
ÜLDPLANEERING
 

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); 

Raul Järg / arhitekt

ruumilise planeerimise töötoad kohalikele omavalitsustele 

september 2019

STRATEEGILINE VAADE
u



KOOLITUSKOKKUVÕTE

• avaliku planeerimise ajalugu
• visioon, eesmärgid, ankurpõhimõtted, strateegia kujundamine, ÜP kui võimalus, kui kovi

juhtimisinstrument;
• globaalsed ja lokaalsed trendid
• kaasamine, meeskonna (ajutise organisatsiooni) moodustamine, võtmeisikute ja 

institutsioonide väljaselgitamine ja kaasamine, kaastavate (kooskõlastavate) asutuste 
väljaselgitamine, volikele ÜP olemuse ja vajaduse selgitamine;

• tegevus ja ajakava koostamine
• pädevuse vajadus ja selle väljaselgitamine, konsultandi/konsultantide rolli määratlemine
• seosed teiste arengudokumentidega,  k.a   KOV arengukava ja maakonna 

arengustrateegia
• lähteseisukohad ja vajalikud uuringud ning täpsustused üp koostamise käigus. 
• üp täpsusaste (reguleerimise ja vabaduse tasakaal)
• alternatiivsed tulevikud
• kaalutletud otsused
• kriitiliste ja strateegiliselt oluliste teemade määratlemine.
• läbiv kommunikatsioon, kommunikatsioonikava ja sihtrühma selgitamine.
• üldplaneeringu elluviimine, sh tegevuskava koostamine



PLANEERIMINE LÄBI AEGADE
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sihtrühma segemendid





VISIOON TULEVIKUST
KESKENDUMINE KOHALIKELE VÄÄRTUSTELE JA VÕIMEKUSTELE, 

MITTE PROBLEEMIDELE JA VAJADUSTELE 

TUGEVUSED VÕIMALUSED OHUDNÕRKUSED



TRENDID
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ankurpõhimõtted
• mõista kohalikku ajalugu – kohalik lugu, milline on kujunemislugu, kuidas ja 

kus on asustus läbi aegade arenenud;
• ÜP on juhtimiinstrument; 
• ÜP pole arhitekti/planeerimisspetsialisti soolotöö vaid kogukonna ühine 

panus
• andmepõhine otsustamine (vajalikud on uuringud analüüüsid, 

ekspertarvamused)
• ÜP peab olema elus dokument töövahendina, ehk töövahend volinikule, 

ametnikule ja teadmiseks linnakodanikule;
• peale kehtestamist planeerimisteemaline mõtlemistegevus ei lakka



üldplaneering
• linna/valla ruumiline visoon; 
• tulevikustsenaariumite kogum;
• kogu linna/valla ruumili kujundav; 
• inimeste käitumist mõjutav; 
• äritegevust soosiv või piirav; 
• konkurentsivõimet mõjutav;
• piirangute, kohustuste ja võimaluste kogum;
• ruumikujundamine siis juriidiline dokument
• …….
• ……. 



PROJEKTEERIMISE JA PLANEERIMISE MÕJU
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MAAKONNA
ARENGUSTRATEEGIA
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PLANEERING



ÜLDPLANEERING
MAJANDUS

SOTSIAAL

KESKKOND

KULTUURI

REEGLITE KOGUMIK

SOTSIAALNE KOKKULEPE

TULEVIKUVISIOON



MAJANDUSKOMISJON

Planeeringu kaartide ja 
seletuskirja koostamine

LINNAVALITSUSLINNAVOLIKOGU

SOTSIAAL-JA TERVISEKOMISJON

HARIDUS

KULTUURIKOMISJON

üp koostamise
koordineerimine

ELU- ja TÖÖKESKKOND LOODUS- ja LINNAKESKKONDTARISTUHARIDUSSOTSIAALVABA AEG ja KULTUUR

Keskkonnamõjude
strateegiline hindamine

Areengukava
konsultant

Konsultant
?

Alusuuringud ja
Analüüsid

Rakvere linnaregioon
Rakvere Rahvastikuprognoos
Haljastuse
Spordi- ja mänguväljakute

SPORDIKOMISJON

REVISIONIKOMISJON

organisatsioonistruktuur
üldplaneering ja arengukava



NÄIDIS AJAGAAFIK

1. AASTA 2. AASTA 3. AASTA

Tegevus 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05

1 ETTEVALMISTAV 
TEGEVUS SH UURINGUD

2 IDEEDE 
LÄBITÖÖTAMINE

3
KAARTIDE JA 
TEKSTILISE OSA
KOOSTAMINE

4 AVALIKUD DEBATID

5 KOOSKÕLASTAMINE

6 VASTUVÕTMINE JA 
KEHTESTAMINE



VÕIMALIKUD VALIKUD?!











TÕRUST KASVAB TAMMEPUU 
VÄGA AEGLASELT

KANNATLIKKUST!!!



RAUL JÄRG   /   raul@arhitektuurikeskus.ee

aitäh!
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