvahenditele, 
sealhulgas info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatele ja -süsteemidele, ning avalikele rajatistele ja 
teenustele nii linna- kui ka maapiirkondades.  
 
Samuti on lõikes 2 esitatud nõuete kataloog oluline lõikes 4 esitatud volitusnormi piiride kindlaks 
määramisel. Riigikohus on märkinud, et määrusandlusõiguse eesmärk on vähendada seadusandja 
koormust ja anda normide tehniline detailiseerimine üle valitsusele, et seeläbi tagada paindlik 
haldustegevus ning vältida seaduste ülekoormamist tarbetute üksikregulatsioonidega.

54
 PS §-st 3 

tuleneb täitevvõimu jaoks kohustus järgida talle delegatsiooninormiga antud volitusi ja neid mitte 
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ületada. HMS § 90 lg 1 kohaselt võib määruse anda ainult seaduses sisalduva volitusnormi olemasolul 
ja kooskõlas volitusnormi piiride, mõtte ja eesmärgiga. Kohtupraktikas on rõhutatud, et volitusnormis 
sätestatakse määrusandliku volituse selge eesmärk, sisu ja ulatus.

55
 Seadusandja peab kõik 

põhiõiguste seisukohalt olulised küsimused otsustama ise ega tohi nende sätestamist delegeerida 
täitevvõimule. Täitevvõim võib seadusega kehtestatud piiranguid üksnes täpsustada, mitte aga 
kehtestada lisapiiranguid.

56
 Seega on oluline seaduses võimalikult täpselt määratleda, milliste 

aspektide osas ja milliseid nõudeid täitevvõim oma määrusega kehtestada võib. Lõikes 2 toodud 
nõuete kataloog on sisuliselt lõikes 4 antud volitusnormi piiritlemine. 
 
§ 11 lõige 3 sätestab, et ehitistele esitatavate nõuete sisustamisel järgitakse EL ehitustoodete 
määrust nr 305/2011. EL ehitustoodete määrus asendab varem kehtinud ehitustoodete direktiivi. 
Kehtiva EhS §-s 3 sätestatud ehitisele esitatavad nõuded tulenevad suures osas ehitustoodete 
direktiivist

57
 ja vastavad selle lisas 1 toodud nõuetele. Neid nõudeid on seaduse järgnevates sätetes 

täpsustatud. Lisaks on antud Vabariigi Valitsusele volitus kehtestada ehitise omadustest ja 
kasutamisest lähtuvad ohutusnõuded ehitisele või selle osale. Hetkel on selle volitusnormi alusel 
kehtestatud ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded. Rahvatervise seaduse alusel on sotsiaalminister 
kehtestanud müratasemed elu- ja puhkealal, elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning mürataseme 
mõõtmise meetodid. Seetõttu on ehitiste tuleohutus- ja müranõuded on reguleeritud suhteliselt 
detailselt võrreldes teiste ohutusnõuetega. 
 
EL määrus ehitustoodete kohta esitab nõuded ehitustoodetele lõppeesmärgi kaudu. Kõikides riikides 
on kehtestatud nõuded ehitisele. Ehitisele esitatavad nõuded omavad otsest mõju ka ehitises 
kasutatavate ehitustoodete nõuetele. Ehitises kasutatav ehitustoode peab võimaldama ehitisel vastata 
nõuetele. Selleks on projekteerijal ja ehitajal vaja teada ehitustoote omadusi. Ehitustoodete omadused 
tuleb võrreldavuse huvides esitada ühte moodi, samuti peavad need omadused olema tuvastatud 
ühtse metoodika alusel. See ongi nii ehitustoodete direktiivi kui seda asendava ehitustoodete määruse 
põhisisu. Selles määruses ei esitata nõudeid ehitustoodetele, selles kirjeldatakse määruse lisas I 
ehitisele esitatavaid nõudeid ning samuti sisaldab ehitustoodete määrus regulatsiooni ehitustoodete 
omaduste kindlaksmääramisele ja tootega kaasnevale teabele. 
 
Kuivõrd EL määrus on otsekohalduv, ei tohi liikmesriigid seda oma õiguses korrata. Seega ei ole 
mõeldav ehitustoodete määruse lisa kehtestamine seadusega või seaduse alusel määrusega. See ei 
ole ka vajalik, kuna EL-i määrus on otsekohalduv ja samavõrd lihtsalt leitav ja kättesaadav kui 
siseriiklik õigus. Siiski, kuivõrd EL-i määrus on siiski üsna üldine, on mõeldav ehitisele esitatavaid 
nõudeid siseriiklikus õiguses veelgi täpsustada. EL-i määrus on siiski suunatud eelkõige ehitustoodete 
osas siseturu toimimise tagamisele, mitte aga ehitistele esitatavate nõuete põhjalikule reguleerimisele 
ja ühtlustamisele. 
 
§ 11 lõikega 4 antakse nõuete täpsustamiseks volitusnorm majandus- ja kommunikatsiooniministrile 
kui ehitusvaldkonna eest vastutavale ministrile

58
. Seejuures on lisatud, et Vabariigi Valitsuse volitusel 

võib ka mõni muu minister oma valitsemisalaga seonduvalt ehitisele nõudeid kehtestada. Näiteks 
hoonetele, milles tegutseb tervisehoiuasutus või lastehoiuasutus, esitatavate nõuete puhul on 
vaieldamatult pädevam hoopis sotsiaalminister, tuleohutusnõuete sisustamisel on pädev siseminister 
jne. 
 
Huvigruppidega arutelul jõuti järeldusele, et eelkõige on küsimus selles, kui detailselt norme lahti 
kirjutada, mitte niivõrd nende nõuete sisus. Uutes EL riikides on norme ja põhimõtteid kajastatud, 
vanades EL riikides seda tavaliselt tehtud ei ole. Arutati veel, et ehitisele esitatavad nõuded peavad 
olema suhteliselt abstraktsed. Nõuete üldisus aitab kaasa erilahenduste võimalikkusele ning on 
abstraktse iseloomu tõttu paindlikud ja soosivad innovatsiooni. Nõuded ehitistele ei tohi hakata 
segama arengut. Püstitati ka küsimus, millistele nõuetele peab ehitis vastama kasutusloa saamise 
ajal. Arvati, et teatud ehitiste puhul peab ehitis vastama praegu kehtivatele nõuetele, samas mõne 
ehitise puhul on see nõue liialt koormav ja ehitis peaks vastama ehitusloa saamise hetkel kehtinud 
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nõuetele. Nenditi, et ehitis peab igal juhul vastama seaduse põhimõttelistele nõuetele. Kehtivatele 
nõuetele vastavus võiks olla kohustuslik teatud ehitamise liikide juures (nt oluline rekonstrueerimine).  
 
Ehitisele esitatavad nõuded on nii Eesti kui ka võrdlusriikide ehitust reguleerivates õigusaktides 
suhteliselt sarnased. Sarnasus seisneb eelkõige nende eesmärgis, erinev on aga detailsusaste nende 
nõuete sisustamisel. Ühisosana võib välja tuua, et ehitisele esitatava nõudena on kehtestatud ohutuse 
nõue. Võrdlusriikides on täpsustatud, mida ohutuse all silmas on peetud. Välisilmele on pööratud 
tähelepanu keskkonda sobivuse, esteetilisuse, kvaliteedi ja väliskujunduse nõuete kaudu (Soome ja 
Taani). Iirimaal on eraldi nõudena sätestatud, et ehitis peab vastama ehitisele esitatud nõuetele kogu 
oma olemasolu vältel. Samas on Iirimaal sätestatud erimenetlus, mille kaudu saab 
ehitusjärelevalveasutuselt taotleda nõuete mittejärgimise õigust. Taolised erimenetlused on Anglo-
Ameerika õigussüsteemiga riikides üsna levinud. Ilmselt tuleb eristada selliseid ehitisele esitatavaid 
nõudeid, mille järgimine on ilmtingimata vajalik, ning nõudeid, mille järgmine mõne ehitise puhul ei 
oleks kooskõlas selle ehitisega seonduvate muude avalik-õiguslike huvidega (näiteks 
muinsuskaitselised ehitised) või kus kõikide nõuete järgimine ei ole primaarne.  
 
 
§ 12. Ehitamisele esitatavad nõuded  
 
Sarnaselt ehitisele esitatavate nõuetega, annavad ka ehitamisele sätestatud nõuded konkreetse ja 
kohustusliku indikatsiooni normiadressaadile. Ehitamisele esitatavad nõuded peavad kajastama 
ehitamisele kui tegevusele omaseid nõudeid. Tegemist on paragrahviga, millega seostatakse 
ehitustegevuse erinevad etapid kontrollimisele suunatud protsessielementidega: planeering, 
ehitusprojekt, projekteerimistingimused, ehitusluba, ehitamise teatis jne. Olemuslikult ei ole tegemist 
uue regulatsiooniga. Kehtiva õiguse puhul oli probleemseks regulatsiooni killustatus ning erineva 
toimemehhanismiga nõuete põhjendamatu kombineerimine: vormilt avalik-õiguslike, kuid sisult 
eraõiguslike (asjaõiguslike) nõuete segamine. Selline regulatsioonitehnika võib küll kaasa aidata 
teadlikkuse tõstmisele, kuid teisalt tekitab ekslikke ettekujutusi. Näiteks, kuivõrd kogu seaduse 
regulatsioon on tagatud riikliku järelevalvega, võis sellest järeldada, et riiklikku järelevalvet saaks 
kasutada ka tsiviilõiguslike probleemide lahendamisel. EhS regulatsioon on siiski vaid avalik-õiguslikke 
nõudeid sisaldav ja eraõiguslike probleemide lahendamiseks tuleb kasutada muid kanaleid. 
 
§ 12 lõike 1 järgi tuleb ehitada ehitusprojekti kohaselt, järgides ehitise ja ehitamise suhtes kehtivaid 
nõudeid. Nõue, mille kohaselt tuleb ehitada ehitusprojekti kohaselt, rõhutab ehitusprojekti tähtsust ja 
asetab ehitaja ning ehitusprojekti koostaja teatud perspektiivi. Ehitusprojekt on üheks olulisemaks 
ehitamise dokumendiks. Hea ehitusprojekt lahendab kõik ehitisega seonduvad olulised aspektid: 
ehitise keskkonda sobivus, planeeringuga ja muude ehitise asukohaga seonduvate tingimustega 
arvestamine.  
 
Ehitusprojekti kohasel ehitamisel peab ehitaja olema asjatundlik ning ehitama selliselt, et ehitamine 
oleks nii tehnoloogiliselt kui ka menetluslikult nõuetele vastav. Ehitusprojektis ei saa kõiki ehitamise 
aspekte lõpuni lahendada ja kajastada. Ka ehitavale isikule jääb teatud kaalutlusõigus lahenduste 
valikul ja ka vastutus oma valikute eest. Ehitamisele esitatavate nõuete järgimise kohustus hõlmab 
ühtlasi nõuet ehitada ehitusloa olemasolul, kui ehitusluba on nõutav. Arvestada tuleb ka muid 
menetluslikke nõudeid. Tähelepanu tuleb pöörata asjaolule, et ehitusloa või kasutusloa nõude 
puudumine ei mõjuta muude nõuete järgimise kohustust. 
 
Samuti tuleb ehitajal arvestada ehitisele esitatavaid nõudeid. On ehitustöid, mille kohta alati ei 
koostata põhjalikku ehitusprojekti või mille puhul ehitusprojekti selle tavapärases tähenduses üldse ei 
koostata. Näiteks sõiduteel aukude parandamisel lähtub ehitaja tee seisundinõuetest, iga teeaugu 
parandamise jaoks ei koostata eraldi ehitusprojekti.  
 
§ 12 lõike 2 kohaselt peab ehitamine olema kooskõlas ehitise asukohaga seonduvate kitsendustega 
ja planeeringuga. Arvestades, et enamasti peab ehitama ehitusprojekti kohaselt, on see nõue pigem 
niigi kehtiva nõude ülekordamine. Ehitusprojekti koostamisel peab olema arvestatud ehitise 
asukohaga seonduvate tingimustega: ehitis peab sobima keskkonda, samuti peab olema võimalik 
ehitusprojekti kohase ehitise ehitamine, arvestades planeeringust ja muudest ehitise asukohaga 
seonduvatest kitsendustest tulenevaid piiranguid. Samas on ehitustegevusi, mille puhul ei saa lootma 
jääda põhimõttele, mille kohaselt ehitusprojektis arvestatakse kõiki nimetatud aspekte. Lisaks 
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ehitusprojektita ehitamise võimalusele, on võimalik ka sellise ehitusprojekti kohane ehitamine, mis ei 
kajastagi ehitise asukohaspetsiifilisi nõudeid (tüüpprojekt).  
 
Ehitise asukohaga seonduvad kitsendused hõlmavad nii avalik-õiguslikke kui era-õiguslikke kitsendusi 
(servituute jmt). Avalik-õiguslikud kitsendused tulenevad mitmesugustest allikatest: planeeringust, 
õigusaktidest (kaitse-eeskirjad, suurõnnetuse ohuga käitiste nõuded), muinsuskaitselistest nõuetest, 
keskkonnaõigusest.  
 
Kooskõla planeeringu või projekteerimistingimustega tähendab, et ehitamine peab olema kooskõlas 
planeeringus kehtestatud ehitusõigusega

59
 või projekteerimistingimustes sätestatud 

ehitustingimustega. Kui on olukord, kus detailplaneeringu tegemine ei ole kohustuslik, tuleb lähtuda 
projekteerimistingimustest. Kui ka projekteerimistingimuste taotlemine ei ole nõutav, peab ehitada 
sooviv isik vältima vastuolu üldplaneeringuga. Teatud juhtudel peab ehitamisel arvestama ka riigi 
eriplaneeringut. Riigi eriplaneering on erandlik juhtum, seda kasutatakse teatud riikliku tähtsusega 
objektide planeerimiseks ja see on detailsuselt ning iseloomult sarnane detailplaneeringule.  
 
§ 12 lõike 3 kohaselt tuleb ehitamisel arvestada teiste isikute õigustega ning rakendada abinõusid 
nende õiguste ülemäärase kahjustamise vastu. Ehitamisega kaasneb paratamatult teiste isikute 
õiguste riive. See riive võib väljenduda ehitamisega kaasnevas müras, vibratsioonis, vaatevälja 
vähenemises ja muus häiringus. Taolisi riiveid tuleb mõistlikus ulatuses taluda. Riive tekitaja peab 
hoolitsema selle eest, et riive oleks võimalikult väike.   
 
§ 12 lõike 4 kohaselt võib majandus- ja kommunikatsiooniminister või mõni muu minister kehtestada 
ehitamisele esitatavad nõuded. Selle volitusnormi alusel nõuete kehtestamisel tuleb arvestada EhS 
eesmärkide ja põhimõtetega. Ehitamisele esitatav nõue saab lähtuda üksnes seadustiku eesmärkidest 
ja põhimõtetest ning üksnes neid täpsustada.  
 
Ehitamisele esitatavad nõuded ei lähtu üksnes tööohutusnõuetest. Tööohutusnõuded tulenevad 
töötervishoiu ja tööohutuse seadusest ning neid ei ole ilmselt mõistlik käesoleva seadustiku 
kohaldamisalasse tuua. Tööohutusnõuded on suunatud töötaja kaitseks, samas ehitamise puhul on 
vaja kaitsta ka kolmandaid isikuid (näiteks ehitusobjektilt tänavale kukkuvate kivide eest) ning seetõttu 
võib tekkida vajadus konkreetsemate nõuete kehtestamiseks. Samuti on eriseaduste alusel 
kehtestatud ehitamisele nõudeid, mis võivad vajada taaskehtestamist ka EhS alusel. 
 
Ehitamise nõuetena saab käsitleda ka kohalik omavalitsuste poolt kehtestatavaid kaevetööde eeskirju. 
Samuti on ehitamise nõue ehitusplatsi piiramise ja ehitamise kohta infotahvli paigaldamise kohustus. 
Need nõuded on suunatud kolmandate isikute teavitamisele, kõrvaliste isikute juurdepääsu piiramisele 
ning maa-aluste kommunikatsioonide kaitseks. 
 
 
§ 13. Ehitusprojektile esitatavad nõuded 
 
Tegemist on paragrahviga, mis suures osas lähtub kehtivast õigusest. Muudetud ei ole ehitusprojekti 
olemust ega sisu. Muudatused on üksnes vormilist laadi: regulatsioon on muudetud abstraktsemaks. 
Seaduse tasemel oleva regulatsiooni abstraktsus on omaette väärtus, see võimaldab seaduse 
rakendamisel olla paindlikum. Samuti võimaldab abstraktsem regulatsioon lahendada rohkem elulisi 
juhtumeid ja on ajas püsivam ning sobivam. Kehtiva seaduse puhul ongi seaduse tasemel oleva 
regulatsiooni detailsus tekitanud omaette vaidlusi. Sagedaseks vaidlusobjektiks oli ehitusprojekti 
staadiumite küsimus: kui detailne ja kompleksne peab ehitusprojekt olema, et selle alusel saaks anda 
ehitusluba, millises ehitusprojekti staadiumis tuleb see sõltumatu pädeva isiku poolt üle kontrollida 
(teha ekspertiis). Need ja muudki küsimused on saanud oma lahenduse majandus- ja 
kommunikatsiooniministri määruses „Nõuded ehitusprojektile“

60
. Määruses kehtestatud nõuded 

ehitusprojektile on piisavad ja seadust ei pea koormama liigsete detailidega.  
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 PlanS ehitusõigusega määratakse: 
Krundi ehitusõigusega määratakse: 
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§ 13 lõige 1 sätestab ehitusprojektile esitatava üldnõude. Ehitusprojekt peab olema selline, et selle 
kohaselt ehitatav ehitis vastaks nõuetele. See tähendab, et projekti koostaja vastutab selle eest, et 
projekti järgi ehitades vastaks ehitis kõigile nõuetele. Projekti koostaja ei saa panustada täielikult 
sellele, et ehitaja on asjatundja ning kõrvaldab oma erialateadmistele tuginedes projektis olevad 
lüngad või vead ise.  
 
§ 13 lõikes 2 sätestatakse põhimõte, mille kohaselt on ehitusprojekt ajas muutuv. Ehitusprojektile 
esitatavad nõuded sõltuvad ehitamise protsessist ja arvestavad ehitamise protsessist lähtuvate 
vajadustega. Näiteks on selge, et ehitusloa andmise otsustamisel ei pea ehitusprojekt olema niivõrd 
detailne ja terviklik, et selle järgi saaks kohe ehitama asuda. Olenevalt ehitamise etapist, võib piisav 
olla ka selline ehitusprojekt, mis võimaldab saada ettekujutuse kavandatava ehitise välisilmest ja anda 
sellele hinnang lähtuvalt planeeringuga kooskõlas olemisest ehk ruumi sobivusest. Kui asutakse 
ehitama, peab projekt olema oluliselt põhjalikum ja võimaldama lisaks ehitamisele ka ehitamist 
kontrollida. Olenevalt ehitise keerukusest ja kasutamise nõuetest, peab ehitusprojektis olema piisav 
info ka ehitise hooldamise ja korrashoiu võimaldamiseks. Kasutusloa andmisel peab esitama aga 
ehitamise aluseks olnud ehitusprojekti. 
 
Arvestades vajadust näidata ehitusprojektis ehitise nõuetele vastavust tagavaid komponente, on 
praktikas ehitusprotsess tinglikult jagatud osadeks, mis esitatakse ehitusprojekti erinevates 
staadiumides. Lähtutakse põhimõttest, et ehitusprojektis esitatakse ehitise kohta need andmed ja 
projekti osad, mis on asjakohased ning mida on otstarbekas ja võimalik määrata. Seega koosneb 
ehitusprojekt omavahel loogilises seoses olevatest, kuid iseseisvatest osadest. Seejuures võivad 
ehitusprojekti autorid olla pädevusnõudest tingituna erinevad isikud. Ehitusprojekti osadeks jaotamine 
on läbi aegade olnud kooskõlas hea projekteerimis- ja ehitustavaga, mille näitena võib tuua Eesti 
standardi EVS 811:2006 “Hoone ehitusprojekt”. Standardis on määratletud ehitusprojekti etapid, mis 
on ajalist tekkimist arvestades jaotatud kolmeks: eelprojekt, põhiprojekt ja tööprojekt. Lisaks on 
ehitusprojekti iseseisva koostamise eelse osisena standardis ära märgitud eskiisprojekt, mis ei kuulu 
standardi kohaselt hoone ehitusprojekti koosseisu. Standardis on kirjeldatud ehitusprojekti 
maksimaalne koosseis ja selles lähtutakse põhimõttest, et iga eelmise etapi lõpus esitatud tehnilistes 
dokumentides fikseeritud lahendused annavad lähteandmed järgmise etapi dokumentide 
koostamiseks. Seega on ehitusprojekti iga etapp iseseisev osa, mitte eelnevalt teostatud etapi 
täiendus

61
. 

 
§ 13 lõikes 3 antakse volitusnorm majandus- ja kommunikatsiooniministrile või Vabariigi Valitsuse 
volitusel mõnele muule ministrile ehitusprojekti nõuete täpsustamiseks. Nagu eelpool mainitud, on 
kõnealuse volitusnormi alusel kehtestatava määruse eeskujuks kehtiv ehitusprojekti nõuete määrus

62
. 

Kuivõrd lisaks majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalale võib ehitustegevus omada 
puutumust ka mõne teise ministeeriumi valitsemisalaga, ei ole volitusnormi kasutajate ring piiratud 
vaid ühe ministeeriumiga.  
 
 
§ 14. Ehitusprojekti koostamine ja kontrollimine 
 
Tegemist ei ole sisuliselt uue regulatsiooni kehtestamisega. Ka kehtiv EhS käsitleb ehitusprojekti ja 
ehitusprojekti koostamise nõudeid eraldi. Kehtiv seadus sätestas, et ehitusprojekti koostamisel on 
lähteandmed kas detailplaneering või projekteerimistingimused. Sellest sõnastusest ei tulenenud 
selgelt kohustust, et ehitusprojekt peab olema detailplaneeringu või projekteerimistingimustega 
kooskõlas. Ometigi oli see kehtiva EhS-s vastava sätte mõte. Samuti on reguleeritud 
ehitusgeoloogilised ja –geodeetilised uuringud, millest võis üksnes eeldada, et nende uuringute 
tulemusi tuli samuti ehitusprojekti koostamisel arvesse võtta.  
 
§ 14 lõike 1 kohaselt tuleb ehitusprojekti koostamisel arvesse võtta ehitisele esitatavaid nõudeid. 
Nõuet, et ehitusprojekti lähteandmeteks on ka tellija soov, ehk kavandatava ehitise kasutusotstarve ja 
sellest lähtuvad ehitise nõuded, võis samuti kehtivast õigusest üksnes eeldada ja kaudselt tuletada. 
On iseenesest mõistetav, et ehitusprojekt arvestab ehitisele esitatavaid nõudeid. Samuti peab 
ehitusprojektis arvesse võtma ehitise asukohta ja sellega seonduvaid tingimusi. Ehitise asukohaga 
seonduvad nõuded sisalduvad väga mitmesugustes allikates: ehitustehniliste uuringute andmetes, 
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planeeringulistes tingimustes, riskianalüüsides (suurõnnetusohuga käitised) aga samavõrd ka 
õigusaktides (kaitse eeskirjad jmt). Ehitise asukohaga seonduvaid tingimusi tuleb arvesse võtta ning 
vajadusel näha ehitusprojektis ette meetmeid nendest tingimustest tulenevate negatiivsete mõjude 
vähendamiseks. 
 
§ 14 lõikes 2 esitatakse nõue, mille kohaselt tuleb ehitusprojekti koostamiseks vajalike ehitustehniliste 
lähteandmete väljaselgitamiseks teha uuring. Nõuetele vastava ehitusprojekti koostamisel on vaja 
tugineda õigetele lähteandmetele. Sellest vajadusest lähtuvalt tuleb teha ka ehitustehnilisi uuringuid. 
Kehtiv EhS käsitles uuringutena ehitusgeodeetilisi ja –geoloogilisi uuringuid. Eelnõus väljapakutud 
regulatsioon on siiski märksa laiem ja sisulisem. Uuringutest rääkides kasutatakse üldmõistet 
ehitustehnilised uuringud, need võivad hõlmata märksa laiemat uuringute teemasid kui seda on pelgalt 
ehitusgeoloogilised uuringud. Projekteerimiseks võib olla vaja teha ka muid uuringuid, näiteks 
liikluskoormuse, müra, õhusaaste uuringuid. Tellija võib olla huvitatud lisaks ehitustehnilistele 
uuringutele ka muudest uuringutest – näiteks majandusliku tasuvuse uuringust. Taolisi uuringud 
käesolev seadustik ei hõlma.  
 
Ehitustehniliste uuringute vajaduse üle otsustab eelkõige projekteerija, samas on ehitusloa andjal või 
järelevalvet tegeval isikul alati õigus põhjendatud juhul nõuda mõne uuringu tegemist või 
olemasolevate uuringute tulemuste täpsustamist. Seda õigust tuleb kasutada kaalutletud ja üksnes 
põhjendatud juhul. Kehtiva seaduse piires oli probleemiks ehitusluba andva asutuse omavoli nõuda 
tehtud uuringute kordamist või uuendamist olukorras, kus varasemad uuringud olid olemas ja 
asjakohased. Samavõrd oli probleemiks projekteerija otsus mitte teha uuringuid olukorras, kui neid 
siiski pidanuks tegema.  
 
Ehitustehnilise uuringu tulemused võivad lisaks selle tellinud isikule ja ehitusprojekti koostajale olla 
olulised ka ehitusprojekti kontrollivale isikule, niisamuti ehitusloa andjale ja riikliku järelevalvet tegevale 
isikule. Kuivõrd ehitusuuringute tulemused võivad olla asjakohased pikema aja vältel, ei ole mõistlik 
tehtud tööd kõrvale heita. Võimaluse korral on mõistlik kasutada varem tehtud uuringute tulemusi. 
Selle võimaldamiseks peavad ehitustehnilised uuringud olema koostatud ja vormistatud ühtsete 
nõuete kohaselt. Samuti peavad need olema kättesaadavad. Seetõttu on eelnõus sätestatud kohustus 
esitada ehitustehnilise uuringu tulemused ehitisregistrisse, samuti on antud volitusnorm majandus- ja 
kommunikatsiooniministrile ja vajadusel ka mõnele teisele ministrile Vabariigi Valitsuse volituse alusel, 
kehtestada ehitustehnilistele uuringutele nõuded. 
 
Teiste isikute poolt ehitustehniliste uuringute tulemuste kasutamine tõstatab tõenäoliselt mitmeid 
eraõiguslikke küsimusi, eelkõige seonduvalt projekteerimise kuludega ning ehitustehniliste uuringute 
teostajate autoriõigustega. Kuna tegemist on eraõiguse sfääri jäävate probleemidega, siis käesolev 
seadustik neile probleemidele lahendusi ei paku. Uuringu kulud on osa projekteerimise kuludest, 
samas kui ühe ehitusprojekti koostamisel on tulnud teha kulutusi uuringutele ning kui teise projekti 
koostamisel saab tugineda kolmanda isiku tööle, ilma selle eest tasu maksmata, on üks ehitusprojekti 
koostanud isik uuringute võrra kulusid kokku hoidnud. See võib olla aluseks võlaõigusliku nõude 
esitamisel uuringu kulude kandja poolt (alusetu rikastumise sätete alusel). Autoriõigustega ilmselt 
märkimisväärseid probleeme ei teki, kuna autor on oma tasu juba saanud ehitustehniliste uuringute 
tellijalt. Autori varalised õigused võib töö üleandmise ja selle eest tasu saamisega lõppenuks lugeda. 
Küll jäävad kehtima muud autoriõigused. 
 
§ 14 lõike 3 kohaselt tuleb ehitusprojekt teatud juhtudel üle kontrollida projekti koostajast sõltumatu 
isiku poolt. See nõue asendab kehtivas õiguses tuntud ehitusprojekti ekspertiisi institutsiooni. 
Ehitusprojekti ekspertiis oli sisuliselt teise pädeva isiku poolt ehitusprojektile antud hinnang. Sellisena 
leiab see käsitlemist ka käesolevas seadustikus.  
 
Juhud, mil ehitusprojekt tuleb sõltumatu pädeva isiku poolt kontrollida, lähtuvad kahest eeldusest: 
- Esiteks on juhud, mil kavandatav ehitis on niivõrd kõrge ohupotentsiaaliga, et riskide maandamiseks 
peab ehitusprojekti alati laskma sõltumatul pädeval isikul üle vaadata. Sellisest eeldusest lähtuvatel 
juhtudel ei seata kahtluse alla projekti koostaja pädevust nõuetele vastavat projekti koostada ega ka 
projekti nõuetele vastavust. Taoliste juhtumite kirjeldamiseks kasutatakse seadustikus kõrgendatud 
riskiga ehitise mõistet. Seda mõistet ei ole seaduse tasemel sisustatud. Vastuse küsimusele, millised 
on kõrgendatud riskiga ehitised, annab lõike 4 punkt 1 alusel kehtestatav määrus. Kehtiva õiguse 
kohaselt on kõrgendatud riskiga ehitised: suurõnnetuse ohuga ehitis, suurte rahvahulkade 
kogunemisega ehitis ja mittetüüpne elektripaigaldis, mille peakaitsme nimivool on üle 250 ampri. 
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- Teiseks on juhud, mil projekti koostaja isikust või koostatud ehitusprojektist lähtuvalt on põhjendatud 
kahtlus projekti nõuetele vastavuse osas. Kahtluste ümberlükkamiseks või kinnitamiseks on vaja 
sõltumatu pädeva isiku asjatundlikku hinnangut. On võimalik, et ka mittepädeva isiku poolt on 
koostatud sisuliselt nõuetele vastav projekt. Pädeva sõltumatu isiku heakskiitva hinnangu olemasolul 
saab sellise ehitusprojekti alusel siiski ehitama asuda. See võimaldab regulatsiooni rakendada 
proportsionaalselt, tekitamata põhjendamatuid piiranguid isiku põhiseaduslikule eneseteostusõigusele. 
Samavõrd on võimalik, et pädev isik on koostanud nõuetele mittevastava projekti.   
 
Ehitusprojekti kontrollimist on mõistlik rakendada sellisele ehitusprojektile, mis on ehitamise aluseks 
võtmiseks sobivas mahus ja detailsuses. Vähemas mahus ja detailsuses ehitusprojekti puhul pole 
tõenäoliselt midagi sisulisemat kontrollida kui üksnes kavandatava ehitise välisilmet ehk sobivust 
keskkonda ja vastavust planeeringu või projekteerimistingimuste nõuetele.  
 
§ 14 lõikes 4 antakse volitusnorm majandus- ja kommunikatsiooniministrile või muule asjakohasele 
ministrile Vabariigi Valitsuse volitusel, mille kohaselt tuleb kehtestada nõuded ehitusprojekti 
kontrollimisele, kõrgendatud riskiga ehitiste määratlemisele, ehitustehnilistele uuringutele ja uuringute 
tulemuste vormistamisele. Nende volitusnormide täitmisel on võimaluste piires eeskujuks kehtiv õigus.  
 
 
§ 15. Ehitamise dokumenteerimine 
 
Ehitamise dokumenteerimise eesmärk on tagada hilisem võimalus tuvastada, kuidas on ehitatud, kus 
paiknevad varjatud kommunikatsioonid, kes ehitas teatud töölõigu, millal jmt. Taoline info võib olla 
väga vajalik ehitise kasutusaegse korrashoiu tagamiseks või ehitise hilisemaks ehitamiseks. Sisuliselt 
on tegemist kehtiva seaduse nõudega. Uuendusena on esitatud dokumentide elektroonse esitamise 
nõue, kuid seegi on sõnastatud üksnes eelistusena.  
 
§ 15 lõike 1 kohaselt tuleb ehitamine dokumenteerida alati, kui tegemist on ehitusloakohustusliku 
ehitamisega. Muudel juhtudel tuleb ehitamine dokumenteerida vaid siis, kui selline kohustus on 
õigusaktis sõnaselgelt sätestatud. Ehitamise dokumenteerimise nõue pärineb PES-st. Selle kohaselt 
peab ehitise omanik tagama kogu ehitusprojekti säilitamise ehitamise ajal ning kohaliku omavalitsuse 
üksus kogu ehitusprojekti ja ehitisega seotud dokumentatsiooni ehitise olemasolu jooksul. Kehtiv EhS 
§ 31 sätestab samuti ehitise ohutusest tuleneva nõude ehitamisprotsess dokumenteerida. Selline 
tegevus toimub ehitamise tehniliste dokumentide koostamise kaudu. Ehitise dokumenteerimine 
võimaldab hiljem ehitist kontrollida ja tuvastada vea teinud isiku vastutus.  
 
§ 15 lõige 2 avab ehitamise dokumenteerimise eesmärgi. Selle kohaselt peavad ehitamise 
dokumendid võimaldama saada ehitise kasutamiseks ja ehitise kontrollimiseks asjakohast teavet 
ehitamisest, sealhulgas ehitamisel kasutatud ehitustoodetest ja –materjalidest.  
 
§ 15 lõige 3 loetleb ehitamise dokumentatsiooni koosseisu. Tegemist ei ole ammendava loeteluga. 
Detailsema regulatsiooni kehtestamine osas, milline on dokumentatsiooni sisu ja milliseid dokumente, 
kuhu edastada ja kaua säilitada, on jäetud majandus- ja kommunikatsiooniministri kohustuseks.  
 
Ehitise dokumenteerimise regulatsiooni on kritiseerinud ehitusettevõtjad. Ettevõtjate sõnul ei sätesta 
seadus piisava täpsusega, millised dokumendid on kindlasti vaja koostada ja sellega jäetakse 
ehitusettevõtja piisava õiguskaitseta omaniku nõudmiste eest. Kuivõrd iga ehitise eripära põhjal ei 
koostata alati kõiki dokumente, siis kui ehitusettevõtja on oma oskusteabe põhjal otsustanud mingil 
viisil ehitustegevust dokumenteerida ja see kord ei ole enne lepingus fikseeritud, võib tellija hiljem 
nõuda ka dokumente, mida ettevõtjal ei ole võimalik enam tagantjärele esitada ning ettevõtjal puudub 
seaduslik alus, millele oma valikute põhjendamisel toetuda. Seda probleemi on võimalik sobivalt 
lahendada ehitamise dokumenteerimisele esitatavates nõuetes.   
 
§ 15 lõike 4 kohaselt tuleb ehitamise dokumendid üle anda kohaliku omavalitsuse üksusele või muule 
pädevale asutusele. Sõltuvalt infotehnoloogilistest arengutest võib seda kohustust asendada kohustus 
edastada ehitamise dokumendid ehitisregistrile. Sellest lähtuvalt on soovituslik eelistada ehitamise 
dokumentide elektroonilist üleandmist. See ei tähenda tingimatult kohustust dokumenteerida ehitamist 
alati elektroonselt, kui ehitamist on dokumenteeritud paberil, tuleb dokumendid esitada paberil. 
Elektrooniline esitamine võimaldab seostada dokumentide säilitamist ehitusregistriga. Samuti tuleb 
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tähele panna, et kõiki ehitamise dokumente ei ole vaja tingimata üle anda. Mõned dokumendid 
kaotavad oma tähtsuse üsna pea pärast ehitise valmimist.  
 
Ehitamise dokumentide üleandmise nõue ei mõjuta võlaõiguslikku kohustust anda dokumendid üle 
omanikule ehk tellijale.  
 
§ 15 lõike 5 kohaselt kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister või Vabariigi Valitsuse 
volituse alusel mõni muu minister nõuded ehitamise dokumenteerimisele ja dokumentide säilitamisele 
ning üleandmisele. Nimetatud määrus saab sisustatud, lähtudes eelnõu jõustumise ajaks arendatud 
ehitisregistri võimalustest.  
 
 
§ 16. Ehitise kasutamisele ja hooldamisele esitatavad nõuded 
 
EhS ei käsitle ainult ehitise ehitamist, see hõlmab kogu ehitise elukaart, ehitise kavandamisest 
ehitamiseni kuni kasutusjärgse lammutamiseni. See tähendab ühtlasi vajadust reguleerida ka ehitise 
kasutamise nõudeid lähtuvalt seadustiku eesmärkidest ja põhimõtetest. Ehitised on reeglina 
ressursimahukad, olgugi et ehitise puhul on tegemist eraomandiga, on ehitistel tervikuna mõju ka 
ühiskonna kasutada olevatele ressurssidele. Seega ei saa olla üldiselt aktsepteeritav mitte tegelemine 
ehitiste korrashoiuga. Arvestama peab asjaoluga, et ehitised mõjutavad suurel määral inimeste 
elukvaliteeti, sealhulgas on mõjutatud isikute ring laiem kui omanikud. Lohakil ehitis mõjutab avaliku 
ruumi, seda tajuvad kolmandad isikud, niisamuti võib ehitis põhjustada ohtu kolmandatele isikutele. 
 
Ehitise kasutamise regulatsioon seisneb eelkõige ehitise korrashoius ja hooldamises. Siin tuleb 
eristada ehitise elukaare kahte etappi – ehitise olemasolu ehk eluiga ning ehitise kasutusiga. Nende 
mõistete sisustamisel saab lähtuda standardis EVS 807:2010 „Kinnisvara korrashoid“ määratletud 
mõistetest. Ehitise eluiga on ajavahemik ehitise või selle osade kavandamisest, ehitamisest või 
paigaldamisest, kuni nende kasutusjärgse lammutamise või eemaldamiseni. Ehitise kasutusiga on 
ajavahemik, mille vältel ehitis või selle osa on funktsionaalselt kasutatav. Ehitise eluea vältel võib 
ehitis korduvalt kasutusest välja langeda ning saada taas uuesti kasutusele võetud. Seega ehitise 
eluiga hõlmab pikemat perioodi kui kasutusiga. Ehitise eluea vältel võib esineda ajaperioode, mil ehitis 
ei ole enam kasutuses. Ehitise kasutusea ja eluea etappidel on kohaldatavad erinevad nõuded.  
 
§ 16 lõike 1 kohaselt tuleb ehitis hoida korras kogu ehitise eluea ehk olemasolu vältel. Ehitise 
korrashoidmise nõuet tuleb sisustada lähtuvalt asjaoludest. Korrashoid hõlmab kindlasti ohutust, kuid 
sõltuvalt ehitise asukohast, võib see tähendada ka muid nõudeid. On ilmne, et linnalises keskkonnas, 
kus ehitis asub prominentsel kohal, tuleks korrashoiult eeldada rohkemat kui üksnes ehitisest lähtuva 
otsese ohu kõrvaldamist. Samas kohtades, kus kõrvaliste isikute juurdepääs on piiratud ja ehitis ei ole 
avaliku ruumi osa (näiteks mahajäetud metsatalu) on eeldatav korrashoiu kvaliteet omakorda erinev.  
 
§ 16 lõige 2 on suunatud ehitise kasutusea vältel korrashoiu tagamisele. Kuivõrd ehitise eluea etapp 
hõlmab ka ehitise kasutusea, tuleb ehitise eluea vältel kehtiva korrashoiu nõudesse suhtuda kui 
miinimumnõudesse. Ehitise kasutusea vältel kehtiva korrashoiu nõuded on ehitise eluea vältel 
kehtivate korrashoiu nõuetele täienduseks. Ehitise kasutusaja vältel tehtava korrashoiu sisustamine 
sõltub ehitise kasutamise nõuetest. 
 
Ehitise kasutusajal tuleb ehitist kasutada heaperemehelikult ja kasutusotstarbele vastavalt. Kui 
valdavalt on ehitise ehk asjaga seonduvad nõuded suunatud omanikule, siis ehitise heaperemeheliku 
ja kasutusotstarbele vastava kasutamise nõue kehtib olenemata omandikuuluvusest kõigi ehitise 
kasutajate suhtes, sealhulgas rentnikud ja üürnikud.  
 
Ehitise heaperemehelikust korrashoiust sõltub ehitise ohutus. Puudulik või asjatundmatu hooldamine 
võib ehitise kasutusiga oluliselt vähendada ja muuta ehitise ohtlikuks. Seega on korrashoiul ka teatud 
avalik huvi. Seetõttu peab avalikul võimul olema õigus ehitise omaniku sundida ja võtta tarvitusele 
vajalike meetmeid korrashoiu tagamiseks.  
 
Ka kehtivas EhS-s on ehitise korrashoiule kuigivõrd tähelepanu pööratud. Ehitise omanikul kohustus 
tagada ehitise ja selle asukoha maaüksuse korrashoid ehitamise ajal ja ehitise kasutamisel (kehtiv 
EhS § 29 lg 1). Ka kohalduvad ehitisele esitatavad üldised nõuded: ehitise kasutamine ja hooldamine 
ei või selle kasutajatele põhjustada ettearvamatuid riske ega õnnetusi, näiteks libisemine, kukkumine 



36 
 

jmt (kehtiv EhS § 3 lg 5). Samas ei ole kehtivast seadusest otseselt välja loetav, kas siis, kui ehitist 
enam ei ehitata ega kasutata, tuleks ehitis samuti teataval määral korras hoida. EhS eriosaga 
hõlmatud ehitiste puhul on ka kehtivast õigusest võimalik tuua korrashoiule suunatud regulatsiooni 
näiteid. Näiteks kohustab elektriohutusseadus tagama elektripaigaldise asjatundlikku käitu 
(korrashoidu).  
 
Ehitise kasutamise ja hooldamise nõuded ei ole kavandatud riivama ehitise omaniku omandiõigust 
ebaproportsionaalselt. Need nõuded ei välista ehitise omaniku käsutus- ega kasutusõigust. Üldiselt 
jääb ehitise hooldamine ja kasutamine ehitise omaniku vastutusele ning riigi või kohaliku omavalitsuse 
sekkumine on minimaalne ning pigem erandlik. Riik või kohalik omavalitsus sekkub piisava avaliku 
huvi ning ohu olemasolu korral. Ehitise korrashoiu huvi lähtub pigem omaniku huvist säilitada ehitise 
kasutatavus, kasutusotstarbele vastavus ja ohutus aga ka ehitise kui kinnisvara väärtuse säilitamises 
ja tõstmises. Seaduse regulatsiooni mõju seisneb siinkohal pigem teema tähtsustamises ja 
loodetavasti ka ehitise omanike mõtteviisi muutmises. 
 
§ 16 lõikes 3 sätestatakse korrashoiu nõuete allikas. Korrashoiu nõuded võivad tuleneda heast 
tavast, õigusaktist või konkreetse ehitise kohta koostatud hooldusjuhendist (EhS § 17). Näiteks 
raudtee hooldusnõuded tulenevad õigusaktist - raudtee tehnokasutuseeskirjast

63
, teede puhul tee 

seisundinõuetest
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, elektripaigaldise puhul käidukorralduse nõuetest.   
 
§ 16 lõikega 4 antakse volitusnorm ehitise korrashoiu suhtes täpsemate nõuete kehtestamiseks. 
Volitusnorm on vaikimisi suunatud majandus- ja kommunikatsiooniministrile. Samas võib ka  Vabariigi 
Valitsuse volitusel muu minister oma pädevuse piires ehitise korrashoiu nõuded kehtestada. Näiteks 
saab selle alla paigutada tuleohutuse tagamise eesmärgist kantud tulekollete korrashoiu nõuded 
(korstnapühkimise kohustus),  mis hetkel tulenevad tuleohutuse seadusest. 
 
 
§ 17. Hooldusjuhend  
 
§ 17 lõikes 1 avatakse hooldusjuhendi mõiste. Hooldusjuhendis sisalduvad ehitisse paigutatud 
materjali, seadme või toote tootja poolt ettenähtud kasutamis- ja korrashoiunõuded, arvestades ehitise 
kasutamisega seonduvate eripäradega. Muuhulgas sisaldab hooldusjuhend teavet ehitise auditi 
kohustuslikkuse kohta ja muud ehitise korrashoiuks vajalikku teavet. Ehitised ja nendes kasutatav 
tehnoloogia on muutunud üha keerukamaks ja sageli eeldavad korrashoiuks eriteadmiste olemasolu. 
Hooldusjuhend võimaldab ehitise omanikul vastavatest erinõuetest teadlikuks saada ja seega loob 
võimaluse asjatundliku korrashoiu tagamiseks. Sellest saab ehitise omanik teada, millised on 
konkreetse ehitise korrashoiuks vajalikud toimingud, millal ja kuidas neid teha tuleb.  
 
Hooldusjuhend ei ole üldiselt kohustuslik dokument. Õigusaktis võib ette näha juhud, mil 
hooldusjuhend on nõutav. Eelkõige on hooldusjuhend siiski pigem võimalus ja mõeldud ehitise 
omaniku abistamiseks.  
 
Ka võrdlusriikidest leiab hooldusjuhendile sarnaseid instrumente. Näiteks Uus-Meremaal on 
sätestatud kohustus hooldada ehitist ehitusjärelevalve asutuse antud hooldusjuhise kohaselt. 
Hooldusjuhises kirjeldatakse ehitisega seonduvaid süsteeme ning nende hooldamist. Nende 
süsteemide hooldamise eesmärk on tagada, et ehitis oleks ohutu ja tervislik inimestele, kes selles 
ehitises elavad, sinna satuvad või seal töötavad. Hooldusjuhises kirjeldatakse ka nende süsteemide 
toimimise nõudeid, kuidas neid süsteeme hooldada ja üle vaadata jne. Hooldusjuhise olemasolu ja 
selle järgimine on kohustuslik, hooldamise kohustus on ehitise omanikul. Omanik peab iga aasta 
saatma järelevalveasutusele aruande, milles kirjeldab, kuidas ta on hooldusjuhise nõudeid täitnud, 
selle aruande koopia tuleb panna ehitises nähtavale kohale. Hooldusjuhise aruande juurde tuleb 
lisada pädeva isiku allkirjastatud aruanne hooldusjuhises sätestatud inspekteerimise ja hooldustööde 
tegemise kohta.  
 
§ 17 lõigetes 2−5 sätestatakse täpsemad nõuded hooldusjuhendile. Need kehtivad siis, kui 
hooldusjuhend on koostatud või kui see peab olemas olema.  
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§ 17 lõike 2 kohaselt koostab hooldusjuhendi selleks pädev isik. Pädevaks isikuks võib olla nii ehitist 
projekteerinud, ehitanud või muu isik. Kuna nõuded ehitise korrashoiule selguvad juba ehitise 
projekteerimise käigus, võib hooldusjuhend olla sisuliselt ka ehitusprojekti käigus valmiv või suisa 
ehitusprojekti osa. Hooldusjuhendi võib koostada ka muu selleks pädev isik. Hooldusjuhendit tuleb 
ajakohastada, kui ehitises tehakse muudatusi. 
 
§ 17 lõike 3 kohaselt ei välista hooldusjuhendi olemasolu või selles kirjeldatud toimingute järgimine 
ehitise omaniku vastutust ehitisest tulenevate ohtude osas. Hooldusjuhend ja selles kirjeldatud 
toimingud ning nende järgimine võib olla küll ehitise omaniku hoolsuskohustuse sisustamisel 
asjakohased ja võivad omada tähtsust vastutuse selgitamisel, kuid see ei saa välistada ehitise 
omaniku vastutust täielikult. Nii hooldusjuhendi koostaja kui omaniku vastutus on tsiviilõiguslik ning 
tuleb igal juhtumil eraldi välja selgitada, mingeid ühtseid reegleid siin anda ei ole võimalik.  
 
Hooldusjuhend on eelkõige omanikule suunatud abivahend, teatud juhtudel võib sellel olla ka avalik-
õiguslik tähendus. Näiteks võib hooldusjuhendis olla sätestatud kohustuslike auditite tegemise kord ja 
perioodilisus, mis mõningal juhul võib muuta õigusaktis auditi kohta kehtestatud nõudeid konkreetse 
objekti suhtes. Näiteks on surveseadme tehnilise kontrolli puhul võimalik mitte lähtuda õigusaktis 
sätestatud tehnilise kontrolli toimingutest ja nende teostamise perioodilisus, kui konkreetse 
surveseadme kohta on koostatud hoolduskava, mis sätestab teistsugused toimingud ja nende 
teostamise sageduse.
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laieneb ka riiklik järelevalve ning omanik vastutab hooldusjuhendi täitmise eest ka avalik-õiguslike 
sätete alusel.  
 
§ 17 lõike 4 kohaselt tuleb hooldusjuhend esitada ehitisregistrile või muule haldusorganile või 
registrile. Arvestades hooldusjuhendi olemusega on iseenesest mõistetav, et see tuleb üle anda 
omanikule või omaniku nimetatud isikule (näiteks ehitise tegelikule kasutajale). Tagamaks 
hooldusjuhendi kättesaadavus ja võimalus seostada see mugavaks järgimiseks infotehnoloogiliste 
süsteemidega, tuleb see esitada ehitisregistrile või muule registrile. Muu registri all saab hetkel 
käsitleda ka näiteks Tehnilise Järelevalve Ameti järelevalve infosüsteemi, millesse tuleb kanda teatud 
objektide tehnilised andmed, sealhulgas andmed tehniliste kontrollide kohta jmt.  
 
§ 17 lõike 5 kohaselt antakse volitusnorm täpsemate nõuete kehtestamiseks ehitise korrashoiule ja 
hooldusjuhendile. Samuti võib määrusega kehtestada juhud, mil hooldusjuhend on nõutav. Tegemist 
on volitusnormiga, mis täidetakse vastavalt vajadusele. Selle volitusnormi alusel ei pea seaduse 
jõustumise hetkeks tingimata rakendusakti kehtestama.  
 
 
§ 18. Ehitise audit 
 
Ehitise auditi näol on võrreldes kehtiva EhS-ga tegemist uue instrumendiga. Samas kasutatakse 
analoogset instrumenti mitmes hetkel kehtivas seaduses. See on säte, mis koondab ehitusvaldkonna 
eriseadustes sätestatud kontrollitoimingute tegemise kohustused. Eriseadustes on ehitise suhtes ette 
nähtud teatud sagedusega või teatud tegevustele järgnevalt tehtavad kohustuslikud kontrollid. Olgu 
selleks siis kas või tuleohutuse seadusest (TuOS) tulenev kohustus lasta enne kütteperioodi algust 
küttesüsteem asjatundjal üle vaadata (korstnapühkija)

66
 või tehnilise valdkonna ohutusseadustest 

tulenev tehnilise kontrolli kohustus. Taolised kontrollikohustused on sätestatud erinevates õigusaktides 
ja suunatud ühe konkreetse ohu ennetamisele (näiteks tule- või elektriohutus), erinevad on ka kontrolli 
protseduurid. Samas on palju sarnaseid aspekte – see on ehitise kasutamisele suunatud nõue, 
kohustatud isikuks on ehitise omanik (või vastava seadme omanik) ja kontrolli teenust pakub 
sõltumatu oma valdkonna asjatundja.  
 
Kehtiv EhS ei sätesta ehitise kasutusaja vältel tehtavaid kontrolle ega inspekteerimisi. Ehitise 
kasutusloa menetluses tuleb teatud juhtudel teha sõltumatu kolmanda osapoole poolt ekspertiis. Selle 
sisu on aga laiem kui audit. Kehtiva seaduse kohaselt tuleb kasutuseelse ehitise ekspertiisiga hinnata 
ehitise vastavust planeeringule ja projekteerimistingimustele. Tegemist on hinnanguga, mis 
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paratamatult lähtub hindaja subjektiivsetest arusaamadest, ehitise audit on aga üksnes objektiivsete 
omaduste tuvastamine. Samuti on auditi tegija suhtes tavaks kohaldada akrediteerimisnõuet, 
tagamaks auditi ühetaolisus ja usaldusväärsus ja auditi tulemuste rahvusvaheline aktsepteeritavus. 
 
§ 18 lõige 1 kohaselt on ehitise auditi eesmärk tõendada ehitise nõuetele vastavust ja ettenähtud 
otstarbel ja viisil kasutamise ohutust. Ehitise auditi eeskujuks on tehnika valdkondades levinud 
vastavushindamise menetlused, mis võivad olla nimetatud nii inspekteerimiseks kui tehniliseks 
kontrolliks vmt.  
 
§ 18 lõike 2 kohaselt saab eristada ehitise kasutuselevõtule eelnevat, korralist ja erakorralist auditit. 
Kasutuselevõtule eelnev audit tuleb teha õigusaktis ettenähtud juhtudel, enne ehitise kasutusele 
võtmist. Näiteks enne elektripaigaldise ettenähtud otstarbel kasutamiseks pingestamist tuleb selle 
ohutus ja elektromagnetilise ühilduvuse nõuetele vastavus mõõtmiste ja muude kontrolliprotseduuride 
kaudu kindlaks teha. Kuivõrd ehitise omadused asjas muutuvad tulenevalt ehitise kasutamisest, tuleb 
teatud perioodilisusega auditi protseduure korrata (korraline audit). Korralise auditiga tehakse 
kindlaks, kas paigaldatud seadmed ja muud olulised sõlmed on jätkuvalt nõuetele vastavad või 
vajaksid välja vahetamist. Erandlikel juhtudel, näiteks kui ehitises tehakse ümberehitustöid, 
remonditakse ehitise tehnosüsteemi, tuleb teha ka erakorraline audit. Juhud, millal ja millistele 
ehitistele või ehitiste osadele tuleb audit teha, määratletakse seaduse alusel kehtestatavas määruses. 
Ehitise audit ei ole absoluutne kohustus, seda ei tule teha iga ehitise puhul. 
 
§ 18 lõikes 3 ja 4 esitatakse nõue auditi tegijale. On ilmselge, et ehitise auditi tegija peab olema 
pädev. Samuti peab ehitise auditi tegija tagama auditi teenuse ühetaolisuse ja usaldusväärsuse. 
Heaks tavaks, ja hetkel ka seadusest tulenevaks nõudeks, on et auditi tegija peab olema 
akrediteeritud vastavateks auditi toiminguteks, see eeldab ka toimimist teatud kvaliteedisüsteemi 
kohaselt. Akrediteerimisele kohaldatakse EL-i määrust nr 765/2008.
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§ 18 lõikes 5 antakse volitusnorm auditile nõuete kehtestamiseks, samuti sätestatakse selles auditi 
juhud. Seadustikus on kaalutud ka eneseregulatsiooni võimalust. Selleks on ette nähtud võimalus, et 
auditi toiminguid ja auditi sagedust võib kajastada ka ehitise hooldusjuhendis ning hooldusjuhendis 
teatud piires näha ette õigusaktist erinevad nõuded. Ehitise hooldusjuhendis on võimalik määrata 
objekti ja seadmepõhiselt kõige optimaalsem kontrollisagedus. Praegu on sellised sagedused ja juhud 
enamasti õigusaktis ühetaoliselt määratletud. Kõigile ühtsete kontrollisageduste määramine teeb 
süsteemi haldamise küll lihtsamaks, kuid samas ka isikutele kallimaks, kuna see ei võimalda 
arvestada uue ja tõhusama tehnoloogia kasutamise võimalustega. Põhimõtteliselt on auditit ja selle 
kohta andmete esitamist võimalik seostada ka ehitisregistriga. Juba kehtivast õigusest saab tuua 
näiteid, kus auditi toiminguid võibki hooldusjuhendis täpsemalt kajastada (surveseadmete tehnilise 
kontrolli puhul on see üheks erandlikuks võimaluseks). 
 
Muudatus võrreldes kehtiva õigusega seisneb eelkõige asjaolus, et kontrolliprotseduurid ja nende 
perioodilisus ei pruugi tulevikus alati olla õigusaktis sätestatud. Need võivad olla määratletud ka tootja 
dokumentatsioonis. Kehtivas õiguses on need valdavalt imperatiivselt õigusaktiga määratud. Seda 
eelkõige põhjusel, et taasiseseisvumise järgselt oli kasutuses palju sellist tehnoloogiat, mille 
ettenähtud kasutusiga oli juba ületatud või mille tehnilise seisukorra kohta igasugune info puudus. 
Sageli ei olnud taolise tehnoloogia osas ka adekvaatset dokumentatsiooni säilinud. Selle tehnoloogia 
jätkuva kasutamise ohutuse tagamiseks oli vaja rangemat kontrolli. Seetõttu on õigusaktis auditi 
nõuete puhul reeglina arvestatud keskmise või halvima võimaliku olukorraga. Tänasel hetkel on vana 
ja aegunud tehnoloogia suures osas välja vahetatud kaasaegsema vastu ning ei ole enam mõistlik 
kohaldada kõigile seadmetele ühetaolisi auditi nõudeid.  
 
Formaalseks muudatuseks seonduvalt auditiga on auditi kohta andmete edastamise korra muutumine. 
Seoses uue ehitisregistri arendamisega on kavas edaspidi auditi toimingud ja seeläbi auditeeritud 
seadmete (ehitiste) kohta andmeid kajastada ehitisregistris. Hetkel kajastatakse neid andmeid 
Tehnilise Järelevalve Ameti järelevalve infosüsteemis (JVIS). 
 
 
§ 19. – 24. Isikute kohustused ehitusalal tegutsemisel 
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Käesolevas jaos esitatud sätted on täienduseks EhS §-s 10 sätestatud asjatundlikkuse põhimõttele. 
Sisuliselt ei ole tegemist uue õiguse loomisega – kõiki neid nõudeid on võimalik tuletada ka juba 
olemasoleva regulatsiooni baasil ja käesolevast seadustikust tulenevatest põhimõtetest. Arvestades 
käesoleva seadustiku kohaldamist väga erineva õigusalase taustaga inimeste poolt, on isikute 
kohustuste mõningane kirjeldamine siiski ilmselt vajalik. Siiski jääb käesoleva seadustiku regulatsioon 
abstraktseks ja ole kehtiva EhS detailsusega. 
 
§ 19.

.
Ehitise omaniku kohustused 

 
Ehitise omanikul on ehitusõiguses keskne roll. Ehitamine saab alguse ja saab toimuda üksnes ehitise 
tellija ehk omaniku algatusel. Seetõttu on vaja rõhutada ehitise omaniku kohustusi. Tegemist ei ole 
sisuliselt uudse nõudega, ka kehtiv EhS lähtub eeldusest, et ehitamisel on keskne isik tellija ehk 
omanik ning sätestab analoogsed kohustused (kehtiv EhS § 29). Kokkuvõttes on ehitise omanikul 
kohustus tagada ehitise, ehitamise ja ehitise kasutamise vastavus nõuetele.  
  
§ 19 lõikes 1 loetletakse ehitise omaniku põhilised kohustused. Põhikohustused hõlmavad näiteks 
kohustust tagada ehitise vastavus planeeringule või projekteerimistingimustele ja muudele 
kohustuslikele nõuetele, samuti peab ehitise omanik hoolitsema kõikide vajalike lubade olemasolu ja 
teavituste edastamise eest.  
 
Kuivõrd ehitise omanik on vastutav ehitise nõuetele vastavuse eest, peab ehitise omanik olema ka 
piisavalt hoolikas ning tagama, et ehitades järgitaks head tava ning muid kohustuslikke nõudeid. 
Kuivõrd ehitise omanik ehk tellija ei ole tõenäoliselt ehitusalal ise pädev, peab ta selle kohustuse 
täitmisel tuginema teiste pädevate isikute abile. Ehitise omanik saab oma kohustust täita eelkõige 
selle kaudu, et kasutab teiste isikute abi ja tellib tööd isikutelt, kellel on tööde tegemiseks piisavad 
teadmised ja kogemused ning kellelt tellitavate tööde sisu on seaduses sätestatud nõuetega 
kooskõlas oleva tulemuse saavutamine. Nagu igas eluvaldkonnas, nii ka ehitusvaldkonnas, tuleb 
tellijal (omanikul) olla hoolikas oma lepingupartnerite valikul ja hoolikalt läbi mõelda, mida tellida, kellelt 
tellida, milliseid tagatisi nõuda jne. Riik ei saa neid otsuseid tellija eest ise teha. Ehitusvaldkonnas 
tuleb olla eriti hoolikas, seda eelkõige põhjusel, et tööd on enamasti ressursimahukad ja ehitise tellija 
ei ole sageli antud valdkonnas ise asjatundja. Sellest lähtuvalt süveneb keskmiselt mõistlik inimene 
enne otsuse tegemist põhjalikult ja vajadusel konsulteerib teiste asjatundjatega või delegeerib kogu 
töö tellimise selleks pädevale isikule (ehitusjuhile).  
 
Ehitise omanik peab tagama ehitise korrashoiu ja kasutamise ohutuse. See kohustus on iseenesest 
mõistetav, sest asja eest vastutab selle omanik. Omand kohustab omandi eest hoolitsema. 
Korrakaitseliselt vastutab asjast lähtuvate ohtude eest asja omanik. Kui avalikku korda ohustab või 
rikub loom või asi, siis on selle omanik või mahajäetud looma või asja korral selle viimane omanik 
kohustatud tõrjuma ohu või kõrvaldama korrarikkumise (KorS § 15 lg 4).  Omand on suurim ja 
täielikum õiguslik võim asja üle, seetõttu on loomulik lähtuda eeldusest, et sellise võimuga peab 
kaasnema ka korrakaitseline vastutus asjast avalikule korrale lähtuvate ohtude eest. See kohustus 
tuleneb juba PS §-s 32 väljendatud kohustusest mitte kasutada oma omandit üldiste huvide vastaselt. 
Teiseks on omanikule vastava kohustuse panemine otstarbekas ka puhtpraktiliselt, kuna õiguslik võim 
tähendab reeglina ka faktilist võimet asja kõige kergemini ja tulemuslikumalt mõjutada.

68
  

 
§ 19 lõikes 2 selgitatakse, et kui ehitise omanik ehitab või koostab ehitusprojekti ise, kohalduvad 
ehitise omanikule asjakohased ettevõtja kohustused. Ehitise omanikul ei ole keelatud teha ehitustöid 
ise. Ise tegemise õigus ei tähenda aga õigust eirata seadusest tulenevaid nõudeid. Ehitis peab ise 
ehitades vastama õigusaktides sätestatud nõuetele, olema kooskõlas planeeringuga ja selle 
ehitamisel tuleb järgida nõutud loamenetlusi või täitma teavituskohustusi.  
 
§ 20. Ehitise omanikujärelevalve 
 
Kuna probleeme on tekitanud nii omanikujärelevalve sisu (sarnasus riikliku järelevalve üleandmisega 
eraisikule ja seega halduslepingu vajalikkus) kui ka sobitumine EhS eelnõu loogikasse, on järgnevas 
esitatud säte parandatud kujul, võttes arvesse mõlemat nimetatud puudust. 
 
Muudatustega on välditud eraldi instituudi („omanikujärelevalve“) ning eraldi isiku loomist 
(„omanikujärelevalve tegija“) – paragrahvi lõikega 1 ja ehitise omaniku kohustusi reguleerivas 
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paragrahvis sätestatakse järelevalve tegemine omaniku kohustusena, kes võib järelevalvet ise või 
vajadusel lasta seda kellegi teisel teha. Ühtlasi on muudetud kohustuse sisu: tegemist ei ole otsese 
kohustusega kontrollida ehitamise vastavust seadusest tulenevatele nõuetele (s.o tegelda riikliku 
järelevalvega), vaid teha järelevalvet üldisemas mõttes. See võib seisneda nii seadusest kui lepingust 
tulenevate nõuete järgimise kontrollimises. Lõikes 1 on piiritletud ka omanikujärelevalve tegemise 
kohustuse kohaldamisala, järelevalve on kohustuslik vaid selliste ehitiste ehitamisel, milleks tuleb 
taotleda ehitusluba. 
 
Lõike 2 eesmärgiks on tagada järelevalve tegija sõltumatus juhul, kui omanik on omanikujärelevalve 
tegemise andnud üle kolmandale isikule. Omaniku huvide kaitseks ei tohi selline kolmandast isikust 
järelevalve tegija olla seotud ehitajaga vm isikutega, kelle tegevuse üle ta järelevalvet teeb. Omaniku 
järelevalve tegijaks võib põhimõtteliselt olla ka ehitise projekteerija. Kui omanikujärelevalve tegijal 
puudub mingis osas pädevus järelevalve tegemiseks, peab ta vastavas osas järelevalve tegemiseks 
kaasama pädeva isiku, kelle tegevuse eest jääb ta siiski ise vastutama (lõige 3). 
 
Lõike 4 järgi ei puuduta omanikujärelevalve tegemine omaniku (töö tellija) ja ehitaja (töövõtja) 
omavahelisi suhteid. Muu hulgas tähendab see seda, et ehitaja ei saa kasutada puudusi 
omanikujärelevalve tegemisel temapoolset lepingurikkumist välistava alusena või põhjusena, mis 
võimaldaks töövõtulepingu rikkumisest tekkinud kahju vähendada. 
 
 
§ 21. Ettevõtja kohustused 
 
Ettevõtjana käsitletakse igat isikut, kes pakub oma teenuseid ehitusvaldkonnas. Need teenused ei 
pruugi alati tähendada ehitamist − need teenused võivad seisneda projekteerimises, 
omanikujärelevalves, korrashoiuteenuse osutamises, ehitustehniliste uuringute tegemises, 
energiamärgise andmises jne. Seadus ei loetle kõiki tegevusi nimeliselt − see teeks seaduse asjatult 
kasuistlikuks. Seaduse regulatsioon toimib ka siis, kui igat seaduse regulatsiooniga hõlmatud tegevust 
otsesõnu mainitud ei ole.  
 
§ 21 lõikes 1 sätestatakse põhilised ettevõtja kohustused. Iseenesest on kõik need kohustused 
tuletatavad seaduse põhimõtetest ja nõuetest, samuti tulenevad ettevõtja kohustused muudest 
seadustest. Seda arvestades on ettevõtja kohustusi käsitlev regulatsioon mõnevõrra pedagoogilise 
tähendusega. Käesoleva seadustiku eelnõu aruteludel huvigruppidega toodi aga mitmel puhul välja 
vajadus reguleerida ehitusvaldkonnas tegutsemist ja ettevõtja kohustusi veidi põhjalikumalt kui üksnes 
põhimõtte tasemel. Ettevõtja kohustuste kordamisel on kindlasti mõningane seaduse rakendamist 
hõlbustav toime. Kohustuste kordamisel ei minda siiski niivõrd didaktiliseks, kui seda on kehtiv seadus 
ja ei hakata kordama kohustusi, mille kohaselt ehitaja peab ehitama (EhS § 48), projekteerija peab 
projekteerima (EhS § 49), omanikujärelevalve peab omanikujärelevalvet tegema (EhS § 50) jne. 
 
Ettevõtja peab järgima asjatundlikkuse põhimõtet. See tähendab ühtlasi hoolsuskohustuse järgimist. 
Hoolsuskohustuse järgimise kohustus tuleneb MsÜS §-st 29. Hoolsuskohustus tähendab kohustust 
tagada kõikide tegevusala suhtes kehtestatud nõuete järgimine. Ehitusvaldkonnas on kõige olulisim 
kohustus tagada töö tulemuse nõuetele vastavus – projekteerija peab koostama nõuetekohase 
ehitusprojekti, ehitaja peab ehitama nõuetele vastava ehitise jne. Selle eesmärgi saavutamiseks peab 
ettevõtja rakendama nendeks töödeks sobivat kvalifikatsiooni ehk oskusi ja teadmisi omavaid 
pädevaid isikuid.  
 
Kuivõrd ehitusvaldkond on hõlmatud MsÜS-ga, laienevad ettevõtjale ka sellest seadusest tulenevad 
kohustused. Kuigi ettevõtjale ei ole kavas kohaldada teavitamiskohustust ega tegevusloa nõuet, 
kohalduvad MsÜS nõuded muudes aspektides eranditeta. Eelkõige on asjakohased teenuse osutaja 
suhtes kehtestatud nõuded (MsÜS § 31). Nende kohaselt ei või ettevõtja oma klienti diskrimineerida 
kodakondsuse või elu- või asukoha tõttu. Samuti reguleerib MsÜS ettevõtja poolt tellijale enne lepingu 
sõlmimist või teenuse osutamist teatavaks tehtava info koosseisu. Ettevõtja peab tellijale eelnevalt 
teada andma näiteks kutsekvalifikatsiooniga seonduvad asjaolud, teenuse hinna, teenuse peamised 
omadused, vastutuskindlustuse olemasolu korral ka sellega seonduvad olulisemad andmed. Tellija 
nõudmisel tuleb teatavaks teha andmed ka töövõtjate kohta. See teave on suunatud sellele, et tellija 
saaks teha teadliku valiku ja otsustada, kas tellida sellelt ehitusettevõtjalt teenust või otsida teine 
teenusepakkuja.  
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§ 21 lõige 2 kordab sisuliselt nii TsÜS § 132 kui VÕS § 1054 regulatsiooni. Selle kohaselt vastutab 
isik teise isiku käitumise ja temast tulenevate asjaolude eest nagu oma käitumise või endast 
tulenevate asjaolude eest, kui ta kasutab seda isikut pidevalt oma majandus- või kutsetegevuses ja 
selle isiku käitumine ning temast tulenevad asjaolud on seotud isiku majandus- või kutsetegevusega. 
Samuti vastutab isik teise isiku käitumise või temast tulenevate asjaolude eest, kui ta kasutab seda 
isikut oma kohustuste täitmisel ja selle isiku käitumine või temast tulenevad asjaolud on seotud selle 
kohustuse täitmisega. Kui isik teeb teise isiku ülesandel teatud toimingu, vastutab ülesande andja 
ülesande täitmise käigus õigusvastaselt tekitatud kahju eest nagu enda poolt tekitatud kahju eest, kui 
kahju tekitati või kahju tekitamine sai võimalikuks seoses ülesande täitmisega ja ülesande andjal oli 
vastavalt tema ja kahju tekitanu vahelisele suhtele kontroll kahju tekitanu käitumise üle. 
 
Kuigi TsÜS § 132 lg 1 ja VÕS § 1054 reguleerivad teise isiku eest vastutamist, ei välista need teise 
isiku enda deliktilist vastutust kannatanu ees.

69
 Tööõigusest tulenevate piirangute 

(töölepinguseaduse
70

 § 72 jj) tõttu on töölepingu alusel töötava vastutava spetsialisti vastutus piiratud 
ka ehitusettevõtja ning spetsialisti omavahelises suhtes.

71
 

 
Isiku, sealhulgas ettevõtja, vastutuse osas tuleb lisaks eraõiguslikule ja kriminaalõiguslikule, käsitleda 
ka korrakaitselist vastutust. Korrakaitseline vastutus väljendub avalik-õiguslike nõuete rikkumise 
korral. Vastutus näitab ära, kelle vastu on riikliku järelevalve meetmete suunamine ohu või 
korrarikkumise korral üldjuhul võimalik ning kes peab vastutama ohutõrjel tekkinud kahjude ja kulude 
hüvitamise eest. Korrakaitselise vastutuse puhul võib järelevalvepädevusega asutus vastutava isiku 
suhtes rakendada haldussunni meetmeid (ettekirjutus, asendustäitmine, sunniraha, tegevuse 
peatamine vmt). Korrakaitselise vastutuse puhul on keskseks korrarikkumise omistatavus. Vastav 
regulatsioon tuleneb KorS §-st 15, milles on määratletud põhimõtted avaliku korra eest vastutava isiku 
väljaselgitamiseks. KorS seletuskirja

72
 kohaselt võib korrakaitselise vastutuse tinglikult jaotada kolme 

liiki:  
1) käitumisvastutus, kui isik tekitab ohu või rikkumise oma käitumisega;  
2) seisundivastutus, mille korral oht või rikkumine on põhjustatud loomast või asjast, mille üle isikul on 
õiguslik või faktiline võim;  
3) vastutus teise isiku käitumise eest, mis tuleneb isiku erilisest õigussuhtest oma käitumisega ohu või 
rikkumise tekitanud isikuga. 
Ehitusettevõtja kontekstis on asjakohased kõik nimetatud korrakaitselise vastutuse liigid.  
 
§ 21 lõige 3 on informatiivse tähendusega. Selle kohaselt kohaldatakse ehitusettevõtja ja omaniku 
(tellija) omavahelistele suhetele võlaõigusseaduse sätteid. Need suhted võivad olla nii lepingulised kui 
lepinguvälised. Lepingulistele suhetele kohaldatakse üldjuhul töövõtulepingu sätteid, lepinguvälistele 
kohustustele vastavalt VÕS 10. osa sätteid. On teoreetiliselt võimalik, et pooled lepivad kokku milleski, 
mis on vastuolus käesolevast seadusest tuleneva kohustusega. Sellisel juhul on kokkulepe vastuolus 
olevas osas tühine ja järgida tuleb ikka käesolevast seadustikust tulenevat kohustust. Nii näiteks ei 
saa pooled kokku leppida ohtliku ja seega nõuetele mittevastava ehitise ehitamises jmt. 
 
Võrdlusriikides ei ole ettevõtja kohustusi sageli esitatud. Nõudeid ehitusprotsessis osalevatele isikutele 
on võimalik leida üksnes Saksamaa, Sloveenia ja Uus Meremaa seadustest. Tuleb mõista, et kui 
seaduses ei ole sõnaselgelt esitatud ettevõtja kohustusi, ei tähenda see veel kohustuste puudumist. 
Ettevõtjal on kohustused tuletatavad läbi objektile (ehitisele) või tegevusele (ehitamine) esitatavate 
nõuete. 
 
 
§ 22. Ehitise garantii 
 
Segadust on tekitanud küsimus, kas ehitise garantii laieneb ehitise igakordsele omanikule või on 
tegemist tagatisega esialgses ehitaja ning tellija vahelises töövõtulepingus.

73
 Huvigruppidega 

arupidamisel ilmnes, et arusaamatuks on jäänud ka ehitise garantii alusel esitatavate nõuete ulatus ja 
seega kogu garantiisuhte olemus. 
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Huvigrupid pooldavad ehitise garantii instituudi säilitamist. Lisaks soovitati kaaluda ehitise garantii 
tugevdamist garantiitöödeks kuluva summa eelneva deponeerimise nõude või mõne muu 
finantstagatise nõude sisseseadmise läbi. 
 
Riigikohus on leidnud, et garantiiregulatsioon kehtivas EhS § 4 järgi on dispositiivne ja seega võivad 
pooled leppida kokku, millises ulatuses, kui üldse, ehitusettevõtja garantiikohustuse võtab.

74
 Kehtiva 

EhS § 4 sellise tõlgendusega ei saa nõustuda, sest kui ehitise garantii oleks dispositiivne, siis ei oleks 
selle eraldi sätestamisel EhS-s mõtet, kuna VÕS on alati võimaldanud töövõtugarantii kohaldamise 
kokkuleppimises ning kehtiva EhS § 4 oleks seega olnud üleliigne. 
 
Seaduse alusel tekkivat garantiisuhet ehitise omaniku ning ehitaja vahel ei esine üheski 
võrdlusriikidest. 
 
Praktikas kasutatakse kohustuslikku kindlustuse sõlmimise nõuet Taanis, kuid viimane kehtib ainult 
lepingutele, mille sõlmib riik või riigi poolt hallatav asutus.

75
 Uus-Meremaal katab 

tarbijatagatisteseadusest tulenev garantii ehitusteenust ning ehitusmaterjale, kuid ei kehti ehitisele 
tervikuna või selle osale.

76
 Samuti ei esine finantstagatise andmise kohustuslikkust.

77
 Hetkel 

kaalutakse Uus-Meremaal ehitaja vastutuse regulatsiooni reformimist ning finantstagatistega 
seonduva täpsemat reguleerimist, muuhulgas on pakutud kas kindlustuslepingute kohustuslikuks 
muutmist või vabatahtliku kindlustuse korral kindlustuskaitse olemasolust või puudumisest tarbija 
informeerimise kohustuse sätestamist.
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Lõike 1 järgi on ehitise garantii näol tegemist seaduse alusel tekkiva võlasuhtega töö teinud isiku ning 
ehitise omaniku vahel. Ehitise garantii kohustus tekkib ainult ettevõtjal, seega majandus- või 
kutsetegevuse raames ehitusalal tegutseval isikul. Lõige 1 piirab ehitise garantiiga tagatud kohustused 
ainult sellistele kohustustele, mis tulenevad ehitisele esitatud nõuetest, mis on omakorda reguleeritud 
vastavas paragrahvis. 
 
Ehitise garantii kestuseks on vähemalt kaks aastat ehitise üleandmisest esimesele omanikule (lõige 
2); ehitise garantii imperatiivsest iseloomust tulenevalt võivad pooled teistsuguses tähtajas kokku 
leppida ainult juhul, kui nad näevad ette pikema tähtaja. Täna levinud pea- ja alltöövõtu skeemides 
tähendab see seda, et sõltumata töö üleandmisest alltöövõtjalt peatöövõtjale, hakkab alltöövõtja poolt 
tehtud töö garantii tähtaeg ehitise omaniku jaoks kulgema hetkest, kui terviktöö antakse üle ehitise 
(kinnisasja) omanikule. Seetõttu on ka eelduslik, et garantii alusel nõude esitamine käib „ahela“ 
viimase töövõtja vastu ning töövõtjate omavahelisi suhteid reguleerivad eelkõige nendevahelised 
lepingud. 
 
Kuna garantiitähtaeg hakkab kulgema ehitise üleandmisest on oluline ehitise üleandmise-
vastuvõtmise akt, ehitise hilisemal omanikul on see võimalik välja nõuda VÕS § 211 lg 1 alusel. 
Ehitise garantii kõrvale jäävad alles kõik võimalikud nõuded töövõtulepingust või müügilepingust. 
 
Lõike 3 järgi on garantii sisu ehitaja kohustus tagada, et tema poolt teostatud töö tulemusena 
valminud ehitis  on vastavuses töö üleandmisel kehtivate ehitisele esitatud nõuetega, eeldusel, et 
ehitist või selle osa on sihipäraselt kasutatud ja korras hoitud ning et nõuetele mittevastavus ei ole 
tekkinud mingil töövõtja kohustuste rikkumisest sõltumatul põhjusel (nt loodusõnnetus). Kohustuse 
sisuks on mittevastavuse kõrvaldamine ehitaja oma kulul ning mõistliku aja jooksul, ehitise garantii 
alusel ei ole seega võimalik nõuda mittevastavusest tulenevate ebamugavuste hüvitamist (nt mujal 
elamist). 
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Lõike 4 eesmärgiks on selguse tagamine, et ehitise garantii alusel õigustatud isikuks on ehitise 
igakordne omanik ning garantii ei sõltu töövõtulepingust töö tellija ning ehitaja vahel ega võimalikest 
hilisematest müügilepingutest. 
 
Ehitise garantii regulatsiooni eesmärk on tagada ehitise omanikule lisakaitse. Ehitise garantii annab 
ehitise omanikule otsenõude töö teostanud isiku vastu. Sellise regulatsiooni olulisus avaldub eelkõige 
olukordades, kus ehitise omanik ei ole ehitustöö tellija ning seega puudub tal lepinguline suhe töö 
teostanuga, nt kui ehitis võõrandatakse edasi uuele omanikule. Ühtlasi kergendab ehitise garantii 
ehitise omaniku tõendamiskoormat: garantiist tulenevate nõuete kasutamiseks piisab, kui ta tõendab 
mittevastavuse olemasolu, ehitustöö teostanul seevastu on võimalus tõendada, et selline 
mittevastavus on tekkinud kas ehitise või selle osa mittesihipärasest kasutamisest või korrashoiust või 
muul viisil ning mitte ehitaja kohustuse rikkumise tagajärjel. Viimasel juhul tulevad näiteks kõne alla 
olukorrad, kui ehitaja on ehitanud vastavalt töövõtulepingule ning juhindudes ehitusprojektist, kuid 
ehitusprojekt on ise olnud vale. Selline tõendamiskoormise osaline ümberpööramine on õiglane, 
arvestades ehitise omaniku ning ehitaja erinevat asjatundlikkust ning võimalusi tõendatavate 
asjaolude väljaselgitamisel. 
 
Majanduslikest kaalutlustest lähtuvalt on regulatsioonis loobutud finantstagatiste süsteemi loomisest 
ning deponeerimisnõude sätestamisest. Suurte projektide puhul võib garantiitöödeks kuluda töö 
hinnaga võrreldav summa ning selle deponeerimine vähemalt kaheks aastaks ahendaks oluliselt 
ehitusettevõtte tegutsemisvabadust. Samuti raskendaks deponeerimisnõue uute ehitusettevõtete 
turulesisenemist, sest see eeldaks märkimisväärset stardikapitali. Ilmselt hakkaks selline nõue tõstma 
ka ehituslepingute hinda. Samasugust mõju omaks säte, mille kohaselt töö teostaja peaks kindlustama 
oma vastutuse garantii alusel – kindlustusmakseteks eelduslikult kuluva summa osas tõuseks lihtsalt 
töövõtulepingu hind, seejuures ei saa olla kindel, kas ehitaja kindlustusmakseid ka reaalselt maksab 
ning kindlustuskaitset kindlustusjuhtumi toimumise hetkel omab. 
 
Seetõttu on majanduslikult efektiivseim jätta tagatiste küsimus turu reguleerida – ehitustöö tellija saab 
enne lepingu sõlmimist uurida, kas ehitaja vastutus oleks garantiijuhtumi toimumisel kindlustatud või 
mitte. Kindlustuskaitse olemasolu tõstaks ehitusettevõtte renomeed ning muudaks teda turul 
atraktiivsemaks. Selline vabatahtlikul kindlustusel põhinev motivaator toimib näiteks 
projekteerimisettevõtete seas. 
 
 
§ 23. Ettevõtja pädevus 
 
§ 23

.
 lõike 1 kohaselt peab ettevõtja olema pädev tehtavate tööde tegemiseks. See tuleneb juba 

asjatundlikkuse põhimõttest − pädevuseta ei ole võimalik töid asjatundlikult teha. Asjatundlikkuse 
põhimõtte põhituum on nõuetekohase tulemuse saavutamine − siit võib järeldada, et kui saavutati 
kõigele vaatamata nõuetekohane tulemus, siis järelikult oli ettevõtja pädev, tema vastutusel ja 
korraldusel tegutsevatel isikutel oli töö eripärale vastavad oskused ja teadmised. 
 
§ 23 lõike 2 kohaselt vastab ettevõtja pädevus tema vastutusel ja tema heaks tegutsevate pädevate 
isikute kvalifikatsioonile. Ettevõtja ei või anda eksitavat teavet oma pädevuse kohta ja ei tohi töid 
milleks tal pädevus puudub. See regulatsioon vastab TsÜS § 133 sisule. Kui isik kasutab teist isikut 
pidevalt oma majandus- või kutsetegevuses, siis loetakse, et talle on teada asjaolud, mida teab 
majandus- või kutsetegevuses kasutatav isik, välja arvatud juhul, kui majandus- või kutsetegevuses 
kasutatava isiku ülesanded ei hõlma sellise teabe vahendamist teda majandus- või kutsetegevuses 
kasutavale isikule või kui majandus- või kutsetegevuses kasutatavalt isikult ei saa sellise teabe 
vahendamist, arvestades tema ülesandeid majandus- või kutsetegevuses, mõistlikult oodata. Kui isik 
kasutab teist isikut oma kohustuse täitmisel, loetakse, et talle on teada need asjaolud, mida teab 
kohustuse täitmisel kasutatav isik, kui asjaolud on seotud selle kohustuse täitmisega. 
 
§ 23 lõige 3 sätestab võimaluse, et ehitusloa andja või riiklikku järelevalvet tegev isik sekkub tellija 
tehtud ettevõtja või ettevõtja tehtud töötaja valikusse ja nõuda pädevuse tõendamist. Sellist sekkumist 
ei saa rakendada siiski meelevaldselt, sekkumiseks peab olema põhjendatud kahtlus, et pädevuse 
puudumisel ei oleks tööd tehtud asjatundlikult ning selle tagajärjeks oleks olulise või kõrgendatud ohu 
tekkimine. Oluline ja kõrgendatud oht on defineeritud KorS § 5 lõigetes 3 ja 4. Oluline oht on oht isiku 
tervisele, olulise väärtusega varalisele hüvele, keskkonnale või kuriteo toimepanemise oht. 
Kõrgendatud oht on oht isiku elule, kehalisele puutumatusele, füüsilisele vabadusele, suure 
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väärtusega varalisele hüvele, suure keskkonnakahju tekkimise oht või karistusseadustiku 15. peatükis 
sätestatud I astme kuriteo või 22. peatükis sätestatud kuriteo toimepanemise oht.  
 
Samuti võib ehitusluba andev asutus või ehitusjärelevalvet tegev asutus keelata või peatada ehitamise 
või mitte anda ehitusluba enne, kui ehitamist juhendab või ehitusprojekti kontrollib piisava 
kvalifikatsiooniga pädev isik.  
 
 
§ 24. Pädev isik 
 
Pädev isik on füüsiline isik, kellel on oskused ja teadmised teatud töö tegemiseks ja kes teeb seda 
tööd ise või juhendab ja kontrollib teiste isikute tööd. Pädeva isiku institutsioon asendab sisuliselt 
kehtivas õiguses kasutusel olevat vastutava spetsialisti või töid juhtiva isiku institutsiooni. Erinevus 
kehtivast õigusest on selles, et kehtiva õiguse kohaselt oli vastutava spetsialisti töö sisu ettevõtja 
nõustamine õigusaktidest tulenevate nõuete järgimise osas. Käesoleva seadustiku kohaselt peab 
pädev isik töid ise tegema või kontrollima teiste tööd. Seega on tegemist vähemalt kirja pandult 
märkimisväärselt eesmärgipärasema regulatsiooniga. 
 
§ 24 lõikes 1 defineeritakse, kes on pädev isik. Pädev on isik, kellel on tööde eripärale vastav 
kvalifikatsioon. Kvalifikatsioon tähendab teadmiste ja oskuste kombinatsiooni, seega peab pädeval 
isikul olema nii vastav haridus kui töökogemus.  
 
§ 24 lõikes 2 sätestatakse eetikast tulenev nõue, mille kohaselt peab isik andma õiget teavet oma 
kvalifikatsiooni kohta. Pädev isik ei või anda eksitavat teavet oma kvalifikatsiooni kohta ja ei tohi teha 
töid, milleks tal kvalifikatsioon puudub. See tähendab ühtlasi keeldu reklaamida välja oma teenuseid 
läbi üldtunnustatud kutsenimetuse olukorras, kus isikul vastava kutsenimetuse kasutamise õigust ei 
olnudki. Paljudes riikides ongi selline nõue põhimõtteliselt ainsaks tegevusala juurdepääsu piiranguks. 
Näiteks Hollandis ja Iirimaal ei või end nimetada arhitektiks isik, kellel puudub vastav arhitekti 
kutsetunnistus. 
 
§ 24 lõikes 3 sätestatakse põhimõte, mille kohaselt tuleb kutsetunnistuse või pädevustunnistuse 
olemasolu korral eeldada isiku vastavust kutse- või pädevustunnistusega hõlmatud tööde tegemiseks. 
Kutse- ja pädevustunnistuse mõte on isiku kvalifikatsiooni tõendamine. See ei tähenda automaatselt, 
et isik peab saama teatud töökohale tööle võetud või et tellija peab just temalt teenust ostma. Isiku 
kvalifikatsioon on vaid üheks, kahtlemata oluliseks, tunnuseks, mille alusel otsuseid teha. 
Kutsetunnistuste regulatsioon tuleneb kutseseadusest, pädevustunnistus on termin, mida kasutatakse 
personali sertifitseerimise või muude analoogsete kutsekvalifikatsiooni tõendamise skeemide juures. 
Kolmanda isiku poolt isiku kvalifikatsiooni tõendamisel kasutatakse ka muid termineid, nagu näiteks 
atesteerimine või litsentseerimine. Kuivõrd EhS ei täpsustata, mis on pädevustunnistus, siis võib ka 
muude nimetustega tõendeid paigutada pädevustunnistuse, kui üldmõiste alla.  
 
Kui õigusaktis ei ole täpsustatud, milline peab olema isiku kvalifikatsioon või kuidas seda tõendada 
tuleb, siis saab kvalifikatsiooni tõendada ka vastavat haridust tõendava dokumendi ja varasemate 
tööde alusel. Pädevuse hindajaks on alati tööde tellija või tööandja. 
 
§ 24 lõike 4 kohaselt peab seaduses sätestatud juhtudel ja tegevusaladel tegutsemisel pädeva isiku 
kvalifikatsioon olema tõendatud. See nõue asendab senised ettevõtja põhised tegevusõiguse 
piirangud. Ettevõtjapõhised tegevusõiguse regulatsioonid, teavitamise või tegevusloa kohustuse kujul, 
ei ole ehitusvaldkonnas end õigustanud. Ka võrdlusriikides ja enamikes teistes EL-i riikides 
kasutatakse valdavalt kutsekvalifikatsioonipõhist regulatsiooni. Regulatsioon erineb riigiti vaid õigusliku 
tähenduse (kutsenimetuste kasutamine on piiratud, tegevus ise mitte) ja ulatuse osas. On riike, kus 
reguleeritud kutsealasid on rohkem, on riike, kus reguleeritud kutsealasid on vaid üksikud. Näiteks 
Rootsis on reguleeritud kutsealaks, ehk kutsealaks, millel tegutsemiseks peab tõendatud pädevus 
olema, vaid elektriöö.  
 
Eesti ühiskond on põhiseaduse kohaselt üles ehitatud vabadustele, mitte piirangutele. Lähtudes 
sellest, tuleb hoiduda tegevusaladele juurdepääsu piiramisest ehk reguleeritud kutsealade 
tekitamisest kui selleks puuduvad ülekaalukaid põhjused. Kutseala reguleerimine on PS §-s 19 
sätestatud vaba eneseteostuse põhiõiguse ja §-s 29 sätestatud tegevusala, elukutse ja töökoha 



45 
 

valimise piirang. Nagu iga põhiõiguse piirangut, tuleb ka seda põhjendada PS §-st 11 tulenevate 
reeglite kohaselt.  
 
Kvalifikatsiooni tõendamiseks on sobilik kasutada KutS kohast kutsekvalifikatsiooni tõendamist. KutS 
võrdsustatud kvalifikatsiooni tõendamise viis on ka pädevustunnistused. Pädevustunnistuste süsteem 
on mitmes valdkonnas olnud juba aastaid toiminud ning puudub põhjendus selle raames antud 
kvalifikatsiooni tõendeid mitte arvestada.  
 
Kõnealuse lõike puhul on arvestatud tulevikus aset leidvate sündmustega. Seoses MsÜS 
rakendamisega peaks ehitusvaldkonnas hiljemalt aastaks 2017-2018 olema olulisemate tegevusalade 
osas täielikult kutsekvalifikatsioonipõhisele tegevusõiguse regulatsioonile üleminek tehtud. Seega, 
kuigi hetkel kehtiva õigusega võrreldes on antud lõige oluline muutus, siis selle jõustumise hetkeks on 
tõenäoliselt vastavad muutused juba õiguses toimunud ning EhS jõustumise hetkel on üleminek selles 
osas isikutele sujuv ja ei too enam muudatusi kaasa.  
 
§ 24 lõikes 5 sätestatakse põhimõte, mille kohaselt on enamasti pädevuse hindajaks tellija ehk 
omanik, töötaja või koostööpartneri valimisel ka ettevõtja. Tegemist on iseenesest mõistetava 
põhimõttega, mida tuleb järgida tegelikult mistahes eluvaldkonnas ja ka kehtiva EhS rakendamisel. Kui 
õigusaktis on määratletud konkreetsed kvalifikatsiooninõuded isikule, saab tellija ja ettevõtja valida 
vaid kvalifikatsiooninõuetele vastavate isikute hulgast. Kuid ka siis tuleb tellijal ja ettevõtjal endil 
hinnata, kas isiku kvalifikatsioon vastab oodatavale tasemele.  
 
§ 24 lõike 6 kohaselt on antud majandus- ja kommunikatsiooniministrile volitus kehtestada määrusega 
ehitusala tegevusaladele soovituslikud kvalifikatsiooninõuded. Ilmselt vajab selgitamist asjaolu, et 
tegemist on soovituslike kvalifikatsiooninõuetega. Kui tegemist oleks kohustuslike 
kvalifikatsiooninõuetega, oleks tegemist reguleeritud ametikohaga. Sisuliselt oleks tegemist isiku 
põhiõiguse riivamisega ja tõusetuks küsimus sellise piirangu lubatavuse osas. Samuti tekitaks see 
ilmselt asjatuid tõkkeid ja tooks kaasa vajaduse rakendada mitmesuguseid administratiivseid 
menetlusi, mille seos ehitusõiguse eesmärkidega on küsitav. Näiteks tuleks reguleeritud kutseala 
puhul välisriigis kvalifikatsiooni omandanud isikute suhtes kohaldada välisriigis omandatud 
kutsekvalifikatsiooni tunnustamise menetlust. Ka selle sisuline mõttekus on küsitav. 
 
Mis tahes nõuete kehtestamise korral on riigil kohustus teha nende nõuete järgimise üle järelevalvet. 
Kvalifikatsiooninõuete kehtestamine ei ole sellest aspektist vaadatuna erandlik. Kui ehitusalal 
tegutsemine on piiratud kohustuslike kvalifikatsiooninõuetega, peab riik suutma nende nõuete täitmise 
osas teha tõhusat ja eesmärgipärast järelevalvet. Kehtiva õiguse puhul on regulatsioon kohustuslike 
kvalifikatsiooninõuete põhine ning ei ole eeldada, et Eesti riigi järelevalveline võimekus oluliselt 
suureneks ning riik hakkaks edaspidi ehitiste omanike, tellijate ja ettevõtjate poolt tehtavatesse 
valikutesse intensiivsemalt sekkuma. Seega võib eeldada, et reguleeritud kutsealade puhul oleks selle 
järelevalve sisuline mõttekus sarnane kehtiva õiguse puhul MTR-i registrikandes esitatud andmete 
õigsuse kontrollimisele. Kui tegemist on soovituslike kvalifikatsiooninõuetega, saab riik järelevalve 
käigus vajadusel sekkuda ja nõuda ebapädevate isikute poolt tehtava töö lõpetamist või tehtud töö üle 
kontrollimist pädevate isikute poolt. Haldusorganitel väheneb koormus seoses ehitusalal tegutsevate 
isikute pädevuse eelneva kontrollimisega. Kehtiva õiguse puhul taandus see enamasti formaalsete 
nõuete täitmise kontrollimisele mingil ajahetkel. Ehitusõiguse eesmärke arvestades ei saa selline 
järelevalve olla prioriteetne. 
 
Kuni tegemist on soovituslike kvalifikatsiooninõuetega, saabki neisse suhtuda kui soovitustesse. 
Soovituse järgimine või mittejärgimine on tellija ja ettevõtja otsus. Soovituslikud kvalifikatsiooninõuded 
annavad selge indikatsiooni, millise kvalifikatsiooniga isikut mõne töö puhul usaldada saab. Samas ei 
piira see kellegi õigust tegutseda ega sõlmida lepinguid isikutega, kes neile kvalifikatsiooninõuetele 
formaalselt ei vasta, kuid keda võib sellegipoolest töid tegema usaldada. Need soovituslikud 
kvalifikatsiooninõuded on niikuinii pigem miinimumnõuded. Konkreetse töö tegemise puhul tuleb nii 
kohustuslikele kui soovituslikele kvalifikatsiooninõuetele vastava isiku sobivust tellijal ja ettevõtjal 
eraldi hinnata.  
 
Võib eeldada, et soovituslikud kvalifikatsiooninõuded muutuvad üheks hea tava komponendiks. Seda 
arvestades, on pikemas perspektiivis soovituslike kvalifikatsiooninõuete määratlemisel vähemalt 
samaväärne toime kui kohustuslikel kvalifikatsiooninõuetel. Soovituslike kvalifikatsiooninõuete 
kasutuselevõtmine muudab regulatsiooni eesmärgipäraseks ja vähem piiravaks. Kehtima jääb nõue, 
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mille kohaselt tuleb töid teha asjatundlikult ja pädeva isiku poolt. Põhiliseks pädevuse hindajaks on 
turuosalised ise.  
 
Formaalselt muutub klientidele ehk ehitusala teenuste ostjatele mõnevõrra raskemaks teenuse osutaja 
pädevuse üle otsustamine. Kui varasemalt võis tugineda MTR-i kandele kui ettevõtja pädevust 
näitavale faktile, siis edaspidi saab tugineda kutseregistri kandele. MTR-i kanne ei tõendanud 
tegelikult muud, kui et selline ettevõtja on olemas ja pakub oma teenuseid. Hetkel kehtiva õiguse 
kohaselt on enamike tegevusalade puhul MTR-i kande tegemise eelduseks ettevõtja enda hinnang 
tema vastutava isiku erialase hariduse ja töökogemuse olemasolu osas. Seega, ei saa MTR-i kanne 
tegelikult anda usaldusväärset infot ettevõtja pädevuse kohta. Paraku ei saa hetkel kutseregistrist 
muud teada, kui et isikul on vastav kutse antud. Kutseregistris puuduvad kontaktandmed ja info selle 
kohta, millise ettevõtte vahendusel isik oma teenuseid pakub või kas isik tegelikult on huvitatud 
kutsealase teenuse pakkumisest. Käesolev seadustik ei välista ega piira tulevikus turuvajadustele 
vastavate registrite, sealhulgas ka eraõiguslikel alustel toimivate, arendamist ja kasutusele võtmist.  
 
 
§ 25. Projekteerimistingimused 
 
§ 25 lõige 1 sätestab, et projekteerimistingimused on vajalikud ehitusloakohustusliku hoone või olulise 
avaliku huviga rajatise ehitusprojekti koostamiseks detailplaneeringu kohustuseta aladel. Vastava 
sätte eesmärk on piiritleda juhtumid, millal tuleb projekteerimistingimusi taotleda. Lõikes 1 esitatakse 
esimene tingimus, milleks on detailplaneeringu kohustuseta alad. Detailplaneeringu kohustusega alad 
tulenevad PlanS-st ning need on linnad või alevid. Muudel juhtudel on tegu detailplaneeringu 
kohustuseta aladega. Vastavatel aladel on nõutav projekteerimistingimuste taotlemine olulisemate 
ruumi mõjutada võivate otsuste tegemiseks. Projekteerimistingimuste taotlemine on vajalik, et hoida 
ära hilisemaid vaidlusi ehitusloa taotlemisel, kaasata huvitatud või puudutatud isiku ning teha 
koostööd asjakohaste asutustega.  
 
Projekteerimistingimused on lähteandmed, et koostada ehitusprojekti. Ehitusprojekti mõiste ja 
ehitusprojektile esitatavate nõuete osas vaata täpsemalt üldosas sätestatut.  
 
Projekteerimistingimuste nõudmise alus sisaldab kolme olulist tingimust, mis peavad esinema 
samaaegselt: 
1) ehitusloakohustuslik hoone või olulise avaliku huviga rajatisega; 
2) tegu on lõikes 2 toodud ehitustegevusega; 
3) tegu on detailplaneeringu kohustuseta alaga ehk ehitustegevus toimub väljaspool linnu või aleveid.  
 
Ehitusloakohustuslikud ehitised on sätestatud käesoleva seadustiku lisas 1. Seega peab isik, kes 
soovib ehitada, tabelist kontrollima, kas tegu on loakohustuse või teatise esitamise kohustusega. Kui 
tegu on ehitusloakohustusliku ehitisega, peab isik tegema selgeks, kas tegu on käesoleva paragrahvi 
lõikes 2 nimetatud tegevusega. Lõikes 2 loetletud tegevused on püstitamine ja laiendamine üle 33% 
esialgselt kavandatud mõõtmetest. Seega peab kontrollima seadustiku lisa 1 hoonete ja rajatiste osa 
ning tegema kindlaks, kas tegu on ülalnimetatud tegevustega ja kas antud tegevus on 
ehitusloakohustuslik.  
 
Näiteks on soov lammutada 40 m

2
 suuruse ehitusaluse pindalaga hoonet, mis on 4 m kõrge. Vaadates 

loamenetluse tabelit, on sellise ehitise lammutamine ainult teatisekohustuslik. Seega ei ole vajalik 
taotleda projekteerimistingimusi. Kui aga soovitakse püstitada üle 60 m

2
 ehitusaluse pindalaga hoonet, 

siis on tegu ehitusloakohustusliku tegevusega, milleks tuleb taotleda projekteerimistingimused. 
 
Siinkohal on oluline tähele panna, et projekteerimistingimuste taotlemise kohustus kohaldub hoonetele 
ja olulise avaliku huviga rajatistele. See tähendab, et hõlmatud on hooned ning piiratud ulatuses 
rajatised. Hoone definitsioon on toodud EhS üldosas. Olulise avaliku huviga rajatise definitsiooni ei ole 
seaduses sätestatud. Mõiste jäeti lahtiseks, sest see võimaldab terminit igakordselt tõlgendada ja 
vajadusel uut tüüpi rajatistele sätestada kõrgendatud nõudeid. Tegu on rajatisega, mis omab ruumilist 
mõju. Ruumiline mõju võib esineda rajatise suuruse, kõrguse või muu füüsikalise parameetri tõttu. 
Oluline avalik huvi võib esineda ka rajatisest tõusetuvate mõjutuste tõttu. Näiteks on oluline mõju 
sisustatav ka müra, lõhna või rajatisest lähtuva konkreetse ohuga. Eeltoodud tingimustele vastavate 
rajatistena võib käsitleda raadio- või sidemasti, tuulikuid, ladustusplatse, püsivas kasutuses olevaid 
motoradu, seiklusparke, isiklikus kasutuses olevaid lennuvälju jne. Säte ei kohaldu olukorras, kus 
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ehitise ehitusprojekti koostamiseks on kohustuslik mõni muu alus, näiteks riigi või kohaliku 
omavalitsuse eriplaneering või detailplaneering.  
 
Viimasena tuleb vaadata, kas detailplaneering on nõutav. Detailplaneeringu koostamise kohustus 
tuleneb PlanS-st ning see on kohustuslik linnades ja alevites. Linnad või alevid on Eesti territooriumi 
haldusjaotuse seaduse

79
 (edaspidi ETHS) kohaselt asustusüksused. ETHS § 6 lõike 2 kohaselt on linn 

ühtlasi ka asula. Alevi kohta täpsustusi ei ole vastavas seaduses tehtud. Alevite loetelu tuleneb 
regionaalministri määrusest. Kuna maakasutus- ja ehitustingimuste intensiivsem menetlus on oluline 
just asustatud aladel, siis on eelnõus ka lähtutud tihedama asustusega aladest.  
 
Projekteerimistingimused on ehitusluba andva asutuse määratletud tingimused, mida tuleb 
ehitusprojekti koostamisel arvestada. Kui on olemas ehitusõigust määratlev detailplaneering, siis 
projekteerimistingimusi nõuda ei saa. Kui isik neid ka taotleb, siis tuleb projekteerimistingimuste 
andmisest sellisel juhul keelduda. Sellisel juhul on ehitusprojekti koostamise lähteandmeteks 
detailplaneering. Projekteerimistingimused on ehitusloa suhtes eelhaldusakt, millega ehitusluba andev 
asutus määratleb siduvalt ära ehitise ehituslikud ja arhitektuurilised tingimused.  
 
Kehtiva EhS § 19 lõige 1 punkt 2 sätestab, et ehitise püstitamiseks ja laiendamiseks koostatava 
ehitusprojekti aluseks on detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel 
projekteerimistingimused. Nimetatud säte on problemaatiline mitmel põhjusel. Esmalt on küsimus, 
mida tähendab, et puudub detailplaneeringu koostamise kohustus. Detailplaneeringu koostamise 
kohustus tekib kehtiva PlanSi alusel kahe olulise tingimuse koosmõjul. Need tingimused on kehtiva 
PlanSi §-s 3 lõikes 2 nimetatud alad ja juhud. Alad tähendavad linnu, aleveid, alevikke ja külade 
kompaktselt asustatud territooriume. Juhud tähendavad ehitustegevust, sealhulgas on kehtivas PlanS-
s räägitud püstitamisest ja laiendamisest üle 33%.  
 
Seega on projekteerimistingimuste taotlemise esimene probleem, millal on võimalik väita, et 
detailplaneeringut ei ole vaja. Kui tõlgendada sätet koosmõjus kehtiva PlanS-ga, siis võib järeldada, et 
projekteerimistingimused on nõutavad igasuguse ehitustegevuse jaoks, mis on väljaspool linnu, 
aleveid, alevikke ja kompaktse asustusega külasid. Seega jäävad järele hajaasustused olevad alad. 
Kuna kehtiva EhSi § 19 lg 1 p 2 ei täpsusta, millistele ehitistele projekteerimistingimusi taotlema peab, 
siis jõuab koosmõjus kehtiva PlanSi tõlgendamisega sinnani, et projekteerimistingimusi on vaja 
igasuguste ehitiste püstitamiseks ja laiendamiseks. Seadus ei piira ehitise suuruse või ohtlikkuse 
kaudu projekteerimistingimuste kohustuslikkust. Kuna tegu on segase ja planeerimisõigusega 
ühitamata sättega, on käesoleva eelnõu eesmärk luua selged alused projekteerimistingimuste 
taotlemiseks ning piirata nende taotlemise kohustuslikkust.  
 
Projekteerimistingimusi kui üht ehitamise kontrollimisele suunatud meedet võrdlusriikide õiguses 
enamasti käsitletud ei ole. Võrdlusriikidest ainsana on projekteerimistingimusi käsitletud Uus-
Meremaal. Seal on projekteerimistingimused ehitusloa andmise aluseks ja planeeringute 
realiseerimise lisavahendiks, mitte planeeringut asendavaks instrumendiks. Seega on tegemist veidi 
teistsuguse instrumendiga kui projekteerimistingimused Eesti kehtiva EhS tähenduses. Uus-Meremaa 
projekteerimistingimused on kokkuvõtlik dokument konkreetse ehitusobjekti suhtes kohalduvatest 
nõuetest ja tingimustest. See ei ole planeeringu lünga täitmist võimaldav instrument. 
Projekteerimistingimustega antakse ehitada soovivale isikule teada piirangutest, mis kavandatava 
ehitustööga seonduvad. Projekteerimistingimustes koondatakse kõik selle ehitusobjekti suhtes 
kohalduvad avalik-õiguslikud nõuded, sh andmed objekti kultuuriväärtuse, maa eriliste omaduste, 
andmed üleujutuste ja sadevete kohta, mis seonduvad kavandatava töö või naabruses olevate 
kinnistutega. Kui projekteerimistingimuste menetluses tuvastatakse, et planeering puudub, ja et 
planeering võib muuta või muudaks kavandatavat ehitustööd oluliselt, siis keelatakse ehitustöö, kuniks 
planeering kehtestatakse või lubatakse vaid teatud ehitustöid. 
 
§ 25 lõige 2 kehtestab, et käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud juhul on projekteerimistingimused 
nõutavad hoone või olulise avaliku huviga rajatise: 
1) püstitamiseks või 
2) laiendamiseks üle 33% selle esialgsest esialgselt kavandatud mõõtmetest. 
 
Käesoleva normi eesmärk on piiritleda projekteerimistingimuste taotlemise kohustust. Lõige 1 sätestas 
ehitusloakohustusliku hoone või avaliku huviga rajatise esinemise tingimuse, mis asub väljaspool linnu 
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või aleveid. Lõige 2 loetleb tegevused, millal on vajalik projekteerimistingimuste taotlemine nimetatud 
aladel. Vastavad tegevused tulenevad ehitamise mõistest. 
 
Käesolev norm kehtestab projekteerimistingimuste nõudmise alused. Kuna tegu on seadusliku 
alusega projekteerimistingimuste andjale, siis muudel seadustikus sätestamata juhtudel on 
projekteerimistingimuste nõudmine keelatud. Seega on oluline tähele panna, et 
projekteerimistingimustele on eelnõu §-s 25 antud ühene tähendus – need on detailplaneeringut 
asendavad projekteerimise aluseks olevad tingimused. Nimetatud tingimuste seaduse tasemel 
reguleerimine on vajalik, selleks et olukordades, kus detailplaneeringu koostamine on liialt koormav, 
oleks avalikku ruumi kujundaval haldusorganil võimalik siiski ehitustegevust teatud määral suunata.  
 
§ 25 lõige 3 kehtestab, et projekteerimistingimuste andmisel arvestatakse hoone või olulise avaliku 
huviga rajatise asukohas väljakujunenud keskkonda ja üldplaneeringus määratletud tingimusi. 
Vastava normi eesmärk on anda projekteerimistingimusi andvale haldusorganile lähtealus, kuidas 
sisustada lõikes 4 toodud kriteeriume.  
 
Asukohas välja kujunenud keskkonna all on silmas peetud olemasolevat keskkonda. Keskkonna 
definitsiooni ja käsitluse kohta vaata täpsemalt PlanS eelnõu otstarbeka, mõistliku ja säästliku 
maakasutuse ning elukvaliteedi põhimõtte selgitusi. Asukohas välja kujunenud keskkond tähendab ka 
ehitisele ja ehitamisele esitatavate nõuetega arvestamist. Näiteks, et tohi projekteerimistingimuste 
alusel kavandatav ehitis olla ohtlik ümbritsevale ning ehitamisel tuleb järgida avalik-õiguslikke 
kitsendusi ning mitte ülemääraselt kahjustada ümbritsevate kinnisasjade omanike õigusi või huve. 
Avalik-õiguslikud kitsendused võivad näiteks olla eriehitistest tekkivad kaitsevööndid või ohutuskujad. 
Avalik-õiguslikud kitsendused võivad laiemas mõttes olla ka kõrgema astme planeeringud. On oluline, 
et projekteerimistingimusi ei antaks vastuolus maakonnaplaneeringu või riigi eriplaneeringuga. 
Projekteerimistingimusi ei tohiks anda ka alale, kuhu on kehtestatud ajutine ehituskeeld.  
 
Üldplaneeringust tulenevate tingimuste all on silmas peetud üldplaneeringus kehtestatud maakasutus- 
või ehitustingimusi. Projekteerimistingimused peavad lähtuma olemasolevast üldplaneeringust. 
Projekteerimistingimustega ei saa teha erandeid või muuta üldplaneeringus määratletud tingimustest 
või määratleda tingimusi, mis ei tulene üldplaneeringust. Näiteks ei saa muuta kinnisasja kasutamise 
sihtotstarvet, korraldada ümber liikluskeemi või lubada ehitada ehitisi, mis ei vasta üldplaneeringus 
toodud üldistele parameetritele.  
 
§ 25 lõige 4 sätestab, et projekteerimistingimustega määratakse asjakohasel juhul hoone või olulise 
avaliku huviga rajatise: 
1) kasutamise otstarve; 
2) suurim lubatud arv maa-alal; 
3) asukoht; 
4) lubatud suurim ehitusalune pindala,  
5) kõrgus või sügavus; 
6) arhitektuurilised, ehituslikud ja kujunduslikud nõuded; 
7) maa- või veealal asuvate ehitiste teenindamiseks vajalike ehitiste võimalik asukoht või 
8) ehitustehniliste uuringute tegemise vajadus. 
 
Projekteerimistingimuste sisu kattub üldjoontes detailplaneeringuga antava ehitusõiguse sisuga. 
Erinevus on vaid selles, et projekteerimistingimuste andmise korral võidakse käsitleda ühte 
konkreetset ehitist, samas kui detailplaneeringu kohustusega aladel saab samu tingimusi määrata, kas 
ühele või mitmele ehitisele, samuti jätta ehitusõiguse andmata. Eelnõu koostajate eesmärk on olnud 
detailplaneeringus sätestatud ehitusõiguse ja projekteerimistingimuste sisu ühtlustamine, et need 
oleksid võrreldavad. Kuna nii PlanS-s kehtestatud ehitusõiguse ja projekteerimistingimuste eesmärk 
on ühene – anda siduvad nõuded ehitiste projekteerimiseks. Projekteerimistingimused erinevad 
detailplaneeringust selle poolest, et peale ehitusõiguse määratlemise, ei ole vaja lahendada muid 
küsimusi, mis tavaliselt detailplaneeringus lahendatakse, näiteks haljastuse või heakorrastuse 
põhimõtete määramine.  
 
Kehtivas EhS-s on § 19 lõikes 3 sätestatud, et projekteerimistingimused on kohaliku omavalitsuse 
kinnitatud konkreetsele ehitisele kohaldatavad arhitektuursed ja ehituslikud tingimused. Kehtiva EhSi 
puudus on selle liigne abstraktsus. Seadus ei täpsusta, mida on mõeldud arhitektuursete ja ehituslike 
tingimuste all ning kui intensiivseid piiranguid omandi kasutamisele nende alusel määratleda saab. 
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Lisaks on EhS § 19 lg 4 alusel võimalik kohustuslike tingimuste sisu piiritleda valla või linna 
ehitusmääruses, mida ei saa pidada piisavaks õiguslikuks aluseks kitsenduste seadmiseks.  
 
Vajadust reguleerida vähemalt üldisel tasandil projekteerimistingimuste sisu, see tähendab mida 
projekteerimistingimustega reguleerida võib, on rõhutanud ka Riigikohus

80
. Riigikohtu 

halduskolleegium leiab, et projekteerimistingimuste kindlaksmääramisel teostab kohaliku omavalitsuse 
üksus ulatuslikku diskretsiooni. Seni vaid üldplaneeringus (kui see on olemas) sisaldunud üldiselt 
reguleeritud ehituslikud küsimused konkretiseeritakse projekteerimistingimustega kindla ehitise 
püstitamise tingimusteks. Seega on projekteerimistingimuste kindlaksmääramisel haldusorganil 
ulatuslik diskretsiooniruum ning oluline on sellise otsuse motiveerimine. Vajalik on nende 
projekteerimistingimuste motiveerimine, millega ehitusõigust üldplaneeringu või muu õigusaktiga 
võrreldes kitsendatakse. Isikul on õigus teada, mis põhjustel selline kõrvalekaldumine üldistest 
tingimustest tema kahjuks tehakse. 
 
Kui uurida projekteerimistingimuste kohta käivaid kohtulahendeid, siis võib leida, et praktikas 
sarnanevad projekteerimistingimused detailplaneeringus määratud ehitusõigusele. Näiteks on 
projekteerimistingimustega määratud hoonete arv krundil, hoone lubatud kõrgus, teed, platsid ja 
juurdepääs, parkimiskorraldus ja välisvalgustus.

81
 Seega on eelnõu kirjutamisel mõistlik lähtuda 

PlanS-s sisalduvast detailplaneeringu regulatsioonist ning luua EhS-s tingimuste sätestamiseks 
üldised alused. Kuna EhS loob ühtsed alused projekteerimistingimuste andmise kohustusele ja sisule, 
siis ei tooda uude EhSi üle volitusnormi neid tingimusi kohaliku omavalitsuse ehitusmääruses 
täpsustada. Kohalikul omavalitsusel on võimalus ehituslikke, kujunduslikke või arhitektuurseid 
tingimusi täpsustada ainult oma üldplaneeringus. Selline piirang on vajalik selleks, et täiendavate 
tingimuste kehtestamine toimuks avatud ja põhjaliku kaasamisega menetluses, kus laial ringil isikutel 
on võimalik osaleda ja tingimuste sätestamises kaasa rääkida.  
 
Ehitise kasutamise otstarve tuleneb vastavast määrusest. Selle alusel on projekteerimistingimuste 
andjal võimalik määratleda projekteerimistingimuste esemeks oleva ehitise kasutusotstarve. Kuigi 
projekteerimistingimused antakse eelkõige ühe ehitise ehitamiseks, võib olla soovi korral 
menetluslikult otstarbekas anda projekteerimistingimused mitme ehitise kohta korraga. Seetõttu on 
lõikes 4 punktis 2 täpsustatud, et projekteerimistingimustes võib täpsustada hoonete või olulise avaliku 
huviga rajatise suurimat lubatud arvu maa-alal. Sarnaselt detailplaneeringu regulatsiooniga, on ka 
siinkohal silmas peetud, et projekteerimistingimused annavad maksimaalsed lubatud tingimused. See 
tähendab, et ehitusprojekti koostades on isikul valik, kas ta realiseerib koheselt suurima lubatud 
ehitusaluse pindala, kõrguse või mõne muu kriteeriumi või viib projekteerimistingimuste alusel lubatu 
ellu etapiviisiliselt. Seetõttu ei ole eelnõus piiratud projekteerimistingimuste kehtivusaega.  
 
Arhitektuurne või arhitektuuriline tingimus puudutab konkreetselt arhitektuuri - ehitise välimust, 
kunstilist lahendust, mis kajastub eelkõige ehitise detailides. Need võivad tuleneda ehituslikust ja 
tehnilisest lahendusest, kuid võivad ka olla lihtsalt "ilu pärast", Tegu on väljapaistvate ehitise 
terviklahenduse osadega, mis eristavad just seda ehitist teistest ehitistest (nt eenduv sokkel, klaasist 
seinad, ruudustatud aknad, postidel varikatus, reljeefne karniis, viiluväljaga katus vms). 
 
Ehituslik tingimus käsitleb konkreetse ehitise spetsiifikat. Näiteks, kuidas ja millest on ehitis tehtud. 
Eelkõige võib ehituslik tingimus olla seotud ehituslike konstruktsiooniga – kuidas ehitis püsti püsib ja 
kuidas seda on ohutu kasutada. Ehituslik võib olla ka nõue, et hoonet on võimalik valmisdetailidest 
kokku panna. 
 
Kujunduslik nõue on see, mis on kõige kergemini muudetav või lisatav, see pole reeglina seotud 
ehitise konstruktsiooniga, pigem kergesti lisatavad-eemaldatavad detailid – näiteks värvivalik, 
kattematerjalid, ilu- ja muud detailid. Kujunduse alla käib näiteks aiakujundus. Reeglina käsitletakse 
hoonete puhul arhitektuuri ja kõige muu puhul, mis sinna juurde kuulub, kujundust (piirdeaed, värav 
jne).  
 
Lisaks on projekteerimistingimuste andjal võimalik ennetavalt määratleda, kas ehitusprojekti 
koostamiseks on vajalik teha ehitustehnilisi uuringuid, uuringute vajadus võib tuleneda asukohast või 
kavandatava ehitustegevuse keerukusest.  
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§ 25 lõige 5 sätestab, et projekteerimistingimused ei ole nõutavad ehitusprojekti koostamiseks, kui 
ehitise ehitamise alus on riigi eriplaneering või ehitusprojekti aluseks oleva maa-ala osas on 
kehtestatud detailplaneering, millega määratud krundi ehitusõigus ja muud tingimused ei ole 
ammendatud. Sätte eesmärk on reguleerida olukorda, kus võib tekkida topeltkohustus 
projekteerimistingimuste taotlemiseks. Projekteerimistingimused ei ole nõutavad, kui sama maa-ala ja 
projekteeritavate ehitiste osas on olemas detailplaneering või riigi eriplaneering.  
 
Erand ei kehti, kui projekteerimistingimusi antakse PlanS §-s 115 lõikes 5 määratletud juhul, kus isik 
soovib detailplaneeringu kohustuse korral ehitada olemasoleva hoonestuse vahele. Sellises olukorras 
võib kohalik omavalitsus kaaluda detailplaneeringu algatamata jätmist ning anda selle asemel 
projekteerimistingimused, mille sisu tuleneb käesoleva sätte lõikest 4.  
 
 
§ 26. Projekteerimistingimuste andmine detailplaneeringu olemasolul 
 
§ 26 lõige 1 sätestab, et detailplaneeringu olemasolul võib ehitusloakohustusliku hoone või olulise 
avaliku huviga rajatise ehitusprojekti koostamiseks taotleda projekteerimistingimusi, kui: 
1) detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta ning detailplaneeringut ei ole asutud ellu 
viima; 
2) detailplaneeringu kehtestamise järgselt on oluliselt muutunud planeeringuala või seda mõjutav 
maa-ala, millest tulenevalt ei ole enam võimalik detailplaneeringu täielikult ellu viia; 
3) detailplaneeringu kehtestamise järgselt on muutunud õigusaktid või kehtestatud planeeringud, mis 
mõjutavad oluliselt detailplaneeringu elluviimist. 
 
Käesolev norm annab haldusorganile diskretsiooni anda projekteerimistingimusi lisaks olemasolevale 
detailplaneeringule. Samuti on see võimalus üksikisikule, kes võib detailplaneeringu muutmise 
taotluse asemel esitada projekteerimistingimuste andmise taotluse. Lõppotsuse, kas konkreetsel juhul 
on vastavate projekteerimistingimuste andmine põhjendatud, teeb pädev asutus. Sätte loomise 
vajadus tuleneb avalikest konsultatsioonidest. Konsultatsioonidel leiti, et vananenud või ebatäpse 
detailplaneeringu täpsustamine projekteerimistingimustega peaks olema lubatav, sest see vähendab 
uue detailplaneeringu tegemisest tõusetuvad koormust ehitada soovivale isikule ja ka haldusorganile.  
 
Käesolev säte kohaldub hoonele või olulise avaliku huviga rajatisele. Hoone ja olulise avaliku huviga 
rajatise definitsiooni kohta vaata selgitust projekteerimistingimuste üldsätte juurest.  
 
Säte loob kolm alust, millal võiks detailplaneeringus sätestatud tingimusi täpsustada või täiendada. 
Esimene alus on, kui detailplaneering on vananenud. Detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle 
viie aasta ning seda ei ole asutud ellu viima, see tähendab, et ei ole tehtud detailplaneeringus 
sätestatud tingimustele vastavaid tegevusi või ei ole hakatud täitma detailplaneeringu lisaks olevat 
elluviimiskava. Säte seondub PlanS detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise sättega, mis kehtestab 
võimaluse tunnistada detailplaneering kehtetuks pärast viie aasta möödumist selle kehtestamisest.  
 
Seega on haldusorganil valik, kas tunnistada detailplaneeringu kehtetuks või anda 
projekteerimistingimused, et täpsustada käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatud tingimusi. 
Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine hõlmab HMS § 64 kohaselt ka haldusakti muutmist või 
kehtivuse peatamist. Seega peab haldusorgan otsustama ja kaaluma, kas küsimus, mida soovitakse 
detailplaneeringus täpsustada võib muuta detailplaneeringu olemuslikku lahendust ja kas tegelikult 
oleks ajalik detailplaneeringu menetluse uuesti läbiviimine. Olemusliku muutmise kohta vaata 
täpsemalt käesoleva paragrahvi lõike 4 selgitust.  
 
Järgmine alternatiivne alus detailplaneeringu täpsustamiseks projekteerimistingimustega on 
detailplaneeringu kehtestamise aluseks oleva planeeringuala muudatused või seda mõjutava ala 
muudatused. Planeeringuala mõiste on sätestatud PlanS-s ning see hõlmab nii maa- kui ka veealasid, 
õhuruumi ja maapõue. Täpsem territoorium on määratletud iga planeeringuliigi juures eraldi. 
Detailplaneeringu puhul on tegu osaga kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumist. Planeeringuala 
mõjutav ala on planeeringuala ümbritsev ala, kust võivad tuleneda olulised tingimused 
detailplaneeringu elluviimiseks. Näiteks planeeringualal kavandatavaid hooneid teenindavad rajatised, 
nagu on elektripaigaldised, sideehitised või kanalisatsioon ja ühisveevärk.  
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Planeeringuala oluline muudatus võib seisneda looduslike tingimuste muutumises või hilisemate 
uuringute käigus välja selgitatud täiendavate tingimuste arvestamise vajaduses. Säte loob piiripealse 
olukorra, kus haldusorgan peab hoolega kaaluma, millal ei minda vastuollu lõikes 4 toodud 
tingimustega ehk ei sekkuta kehtestatud detailplaneeringu olemuslikesse küsimustesse.  
 
Kolmas võimalus detailplaneeringu täpsustamiseks projekteerimistingimustega on õigusaktide või 
hilisemate planeeringute kehtestamine, mis mõjutavad olulised detailplaneeringu lahenduse 
elluviimist. Detailplaneering kui haldusakt peab vastama HMS § 54 toodud tingimustele. 
Detailplaneering on õiguspärane, kui see on antud pädeva haldusorgani poolt andmise hetkel kehtiva 
õiguse alusel ja sellega kooskõlas, proportsionaalne, kaalutlusvigadeta ning vastab vorminõuetele. 
Seega ei ole kehtestatud detailplaneering iseenesest õigusvastane, kui hilisemalt muutuvad 
õigusaktid, mis mõjutavad detailplaneeringu lahenduse elluviimist. Samas võib muudetud 
õigusaktidest tuleneda tingimusi, mida oleks mõistlik detailplaneeringu elluviimisel arvestada, sest ka 
hilisemalt antav ehitusluba peab vastama selle andmise hetkel kehtivatele õigusaktidele.  
 
Näiteks võivad õigusaktidest tuleneda tingimused ohutuskujade suuruste, looduskaitse tingimuste jms. 
kohta. Sõltub täiendava tingimuse iseloomust – kui selle arvestamine hakkab mõjutama kolmandate 
isikute õigusi, näiteks tekitades nende kinnisasjale kaitsevööndi ja takistades seda oluliselt kasutada, 
siis tuleks pigem koostada uus või muuta olemasolevat detailplaneeringut, selleks et muudetud 
tingimuste arvestamine oleks asjakohases menetluses läbi vaieldud. Samas, kui õigusaktidest 
tulenevad ehitusõiguse realiseerimiseks leevendused, siis projekteerimistingimustega piirangute 
leevendamine, kolmandate isikute õigusi riivamata, võiks olla asjakohane.  
 
Õigusaktide muutmise või täiendava kehtestamise näitena saab tuua kaitse- või hoiuala eeskirja 
kehtestamise või ala laiendamise. Kuna tegu võib olla rangete looduskaitseliste nõuete 
kehtestamisega, ei pruugi kehtiva detailplaneeringu alusel ehitusloa andmine vastavale territooriumile 
olla võimalik. Kui rangete piirangutega vööndisse satub kogu planeeringuala, siis ei olegi 
detailplaneeringut võimalik ellu viia ja see tuleb PlanS-st lähtuvalt tunnistada kehtetuks. Kui aga 
planeeringuala on osaliselt mõjutatud ning detailplaneeringu elluviimine on teatud tingimustel võimalik, 
siis võib kaaluda projekteerimistingimuste andmist.  
 
Kehtiva EhSi § 19 lõige 1 punkt 1 lubab anda detailplaneeringu kohustuse korral lisaks kehtestatud 
detailplaneeringule lisatingimusi. Need tingimused võivad täpsustada ehitise arhitektuurseid ja 
ehituslikke tingimusi, mida detailplaneering ei sisalda. Seega on käesoleva sätte näol tegemist 
sarnase projekteerimistingimuste andmise alusega. Kuna praktikas on projekteerimistingimuste 
andmiseks detailplaneeringu olemasolul jäetud väga lai diskretsiooniruum, mille ebakorrektselt 
hindamine võib viia avalikkuse ja puudutatud isikute õiguste riiveni, siis on käesoleva sättega soovitud 
seda diskretsiooniruumi kitsendada. Kuna projekteerimistingimused on ehitusloa eelhaldusaktiks, siis 
on üksikisiku või ettevõtja seisukohast oluline, et selliste lisatingimuste andmine või nõudmine ei oleks 
liialt koormav ja põhjendamatu.  
 

Oluline on märkida, et käesolevas paragrahvis sätestatud projekteerimistingimustega saab täpsustada 
juba varasemalt samas detailplaneeringus käsitletud küsimusi. Säte ei anna alust lisada uusi tingimusi 
või tekitada olukorda, kus detailplaneeringu menetluses kokku lepitud lahendus muutub olemuslikult. 
Näiteks ei saa lisada uusi hooneid või olulise avaliku huviga rajatisi. 
 
§ 26 lõige 2 kehtestab, et käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud juhul on projekteerimistingimused 
nõutavad hoone või olulise avaliku huviga rajatise: 
1) püstitamiseks või 
2) laiendamiseks üle 33% selle esialgsest ruumalast.  
 
Käesoleva normi eesmärk on piiritleda projekteerimistingimuste taotlemise kohustust. Lõige 2 loetleb 
tegevused, millal on vajalik projekteerimistingimuste taotlemine lisaks detailplaneeringule. Vastavad 
tegevused tulenevad ehitamise. 
 
Vastav norm kehtestab projekteerimistingimuste nõudmise alused. Kuna tegu on seadusliku alusega 
projekteerimistingimuste andjale, siis muudel seaduses sätestamata juhtudel on 
projekteerimistingimuste andmine keelatud. Seega on oluline tähele panna, et 
projekteerimistingimustele on eelnõu §-s 26 antud ühene tähendus – need täiendavad olemasolevat 
detailplaneeringut. Nimetatud tingimuste seaduse tasemel reguleerimine on vajalik, selleks et 
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olukordades, kus detailplaneeringu koostamine on liialt koormav, oleks avalikku ruumi kujundaval 
haldusorganil võimalik siiski ehitustegevust teatud määral suunata. 
 
§ 26 lõige 3 sätestab, et projekteerimistingimuste andmisel arvestatakse hoone või olulise avaliku 
huviga rajatise asukohas väljakujunenud keskkonda, olemasolevas detailplaneeringus ja 
üldplaneeringus määratletud tingimusi ning et projekteerimistingimuste andmine ei oleks vastuolus 
õigusaktide, isikute õiguste või avaliku huviga.  
 
Sarnaselt projekteerimistingimuste andmisega detailplaneeringu kohustuseta aladel, tuleb 
detailplaneeringule lisaks antavate tingimuste juures arvestada erinevate olemasolevate siduvate 
dokumentidega.  
 
Asukohas välja kujunenud keskkonna all on silmas peetud olemasolevat keskkonda. Keskkonna 
definitsiooni ja käsitluse kohta vaata täpsemalt PlanS eelnõu otstarbeka, mõistliku ja säästliku 
maakasutuse ning elukvaliteedi põhimõtte selgitusi. Asukohas välja kujunenud keskkond tähendab ka 
ehitisele ja ehitamisele esitatavate nõuetega arvestamist. Näiteks, et tohi projekteerimistingimuste 
alusel kavandatav ehitis olla ohtlik ümbritsevale ning ehitamisel tuleb järgida avalik-õiguslikke 
kitsendusi ning mitte ülemääraselt kahjustada ümbritsevate kinnisasjade omanike õigusi või huve. 
Avalik-õiguslikud kitsendused võivad näiteks olla eriehitistest tekkivad kaitsevööndid või ka 
ohutuskujad. Avalik-õiguslikud kitsendused võivad laiemas mõttes olla ka kõrgema astme 
planeeringud. On oluline, et projekteerimistingimusi ei antaks vastuolus maakonnaplaneeringu või riigi 
eriplaneeringuga.  
 
Üldplaneeringust tulenevate tingimuste all on silmas peetud üldplaneeringus kehtestatud maakasutus- 
või ehitustingimusi. Projekteerimistingimused peavad lähtuma olemasolevast üldplaneeringust. 
Projekteerimistingimustega ei saa teha erandeid või muuta üldplaneeringus määratletud tingimustest 
või määratleda tingimusi, mis ei tulene üldplaneeringust. Näiteks ei saa muuta kinnisasja kasutamise 
sihtotstarvet, korraldada ümber liikluskeemi või lubada ehitada ehitisi, mis ei vasta üldplaneeringus 
toodud üldistele parameetritele. Kui üldplaneeringut on vahepeal muudetud ning sellest tulenevalt on 
detailplaneeringu elluviimine osaliselt takistatud, siis tuleks vastavate muudatustega 
projekteerimistingimuste andmisel arvestada.  
 
Kohustuslik on järgida ka sama maa-ala kohta kehtestatud detailplaneeringust tulenevaid tingimusi. 
Tegu on siis sama detailplaneeringuga, millele soovitakse anda lisaks projekteerimistingimused. 
Oluline on järgida käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud tingimusi, kus projekteerimistingimusi ei 
tohi anda detailplaneeringus sätestatud lahenduse olemuslikuks muutmiseks.  
 
Veel on lisatud tingimus, detailplaneeringule lisaks projekteerimistingimuste andmisel ei tohi minna 
vastuollu õigusaktidega. Põhimõtteliselt on tegu HMS § 54 tuleneva haldusakti kohustusliku 
tingimusega, et see peab olema kooskõlas andmise hetkel kehtiva õigusega. Järgida tuleb eelkõige 
PlanS-st tulenevaid põhimõtteid ja nõudeid detailplaneeringule ning käesoleva paragrahvi lõikest 4 
tulenevaid tingimusi. Vastuolu õigusaktidega võib esineda ka näiteks siis, kui detailplaneeringule oli 
kohustuslik teha keskkonnamõjude strateegiline hindamine. Projekteerimistingimustega ei tohi muuta 
keskkonnamõjude strateegilise hindamise menetluse raames paika pandud tingimusi. Kui täiendavate 
projekteerimistingimuste andmisega kaasneb oluline keskkonnamõju, tuleb kaaluda keskkonnamõjude 
hindamist ka projekteerimistingimuste andmise juures.  
 
Lisaks planeeringutele ja muudele avalik-õiguslikele kitsendustele, tuleb järgida avalikku huvi ning 
isikute õigusi. Isikute õiguste all on silmas peetud detailplaneeringu lahenduses varem kokku lepitud 
seisukohti ja tingimusi. Selles mõttes ei tohi olla haldusorgan sõnamurdlik, et lükkab detailplaneeringu 
menetluses esinenud vaidlused hiljem antavate projekteerimistingimuste menetlusse. Kuna 
projekteerimistingimuste menetlus ei ole oma olemuselt nii laialdaselt avalikkust kaasav menetlus, kui 
seda on detailplaneeringu menetlus, ei pruugi detailplaneeringu menetluses vastuväiteid esitanud isik 
saada teada võimalikust detailplaneeringule lisatingimuste kehtestamisest.  
 
Avaliku huviga vastuolu tähendab, et projekteerimistingimustega lubatakse detailplaneeringut muuta 
viisil, mida eelnevalt ei toetatud. Avaliku huvi definitsiooni kohta vaata täpsemalt PlanS seletuskirja 
huvide kaalumise osa. Avaliku huviga vastuolu tähendab ka vastolu PlanS avalikkuse osalemise ja 
teabe kättesaadavuse põhimõttega. Planeerimisprotsessis on eriti oluline avalikkuse kaasamine ja 
sellest tulenev teavitamine ja koostöö tegemine.   
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§ 26 lõige 4 kehtestab, et käesolevas paragrahvis toodud juhtudel ei ole lubatud 
projekteerimistingimusi anda detailplaneeringus kehtestatud planeeringulahenduse olemuslikuks 
muutmiseks, lisaks üldplaneeringut muutvale detailplaneeringule ega avalikku veekogusse kaldaga 
püsivalt ühendatud või kaldaga funktsionaalselt seotud ehitistele täiendavate tingimuste andmiseks või 
riigi eriplaneeringu täiendamiseks. Sätte kehtestamise eesmärk on piiritleda, millal ei ole lubatav anda 
detailplaneeringule lisaks projekteerimistingimusi. Esimesel juhul ei tohi projekteerimistingimusi anda 
detailplaneeringu olemuslikuks muutmiseks. Detailplaneeringu olemuslik muutmine tähendab, et 
sekkutakse varasemalt kokku lepitud lahendusse ning varasema lahenduse põhimõtteline elluviimine 
ei ole enam võimalik. See tähendab, et projekteerimistingimusi ei tohiks anda olukorras, kus 
tegelikkuses tuleb koostada uus detailplaneering. Lisaks üldplaneeringut muutvale detailplaneeringule 
ei tohi projekteerimistingimusi anda, sest selle kaudu võidakse muuta ka üldplaneeringu lahendust. 
Üldplaneering on aga liiga oluline dokument, selleks et seda lubada muuta 
projekteerimistingimustega.  
 
Detailplaneering on oma olemuselt osa kohalikku omavalitsuse territooriumi puuduta planeering, mida 
koostatakse eelkõige ehitusõiguse andmiseks. Seega seisneb detailplaneeringu olemus 
ehitusõiguses. Kui muuta ehitusõigust ja sellega seonduvaid tingimusi, siis tuleb seda pidada 
detailplaneeringu olemuslikuks muutmiseks. Järgnevas lõikes on toodud, milliseid detailplaneeringu 
tingimusi on lubatud muuta.  
 
Lisaks on projekteerimistingimuste andmine täiendavalt detailplaneeringule keelatud olukorras, kus 
detailplaneering käsitleb avalikku veekogusse ehitamist. Selline piirang on sätestatud, kuna avalike 
veekogude osas võivad esineda kaalukad põhjendused, miks detailplaneeringut ei ole võimalik muuta, 
mis ei ole eelkõige kohalikule omavalitsusele teada. Lisaks on avalike veekogudega seotud olulised 
riiklikud huvid, näiteks riigikaitse, julgeolek, keskkonnakaitse, rahvusvaheline transport jne, millega 
arvestamine ja kaalutlemine nõuab pigem uue detailplaneeringu tegemist. Avalikku veekogusse 
kaldaga püsivalt ühendatud ja püsivalt ühendamata ehitiste ehitamise kohta vaata täpsemalt vastavat 
ehitusseadustiku eriosa. Veel on listaud, et projekteerimistingimusi ei saa anda riigi eriplaneeringu 
täiendamiseks. Selles olukorras, tuleb koostada uus riigi eriplaneering.  
 
§ 26 lõige 5 sätestab, et projekteerimistingimustega muudetakse või täiendatakse asjakohasel juhul 
hoone või olulise avaliku huviga rajatise detailplaneeringu: 
1) hoonestusala tingimusi, kuid mitte rohkem kui 10% ulatuses esialgsest lahendusest; 
2) sügavust või kõrgust, kuid mitte rohkem kui 10% ulatuses esialgsest lahendusest; 
4) liikluskorralduse põhimõtteid; 
5) maa-alal asuvate ehitiste teenindamiseks vajalike ehitiste võimalikku asukohta; 
6) arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke nõudeid või 
7) ehitustehniliste uuringute tegemise vajadust.  
 
Säte piiritleb, millise sisuga lisatingimusi projekteerimistingimustega võib anda. Eelmise sätte 
kirjelduse juures on toodud, et projekteerimistingimusi ei ole lubatud anda detailplaneeringu 
olemuslikuks muutmiseks. Käesolevasse sättesse on koondatud alused, mille muutmine ei peaks 
eelduslikult muutma olemuslikku detailplaneeringu lahendust. Samas on projekteerimistingimusi 
andval haldusorganil siiski igakordne kohustus kaaluda, kas projekteerimistingimused võivad 
detailplaneeringu lahendust olemuslikult muuta.  
 
Hoonestusala tingimuste muutmiseks on sätestatud piiriks 10 protsendiline muutmise võimalus. 10 
muudatus tähendab hoonestusala piiride liigutamist detailplaneeringus sätestatust suuremaks, see 
tähendab hoonestusala pindala võib 10% suureneda. Hoonestusala pindala võib ka 10% vähendada, 
kui selleks tingivad vajaduse muudetud õigusaktid. Sellises olukorras on tegu isikule ebasoodsa 
haldusaktiga, mida tuleb motiveerida vastavalt HMS-le.  
 
Hoonestusala võib 10% ulatuses nihutada või keerata. Nihutamine, keeramine ja suurendamine 
üheaegselt ei ole lubatud. Järgida tuleb põhimõtet, et muudatus ei ületaks 10% piiri. Kui hoonestusala 
kattub ehitusaluse pindalaga, on käesoleva sätte järgi samuti lubatud 10 protsendiline muudatus 
esialgsest pindalast. Vastav muudatus võib olla põhjendatud näiteks energiatõhusate lahenduste 
rakendamisega, kus hoonestusala keeramisel on võimalik saada päikesevalgusest rohkem energiat, 
aknad on võimalik paigutada lõuna suunas jne. Antud tingimuste rakendamiseks peavad olemas 
olema lõikes 1 määratletud alused.  
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Riigikohus on leidnud, et detailplaneeringuga määratletud ehitusõiguse tingimused kehtivad võimalike 
planeeringualale püstitatavate ehitiste suhtes üldiselt, mitte üksnes ehitiste esmakordsel püstitamisel. 
Seetõttu ei mõjuta ehituslubade väljastamine detailplaneeringu regulatsiooni kehtivust.

82
 Sellest 

lahendist tulenevalt võib kord antud ehitusõigust korduvalt realiseerida. Käesolev norm võimaldab 
antud olukorras paindlikkust, sest vananenud detailplaneeringule on võimalik antud sätte alusel anda 
projekteerimistingimustele lisatingimusi.  
 
Järgmise aluse kohaselt on võimalik täiendada või muuta hoone või olulise avaliku huviga rajatise 
sügavust või kõrgust, kuid mitte rohkem kui 10% esialgselt kavandatust. See tähendab, et muuta võib 
hoone või olulise avaliku huviga rajatise absoluutkõrgust. Kõrguse muutmisel on eriti oluline järgida 
kolmandate isikute õiguste kaitset. Kõrgust ei tohiks lubada muuta, kui sellega kaasneb 
naaberkinnisasjale langeva valguse oluline langus või kui see riivab muul viisil naaberkinnisasja 
omaniku õigusi.  
 
Samas võib kõrguse muutmine end õigustada, kui hoone katusele soovitakse lisada varem 
mitteplaneeritud seadmeid, näiteks päikesepaneele. Sügavuse muutmine on asjakohane, kui ehitise 
projekteerimisel ilmnevad varem uurimata takistused, näiteks suured kivid jne. hoone sügavuse 
muutmine võib olla ka põhjendatud täiendavate parkimiskohtade loomise vajadusega.  
 
Veel on võimalik täiendada maa-alal asuvate ehitiste teenindamiseks vajalike rajatiste võimalikku 
asukohta. See alus on eelkõige seotud vananenud detailplaneeringuga, kus algselt planeeritud elektri-
, side- ja kanalisatsiooniühendusi ei ole enam võimalik ette nähtud kohast kinnisasjale tuua. Selleks 
tuleb muuta rajatiste asukohta.  
 
Lisaks on võimalik täiendada detailplaneeringut liikluskorralduse põhimõtete muudatuse, uuringute 
vajaduse või ehituslike, arhitektuursete või kujunduslike nõuetega. Liikluskorralduse põhimõtete 
muudatus ei tähenda juurdepääsuteede ümberkorraldamist. See võib tähendada liiklussuundade 
muudatusi, kinnisasjalt väljasõidu reegleid ja muid selliseid tingimusi, mis ei muuda olemuslikult 
planeeringulahendust. Ehituslikud, kujunduslikud ja arhitektuursed nõuded peavad põhinema 
olemasolevatel tingimustel detail- või üldplaneeringus. Täiendavalt ei saa lisada täiesti uusi, varem 
mainimata nõudeid. Uuringute vajaduse täpsustamine võib ilmneda seoses detailplaneeringu 
vananemisega. Uuringute täiendav nõudmine peab olema seotud ehitusprojekti koostamisega ning 
olema põhjendatud vajalik, et koostada nõuetele vastavat ehitusprojekti.  
 
Ülaltoodud tingimused võivad esineda koos või eraldi. Tegu on „vajadusel“ loeteluga otsustaja jaoks. 
Kõik tingimused peavad aga vastama käesolevas paragrahvis toodud teistele nõuetele. Säte on 
ühtlasi ka rakendussätteks uue EhS ja PlanS kehtimahakkamisel, kui varasemalt kehtestatud 
detailplaneeringud ei pruugi enam vastata uuendatud nõuetele.  
 
 
§ 27 Projekteerimistingimuste andmiseks pädev asutus 
 
§ 27 sätestab, et projekteerimistingimused annab kohaliku omavalitsuse üksus, kui seaduses ei ole 
sätestatud teisiti. Sätte eesmärk on reguleerida projekteerimistingimuste andmiseks pädevat asutust. 
Edaspidi kasutatakse eelnõus läbivalt pädeva asutuse mõistet. Pädeva asutuse kohustused seoses 
menetlusega on kirjeldatud järgnevates paragrahvides. Projekteerimistingimuste andmiseks pädev 
asutus on üldiselt ka ehitus- ja kasutusloa andmiseks pädev asutus. Pädeva asutuse mõistet 
kasutatakse, sest eriosades ei pruugi pädev asutus olla kohalik omavalitsus. Kui pädev asutus ei ole 
kohalik omavalitsus, on see eriosas eraldi sättena välja toodud. Kui eriosas ei ole pädeva asutuse 
kohta täiendavat sätet, siis on pädev asutus kohalik omavalitsus.  
 
Kehtiv EhS § 19 sätestab, et projekteerimistingimused on kohaliku omavalitsuse antavad 
lisatingimused. Ka kaldaga püsivalt ühendatud ehitistele koostab projekteerimistingimused kohalik 
omavalitsus. Kaldaga püsivalt ühendatud ehitiste osas on sätestatud täiendavad kooskõlastusnõuded. 
Üldplaanis ei ole projekteerimistingimuste andjat võrreldes kehtiva õigusega plaanitud muuta.  
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§ 28. Projekteerimistingimuste taotlus 
 
§ 28 lõige 1 sätestab, et projekteerimistingimuste taotlus ja sellega seonduvad dokumendid esitatakse 
pädevale asutusele elektrooniliselt ehitisregistri kaudu. Kui projekteerimistingimuste taotluse ja sellega 
seonduvate dokumentide ehitisregistri kaudu esitamine ei ole võimalik, esitatakse need pädevale 
asutusele ning pädev asutus kannab andmed ehitisregistrisse. Nimetatud sätte eesmärk on 
reguleerida, kuidas ja kellele esitatakse projekteerimistingimuste taotlus. Eelduslikult esitatakse 
projekteerimistingimuste taotlus elektrooniliselt ehitisregistri kaudu. Projekteerimistingimused kui 
haldusakti annab pädev asutus samuti ehitisregistrisse.  
 
Kuna kõikidel taotlejatel ei ole elektroonilise taotluse esitamise võimalust, siis on lubatud ka muul viisil 
taotluse esitamine. Taotluse sisu tuleb pädeval asutusel iseseisvalt ehitisregistrisse kanda. Taotluse 
esitamisega on seotud ka lõige 3, kus taotluse vorminõuete sätestamiseks on antud volitusnorm 
majandus- ja kommunikatsiooniministrile.  
 
Ehitisregistrisse esitamine ja vorminõuete sätestamine tagab taotluste esitamise ühtsuse ja 
võrreldavuse. Taotlus ja esitatavad tingimused on avalikud, kui ei esine juurdepääsupiirangu 
sätestamise alust.  
 
Projekteerimistingimuste taotluse esitaja isikut ei ole seaduses piiratud. Taotluse esitaja võib olla 
kinnisasja omanik, kuhu soovitakse ehitada, ehitaja või mõni muu isik. Kui projekteerimistingimuste 
taotlust ei esita kinnisasja omanik, tuleb ta menetlusse kaasata. Ka kehtiv EhS ei piira 
projekteerimistingimuste taotluse esitaja isikut.  
 
§ 28 lõige 2 sätestab, et projekteerimistingimuste taotluses esitatakse: 
1) esitaja nimi, kontaktandmed, esitamise kuupäev ja taotleja allkiri; 
2) projekteerimistingimuste kättetoimetamise viis; 
3) ehitamisega hõlmatava kinnisasja andmed ja katastritunnus;  
4) projekteerimistingimuste taotlemise eesmärk, sealhulgas kavandatava hoone või olulise avaliku 
huviga rajatise või nendega seonduva ehitamise kirjeldus; 
5) andmed riigilõivu tasumise kohta. 
 
Nimetatud säte kehtestab projekteerimistingimuste taotluse sisu. Sisu kirjeldab ära vajalike andmete 
ulatuse selleks, et anda projekteerimistingimused. Projekteerimistingimuste kättetoimetamise viis tuleb 
märkida siis, kui isikul ei ole võimalik antud projekteerimistingimustega tutvuda elektrooniliselt. 
Projekteerimistingimuste taotlemise eesmärgis tuleb määratleda taotlemise alus vastavalt §-dele 18 
või 18

1
. Lisaks tuleb näidata, kas projekteerimistingimusi soovitakse hoone või olulise avaliku huviga 

rajatise jaoks. Ehitustegevuse kirjelduse all tuleb määratleda ehitamise võimalik liik, mis on sätestatud 
ülaltoodud paragrahvides. Riigilõiv tuleb tasuda enne taotluse esitamist ja vastavalt elektroonilistele 
võimalustele ka esitada selle kinnitus.  
 
Kehtivas õiguses on § 19 lõike 4 kohaselt on kohalikul omavalitsusel pädevus valla või linna 
ehitusmääruses täpsemalt määratleda projekteerimistingimuste andmise ja avalikustamise kord. Kuna 
andmise kord ja projekteerimistingimuste sisu erinevad suuresti kohalike omavalitsuste lõikes ning 
esitatud tingimused võivad olla omandipõhiõigust intensiivselt riivavad, otsustati 
projekteerimistingimuste andmise menetlust ja sisu reguleerida seadusandlikul tasemel 
projekteerimistingimuste sisu on kohalikel omavalitsustel edaspidi võimalik täpsustada 
üldplaneeringus, näiteks esitades ehituslikke, kujunduslikke ja arhitektuurseid tingimusi.  
 
§ 28 lõige 3 kehtestab, et projekteerimistingimuste taotluse ja projekteerimistingimuste vorminõuded 
ja esitamise korra kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister määrusega. Käesolev norm on 
sätestatud selleks, et võimaldada ühtlustada ehitisregistrisse esitatavate projekteerimistingimuste 
vormi. Vorm tähenda, millised täpsed andmed tuleb esitada. Vormi sisu kujuneb seaduses sätestatud 
nõuete alusel, näiteks on eraldi võimalik märkida taotlemise alus, ehitise ja ehitamise liik, ehitise 
parameetrid ja muud olulised andmed taotluse rahuldamiseks. Kuna tegu on seadust järgiva 
vormistuslikke nõudeid kujundava rakendusaktiga, ei ole tegu kohaliku omavalitsuse 
enesekorraldusõigust riivava alamaktiga. Kohalikul omavalitsusel on endiselt võimalik sisustada 
antavate tingimuste olemust ja sobivust tema territooriumiga.  
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§ 29. Projekteerimistingimuste taotluse kontroll ja taotluse läbi vaatamata jätmine 
 
§ 29 sätestab, et pädev asutus kontrollib projekteerimistingimuste taotluse saamisel selle nõuetele 
vastavust ja tagastab taotluse läbi vaatamata, põhjendades seda, kui projekteerimistingimuste 
andmine on ilmselgelt võimatu. Säte põhineb HMS § 14 lõikel 6. Projekteerimistingimuste andmise 
ilmselge võimatus esineb siis, kui projekteerimistingimuste andmiseks ei ole seaduslikku alust. See 
tähendab, et ei esine §-s 25 lõikes 1 või §-s 26 lõikes 1 kirjeldatud aluseid projekteerimistingimuste 
andmiseks. Projekteerimistingimuste taotluse läbi vaatamata jätmisel tagastatakse taotlejale ka 
riigilõiv.  
 
Projekteerimistingimuste andmiseks ei ole seaduslikku alust, kui ehitusloa saamiseks tuleks 
tegelikkuses koostada detailplaneering või muuta olemasoleva detailplaneeringu olemuslikku 
lahendust, milleks on vajalik läbi viia detailplaneeringu menetlus.  
 
Projekteerimistingimusi ei ole võimalik anda ega nõuda nende taotlemist ka siis, kui tegu on hoone või 
avaliku huviga rajatisega, mille ehitusprojekti koostamiseks ei ole projekteerimistingimused nõutavad. 
Selle kohaselt on välistatud igaks juhuks esitatavad taotlused, kus pädev asutus ei peaks isikule 
siduvaid tingimusi ehitusprojekti koostamiseks esitama. Välistatud ei ole pädeva asutuse käest nõu 
küsimine või konsulteerimine, kuid viimastel ei tohi olla õiguslikult siduvaid tagajärgi ehitusloa 
menetluseks.  
 
Ilmselge võimatus erineb puudustest projekteerimistingimuste taotluses seepoolest, et puuduseid on 
võimalik kõrvaldada, näiteks esitada täiendavaid dokumente. Ülalviidatud näidete puhul aga täiendava 
tähtaja andmine ei aita, kuna ka siis ei ole võimalik taotluste menetlema asuda.  
 
 
§ 30. Projekteerimistingimuste menetlus 
 
§ 30 lõige 1 kehtestab, et pädev asutus otsustab keskkonnamõju hindamise algatamise vajaduse ja 
projekteerimistingimuste andmise menetluse korraldamise avatud menetlusena. 
Projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena tuleb korraldada eelkõige käesoleva seaduse 
paragrahvis 26 nimetatud juhul. Säte reguleerib olukorda, kui pädev asutus on saanud 
projekteerimistingimuste taotluse ning on otsustanud selle menetlusega alustada. Menetlusega 
alustamisega on tegu ka siis, kui pädev asutus on tuvastanud, et taotluses on puudused. Puuduste 
kõrvaldamiseks tuleb anda vastavalt HMS §-le 15 lõikele 1 täiendav tähtaeg.  
 
Projekteerimistingimuste taotluse saamisel tuleb kontrollida, kas koos loamenetlusega on vajalik 
algatada ka keskkonnamõjude hindamine. Keskkonnamõjude hindamise alused ja nõuded tulenevad 
KeHJS-st. Tegu on oma iseloomult teavitava sisuga sättega.  
 
Projekteerimistingimuste taotluse menetluse alustamisel tuleb otsustada ka menetluse korraldamise 
avatud menetlusena. Avatud menetluse küsimus tõusetub seetõttu, et tegu on detailplaneeringut 
asendavate või muutvate tingimuste andmisega. Sellises olukorras peab olema tagatud avalikkuse 
võimalus menetluses osaleda ning sellest õigeaegselt teada saada. Kolmandaid isikuid intensiivsemalt 
riivavate tingimuste sätestamisel tuleks kaaluda detailplaneeringu menetlusega analoogsete 
teavitamise ja kaasamise vahendite kasutamist. Näiteks teate avalikustamist ajalehes või kohaliku 
omavalitsuse veebilehel. Avatud menetlust tuleks kasutada eelkõige käesoleva seaduse §-s 26 
sätestatud alustel. Avatud menetluse korraldamisel tuleb lähtuda HMS 3. peatükist.  
 
Kehtiv EhS ja kehtiv PlanS küll tunnustavad projekteerimistingimuste olemasolu ja annavad neile ka 
õigusliku tähenduse, kuid kumbki seadus ei sisalda projekteerimistingimuste menetluslikke sätteid. 
See ei ole ka tingimata vajalik, kuna kohaliku omavalitsuse üksuse ehitusmääruses, mis ongi suures 
osas ehitusõiguse menetluslikke aspekte käsitlev, on enamasti sätestatud ka projekteerimistingimuste 
menetlusnõuded. Samas on see tekitanud olukorra, kus projekteerimistingimusi menetletakse kohaliku 
omavalitsuse üksustes erinevalt.  
 
Kuna kõnesoleva eelnõu menetlemise raames leiti, et kohaliku omavalitsuse üksuse ehitusmääruse 
võiks asendada seaduse tasemel regulatsioon ja ehitusmäärused senisel kujul sootuks kaotada, siis 
on seaduse tasemel sätestatud üldised menetlusreeglid. Kuivõrd projekteerimistingimused on sisuliselt 
ehitusloa eelhaldusaktiks, ehitusloa menetlus on samas alati olnud seaduse tasemel sätestatud, siis 
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menetluste ühtlustamise ja terviklikkuse huvides tuleb ka projekteerimistingimuste menetlus seaduse 
tasandil esitada. Projekteerimistingimuste menetlus on tavapärane haldusmenetlus. Haldusmenetlus 
algab taotluse esitamisega. Seaduses on sätestatud taotluse sisu ja vorminõuded. Vorminõuded on 
olulised, et võimaldada menetlust korraldada elektroonsete kanalite kaudu (ehitisregister).  
 
Eraldi probleem on asjaolu, et projekteerimistingimuste andmisel on veel liiga vähe informatsiooni 
kavandatava ehitise kohta ning seetõttu nõutakse mõnikord tingimuste andmisel enne eskiislahendust 
või eelprojekti kooskõlastamist. Samas on küsitav, kas kohaliku omavalitsuse üksus saab ilma enne 
üldises regulatsioonis märkimata nõuda projekteerimistingimuste, projekti või ehitusloa 
kooskõlastamist, kui selline kohustus ei tulene seadusest.  
 
§ 30 lõige 2 kehtestab, et pädev asutus koostab projekteerimistingimuste eelnõu, korraldab selle 
kohta arvamuste kogumise ja selle kooskõlastamise ning annab projekteerimistingimused 30 päeva 
jooksul taotluse esitamise päevast arvates. Kui pädev asutus otsustas menetluse korraldada avatud 
menetlusena, antakse projekteerimistingimused 45 päeva jooksul taotluse esitamise päevast alates. 
 
Säte reguleerib menetlustähtaegasid. Tavapäraste projekteerimistingimuste andmise tähtaeg on 30 
päeva jooksul taotluse saamisest. Selles osas ei tehta kehtivast õigusest erisusi. Pädeval asutusel on 
30-päevase perioodi vältel võimalik ise valida, milline tähtaeg antakse kooskõlastajatele ja 
kaasatavatele oma kooskõlastuse või arvamuse esitamiseks.  
 
Kui projekteerimistingimused antakse avatud menetluses, võib menetlusaeg pikeneda 45 päevani. 
Pädeval asutusel on projekteerimistingimused alati anda ka varem. Avatud menetluse läbiviimiseks on 
antud rohkem aega, sest selle raames tuleb läbi viia projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek 
ning vajadusel ka arutelu.  
 
Projekteerimistingimused antakse ehitisregistrisse.  
 
§ 30 lõige 3 sätestab, et pädev asutus kaasab menetlusse taotluses märgitud kinnisasja omaniku, kui 
taotlust ei ole esitanud omanik, ja vajadusel kinnisasjaga piirneva kinnisasja omaniku. Säte toob eraldi 
välja, millised isikud tuleb projekteerimistingimuste taotluse menetlusse kindlasti kaasata. Kindlasti 
kaasatavateks isikuteks on eelkõige isikud, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine riivata. 
Tegu on HMS § 11 lõike 1 punkt 3 kohase kaasamisega. Eelnõus on kolmandate isikutena HMS 
mõttes käsitletud kinnisasja omanikku ja piirneva kinnisasja omanikku. HMS § 11 lõikes 2 nimetatud 
isikud, kelle huvisid võivad antavad projekteerimistingimused puudutada, on võimalik menetlusse 
kaasata antud paragrahvi lõike 4 alusel.   
 
Seoses kinnisasja omaniku kaasamisega, tuleb käsitleda ka korteriühistute menetlusse kaasamist. 
Korteriühistu, nagu iga teise juriidilise isiku puhul tuleb eristada esindamist ehk tehingu tegemist 
juriidilise isiku nimel välissuhtes ja juriidilise isiku sisemist otsustusprotsessi. Esindaja poolt 
välissuhtes tehtud tehingu kehtivust ei mõjuta üldjuhul see, kas sisesuhtes on otsused tehtud 
korrektselt. Ainult erandlikel juhtudel võib selline tehing olla tühistatav. Selles osas vaata täpsemalt 
korteriomandi- ja korteriühistuseaduse eelnõu

83
 seletuskirja § 36 kohta.  

 
Korteriomandi, aga ka kaasomandi puhul tuleb teha vahet, mida on ehitamise jaoks vaja avalik-
õiguslikult ja mida eraõiguslikult. See, et mingiks tegevuseks on vaja avalik-õiguslikku luba 
(ehitusluba), ei ütle midagi selle kohta, mida on selleks vaja kaasomanike vahelises suhtes. Näiteks, 
kui tegemist on ohuga ehitise säilimisele, siis võib iga kaasomanik teha toiminguid ohu kõrvaldamiseks 
ilma teiste nõusolekuta (kehtiva KOS § 15 lg 2, AÕS § 72 lg 4, eelnõu § 37 lg 1). Samas, ehitusliku 
muudatuse tegemiseks, mis puudutab iga korteriomanikku, kuid mis ei ole vajalik ehitise säilimiseks, 
on vaja kõigi korteriomanike nõusolekut (KOS § 16 lg 1).  
 
Kehtiva EhS üheks põhimõtteliseks probleemiks on § 23 lg 1

1 
(ja analoogne § 16 lg 1

1
), mis reguleerib 

ehitusloa taotluse esitamise õigust, sealhulgas kaasomandis oleva ehitise korral. Käesolevast 
eelnõust on nimetatud sätted välja jäetud. Korteriühistu kaasamise osas tuleb arvestada, et kinnisasja 
kaasomanikeks on korteriomanikud, mitte korteriühistu. Seega võib projekteerimistingimuste andmise 
menetlusse kaasata korteriühistu ja igat korteriomanikku ei pea eraldi kaasama, sest korteriühistu 
esindab välissuhetes korteriomanikke. Kui menetlusse kaasatakse korteriühistu, peab viimane 
pingutama, et korteriomanikud saaksid käimasolevast menetlusest aegsasti teada. Esindussuhe ei 
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piira aga iga korteriomaniku kui kinnisasja kaasomaniku õigust menetluses arvamust avaldada, samuti 
tema kaebeõigust.  
 
§ 30 lõige 4 kehtestab, et pädev asutus esitab projekteerimistingimuste eelnõu vajadusel: 
1) kooskõlastamiseks asutusele, kelle seadusest tulenev pädevus on seotud projekteerimistingimuste 
taotluse esemega; 
2) arvamuse avaldamiseks asutusele või isikule, kelle õigusi või huve võib taotletav ehitis või 
ehitamine puudutada. 
 
Käesoleva lõike punkt 1 sätestab kohustuse pädevale asutusele kooskõlastada 
projekteerimistingimuste eelnõu vajadusel asutustega, kelle pädevuses on anda hinnang 
projekteerimistingimuste sisule. Eelkõige tähendab kooskõlastamine, et kooskõlastaja pädevuses on 
hinnata, kas taotlus võiks olla vastolus mõne nende pädevusvaldkonna nõudega.  
 
Alljärgnevalt on toodud näitlik loetelu ministeeriumidest ja nende valitsemisala asutustest, kellega 
tuleb projekteerimistingimuste eelnõu kooskõlastada. Rõhutada tuleb, et loetelu ei ole lõplik, mistõttu 
on kooskõlastajate määramisel suur vastutus pädeval asutusel, kes vastutab õiguspäraste 
projekteerimistingimuste andmise eest. Rõhutama peab, et toodud loetelu ei ole ammendav ja seega 
peab iga konkreetse projekteerimistingimuste taotluse juures hindama, kas esineda võiks veel 
kooskõlastajaid.  
 
Riigikohus on kooskõlastamise ja kooskõlastuse olemuse kohta teinud mitmeid lahendeid. 
Kooskõlastajate rolli eripärade väljatoomine on oluline, et mõista, millise seisukoha saab 
kooskõlastamise raames võtta ning mis on selle tähendus. Kohtupraktika võib kokku võtta järgnevalt: 
  

- kooskõlastus on menetlustoiming ning ei kujuta endast iseseisvat haldusakti;
84

 
 

- kooskõlastuse iseseisvalt vaidlustamine ei ole üldjuhul võimalik, kuna tegu on haldusorganite 
vahelise suhtega, mis on haldusesisene;

85
 

 
- kooskõlastuse, sealhulgas nõusoleku, heakskiidu, menetluse raames antava loa vms 
iseseisev vaidlustamine on võimalik, kui sellest tuleneb siduv keeld haldusakti andmiseks või 
kui tegu sedavõrd olulise menetlusveaga, mis juba menetluse käigus võimaldab jõuda 
järeldusele, et menetluse tulemusena antav lõplik haldusakt ei saa olla sisuliselt õiguspärane 
või kui menetluslik rikkumine muudaks haldusakti sisulise õiguspärasuse hindamise 
tagantjärele võimatuks. Enne lõplikku haldusakti saab kaebuse esitada ka juhul, kui 
menetlustoiming rikub õigusi sõltumata menetluse lõpptulemusest;

86
  

 
- kooskõlastuse andmine või andmata jätmine tuleb lahendada mõistliku aja jooksul. Sellise 
mõistliku aja määratlemine sõltub mitmetest asjaoludest: küsimuse keerukusest ja asja 
lahendamisel vajalikest menetlustoimingutest, esitatud taotluse nõuetekohasusest, taotleja 
poolt HMS § 15 lg 3 ja § 38 lg 3 tuleneva koostöökohustuse täitmise iseloomust ja muudest 
asjaoludest, mis võivad objektiivselt mõjutada menetluse vajalikku kestust. Kooskõlastaja 
tegevus kooskõlastuse või mittekooskõlastuse andmisel võib olla õigusvastane ja ta võib 
sattuda viivitusse, kui pärast korduvat täiendava informatsiooni küsimist, ei tehta otsust;

87
 

 
- kooskõlastamata jätmine on haldusorganile siduv, kui kooskõlastamata jätmisel tuginetakse 
vastuolule seaduse või seaduse alusel kehtestatud õigusaktiga (või kehtestatud 
planeeringuga);

88
 

 
- kooskõlastamisel tehtavad vormilised ettepanekud, mis ei viita vastuolule õigusaktidega ning 
mis jäetakse arvestamata, ei pruugi mõjutada kehtestatava haldusakti õiguspärasust;

89
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- kooskõlastuse andmisest ei saa tekkida otsustavale haldusorganile kohustust haldusakti 
andmiseks;

90
 

 
- selleks, et kooskõlastuse tingimused muutuksid lõppotsuse suhtes siduvaks tuleb need 
selgelt esitada haldusakti põhjendustes, mitte jätta kooskõlastavate haldusorganite kirjadesse, 
sest see võib põhjustada vaidlusi nende kohustuslikkuse ja täitmise üle ning tuua 
lõppkokkuvõttes kaasa pöördumatut kahju.

91
 

 
Järgnevalt on näitliku loeteluna esitatud projekteerimistingimuste võimalikud kooskõlastajad:  
 
Keskkonnaministeerium:  

 
- Keskkonnaamet 

- projekteerimistingimused, millega kavandatud alal asub keskkonnaregistri maardlate 
nimistus olev maardla või selle osa; 
 
- maa-alal asub kaitstav loodusobjekt (kaitseala, hoiuala, kaitsealused liigid, kivistised 
ja mineraalid, püsielupaigad, kaitstavad looduse üksikobjektid), avalikku veekogusse 
ehitise kavandamine. 
 
- projekteerimistingimustele koostatakse keskkonnamõju hindamine.  

 
Kultuuriministeerium: 
 

- Muinsuskaitseamet:  
- maa-alal asub muinsuskaitseala, kinnismälestis või nende kaitsevöönd, avalikku 
veekogusse ehitamine; 

  
Kaitseministeerium:  

- kavandatav ehitis võib kaasa tuua riigikaitselise objekti planeeritud töövõime vähenemise, 
üle 28 m kõrguste ehitiste kavandamine, avalikku veekogusse üle 28 m kõrguste 
tuulegeneraatorite kavandamine; 
- kavandatav ehitis asub riigikaitselise ehitise kaitsevööndis või kavandatav ehitis asub 
riigikaitselise ehitise mõjutsoonis. 

 
Siseministeerium: 

- üle 45 m kõrguste ehitiste ja üle 28 m tuulegeneraatorite kavandamine, avaliku veekogu 
planeerimine; 
- kavandatav ehitis asub julgeoleku ehitise kaitsevööndis või kavandatav ehitis asub 

julgeoleku ehitise mõjutsoonis;  
 

- Politsei- ja Piirivalveamet: 
- riigi piirialadel ehitise kavandamine, liikluskorraldus, kuritegevuse riskide 
vähendamine; 

 
- Päästeamet: 

- tuleohutusnõuded; 
- maa- alal või selle vahetus läheduses asub suurõnnetuse ohuga ettevõte või ohtlik 
ehitisi jm; 

 
- Maavalitsused: 

- puutumus maavalitsuse pädevuses olevate ülesannetega, maakonnaplaneeringuga, 
üldine maakorraldus jm. 

  
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium: 

- avalikku veekogusse ehitamine; 
 
- Maanteeamet: 
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- teede ja raudteede kavandamine, liikus ohutus, juurdepääsude tagamine jm; 
 

- Veeteede Amet: 
- veesõiduohutus, ehitamine avalikku veekogusse; 

  
- Tehnilise Järelevalve Amet: 

- sideehitised, raudteed, kaevandamine, kemikaalid, lõhkematerjalid, ehitamine 
avalikku veekogusse, planeeritaval alal või selle vahetus läheduses asub 
suurõnnetuse ohuga ettevõtte või ohtliku ehitis. 

 
- Lennuamet: 

- õhuruumi üldine kasutamine, lennuohutus, lennuväljade, üle 45 m kõrguste ehitiste, 
tuuleparkide, tuulegeneraatorite kavandamine, ehitamine lennuvälja kaitsevööndis.  

  
Põllumajandusministeerium:   
 

- Põllumajandusamet: 
 – maaparandussüsteemide ehitamine või neid mõjutavate ehitiste ehitamine. 

  
Sotsiaalministeerium: 
 

- Terviseamet: 
- terviseohutuse, sh müra, vibratsiooni ja kemikaalidega seotud küsimused, jm. 

 
Käesoleva lõike punktis 2 on sätestatud võimalus pädevale asutusele esitada projekteerimistingimuste 
eelnõu arvamuse avaldamiseks isikutele, kelle huvisid võivad antavad projekteerimistingimused 
puudutada. Tegu on näitlikustatud loeteluga, millele võivad lisanduda seletuskirjas mainimata isikud. 
Huvitatud isikud esitavad pädevale asutusele arvamuse projekteerimistingimuste eelnõu kohta. 
Arvamuse esitamata jätmine ei takista haldusorganit haldusakti andmast. Haldusaktis peab olema 
piisavalt põhjendatud arvamusega arvestamata jätmine. Kui esineb isikuid, keda pädev asutus ei ole 
iseseisvalt kaasanud, kuid kes soovivad esitada oma arvamuse projekteerimistingimuste menetluses, 
tuleb seda neile võimaldada. Käesolev säte kaitseb nii kolmandaid kui ka huvitatud isikuid HMS 
mõistes, see tähendab, et kaitstud on õigused ja kohustused ning isikute erinevad huvid.  
 
Arvamuse andjaid projekteerimistingimuste menetluses on võrreldavad arvamuse andjatega 
detailplaneeringu menetluses. Projekteerimistingimuste menetluses võivad arvamuse andjad olla: 
 
Kolmandad isikud: 

- HMS § 11 lg 1 p 3 sätestab kohustuslikuna selliste isikute kaasamise, kelle õigusi või 
kohustusi võib haldusakt puudutada. Käesoleva paragrahvi lõikes 3 on toodud isikud, kelle 
õigused ja kohustused on juba seadusandlikul tasemel kaitstud. Nendeks on omanik ja 
piirneva kinnisasja omanik. Samas ei ole lõike 4 alusel välistatud, et esineb veel isikuid, kelle 
õigusi võivad antavad projekteerimistingimused puudutada.  

 
Huvitatud isikud: 

- HMS § 11 lõige 2 näeb ette isikute ja organite kaasamise, kelle huve võib haldusakt 
puudutada. Tegu on haldusorganile sätestatud võimalusega isikud kaasata. Puudutatud 
võivad näiteks olla isiku naabrusõiguslikud, majanduslikud või muud huvid. Haldusorganil on 
õigus isikute kaasamisel arvestada, et huvitatud isikute kaasamisega kaasnev viivitus ei tohi 
olla ebaproportsionaalne võrreldes kaasamisest saadava kasuga.

92
 Näiteks võivad isiku 

majanduslikud huvid olla seotud ettevõtte majandustegevusega, kus ettevõtte 
majandustegevus tuleb kavandatava ehitise tõttu lõpetada või see on olulisel määral 
takistatud.  
 

Keskkonnaorganisatsioonid: 
- Projekteerimistingimuste eelnõu arvamuse avaldamiseks esitamine 
keskkonnaorganisatsioonile peab tulenema projekteerimistingimuste andmisest tekkivast 
otsesest mõjust keskkonnale. Konkreetsed nõuded tagada keskkonnaühendustele 
keskkonnaotsuste vaidlustamisel suuremad õigused tulenevad Århusi konventsioonist, 
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keskkonnamõju hindamise direktiivist, saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli direktiivist 
ning keskkonnavastutuse direktiivist. Kuigi eristaatust andvast Århusi konventsioonist ning 
Euroopa Liidu direktiividest ilmneb selgelt suundumus avarama kaebeõiguse poole, 
sätestavad need õigusaktid keskkonnaühendusena tunnustamisele ainult kaks sisulist nõuet: 
valitsusvälisus ning keskkonnakaitse edendamine. Valitsusvälisuse nõue eeldab 
mittetulunduslikku iseloomu, seaduslikku eesmärki ja sõltumatust valitsusest ning välistab 
erakondade keskkonnaühendustena tunnustamise. Keskkonnakaitse edendamine hõlmab 
lisaks looduskaitsele ka keskkonnaelementide kaitse inimese tervise ja heaolu eesmärgil. /-/ 
Keskkonnaühenduste kriteeriumite kindlaksmääramisel tuleb silmas pidada võimalikku 
kaebeõiguse kuritarvituste riski, eelkõige võimalust, et keskkonnakaitse sildi all püütakse 
edendada mingit erahuvi. Nõuded ei tohiks olla siiski sedavõrd ranged, et vaid üksikud 
organisatsioonid suudaksid neid täita. Protestigruppide kaebeõigust tuleb põhimõtteliselt 
aktsepteerida, kuid samas tavalisest enam veenduda keskkonnakaitse eesmärgil tegutsemise 
ehtsuses. Eriliselt tuleb käsitleda kohalike (protesti)gruppide kaebeõigust – selliste 
huvigruppide tunnustamise põhiliseks kriteeriumiks peaks olema olulise osa kohalike elanike 
seisukohtade esindamine. Keskkonnaühenduse peamisteks kriteeriumiteks tuleb pidada 
keskkonnakaitselise eesmärgi deklareerimist ja eesmärgile vastavat tegevust, samuti 
vaidlusküsimuse seotust eesmärgiga. Üldnõudena võiks sätestada juriidilise isiku staatuse 
ning erandina tunnustada protestigruppide puhul tegutsemist asutamisel oleva juriidilise isiku 
vormis ning kohalike protestigruppide puhul ka seltsingu vormis.

93
 

 
Halduskohtumenetluse seadustikus

94
 (edaspidi HKMS) on §-s 292 kaebeõigus seotud 

keskkonnaorganisatsiooni keskkonnakaitseliste eesmärkide või senise keskkonnakaitselise 
tegevusvaldkonnaga. Valitsusväline keskkonnaorganisatsioon käesoleva seadustiku 
tähenduses on mittetulundusühing ja sihtasutus, kelle põhikirjaline eesmärk on 
keskkonnakaitse ning kes oma tegevusega edendab keskkonnakaitset või juriidiliseks isikuks 
mitteolev ühendus, kes liikmete kirjaliku kokkuleppe alusel edendab keskkonnakaitset ja 
esindab olulise osa kohalike elanike seisukohti. Põhimõtteliselt võib HKMS-s toodud 
keskkonnaorganisatsioonidele esitatud parameetreid kasutada ka haldusmenetluses, sest 
nende alusel tekib organisatsioonidel hilisem kaebeõigus.  

 
Piirkonna elanikke ühendavad ja koondavad organisatsioonid: 

- Eelkõige tuleb vastavad organisatsioonid kaasata planeerimismenetluses. 
Projekteerimistingimuste menetluses võib nimetatud organisatsioonide kaasamine kõne alla 
tulla olukorras, kus tegu ei ole detailplaneeringu kohustusega alaga, kuid tegu on kogukonna 
jaoks olulise maa-alaga. Näiteks vanade pühapaikade või kooskäimiskohtadega seonduvalt. 
Lisaks võib nende kaasamine olla oluline detailplaneeringule lisaks antavate 
projekteerimistingimuste juures, kui nad on olnud varasemalt kaasatud ka detailplaneeringu 
menetlusse. Vastavate organisatsioonide kaasamine seondub ka keskkonnaorganisatsioonide 
kaasamisega, kuna tihtipeale on organisatsiooni keskkonnakaitselised eesmärgid laiemad kui 
looduskeskkonna kaitse. Pädev asutus peab vastavate organisatsioonide kaasamisel kaaluma 
huvitatud isikute kaasamise juures esitatud kriteeriume.  

 
Eriehitiste omanikud või valdajad: 

- elektri-, kanalisatsiooni-, kütte-, sideehitiste jms omanikud või valdajad tuleks 
projekteerimistingimuste menetlusse kaasata, kui projekteerimistingimused puudutavad 
vastavate ehitiste toimimist või nende kaudu teenuse osutamist. Samuti tuleks vastavad isikud 
kaasata, kui on eeldada, et projekteerimistingimuste andmisel tuleb kavandatava ehitise 
ehitusprojektis näha ette muudatused olemasolevate eriehitiste asukohtade osas.  

 
Maa-amet: 

- Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas olevate riigimaade osas riigi huvide esindamine (riigi 
kui maaomaniku esindamine).  

 
Maanteeamet: 

- Maanteeameti valitsemisalas olevate riigimaade osas riigi huvide esindamine (riigi kui 
maaomaniku esindamine).  
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§ 30 lõige 5 sätestab, et kui projekteerimistingimuste eelnõu kohta esitati kooskõlastamise või 
arvamuste avaldamise käigus märkusi, võtab pädev asutus neid asjakohaselt arvesse või põhjendab 
arvestamata jätmist. Tegu on projekteerimistingimuste menetlust lõpetava sättega, kus haldusorgan 
peab tegema projekteerimistingimuste taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise osas.  
 
 
§ 31. Projekteerimistingimuste andmisest keeldumine 
 
§ 21 sätestab, et pädev asutus keeldub projekteerimistingimuste andmisest, kui: 
1) on algatatud planeering ja sellega seoses on kehtestatud ajutine ehituskeeld; 
2) projekteerimistingimuste taotlus ei vasta üldplaneeringule;  
3) projekteerimistingimuste taotlus ei  vasta olemasoleva detailplaneeringu eesmärkidele; 
4) projekteerimistingimuste taotlus ei  vasta õigusaktist või ehitise asukohast tulenevate avalik-
õiguslikele kitsendustele; 
5) projekteerimistingimuste alusel kavandatav ehitis võib ülemääraselt riivata kolmanda isiku õigusi; 
6) käesoleva seaduse § 30 lõike 4 punktis 1 nimetatud asutus on jätnud projekteerimistingimuste 
eelnõu kooskõlastamata ja eelnõu muutmine ei ole võimalik; 
7) projekteerimistingimuste taotlemisel on esitatud teadvalt valeandmeid, mis mõjutavad 
projekteerimistingimuste andmise otsustamist või 
8) projekteerimistingimustega soovitakse anda lisaks riigi eriplaneeringule. 
 
Käesolev paragrahv sätestab projekteerimistingimuste andmisest keeldumise alused. Esimene alus 
puudutab olukorda, kus sätestatud on ajutine ehituskeeld. Ehituskeelu regulatsiooni sätestab PlanS. 
Ehituskeelu eesmärk on teatud piiratud ajaks – kuni neljaks aastaks – piirata uute kinnisasjale 
antavate tingimuste sätestamist põhjusel, et vastava territooriumi osas plaanitakse kõrgema astme 
planeeringutega muudatusi. Kuna ehituskeeld on suunatud eelkõige ehitamise keelamisele, kuid 
projekteerimistingimused on ehitusprojekti koostamise aluseks ja ehitusprojekti olemasolul võib 
taotleda ehitusluba, siis on mõistlik vastav piirang juba ära tuua projekteerimistingimuste menetluse 
juures. Kuna võimalik ehituskeeld kehtib piiratud aja, siis ei ole projekteerimistingimuste andmisest 
keeldumine ebaproportsionaalne. Ehituskeelu olemasolu võib tähendada ka ilmselget võimatust 
menetlust läbi viia, kuid selleks, et menetluse läbiviimise võimatus selgeks teha, on vajalik eelnevalt 
uurida taotluse sisu, sealhulgas maa-ala ja tingimuste ulatust, seega tuleb pigem asuda seisukohale, 
et taotlust tuleb siiski eelnevalt menetleda.  
 
Järgnev alus puudutab taotletavate projekteerimistingimuste mittevastavust üldplaneeringule. 
Mittevastavus võib esineda, kui soovitakse ehitada ehitisi alale, kus see ei ole soovitud kujul lubatav 
või see ei ole üldse lubatav. Samuti võib vastuolu üldplaneeringuga ilmneda, et miljööväärtuslikel 
aladel on üldplaneeringus kehtestatud konkreetsed ehitusliku, kujunduslikud ja arhitektuursed nõuded 
ning projekteerimistingimustega soovitakse nendest teha erandit.  
 
Järgnev alus puudutab projekteerimistingimuste vastavust olemasolevale detailplaneeringule. See 
alus on sätestatud seoses §-ga 26, kus projekteerimistingimused antakse lisaks olemasolevale 
detailplaneeringule. Projekteerimistingimustega ei tohi muuta detailplaneeringu olemuslikku lahendust 
ega minna vastuollu teiste §-s 26 sätestatud tingimustega. Kui esinevad detailplaneeringu 
eesmärkidega vastuolus olevad tingimused, siis tuleb projekteerimistingimuste andmisest keelduda ja 
alustada detailplaneeringu menetlus, kui taotlejal on jätkuvalt soov koostada ehitusprojekti ning jõuda 
ehitamiseni. 
 
Järgnevas punktis on tegu muu mittevastavusega avalik-õiguslikele kitsendustele. Avalik-õiguslikud 
kitsendused tähendavad teistest õigusaktidest tulenevaid piiranguid. Näiteks võib olla tegu ohutuskuja 
või kaitsevööndiga.  
 
Veel on nimetatud projekteerimistingimuste andmisest keeldumise alusena kolmandate isikute õiguste 
kaitset. Vastav säte on eelkõige seotud projekteerimistingimuste menetluse sättega, kus menetlusse 
tuleb kaasata kinnisasja omanik ja piirneva kinnisasja omanik. Sellele lisandub vajadusel täiendav 
kolmandate isikute kaasamine arvamuse andjate hulgas. Sättest tuleneb selge alus jätta 
projekteerimistingimused andmata, kui nende andmine riivab ülemääraselt kolmanda isiku õigusi. 
Esmalt tuleb käsitleda vastuolu. Õigustega vastuolu võib ilmneda paljudel juhtudel. Eelkõige on selline 
vastuolu seotud PS §-dest 31 ja 32 tulenevate õigustega, aga asjakohased võivad olla ka muud 
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põhiseaduslikud väärtused. Pädeval asutusel ei ole kohustus igasuguse vastuolu korral jätta 
projekteerimistingimused andmata. Oluline on, et esineks vastuolu õiguse või kohustusega, mitte 
huviga. Vastuolu kaalumiseks peab rakendama proportsionaalsuse põhimõtet. Proportsionaalne on 
selline projekteerimistingimustes sätestatud tingimus, millel on seaduslik eesmärk, mis on sobilik, 
vajalik ja mõõdukas vastava eesmärgi saavutamiseks. Hindamisel tuleb silmas pidada kavandatava 
ehitise mõju kolmandale isikule, sest projekteerimistingimuste andmine ehitusprojekti koostamiseks ei 
pruugi iseenesest õigusi väga intensiivselt riivata.  
 
Lisaks on võimalus projekteerimistingimuste andmisest keelduda, kuid projekteerimistingimuste 
eelnõu on jäetud kooskõlastamata ja eelnõu muutmine ei ole võimalik. Selle aluse kasutamisel tuleb 
lähtuda kooskõlastuse ja kooskõlastamise kohta käivast kohtupraktikast, mis on pikemalt lahti 
seletatud kooskõlastamiseks esitamise lõike juures. Kooskõlastamata jätmise alusena tuleb eelkõige 
kõne alla vastuolu õigusaktiga. Näiteks tuleneb õigusaktist keeld panna avatud reoveemahutit hoonele 
lähemale kui 50 m (kuja). Tegu on väga konkreetse õigusaktis sätestatud nõudega, mille järgimata 
jätmisel on võimalik jätta projekteerimistingimused kooskõlastamata. Kui nimetatud reoveemahutit ei 
ole asukohast tingituna võimalik ehitada mujale või seda ei soovita teha, siis tuleb jätta 
projekteerimistingimused andmata.  
 
Järgnevalt on välja toodud olukord, kus projekteerimistingimuste taotlemisel on esitatud teadvalt 
valeandmeid, mis mõjutavad projekteerimistingimuste andmise otsustamist. Valeandmete esitamisel 
eeldab käesoleva sätte rakendamine teadlikku valeandmete esitamist ehk taotlejapoolset tahtlust.  
 
 
§ 32. Projekteerimistingimuste kehtivus 
 
§ 32 lõige 1 kehtestab, et projekteerimistingimused kehtivad tähtajatult. Põhjendatud juhul võib pädev 
asutus projekteerimistingimuste andmisel sätestada nende kehtivuse tähtaja. Avalikel aruteludel 
selgus, et mõistlik oleks projekteerimistingimuste kehtivuse tähtaega mitte piirata, kuna nende 
andmise esmane eesmärk on kavandada ehitist väljaspool tihedalt asustatud piirkondi. Sellises 
asukohas on võimalik kolmandate isikute õiguste riive ja maakasutuse muutumine vähem 
tõenäolisem. Pädevale asutusele on siiski jäetud käesoleva sätte teise lausega võimalus kehtestada 
HMS §-st 53 lõikest 1 punktist 1 tulenev võimalus piirata haldusakti kehtivusaega. Selline võimalus on 
mõistlik, kui projekteerimistingimused antakse lisaks detailplaneeringule. Kehtivusaega võib piirata, 
kuna näiteks ehituslikud, arhitektuurilised ja kujunduslikud nõuded võivad ajas muutuda. 
Projekteerimistingimuste uuesti taotlemine ei ole normiadressaadile niivõrd koormav, kui näiteks 
detailplaneeringu uuesti tegemine. Kehtivusaja piiramine peab olema põhjendatud asukohast 
tulenevate eripäradega.  
 
§ 32 lõige 2 sätestab, et kui sama taotluse esemega on antud uued projekteerimistingimused, 
muutuvad varem antud projekteerimistingimused kehtetuks. Kui projekteerimistingimusi taotletakse 
samasse asukohta või sama ehitise kavandamiseks, siis muutuvad kehtetuks varem sama taotluse 
eseme suhtes taotletud projekteerimistingimused. Sätte eesmärk on, et tingimused ei kehtiks 
paralleelselt ning et ei tekiks segadust ehitusprojekti koostamise lähteandmete osas.  
 
 
§ 33. Projekteerimistingimuste kehtetuks tunnistamine 
 
Pädev asutus võib tunnistada projekteerimistingimused kehtetuks, kui:  
1) kehtetuks tunnistamiseks on ette nähtud võimalus projekteerimistingimustes; 
2) projekteerimistingimuste andmise aluseks olnud andmed, planeering või muud ehitisele ja 
ehitamisele esitatavad nõuded on muutunud;  
3) hilisemalt on sama kinnisasja kohta kehtestatud detailplaneering; 
4) projekteerimistingimuste taotluse esemega hõlmatud kinnisasjale on kehtestatud ehituskeeld. 
5) projekteerimistingimuste taotlemisel on esitatud teadvalt valeandmeid, mis mõjutasid 
projekteerimistingimuste andmise otsustamist. 
 
Tegu on pädevale asutusele antud diskretsiooninormiga, kus tal on võimalik otsustada 
projekteerimistingimuste kehtetuks tunnistamise üle. Kehtetuks tunnistamise vajadus võib ilmneda igal 
ajal, ka enne projekteerimistingimuste kehtivusaja lõppu. Esimeses punktis on võimalik 
projekteerimistingimused kehtetuks tunnistada, kuis selleks on ette nähtud võimalus kehtestatud 
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projekteerimistingimustes. Tegu on HMS § 53 lõikes 1 punktis 4 sätestatud võimalusega haldusakti 
hilisemalt muuta või kehtetuks tunnistada. Kui vastav võimalus on haldusaktis ette nähtud, siis ei 
rakendu HMS §-des 64-70 kehtestatud piirangud isikute õiguspärase ootuse kaitseks.

95
  

 
Järgmisena on võimalik projekteerimistingimused kehtetuks tunnistada, kui projekteerimistingimuste 
andmise aluseks olnud andmed, planeering või muud ehitisele ja ehitamisele esitatavad nõuded on 
muutunud. Sätte sisustamine eeldab pädeva asutuse kaalutlusõiguse kasutamist, kus tuleb hinnata, 
kas andmete, planeeringu või muude nõuete muutumine mõjutab oluliselt projekteerimistingimuste 
alusel kavandatava ehitise õiguspärasust. Kui tegu on muudatusega, millel on oluline mõju, siis tuleb 
projekteerimistingimused kehtetuks tunnistada. Oluline on, et kehtetuks tunnistamine tähendab 
haldusmenetluse mõttes ka haldusakti osalist kehtetuks tunnistamist, muutmist või peatamist. Seega 
ei tule projekteerimistingimusi tingimata kogu ulatuses kehtetuks tunnistada.  
 
Projekteerimistingimused võib kehtetuks tunnistada kui sama maa-ala kohta on kehtestatud 
detailplaneering. Kui hilisem detailplaneering arvestab juba projekteerimistingimustega antud 
tingimusi, siis võib selguse huvides projekteerimistingimused kehtetuks tunnistada. 
 
Järgnev kehtetuks tunnistamise alus käsitleb kehtestatud ehituskeeldu. Ehituskeelu sätestamisel võib 
projekteerimistingimused kehtetuks tunnistada, kuna õiguspäraselt antud haldusakti alusel on isikul 
siiski õiguspärane ootus haldusaktiga antud õigust ellu viia. Kuna ehituskeeld on tähtajaline – kuni 4 
aastat -, siis võib kasutada ka kehtivuse peatamise regulatsiooni, mis on isikule vähem koormav, kuna 
pärast ehituskeelu lõppemist, taastub projekteerimistingimuste kehtivus.  
 
Valeandmete esitamisel projekteerimistingimuste kehtetuks tunnistamise alust saab kasutada 
olukorras, kus pärast projekteerimistingimuste kehtestamist selgub, et menetluses esitati valeandmeid.  
 
 
§ 34. Ehitamise teatis 
 
§ 34 lõige 1 sätestab, et käesolevas paragrahvis sätestatud juhtudel tuleb pädevat asutust eelnevalt 
teavitada ehitamisest. Ehitamisest teavitamine annab õiguse ehitada ehitamise teatises kirjeldatud 
ehitist. Ehitamise teatise menetlus eelnõus sätestatud kujul on uuenduslik. Menetluse loomise 
eesmärk on: 
1) vähendada halduskoormust olukordades, kus ehitusloa taotlemine oleks liialt koormav. Ehitamise 
teatise esitamine on lõivuvaba; 
2) võimaldada isikutel vähemohtlikumaid või avaliku huvita ehitisi ehitada ehitusloata; 
3) võimaldada avalikul võimul saada loamenetluseta teavet ehitatavate ehitiste kohta.  
 
Ehitamise teatise esitamisel on isikul õigus teatud ooteperioodi möödumisel alustada ehitamise 
teatises kirjeldatud ehitise ehitamisega. Haldusorganile on järgnevate paragrahvidega antud õigus 
kaaluda, kas teatud juhtudel on siiski vajalik põhjalikuma menetluse läbiviimine. Kui viiakse läbi 
põhjalikum menetlus, siis on haldusorganil võimalik esitada ka lisatingimusi. Ehitamise teatise 
esitamine annab isikule õiguse alustada ehitamisega pärast 10 päeva möödumist. 10-päevane 
puhveraeg on vajalik, et kontrollida vajadusel ehitisele ja ehitamisele esitatavate nõuete järgimist või 
kooskõlastada taotlus teiste asutustega. Ajaline lõtk on oluline ka teiste isikute kaitse seisukohast.  
 
Ehitamise teatise esitamise menetlus on Eesti õiguses kehtivas õiguses tuntud erandlikel juhtudel. 
Väikeehitise püstitamise teatise (kehtiv EhS § 16 lg 6) peab ehitise omanik esitama kohaliku 
omavalitsuse üksusele detailplaneeringu kohustusega aladel kuni 20 m

2
 ehitisealuse pinnaga 

väikeehitise püstitamisel. Teavitamiseks tuleb kümme tööpäeva enne väikeehitise püstitamise 
alustamist esitada vormikohane taotlus ehitise püstitamiseks ja ehitise asukoha kirjeldus krundil. Kui 
kohaliku omavalitsuse üksus ei esita nimetatud tähtaja jooksul väikeehitise püstitamisele täiendavaid 
tuleohutusnõudeid või krundi ja ümbruse varasemast hoonestusest tulenevaid nõudeid või ei nõua 
ehitise omanikult lisaandmeid, võib ehitise omanik alustada väikeehitise püstitamist. Ehitise omanik 
esitab ehitise teatise viie tööpäeva jooksul väikeehitise püstitamise päevast arvates. 
 
Ehitamise teatis ei ole samastatav kehtivas õiguses sätestatud ehitamise alustamise teatisega. 
Ehitamise alustamise teatist reguleeris kehtiva EhSi § 29 lg 2 p 2, kus ehitise omanik peab esitama 
ehitusloa andjale teatise ehitamise alustamise kohta. Ehitamise alustamise teatist on tulevikus 

                                                      
95

 A. Aedmaa jt. Haldusmenetluse käsiraamat. Juura AS. Tallinn, 2004, lk 271. 



65 
 

võimalik reguleerida ehitamisele esitatavate nõuete määruses, kuna tegu ei ole õiguste ja kohustuste 
tekkimisele suunatud teatisega.  
 
Võrdlusriikide õiguses oli teatise esitamist reguleeritud Saksamaal ja Itaalias.  
 
Saksa teatemenetlus (või ka mõneti eksitav „loast vabastuse menetlus“, 
Genehmigungsfreistellungsverfahren, MBO § 62) on võimaldatud teatud lihtsamate ehituslike rajatiste 
korral, kui: 
• need asuvad kvalifitseeritud hoonestusplaani (BauGB § 30 lg 1) või projektiga seotud 
hoonestusplaani (BauGB § 12 ja § 30 lg 2) kehtivusalas; 
• ei ole hoonestusplaaniga vastuolus; 
• tagatud on ühendatus infrastruktuuriga ning 
• kohalik omavalitsus ei ole sellele vastu.  
 
Sellisel juhul peab ehituse tellija esitama kohaliku omavalitsuse üksusele vajalikud dokumendid, kes 
edastab need viivitamatult edasi ehitusjärelevalveametile, juhul kui ta ise selleks pole. 
Ehitustegevusega tohib alustada pärast ühe kuu möödumist dokumentide esitamisest arvates.   
 
Itaalias on regioonidel õigus näha, ette millal võib ehitamise vabastada ehitusloa kohustusest ning 
asendada selle ehitamise alustamise teatisega. Samuti on regioonidel vastupidine kompetents – nad 
võivad leida, et teatud tegevused peavad olema allutatud ehitusloa andmisele, tulenevalt 
linnaehituslikest iseärasustest. Ehitamise alustamise teatisele ( art 22 L

1
) on allutatud tegevused, mis 

ei ole kaetud ehitusloaga (art 10) ja mis ei ole vaba ehitustegevus (art 6) ja mis on kooskõlas 
linnaehituslike nõuetega, ehitusnormidega ning ohutusõigusega.  
 
Ehitamise alustamise teate esitab ehitise omanik või mõni muu isik, kellel on õigus see esitada. Teatis 
esitatakse vähemalt 30 päeva enne ehitustegevuse alustamist. Teatisel peab olema projekteerija 
allkiri, mis tõendab linnaehituslikele nõuetele ja ohutusõigusele vastavust. Teavitada tuleb ka 
eeldatavast tööde lõppemise ajast. 
 
§ 34 lõige 2 sätestab, et ehitamise teatis esitatakse kohaliku omavalitsuse üksusele, kui seaduses ei 
ole sätestatud teisiti. Ehitamise teatis esitatakse pädevale asutusele, kes üldjuhul on kohaliku 
omavalitsuse üksus. Eriosades võidakse sätestada, et ehitamise teatis esitatakse mõnele teisele 
pädevale asutusele, näiteks Tehnilise Järelevalve Ametile. Teatise esitamine toimub ehitisregistri 
kaudu, kus isik sisestab ise nõutavad andmed. 
 
§ 34 lõige 3 sätestab ehitamise teatise esitamine on nõutav käesoleva seadustiku lisas 1 nimetatud 
ehitiste puhul. Seadustiku lisa 1 esitab loetelu ehitistest, mille puhul on vajalik ehitamise teatise 
esitamine. lisa 1 on üles ehitatud eristades erinevaid ehitisi ning nendega seonduvaid suurema 
mõjuga tegevusi.  
 
§ 34 lõige 4 sätestab, et kui ehitusloakohustusliku ehitise ehitusprojekt sisaldab ehitisi, mille 
ehitamisest peab teavitama, siis asendab ehitamise teatist ehitusluba. Ehitamise teatist ei tule esitada, 
kui ehitusloakohustusliku ehitise ehitusprojektis sisalduvad ehitamise teatise kohustuslikud ehitised. 
Säte sisaldab ühildamispõhimõtet, kus isikul ei ole kohustust esitada nii teatist kui ka ehitusloa taotlust 
samaaegselt, vaid ehitusloa taotluse esitamisega on nimetatud kohustus täidetud.  
 
§ 34 lõige 5 sätestab, et ehitamise teatise vorminõuded ja selle esitamise korra kehtestab majandus- 
ja kommunikatsiooniminister määrusega. Siinkohal on antud volitusnorm majandus- ja 
kommunikatsiooniministrile, et täpsustada, millised andmed tuleb ehitisregistrile esitada ning milline on 
sobiv formaat andmete esitamiseks. Esitamise korraga ei saa täpsustada menetluslikke sätteid, vaid 
see puudutab teabe esitamist ehitisregistrisse.  
 
 
§ 35. Ehitamise teatise esitamine 
 
§ 35 lõige 1 sätestab, et ehitise ehitamisest teavitatakse pädevat asutust elektrooniliselt ehitisregistri 
kaudu. Kui ehitisregistri kaudu teavitamine ei ole võimalik, esitatakse dokumendid ehitamise teatis 
pädevale asutusele ning pädev asutus kannab andmed ehitisregistrisse. Käesoleva sättega 
soovitakse toetada eelkõige taotluste elektroonilist esitamist ehitisregistrisse, kuna ka teatise menetlus 
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peaks toimuma ehitisregistris. Kui isikul ei ole võimalik elektrooniliselt ehitamise teatist esitada, võib ta 
seda teha ka muul viisil, näiteks paberdokumente esitades, CD-plaadil jne vahenditega. HMS § 14 lg 1 
teine lause võimaldab taotlusele seadusega ette näha kohustusliku vormi. Kuna käesolevas 
valdkonnas võib eeldada, et kõigile ei ole kohustusliku elektroonilise vormi järgimine jõukohane, siis 
on taotluse vorm jäetud vabaks. Sama põhimõte kehtib otsuse kättetoimetamise kohta.  
 
Kuigi ehitamise teatise esitamisele ei peaks üldjuhul järgnema haldusorganipoolset reageeringut, siis 
on selleks erandjuhtudel ette nähtud võimalus. Kui haldusorgan otsustab esitada täiendavaid 
tingimusi, siis tuleb vastavad tingimused isikule teatavaks teha. Üldpõhimõte peaks olema, et 
esitatavad tingimused ja nende põhjendus lisatakse ehitisregistrisse elektrooniliselt. Elektrooniline 
kättetoimetamine on HMS § 27 lõike 2 kohaselt lubatav taotleja nõusolekul. Seega peaks isik 
ehitisregistrisse teatise esitamisel ühtlasi ka nõustuma võimalike täiendavate tingimuste andmisega 
registrisse. Pädev asutus peaks sellisel juhul tagama, et ehitisregistrist saadetakse isiku e-posti 
aadressile teade väljastatud tingimuste kohta või teda teavitatakse muul arusaadaval viisil.  
 
§ 35 lõige 2 sätestab, et ehitamise teatis tuleb esitada vähemalt 10 päeva enne ehitise ehitamise 
alustamist. Kui pädev asutus ei esita nimetatud tähtaja jooksul10 päeva jooksul ehitise ehitamisele 
täiendavaid märkust täiendavate nõuete esitamise kohta, võib alustada ehitise ehitamist. Vastava 
nõude eesmärk on anda pädevale asutusele õiguse veenduda ehitava ehitise ohutuses, kooskõlas 
avalik-õiguslike nõuetega ning teiste isikute õiguste kaitses. Avalike arutelude tulemusel on sätte 
sõnastus kujundatud selliseks, et enne 10 päeva möödumist teavitamisest ei ole lubatav ehitamisega 
alustada. Kui möödub 10 päeva ning pädev asutus ei teavita isikut täiendavate nõuete esitamisest, 
siis on isikul võimalik õiguspäraselt ehitustegevusega alustada. 10 päeva möödumine ei välista 
pädeva asutuse poolt teostatavaid hilisemaid kontrolle või järelevalvet ehitise nõuetele vastavuse 
osas. Järelevalvet teostaval asutusel on võimalik igal ajal, lähtudes KorS-st tulenevatest alustest 
kontrollida ehitise või ehitamise nõuetele vastavust.  
 
§ 35 lõige 3 kehtestab, et ehitamise teatises esitatakse: 
1) esitaja nimi, kontaktandmed, dokumendi soovitav kättetoimetamise viis, esitamise kuupäev ja allkiri; 
2) ehitamisega hõlmatava kinnisasja andmed ja katastritunnus;  
3) ehitamise teatise esitamise eesmärk, sealhulgas ehitise kasutamise otstarve; 
4) ajutise ehitise ehitamise korral ehitise kasutamiseks kavandatav aeg; 
5) seaduses sätestatud juhul energiatõhususe kohta käivaid andmed. 
 
Käesolev lõige sätestab taotluses esitava teabe. Punkt 1 seondub taotleja isikuga ning tema 
kontaktandmetega. Kui tegu on taotluse elektroonilise esitamisega, siis võib eeldada, et vajadusel 
esitatakse ka lisatingimused elektrooniliselt. Samas peab taotluses olema siiski võimalik määratleda, 
kas isik soovib jätkuvalt elektroonilist teadete edastamist või eelistab ta mõnda muud viisi. Eelneva 
lõike seletuse juures on kirjeldatud HMS § 27 sätestatud võimalusi.  
 
Punktid 2 ja 3 kirjeldavad taotluse eset. Nimetatud punktid konkretiseerivad HMS §-s 14 lõikes 3 
punktis 2 sätestatud taotluse selgelt sõnastatud sisu. Selgelt sõnastatud sisust peab pädeval asutusel 
olema võimalik saada aru, millist lisas 1 nimetatud ehitist soovitakse ehitada. Seega peab taotluses 
olema määratletud lisale 1 vastav ehitis. Lisaks ehitise tüübile peab nimetama ära kavandatava 
ehitustegevuse liigi. Kuna lisa 1 on piiritletud ehitamise alaliikidega, sealhulgas püstitamise, 
laiendamise jne tegevustega, tuleb taotluses näidata, millise Lisas 1 nimetatud tegevusega on tegu. 
Nimetada võib ka mitu tegevust, näiteks osaline lammutamine ja rekonstrueerimine vms. tegevuste 
nimetamisel tuleb jälgida, et kas teatise kohustus ei muutu ehitusloakohustuseks. Kui mõned 
nimetatud tegevustest on ehitusloakohustuslikud, tuleb jätkata ehitusloa menetlusega ning teatist 
esitada ei ole vajalik.  
 
Punkt 4 sätestab, et ajutise ehitise esitamise korral tuleb taotluses näidata ka kavandatava ehitise 
kasutamise aeg. Ajutise ehitise definitsioon on esitatud käesoleva seadustiku üldosas. Punktis 5 
nimetatud teave tuleb esitada juhul, kui tegu on energiatõhususe nõuete järgimise kohustusega. 
Energiatõhususe nõuete kohustuslikkus tuleneb käesoleva seaduse eriosast, kus on sätestatud eraldi 
peatükk hoone energiatõhususe kohta. 
 
Isikul on soovituslik ehitise ehitamiseks koostada ehitusprojekt, kuid ehitamise teatise menetluse 
üldreegel on, et haldusorgan ei saa ehitusprojekti nõuda. Ehitamise teatisega koos saab ehitusprojekti 
nõuda erandlikel juhtudel. 
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Ehitusprojekti täiendava nõudmise võimalikkus on sätestatud lisas 1. Ülalnimetatud juhtudel on 
projekti nõudmise sätestamise kaalutluseks teabe saamise vajadus hoone tehniliste parameetrite 
kohta. Lammutusprojekti nõudmise alus on eelkõige avalik huvi, mis seondub hoonet teenindavate 
rajatiste korrektse lahtiühendamise ning ehitusmaterjalide või -toodete keskkonnasäästliku 
taaskasutusega.  
 
§ 25 lõige 4 kehtestab, et pädev asutus võib ehitisele või ehitamisele esitada täiendavaid nõuded 
eelkõige seoses vajadusega: 
1) tagada ehitise või ehitamise ohutus; 
2) kooskõlastada ehitis või ehitamine pädeva asutusega; 
3) esitada ehitisele arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke nõudeid; 
4) kaitsta teatises märgitud kinnisasja omaniku või kinnisasjaga piirneva kinnisasja omaniku õigusi; 
5) tagada muinsuskaitseseadusest tulenevate nõuete järgimine.  
 
Nimetatud säte annab seadusliku aluse esitada kavandatavale ehitisele täiendavaid nõudeid. 
Täiendavate nõuete esitamiseks peab olema põhjendatud alus. Haldusorganil on tavapärane 
uurimispõhimõttest tulenev õigus küsida iseseisvalt teistelt isikutelt või taotlejalt täiendavat teavet, et 
selgitada välja taotluses esitatud ehitise nõuetele vastavus. Saades ehitamise teatise, peab pädev 
asutus selgitama välja, kas tulenevalt planeeringutest või muudest nõuetest, võib osutuda vajalikuks 
tingimuste andmiseks. Võib tekkida olukord, kus pärast täiendavate selgituste saamist ei ole vajalik 
esitada tingimusi.  
 
Esimene alus esitada täiendavaid tingimusi seondub ehitise või ehitamise ohutusega. Ehitamise 
teatise alusel ehitamisel tuleb samuti järgida ehitisele ja ehitamisele esitatud nõudeid. Ehitisele 
esitatavad nõuded hõlmavad käesoleva seadustiku §-s 11 nimetatud nõudeid, mis puudutavad 
eelkõige ohutust. Ehitamisele esitatavad nõuded on sätestatud seadustiku §-s 12. Ehitamise teatise 
alusel ehitatav ehitis peab samuti olema kooskõlas ehitise asukohast tulenevate avalik-õiguslike 
kitsendustega, detailplaneeringu või projekteerimistingimuste või üldplaneeringuga. Seega tuleb 
teatise alusel ehitatava ehitise ehitamisel järgida planeeringutes sätestatud nõudeid. Nimetatud 
nõuded võivad näiteks käsitleda ehitise välisilmet, asukohta aga ka keeldu mõningaid 
teatisekohustuslikke ehitisi ehitada (nt piirdeaiad, puukuurid jne).  
 
Kuna ehitamise teatisega ei ole enamasti kohustuslik esitada ehitusprojekti, siis saab hinnangu 
ohutusele anda üldiste esitatud tehniliste parameetrite alusel. Kui pädeval asutusel tekib kahtlus 
ohutuses, on võimalik alati täiendavat teavet juurde küsida. Teine alus seondub ehitise 
kooskõlastamise vajadusega. Kooskõlastamist erinevate asutustega on pikemalt käsitletud 
loamenetluse juures. Seletuskirjas on välja toodud, milliste asutuste pädevusvaldkonda kuuluvad 
küsimused vajavad kooskõlastamist. Näiteks võib kooskõlastamisvajadus olla maa-alast tulenev, kus 
ehitis asub kaitse- või hoiualal või piirialadel. Samuti võib tegu olla olukorraga, kus ehitamisega seotud 
mõni spetsiifiline küsimus, näiteks tuleb arvestada puuetega inimeste erivajadusi. 
 
Täiendavaid arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke nõudeid võib esitada üksnes siis, kui taotleja 
on eiranud kehtestatud planeeringutest tulenevaid nõudeid. Nõudeid, mis ei ole õigusaktides kirjas või 
mida ei ole planeeringuga sätestatud, esitada ei saa. Näiteks võivad tuleneda täiendavad nõuded 
olemasolevast detailplaneeringust, kus on esitatud asukoha ja kujunduslikke nõudeid ka rajatistele või 
väiksematele ehitistele. Küll võib esineda kombinatsioon ohutusnõuetest ja ehituslikest nõuetest, kus 
ehitise asukoht või kasutatavad materjalid võivad mõjutada ehitise ohutust, näiteks tuleohutust.  
 
Järgnev alus kirjeldab olukorda, kus täiendavaid nõudeid võib esitada kinnisasja omaniku või 
kinnisasjaga piirneva kinnisasja omaniku õigusi. Õiguste kaitsmisele kohaldatakse loamenetluse 
vastavaid sätted. Kuna tegu on kolmandate isikutega, kelle õigus või kohustusi ehitatav ehitis võib 
riivata, siis võib esineda olukordi, kus vastavad isikud tuleb menetlusse kaasata ja nad ära kuulata. 
Õigust või kohutuste riive võib esineda eelkõige tihedamalt asustatud aladel, see tähendab 
detailplaneeringu kohustusega aladel. Detailplaneeringu kohustuseta aladel ning olukorras, kus 
ehitised ei asu lähestikku tõenäoliselt vastavat küsimust ei teki. Igatahes on kaasamise 
kohustuslikkuse hindamine pädeva asutuse otsustada.  
 
Tulevikuperspektiivi võiks ka kaaluda selliseid elektroonilisi lahendusi, kus ehitisregister saadab 
piirnevatele kinnisasja omanikele automaatteate kinnistusraamatus sisalduva omaniku kande alusel 
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isiku ametlikule meiliaadressile www.eesti.ee keskkonnas.  
 
§ 35 lõige 5 sätestab, et täiendavate nõuete esitamisel lähtutakse ehitusloa menetluse ja ehitusloa 
andmisest keeldumise alustest. Kui pädev asutus otsustab, et vajalik on esitada lõikes 4 toodud 
täiendavaid tingimusi, siis lähtutakse ehitusloa menetluse sätetest. See tähendab, et ehitamise teatise 
esemest teavitatakse vajalikke asutusi või kaasatakse puudutatud või huvitatud isikud. Kooskõlastuse 
sisule ja arvamuste esitamisele tulenevad nõuded on samad, mis ehitusloa menetluses. Ehitusloa 
menetlusega sarnaselt tuleb lahendada ka täiendavate tingimuste andmine. Kui täiendavate 
tingimuste andmine võib olla vastuolus huvitatud või puudutatud isikute õigustega või ei soovi pädev 
asutus arvestada kooskõlastaja mittekooskõlastusega, siis tuleks vastava selgitused esitada 
täiendavate tingimuste andmise juures. See tähendab, et koostada tuleks dokument, mida on võimalik 
vajadusel vaidlustada.  
 
Iseküsimus on, kui haldusorgan annab täiendavad tingimused teisi isikuid kaasamata, kas siis peab 
samuti järgima haldusaktile sätestatud nõudeid. Kui tingimused loovad või muudavad olemasolevad 
õigusi või kohustusi, siis vastavad antavad tingimused pigem haldusakti tunnustele. samas aga ei loo 
täiendavate tingimuste andmine iseseisvat õiguslikku alust ehitamiseks, vaid ainult täiendab juba 
tekkinud õigust ehitada. Iseenesest lubab HMS § 107 lõige 1 piirata õigusi või vabadusi, kui piiranguks 
on seaduslik alus. Seaduslik alus piirangute esitamiseks on sätestatud käesoleva paragrahvi lõikes 4.  
 
Haldusakt tuleb aga anda kindlasti sellises olukorras, kus ehitise ehitamine keelatakse. Keeldumise 
aluste osas tuleb lähtuda ehitusloa andmisest keeldumise alustest. Kuna tegu on taotlejale negatiivse 
tulemusega, vajab selline otsus intensiivsemat põhjendamist ja kaalumist.  
 
 
§ 36. Ehitamise teatise alusel ehitamise alustamine 
 
§ 36 sätestab, et ehitamise teatise alusel võib ehitist ehitada kahe aasta jooksul ehitamise teatise 
esitamisest. Ehitamise teatise alusel ehitamise aeg on piiratud kahele aastale. Ajaline piiritlemine on 
vajalik, sest ehitise asukohast tulenevad avalik-õiguslikud piirangud võivad muutuda, mistõttu ehitise 
ehitamine ei pruugi enam olla lubatav. Käesolev säte on kompromiss eelnõu eelnevas versioonis ja 
avalike aruteludel pakutud tähtaja vahel. Kuna ehitamise teatise esitamine ei ole taotlejale eriti 
koormav ning see on lõivuvaba, siis on põhjendatud, et pärast kahe aasta möödumist esitataks see 
uuesti.  
 
 
§ 37. Ehitusluba 
 
§ 37 lõige 1 sätestab, et ehitusluba annab õiguse ehitada ehitist, mis vastab ehitusloa andmise 
aluseks olevale ehitusprojektile. Nimetatud säte piiritleb ehitusloa alusel antava õiguse. Ehitusluba 
annab õiguse ehitada ehitist või ehitisi, mis on vastavalt nõuetele kirjeldatud ehitusprojektis. Seega 
hindab pädev asutus eelkõige ehitusprojekti vastavust üldistele ehitisele ja ehitamisele esitatavatele 
nõuetele. Ehitusloa ja ehitusprojekti seotust on rõhutanud ka Riigikohus ning leidnud, et ehitusluba on 
kohaliku omavalitsuse nõusolek ehitusprojekti järgi ehitamiseks ehk luba ehitamiseks ehitusprojekti 
tingimustel. Ehitusprojekti muudatuste kooskõlastamine tähendab ehitusloa muutmist.
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Lisaks on pädeva asutuse kohustus aru saada, millise teise asutuse vastutusvaldkonda võib esitatud 
taotlus puudutada ning millised isikud võiksid olla lisaks kinnisasja omanikule ja kinnisasjaga 
piirnevale naabrile olla puudutatud ehitatavast ehitisest. Seega kinnitab pädev asutus ehitusloa 
andmisega, et isik on õigustatud ehitama ehitusprojektis näidatud ehitist või ehitisi seal kirjeldatud 
viisil. Kuna ehitusloa aluseks oleva ehitusprojekti peab koostama pädev isik, siis ehitustehniliste 
küsimuste korrektse lahendamise eest vastutab nimetatud isik. Kui pädeval asutusel on kahtlus ehitise 
ohutuses või ehitusprojekti ebakorrektsuses, siis on tal võimalus lasta ehitusprojekt täiendavalt üle 
kontrollida või jätta ehitusluba põhjendatud juhul andmata.  
 
Ehitusloa mõistet on analüüsinud ka Riigikohus, kelle lahendi nr 3-3-1-25-02

97
 kohaselt on ehitusluba 

haldusakt, mille eesmärk on kontrollida projekteeritava ehitise ja kavatsetavate ehitustööde vastavust 
ehitusnormidele, planeeringutele, tervisekaitse, tuleohutuse ja keskkonnanõuetele juba enne 
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ehitustööde algust. Muu hulgas peavad ehitamist reguleerivad normid tagama ka tulevase ehitisega 
külgnevate kinnisasjade omanike õiguste kaitse. Seega tehakse ehitusloaga kindlaks projekteeritud 
ehitise vastavus õigusnormidele. Pärast ehitise valmimist on ehitusloal tuvastav funktsioon. Ennetava 
kontrollivahendina teenib ehitusloa nõue õigusvastaste olukordade ärahoidmise huve, samal ajal kui 
ehitusjärelevalve (eriti kõrvaldamismääruse) eesmärgiks on õiguspärase olukorra tagantjärele 
taastamine. Mida põhjalikumalt kontrollitakse ehituslubade väljastamise menetluse käigus projektide 
vastavust ehituseeskirjadele, seda harvem osutub vajalikuks repressiivne sekkumine, eriti 
kõrvaldamismääruste andmine.
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Ehitusloa taotlemise ja olemasolu nõue tuleneb ehitamisele esitatud nõuetest (§ 12 lg 3) ning seega 
on kohustuslik ehitusluba taotleda. Ehitusloa taotlemise kohustusest on tehtud erandid ehitamise 
teatise kohustuslike ehitiste puhul. Kuna lammutamine on ehitamise mõiste all, siis kohaldub sellele 
tegevusele ehitusloale kohanduvad sätted. 
 
Ehitusluba on eelkõige õiguslik alus nende ehitiste ehitamiseks, mille ehitamise eeldus on ehitusluba 
vastavalt seaduse lisale 1. Ometigi võib ehitusprojekt sisaldada ka ehitisi, mis on teatisekohustuslikud 
või vabastatud üldiselt avaliku võimu poolsest kontrollist. Kui ehitusprojekt sisaldab ka 
teatisekohustuslikke ehitisi, siis asendab ehitusluba teatist kui õiguslikku alust ehitamiseks. Vastav 
täpsustus on sätestatud ka ehitamise teatist reguleerivate sätete juures. Kui ehitusprojekt sisaldab 
ehitusloa või teatise kohustuseta ehitisi, siis saab pädev asutus nende ehitamist piirata ainult 
planeeringutes või erandjuhul projekteerimistingimustega sätestatud määral. Näiteks kui planeeringud 
esitavad tingimusi alla 20 m

2
 ehitiste paigutusele kinnisasjal või nende väilimusele. Vastav põhimõte 

käib ka teiste planeeringutes käsitletud teemade kohta, näiteks haljastuse või liikluskorralduse kohta. 
Kui detailplaneeringus käsitletud haljastus on tugevalt seotud ehitise ohutusega, näiteks maapinna 
vajumise või erosiooniga, siis tuleb haljastuse kohta esitatud tingimusi käsitleda seoses ehitise 
ohutusele esitatavate nõuetega. Kui haljastus on detailplaneeringus ette nähtud võimalusena, mis 
ilmestab terviklikku planeeringulahendust, siis ei saa töögrupi hinnangul ehitusloa menetluse raames 
nõuda, et ehitise ehitamisega seonduvalt tuleb rajada ka haljastus, kuna haljastus ei ole olemuslikult 
ehitusloa kontrollieseme osa (eesmärk on ehitada ehitusloakohustuslikku ehitist).  
 
Detailplaneeringus kehtestatud tervikliku ruumilahenduse elluviimise korraldamine on laiem küsimus, 
kui seda on ehitusloa menetlus. Selleks, et tagada detailplaneeringulahenduse terviklik elluviimine on 
mõistlik kasutada PlanS-s sätestatud elluviimise kokkuleppeid või määrata elluviimist puudutavate 
tegevuste järjekord detailplaneeringus.  
 
Ehitusloaga ei ole võimalik esitada ehitamiseks täiendavaid tingimusi, mis ei tulene otseselt ehitusloa 
aluseks olevast aktist, näiteks detailplaneeringust, vaid detailplaneeringu lisaks olevatest 
kooskõlastuskirjadest. Riigikohus leidis: „Seega on ehitusloaga võimalik reguleerida üksnes otseselt 
ehitamisse puutuvaid küsimusi. Ehitusseaduse regulatsioon ei anna võimalust reguleerida ehitusloaga 
selliseid küsimusi, mis tulenevad Muinsuskaitseameti ja Lääne-Virumaa Keskkonnateenistuse 
eeltoodud kooskõlastuste tingimustest.“.
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Veel on oluline märkida, et ehitusluba antakse asjale. Riigikohus on leidnud, et ehitusluba on seotud 
kinnisasjaga, määrates kindlaks nõuded kinnistul ehitiste püstitamiseks. Kinnisasjale konkreetse 
ehitise püstitamiseks kehtestatud nõuded ei saa sõltuda ehitusloa taotluse esitaja isikust või 
püstitatavate ehitiste omanikust. /-/ Kui ehitusluba anti välja isikule, kellel ehitamist võimaldavat 
asjaõigust ei olnud, ei andnud see isikule õigust ehitada võõrale kinnisasjale. Sellisel juhul tuli isikul 
hankida ehitamist võimaldav asjaõigus pärast ehitusloa saamist.

100
 Käesolevas eelnõus ei ole seotud 

omaniku nõusolekut ehitamise õiguspärasusega, sest EhS on oma olemuselt avalik-õiguslikke suhteid 
käsitlev seadus, mis ei peaks seadma haldusakti õiguspärasuse eelduseks asjaõiguslikke suhteid. 
Seega on eelnõus üritatud vältida asjaõiguslike normide sissetoomist ning asendada seda näiteks 
kaasamiskohustusega. Töögrupp leidis, et õiguslikult ei ole korrektne rääkida kinnisasja omaniku loast 
ehitamiseks, sest see luba ei kanna endas avalik-õiguslikku tähendust. Oma sisult on tegu 
arvamusega, mida pädev asutus võib, aga ei pruugi ehitusloa andmisel arvestada.  
 
Rakendusanalüüsi põhjal on tehtud ettepanek kaotada kirjaliku nõusoleku instituut ja nimetada kõiki 
lubasid ehitusloaks. Ehitusloaga tuvastatakse ehitise planeeringu kooskõla kehtiva õigusega 
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(ehitusloa konstateeriv osa, mis on omalaadne kvaliteedimärk), millega nõustutakse projekti 
elluviimisega (ehitusloa reguleeriv osa).

101
 Ehitusluba on kinnitus ehitusloa andjalt, kelleks võib olla nii 

riik kui ka kohaliku omavalitsuse üksus, et ehitamist võib alustada. Ehitusloa kohustuse sätestamisel 
tuleb hoolikalt kaaluda, millistel juhtudel on vajalik avalik-õigusliku kontrolli sekkumine. Ehitusloast 
tuleneb õigus ehitada ehitusloas ette nähtud piirides. Ehitusloa andmine ei anna õigust ehitada 
suvalisel viisil või kohas. 
 
Võrdlusriikide õigusest võib välja tuua näiteks Saksamaa, kus MBO kontekstis vajab iga ehitusliku 
rajatise ehitamine, muutmine ning kasutuse muutmine ehitusluba (MBO § 59 lg 1). Kasutuse 
muutmine ei nõua ehitusluba, kui uuele kasutusele ei kohaldu teistsugused avalik-õiguslikud nõuded 
kui senisele kasutusele või kui ehitusliku rajatise ehitamine või muutmine oleks vabastatud ehitusloa 
kohustusest (MBO § 61 lg 2). Loanõue, mis iseenesest riivab omandipõhiõigust, ei keela 
ehitamistegevust, vaid kujutab endast „preventiivset keeldu loareservatsiooniga“

102
. Kui avalik-

õiguslikes eeskirjades ei sisaldu sätteid, mis oleksid konkreetse ehitusprojekti vastu, on omanikul 
põhiseaduse art 14 lg 1 esimese lausega tagatud ehitusvabaduse alusel õigus saada ehitusluba. 
Seega ei ole põhiseaduse art 14 lg 1 esimese lausega kooskõlas olukord, kus avalik-õiguslikele 
eeskirjadele vastavale ehitusprojektile ehitusloa andmine sõltub haldusorgani kaalutlusõigusest.

103
 

Vastavalt BauGB artiklile 176 lg 1 on kohalikul omavalitsusel õigus detailplaneeringu (Bebauungsplan) 
raames kohustada omanikke kinnisasjale ehitama detailplaneeringu kohaselt või kohandama juba 
olemasoleva ehitise detailplaneeringule vastavaks.  
 
Sloveenia ehitusseaduses esitatakse ehitusloa definitsioon nii – ehitusluba on haldusorgani otsus, 
millega asjakohane haldusorgan lubab teostada selliseid ehitustöid, millega nähakse ette 
eritingimused, mida tuleb töödel järgida. Ehitusloa menetlemise käigus veendutakse, et kavandatav 
ehitis vastab planeeringule, täidab olulisi tehnilisi nõudeid, ei mõjuta ülemäära kolmandaid isikuid ega 
kahjusta avalikku huvi. Mõistete osas selgitatakse, et ehitusluba antakse ehitusprojekti alusel. Sama 
loaga pannakse tööde teostajale kohustus järgida tööohutuse ja töötervishoiu nõudeid ja järelevalve 
teostajale antakse kohustus tagada ehitusloa alusel tehtavate tööde kvaliteet.  
 
Ehitusloa menetluses kontrollitakse järgmisi tingimusi:  
- kas projekt on koostatud lähtuvalt planeeringust ja selle rakendusmäärusest; 
- kas projekti on koostanud ja allkirjastanud pädev isik; 
- kas kõik vajalikud kooskõlastused on olemas;  
- kas projekt vastab kõigile kõnesolevas seaduses sätestatud nõuetele ja kas see on läbinud 
ekspertiisi, kui ekspertiis on nõutav; 
- kas ehitusloa taotleja on tasunud kõik maksud, sissemaksud ja muud kohustused riigi ees; 
- kas taotlejal on õigus sellele maale ehitada. 
 
Uus-Meremaal võib ehitustöid teha ainult ehitusloa alusel. Selle nõude rikkumine on karistatav 100 
000 dollarit ja kui rikkumist jätkatakse, siis 10 000 dollarit iga päeva eest, mil rikkumine jätkub (p 40).   
 
Järgnevaid ehitustöid võib teha ilma loata: 
1) riigi ehitised ja nende ehitustööl; 
2) loetletud ehitustööd (loetelu mitmel leheküljel), näiteks akende vahetus jne; 
3) ükskõik, milline ehitustöö, mille puhul loa taotlemine ei oleks praktilistel kaalutlustel mõeldav, nt 
avariitööd; 
4) energiatööd (gaasi- ja elektritööd). 
 
Ehitusloa regulatsioon sisaldab lisaks tavapärasele menetlussätetele ka muudatusi ehitusloas ja/või 
ehitusloa aluseks olnud projektis, sealhulgas on käsitlemist leidnud ka tuletõrje kaasamine. Eraldi on 
sätestatud, et ehitusluba ei välista teistest seadustest tulenevate nõuete järgimise kohustust.  
 
Itaalia ehitusseaduse art 10 L sätestab, et ehitusloale on allutatud tegevused, mis toovad endaga 
kaasa linnaehituslikud/urbanistilised ja ehituslikud muudatused. Sellised muudatused on: 
1. uute ehitiste ehitamine; 
2. uuesti ehitamine;  
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3. uuesti ehitamine, mis toob kaasa ehitise osa muutmise võrreldes varasemaga, kui muutub korterite 
arv, maht, pindala ja välised muudatused ning kasutusotstarve. 
 
Soome planeerimis- ja ehitusseaduse sätestab, et ehitamiseks peab olema ehitusluba. Samuti siis, kui 
tehakse selliseid remondi- või muutmistöid, mis on võrreldavad ehitamisega, näiteks ehitise 
laiendamine või korruste juurdeehitamine. Lisaks on vaja ehitusluba siis, kui tegevusel võib olla mõju 
ehitise kasutajate turvalisusele ja tervisele. Ehitusluba on nõutav ka ehitise või selle osa 
kasutuseesmärgi oluliseks muutmiseks. Loa andmise kaalumisel võetakse arvesse kasutuseesmärgi 
muutmise mõju planeeringu elluviimisele ja muule maakasutusele ning ehitise nõutavaid omadusi. 
Luba eeldavaks kasutuseesmärgi muutmiseks on muu hulgas suvila ümber ehitamine alaliseks 
elamiskohaks. Ajutise ehitise püstitamisel võidakse ehitusluba asendada nõutava tähtajaga, kui 
kauaks ajaks ehitist püstitada võib. 
 
Taani ehitusseadus sätestab, et ehitamist (uusehitise püstitamine, ehitise ümberehitamine, ehitise 
kasutusotstarbe muutmine, ehitise lammutamine) ei tohi alustada ehitusloata (§ 2). Ehitusloa võib 
jagada osalubadeks, kui kohaliku omavalitsuse arvamuse kohaselt võib ehitamist alustada ka nii, et 
kõik ehitusprojekti käsitlevad asjaolud oleksid lõplikult selged. Taani ehitusseaduse § 16 sätestab, et 
kohaliku omavalitsuse üksus võib ehitusloa taotlejalt nõuda nende andmete esitamist, mis on vajalikud 
taotluse hindamiseks.  
 
Võrdlusriikide õiguse kohaselt on ehitusloa instituut olemas kõikides riikides (Iirimaal on tegevuse 
alustamise teatis). Erinevused võrdlusriikide vahel seisnevad selles, millise tegevuse jaoks ehitusluba 
nõutakse. Ühtse parameetrina võib välja tuua, et ehitusluba on vaja uue ehitise püstitamisel või 
rajamisel ning ehitise (olulisel) muutmisel. On riike, kes annavad ehitusloa ka kasutusotstarbe 
muutmisel ehk teisisõnu käsitlevad ehitamist kasutamisena (Saksamaa, Itaalia, Taani). Võrdlusriikide 
õiguse kohaselt annab ehitusluba õiguse ehitada sellel näidatud mahus ja kohal. Ehitusloa saamisega 
võib ehitustöödega alustada. Ehitusluba on vajalik eelkõige siis, kui ehitustegevusega kaasneb mõju 
ümbritsevale. Ehitusloa andmise käigus tuleb lahendada naabrusõigustega seonduvad küsimused. 
Ehitusloa andmise menetluse puhul on mõnedel võrdlusriikidel lihtsustatud kord (Saksamaa, Itaalia, 
Sloveenia). Enamasti on lihtsustatud korra sisuks teavitamine. Teavitamisel kontrollitakse peamiselt 
vastavust planeeringutele.  
 
§ 27 lõige 2 sätestab, et ehitusluba on nõutav käesoleva seadustiku lisas 1 kirjeldatud juhtudel. 
Käesoleva sätte eesmärk on näidata ära, et ehitusloakohustuslikkus tuleneb seaduse lisast 1. lisa 1 
loomise eesmärk oli, et tegevuste ja eriliigiliste ehitiste üleslugemine seaduses on ebaselge ning 
koormaks liialt seaduse teksti. lisa 1 loomise aluspõhimõtete osas vaata lisa 1 kirjeldavat osa 
seletuskirja lõpust.  
 
 
§ 38. Ehitusloa andmiseks pädev asutus 
 
§ 38 lõige 1 sätestab, et ehitusloa annab kohaliku omavalitsuse üksus, kui seaduses ei ole sätestatud 
teisiti. Ehitusloa andjana on sätestatud pädev asutus, et vastav säte sobiks kohaldamiseks EhS 
eriosas, kus võidakse sätestada, et ehitusloa andja on mõni teine haldusorgan. Selle sätte teine lõige 
täpsustab, et pädev asutus on üldjuhul kohaliku omavalitsuse üksus. Edaspidi kasutatakse seaduse 
tekstis läbivalt pädeva asutuse mõistet, et hõlmata nii kohalikku omavalitsust kui ka teisi ehitusloa 
andjaid. Eriosas võib olla täpsustatud, et ehitusloa andja on näiteks Tehnilise Järelevalve Amet või 
Maanteeamet. Preventiivse ja järelkontrolli osas vaata ülesannete jagunemise kohta täpsemalt riikliku 
järelevalve osa selgitusi.  
 
Kehtivas EhS-s on ehitusluba § 22 lõike 1 kohaselt kohaliku omavalitsuse või riigi nõusolek 
ehitamiseks. Seega on juba kehtivas EhS-s EhS eelnõuga sarnane süsteem, üldine ehitusloa andja 
kehtiva õiguse kohaselt on kohaliku omavalitsuse üksus ning avalikku veekogusse ehitamisel 
Tehnilise Järelevalve Amet.  
 
§ 38 lõige 2 kehtestab, et kui ehitusloa taotlus sisaldab ehitisi, mille ehitamise alus on riigi 
eriplaneering, siis annab ehitusloa Tehnilise Järelevalve Amet, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. 
Sätte eesmärk on reguleerida olukorda, kus ehitisi planeeritakse riigi eriplaneeringu alusel. Riigi 
eriplaneeringu menetlus on PlanS-s sätestatud erimenetlus, mis võimaldab riigil planeerida suure 
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riikliku huviga või olulist mõju omavaid ehitisi, millel on maakonnaülene mõju. Ehitiste täpsem nimekiri 
on esitatud PlanS-s.  
 
§ 38 lõige 3 sätestab, et kui ehitusloa taotlusega esitatav ehitusprojekt sisaldab ehitisi, mille osas on 
ehitusloa andmine riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse pädevuses, siis annab ehitusloa Tehnilise 
Järelevalve Amet, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Sätte eesmärk on võimaldada isikutel vältida 
dubleerivaid menetlusi. Näiteks võib selline olukord ilmneda, kui ehitatakse raudteed ja selle kõrvale 
hoonet, kus reisijad saavad rongi oodata ja kauplustes käia. Kuna raudtee ning hoone on 
omavahelises seoses, sest hoone ehitatakse raudtee tõttu, on mõistlik mõlema ehitise osas koostada 
korraga terviklik ruumilahendus ning menetleda ehitiste ehitamist koos. Raudteele annab EhS eriosa 
kohaselt ehitusloa Tehnilise Järelevalve Amet. Hoonele peaks aga ehitusloa andma kohalik 
omavalitsus.  
 
Sätte eesmärk ei ole vähendada kohaliku omavalitsuse rolli või tema pädevust piirata, vaid 
võimaldada isikule esitada taotlus ja saada selle kohta tagasisidet ühelt haldusorganilt. Kui üks 
haldusorgan kooskõlastab ja küsib arvamuse erinevatelt asutustelt ja isikutelt ning teeb seejärel 
muudatusi ehitusprojektis, ei pea isik esmalt menetlema ühte ehitusluba ja seejärel teist ehitusluba, 
mis võivad hilisemalt olla üksteisega vastuolus. Kohalikul omavalitsusel on vastavas menetluses 
oluline roll kooskõlastajana. Kui taotlus jäetakse kooskõlastamata õigusaktis sätestatud alusel või 
viidatakse vastuolule planeeringuga, siis ei pruugi selles osas olla enam võimalik ehitusluba anda. Eriti 
oluline on taotluse kooskõla kohaliku omavalitsuse planeeringutega (kohaliku omavalitsuse 
autonoomia). Kui aga vastuolud on võimalik lahendada, siis annab ehitusloa Tehnilise Järelevalve 
Amet ning ehitusluba kehtib ka kohaliku omavalitsuse territooriumil ehitusprojektis näidatud 
tavapäraste hoonete osas.  
 
§ 38 lõige 4 sätestab, et kui ehitusloa taotlusega esitatav ehitusprojekt sisaldab ehitisi, mille osas on 
ehitusloa andmine mitme riigiasutuse pädevuses, siis annab ehitusloa Tehnilise Järelevalve Amet, kui 
seaduses ei ole sätestatud teisiti. Sätte eesmärk on reguleerida olukorda, kus ehitusprojekt võib 
sisaldada erinevaid riigi pädevuses olevaid ehitisi. Käesoleva eelnõu kontekstis võib selline 
topeltpädevus tekkida Tehnilise Järelevalve Ameti ja Maanteeameti vahel. Tegu on tõenäoliselt 
harvade ja erandile olukordadega, kus riigimaantee ehitamine puudutab sisuliselt näiteks raudteid. 
Samas ei ole välistatud, et tulevikus võivad sellised kattuvad pädevused tekkida. Näiteks võib tekkida 
kattuv huvi maaparandussüsteemide ehitamisel ning teede rajamisel. Viimasel juhul oleks aga vajalik 
erinorm, sest Tehnilise Järelevalve Ametil ei ole vastavas menetluses sisulist rolli.  
 
 
§ 39. Ehitusloa taotlus 
 
§ 39 lõige 1 sätestab, et ehitusloa taotlus ja sellega seonduvad dokumendid esitatakse pädevale 
asutusele elektrooniliselt ehitisregistri kaudu. Kui ehitusloa taotluse ja sellega seonduvate 
dokumentide ehitisregistri kaudu esitamine ei ole võimalik, esitatakse need pädevale asutusele ning 
pädev asutus kannab andmed ehitisregistrisse. Ehitusloa taotlus tuleb esitada ehitisregistris. Kui isikul 
ei ole võimalik elektrooniline ehitusloa taotluse esitamine, võib need esitada ka paberkandjal või 
mõnes muus formaadis pädevale asutusele, kellel on kohustus esitatud andmed ehitisregistrisse 
kanda.  
 
Taotluse sisu tuleb pädeval asutusel iseseisvalt ehitisregistrisse kanda. Taotluse esitamisega on 
seotud ka lõige 4, kus taotluse vorminõuete sätestamiseks on antud volitusnorm majandus- ja 
kommunikatsiooniministrile. Ehitisregistrisse esitamine ja vorminõuete sätestamine tagab taotluste 
esitamise ühtsuse ja võrreldavuse. Taotlus ja esitatavad tingimused on avalikud, kui ei esine 
juurdepääsupiirangu sätestamise alust.  
 
Ehitusloa taotluse esitaja isik ei ole piiratud, et võimaldada paindlikumalt loataotlust esitada. 
Eelduslikult on kinnisasja omanik teadlik, et tema kinnisasjale soovitakse ehitada. Selleks, et välistada 
pahatahtlik omaniku õiguste rikkumine, tuleb igal juhul kinnisasja omanik ehitusloa menetlusnormide 
kohaselt kaasata. Ehitusloa taotleja osas on kehtiva EhS osas leitud, et 1.05.2009 tehtud 
muudatustega läks EhS regulatsioon keerukamaks, sest ehitusloa taotluse võib esitada ainult omanik. 
Samuti sätestati keerukas normistik korterelamute tõttu, kus kaasomandis olevaid ehitise osi on teiste 
omanike teadmata rekonstrueeritud ning see on hiljem tekitanud vaidlusi kasutusloa saamisel. 
Huvigruppide arutledes leiti, et taastada võiks kuni 2009. a kehtinud regulatsiooni, kus ehitusluba võis 
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taotleda igaüks. Toodi välja, et varasem regulatsioon ei olnud hea, sest kaasomanikud ei teadnud 
oma õigusi ja said liiga hilja teada, et nende varaga on hakatud midagi tegema. Ehitada soovija ei 
teavitanud kõiki kaasomanikke. Leiti, et (kaas)omanik tuleb menetlusse kaasata niikuinii. Lahtine on 
vaid küsimus kes peaks kaasamise eest hoolitsema: kas kohaliku omavalitsuse üksus või ehitada 
sooviv isik.  
 
Itaalia õiguses antakse ehitusluba ehitise omanikule või isikule, kellel on õigus seda taotleda. 
Ehitusluba on üleantav koos ehitisega pärijatele või õigusjärglastele. Ehitusluba ei tohi kaasa tuua 
kolmandate isikute õiguste kitsendamist. Ehitusluba antakse kooskõlas linnaehituslike nõuete, 
ehitusnormide ja ohutusõigusega. Kui ehitusloa taotlus on vastuolus linnaehituslike nõuetega, siis 
peatatakse taotluse menetlemine kuni on tagatud linnaehituslikele nõuetele vastavus.  
 
§ 39 lõige 2 kehtestab, et ehitusloa taotluses esitatakse: 
1) taotleja nimi, kontaktandmed, esitamise kuupäev ja taotleja allkiri; 
2) ehitusloa kättetoimetamise viis; 
3) ehitamisega hõlmatava kinnisasja andmed ja katastritunnus 
4) ehitusloa taotlemise eesmärk;  
5) ajutise ehitise ehitamise korral ehitise kasutamiseks taotletav aeg; 
6) ehitusprojekti koostanud isiku andmed, kui ehitusprojekti nõuetele vastavust kontrollis projekti 
koostajast sõltumatu pädev isik, siis ka tema andmed; 
7) seaduses sätestatud juhul energiatõhususe miinimumnõuetele vastavuse andmed või 
energiamärgis;; 
8) andmed riigilõivu tasumise kohta. 
 
Vastavalt HMS-i § 14 lõikele 3 peab kirjalik taotlus sisaldama taotluse esitaja nime, selle selgelt 
sõnastatud sisu, esitamise kuupäeva ja taotleja allkirja, haldusakti või muu dokumendi 
kättetoimetamise soovitavat viisi ja selleks vajalikke kontaktandmeid ning muid õigusaktidega 
ettenähtud andmeid. HMS võimaldab lisaks seal loetletud andmetele küsida muid õigusaktis ette 
nähtud andmeid. EhS-s on muude andmetena loetletud ehitise kasutamise otstarve, ajutise ehitise 
ehitamise korral ehitise kasutamiseks taotletav aeg ja teave riigilõivu tasumise kohta. Selguse huvides 
on HMS-st tulenevad nõuded käesolevas sättes lahti kirjutatud.  
 
Ehitamisega hõlmatava kinnisasja andmed tuleb esitada selleks, et oleks aru saada, millisele 
kinnisasja kasutamisele esitatakse ehitus- ja maakasutustingimused. Ehitisregistri rakenduse 
kasutamisel ei peaks nende andmete esitamine olema raske, sest andmed peaksid üle kanduma 
kinnistusraamatust. Kinnisasja andmed on olulised ka siis, kui ehitusloa taotlust ei esita kinnisasja 
omanik. Andmed võimaldavad kontrollida, kas menetlusse tuleb kaasata kinnisasja omanik.  
 
Ehitusloa taotlemise eesmärgi all on mõeldud, et taotluses määratletaks, millise ehitise liigi ning 
ehitamise liiga on tegu vastavalt lisale 1. Taotluses tuleb lisaks määratleda ajutise ehitise 
kasutamiseks taotletav aeg. Ajutise ehitise definitsioon on antud käesoleva seaduse üldosas. Ajutise 
ehitise kohta käivate andmete esitamine on vajalik, sest ajutise ehitise kasutamise aeg muutub hiljem 
ehitusloa kõrvaltingimuseks. Määratud ajaline piirang on ehitusloa omajale kohustuslik. Kui ehitist 
soovitakse ehitada kauemaks kui viieks aastaks, ei ole tegu ajutise ehitisega ning taotleja peab 
järgima tavapärast loamenetlust, sealhulgas planeerimisseadusest tulenevaid nõudeid. Ajalise 
piirangu lõppemisel tuleb taotleda uus ehitusluba või ehitis lammutada. Ajutise ehitise ajaline 
lubatavus (kuni viis aastat) ning uue kõikidele nõuetele vastava ehitusloa andmine on ehitusloa andja 
kaalutlusotsus.  
 
Ehitise kasutamise otstarvet on vaja nimetada, sest selle järgi saab loa menetleja hinnata 
ehitusprojekti vastavust detailplaneeringule ja projekteerimistingimustele. Samuti on võimalik selle 
kaudu määratleda ehitusloa õiguslikud piirid. Ehitise nimetuse määramine on vajalik, et anda edasi 
ehitise iseloomulik tunnus, mille järgi on võimalik seda teistest eristada. Ehitise nimetus kantakse 
ehitisregistrisse ka vana EhS kohaselt.  
 
Seaduses sätestatud juhul tuleb esitada pädeva isiku andmed. Seaduses sätestatud juhuks tuleb 
pidada asjatundlikkuse põhimõttest tulenevaid juhtumeid ning sellele lisanduvat nimekirja isikutest, kes 
peavad oma pädevust tõendama. Ehitusprojekti koostanud isiku andmed on olulised, sest 
ehitusprojekti peab koostama pädev isik. Isiku nime järgi saab pädev asutus kontrollida, kas 
ehitusprojekt oli koostatud piisavate teadmistega isik. Vastavalt eriosas sätestatule, peab teatud 
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hoonetel olema energiamärgis ning selle olemasolu tuleb pädeval asutusel kontrollida. Teave riigilõivu 
tasumise kohta on vajalik esitada selleks, et ehitusloa menetleja saaks ehitusloa menetlust algatada. 
 
§ 39 lõige 3 sätestab, et koos ehitusloa taotlusega esitatakse nõuetele vastav ehitusprojekt. Kui 
ehitusprojekti nõuetele vastavust kontrollis ehitusprojekti koostajast sõltumatu pädev isik, esitatakse 
ka tema arvamus. Ehitusloa taotlusele lisatakse ehitusprojekt. Ehitusprojekt peab vastama 
ehitusprojektile esitatud nõuetele. Nõuded ehitusloa taotlemiseks vajaminevale projektile esitatakse 
alamastme õigusaktis. Teatud juhtudel tuleb ehitusprojekt lasta üle kontrollida selleks pädeva isiku 
poolt, sellisel juhul tuleb ka viimase arvamus lisada ehitusprojektile.  
 
§ 39 lõige 4 kehtestab, et ehitusloa taotluse ja ehitusloa vorminõuded ja taotluse esitamise korra 
kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister määrusega.. Käesolev norm on sätestatud selleks, 
et võimaldada ühtlustada ehitisregistrisse esitatava ehitusloa taotluse ja antava ehitusloavormi. Vorm 
tähenda, millised täpsed andmed tuleb esitada. Vormi sisu kujuneb seaduses sätestatud nõuete 
alusel, näiteks on eraldi võimalik märkida taotlemise alus, ehitise ja ehitamise liik, ehitise parameetrid 
ja muud olulised andmed taotluse rahuldamiseks. Kuna tegu on seadust järgiva vormistuslikke 
nõudeid kujundava rakendusaktiga, ei ole tegu kohaliku omavalitsuse enesekorraldusõigust riivava 
alamaktiga. 
 
 
§ 40. Ehitusloa taotluse kontroll ja taotluse läbi vaatamata jätmine 
 
§ 40 kehtestab, et pädev asutus kontrollib ehitusloa taotluse saamisel selle nõuetele vastavust ja 
tagastab taotluse läbi vaatamata, põhjendades seda, kui ehitusloa andmine on ilmselgelt võimatu. 
 
Ehitusloa menetluse reguleerimine on uuenduslik kuna menetlus on jaotatud kahte etappi. Taotluse 
esitamisel kontrollitakse taotluse formaalset nõuetele vastavust, mille järel algab ehitusloa menetlus, 
kus selgitatakse välja materiaalsete nõuete järgimine. Taotluse formaalne kontroll on vajalik, et 
ehitusloa menetleja ei peaks alustama taotluse sisulise kontrolliga ning seejärel tegema ehitusloa 
andmisest keeldumise otsust. Vastava menetlusetapi eristamine õigusakti tasemel peaks eelduslikult 
hoidma kokku haldusorgani, aga ka taotleja aega.  
 
Menetluse mõtteliselt kahte etappi jagamine ei tähenda, et ehitusloa menetluse alustamiseks oleks 
vajalik eraldi otsus. Kui ehitusloa taotluse kontrollimisel tuvastatakse, et kõik vajalikud andmed on 
olemas ning ei esine ehitusloa menetluse alustamist välistavaid asjaolusid, siis läheb ehitusloa 
menetlus edasi. Kui pädev asutus tuvastab, et ehitusloa taotluses on olulised puudused, näiteks ei 
esitatud ehitusprojekti, siis ehitusloa taotlus tagastatakse. Kui ehitusloa taotlusega on tasutud riigilõiv, 
siis tagastatakse ka riigilõiv.  
 
Ehitusloa taotluse saamisel kontrollitakse, kas ei esine asjaolusid, millal ehitusloa andmine oleks 
ilmselgelt võimatu. Ilmselge võimatuse hindamisel tuleb hinnata asjaolusid, mille tõttu ehitusloa 
andmine ei oleks taotlejale võimalik. Sisuliselt on tegu HMS-i § 14 lõike 6 punktis 2 sätestatud 
asjaoluga, kus haldusorgan tagastab taotluse seda läbi vaatamata seadusega sätestatud juhtudel. 
Sellisteks asjaoludeks saab EhS mõistes näiteks lugeda olukorda, kus ehitusloa andmiseks puudub 
ehitusõigus. Ehitusõiguse puudumine tuleneb detailplaneeringu või teatud juhtudel 
projekteerimistingimuste puudumisest, kui nende koostamine oli kohustuslik.  
 
Ilmselge võimatuse hindamisel tuleb lähtuda ehitusloa andmise aluse sättest, kus on öeldud, et 
ehitusluba antakse, kui esitatud ehitusprojekt vastab õigusaktides sätestatud nõuetele, eelkõige 
detailplaneeringule või projekteerimistingimustele ja ehitisele ja ehitamisele esitatud nõuetele. 
 
 
§ 41. Ehitusloa menetlus 
 
§ 41 lõige 1 kehtestab, et ehitusluba antakse, kui ehitusluba antakse, kui esitatud ehitusprojekt vastab 
õigusaktides sätestatud nõuetele, eelkõige detailplaneeringule või projekteerimistingimustele ja 
ehitisele ja ehitamisele esitatud nõuetele. Seaduses sätestatud juhul peab ehitis vastama riigi 
eriplaneeringule. Kõnesolev säte kehtestab ehitusloa menetluse kontrollieseme. Pädev asutus 
kontrollib ehitusloa menetluses ehitusprojekti vastavust detailplaneeringule, projekteerimistingimustele 
ja ehitusprojektile esitatud nõuetele. Ehitusloa taotlemiseks vajalikule projektile esitatavad nõuded 
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sätestatakse määruses. Ehitusprojekti koostab pädev isik ja allkirjastab selle. Välistatud ei ole, et 
eriosade järgi võib pädevale asutusele suunatud kontrolliese muutuda. See loetelu on vajalik, et 
pädevale asutusele oleks selge, mis on tema kohustused. Pädev asutus saab ehitusprojekti puhul 
kontrollida ehitusprojekti vastavust ehitusprojektile esitatud nõuetele. Sisuliselt saab pädev asutus 
hinnata, kas ehitusprojekt koosneb ettenähtud osadest  ning kas selle on allkirjastanud pädev isik. 
Pädev asutus ei pea tegema ehitusprojekti sisulist kontrolli , vaid piisav on formaalsete nõuete kontroll.  
 
Võrdlusriikide õigusest võib välja tuua, et Saksamaal algab ehitusloa menetlus samuti taotlusega, mille 
allkirjastavad ehituse tellija ning projekteerija. Sõltuvalt liidumaast esitatakse see taotlus kas kohalikule 
omavalitsusele või ehitusjärelevalveametile. Ehitusjärelevalve ameti alumine aste, mis tegeleb ka 
ehitusloa menetlusega, on tihti kohaliku omavalitsuse organ, näiteks linnavalitsus. Järgmised astmed, 
nagu ka ehitusjärelevalve üldiselt, on riiklikud (st liidumaade pädevuses).
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MBO § 64 järgi kontrollib ehitusjärelevalveamet ehituslike rajatiste vastavust esitatud nõuetele (BauGB 
§-d 29–38), ehituskorras toodud nõuetele ning teistele avalik-õiguslikele nõuetele. Vastavuse 
kontrollimisele kaasatakse kohalik omavalitsus (BauGB § 36 lg 1 ls 1) ning teatud juhtudel, kui 
liidumaa valitsus on oma määrusega niimoodi määranud, ka kõrgem haldusasutus (BauGB § 36 lg 1 ls 
4). MBO § 69 täiendab kohaliku omavalitsuse kaasamise nõuet ning sätestab, et ära tuleb kuulata ka 
muud ametid, kelle kaasamine või ärakuulamine on õigusnormiga ette nähtud või kelle seisukoha või 
nõusolekuta ei ole ehitusloataotlust võimalik hinnata. Lisaks näeb MBO § 70 ette (ainult

105
) piirnevate 

kruntide omanike (otseste naabrite) kaasamise. 
 
Ehitusluba tuleb anda, kui ehitusprojektile ei seisa vastu ükski avalik-õiguslik nõue, mida 
loamenetluses kontrollida tuleb (MBO § 72 lg 1). Ehitustegevusega tohib alustada alles siis, kui 
ehitusluba on jõudnud ehituse tellija kätte ning kui vajalikud ohutust tõendavad dokumendid ja 
ehitamisega alustamise teade on esitatud ehitusjärelevalveametile (lg 6). 
 
§ 41 lõige 2 kehtestab, et pädev asutus otsustab keskkonnamõju hindamise algatamise vajaduse. 
Ehitusloa taotluse saamisel tuleb kontrollida, kas koos loamenetlusega on vajalik algatada ka 
keskkonnamõjude hindamine. Keskkonnamõjude hindamise alused ja nõuded tulenevad KeHJS-st. 
Tegu on oma iseloomult teavitava sisuga sättega.  
 
§ 41 lõige 3 sätestab,  
(3) Ehitusloa kõrvaltingimusena võib eelkõige sätestada: 
1) ehitusloa kehtivusaja piiramise ajutise ehitise lammutamise tähtajaga; 
2) ehitusloa muutmisvõimaluse seoses samale kinnisasjale antud mitme ehitusloa kehtivusega;  
3) ehitusloa tähtaja muutmise võimaluse; 
4) ehitise või ehitamise keerukusest tulenevad lisatingimused ehitamiseks või 
5) ehitusprojekti üle kontrollimise. 
 
Ehitusloa kõrvaltingimusena võib sätestada ajutise ehitise lammutamise tähtaja, kohustuse Loetletud 
juhtudel on pädeval asutusel õigus sätestada ehitusloa kõrvaltingimusi. Kui isik taotleb ehitusloa 
ajutise ehitise ehitamiseks, siis peab pädev asutus määratlema, millal tuleb ajutine ehitis lammutada. 
Pädeval asutusel on diskretsiooniõigus viie aasta piires. See tähendab, et pädev asutus saab 
vajadusel ka kehtestada lühema tähtja ajutise ehitise kasutamiseks.  
 
Lisaks on sätestatud, et haldusorgan saab haldusaktis näha ette võimaluse hilisemalt antud luba 
muuta, kui ühele kinnisasjale antakse mitu ehitusluba, mille reguleerimisalad võivad kattuda. HMS 
kohaselt on tegu muutmisvõimaluse reserveerimisega haldusaktis, mis välistab HMS §§-de 64-70 
kohaldamise, mis tähendab, et nendes sätetes kehtestatud piirangud ei rakendu.

106
 Näiteks võib 

sellise reservatsiooni sätestamine olla vajalik, kui tegu on mitmeetapilise ehitamisega, mille osas 
koostatakse igakordselt ehitusprojekt ja antakse uus ehitusluba. Siis võib olla mõistlik, et eelnevas 
ehitusloas kehtestatakse võimalus hilisemalt ehitusluba kehtetuks tunnistada, kui seda võib hakata 
täiendama uus ehitusluba. Samuti on võimalik seda lisatingimust kasutada osaehitusloa andmisel.  
 
Sarnane alus lisatingimuse sätestamiseks on – ehitusloa tähtaja muutmise võimaluse sätestamine. 
Antud lisatingimus võimaldab haldusaktis ette näha, et selle kehtivuse tähtaega on võimalik muuta. 
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Sisuliselt täiendab antud alus ehitusloa kehtivuse sätet, mis ütleb, et ehitusluba kehtib 5 aastat ning 
kui ehitamisega on alustatud, siis ehitusluba kehtib seitse aastat. Säte võimaldab ehitusloaga anda n.-
ö. pikendatud tähtaja. Ehitusloa kehtivuse tähtaja muutmine on haldusorgani kaalutlusotsus, mis peab 
olema põhjendatud, eelkõige arvestades avalikke ja kolmandate isikute õigusi.  
 
Veel on võimalik lisatingimusi anda ehitise või ehitamise keerukusest tulenevalt. Ehitise või ehitamise 
keerukus tähendab, et vastava tegevusega võivad kaasneda olulised mõjutused näiteks 
naaberkinnisasjadele. Pädev asutus võib lisatingimustega kehtestada, et tuleb võtta täiendavaid 
meetmeid takistamaks naaberkinnisasja varisemist, vajumist või muid ohutust tagavaid meetmeid. 
Samuti võivad lisatingimused seonduda liikluskorralduse muutmise või ajutiste ehitise ehitamisega, 
selleks et hõlbustada ehitustegevust. Lisatingimused võivad hõlmata ka naaberkinnisasja kasutamist, 
kuid sellisel juhul tuleb naaberkinnisasja omanik kindlasti menetlusse kaasata ning kaaluda, kas 
lisatingimustest tekkida võiv riive omandipõhiõiguse vms on proportsionaalne.  
 
Lisatingimusi võib esitada seoses ehitusprojekti üle kontrollimisega. See alus seondub eelkõige 
keeruliste või suurte rahvahulkade kogunemisega ehitistega. Lisatingimuse võib esitada suunatuna 
tulevikku. See tähendab, et põhiprojekti valmimisel tuleb ehitusprojekt lasta üle kontrollida. Nõude 
täitmist saab kontrollida järelevalve käigus, aga ka kasutusloa taotluse esitamisel.  
 
§ 41 lõige 4 kehtestab, et põhjendatud juhul on pädeval asutusel õigus nõuda ehitustehniliste 
uuringute tegemist või olemasolevate uuringute täpsustamist. Uuringute tulemustega tuleb arvestada 
ehitusprojekti koostamisel. Põhjendatud juhtudel on pädeval asutusel õigus lisaks nõuda ehitusprojekti 
aluseks olevate uuringute tegemist, olemasolevate uuringute täpsustamist ja/või ehitusprojekti 
ülevaatamist pädeva isiku poolt. Ehitusprojekti aluseks olevad uuringud on sätestatud ehitusprojekti 
uuringuid kirjeldavas paragrahvis. Lisauuringute nõudmist tuleb põhjendada ning see on võimalik, kui 
pädev asutus tuvastab, et ehitusprojekti aluseks olevaid uuringuid ei ole teinud pädev isik, kui ehitise 
omaduste tõttu oleks olnud vajalik teha teatud uuringuid või kui tehtud uuringud on ilmselgelt 
ebapiisavad. Lisauuringute nõudmine peab olema seotud EhS-s sätestatud nõuete täitmisega - 
ühesõnaga neil peab olema selge väljund, mis on esitatud ehitusprojektis jäetud kajastamata. Pädev 
asutus võib samuti nõuda ehitusprojekti auditit. Ehitusprojekti auditit saab nõuda ehitusprojektile, mille 
puhul on ehitusprojekti auditi tegemine kohustuslik.  
 
§ 41 lõige 5 sätestab, et pädev asutus võib nõuda, et ehitusprojekti kontrolliks vastavalt käesoleva 
seaduse § 14 lõikele 3 punktile 3 üle ja annaks oma hinnangu selle nõuetele vastavuse kohta 
sõltumatu ja pädev isik, kui esineb kaalukas põhjus kaheldapõhjendatud kahtlus ehitusprojekti 
nõuetele vastavuses. Ehitusprojekti kontrollimise kohta vaata täpsemalt vastava sätte selgituse 
juurest.  
 
Võrdlusriikidest võib välja tuua, et Sloveenias on samuti sätestatud, et teatud juhtudel teostatakse 
ehitusprojektile auditeid (ekspertiise), mille eesmärk on kontrollida, kas ehitusprojekt vastab 
ehitustööde olulistele nõuetele, kas see on kooskõlas planeeringutega ja tehniliste normidega ning kas 
see on funktsionaalne, tõhus, ohutu ja kuluefektiivne. Ehitustööde käigus on omanikujärelevalve 
teostajal kohustus kontrollida, kas ehitatav ehitis vastab ehitusloa aluseks olnud projektile. Seaduse 
artikkel 3 sätestab tingimused ehitamise alustamiseks – ehitamist võib alustada ehitusloa alusel ja 
sellisel juhul peetakse ehitusluba lõplikuks õiguslikus mõttes. Vaatamata ehitusloa instituudi 
olemasolule, võib huvitatud isik alustada ehitamisega omal vastutusel ka ilma ehitusloata tingimusel, 
et järgitakse planeeringuid ja selle rakendusmäärust, naabrite huvisid ja seadusandlikke akte. Sellisel 
juhul kehtivad tavalised (tsiviilõiguslikud) õiguskaitsevahendid.  
 
§ 41 lõige 6 kehtestab, et pädev asutus koostab ehitusloa eelnõu ja korraldab selle kohta 
elektroonilise arvamuste kogumise ja kooskõlastamise ning annab ehitusloa 30 päeva jooksul taotluse 
esitamise päevast arvates. Pädev asutus annab kooskõlastamiseks või arvamuse avaldamiseks kuni 
10 päeva. Ehitusloa andmise tähtaega on avalike konsultatsioonide tulemusel pikendatud 30 päevani. 
Algselt oli eelnõus välja pakutud 20 päeva, kuid see ei vastanud huvigruppide hinnangul reaalsusele. 
Kuna muudetud on ka kooskõlastamise ja arvamuse andmise norme, siis võiks eeldada, et 30 päeva 
jooksul on võimalik ehitusluba saada.  
 
Kehtivas EhS-s on ehitusloa taotlemisega seotud suurimaks probleemiks on selle menetlemisega 
seonduv bürokraatia. Ehitusloa taotlejal ei ole mõistlikul viisil võimalik enne dokumentide esitamist 
tuvastada, kellega ehitusprojekt kooskõlastada tuleb. Kuna ehitamist reguleerivad erinevad õigusaktid, 
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on ka kooskõlastavad institutsioonid väga erinevad. Üldjuhul tuleb kõik ehitusprojektid kooskõlastada 
Päästeametiga ja kõikide võrguvaldajatega, keda ehitustegevus võiks puudutada olenemata sellest, 
kas võrguga soovitatakse liituda või mitte. Ehitusloa regulatsioon on kehtivas EhS-s raskesti leitav ja 
jälgitav ning osaliselt mitte päris eesmärgipäraselt rakendunud. Alljärgnevalt esitatakse loetelu 
olulisematest kitsaskohtadest, mis on seotud kehtivas EhS-s ehitusloa regulatsiooniga. Ehitusloa 
andmise kui haldusmenetluse eriliigi lahtimõtestamine on jäänud rakendajate ja kohtute teha. 
Praktikas on tekkinud arusaamatused, sest EhS-s reguleeritud menetlusi ei osata siduda halduse 
üldpõhimõtetega. Õigusselguse huvides oleks ehitusluba käsitlev osa seadus üles ehitada lähtudes 
HMS-st. 
 
§ 41 lõige 7 sätestab, et pädev asutus kaasab menetlusse taotluses märgitud kinnisasja omaniku, kui 
taotlust ei ole esitanud omanik, ja vajadusel kinnisasjaga piirneva kinnisasja omaniku. Säte toob eraldi 
välja, millised isikud tuleb ehitusloa menetlusse kindlasti kaasata. Kindlasti kaasatavateks isikuteks on 
eelkõige isikud, kelle õigusi võib ehitusloa andmine riivata. Tegu on HMS § 11 lõike 1 punkt 3 kohase 
kaasamisega. Eelnõus on kolmandate isikutena HMS mõttes käsitletud kinnisasja omanikku ja 
piirneva kinnisasja omanikku. HMS § 11 lõikes 2 nimetatud isikud, kelle huvisid võivad antavad 
ehitusluba puudutada, on võimalik menetlusse kaasata antud paragrahvi lõike 8 alusel.  
 
Käesoleva eelnõu eriosade võib olla sätestatud, et eriehitisi ehitatakse kinnisasjale, mille kinnisasja 
omanik ja ehitise omanik ei ole sama isik. Näiteks võib selline ehitis olla sideehitis, mis ei ole 
kinnisasja oluline osa. Sellises olukorras tuleb vastava kinnisasja omanik samuti menetlusse kaasata 
ning küsida tema arvamust eriehitisega kaasnevate piirangute kohta.  
 
Seoses kinnisasja omaniku kaasamisega, tuleb käsitleda ka korteriühistute menetlusse kaasamist. 
Korteriühistu, nagu iga teise juriidilise isiku puhul tuleb eristada esindamist ehk tehingu tegemist 
juriidilise isiku nimel välissuhtes ja juriidilise isiku sisemist otsustusprotsessi. Esindaja poolt 
välissuhtes tehtud tehingu kehtivust ei mõjuta üldjuhul see, kas sisesuhtes on otsused tehtud 
korrektselt. Ainult erandlikel juhtudel võib selline tehing olla tühistatav. Selles osas vaata täpsemalt 
korteriomandi- ja korteriühistuseaduse eelnõu

107
 seletuskirja § 36 kohta.  

 
Korteriomandi, aga ka kaasomandi puhul tuleb teha vahet, mida on ehitamise jaoks vaja avalik-
õiguslikult ja mida eraõiguslikult. See, et mingiks tegevuseks on vaja avalik-õiguslikku luba 
(ehitusluba), ei ütle midagi selle kohta, mida on selleks vaja kaasomanike vahelises suhtes. Näiteks, 
kui tegemist on ohuga ehitise säilimisele, siis võib iga kaasomanik teha toiminguid ohu kõrvaldamiseks 
ilma teiste nõusolekuta (kehtiva KOS § 15 lg 2, AÕS § 72 lg 4, eelnõu § 37 lg 1). Samas, ehitusliku 
muudatuse tegemiseks, mis puudutab iga korteriomanikku, kuid mis ei ole vajalik ehitise säilimiseks, 
on vaja kõigi korteriomanike nõusolekut (KOS § 16 lg 1).  
 
Kehtiva EhS üheks põhimõtteliseks probleemiks on § 23 lg 1

1 
(ja analoogne § 16 lg 1

1
), mis reguleerib 

ehitusloa taotluse esitamise õigust, sealhulgas kaasomandis oleva ehitise korral. Käesolevast 
eelnõust on nimetatud sätted välja jäetud. Korteriühistu kaasamise osas tuleb arvestada, et kinnisasja 
kaasomanikeks on korteriomanikud, mitte korteriühistu. Seega võib projekteerimistingimuste andmise 
menetlusse kaasata korteriühistu ja igat korteriomanikku ei pea eraldi kaasama, sest korteriühistu 
esindab välissuhetes korteriomanikke. Kui menetlusse kaasatakse korteriühistu, peab viimane 
pingutama, et korteriomanikud saaksid käimasolevast menetlusest aegsasti teada. Esindussuhe ei 
piira aga iga korteriomaniku kui kinnisasja kaasomaniku õigust menetluses arvamust avaldada, samuti 
tema kaebeõigust.  
 
§ 41 lõige 8 sätestab, et pädev asutus esitab ehitusloa eelnõu vajadusel: 
1) kooskõlastamiseks asutusele, kelle õigusaktist tulenev pädevus on seotud ehitusloa taotluse 
esemega ehitise või ehitamisega seotud;  
2) arvamuse avaldamiseks asutusele või isikule, kelle õigusi või huve võib ehitis või ehitamine 
puudutada.  
 
Pädev asutus kooskõlastab ehitusloa taotluse vastava valdkonna asutustega või küsib selle kohta 
arvamust. Vastava valdkonna asutuste all on eelkõige silmas peetud riikliku järelevalve teostajaid 
riikliku järelevalve peatüki järgi. Kuna ei saa välistada, et taotlus koos teiste dokumentidega tuleb 
esitada ka teistele asutustele, on see loetelu jäetud lahtiseks. Eristada tuleb kooskõlastajaid ja 
arvamuse andjaid. Kooskõlastada saab haldusorganitega, kelle pädevuses on ehitusloa andja 
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tähelepanu juhtida seadusest tulenevatele kohustustele või keeldudele. Kooskõlastaja seisukoht on 
lõppotsustajale siduv. Arvamuse andmiseks võib taotluse esitada ehitusloa andja valitud isikutele, 
kelle arvamus on ehitusloa menetluses lõppotsuse suhtes tähtis. Käesolevas sättes saab eristada 
kooskõlastamist ja kaasamist. Kooskõlastamine on HMS § 16 lõike 1 kohane teise haldusorgani 
kooskõlastus. Alljärgnevalt on toodud näitlik loetelu ministeeriumidest ja nende valitsemisala 
asutustest, kellega tuleb ehitusloa eelnõu kooskõlastada. Rõhutada tuleb, et loetelu ei ole lõplik, 
mistõttu on kooskõlastajate määramisel suur vastutus pädeval asutusel, kes vastutab õiguspärase 
ehitusloa  andmise eest. Rõhutama peab, et toodud loetelu ei ole ammendav ja seega peab iga 
konkreetse ehitusloataotluse juures hindama, kas esineda võiks veel kooskõlastajaid. 
Kooskõlastamise olemuse kohta tuleb täpsemalt vaadata projekteerimistingimuste menetluse sätte 
seletuse juurest.  
 
Järgnevalt on näitliku loeteluna esitatud ehitusloa võimalikud kooskõlastajad:  
 
Keskkonnaministeerium:  

 
- Keskkonnaamet 

- ehitusluba alusel ehitatav ehitis asub keskkonnaregistri maardlate nimistus olev 
maardlal või selle osal; 
 
- maa-alal asub kaitstav loodusobjekt (kaitseala, hoiuala, kaitsealused liigid, kivistised 
ja mineraalid, püsielupaigad, kaitstavad looduse üksikobjektid), avalikku veekogusse 
ehitise kavandamine. 
 
- ehitusloale koostatakse keskkonnamõju hindamine.  

 
Kultuuriministeerium: 
 

- Muinsuskaitseamet:  
- maa-alal asub muinsuskaitseala, kinnismälestis või nende kaitsevöönd, avalikku 
veekogusse ehitamine; 

  
Kaitseministeerium:  

- kavandatav ehitis võib kaasa tuua riigikaitselise objekti planeeritud töövõime vähenemise, 
üle 28 m kõrguste ehitiste kavandamine, avalikku veekogusse üle 28 m kõrguste 
tuulegeneraatorite kavandamine; 
- kavandatav ehitis asub riigikaitselise ehitise kaitsevööndis või kavandatav ehitis asub 
riigikaitselise ehitise mõjutsoonis. 

 
Siseministeerium: 

- üle 45 m kõrguste ehitiste ja üle 28 m tuulegeneraatorite kavandamine, avalikku 
veekogusse ehitamine; 
- kavandatav ehitis asub julgeoleku ehitise kaitsevööndis või kavandatav ehitis asub 

julgeoleku ehitise mõjutsoonis;  
 

- Politsei- ja Piirivalveamet: 
- riigi piirialadel ehitise kavandamine, liikluskorraldus, kuritegevuse riskide 
vähendamine; 

 
- Päästeamet: 

- tuleohutusnõuded; 
- maa- alal või selle vahetus läheduses asub suurõnnetuse ohuga ettevõte või ohtlik 
ehitisi jm; 

 
- Maavalitsused: 

- puutumus maavalitsuse pädevuses olevate ülesannetega, maakonnaplaneeringuga, 
üldine maakorraldus jm. 

 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium: 

- avalikku veekogusse ehitamine; 
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- Maanteeamet: 

- teede ja raudteede kavandamine, liikus ohutus, juurdepääsude tagamine jm; 
 

- Veeteede Amet: 
- veesõiduohutus, ehitamine avalikku veekogusse; 

  
- Tehnilise Järelevalve Amet: 

- sideehitised (liinirajatised), raudteed, kaevandamine, kemikaalid, lõhkematerjalid, 
ehitamine avalikku veekogusse, planeeritaval alal või selle vahetus läheduses asub 
suurõnnetuse ohuga ettevõtte või ohtliku ehitis. 

 
- Lennuamet: 

- õhuruumi üldine kasutamine, lennuohutus, lennuväljade, kopteriväljakute, üle 45 m 
kõrguste ehitiste, tuuleparkide, tuulegeneraatorite kavandamine, ehitamine lennuvälja 
kaitsevööndis.  

  
Põllumajandusministeerium:   
 

- Põllumajandusamet: 
 – maaparandussüsteemide ehitamine või neid mõjutavate ehitiste ehitamine. 

  
Sotsiaalministeerium: 
 

- Terviseamet: 
- terviseohutuse, sh müra, vibratsiooni ja kemikaalidega seotud küsimused, jm. 

 
Käesoleva lõike punktis 2 on sätestatud võimalus pädevale asutusele esitada ehitusloa eelnõu 
arvamuse avaldamiseks isikutele, kelle huvisid võib ehitusluba puudutada. Tegu on näitlikustatud 
loeteluga, millele võivad lisanduda seletuskirjas mainimata isikud. Huvitatud isikud esitavad pädevale 
asutusele arvamuse ehitusloa eelnõu kohta. Arvamus ei ole lõppotsustajale siduv. Kooskõlastatakse 
ja arvamust antakse eelduslikult ehitisregistris elektroonse menetlusena. Seega teeb 
edasisaatmistoimingud haldusorgan ise ja seega hoitakse kokku halduskoormust ja ressursse. Kui 
kooskõlastajad või arvamuse avaldajad esitavad märkusi, mille tulemusel tuleb ehitusloa taotlust või 
sellega seonduvaid dokumente muuta, siis haldusorgan annab taotlejale puuduste kõrvaldamiseks 
tähtaja. Kuna menetlus toimub ehitisregistri kaudu, on kooskõlastamise või arvamuse andm iseks ette 
nähtud kümme tööpäeva, mis peaks olema piisav puudustele viitamiseks.  
 
Pädev asutus võib põhjendatud juhul jätta eeltoodud isikud kaasamata, kui ehitusluba on võimalik 
anda eeltoodud isikute õigusi või huvisid märkimisväärselt riivamata. See säte annab ehitusloa andjale 
kaalutlusõiguse isikute kaasamiseks. Pädeva asutuse kaasamiskohustus ei ole absoluutne. Kui 
kavandatava ehitisega seonduvaid küsimusi on arutatud detailplaneeringu või 
projekteerimistingimuste andmise menetluses, saab pädev asutus arvestada nimetatud menetlustes 
väljendatud seisukohtadega. Kaasamine on kohustuslik isikute osas, kes ei ole teadlikud ehitise 
ehitamise kavandamisest.  
 
Riigikohus on mitmetes lahendites tunnustanud arvestamispõhimõtet. Lahendis nr 3-3-1-42 leiti, et 
„Riik ja omavalitsused ei tohi võimaldada isikutel enda omandiõiguse teostamisel kahjustada 
piiramatult teiste isikute ja avalikke huve (PS § 19 lg 2 ja § 32 lg 2 kolmas lause). /…/ Ehitusloa 
andmisel ei saa aga olla takistuseks igasugune naabri vara väärtuse vähenemine uue ehitise tõttu. Ka 
naabri omandiõigus ei ole piiramatu. Õigesti märgib linnavalitsus, et naaber peab taluma ehitise 
rajamist, mis on lubatud planeeringuga ja sobib ümbrusse ning on ka muidu õiguspärane.“

108
. 

Väärtuse vähenemise kohta on näiteks öeldud, et asja ümbritsev müra võib vähendada asja, sh 
korteriomandi väärtust ilma asja füüsiliselt kahjustamata juhul, kui müra segab asja kasutamist ning 
asja omanikul ei ole võimalik nõuda segamise lõpetamist. Juhul kui müra levimine kujutab endast 
õigusrikkumist, on asja omanikul õigus nõuda müra tekitamise lõpetamist või müra tugevuse viimist 
kooskõlla VÕS-i § 1055 lg 1 esimese lause alusel.

109
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Täpsemalt on õiguste rikkumise võimaluse kohta võimalik välja tuua järgnevad arvamused. Ehitusluba 
saab teoreetiliselt kellegi õigusi rikkuda juhul, kui lubatav ehitustegevus on vastuolus ehitusloa sisulisi 
või selle väljaandmise menetluslikke nõudeid sätestava õigusnormiga, millest tuleneb kellegi 
subjektiivne õigus.

110
 Ehitis ei vasta nõuetele, kui ehitis või selle projektikohane kasutamine kahjustaks 

ebamõistlikult kolmandate isikute õigusi.
111

 Näiteid võib tuua ka vastupidisest olukorrast. Riigikohus 
leidis, et „Kaebaja väide detailplaneeringu nõuete rikkumisest rekonstrueerimisel ei saa iseendast olla 
kaebuse rahuldamise aluseks, kui sellega ei kaasne kaebaja õiguste rikkumine.“

112
. Veel on 

Riigikohus leidnud, et kaebusest ei nähtu, et kaebajale kuuluks servituudist tulenev õigus keelata 
naabril püstitada ehitist üle teatud kõrguse, saada piiramata mahus loomulikku valgust või keelata 
kõike, mis võib takistada väljavaadet kinnistult. Kaebusest ei nähtu, et rekonstrueeritava hoone 
kõrguse tõttu on rikutud kaebaja õiguslikult kaitstav privaatsus.

113
  

 
Riigikogus on laiendanud AÕS-st tulenevat naabrusõiguste kaitset ja leidnud, et „Ringkonnakohus on 
andnud tõlgenduse PES §-le 54 ja leidnud ennatlikult, et kaebajat ei tulnud ehitusloa andmise 
menetlusse kaasata, sest loa andmisel on ehitusloa taotlejale kuuluva kinnisasja naabrid 
menetlusosalisteks vaid siis, kui loa andmisega kahjustatakse nende asjaõigusseaduse §-des 143–
154 sätestatud naabrusõigusi. Halduskolleegium ei nõustu selle seisukohaga ja leiab, et tulenevalt 
inimväärikuse, õigusriigi, efektiivse õiguskaitse ning hea halduse põhimõtetest tuleb haldusmenetlusse 
kaasata iga isik, kelle puhul on haldusülesannete hoolsal täitmisel võimalik ette näha, et haldusakt 
võib piirata tema õigusi. Naabrite õiguste piiramine ei välista ehitusloa andmist, kuid neile tuleb anda 
võimalus kaasa rääkida neid puudutava otsuse tegemisel.“

114
 

 
Naabrite kaebeõiguse kohta leidis Ringkonnakohus, et „Ehitusloa andmise menetluses ja 
halduskohtus kaitstav subjektiivne õigus kasvab välja juba ehitusloa andmisega kaasnevast tuntavast 
riivest naabri huvidele. PES § 43 lg-s 1 toodud nõuded, mille kohaselt peab ehitis olema projekteeritud 
ja ehitatud hea ehitustava ja üldtunnustatud reeglite järgi, sealhulgas nii et see sobiks kokku 
ümbrusega, kaitsevad avaliku huvi kõrval ka ehitamisest puudutatud naaberkinnisasjade omanike 
huve vältida ehitamisega kaasnevaid negatiivseid mõjutusi oma varale. /…/ Seetõttu on isikul, kellele 
ehitusloaga ettenähtud ehitustegevus tekitab negatiivseid mõjutusi, õigus ehitusluba vaidlustada 
motiivil, et ehitusluba ei põhine kehtival detailplaneeringul.“

115
. 

 
Avalike huvide kaitse kaalumise näite ehitusloa kehtetuks tunnistamisel võib tuua Hotell Delfine 
kaasusega seotud Tallinna Ringkonnakohtu lahendi, kus tõdeti, et kaebuse esitaja huvi säilitada juba 
püstitatud ehitis, ei ole vältimatult kaalukam kui avalik huvi tagada seaduslikkus ja naaberkinnisasjade 
omanike huvid, et tagada neile senine miljöö planeerimismenetluse ajaks. Vastustaja pidas avalikku 
huvi seaduslikkuse tagamiseks ülekaalukamaks kui kaebuse esitaja huvisid, arvestades ka asjaolu, et 
kaebuse esitaja oli ehitamise õigusvastasusest teadlik.

116 

 
Ehitusloa menetluse puhul on tunnustatud isiku õigust teabele, mida on käsitletud seoses 
motiveerimiskohustusega. Riigikohus leidis, et „Vajalik on nende projekteerimistingimuste 
motiveerimine, millega ehitusõigust üldplaneeringu või muu õigusaktiga võrreldes kitsendatakse. Isikul 
on õigus teada, mis põhjustel selline kõrvalekaldumine üldistest tingimustest tema kahjuks 
tehakse.“

117
. Näite võib tuua ka vastupidisest kohustusest: „Ehitusluba vaidlustada sooviv isik peab 

ehitusloast teadasaamisel astuma samme selleks, et selgitada, kas ja kuidas võib ehitusluba tema 
õigusi rikkuda. Sellisteks sammudeks on eelkõige ehitusloa väljanõudmine ning ehitusloa aluseks 
olnud ehitusprojektiga tutvumine.“

118
. Naabri ülekaalukaid huvisid on Riigikohus tunnustatud 

järgnevalt: „Veel on leitud, et samuti ei välistaks kasutusloa andmise võimalus omavolilise 
juurdeehituse lammutamist, kui naabri ülekaalukad huvid või avalik huvi seda tingivad.“

119
. 

 
Arvamuse esitamata jätmine ei takista haldusorganit haldusakti andmast. Haldusaktis peab olema 
piisavalt põhjendatud arvamusega arvestamata jätmine. Kui esineb isikuid, keda pädev asutus ei ole 
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iseseisvalt kaasanud, kuid kes soovivad esitada oma arvamuse ehitusloa menetluses, tuleb seda neile 
võimaldada. Käesolev säte kaitseb nii kolmandaid kui ka huvitatud isikuid HMS mõistes, see 
tähendab, et kaitstud on õigused ja kohustused ning isikute erinevad huvid. Kui ehitusloa andmisele 
eelneb detailplaneeringu või projekteerimistingimuste andmine, siis peaksid olema maakasutuse ja 
ehitustingimuste andmisest tõusetuvad probleemid lahendatud nende menetluste juures. Seega peaks 
ehitusloa menetlusse kaasatavate arvamuste andjate ring olema kitsam. Siinkohal on välja toodud, 
kellele võib siiski olla vajalik esitada ehitusloa eelnõu arvamuse andmiseks.  
 
Eriehitiste omanikud või valdajad: 

- elektri-, kanalisatsiooni-, kütte-, sideehitiste jms omanikud või valdajad tuleks 
projekteerimistingimuste menetlusse kaasata, kui projekteerimistingimused puudutavad 
vastavate ehitiste toimimist või nende kaudu teenuse osutamist. Samuti tuleks vastavad isikud 
kaasata, kui on eeldada, et projekteerimistingimuste andmisel tuleb kavandatava ehitise 
ehitusprojektis näha ette muudatused olemasolevate eriehitiste asukohtade osas.  

 
Maa-amet: 

- Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas olevate riigimaade osas riigi huvide esindamine (riigi 
kui maaomaniku esindamine).  

 
Maanteeamet: 

- Maanteeameti valitsemisalas olevate riigimaade osas riigi huvide esindamine (riigi kui 
maaomaniku esindamine).  

 
Taanis vastutab ehitusloa menetlemisel kohaliku omavalitsuse üksus seaduse ja kooskõlas 
seadusega kehtestatud eeskirjade järgimise eest, samuti korralduste täitmise eest ning ka lubades või 
erandites sisalduvate tingimuste täitmise eest. Kui kohaliku omavalitsuse üksus avastab 
seadusevastase asjaolu, peab ta püüdma selle seadustada, välja arvatud kui tegemist on vähetähtsa 
asjaoluga. Kohaliku omavalitsuse üksuse otsuste puhul võib esitada kaebuse maakonnale. 
 
§ 41 lõige 9 sätestab, et kui ehitusloa eelnõu kohta esitati kooskõlastamise või arvamuste avaldamise 
käigus märkusi, võtab pädev asutus neid asjakohaselt arvesse või põhjendab arvestamata jätmist. 
Ehitusluba antakse elektrooniliselt ehitisregistrisse. Tegu on ehitusloa menetlust lõpetava sättega, kus 
ehitusloa andja peab tegema otsuse selle andmise või andmata jätmise osas.  
 
 
§ 42. Ehitusloa andmisest keeldumine 
 
§ 42 lõige 1 sätestab, et pädev asutus keeldub ehitusloa andmisest, kui: 
1) kavandatav ehitis ei vasta detailplaneeringule, projekteerimistingimustele, riigi eriplaneeringule, 
ehitisele või ehitamisele esitatavatele nõuetele või muudele avalik-õiguslikele kitsendustele; 
2) ehitusprojekti ei ole koostanud pädev isik või pädev isik ei ole ehitusprojekti kontrollinud ja sobivaks 
hinnanud; 
3) ehitusloa taotluse, sealhulgas ehitusprojekti puudusi ei ole puuduste kõrvaldamiseks antud tähtaja 
jooksul kõrvaldatud; 
4) ehitise ehitamiseks koostatud ehitusprojekt ei tugine ehitatava ehitise asukoha ehitustehniliste 
uuringute tulemustele või nõutavad uuringud on tegemata; 
5) ehitise või ehitamisega kaasneb püsiv negatiivne mõju kinnisasja omanikule või kinnisasjaga 
piirnevate kinnisasjade omanikele või muudele selle mõjualas olevatele isikutele, mis on üleliia 
koormav ja mida ei ole võimalik piisavalt vähendada ega leevendada; 
6) ehitusprojekt ei vasta ehitusprojektile esitatavatele nõuetele; 
7) käesoleva seaduse § 41 lõikes 8 punktis 1 nimetatud asutus on jätnud ehitusloa eelnõu 
põhjendatud juhul kooskõlastamata; 
8) pädev asutus on algatanud ehitusprojekti aluseks olnud detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise 
menetluse; 
9) pädev asutus on algatanud ehitusprojekti aluseks olnud projekteerimistingimuste kehtetuks 
tunnistamise menetluse; 
10) on algatatud planeering ja sellega seoses on kehtestatud ajutine ehituskeeld;  
11) ehitise või ehitamisega kaasneb oluline keskkonnamõju, mida ei ole võimalik piisavalt vältida ega 
leevendada; 
12) ehitise lammutamine ei vasta avalikele huvidele või  
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13) ehitusloa taotlemisel on esitatud teadvalt valeandmeid, mis mõjutavad ehitusloa andmise 
otsustamist. 
 
Ehitusloa andmisest keeldumise alused on sätestatud, et näidata, millistel juhtudel võib ehitusloa 
andja keelduda ehitusloa andmisest. Kui ehitusloa menetluse paragrahv sätestas kontrollieseme piirid 
– detailplaneeringu, projekteerimistingimuste ja ehitusprojekti ehitusprojektile esitatavatele nõuetele 
vastavuse. Ehitusloa andmisest keeldumine on kaalutlusotsus, mille piirid tulenevad kõnesolevas 
seaduses sätestatud põhimõtetest ja -nõuetest. Ehitusloa andja peab taotluses puuduste tuvastamisel 
rakendama lisameetmeid – nõudma uuringute täiendamist, ehitusprojekti ülekontrollimist pädeva isiku 
poolt või tuvastama ehitusprojekti nõuetele mittevastavuse ning andma seejärel taotlejale lisatähtaja 
puuduste kõrvaldamiseks. Kui neid meeteid on rakendatud, võib otsustada, kas keelduda ehitusloa 
andmisest.  
 
Keelduda on võimalik, kui ehitis ei vasta riigi eriplaneeringule, detailplaneeringule, 
projekteerimistingimustele ega ehitisele ja ehitamisele esitatud nõuetele. Riigikohus on 
projekteerimistingimuste kohta leidnud, et PES § 54 p 1 kohaselt keeldutakse ehitusloa 
väljaandmisest, kui projekt ei vasta projekteerimistingimustele. Projekteerimistingimuste kehtestamine 
on ehitusloa andmisel reguleeriva iseloomuga eelhaldusakt, millega määratakse kindlaks osa ehitisele 
esitatavatest nõuetest. Kohalik omavalitsus kui pädev haldusorgan võib neid menetluse hilisemates 
staadiumides muuta. Kolmandate isikute õigusi ei saa rikkuda ainuüksi projekteerimistingimustest 
erinevale projektile ehitusloa andmine, kui projekt ise on kooskõlas õigusaktidega, sealhulgas 
ehitusnõuetega.

120
 

 
Lisatud on keeldumise alus, kus ehitusloa andmisest saab keelduda, kui sellega kaasneb püsiv 
negatiivne mõju kinnisasja omanikule või kinnisasjaga piirnevate kinnisasjade omanikele või muudele 
selle mõjualas olevatele isikutele, mis on üleliia koormav ja mida ei ole võimalik piisavalt vähendada 
ega leevendada. See alus viitab naabrusõiguste kaitsele. Lisaks on ehitusloa andmisest võimalik 
keelduda, kui ehitusprojekt ei vasta ehitusprojektile esitatavatele nõuetele.  
 
Veel on võimalik ehitusloa andmisest keelduda, kui pädev asutus on jätnud ehitusloa eelnõu 
põhjendatud juhul kooskõlastamata. Kooskõlastamata jätmise tingimused on toodud ehitusloa 
menetluse sätete juures. Põhimõtteliselt saab tugineda ainult seadusest tulenevale keelule. Seega kui 
ehitusloa eelnõu ei ole võimalik mittekooskõlastusest tulenevalt muuta, siis tuleb jätta ehitusluba 
andmata, sest muidu oleks tegu õigusvastase haldusakti andmisega. Samuti võib keelduda, kui pädev 
asutus on algatanud ehitusprojekti aluseks olnud detailplaneeringu või projekteerimistingimuste 
kehtetuks tunnistamise menetluse. Planeerimisseadus annab võimaluse sätestada riigi eriplaneeringu, 
üldplaneeringu või detailplaneeringu koostamise ajaks ajutise ehituskeelu. Seetõttu ei saa anda ka 
ehitusluba.  
 
Järgnev alus seondub keskkonnamõju hindamisega. Keskkonnamõju hindamist reguleerib KeHJS. 
Täiendav alus puudutab ehitusloa andmisest keeldumist, kui ehitise lammutamine ei vastaks avalikele 
huvidele. Tegu on eriehitisi puudutavatest seadustest tulenevate normidega, mis välistavad ehitus- 
ehk lammutusloa andmise, kui lammutamine ei vastaks avalikele huvidele, näiteks olukorras, kus 
avalikkusel on jätkuvalt huvi ehitist kasutada.  
 
Veel on ehitusloa andmisest keeldumise alus see, kui taotleja on teadlikult esitanud valeandmeid. 
Valeandmete esitamine võib puudutada näiteks ehitusprojekti aluseks olevate andmete ebaõigel kujul 
esitamist või muid taotlusega seonduvaid asjaolusid. See alus on vajalik, sest valeandmete esitamise 
tõttu võivad saada riivatud kolmandate isikute õigused, mistõttu tuleb sellisel juhul ehitusloa andmisest 
keelduda. Asjatundlikkuse põhimõtte ja ehitamisele esitatavate nõuete põhjal peab ehitusprojekti 
koostama või selle koostamist kontrollima pädev isik. Pädev asutus kontrollib ehitusprojekti üle üksnes 
formaalset. Seetõttu on vajalik, et ehitusprojekt oleks koostatud pädevalt ja et selle alusel saaks 
ehitada nõuetele vastav ehitis. Eelduslikult suudab sellise projekti koostada üksnes selleks piisavate 
teadmistega isik. Lisaks on ehitusloa andmisest keeldumiseks alus siis, kui ehitise või ehitamisega 
kaasneb oluline keskkonnamõju, mida ei ole võimalik vältida ega leevendada. Viimase aluse 
rakendamine eeldab keskkonnamõjude hindamist, see nõue tuleneb eriseadusest. Ehitusloa 
andmisest keeldutakse, kui ehitise lammutamine ei vasta avalikele huvidele. Nimetatud alus on seotud 
eelkõige eriosadega, kus ehitise säilimise osas on oluline avalik huvi, näiteks raudteerajatised. 
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§ 43. Ehitusloa kehtivus 
 
§ 43 sätestab, et ehitusluba kehtib viis aastat. Kui ehitamisega on alustatud, siis kehtib ehitusluba 
kuni seitse aastat ehitusloa kehtima hakkamisest. Ehitusloaga võib sätestada ehitusloa kehtivuse 
muutmise. Erinevalt varasemast on ehitusloa kehtivusele seatud viieaastane piir, mis ei ulatu 
kaugemale kui seitse aastat. Vastava sätte lisamise tingis asjaolu, et energiatõhususe nõuded 
muutuvad iga viie aasta tagant ning avalikul võimul peaks olema võimalik ehitada soovivaid isikud 
mõjutada selleks, et nad täidaksid energiatõhususega seonduvaid nõudeid. Kui ehitusloa kehtivus 
lõpeb, siis tuleb taotleda uus ehitusluba. Paindlikkuse huvides on ehitusloa kehtivuse sätet täiendatud 
võimalusega, et haldusorgan sätestab ehitusloas haldusakti hilisema muutmise võimaluse, kui tal on 
selleks põhjendus. Näiteks võib põhjendus olla ehitusprojekti realiseerimise mahukus, mistõttu 7-
aastane piir võib olla majanduslikult koormav.  
 
Ehitusloa kehtivusega kaasneb ehitusloa kehtivuse ammendatavuse küsimus. I. Pilving on oma 
doktoritöös juhtinud tähelepanu: „Vaieldav on, kas ehitusloa kujundav mõju ammendub koos ehitise 
valmimisega“.

121
 Sellele seisukohale on doktoritöö kirjutaja asunud Riigikohtu lahendist lähtudes, kus 

öeldakse järgmist: „Kui Esmar Ehitus AS on ehituslubade alusel trassid välja ehitanud, on ehitusloa 
kehtivus lõppenud ja ehitusloa tühistamine kohtu poolt ei ole enam võimalik“

122
. Ehitusloa kujundava 

mõju ammendatavuse käsitlemine on oluline ehitusloa kehtetuks tunnistamisel. Kui ehitusluba 
ammendub ehitusloast tuleneva õiguse ära kasutamisega, siis ei ole ehitusloa kehtetuks tunnistamisel 
soovitud õiguslikku tagajärge. Samas leiab I. Pilving, et ehitusloa kujul väljendub ehitusloa andnud 
haldusorgani õiguslikult siduv seisukoht valmiva ehitise säilitamise ehk alalhoidmise õiguse suhtes.

123
 

Sarnast seisukohta on väljendatud ka hilisemastes kohtulahendites: „Ehitusloa õiguslik toime 
ammendub seetõttu ehitisele kasutusloa andmisega. Ehitisele antud ehitusluba kehtib kuni ehitisele 
kasutusloa andmiseni, pärast kasutusloa andmist kaotab ehitusluba kehtivuse. Pärast ehitisele 
kasutusloa andmist ei ole võimalik ehitise nõuetele vastavust vaidlustada ehitusloa peale protesti või 
tühistamiskaebuse esitamise teel. Samuti ei ole haldusorganil enam võimalik ehitusloa kehtetuks 
tunnistamine. Vastava põhjendatud huvi olemasolu korral on võimalik ehitusloa õigusvastasuse 
tuvastamise taotlemine.

124
 

 
P. Sarv on ehitusloa ammendumist käsitlenud lahendit 3-3-1-63-10 selgitavas artiklis

125
. 

Halduskolleegium selgitas, et juba valminud ja kasutusloa saanud ehitise õiguspärasuse 
kontrollimiseks saab taotleda ehitise kasutusloa tühistamist.

126
 Ka haldusorganil endal on võimalik 

ehitisele antud kasutusluba kehtetuks tunnistada.  
 
Artikli autor märgib, et ehitise vastavust õigusaktidega kehtestatud nõuetele tuleb hinnata nii ehitusloa 
kui ka kasutusloa andmisel (vrd ehitusloa ja kasutusloa andmisest keeldumise aluseid EhS § 24 lg 1 
p-s 2 ja § 34 lg 1 p-s 8). I. Pilving selgitab, et lähtudes ehitusloa kui kehtiva haldusakti siduvuse 
põhimõttest, ei ole võimalik kasutusloa andmisest keelduda põhjusel, et kehtiva ehitusloaga kooskõlas 
olev ehitis ei vasta õigusaktides esitatavatele nõuetele. Kui aga kasutusloa menetluses ilmneb, et 
ehitusloa andmisel on tehtud tõsine viga, tuleb kaaluda ehitusloa muutmist või kehtetuks tunnistamist, 
vajadusel koos ettekirjutusega ehitise nõuetekohaseks ümberehitamiseks või erandina 
lammutamiseks.

127
 Seejuures tuleb lähtuda haldusmenetluse seaduse regulatsioonist (sh arvestada 

ehitusloa adressaadi usalduse kaitset).  
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Riigikohtu halduskolleegium leidis asjas 3-3-1-63-10, et vaid juhul, kui ehitusloa muutmine või 
kehtetuks tunnistamine ei ole võimalik (nt kui ehitusloa adressaadi usalduse kaitse kaalub üles avaliku 
või kolmandate isikute huvi), saab õigusvastasele ehitisele õiguspäraselt kasutusloa anda. Kolleegium 
viitas siinkohal ka oma otsusele haldusasjas 3-3-1-62-03, milles kolleegium leidis, et „kui kasutusloa 
andmisel ilmneb, et ehitusluba ei olekski tohtinud anda, sest ehitusprojekt ei olnud nõuetekohane, ei 
või kohalik omavalitsus kasutusluba andes seda viga tähelepanuta jätta. Vea ilmnemisel tuleb kaaluda 
ehitise omanike ja kolmandate isikute õigusi ja huve“

128
. Samuti viitas halduskolleegium samas 

lahendis toodud selgitusele olukorra kohta, kus õigusvastase ehitusloa alusel ehitatud ehitist 
kasutusele võtta ei saa: „Paratamatult kaasneb ehitusloa alusel ehitamisega kahju, kui valm inud ehitist 
ei ole hiljem võimalik kasutusloa andmata jätmise tõttu soovitud eesmärgil kasutusele võtta. Kui 
kasutusloa andmise võimatus on tingitud kohaliku omavalitsuse veast ehitusloa andmisel, mis ei 
pidanud ehitise omanikule olema enne ehitustööde alustamist arusaadav, siis võib kohalikul 
omavalitsusel tekkida kohustus hüvitada ehitise omanikule asjatu ehitamisega kaasnev kahju.“

129
  

 
Artikli autor leiab, et ka kolleegiumi enamuse heaks kiidetud tõlgendusest lähtudes saab ja tuleb 
kasutusloa õiguspärasuse hindamisel kontrollida ehitise vastavust ehitus loaga kinnitatud ehitus 
projektis märgitud nõuetele. I. Pilvingu kohaselt muutub ehitus projekt ehitusloa andmise korral 
sisuliselt ehitusloa resolutsiooni osaks. EhS § 32 lõike 11 kohaselt antakse kasutus loaga nõusolek, et 
valminud ehitis või selle osa vastab ehitusloa või kirjaliku nõusoleku taotlemisel esitatud ehitus 
projektile. /-/ Silmas tuleb pidada ka seda, et kasutusloa andmise menetluse toimumise ajal on 
ehitusluba veel kehtiv haldus akt, samuti seda, et ehitusluba kaotab kasutusloa andmisel kehtivuse 
üksnes edasi ulatuvalt. 
 
Võrdlusriikide õigusest võib välja tuua, et Saksamaal kaotab ehitusluba kehtivuse, kui 
ehitustegevusega ei ole alustatud kolme aasta jooksul alates ehitusloa andmisest või kui 
ehitustegevus on jäänud seisma kauemaks kui üks aasta (MBO § 73 lg 1). Tähtaega on võimaklik 
pikendada kirjaliku taotluse alusel kuni ühe aasta võrra (lg 2). 
 
Ehitusluba kaotab kehtivuse, kui ei ole alustatud ehitamist: 
- keeruka ehitise puhul kolme aasta jooksul;  
- lihtsa ehitise puhul kahe aasta jooksul; 
- ehitise sihtotstarbe muutmisel ühe aasta jooksul. 
 
Ehitusloa andja võib ehitusluba pikendada kahel korral, kuid kokku rohkem mitte kui kaheks aastaks. 
 
Uus-Meremaal aegub ehitusluba, kui selle andmisest on möödunud 12 kuud ning ehitustöid ei ole 
alustatud. Loa andja võib määrata ka pikema aegumistähtaja. Loa eest tuleb tasuda lõiv, mis sõltub 
kavandatava ehitustöö hinnangulisest keskmisest väärtusest. Lõivu tasumise/m ittetasumise korral 
rakendatavad abinõud, ehitusloa andja ja erinevate võimutasandite omavahelised suhted lõivu 
tasumise puhul on põhjalikult reguleeritud. 
 
Itaalias on ehitusluba tähtajaline. Tähtaeg näidatakse ehitusloal. Ehitustöödega tuleb alustada ühe 
aasta jooksul ehitusloast teatavaks tegemisest arvates ja ehitustegevus tuleb lõpetada kolm aastat 
pärast tööde alustamist. 
 
 
§ 44. Ehitusloa kehtetuks tunnistamine 
 
§ 44 sätestab, et pädev asutus võib ehitusloa kehtetuks tunnistada, kui: 
1) ehitusloa omaja või kinnisasja omanik seda taotleb, välja arvatud kui teistel isikutel on ehitusloa 
kehtivuse suhtes õigustatud huvi; 
2) ehitis või ehitamine ei vasta ehitusprojektile, detailplaneeringutele, projekteerimistingimustele, riigi 
eriplaneeringule, ehitisele või ehitamisele esitatavatele nõuetele või 
3) ehitusloa taotlemisel on esitatud teadvalt valeandmeid, mis mõjutasid oluliselt ehitusloa andmise 
otsustamist. 
 
Ehitusloa kehtetuks tunnistamisel, peatamisel või muutmisel võib olla õiguslik tähendus sellest 
tulenevate meetmete kasutuselevõtuks. Haldusakti kehtetuks tunnistamine, peatamine ning muutmine 
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on HMS-s reguleeritud ühte moodi, seetõttu ei eristada ka käesolevas paragrahvis, et tegu on kõikide 
loetletud juhtudega. Ehitusloa kehtetuks tunnistamine tähendab sellest tulenevate õiguste – ehitamise 
õiguse – peatamist. Peatamine on väga levinud erinevate lubade puhu, kus loa adressaadi tegevuses 
mingite tunnuste ilmnemisel vastava loa toime ajutiselt  peatatakse. Kuna sellise peatamise esialgne 
tagajärg on analoogiline haldusakti kehtetuks tunnistamisele – haldusaktiga antud õigust või kohustust 
ei ole võimalik realiseerida – siis tuleb haldusakti peatamisel arvestada haldusakti kehtetuks 
tunnistamise regulatsiooniga. Nagu haldusakti kehtetuks tunnistamine, nii ei tohi ka haldusakti 
peatamine toimuda kergekäeliselt.
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 Riigikohus on märkinud, et loa peatamise otsustamisel peab 

haldusorgan arvestama proportsionaalsuse põhimõttega, st et peatamine peab olema sobiv ja vajalik 
eesmärgi saavutamiseks ning kaaluma üles kõik võimalikud vastuargumendid. Loa peatamine saab 
olla vajalik vaid siis, kui ei leidu muid vahendeid loa peatamise eesmärgi saavutamiseks.

131
 

 
Ehitusloa kehtetuks tunnistamise säte on vajalik selleks, et anda haldusorganile hiljem võimalus 
ehitusluba peatada, muuta või kehtetuks tunnistada. Sätte sõnastus viitab ka sellele, et haldusakti 
kehtetuks tunnistamisele peab eelnema haldusakti peatamine. See säte on riikliku järelevalve 
teostajatele antud ettekirjutuste tegemiseks. Ettekirjutuse tegemisel saavad riikliku järelevalve 
teostajad lähtuda kehtetuks tunnistamise sätetest. Kõnesoleva seaduse eriosades võidakse 
sätestada, et ehitusloa kehtetuks tunnistamiseks esineb veel aluseid. Ehitusloa kehtetuks 
tunnistamiseks võib esitada taotluse nii ehitusloa omaja kui ka mõni teine isik, samuti võib selle 
otsustada pädev asutus omaalgatuslikult.  
 
Riigikohus on oma otsuses nr 3-3-1-23-06
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 leidnud, et ehitusloa kehtetuks tunnistamine on äärmiselt 

range mõjutusvahend, mida saab kasutada kohases menetluses ning üksnes ilmselgelt domineeriva 
avaliku huvi korral. Seejuures peavad puuduma või olema ammendatud leebemad võimalused 
rikkumise kõrvaldamiseks või selle kahjulike tagajärgede ärahoidmiseks (ehitusloa peatamine, 
muutmine, ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks jms). 
 
Kõnesolev säte näeb ette, et ehitusluba võib kehtetuks tunnistada, kui ehitusloa omaja seda taotleb, 
välja arvatud kui teistel isikutel on ehitusloa kehtima jäämise osas õigustatud huvi. Selline huvi võib 
esineda näiteks juhtudel, kui ehitusluba on antud isikule, kes ei ole kinnisasja omanik või vastupidi. 
Kuigi kinnisasja omanikul on omandipõhiõigusest tulenevalt õigus oma kinnisasjal ehitamist piirata, 
võib kolmandal isikul – näiteks riigil või kohalikul omavalitsusel – olla ülekaaluka avaliku huviga 
seonduv põhjus ehitusloa kehtima jäämise osas (avaliku huviga ehitised). See alus annab ehitusloa 
omajale õiguse taotleda ehitusloa peatamist, muutmist või kehtetuks tunnistamist. Selle aluse 
kasutamine võib kõne alla tulla juhtudel, kui isik soovib uut ehitusluba või soovib vana luba mingitel 
põhjustel muuta. Selle aluse kasutamisel tuleb arvestada kolmandate isikute õigustega ja muude 
tingimustega HMS-i järgi.  
 
Lisaks on ehitusluba võimalik peatada või kehtetuks tunnistada, kui ehitis ei vasta ehitusprojektile, 
detailplaneeringutele, projekteerimistingimustele ega ehitisele ja ehitamisele esitatud nõuetele või kui 
ehitamine ei vasta ehitusprojektile, detailplaneeringutele, projekteerimistingimustele ega ehitisele ja 
ehitamisele esitatud nõuetele. 
 
Samuti on ehitusluba võimalik peatada, kui ehitusloa õigusvastase realiseerimisega kaasneb 
kinnisasjaga piirnevate kinnisasja omanikele või muudele mõjualas olevatele isikutele märkimisväärne 
negatiivne mõju, mida ei ole võimalik vähendada ega leevendada. See säte viitab naabrusõigustele, 
mida on selgitatud ehitusloa menetluse sätte juures.  
 
Veel on ehitusluba võimalik peatada või kehtetuks tunnistada, kui ehitusloa taotlemisel on teadlikult 
esitatud valeandmeid, millel oli ehitusloa andmise otsustamisel oluline mõju. 
 
mõeldud on, et kui ehitusloa peatamise, muutmise või kehtetuks tunnistamise osas on teistel isikutel 
õigustatud huvi. See tähendab näiteks olukordi, kus ettevõtjal on ehitusloa realiseerimise osas 
õigustatud huvi (ettevõtlusvabadus), aga naaber on esitanud taotluse selle kehtetuks tunnistamiseks 
või peatamiseks. 
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§ 45. Ehitise kasutamise teatis 
 
§ 45 lõige 1 sätestab, et käesolevas paragrahvis sätestatud juhtudel tuleb pädevat asutust teavitada 
ehitise kasutamisest. Ehitise kasutamisest teavitamine annab õiguse kasutada ehitise kasutamise 
teatises kirjeldatud ehitist või muuta selle kasutusotstarvet. Ehitise kasutamisest teavitamine on Eesti 
õiguskorras uuenduslik ning selle kohta puudub varasem regulatsioon. Töögrupp ei tuvastanud 
analoogset regulatsiooni ka võrdlusriikidest.  
 
Kasutamisest teavitamise regulatsioon sarnaneb ehitamisest teavitamise normistikule. Kasutamisest 
teavitamise instituudi loomise eesmärk on sarnane ehitamise teatisega, kus eesmärk on: 
1) vähendada halduskoormust; 
2) võimaldada isikutel vähemohtlikumaid või avaliku huvita ehitisi kasutada kasutusloata;  
3) võimaldada haldusorganil saada ehitiste kohta käivat teavet loamenetluseta.  
 
Ehitise kasutamise teatis asetseb n.-ö. vaba kasutamise ja kasutusloa vahel ja annab haldusorganile 
võimaluse saada hõlpsasti teada, milliseid ehitisi on asutud kasutama. Haldusorgan saab seejärel 
oma riikliku järelevalve ülesandeid paremini planeerida. Eelduslikult peaks osaliselt vabanema 
loamenetlusele kulutatav ressurss, mistõttu haldusorganitel peaks tekkima paremad võimalused 
teostada järelevalvet. Ehitise kasutamise teatis võimaldab isikul teatud aja möödumisel alustada 
ehitise kasutamist. Ajaline puhver on vajalik selleks, et pädeval asutusel oleks võimalik esitada 
vajadusel täiendavaid tingimusi või tasakaalustada põrkuvaid huve või õigusi. Haldusorganil on õigus 
tulla teatatud ehitist kontrollima talle sobival ajal.  
 
Lõike 1 alusel tekib õigus alustada ehitise kasutamist. Seega on ehitise kasutamise teatis suunatud 
konkreetsele ehitisele ja selles osas sarnane kasutusloaga. Ehitise kasutamise teatises tuleb selgelt 
määratleda, millise ehitise kasutamist taotletakse. Esitada võib ka mitme sarnase ehitise kasutamise 
teatise, kuid haldusorganil on siiski kohustus kontrollida kõiki ehitise eraldi ja lubada igaühte eraldi 
kasutada. Lisaks on lõikes 1 antud võimalus, et teatisega võib muuta ehitise kasutamise otstarvet. 
Kasutusotstarvet võib muuta lisas 2 toodud juhtudel ning kasutusotstarbe muutmisega ei tohiks 
kaasneda ehitustegevust. Kui sellega kaasneb ehitamise teatise või suisa ehitusloa esitamise 
kohustus, siis tuleb alustada vastavate lubade taotlemisest.  
 
§ 45 lõige 2 kehtestab, et ehitise kasutamise teatis tuleb esitada, kui ehitis on valmis ja soovitakse 
alustada ehitise või selle osa kasutamist ning sellega seonduvalt on täidetud ehitise kasutamisele 
esitatavad nõuded. Käesolev lõige kehtestab ehitise kasutamise teatise esitamise aja. Teatist esitav 
isik peab tegema kindlaks, et ehitis, mida hakatakse kasutama vastab EhS nõuetele. Isik võib seda 
vastavalt asjatundlikkuse põhimõttele iseseisvalt tõendada või paluda abi pädevalt isikult.  
 
§ 45 lõige 3 sätestab, et ehitise kasutamise teatis esitatakse kohaliku omavalitsuse üksusele, kui 
seaduses ei ole sätestatud teisiti. Säte määrab ära, kellele ehitise kasutamise teatis esitatakse. 
Üldiselt on käesolevas eelnõus pädev asutus kohaliku omavalitsuse üksus. Kuna aga eriosades 
võidakse käsitleda ka teisi pädevaid asutusi, siis on üldmõistena kasutatud pädevat asutust.  
 
§ 45 lõige 4 sätestab, et ehitise kasutamise teatise esitamine on nõutav käesoleva seadustiku lisas 2 
kirjeldatud ehitiste puhul. Lisa 2 sätestab loetelu ehitistest, mille kasutamiseks on vajalik esitada teatis.  
 
§ 45 lõige 5 sätestab, et kui kasutusloakohustusliku ehitise ehitusprojekt sisaldab ehitist, mille 
kasutamisest peab teavitama, siis asendab ehitise kasutamise teatist kasutusluba. Ehitise kasutamise 
teatist ei tule esitada, kui kasutuskohustusliku ehitise kasutusloa taotlus sisaldab ehitisi, mille 
kasutamisest peab teavitama. Sellisel juhul asendab ehitise kasutusluba ka kasutamise teatist. Säte 
sisaldab kontsentratsioonipõhimõtet, kus isikul ei ole kohustust esitada nii teatist kui ka kasutusluba 
samaaegselt, vaid kasutusloa taotluse esitamisega on nimetatud kohustus täidetud. Seejuures kui 
kasutusloa taotluse esitamise ajal ei olnud kasutamise teatise esitamise kohustusega objekti 
nimetatud, siis hiljem ehitisse kasutamise teatisega süsteemi lisamise järgselt peab ikkagi esitama ka 
kasutamise teatise (kui see on nõutav). Kasutusluba tuleb aga anda iga ehitise kohta eraldi.  
 
§ 45 lõige 6 sätestab, et ehitise kasutamise teatise vorminõuded ja selle esitamise korra kehtestab 
majandus- ja kommunikatsiooniminister määrusega. Käesoleva volitusnormi eesmärk on anda 
võimalus elektroonilise menetluse jaoks ühtlustada esitatava informatsiooni formaate ning 
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kategooriaid. Määrusega ei saa täpsustada menetluskorda, vaid ainult teatise vormi puudutavaid 
küsimusi.  
 
 
§ 46. Ehitise kasutamise teatise esitamine 
 
§ 46 lõige 1 kehtestab, et ehitise kasutamisest teavitatakse pädevat asutust elektrooniliselt 
ehitisregistri kaudu. Kui ehitisregistri kaudu teavitamine ei ole võimalik, esitatakse dokumendid 
pädevale asutusele, kes kannab need ehitisregistrisse. Ehitise kasutamise teatis esitatakse 
ehitisregistris elektrooniliselt. Kui elektroonilist teatist ei ole võimalik esitada, esitatakse teatis 
paberkandjal või mõnes muus formaadis ja pädeval asutusel on kohustus teatises esitatud andmed 
kanda ehitisregistrisse. Käesoleva sättega soovitakse toetada eelkõige taotluste elektroonilist 
esitamist ehitisregistrisse, kuna ka teatise menetlus peaks toimuma ehitisregistris. Kui isikul ei ole 
võimalik elektrooniliselt ehitise kasutamise teatist esitada, võib ta seda teha ka muul viisil, näiteks 
paberdokumente esitades, CD-plaadil jne vahenditega. HMS § 14 lg 1 teine lause võimaldab 
taotlusele seadusega ette näha kohustusliku vormi. Kuna käesolevas valdkonnas võib eeldada, et 
kõigile ei ole kohustusliku elektroonilise vormi järgimine jõukohane, siis on taotluse vorm jäetud 
vabaks. Sama põhimõte kehtib otsuse kättetoimetamise kohta. 
 
Kuigi ehitise kasutamise teatise esitamisele ei peaks üldjuhul järgnema haldusorganipoolset 
reageeringut, siis on selleks erandjuhtudel ette nähtud võimalus. Kui haldusorgan otsustab esitada 
täiendavaid tingimusi, siis tuleb vastavad tingimused isikule teatavaks teha. Üldpõhimõte peaks 
olema, et esitatavad tingimused ja nende põhjendus lisatakse ehitisregistrisse elektrooniliselt. 
Elektrooniline kättetoimetamine on HMS § 27 lõike 2 kohaselt lubatav taotleja nõusolekul. Seega 
peaks isik ehitisregistrisse teatise esitamisel ühtlasi ka nõustuma võimalike täiendavate tingimuste 
andmisega registrisse. Pädev asutus peaks sellisel juhul tagama, et ehitisregistrist saadetakse isiku e-
posti aadressile teade väljastatud tingimuste kohta või teda teavitatakse muul arusaadaval viisil.  
 
§ 46 lõige 2 kehtestab, et ehitise kasutamise teatis tuleb esitada vähemalt 10 päeva enne ehitise 
kasutamise alustamist. Kui pädev asutus ei esita 10 päeva jooksul märkust täiendavate nõuete 
esitamise kohta, võib alustada ehitise kasutamist. Vastava nõude eesmärk on anda pädevale 
asutusele õiguse veenduda kasutatava ehitise ohutuses, kooskõlas avalik-õiguslike nõuetega ning 
teiste isikute õiguste kaitses. Avalike arutelude tulemusel on sätte sõnastus kujundatud selliseks, et 
enne 10 päeva möödumist teavitamisest ei ole lubatav ehitist kasutada. Kui möödub 10 päeva ning 
pädev asutus ei teavita isikut täiendavate nõuete esitamisest, siis on isikul võimalik õiguspäraselt 
ehitist kasutada. 10 päeva möödumine ei välista pädeva asutuse poolt teostatavaid hilisemaid 
kontrolle või järelevalvet ehitise nõuetele vastavuse osas. Järelevalvet teostaval asutusel on võimalik 
igal ajal, lähtudes korrakaitseseadusest tulenevatest alustest kontrollida ehitise või ehitamise nõuetele 
vastavust ning ka ehitise kasutamisele ja korrashoiule esitatavaid nõudeid.  
 
§ 46 lõige 3 sätestab, et ehitise kasutamise teatises esitatakse: 
1) esitaja nimi, kontaktandmed, esitamise kuupäev ja allkiri; 
2) ehitise asukohta puudutava kinnisasja andmed ja katastritunnus; 
3) ehitise kasutamise teatise esitamise eesmärk, sealhulgas ehitise kasutamise otstarve ja aeg; 
4) ajutise ehitise kasutamise korral ehitise kasutamiseks kavandatav aeg; 
5) seaduses sätestatud juhul energiatõhususe miinimumnõuetele vastavuse andmed või 
energiamärgis;  
6) ehitanud isiku andmed. 
 
Käesolev lõige sätestab taotluses esitava teabe. Punkt 1 seondub taotleja isikuga ning tema 
kontaktandmetega. Kui tegu on taotluse elektroonilise esitamisega, siis võib eeldada, et vajadusel 
esitatakse ka lisatingimused elektrooniliselt. Samas peab taotluses olema siiski võimalik määratleda, 
kas isik soovib jätkuvalt elektroonilist teadete edastamist või eelistab ta mõnda muud viisi. Eelneva 
lõike seletuse juures on kirjeldatud HMS § 27 sätestatud võimalusi.  
 
Punktid 2 ja 3 kirjeldavad taotluse eset. Nimetatud punktid konkretiseerivad HMS §-s 14 lõikes 3 
punktis 2 sätestatud taotluse selgelt sõnastatud sisu. Selgelt sõnastatud sisust peab pädeval asutusel 
olema võimalik saada aru, millist Lisas 2 nimetatud ehitist soovitakse kasutada. Seega peab taotluses 
olema määratletud lisale 2 vastav ehitis. Kuna lisa 2 on piiritletud ehitamise alaliikidega, sealhulgas 
püstitamise, laiendamise jne tegevustega, tuleb taotluses näidata, millise lisas 2 nimetatud 
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tegevusega oli tegu. Nimetada võib ka mitu tegevust, näiteks osaline lammutamine ja 
rekonstrueerimine vms. tegevuste nimetamisel tuleb jälgida, et kas teatise kohustus ei muutu 
ehitusloakohustuseks. Kui mõned nimetatud tegevustest on ehitusloakohustuslikud, tuleb jätkata 
ehitusloa menetlusega ning teatist esitada ei ole vajalik.  
 
Punkt 4 sätestab, et ajutise ehitise esitamise korral tuleb taotluses näidata ka kavandatava ehitise 
kasutamise aeg. Ajutise ehitise definitsioon on esitatud käesoleva seadustiku üldosas. Punktides 5 ja 
6 nimetatud teave tuleb esitada juhul, kui tegu on energiatõhususe nõuete järgimise kohustusega või 
kui tegu on ehitisega, mida ei ole lubatud ise ehitada. Energiatõhususe nõuete kohustuslikkus tuleneb 
käesoleva seaduse eriosast, kus on sätestatud eraldi peatükk hoone energiatõhususe kohta. Ehitaja 
andmed tuleb esitada eelkõige siis, kui tegu ei ole iseendale ehitamisega, vaid ehitatakse majandus- 
ja kutsetegevuses. Ehitaja ja teiste isikute täpsemad kohustused on sätestatud eelnevates 
paragrahvides. 
 
§ 46 lõige 4 sätestab, et pädev asutus võib esitada täiendavaid nõuded eelkõige seoses vajadusega: 
1) tagada ehitise ohutus; 
2) kooskõlastada ehitis kasutamine pädeva asutusega; 
3) kaitsta teatises märgitud kinnisasja omaniku ja kinnisasjaga piirneva kinnisasja omaniku õigusi; 
4) tagada muinsuskaitseseadusest tulenevate nõuete järgimine.  
 
Nimetatud säte annab seadusliku aluse esitada ehitisele täiendavaid nõudeid. Täiendavate nõuete 
esitamiseks peab olema põhjendatud alus. Haldusorganil on tavapärane uurimispõhimõttest tulenev 
õigus küsida iseseisvalt teistelt isikutelt või taotlejalt täiendavat teavet, et selgitada välja taotluses 
esitatud ehitise nõuetele vastavus. Saades ehitise kasutamise teatise, peab pädev asutus selgitama 
välja, kas ehitise ohutusest tulenevatest nõuetest, võib osutuda vajalikuks tingimuste andmiseks. Võib 
tekkida olukord, kus pärast täiendavate selgituste saamist ei ole vajalik esitada tingimusi.  
 
Esimene alus esitada täiendavaid tingimusi seondub ehitise ohutusega. Ehitise kasutamise teatise 
esitamisel ja ehitise kasutamisel tuleb samuti järgida ehitisele ja ehitamisele ning ehitise kasutamisele 
esitatud nõudeid. Ehitisele esitatavad nõuded hõlmavad käesoleva seadustiku §-s 11 nimetatud 
nõudeid, mis puudutavad eelkõige ohutust. Ehitamisele esitatavad nõuded on sätestatud seadustiku 
§-s 12. Ehitamise teatise alusel ehitatav ehitis peab samuti olema kooskõlas ehitise asukohast 
tulenevate avalik-õiguslike kitsendustega, detailplaneeringu või projekteerimistingimuste või 
üldplaneeringuga. Seega tuleb teatise alusel ehitatava ehitise ehitamisel järgida planeeringutes 
sätestatud nõudeid. Nimetatud nõuded võivad näiteks käsitleda ehitise välisilmet, asukohta aga ka 
keeldu mõningaid teatisekohustuslikke ehitisi ehitada (nt piirdeaiad, puukuurid jne). Lisaks sätestab 
EhS § 16 kasutamisele ja korrashoiule täiendavad nõuded.  
 
Kuna ehitise kasutamise teatisega ei ole enamasti kohustuslik esitada ehitusprojekti, siis saab 
hinnangu ohutusele anda üldiste esitatud tehniliste parameetrite alusel. Kui pädeval asutusel tekib 
kahtlus ohutuses, on võimalik alati täiendavat teavet juurde küsida. Teine alus seondub ehitise 
kooskõlastamise vajadusega. Kooskõlastamist erinevate asutustega on pikemalt käsitletud 
loamenetluse juures. Seletuskirjas on välja toodud, milliste asutuste pädevusvaldkonda kuuluvad 
küsimused vajavad kooskõlastamist. Näiteks võib kooskõlastamisvajadus olla maa-alast tulenev, kus 
ehitis asub kaitse- või hoiualal või piirialadel. Samuti võib tegu olla olukorraga, kus ehitamisega seotud 
mõni spetsiifiline küsimus, näiteks tuleb arvestada puuetega inimeste erivajadusi või on tegu näiteks 
tuleohutust tagavate meetmete rakendamise vajadusega. 
 
Järgnev alus kirjeldab olukorda, kus täiendavaid nõudeid võib esitada kinnisasja omaniku või 
kinnisasjaga piirneva kinnisasja omaniku õigusi. Õiguste kaitsmisele kohaldatakse loamenetluse 
vastavaid sätted. Kuna tegu on kolmandate isikutega, kelle õigus või kohustusi  võib ehitis riivata, siis 
võib esineda olukordi, kus vastavad isikud tuleb menetlusse kaasata ja nad ära kuulata. Õigust või 
kohutuste riive võib esineda eelkõige tihedamalt asustatud aladel, see tähendab detailplaneeringu 
kohustusega aladel. Detailplaneeringu kohustuseta aladel ning olukorras, kus ehitised ei asu 
lähestikku tõenäoliselt vastavat küsimust ei teki. Igatahes on kaasamise kohustuslikkuse hindamine 
pädeva asutuse otsustada. Täiendavalt on toodud ära muinsuskaitseseadusest tulenevate nõuete 
järgimise kohustus. See puudutab teatise kooskõlastamisvajadust Muinsuskaitseametiga.  
 
Tulevikuperspektiivi võiks ka kaaluda selliseid elektroonilisi lahendusi, kus ehitisregister saadab 
piirnevatele kinnisasja omanikele automaatteate kinnistusraamatus sisalduva omaniku kande alusel 
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isiku ametlikule meiliaadressile www.eesti.ee keskkonnas.  
 
§ 46 lõige 5 kehtestab, et täiendavate nõuete esitamisel lähtutakse kasutusloa menetluse ja 
kasutusloa andmisest keeldumise alustest. See tähendab, et ehitise kasutamise teatise esemest 
teavitatakse vajalikke asutusi või kaasatakse puudutatud või huvitatud isikud. Kooskõlastuse sisule ja 
arvamuste esitamisele tulenevad nõuded on samad, mis kasutusloa menetluses. Kasutusloa 
menetlusega sarnaselt tuleb lahendada ka täiendavate tingimuste andmine. Kui täiendavate 
tingimuste andmine võib olla vastuolus huvitatud või puudutatud isikute õigustega või ei soovi pädev 
asutus arvestada kooskõlastaja mittekooskõlastusega, siis tuleks vastava selgitused esitada 
täiendavate tingimuste andmise juures. See tähendab, et koostada tuleks dokument, mida on võimalik 
vajadusel vaidlustada.  
 
Ise küsimus on, kui haldusorgan annab täiendavad tingimused teisi isikuid kaasamata, kas siis peab 
samuti järgima haldusaktile sätestatud nõudeid. Kui tingimused loovad või muudavad olemasolevad 
õigusi või kohustusi, siis vastavad antavad tingimused pigem haldusakti tunnustele. samas aga ei loo 
täiendavate tingimuste andmine iseseisvat õiguslikku alust ehitise kasutamiseks, vaid ainult täiendab 
juba tekkinud õigust ehitada. Iseenesest lubab HMS § 107 lõige 1 piirata õigusi või vabadusi, kui 
piiranguks on seaduslik alus. Seaduslik alus piirangute esitamiseks on sätestatud käesoleva 
paragrahvi lõikes 4.  
 
Haldusakt tuleb aga anda kindlasti sellises olukorras, kus ehitise kasutamine keelatakse. Keeldumise 
aluste osas tuleb lähtuda kasutusloa andmisest keeldumise alustest. Kuna tegu on taotlejale 
negatiivse tulemusega, vajab selline otsus intensiivsemat põhjendamist ja kaalumist.  
 
 
§ 47. Ehitise kasutamise teatise alusel ehitise kasutamine 
 
§ 47 kehtestab, et ehitise kasutamise teatise alusel võib ehitist kasutada tähtajatult, kui seaduses ei 
ole sätestatud teisiti. Ehitise kasutamise teatise alusel võib ehitist kasutada tähtajatult. Mõistagi on 
kasutamise eelduseks ehitise nõuetele vastavus. Kui ehitis ei vasta nõuetele või on ohtlik, tuleks selle 
kasutamine peatada või teha ettekirjutus ehitise lammutamiseks.  
 
 
§ 48. Kasutusluba 
 
§ 48 lõige 1 sätestab, kasutusluba antakse, kui valminud ehitise ehitamine vastas ehitusloale ning 
ehitist on võimalik kasutada nõuetele ja kasutusotstarbele vastavalt. Kasutusluba on nõutav käesoleva 
seadustiku lisas 2 kirjeldatud ehitiste puhul. Käesolev säte kehtestab kasutusloa andmise eesmärgi. 
Eesmärgina on sätestatud, et kasutusluba tõendab ehitise nõuetele vastavust kasutusloa andmise 
hetkel ning lubab seda kasutada kasutusloa taotluses näidatud eesmärgil. Selle sättega on seotud ka 
olukord, kus ehitise kasutamise otstarvet soovitakse muuta. Kasutusotstarbele vastav kasutamine 
tähendab, et täidetud on nõuded seoses kasutusotsatarbe eripäraga, näiteks elamutega.  
 
Praktikas esilekerkivaks suurimaks probleemiks kasutuslubade taotlemisel on omavoliliste ehitiste või 
ehitustööde ehk ehitusloata ehitamise korral ehitisele kasutusloa taotlemine. Kehtiva regulatsiooni 
kohaselt tuleb taotleda kõigepealt ehitusluba ja seejärel kasutusluba. 
 
Sloveenias on kasutusluba defineeritud kui haldusorgani luba ehitatud ehitise kasutamiseks. 
Kasutusluba antakse inspekteerimise tulemuste alusel. Inspekteerimisel kontrollitakse, kas ehitatud 
ehitis vastab ehitusloale ja kehtivatele tehnilistele nõuetele. Ruumide kasutuselevõtmine on keelatud, 
enne kasutusloa andmist. Kasutusluba ei tohi anda, kui ehitise kohta esitatavate tõendusdokumentide 
usaldusväärsus on kaheldav. 
 
Uus-Meremaal on reguleeritud vastavussertifikaat (inglise keeles code compliance certificate). See on 
ametlik kinnitus ehitustööde nõuetele vastavuse kohta. Sellega kinnitatakse, et tööd, mida on tehtud 
ehitusloa alusel, vastavad ehituskoodeksi nõuetele. Sertifikaadi annab sama asutus, kes andis 
ehitusloa. Ehitusloa ja vastavussertifikaadi kontrolliesemest nähtub, et ehitusjärelevalve (KOV) sisu on 
ehitisele kohalduvate nõuete täitmise tagamine, mitte ainult tagada ehitise sobivus linnaruumi. 
Vastavussertifikaati tuleb taotleda pärast seda, kui ehitusloakohased ehitustööd on lõpetatud. Kui isik 
ei esita taotlust, on teatud juhtudel taotlus automaatselt esitatud ning ehitusjärelevalveasutus algatab 
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vastavussertifikaadi menetluse omaalgatuslikult. Taotlus on automaatselt esitatud, kui ehitusloa 
andmisest on möödunud kaks aastat või ehitusjärelevalve ja ehitise omaniku vahel kokkulepitud 
hilisem aeg. Nii on ka tagatud, et kasutusloata ehitisi ei ole kasutuses. Vastavussertifikaat antakse, kui 
on tuvastatud, et ehitustööd on ehitusloa kohased ja vajadusel on koostatud hooldusjuhis.  
 
Itaalia ehitusseadus näeb ette, et elamisluba (kasutusluba) kinnitab ehitise ja seal olevate seadmete 
turva-, hügieeni-, tervise- ja energiatõhususe nõuetele vastavust. Elamisloa annab kohalik omavalitsus 
järgmistele ehitistele: 
1) uued ehitised; 
2) totaalne või osaline rekonstrueerimine; 
3) tegevus, mis võib mõjutada uusi ehitisi.  
 
Elamisluba antakse nii ehitusloa kui ka ehitise alustamise teatise korral. Kasutusluba võivad taotleda 
ehitusloa omajad või tema pärijad.  
 
Elamisloa taotlus tuleb esitada 15 päeva pärast ehitustööde lõppu. Elamisloa taotleja esitab koos 
taotluse ja järgnevad dokumendid: 
a) ehitise katastrisse panemise taotlus; 
b) kinnitus, et ehitustööd vastavad projektile; 
c) ehitisse paigaldatud seadmete vastavus nõuetele, mida peab kinnitama seadmete paigaldaja. 
 
30 päeva jooksul peab kohalik omavalitsus vaatama läbi esitatud dokumendid ja kinnitama, et: 
a) ehitis on püsiv (annab vastavasertifikaadi); 
b) ehitisele on tehtud regiooni poolt tehniline kontroll; 
c) on olemas nõutavad dokumendid; 
d) ehitis vastab ohutusnormidele. 
 
Elamisluba antakse vaikimisi (tegevusetusega) 60 päeva jooksul. Kui ehitustööd ei vasta ülaltoodud 
kriteeriumitele, siis antakse välja elamiskõlbmatuse deklaratsioon.  
 
§ 48 lõige 2 kehtestab, et kasutusloaga määratakse või muudetakse ehitise kasutamise otstarvet. 
Kasutusluba on avalik-õiguslik konstateering, et ehitis vastab nõuetele ja et seda võib hakata 
kasutama selleks ette nähtud eesmärgil. Kasutusloa teine funktsioon on kasutusotstarbe määramine. 
Kuna luba sisaldab kahte erinevat elementi – vastavuse tõendamist ja kasutusotstarbe määramist – 
tuleb sellest sõltuvalt sätestada kasutusloa andmisest keeldumise alused ning kasutusloa peatamise 
ja kehtetuks tunnistamise alused. Ehitise kasutusotstarbed tulenevad maa sihtotstarbest ja 
planeeringus määratletud otstarvetest. Majandus- ja kommunikatsiooniminister sätestab loetelu ehitise 
kasutusotstarvetest. Kui kasutusotstarvet muudetakse, tuleb taotleda uut kasutusluba, sest 
kasutusotstarbe järgi võivad muutuda nõuded ehitisele, näiteks tuleohutus või tervisenõuded. Avalik 
võim peab kontrollima, kas need nõuded on täidetud. Kasutusotstarbe määratlemine on kasutusloa 
kestev osa. Kui ehitise kasutamise otstarvet soovitakse muuta ja sellega ei kaasne ehitustegevust, siis 
tuleb samuti taotleda kasutusluba. Kasutusotstarbe muutmine on eraldi välja toodud Lisas 2.  
 
Riigikohus on kehtiva EhS puhul leidnud, et kasutusloa andmisel peab ehitusjärelevalve organ 
kontrollima ehitise vastavust nii ehitus- ja planeerimisõiguse normidele kui ka hindama, kas ehitise 
kasutamine kavandatud otstarbel võib olla vastuolus muude õigusnormidega. Ehitis ei vasta nõuetele, 
kui ehitis või selle projektikohane kasutamine kahjustaks ebamõistlikult kolmandate isikute õigusi. 
Ehitis on õigusvastane ka siis, kui see paikneb võõral maatükil õigusliku aluseta.

133
 Kõnesolevas 

sättes on kehtestatud, millistele nõuetele vastavust kontrollitakse kasutusloa andmise ajal. Nende 
nõuete kontrollimisel ei ole püsivat väärtust, vaid avalik võim kinnitab, et loa andmise ajal vastas ehitis 
seaduses sätestatud nõuetele. Eriosades võib sätestada, et ehitisel on niinimetatud seisundinõuded, 
mille kohaselt on vajalik ehitise pidev nõuetega vastavuses hoidmine või nõuetele vastavusse viimine.  
 
Oluline on, et avalik võim kinnitaks kasutusloa andmisega, et ehitis vastab nõuetele. Kasutusloa 
andmisel tuleb vaadata vastavust detailplaneeringuga või projekteerimistingimustega, sest ehitusluba 
võis olla õiguspärane, kuid ehitamisel võidi ehitusloast kõrvale kalduda.  
 
Kasutusluba on nõutav seadustiku lisas 2 nimetatud ehitiste osas.  
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§ 48 lõige 3 sätestab, et kasutusloa võib anda ehitise osale (osakasutusluba), kui ehitise osa on 
valmis ning täidetud on õigusaktides esitatud nõuded, eelkõige et ehitist on võimalik ohutult kasutada. 
Käesolev säte täpsustab HMS osahaldusakti sätet, kus HMS § 52 lg 1 p 1 kohaselt on võimalik enne 
asja lõplikku lahendamist lahendada asi osaliselt ehk anda osahaldusakt. Osakasutusloa võib anda 
ehitise osale, kui seda osa on võimalik iseseisvalt kasutada. Hilisemalt ei pea ülejäänud ehitise osa 
hindamisel enam varem kontrollitud osa uuesti hindama. Haldusorganil on õigus kasutusloa 
kõrvaltingimusena, aga näha ka ette hilisem muutmisvõimalus. See võib olla vajalik ehitise 
komplekssusest tulenevalt.  
 
§ 48 lõige 4 kehtestab, et kui kasutusloa taotlusega esitatav ehitusprojekt sisaldab mitut hoonet ja 
seda teenindavaid rajatisi, antakse kasutusluba iga hoone kohta eraldi. Kasutusluba antakse eraldi ka 
iga iseseisvalt kasutatavale rajatisele. Siinkohal on sätestatud erisus ehitusloa menetlusest, kus 
ehitusluba antakse asjale ja ei ole oluline mitu ehitist on ehitusloa taotlusega hõlmatud. Kuna igal 
ehitisel võib olla erinev kasutusotstarve, näiteks elamu, abihoone jne ning nende kasutamisele on 
erinevad nõuded, siis tuleb kasutusluba anda iga ehitise kohta eraldi. Kui kasutusloa taotlus sisaldab 
ehitise kasutamise teatise kohustuslikke ehitisi, siis ei pea nende kohta eraldi haldusakti andma, vaid 
piisab märkest ehitisregistrisse, et neid on lubatud kasutada. Kui rakendatakse täiendavate tingimuste 
esitamise regulatsiooni, siis vajab eraldi otsustamist küsimus, kas menetluse lõppedes on vajalik anda 
haldusakt või võib menetluse lõpetada toiminguga. Sättes on eristatud hooneid ja rajatisi, sest hoonet 
teenindavatele torudele jms ei ole otstarbekas anda iseseisvat kasutusluba. Sätet on täpsustatud, et 
ka iseseisvalt kasutatavale rajatisele, näiteks seikluspargile või mänguväljakule, antakse eraldiseisev 
kasutusluba.  
 
§ 48 lõige 5 sätestab, et ehitise kasutamise otstarvete loetelu kehtestab majandus- ja 
kommunikatsiooniminister määrusega. Käesolev volitusnorm annab võimlause täpsustada, millised on 
ehitise kasutamise otstarbed. Määrus ei anna eraldi võimalust täpsustada sellistele ehitistele 
esitatavaid erinõudeid. Erinõuete sätestamiseks on vajalik kasutada ehitisele esitatavate nõuete 
volitusnormi.  
 
§ 48 lõige 6 sätestab, et kasutusotstarbest tulenevad nõuded ehitisele kehtestab majandus- ja 
kommunikatsiooniminister määrusega. Kasutusotstarbest tulenevad nõuded ehitisele võib Vabariigi 
Valitsuse volitusel kehtestada määrusega ka mõni teine asjakohane minister. Tegu on volitusnormiga, 
mille alusel on võimalik täpsustada kasutusotstarbest tulenevaid nõudeid asjale. Tegu võib olla 
täpsustatud ohutusnõuetega, aga ka muude käesoleva seaduse täpsustustega, mis on vajalikud just 
teatud kindla kasutusotstarbe jaoks, näiteks eluruumile esitatavate nõuete täpsustamiseks.  
 
 
§ 49. Kasutusloa andmiseks pädev asutus 
 
§ 49 lõige 1 kehtestab, et kasutusloa annab kohaliku omavalitsuse üksus, kui seadusega ei ole 
sätestatud teisiti. Kasutusloa andjana on sätestatud pädev asutus, et vastav säte sobiks 
kohaldamiseks EhS eriosas, kus võidakse sätestada, et kasutusloa andja on mõni teine haldusorgan. 
Selle sätte teine lõige täpsustab, et pädev asutus on üldjuhul kohaliku omavalitsuse üksus. Edaspidi 
kasutatakse seaduse tekstis läbivalt pädeva asutuse mõistet, et hõlmata nii kohalikku omavalitsust kui 
ka teisi kasutusloa andjaid. Eriosas võib olla täpsustatud, et kasutusloa andja on näiteks Tehnilise 
Järelevalve Amet. 
 
Kehtivas EhS-s on kasutusluba § 32 lõike 1 kohaselt kohaliku omavalitsuse või riigi nõusolek 
ehitamiseks. Seega on juba kehtivas EhS-s EhS eelnõuga sarnane süsteem, üldine kasutusloa andja 
kehtiva õiguse kohaselt on kohaliku omavalitsuse üksus ning avalikku veekogusse ehitamisel 
Tehnilise Järelevalve Amet.  
 
§ 49 lõige 2 kehtestab, et kui kasutusloa taotlus sisaldab ehitisi, mille ehitamise alus on riigi 
eriplaneering, siis annab kasutusloa Tehnilise Järelevalve Amet, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. 
Sätte eesmärk on reguleerida olukorda, kus ehitisi planeeritakse riigi eriplaneeringu alusel. Riigi 
eriplaneeringu menetlus on PlanS-s sätestatud erimenetlus, mis võimaldab riigil planeerida suure 
riikliku huviga või olulist mõju omavaid ehitisi, millel on maakonnaülene mõju. Ehitiste täpsem nimekiri 
on esitatud PlanS-s. 
 



92 
 

§ 49 lõige 3 sätestab, et kui kasutusloa taotlusega esitatav ehitusprojekt sisaldab ehitisi, mille osas on 
kasutusloa andmine riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse pädevuses, siis annab kasutusloa Tehnilise 
Järelevalve Amet, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Sätte eesmärk on võimaldada isikutel vältida 
dubleerivaid menetlusi. Näiteks võib selline olukord ilmneda, kui ehitatakse raudteed ja selle kõrvale 
hoonet, kus reisijad saavad rongi oodata ja kauplustes käia. Kuna raudtee ning hoone on 
omavahelises seoses, sest hoone ehitatakse raudtee tõttu, on mõistlik mõlema ehitise osas koostada 
korraga terviklik ruumilahendus ning menetleda ehitiste kasutusloa taotlusi koos.  
 
Sätte eesmärk ei ole vähendada kohaliku omavalitsuse rolli või tema pädevust piirata, vaid 
võimaldada isikule esitada taotlus ja saada selle kohta tagasisidet ühelt haldusorganilt. Kui üks 
haldusorgan kooskõlastab ja küsib arvamuse erinevatelt asutustelt ja isikutelt, ei pea isik esmalt 
menetlema ühte kasutusluba ja seejärel teist sellega seonduvat kasutusluba, mis võivad hilisemalt olla 
üksteisega vastuolus. Kohalikul omavalitsusel on vastavas menetluses oluline roll kooskõlastajana. 
Kui taotlus jäetakse kooskõlastamata õigusaktis sätestatud alusel või viidatakse vastuolule 
planeeringuga, siis ei pruugi selles osas olla enam võimalik kasutusluba anda. Eriti oluline on taotluse 
kooskõla kohaliku omavalitsuse planeeringutega (kohaliku omavalitsuse autonoomia), kust võivad 
ehitistele tuleneda täiendavad nõuded. Kui aga vastuolud on võimalik lahendada, siis annab 
kasutusloa Tehnilise Järelevalve Amet ning kasutusluba kehtib ka kohaliku omavalitsuse territooriumil. 
 
§ 49 lõige 4 sätestab, et kui kasutusloa taotlusega esitatav ehitusprojekt sisaldab ehitisi, mille osas on 
kasutusloa andmine mitme riigiasutuse pädevuses, siis annab kasutusloa Tehnilise Järelevalve Amet, 
kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Sätte eesmärk on reguleerida olukorda, kus ehitamise aluseks 
olnud ehitusprojekt võib sisaldada erinevaid riigi pädevuses olevaid ehitisi. Tegu on tõenäoliselt 
harvade ja erandile olukordadega, kus riigimaantee ehitamine puudutab sisuliselt näiteks raudteid. 
Samas ei ole välistatud, et tulevikus võivad sellised kattuvad pädevused tekkida. Näiteks võib tekkida 
kattuv huvi maaparandussüsteemide ehitamisel ning teede rajamisel. Viimasel juhul oleks aga vajalik 
erinorm, sest Tehnilise Järelevalve Ametil ei ole vastavas menetluses sisulist rolli.  
 
 
§ 50. Kasutusloa taotlus 
 
§ 50 lõige 1 sätestab, et kasutusloa taotlus ja sellega seonduvad dokumendid esitatakse pädevale 
asutusele elektrooniliselt ehitisregistri kaudu. Kui kasutusloa taotluse ja sellega seonduvate 
dokumentide ehitisregistri kaudu esitamine ei ole võimalik, esitatakse need pädevale asutusele, kes 
kannab need ehitisregistrisse. Töögrupp leidis, et kasutusloa menetlus peaks tulevikus toimuma 
elektrooniliselt. Kasutusloa taotleja esitab taotluse (soovitavalt) ehitusregistri kaudu. Kõnesolev säte 
kehtestab kasutusloa menetluse. Ehitusprojekt, mille järgi ehtitakse, peab olema põhjalikum kui 
ehitusprojekt, mis on nõutav ehitusloa taotluse esitamisel. Pädev asutus saab ehitusprojekti osas 
kontrollida ehitusprojekti vastavust ehitusprojektile esitatud nõuetele. Sisuliselt saab pädev asutus 
hinnata, kas ehitusprojekt koosneb õigusaktis sätestatud osadest ning kas selle on allkirjastanud 
pädev isik. Pädev asutus ei pea ehitusprojekti sisuliselt üle kontrollima, piisav on formaalsete nõuete 
kontroll. Põhjendatud juhtudel on pädeval asutusel õigus nõuda ehitise auditit.  
 
§ 50 lõige 2 kehtestab, et kasutusloa taotluses esitatakse:  
1) esitaja nimi, kontaktandmed, esitamise kuupäev ja taotleja allkiri; 
2) kasutusloa kättetoimetamise viis; 
3) ehitamisega hõlmatava kinnisasja andmed ja katastritunnus;  
4) kasutusloa taotlemise eesmärk; 
5) ajutise ehitise kasutamise korral selle kasutamiseks taotletav aeg; 
6) seaduses sätestatud juhul ehitise kasutamis- ja hooldusjuhend; 
7) ehitist ehitanud isiku andmed, asjakohastel juhtudel ka ehitusprojekti koostanud isiku andmed. Kui 
ehitusprojekti nõuetele vastavust kontrollis projekti koostajast sõltumatu pädev isik, siis ka tema 
andmed;  
8) seaduses sätestatud juhul energiatõhususe miinimumnõuetele vastavuse andmed või 
energiamärgis;  
9) seaduses sätestatud juhul tõendid ehitise auditi kohta; 
10) ehitamise dokumendid, välja arvatud juhul, kui kasutusloa taotlus esitati ehitise kasutusotstarbe 
muutmiseks; 
11) andmed riigilõivu tasumise kohta. 
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HMS-d § 14 lõike 3 järgi peab kirjalik taotlus sisaldama esitaja nime, taotluse selgelt sõnastatud sisu, 
taotluse esitamise kuupäeva ja taotleja allkirja, haldusakti või muu dokumendi kättetoimetamise 
soovitavat viisi ja selleks vajalikke kontaktandmeid ning muid õigusaktidega ettenähtud andmeid. 
HMS-ile on viidatud selleks, et mitte koormata EhS teksti. HMS võimaldab lisaks seal loetletud 
andmetele küsida muid õigusaktis ette nähtud andmeid. EhS-s on muude andmetena loetletud ehitise 
kasutamise otstarve, ajutise ehitise ehitamise korral ehitise kasutamiseks taotletav aeg, ehitise 
kasutamise ja hooldamise juhend ning teave riigilõivu tasumise kohta. Kasutusloa taotluse sisu on 
võrreldav ehitusloa taotluse sisu selgitusega.  
 
Lisandunud on ehitise kasutamis- ja hooldusjuhend, mis peab olema ehitusprojekti osa. Kui see on 
ehitusprojekti osa, tuleb see esitada ka pädevale asutusele.  
 
§ 50 lõige 3 sätestab, et koos kasutusloa taotlusega esitatakse ehitusprojekt, mille järgi ehitis ehitati. 
Ehitusprojekti ei tule esitada juhul, kui kasutusloa taotlus esitati ehitise kasutusotstarbe muutmiseks.  
Kui ehitusloa taotluse juures esitatakse ehitusprojekt, mille kohaselt on pädeval asutusel võimalik 
hinnata üksnes teatud nõuete täitmist, siis kasutusloa juures tuleb esitada ehitise keerukusele vastav 
põhjalikum ehitusprojekt.  
 
§ 50 lõige 4 kehtestab, et asutusloa taotluse ja kasutusloa vorminõuded ja selle taotluse esitamise 
korra kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister määrusega. Tegu on sarnaselt ehitusloaga 
elektrooniliste taotluste menetluseks vajalike vorminõuetega, kus on võimalik täpsustada esitatava info 
formaati.  
 
 
§ 51. Kasutusloa taotluse kontroll ja taotluse läbi vaatamata jätmine 
 
§ 51 sätestab, et pädev asutus kontrollib kasutusloa taotluse saamisel selle nõuetele vastavust ja 
tagastab taotluse läbi vaatamata, põhjendades seda, kui kasutusloa andmine on ilmselgelt võimatu. 
Kasutusloa andmine on ilmselgelt võimatu eelkõige, kui ehitise ehitamiseks oli nõutav ehitamise 
teatise või ehitusloa olemasolu. 
 
Kasutusloa taotluse kontrolli reguleerimine on uuenduslik. See säte jagab ehitusloa menetluse 
kaheks. Taotluse esitamisel kontrollitakse taotluse formaalset nõuetele vastavust, mille järel algab 
kasutusloa menetlus, millega selgitatakse välja materiaalsete nõuete järgimine. Taotluse formaalne 
kontroll on vajalik, et kasutusloa menetleja ei peaks alustama taotluse sisulise kontrolliga ega seejärel 
tegema kasutusloa andmisest keeldumise otsust. Vastava menetlusetapi eristamine õigusakti tasemel 
peaks eelduslikult hoidma kokku haldusorgani, aga ka taotleja aega.  
 
Menetluse mõtteliselt kahte etappi jagamine ei tähenda, et kasutusloa menetluse alustamiseks oleks 
vajalik eraldi otsust. Kui kasutusloa taotluse kontrollimisel tuvastatakse, et kõik vajalikud andmed on 
olemas ja ei esine kasutusloa menetluse alustamist välistavaid asjaolusid, siis läheb kasutusloa 
menetlus edasi. Kui pädev asutus tuvastab, et kasutusloa taotluses on olulised puudused, näiteks ei 
esitatud ehitusprojekti, mille järgi ehitati, siis kasutusloa taotlus tagastatakse. Kui kasutusloa 
taotlusega on tasutud riigilõiv, siis tagastatakse ka riigilõiv.  
 
Kasutusloa taotluse saamisel kontrollitakse, kas ei esine asjaolusid, mille tõttu oleks kasutusloa 
andmine ilmselgelt võimatu. Ilmselge võimatuse hindamisel tuleb hinnata asjaolusid, mille tõttu 
kasutusloa andmine ei oleks taotlejale võimalik. Sisuliselt on see HMS-i § 14 lõike 6 punkti 2 
sätestatud asjaolu, millega haldusorgan tagastab taotluse läbi vaatamata seadusega sätestatud 
juhtudel. Sellisteks asjaoludeks saab EhS mõistes lugeda olukorda, kui kasutusloa andmiseks puudub 
õiguslik alus. Ilmselge võimatuse hindamisel tuleb igakordselt hinnata kasutusloa andmise tingimusi, 
mis on sätestatud kasutusloa menetluse sättes. Kui taotluse saamisel selgub kohe, et mõnda loetletud 
tingimustest ei ole võimalik täita, siis taotlus tagastatakse koos riigilõivuga. 
 
 
§ 52. Kasutusloa menetlus 
 
§ 52 lõige 1 kehtestab, et kasutusluba antakse, kui esitatud ehitis vastab õigusaktides sätestatud 
nõuetele, eelkõige ehitisele esitatud nõuetele ja ehitusloale. Käesoleva sätte eesmärk on piiritleda 
kasutusloa andmise kontrolliese. See tähendab, mida peab haldusorgan kontrollima kasutusloa 
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taotluse saamisel. Riigikohus on kehtiva EhSi puhul leidnud, et kasutusloa andja peab ka 
kasutusotstarbe muutmisega seonduva kasutusloa andmisel kontrollima, kas ei esine EhS-i §-s 34 
sätestatud ja vastava kasutusloaga seonduvad kasutusloa andmisest keeldumise alused. Kuigi EhS-i 
§-s 34 sõnaselge sätte puudub, tuleb kasutusloa andmise otsustamisel muu hulgas hinnata ka seda, 
kas kasutusloa andmise ning ehitise või selle osa kasutamine kasutusloaga määratud otstarbel ei too 
kaasa kolmandate isikute õiguste ülemäärast riivet või rikkumist.

134
 

 
§ 52 lõige 2 sätestab, et pädev asutus otsustab keskkonnamõju hindamise algatamise vajaduse. 
Tegu on viitega KeHJS-le. Nõuded keskkonnamõju hindamisega tulenevad vastavast seadusest. EhS-
s on tekitatud seos, et hindamine võib loamenetluse läbiviimisel olla vajalik. 
 
§ 52 lõige 3 kehtestab, et kasutusloa kõrvaltingimusena võib eelkõige sätestada: 
1) kasutusloa kehtivuse tähtaja; 
2) kasutusloa kehtivuse tähtaja seoses ajutise ehitise lammutamise tähtajaga, mis ei või olla kauem 
kui viis aastat kasutusloa andmisest või 
3) lisakohustuse ehitise osakasutusloa andmise korral taotleda teatud tähtaja jooksul kasutusluba. 
 
Vastav säte annab paindlikkuse haldusorganile sätestada kasutusloale kõrvaltingimusi. Näiteks on 
võimalik piirata kasutusloa kehtivusaega. Eelnõu kohaselt on kasutusluba muidu tähtajatu. Kui aga 
haldusorgan leiab kaalutletud põhjuse kehtivusaega piirata, siis on talle selleks siinkohal antud 
seaduslik alus. Eelkõige võib kasutusloa kehtivusaja piiramine tulla kõne alla ajutise ehitise 
kasutamise tähtajaga. Nimetatud sättes on samuti viide osakasutusloale. Osakasutusluba oli võimalik 
anda, kui ehitise osa on võimalik iseseisvalt ja ohutult kasutada. Siinkohal võib haldusorgan üle 
selgitada, milliseid tingimusi varasemast loast arvestatakse ja kuidas need haakuvad uue antava 
loaga. Samuti on võimalik määratleda, milliseid tingimusi enam tulevikus täiendava kasutusloaga ei 
kontrollita, et anda taotleja kindlus ees seisva halduskoormuse osas.  
 
§ 52 lõige 4 sätestab, et Põhjendatud juhul on pädeval asutusel õigus nõuda ehitise erakorralise 
auditi tegemist või ehitise kohta arvamuse tellimist. Ehitise auditi tegemise põhjendused tulenevad 
käesoleva eelnõu üldosa sätetest. Ehitise kohta arvamuse tellimine (kehtivas EhS-s ekspertiis) on 
vajalik siis, kui pädeval asutusel tekib kahtlus ehitise või ehitamise nõuetele vastavuse osas.  
 
§ 52 lõige 5 kehtestab, et pädev asutus võib nõuda, et ehitusprojekti kontrolliks vastavalt käesoleva 
seaduse paragrahvile 14 lõikele 3 üle ja annaks oma hinnangu selle nõuetele vastavuse kohta 
sõltumatu ja pädev isik, kui esineb kaalukas põhjus kahelda ehitusprojekti nõuetele vastavuses. 
Vastavate nõuete täitmise reeglid tulenevad ehitusprojekti kontrollimisele esitatavate nõuete juurest.  
 
§ 52 lõige 6 sätestab, et pädev asutus koostab kasutusloa eelnõu ja korraldab selle kohta 
elektroonilise arvamuste  kogumise ja selle kooskõlastamise ning annab kasutusloa 30 päeva jooksul 
taotluse esitamise päevast arvates. Pädev asutus annab kooskõlastamiseks või arvamuse 
avaldamiseks kuni kümme 10 päeva. Kasutusloa andmise tähtaeg on pikendatud kuni 30 päevani, 
tulenevalt avalikest konsultatsioonidest.  
 
§ 52 lõige 7 sätestab, et pädev asutus kaasab menetlusse taotluses märgitud kinnisasja omaniku, kui 
taotlust ei ole esitanud omanik, ja vajadusel kinnisasjaga piirneva kinnisasja omaniku. Säte toob eraldi 
välja, millised isikud tuleb kasutusloa menetlusse kindlasti kaasata. Kindlasti kaasatavateks isikuteks 
on eelkõige isikud, kelle õigusi võib kasutusloa andmine riivata. Tegu on HMS § 11 lõike 1 punkt 3 
kohase kaasamisega. Eelnõus on kolmandate isikutena HMS mõttes käsitletud kinnisasja omanikku ja 
piirneva kinnisasja omanikku. HMS § 11 lõikes 2 nimetatud isikud, kelle huvisid võivad antavad 
kasutusluba puudutada, on võimalik menetlusse kaasata antud paragrahvi lõike 8 alusel.   
 
Seoses kinnisasja omaniku kaasamisega, tuleb käsitleda ka korteriühistute menetlusse kaasamist. 
Korteriühistu, nagu iga teise juriidilise isiku puhul tuleb eristada esindamist ehk tehingu tegemist 
juriidilise isiku nimel välissuhtes ja juriidilise isiku sisemist otsustusprotsessi. Esindaja poolt 
välissuhtes tehtud tehingu kehtivust ei mõjuta üldjuhul see, kas sisesuhtes on otsused tehtud 
korrektselt. Ainult erandlikel juhtudel võib selline tehing olla tühistatav. Selles osas vaata täpsemalt 
korteriomandi- ja korteriühistuseaduse eelnõu

135
 seletuskirja § 36 kohta.  
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Korteriomandi, aga ka kaasomandi puhul tuleb teha vahet, mida on ehitamise jaoks vaja avalik-
õiguslikult ja mida eraõiguslikult. See, et mingiks tegevuseks on vaja avalik-õiguslikku luba 
(ehitusluba), ei ütle midagi selle kohta, mida on selleks vaja kaasomanike vahelises suhtes. Näiteks, 
kui tegemist on ohuga ehitise säilimisele, siis võib iga kaasomanik teha toiminguid ohu kõrvaldamiseks 
ilma teiste nõusolekuta (kehtiva KOS § 15 lg 2, AÕS § 72 lg 4, eelnõu § 37 lg 1). Samas, ehitusliku 
muudatuse tegemiseks, mis puudutab iga korteriomanikku, kuid mis ei ole vajalik ehitise säilimiseks, 
on vaja kõigi korteriomanike nõusolekut (KOS § 16 lg 1).  
 
Kehtiva EhS üheks põhimõtteliseks probleemiks on § 23 lg 1

1 
(ja analoogne § 16 lg 1

1
), mis reguleerib 

ehitusloa taotluse esitamise õigust, sealhulgas kaasomandis oleva ehitise korral. Käesolevast 
eelnõust on nimetatud sätted välja jäetud. Korteriühistu kaasamise osas tuleb arvestada, et kinnisasja 
kaasomanikeks on korteriomanikud, mitte korteriühistu. Seega võib projekteerimistingimuste andmise 
menetlusse kaasata korteriühistu ja igat korteriomanikku ei pea eraldi kaasama, sest korteriühistu 
esindab välissuhetes korteriomanikke. Kui menetlusse kaasatakse korteriühistu, peab viimane 
pingutama, et korteriomanikud saaksid käimasolevast menetlusest aegsasti teada. Esindussuhe ei 
piira aga iga korteriomaniku kui kinnisasja kaasomaniku õigust menetluses arvamust avaldada, samuti 
tema kaebeõigust.  
 
§ 52 lõige 8 kehtestab, et pädev asutus esitab kasutusloa taotluse eelnõu vajadusel: 
1) kooskõlastamiseks asutustele, kelle õigusaktist tulenev pädevus on seotud kasutusloa taotluse 
esemega; 
2) arvamuse avaldamiseks asutusele või isikule, kelle õigusi või huve võib ehitis puudutada.  
 
Kooskõlastamise ja arvamuse andmise kohta on võimalik põhjalikumalt lugeda ehitusloa menetluse 
juurest. Oluline on, et kasutusloa menetluses kehtivad samad põhimõtted. Tõenäoliselt on kasutusloa 
andmise juures kooskõlastavate isikute või arvamuste andjate ring veelgi väiksem, kui see on 
ehitusloa juures. Konkreetsete kooskõlastajate määratlemine on pädeva asutuse ülesanne.  
 
Keskkonnaministeerium:  

 
- Keskkonnaamet 

- kasutusloale koostatakse keskkonnamõju hindamine.  
 
Kultuuriministeerium: 
 

- Muinsuskaitseamet:  
- maa-alal asub muinsuskaitseala, kinnismälestis või nende kaitsevöönd, avalikku 
veekogusse ehitamine; 

  
Kaitseministeerium:  

- ehitise kasutamine võib kaasa tuua riigikaitselise objekti planeeritud töövõime vähenemise, 
üle 28 m kõrguste ehitiste kavandamine, avalikku veekogusse üle 28 m kõrguste 
tuulegeneraatorite kavandamine;  

 
Siseministeerium: 

- üle 45 m kõrguste ehitiste ja üle 28 m tuulegeneraatorite kasutamine, avalikku veekogusse 
ehitatud ehitise kasutamine; 
- ehitis asub julgeoleku ehitise kaitsevööndis või ehitis asub julgeoleku ehitise mõjutsoonis;  

 
- Politsei- ja Piirivalveamet: 

- liikluskorraldus, kuritegevuse riskide vähendamine; 
 

- Päästeamet: 
- tuleohutusnõuded; 
- maa- alal või selle vahetus läheduses asub suurõnnetuse ohuga ettevõte või ohtlik 
ehitisi jm; 

 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium: 

- avalikku veekogus oleva ehitise kasutamine; 
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- Maanteeamet: 
- teede kasutuselevõtt, liiklusohutus, juurdepääsude tagamine jm; 
 

- Veeteede Amet: 
- veesõiduohutus, ehitise kasutamine avalikus veekogus; 

  
- Tehnilise Järelevalve Amet: 

- sideehitised, raudteed, kaevandamine, kemikaalid, lõhkematerjalid, avalikus 
veekogus ehitise kasutamine, maa-alal või selle vahetus läheduses asub 
suurõnnetuse ohuga ettevõtte või ohtliku ehitis. 

 
- Lennuamet: 

- õhuruumi üldine kasutamine, lennuohutus, lennuväljade, kopteriväljakute, üle 45 m 
kõrguste ehitiste, tuuleparkide, tuulegeneraatorite kavandamine, ehitamine lennuvälja 
kaitsevööndis.  

  
Põllumajandusministeerium:   
 

- Põllumajandusamet: 
 – maaparandussüsteemide kasutamine või neid mõjutavate ehitiste kasutuselevõtt; 

  
Sotsiaalministeerium: 
 

- Terviseamet: 
- terviseohutuse, sh müra, vibratsiooni ja kemikaalidega seotud küsimused, jm. 

 
 
§ 52 lõige 9 kehtestab, et kui kasutusloa eelnõu kohta esitati kooskõlastamise või arvamuste andmise 
käigus märkusi, võtab pädev asutus need asjakohaselt arvesse või põhjendab arvestamata jätmist. 
Kasutusluba antakse elektrooniliselt ehitisregistrisse. Tegu on kasutusloa menetlust lõpetava sättega, 
kus haldusorgan peab tegema otsuse haldusakti andmise või andmata jätmise osas.  
 
 
§ 53. Kasutusloa andmisest keeldumine 
 
§ 53 sätestab, et pädev asutus keeldub kasutusloa andmisest, kui: 
1) ehitis ei vasta nõuetele; 
2) ehitise kasutamine kasutusloa taotluses märgitud kasutusotstarbel on ohtlik;  
3) ehitis ei vasta ehitusloale, kehtivale detailplaneeringule või projekteerimistingimustele; 
4) pädev asutus on algatanud ehitise ehitamise aluseks olnud ehitusloa kehtetuks tunnistamise 
menetluse; 
5) kasutusloa taotluse, sealhulgas taotlemise aluseks oleva ehitusprojekti puudusi ei ole puuduste 
kõrvaldamiseks antud tähtaja jooksul kõrvaldatud; 
6) ehitusprojekt ei vasta ehitamise aluseks olnud ehitusprojektile esitatavatele nõuetele; 
7) käesoleva seaduse § 52 lõikes 8 punktis 1 nimetatud asutus on jätnud kasutusloa eelnõu 
põhjendatud juhul kooskõlastamata; 
8) ehitise kasutamisega kaasneb oluline keskkonnamõju, mida ei ole võimalik piisavalt vältida ega 
leevendada või 
9) kasutusloa taotlemisel on esitatud teadvalt valeandmeid, mis mõjutavad oluliselt kasutusloa 
andmise otsustamist. 
 
Kasutusloa menetluse paragrahv sätestas kontrollieseme piirid, mida pädev asutus kasutusloa 
andmisel kontrollima peab. Kasutusloa andmisest keeldumise alused lähtuvad kontrolliesemest. 
Kasutusloa andmisest keeldumine on kaalutlusotsus, mille piirid tulenevad kõnesolevas seaduses 
sätestatud põhimõtetest ja -nõuetest. Kasutusloa andja peab taotluses puuduste tuvastamisel 
rakendama lisameetmeid – nõudma ehitise auditit või kasutama teisi järelevalvemeetmeid ja andma 
seejärel taotlejale lisatähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui neid meeteid on rakendatud, võib 
otsustada kasutusloa andmisest keeldumise üle. 
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Kasutusloa andmisest on võimalik keelduda, kui ehitis ei vasta taotletud kasutusotstarbeks ette nähtud 
ehitisele esitatavatele nõuetele. Need nõuded võib kehtestada majandus- ja kommunikatsiooniminister 
või muu asjaomane minister, samuti võivad need tuleneda muudest allikatest. Veel on kasutusloa 
andmisest võimalik keelduda, kui ehitis ei vasta ehitusloale. Ehitusloale vastavuse tuvastamisel tuleb 
kontrollida, kas ehitis vastab detailplaneeringule või projekteerimistingimustele, samuti muudele 
ehitusloal näidatud tingimustele, kui ehitise olemusest tulenesid sellele lisanõuded.  
 
Kasutusloa andmisel peab ehitusjärelevalve organ kontrollima ehitise vastavust mitte ainult ehitus- ja 
planeerimisõiguse normidele, vaid hindama ka seda, kas ehitise kasutamine kavandatud otstarbel on 
vastuolus muude õigusnormidega, kusjuures ehitis ei vasta nõuetele, kui ehitis või selle projektikohane 
kasutamine kahjustaks ebamõistlikult kolmandate isikute (näiteks ümberkaudsete elanike) õigusi ehk 
kasutusluba, mis on väljastatud õigusvastase ehitusloa alusel ehitatud ehitisele, on õigusvastane.

136
  

 
Kasutusluba ei saa anda, kui pädev asutus on algatanud ehitusloa kehtetuks tunnistamise menetluse, 
kuna sellisel juhul võidakse välja anda õigusvastane kasutusluba või luba, mida ei ole võimalik 
realiseerida.  
 
Lisaks saab keelduda, kui kasutusloa taotlemisel on teadlikult esitatud valeandmeid, millel on 
ehitusloa andmise otsustamisel oluline mõju; ehitusprojekti ei ole koostanud või selle koostamist ei ole 
kontrollinud pädev isik; või kui ehitisega kaasneb oluline keskkonnamõju, mida ei ole võimalik vältida 
ega leevendada. 
 
Veel on kasutusloa andmisest võimalik keelduda kui selle otstarve ei vasta avalikele huvidele. 
Nimetatud alus on eelkõige seotud eriosas sätestatavate ehitistega, näiteks raudteerajatistega.  
 
 
§ 54. Kasutusloa kehtivus 
 
§ 54 sätestab, et kasutusluba on tähtajatu, kui kasutusloas ei sätestata teisiti. Kasutusluba kehtib 
osas, mis see on kestvusluba, tähtajatult. Nõuetele vastavuse tuvastamise puhul ei ole kasutusloal 
püsivat kehtivust. Seaduses sätestatud juhtudel võib pädev asutus nõuda nõuetele vastavuse 
perioodilist tuvastamist. Pädev asutus võib kasutusloas piirata haldusakti kehtivusaega ning sätestada 
sellekohase lisatingimuse.  
 
 
§ 55. Kasutusloa kehtetuks tunnistamine 
 
§ 55 sätestab, et pädev asutus võib kasutusloa kehtetuks tunnistada, kui: 
1) kasutusloa omaja või kinnisasja omanik seda taotleb, välja arvatud kui teistel isikutel on kasutusloa 
kehtima jäämise osas  õigustatud huvi;  
2) ehitis või ehitise kasutamine ei vasta kasutusloale või ehitisele esitatavatele nõuetele; 
3) kasutusloa taotlemisel on esitatud teadvalt valeandmeid, mis mõjutasid oluliselt kasutusloa andmise 
otsustamist. 
 
Kasutusloa kehtetuks tunnistamisel, peatamisel või muutmisel võib olla õiguslik tähendus sellest 
tulenevate meetmete kasutuselevõtuks. Kasutusloa kehtetuks tunnistamine tähendab sellest 
tulenevate õiguste – teatud otstarbel kasutusõiguse – peatamist . Loa kehtetuks tunnistamise  
tagajärg on analoogiline haldusakti kehtetuks tunnistamisele, – haldusaktiga antud õigust või 
kohustust ei ole võimalik realiseerida. Kasutusloa kehtetuks tunnistamisel tuleb arvestada haldusakti 
kehtetuks tunnistamise regulatsiooniga. Nagu haldusakti kehtetuks tunnistades, ei tohi ka haldusakti 
peatada kergekäeliselt.

137
 Riigikohus on märkinud, et loa peatamise otsustamisel peab haldusorgan 

arvestama proportsionaalsuse põhimõttega – loa peatamine peab olema sobiv ja vajalik eesmärgi 
saavutamiseks ning kaaluma üles kõik võimalikud vastuargumendid. Loa peatamine saab olla vajalik 
vaid siis, kui ei leidu muid vahendeid loa peatamise eesmärgi saavutamiseks.

138
 

 
Kasutusluba on võimalik kehtetuks tunnistada, kui kasutusloa omaja seda taotleb, välja arvatud kui 
teistel isikutel on kasutusloa kehtivuse osas õigustatud huvi. Lisaks on neid toiminguid võimalik teha, 
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kui ehitis või ehitise kasutamine ei vasta kasutusloale. Selles punktis on koos nii ehitise nõuetele 
vastavus kui ka ehitise kasutamise nõuetele vastavus. Ehitisele esitatavad nõuded tulenevad 
vastavast paragrahvist ja need on üldnõuded. Ehitise kasutamisele võidakse kasutusotstarbe järgi 
sätestada erinõuded, eelkõige näiteks ohtlike ehitiste või ohtlikke aineid sisaldavate ehitiste puhul. 
Meede on sellisel juhul vajalik, et kasutusloa omaja viiks ehitise või selle kasutamise nõuetega 
kooskõlla.  
 
Kasutusluba tunnistatakse kehtetuks, kui kasutusloa õigusvastase realiseerimisega kaasneb 
kinnisasjaga piirnevate kinnisasjade omanikele või muudele mõjualas olevatele isikutele 
märkimisväärne negatiivne mõju, mida ei ole võimalik vähendada ega leevendada. See säte lubab 
teha teatud toiminguid naabrusõiguste kaitseks. Veel on võimalik kasutusluba peatada või kehtetuks 
tunnistada, kui kasutusloa taotlemisel on teadlikult esitatud valeandmeid, millel oli kasutusloa andmise 
otsustamisel oluline mõju. Sellisel juhul võib olla tegemist õigusvastase haldusaktiga.  
 
 
§ 56. Ehitisregister  
 
§ 56 lõige 1 sätestab, et ehitisregistri eesmärk on hoida, anda ja avalikustada teavet kavandatavate, 
ehitatavate ja olemasolevate ehitiste ja nendega seotud menetluste kohta.  Esimese lõike eesmärk on 
anda ehitisregistri eesmärk. Kehtiva EhS § 55 lõike 1 alusel on olemasolev ehitisregister juba asutatud 
ja määratletud ka selle eesmärk. Ehitisregistri eesmärki on eelnõus täiendatud viisil, et ehitisregistrist 
peab saama informatsiooni ka ehitiste kohta käivate menetluste kohta, kuna käesoleva eelnõu 
eesmärk on, et menetlused toimuksid elektrooniliselt. Arvestades, et eelnõu hõlmab erinevaid 
eriehitisi, peaks ehitisregistrit puudutav tulevikusuundumus olema samuti, et ehitisregister kajastaks 
kõiki olemasolevaid ehitis või oleks vähemalt liidestatud eriandmekogudega, kus sisalduv info 
kajastuks ka ehitisregistris.  
 
Ehitisregistri objekti ei ole eelnõus määratletud, kuna ehitisregistri kui andmekogu puhul on olulised 
seal töödeldavad andmed.  
 
Praktikas on olemasoleva ehitisregistriga mitmeid probleeme. Olulisimad tähelepanekud on seotud 
ehitusregistri (edaspidi EHR) tarkvaras kasutatava registrile ebatüüpilise arhitektuuriga, mis on 
muutnud EHR-is realiseeritud äriloogika keeruliselt muudetavaks. Selle tagajärjel võib näiliselt 
väikeste muudatuste sisseviimine tähendada ebaproportsionaalselt suurt eelanalüüsi ja arendustööd, 
kuna suur osa äriloogikast on realiseeritud andmebaasi protseduuride tasemel. Kriitiline on ka 
tähelepanek arendusprotsessi ja tarkvara koodi vähese dokumenteerituse kohta. EHR-i tarkvara ei ole 
lahendatud teenustele orienteeritud arhitektuuriga, mis muudab keeruliseks integratsiooni teiste riigi 
registrite ja süsteemidega (sh X-teega) ning ei võimalda eristavate loogiliste osade sõltumatut 
arendamist.

139
 Nende kolme puuduse koosmõjul võib öelda, et praeguse EHR-i tarkvara pikaajaline 

jätkusuutlikkus ja edasiarendatavus on tõsise kahtluse all.  
 
Puudusena toodi välja ka asjaolu, et registri andmed on üles ehitatud alusdokumentide kaudu, milleks 
loetakse erinevat liiki teateid, mistõttu on EHR-i nimetatud ka dokumendipõhiseks registriks. Ka see 
muudab EHR-i arendustööd keerulisemaks. Kui aga õnnestub rakendada nn andmeaida mudelit, mis 
ei võimalda näidata andmete asjakohasust küll reaalajas, küll aga näiteks 24-tunnise viiteajaga, on 
võimalik ka dokumendipõhist registrit edukalt kasutada. Samas kui andmed ei ole reaalajas 
adekvaatsed, piirab see registri kasutamist toimingute tegemisel ning sellel on õiguslik tagajärg. 
Igapäevase tegevuse puhul on EHR-is puudulikult lahendatud kasutajaõiguste ja dokumentide 
haldamise süsteem ning aruandluse loomine ja genereerimine on paindumatu ja aeglane.

140
 Seda

 

probleemi on võimalik infotehnoloogiliste arendustöödega parandada. 
 
Riigikontrolli auditi

141
 käigus selgus, et ehitisregistri abil ei ole võimalik anda ülevaadet rannale ja 

kaldale ehitatud ehitiste kohta. Ehitusjärelevalve planeerimisel ei saa alati ehitisregistrile tugineda, 
sest selles sisalduvad andmed ei kajasta adekvaatselt tegelikku olukorda. Seetõttu ei toetu näiteks 
KKI järelevalve tegemisel enamasti registrile, vaid küsib teavet otse omavalitsustelt. Järelevalve 
planeerimisel on peamiseks puuduseks see, et ehitisregister ei võimalda jälgida ehitise seisundit (kas 
ehitis on püstitatud või püstitamata). Osaliselt on see tingitud ka omavalitsuste tegemata jätmistest, 
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kes ei nõua, et ehituse alustamise kohta esitataks teatis, ega kontrolli, kas valminud ehitisel on 
kasutusluba. Kuna ehituslubade arvuga võrreldes sisaldab ehitisregister oluliselt vähem kasutuslube, 
jääb selle põhjal ekslik mulje, et enamik ehitisi ei olegi valmis ehitatud. Ehitisregister ei võimalda luba 
seostada ka konkreetse kinnistu või loodusliku asukohaga, sest registris puuduvad ehitiste 
koordinaadid. Alates 2003. aastast kehtib omavalitsustele kohustus lisada ehitisregistri kannetele ka 
ehitise koordinaadid. Omavalitsused jätavad aga tihti kohustuse täitmata ning registri pidaja ka 
kontrollimata.  
 
Soomes reguleerib ehitiste registreerimisega seonduvaid küsimusi Rahvastikuregistri ja 
rahvastikuregistri keskuse teenuste kinnitamise seadus (21.8.2009/661) ja selle alusel antud Valitsuse 
määrus (25.2.2010/128). Eeltoodud õigusaktide järgi on Soomes ehitisregister osaks 
Rahandusministeeriumi alluvuses asuvast Rahvastikuandmete infosüsteemist. 
 
Võrdlusriikide õigusest võib näiteks tuua Taani. Taani ehitusseaduses on mitmeid viiteid maaregistrile. 
Näiteks sätestab § 27, et kohalik omavalitsus laseb omaniku kulul maaregistrisse märkida tingimused, 
mis käsitlevad kinnistu või selle osa kasutamist või muud valdamise õigust. Ka kohaliku omavalitsuse 
ettekirjutusi võib lasta omaniku kulul maaregistrisse kanda. Samuti on näiteks §-s 12A nähtud ette, et 
kui aluspõhjaga seotud või muud asjaolud tekitavad ehitiste kahjustamise ohu, võib kohalik 
omavalitsus kanda maaregistrisse otsuse, et kõnealuses piirkonnas peab saama esitada erinõudeid 
ehitise vundamendi rajamise meetodite suhtes, sealhulgas et ehitisel ei tohi olla keldrit ning et seoses 
ehitustöödega ei tohi ei ajutiselt ega püsivalt langetada põhjaveetaset. 
 
§ 56 lõige 2 kehtestab, et ehitisregistri asutab ja selle põhimääruse kehtestab Vabariigi Valitsus 
määrusega. Kehtivas EhS-s on samuti §-s 55 lõikes 2 sätestatud analoogne ehitisregistri asutamise ja 
põhimääruse kehtestamise seaduslik alus. Selleks, et ehitisregistri asutamiseks vajalik seaduslik alus 
EhS kehtetuks tunnistamisega ära ei kaoks, on vajalik volitusnormi uuesti kehtestamine. 
 
 
§ 57. Ehitisregistri vastutav ja volitatud töötleja 
 
§ 57 lõige 1 sätestab, et ehitisregistri vastutav töötleja on Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeerium. Nimetatud säte on ka kehtivas EhS-s §-s 55 lõikes 3. Seega ei ole 
ehitisregistri vastutava töötleja osas soovitud teha muudatusi. Vastutav töötleja on avaliku teabe 
seaduse

142
 (edaspidi AvTS) § 43

4
 lõike 1 kohaselt haldusorgan, kes korraldab andmekogu 

kasutuselevõttu ning teenuste ja andmete haldamist. Vastutaval töötlejal on vastutus andmekogu 
haldamise seaduslikkuse ja andmekogu arendamise eest.  
 
§ 57 lõige 2 kehtestab, et ehitisregistri volitatud töötlejad määratakse ehitisregistri põhimääruses. 
Nimetatud säte võimaldab põhimäärusega piiritleda andmekogu volitatud töötlejad. Kuna tegu ei ole 
isiku põhiõigusi, sealhulgas eraelu puutumatust intensiivselt riivava andmekoguga, on võimalik 
volitatud töötlejate määratlemine andmekogu põhimääruses.  
 
 
§ 58. Ehitisregistri andmed 
 
§ 58 lõige 1 sätestab, et ehitisregistrisse kantavad üldandmed on: 
1) ehitise andmed; 
2) ehitise asukoha andmed; 
3) ehitamise dokumendid; 
4) ehitamise andmed; 
5) vallasasjast ehitise omaniku andmed; 
6) ehitustehniliste uuringute andmed; 
7) ehitise auditi andmed; 
8) ehitise hooldusjuhend; 
9) ehitise või ehitamisega seotud isikute andmed; 
10) ehitise või ehitamisega seonduvad taotlused, eelkõige projekteerimistingimused teatised, load või 
ettekirjutused; 
11) riikliku või haldusjärelevalve andmed; 
12) energiamärgise andmed; 
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13) vajadusel muud ehitise või ehitamisega seonduvad andmed.   
 
Käesolev lõige esitab andmekogusse kantavate andmete üldkategooriad. Vastavaid 
andmekategooriad ja nende esitamise viisi võib andmekogu põhimääruses täpsustada. Täpsustamisel 
peab lähtuma käesolevas seaduses sätestatud regulatsioonist, näiteks arvestama seaduses loetletud 
loamenetluse dokumentidega. Põhimäärusega ei või nõuda täiendavaid dokumente. Mitmete esitatud 
andmekategooriate kohta on eelnõus antud volitusnorm, et neid täpsustada. Näiteks on võimalik 
määrusega sätestada ehitise tehniliste andmete loetelu, mida tuleks ka ehitisregistri andmete puhul 
arvestada.  
 
§ 58 lõige 2 kehtestab, et ehitisregistri andmed avaldatakse ehitisregistri veebilehel. Ehitisregistri 
andmed tehakse kättesaadavaks x-tee kaudu. Tegu on selgitava sättega, kus on võimalik tutvuda 
ehitisregistri andmetega, ehitisregistril on juba kehtiva korra kohaselt oma veebileht, millel on võimalik 
tutvuda registrisse kantud andmetega.  
 
§ 58 lõige 3 sätestab, et ehitisregistri veebilehe ja x-tee kaudu on juurdepääs kõikidele ehitisregistri 
andmetele, välja arvatud hooneregistri arhiivi andmetele, täidetud ettekirjutusega seotud andmetele ja 
andmetele registrist kustutatud ehitise kohta. Säte lähtub AvTS-st, kus eelduslikult on kõik avaliku 
võimu poolt saadud või loodud andmed avalikud. Registriandmete avalikustamisel tuleb järgida AvTS 
juurdepääsupiiranguid, näiteks seoses eraelu puutumatuse olulise riive või ärisaladuse kaitsega. 
Seega tuleb põhimääruse kehtestamisel järgida ka seadusest tulenevaid piiranguid andmete 
avalikustamiseks, näiteks seoses rahvastikuregistrist päritud andmetega. Ehitisregistri põhimääruses 
tuleb sellega seonduvalt reguleerida ka andmete arhiveerimise ja säilitamise tähtajad. Isikuandmete 
kaitse seaduse minimaalsuse ja eesmärgipärasuse põhimõttest tulenevalt ei peaks registris andmeid 
hoidma kauem, kui nende esialgseks töötlemiseks vajalik eesmärk on täidetud.  
 
 
§ 59. Ehitisregistri andmed 
 
§ 59 sätestab, et ehitisregistri andmetel on informatiivne ja statistiline tähendus. Norm selgitab, et 
ehitisregistri andmetel üldiselt informatiivne või statistiline tähendus. Erandjuhtudel on ehitisregistri 
andmetel õiguslik tähendus, mis on välja toodud lõikes 2.  
 
Varasemalt on nenditud, et seaduslikult on EHR-i andmetel statistiline ja informatiivne tähendus ning 
andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja (EhS-i § 56 lg 2 ja § 57 lg 2). Samas on EHR-i 
praegused andmed osaliselt kujunenud erinevate varasemate registrite liitmisel, mille tõttu registri 
pidajatel ja menetlejatel puudub täielik kindlus EHR-is olevate andmete kvaliteedi kohta. 
Rahulolematust EHR-i andmete kohta on avaldanud ka Statistikaamet. Riigikontroll on riiklikku 
statistikat käsitlevas aruandes

143
 toonud välja tähelepaneku, et kuigi EHR-i andmed on statistilise 

tähendusega, ei sobi need riikliku statistika tegemiseks. 
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ERIOSA  
 
§ 60. - 67. Hoone energiatõhusus 
 
Käesoleva peatüki aluseks on Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/31/EL hoonete 
energiatõhususe kohta

144
. See direktiiv on üle võetud 2013. aastal jõustunud EhS redaktsiooniga. 

Seetõttu on käesoleva peatüki puhul tegemist eelkõige vormilise muutusega. Ka käesoleva seadustiku 
regulatsioon peab olema kooskõlas EL-i õigusega ning tagama EL-i õigusest tulenevate kohustuste 
täitmise, sealhulgas tagama, et juba kehtiva õigusega üle võetud direktiivid oleksid jätkuvalt Eesti 
õigusega üle võetud.  
 
Hoonete energiatõhusust käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/31/EL (edaspidi 
hoone energiatõhususe direktiiv). Nimetatud direktiiv asendab varasemat, samasisulist direktiivi 
2002/91/EÜ.

145
 Uus hoonete energiatõhususe direktiiv läheb eelmisest direktiivist mõnevõrra 

kaugemale. Näiteks sätestab see ühe eesmärgina, et aastal 2020 on kõik uued ehitatavad hooned ligi 
nullenergiahooned. Samuti sätestab uus direktiiv olulise energiatarbega tehnosüsteemide osas 
perioodilise auditi nõude. Viimase osas jätab direktiiv liikmesriigile siiski valikuõiguse: perioodilise 
auditi asemel on võimalik rakendada muid, kuid vähemalt sama tõhusaid meetmeid.  
 
Direktiivi üldisem eesmärk on muuta mõtteviisi ja suunata energiasäästlikemate lahenduste 
kasutamisele ja vähendada seeläbi hoonetega seonduvat energiatarbimist. Väidetavalt moodustab 
ehitiste kasutamisega seonduv energiavajadus ca 40 % kogu Euroopa energiavajadusest. On 
strateegiliselt oluline vähendada ehitistega seonduvat energiatarbimist. Hoonete energiatõhususe 
direktiivist tulenevad selleks suunised: energiatõhususe miinimumnõuete kehtestamine, 
energiamärgise ja hoone tehnosüsteemi energiatõhususe nõuded.   
 
Tegemist on üsna uue regulatsiooniga, mistõttu ei saa veel välja tuua märkimisväärseid praktikas 
ilmnenud probleeme, kui mitte probleemiks pidada regulatsiooni vähest järgimist. Võib siiski märkida 
mõningaid probleemseid aspekte. Eelkõige võib põhiliseks probleemiks pidada inimeste vähest 
teadlikkust energiatõhususest ja sellest enam on probleemiks vähene majanduslik võimekus hoone 
energiatõhusamaks muutmiseks midagi ette võtta. 
 
 
§ 60. Kohaldamisala 
 
§ 60 lõikes 1 ja 2 sätestatakse järgneva peatüki kohaldamisala. Hoone energiatõhususe nõuete 
kohaldamisala ühtib direktiivi 2010/31/EL kohaldamisalaga. Lõike 1 kohaselt kohaldatakse peatükki 
hoonele, mille ruumiõhu kvaliteedi tagamiseks, sealhulgas temperatuuri hoidmiseks, tõstmiseks või 
langetamiseks, kasutatakse energiat. Direktiivi 2010/31/EL kohaselt kohaldatakse energiatõhususe 
nõudeid ehitisele, millel on katus ja seinad ning mille sisekliima tagatakse energiat kasutades. EhS-s 
kasutatud sõnastus ei ühti täpselt direktiivi sõnastusega. Direktiivist tulenevad nõuded on väljendatud 
Eestis kasutusel oleva terminoloogia kaudu. Näiteks direktiivi mõiste „ehitis, millel on katus ja seinad“, 
on EhS tähenduses hoone.  
 
§ 60 lõikes 2 sätestatakse loetelu ehitistest, mille puhul hoone energiatõhususe nõuete järgimine ei 
ole kohustuslik. Selline välistus on leitav direktiivi 2010/31/EL artikkel 4 paragrahvist 2, mille kohaselt 
liikmesriik võib otsustada selles loetletud ehitiste suhtes direktiivist tulenevaid nõudeid mitte 
kohaldada. Loetelus nimetatud hoonete puhul on reeglina mõni objektiivne põhjus, miks 
energiatõhususe nõudeid nendele kohaldama ei peaks. Näiteks muinsuskaitselise ehitise puhul 
tähendaks energiatõhususe nõuete järgimine ehitise ümberehitamist lähtudes kaasaegsetest 
nõuetest. See ei oleks aga tõenäoliselt kooskõlas muinsuskaitselise ehitise kaitsmise huvidega ja 
rikuks ehitist. Energiatõhususe miinimumnõuete järgimisest tulenevad nõuded võivad kahjustada 
nende hoonete olemust ja välisilmet ehk alale iseloomulike hoonete arhitektuuri, seda kujundavaid 
võtteid ja materjale. Samuti oleks ebaproportsionaalne kohaldada energiatõhususe nõudeid 
hoonetele, mis on kasutuses vaid teatud perioodil (suvilad) või piiratud ajavahemikul (2 aastat) jmt. 
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§ 61. Mõisted 
 
Mõistete paragrahvi on koondatud hoone energiatõhususe peatüki sätete mõistmiseks vajalikud 
erimõisted. Selles paragrahvis ei ole esitatud kõiki hoone energiatõhususe direktiivi artiklis 2 
sätestatud mõisteid. Seaduse tekstis defineeritakse vaid need mõisted, mida seaduse tekstis 
kasutatakse. Kuivõrd hoone energiatõhususe direktiivi ülevõtmiseks tuleb vastu võtta mitmeid 
õigusakte, paigutuvad hoone energiatõhususe direktiivi mõisted laiali erinevatesse õigusaktidesse.  
 
Erinevalt kehtivast seadusest ei ole vaja esitada sisekliima tagamisega hoone definitsiooni. Kehtivas 
seaduses on vaja kasutada erimõistet „sisekliima tagamisega hoone“ tulenevalt seaduse 
üleseehitusest ehk teisisõnu on vaja eristada teatud hooneid ja sätestada neile teistsuguseid nõudeid. 
Käesoleva seadustiku puhul on nimetatud probleem lahendatav peatüki kohaldamisala täpse 
sätestamise kaudu. 
 
§ 61 lõikes 1 sätestatakse hoone energiatõhususe mõiste. Hoone energiatõhusus on hoone tüüpilise 
kasutusega seotud energianõudluse rahuldamiseks vajalik arvutuslik või mõõdetud energia hulk, mis 
hõlmab muu hulgas kütmiseks, jahutuseks, ventilatsiooniks, vee soojendamiseks ja valgustuseks 
tarbitavat energiat. Mõiste on defineeritud hoone energiatõhususe direktiivi artikkel 2 kohaselt.   
 
§ 61 lõikes 2 esitatakse energiatõhususe miinimumnõuete mõiste. Energiatõhususe miinimumnõuded 
on olemasolevate või ehitatavate hoonete summaarse energiatarbimise piirmäärad, mis lähtuvad 
hoone kasutamise otstarbest ja arvestavad tehnilisi näitajaid, olulise energiatarbega 
tehnosüsteemidele esitatavaid nõudeid või tingimusi taastuvenergia kasutuselevõtuks. 
Energiatõhususe miinimumnõuded võivad hõlmata nõudeid hoone teistele tehnosüsteemidele, kui 
süsteemide talituse tõttu suureneb hoone energiavajadus olulisel määral. Mõiste lähtub 
energiatõhususe direktiivi mõttest ja on defineeritud sellisel kujul ka kehtivas EhS-s.  
 
§ 61 lõikes 3 sätestatakse olulise energiatarbega tehnosüsteemi mõiste. Olulise energiatarbega 
tehnosüsteem on hoone tehnosüsteem, mille puhul rakendatakse energiatõhususe miinimumnõudeid. 
Olulise energiatarbega tehnosüsteemil on oluline mõju hoone energiatarbele. Hoone energiatõhususe 
direktiivi kohaselt on selliseks tehnosüsteemiks hoone küttesüsteem, vee soojendamise süsteem, õhu 
jahutamise süsteem, ventilatsioonisüsteem või nende kombinatsioon. Nimetatud süsteemid või neid 
moodustavad seadmed on hoone energiatõhususe direktiivis eraldi defineeritud. Nende definitsioonide 
lisamine seaduse teksti ei ole otstarbekas. Definitsioone saab määratleda energiatõhususe 
miinimumnõuete määruses. Kehtiv EhS ei defineeri näiteks õhu jahutamise süsteemi, soojuspumpa, 
soojaveeboilerit jmt seadmeid ja tehnosüsteeme.  
 
Erinevalt direktiivist, kus kasutatakse tehnosüsteemile viidates hoone tehnosüsteemi mõistet, on 
seadustiku tekstis vaja kasutada sellest erinevat mõistet. Erinev mõistekasutus on teadlik ja on vajalik 
segaduste vältimiseks. Eesti õiguses on tehnosüsteemil laiem tähendus. Hoone energiatõhususe 
direktiivi regulatsioon esitab nõudeid teatud tehnosüsteemile. Erinev on ainult mõiste nimetus, mõiste 
sisu vastab täpselt direktiivile. 
 
Olulise energiatarbega tehnosüsteemi eraldi käsitlemine hoone energiatõhususe direktiivis ei välista 
liikmesriigi õigust esitada nõudeid muudele tehnosüsteemidele. Muudele tehnosüsteemidele nõuete 
seadmine on pigem erand, teatud tingimustel võib see olla vajalik (nt tõhususe nõuded 
valgustussüsteemidele, tänavate lumesulatussüsteemid, kanalisatsiooni soojustagastus jne). Kui 
taolisi täiendavaid nõudeid on vaja kehtestada, saab seda teha EhS üldosa alusel.  
 
§ 61 lõikes 4 sätestatakse olulise rekonstrueerimise mõiste. Olulise rekonstrueerimise mõistest sõltub 
energiatõhususe miinimumnõuete kohaldamine. Igasuguse rekonstrueerimise puhul ei pea 
suurendama hoone energiatõhusust. Kui rekonstrueerimine kvalifitseerub oluliseks 
rekonstrueerimiseks, tuleb lisaks arvestada hetkel kehtivaid energiatõhususe nõudeid ja hoone 
nendega kooskõlla viia.  
 
Hoone energiatõhususe direktiiv jätab liikmesriigile õiguse valida kahe lähenemise vahel, kuidas olulist 
rekonstrueerimist defineerida. Üks võimalik viis on määratleda see rekonstrueeritava hoone 
välispindade ruumalaga ehk, kui rekonstrueeritakse üle 25 % hoone välispindadest, on tegemist 
olulise rekonstrueerimisega. Teine võimalik viis on määratleda oluline rekonstrueerimine 
ehitusmaksumuse kaudu. Eestis on kasutuses olnud teine lähenemine kui rohkem sisulisem.  
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EhS ei ole põhjust muuta olulise rekonstrueerimise mõiste sisustamise aluseid ja definitsioon vastab 
kehtiva EhS § 2 lg-s 8

1
 esitatud definitsioonile. Oluline rekonstrueerimine on ehitamine, mille puhul on 

hoone piirdekonstruktsioonide muutmisega ning kande- ja jäigastavate konstruktsioonide muutmisega 
ja asendamisega või välispiirete ja tehnosüsteemide või nende osade muutmisega või tehnosüsteemi 
tervikliku asendamisega seotud kulud suuremad kui üks neljandik rekonstrueeritava hoonega 
samaväärse hoone keskmisest ehitusmaksumusest.  
 
 
§ 62. Hoone energiatõhususele esitatavad nõuded 
 
§ 62 lõikes 1 esitatakse põhimõtteline nõue, mille kohaselt hoone välispiirded ja olulise 
energiatarbega tehnosüsteemid peavad tagama tarbitava energiahulga vastavuse hoone asukoha 
klimaatilistele tingimustele ning hoone kasutusotstarbele. 
 
§ 62 lõikes 2 sätestatakse aspektid ja täpsemad põhimõtted, mida tuleb arvestada hoone 
energiatõhususe käsitlemisel. Näiteks ei tohi energiatõhusust saavutada hoone sisekliima ja 
kasutusmugavuse arvelt, kaaluda tuleb erinevaid võimalusi ja eelistada kuluefektiivseid lahendusi. Üks 
lihtsaim võimalus energiatõhususe suurendamiseks on olulise energiatarbega tehnosüsteemi 
optimeerimine ja vajadusel rekonstrueerimine. Selleks on oluline valida õiged seadmed ja need 
sobivalt seadistada. Soovitav on kasutada ka arukat mõõtesüsteemi, mis motiveerib hoone erinevaid 
kasutajaid isiklikule tarbimisele rohkem tähelepanu pöörama.  
 
§ 62 lõikes 3 antakse majandus- ja kommunikatsiooniministrile volitusnorm energiatõhususe 
arvutamise metoodika kehtestamiseks. Selle määruse kehtestamisel tuleb arvestada hoone 
energiatõhususe direktiivi lisas I sätestatud nõuetega. Määruse eeskujuks on kehtiva EhS alusel 
kehtestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri 08.10.2012 määrus nr 63 „Hoonete 
energiatõhususe arvutamise metoodika“.

146
 

 
 
§ 63. Energiatõhususe miinimumnõuded 
 
§ 63 lõike 1 kohaselt peab ehitatav uus või oluliselt rekonstrueeritav olemasolev hoone ehitamise või 
rekonstrueerimise järgselt vastama energiatõhususe miinimumnõuetele. Iga ehitamine ei tingi 
energiatõhususe nõuetega arvestamise kohustust.  
 
Energiatõhususe miinimumnõuete kehtestamine on hoonete energiatõhususe direktiivi artiklist 4 
tulenev kohustus. Nõuete kehtestamisel tehakse vahet uute ja olemasolevate hoonete vahel ning eri 
liiki hoonete vahel. Nõuete puhul võetakse arvesse ruumide üldisi sisekliima tingimusi, vältimaks 
võimalikku negatiivset mõju nagu ebapiisavat ventilatsiooni ning kohalikke tingimusi ja hoone 
kavandatud funktsiooni ja vanust.  
 
§ 63 lõikes 2 sätestatakse nõue, mille kohaselt tuleb hoone projekteerimisel ja ehitamisel arvestada, 
et hoone välispiirded ja olulise energiatarbega tehnosüsteemid võimaldaks tagada energiatõhususe 
miinimumnõuete täitmist.  
 
§ 63 lõike 3 kohaselt kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister määrusega hoone 
energiatõhususe nõuded. Kehtiva EhS alusel on vastavad nõuded kehtestatud Vabariigi Valitsuse 
30.08.2012 määrusega nr 68 „Energiatõhususe miinimumnõuded“

147
.  

 
Hoone energiatõhususe nõuded on ajas muutuvad nagu teaduse ja tehnika arengutase. Töötatakse 
välja uusi tehnoloogiaid, materjale jne ning on arusaadav, et teatud aja möödudes on vaja üle vaadata 
ka energiatõhususe miinimumnõuded. Hoonete energiatõhususe direktiivi kohaselt tuleb 
energiatõhususe miinimumnõuded üle vaadata iga 5 aasta järel. 
 
 
§ 64. Energiamärgis 
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Energiamärgise regulatsiooni eesmärk on anda hoone kasutamisest või omandamisest huvitatud 
isikule teada, milline on antud hoone energiakulu. Energiamärgis on üks instrument, mis hoonete 
energiatõhususe direktiivi kohaselt peaks suurendama isikute teadlikkust ja suunama isikuid eelistama 
energiatõhusamaid hooneid. See omakorda peaks suurendama nõudlust energiatõhusamate hoonete 
järgi. Kinnisvara ostu näol on tegemist suure investeeringuga ning arvestades energiahinna jätkuvat 
tõusu, on edasised kulutused ehitise energiaga varustamisel ostjale üheks valikukriteeriumiks. 
Praktikas ei ole see aga Eestis seni rahuldavalt rakendunud. Osalt kindlasti põhjusel, et kehtiv seadus 
ei sätestanud vastavat nõuet sõnaselgelt kuni 2013 aastani. Alates 2013. aastast on energiamärgise 
puudumine ja kinnisvarakuulutustes energiamärgise andmete esitamata jätmine ka väärteokaristusega 
hõlmatud. Teisalt põhjusel, et tegemist on siiski üsna uue regulatsiooniga ning selle rakendumiseks on 
vaja enam aega. Turuosaliste valmisolek tegeleda hoonete energiatõhususega ei ole veel piisavalt 
tasemel, takistuseks on siinkohal juba pigem täiendavate kulutuste tegemise võimekus kui teadlikkuse 
või soovi puudumine. 
 
§ 64 lõike 1 kohaselt on energiamärgis vahend tõendamaks hoone vastavust energiatõhususe 
miinimumnõuetele. Energiamärgis annab infot projekteeritava või olemasoleva hoone projekteeritud 
energiavajaduse või tegeliku energiatarbimise kohta. Energiamärgisele kantakse hoone 
energiatõhususarv ja sellised kontrollväärtused nagu energiatõhususe miinimumnõuded, et hoone või 
hoone osa omanikud või üürnikud saaksid selle energiatõhusust võrrelda ja hinnata. 
 
Energiamärgis on nõutav vaid siis, kui hoonet soovitakse võõrandada või tasu eest kasutusse anda. 
Tegemist on otseselt hoone energiatõhususe direktiivist tuleneva kohustusega, mille rakendamise 
osas ei ole liikmesriigile valikuõigust jäetud. Olgu siiski märgitud, et võõrandamisel või tasu eest 
kasutusse andmise korral energiamärgise esitamata jätmine või energiamärgise puudumine ei ole 
tehingu tegemise takistuseks. Tegemist on avalik-õigusliku kohustusega, mille rikkumise korral on riigil 
võimalik rakendada vastavaid meetmeid vastutava isiku suhtes. 
 
§ 64 lõike 2 kohaselt võib energiamärgisele lisada soovitusi hoone energiatõhususe parandamiseks.  
Energiamärgisele kantakse soovitused hoone või hoone osade kulutõhusa või kulutasuva 
energiatõhususe parandamiseks, välja arvatud kui selliseks parandamiseks puudub mõistlik võimalus 
kehtivate energiatõhususe nõuetega võrreldes. Energiamärgisele kantavad soovitused hõlmavad nii 
hoone välispiirete või tehnosüsteemi(de) olulise rekonstrueerimisega seoses võetavaid meetmeid kui 
ka üksikuid ehitusdetaile, sõltumata olulisest rekonstrueerimisest. Ehk teisisõnu saab energiamärgises 
soovitada nii olulist rekonstrueerimist kui muid meetmeid.  
 
Energiamärgisele kantavad soovitused peavad olema tehniliselt teostatavad ning võivad anda 
hinnangu nende tasuvusaja või tasuvuse kohta majandusliku olelusringi vältel. Energiamärgisele 
märgitakse, kust saab omanik või üürnik lisateavet energiamärgisele kantud soovituste, sealhulgas 
nende kulutasuvuse kohta. Kulutasuvuse hinnangu puhul võetakse aluseks hulk standardtingimusi, nt 
hinnanguline energiasääst ja hinnangulised energiahinnad ning esialgne kuluprognoos. Lisaks sellele 
peab märgis sisaldama teavet soovituste rakendamiseks astutavate sammude kohta. Omanikule või 
üürnikule võib anda ka muud teavet, nagu energiaaudit, rahalised või muud stiimulid ja 
rahastamisvõimalused. 
 
§ 64 lõike 3 kohaselt kehtib energiamärgis 10 aastat, seejuures tunnistab hiljem antud energiamärgis 
samale hoonele või hoone osale antud energiamärgise kehtetuks. On loogiline, et hiljem antud 
energiamärgis tugineb uuematele ja asjakohasematele lähteandmetele ja on seega õigem kui 
varasem. Maksimaalne kehtivusaeg 10 aastat on kokku lepitud juba energiatõhususe direktiivis ning 
lähtub eeldusest, et reeglina ei toimu selle perioodi vältel hoone energiatarbe ega soojapidavusega 
märkimisväärseid muudatusi. Pikem kui 10 aastat ei saa energiamärgise kehtivusaeg samuti olla, 
kuna selle aja jooksul võivad olla muutunud energiatõhususe miinimumnõuded ning ilmselt vajaks 
hoone energiatõhusus uuesti hindamist lähtuvalt muutunud nõuetest. 
 
§ 64 lõike 4 kohaselt võib hoone eraldi kasutatava osa kohta anda eraldi energiamärgise üksnes kui 
hoones puudub ühine küttesüsteem. Eraldi energiamärgise saab anda hoone selle osa kohta, millel on 
muu hoone küttesüsteemist täielikult eraldatud küttesüsteem. Ühise küttesüsteemi all peetakse silmas 
süsteemi, kus näiteks korterelamul on lokaalne katel või toimub hoone kütmine kaugküttesüsteemi 
kaudu. Kui näiteks igal korteril on eraldi soojuspump või mõni muu energiaallikas (näiteks 
elektriradiaator), siis seda enam ühise küttesüsteemina ei käsitleta. Nõue on otseses vastavuses 
energiatõhususe direktiivi artikli 12 punktiga 1a 
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§ 64 lõike 5 kohaselt saab energiamärgist anda vaid vastavat kutset omav pädev isik. Lähtudes 2013 
aastal EhS-s tehtud muudatustest, tuleb energiamärgise andmed kanda ehitisregistrisse. 
Energiamärgise andmete ehitisregistris kajastamine tagab energiamärgise andmete parema 
kättesaadavuse. Samas ei välista see hoone omaniku kohustust jagada infot energiamärgise kohta 
aktiivselt olenemata asjaolust, et energiamärgise andmed on nähtavad avalikust registrist. 
 
§ 64 lõikes 6 antakse majandus- ja kommunikatsiooniministrile volitus täpsustada energiamärgisele 
esitatavaid nõudeid. Vastava määruse eeskujuks saab olla kehtiva EhS alusel kehtestatud majandus- 
ja kommunikatsiooniministri 23.04.2013 määrus nr 30 „Energiamärgise vorm ja väljaandmise kord

1
“. 

 
 
§ 65. Energiamärgis hoone tasu eest võõrandamisel või kasutusse andmisel 
 
§ 65 lõikes 1 sätestatakse nõue, mille kohaselt peab hoone tasu eest võõrandamise või kasutusse 
andmise kuulutuses olema esile toodud andmed ka energiamärgise kohta. See nõue on suunatud 
sellele, et hoone ostmisest või kasutusse võtmisest huvitatud isikul oleks võimalik teha teadlik valik, 
seonduvalt hoone energiatarvidusega. Ei ole piisav, kui hoone energiamärgise ja energiakulu andmed 
on kättesaadavad ehitisregistrist. Ehitisregistrist kättesaadavus on oluline, kuid ei asenda kindlasti 
omaniku kohustust aktiivselt selgitada hoone energiatarbe andmeid. Energiamärgise olemasolu 
kahtlemata hõlbustab omaniku kohustust jagada võõrandatava või kasutusse antava ehitise kohta 
igakülgset ja objektiivset teavet. 
 
Hoone energiamärgisega antakse võimalikule tarbijale teada, milline on selle hoone keskmine aastane 
energiatarbimine. Direktiivi kohaselt soovitakse saavutada olukord, kus hoone ostmisest või üürimisest 
huvitatud isikul oleks võimalik hoonete või nende eraldi kasutatavate osade energiavajaduse alusel 
teha teadlik valik hoone üürile võtmisel või ostmisel. Valiku olemasolul eelistatakse eelduslikult 
väiksema energiavajadusega hooneid. Nimetatud teave peab olema müügi või üürikuulutuste juures 
avaldatud selliselt, et võimalik üürnik või ostja ei peaks seda isegi eraldi küsima.  
 
Energiamärgise olemasolu või puudumine ega esitlemata jätmine ei saa olla võlaõigusliku tehingu 
takistuseks. Küll võib selle kohustuse mittetäitmine kaasa tuua vastutuse avalik-õiguslike normide 
alusel. 
 
§ 65 lõike 2 kohaselt peab hoone või selle eraldi kasutatava osa tasu eest võõrandamisel või 
kasutusse võtmisest huvitatud isikule peab võimaldama energiamärgisega tutvuda. Energiamärgis või 
selle koopia antakse lepingu sõlmimisel hoone või selle eraldi kasutatava osa omandajale või 
kasutusse võtjale üle. See nõue on täidetud kui energiamärgisega on võimalik tutvuda riiklikus 
ehitisregistris. 
 
 
§ 66. Energiamärgise esitlemine 
 
Kui reeglina on energiamärgis nõutav vaid hoone müügil või tasu eest kasutusse andmisel siis 
erandina on energiamärgis nõutav olenemata võõrandamise või kasutusse andmisest riigi või kohaliku 
omavalitsuse hoonetes või hoonetes, mida külastavad suured rahvahulgad.  
 
Energiamärgis peab olema paigaldatud külastajate jaoks kergesti märgatavale ja nähtavale kohale 
hoones, milles on kasulikku pinda rohkem kui viissada ruutmeetrit ja mida külastavad suured 
rahvahulgad ning riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse või muu avalik-õigusliku asutuse valduses 
on rohkem kui 250 m

2
 kasulikku pinda ja mida külastavad isikud sageli. Tegemist on hoonete 

energiatõhususe direktiivist tuleneva poliitilise suunisega, mille eesmärk on suurendada avalikkuse 
teadlikkust ning tagada, et riik ja kohalik omavalitsus ning suurte rahvahulkade kogunemisega 
hoonete omanikud näitaksid eeskuju. 
 
 
§ 67. Kütte- ja jahutussüsteemi energiatõhusus 
 
Erinevalt direktiivist 2002/91/EÜ sätestab seda asendav direktiiv 2010/31/EL olulise energiatarbega 
tehnosüsteemide osas perioodilise auditi nõude. Perioodilise auditi asemel on liikmesriigil õigus 
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kehtestada alternatiivseid meetmeid, kui need on sama tõhusad kui audit. 2013. aastal jõustunud 
ehitusseaduse muudatuste kohaselt ongi perioodiline audit asendatud pehmema ja eesmärgile 
paremini viiva alternatiivse nõudega, mille sisu on ehitise omanikule asjatundliku nõu andmine. Olulise 
energiatarbega tehnosüsteemi kohustuslik energiatõhususe audit ei tagaks Eesti tingimustes ilmselt 
soovitud eesmärki ning sellesse suhtutaks pigem kui täiendavasse formaalsesse kohustusse. Kuna 
energiakasutusega kaasneb isikule kulu, siis on isikud tõenäoliselt niisamagi huvitatud energiat suurel 
määral tarbivate seadmete (boilerid, jahutussüsteemid jmt) energiatõhususe suurendamisest. Seadme 
energiatõhususe audit oleks vähese lisaväärtusega, tõenäoliselt võib keskmine seadme omanik 
seadme kasutamisega kaasneva kulu alusel isegi anda seadme energiatõhususe kohta teatud 
hinnanguid. Küll aga võib hoone omanikule olla väga olulise tähendusega head ja asjatundlikud 
soovitused hoone energiatõhususe suurendamise osas. 
 
§ 67 lõike 1 kohaselt peab hoone või hoonesse kütte- või jahutussüsteemi projekteerija või muu 
selleks pädev isik nõustama ehitise omanikku kuumaveekatla, soojuspumba ja jahutusseadme valiku, 
asendamise, tehnosüsteemis muude muudatuste ja võimalike lahenduste osas viisil, mis võimaldab 
omanikul hinnata kütte- ja jahutussüsteemi energiatõhusust ja kohast võimsust. Antud nõuetega 
tagatakse, et omanik on juba soojus- ja jahutusseadme valimisel ning paigaldamisel teadlik selle 
energiatõhususest. Antud nõustamissüsteem on valitud põhjusel, et mõistlikum on kasutajat juba enne 
soojus- või jahutusseadme paigaldamist nõustada tehnosüsteemi valiku, paigaldamise ja 
energiatõhususe nõuetega seonduvas osas.   
 
§ 67 lõike 2 kohaselt peab kuumaveekatla ja soojuspumba, mille nimivõimsus on suurem kui 20 kW 
ning jahutusseadme, mille nimivõimsus on suurem kui 12 kW, tehnilised andmed kandma 
ehitisregistrisse. Soojus- ja jahutusseadmete registreerimisega riiklikusse ehitisregistrisse tagatakse 
vajadusel nõutud andmete olemasolu, kuna üldiselt nõuab Euroopa Komisjon liikmesriigi õigusaktides 
sätestatud nõuete valiku põhjendamist ning nende toimivust. Ehitisregistri andmetele tuginedes on 
võimalik välja tuua hetkeolukord ning pikema aja vältel tuvastada ka muudatusi täiendavaid uuringuid 
tegemata. 
 
 
§ 68. - 81. Ehitise kaitsevöönd 
 
Ühendusvahendite õigusliku regulatsiooni korrastamise seaduse (ÜVÕRKS) eelnõu kontseptsiooni

148
 

väljatöötamine justiitsministeeriumis mõjutab oluliselt EHS eelnõu ehitiste kaitsevööndeid puudutavat 
osa. Arutelus huvigruppidega selgus, et hetkel ei ole võimalik täielikult rakendada ÜVÕRKS eelnõu 
kontseptsioonis toodud põhimõtteid, sest olemasolevate tehnorajatiste osas osutuks see liiga 
koormavaks. Ehitise kaitsevööndite regulatsioon EHS eelnõus tuleb tulevikus viia kooskõlla ÜVÕRKS 
eelnõu kontseptsiooniga.  
 
Ehitiste kaitsevööndite regulatsioon on täna kehtiva õiguse järgi probleemne, sest lubab olukorda, kus 
kinnisomandi kitsendus tekib määruses sisalduva normi ja konkreetse objekti koostoimest. 
Üksikobjektile kitsenduste seadmine üldaktiga (määrusega) ei võimalda kinnisasja omanikul või muul 
puudutatud isikul oma õigusi piisavalt kaitsta, sest halduskohtus on võimalik vaidlustada vaid üksikakti. 
Kinnisomandi kitsenduse kehtestamine määrusega ei ole seega kooskõlas põhiseadusega – järeldus, 
millele on jõudnud ka Riigikohus

149
. 

 
Praktilise probleemina võib lisada veel objekti asukoha tuvastamatuse looduses ja seega ebakindla 
pidepunkti kogu piiranguvööndi tekkele (nt maa-alune sidekaabel, mille kohta pole täpseid andmeid ka 
selle omanikul). Regulatsiooni raskestimõistetavusele ning ebaselgusele ning seega ehitisest 
lähtuvate piiranguvööndite korrastamise vajadusel on juhtinud tähelepanu õiguskantsler.

150
 

 
ÜVÕRKS eelnõu kontseptsioonist tulenevalt tuleb EHS kaitsevööndi sätete kirjutamisel lähtuda 
järgnevast: 
- kaitsevöönd ei teki ehitise ehitamisega automaatselt, vaid kehtestatakse haldusaktiga 
(sundvaldusega), mida võib võimalusel asendada servituudiga; 
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- kaitsevöönd katab nii selle ehitise paiknemise ala, mille jaoks piirangud on seatud, kui ka ehitise 
ümber oleva piirangutega vööndi, seega nii talumiskohustus kui piiranguvöönd täna kehtiva seaduse 
terminites; 
- kaitsevööndis kehtivate piirangute sisu ning võimalik ulatus, samuti konkreetse ulatuse määramise 
põhimõtted tulevad seadusest; 
- sundvalduse määramisel üksikjuhul lähtub haldusorgan tegelikest võimalustest ja vajadustest 
piirangute järele; 
- kitsendustega ala koos kitsenduste kirjeldusega kantakse maakatastrisse. 
 
Õigustvõrdlevas analüüsis on võetud aluseks Saksamaa ning Prantsusmaa kaitsevööndeid puudutav 
regulatsioon. 
 
Saksamaal ei ole tehnovõrkude puhul tehnorajatise asukohast meetrites arvutatavat kaitsevööndit. 
Selle asemel kaetakse kogu kitsendatud ala ühtse õiguslikus mõttes sama päritolu kitsendusega (mis 
ilmselt ei välista, et kitsendatud ala raames ei võiks olla erineva intensiivsusega piirangute vööndeid). 
Õiguslik alus võõra kinnistu kasutamiseks tehnovõrkude paigaldamiseks võib tulla kas kokkuleppest 
võrguettevõtja ja kinnistu omaniku vahel või seadusest; osades liidumaades on kinnistut võimalik 
kasutada naabrusõiguste kaudu.

151
 Kokkuleppe puhul võib tegemist olla nii võlaõigusliku (üür, rent) kui 

asjaõigusliku lepinguga (isiklik kasutusõigus). Kokkuleppe mittesaavutamisel on võimalik kinnistu 
sundvõõrandamine. 
 
Saksamaal eristatakse kinnistu kasutamiseks õigusliku aluse olemasolu osas muude tehnovõrkude 
kõrval telekommunikatsiooniliine, mida peab kinnistu omanik taluma tasuta, kui see ehitatakse juba 
olemasoleva tehnovõrgu kaitsevööndisse (Telekommunikationsgesetz, edaspidi TKG § 76 lg 1 alt 1), 
mõistagi eeldusel, et ka juba olemasoleva tehnovõrgu talumiseks on olemas õiguslik alus, nt leping.  
Telekommunikatsiooniliini võib seega ehitada teise tehnorajatise peale, alla või kõrvale. Ka nn 
soolotrasside korral, kus liin ehitatakse kinnistule, millel ei esine teist õiguslikul alusel juba rajatud 
tehnovõrku, on talumine tasuta, kui telekommunikatsiooniliin ei riiva kinnistu kasutamist või teeb seda 
mitteolulisel määral (TKG § 76 lg 1 alt 2). 
 
Teine erisus puudutab tehnovõrkusid energia ning ühisveevärgi ja kanalisatsiooni valdkonnas. Selliste 
tehnovõrkude puhul on omanikul tehnovõrgu tasuta talumiskohustus, kui see kinnistu on ühendatud 
tehnovõrku või kui seda kinnistut kasutatakse majanduslikus ühenduses kinnistuga, mis on ühendatud 
vastavasse tehnovõrku, või kui see kinnistu saab muul viisil tehnovõrgu olemasolust majanduslikku 
kasu (Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die 
Elektrizitätsversorgung in Niederspannung § 12 lg 1, Verordnung über Allgemeine Bedingungen für 
den Netzanschluss und dessen Nutzung für die Gasversorgung in Niederdruck § 12 lg 1, Verordnung 
über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser § 8 lg 1, Verordnung über Allgemeine 
Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme § 8 lg 1). 
 
Teede puhul on reguleerib liidu tasemel teedega (kiirteed) seonduvat Bundesfernstraßengesetz 
(edaspidi FStrG), ülejäänud teed on liidumaade teedeseaduste (Straßengesetze, edaspidi StrG) 
pärusmaa. Avalike teede puhul on tee koosseisus nii teealune maa, kui ka tee teenindamiseks vajalik 
maa (FStrG § 1 lg 4, Baden-Württembergi liidumaa BWStrG, § 2 lg 2). Avalikku kasutusse 
määramiseks peab haldusorganil olema eraõiguslik käsutusõigus tee koosseisu jääva maa üle (FStrG 
§ 2 lg 2, BWStrG § 5 lg 1), seega ei ole tee koosseisu jääval maal piirangute kehtestamine 
probleemne. Ehituspiirangud on seaduse alusel kehtestatud lisaks aga ka teega piirnevatele 
kinnisasjadele (BWStrG §22, § 23, § 25), mille eest on kinnisasja omanikul võimalik saada hüvitist, kui 
ta oli õigustatud ootuses teinud ettevalmistusi kinnisasja ehituslikuks kasutamiseks (BWStrG § 24). 
Liidu tasandil võtab sama kokku analoogne säte (FStrG § 8a). 
 
Seega esineb Saksamaal avalike teede osas seadusest vahendamatult tulenev piirang teega 
piirnevatele kinnisasjadele, mis seisneb teatud ehituslikust kasutamisest hoidumises. 
 
Prantsusmaal on eraõiguslike servituutide kõrval avalikõiguslikud haldusservituudid (servitudes 
administratives, Code civil art. 649, 650), mis jagunevad omakorda avaliku huvi servituutideks 
(servitudes d’utilité publique) ning urbanismiservituutideks (servitudes d’urbanisme). 
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Urbanismiservituutidena nähakse kitsendusi, mis sisalduvad erinevates planeeringutes ning mis 
kohalduvad seega automaatselt (de plein droit), lisaks ei ole nende eest reeglina ette nähtud hüvitist 
(Code de l’urbanisme art L 160-5). Seega on nad võrreldavad Eestis planeeringutest (eelkõige üld- ja 
detailplaneeringust) tulenevate kitsendustega. 
 
Avaliku huvi servituudid on määratud haldusorgani poolt avalikes huvides ning enamasti piiravad nad 
otseselt maa kasutust. Seetõttu on nende eest ette nähtud ka hüvitis. Maa kasutust piiravad avaliku 
huvi servituudid sisalduvad kommuuni tasemel planeeringu (plan local d'urbanisme  – võrreldav 
tinglikult üldplaneeringuga) lisas (Code de l’urbanisme art L 126-1). 
 
Avaliku huvi servituute on nelja liiki (Code de l’urbanisme R*126-1, Annexe): 
- loodus- ja kultuurivaramu servituudid; 
- teatud ressursside ja ehitiste servituudid (siia alla käivad ka tehnorajatised); 
- kaitseväe servituudid; 
- avaliku tervishoiu ning turvalisuse servituudid. 
 
Teema komplekssusest tulenevalt ning osalt ka seetõttu, et ÜVÕRKS eelnõu kontseptsioonist 
tulenevaid mõjusid ei ole veel piisavalt analüüsitud, ei olnud ehitusseadustiku eelnõu ja seletuskirja 
kirjutamise hetkeks veel selge, kuidas kaitsevööndite problemaatika terviklikult lahendada. Kuna terve 
ehitusseadustiku väljatöötamine ei saa jääda ainult ühe peatüki valmimise taha, on eelnõus ajutises 
korras lähtutud varasemalt sätestatud kaitsevööndite normidest, millele on lisatud kaitsevööndite 
üldsäte. Varem eriseadustes sisaldunud normid on mehhaaniliselt üle tõstetud ehitusseadustikku ning 
ka neis sisaldunud volitusnormide alusel vastu võetud määrused on säilitanud oma kehtivuse. 
Normides on tehtud kõige minimaalsemaid muudatusi (nt on tee kaitsevööndit reguleerivast sättest 
välja jäetud kinnisasja omaniku soorituskohustused), et vältida kaitsevööndeid puudutava õigusliku 
regulatsiooni edasist hägustamist, eriti arvestades, et antud lahendus saab ainult olla ajutine. 
 
Rõhutada tuleb aga siiski vajadust töötada kiiresti välja ÜVÕRKS eelnõu kontseptsioonis ning antud 
seletuskirjas kirjeldatud põhimõtteid arvestav kaitsevööndite terviklik regulatsioon. Senine, seaduse 
alusel otse tekkivate kaitsevööndite regulatsioon saab olla ainult üleminekuks. 
 
Kaitsevööndite sätete sõnastamisel on lähtutud põhimõttest, et kõiki võimalikke kaitsevööndeid ühiselt 
puudutavad küsimused peaksid olema lahendatud üldsät(e)tes ning erinevate ehitiste eripärasid 
arvessevõtvad täiendused peavad olema toodud eraldi selle ehitise kohta käivates erinormides. 
Silmas tuleb pidada, et kuivõrd kaitsevööndi kehtestamisel seatakse maale põhimõtteliselt piiratud 
asjaõigus, mis saab olla kas servituut või isiklik kasutusõigus, siis ei saa kaitsevööndis olla 
maaomanikul kohustust sooritada tegusid (nt raadata raudtee ümbruse metsa), välja arvatud kui need 
on servituudi või kasutusõiguse teostamisel abistava tähendusega (AÕS § 172 lg 2, § 225 lg 1, § 228). 
Sellest tuleb sätete hilisemal võimalikul täiendamisel ka lähtuda. 
 
 
§ 68. Ehitise kaitsevöönd 
 
§ 68 lõige 1 sätestab, et ehitise kaitsevöönd on ehitisealune ning seda ümbritsev maa-ala, mille 
ulatuses on kinnisasja omanikul kohustus taluda võõrast ehitist ning mille piires on kinnisasja 
kasutamine ja sellel tegutsemine piiratud ehitise ohutuse ning toimivuse tagamiseks. 
 
Kaitsevööndite üldregulatsiooni peamine eesmärk on sätestada ehitise omanikule kohustus taluda 
võõrast ehitist ning selle kaitsevööndi ulatuses ka muid kinnisasja kasutamise kitsendusi (§ 68 lg 2). 
Kui ehitise omanikule kuulub ühtlasi ka ehitisealune maa, ei ole tegemist võõra ehitise talumisega ja 
seega seisneb sellisel juhul ehitise kaitsevöönd ainult kaitsevööndis sätestatud piirangute järgimises. 
 
Kaitsevööndi ohutuse tagamise eesmärk on kahepoolne: ühest küljest on kaitsevööndi mõte vältida 
ohtusid ehitisele, kuid teisalt on kaitsevööndi otstarbeks ka ehitisest endast lähtuvate ohtude vältimine 
ning nende realiseerumise vähendamine. 
 
Kuna kaitsevööndi üheks eesmärgiks on tagada ohutus, hakkavad sellega seotud piirangud kehtima 
ehitise kasutuselevõtust, hoolimata sellest kas ehitis on ehitatud seaduslikult või mitte. Mõistagi ei 
tekki aga ebaseaduslikult ehitatud ehitise talumise kohustust enne ehitise seadustamist. 
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Kuigi kaitsevööndite sätestamisel tuleb lähtuda ÜVÕRKS eelnõu kontseptsioonis kirjapandust, ei 
tähenda see, kaitsevööndid oleksid ainult tehnorajatistel. Paragrahvis 68 käsitletud ehitised ei ole 
seega sünonüümsed AÕS §-s 158 ja §-s 158¹ sätestatud tehnovõrkude ja -rajatistega. Ehitise 
kaitsevööndi üldsätted laienevad esmajärgus ehitusseadustikus sätestatud kaitsevööndiga ehitistele 
(teed, raudteed, kanalisatsiooniehitised jne), kuid välistada ei saa võimalust kujundada 
ehitusseadustiku kaitsevööndi sätetest üldosa ka kõikidele muudele piirangutega seotud ehitiste 
kaitsevööndeile (nt lennuvälja ja kopteriväljaku lähiümbrus jne). Praegu sellised kaitsevööndeid 
üldiselt reguleerivad sätted puuduvad. 
 
Planeeringute ja projekteerimistingimuste koostamisel peab haldusorgan arvestama ehitamise tekkida 
võivate võimalike kaitsevöönditega. Ühtlasi tähendab see, et menetlusse tuleb muude isikute kõrval 
kindlasti kaasata ka kaitsevööndisse jäävate kinnisasjade omanikud ja ka kinnisasja suhtes seatud 
piiratud asjaõiguste omanikud (nt hoonestusõiguse omanik ja kasutusvaldaja).  
 
§ 68 lõige 2 sätestab, et kaitsevööndis on keelatud: 
1) ohustada ehitist või selle korrakohast kasutamist; 
2) ehitada, sealhulgas eemaldada ning kuhjata pinnast, välja arvatud kaitsevööndiga ehitise 
remontimine ja käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud juhul, ja istutada taimi; 
3) takistada ehitisele juurdepääsu; 
4) takistada ehitise hooldamist, sealhulgas kaitsevööndiga ehitise asukohast või ehitisest tulenevast 
ohust teavitavate tähiste paigaldamist; 
5) takistada kaitsevööndis asuva taimestiku või pinnase säilitamist ehitist mitteohustavas seisus; 
6) muud seaduses sätestatud tegevused. 
 
Kaitsevööndite regulatsiooni teine eesmärk on sätestada kõikidele kaitsevööndi ulatuses tegutsevatele 
isikutele (seega mitte ainult kinnisasja omanikule) otse seadusest tulenevad piirangud, millest nad 
oma tegude sooritamises lähtuma peavad (lg 2). Sellised piirangud võib põhimõtteliselt jagada kaheks: 
ehitise ohutuse ja ehitise toimimise huvides seatud piirangud. Lõikes 2 on toodud nö sulgude ette 
erinevad tegevused, mis on vajalikud kas ehitise ohutuse või toimimise, enamasti aga  mõlema 
tagamiseks, sõltumata konkreetsest ehitisest. Lõike 2 punktis 1 on sätestatud ohutuse huvides 
piirangute üldsäte. Selle järgi peaks olema välistatud igasugune tegevus, mis potentsiaalselt võib 
seada ohtu ehitise või selle kasutamise (nt kergelt süttiva aine ladustamine gaasipaigaldise kõrval või 
elektriliinide all). Lõike 2 punktis 2 on eelkõige peetud silmas ehitamist, mida teeb kinnisasja omanik 
või kolmas isik. Ehitise omanikul on õigus remontida oma ehitist. Lõike 2 punktides 3-5 sätestatud 
piirangud on peamisel ehitise hooldamise seega ehitise toimimise tagamise huvides.  
 
Kuna § 68 lõikes 2 on sätestatud vaid üldised piirangud, tuleb konkreetse ehitise kaitsevööndis 
kehtivate piirangute osas lisaks lähtuda järgnevates paragrahvides sätestatust, s.t erinormides 
sätestatud piirangud kehtivad lisaks üldnormis tooduile. 
 
Piirangute järgimise tagamiseks on sätestatud vastava väärteo koosseis. Lisaks kehtib üldine 
sunniraha regulatsioon. 
 
§ 68 lõige 3 kehtestab, et kaitsevööndis kehtivatest piirangutest võib kõrvale kalduda ehitise omaniku 
nõusolekul. Nõusoleku andmise eest ei või kaitsevööndiga ehitise omanik võtta tasu ega nõuda 
täiendavate piirangute kehtestamist. Kaitsevööndiga ehitise omanik annab küsija õigustatud huvi 
korral tasuta andmeid ehitise asukoha ja selle tehniliste tingimuste kohta. 
 
Lõikes 3 on sätestatud kaitsevööndis kehtivate piirangute põhimõtteline dispositiivsus, mille 
eesmärgiks on tagada kaitsevööndi regulatsiooni paindlikkus ja võimaldada piirangute osas 
möönduste tegemist eelkõige juhtudel, kui ehitise ohutust saab tagada alternatiivsete meetmetega. 
Piirangutest kõrvalekaldumisel on piiriks lõikes 1 sätestatud kaitsevööndi põhiotstarve tagada ehitise 
ohutus ning toimivus.  
 
Ohutuse tagamise arvelt piirangutest kõrvalekaldumise vältimise ühe osana ei saa nõusoleku andmise 
eest nõuda tasu. Samuti ei saa ehitise omanik nõuda täiendavate piirangute kehtestamist. Seega 
peab ehitise omanik ise kindlustama, et nt piiranguvööndi vähendamise korral on ehitise ohutus 
endiselt tagatud (nt kaitsetõkke ehitamisega). Järelikult peaks piirangutest hälbimises kokkuleppimine 
eelkõige tulema kõne alla, kui ehitist pole veel ehitatud, kuid ehitusloa andmisel on kinnisasja omaniku 
huvides ehitusloa kõrvaltingimuseks seatud piirangutest mingis osas kõrvalekaldumine. Ilmselt ei saa 
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kõne alla tulla kaitsevööndis kehtivatest piirangutest täielik loobumine, sest see läheks vastuollu § 61 
lõikest 1 tuleneva kaitsevööndi ühe eesmärgiga tagada ohutust. 
 
Ehitise omaniku nõusolekul kaitsevööndis kehtivatest piirangutest kõrvalekaldumise võimalus ei 
tähenda, et ehitise omanikul oleks võimalik teha kolmandale isikule piirangute osas mööndusi, nt 
lubada kolmandal isikul kaitsevööndis ehitada või ehitada ise kaitsevööndisse uusi ehitisi. Piirangutest 
kõrvalekaldumine ja igasugune kinnisasja puudutav tegevus nõuab mõistagi igal juhul ka kinnisasja 
omaniku nõusolekut (AÕS § 68). 
 
Samas lõikes on sätestatud ka ehitise omaniku kohustus andmete andmise kaudu võimaldada 
kindlaks teha kaitsevööndiga ehitise paiknemist. Siinkohal jätkatakse ehitusseaduse § 76 lõikes 3 
sisaldunud põhimõttega, mille järgi eelkõige igasuguste tehnovõrkude paiknemist puudutavad andmed 
peaksid olema avalikud. Vältimaks olukordi, kus ehitise omanik on üle koormatud päringutega ehitise 
paiknemise kohta, on andmete andmise kohustuse eeltingimusena sätestatud õigustatud huvi 
esinemine küsijal (nt tahab kinnisasja omanik oma maale midagi ehitada või on andmed olulised 
kohtumenetluses). Ühtlasi on niimoodi võimalik keelduda andmete väljastamisest julgeoleku ja 
turvalisuse kaalutlusel. Võimalik, et viimast tuleb eriseadustes teatud ehitiste korral täpsustada (nt 
riigikaitse otstarbega ehitised).  
 
§ 68 lõigete 4 ja 5 juhtpõhimõttena peab ehitise kaitsevöönd olema kinnisasjale võimalikult 
vähekoormav. 
 
Kaitsevööndiga ehitise omanikul on kohustus: 
1) tegutseda kinnisasja omaniku õigusi vähimal võimalikul viisil riivaval moel; 
2) arvestada oma õiguste teostamisel kinnisasja omaniku õigustatud huviga; 
3) tagada kaitsevööndiga ehitise hooldamiseks või korrashoiuks tehtud tööde ajal kinnisasja 
korrashoid ning tööde lõppedes taastada kinnisasjal endine olukord, välja arvatud juhul, kui endise 
olukorra taastamine oleks vastuolus kaitsevööndis kehtivate piirangutega 
 
Lõige 4 sätestab ehitise omaniku üldised kohustused. Punktis 1 on sätestatud üldpõhimõte riivata 
kinnisasja omaniku õigusi vähimal võimalikul viisil. Ühtlasi on ehitise omanik kohustatud arvestama 
kinnisasja omaniku õigustatud huviga (nt hooldustööde tegemise aja osas, ehitise ehitamisel selle 
paigutuse osas kinnisasjal jne). Ehitisega seonduvate tööde lõpetamisel tuleb kinnisasjal taastada 
töödele eelnev olukord, välja arvatud juhul kui see oli piirangutega vastuolus (nt oli kaitsevööndisse 
vahepeal istutatud taimi). Ehitise omanik peab arvestama kaitsevööndiga ehitise ehitamisel, et 
kaitsevööndisse ei jääks objekte, mille kõrvaldamine ja taastamine tööde käigus võib osutuda 
vajalikuks, kuid samas ka kulukaks (nt hekid). 
 
§ 68 lõige 5 sätestab, et kui samale kinnisasjale ehitatakse mitu kaitsevööndiga ehitist, tuleb 
võimalusel eelistada kaitsevööndite ruumilist kattumist võimalikult suures ulatuses ning kinnisasja 
koormamist vähimal võimalikul viisil. Eeldatakse, et ühe kaitsevööndiga ehitise kaitsevööndisse võib 
ehitada teise kaitsevööndiga ehitise 
 
Kui ühte kinnisasja läbib mitu kaitsevööndiga ehitist, tuleb kinnisasja minimaalse koormamise nõudest 
lähtuvalt eelistada kaitsevööndite ruumilist kattumist võimalikult suures ulatuses (nt igasugused liinid 
tee kaitsevööndis). Selle tagamiseks sätestatakse lõikes 5 põhimõtteline eeldus, mille kohaselt võib 
ühe ehitise kaitsevööndisse ehitada teise kaitsevööndiga ehitise. Vastupidist peab tõestama sellest 
huvitatud isik. 
 
Sätte eesmärgiks on tagada, et kui kaalutakse uue ehitise ehitamist, mis tekitab kaitsevööndi, siis 
oleks asukohavalikul eelistatud juba olemasolev (teise ehitise) kaitsevöönd, s.t uus ehitis ehitataks 
vana kaitsevööndi sisse. See kehtib samamoodi ka siis kui mõlemat ehitist ehitatakse korraga. Sätte 
eesmärgiks ei ole aga sundida ettevõtjaid, eelkõige võrguettevõtjaid, oma ehitisi (nt tehnovõrke) 
ehitama korraga, s.t sätet ei tohiks kasutada ehitusloa andmisest keeldumise alusena põhjendusel, et 
kinnisasja vähima koormamise nõudest tuleneb, et ühe tehnovõrgu ehitamisel tuleks samal ajal ära 
ehitada ka kõik muud mõeldavad tehnovõrgud. 
 
§ 68 lõige 6 sätestab, et  kaitsevööndite keskseks registriks peab saama maakataster (lg 6). Selline 
nõue sisaldub ka ÜVÕRKS eelnõu kontseptsioonis. Kuna kaitsevööndite näol on tegemist kinnisasja 
avalikõiguslike kitsendustega ning maakataster sisaldab juba praegu erinevate avalike kitsenduste 
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kaarti, on loogiline, et ka kõik kaitsevööndid kantakse samale kaardile. Olemasolevate ehitiste 
kaitsevööndite kandmiseks maakatastrisse tuleb seada üleminekuaeg. Pärast ehitusseadustiku 
vastuvõtmist ehitatavate ehitiste kaitsevööndeid puudutavad andmed peab maakatastrile edastama 
haldusorgan, kes annab ehitusloa või kellele edastatakse ehitamise teatis. Ka ehitisregister tuleb 
liidestada maakatastriga. 
 
§ 69. - § 81. Kaitsevööndite erinormid 
 
Kaitsevööndite erinormide sõnastamisel on võetud aluseks vastavates valdkondades varemkehtinud 
normid. Muudatused on hoitud minimaalsena, et vältida tarbetute erisuste tekkimist 
üleminekuperioodil. Sätetest on eemaldatud osad, mis kordavad üldnormi. Kaitsevööndeid 
puudutavad määrused jäävad edasi kehtima. Välistatud ei ole kaitsevööndite erisätete edasine 
kärpimine, kuid see eeldab enne vastavate otsuste tegemist põhjalikku insenertehnilist ekspertiisi. 
 
Teede osas on loobutud erinevate vööndite eristamisest. Kõiki vööndeid hakkab asendama vastava 
tee liigi kaitsevöönd, mille siseselt võib vajadusel tekitada erineva intensiivsusega kitsenduste 
vööndeid. Tee ei ole vallasasjast ehitis (erinevalt enamusest teistest kaitsevööndit tekitavatest 
ehitistest, mis on peamiselt tehnorajatised) ja seetõttu ei saa edasises lähtuda tee omaniku 
nõusolekust piirangutest möönduste tegemisel – see eeldaks, et otseselt tee alla jääv maa 
sundvõõrandataks. Avalikku kasutusse määratud erateede puhul asendab tee omaniku nõusoleku 
(tee avalikku kasutusse määranud) haldusorgani nõusolek (tuleneb eratee avalikku kasutusse 
määramise sättest). 
 
 
§ 82. – 90. Elektripaigaldis 
 
Peatükk asendab elektriohutusseaduse (ElOS)

152
. ElOS kohaldub elektriseadmetele ja 

elektripaigaldistele. Elektripaigaldis on elektriseadmete statsionaarselt paigaldatud talitluslik kogum. 
Seega on elektripaigaldis sisuliselt iseseisev ehitis või moodustab teise ehitise osa olles selle 
tehnosüsteem. Sellega on põhjendatud ElOS regulatsiooni hõlmamine EhS-ga. 
 
Praktikas on probleemseks osutunud eelkõige erinevate seaduste samaaegne kohaldamine. ElOS on 
EhS tähenduses eriseadus. Vastavalt kehtiva EhS § 1 lg-le 2 ei kohaldata EhS ehitistele ja 
tegevustele, mis on reguleeritud mujal. Vastavalt ElOS § 2 lg-le 2 kohaldatakse elektripaigaldise 
ehituslikule osale ehitustegevust reguleerivas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides 
ehitamisele sätestatud nõudeid käesolevast seadusest ja selle alusel kehtestatud õigusaktidest 
tulenevate erisustega. Ehitustegevust reguleerivaks seaduseks on EhS, samuti saab ehitustegevust 
reguleerivaks seaduseks pidada näiteks teeseadust ja maaparandusseadust ning lifti- ja köistee 
ohutuse seadust.  
 
Nimetatud asjaolust tulenevalt ei ole alati piisavalt üheselt selge millist seadust peaks kohaldama, 
millises ulatuses ja kas üldse peaks muud seadust kohaldama. Nimetatud probleemi kohta saab tuua 
konkreetseid näiteid: ElOS ei reguleeri omanikujärelevalvet, seega peaks kohalduma kehtivast EhS-st 
tulenev omanikujärelevalve regulatsioon. Samas ei võimalda kehtiv EhS isikul registreerida MTS-is 
end elektripaigaldise ehitamise osas omanikujärelevalve tegijaks. Niisamuti on hetkel kehtiv olukord 
kaasa toonud juhtumeid, kus isikute tegevusõigusega seonduv ei ole üheselt selge. Näiteks ei ole 
üheselt selge, kas elektritööks pädev isik võib teha ka nõrkvoolutöid. ElOS ei kohaldu 
nõrkvoolutöödele. Nõrkvoolutööde näol on tegemist elektriohutusseaduse eesmärki ja kohaldamissala 
silmas pidades vähest ohtu kujutava tegevusega ning seetõttu on need tööd pigem EhS 
kohaldamisalas. Tegevusõigustega seonduvate probleemide vältimiseks on praktikas leitud sobivaks 
lahenduseks tegevusõigused mõlema seaduse alusel registreerida. See on aga asjatu ja 
põhjendamatu halduskoormus. 
 
Probleemseks võib pidada ka kaitsevööndite regulatsiooni, eelkõige kaitsevööndis tegutsemise 
piirangute üldsõnalisust, kuid selle lahendamine ei ole käesoleva peatüki teema.  
 
Lisaks eelnevalt kirjeldatud probleemidele ei ole ElOS regulatsiooniga märkimisväärseid sisulisi 
probleeme, mida ehitusõiguse kodifitseerimise raames saaks või peaks lahendama. Küll aga saab nii 
mõnegi nõude puhul esitada küsimuse kas see on vajalik nõue ja kas regulatsioon on ka tänasel 
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hetkel enam parim võimalik. Siiski on käesoleva peatüki aluseks kehtiv õigus. Kodifitseerimise raames 
paigutub regulatsioon küll mõnevõrra ümber, kuid põhiolemuselt jääb see siiski samaks. ElOS 
regulatsiooni põhielemente kodifitseerimise raames ei kaotata. Seetõttu on käesoleva peatüki 
selgituseks vaja esmalt selgitada kehtivat õigust.  
 
ElOS alusel on üle võetud kaks EL-i direktiivi: direktiiv 2006/95/EÜ madalpingeseadmete

153
 kohta ja 

2004/108/EÜ elektromagnetilise ühilduvuse kohta
154

. Nende direktiivide näol on tegemist täielikku 
harmoneerimist eeldavate direktiividega. Nende direktiivide eesmärk on ühtlustada toodetele 
esitatavaid nõudeid, tagades seejuures ohutuse ja elektriseadmetest põhjustatud elektromagnetilise 
keskkonna, mis ei häiriks teiste elektriseadmete tööd (elektromagnetilise ühilduvus). 
 
Madalpingeseadmete direktiiv kohaldub üksnes elektriseadmetele ehk toodetele. Elektromagnetilise 
ühilduvuse direktiiv kohaldub lisaks elektriseadmetele ehk toodetele ka elektripaigaldistele ehk 
ehitistele. Seejuures on elektromagnetilise ühilduvuse direktiivi tähenduses elektripaigaldis ka 
transpordivahendi ja muu suure seadme tehnosüsteem. Viimane tekitab probleemi kodifitseerimisel  
kõik senise ElOS alusel reguleeritud objektid ei mahu ei EhS ega TNVS kohaldamisalasse. Kuna 
selliseid objekte on siiski vähe, lisaks kehtib liikluses osalevatele sõidukitele omad tehnilised nõuded, 
mis muuhulgas sisaldavad ka elektromagnetilise ühilduvuse nõudeid, on EhS elektripaigaldiste 
peatüki kohaldamisala laiendatud ehitiseks mitteolevale objektile, niivõrd kuivõrd neile ei kehti samade 
nõuete osas muu õigusakt. 
 
See osa kehtivast regulatsioonist, mis kohaldub elektriseadmetele kui toodetele, on sobilik kehtestada 
edaspidi pigem TNVS alusel. TNVS § 5 lg 4 kohaselt võib Vabariigi Valitsus või tema volitatud minister 
määrusega kehtestada tootele nõuded ja nendele nõuetele vastavuse tõendamise korra. Vabariigi 
Valitsus on 26.08.2010 määrusega nr 123 „Volituste andmine tootele nõuete ja vastavushindamise 
korra kehtestamiseks ning turujärelevalveasutuse määramiseks“

155
 vastavad volitused ElOS alusel 

ülevõetud direktiivide osas andnud majandus- ja kommunikatsiooniministrile. 
 
Elektripaigaldiste puhul on oluline elektriseadmete regulatsioon, kuna elektripaigaldis koosneb 
elektriseadmetest (näiteks kaabel). Seetõttu on elektripaigaldiste kohta käiva regulatsiooni puhul 
endiselt olulised nimetatud direktiividest tulenevad nõuded. Segaduste vältimiseks tuleb kasutada 
samu mõisteid.  
 
Ehitusprojekti osas ei ole võrreldes kehtiva õigusega suuri muudatusi. Kaotatud on nõue, mille 
kohaselt pidi mittetüüpse elektripaigaldise, mille peakaitsme nimivool on üle 250 A, ehitusprojektile 
tehtama ekspertiis kas ElOS alusel sarnast projekti koostama pädeva isiku või kehtiva EhS kohaselt 
ehitusprojekti ekspertiisi tegeva isiku poolt. Tegemist oli sisuliselt teise pädeva isiku hinnanguga 
projekti sobivuse kohta. Sellist hinnangut ei pea aga tingimata õigusaktis kohustuslikuna ette nägema. 
Liiatigi tekkis taoline kohustus ElOS-sse alles 2009. aastal, ilmselt soovist lähendada seaduse 
regulatsiooni EhS regulatsioonile. Seaduse eesmärki silmas pidades on oluline, et elektripaigaldis 
vastaks nõuetele, selle eelduseks on et elektripaigaldise projekt vastab nõuetele. Selles osas ei ole 
aga oluline, kas tegemist on mittetüüpse või tüüpse lahendusega. Seda, millistel juhtudel tuleb projekt 
lasta teisel pädeval isikul üle vaadata, peaks otsustama eelkõige projekti koostaja ise või projekti 
alusel ehitama asuv isik. Kuivõrd elektripaigaldise kasutuselevõtmisele eelnevalt tuleb teha 
kasutuseelne audit (varasemalt tehniline kontroll), ei ole elektriohutuse seisukohalt elektripaigaldise 
ehitusprojekti ekspertiis või kontroll põhiline ohutust tagav instrument. Audit peaks tuvastama kõik 
olulised probleemid ning kui elektripaigaldise kasutusele võtmine põhjustaks ohtu, ei saa sellist 
paigaldist kasutusele võtta. See mehhanism peaks viima olukorrani, kus ehitusprojekti koostav isik on 
piisavalt hoolas ja koostab nõuetele vastava projekti, kahtluse korral on alati õigus lasta projekt üle 
kontrollida teisel isikul.  
Elektripaigaldise ehitamise puhul ei ole omanikujärelevalve nõutav. Hetkel kehtiva õiguse kohaselt ei 
ole see küsimus üheselt lahendatud. Kehtiva EhS ja ElOS koosmõjus võib jõuda järeldusele, et 
elektripaigaldise ehitamise puhul tuleb järgida kehtivat EhS ka omanikujärelevalve osas. Samas 
sisuliselt ei ole see tingimatult vajalik. See ei tähenda keeldu isikutel seaduse nõuetest rangemates 
nõuetes kokku leppimist. Näiteks võib elektripaigaldise ehitamist telliv isik soovida omada ehitamise 
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kui protsessi üle pidevat järelevalvet, see võib teatud juhtudel olla üsna mõistlik riskide maandamise 
abinõu. Omanikujärelevalve ei ole elektripaigaldise ehitamisel primaarne. Elektripaigaldise ohutuse 
seisukohalt on piisav kasutuseelne audit.  
 
Üks olulisem muudatus on tegevusõigustega seonduv. Hetkel kehtiva korra kohaselt võib elektritöid 
teha üksnes MTR-i registreeringu olemasolul. 2014. aastal jõustuva MsÜS kohaselt muutuvad senised 
registreeringud tegevusloaks. Seejuures on tegevusloa kontrolliesemeks üksnes vastutava spetsialisti 
olemasolu ja viimase pädevus. EhS kohaselt asendub see regulatsioon asjatundlikkuse põhimõttega, 
mida täiendab omakorda ehitusalal tegutsemise regulatsioon. Selle regulatsiooni sisuks on nõue, et 
töid tuleb teha pädeva isiku poolt või viimase järelevalve ja kontrolli all. Sellega seonduvaid muudatusi 
on põhjalikumalt selgitatud käesoleva seadustiku üldosa vastavate sätete juures. Tegemist ei ole 
regulatsiooni liberaliseerimisega. Liberaliseerimisest saab rääkida üksnes siis, kui mõni sisuline nõue 
kaotatakse. Antud juhul kaotatakse üksnes formaalne nõue, mis seisnes ettevõtja kohustuses olla 
registreeritud MTR-is ehk omada tegevusluba. Sellise formaalse nõude kaotamisega ja 
asjatundlikkuse põhimõttega asendades muutub antud juhul regulatsioon pigem sisulisemaks ja 
eesmärgipärasemaks. Kaotatakse üksnes bürokraatlik nõue end registreerida või taotleda tegevusluba 
asjaolu (isiku pädevus) kohta, mida tegelikult tegevusloa menetluse käigus täiendavalt üle ei 
kontrollita. 
 
Pädeva isiku puhul toob EhS kaasa võimaluse tõendada oma pädevust, lisaks hetkel kehtivale 
personali sertifitseerimisasutuse poolt antava pädevustunnistusele, ka kutseseaduse alusel antava 
kutsetunnistusega. Sisu poolest on nii pädevustunnistus kui kutsetunnistus sarnased tõendid – 
mõlemad on antud kolmanda isiku poolt ja mõlemad tõendavad isiku oskuste ja teadmiste vastavust 
teatud nõuetele. EhS ei mõjuta personali sertifitseerimisasutuse poolt antud pädevustunnistuste 
kehtivust. Seni antud pädevustunnistused jäävad kehtima ja kehtivad nende kehtivusaja lõpuni. 
 
 
§ 82. Kohaldamisala 
 
§ 82 lõikes 1 sätestatakse peatüki kohaldamisala. Käesoleva peatüki sätteid kohaldatakse 
elektripaigaldisele, mis on iseseisev ehitis või ehitise tehnosüsteem, selle ehitamise, kasutusele 
võtmise ja kasutamise suhtes. Selliselt vastab peatüki kohaldamisala üks-üheselt kehtivale ElOS-le, 
välja arvatud elektriseadmete regulatsiooni osas. Elektriseadmed võivad olla ehitise tehnosüsteemi 
osa, kuid on ka elektriseadmeid, mille puhul see kõne alla ei tule. Elektriseadmete regulatsioon 
kehtestatakse TNVS alusel. Tegemist on toodetega. 
 
§ 82 lõike 2 kohaselt laiendatakse erandlikult peatüki kohaldamisala elektromagnetilise ühilduvuse 
nõuete osas sellistele elektripaigaldistele, mis on transpordivahendi või muu suure seadme 
tehnosüsteem. Sellise regulatsiooni vajadus tuleneb EL elektromagnetilise ühilduvuse direktiivist.  
 
§ 82 lõige 3 täiendab ja täpsustab peatüki kohaldamisala. Kui elektriohutuse ja elektromagnetilise 
ühilduvuse nõuded on reguleeritud mujal, siis käesolevat peatükki dubleerivalt kohaldama ei pea. 
Näiteks hõlmavad lifti ohutuse nõuded muuhulgas elektriohutuse nõudeid. Samuti võib regulatsioon 
tuleneda EL õigusaktist, näiteks on lennundusvaldkonnas elektromagnetilise ühilduvuse osas eraldi 
nõuded kehtestatud.

156
 Samuti võib regulatsioon tuleneda muust õigusaktist, näiteks sisaldab 

meditsiiniseadmete regulatsioon nii elektriohutuse kui elektromagnetilise ühilduvuse nõudeid.  
 
 
§ 83. Mõisted 
 
Mõistete osas ei ole tehtud muudatusi võrreldes kehtiva õigusega. Defineerimist on leidnud need 
mõisted, mis on peatüki regulatsiooni mõistmiseks vajalikud ja leiavad peatükis kasutamist.  
 
§ 83 lõikes 1 defineeritakse elektripaigaldise mõiste. Elektripaigaldis on elektriseadmete ja -juhtide 
statsionaarselt paigaldatud talitluslik kogum. Antud kujul on mõiste kasutuses kehtivas õiguses. 
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§ 83 lõikes 2 defineeritakse elektriseadme mõiste. Elektriseade on elektrienergia tootmiseks, 
muundamiseks, edastamiseks, jaotamiseks või kasutamiseks mõeldud ja elektrilisi või elektroonilisi 
komponente sisaldav seade. Mõiste vastab ElOS-s kasutatavale mõistele, muudatusi tehtud ei ole. 
 
§ 83 lõikes 3 defineeritakse elektromagnetilise ühilduvuse mõiste. Elektromagnetiline ühilduvus on 
elektriseadme või -paigaldise võime toimida rahuldavalt elektromagnetilises keskkonnas, tekitamata 
vastuvõetamatuid elektromagnetilisi häireid teistele selles keskkonnas asuvatele seadmetele. 
Definitsioon tuleneb EL elektromagnetilise ühilduvuse direktiivist.  
 
§ 83 lõikes 4 defineeritakse elektromagnetilise häire mõiste. Elektromagnetiline häire on mistahes 
elektromagnetiline nähtus, mis võib halvendada elektriseadme või -paigaldise toimimist. 
Elektromagnetiliseks häireks võib olla elektromagnetiline müra, soovimatu signaal või levikeskkonna 
muutumine. Definitsioon tuleneb EL elektromagnetilise ühilduvuse direktiivist. 
 
§ 83 lõikes 5 defineeritakse elektromagnetilise keskkonna mõiste. Elektromagnetiline keskkond on 
kõik teatavas kohas täheldatavad elektromagnetilised nähud. Definitsioon tuleneb EL 
elektromagnetilise ühilduvuse direktiivist. 
 
§ 83 lõikes 6 defineeritakse häirekindluse mõiste. Häirekindlus on elektriseadme või -paigaldise võime 
toimida ettenähtud viisil talitluse kvaliteedi halvenemiseta elektromagnetilise häire korral. Definitsioon 
tuleneb EL elektromagnetilise ühilduvuse direktiivist. 
 
 
§ 84. Elektripaigaldisele esitatavad nõuded 
 
§ 84 lõigetes 1 ja 2 sätestatakse nõuded elektripaigaldistele. Võrreldes kehtiva õigusega ei ole 
elektripaigaldisele esitatavate nõuete osas muutusi. Muudatused on üksnes vormilised. Kui varem 
tulenesid nõuded ElOS-st, siis edaspidi tulenevad need EhS üldosast (§ 11) ja TNVS-ist. 
 
Kuna elektriohutuse valdkond on väga ulatuslikult reguleeritud standarditega, siis on konkreetsed 
tehnilised nõuded kirjeldatud standardites. Õigusaktid, sealhulgas EL madalpingeseadmete direktiiv ja 
elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv, sisaldavad üksnes üldsõnalisi nõudeid. Need on pigem 
eesmärgilised nõuded. Standardite järgimine on küll vabatahtlik, kuid hea tava sisustamisel on 
nendega arvestamine enamasti möödapääsmatu. 
 
 
§ 85. Elektripaigaldise ehitamisele esitatavad nõuded 
 
§ 85 lõikes 1 sätestatakse üldnõuded elektripaigaldise ehitamisele. Võrreldes kehtiva õigusega ei ole 
elektripaigaldise ehitamise nõuete osas muutusi. Elektripaigaldis peab olema projekteeritud ja ehitatud 
selliselt, et selle ettenähtud otstarbel kasutamise korral oleks tagatud ohutus ning et tekitatavad 
elektromagnetilised häired ei ületaks taset, millest kõrgema taseme korral ei saa raadio- ja 
telekommunikatsiooniseadmed või teised elektriseadmed ja -paigaldised talitleda ettenähtud viisil. 
Samuti peab elektripaigaldis olema ettenähtud kasutamisel eeldatava elektromagnetilise häire suhtes 
piisavalt häirekindel. Elektripaigaldis peab suutma elektromagnetilises keskkonnas talitleda, ilma et 
selle töökvaliteet halveneks märgatavalt.  
 
§ 85 lõike 2 kohaselt tuleb elektripaigaldis ehitada kohaldades head tava ja võttes arvesse teavet 
elektriseadme ja -paigaldise koostisosade ettenähtud kasutuse kohta. Hea tava järgimine 
dokumenteeritakse ja dokumentatsiooni tuleb hoida kättesaadavana kogu elektripaigaldise kasutusea 
vältel. Hea tava dokumenteerimise nõue tuleneb elektromagnetilise ühilduvuse direktiivist. Selle 
direktiivi kohaselt tuleb elektripaigaldis ehitada hea inseneritava kohaselt. Direktiivi nõuete täitmiseks 
peab liikmesriigi õigus vastavat nõuete ka sõnaselgelt sisaldama. EhS mõisteaparaadi kohaselt 
hõlmab hea tava ka head inseneritava. 
 
 
§ 86. Kasutusele võtmisele ja kasutamisele esitatavad nõuded 
 
Elektripaigaldise kasutusele võtmise ja kasutamisele esitatavate nõuete regulatsioon lähtub ElOS-st.  
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§ 86 lõike 1 kohaselt on elektripaigaldise kasutusele võtmise ja kasutamise eelduseks 
elektripaigaldise ohutus ja nõuetele vastavus, ohutust ja nõuetele vastavust peab teatud juhtudel 
tõendama elektripaigaldise auditi järeldusotsus.  
 
Valdavalt vastab eelnõuga väljapakutud regulatsioon kehtivale regulatsioonile. Sisuline muudatus on 
vaid ElOS kohase teatise esitamise nõude kaotamine. ElOS kohaselt peab isik enne elektripaigaldise 
pingestamist esitama võrguettevõtjale teatise, milles esitab andmed elektripaigaldise ja selle tehnilist 
kontrolli teinud isiku kohta. Selle nõude kaotamine ei tähenda, et edaspidi ei peaks isik 
võrguettevõtjaga suhtlema ja samu andmeid edastama. Teatise esitamine on võrguettevõtja ja kliendi 
omavahelise kokkuleppe teemaks. Ilmselgelt ei pingesta võrguettevõtja suvalisel ajal ja suvalisi 
elektripaigaldisi. Ilmselgelt peab isik oma elektripaigaldise pingestamiseks pöörduma võrguettevõtja 
poole, sõlmima võrguteenuse kasutamiseks vastava lepingu jne. EhS regulatsiooni seisukohalt ei ole 
võrguettevõtjale esitatav teatis oluline. 
 
§ 86 lõiked 2 ja 3 defineerivad kasutusele võtmise hetke. Elektripaigaldis on kasutusele võetud 
hetkest, kui see pingestatakse ettenähtud otstarbel kasutamiseks. Elektripaigaldise kasutuselevõtmine 
ei ole pingestamine, mis on vajalik elektripaigaldise auditi toiminguteks. Elektripaigaldise võib 
kasutusele võtta osade kaupa, kusjuures enne iga osa kasutusele võtmist tuleb selle nõuetele 
vastavus tõendada.  
 
 
§ 87. Audit 
 
Auditi regulatsioon toetub suures osas kehtivale õigusele. Auditi ehk endise tehnilise kontrolli osas on 
muutuseid mitmeid. Muudatusi on kavandatud eelkõige osas, kes võib auditit teha. Kehtiv seadus 
jaotab auditi tegijad 4 kategooriasse: A, B ja C tüüpi inspekteerimisasutused ja elektritöö ettevõtjad. 
Lisaks nimetab kehtiv seadus ka mõõte- ja teimilaborit. Kuigi ka EhS raames jääb kehtima auditi tegija 
akrediteerituse nõue, ei sisalda seadustik enam erinevate inspekteerimisasutuste tüüpide kirjeldusi ja 
nende tegevusõiguste piiranguid. Piirangud tulenevad edaspidi akrediteeringu ulatuse kaudu. 
 
Auditi nõuete osas kohaldub ka EhS üldosast auditile tulenevad nõuded. Käesolev paragrahv sätestab 
üksnes mõned täiendavad nõuded. Seega kehtestatakse EhS § 18 lõike 4 alusel elektripaigaldise 
auditi täpsemad nõuded, sealhulgas täpsustatakse, millise aja möödudes tuleb teha uus korraline 
audit. 
 
§ 87 lõike 1 kohaselt on auditi kohustusega iga elektripaigaldis, mille nimipinge on üle 220 V. Audit 
tuleb teha enne kasutusele võttu ja ettenähtud juhtudel ka kasutamise ajal. Ettenähtud juhtum sõltub, 
kas teatud perioodilisusest või hilisemast ehitamisest (kui elektripaigaldises on tehtud olulisi 
muudatusi). 
 
§ 87 lõike 2 kohaselt ei pea kasutuseelset auditit tegema ehitise ehitamise ajaks või muuks ajutiseks 
otstarbeks paigaldatud elektripaigaldisele, mis kasutab tüüpseid lahendusi ning mille ehitamisel 
rakendatud head tava. Selline nõue oleks liiga koormav.  
 
§ 87 lõike 3 kohaselt peab auditit tegev isik kindlaks tegema, kas elektripaigaldis vajab pärast kõigi 
seadmete paigaldamist ja pingestamist elektromagnetilise ühilduvuse hindamist. Auditi pädevus 
piirdub eelkõige ohutuse kindlaks tegemisega, reeglina puuduvad auditi tegijal piisavad teadmised ja 
oskused hinnata elektromagnetilise ühilduvuse nõudeid. Elektromagnetilise ühilduvuse alast hindamist 
teeb selleks akrediteeritud asutus.  
 
§ 87 lõike 4 kohaselt peab auditi tegija olema auditi toiminguteks akrediteeritud EÜ 765/2008 kohase 
akrediteerimisasutuse poolt.  
 
 
§ 88. Projekteerimistingimused 
 
§ 88 lõikes 1 sätestatakse millal on elektripaigaldise ehitamiseks eelnevalt nõutav ka 
projekteerimistingimuste taotlemine. ElOS ei reguleeri projekteerimistingimuste andmist 
elektripaigaldisele. Seega kohaldub kehtiva EhS §-s 19 sätestatud projekteerimistingimuste 
regulatsioon. Käesolev seadustik toob seega selles osas kaasa olulise muudatuse. Lõike 1 kohaselt 
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on projekteerimistingimused nõutavad mitut kinnisasja läbiva ja eraldi ehitiseks oleva uue 
elektripaigaldise rajamiseks või olemasoleva elektripaigaldise nimipinge suurendamiseks 110 kV ja üle 
selle. Projekteerimistingimused ei ole nõutavad, kui elektripaigaldise ehitamise näeb ette 
detailplaneering või riigi eriplaneering. 
 
§ 88 lõike 2 kohaselt on teatud juhtudel projekteerimistingimuste andmiseks pädev asutus Tehnilise 
Järelevalve Amet. Selline erijuhtum on kui elektripaigaldis läbib mitme kohaliku omavalitsusüksuse 
territooriumi. Muudel juhtudel on pädev asutus kohaliku omavalitsuse üksus.  
 
Projekteerimistingimuste menetlusele kohaldatakse EhS üldosa sätteid. 
 
 
§ 89. Ehitamise teatis ja ehitusluba 
 
Samuti on oluline muudatus ehituslubadega seonduv. Kui hetkel kehtiva õiguse kohaselt on sisuliselt 
igaks ehitamiseks vajalik ehitusluba või kirjalikku nõusolekut, siis käesoleva eelnõu raames sellist 
loakohustust leevendatakse (vaata lisa 1). Loakohustuslik on üksnes põhivõrgu ja jaotusvõrgu ning 
elektrienergia tootmisseadme püstitamine või rajamine. Samuti on oluline muudatus, et mitut 
omavalitsust läbiva joonehitise (põhivõrgu või jaotusvõrgu) ehitamisel, mida näeb ette ka planeering, 
on ehitusloa andmiseks pädevaks asutuseks Tehnilise Järelevalve Amet.  
 
 
§ 90. Kasutamise teatis ja kasutusluba 
 
Kasutamise teatise ja kasutusloa regulatsioon lähtub samadest kaalutlustest nagu ehitamise teatise ja 
ehitusloa regulatsioonil.  
 
§ 90 lõike 1 kohaselt annab mitme kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumi läbiva elektripaigaldise 
puhul kasutusloa Tehnilise Järelevalve Amet. 
 
§ 90 lõike 2 kohaselt tuleb kasutusloa taotlusele lisada elektripaigaldise kasutuseelse auditi 
järeldusotsus. Kasutusloa saab anda üksnes siis, kui auditi järeldusotsuse kohaselt on elektripaigaldis 
ohutu.  
 
 
§ 91

 
–

 
93. Sideehitis 

 
§ 91. Kohaldamisala 
 
91 sätestab, et käesoleva peatüki sätteid kohaldatakse sideehitisele, mis on liinirajatis ja liin 
elektroonilise side seaduse (edaspidi ESS) tähenduses. Vastavalt elektroonilise side seaduse 
(edaspidi ESS) §-le 2 punktidele p-le 24 ja 25 on liin tehniliste seadmete kogum, mis ühendab lõpp-
punkti ühenduspunktiga. Liinirajatis on aluspinnaga kohtkindlalt ühendatud elektroonilise side võrgu 
osa, milleks on muu hulgas maakaabel, veekogu põhjas paiknev kaabel, kaablitunnel, 
kaablikanalisatsioon, ehitistele ja postidele kinnitatud kaablite või juhtmete kogum koos 
kommutatsiooni-, jaotus- ja otsastusseadmetega, regeneraator, elektrooniliste sideseadmete konteiner 
ning raadiosidemast.  
 
See tähendab, et liini ja liinirajatist käsitletakse ehitisena EhS üldosa mõistes ning et üldjoontes 
peavad sellised ehitised vastama ehitise ja ehitamise ohutuse nõuetele.  
 
 
§ 92. Sideehitisele ja selle märgistamisele esitatavad nõuded 
 
§ 92 lõige 1 sätestab, et lisaks käesoleva seaduse üldosast tulenevatele nõuetele peab sideehitis 
vastama elektroonilise side seadusest tulenevatele nõuetele. Vastav norm kehtestab, et 
põhimõtteliselt kohalduvad sideehitisele kõik üldosast tulenevad nõuded. Lisaks tulenevad nõuded 
ESS-st. näiteks võivad täiendavad nõuded olla seotud sagedusloa taotlemise ja seal sätestatud 
nõuetega, sideteenuse osutamise nõuetega jms. Vastavad nõuded ei ole EhS reguleerimisalas, 
mistõttu tuleb sideehitist ehitaval isikul järgida, kas lisaks EhS-s sätestatud nõuetele on vajalik ka ESS 
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nõuete täitmine. Kui ESS-st tuleneb näiteks täiendav loakohustus, mille kontrolliesemes ei ole ehitise 
ja ehitamise ohutuse kontroll, tuleb vastav luba täiendavalt taotleda. Kui lubasid annab üks ja sama 
haldusorgan oleks isiku seisukohast mõistlik loamenetlused ühitada.  
 
§ 92 lõige 2 projekteeritava ja ehitatava sideehitise asukoha märgistamine lahendatakse sideehitise 
ehitusprojektis ning selle kohta küsitakse kinnisasja omaniku arvamust. Nimetatud säte kehtestab 
kohustuse sideehitis märgistada. Sideehitise märgistust käsitletakse sideehitise ehitusprojektis. Seega 
peab sideehitise ehitusprojekti koostamisel arvestama ka märgistusele esitatud nõuetega. Sideehitise 
ehitusprojekti koostamine on EhS mõttes kohustuslik ehitusloakohustuse olemasolul. Seega kui tegu 
on ehitusloakohustusliku sideehitisega, siis on vajalik vastava kinnisasja omanik ehitusloa menetlusse 
kaasata.  
 
§ 92 lõige 3 sätestab, et kasutuses oleva sideehitise asukoht märgistatakse maapealsete 
märketulpadega või hoiatavate märkidega, kui kinnisasja omanik seda soovib või sideehitise omanik 
peab seda vajalikuks. Käesolev säte annab võimaluse sideehitise omanikule märgistada võõral 
kinnisasjal asuv sideehitis. Samuti on vastava kinnisasja omanikul võimalik nõuda sideehitise asukoha 
märgistamist.  
 
§ 92 lõige 4 kehtestab, et sideehitise märgistust on keelatud hävitada, vigastada või omavoliliselt 
ümber paigutada. Kui sideehitise märgistus on paigaldatud, siis on keelatud selle vigastamine, 
hävitamine või ümberpaigutamine. Vastav kohustus kehtib eelkõige sideehitise asukoha kinnisasja 
omaniku või valdaja suhtes, aga ka igakordselt kinnisasja läbivate isikute suhtes.  
 
§ 92 lõige 5 sätestab, et sideehitise märgistamise täpsemad nõuded kehtestab majandus- ja 
kommunikatsiooniminister määrusega. Nimetatud volitusnorm annab võimlause majandus- ja 
kommunikatsiooniministrile täpsustada märgistamisele esitatavad nõudeid. Määrusega ei ole võimalik 
sätestada kinnisasja omanikule vms isikutele täiendavaid kohustusi. Täpsustada on võimalik 
märgistuse kuju, värvi, kõrgust, ulatust vms küsimusi.  
 
 
§ 93. Sideehitise projekteerimistingimused 
 
§ 93 lõige 1 kehtestab, et sideehitise projekteerimistingimused on vajalikud sideehitise ehitusprojekti 
koostamiseks nii detailplaneeringu kohustuseta kui ka detailplaneeringu kohustusega aladel. Käesolev 
norm on täiendav projekteerimistingimuste taotlemise alus lisaks üldosale. Nimetatud säte kehtestab, 
millal on vajalikud sideehitise projekteerimistingimused. Projekteerimistingimuste üldsätted ja alused 
tulenevad käesoleva seadustiku üldosast. Kuna sideehitise ehitamiseks ei ole kohustuslik koostada 
detailplaneeringut, on sätestatud, et projekteerimistingimused on kohustuslikud nii detailplaneeringu 
kohustusega kui ka kohustuseta aladel. Projekteerimistingimusi ei ole vajalik taotleda, kui olemasolev 
detailplaneering käsitleb piisavas mahus sideehitisi. Piisav maht tähendab, et detailplaneeringu alusel 
on võimalik koostada sideehitise ehitusprojekti. Üldosa kohaselt esitatakse projekteerimistingimuste 
taotlus kohalikule omavalitsusele.  
 
§ 93. lõige 2 sätestab, et sideehitise projekteerimistingimused on nõutavad uue liinirajatise 
ehitusprojekti koostamiseks kui see sideehitis läbib mitme kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumi. 
Sideehitis ei oma reeglina ruumilist mõju, samuti ei ole sideehitis iseenesest ohtlik ehitis. Sellest 
lähtuvalt ei ole projekteerimistingimuste nõue reeglina põhjendatud.  
 
Vastavalt EhS üldosale ei ole projekteerimistingimused nõutavad kui planeeringus on sideehitis ette 
nähtud ning planeering sisaldab juba piisavalt andmeid ehitusprojekti koostamiseks. Sellised alused 
võivad tuleneda detailplaneeringust või riigi eriplaneeringust. Sideehitise projekteerimistingimused ei 
ole nõutavad, kui:  
1) sama maa-ala kohta kehtestatud detailplaneering sisaldab piisavalt andmeid sideehitise 
ehitusprojekti koostamiseks, välja arvatud käesoleva seaduse §-s 26 sätestatud juhtudel; 
2) sideehitise ehitusprojekti koostamise alus on riigi eriplaneering.  
 
Üldjuhul tuleb sideehitise ehitamisest teavitada või selle ehitusloa taotlus esitada kohalikule 
omavalitsusele. Taotluse esitamise kohta vaata täpsemalt üldosast. Vastavalt üldosale annab riigi 
eriplaneeringu alusel ehitatavale või kasutatavale ehitisele loa Tehnilise järelevalve Amet ning seda ei 
ole siinkohal vajalik üle korrata.  
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§ 93. lõige 3 kohaselt annab projekteerimistingimused Tehnilise Järelevalve Amet, viimane on pädev 
asutus ka elektroonilise side seaduse järelevalve osas. 
 
§ 93. lõige 4 kehtestab, et sideehitise projekteerimistingimustega määratakse lisaks sideehitise trassi 
täpne asukoht. Käesolev säte esitab täiendava tingimuse lisaks üldosas sätestatule. Üldosas 
sätestatud projekteerimistingimuste sisu tuleb kohaldada vastavalt vajadusel, sest kõik seal 
määratletud tingimused ei pruugi sideehitistele sobida, näiteks suurim lubatud arv kinnisasjal või 
hoonestusala.  
 
 
§ 94. – 101. Survetorustik ja –anum 
 
Peatükk asendab surveseadme ohutuse seaduse (SOS)

157
 ja küttegaasi ohutuse seaduse (KGOS)

158
. 

Nimetatud seaduste kohaldamissalas olevad esemeid on enamasti võimalik käsitleda kui tooteid, 
ehitisi või ehitise tehnosüsteeme. Samas on SOS kohaldamisalas selliseid surveseadmeid, mida ei 
saa käsitleda kui ehitist või ehitise tehnosüsteemi. Neid võib käsitleda küll kui tooteid, kuid TNVS 
kohaldamine lõpeb seadme turule laskmisega, teatud seadmete puhul on oluline sätestada nõudeid 
ka seadme kasutamisele ja sellega seonduvatele korrashoiutoimingutele. Seetõttu võib osutuda 
otstarbekamaks eraldi seaduse väljatöötamine. Tehnika ohutuse seaduse väljatöötamiskavatsus

159
 on 

juba koostatud ning selle eelnõu valmimisega seoses võib käesolevas peatükis olulisi muudatusi ette 
tulla, kuni selleni, et peatükk jääb EhS-st siiski välja. Kuniks vastavat tehnika ohutuse seadust veel 
valminud ei ole, on mõistlik jätta käesolev peatükk EhS osaks. 
 
Praktikas on segadusi tekitavaks asjaoluks osutunud eelkõige erinevate seaduste samaaegne 
kohaldamine. Tegemist ei ole pelgalt normitehnilise probleemiga. Asjaolust, milline seadus ühele 
objektile kohaldub, sõltub, millise pädevusega inimesed võivad seda käitada, remontida ja hooldada, 
ka tehnilise kontrolli tähtajad ja toimingud on sellest tulenevalt erinevad. Selliseid probleeme on juba 
kehtivate seaduste kollisiooninormidega reguleeritud, kuid siiski on võimalik regulatsiooni veelgi 
lihtsustada.  
 
Näiteks küttegaasipaigaldis on samaaegselt nii ehitis EhS tähenduses kui ka surveseade SOS 
tähenduses. Vastavalt kehtiva EhS § 1 lg-le 2 ei kohaldata EhS ehitistele ja tegevustele, mis on 
reguleeritud muude õigusaktidega. Sarnaseid kollisiooninorme sisaldavad ka SOS  ja KGOS. Nii SOS-
l kui KGOS-l on seos EhS-ga. KGOS ja SOS koostoime paremaks selgitamiseks ja segaduste 
vältimiseks on nimetatud seaduste dubleeriva kohaldamise vältimiseks varem seaduseid muudetud. 
Analoogne küsimus seonduvalt EhS samaaegse kohaldamisega on aga jäänud lahendamata 
seniajani. SOS § 2 lg 4 kohaselt tuleb surveseadme ehitisse paigaldamisel järgida täiendavalt EhS-st 
tulenevaid nõudeid. Kui tegemist on nii nimetatud registreeritava surveseadmega ehk suuremat ohtu 
kujutavate surveseadmetega, tuleb lisaks EhS-le järgida SOS-st surveseadmetöödele kohalduvaid 
nõudeid. Niisamuti ei ole selge, kas surveseadme või küttegaasipaigaldise ehitamisel on tingimata 
vaja teha omanikujärelevalvet või rakendada muid EhS-s ettenähtud ehitamise kontrollimisele 
suunatud meetmeid.  
 
Muid, märkimisväärseid probleeme, mida peaks nimetatud seaduste muutmise käigus lahendama, ei 
ole päevakorrale kerkinud. Probleemseks võib pidada kaitsevööndite regulatsiooni, eelkõige 
kaitsevööndis tegutsemise piirangute üldsõnalisust, kuid selle lahendamine ei ole käesoleva peatüki 
teema. Kaitsevööndite regulatsioon on EhS eraldi peatükki koondatud. 
 
SOS ja KGOS asendamine käesoleva peatükiga tekitab omakorda ühe täiendava probleemi, mille 
tõttu ongi mõistlikum hoopis eraldi seaduse väljatöötamine. Probleemi olemuseks on asjaolu, et hetkel 
kehtivate seaduste kohaldamissala on laiem ja hõlmab ka selliseid esemeid, mida ei saa käsitleda 
ehitistena ja paigutada EhS kohaldamissalasse ja samuti ei sobitu neile kehtiv regulatsioon ühegi teise 
seaduse kohaldamisalasse. Näiteks on sellisteks objektideks gaasiballoonid, mille ohutuse tagamiseks 
on vaja tagada perioodiline kontroll, samuti muud transporditavad surveseadmed (raudteel või 
maanteel kasutatavad paakveokid ja tsisternid). Tegemist on suurema ohu allikaks olevate 
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seadmetega, mille ohutust on vaja tagada täiendavate abinõudega. Selliste täiendavate abinõude  
rakendamiseks on paratamatult vaja seaduse regulatsiooni. Ka näiteks transporditavate 
surveseadmete direktiiv 2010/35/EÜ kohustab liikmesriike tagama kasutuses olevate transporditavate 
surveseadmete ohutus läbi perioodilise inspekteerimise (kehtiva seaduse kohaselt tehniline kontroll, 
EhS kohaselt audit). SOS kehtima jätmine nende seadmete osas ei ole samuti hea lahendus, kuna 
see killustaks õiguskorda ja ei oleks seega kodifitseerimise eesmärkidega kooskõlas.  
 
Analoogseid küsimusi tekib ka teiste kodifitseerimisega hõlmatavate eriehitistega. Seetõttu on eraldi 
seaduse väljatöötamine olnud päevakorral juba varemgi. 2010. aastal, TNVS jätkuprojektina, esitas 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ka vastava seaduse väljatöötamiskavatsuse

160
. Selle 

ettepaneku kohaselt väljatöötatav nn ohtlike seadmete ohutuse seadus hõlmanuks surveseadme 
ohutuse seaduse (SOS), masina ohutuse seaduse (MOS), lifti ja köistee ohutuse seaduse (LKOS) ja 
küttegaasi ohutuse seaduse regulatsiooni (KGOS) ning koondanuks nende seaduste regulatsiooni 
ühte seadusse. Justiitsministeerium küll kooskõlastas seaduse väljatöötamise kavatsuse, kuid 
seaduse väljatöötamiseni ei ole jõutud. Seda eelkõige põhjusel, et nimetatud seadused olid niikuinii 
hõlmatud ehitusõiguse kodifitseerimisega ning dubleerivat tööd ei oleks mõistlik teha olnud.  
 
Kuna kehtiva õiguse rakendamisel ei ole esile kerkinud märkimisväärseid sisulisi probleeme, mida 
saaks või peaks ehitusõiguse kodifitseerimise raames lahendama, saab regulatsiooni sisu osas 
lähtuda kehtivast õigusest. Seetõttu on alljärgnevalt esitatud ülevaade kehtivast õigusest.  
 
Peatüki regulatsiooni aluseks on kehtiv õigus, mis omakorda lähtub suurel määral EL-i õigusest. Nii 
SOS kui KGOS võtavad üle mitmeid EL-i direktiive. Tegemist on valdavalt toote turule laskmise 
tingimusi sätestavate direktiividega. Need direktiivid on suures osas võimalik üle võtta TNVS alusel.. 
TNVS§ 5 lõike 4 kohaselt võib Vabariigi Valitsus või tema volitatud minister määrusega kehtestada 
tootele nõuded ja nendele nõuetele vastavuse tõendamise korra. Vabariigi Valitsus on 26.08.2010 
määrusega nr 123 „Volituste andmine tootele nõuete ja vastavushindamise korra kehtestamiseks ning 
turujärelevalveasutuse määramiseks“ vastavad volitused SOS alusel ülevõetud direktiivide osas 
andnud majandus- ja kommunikatsiooniministrile.  
 
Toodete turule laskmist ja vastavushindamist käsitlevad nõuded on kehtestatakse TNVS alusel. TNVS 
sisaldab ka tootjate, importijate ja levitajate kohustuste kataloogi ning sätteid turujärelevalve jaoks. 
TNVS kohaldamisele viitab ka SOS. Seega on SOS alusel harmoneeritud direktiivide uuesti 
ülevõtmine TNVS alusel üksnes tehniline muudatus. Sisulisi muudatusi sellest tuleneda ei saa. 
 
SOS kohaldamisala võib tinglikult jagada kaheks:  
1) turule laskmise ja kasutusele võtmise etapp; 
2) kasutusaegne etapp.  
 
Kui esimese etapi puhul käsitletakse surveseadet kui toodet, siis teise etapi puhul on tegemist pigem 
paigaldise ehk ehitise või ehitise osaks oleva objektiga (tehnosüsteem). Erinevad on ohutuse 
tagamisele suunatud meetmed: esimesel etapil on oluline meede toote vastavushindamine ning 
kohustatud isikuks on tootja, teisel etapil rakendatav vastavushindamist nimetatakse tehniliseks 
kontrolliks ja kohustatud isikuks on seadme omanik.  
 
Õiguse allikad erinevad samuti: esimesel etapil on selleks EL-i õigus, teisel etapil on tegemist 
valdavalt siseriikliku päritoluga õigusega. Seejuures erinevad nimetatud etappidel seaduse tegelik 
kohaldamisala: esimesel etapil on kohaldamisalas kõik definitsiooni alla mahtuvad surveseadmed; 
teises etapis on kohaldamisalas vaid teatud tehnilistele parameetritele vastavad surveseadmed ehk 
registreeritavad surveseadmed. Enamasti on surveseadme kohaldamisalas olevad objektid ehk 
surveseadmed ühel või teisel viisil alati ehitistega seotud. Surveseade võib olla ise ehitis (näiteks 
paikne mahuti), või moodustavad ehitise tehnosüsteemi (näiteks meditsiinigaasisüsteem, 
tulekustutussüsteemi torustikud). On ka selliseid surveseadmeid, mida ehitisega seostada ei anna 
(transpordivahenditele paigutatud surveseadmed). 
 
KGOS on SOS-le analoogne seadus. Sarnaselt SOS-le, on võimalik ka KGOS kohaldamisalas jagada 
tinglikult kaheks: seadmele kui tootele nõudeid kehtestavaks ja paigaldisele kui ehitisele nõudeid 
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kehtestavaks. KGOS alusel on üle võetud gaasiseadmete direktiiv
161

. See direktiiv on täna võimalik 
üle võtta TNVS alusel. Seega jääb KGOS-st EhS sisuks üksnes küttegaasipaigaldist kui ehitist käsitlev 
osa.  
 
Küttegaasipaigaldis on samaaegselt surveseade, tulenevalt KGOS regulatsiooni sarnasusest SOS-le, 
on EhS eriosas surveseadmeid ja küttegaasipaigaldisi käsitlev regulatsioon koondatud ühte peatükki. 
Samas on SOS kohaldamisalas surveseadmeid, mida tuleb kohelda pigem kui transpordivahendit 
(näiteks autole või rongiveermikule paigaldatav tsistern), kui pakendit või toodet (gaasiballoon, 
kompressor, aerosooliballoon jne).  
 
Ehitusõiguse eriosas saab käsitleda üksnes ehitistega seonduvaid surveseadmeid nende 
kasutusetapis. Enne seda kohalduvad surveseadmele toote turule laskmise nõuded ja need tulenevad 
EL õigusest. Need nõuded kehtestatakse uuesti TNVS alusel. Surveseadmega seonduvad 
ehitusõiguslike küsimustega nagu näiteks ehitusluba ja kasutusluba ei kaasne kehtiva õigusega 
võrreldes muid erisusi peale loakohustuslike tegevuste täpsema määratlemise.  
 
Ehitusõiguse kodifitseerimisega seonduvalt kaasnevad surveseadmete ja küttegaasipaigaldiste 
regulatsioonis muudatused, mis lühidalt kokkuvõttes on järgmised: 
- isikute tegevusõigustega seonduv regulatsioon läheb MTR-i registreeringu / tegevusloa põhiselt 
reguleerimiselt üle kutsekvalifikatsiooni ehk isikute pädevuse põhisele regulatsioonile.  
- ehitustegevuse kontrollimisega seonduvat regulatsiooni (ehitusload ja kasutusload) on kavas 
võimalikult suures ulatuses lihtsustada ja leevendada. Hetkel kehtivad SOS ja KGOS ei reguleeri 
nimetatud küsimust. Seega kohaldub ehitusloa, kirjaliku nõusoleku ja kasutusloa regulatsiooni osas  
kehtiv EhS.  
- surveseadmete ja küttegaasipaigaldistega seondub ka kaitsevööndi regulatsioon. Kaitsevööndite 
regulatsioon koondatakse EhS eraldi peatükki.  
 
 
§ 94. Kohaldamisala 
 
§ 94 lõikes 1 sätestatakse peatüki kohaldamisala. Peatükki kohaldatakse survetorustikule ja anumale 
(edaspidi surveseade), mis on ehitis või paigaldatud ehitisse. Sisu poolest vastab käesoleva peatüki 
kohaldamisala SOS ja KGOS regulatsioonile. 
 
§ 94 lõike 2 kohaselt laiendatakse surveseadme auditile kehtivaid nõudeid ka sellistele 
surveseadmetele, mis ei ole ehitis või ehitisse paigaldatud. Tegemist on ajutise ja pragmaatilise 
lahendusega probleemile, mille olemust on eelnevalt selgitatud. On mitmeid surveseadmeid, mis 
kehtiva õiguse kohaselt on auditi kohustusega, kuid ei oleks paigutatavad EhS kohaldamisalasse. 
Näiteks ei saa transpordivahendile paigaldatud mahutit (surveseadet) pidada ehitiseks, kuid ometi on 
vaja selle ohutust kontrollida auditiga. Seoses tehnika ohutuse seaduse valmimisega, muutub selles 
aspektis ka käesolev eelnõu. 
 
 
§ 95. Mõisted 
 
Käesolevas paragrahvis esitatud surveseadme mõiste lähtub kehtivast õigusest ja on konstrueeritud 
selliselt, et see võimaldaks hõlmata nii KGOS kui SOS regulatsiooni.  
 
Surveseade on anum, torustik või muu seade, milles on ette nähtud atmosfäärirõhust kõrgema rõhu 
tekkimine. 
 
 
§ 96. Surveseadmele esitatavad nõuded 
 
Surveseadmele esitatavate nõuete osas ei ole kodifitseerimise raames kavas teha mingeid muudatusi. 
Muudatused on vaid vormilist laadi. Nõuded, mis seni tulenesid kas KGOS-st või SOS-st, hakkavad 
edaspidi tulenema EhS-st ja TNVS-st.  
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§ 97. Surveseadme ehitamisele esitatavad nõuded 
 
Surveseadme ehitamisele esitatavad nõuded tulenevad kehtivast õigusest ja nende osas ei ole kavas 
teha muudatusi. Käesolevas paragrahvis sätestatakse üksnes need nõuded, mis ei ole kaetud EhS 
üldosa sätetega.  
 
§ 97 lõike 1 kohaselt võib surveseadme survetaluvust mõjutavaid püsiliiteid ja katseid püsiliidetega, 
millega ei kaasne nende lahtiühendamist (mittepurustavad katsed), teha vaid selleks pädevust 
omavad isikud. See nõue tuleneb otseselt direktiivi 97/23/EÜ

162
 nõuetest.  

 
§ 97 lõike 2 kohaselt peab teatud surveseadmete puhul püsiliidete tegemise protseduurid ja pädevate 
isikute pädevus olema tõendatud. Tegemist on direktiivist 97/23/EÜ tuleneva nõudega. Direktiiv 
sätestab ühtlasi nõuded, kuidas ja kes protseduuride nõuetele vastavust ja isikute pädevust tõendab. 
 
 
§ 98. Surveseadme kasutusele võtmisele ja kasutamisele esitatavad nõuded 
 
Surveseadme kasutusele võtmisele ja kasutamisele esitatavate nõuete osas ei ole võrreldes kehtiva 
õigusega muudatusi.  
 
§ 98 lõike 1 kohaselt võib surveseadme kasutusele võtta ja kasutada, kui see vastab nõuetele, on 
tehniliselt korras ning varustatud vajalike töökindlate juhtimis-, kontroll- ja kaitseseadistega ning kui 
ettenähtud juhtudel on surveseadmele tehtud audit. 
 
§ 98 lõikes 2 esitatakse selgitus, mille kohaselt ei ole igasugune surveseadme rõhu alla viimine veel 
kasutusele võtmisena käsitletav. Selline täpsustus on vajalik võimaldamaks auditi toimingute 
teostamist. 
 
 
§ 99. Audit 
 
Auditi regulatsioon vastab SOS-s ja KGOS-s reguleeritud tehnilise kontrolli regulatsioonile. Sisulisi 
muudatusi antud juhul ette ei ole nähtud.  
 
§ 99 lõike 1 kohaselt tuleb audit teha surveseadmele, mille tehnilised parameetrid vastavad või 
ületavad käesoleva seadustiku §-s 100 sätestatud näitajaid. Tegemist on kataloogipõhise 
lähenemisega.  
 
§ 99 lõikes 2 sätestatakse auditi juhtumeid. Selle kohaselt tuleb surveseadme audit teha enne 
surveseadme kasutusele võtmist, ettenähtud juhtudel surveseadme kasutamisel ja pärast 
surveseadmel tehtud töid. 
 
§ 99 lõike 3 kohaselt peab auditi tegija olema auditi toiminguteks akrediteeritud määruse EÜ 
765/2008 kohase akrediteerimisasutuse poolt. See tagab auditi tulemuste usaldusväärsuse ja 
rahvusvahelise tunnustuse. Tegemist on antud valdkonnas üldtunnustatud tavale vastava nõudega. 
 
 
§ 100. Auditi kohustusega surveseadmed  
 
Käesolevas paragrahvis sätestatakse tehnilised parameetrid, millele vastavatele surveseadmete puhul 
on audit kohustuslik. Tegemist on suuremat ohtu kujutavate surveseadmetega, mille ohutuse 
tagamiseks on audit vajalik ja mõistlik meede. Kui vastavat paragrahvi ei oleks seaduses esitatud, 
tuleks audit teha kõigile asjadele, milles on mingisugune rõhk, see ei oleks kindlasti mõistlik.  
 
Loetelu tehnilistest parameetritest lähtub kehtivast seadusest.  
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§ 101. Kasutamise teatis ja kasutusluba  
 
Käesolev paragrahv sätestab täiendava nõude seoses surveseadme kasutusele võtmisega. Kui 
vastavalt käesoleva seadustiku lisale on kohustuslik esitada kasutamise teatis või taotleda 
kasutusluba, tuleb teatise või kasutusloa taotlusega esitada ka surveseadme kasutuseelse auditi 
järeldusotsus, millest nähtub surveseadme vastavus nõuetele. 
 
Surveseadet, mille ohutus ja nõuetele vastavus ei ole ettenähtud korras tõendatud, kasutusele võtta ei 
tohi. 
 
 
§ 102. – 106. Raudteeinfrastruktuur ja seda teenindav rajatis 
 
Raudteerajatise osa EhSi eelnõus sätestab raudteerajatise ehitamise nõuded. Raudteerajatise 
definitsioon tuleneb raudteeseaduse

163
 (edaspidi RdtS) §-st 3 punktist 4. Raudteerajatised on raudtee, 

sillad, viaduktid, estakaadid, tunnelid, tugiseinad, truubid, süvendid, rennid ja kraavid, kontaktvõrgud, 
turvangu-, side, valgustus- ja energiaseadmed ning tehnorajatised, ülekäigu- ja ülesõidukohad, 
jaamad ja teised meldepunktid, oote- ja laadimisplatvormid, teekaitseobjektid ning muud raudtee 
sihtotstarbeliseks kasutamiseks vajalikud rajatised.  
 
Kohaldamisala on seotud raudteerajatisega, sest ainult selle mõiste seisukohast on vajalik sätestada 
erireeglid vastavate ehitiste ehitamiseks. Kuigi RdtS tunneb ka raudteeinfrastruktuuri hoonet, 
nimetatud mõistele erinorme raudteerajatise eriosas ei sätestata. Raudteeinfrastruktuuri hoonel on 
RdtS mõttes ehitusõiguseväline tähendus, mistõttu raudteerajatise osa raudteeinfrastruktuuri hoone 
osas ei kohaldu. Küll aga kohalduvad raudteeinfrastruktuuri hoone ehitamisele EhSi üldosa sätted. 
Muu raudteid puudutav regulatsioon jääb raudteeseadusesse. 
 
Raudteerajatis peab vastama EhS üldosas sätestatud nõuetele. Samuti peab raudteerajatise 
ehitamine vastama üldosast tulenevatele nõuetele. Nõuded ehitisele on üldosas esitatud võimalikult 
abstraktselt, mistõttu on eriosas ehitise erilisusest tulenevalt võimalik sätestada erinõudeid. Nõuded 
ehitisele kohalduvad niivõrd, kuivõrd need on selle kasutusotstarbest tulenevalt asjakohased. 
Raudteerajatisele esitatavaid nõudeid on võimalik täpsustada ehitisele esitatavate nõuete paragrahvis 
antud volitusnormi alusel.  
 
Nõuded ehitamisele hõlmavad nii kohustust lähtuda detailplaneeringust või projekteerimistingimustest 
kui ka kohustust lähtuda ehitusprojektist. Uudsena tuleb ehitamisel arvestada ehitamisest mõjutatud 
isikute õigustega (naabrusõigustega). Raudteerajatise ehitamise alus on vastavalt PlanS-le Riigi 
eriplaneering, kui tegu on olulise riikliku huvi või suure ruumilise mõjuga ehitisega. Vastavate ehitiste, 
sealhulgas raudteerajatise ehitamiseks on ette nähtud erimenetlus PlanS-s.  
 
Tegu on uudse lähenemisega planeerimisõiguses, kus mitut kohalikku omavalitust või lausa mitut 
maakonda läbiv või mõjutav ehitis planeeritakse ainult riigi eriplaneeringuga. Tegu on eelkõige riiklikke 
huve kandva ehitise planeerimisega, kus maakonnaplaneeringu menetlus läheb ehitise asukohas 
detailplaneeringu täpsusastmele. Kohustus oleks kaasata ka detailplaneeringu menetluses 
kaasatavad isikud. Lahenduse vajalikkus seisneb selles, et riigi eriplaneeringu alusel on võimalik anda 
ehitusluba. 
 
Raudtee ehitusprojekt peab vastama üldosas toodud nõuetele. Raudteerajatise kasutamisele ja 
hooldamisele sätestatud nõuete osas tuleb järgida RaudtS.  
 
Raudteerajatise omanikujärelevalve kohustus on kehtiva EhS mõistes omanikujärelevalve. Vastava 
instituudi sisu on muudetud (vt omaniku järelevalve kohustuse seletuskirja osa). Tegu on 
asjatundlikkuse põhimõttest lähtuva täiendava kontrollikohustuse sätestamine. Kontrollikohustus on 
omaniku ja järelevalvaja vahelise eraõigusliku suhtega reguleeritud. Avalik võim kontrollikohustusele 
nõuded seada ei saa, sest vastasel juhul oleks tegu riiklike järelevalve funktsioonide üleandmisega.  
 
Raudteerajatise garantii vastab EhS üldosas toodud nõuetele. Ehitise garantii on üldosa kohaselt kaks 
aastat. Ehitise ehitaja vastutab ehitise puuduste eest selle perioodi vältel. Ehitise garantiid ei ole 
raudteerajatiste puhul RdtS mainitud, seega võib tegu olla raudteerajatiste puhul uudse nõudega. 
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Garantii sätestamise eesmärk on, et kulutused ehitise puuduste ilmnemisel kannaks kahe aasta 
jooksul avalikust õigusest tulenevalt ehitise ehitaja.  
 
EhS üldosas eristatakse ehitamise teatist ning ehitusluba selleks, et võimaldada loakohustuse alt 
välistada ehitised, mille osas avalik võim ei pea tegema täiendavat kontrolli. Raudteerajatiste osas on 
arutluskoht, kuidas täpselt vastav piir tõmmata. Ehitamise teatise alusel ehitatavad ehitised ning 
loakohustuslikud ehitised eristatakse tegevuste kaupa seaduse lisas 1 toodud tabelis.  
 
Ehitamise teatise alusel teavitab isik pädevat asutust ehitisregistris ehitise ehitamise alustamisest. 
Raudteerajatiste puhul teavitatakse ehitisregistri kaudu Tehnilise Järelevalve Ametit. Teatise juurde 
võib kuuluda ehitusprojekt, kuid üldreeglina seda ei nõuta. Kui isik on teatise esitanud, on tal õigus 
alustada ehitamisega, kui pädev asutus ei esita täiendavaid nõudeid. Üldosas on piiratud ehitamise 
teatise alusel ehitamine kolme aastaga. Seega tuleb ehitamise teatise alusel ehitatavad ehitised 
ehitada valmis kolme aasta jooksul. Kui vastav aeg ammendub, siis tuleb esitada uus teatis.  
 
EhS üldosas eristatakse ehitise kasutamise teatist ning kasutusluba selleks, et ehitise kasutuselevõtt 
oleks paindlikum ning et avalikule võimule ei tekiks ülemäärast koormust. Ehitise kasutamise teatise 
esitamine on analoogne ehitamise teatisega. Raudteerajatise järelevalve on sätestatud riikliku 
järelevalve peatükis.  
 
 
§ 107. – 116. Lift, köistee ja muu tõsteseade 
 
Peatükk asendab LKOS

164
 ja MOS

165
. LKOS võtab üle direktiivi 2000/9/EÜ köisteede kohta

166
 ja 

direktiivi 95/16/EÜ lifti
167

 kohta. Võib väita, et eraldi seaduse olemasolu põhjendus seisnebki valdavalt 
nimetatud direktiivide ülevõtmise kohustuse täitmises. Köistee on sisuliselt ehitis, lift on samas 
enamasti ehitise osa, seega on põhjendatud nende objektide käsitlemine EhS raames.  
 
Kuigi enamus LKOS ning MOS regulatsioonist saab paigutada, kas EhS või TNVS kohaldamisalasse, 
tekib ka antud juhul analoogne probleem nagu SOS puhul. MOS kohaldub sellistele masinatele, mis ei 
ole ehitisena käsitletavad (nt transpordivahendile paigutatud kraana) samuti kohaldub see 
regulatsiooni näiteks kraana käitajale. Isegi kui kraana on ehitis, siis ehitise kasutaja pädevusele ei ole 
plaanis EhS raames nõudeid kehtestada. Neid võib käsitleda küll kui tooteid, kuid TNVS kohaldamine 
lõpeb seadme turule laskmisega. Teatud seadmete puhul on oluline kasutusaegne kontroll ja hooldus. 
Seetõttu on ka MOS regulatsioon mõistlikum paigutada eraldi seadusse (tehnika ohutuse seadus).  
 
Praktikas on segadusi tekitavaks asjaoluks osutunud eelkõige erinevate seaduste samaaegne 
kohaldamine. Tegemist ei ole pelgalt normitehnilise probleemiga. Asjaolust, milline seadus ühele 
objektile kohaldub, sõltub, millise pädevusega inimesed võivad seda käitada, remontida ja hooldada, 
ka tehnilise kontrolli tähtajad ja toimingud on sellest tulenevalt erinevad. Selliseid probleeme on 
kehtivate seaduste kollisiooninormidega reguleeritud, kuid on võimalik regulatsiooni veelgi lihtsustada. 
Seejuures väärib märkimist asjaolu, et seaduste kohaldamisalade probleemistik on osalt tingitud 
nende seaduste aluseks olevast EL õigusest. LKOS kohaldamisala lähtub lifti ja köistee direktiivi 
kohaldamisalast. Lifti direktiiv välistab kohaldamisalast mitmeid tavapärases käsitluses liftiks või 
liftisarnaseks objektiks olevaid lifte (kaubalift ei ole lift direktiivi kohaselt). Need objektid jäävad hoopis 
MOS kohaldamisalasse. Taolised aspektid ei tee kohaldatava õiguse tuvastamist ja sellest arusaamist 
lihtsamaks.  
 
Kuna kehtivas õiguses ei ole märkimisväärseid sisulisi probleeme, mida saaks või peaks ehitusõiguse 
kodifitseerimise raames lahendama, saab käesoleva peatüki aluseks võtta kehtiva õiguse. 
Kodifitseerimise raames paigutub regulatsioon küll mõnevõrra ümber, kuid põhiolemuselt jääb siiski 
samaks. 
 
MOS alusel on üle võetud mitmeid EL-i direktiive: 
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1. Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu 17. mai 2006. aasta direktiiv 2006/42/EÜ, mis 
käsitleb masinaid ja millega muudetakse direktiivi 95/16/EÜ (ELT L 157, 09.06.2006, lk 24-86); 
 
2. Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu 8. mai 2000. aasta direktiiv 2000/14/EÜ 
välitingimustes kasutatavate seadmete müra kohta käivate liikmesriikide seaduste ühtlustamise kohta 
(EÜT L 162, 03.07.2000, lk 1–78); 
 
3. Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu 23. märtsi 1994. aasta direktiivi 94/9/EÜ 
plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavaid seadmeid ja kaitsesüsteeme käsitlevate liikmesriikide 
õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 100, 19.04.1994, lk 1-29). 
 
Nii köisteedirektiivi kui lifti direktiivi ja MOS aluse üle võetud direktiivide puhul on tegemist toote turule 
laskmise tingimusi ühtlustavate direktiividega, need direktiivid eeldavad täielikku harmoneerimist, 
liikmesriigi kaalutlusõigus on viidud miinimumini. Need direktiivid on suures osas võimalik üle võtta 
TNVS-ga. TNVS § 5 lg 4 kohaselt võib Vabariigi Valitsus või tema volitatud minister määrusega 
kehtestada tootele nõuded ja nendele nõuetele vastavuse tõendamise korra. Vabariigi Valitsus ongi 
26.08.2010 määrusega nr 123 „Volituste andmine tootele nõuete ja vastavushindamise korra 
kehtestamiseks ning turujärelevalveasutuse määramiseks“ vastavad volitused liftide ja köisteede ning 
nende ohutusseadiste ja alamsüsteemide ning masinate osas andnud majandus- ja 
kommunikatsiooniministrile.  
 
Tinglikult võib nii MOS kui LKOS kohaldamisala jagada kahte ossa. Esimene osa käsitleb toote turule 
laskmise etappi (seaduse 2. peatükk), teine osa aga toote kasutamise etappi (alates 4. peatükist). Kui 
esimeses osas on õiguse allikaks vastavad EL-i direktiivid, siis teises osas on valdavalt tegemist 
siseriikliku päritoluga õigusega. Teise osa regulatsioon pakub ehitusõigusele enam tähelepanu.  
 
Toodete turule laskmist ja vastavushindamist käsitlevad nõuded saab uuesti kehtestada TNVS alusel. 
TNVS sisaldab ka tootjate, importijate ja levitajate kohustuste kataloogi ning sätteid turujärelevalve 
jaoks. TNVS kohaldamisele viitab ka kehtiv LKOS (§ 1 lg 5). Seega on LKOS alusel harmoneeritud 
direktiivide taas ülevõtmine TNVS alusel üksnes tehniline muudatus. 
 
Samas sisaldavad direktiivid sätteid, mis otseselt TNVS-ga ei haaku. Tegemist on köistee ja lifti 
ehitamist (paigaldamist) käsitlevate normidega:  

- köistee direktiiv artiklis 4 kohustuse teha köistee kavandamisel ka ohutusanalüüs ja kirjeldada 
seda ohutusraportis, ohutusraporti sisulised nõuded on täiendavalt sätestatud direktiivi lisas 
III. Tegemist on ehitusprojekti nõuetega ning taoline nõue sobib pigem EhS; 

- mõlemas direktiivis on nõue, mille kohaselt paigaldaja peab kasutama nõuetele vastavaid 
komponente (CE märgistusega), mis võimaldavad valmis köisteel või paigaldatud liftil vastata 
kõigile nõuetele ja olla kasutamiseks ohutud; 

- Lifti direktiivis on esitatud nõue, mille kohaselt peavad lifti paigaldaja ja ehitises ehitustööde 
eest vastutav isik omavahel koostööd tegema ja informeerima teineteist ja rakendama 
meetmeid selleks, et paigaldatavat lifti saaks ohutult ja sobivalt kasutada (lifti direktiivi artikkel 
2.2). See nõue on kaetud EhS asjatundlikkuse põhimõttega; 

- Lifti direktiivis artiklis 2.3 on esitatud ka konkreetne nõue ehitisele, millesse lift paigaldatakse: 
lifti šahtis ei tohi olla muid tehnosüsteeme peale lifti tööks vajalik. Taolise tehnilise nõude saab 
sätestada ehitisele esitatava nõudena vastavas määruses. 

 
Lifti turule laskmisel ja kasutusele võtmisele tuleb teha eelnev vastavushindamine. Sisuliselt on 
tegemist auditiga. Tegemist on direktiivist tuleneva protseduuriga, sealhulgas on direktiivis 
reguleeritud, kes võib neid protseduure teostada. Kasutuseelset auditit võib teha üksnes isik, kellele 
on vastavaks tegevuseks antud tegevusluba ja kellest on teavitatud Euroopa Komisjoni ja teisi 
liikmesriike ning kelle andmed on kättesaadavad üle-euroopalisest andmebaasist NANDO. Taolisele 
isikule tegevusõiguse andmise protseduur on sätestatud TNVS-s ja lähtub EL otsusest 768/2008

168
.  

 
MOS eesmärgiks on masinate, osaliselt komplekteeritud masinate, potentsiaalselt plahvatusohtlikus 
keskkonnas kasutatavate seadmete, kaitsesüsteemide, komponentide ja tarvikute ning 
välistingimustes kasutatavate seadmete ohutuse tagamine. Selleks sätestab seadus nõuded 
nimetatud seadmetele, nende turule laskmisele ja kasutusele võtmisele. 
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 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuses nr 768/2008/EÜ toodete turustamise ühise raamistiku kohta ja millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu otsus nr 93/465/EMÜ (ELT L 218, 13.8.2008, lk 82–128) 
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Tinglikult võib MOS jagada kahte ossa. Esimene osa käsitleb toote turule laskmise etappi (seaduse 2. 
peatükk), teine osa aga toote kasutamise etappi (alates 4. peatükist). Kui nii nimetatud esimeses osas 
on õiguse allikaks vastavad EL direktiivid, siis teises osas on valdavalt tegemist siseriikliku päritoluga 
õigusega. Teise osas tegelik kohaldamisala sõltub asjaolust, kas masin on registreeritav või mitte. 
Registreeritavate masinate

169
 (kraanad, lõbustuspargi seadmed) puhul on tegemist suuremat ohtu 

kätkevate masinatega, mille ohutuse tagamiseks on vaja rakendada täiendavaid nõudeid – tehniline 
kontroll, nõuded isikutele.  
 
MOS esimese osa kohaldamisala aluseks olevad EL direktiivid ei kohaldu kõigile mõiste poolest 
nende kohaldamisalasse kuuluda võivatele toodetele. EL õigusaktid käsitlevad reeglina üksnes turule 
laskmise etappi, riigi pädevus harmoneeritud valdkonnas reguleerida ja nõudeid kehtestada algab 
sealt, kus EL pädevus valdkonda reguleerida lõpeb. Direktiivide kohaldamisalast on välistatud mitmeid 
tooteid, põhjustel et neile kohaldub, kas mõni teine EL-i või mõne muu rahvusvahelise organisatsiooni 
õigusakt või ei ole suutnud liikmesriigid teatud tootele direktiivi kohaldamise osas kokkuleppele saada. 
Sellisteks masinateks, millele EL-i õigus ei kohaldu ja millele on Eestis kehtestatud siseriiklikud 
nõuded, on näiteks lõbustuspargiseadmed. Hoolimata sellest, võib esimese osa MOS-st kehtestada 
hoopis TNVS alusel. 
 
MOS teise osa regulatsioon seondub üksnes teatud masinatega – registreeritavad masinad. Valdavalt 
on sellised masinad aluspinnasega ühendatud ja ettenähtud paigalduskohas kasutamiseks. Seetõttu 
saab nendele kohalduv õigus sisalduda ka EhS. On siiski masinaid, mis sellele määratlusele ei allu ja 
mille puhul on vajalik sobiv regulatsioon esitada muus õigusaktis. 
 
MOS reguleerib masina käitajaid, sätestades MOS §-s 14 nõude, mille kohaselt võib teatud masinaid 
käitada vaid tõendatud pädevusega isik. Sellised masinad on: 

- 1) kabiinist juhitav sild-, pukk- ja konsoolkraana; 
- 2) väljaspool kraanat asuvast juhtpuldist juhitav sild-, pukk- ja pöörd- või liikuv konsoolkraana 

tõstevõimega alates viiest tonnist; 
- 3) tornkraana ja statsionaarne noolkraana tõstevõimega üle ühe tonni; 
- 4) portaalkraana; 
- 5) liikurnoolkraana; 
- 6) raudteekraana. 

 
Masina käitaja regulatsioon ei seondu ehitusõigusega. Samuti on MOS kohaldamisalas selliseid 
masinaid, mida ei olev võimalik seostada ehitusõigusega. Masina käitajaga seonduv regulatsioon jääb 
tehnika ohutuse seaduse kohaldamisalasse. Masina käitaja kui ehitise kasutaja suhtes kohaldub 
seega üksnes EhS üldosast tulenevad põhimõtted, eelkõige asjatundlikkus. 
 
Võrreldes kehtiva õigusega kaasneb siiski ka mõningaid sisulisi muudatusi. Need on eelkõige: 
- isikute tegevusõigustega seonduv regulatsioon läheb MTR-i registreeringu / tegevusloa põhiselt 
reguleerimiselt üle kutsekvalifikatsiooni ehk isikute pädevuse põhisele regulatsioonile; 
- ehitustegevuse kontrollimisega seonduvat regulatsiooni (ehitusload ja kasutusload) on kavas 
võimalikult suures ulatuses lihtsustada ja leevendada. LKOS ning MOS ei reguleeri nimetatud 
küsimust. Seega kohaldub ehitusloa, kirjaliku nõusoleku ja kasutusloa regulatsiooni osas kehtiv EhS. 
Käesoleva kodifitseerimise raames on üritatud võimalikult täpselt ja lihtsalt määratleda juhud mil on 
nõutav ehitusluba, ehitamise teatis või kasutusele võtmise teatis või kasutusluba. 
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 Registreeritavad masinad on:  
1) kabiinist juhitav sild-, pukk- ja konsoolkraana; 
2) väljaspool kraanat asuvast juhtpuldist juhitav sild-, pukk- ja pöörd- või liikuv konsoolkraana tõstevõimega alates 5 tonnist; 
3) tornkraana ja statsionaarne noolkraana tõstevõimega üle 1 tonni; 
4) portaalkraana; 
5) liikurnoolkraana; 
6) raudteekraana; 
7) kaubalift tõstevõimega üle 300 kilogrammi ja kabiini sügavusega üle 1 meetri, põrandapinnaga üle 0,8 m

2
 ning kabiini 

kõrgusega üle 1,2 meetri; 
8) platvormtõstuk tõstevõimega üle 300 kilogrammi; 
9) kabiiniga ehitustõstuk; 
10) hüdrotõstuk tõstevõimega alates 7 tonnist; 
11) korvtõstuk tõstekõrgusega alates 10 meetrist; 
12) atraktsioon, mis on ette nähtud vähemalt kolmele inimesele ja mis liigutab sellel olevat inimest vähemalt kiirusega 0,5 m/s 
või tõstab maapinnast kõrgemale kui 3 meetrit. 
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§ 107. Kohaldamisala 
 
§ 107 lõikes 1 esitatakse peatüki kohaldamisala. Käesoleva peatüki sätteid kohaldatakse liftile, 
köisteele ja muule isikute ja asjade tõstmiseks ettenähtud seadmele (edaspidi tõsteseade), mis on kas 
iseseisev ehitis või ehitisse paigaldatud. Selliselt vastab peatüki kohaldamisala LKOS ja MOS 
kohaldamisaladele. 
 
§ 107 lõikes 2 esitatakse peatüki kohaldamisala välistus. Lifti, köistee ja muu tõsteseadme 
regulatsiooni ei kohaldata kaevanduses kasutatavale tõstukile, samuti transpordivahendile paigutatud 
tõstukile ja köisparvlaevale. Nende objektide nõuded võivad edaspidi tuleneda tehnika ohutuse 
seadusest.  
 
 
§ 108. Mõisted 
 
Käesolevas paragrahvis esitatakse peatükis kasutatavate mõistete definitsioonid. Mõisted ja nende 
definitsioonid lähtuvad kehtivatest seadustest.  
 
§ 108 lõike 1 kohaselt on tõsteseade lift, köistee ja muu paikselt kasutatav ja aluspinnasega 
ühendatud kraana ja lõbustuspargi seade, mille tehnilised parameetrid vastavad või ületavad teatud 
tehnilisi näitajaid. See on peatüki kohaldamisala seisukohalt oluline mõiste. 
 
§ 108 lõikes 2 defineeritakse lift. Lifti mõiste lähtub lifti direktiivis sätestatust. Lift on ehitisse püsivalt 
paigaldatud, eri tasapindade vahel liikuv tõsteseade, mille kandur liigub piki horisontaalpinna suhtes 
üle 15-kraadise kaldega jäiku juhikuid ja mis on ette nähtud kas ainult inimese veoks, inimese ja asja 
veoks või ainult asja veoks, kui inimene pääseb kandurile takistuseta ja juhtimisseadmed on kanduris 
või kanduril oleva inimese käeulatuses. Samuti loetakse liftiks käärlifti, mis ei liigu mööda jäiku 
juhikuid.  
 
§ 108 lõikes 3 defineeritakse lifti mõiste element „kandur“. Kandur on lifti osa, mille abil sellel asuvaid 
inimesi või asju tõstetakse või langetatakse. Ka see mõiste tuleneb lifti direktiivist. 
 
§ 108 lõikes 4defineeritakse köistee. Köistee on eri komponentidest koosnev ehitis, mis on 
kavandatud, toodetud, koostatud ja mida võimaldatakse kasutada inimeste teisaldamiseks sõiduki või 
vedamisseadmega, kusjuures jõuülekanne toimub piki liikumissuunda paigaldatud trosside abil. 
Köisteeks loetakse funikulaarraudteed ja teisi samalaadseid paigaldisi, kus ratastel või muudel 
riputusmehhanismidel liikuvaid sõidukeid veetakse ühe või mitme trossi abil, samuti köissõidukit, mille 
kabiini tõstetakse või liigutatakse ühe või mitme kandetrossi abil, kaasa arvatud gondel ja istelift ja 
vedamislifti, mille puhul vastava varustusega kasutajaid veetakse trossi abil. Köistee definitsioon 
lähtub köistee direktiivist. 
 
§ 108 lõikes 5 defineeritakse lifti paigaldaja. Lifti paigaldaja on isik, kes võtab endale vastutuse lifti 
projekteerimise ja paigaldamise ning turule laskmise eest ja kes paigaldab liftile CE märgi ja koostab 
lifti vastavusdeklaratsiooni. Mõiste lähtub lifti direktiivist. 
 
§ 108 lõikes 6 defineeritakse plahvatusohtliku keskkonna mõiste. Plahvatusohtlik keskkond on 
põlevaine ja atmosfääritingimustele vastava õhu segu gaasi, auru, udu või tolmuna, milles põlemine 
levib süttimise järel kogu põlemata segule. Keskkond võib muutuda plahvatusohtlikuks kohapealsete 
olude ja kasutustingimuste tõttu. Mõiste pärineb nn ATEX direktiivist

170
 ja on hetkel kajastatud MOS-s.  

 
 
§ 109. Tõsteseadmele esitatavad nõuded 
 
Tõsteseadmele esitatavate nõuete osas ei ole sisulisi muudatusi võrreldes kehtiva õigusega.  
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 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 94/9/EÜ plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavaid seadmeid ja kaitsesüsteeme 
käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 100, 19.04.1994, lk 1–29). 
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§ 109 lõike 1 kohaselt peab tõsteseade peab vastama käesoleva seadustiku üldosast tulenevatele 
nõuetele ning olema varustatud kasutamiseks ja hoolduseks vajalike juhistega (hooldusjuhend), 
sealhulgas märgistuse ja teabega, mis aitab vältida ohte seadme sihipärasel kasutamisel. 
 
§ 109 lõike 2 kohaselt peavad köistee ohutusseadised ja alamsüsteemid vastama TNVS-st 
tulenevatele nõuetele, nende nõuetele vastavus peab olema ettenähtud korras tõendatud (direktiiv 
2000/9/EÜ). Hetkel tulenevad need nõuded LKOS alusel kehtestatud määrusest. Seoses LKOS 
kehtetuks tunnistamisega, kehtestatakse nimetatud nõuded TNVSalusel. 
 
§ 109 lõike 3 kohaselt peab lift ja selle ohutusseadised vastama TNVS-st tulenevatele nõuetele ja 
nende nõuetele vastavus peab enne nende turule laskmist ja kasutusele võtmist olema ettenähtud 
korras tõendatud (direktiiv 95/16/EÜ). Hetkel tulenevad need nõuded LKOS alusel kehtestatud 
määrusest. Seoses LKOS kehtetuks tunnistamisega, kehtestatakse nimetatud nõuded TNVS alusel. 
 
§ 109 lõike 4 kohaselt peab kõrvalistel isikutel lifti ja köistee ajamile juurdepääs olema takistatud. 
Juurdepääs lifti ja köistee ajamile ja sellega seotud seadmetele peab olema võimalik vaid hooldus- ja 
remonditöödeks või ohuolukorras.  
 
§ 109 lõike 5 kohaselt ei tohi lifti šahtis ei olla kaableid, torusid ja muid seadmeid, mis ei ole vajalikud 
lifti toimimiseks. Ruumi, kus asuvad lifti ajam ja sellega seotud seadmed, ei tohi olla paigaldatud lifti 
ekspluateerimiseks mittevajalikke seadmeid, kui need takistavad lifti hooldus- ja remonditöid. 
 
§ 109 lõike 6 kohaselt peab plahvatusohtliku keskkonna esinemise korral sellises keskkonnas asuva 
seadme või ehitise omanik tagama, et kasutataks plahvatusohtliku keskkonna tsoonis sobivaid 
seadmeid, kaitsesüsteeme ja muid tarvikuid. Vastav nõue tuleneb hetkel MOS-st, mis käesoleva 
seadustiku vastuvõtmisega seoses kehtetuks tunnistatakse. 
 
§ 109 lõikes 7 antakse volitusnorm majandus- ja kommunikatsiooniministrile plahvatusohtliku 
keskkonna tsoonide määramiseks nõuete kehtestamiseks. Selle volitusnormi alusel tuleb sisuliselt 
uuesti kehtestada majandus- ja kommunikatsiooniministri 03.12.2009 a määrus nr 120 „Nõuded 
plahvatusohtliku keskkonna tsoonide määramisele“.
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§ 110. Tõsteseadme ehitamisele esitatavad nõuded  
 
Käesoleva paragrahvi regulatsioon lähtub kehtivas õigusest ja ei sisalda sisulisi muudatusi. Kuna 
kehtiva õiguse aluseks on vastav EL õigus, siis ei ole muudatuste tegemine ilma EL õiguse 
muutmiseta mõeldav. Regulatsioon peab vastama EL direktiividest tulenevale ning vajadusel ka 
siseriiklikku õigust kordama. 
 
§ 110 lõike 1 kohaselt peab lifti paigaldaja ja ehitises ehitustööde eest vastutav isik peavad teavitama 
teineteist lifti paigaldamisega seotud küsimustes ja rakendama vajalikke meetmeid, tagamaks lifti 
nõuetele vastav paigaldamine ja lifti kasutamise ohutus. Nimetatud nõue tuleneb otseselt lifti 
direktiivist. Sisuliselt on see tuletatav ka asjatundlikkuse põhimõttest ja on kindlasti ka hea tava. Selle 
nõude eraldi sätestamine on vajalik lifti direktiivist tulenevate nõuete täitmiseks.  
 
§ 110 lõike 2 kohaselt tuleb tõsteseadme paigaldamisel kasutada ohutusseadiseid ja alamsüsteeme, 
mis vastavad nõuetele ja mis võimaldavad tõsteseadmel vastata nõuetele. 
 
§ 110 lõike 3 kohaselt tuleb tõsteseade ehitada ja kasutuskohale paigaldada selliselt, et seda saaks 
ohutult kasutada ja hooldada.  
 
 
§ 111. Ehitusprojekt 
 
Ehitusprojekti nõuete osas ei ole võrreldes kehtiva õigusega sisulisi muudatusi. Käesolevas 
paragrahvis esitatud nõuded on käsitletavad kui EhS üldosast ehitusprojektile esitatavate nõuete 
erinormid.  
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§ 111 lõike 1 kohaselt peab tornkraana paigaldusprojekt olema kontrollitud tornkraana auditit tegeva 
isiku poolt. Auditi tegija kontrollib tornkraana pöörderaadiust, kas tornkraana paigutus ehitusobjektil 
tagab ohutuse. Tornkraana ise kuulub samuti auditi kohustuse alla. 
 
§ 111 lõike 2 kohaselt peab kavandatava köistee kohta ja olemasoleva köistee tööparameetrite 
muutmiseks eelnevalt teha ohutusanalüüs. Ohutusanalüüsis käsitletakse köistee kõiki ettenähtavaid 
kasutustingimusi. Ohutusanalüüsi tulemiks on ohutusraport, milles nähakse ette meetmed selgunud 
riskide vältimiseks ja mis sisaldab köistee alamsüsteemide ja ohutusseadiste loetelu. Ohutusraporti 
peab heaks kiitma köistee auditit tegev isik. Auditi järeldusotsus kuulub raporti juurde. 
 
§ 111 lõikes 3 antakse volitusnorm majandus- ja kommunikatsiooniministrile köistee ohutusanalüüsile 
täpsemate nõuete kehtestamiseks. Need nõuded tulenevad köistee direktiivist. Selle volitusnormi 
alusel tuleb sisuliselt uuesti kehtestada majandus- ja kommunikatsiooniministri 12.03.2004 a määrus 
nr 42 „Nõuded köistee ohutusanalüüsile“
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. 

 
 
§ 112. Kasutusele võtmisele ja kasutamisele esitatavad nõuded 
 
Kasutusele võtmisele ja kasutamisele esitatavate nõuete puhul ei ole tegemist kehtivast õigusest 
erinevate nõuetega.  
 
§ 112 lõike 1 kohaselt võib tõsteseadme kasutusele võtta ja kasutada, kui see on ohutu ja vastab 
nõuetele ning ettenähtud juhtudel on nõuetele vastavus ka tõendatud. Nõuetele vastab tõsteseade 
siis, kui see on tehniliselt korras, tootja ettenähtud komplektsusega ja kui see nõuetekohase 
paigaldamise ja hooldamise ning mõistlikult ettenähtavatel tingimustel kasutamise korral ei ohusta 
inimese elu, tervist, vara või keskkonda. 
 
§ 112 lõikes 2 täpsustatakse, et igat kasutamist ei loeta veel kaustusele võtmiseks. Tõsteseadme 
nõuetele vastavust saab tuvastada üksnes kui seda auditi või vastavushindamise toimingute raames 
kasutatakse (tehakse koormustest jmt). 
 
§ 112 lõike 3 kohaselt peab tõsteseadme kasutamisel järgida ohutusnõudeid ja tootja 
hooldusjuhendit. Tõsteseadme kasutamine tuleb peatada, kui selle edasine kasutamine võib ohustada 
inimese elu, tervist, vara või keskkonda. 
 
 
§ 113. Audit 
 
Auditi regulatsioon vastab LKOS-s ja MOS-s kasutatava tehnilise kontrolli regulatsioonile. Sisulisi 
muudatusi ette ei ole nähtud.  
 
§ 113 lõike 1 kohaselt tuleb audit teha tõsteseadmele, mille tehnilised parameetrid vastavad või 
ületavad teatud näitajaid. Tegemist on kataloogipõhise lähenemisega – seadus loetleb seadmed, 
millele teatud nõuet tuleb kohaldada. 
 
§ 113 lõikes 2 sätestatakse auditi juhtumeid. Selle kohaselt tuleb tõsteseadme audit teha enne 
tõsteseadme kasutusele võtmist, ettenähtud juhtudel ka kasutamisel ja pärast tõsteseadmel tehtud 
töid. Kuivõrd lifti puhul on kasutusele võtule eelnev regulatsioon reguleeritud ka lifti direktiivis, tuleb lifti 
puhul auditi asemel teha vastavushindamine. Vastavushindamist tehakse direktiivis ettenähtud 
protseduuri kohaselt ja isiku poolt kellele liikmesriik on andnud vastava õiguse ning kellest on ühtlasi 
teavitatud teisi liikmesriike ja Komisjoni. Vastavushindamise käigus nõuetele vastavale liftile 
paigaldatakse ka CE märk. Lifti direktiivist tulenev audit piirdub vaid kasutuselevõtule eelneva auditi 
reguleerimisega.  
 
§ 113 lõike 3 kohaselt peab auditi tegija olema auditi toiminguteks akrediteeritud määruse EÜ 
765/2008 kohase akrediteerimisasutuse poolt. See tagab auditi tulemuste usaldusväärsuse ja 
rahvusvahelise tunnustuse. Tegemist on antud valdkonnas üldtunnustatud tavale vastava nõudega. 
Sellest nõudest peab kinni ka lifti direktiiv, mis sätestab lifti kasutusele võtule eelneva 
vastavushindamise kohustuse (sisuliselt kasutuseelne audit). 
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§ 114. Auditi kohustusega tõsteseadmed 
 
Käesolevas paragrahvis sätestatakse tehnilised parameetrid, millele vastavatele tõsteseadmete puhul 
on audit kohustuslik. Tegemist on suuremat ohtu kujutavate tõsteseadmetega, mille ohutuse 
tagamiseks on audit vajalik ja mõistlik meede.  
 
Loetelu tehnilistest parameetritest lähtub kehtivast seadusest.  
 
 
§ 115. Ehitamise teatis ja ehitusluba 
 
Käesolev paragrahv ei sätesta sisuliselt uut nõuet. Tegemist on erinormiga ehitusseadustiku 
regulatsioonile ja seda tuleb kohaldada täiendavalt. Koos köistee ehitusloa taotlusega tuleb esitada 
heakskiidetud ohutusraport. 
 
 
§ 116. Kasutamise teatis ja kasutusluba 
 
Käesolev paragrahv ei sätesta sisuliselt uut nõuet. Ehitise, mille kasutusele võtmiseks tuleb esitada 
kas kasutamise teatis või mille puhul on nõutav kasutusluba ning mis sisaldab auditikohustuslikku 
tõsteseadet, tuleb ühes teatisega või kasutusloa taotlusega esitada ka selle tõsteseadme 
kasutuseelse auditi järeldusotsus, millest nähtub tõsteseadme vastavus nõuetele. Lifti puhul asendab 
kasutuseelse auditi järeldusotsust lifti tootja vastavusdeklaratsioon. 
 
 
§ 117. – 128. Tee 
 
Teeseaduse integreerimisega käesolevasse eelnõusse muutub kehtetuks teeseadus
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 (edaspidi 

kehtiv TeeS) ja selle asemel hakkab teede ehitamisega seotud valdkonda reguleerima ehitusseadustik 
ning ehitamisega mitte seotud kehtiva TeeS regulatsioon viiakse teistesse õigusaktidesse 
(liiklusseadus, metsaseadus, riigieelarve seadus, riigivaraseadus, säästva arengu seadus). 
 
Eelnõuga muudetakse teede ehitamist reguleeriv valdkond selgemaks ja arusaadavamaks. Kehtiva 
TeeS ja selle alamakte iseloomustab mõistete erinevus

174
, määrusega seaduse teksti kordamine

175
, 

õigusaktidega lepingutingimuste reguleerimine
176

. Eelnõuga korrastatakse mõisted, põhimõtted ning 
need saavad olema ühesugused teiste ehitusvaldkondadega, samuti annab eelnõu hea võimaluse 
TeeS alamaktide ülevaatamiseks ja korrastamiseks ning ajakohastamiseks. Kehtiva TeeS on oma 
olemuselt suunatud avalikult kasutatavate teede (riigile ja kohaliku omavalitsusele kuuluvad) 
ehitamisele, kuid regulatsiooni alt on välja jäänud erateed. 
 
Kehtiva TeeS § 2 lg 1 kohaselt on tee rajatis. Kehtiva EhS § 2 lg järgi jagunevad ehitused hooneteks 
ja rajatisteks, seega saab öelda, et tee on ehitis. Kuigi tee on ehitis, ei kohaldu otsese viitena tee 
ehitamisele ehitusseaduses, kuid seosed kehtiva TeeS ja ehitusseaduse vahel on olemas ka läbi 
vastavate viidete. Kehtiva TeeS § 17 lg 5 kohaselt tee-ehitusmaterjali ja -toote nõuetele vastavuse 
tõendamise kord ja nõuetele vastavuse tõendamiseks vajalikud vastavushindamise protseduurid 
kehtestatakse ehitusseaduses sätestatud korras. Kehtiva TeeS alusel antud Teede- ja Sideministri 
28.09.1999.a määrus nr 55 „Tee projekteerimise normid ja nõuded“ p 1.2.1. lg 1 viitab 
ehitusseadusele: Maanteevõrgu planeerimisel ja maanteede projekteerimisel tuleb lähtuda 
teeseaduse, planeerimis- ja ehitusseaduse ning teiste õigusaktide sätetest, tagades võimalikult 
paljude ühiskonnaliikmete huvisid arvestavad tingimused keskkonna kujundamiseks, selle kestvaks ja 
säästvaks arenguks, maakasutuseks ning sotsiaal-majandusliku ja territoriaalse planeerimise 
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 Teeseadus 17.02.1999, RT I, 30.12.2011, 35.  
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 Näiteks mõistet „tee“ on sisustatud erinevalt vähemalt neljal erineval  moel. Vrdl TeeS § 2 lg 1, TSM määrus "Tee ja tee 
kaitsevööndi kasutamise ja kaitsmise nõuded" p 3, LS § 2 p 81, 1. lause. Samuti esineb mõistete paljus nn „kergliiklustee“ 
regulatsioonis, kus eristatakse järgmisi mõisteid: jalgratta- ja jalgtee; jalgrattarada; jalgrattatee; jalgtee; kõnnitee. Erinevus 
mõistes seisneb ka TeeS ja LS vahel, kuigi valdkond on sama. 
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 Vrdl TeeS ja TSM määrus "Tee ja tee kaitsevööndi kasutamise ja kaitsmise nõuded". 
176

 Vt MKM määrus „Tee ehitus- ja remonditööde omanikujärelevalve tegemise kord”, MKM määrus “Tee ehitus- ja 
remonditööde dokumenteerimise nõuded ja kord” § 3, 5, 8 jt 
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sidumiseks. Samuti viitab ehitusseadus teedele (§ 13 teede ning tehnovõrkude ja -rajatiste ehitamine): 
Detailplaneeringukohase avalikult kasutatava tee ja üldkasutatava haljastuse, välisvalgustuse ja 
vihmaveekanalisatsiooni väljaehitamise kuni ehitusloale märgitud maaüksuseni tagab kohalik 
omavalitsus, kui kohalik omavalitsus ja detailplaneeringu koostamise taotleja või ehitusloa taotleja ei 
ole kokku leppinud teisiti. 
 
EhS-kohane ehitamise mõiste laieneb ka rajatiste (tee) ehitamisele, samuti räägib kehtiv TeeS tee 
(rajatise) ehitamisest. See tähendab, et on olemas ka eriseadused, mis reguleerivad ehitiste ehitamist. 
Teeseaduses räägitakse näiteks teede remondist, mida ehitusseaduse tähenduses käsitletakse 
rekonstrueerimisena. Kuna kehtiv TeeS on ehitusseaduse kontekstis eriseadus, siis rakendub 
ehitusseaduse regulatsioon ainult niivõrd, kuivõrd kehtiv TeeS teede ehitamist ei reguleeri. 
 
Kehtiv TeeS § 19 sätestab, et uue tee ehitamisel koostatakse projekti esimese etapina tee eelprojekt, 
millega määratakse kindlaks tee asukoht. Samuti nähakse ette, et eelprojekti koostamise käigus küsib 
tee omanik puudutatud isikute arvamust, millega eelprojekti koostamisel võimaluse korral 
arvestatakse. Kui tee asukoht erineb üldplaneeringus sätestatust, peab algatama planeeringute 
muutmise. Arusaamatu on, mis on enne – eelprojekt või planeering. Kehtiva TeeS sõnastuse järgi on 
eelprojekti koostamise menetlus mõnevõrra sarnane planeerimismenetlusele. Samuti võib eelprojektis 
kajastatu erineda üldplaneeringus kehtestatust ning sellise erinevuse puhul tuleb algatada 
planeeringute muutmine. Eelprojekti menetlus ja planeerimismenetlus on teineteist dubleerivad, kuigi 
olemuslikult on need erinevad. Samuti võib ühes menetluses tehtud kokkulepped ja peetud 
läbirääkimised teises menetluses jälle uuesti avada ning sarnastele tulemustele ei pruugita enam 
jõuda.  
 
Eelduse kehtiva TeeS ühendamiseks annab ka asjaolu, et kehtiv TeeS ja EhS reguleerivad ühte 
valdkonda - ehitamist ning mõlema seaduse mõisted on sarnased. Mõlemad seadused räägivad 
ehitamisest, remondist (ümberehitamine), ehitusloast, kasutusloast ja omanikujärelvalvest. 
 
Lisaks ehitamise regulatsioonile, on kehtivas TeeS-s palju sätteid, mis reguleerivad LS valdkonda, mis 
sobivad olemuselt paremini LS-sse. TeeS esimese paragrahvi kohaselt TeeS sätestab liikleja õigused 
ja kohustused, lisaks on viiteid liikluse regulatsioonile paragrahvides 31

177
, 34

178
, 37

179
. 

 
 
§ 117. Kohaldamisala 
 
Eriosa regulatsioon on suunatud avalikele teedele, milleks on riigile kuuluvad teed ja kohalikule 
omavalitsusele kuuluvad teed ning erateedele, mis on avalikkusele suunatud funktsiooniga. 
Avalikkusele suunatud funktsiooniga erateed, mida ei ole vajadus määrata avalikult kasutatavaks 
teeks, on eelkõige sellised teed, mis mõeldud kasutamiseks suuremale rahvahulgale või 
mootorsõidukitele, näiteks parklad, juuresõiduteed majandus- ja kutsetegevust pakkuva keskuse 
juurde, kinnisvara arendusalal asuvad teed. 
 
Tee ehitamisel, kui tegemist üldosa kohase ehitisega, mida ei ole reguleeritud eriosaga, tuleb lähtuda 
seaduse üldosast või teistest õigusaktidest (nt metsaseadus). Eriosaga reguleerimata teede (erateed, 
mis ei ole avalikkusele suunatud funktsiooniga ja mida lisaks omanikule kasutavad kolmandad isikud 
harva) ehitamisel ja korrashoiul tuleb lähtuda üldoas põhimõtetest, nagu hea tava, ohutuse põhimõte, 
keskkonnasäästlikkuse põhimõte, asjatundlikkuse põhimõte. Tee on maatükiga püsivas ühenduses 
olev rajatis ning maatüki oluline osa, kuuludes seega maatüki omanikule

180
. TsÜS § 53 lg 2 kohaselt 

asi ja selle olulised osad ei saa olla eri isikute omandis. Asja ja selle olulisi osasid ei saa koormata 
erinevate asjaõigustega, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Ehk, tee ja tee alune maa ei saa 
kuuluda erinevatele omanikele. 
 
Seadusega laiendatakse, võrreldes kehtiva TeeS-ga, teede ringi, millele rakendatakse tee 
ehitamisega seonduvaid nõudeid. Teede regulatsiooni alla tuuakse erateed, mis kehtiva TeeS-s on 
reguleeritud minimaalselt. Kehtiva TeeS kohaselt peab eratee omanik lähtuma kehtiva TeeS-st siis, 
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 TeeS § 31 lg 1: Riigimaanteede seisundi ning nende kasutamise ja kaitse põhinõuete kohta annab teavet Maanteeamet. 
Operatiivinfot riigimaanteede liiklusolude kohta annab Maanteeamet üleriigilise levikuga raadio kaudu. jj 
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 TeeS § 34 Liiklusväline teabevahend. 
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 TeeS § 37 lg 1 p 4: Avalikult kasutatava tee omanik on kohustatud liiklusõnnetuse korral ja muus teisi liiklejaid ohustavas 
olukorras paigaldama tee kasutajat hoiatavad või liiklust ümbersuunavad liikluskorraldusvahendid. 
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 P.Pärna. Asjaõigusseaduse kommenteeritud väljaanne. Juura AS. Tallinn. 
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kui eratee on muudetud avalikult kasutatavaks teeks. Vajadus reguleerida erateele kehtivaid nõudeid, 
tuleneb sellest, et täna on erateede ehitamise regulatsiooni alt välja jäänud. Näiteks ei saa anda 
eraparklatele tee-ehitusluba ega projekteerimistingimusi, kuna puudub vastav nõue. Samuti välistab 
kehtiva TeeS (§ 20 lg 2) riikliku järelevalve tegemise eratee ehitamise üle. Erateede ehitamisel peab 
lähtuma seaduse nõuetest, et tagada kõigile kasutamiseks avatud erateede ehitamine toimub 
vastavalt ohutust tagavatele tingimusele. 
 
 
§ 118. Mõisted 
 
Eelnõu § 118 järgi saab eristada nelja tüüpi teid, millele eriosa kohaldub: 
1) Riigile kuuluvad teed; 
2) Kohalikule omavalitsusele kuuluvad teed; 
3) Avalikuks kasutamiseks määratud erateed; 
4) Avalikkusele suunatud funktsiooniga teed. 
 
Käesolev tee mõiste on sisustatud läbi ehitusliku protsessi. Tee võib iseenesest koosneda erinevatest 
tee osadest, mis on vajalik tee ehituslikuks püsimiseks, liiklusohutuse ja teel toimuva tagamiseks. Tee 
toimimiseks vajalikud osad saab määratakse majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega, 
millega sätestatakse tee projekteerimise nõuetega arvestades tee liiki, otstarvet ja konkreetseid 
vajadusi. Samuti on osaliselt tee osad tood välja LS § 2 p 81 teises lauses: tee koosseisu kuuluvad ka 
teepeenrad, eraldus- ja haljasribad. 
 
LS § 2 p 81 kohaselt on tee jalakäijate või sõidukite liiklemiseks avatud rajatis või maaomaniku poolt 
liikluseks ettenähtud muu ala. Lisaks jalakäijatele ja sõidukitele, võrreldes TeeS-ga, on tee kui rajatise 
kasutamise otstarvet laiendatud loomadele mõeldud rajatistega, siin mõeldakse nii kariloomi, kui ka 
metsloomi, kelle jaoks rajatakse ökodukte. 
 
Paragrahvis on mõistetena sätestatud „maantee“ ja „tänav“, kuna need on vajalikud eelkõige 
seaduses defineerida kaitsevööndi sätete tõttu. Samuti on võimalik tänaval ja maanteele kehtestada 
erinevaid projekteerimise nõudeid. 
 
Tee võib koosneda erinevatest tee liikidest, lisaks eelnõus nimetatud tänavale ja maanteele, võib 
majandus- ja kommunikatsiooniminister täiendavalt kehtestada tee liike, kui on vajalik ehituslikult ja 
kasutusotstarbelt neid eristada. Näiteks jalgtee, jalgrattatee, kergliiklustee, kõnnitee, sõidutee, 
kruusatee jne. 
 
Tee võib koosneda üheaegselt nii maanteest, kui ka tänavast, kui tee läbib asulaid (tänav) ja asula 
välist territooriumi (maantee). Samuti võib tee koosneda samaaegselt maanteest ja kõnniteest või 
jalgrattateest, kui liiklusohutuse tagamiseks on see mõistlik. 
 
Avalikuks kasutamiseks mõeldud teed on riigi või kohaliku omavalituses hallata ning nende 
kasutamine on tasuta ja kõigile kättesaadav, eratee omanikul on õigus eratee kasutamise eest võtta 
tasu (Nt: parklad) ja määrata ära, mis tingimustel seda tohib kasutada. Eratee kasutamise tingimused 
tähendavad samuti seda, et eratee omanik võib nõuda eratee kasutajalt tee kasutamisega seotud 
kulude katteks hüvitist. Hüvitamise nõude õigus toetab ka „Asjaõigusseadus“, millele on viidanud ka 
Riigikohus. Riigikohus on juhtinud tähelepanu Riigikohtu 7. juunil 2011 tsiviilasjas nr 3-2-1-44-11 
tehtud määruse p-le 28, milles Riigikohus leidis, et eratee omanikul on õigus nõuda teed 
juurdepääsuna kasutavalt isikult tasu AÕS § 156 lg 1 järgi. Riigikohtu otsuse nr 3-2-1-90-11 on 
öeldud, et juurdepääsutasu suuruse määramisel AÕS § 156 lg 1 järgi tuleb arvestada eelkõige 
teeseaduses sätestatud tee omaniku kohustuse täitmiseks vaja minevaid kulutusi. Näiteks peab teel 
olema kehtiva TeeS § 10 lg 1 järgi võimalik ohutult liigelda ja tee peab vastama tee seisundi nõuetele. 
Eratee omanik korraldab Kehtiva TeeS § 25 lg 4 järgi tema omandis oleval teel teehoidu ja on 
kohustatud looma tingimused ohutuks liiklemiseks tema teel.  
 
Teetööde tehnoloogia ja kvaliteet peavad kehtiva TeeS § 30 lg 1 järgi vastama liiklusohutus- ja 
keskkonnakaitse- ning tee seisundi kohta esitatavatele nõuetele. Teeseadusest ei tulene, et 
teeomanik vabaneb nendest kohustustest, kui tal on kohustus taluda kõrvalkinnistu omaniku 
juurdepääsuõigust ja õigus nõuda selle eest tasu AÕS § 156 lg 1 alusel. Eratee omaniku tasunõuet 
juurdepääsu taotlenud tee kasutaja vastu tee kasutamise eest ei välista asjaolu, et tema ja/või mõni 
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muu isik kasutab sama teed. Sellisel juhul tuleb tee kasutamise tasu arvestamisel võtta arvesse iga 
isiku osa tee kasutamisel, kusjuures neid osasid tuleb eelduslikult pidada võrdseteks. Kolleegium 
leiab, et eratee omanik, kes peab AÕS § 156 lg 1 järgi lubama teed kasutada teisel isikul, võib nõuda 
hüvitist teise isiku teekasutuse tõttu kinnistu turuväärtuse vähenemise eest vaid ulatuses, milles see 
on suurem kehtiva TeeS § 37 lg 3 järgi arvestatavast hüvitisest. Riigikohtu otsuse viidatud TeeS tee 
omaniku kohustused on üldjoontes üle võetud ka käesolevasse eelnõusse. 
 
Liikluse korraldamine toimub kõigil teedel vastavalt LS-le. Eelnõuga täpsustatakse selguse huvides, et 
kõigil teedel, sealhulgas erateedel, tuleb liikluse korraldamisel lähtuda liiklusseadusest. Täpsustus on 
lisatud lähtuvalt kohtuvaidlustes tõusetunud probleemidest, nimelt riigikohus on korduvalt leidnud, et 
tee kuuluvus ei mõjuta iseenesest liiklusnõuete kohaldumist ja see põhimõte tuleneb otsesõnu ka 
teeseaduses sisalduvast tee määratlusest. Avalik-õigusliku liikluskorraldusvahendi järgimine on 
kohustuslik ka eraomandis olevas parklas sõltumata tsiviilõigusliku parkimislepingu tingimustest (RK 
3-1-1-101-11). 
 
§ 119. Eratee avalikuks kasutamiseks määramine 
 
Kehtiva TeeS kohaselt eratee avalikult kasutatavaks teeks muutmine saab toimuda kehtiva TeeS § 4 
lg-s 3 sätestatud korras – eratee määrab avalikuks kasutamiseks valla- või linnavolikogu kohaliku 
omavalitsuse huvidest lähtudes tee omaniku nõusolekul ja tingimustel ning valla- või linnavalitsuse ja 
eratee omaniku vahel sõlmitud lepingu alusel. Hetkel on teeregistri info kohaselt ligi 4600 km ulatuses 
selliseid erateid, mis on muudetud avalikuks kasutamiseks. Teeregistris on tee avalikuks 
kasutamiseks muutmise lepinguid u 18500, kuid kõigi kohaliku omavalitsuse poolt sõlmitud lepingute 
kohta info teeregistris puudub. Alltoodud tabelis on toodud erateed, mis on muudetud avalikult 
kasutatavaks teeks maakondade lõikes: 
 
 

Maakond Pikkus (m) 

Harju maakond 103740 

Hiiu maakond 125956 

Ida-Viru maakond 106809 

Jõgeva maakond 206262 

Järva maakond 442950 

Lääne maakond 298725 

Lääne-Viru maakond 324948 

Põlva maakond 363707 

Pärnu maakond 352526 

Rapla maakond 207856 

Saare maakond 403365 

Tartu maakond 501166 

Valga maakond 82298 

Viljandi maakond 293678 

Võru maakond 759575 

Üldkokkuvõte 4573561 

 
Lepingus nähakse ette eratee kasutamise kord ja tähistus, hüvitis eratee omanikule ning 
teehoiukulude kandjad. Reaalselt eksisteerib olukordasid, kus riigi või kohaliku omavalitsuse tee 
kulgeb mingis kohas üle eraomaniku kinnistu ning seetõttu on tegemist erateega. Kehtiva TeeS § 4 lg-
st 3 tulenevalt tuleks sõlmida selles osas eratee omanikuga vastav leping. Nii hoolduse, kui 
liikluskorraldusest lähtuvalt tuleks sellised teed muuta avalikult kasutatavateks, kuid eraomanikuga 
kokkuleppel jõudmata, ei ole võimalik lepingut sõlmida. Samuti ei saa eratee muuta ühepoolselt 
avalikult kasutatavaks teeks.  
 
Nii on see toonitanud muuhulgas ka Tartu Ringkonnakohus oma 23. november 2010.a otsuses nr 3-
10-260: „Kuna eratee avalikult kasutatavaks teeks muutmiseks on ette nähtud selgesõnaliselt omaette 
kord (TeeS § 4 lg 3) ning seda ei ole käesoleval juhul järgitud, ei saa asuda seisukohale, et eramaal 
asuva tee saaks muuta avalikult kasutatavaks teeks lihtsalt tee kandmisega kohalike teede nimekirja. 
Teeseadusest ei tulene, et nimekirja kandmisel oleks selline õiguslik tagajärg.“ Samuti ei ole võimalik 
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erateed tee omaniku ühepoolse avaldusega ega kahe eraisiku vahelise lepinguga muuta see 
avalikuks kasutatavaks teeks. Sellisele seisukohale on asunud Tallinna Ringkonnakohus oma otsuse 
nr 3-09-1655 „Kahe eraõigusliku isiku vahel sõlmitud lepinguga ei ole võimalik erateed määrata 
avalikult kasutatavaks, vaid sellega saab reguleerida üksnes lepinguosaliste õigusi ja kohustusi 
seoses tee kasutamisega. Kehtiva TeeS § 4 lg 3 teise lause kohaselt määrab eratee avalikuks 
kasutamiseks valla- või linnavolikogu. Sellise haldusakti andmine on võimalik üksnes tee omaniku 
nõusolekul ja tingimustel ning valla- või linnavalitsuse ja eratee omaniku vahel sõlmitud lepingu alusel. 
Sarnaselt eraõiguslikule lepingule ei ole erateed võimalik siduvalt avalikuks kasutamiseks määrata ka 
teeomaniku ühepoolse tahteavaldusega, sest eratee omanikul puudub pädevus määrata teed avalikult 
kasutatavaks. Tee avaliku kasutamisega ei ole samastatav eratee omaniku kui nimetatud asja üle 
AÕS § 68 lg 1 kohaselt täielikku õiguslikku võimu omava isiku luba igaühel teed kasutada täiendavate 
piiranguteta, kuigi nende lõpptulemus võib olla identne (tee vaba kasutus). See tähendab, et eratee 
omanik võib küll lubada eratee kasutamist sisuliselt avalikult kasutatava teena kehtiva TeeS § 4 lg 1 
tähenduses, kuid kehtiva TeeS § 4 lg-s 3 sätestatud ja kehtiva haldusaktita ei ole selline tee avaliku 
kasutamise lubamine omanikule siduv ning ta võib selle igal ajal lõpetada.“ 
 
Kehtiv TeeS § 4 lg 3 nägi võimaluse eratee muuta avalikult kasutatavaks teeks lvõlaõigusliku lepingu 
kaudu sõlmimisega riigi või kohaliku omavalitsuse ja eratee omaniku vahel. Võlaõigusliku lepingu 
sõlmimine ei taga, et selline eratee jääks avalikuks kasutamiseks, kuna eratee omanikul on võimalus 
leping lõpetada ja tee kasutamine lõpetada. 
 
Menetlust eratee avalikuks teeks muutmisel  muudetakse käesoleva eelnõuga ning uus menetlus tee 
protsessi läbipaistvamaks ning õiguslikult korrektsemaks arvestades kohtute seisukohti ja õiguse 
üldpõhimõtteid. 
 
Eelnõu järgi määratakse eratee avalikuks kasutamiseks haldusaktiga, mida on võimalik vaidlustada 
vastavalt haldusmenetluse seadusele. Kui riik või kohalik omavalitsus ja eratee omanik jõuavad 
kokkuleppele, võib eratee omaniku taotluse alusel määrata haldusaktis ka tee hooldamise ja muud tee 
kasutamisega seotud kulude jaotuse. 
 
Tee avalikuks kasutamiseks määramise sätte aluseks on Saksamaa FStrG § 2 lg 2 (Widmung) ja § 7 
lg 1 (Gemeingebrauch). 
 
Haldusakt, millega tee avalikku kasutusse määratakse, ei muuda omandisuhteid, vaid sellega 
määratakse halduse kandja kasutusse sattunud tee kõigile kasutamiseks. Seega on tegemist 
üldkorraldusega, millega muudetakse asja avalik-õiguslikku staatust. Mõistagi peab enne sellise 
haldusakti vastuvõtmist halduse kandjal olema mingi õigus tee kasutamiseks. Selguse ning 
ökonoomsuse huvides on eelnõus lähtutud sellest, et edaspidi saab selline õigus tulla ainult 
sundvalduse seadmisest, mille käigus seatakse kinnisasjale piiratud asjaõigus (KASVS § 6 lg 2), sest 
ka tee kaitsevööndi määramiseks tuleks igal juhul seada sundvaldus. Seega tuleb eraomandis oleva 
tee avalikku kasutusse määramisel võtta vastu kaks haldusakti: esiteks kinnistu omanikule suunatud 
sundvalduse seadmine, et võimaldada halduse kandjal teed üldse kasutada, ning teiseks avalikkusele 
suunatud avalikku kasutusse määramise otsus, millega võimaldatakse igaühel halduse kandja poolt 
määratud või muudest õigusaktidest tulenevatel tingimustel teed kasutada. 
 
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse eelnõuga nähakse ette ülemineku 
säte, et TeeS § 4 lõikes 3 nimetatud lepingute alusel avalikuks kasutamiseks määratud teede kohta 
tuleb läbi viia ehitusseadustiku paragrahvi 124 kohane menetlus hiljemalt 2025. aastaks. Teeregistris 
kajastuva 18500 lepingu asemel tuleb 226 kohalikul omavalitsuse üksusel 2025. aastaks viia läbi 
haldusmenetlus ning viidatud teed tuleb avalikult kasutatavaks teeks muuta haldusaktiga. Riik ei ole 
erateeomanikega tee avalikuks kasutamiseks määramise lepinguid sõlminud. 
 
Eratee määramisel avalikku kasutusse lähevad tee omaniku eelnõu kohased kohustused üle halduse 
kandjale. Tulenevalt praktilistest kaalutlustest võimaldab eelnõu halduse kandjal ning avalikku 
kasutusse määratud eratee omanikul kalduda kõrvale kohustuste üleminekust (nt võib osa teeomaniku 
kohustusi jääda edaspidi eratee omanikule, kui kohustuste täielik üleminek kohalikule omavalitsusele 
oleks viimasele liiga koormav). 
 
Avalikult kasutatavateks teeks määratud teedele määratakse kaitsevöönd lähtudes ehitise 
kaitsevööndi sätetest. 
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Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse eelnõuga nähakse ette ülemineku 
säte, et kehtiva TeeS § 4 lõikes 3 nimetatud lepingute alusel avalikuks kasutamiseks määratud teede 
kohta tuleb korraldada ehitusseadustiku § 124 kohane menetlus hiljemalt 2030. aastaks. Teeregistris 
kajastuva 18500 lepingu asemel tuleb 226 kohaliku omavalitsuse üksusel 2030. aastaks korraldada 
haldusmenetlus ning viidatud teed tuleb avalikult kasutatavaks teeks muuta haldusaktiga. Riik ei ole 
erateeomanikega tee avalikuks kasutamiseks määramise lepinguid sõlminud. 
 
Eratee muutumisel avalikult kasutatavaks teeks lähevad tee omaniku eelnõukohased kohustused üle 
haldusorganile ning avalikult kasutatavateks teeks määratud teedele määratakse kaitsevöönd 
lähtudes ehitise kaitsevööndi sätetest. 
 
 
 
§ 120. Tee ehitamisele esitatavad nõuded 
 
Tee ehitamisel tuleb lähtuda üldosas toodud nõuetest, kuid lisaks on eriosas toodud nõuded, mis 
lähtuvad tee ehitamise eesmärgist. 
 
Paragrahvis on toodud nõuded tunneli ehitamisele, mis on sarnane TeeS-s toodule. Euroopa Liidu 
direktiivi 2004/54/EÜ tunnelite miinimumohutusnõuete kohta Euroopa teedevõrgus peab olema märge 
jätkuvalt Eesti õigusaktis, kuigi nimetatud direktiivis käsitletud tunnelite ehitamine Eestis ei ole 
tõenäoline, on direktiivi ülevõtmiseks tehtud vastav viide ning antud volitusnorm vajalike nõuete 
kehtestamiseks. 
 
Tee ehitamise tehnoloogilised nõuded kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister analoogselt 
kehtiva TeeS § 30 lg-le 2. 
 
 
§ 121. Tee korrashoid 
 
Tee korrashoiu paragrahvile analoogiline säte on ka kehtivas TeeS-s (§ 10). Võrreldes kehtiva TeeS-
ga, ei kehtestata selle seadusega ega anta volitusnormi taliteede (jäätee) ja metsatee 
seisundinõudeid. Talitee (jäätee) ja metsatee seisundinõuded sätestatakse liiklusseaduses ja 
metsaseaduses. 
 
Tee omanik on kohustatud korraldama tee hooldamist, samuti on tee hooldamise kohtust avalikuks 
kasutamiseks määratud erateel riigil või kohalikul omavalitsusel, tulenevalt eratee avalikuks 
kasutamiseks määramise sätetest. Lisaks tee korrashoiule tuleb hooldada ka tee päraldisi

181
, milleks 

on näiteks kraav, haljasala, müratõkesein, liikluskorraldusvahend, teemärgistus- ja teevalgustusrajatis 
jne. 
 
 
§ 122. Omanikujärelevalve 
 
Eelnõu säte on täiendus üldosa ehitise omaniku järelevalvekohustuse sättele (§ 18). Eriosa ütleb millal 
on kohustus teostada tee ehitamisel täita ehitise omaniku järelevalvekohustust, see on siis kui tee 
ehitamiseks on vaja ehitusprojekti. Muudel juhtudel on tee omaniku valik, kas ta peab vajalikuks tellida 
omanikujärelevalvet või mitte.  
 
Võrreldes TeeS-ga, ei reguleeri käesolev eelnõu kehtivas TeeS-s sätestatud omanikujärelevalvet 
tegeval isiku õigusi, mida saab ehituse töövõtulepingu ja omanikujärelevalve käsunduslepinguga 
reguleerida. 
 
 
§ 123. Tee ehitusprojekt ja projekteerimistingimused 
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 TsÜS § 57 kohaselt on päraldis vallasasi, mis, olemata peaasja osa, teenib peaasja ning on sellega seotud ühise 
majandusliku eesmärgi ja sellele vastava ruumilise seose kaudu. 
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Tee ehitamine ehitusprojekti alusel toimub üldosa sätetest lähtuvalt. Täiendavalt on lisatud vabadus 
otsustada, millal ei pea ehitusprojekti alusel ehitama. Kehtivas õiguses on sarnane otsustusvabadus 
toodud ära majandus- ja kommunikatsiooniministri 26.05.2010.a määruses nr 35 „Teetööde 
kirjeldusele esitatavad nõuded ning teetööde kirjelduse järgi tehtavate teetööde liigid ja loetelu“. 
 
Võrreldes kehtiva TeeS-ga on välja jäetud projekteerimise tingimuste andmine riigi ja kohaliku 
omavalitsuse teedele (TeeS § 19 lg 5), kuna tegemist on TeeS-s sisult projekti tellimise töövõtulepingu 
tingimustega ning nendel on põhimõtteliselt erinev tähendus võrreldes ehitusseaduse ja eelnõu 
projekteerimistingimuste sisuga. 
 
Analoogselt TeeS-ga (§ 19 lg 2) on majandus- ja kommunikatsiooniministril võimalus kehtestad 
määrusega minimaalsed nõuded, kuidas tee projekti tuleb koostada. 
 
Avalikkusele suunatud funktsiooniga eratee projekteerimistingimused annab kohalik omavalitsus, 
määrates muuhulgas liikluskorralduse tingimused, st kohaliku omavalitsuse poolt tuleb määrata, 
mismoodi toimub liiklus, teemärgistus. 
 
 
§ 124. Tee ehitamise dokumenteerimine 
 
Seadustiku üldosa kohaselt ehitamine tuleb alati dokumenteerida kui ehitamiseks on nõutav 
ehitusluba ning ehitamise dokumendid tuleb üle anda kohaliku omavalitsuse üksusele või muule 
õigusaktiga määratud pädevale asutusele. Eriosaga nähakse ette erisus riigi teede ehitamise 
dokumentide üleandmisel. Riigi teede ehitamise dokumendid tuleb anda Maanteeametile. Reeglina on 
riigi teede ehitamise tellija Maanteeamet ning need dokumendid jäävadki Maanteeameti valdusesse, 
kuid võib olla ka olukord, kui riigi teid ehitab erasektor. Ka sellisel juhul tuleb dokumendid loovutada 
Maanteeametile. Erateede ehitamise dokumendid tuleb vastavalt üldosale anda kohalikule 
omavalitsusele. Vastavalt üldosale tuleb eelistada dokumentide elektroonilist üleandmist. 
 
 
§ 125. Tee ehitamise teatis ja ehitusluba 
 
Tee ehitusloa andmine toimub üldosast lähtuvalt. Üldosa kohaselt annab ehitusloa pädev asutus või 
kohalik omavalitsus, kui ei ole sätestatud teisiti. Eriosas on määratud asutus, kelleks on kohalik 
omavalitsus, kes annab ehituloa nii, kohaliku omavalitsuse kui ka eratee ehitamiseks. Riigi teede 
ehitamiseks annab ehitusloa Maanteeamet. Selline loa menetlus on analoogne TeeS regulatsiooniga, 
kuid lisandunud on eratee ehitusloa väljastamine.. 
 
Kehtivas õiguses on segadust tekitanud erateede ehitusloa andmine. Vaidlusi on tekitanud, kas eratee 
ehitamisel tuleb anda TeeS kohane ehitusluba või EhS kohane ehitusluba või kas eratee ehitamisel 
tuleb üldse ehitusluba anda. Tallinna Halduskohus on oma 21. jaanuar 2011.a otsuses nr 3-09-338 
märkinud, et laoplats on EhS § 2 lg 1 alusel ehitis, so aluspinnaga kohtkindlalt ühendatud ja 
inimtegevuse tulemusena ehitatud terviklik asi. Riigikohus on oma 19.06.2006 otsuses nr 3-1-1-44-06 
leidnud, et ehitisena EhS § 2 lg 1 mõttes tuleb mõista inimtegevuse tulemusena ehitatud terviklikku 
asja, mille asukohta ei suuda selle omanik omal jõul muuta ja mille teisaldamine on võimalik üksnes 
abivahendeid kasutades. Ei ole kahtlust, et kaebaja poolt ehitatud laoplatsi ei ole võimalik 
abivahendeid kasutamata teisaldada. Järelikult on tegemist ehitisega EhS § 2 lg 1 tähenduses. 
Vastavalt EhS § 2 lõikele 3 on tegemist rajatisega. Sellise funktsionaalselt koos toimivatest rajatistest 
koosneva tervikliku rajatise püstitamiseks kehtib ehitusseadusest tulenev ehitusloa nõue ning ei tule 
hinnata, kas ehitusluba oli eraldiseisvalt vajalik piirdeaia või asfaltplatsi ehitamiseks. 
 
Tee ehitamisel tuleb ehitusluba anda olenemata sellest, kas tegemist on riigi või kohaliku omavalitsuse 
teega või erateega, järgides üldosa vastavaid sätteid. 
 
Eelnõu kohaselt võib anda ühe ehitusloa, kui tee ehitatakse koos teiste teega funktsionaalselt koos 
toimivate ehitistega. Selline olukorda võib tekkida näiteks, kui ehitatakse hoonet või hoonete 
kompleksi ning sinna juurde kuuluvat teed. Sellises olukorras ei pea taotlema kahte ehitusluba, tee 
ehitamiseks ja hoone ehitamiseks. 
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§ 126. Ehitise kasutamise teatis ja kasutusluba 
 
Sätte kohaselt tuleb avalikkusele suunatud funktsiooniga eratee kasutusloa väljastamiseks esitada 
taotlus ja teavitada ehitamisest kohalikku omavalitsust. Riigile ja kohalikule omavalitsusele kuuluva tee 
ehitamisel ei järgne kasutusloa väljastamist, kuna nende teede ehitamise tellijaks on vastavalt riik või 
kohalik omavalitus ning ei ole otstarbekas väljastada iseendale kasutusluba. Tee ehitamise tellimine 
toimub töövõtulepingu alusel ning tee valmimisel võetakse see tellija pool üle vastava aktiga. 
 
 
§ 127. Audit 
 
Liiklusohutuse auditi regulatsioon on üle võetud TeeS-st, mis omakorda tugineb Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu direktiivile 2008/96/EÜ. Direktiivi 2008/96/EÜ eesmärk on üleeuroopalise teedevõrgu 
teede infrastruktuuri ohutuse parandamine kehtestades menetlused liiklusohutusele avalduva mõju 
hindamiseks, liiklusohutuse auditi läbiviimiseks, teedevõrgu liiklusohutuse korraldamiseks ja ohutuse 
kontrollimiseks liikmesriikide poolt. Direktiivi preambula punktis 6 on selgitatud, et kui liikmesriigis on 
juba hästitoimiv maanteede infrastruktuuri ohutuse korraldamise süsteem, siis nendel riikidel tuleks 
lubada jätkata olemasolevate meetodite kasutamist, kuivõrd need on kooskõlas käesoleva direktiivi 
eesmärkidega. Direktiivi kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuses nr 661/2010/EL 
määratletud teedevõrku kuuluvate projekteeritavate, ehitamisel või kasutusel olevate teede suhtes. 
Nimetatud teedevõrku nimetatakse direktiivis ja seaduse eelnõus üleeuroopaliseks teedevõrguks. 
 
 
§ 128. Teeregister 
 
Teeregistri sätted on üle võetud TeeS-st. Võrreldes kehtivaga õigusega, on lisandunud teeregistri 
koosseisu erateede andmete. Erateede kohta andmed täna teeregistris puuduvad (kui eratee ei ole 
muudetud avalikuks teeks TeeS § 4 lg 3 kohaselt), kuid need andmed on olulised teedevõrgu 
tervikpildi saamiseks. Samuti on oluline andmeid täpsustada pääste- ja kiirabisõidukitele. Andmed 
teede kohta tuleb esitada Maanteeametile tee omaniku poolt. 
 
Kõik eriosa tähenduses olevad teed tuleb kanda teeregistrisse, kuid neile ei kohaldu ehitisregistri 
sätted, näiteks üldosas toodud uuringu andmed ehitustehniliste lähteandmete väljaselgitamiseks või 
hooldusjuhendi esitamise nõude, samuti projekteerimistingimuste taotluse esitamine.  
 
 
§ 129. Kohaldamisala 
 
§ 129 lõige 1 sätestab, et käesoleva peatüki sätted kohalduvad avalikus veekogus kaldaga püsivalt 
ühendatud või ühendamata ehitiste ehitamisele. Säte selgitab, et käesoleva peatüki reegleid tuleb 
silmas pidada nii kaldaga püsivalt ühendatud kui ka ühendamata ehitiste osas. Kui nende ehitamisel 
või kasutamisel on erisused, kirjeldatakse neid peatükis eraldi. Ka kehtiv EhS eristas terminoloogiliselt 
kaldaga püsivalt ühendatud ja kaldaga püsivalt ühendamata ehitisi ja nendele sätestatuid reegleid. 
Erisuste tegemine on vajalik, sest üldiselt ei ulatu kohalike omavalitsuste pädevus avalikes 
veekogudes rannajoonest kaugemale.  
 
Peatükk reguleerib ehitisi avalikus veekogus, jättes kõrvale avalikult kasutatavad veekogud ning muud 
veekogud. Avalike veekogude nimekiri on kehtestatud veeseaduses

182
 (edaspidi VeeS) §-s 5.  

 
§ 129 lõige 2 kehtestab, et kaldaga püsivalt ühendatud ehitiseks loetakse ka kaldaga funktsionaalselt 
seotud ehitisi avalikus veekogus, mis ei asu kaugemal kui kaheksasada meetrit kaldajoonest. 
Funktsionaalne seos kaldaga esineb eelkõige juhtudel, kui avalikus veekogus olev ehitis teenindab või 
kaitseb kaldal olevat ehitist. säte on erisus kehtivast EhS-st ning sellega soovitakse kõrvaldada 
praktikas tekkinud probleem, kus kaldaga funktsionaalselt seotud ehitisi ei saa planeerida ega ehitada 
koos kaldal asuvate ehitistega, vaid nendele kohaldub eriregulatsioon. Tegu on eelkõige 
sadamarajatistega, mis näiteks kaitsevad kaldal asuvat ehitist või teenindavad seda. Kaitseehitistena 
võib käsitleda lainemurdjaid, kindlustusvalle jms. Teenindamise all peetakse silmas näiteks avalikus 
veekogus asuvat soojuspumpa, mis toodab energiat kaldal asuva ehitise jaoks. Kaldaga 
funktsionaalselt seotuks ei saa lugeda tuulegeneraatoreid või muid selliseid ehitisi, mis moodustavad 
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kompleksse uue ehitise ja on käsitletavad iseseisva ehitisena (tuulikupargid). Kaldaga funktsionaalselt 
seotud ehitiste osas on seaduses sätestatud ka piir – need ei tohi asuda kaldast kaugemal kui 800 
meetrit. Tegu on erinevatel aruteludel välja selgitatud keskmise vahemikuga, kus võiksid paikneda 
kaldaga funktsionaalselt seotud ehitised.  
 
§ 129 lõige 3 kehtestab, et kaldaga püsivalt ühendatud ehitiseks ei loeta kaldaga ühendatud 
veekaabelliine ega muid kaldaga ühendatud tehnovõrke ja -rajatisi, samuti ehitisi, mis on kaldaga 
ühendatud veekaabelliinide või muude tehnovõrkude või -rajatiste kaudu. Säte pärineb VeeS-st ning 
täpsustab, mida ei loeta kaldaga püsivalt ühendatud ehitiseks. Kuna säte sobib paremini EhS vastava 
paragrahvi juurde, siis on vastav täpsustus VeeS tunnistatud kehtetuks.  
 
§ 129 lõige 4 sätestab, et käesoleva peatüki sätteid ei kohaldata ujuvkaidele või avalikes veekogudes 
olevaid ehitisi teenindavatele rajatistele. Säte on vajalik, et ajutiselt avalikesse veekogudesse 
paigaldatavatele asjadele ei kohalduks EhS nõuded. Praktikas on ilmnenud probleeme, et 
teisaldatavate ujuvkaide osas on nõutud ehitus- või kasutusluba. Samas ehitise eesmärgi 
tõlgendamise kaudu ei saa näiteks ujuvkai või kalasumpa ehitiseks lugeda,  
 
§ 129 lõige 5 kehtestab, et mälestisele avalikus veekogus kohaldatakse muinsuskaitseseadusest 
tulenevaid erisusi. Tegu on selgitava normiga, et avalikku veekogusse ehitamisel tuleb muuhulgas 
järgida muinsuskaitseseadusest tulenevaid erisusi, et välistada mälestiste kahjustamine, mis asuvad 
avalikus veekogus.  
 
 
§ 130. Projekteerimistingimused 
 
§ 130 lõige 1 sätestab, et avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendatud ehitise 
projekteerimistingimused annab kohaliku omavalitsuse üksus, kelle haldusterritooriumil asub ehitise 
ehitamise aluseks olev kaldakinnisasi. Säte täpsustab projekteerimistingimuste andmise pädevust. 
Sarnane sõnastus sisaldub ka kehtivas EhS-s §-s 19 lõige 3

1
. Vastav säte on ka PlanS-s 

detailplaneeringu koostamise aluste juures. Arvestada tuleb looduskaitseseadusest
183

 (edaspidi LKS) 
tulenevate piirangutega ranna ja kalda kaitseks. Üldiselt tuleb lähtuda LKS § 38 lõikest 3 tulenevast 
keelust, et ranna või kalda ehituskeeluvööndis on uute hoonete ja rajatiste ehitamine keelatud. Kui 
esineb mõni LKS-s nimetatud ehitistest, millele ei laiene ehituskeeld, siis tuleb vaadata, kas antud 
ehitise ehitamiseks on vajalikud projekteerimistingimused või detailplaneering.  
 
§ 130 lõige 2 kehtestab, et kaldaga püsivalt ühendamata ehitise ehitusprojekti koostamiseks ei ole 
projekteerimistingimused nõutavad. Kuna kaldaga püsivalt ühendamata ehitised tuleb planeerida riigi 
eriplaneeringu alusel, mis läheb piisavalt detailseks, et asendada detailplaneeringut, siis ei ole sellele 
planeeringule lisaks vaja projekteerimistingimusi.  
 
Projekteerimistingimuste menetluse, sealhulgas kooskõlastamise ja kaasamise osas, kehtivad üldosa 
sätted. Nende seletuse kohta vaata projekteerimistingimuste menetluse sätete alt.  
 
 
§ 131. Ehitamise teatis 
 
§ 131 lõige 1 sätestab, et avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendatud ehitise ehitamise teatis 
esitatakse kohaliku omavalitsuse üksusele. Säte täpsustab pädevust, kellele tuleb ehitamise teatis 
esitada. Kaldaga püsivalt ühendatud, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud ehitise ehitamise 
teatis esitatakse kohalikule omavalitsusele, nagu on sätestatud käesoleva seadustiku üldosas. Muu 
menetluse osas järgitakse samuti üldosa. Teatise esitamise kohustuslikkuse saab teada Lisast 1. 
 
§ 131 lõige 2 kehtestab, et avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata ehitise ehitamise teatis 
esitatakse Tehnilise Järelevalve Ametile. Säte eristab, et kaldaga püsivalt ühendamata ehitise 
ehitamise teatis esitatakse Tehnilise Järelevalve Ametile. Üldosa annab võimaluse, et eriosas 
sätestatakse, et ehitamise teatise pädev asutus on keegi teine peale kohaliku omavalitsuse. Kuna 
käesoleval juhul ehitatakse ehitist tõenäoliselt riigi eriplaneeringu alusel, siis on kõigi riigi 
eriplaneeringu alusel ehitatavaid ehitisi puudutav pädevus koondatud Tehnilise Järelevalve Ametile.  
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§ 132. Ehitusloa andmiseks pädev asutus 
 
§ 132 lõiked 1 ja 2 sätestavad, et Pädev asutus avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendatud 
ehitise ehitusloa menetlemiseks andmiseks on kohalik omavalitsus.. Pädev asutus avalikus veekogus 
kaldaga püsivalt ühendamata ehitise ehitusloa andmiseks on Tehnilise Järelevalve Amet. Analoogselt 
eelneva paragrahviga, on ka siinkohal tegu pädevuse jaotust kirjeldavate sätetega. 
 
§ 133. Ehitusloa taotlus 
 
§ 133 lõige 1 sätestab, et kaldaga püsivalt ühendatud ehitise või ühendamata ehitusloa taotluses 
esitatakse lisaks käesoleva seadustiku üldosas sätestatule ehitise või ehitamisega hõlmatava ala 
koordinaadid ja suurus. Vastav norm täpsustab üldosa ning lisab veealade puhul asukohta määravad 
tingimused ehk koordinaadid. Seega ei ole siinkohal asjakohane rakendada üldosa ehitusloa taotluse 
juures nõutavaid kinnisasja asukoha ja katastriüksuse andmeid. Kaldaga püsivalt ühendamata ehitiste 
osas asendab neid andmeid käesolev lõige.   
 
§ 133 lõige 2 kehtestab, et koos kaldaga püsivalt ühendamata ehitiste ehitusloa taotlusega esitatakse 
hoonestusloa taotlus. Tegu on sättega, mis seostab VeeS-s oleva hoonestusloa menetluse ning 
käesolevas seaduses sisalduva ehitusloa menetluse. Taotleja ja ka haldusorgani seisukohast on 
otstarbekam, et vastavad menetlused viiakse läbi koos.  
 
§ 133 lõige 3 sätestab, et kaldaga püsivalt ühendamata ehitise ehitusloa taotluse esitamisel 
lähtutakse käesoleva seadustiku üldosas ning veeseaduse §-s 22

6
 lõikes 2 hoonestusloa taotluse 

esitatavatest nõuetest. Sätte eesmärk on ühitada ehitus- ja hoonestusloa menetlus. Kuna lubade 
sisud on väga sarnased, on mõistlik taotlused esitada koos. Taotluste esitamisel tuleb täita mõlemale 
taotlusele esitatud nõuded.  
 
§ 133 lõige 4 kehtestab, et pädev asutus tagastab ehitusloa taotluse läbi vaatamata, kui taotletaval 
alal on algatatud teine ehitusloa menetlus. Tegu on erinormiga üldosast, mis võimaldab haldusorganil 
kaaluda, kas samale kinnisasjale või maa-alale (veealale) on võimalik anda mitut ehitusluba. Kuna 
veealade puhul on tegu keerukama küsimusega, kus oleks mõistlik vältida võimalikke vaidlusi, siis 
tuleks jätta ehitusloa taotlus läbi vaatamata ja tagastada see taotlejale. Eelkõige on need juhtumid 
seotud avalikku veekogusse kaldaga püsivalt ühendamata ehitiste ehitusloa taotlustega, kus 
ehitusluba peab põhinema hoonestusloal ja riigi eriplaneeringul.  
 
§ 134. Ehitusloa menetlus 
 
§ 134 lõige 1 sätestab, et pädev asutus võib avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendatud või 
ühendamata ehitise ehitusloa kõrvaltingimusena lisaks käesoleva seadustiku üldosas toodud 
tingimustele sätestada: 
1) ehitise avalikust veekogust lammutamise tähtaja ning sellega seonduvad tingimused või 
2) ehitise kasutamise ja töörežiimiga seonduvad tingimused.  
 
Üldosas on ehitise lammutamisega seotud ainult ajutise ehitise lammutamise tähtaeg. Üldiselt ei ole 
tavaehitistele lammutamise tähtaega sätestatud. Kuna avaliku veekogu kasutus on aga olulise avaliku 
huviga küsimus, kus ehitiste ehitamise lubamine võib teatud ajaks olla mõistlik, kuid see ei pruugi olla 
mõistlik pikemas perspektiivis, siis on pädevale asutusele antud võimalus näha eraldi ette 
lammutamise tähtaeg. Säte kehtib nii kaldaga püsivalt ühendatud kui ka ühendamata ehitiste suhtes.  
 
Lisatingimustena võib veel sätestada ehitise kasutamisele ja töörežiimile esitatavad tingimused. Tegu 
on VeeS-st pärineva nõudega. Lisatingimustega võib näiteks piirata ehitise kasutamist või selle 
kasutamise aega, samuti ehitise võimsust (tuulikud), kõrgust jms.  
 
§ 134 lõige 2 kehtestab, et  
Pädev asutus keeldub avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendatud või ühendamata ehitisele 
ehitusloa andmisest lisaks käesoleva seadustiku üldosas toodud tingimustele veeseaduse §-s 22

10
 

toodud tingimustel. 
 
Käesolev säte lisab üldosale täiendavad alused, millal on võimalik ehitusloa andmisest keelduda. 
Ehitusloa andmisest keeldumist kohaldatakse ka ehitamise teatise kohustuslikul ehitisele olukorras, 
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kus haldusorgan on otsustanud läbi viia täiendava menetluse. Siinkohal on toodud eelkõige avalikke 
veekogusid puudutavad erialused. Erialuste osas tuleb lähtuda VeeS-st.  
 
§ 134 lõige 3 sätestab, et ehitusluba avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata ehitise 
ehitamiseks kehtib 10 aastat. Ehitusloa kehtivust on võrreldes üldosaga pikendatud kuni 10 aastani, 
sest avalikus veekogus ehitamine võib olla seotud mahukate ja pikaajaliste investeeringutega, mille 
järkjärguline rakendamine ei pruugi lühema perioodi jooksul õnnestuda. Muus osas kohalduvad üldosa 
sätted.  
 
 
§ 135. Ehitise kasutamise teatis 
 
§ 135 lõiked 1 ja 2 kehtestavad, et avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendatud ehitise kasutamise 
teatis esitatakse kohaliku omavalitsuse üksusele. Avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata 
ehitise kasutamise teatis esitatakse Tehnilise Järelevalve Ametile. Säte täpsustab pädevust, kellele 
tuleb ehitise kasutamise teatis esitada. Kaldaga püsivalt ühendatud, sealhulgas kaldaga 
funktsionaalselt seotud ehitise ehitise kasutamise teatis esitatakse kohalikule omavalitsusele, nagu on 
sätestatud käesoleva seadustiku üldosas. Muu menetluse osas järgitakse samuti üldosa. Teatise 
esitamise kohustuslikkuse saab teada Lisast 2. Kaldaga püsivalt ühendamata ehitise kasutamise 
teatis esitatakse Tehnilise Järelevalve Ametile. Üldosa annab võimaluse, et eriosas sätestatakse, et 
ehitise kasutamise teatise pädev asutus on keegi teine peale kohaliku omavalitsuse. Kuna avalikus 
veekogus kaldaga püsivalt ühendamata ehitise ehitamise osas esitati teatis tõenäoliselt nagunii 
Tehnilise Järelevalve Ametile, siis on siinkohal mõistlik, et ehitise kasutamist menetleb sama asutus.  
 
 
§ 136. Kasutusloa andmiseks pädev asutus 
 
§ 136 lõige 1 ja 2 sätestavad, et pädev asutus avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendatud ehitise 
kasutusloa andmiseks on kohaliku omavalitsuse üksus. Pädev asutus avalikus veekogus kaldaga 
püsivalt ühendamata ehitise kasutusloa andmiseks on Tehnilise Järelevalve Amet. Analoogselt 
eelneva paragrahviga, on ka siinkohal tegu pädevuse jaotust kirjeldavate sätetega. 
 
§ 147. Kasutusloa taotlus  
 
§ 147 sätestab, et kaldaga püsivalt ühendatud kasutusloa taotluses esitatakse lisaks käesoleva 
seadustiku üldosas sätestatule ehitise või ehitamisega hõlmatud ala koordinaadid ja suurus. Vastav 
norm täpsustab üldosa ning lisab veealade puhul asukohta määravad tingimused ehk koordinaadid. 
Seega ei ole siinkohal asjakohane rakendada üldosa kasutusloa taotluse juures nõutavaid kinnisasja 
asukoha ja katastriüksuse andmeid. Kaldaga püsivalt ühendamata ehitiste osas asendab neid 
andmeid käesolev lõige.   
 
§ 138. Kasutusloa menetlus 
 
§ 138 lõige 1 sätestab, et pädev asutus võib avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendatud või 
ühendamata ehitise kasutusloa kõrvaltingimusena lisaks käesoleva seadustiku üldosas toodud 
tingimustele sätestada: 
1) ehitise avalikust veekogust lammutamise tähtaja ning sellega seonduvad tingimused või 
2) ehitise kasutamise ja töörežiimiga seonduvad tingimused. 
 
Üldosas on ehitise lammutamisega seotud ainult ajutise ehitise lammutamise tähtaeg. Üldiselt ei ole 
tavaehitistele lammutamise tähtaega sätestatud. Kuna avaliku veekogu kasutus on aga olulise avaliku 
huviga küsimus, kus ehitise kasutamise lubamine võib teatud ajaks olla mõistlik, kuid see ei pruugi olla 
mõistlik pikemas perspektiivis, siis on pädevale asutusele antud võimalus näha eraldi ette 
lammutamise tähtaeg. Säte kehtib nii kaldaga püsivalt ühendatud kui ka ühendamata ehitiste suhtes.  
 
Veel võib esitada kasutusloa kõrvaltingimusena ehitise kasutamise ja töörežiimiga seonduvaid 
tingimusi. Tegu on VeeS-st pärineva nõudega. Lisatingimustega võib näiteks piirata ehitise kasutamist 
või selle kasutamise aega, samuti ehitise võimsust (tuulikud), kõrgust jms.  
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§ 138 lõige 2 kehtestab, et pädev asutus keeldub avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendatud või 
ühendamata ehitisele ehitusloa andmisest lisaks käesoleva seadustiku üldosas toodud tingimustele, 
kui: 
1) kavandatav ehitis ei vasta riigi eriplaneeringule; 
2) kavandatav ehitis on vastuolus riigi julgeolekuhuvidega; 
3) ehitis häiriks lennuliiklust, laevaliiklust laevateel või sadama akvatooriumis või veesõidukite ohutut 
sildumist; 
4) ehitis on vastuolus hoonestusloas sätestatud tingimustega või 
5) kavandatav ehitis on vastuolus muu avaliku huviga.  
 
Käesolev säte lisab üldosale täiendavad alused, millal on võimalik kasutusloa andmisest keelduda. 
Kasutusloa andmisest keeldumist kohaldatakse ka ehitise kasutamise teatise kohustuslikule ehitisele 
olukorras, kus haldusorgan on otsustanud läbi viia täiendava menetluse. Siinkohal on toodud eelkõige 
avalikke veekogusid puudutavad erialused. Esimene alus on, et ehitis ei vasta riigi eriplaneeringule. 
Teine alus on, et ehitis on vastuolus riigi julgeolekuhuvidega. See tähendab, et ehitise ehitamine 
takistaks tööd riigikaitse või julgeoleku valdkonnas. Näiteks takistaks sidepidamist, riigikaitse õppuste 
läbiviimist vms.  
 
Järgnev alus puudutab lennu- ja laevaliikluse häirimist. Tegu ei ole absoluutse keeldumise alusega, 
kuid aga on vajalik ehitiste ehitamise ja lennu- ja laevaliikluse vahelise tasakaalu leidmine. Täiendav 
alus on vastuolu hoonestusloaga. Kuna hoonestusluba tuleb anda koos ehitusloaga, siis peab ehitise 
kasutusloa andmisel kontrollima vastavust mõlemale loale, Veel on alusena toodud vastuolu avalike 
huvidega, kus loa andjal on võimalik kaaluda, kas ehitise ehitamine võiks kahjustada näiteks kaldal 
elavate isikute õigus või huve.  
 
§ 138 lõige 3 sätestab, et pädev asutus võib avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendatud või 
ühendamata ehitisele kasutusloa andmisest keelduda, kui taotleja ei ole Euroopa Liidu või Euroopa 
Majanduspiirkonna lepinguriigi isikuga. Sätte selgitus on kajastatud ehitusloa juures.  
 
§ 138 lõige 4 kehtestab, et kasutusluba avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendatud või 
ühendamata ehitise kasutamiseks kehtib 10 aastat selle ehitamise aluseks oleva hoonestusloa 
kehtivuse lõpuni, kui kasutusloas ei ole ette nähtud teisiti. Säte piirab tavapärast kasutusloa kehtivust. 
Üldosa kohaselt on kasutusluba tähtajatu, välja arvatud ajutise ehitise korral. Kuna avaliku veekogu 
kasutamine on seotud olulise avaliku huviga, siis on siinkohal kasutusloa kehtivust piiratud 
hoonestusloa kehtivusega. Kasutusloa kehtivuse lõppemisel tuleb ehitised avalikust veekogust 
lammutada.  
 
 
§ 139. Kohaldamisala 
 
§ 139 sätestab, et käesoleva peatüki sätteid kohaldatakse riigikaitselisele ja julgeoleku ehitisele. 
Käesoleva peatüki nõudeid kohaldatakse peamiselt riigikaitseks kasutatavale teele. Käesoleva peatüki 
kohaldamisala on piiratud eelkõige Kaitseministeeriumi ja osaliselt Siseministeeriumi valitsemisala 
asutustega. Vastav erisus on tehtud juba EhS kohaldamisala sättes. Kui EhS reguleeritava ehitamise 
kohta käiv teave on reeglina avalik, siis riigikaitseliste ehitiste puhul ei saa ehitist ja ehitamist käsitlev 
kogu teave olla avalik. Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadus sätestab salastatuse tasemed ja 
korra ka ehitistele, millest tuleks ehitamisega seotud andmete esitamisel ja lubade taotlemisel lähtuda. 
Näiteks on salastatud Kaitseväe ja Kaitseliidu relva- ja lahingumoonaladusid käsitlev teave kogumis, 
mis salastatakse piiratud tasemel 20 aastaks. Samuti ei ole mõeldav EhS kohaldamine Kaitseväe ja 
Kaitseliidu väljaõppe käigus ajutise iseloomuga ehitiste ehitamisele. Kui vastavaid ehitisi käsitlev teave 
ei ole oma olemuselt riigisaladust või salastatud välisteavet puudutav, siis tuleb järgida tavapäraseid 
üldosa norme.  
 
 
§ 140. Mõisted 
 
§ 140 lõiked 1 ja 2 sätestavad, et riigikaitseline ehitis käesoleva seadustiku tähenduses on 
Kaitseministeeriumi valitsemisala ehitis. Julgeoleku ehitis käesoleva seadustiku tähenduses on 
julgeoleku asutuse ehitis.  
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§ 141. Ehitamise dokumenteerimine 
 
§ 141 kehtestab, et nõuded riigikaitselise ja julgeoleku ehitise dokumenteerimisele kehtestab 
Vabariigi Valitsus määrusega. Dokumenteerimise korras on võimalik üldosast erinevalt täpsustada, 
millised andmed dokumenteeritakse ning kellel on vastavatele andmete juurdepääs. 
 
§ 142. Projekteerimistingimused 
 
§ 142 kehtestab, et riigikaitselise või julgeoleku ehitise ehitusprojekti koostamiseks ei ole 
projekteerimistingimused nõutavad. Tegu on erandiga üldosast, kus üldiselt on 
projekteerimistingimused nõutavad väljaspool detailplaneeringu kohustusega alasid. Kuna riigikaitse 
või julgeolekuehitised ehitatakse enamasti riigi eriplaneeringu alusel, ei ole täiendavate tingimuste 
andmine vajalik.  
 
§ 143. Ehitamise teatis ja ehitusluba 
 
§ 143 lõiked 1 ja 2 kehtestavad, et riigikaitselise või julgeoleku ehitise ehitamise teatis esitatakse 
Tehnilise Järelevalve Ametile. Riigikaitselise või julgeoleku ehitise ehitusloa annab Tehnilise 
Järelevalve Amet. Antud säte kehtestab erandi üldosast ning annab eripädevuse Tehnilise Järelevalve 
Ametile.  
 
§ 143 lõige 3 kehtestab, et seaduses sätestatud juhul peab riigikaitseline või julgeoleku ehitise 
ehitusluba vastama riigi eriplaneeringule. Seaduses sätestatud juhtude all on mõeldud eelkõige 
PlanS-st tulenevaid juhte, kus on sätestatud riigi eriplaneeringu menetluse kasutamise kohustus. 
Nimekiri riigikaitse ja julgeoleku ehitiste osas on jäetud lahtiseks ning Vabariigi valitsusel on võimalik 
igakordselt otsustada, milliseid ehitisi vastava menetluse alusel planeerima peab.  
 
§ 144. Ehitise kasutamise teatis ja kasutusluba 
 
§ 144 kehtestab, et riigikaitselise või julgeoleku ehitise kasutamiseks ei pea esitama ehitise 
kasutamise teatist ega taotlema kasutusluba. Tegu on erandiga üldosast, kus ehitise kasutamise 
teatise või kasutusloa peab taotlema vastavalt lisale 1 või 2.  
 
§ 145. Riikliku järelevalve teostaja 
 
§ 145 lõige 1 sätestab, et ehitusseadustikus ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud 
nõuete järgimise üle teostavad riiklikku järelevalvet käesolevas paragrahvis nimetatud asutused. 
Vastav säte on üldnorm, mis kehtestab, et käesolevas paragrahvis on reguleeritud erinevate 
korrakaitseorganite pädevus. Riikliku järelevalve osa peab kohalduma nii üld- kui ka eriosaga 
hõlmatud ehitistele. Seetõttu on kõnesolevas peatükis hõlmatud kõik riikliku järelevalvega seonduvad 
riikliku järelevalve teostajad ja nende pädevused. EhS loetleb erijärelevalve teostajad, kuid jätab 
eriseaduste sisustada nende haldusorganite täpse pädevuse, kuna neil on peale ehitusvaldkonna veel 
erivaldkondi, milles järelevalvet tehakse. Nimetatud haldusorganite riikliku järelevalve pädevus tuleneb 
vastava valdkonna eriseadusest. Üldine kontrolliese on neil ühine. Konkureeriva järelevalvepädevuse 
korral tuleb, kas vastavalt valdkonnale teha koostööd või asi lõpuni menetleda selle alustanud 
haldusorganil. Ülalnimetatud haldusorganid on ka käesoleva seadustiku lubade peamised 
kooskõlastajaks olevad isikud. 
 
Korrakaitseseaduse

184
 (edaspidi KorsS) § 6 lõike 1 kohaselt on korrakaitseorgan seaduse või 

määrusega riikliku järelevalve ülesannet täitma volitatud asutus, kogu või isik. Seega on antud 
paragrahvis loetletud asutused volitatud täitma erinevaid riikliku või haldusjärelevalve ülesandeid. 
Sealjuures peavad nad lähtuma korrakaitseseadusest ning vajadusel ka eriseadustest.  
 
Riiklik järelevalve on korrakaitseorgani mistahes tegevus eesmärgiga ennetada ohtu, selgitada see 
välja ja tõrjuda või kõrvaldada korrarikkumine (KorS § 2 lg 4). Riikliku järelevalve termin ei tähenda, et 
tegu oleks oma olemuselt riigi või riigi poolt delegeeritud ülesandega. Riiklik järelevalve tähendab 
üldterminit igasugusele korrakaitseorgani järelkontrollile. Kuna kohalikud omavalitused on samuti 
korrakaitseorganid, siis kehtivad ka nende suhtes riiklikku järelevalvet puudutavad sätted. Küsimust, 
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 Korrakaitseseadus 23.02.2011, RT I, 22.03.2011, 4 (jõustumata).  
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kuidas eristada olemuslikult riigi ja kohaliku omavalitsuse ülesandeid, sealhulgas järelevalvepädevust, 
on käsitletud alltoodud analüüsis.  
 
Haldusjärelevalve on ühe haldusorgani kontroll teise haldusorgani üle, kui vastavad haldusorganid ei 
ole omavahelises alluvussuhtes. Haldusjärelevalve kontseptsioon sisaldub korrakaitseseaduse 
rakendamise seaduses VVS muudatuste osas.  
 
Oluline on tähele panna, et KorS kontseptsioon rakendub ainult järelkontrollile ehk riikliku järelevalve 
teostamisele. Seega ei reguleerita KorS-ga, kuidas peab läbi viima loamenetlusi. Vastavaid küsimusi 
reguleerib EhS koosmõjus HMS-ga. Kuna järelevalve on oma olemuselt ühtest lahendust vajav 
temaatika ning korrastamist vajas nii eel- kui ka järelkontrolli pädevuse sätestamine, käsitletakse 
vastavaid teemasid seletuskirjas koos riikliku järelevalve osas.  
 
Kehtiv EhS keskendub ehitusjärelevalve regulatsioonis eelkõige kohalikule omavalitsusele. Kohalik 
omavalitsus annab kirjalikke nõusolekuid ja erinevaid lubasid ning teostab ehitusvaldkonnas 
järelkontrolli. Kohalikul omavalitsusel on kehtiva EhSi kohaselt ehitusjärelevalve teostamise õigus. 
Tehnilise Järelevalve Ameti (edaspidi TJA) ülesanded on kehtiva EhS kohaselt sisustatud riikliku 
järelevalve peatükis. Oma olemuselt dubleerivad TJA ülesanded kohalike omavalitsuste ülesandeid. 
TJA-l on lisaks erijärelevalvepädevus ehitustoodete, avalikku veekogusse kaldaga püsivalt 
ühendamata ehitiste ning registriandmete õigsuse kontroll (eelduslikult on tegu MTR-ga) osas. Samas 
ei saa TJA tunnistada kehtetuks kohaliku omavalitsuse poolt antud kirjalikku nõusolekut või erinevaid 
lube, Samuti ei ole tal selget pädevust hinnata ehitise vastavust planeeringutele

185
. Olemasoleva 

dubleeriva pädevuse säilitamine ei ole võimalik, sest korrakaitseseaduse rakendumiseks on vajalik 
järelkontrolli puudutava pädevuse selgepiiriline eristamine. Kehtiv EhS mainib veel järelevalve 
teostajatena muinsuskaitse, tervisekaitse ja keskkonnakaitse valdkonna esindajaid.  
 
Käesoleva paragrahvis on järelevalvepädevus osaliselt eristatud haldusorganite olemusliku pädevuse 
järgi. Seega tuleb teha vahet kohaliku omavalitsuse olemuslike ülesannete ning riiklike ülesannete 
vahel. Selle küsimuse väljatoomine on vajalik, sest ühest küljest ei luba põhiseadus sekkuda kohalike 
omavalitsuste autonoomia

186
 teostamisesse, teisest küljest on vajalik lahendada riiklike ülesannete 

üleandmise ja nende täitmise rahastamise küsimus. Järelevalve teostamine ehitusvaldkonnas on 
segafunktsiooniga ülesanne, sest tavapärase ehitise eel- ja järelkontrolli teostamisel lähtutakse 
kohaliku omavalitsuse planeeringutest ning ehitise ohutusnõuetest. Üld- või detailplaneeringust või 
projekteerimistingimustest kinnipidamist ei saa lõpuni riiklikult kontrollida. Samas ei ole ehitise 
ohutusnõuded olemuslikult kohalike omavalitsuste poolt sisustatavad. Sellisele tõlgendusele viitavad 
juba kehtivas EhS-s loamenetlustele sätestatud riigilõiv ning TJA õigus nõuda õigusrikkumise 
lõpetamist, mitte peatada haldusakt või otsustada haldusakt mitte välja anda.  
 
Kohaliku elu küsimused on lähtuvalt sisulisest kriteeriumist need küsimused, mis võrsuvad kohalikust 
kogukonnast ja puudutavad seda ega ole vormilise kriteeriumi kohaselt haaratud või põhiseadusega 
antud mõne riigiorgani kompetentsi. Seadusandjal on õigus muuta mõne kohaliku elu ülesande 
täitmine omavalitsusüksusele kohustuslikuks (seadusest tulenev omavalitsusülesanne), kui see on 
enesekorraldusõigust arvestades proportsionaalne abinõu põhiseadusega lubatud eesmärgi 
saavutamiseks.

187
 Järelevalvefunktsioonide olemuslike ülesannete järgi jaotamisel tuleb lähtuda 

sellest, et kohaliku omavalitsuse olemuslikud ülesanded ehitusvaldkonnas puudutavad eelkõige 
planeerimisautonoomiat, kommunaalmajandust ning veevarustust ja kanalisatsiooni

188
. Ruumilise 

planeerimise pädevuse sisu tuleneb PlanS-st ning piirneb kohalikku elu puudutavate 
territoriaalküsimuste lahendamise pädevusega. Ehitiste ohutusnõuete tagamist ei ole nimetatud 
kohaliku omavalitsuse olemusliku ülesandena ning selle sisu ei ole samuti iga kohaliku omavalitsuse 
üksuse poolt vabalt valitav, vaid sellekohase kaitse taseme määrab EhS. Nii on seadusandja juba 
täna kehtivas EhS-s teinud ohutuse pinnalt järeldused, millised on vähemohtlikud ehitised, näiteks 
väikeehitised. Loakohustuse sätestamisel on samuti tehtud valik, milliste ehitiste puhul võib eeldada, 
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et see vajab tulenevalt ohutusest avaliku võimu kontrolli. Ohutuse tagamisega käib paralleelselt 
kaasas planeeringutele vastavuse kontrollimine.  
 
Selleks, et paremini selgitada kohaliku omavalitsuse ja TJA ülesannete jagunemist EHS-s tuleb 
rääkida nii eel- kui ka järelkontrollist. Riigipoolne preventiivne kontroll on olnud ja on jätkuvalt vajalik 
paljude ühiskonnas soovitavate või vähemasti aktsepteeritavate, ent samas riskantsete ettevõtmiste, 
seadmete, tehnoloogiate, ainete jms puhul.

189
 Vastava kontrolli käigus peab haldusorgan endale 

esitama teatud küsimusi – kes on luba taotlev isik, milleks luba ette nähakse ning millised on 
loataotleja eesmärgid ja kavatsused.

190
 Seega tähendab preventiivne kontroll isiku tegevusele 

eelnevat avaliku võimu poolset kontrolli. Näiteks loamenetluste puhul on tegu kohustusliku 
eelkontrolliga, mille läbimine on vajalik, et tegevusega alustamine oleks lubatav. Sellest tulenevalt on 
ehitusloakohustuslike ehitiste puhul sisuliselt tegu keeluga ehitada enne, kui on saadud pädeva 
asutuse poolne heakskiit.  
 
Kui rääkida pädeva asutuse poolt teostatavast eelkontrollist, siis saab tuua näite kohaliku 
omavalitsuse kui peamise ehitusloa andja kohta. Kohalik omavalitsus peab ehitusloa taotluse saamisel 
üldiselt teostama järgneva kontrolli:  
1) detailplaneeringu või projekteerimistingimuste olemasolu;  
2) ehitusprojekti vastavus planeeringule või projekteerimistingimustele;  
3) ehitusprojekti vastavus ehitisele ja ehitamisele esitatavatele nõuetele, sealhulgas ohutusnõuetele ja 
vajadusel pädeva isiku olemasolu kontroll.  
 
Ülaltoodud loetelu esimese kahe punkti osas on kontrolli teostamine kohaliku omavalitsuse olemuslik 
ülesanne. Kolmanda punkti puhul on tegu olemuslikult riigi ülesandega, mille teostamise osas tuli 
eelnõu koostamisel teha valik.  
 
Järgnevalt käsitletakse järelkontrolli ehk riikliku järelevalve teostamist. Riikliku järelevalve läbiviimise 
käigus tegeletakse eelkõige avalikule korrale tekkida võiva või tekkinud ohuga. KorS § 5 lõigete 1 ja 2 
kohaselt on oht olukord, kus ilmnenud asjaoludele antava objektiivse hinnangu põhjal võib pidada 
piisavalt tõenäoliseks, et lähitulevikus leiab aset korrarikkumine. Korrarikkumine on avaliku korra 
kaitsealas oleva õigusnormi või isiku subjektiivse õiguse rikkumine või õigushüve kahjustamine. Seega 
on ehitusõiguse kontekstis tegu korrarikkumisega, kui rikutakse EhS-st tulenevaid nõudeid või 
eiratakse EhS-s sätestatud keelde. Järelevalve vastavate nõuete või keeldude üle jaguneb erinevate 
haldusorganite vahel vastavalt nende pädevusele. Näiteks on ainult kohalikul omavalitsusel võimalik 
öelda, kas ehitis vastab detailplaneeringus ette nähtud hoonestusalale või ette antud korruste arvule 
vms tingimustele. Samas on ainult Päästeametil pädevus öelda, kas hoone vastab tuleohutust 
puudutavatele nõuetele.  
 
Kehtiva EhSi kohta on toodud probleemina välja, et seal puudub selgesõnaline norm, millal peab 
ehitusjärelevalvemenetluse algatama. Õigusaktides puudub mehhanism, kuidas sundida kohaliku 
omavalitsuse üksust korraldama järelevalvemenetlust. Seetõttu on reaalne, et isegi kui ilmselgelt 
rikutakse EhS nõudeid jääb ehitusjärelevalve passiivseks ning ei algata järelevalvemenetlust. Isik 
saab pöörduda halduskohtusse ainult, kui tegemist on konkreetselt tema õiguste rikkumisega. Kuna nii 
kehtiva ehitusjärelevalve kui riikliku järelevalve pädevus oli kohaliku omavalitsuse ja TJA vahel paljuski 
kattuv, võib küll alati pöörduda järgmise järelevalve asutuse poole. Siiski, ei ole see hea lahendus ja 
õigusriigile kohane. Riigil ja kohalikul omavalitsusel on kohustus tagada isikute põhiõiguste ja –
vabaduste kaitse. Üheks selliseks õiguseks on ka õigus oma õiguste kaitseks. Ehitusõiguse kontekstis 
tähendab õiguste kaitse vaieldamatult ka tõhusat ehitusjärelevalvet.  
 
Itaalias teostavad ehitusjärelevalvet avaliku võimu poolsete ehitustööde üle teevad regioonid kohaliku 
omavalitsuse kaebuse peale, lisaks teavitatakse ka transpordi ja infrastruktuuri ministeeriumi (art 28 
L).  
 
Taani ehitusseaduse §-des 17–25 on sätestatud nii kohaliku omavalitsuse kui ka elamu- ja 
linnaministri õigused ja kohustused seoses ehitamise üle järelevalve teostamisega. Üldjoontes on 
seadusest välja loetav põhimõte, et riiklikku järelevalvet ehitamise ja ehitiste kasutamise üle teostab 
kohaliku omavalitsuse üksus, kes saab teha ettekirjutusi ja määrata trahve, vajadusel lahendab 
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erimeelsusi minister, samuti saab kohaliku omavalitsuse ettekirjutuse kaevata kohtusse. Kohaliku 
omavalitsuse üksus võib kohtu otsuseta nõuda juurdepääsu uurimistoimingute tegemiseks 
eraomandile. Uurimistoimingute eesmärgiks saab olla seaduse, seadusest tulenevate nõuete või 
ehitusloa tingimuste täitmise tuvastamine.  
 
§ 145 lõige 2 sätestab, et kohaliku omavalitsuse üksus teostab riiklikku järelevalvet, täites selleks 
järgmisi ülesandeid: 
2) ehitise, sealhulgas kaldaga püsivalt ühendatud ehitise, ehitamise või ehitusprojekti vastavuse 
kontrollimine detailplaneeringule, projekteerimistingimustele või muudele ehitise asukohast 
tulenevatele nõuetele; 
1) ehitise või ehitamise nõuetele vastavuse kontrollimine; 
3) ehitamise teatise või ehitusloa olemasolu ja nendele kantud andmete tegelikkusele vastavuse 
kontrollimine; 
4) ehitise kasutamise teatise või kasutusloa olemasolu ja nendele kantud andmete tegelikkusele 
vastavuse kontrollimine; 
5) ehitise kasutamise otstarbest tulenevalt selle korrashoiu ja kasutamise nõuete kontrollimine.  
 
Säte koosmõjus lõikega 3 eristab kohaliku omavalitsuse ja Tehnilise Järelevalve Ameti pädevuse. 
Kohalik omavalitsus täidab ehitusjärelevalve teostamisel nii oma olemuslikke kui ka riiklikke 
ülesandeid. Erinevalt kehtivast EhS-st on eelnõuga välistatud kohaliku omavalitsuse ja TJA 
topeltpädevus. Kohalik omavalitsus kontrollib oma olemuslike ülesannete täitmise raames ehitise, 
sealhulgas kaldaga püsivalt ühendatud ehitise, ehitamise või ehitusprojekti vastavust 
detailplaneeringule, projekteerimistingimustele või muudele ehitise asukohast tulenevatele nõuetele. 
Detailplaneeringule või projekteerimistingimustele vastavuse kontrollimine tähendab eelkõige, et 
uuritakse detailplaneeringu või projekteerimistingimuste neid tingimusi, mis on olulised ehitusloa 
andmiseks. Näiteks on sellised tingimused detailplaneeringus sisalduv ehitusõigus, hoonestusala ning 
teenindavate rajatiste asukoht. Projekteerimistingimused sisalduvad analoogseid tingimusi. Ehitise 
asukohast tulenevad kitsendused võivad tuleneda näiteks üldplaneeringust või mõnede ehitiste 
kaitsevööndist. Kuigi ka kolmas lõige räägib ehitise kaitsevööndist, siis seal on silmas peetud 
eriehitiste kaitsevööndeid. Samas on ehitisi, mille kaitsevöönd ei ole EhS-s kajastatud, näiteks 
erinevad vee käitlemisega seonduvad ehitised. 
 
Riiklike ülesannete täitamise raames kontrollib kohalik omavalitsus ülejäänud käesolevas sättes 
nimetatud nõudeid. Ehitise korrashoiu nõuete kontrollimine võib olla nii kohaliku omavalitsuse kui ka 
riigi ülesanne, sõltuvalt selle sisust. Kui korrashoiu sisu on ohutuse tagamine, siis võib tegu olla ehitise 
ohutusele esitatavate nõuetega. Kui korrashoiu sisu on aga heakord, siis on tegu kohaliku 
omavalitsuse olemuslike ülesannetega.  
 
§ 145 lõige 3 sätestab, et Tehnilise Järelevalve Amet teostab riiklikku järelevalvet ja täidab selleks 
käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1–5 sätestatud ülesandeid järgmiselt: 
1) raudteerajatise, survetorustiku ja –anuma, mitut kohalikku omavalitsust läbiva elektripaigaldise, 
sideehitise, lifti, köistee või muu tõsteseadme, riigikaitselise või julgeoleku ehitise või avalikus 
veekogus kaldaga püsivalt ühendamata ehitise nõuetele vastavuse kontrollimine; 
2) riigi eriplaneeringu alusel ehitatud ehitise riigi eriplaneeringule ning muudele nõuetele vastavuse 
kontrollimine; 
3) suurte rahvahulkade kogunemisega ehitiste nõuetele vastavuse kontrollimine;  
4) ehitise kaitsevööndile esitatavate nõuete kontrollimine.  
 
Käesolev säte piiritleb TJA järelevalvepädevuse kohalikust omavalitsusest. Peamiselt teostab TJA 
järelevalvevalvet eriehitise nõuetele vastavuse osas. Ehitisele esitatavad nõuded on sätestatud EhS 
§-s 11 lõikes 2. TJA teostab järelevalvet ehitise mehhaanilise vastupidavuse ja stabiilsuse, 
energiasäästlikkuse ja soojapidavuse, loodusvarade säästva kasutamise, puudega inimeste 
erivajaduste tagamise ja ehitise toimivust ja koostoimimisvõimet puudutavate nõuete üle. Ülejäänud § 
11 lõikes 2 kehtestatud nõuete osas on ette nähtud erijärelevalveorgan. Sama põhimõte käib ka 
ehitusprojekti kontrollimise kohta. Ehitise nõuetele vastavuse kontroll puudutab kõiki ehitisi.  
 
Erandlikel juhtudel, kui TJA on ka ehitus- või kasutusloa andja, on tal kohustus kontrollida vastavate 
haldusaktide olemasolu. Need ehitised käesolevas eelnõus on mitut kohalikku omavalitsust läbiv 
elektripaigaldis ja raudteerajatis.  
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Riigi eriplaneeringu alusel ehitatavad ehitised on loetletud PlanS-s ja selle alusel antud määruses. 
Järelevalve nende ehitiste üle on samuti TJA pädevuses, sest vastavatele ehitistele annab ehitus- või 
kasutusloa TJA.  
 
Lisaks on TJA pädevuses EhS-s sätestatud keelatud tegevus ehitise kaitsevööndis. Loetletud on 
täpsemalt, milliste ehitiste kaitsevööndi nõuete rikkumise menetlemine on TJA pädevuses.  
 
Veel on TJA pädevuses kontrollida suurte rahvahulkade kogunemisega hoonete nõuetele vastavust. 
Suurte rahvahulkade kogunemisega seotud ehitiste definitsioon on eelnõus jäetud lahtiseks. Võib 
leida, et tegu on eelkõige kasutusotstarbe järgi mitteelamutega ning näiteks ka suurte spordi- ja 
puhkerajatistega. Kuna suured rahvahulgad kogunevad ka rajatistes, siis on loobutud kehtivas EhS-s 
olevast sõnastusest, kus kasutati hoone mõistet. Käesolevas eelnõus käsitletakse üldmõistena suurte 
rahvahulkade kogunemisega ehitisi.  
 
§ 145 lõige 4 sätestab, et Tehnilise Järelevalve Amet kontrollib juhuvalikut kasutades statistiliselt 
olulise protsendi ulatuses aasta jooksul antud energiamärgiste nõuetele vastavust. Kontrollimine 
hõlmab: 
1) hoone energiamärgise andmise aluseks olnud sisendandmete ja märgisele kantud tulemuste 
kehtivuse kontrolli; 
2) sisendandmete ja energiamärgisele kantud tulemuste, sealhulgas energiatõhususe parandamiseks 
esitatud soovituste asjakohasuse kontrolli; 
3) hoone energiamärgise andmise aluseks olnud sisendandmete täielikku kontrolli ja märgisele kantud 
tulemuste, sealhulgas energiavajaduse vähendamiseks esitatud soovituste asjakohasuse täielikku 
kontrolli, ning võimaluse korral hoone külastust, et kontrollida energiamärgisele kantud andmete ja 
asjaomase hoone vastavust. 
 
 
§ 145 lõiked 5 – 14 sätestavad valdkondliku järelevalvepädevuse.  
 
Keskkonnaamet teostab riiklikku järelevalvet ehitiste keskkonna- ja looduskaitselise kasutamise ja 
kiirgusohutuse üle. 
 
Keskkonnainspektsioon teostab riiklikku järelevalvet ehitisele esitatavate keskkonnakaitse ja 
loodusressursside kasutamisega seotud nõuete üle kaitsealal, hoiualal, kaitstava looduse üksikobjekti 
piiranguvööndis ja püsielupaigas ning ranna või kalda ehituskeeluvööndis. 
 
Lennuamet teostab riiklikku järelevalvet lennuvälja ja kopteriväljaku lähiümbruses olevate või muudel 
juhtudel lennuohutusega seonduvate ehitiste üle. 
 
Maanteeamet teostab riiklikku järelevalvet riigimaanteede ja nende kaitsevööndi üle. 
 
Muinsuskaitseamet teostab järelevalvet muinsuskaitse alal paiknevate ehitiste üle. 
 
Päästeamet teostab riiklikku järelevalvet ehitise tuleohutusnõuete täitmise üle. 
 
Tervisekaitseamet teostab riiklikku järelevalet ehitise terviseohutuse üle. 
 
Veeteede Amet teostab riiklikku järelevalvet meresõiduohutuse ja sisevetel sõidu ohutusega 
seonduvate ehitiste üle. 
 
Veterinaar- ja Toiduamet teostab riiklikku järelevalvet loomade pidamiseks kasutatavate ehitiste üle.  
 
 
§ 146. Riikliku järelevalve teostamiseks lubatud erimeetmed 
 
Korrakaitseorgan võib käesolevas seaduses sätestatud riikliku järelevalve teostamiseks kohaldada 
korrakaitseseaduse §-des 30, 31, 32, 50 ja 51 sätestatud riikliku järelevalve erimeetmeid 
korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras. 
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Saksa õiguses on sätestatud, et pideva jälgimise käigus on järelevalveasutustel õigus kontrollida 
ehitamise nõuetele ning ehitusloale vastavust, oma ulatuses korrespondeerib kontroll enne tehtud loa 
andmise menetlusele.

191
 Ühtlasi võib järelevalveamet nõuda teatud ehitustööde algusest ning 

lõpetamisest teatamist (MBO § 82 lg 1). 
 
Iirimaal on järelevalve instrumendiks ettekirjutus (inglise keels enforcement notice). Ettekirjutust võib 
teha, kui: 
on alustatud või lõpetatud sellist ehitustööd, millele ehitusmäärused kohalduvad, või on toimunud 
oluline muudatus ehituse kasutuses; 
ehitis või ehitustööd ei ole projekteeritud või tehtud kooskõlas ehitusmäärustega; 
ehitusmääruse rikkumine ei ole selline, mille suhtes võiks ehituskontrolli asutus teha järeleandmisi 
(ehituskontrolli asutusel on õigus teha järeleandmisi ehitusmääruses sätestatud nõuete täitmise osas). 
 
Ettekirjutust ei saa teha, kui ehitustööde lõpetamisest või ehitise kasutusotstarbe muutumisest on 
möödunud viis aastat. Ettekirjutus võidakse adresseerida ehitise omanikule või ehitustööde tegijale. 
Kui isik ei täida ettekirjutust või ei suuda seda täita, võib ehituskontrolli asutus siseneda ehitisse, 
territooriumile jms ning teha, mida on vaja ettekirjutuse täitmiseks (asendustäitmine) ning nõuda 
vastavad kulud kohustatud isikult sisse.  
 
Uus-Meremaal on ehitusjärelevalve õigused (p 222): 
inspekteerida maad, millel ehitustöid hakatakse tegema või tehakse; ehitustöid, mis on tehtud või mida 
tehakse; igat ehitist; 
siseneda valdustesse inspekteerimise eesmärgil või et tuvastada, kas ehitis on ohtlik või 
ebasanitaarne. Eluruumidesse võib siseneda siiski vaid valdaja nõusolekul või kohtu loal (p 226). 
Ehitusjärelevalve meetmed: 
ohtlike, ebasanitaarsete ehitiste suhtes on piirata ehitis taraga, panna üles hoiatussilte ja teha 
ettekirjutusi, et kõrvaldada oht või ebasanitaarsus; 
teha ettekirjutusi; 
rakendada asendustäitmist; 
menetleda rikkumisi, kohaldada karistusi.  
 
 
§ 147. Riikliku järelevalve erisused 
 
Korrakaitseseaduse §-s 50 sätestatud meedet võib kohaldada üksnes sisenemisel ehitisse või selle 
osasse, pärast ehitustoote turule laskmist selle ladustamis-, paigaldus- või müügikohta või ehitustoote 
kasutamiskohta. 
 
 
§ 148. Sunniraha määr 
 
Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib korrakaitseorgan rakendada sunnivahendit asendustäitmise 
ja sunniraha seaduses sätestatud korras. Kohustuse täitmisele sundimiseks on sunniraha ülemmäär 
füüsilisele isikule 1300 ja juriidilisele isikule 6400 eurot. 
 
 
§ 149. – 162. Vastutus 
 
Kehtiv regulatsioon annab vastutuse alused EhS nõuete rikkumise eest. Nii saab karistada nii juriidilist 
kui füüsilist isikut ehitisregistrile valeandmete esitamise eest, andmete muutmisest teatamata jätmise 
eest, nõuetele mittevastava ehitustoote turustamise või ehitisse paigaldamise eest, ehitise omaniku 
kohustuste eiramise eest ja omavolilise ehitamise eest. 
 
Väärteomenetluse kirjeldatud nõuded kehtivad ka juriidilise isiku süüteoasjade puhul, kusjuures 
arvestada tuleb asjaoluga, et juriidiline isik kui õiguslik abstraktsioon saab tegutseda üksnes füüsiliste 
isikute kaudu. Seetõttu eeldab juriidilise isiku karistusõiguslik vastutus süüteokoosseisu, 
õigusvastasuse ja süü tuvastamist konkreetse teo toime pannud juriidilise isiku organi liikmete või 
juhtivtöötaja (füüsilised isikud) käitumises (KarS § 14 lg 1). Kui mõni deliktistruktuuri elementidest teo 
toimepannud füüsilise isiku käitumises puudub, on juriidilise isiku karistamine välistatud. Lisaks eeldab 
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juriidilise isiku karistusõiguslik vastutus seda, et juriidilise isiku organi või juhtivtöötaja 
koosseisupärane, õigusvastane ja süüline tegu oleks toime pandud juriidilise isiku huvides.

192
 

Juriidilise isiku organi või juhtivtöötaja tegutsemine juriidilise isiku huvides ei ole mitte deliktistruktuuri 
iseseisev neljas element, vaid süüteokoosseisu osis. See tähendab, et juriidilise isiku organi või 
juhtivtöötaja poolt juriidilise isiku huvides tegutsemine peab olema tuvastatud koos teiste objektiivse ja 
subjektiivse koosseisu tunnustega enne kui asutakse vaagima õigusvastasuse küsimust.

193
  

 
Seoses juriidilise isiku või juhtivtöötaja tegevusega tuleb arvestada sellega, et paljudes 
väärteokoosseisudes kirjeldatud teod, mille eest on ette nähtud ka juriidilise isiku vastutus, on sellised, 
mida reeglina ei pane toime juriidilise isiku juhtivtöötaja ega organ, vaid tavatöötajad. Sellest tulenevalt 
on kohtupraktikas aktsepteeritud ka seda, et teo paneb toime juriidilise isiku tavatöötaja juhtivtöötaja 
või organi käsul või vähemalt heakskiidul.

194
 Riigikohtu hinnangul võib teoks, mida reeglina ei pane 

vahetult toime juriidilise isiku juhtivtöötaja, lugeda ka ehitise püstitamise ehitusloata. 
 
Riigikohus on  korduvalt selgitanud, et nimetatud andmete kajastamine väärteoprotokolli teokirjelduses 
on vajalik ning vastasel juhul tuleb väärteoasjas menetlus lõpetada, kuna kõiki süüteo tunnuseid ei ole 
võimalik tuvastada.

195
 

 
Nende asjaolude väärteoprotokolli teokirjelduses kajastamise vajalikkus tuleneb sellest, et vastavalt 
VTMS §-le 87 ei või kohus väljuda väärteoprotokollis või kiirmenetluse otsuses sisalduva 
väärteokirjelduse piiridest.

196
 Kuna juriidilisele isikule saab mingit tegu omistada vaid KarS § 14 lg 1 

sätestatud tingimustel, peabki juriidilise isiku väärteoasjas väärteoprotokolli või kiirmenetluse otsuse 
teokirjeldusest nähtuma ka see, kas kõnealused tingimused on täidetud. 
 
Taani ehitusseaduse kohaselt karistatakse trahvidega seda, kes 
- alustab ehitustööd, võtab ehitustöö kasutusele või üldiselt käivitab meetmed, ilma et tal oleks selleks 
olemas seaduses või kooskõlas seadusega välja antud eeskirjades ettenähtud luba, või kes teeb 
ehitustööd või võtab muid eelnevat luba nõudvaid meetmeid mingil muul viisil, kui asjaomane 
ametiasutus on lubanud, 
- jätab tähele panemata loas sisalduvad tingimused, mis on kindlaks määratud seaduse või kooskõlas 
seadusega kehtestatud sätete kohaselt, 
ei ole täitnud korraldust või keeldu, mis on antud seaduse või kooskõlas seadusega kehtestatud 
sätete kohaselt, 
- jätab tegemata hooldustööd, mis aitavad vältida  ehitise elanike või muude isikute ohtusattumist. 
Kui ehitustöö on tehtud ebaseaduslikul viisil, karistatakse töö eest vastutajat või töö teostajat või 
vastavalt asjaoludele ka mõlemat. Töö tellija võetakse vastutusele üksnes siis, kui viimane ei suuda 
tõestada, et süüdi on keegi teine või kui ta on aidanud teadlikult rikkumist sooritada, olles teo 
ebaseaduslikkusest teadlik, või kui võib oletada, et ta oli sellest teadlik. Sellisel juhul võidakse 
asjaolusid arvesse võttes vabastada isikud kriminaalvastutusest. 
 
Trahviga karistatakse ka neid isikuid, kes ehitusel kasutamiseks toodavad või müüvad selliseid 
ehitusmaterjale, mida kooskõlas kehtivate ehituseeskirjadega kõnesoleva ehituse puhul seaduslikult 
kasutada ei tohi. Rikkumiste eest võib äriühinguid jms (juriidilised isikud) võtta kriminaalvastutusele 
karistusseaduse eeskirjade kohaselt.   
 
Norra ehitus- ja planeerimisseaduse XVIII peatükk sätestab kriminaalvastutuse alusel ehitusalaste 
rikkumiste juhuks. 
Seaduse § 110 – 112  kohaselt karistatakse trahvidega isikut, kes tahtlikult või hooletuse tõttu: 
- projekteerib või teostab projekti vastuolus käesoleva seaduse või käesoleva seaduse alusel antud 
sätetega, kui sellega võib kaasneda või on kaasnenud isikukahju või oluline materiaalne kahju, 
- teostab või laseb teostada projekti ilma vastava vajaliku loa olemasoluta või vastuolus sellise loa 
tingimustega või kui projekt on vastuolus seadusega. 
- kasutab või laseb kasutada ehitist või ehitise osa, tarindit või maad ilma vajaliku loa olemasoluta, või 
vastuolus seaduse vastavate sätetega või ilma et projekti või kasutuse suhtes oleks tehtud erand 

                                                      
192

 RKKK 15.03.2004, 3-3-1-7-04. 
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 RKKK 6.05.2005, 3-1-1-137-04. 
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 RKKK 28.09.2004, 3-1-1-82-04; 10.02.2006, 3-1-1-145-05 
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 RKKK 3-1-1-82-04; 3-1-1-121-04; 3-1-1-131-04; 3-1-1-9-05; 3-1-1-22-05; 3-1-1-70-05; 3-1-1-25-06; 3-1-1-80-06; 3-1-1-64-07; 
3-1-1-84-07  
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 RKKK 3-1-1-75-03  
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omavalitsusüksuse arengukava maakasutusliku osaga, maakasutuse või hoonestuse 
detailplaneeringuga vastuolus oleva projekti teostamiseks või kasutuselevõtuks vastavalt,  
- projekteerib, teostab või laseb teostada projekti ilma, et töid teeks kas vastavalt sertifitseeritud 
vastutav projekteerija või vastavalt sertifitseeritud vastutav isik, 
kasutab või lubab kasutada valmis ehitist jms ilma valmimistõendi, ajutise kasutusloa või vajaliku 
opereerimisloa olemasoluta, 
- teostab projekti järelevalvet vastuolus seaduse või käesolevale seaduse alusel antud sätetega; 
esitab ametivõimudele või kesksele sertifitseerimisorganile ebaõiget või eksitavat teavet. 
märgistab toote CE-märgistusega ilma selleks vajalike eelduste olemasoluta või ei esita 
järelevalveasutusele andmeid või ei võimalda järelevalve käigus juurdepääsu tootele, ruumidele, alale 
või muule piirkonnale. Sellise toote müügile kaasaaitamist karistatakse samal viisil, 
- kirjalikule ettekirjutusele vaatamata ei täida kohustust hoida ehitis ja paigaldised heas korras või 
vastavat ohutusmeetmete võtmise kohustust 
- ei täida kirjalikku ettekirjutust hoone või hoone või rajatise säilinud osade likvideerimiseks või krundi 
heakorrastamiseks, 
- ei täida kirjalikku ettekirjutust ehitustehniliste paigaldiste tekitatud koormuse heastamise meetmete 
võtmiseks; 
- ei täida ehitus- ja planeerimisseaduse, riiklike või kohalike määruste kohustusi või keeldusid; 
- erilist ettekirjutust või keeldu, mis on antud mõne sellise sätte alusel, kui kohalik omavalitsus on 
asjassepuutuvat isikut eelnevalt kirjalikult teavitanud kriminaalvastutuse tekkimisest juhul, kui asjaolu 
ei seata korda määratud tähtaja jooksul ning see tähtaeg on ületatud. 
 
Arvestatud on põhimõtet, et kõikide põhimõtteliste nõuete rikkumisel on võimalik teha väärteokaristus. 
Karistused kehtivad nii üld- kui ka eriosa kohta ühtemoodi. Väärteokaristused on esitatud eelnõus 
suhteliselt üldised, et katta kõik võimalikud rikkumised. Väärteokaristuste koosseisudele on avalike 
konsultatsioonide tulemusel enamasti lisatud ohu põhjustamise kriteerium või ohtliku ehitise ehitamine.  
 
Väärteokaristused on sätestatud järgnevalt: 
- ehitisele esitatavate nõuete rikkumine; 
- ehitamisele esitatavate nõuete rikkumine; 
- nõuetele mittevastava ehitise projekteerimine; 
- ehitamise dokumenteerimise nõuete rikkumine; 
- andmete säilitamise kohustuse rikkumine; 
- valeandmete esitamine; 
- ehitamise teatise esitamata jätmine; 
- ehitusloata ehitamine; 
- ehitise kasutamise teatise esitamata jätmine; 
- kasutusloata kasutamine; 
- ajutise ehitise lammutamata jätmine; 
- avalikust veekogust kaldaga püsivalt ühendamata ehitise lammutamata jätmine; 
- ebaseaduslik tegevus ehitise kaitsevööndis. 
 
 
Seadustiku lisad 1 ja 2  
 
EhS lisade loomise eesmärk on tuua täiendavat õiguslikku selgust teavitamis- ja loakohustuse 
regulatsiooni. Teavitamis- ja loakohustuse olemus on täpsemalt lahti seletatud vastavate paragrahvide 
juures. Normitehnika eeskiri § 31 alusel on seaduse lisana lubatud tabelid, vormid, näidised, kaardid, 
kavandid, skeemid või muud sama laadi materjalid, mis vormistatakse seaduseelnõu osaks olevate 
lisadena, kui nende kehtestamiseks ei anta volitusnorme. Kui seaduse teksti arusaadavuse 
seisukohalt on see oluline, siis võib tabeleid kasutada ka seaduseelnõu tekstis. Seadustiku lisa omab 
seadusega võrdset õigusjõudu.  
 
Esmalt selgitatakse seadustiku lisa 1 ja 2 sisu ja koostamise põhimõtteid. Teavitamis- ja 
loaregulatsioon on üles ehitatud ühest küljest ehitiste liikidele ning teisest küljest ehitisega seonduvale 
tegevusele. Kuna ehitise eriliike on palju ning teavitamis- või loakohustus erineb ka ehitise suurusest 
tulenevalt, otsustati selguse huvides seaduse lisa koostamise kasuks. Olemasolevad lisad 1 ja 2 on 
käsitletavad töögrupi ettepanekutena, mistõttu saab aruteludes neid täpsustada ja vajadusel muuta. 
Lisade koostamisel võeti aluseks olemasolev lubasid või kirjalikku nõusolekut puudutav normistik ning 
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jagati ehitised vastavalt, kas teavitamis- või loakohustuslikuks. Lisaks on arvestatud erinevaid ehitise 
kasutamise otstarbeid ning vajadusel tehtud erisusi suuruste järgi.  
 
Tabelid on koostatud pidades silmas järgnevaid põhimõtteid: 
1. ehitise ohutus, avalik kasutatavus või avalik huvi – tegu on üldiste parameetritega, mille alusel 
töögrupp otsustas, kas ehitis peaks olema teavitamis- või loakohustuslik või vastavatest kohustustest 
vabastatud; 
 
2. ehitusprojekti esitamise vajadus – kui ehitis ei vasta esimesele kriteeriumile, kuid ehitamise kohta 
käiv teave, eelkõige ehitusprojektis sisalduv teave, on avaliku võimu jaoks oluline (nt järelevalve 
teostamiseks), on ehitise ehitamisest vajalik teavitada ning teatisele lisada ehitusprojekt; 
 
3. ehitusloa- ja kasutusloakohustuslikkuse eristamine – ehitise ehitamine võib vajada avaliku võimu 
kontrolli, kuid selle kasutamise kontrollimise osas võib haldusorgani põhjaliku kontrolli nõue puududa. 
Eristamine võimaldab regulatsiooni rakendada paindlikult ja vähendab halduskoormust. Riikliku 
järelevalve teostajal on võimalik valida, millal ta kontrollib ehitisele ja ehitamisele esitatavatele 
nõuetele vastavust; 
 
4. teavitamis- või loakohustuslikud on ainult teatud ehitistega seonduvad tegevused – need tegevused 
on hoonete püstitamine, rajatiste rajamine või seadmete paigaldamine, rekonstrueerimine, 
laiendamine, osade asendamise samaväärsetega ning lammutamine.  
5. ehitise suurust märkiva kriteeriumi juures on peetud silmas, et ehitisega seonduvate muudatuste 
tegemisel tuleb loa- või teavitamiskohustuse kasutamisel arvestada lõpptulemust. Suuruste 
arvutamisel on lähtutud ehitisealusest pinnast (ehitise horisontaalprojektsiooni pind, mille hulka 
arvatakse ka ehitise väljaulatuvad osad ning sammastel olev ehitise osa).  
 
Näiteks: 
1) olemasoleva 40 m

2 
elamu laiendamine üle 33% - kui tulemus on üle 60 m

2
 hoone, siis tuleb lähtuda 

60m
2
 hoonele esitatavatest nõuetest ehk tuleb taotleda ehitusluba;  

2) olemasolevale 15 m
2
 mitteelamule kahe korruse peale ehitamine – kui selle tulemus on üle 5 m 

kõrge hoone, siis tuleb lähtuda kuni 20 m
2
, kuid üle 5 m hoonetele sätestatud nõuetest.  

 
EhS ehitamise mõistet on muudetud ning selle kohaldamisala on tunduvalt laiem kui kehtivas EhS-s. 
Selle muudatuse peamine eesmärk oli lõpetada vaidlused ehitise ja ehitamise mõiste üle ning tagada, 
et asi, mille eesmärk seda ehitisena kasutada, vastaks vähemalt EhS põhimõtetele, sealhulgas eriti 
ohutuse põhimõttele. Samas ei pidanud töögrupp vajalikuks täielikult muuta olemasolevat arusaama 
avaliku võimu kontrolli vajavatest tegevustest. Seega on tabelis kirjeldatud tegevuste juures jäädud 
kehtivale EhS-le sarnase mõistekasutuse juurde.  
 
Lisa 1 ja 2 esimesed osad kohalduvad hoonetele. Hoonete puhul on võimalik eristada elamuid ja 
mitteelamuid. Hoonete suuruste eristamisel on lähtutud kehtivast EhS-st.  
 
Lisa 1 ja 2 teine osa käsitleb rajatisi ning põhineb eriosade struktuuril. Rajatiste teavitamis- või 
loakohustuslikuks jagamise osas lähtuti samuti ülaltoodud põhimõtetest. Erisus on tegevuste 
jagunemises – laiendamist ei eristata protsentuaalselt. Kui eriosad reguleerivad ka hooneid, siis 
kohaldatakse neile hoonete vastavat osa ja üldosa regulatsiooni, niivõrd, kui see on asjakohane. 
Rajatiste liigitusel on samuti lähtutud ehitise kasutamise otstarvete loetelust.  
 
Kui mõnda olemuselt ehitisena defineeritavat asja ei ole lisas 1 või 2 nimetatud, tähendab see, et 
ehitise on vabastatud nii teavitamis- kui ka loakohustusest. Vastava ehitise osas tuleb järgida üldisi 
ehitistele ja ehitamisele esitatavaid põhimõtteid.  
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IV. EELNÕU TERMINOLOOGIA 
 
Seaduses on kasutatud kehtivas õiguses kasutuses olevat terminoloogiat. Uusi termineid on 
kasutusele võetud minimaalselt ja neid on vastavate sätete juures ka selgitatud. Näiteks on veidi 
muudetud ehitise mõistet, täpsustades seda nii, et ka varasema mõiste kohaselt ehitise mõiste alt 
välja jäävaid, kuid olemuslikult ehitisena kasutatavad objektid oleksid siiski ehitisena käsitletavad. 
 
Samuti on senise termini „ekspertiis“ asemel kasutusele võetud termin „audit“. Termini „ekspertiis“ 
kasutamine on praktikas tekitanud segadusi, kuna EhSi alusel tehtav ekspertiis ei ole sama, mis 
kohtumenetluses tehtav kohtuekspertiis. Ekspertiisi tellimise asemel kasutatakse mõistet „üle 
kontrollimine“.  
 
Sõna „rekonstrueerimine“ asemel kasutatakse sõna „ümberehitamine“, sest viimane on eestikeelne 
ning annab paremini edasi mõiste sisu. Rekonstrueerimine on eelnõus jäetud sulgudesse, et 
avalikkuse jaoks oleks arusaadav mõiste asendamine.  
 
 
V. EELNÕU VASTAVUS EUROOPA LIIDU ÕIGUSELE 
 
Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele on kirjeldatud iga ehitise liigi juures läbivalt. Eelnõu vastab 
Euroopa Liidu õigusele. Vastavustabel Euroopa Liidu õigusele on lisatud seletuskirjale.  
 
 
VI. SEADUSTIKU MÕJUD JA SEADUSTIKU RAKENDAMISEGA SEOTUD RIIGI JA KOHALIKU OMAVALITSUSE 

TEGEVUSED, EELDATAVAD KULUD JA TULUD 
 
Kavandatav muudatused

197
 on kokkuvõtlikult järgnevad: 

 
- Erivaldkondade ja –ehitiste reeglite koondamine ja ühtsete õiguslike aluste loomine. Koondatud on 
järgnevaid ehitisi puudutavad valdkonnad: üldehitised, elektripaigaldised, sideehitised, survetorustikud 
ja –anumad, raudteeinfrastruktuur ning seda teenindavad rajatised, lift köistee ja muud tõsteseadmed, 
teed, ehitised avalikus veekogus ning riigikaitse ja julgeoleku ehitis. Lisaks on seadustikus reguleeritud 
nõudeid energiatõhususele ning ehitise kaitsevööndile, ühildatud järelevalve ja vastutuse sätteid;  
 
- Kohaldamisala piiritlemine ja seostatus teiste õigusvaldkondadega ning selgete põhimõtete 
sätestamine, sealhulgas hea ehitustava, ohutuse, keskkonnasäästlikkuse ning asjatundlikkuse 
põhimõtte kehtestamine;  
 
- Eeltoodud valdkondades on loodud ühtsed mõisted ja menetlusnormid. Eelkõige on toodud ühtsetele 
alustele ehitise kui erilise asja tunnused ja täpsustatud ehitamise mõistet. Menetlusnormidest on 
eemaldatud dubleerivad ja vastukäivad kohustused, mis eelduslikult peaks vähendama 
halduskoormust ning võimaldama üksikisikul seadust selgemini rakendada. Ühtsed menetlusnormid 
vastavad haldusmenetluse seadusele ning arvestavad valdkonnas olulist kohtupraktikat, mis peaks 
omakorda tagama üksikisikute õiguste kõrgema kaitse; 
 
- Varasemalt põhjalikumalt on reguleeritud ka projekteerimistingimuste andmise regulatsiooni, 
sätestatud on projekteerimistingimuste sisu, andmise alused, menetlus, sealhulgas menetlustähtajad 
ja kaasamine; 
 
- Eelnõu võrdsustab ettevõtjate konkurentsitingimusi. Kaotatakse rangemad siseriiklikud nõuded meie 
ehitusalal tegutsevatele ettevõtjatele (loareservatsioon, sh registrikanne). Tööde tellijatel ja tööandjate 
vabadus valida isikuid kellelt ehitustööd tellida või keda tööle võtta, suureneb. Avaliku võimu 
sekkumine väheneb ja on senisest eesmärgipärasem. 
 
Sihtgrupp 
 
Eelnõu sihtgrupp on suur. Eelnõu mõjutab nii üksikisikuid, riigiasutusi, kohalikke omavalitsusi kui ka 
ettevõtjaid. Hinnanguliselt võib öelda, et mõjutatud on kõik kohalikud omavalitsused (käesoleva 
seisuga 226), riigiasutused (vähemalt 9) ning üksikisikud, kes puutuvad kokku planeerimismenetluse, 
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 Numbrilised viited pärinevad 2011. aastast.  
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loamenetluse või järelevalvega ehitusvaldkonnas. Ettevõtjaid puudutab käesolev eelnõu, sest 
reguleeritakse nende tegevusõigustega seonduvat.  
 
Uuritud kohalikes omavalitsustes oli detailplaneeringutega seonduvaid menetlusi linnades aastas 
keskmiselt 50

198
, linnalähedases kohalikus omavalitsuses 10 ning äärealal 3. Projekteerimistingimusi 

anti keskmiselt aastas 68
199

 korral. Ehituslubasid (hooned ja rajatised) anti linnalistes kohalikes 
omavalitsustes aastas keskmiselt 3093, linnalähedastes 473 ning äärealadel 241. Kasutuslubasid 
(hooned ja rajatised) anti aastas keskmiselt linnalistes kohalikes omavalitsustes 1786, linnalähedastes 
kohalikes omavalitsustes 583 ning äärealadel 193.  
 
Riigiasutustest mõjutab käesolev eelnõu eelkõige Tehnilise Järelevalve Ametit (TJA). Lisaks on veel 
seoses järelevalvepädevusega mõjutatud Keskkonnaamet, Keskkonnainspektsioon, lennuamet, 
Maanteeamet, Muinsuskaitseamet, Päästeamet, Tervisekaitseamet, Veeteede Amet ja Veterinaar- ja 
Toiduamet. 
 
Üksikisikute seisukohast tuleb silmas pidada, et ülaltoodud menetlustes osalevad üksikisikut taotleja, 
omaniku või kaasatavana. Kui taotlus menetluse algatamiseks on lubatud teha mõnel teisel isikul, 
tuleb omanik menetlusse kaasata. Samuti tuleb erineval viisil menetlusse kaasata muud puudutatud 
või huvitatud isikud. Seega on käesoleva eelnõu reguleerimisalast puudutatud üksikisikute ring 
mitmekordne, võrreldes välja toodud menetluste arvuga.  
 
Analüüsi andmetel tegutses Eestis ehitusalal 5689 ettevõtjat. Ettevõtjaid puudutab regulatsioon kutse- 
ja majandustegevusele esitatavate nõuete leevendamise kaudu. Ehitusettevõtjad tegid 2011. a Eestis 
ehitustöid

200
 kokku 2867,6 miljoni euro eest.  

 
Kaasnev mõju 
 
Eelnõuga võivad kaasneda järgmised mõjud. 
 
1. Mõju riigiasutuste ja kohalike omavalitsuse asutuste korraldusele ning avaliku sektori kuludele ja 
tuludele: 
 
 1) Mõju riigiasutustele 
 

 - eelkõige kaasneb mõju TJA-le. TJA järelevalvepädevust ehitusvaldkonnas täpsustatakse 
ning eelnõu kohaselt kaotatakse kohaliku omavalitsuse ja TJA dubleeriv järelevalvepädevus. 
Talle jäävad ainult raudteerajatise, survetorustiku ja –anuma, mitut kohalikku omavalitsust 
läbiva elektripaigaldise, sideehitise, lifti, köistee või muu tõsteseadme, riigikaitselise või 
julgeoleku ehitise või avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata ehitise nõuetele 
vastavuse kontrollimine, riigi eriplaneeringu alusel ehitatud ehitise riigi eriplaneeringule ning 
muudele nõuetele vastavuse kontrollimine, suurte rahvahulkade kogunemisega hoonete 
nõuetele vastavuse kontrollimine ja ehitise kaitsevööndile esitatavate nõuete kontrollimine. 
Võrreldes kehtiva EhS-ga väheneb TJA järelevalvepädevus kohaliku omavalitsuse 
pädevusega dubleerivas osas. See tähendab, et TJA ei pea enam reageerima igasuguseid 
kaebusi puudutavas osa.  
 
2011. aastal oli TJA-l ehitise ja ehitamise nõuetele vastavuse kontrollimisega seonduvalt 55 
erinevat menetlust. Kuna statistikas ei ole välja toodud menetluste arvu ehitise liikide kaupa, 
siis ei ole võimalik öelda, kui suures ulatuses TJA koormus täpselt väheneb.  
 
TJA-le lisanduvad mitut kohalikku omavalitsust läbiva, riigikaitselise ja julgeoleku ning riigi 
eriplaneeringu alusel ehitatavate ehitiste lubade andmine ning järelevalve teostamine. Kuna 
tegu on mitte igapäevaselt ehitatavate ehitistega ning vastavaid menetlusi aastas võib olla 2-3, 
siis ei peaks nendest tõusetuv mõju olema oluline.  
 

                                                      
198

 Uuritud kohalikest omavalitsustest jäeti välja Tallinn, Tartu ja Pärnu, kuna seal oli detailplaneeringute arv aastas üle 120 ning 
see erineb oluliselt ülejäänud uuritud linnadest.  
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 Erandlik Tallinn, kus projekteerimistingimusi anti 954 juhul.  
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 Ehitustööd - tellijale müüdud ja oma tarbeks tehtud ehitustööde maksumus. Ehitustööd sisaldavad alltöövõtutööde 
topeltarvestust. 



152 
 

Lisatud on pädevusejaotust täpsustavad sätted, kus ehitus- või kasutusloa annab TJA, kui 
ehitusloa taotlus sisaldab nii kohaliku omavalitsuse kui ka TJA pädevuses olevaid ehitisi, 
pädevad on mitu riigiasutust või kui ehitatakse riigi eriplaneeringu alusel. Eelduslikult seondub 
topeltpädevus side- ja raudteevaldkonnaga, seega ei ole tegu pädevuse olulise laiendamisega 
ning selle mõju ei ole oluline. 
 
- eelnõuga kaasneb mõju ka teistele varasemalt mainitud järelevalveasutustele. Kuna antud 
järelevalveasutused peavad enda pädevuse ulatuses teostama järelevalvet ka kehtiva õiguse 
alusel, siis ei too eelnõu nende jaoks kaasa olemuslikke muudatusi. Teiste järelevalveasutuste 
pädevusi ei laiendata.  

 
 2) Mõju kohalikele omavalitsustele 
 

- varasemast põhjalikumalt on reguleeritud projekteerimistingimuste andmine. Seoses 
projekteerimistingimuste andmisega on piiratud vastavate tingimuste andmise aluseid. See 
tähendab, et kitsendatud on juhte, millal tuleb projekteerimistingimused anda. Kehtivas EhS-s 
tuli projekteerimistingimused anda ehitise püstitamiseks või laiendamiseks, kui puudus 
detailplaneeringu kohustus või lisatingimustena detailplaneeringu juurde. Täpsustatud ei 
olnud, kui suure või millist tüüpi ehitisele projekteerimistingimused antakse. Eelnõu kohaselt 
on projekteerimistingimuste andmine piiratud ainult ehitusloakohustuslike hoonete või olulise 
avaliku huviga rajatistega. Lisaks on piiratud võimalusi, millal võib projekteerimistingimusi 
anda lisaks detailplaneeringule. Seega peab eelduslikult vähenema antavate 
projekteerimistingimuste hulk. Veel on ühtlustatud ja täpsustatud projekteerimistingimuste 
menetlust, mis tähendab, et piiritletud on ka antavate projekteerimistingimuste sisu ja 
menetlusaeg. Menetluse ühtlustamine võimaldab kõrvaldada erisused erinevate kohalike 
omavalitsuste vahel.  
 
- lisaks on selgemini reguleeritud ehitus- ja kasutusloa menetlus. Ette on antud täpsemad 
kaalutlusõiguse piirid, mis peaks võimaldama viia menetlusi läbi kiiremini. Menetluste 
pikkuseks on sätestatud kuni 30 päeva. Vastava päevade arvu sisse peab mahtuma ka 
erinevate asutuste ja isikute kaasamine. Menetlus on kirjutatud viisil, et seda oleks võimalik 
läbi viia elektrooniliselt. Load võib samuti anda elektrooniliselt ehitisregistrisse, kui isikute 
menetluslikud õigused on tagatud. Elektrooniline menetlus võiks olla kohaliku omavalitsuse 
seisukohast kiirem ning efektiivsem.  
 
- kuna kaotatud on kirjaliku nõusoleku regulatsioon (nn väike ehitusluba) ja asendatud see 
teavitamisega, väheneb ehituslubade menetlemise kohustus. Kuna läbi viidavate menetluste 
arv väheneb, võiks eelduslikult vabaneda ressurss senisest põhjalikuma riikliku järelevalve 
teostamiseks. Sarnaselt ehitamisele on kasutusloa kohustus teatud osas asendatud 
kasutamisest teavitamisega. Vastav muudatus vähendab kasutusloa menetlemise kohustust.  
 
- lisaks mõjutab kohalikke omavalitsusi asjaolu, et ehitus- ja kasutuslubasid annab 
erandjuhtudel TJA. See tähendab, et keerukamaid loamenetlusi, mis eeldavad suure isikute 
ringi kaasamist ning koostööd teiste kohalike omavalitsustega, ei pea kohalik omavalitsus 
enam tulevikus läbi viima. See vähendab samuti nende töökoormust ja võimaldab vabaneva 
ressursi suunata muudele ehitusvaldkonnaga seonduvatele tegevustele.  

 
 
2. Majanduslik mõju 
 
A. Mõju riigiasutuste ja kohalike omavalitsuse asutustele 
 
 1) Mõju riigiasutustele 
 

- riigiasutustest kaasnevad majanduslikud mõjud eelkõige TJA-le. Kaasneb täiendav kohustus 
anda mitut kohalikku omavalitsust läbiva elektripaigaldise projekteerimistingimused. Kuna 
projekteerimistingimuste eest on võimalik võtta riigilõivu 25 eurot, siis peaks eelduslikult olema 
kaetud menetluse ja ka järelevalvega seonduvad kulutused. 
 



153 
 

- TJA-le lisandub kohustus viia läbi survetorustiku ja –anuma, mitut kohalikku omavalitsust 
läbiva elektripaigaldise, sideehitise, lifti, köistee või muu tõsteseadme, riigikaitselise või 
julgeoleku ehitise loamenetlused. Loamenetluste läbiviimise eest on sätestatud riigilõiv 128 
eurot ühe ehitise kohta.  
 
- seoses järelevalvefunktsioonide täitmisega vähenevad TJA kulutused. Esitatud statistika 
kohaselt oli TJA-l 2011. a kokku 163 menetlust, millest järelevalvemenetlusi oli 122 ning 
ettekirjutusi tehti 41 korral. Kuna eelnõuga eristatakse selgelt kohaliku omavalitsuse ja TJA 
järelevalvepädevus, peaks TJA pädevus vähenema ning sellest tulenevalt vähenema ka 
ressursivajadus.  
 
- eelnõuga kaotatakse suures osas (rakendub täiendav ülemineku periood) majandustegevuse 
registri (edaspidi MTR) kohustuslik registreering ning ehitusalal tegutsevad ettevõtjad 
vabastatakse kohustusest riigile oma pädevust tõendada. Seega väheneb TJA kohustus 
kontrollida MTR registreeringuid ning viia läbi järelevalvemenetlusi. 2011. aastal kontrolliti 127 
juhul MTR registreeringut ning tehti 41 ettekirjutust. Üheksal juhul kustutati vastav MTR 
registreering. 

 
 2) Mõju kohalikule omavalitsusele 
 

- projekteerimistingimuste andmise eest saab eelnõu kohaselt küsida riigilõivu 25 eurot. 
Kehtiva EhS kohaselt oli lõivuvaba projekteerimistingimuste andmine lõivuvaba. Eelduslikult 
peaks sätestatav lõiv katma projekteerimistingimuste menetlemise kulu, mis oli analüüsi 
kohaselt linnalistes kohalikes omavalitsustes ühe taotluse kohta 11,38. Ülejäänud makstava 
lõivu eest peab kohalikul omavalitsusel olema võimalik teostada järelevalvet 
projekteerimistingimuste järgimise üle.  
 
- ehitus- ja kasutusloa eest võetavat riigilõivu on vähendatud ning sätestatud on ühtne riigilõiv 
128 eurot. Riigilõivu aluste arvutamise muutmine oli eelnõus vajalik, et lisaks hoonetele saaks 
küsida riigilõivu ka rajatiste eest (fikseeritud summale lisandus tasu m

2
 eest). Vähendamise 

põhjus oli, et analüüsi käigus selgus, et kohalike omavalitsuste kulu ühe ehitus- ja kasutusloa 
taotluse menetlemisel oli vastavalt linnalistes kohalikes omavalitsustes 11,38, linnalähedastes 
7,75 ning äärealadel 9 ja 6 eurot. Kui sellele lisada riikliku järelevalve ülesande täitmise kulu, 
mis on oma olemuselt riiklik ülesanne, siis peaks suurem osa makstavast riigilõivust 
võimaldama nimetatud ülesandeid täita. 
 
- ehitus- ja kasutuslubade taotlemise juhte on vähendatud. Mitmetes olukordades on 
loakohustus asendatud teatise esitamise kohustusega. Kohalik omavalitsus ei pea teatise 
saamisel viima läbi põhjalikku eelkontrolli. Kui kohalik omavalitsus soovib esitada täiendavaid 
nõudeid ehitamise või kasutamise teatise alusel ehitatavale või kasutatavale ehitisele, siis on 
tal võimalus lähtuda loamenetluse sätetest. Kui kohalik omavalitsus ei soovi esitada 
täiendavaid nõudeid, siis ei pea ta esitatud taotlusele vastama, mis hoiab kokku tööjõule 
kuluvat aega, kes ei pea vastavaid dokumente menetlema ega koostama.  
 

B. Mõju erasektorile 
 

- mõju erasektorile kaasneb ühest küljest ettevõtjatele ning teisest küljest üksikisikutele, kes 
soovivad ehitada või ehitist kasutada.  
 
- mõju erasektorile, eelkõige ehitusalal tegutsevatele ettevõtjatele tuleneb eelkõige 
tegevusõiguste regulatsiooni muutmisest. Eelnõuga kaotatakse valdavalt (jääb 
üleminekuperiood vastavalt rakendusseadusele) MTR registreeringu kohustus. MTR 
registreeringust tõusetuv kulu ettevõtjale seisnes riigilõivus ning ajas, mis kulutati registrile 
andmete edastamisele.  
 
- ehitise garantii sisu on piiratud avalik-õiguslike nõuete järgimise kohustuse tagamisega, mis 
vähendab ettevõtjate kohustust garantiiga tagatavate kohustuste suhtes. Lisaks võimaldab 
piiratud avalik-õiguslik garantii ettevõtjatel ja üksikisikutel paindlikult kokku leppida 
eraõiguslikes lisatagatistes.  
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- loamenetluse kohustuslikkust ning riigilõive on vähendatud, mis vähendab ettevõtjate ja 
üksikisikute poolt tehtavaid kulutusi ehitamisele ja ehitise kasutamisele. Lisaks on täpsustatud, 
kuidas menetleda mitut erinevat ehitist koos ühes loamenetluses. Ühtlustatud loamenetlused 
võimaldavad saada ehitus- või kasutusloa kiiremini ning lühendavad menetluste kuluvat aega. 
 
- loamenetlused on eelnõus eelduslikuna elektrooniliselt, mis peaks muutma seni kehtinud 
praktikat, kus ettevõtted ja üksikisikud teevad kulutusi erinevate ametiasutuste kooskõlastuste 
saamiseks. Kuna eelistatud on elektrooniline menetlus, siis ei tule teha kulutusi dokumentide 
paljundamisele ja kirjade saatmisele.  

 
 
3. Sotsiaaldemograafiline mõju –  
 

- kaasneb mõju tööturule, sest kaotatakse registreerimiskohustus MTR-s. 
Registreerimiskohustuse kaotamine võimaldab paindlikumalt asuda pakkuma teenuseid 
ehitusvaldkonnas (v. a ohtlikes või väga keerulistes valdkondades). Mõju on oluline, sest see 
puudutab suurt osa ehitusvaldkonnas tegutsevatest ettevõtjatest. Võimalikud kõrvalmõjud on 
preventiivse riigipoolse kontrolli vähenemine ehitusalal tegutsevate isikute üle. Samas on 
MSÜS-ga tagatud nõudeid rikkuvate ettevõtete üle riikliku järelevalve teostamine. 
 
 

Rohkem teavet hinnatud mõjude kohta kehtiva EhS ja eelnõu võrdluses on kättesaadav: 
https://ajaveeb.just.ee/planeerimisseadusjaehitusseadus/  
 
 
VII. RAKENDUSAKTID 
 
Kavandatud on järgnevate rakendusaktide väljatöötamine: 
 

1. Majandus- ja kommunikatsiooniminister võib määrusega täpsustada ehitisele esitatavaid 
nõudeid. Ehitisele esitatavaid nõudeid võib Vabariigi Valitsuse volitusel kehtestada määrusega 
ka mõni teine asjakohane minister. 

2. Majandus- ja kommunikatsiooniminister võib määrusega kehtestada ehitamisele esitatavad 
nõuded. Ehitamisele esitatavaid nõudeid võib Vabariigi Valitsuse volitusel kehtestada 
määrusega ka mõni teine asjakohane minister. 

3. Majandus- ja kommunikatsiooniminister kehtestab määrusega ehitusprojektile esitatavad 
nõuded. Ehitusprojektile esitatavaid nõudeid võib Vabariigi Valitsuse volitusel kehtestada 
määrusega ka mõni teine asjakohane minister 

4. Majandus- ja kommunikatsiooniminister või Vabariigi Valitsuse volitusel muu asjakohane 
minister kehtestab määrusega: 

1) ehitusprojekti kontrollimisele esitatavad nõuded, sealhulgas täpsemad kriteeriumid 
kõrgendatud riskiga ehitise määratlemiseks; 

2) ehitustehniliste uuringutele esitatavad nõuded, sealhulgas uuringutulemuste 
vormistamisele ja nende esitamisele. 

5. Majandus- ja kommunikatsiooniminister või Vabariigi Valitsuse volitusel muu asjakohane 
minister kehtestab määrusega: 

1) ehitamise dokumenteerimisele esitatavad nõuded; 
2) dokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded, sealhulgas täpsustades 

millised dokumendid tuleb üle anda. 
6. Majandus- ja kommunikatsiooniminister või Vabariigi Valitsuse volitusel mõni muu asjakohane 

minister võib määrusega kehtestada nõuded ehitise korrashoiule, hooldusjuhendile, selle 
hoidmisele ja esitamisele, samuti määrata juhud, millal hooldusjuhend on nõutav. 

7. Ehitise auditile esitatavad nõuded, samuti korralise ja erakorralise auditi juhud kehtestab 
majandus- ja kommunikatsiooniminister määrusega. Ehitise auditile esitatavad nõuded, samuti 
korralise ja erakorralise auditi juhud võib Vabariigi Valitsuse volitusel kehtestada ka muu 
asjakohane minister. 

8. Majandus- ja kommunikatsiooniminister võib määrusega kehtestada ehitusala tegevusaladele 
vastavad soovituslikud kvalifikatsiooninõuded.  

9. Projekteerimistingimuste taotluse ja projekteerimistingimuste vorminõuded ja andmise korra 
kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister määrusega. 

https://ajaveeb.just.ee/planeerimisseadusjaehitusseadus/
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10. Ehitamise teatise vorminõuded ja selle esitamise korra kehtestab majandus- ja 
kommunikatsiooniminister määrusega. 

11. Ehitusloa taotluse ja ehitusloa vorminõuded ja taotluse esitamise korra kehtestab majandus- 
ja kommunikatsiooniminister määrusega Ehitise kasutamise teatise ja selle esitamise korra 
kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister määrusega. 

12. Ehitise kasutamise teatise vorminõuded ja selle esitamise korra kehtestab majandus- ja 
kommunikatsiooniminister määrusega. Kasutusloa taotluse ja kasutusloa vorminõuded ja 
taotluse esitamise korra kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister määrusega. 
Ehitisregistri asutab ja selle põhimääruse kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega. 

13. Ehitisregistrile andmete esitamise teatise vorminõuded ja esitamise korra kehtestab 
majandus- ja kommunikatsiooniminister määrusega. 

14. Energiatõhususe arvutamise metoodikale esitatavad nõuded kehtestab majandus- ja 
kommunikatsiooniminister määrusega. 

15. Energiatõhususe miinimumnõuded, sealhulgas tehnosüsteemidele esitatavad nõuded ning 
tingimused taastuvenergia kasutuselevõtuks hoones kehtestab majandus- ja 
kommunikatsiooniminister määrusega. 

16. Energiatõhususe arvutamise metoodikale ja energiamärgisele esitatavad nõuded, sealhulgas 
energiatõhususe arvutamise metoodikale esitatavad nõuded kehtestab majandus- ja 
kommunikatsiooniminister määrusega arvestades Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2010/31/EL hoonete energiatõhususe kohta (ELT L 153, 18.06.2010, lk 13-35) 

17. Tee ja tee kaitsevööndi kasutamise ning kaitsmise nõuded kehtestab majandus- ja 
kommunikatsiooniminister määrusega. 

18. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevöönd on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitist 
ümbritsev maa-ala,  kus kinnisasja kasutamist on piiratud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
ehitise ohutuse ja kaitse tagamiseks. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatuse 
kehtestab keskkonnaminister määrusega, lähtudes ehitiste otstarbest, asukohast, 
paigaldamissügavusest ja läbimõõdust. 

19. Surveseadme kaitsevöönd on iseseisvaks ehitiseks olevat surveseadet ümbritsev maa-ala, 
kus kinnisasja kasutamist on piiratud surveseadme ohutuse ja kaitse tagamiseks. 
Surveseadme kaitsevööndi ulatuse kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega tulenevalt 
surveseadme ohutasemest, survest ja asukohast. 

20. Gaasipaigaldise kaitsevöönd on iseseisvaks ehitiseks olevat gaasipaigaldist ümbritsev maa-
ala, kus kinnisasja kasutamist on piiratud gaasipaigaldise ohutuse ja kaitse tagamiseks. 
Gaasipaigaldise kaitsevööndi ulatuse kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega tulenevalt 
gaasipaigaldise ohutasemest, survest ja asukohast. 

21. Elektripaigaldise kaitsevöönd on iseseisvaks ehitiseks olevat elektripaigaldist, ümbritsev maa-
ala, kus kinnisasja kasutamist on piiratud elektripaigaldise ohutuse ja kaitse tagamiseks. 
Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuse ja kaitsevööndis tegutsemise korra kehtestab 
majandus- ja kommunikatsiooniminister määrusega. 

22. Loetelu ehitise kasutamise otstarvetest, millest võib tuleneda oht julgeoleku ehitisele, 
kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister määrusega. 

23. Nõuded plahvatusohtliku keskkonna tsoonide määramisele kehtestab majandus- ja 
kommunikatsiooniminister määrusega. 

24. Täpsemad nõuded köistee ohutusanalüüsile kehtestab majandus- ja 
kommunikatsiooniminister määrusega. 

25. Üle 500 meetri pikkuste tunnelite ehitamisele esitatavad nõuded ning tunneli ohutuse eest 
vastutava asutuse määramise kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister määrusega.  

26. Tee ehitamise kvaliteedi nõuded kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister 
määrusega 

27. Tee ja selle päraldiste seisundi kohta esitatavad seisundinõuded kehtestab majandus- ja 
kommunikatsiooniminister määrusega  

28. Tee projekteerimise normid ja nõuded tee ehitusprojekti koostamisele kehtestab majandus- ja 
kommunikatsiooniminister määrusega.   

29. Majandus- ja kommunikatsiooniminister kehtestab määrusega: 
1) liiklusohutusele avalduva mõju hindamise tingimused ja nõuded mõju hindamisele; 
2) liiklusohutuse auditeerimise tingimused ja nõuded auditi tegemisele; 
3) tee ohutuse määramise tingimused ja nõuded tee ohutuse määramisele; 
4) tee ohutuse kontrollimise tingimused ja nõuded tee ohutuse kontrollimisele. 

30.  Teeregistri põhimääruse kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.  
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31.  Nõuded riigikaitselise ja julgeoleku ehitise dokumenteerimisele kehtestab Vabariigi Valitsus 
määrusega.  

 
 
VIII. SEADUSTIKU JÕUSTUMINE 
 
Seadustik jõustub ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendusseaduse jõustumisel. 
 
IX. EELNÕU KOOSKÕLASTAMINE, HUVIRÜHMADE KAASAMINE JA AVALIK KONSULTATSIOON 
 
Eelnõu tegemisele eelnev rakendusanalüüs on esitatud huvirühmadele ja avalikuks konsultatsiooniks 
2010.a. Konsultatsioonis olid kaasatud järgnevad huvigrupid: Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeerium, Siseministeerium, Keskkonnaministeerium, Eesti Maaomavalitsuste 
Liit, Eesti Linnade Liit, Eesti Ehitusettevõtjate Liit, Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit, Eesti 
Arhitektide Liit, Eesti Projektbüroode Liit, Eesti Ehitusinseneride Liit, Eesti Kinnisvara Haldajate ja 
Hooldajate Liit, Eesti Kinnisvarafirmade Liit, Eesti Omanike Keskliit, Eesti Korteriühistute Liit, Eesti 
Planeerijate Ühing, Eesti Maastikuarhitektide Liit, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Tehnilise 
Järelevalve Amet, Maanteeamet, Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit, Eesti Gaasiliit, Eesti Kütte- ja 
Ventilatsiooniinseneride Ühendus, Eesti Tööandjate Keskliit, Päästeamet, Eesti Geodeetide Ühing, 
Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Tehnikakõrgkool, Eesti Maaülikool ning Eesti Veevarustuse ja 
Kanalisatsiooni Inseneride Selts. 
 
Eelnõud ja seletuskirjad on esitatud huvirühmadele ja avalikuks konsultatsiooniks 2012. a. 
Konsultatsioon toimus nii kirjalikus kui ka suulises vormis. Esitatud kirjalikud ettepanekud on 
avalikustatud: https://ajaveeb.just.ee/planeerimisseadusjaehitusseadus/. 
 
2012.a olid kaasatud järgnevad huvirühmad: Eesti Advokatuur, Eesti Arhitektide Liit, Eesti 
Ehitusettevõtjate Liit, Eesti Ehitusinseneride Liit, Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit, Eesti Gaasiliit, 
Eesti Geodeetide Ühing, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit, Eesti Juristide Liit, Eesti 
Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Keskkonnaühenduste Koda, 
Eesti Kinnisvarafirmade Liit, Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liit, Eesti Korteriühistute Liit, 
Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühing, Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus, Eesti Linnade Liit, 
Eesti Maaomavalitsuste Liit, Eesti Maastikuarhitektide Liit, Eesti Maaülikool, Eesti Omanike Keskliit, 
Eesti Planeerijate Ühing, Eesti Projektbüroode Liit, Eesti Puitmajaliit, Eesti Sisearhitektide Liit, Eesti 
Soojuspumba Liit, Eesti Standardikeskus, Eesti Taastuvenergia Koda, Eesti Tuuleenergia 
Assotsiatsioon, Eesti Tööandjate Keskliit, Eesti Veevarustuse ja Kanalisatsiooni Inseneride Selts, 
Eesti Veeettevõtjate Liit, Elektritööde Ettevõtjate Liit, Linnalabor, Tallinna Tehnikakõrgkool, Tallinna 
Tehnikaülikool, Tartu Ülikooli Õigusteaduskond, Teenusmajanduse Koda, Kaitseministeerium, 
Keskkonnaamet, Keskkonnaministeerium, Kultuuriministeerium, Lennuamet, Maa-amet, 
Maanteeamet, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Maksu- ja Tolliamet, 
Põllumajandusministeerium, Päästeamet, Rahandusministeerium, Riigikantselei, Riigikogu 
põhiseadiskomisjon, Riigikohus, Riigikontroll, Siseministeerium, Tallinna Linnaplaneerimise Amet, 
Tehnilise Järelevalve Amet, Õiguskantsler, Harjumaa Omavalitsuste Liit, Hiiumaa Omavalitsuste Liit, 
Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit, Jõgevamaa Omavalitsuste Liit, Järvamaa Omavalitsuste Liit, 
Läänemaa Omavalitsuste Liit, Lääne-Viru Omavalitsuste Liit, Põlvamaa Omavalitsuste Liit, Pärnumaa 
Omavalitsuste Liit, Raplamaa Omavalitsuste Liit, Saaremaa Omavalitsuste Liit, Tartumaa 
Omavalitsuste Liit, Valgamaa Omavalitsuste Liit, Viljandimaa Omavalitsuste Liit, Võrumaa 
Omavalitsuste Liit. 
 
2013. a esitati eelnõud ja seletuskirjad kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks järgnevatele 
isikutele: ministeeriumid, Eesti Linnade Liit, Eesti Maaomavalitsuste Liit, Eesti Advokatuur, Eesti 
Arhitektide Liit, Eesti Ehitusettevõtjate Liit, Eesti Ehitusinseneride Liit, Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate 
Liit, Eesti Gaasiliit, Eesti Geodeetide Ühing, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit, Eesti 
Juristide Liit, Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti 
Keskkonnaühenduste Koda, Eesti Kinnisvarafirmade Liit, Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liit, 
Eesti Korteriühistute Liit, Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühing, Eesti Lairiba Arenduse 
Sihtasutus, Eesti Maastikuarhitektide Liit, Eesti Omanike Keskliit, Eesti Planeerijate Ühing, Eesti 
Projektbüroode Liit, Eesti Puitmajaliit, Eesti Sisearhitektide Liit, Eesti Soojuspumba Liit, Eesti 
Taastuvenergia Koda, Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon, Eesti Tööandjate Keskliit, Eesti 
Veevarustuse ja Kanalisatsiooni Inseneride Selts, Eesti Veeettevõtjate Liit, Elektritööde Ettevõtjate Liit, 
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Linnalabor, Teenusmajanduse Koda, Riigikohus, Riigikontroll, Õiguskantsler, Harjumaa Omavalitsuste 
Liit, Hiiumaa Omavalitsuste Liit, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit, Jõgevamaa Omavalitsuste Liit, 
Järvamaa Omavalitsuste Liit, Läänemaa Omavalitsuste Liit, Lääne-Viru Omavalitsuste Liit, Põlvamaa 
Omavalitsuste Liit, Pärnumaa Omavalitsuste Liit, Raplamaa Omavalitsuste Liit, Saaremaa 
Omavalitsuste Liit, Tartumaa Omavalitsuste Liit, Valgamaa Omavalitsuste Liit, Viljandimaa 
Omavalitsuste Liit, Võrumaa Omavalitsuste Liit. 
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