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Hinnapäring „Ruumilise planeerimise töötoad kohalikele 
omavalitsustele“ 
 
Palume Teilt pakkumust Riigi Tugiteenuste Keskusele kohalikele 
omavalitsustele ruumilise planeerimise töötubade läbiviimiseks.  
Töötubade läbiviimist rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist (ESF) meetme „Riigi 

võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse 

parendamise kaudu“ tegevusest „Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus“ 2014-

2020.12.01.16-0007. 

Hankelepingu perioodiga kuni 31.12.2020. 

Palume pakkumuse päringut käsitleda konfidentsiaalsena. 

 

1. Nõuded pakkujale: 
1.1 Pakkujal ei tohi pakkumuse esitamise ajal olla riiklike maksude võlga. Pakkuja 

esitab maksuvõlgade puudumise tõendi pakkumuste esitamise tähtaja seisuga 

Hankijale koos pakkumusega. 

 

2. Pakkumuse vormistamine: 
2.1 Pakkumus vormistatakse eesti keeles digitaalselt allkirjastatuna; 

2.2 Pakkumus tuleb esitada Riigi Tugiteenuste Keskusele hiljemalt 04.04.2019; 

2.3 Pakkumus tuleb esitada e-posti aadressil: kaija.seisonen@rtk.ee; 

2.4 Pakkumusega seotud sisuliste ning tehniliste küsimuste lahendamiseks 

palume kirjalikult pöörduda e-kirja teel: kaija.seisonen@rtk.ee  

2.4.1 Pöördumistele vastatakse kolme tööpäeva jooksul e-kirja teel. 

 
3. Nõuded pakkumusele 

3.1. Pakkumus on pakkuja tahteavaldus, mis on pakkujale siduv alates 

pakkumuste esitamise tähtpäevast vähemalt kuni hinnapäringus määratud 

pakkumuse jõusoleku minimaalse tähtaja lõppemiseni. 

3.2. Esitatud pakkumus peab olema jõus vähemalt 90 päeva alates pakkumuste 

esitamise tähtpäevast. 

3.3. Pakkumuse esitamisega kinnitab pakkuja kõigi hinnapäringus esitatud 

tingimuste ülevõtmist. Tingimusliku pakkumuse esitamine ei ole lubatud. 

3.4. Pakkumus peab sisaldama: 

3.4.1. tiitellehte koos pakkuja andmetega; 

3.4.2. meeskonnaliikmete nimekirja ja rolli, lühikirjeldust liikme 

kompetentsidest ja sobivusest väljapakutud rolli; 

3.4.3. meeskonnaliikmete CV-d; 

3.4.4. töötubades osalejate värbamise kirjeldust ja teavituskava; 

3.4.5. töötubade korralduse kirjeldust; 

3.4.6. hinnapakkumust (koos kõikide maksudega ehk lõplik kulu hankija 

jaoks)  vastavalt pakkumusele lisatud vormile; 

3.4.7. maksuvõlgade puudumise tõendit pakkumuste esitamise tähtaja 

seisuga. 

3.5. Pakkujal on lepingu täitmiseks meeskond, kes täidavad ära alljärgnevad 

rollid: 

3.5.1. Projektijuht; 

3.5.2. Moderaator; 

3.5.3. Arendusstrateeg; 

3.5.4. Kommunikatsiooni- ja kaasamise spetsialist; 

3.5.5. Arhitekt-planeerija (strateegiline vaade); 



Ülesehitus

Kaasamise üldpõhimõtted

Kaasamise planeerimine

Sihtrühmade identifitseerimine. Töö rühmades!

Selge kommunikatsioon. Töö rühmades! 

Kaasamine lähteülesande püstitusse

Kogu protsessi hõlmava kaasamiskava koostamine. Töö
rühmades!

Kaasamise käigu ja tulemuste hindamine



Üldplaneeringu põhiolemus

Planeerimise põhiolemus on läbirääkimine ja parimate
lahenduste leidmine paljude valikute seast. 

Planeerimisseadus rõhutab põhimõtet, et planeerimine on 
avatud ning võimalikult paljude ühiskonnaliikmete
huvisid ja vajadusi arvestav protsess, ning seab ka nõuded, 
kuidas huvitatud isikuid ja avalikkust teavitada ja kaasata. 

Avalik ja läbipaistev osalusprotsess annab üliolulise sisendi
üldplaneeringusse, tõstab selle legitiimsust, 
kogukonnatunnet, omavahelist usaldust ja loob sotsiaalset
kapitali järgnevateks otsustusprotsessideks



Eeldused
osalusplaneerimiseks

Ametkondade ja avalikkuse usaldus ja respekt üksteise ja 
erinevate seisukohtade suhtes

Avatus ja protsessi läbipaistvus

Omavalitsuse valmidust otsustusõigust jagada

Huvirühmade vastutus oma arvamuste ja tegude eest

JA

hästi ettevalmistatud avalikkuse kaasamise kava!



Miks on vaja kaasamiskava?
§ Kava aitab identifitseerida ja suhtestuda sihtrühmadega, olla 

pidevalt kursis huvirühmade seisukohtade, eelarvamuste, 
väärtushinnangutega.  

§ Kava aitab vastavalt sihtrühmadele identifitseerida parimad 
kaasamispraktikad ja aitab planeerida nende elluviimiseks aega, 
inim- ja finantsressursse.

§ Saavutatud kokkulepe lähtub õnnestunud osalusprotsessi 
lõppedes pikaajalistest väärtustest, mitte lühiajalisest 
kasust/gildkondlikust huvist. 

§ Adresseerimist leiavad tegelikud probleemid.
§ Võimalikke konflikte on suudetud eos avastada ja edukalt 

lahendada.
§ Tekib protsessis osalejate “omanikutunne” kokkulepete osas. 
§ Vähenenud võivad olla sotsiaalsed pinged
§ Toimunud on vastastikune õpiprotsess



Osalusprotsessi kahetine
iseloom

Saavutada planeerimisprotsessi võimalikult hea tulemus ja 
kavandada selle jaoks –

infojagamine
uute ideede kogumine
sihtrühmade tagasisidestamine planeeritavate tegevuste osas
osalejate eelistuste kogumine erinevate lahendusvõimaluste
puhul
langetada otsus koos osalejatega

Kaudsemalt – koostöösuhte tugevdamine, vastastikune
õppimine, kodanikuaktiivsuse kasvatamine



Ettevalmistamata otsustusprotsess

§ Plaanipäratu reageerimine välistele mõjudele, ka 
ülereageerimine

§ Ad hoc koosolekud, ettevõtmised

§ Vähe selgust otsustusprotsessi mõjude kohta

§ Sihtrühmade tülpimus

§ Halvenevad suhted sihtrühmadega, mainelangus

§ Potentsiaalne võimalus konfliktideks ja ebakõladeks



Kaasamiskava loomine
Üldplanee-
ringu-protsess

Huvirüh-
made 
identifitseeri
mine

Infokanalid siht-
rühmadeni
jõudmiseks

Kaasamis-
meetodid

Aeg Ressursid
(inimesed ja 
raha)

Ära väldi
kriitikuid!

Teave erinevatest
kanalitest
suurendab selle
usaldusväärsust

Alusta 
planeerimist 
lõpp-
tähtajast!

Koosta
eelarve!

Koosta kava 
etapikaupa

Vastavalt
ees-
märgile, 
konteksti-
le

Pikemad
tähtajad
kaasamise
alguses

Tööjaotus ja 
vastutajad

Avalikusta
ajakava



Huvi- ja sihtrühmade
määratlemine

Analüüsi siht- ja huvirühmi -

sektorite, diskussiooniteemade kaupa, kogukondlikest
parameetritest lähtuvalt

Protsessi sujuvust silmas pidades –

võtmetähtsusega isikud/huvirühmad

inimesed, kes aitavad probleemilahendusele kaasa

Inimesed, kes sooviksid osaleda töörühmades

inimesed, kes võivad protsessi takistada

Huvirühmade omavahelist suhet silmas pidades (nt seltsingu
ja arendaja konfliktne vastasseis parasjagu laual oleva
küsimuse asjus)

ÜLESANNE



Sihtrühmade teavitamine/info 
kogumine/kahepoolne suhtlus

Seadusest tulenevad nõuded – millist infot vajavad osalejad kaasamise alguses, 
käigus, lõpus?

Infokanalid jm info esitamise võimalused – kasuta kanaleid, mida kasutab
sihtrühm

Info arusaadavus, käepärasus, kasutusmugavus

Suhtlemisreeglid

Viljandi valla üldplaneeringu koduleht www.viljandivald.ee/viljandi-valla-
uldplaneering-koostamisel

Valga valla üldplaneeringu koduleht https://www.valga.ee/koostamisel

Tartu linna üldplaneeringu kodulehti www.tartu.ee/en/node/1282

Info üldplaneeringu algatamise kohta kohalikus ajalehes https://dea.digar.ee/cgi-
bin/dea?a=d&d=valgateataja20190118.2.18



Sisendi kogumine
lähteülesande koostamiseks
Kaardipõhine uuringuvahend Maptionnaire 
https://maptionnaire.com võimaldab planeerijatel 
koguda, analüüsida ja visualiseerida kaardipõhiseid 
andmeid, samuti saavad kodanikud projektipiirkondi 
ühiselt kujundada ning oma eelistusi ja arvamusi 
avaldada. 

https://maptionnaire.com/best-participation-
practices/map-walkability-survey-tool Helsinki 
kõnnitavuse uuring

https://app.maptionnaire.com/et/6209 ideekorje
Tallinna kesklinna linnaosa üldplaneeringu 
lähteülesande koostamiseks.



Sisendi kogumine
lähteülesande koostamiseks
Mobiilirakendus AvaLinn www.tallinn.ee/est/baltic-urban-
lab annab võimaluse esitada oma ideid ja ettepanekuid 
esialgu avaliku ruumi kohta Põhja-Tallinna ja Kesklinna 
piiril Skoone bastioni ja Telliskivi kvartali vahelisel alal. 

Tartu üldplaneeringu ideekorje kaart 
www.tartu.ee/et/tartu-uldplaneering#Ideekorje-kaart

Ideekorje Põhja-Tallinna üldplaneeringule
http://gis.tallinn.ee/ideekorje/

StartUp https://www.citizenlab.co elanike digitalseks 
kaasamiseks otsustusprotsessidesse 

Valga valla üldplaneeringu ideekorje
https://valgavv.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.
html?id=e82f7e092b3a4d3bade235e290968487



Sihtrühmadega konsulteerimine
vs osalusplaneerimine

Kaasajal peab olema selge, mis laadi panust
oodatakse: erinevate ideede/seisukohtade välja
selgitamine vs ühiselt aktsepteeritud otsuse
langetamine

Otsustusprotsessi juhtimine

Erimeelsustega tegelemine
NIMBY sündroom

Bono 6 mõttemütsi teooria



Meetodeid
Passiivne Interaktiivne

Infor-
meerimine

Pressiteated, kodulehekülg, 
teabelehed, kuulutused, reklaamid, 
stendid, pecha kucha ettekanne

Avatud uste päevad, infotelefon,
kogukonna jalutuskäigud, objektide
külastused jne

Info 
kogumine

Küsimustikud, 
(fookusgrupi)uuringud
Intervjuud võtmeisikutega jne

Veebipõhised kaardirakendused
kitsaskohtade väljaselgitamiseks, 
rahvakoosolekud, visioonikonverents
Planning for Real (modelleerimine), elav
raamatukogu

Konsultee-
rimine

Planeeringuseadusest tulenevad
eelnõude avalikustamised
kommenteerimiseks

Planeeringuseadusest tulenevad
avalikustamiskoosolekud,´avatud
ruumi-meetod, maailmakohvik

Partnerlus/
osalusplanee
ring

Osalemine töörühmades, 
läbirääkimised, avatud dialoogi-
meetodid, konsensuskonverents



Millal on sobivaim kasutada?
Tegevus Sobib kasutada

Informeerimine + info on üheselt arusaadav
+ huvirühmad on volitanud organisatsiooni otsustama nende eest 
+ hädaolukorras

Infokogumine + sihtrühmad usaldavad informatsiooni koguvat organisatsiooni ja 
nad teavad, kuidas nende käest saadud teavet kasutatakse 

Konsulteerimine + huvirühmad usaldavad otsuseid langetavaid organisatsioone, 

Osalusplaneerimine + vajadus kestva pikaajalise koostöö järele
+ pingete ja konfliktide lahendamiseks või kui on esmatähtis
lõpetada nende eskaleerumine
+ temaatiline koostöö laiema sihtgrupiga
+ hea sotsiaalne kapital koostööks
+ ühegi osapoole huvid ei domineeri
+ ametkond soovib ja suudab lasta teistel tulemust mõjutada
+ teemad on keerukad ja vajavad integreerimist



Otsustusõigus
Ametkond Sihtrühmade võimalus

tulemusi mõjutada

Informeerimine Otsustab ja annab teada Sõnaõigust ei ole

Info kogumine Küsib otsuste tegemiseks
informatsiooni

Piiratud

Konsulteerimine Määrab valikud, küsib
teiste seisukohti ja 
otsustab siis, mida teha

Piiratud - võib pakkuda
välja muudatus-
ettepanekuid ja 
mõjutada
lõppdokumenti

Osalusplaneerimine Toetab ühist otsustamis-
protsessi. Ametkonnal
võimupositsiooni pole

Jagatud otsustamine ja 
vastutamine



Protsessi hindamine
Hinnata kaasamise käiku

kvantitatiivsed – osalejate/ettepanekute arv, osalejate
demograafiline profiil

kvalitatiivsed – osalejate rahulolu

Hinnata kaasamise tulemust
kas saavutati eelnevalt seatud eesmärgid – koguda
vajalikku infot?, ideid?, vaatenurki?, mis jäänuks muidu
kajastamata

kaasamise mõju otsusele – kas see sai parem kui inimesi
kaasamata saanuks?

Osalejate arusaam tehtud otsustest

Usalduse, koostöö paranemine


