
EST

1 
Kasuta mereäärt ja muud avalikku ruumi  
võimalikult palju, igal aastaajal ja iga ilmaga.  
Pole kehva ilma, on vaid kehv riietus.  

2 
Liigu ringi jalgsi, tõuksi, ratta ja ühistranspordiga. 
Niimoodi hoiad me ühist vara – puhast õhku.

3 
Elanikuna ei pea sa teadma, kellele mingi maatükk 
kuulub, kui käitud selles väliruumis eetiliselt. 

Sinu põhiõigus on pääseda mere, järvede 
või jõgede kallastele ja seal liikuda. 
Seda nimetatakse ka igaüheõiguseks. Avalikuks 
kasutamiseks ja viibimiseks peab mereäärne ja 
muu laevatatava veekogu kallasrada olema kümme 
meetrit lai. Kallasrajale peab juurdepääsu tagama 
linnavalitsus. Samuti teeb omavalitsus järelevalvet 
kallasrajale juurdepääsude ja läbipääsude takista-
mise üle. Maaomanikul on õigus eramaal liikumist 
piirata, kuid kallasrajal  
ega avalikul teel liikumist takistada ei tohi. 

(Riigikontrolli audit „Kallasradade kasutamine“, 2015) 

4 
Kui tunned huvi konkreetse planeeringu või aren-
duse vastu, otsi seda aadressi järgi planeeringute 
registrist www.tpr.tallinn.ee. Linnaosavalitsuse 
arhitekt teab samuti, mis on piirkonnas planeeri- 
misel ja kuidas saab protsessis osalda. Kui sealt ei 
saa vastuseid, siis uuri linnaplaneerimise  
ametist – helista telefonil 640 4375 või kirjuta 
tlpa@tallinnlv.ee. Linnaplaneerijad peavad suutma 
selgelt selgitada, mis faasis milline arendus on 
ja mil määral saab ruumiotsust veel muuta või 
parandada.

5 
Tea, et elukeskkond on kõige läbipaistvam 
valdkond, kus kodanike kaasamine on seadusega 
soositud. Planeerimisseaduse kohaselt võib ka 
Tapa elanik väljendada arvamust Mustamäele 
kavandatava kinnisvaraarenduse kohta. Samas  
on elanike kaasamine ruumiloomesse mitme- 
astmeline:
a) ametkond informeerib kodanikke mingist  

otsusest või plaanist;
b) ametkond kooskõlastab plaani –  

s.o konsulteerib eri osapooli;
c) koostöö lahenduse väljatöötamisel;
d) koosloome ehk algusest peale ühine  

lahenduste väljatöötamine;
e) võimustamine – ametkond annab otsuse  

tegemise õiguse mingile sihtrühmale  
või avalikkusele (nt rahvakogudele).

10 SOOVITUST  
OMA ELUKESKKONNA 
KODUSTAMISEKS



6 
Kui tegutsed aktiivses naabruskonnas või asumi-
seltsis, võta oma linnaosavalitsusega ühendust ja 
paku koostööd. Alusta kas või info vahendamisest 
elanikeni. Küsi, kuidas toetab linnaosavalitsus 
naabruskonnaentusiastide tegevust (see ei pea 
olema ainult rahaline toetus!). Linnaosavalitsus 
peaks rõõmustama iga elaniku üle, kes oma 
kodukohast hoolib.

7 
Võta ühendust mõne aktiivse asumiseltsi esinda-
jaga ja uuri, kuidas nemad kodukoha asju ajavad. 
Jalgratas on ammu leiutatud – tasub vaid küsida 
ja saadki seda laenuks.

8
Kui soovid teha ettepaneku bussigraafiku või -liini 
kohta, edasta see linnatranspordi infotelefonil 
643 4142 või aadressil transport@tallinnlv.ee

9 
Tallinna infotelefon 14410 on hea koht, kuhu 
helistada info saamiseks: näiteks kui märkad 
tänaval lahtist kanalisatsiooniluuki, soovid teatada 
kõnniteele parkinud autost või soovid infot millegi 
toimuva kohta. 

10 
Kui mõnele elanikkonda puudutavale ideele  
on vaja laiapõhjalist toetust ja kampaaniat,  
postita oma ettepanek veebilehel (vt all) ja kogu 
sellele samas keskkonnas digiallkirju. Kohaliku 
omavalitsuse korralduse seaduse järgi peab koha-
lik volikogu käsitlema vähemalt 1% hääleõiguslike 
elanike poolt esitatud pöördumist. Tallinnas on 
ettepanekule vaja koguda natuke üle 4300 allkirja, 
et volikogu seda arutaks. Viimati edastasid 
linnaelanikud volikogule rahvaalgatuse kergliikluse 
eelistamise kohta suvekuudel kesklinnas.

www.kohalik.rahvaalgatus.ee

Allikas: „Kallasradade kasutamine“ – Riigikontrolli aruanne 2015, lk 9, https://www.riigikontroll.ee/DesktopModules/
DigiDetail/FileDownloader.aspx?AuditId=2374&FileId=13498 

„Igaühe omand on puutumatu ja 
võrdselt kaitstud. [...] Omandit ei tohi 
kasutada üldiste huvide vastaselt.“ 
– Eesti Vabariigi põhiseaduse § 32


