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Seisukohad Kose valla üldplaneeringu
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arvamuste kohta
Austatud vallavanem
Kose Vallavalitsus esitas 08.12.2020 kirjaga nr 7-1.2/1862 Kose valla üldplaneeringu
(edaspidi ka üldplaneering) Rahandusministeeriumile planeerimisseaduse (edaspidi PlanS)
§ 90 lõike 1 alusel heakskiidu saamiseks. Koos üldplaneeringuga esitas kohalik omavalitsus
üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) menetlemise dokumendid,
sealhulgas üldplaneeringu avaliku väljapaneku ajal esitatud kirjalikud arvamused, mida
üldplaneeringu koostamisel ei arvestatud, ja Kose Vallavalitsuse põhjendatud seisukohad
arvamuste arvestamata jätmise kohta. Samas kirjas teatas Kose Vallavalitsus, et
üldplaneeringu heakskiiduks esitamise hetkel oli ehituskeeluvööndi vähendamise taotlus
Keskkonnaametis veel menetlemisel, mistõttu ei olnud esitatud planeeringumaterjalid
täielikud.
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27.01.2021
kirjaga
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Rahandusministeeriumile Keskkonnaameti 22.01.2021 kirjaga nr 7-13/20/13706-8 kalda
ehituskeeluvööndi vähendamiseks antud nõusoleku põhjal täiendatud planeeringumaterjalid.
Üldplaneeringu koostamise põhieesmärk on kogu Kose valla territooriumil ruumilise arengu
põhimõtete kujundamine ning selle alusel planeeringuala kasutus- ja ehitustingimuste
määramine. Üldplaneeringuga lahendatakse, lähtuvalt valla ruumilistest vajadustest, PlanS
§ 75 toodud ülesanded.
PlanS § 90 lõike 3 kohaselt üldplaneeringule heakskiidu andmise otsustamisel on riigihalduse
ministri pädevuses:
 keskkonnamõju strateegilise hindamise menetluse ja üldplaneeringu õigusaktidele,
maakonnaplaneeringule ja riigi eriplaneeringule vastavuse kontrollimine;
 maakonnaplaneeringu muutmiseks nõusoleku andmine, kui üldplaneering sisaldab
vastavat ettepanekut;
 üldplaneeringu avalikul väljapanekul kirjalikke arvamusi esitanud isikute, kelle
arvamusi üldplaneeringu koostamisel ei arvestatud, ja üldplaneeringu koostamise
korraldaja ärakuulamine.
Avaliku väljapaneku kestel esitati arvamusi ja ettepanekuid üldplaneeringu põhilahenduse
kohta. Kose Vallavalitsus vastas kõigile esitatud arvamustele ja ettepanekutele ning korraldas
üldplaneeringu avaliku arutelud 02.11.2020 Ardu Kooli aulas ning 03.11.2020 Oru
Suur-Ameerika 1 / 10122 Tallinn / 611 3558 / info@rahandusministeerium.ee / www.rahandusministeerium.ee
registrikood 70000272

Külakeskuse aulas ja Kose Kultuurikeskuse saalis. Avalikustamise järgselt ei jõutud
kokkuleppele osade üldplaneeringu avalikul väljapanekul (28.08 – 26.09.2020) arvamusi
esitanud isikute või asutuse arvamuste osas.
Tulenevalt PlanS § 90 lõike 3 punktist 2 korraldas Rahandusministeerium üldplaneeringu
avalikul väljapanekul kirjalikke arvamusi esitanud isikute ja kohaliku omavalitsuse esindajate
seisukohtade ärakuulamise. Vastavasisulise ettepaneku tegi Rahandusministeerium
osapooltele 26.01.2021 kirjaga nr 14-11/3080-9 ning 02.02.2021 kirjadega nr 14-11/3080-10
ja 141-11/3080-11. Üldplaneeringu avaliku väljapaneku ajal esitatud arvestamata arvamuste
esitajatest ei teavitanud ükski Rahandusministeeriumit, et loobub oma esitatud arvamustest.
Kohaliku omavalitsuse esindajate ja arvamusi esitanud isikute ning asutuste, kelle
arvamustega ei arvestatud, ärakuulamised toimusid Rahandusministeeriumis 10.02, 17.02 ja
18.02.2021. Ärakuulamistel oli võimalus osaleda samaaegselt ka Zoom virtuaalkoosolekute
keskkonna vahendusel.
Käesolev kiri käsitleb PlanS § 90 lõike 3 punkti 2 kohast avalikul väljapanekul kirjalikke
arvamusi esitanud isikute, kelle arvamusi üldplaneeringu koostamisel ei arvestatud, ja
üldplaneeringu koostamise korraldaja ärakuulamist, mis toimus 18.02.2021.
18.02.2021 toimunud ärakuulamisel ei saavutanud ühispöördumise esitajad ja kohaliku
omavalitsuse esindajad lõplikku kokkulepet ühegi käsitletud teema osas. Vastavalt PlanS § 90
lõikele 4 annab valdkonna eest vastustav minister oma kirjaliku seisukoha nende arvestamata
jäetud arvamuste kohta, mille osas ka heakskiidu andmise menetluse käigus läbiviidud
ärakuulamise tulemusena vaidlevad osapooled – arvamuste esitajad ja kohalik omavalitsus kokkuleppele ei jõudnud.
Rahandusministeeriumi seisukohad avalikul välja panekul esitatud ja kohaliku
omavalitsuse poolt arvestamata jäetud arvamuste kohta
Kose valla külavanemad, külaseltside esindajad ning valla elanikud (edaspidi ka
ühispöördujad) esitasid ühised arvamused Kose valla üldplaneeringu kohta, millest kõigiga ei
pidanud Kose Vallavalitsus võimalikuks arvestada. Esitatud arvamused puudutasid
kokkuvõtlikult järgnevaid teemasid:
-

Metsade majandamisel teatud alade osas lageraiete välistamine;
Kaevanduste ja karjääridega seonduvad probleemid;
Pärandkultuuri kaitse alla võtmine kohalikul tasandil;
Rohelise võrgustiku täpsem lahendamine koos vastava uuringu läbiviimisega.

Ühispöördujaid esindasid 18.02.2021 toimunud ärakuulamisel Rahandusministeeriumis Eleri
Lopp-Valdma ja Siim Vahtrus. Lisaks esitasid ühispöördujad 26.02.2021 kirjaga Kose
Vallavalitsusele samad küsimused täpsustatud kujul. Koopia antud kirjast edastati ka
Rahandusministeeriumile.

1. Ühispöördujad tegid ettepaneku sätestada üldplaneeringus, et looduslikul haljasmaal,
haljasaladel, parkmetsades, puhke- ja virgestusaladel oleks välistatud lageraied ning
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lubatud metsamajandamise viisideks oleks hooldus- ja valikraied. Samuti tegid
ühispöördujad ettepaneku, et väärtuslikeks looduskooslusteks nimetatakse kõik jõe, ojade
ja allikate äärsed metsad ning puhkemetsadeks ja rohelise võrgustiku aladeks nimetatakse
iga küla, asula ja aleviku lähiümbruses asuvad metsad. Lisaks esitati ettepanek
raiepiirangute seadmiseks turismiobjektide lähiümbruses. Metsa majandamisega
seonduvaid küsimusi, sh raiepiirangud seada, paluti käsitleda PlanS § 75 lõike 1 punktide
14, 16 või 20 alusel. Ka nähti vajadust selleks vajalikud uuringud ja analüüsid koostada.
Kohalik omavalitsus esitatud ettepanekutega ei arvestanud ning selgitas, et üldplaneeringu
ülesanne ei ole reguleerida metsade majandamisega seonduvat. Vastavalt PlanS § 75
lõikele 21 saab asula või ehitiste kaitseks õhusaaste, müra, tugeva tuule või lumetuisu eest
või tuleohu vähendamiseks või metsatulekahju leviku tõkestamiseks lageraie tegemisel
langi suurusele ja raievanusele piiranguid seada. PlanS täiendab metsaseadust. Vastavalt
metsaseaduse § 231 võib asula või elamu kaitseks kokkuleppel maaomanikuga piiranguid
seada. Seega, kui kokkulepped puuduvad, ei saa piiranguid seada. Kohaliku omavalitsuse
ülesanne on üldplaneeringut koostades leida tasakaal erinevate huvide vahel. Soovitud
ulatuses metsaaladel metsamajandamise piiramine on ebaproportsionaalne metsaomanike
suhtes.
Rahandusministeerium nõustub kohaliku omavalitsusega, et kohaliku omavalitsuse
ülesanne on planeeringut koostades leida tasakaal erinevate huvide vahel ning sellest
tulenevalt kujundada kõigi osapoolte suhtes proportsionaalne planeeringulahendus. Küll
aga annavad planeerimisseaduse teises peatükis toodud planeerimise põhimõtted nii
planeeringu koostamise korraldajale kui ka heakskiidu menetluse läbiviijale aluse ühe või
teise seatava tingimuse, nagu ka esitatud ettepanekute kaalutlemiseks ja põhjendamiseks.
Seega on tasakaalu leidmisel oluline, millistele põhjendustele ja selgitustele tuginedes
kohalik omavalitsus kaalutlusotsuseid teeb.
Käesolevaga ei anna Rahandusministeerium hinnanguid, kas ja millisel määral peab
kohalik omavalitsus ühispöördujate poolt esitatud ettepanekuid sisuliselt
planeeringulahenduses käsitlema, vaid pöörab tähelepanu selle, et sisuliselt ei ole kohalik
omavalitsus põhjendanud, miks ei ole võimalik ühispöördujate poolt esitatud ettepanekuid
lahendada viidatud PlanS § 75 lõike 1 punktidele 14, 16 või 20 tuginedes.
Menetlustoiming saab olla õiguspärane vaid siis, kui seda on vajalikul määral
põhjendatud, sh põhjendatud just arvamuses esitatud seisukohtadest tulenevalt. Nõue
menetlustoiminguid põhjendada tuleneb haldusmenetluse üldpõhimõtetest. Samale
järeldusele on jõudnud mitmetes otsustes ka Riigikohus (nt otsus 3-3-1-62-08 p 10).
Eelneva järelduseni on Rahandusministeerium jõudnud seetõttu, et kohaliku omavalitsuse
pädevuses on üldplaneeringus reguleerida metsaaladega seonduvat ka muudel alustel, kui
viidatud PlanS § 75 lõike 1 punktile 21 ja metsaseaduse § 231. Kõnealuste sätete
rakendamine on asjakohane vaid neis olukordades, kus üldplaneeringuga lageraie
keelamine on vajalik kaitsmaks asulaid või elamuid sättes ammendavalt kindlaks
määratud keskkonnaohtude eest. Ühispöördujate ettepanekus esitatud seisukohad viitavad
aga kogukonna jaoks teatud olulistele tugipunktidele, mis vääriksid üldplaneeringus
täpsemat käsitlemist ja koha- ning vajaduspõhiste tingimuste seadmist, sh huvide
tasakaalustamise eesmärgil.
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Rahandusministeerium selgitab, et ühispöördujate poolt välja toodud erinevaid
looduslikke elemente (sh looduslik haljasmaa, haljasalad, parkmetsad, puhke- ja
virgestusalad; jõe, ojade ja allikate äärsed metsad; puhkemetsadena käsitletavad küla,
asula ja aleviku lähiümbruses asuvad metsad; turismiobjektide lähiümbruses asuvad
metsad) on võimalik üldplaneeringuga reguleerida mitmeti, sealhulgas on ühispöördujate
poolt viidatud PlanS § 75 lõike 1 punk 14, 16 või 20 asjakohased. Samuti oleks võimalik
tugineda rohevõrgustiku toimimise tagamise eesmärgile (PlanS § 75 lg 1 p 10), kuivõrd
eelpool nimetatud looduslikud elemendid on käsitletavad ka kohaliku tasandi
rohevõrgustiku osana. Vaid PlanS § 75 lõike 1 punkt 21 koosmõjus metsaseaduse §-ga 231
sätestab, et piirangu võib seada kokkuleppel maaomanikuga. Muudel juhtudel seadusest
kokkuleppe nõuet ei tulene. See aga loomulikult ei välista asjaolu, et piirangud peavad
olema vajalikud, asjakohased ja igakülgselt põhjendatud.
Rahandusministeerium rõhutab, et üldplaneeringu lahenduse koostamisel kujundab
kohalik omavalitsus valla või linna ruumilise arengu põhimõtteid ning seab säästva ja
tasakaalustatud arengu tingimusi, mis on aluseks ka maakasutusele ja ehitustegevusele.
Üldplaneeringus on tingimuste ja neist tulenevate kitsenduste seadmise aluseks
maakonnaplaneering, seadus ja seaduse põhimõtetele ning eesmärgile tuginevad
üldplaneeringu ülesannete lahendamist abistavad juhendid1.
Ühispöördujate arvamusega seoses on asjakohane välja tuua, et Harju
maakonnaplaneering 2030+ (edaspidi ka MP):
- annab muuhulgas raamid väärtuslike loodus- ja puhkemaastike käitlemisele
üldplaneeringus, seab üldised tingimused väärtuslike maastike säilitamiseks ja
väärtuste suurendamiseks (Ptk 3.1.1);
- määrab üldised tingimused puhkealade kavandamiseks üldplaneeringus, sealhulgas
annab juhise soodustada puhkemajandusliku ettevõtluse arendamist ja
rekreatsioonirajatiste kavandamist asustusalade läheduses, puhkealade mitmekülgse
kasutamise võimaluste parandamiseks;
- määrab (on planeerinud) rohelise võrgustiku, arvestades rohetaristu strateegiat (Ptk
3.3.1);
- toob välja Harju maakonna rohelise võrgustiku seisukohalt suure konfliktsusega
piirkonnana, kus sidususe säilitamisel on keskne roll rohekoridoridel ja rõhutab
rohevõrgustiku rekreatiivseid eesmärke;
- määrab rohelise võrgustiku üldised tingimused üldplaneeringu koostamiseks.
Sealhulgas on üldplaneeringu ülesanne täpsustada rohelise võrgustiku ruumilist
paiknemist ja kasutustingimusi;
- soovitab mitte muuta tuumalade ja koridoride maakasutamise sihtotstarvet ja
üldplaneeringu järgset juhtfunktsiooni ning võimalusel vältida rohelise võrgustiku
koridoridel lageraiet.
Praktilisi nõuandeid, kuidas sisuliselt eelnevalt käsitletud küsimusi üldplaneeringus
lahendada, annab üldplaneeringu koostamiseks valminud juhend „Nõuandeid
üldplaneeringu koostamiseks“ (edaspidi nõustik), mis selgitab PlanS-is § 75 nimetatud
1

Vt riigihalduse ministri 20.03.2021 ringkirja nr 15-4/2227-1 kohalikele omavalitsustele
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ülesannete lahendamist. Sealhulgas on rohelise võrgustiku täpsustamine toodud peatükis
4.5 ja mõjude hindamine peatükis 6. Alusandmete olulisus ja nende analüüsimine
peatükkides 2.2 ja 2.3. Konkreetsemaid juhiseid rohevõrgustikuga seonduvalt on võimalik
leida rohevõrgustiku planeerimisjuhendis.
Rahandusministeerium kinnitab veelkord, et ministeeriumi eesmärk ei ole sekkuda Kose
valla üldplaneeringu lahendusse. Tõdeme, et sisuliselt on ühispöördujate arvamuse
arvestamata jätmine jäänud asjakohaselt põhjendamata ning selgitame, kuidas on võimalik
ühispöördujate poolt oluliseks peetud elemente üldplaneeringus käsitleda või nende
mittekäsitlemise korral asjakohaselt põhjendada. Tulenevalt kohaliku omavalitsuse
sisuliselt põhjendamata kaalutlustest rohevõrgustiku täpsustamisega seotud
ühispöördumises esitatud arvamustega, peab kohalik omavalitsus tegema koostööd nii
kohalike kogukondade kui ka metsaomanikega, et leida kõiki osapooli rahuldav tulemus.
Seda, millise lahenduse kohalik omavalitsus kõnealustes küsimustes leiab, on kohaliku
omavalitsuse kaalutlusotsus. Juhul kui jõutakse kohaliku kogukonna ja metsaomanikega
kokkuleppeni, mis eeldab üldplaneeringusse olulise muudatuse sisse viimist, tuleb kaaluda
üldplaneeringu menetluses tagasi minemist planeeringu kooskõlastamise ja vastuvõtmise
eelsesse faasi, kuna tegemist võib olla planeeringu põhilahenduse muutmisega.
2. Ühispöördujad palusid lisada üldplaneeringusse info kasutusel olevate mäetööstusalade,
nende maavara liigi, varude hulga ning kaevanduslubade kehtivusaegade kohta, samuti
teave perspektiivsete alade suuruse ning varude hulga kohta. Lisaks määratleda
piirkonnad, kuhu kaevandusi ei planeerita. Ühispöördujad soovisid, et üldplaneeringus
sätestatakse tingimus, et keskkonnamõjude hindamine (KMH) tuleb kohustuslikus korras
läbi viia ka juhul, kui pealmaakaevandamine toimub väiksemal kui 25 ha suurusel alal,
turba kaevandamine väiksemal kui 150 ha kaevandusalade avamisel.
Kohalik omavalitsus esitatud ettepanekutega ei arvestanud ning selgitas, et kasutusel
olevate mäetööstusalade ning kaevanduslubade puhul on tegemist ajas muutuva infoga,
mistõttu pole selle info kajastamine üldplaneeringus otstarbekas. Ka ei pidanud kohalik
omavalitsus otstarbekaks määratleda perspektiivseid karjäärialasid, kuna kohaliku
omavalitsuse hinnangul ei arvestata kaevanduslubade väljastamisel kohaliku omavalitsuse
arvamusega. Samuti leidis kohalik omavalitsus, et nõuded keskkonnamõjude hindamisele
seoses kaevandamisega tulenevad keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusest ning üldplaneeringuga täiendavaid tingimusi ette näha ei ole
asjakohane.
Rahandusministeerium märgib, et üldplaneeringuga lahendatavad ülesanded tuleb eristada
kitsendustest, millega planeeringulahenduse koostamisel tuleb arvestada, kuid mida
planeeringuga muuta ei saa. Osa kitsendusi on ajas muutuvad ning, lähtudes neid
põhjustavatest objektidest, leitavad vastavatest õigusaktidest ja andmekogudest. Seega
piisab üldplaneeringus viimastele viitamisest. Lisaks kitsendustele on teemasid, mille
käsitlemisel on vaja arvestada, et tegevus on otseselt reguleeritud teiste õigusaktidega,
kuid võimalik on ruumilist arengut pikaajaliselt mõjutada. Näiteks saab üldplaneeringuga
kavandada maavarade kaevandamisest mõjutatud alade kaevandamisjärgset maakasutust
(vt täpsemalt nõustiku lk 15).
Maardlate planeerimine või nendega seotud küsimuste käsitlemine ei ole planeeringute
ülesanne – tegemist on ruumiotsustega, mis tehakse vastavalt valdkondlikele
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õigusaktidele ja arengukavadele väljaspool ruumilist planeerimist. Küll aga on vajalik
nende mõju planeeringute raames analüüsida ja arvestada. Maardlate ja planeeringute
vahekorda on käsitlenud Riigikohus haldusasjas 3-3-1-35-13, kus märkis: „MaaPS § 34
ei näe kaevandamisloa andmisest keeldumise alusena ette vastuolu planeeringuga.
Seetõttu on kolleegium seisukohal, et kaevandamist välistav planeering ei muuda kaevandamisluba õigusvastaseks.“
Tulenevalt eeltoodust asub Rahandusministeerium seisukohale, et planeerimisseadusest
lähtuvalt ei ole riiklike kitsenduste määramine üldplaneeringu ülesanne.
Lisaks informeerib Rahandusministeerium, et 25.06.2020 esitas Keskkonnaministeerium
kirjaga nr 14-6/20/2859 Rahandusministeeriumile taotluse Harju maakonna maavarade
teemaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamiseks.
Teemaplaneeringu peamiseks eesmärgiks on määratleda perspektiivsete ehitusmaavarade
ja turba uuringualade ja kaevandamisalade paiknemine, samuti ka olemasolevate
karjääride laiendamine. Perspektiivsed alad määratakse lähtuvalt riigi huvist ja koostöös
kohalike omavalitsuste üksustega arvestades majanduslikke, kultuurilisi, sotsiaalseid ning
looduskeskkonnale avalduvaid mõjusid, mida hinnatakse KSH raames. Läbi
teemaplaneeringu soovib riik suunata ettevõtteid perspektiivsetele aladele geoloogilisi
uuringuid tegema.
Harju maakonna maavarade teemaplaneeringu algatamine on Rahandusministeeriumi
poolt ette valmistamisel. Planeering on kavas algatada 2021. aasta lõpus või 2022. aasta
alguses. Teemaplaneeringu koostamiseks küsitakse sisendit ka Kose Vallavalitsuselt.
3. Ühispöördujad esitasid ettepaneku kirjeldada planeeringu tekstis, milline on riiklikul
tasandil kaitstava kultuurimälestise kaitsevööndi ulatus ja millised tingimused
kaitsevööndis kehtivad. Samuti edastasid ühispöördujad kohalikule omavalitsusele
nimekirja pärandkultuuriobjektidest, mis peaks olema kohalikul tasandil kaitstud.
Ühispöördujad möönsid, et kuna objekte on palju ning osadel neist puuduvad
geograafilised koordinaadid, siis on tarvis koostöös vallaga üle täpsustada (sh looduses),
milliseid objekte tasuks avalikult tutvustada.
Kohalik omavalitsus esitatud ettepanekutega ei arvestanud. Kohalik omavalitsus leidis, et
kuna üldplaneeringuga ei määrata riiklikul tasandil kaitstud pärandkultuuriobjekte, siis ei
ole otstarbekas ka õigusaktide ümberkirjutamine üldplaneeringus. Samuti on tegemist ajas
muutuva infoga, mistõttu ei ole võimalik üldplaneeringus kajastada terviklikku infot.
Riiklikul tasandil kaitstavate pärandkultuuriobjektide kohta on info kättesaadav avalikest
registritest.
Kohalik omavalitsus ei arvestanud ka ettepanekut kohalikul tasandil kaitse alla võtta ning
üldplaneeringusse lisada esitatud kultuuriväärtuste nimistu. Kohaliku omavalitsuse
hinnangul arvestavad üldplaneeringuga sätestatud põhimõtted ja tingimused piisavalt
kohaliku kultuuripärandiga. Ühtlasi palus kohalik omavalitsus edastada info
pärandkultuuriobjektidest RMK-le, kes tegeleb pärandkultuuri kaardistamisega.
Rahandusministeerium juhib tähelepanu, et tulenevalt PlanS § 75 lõike 1 punktist 17
määratakse üldplaneeringuga kohaliku tähtsusega kultuuripärandi säilitamise meetmed,
sealhulgas selle üldised kasutustingimused. Üldised tingimused kultuuriväärtuste
arvestamiseks üldplaneeringus on seatud Harju maakonnaplaneeringus 2030+
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peatükis 3.1.2. Kas kohaliku tähtsusega kultuuripärand vajab üldplaneeringus eraldi
esiletõstmist või kaitse alla võtmist, on otstarbekuse küsimus, mida kohalik omavalitsus
peab kaaluma. Antud juhul on kohalik omavalitsus kaalumisel jõudnud järeldusele, et
ettepanekus esitatud viisil kohaliku kultuuripärandi üldplaneeringus kajastamine ei ole
otstarbekas. Tulenevalt asjaolust, et andmed pärandkultuuri paiknemise, olemuse ja
seisukorra kohta on koondatud Eesti Looduse Infosüsteemi EELIS, mida haldab
Keskkonnaagentuur, on info nende objektide kohta avalikult kättesaadav, sh Maa-ameti
geoportaalist.
Riiklikul tasandil kaitstavatest kultuurimälestistest tulenevad kitsendused, millega tuleb
üldplaneeringu koostamisel arvestada. Rahandusministeerium on selgitanud küsimusi
muinsuskaitse ja üldplaneeringu seostest veebilehel planeerimine.ee. Muutuvate andmete
mingi ajahetke seisu kajastamine üldplaneeringus ei ole kohustuslik ning on kohaliku
omavalitsuse kaaluda, kas selle info kajastamine üldplaneeringus on otstarbekas või mitte.
Rahandusministeerium juhib tähelepanu, et oluline on seejuures kas planeeringu
materjalidest selgub maaomanike jaoks, millise täiendava teabe saamiseks on vajalik
pöörduda teiste andmeallikate poole. Juhul kui riiklike kultuuriväärtuste ja neist tulenevate
kitsenduste kajastamine võivad olla maaomaniku jaoks planeeringulahenduse konteksti
mõistmiseks vajalikud, soovitame vastava info kajastamist üldplaneeringu materjalides
siiski kaaluda.
4. Ühispöördujad tegid ettepaneku käsitleda rohelise võrgustiku ning ruumiliste väärtuste
teemat üldplaneeringus oluliselt põhjalikumalt. See peaks hõlmama olemasoleva olukorra
kaardistust, kus igale struktuurielemendile oleks määratud nii hierarhiline väärtusklass,
põhifunktsioon kui ka potentsiaalsed ökosüsteemiteenused, mida elemendi ökosüsteemid
pakuvad. Samuti tuleb kaardistada kõik konfliktikohad, mis võivad ohustada
põhifunktsiooni tagamist ja alandada ökosüsteemiteenuste kvaliteeti. Eelnevast tulenevalt
peetakse vajalikuks määratleda igale rohelise võrgustiku struktuurielemendile
inimtegevust, sh maakasutust suunavad ja piiravad tingimused. Kõige selle saavutamiseks
tuleb läbi viia rohevõrgustiku toimimise tingimuste seadmiseks vajalikud alusuuringud.
Kohalik omavalitsus esitatud ettepanekuga ei arvestanud, tuginedes KSH-s antud
hinnangule, et rohevõrgustiku sidusus on tagatud ning rohevõrk on funktsioneeriv.
Rohelise võrgustiku paiknemise ning tingimuste määramisel on lähtutud Harju
maakonnaplaneeringus 2030+ toodud lahendusest. Struktuurielementidele detailsete
tingimuste väljatöötamine ning konfliktikohtade kaardistamine eeldab rohevõrgustiku
täpsemat käsitlust ning uusi alusuuringuid, mida Kose vallavalitsus ei pea üldplaneeringu
koostamise jaoks otstarbekaks.
Rahandusministeerium juhib tähelepanu, et üldplaneeringuga lahendatavate ülesannete
hulka kuulub PlanS § 75 lõike 1 punkti 10 kohaselt rohevõrgustiku toimimist tagavate
tingimuste täpsustamine ning sellest tekkivate kitsenduste määramine. Kose valla
üldplaneeringu koostamisel võeti aluseks Harju maakonnaplaneeringu 2030+
rohevõrgustiku lahendus, mida täpsustati rohevõrgustiku planeerimisjuhendis antud
suunistest lähtuvalt.
Rahandusministeerium peab siinkohal asjakohaseks märkida, et seoses rohelise
võrgustiku, täpsemalt ökoduktide toimimisega, on Kose valla üldplaneeringus seatud
tingimuste osas tänaseks jäänud eriarvamusele Transpordiamet (Maanteeameti
õigusjärglane). Transpordiamet on väljendanud oma õigustatud ootust, et kehtivas Kõue
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valla üldplaneeringus seitse aastat kehtinud ja eesmärki täitnud tingimused kantakse üle
koostatavasse Kose valla üldplaneeringusse. Transpordiamet on andnud planeeringule
tingimusliku kooskõlastuse, kus tingimuseks on seatud just ökoduktile varem kehtinud
tingimuste edasikandumine uude planeeringusse. Erimeelsuse lahendamine eeldab
kohaliku omavalitsuse ja Transpordiameti kokkuleppele jõudmist antud küsimuses.
Rahandusministeerium selgitab teemat täpsemalt eraldi kirjas, mis puudutab vastavas
küsimuses 10.02.2021 toimunud ärakuulamist.
Rahandusministeerium selgitab, et Harju maakonnaplaneering 2030+ annab
üldplaneeringule ülesande täpsustada rohelise võrgustiku ruumilist paiknemist ja
kasutustingimusi (vt ka punktis 1 toodud väljavõtteid MP-st). Oluline on jälgida, et
täpsustatavad rohevõrgu struktuurid oleksid sidusad piirnevate omavalituste territooriumil
kehtiva rohevõrguga. Harju maakonnaplaneering 2030+ sätestab, et Tallinna lähiala
valdade üldplaneeringutes tuleb enam tähelepanu pöörata rohelise võrgustiku erinevatele
elementidele ja konfliktidele ning viimaseid võimalusel kaardistada, lähtudes siis
konkreetsemalt ka rohetaristu kontseptsioonist. Rahandusministeerium maakonnaplaneeringute hoidjana täpsustab, et eelnevalt nimetatud Tallinna lähiala valdade all
peetakse silmas eelkõige omavalitsusüksusi, mille territoorium jääb Harju
maakonnaplaneeringus 2030+ toodud Tallinna rohelise vööndi piiresse. Kose vald antud
vööndi piiresse ei jää.
Rahandusministeerium on seisukohal, et kuna Harju maakonnaplaneeringu 2030+
rohelise võrgustiku lahenduses arvestati varem kehtestatud kohalike omavalitsuste
üldplaneeringutega, ei ole ühispöördujate poolt tõstatatud teemade osas koostatava Kose
valla üldplaneeringu ning kehtivate Kose ja Kõue valdade üldplaneeringute rohelise
võrgustiku lahenduste vahel vastuolusid, mis muudaks kardinaalselt kehtinud olukorda.
Rahandusministeeriumil puuduvad vastuväited asjaolus, et kohalik omavalitsus kaalumise
käigus jõudis otsusele rohelise võrgustiku alusuuringute ja detailsema käsitluse
ebaotstarbekusest üldplaneeringu koostamise käigus.
18.02.2021 Rahandusministeeriumis toimunud ärakuulamise järgselt leidis Kose
Vallavalitsus, et elukeskkonna ning rohevõrgustikuga seotud teemad on valla elanike
jaoks piisavalt olulised, et nendega eraldi tegeleda. Kose Vallavalitsus täiendas
üldplaneeringu seletuskirja peatükki 10 „Üldplaneeringu elluviimine“ lõiguga, milles
tuuakse välja, et koostatakse rohelist võrgustikku ja pärandkultuuri käsitlev
teemaplaneering. Rahandusministeerium toetab igati teemaplaneeringute koostamist
nende oluliste teemade lõikes, millega üldplaneeringut koostades ei peetud otstarbekaks
või ei olnud võimalik põhjalikumalt tegeleda.
Rahandusministeeriumi hinnangul on Kose valla üldplaneeringus rohelise võrgustiku
käsitlus ühispöördujate poolt tõstatatud teemade osas kooskõlas maakonnaplaneeringus
seatud tingimuste ja planeerimisseaduse § 75 lõike 1 punktiga 10. Üldplaneeringu
kehtestamisel on kohalikul omavalitsusel võimalik hakata valla ruumilise arengu visiooni
ellu viima. Edaspidi koostatava teemaplaneeringuga on võimalik kohalikul omavalitsusel
keskenduda oluliselt täpsemalt vastavate teemade lahendamisele, mis võimaldab
lõppkokkuvõttes kvaliteetsemat elukeskkonda luua.
Rahandusministeerium asub seisukohale, et üldplaneeringu koostamisel on rikutud käesoleva
kirja punktis 1 välja toodust tulenevalt avalikul väljapanekul kirjalikke arvamusi esitanud
isikute seadusest tulenevat õigust saada asjakohaseid põhjendusi, miks nende arvamustega ei
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ole arvestatud. Tulenevalt eeltoodust palume kohaliku omavalitsusel arvamuse esitajatele
edastada omapoolsed põhjendused ja kaalutlused, miks ei olnud arvamusega võimalik
arvestada. Palume samad põhjendused edastada ka Rahandusministeeriumile, et
Rahandusministeerium saaks kujundada oma seisukoha ning otsustada üldplaneeringule
heakskiidu andmise üle.
PlanS § 4 kohaselt on planeerimisalase tegevuse korraldamine kohaliku omavalitsuse
pädevuses, kes peab tagama maa-alale vastavate üldplaneeringute olemasolu. Üldplaneeringu
sisulise lahenduse otstarbekuse üle on kaalutlusõiguse alusel ainupädev otsustama kohalik
omavalitsus, kelle pädevuses on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 järgi
kohaliku elu küsimuste, sealhulgas ruumilise planeerimise, iseseisev ja lõplik korraldamine
ning otsustamine. Seega juhul, kui planeeringulahendus ei ole vastuolus kehtivate seaduste ja
normidega, on erinevate huvide arvesse võtmisel ning üldplaneeringuga kavandatavate ehitusja maakasutustingimuste ruumilise sobivuse üle otsustajaks kohalik omavalitsus.
Üldplaneeringu koostamise raames tehtud menetlustoimingute ja kehtestatava üldplaneeringu
õiguspärasuse tagamiseks tuleb lähtuvalt haldusmenetluse üldpõhimõtetest kogu protsessi
vältel esitada asjakohaseid põhjendusi planeeringulahenduse kujunemise kohta.
Võttes arvesse, et riigihalduse minister peab andma oma seisukoha ka teiste Kose valla
üldplaneeringu avaliku väljapaneku ajal esitatud vastuväidete osas, mille osas ei ole
saavutatud kokkulepet, siis otsustab minister PlanS § 90 lõike 2 alusel Kose valla
üldplaneeringu kehtestamisele heakskiidu andmise võimalikkuse üle eraldi kirjaga.
Riigihalduse minister teavitab oma lõplikust seisukohast kõiki menetlusosalisi kirjalikult.

Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Jaak Aab
riigihalduse minister
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