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Avalikkuse kaasamise eesmärk
• Väljavõtteid Ǻrhusi konventsiooni preambulast:
– üldsuse osalemine keskkonnaasjade otsustamises ja
teabe saamise tõhustamine parandab otsuste
kvaliteeti ja kiirendab nende täitmist, suurendab
üldsuse keskkonnateadlikkust ning annab talle
võimaluse väljendada muret keskkonna pärast ja
võimaldab avaliku võimu organitel seda asjakohaselt
arvestada
– Keskkonnakaitses on tähtis iga inimese ning
valitsusväliste organisatsioonide ja erasektori panus

Põhinõuded kaasamisele
• Otsustajad teevad otsustamise varases etapis ja
tõhusal viisil avalikult või isiklikult teatavaks kavandatud
tegevuse ja menetluse;
• Ette tuleb näha mõistlikud tähtajad, mis võimaldavad
üldsusel otsustamiseks piisavalt valmistuda ja
otsustamises osaleda
• Üldsus peab saama osaleda juba otsustamise
algetapis, kui kõik variandid on lahtised;
• Üldsus peab saama esitada seisukohti ja arvamusi,
mida peab asjakohaselt arvestama
• Otsus ja selle põhjendused tuleb viivitamatult teatavaks
teha

Ǻrhusi konventsiooni 3 sammast
– Juurdepääs keskkonnainfole e
õigus saada keskkonnaalast
teavet
– Üldsuse osalemine
keskkonnaasjade otsustamises
– Juurdepääs õigusemõistmisele e
õigus keskkonnaotsuseid
vaidlustada

Avalikkuse võimalused osaleda
• Keskkonnaload (ja KMH)
– kaevandusload, vee-erikasutusload,
saasteload, ehitusload

• Planeeringud (ja KSH)
– Detailplaneeringud, üldplaneeringud,
maakonnaplaneeringud, teemaplaneeringud

• Arengukavad (ja KSH)
• Õigusloome
– Seadused, määrused
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KMH ja KSH

Keskkonnaload ja KMH

• KMH – keskkonnamõju hindamine,
algatatakse juhul, kui tegevusel võib olla
oluline keskkonnamõju
• KSH – keskkonnamõju strateegiline
hindamine, KMH analoog planeeringute,
arengukavade, strateegiate (üldnimetus:
strateegilised planeerimisdokumendid)
puhul

KMH menetlus

• Teavitamine keskkonnaloa taotlusest +
tegevusloa avalik väljapanek (2 nädalat)
• KMH algatamine / algatamata jätmine
• KMH programmi avalik väljapanek ja
avalik arutelu
• KMH aruande avalik väljapanek ja avalik
arutelu
• Loa andmise otsustamine ja teavitamine

Planeerimismenetlus
tegevusloa
väljastamine
KMH aruande
avalik arutelu

KMH
KMH programmi kinnitamine
avalik arutelu
KMH programmi koostamine
algatamine

Arengukavad
• Kaasamise nõuded tulenevad seadusest
ainult juhul, kui viiakse läbi KSH
• KSH algatamine ja sellest teavitamine
• KSH programmi avalik väljapanek ja
arutelu
• KSH aruande avalik väljapanek ja arutelu
• Arengukava kinnitamine, heakskiitmine
vms

• Planeeringu algatamisest teavitamine
• Planeeringu eskiislahenduse arutelu
(teatud juhtudel)
• Planeeringu vastuvõtmine
• Planeeringu avalik väljapanek ja avalik
arutelu
• Maavanema järelevalvemenetlus
• Planeeringu kehtestamise otsustamine ja
sellest teavitamine

Õigusloome
• Kaasamise nõudeid ei ole seaduses
kehtestatud
• Võimalused osaleda ja arvamust
avaldada:
– http://www.osale.ee
– http://eoigus.just.ee
– Ministeeriumi poolt otse kaasatavatele teada
antud võimalused
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Otsuste vaidlustamine
• Üldised tingimused
– Kaebetähtaeg 30 päeva
– Vaidemenetluse või kohtumenetluse korras

II Näited kaasamisest

• Üksikisikute kaebeõigus
– Ainult juhul, kui isiku õigusi on rikutud

• Keskkonnaorganisatsioonide kaebeõigus
– Õiguste rikkumist eeldatakse
– VVO-d kui üldsuse esindajad

1. Ess-soo turbakaevandus

Foto: seltsing Roheline Urvaste

Ess-soo: halb näide kaasamisest

• Projekti sisu:
– Turbakaevanduse rajamine
Ess-soosse (84,8 ha)
• Osapooled:
– OÜ Ketal Võru
– Võrumaa KKT
– Urvaste vald
– Seltsing Roheline Urvaste
• Protsess:
– Kaevandusloa andmise
otsus 14.10.02
– I kohtumenetlus 2004-2007
– II kohtumenetlus al 2008

• Kaevandamisloa menetluse kohta avaldati
2002.a. teated ainult Ametlikes
Teadaannetes
• Kaevandamisloa väljaandmise otsusest ei
teavitatud, kuna luba ennast veel välja ei
antud
• Tulemus arendaja ja otsustaja jaoks: 3
aastat kohtuvaidlust
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Ess-soo: hea näide
kodanikualgatusest
• Ess-soo kaitseks loodi seltsing Roheline
Urvaste, kelle liikmed osalevad täna ka
vallavolikogu töös
• Kuigi seltsing kaotas kohtuvaidluse
kaevandusloa üle, tunnustas Riigikohus selles
vaidluses esmakordselt seltsingu kaebeõigust
• 2008.a. esitas seltsing koos muude piirkonna
kodanikuühendustega ettepaneku Ess-soo
kaitse alla võtmiseks

2. Kagu-Eesti regionaalprügila
• Projekt: Kagu-Eestisse regionaalprügila
rajamine
• Ajalugu:
– 1999 asukohtade eelvalik
– 2002-2005 Laguja
– 2005 uus asukohavalik
– 2006-2007 Kõlleste
– 2009 - … ???
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Laguja prügila: avalikkuse
kaasamine

Kagu-Eesti prügila: Laguja
• Projekti sisu:
– Kagu-Eesti
regionaalprügila
– pindala 65 ha, kõrgus 17,5
m

• asukohavalikusse avalikkust
sisuliselt ei kaasatud
• asukohavalik viidi läbi
majanduslikest kaalutlustest
lähtuvalt
• detailplaneeringu menetluses
asukohavalikut vaidlustada ei
lastud
• õigus teada, kuid mitte osaleda

• Osapooled:
– Nõo vald
– Keskkonnaministeerium
– kohalikud elanikud

• Protsess:
– 1999 asukohtade eelvalik
– aprill 2002 – juuli 2003 DP
menetlus (sh SMH)
– Kohtumenetlus 2003-2005

Kagu-Eesti prügila: Kõlleste
• Projekt:
– Kagu-Eesti
regionaalprügila

• Osapooled:
– Kõlleste vald
– Kohalikud elanikud

• Protsess:
– Asukohtade eelvalik 2005
– Üldplaneering ja KSH
2006-2008
Pilt: Tartu Postimees

Kõlleste prügila: avalikkuse
kaasamine
• Asukohavaliku aluseks võetud uuring, mille
koostamisse avalikkust ei kaasatud
• Olulise ruumilise mõjuga objekti asukohavalik
pidi otsustatama valla üldplaneeringu raames
• Kohalikud elanikud esitasid menetluse käigus
vastuväiteid
• 2008.a. otsustas Kõlleste vald kohalike elanike
vastuseisu tõttu prügilaga seonduvat
üldplaneeringus mitte menetleda

Saaremaa püsiühendus:
halb ja hea

3. Saaremaa püsiühendus
• Projekt:
– Püsiühendus
Saaremaa ja mandri
vahel

• Osapooled:
– MKM ja Maanteeamet
– VVOd

• Protsess:
– Tasuvusuuring 2005
– Kava ja KSH 2006 - …

• Halb
– Otsused sisuliselt langetatud ja uuringud
tehtud enne ametliku menetluse algust
– Algne plaan: teha silla maismaaosadele
planeering nö tee paikapanekuks

• Hea
– Pärast VVOde tuliseid pöördumisi algatati
kava ja selle KSH kõigi alternatiivide
hindamiseks, võimaldades vähemalt
teoreetiliselt kaasamist varases etapis
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4. Looduskaitse arengukava
• 2004-2006
• Hea:

5. Keskkonnaalane haldusreform
• Eellugu: 2003-2004 KAVO

– Erinevad huvigrupid, sh enamik Eesti
looduskaitseeksperte kaasatud läbi
töörühmade tasustatud töö näol

• Halb
– Valitsus kiitis LKAKi 2006.a. heaks, ent
Riigikogus see hääletusele ei jõudnud
– 2009: KKM teeb kava ümber

– VVOd kaasatud läbi töörühmade, ümarlaua ja
foorumi
– Projekti materjalide jaoks eraldi veebileht

• 2008 haldusreform
– Üldsuse kaasamist ei toimunud (nt kohtumine
Eesti Keskkonnaühenduste Koja liikmetega
alles pärast sisuliste otsuste langetamist)

Lõpetuseks
• Kaasamise nõudeid võidakse rikkuda ka siis, kui
menetlusnõudeid on formaalselt järgitud
• Tendents: mida vähem oluline on otsus, seda
meelsamini ollakse nõus kaasamisnõudeid
täitma
• NB! Kuni 2010.a. maini annab KÕK teatud
asjades tasuta keskkonnaõigusabi
• NB! juriidilist nõu tasub otsida avatud menetluse
alguses, mitte lõpus

Tänan kuulamast!
Kärt Vaarmari
SA Keskkonnaõiguse Keskus
kart@k6k.ee
www.k6k.ee
742 8443
527 4761
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