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II ÕIGUSARVAMUSE EESMÄRK JA ULATUS 
 

Kriminaalasja menetlemine võimaliku korruptsioonikuriteo toimepanemise kontrollimiseks, mida 

avalikkuses avaldatud andmetel on seostatud Tallinna linna ametiasutuste ja SA Kultuurikatel 

pädevuses olnud juhtumite lahendamisega, on tõstatanud küsimuse Tallinna linna ametiasutuste ja SA 

Kultuurikatel vastava tegevuse õiguspärasusest haldusõiguslikus ja tsiviilõigusliku mõttes. 

 

Viidatud elulisteks juhtumiteks on avalikkuses avaldatud andmetel Mäekalda 14-L.Koidula 34 

vahetustaotluse menetlus, Sihi tn 108 ebaseadusliku ehitustegevuse menetlus, Mündi 2/ Raekoja plats 

10/ Saiakang 1 äriruumide üürile andmine, Meriton Hotels’ilt INTA kongressi korraldamisel teenuste 

tellimine ning SA Kultuurikatel hoonesiseste kommunikatsioonisüsteemide/ võrkude ehitushange. 

 

Käesoleva õigusarvamuse eesmärk on kontrollida, kas Tallinna linna ametiasutuste ja SA Kultuurikatel 

tegevus viidatud juhtumite lahendamisel on toimunud õiguspäraselt haldus- ja tsiviilõiguslikus mõttes. 

Kui see on olnud võimalik, on toodud välja kaalumiseks ettepanekud halduspraktika parandamiseks. 

Käesoleva õigusarvamuse raames eesmärgiks ja esemeks ei ole olnud võimaliku korruptsioonikuriteo 

või kuritegude koosseisuelementide esinemise või mitteesinemise kontrollimine ega muude 

käimasoleva kriminaalmenetlusega seotud küsimuste või ülesannetega tegelemine.  

 

Käesolev õigusarvamus on koostatud tuginedes õigusarvamuses loetletud materjalidele, s.h 

õigusarvamuse koostajate esitatud päringute alusel kogutud materjalidele ning õigusarvamuse 

koostajate poolt läbiviidud intervjuude käigus saadud andmetele. Õigusarvamuse koostajad on 

seisukohal, et saadud andmed on piisavad õigusarvamuse andmiseks. Õigusarvamuse koostajad ei 

saa täielikult välistada, et esineb andmeid või asjaolusid, mis võiksid oluliselt mõjutada õigusarvamuses 

esitatud järeldusi, kuid õigusarvamuse koostamisel teostati tööd ning küsiti täiendavaid andmeid 

ulatuses mille pinnalt saab selliste võimalike täiendavate asjaolude esinemist pidada ebatõenäoliseks. 

 

 

III ESITATUD KÜSIMUSED JA LÜHIVASTUSED ESITATUD KÜSIMUSTELE 
 
1) Kas Tallinna Linnavalitsuse tegevus Promptus Capital OÜ ettepaneku menetlemisel Mäekalda 14 

ja L.Koidula 34a kinnistute vahetamiseks on toimunud kooskõlas kinnistute võimalikku vahetust 

reguleerivate õigusaktide nõuetega? 

 

Vastus: Tallinna Linnavalitsuse tegevus Promptus Capital OÜ ettepaneku menetlemisel on 

toimunud kooskõlas kinnistute võimalikku vahetust reguleerivate õigusaktide nõuetega. 

Ettepanekust keeldumine oli põhjendatud. 

 

2) Kas Tallinna LV käitumine ehitusjärelvalve teostamisel Sihi tn 108 ebaseadusliku ehitustegevuse  

osas on toimunud kooskõlas ehitusjärelvalvet, s.h ebaseaduslike ehitiste võimalikku lammutamist 

reguleerivate õigusaktide nõuetega? 

 

Vastus: Tallinna LV käitumine ehitusjärelvalve teostamisel Sihi tn 108 ehitise osas on toimunud 

kooskõlas ehitusjärelvalvet, s.h ebaseaduslike ehitiste võimalikku lammutamist reguleerivate 

õigusaktide nõuetega ning arvestades seejuures sjakohase kohtupraktika seisukohti. Võttes 

arvesse, et ettekirjutus ehitise lammutamiseks on ehitise omanikule vägagi koormav meede, on 

igati põhjendatud haldusorgani poolt kõikide asjasse puutuvate asjaolude võimalikult täpne välja 

selgitamine.  
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3) Kas Tallinna Linnavalitsuse käitumine Mündi 2/ Raekoja plats 10/ Saiakang 1 äriruumide 
üürilepingu lõpetamisel ja uue üürilepingu sõlmimisel Estkompexim Toitlustus OÜ-ga 
otsustuskorras on toimunud kooskõlas linnavara kasutusse andmist reguleerivate õigusaktide 
nõuetega? 
 
Vastus: Tallinna LV käitumine üürilepingu lõpetamisel ja uue üürilepingu sõlmimisel otsustuskorras 
on toimunud kooskõlas linnavara kasutusse andmist reguleerivate õigusaktide nõuetega. 
Õigusarvamuse esemeks olnud 06.08.2015 Korraldus on kooskõlas kehtiva õigusega ja 
kaalutlusvigadeta. Siiski tuleb arvestada, et üürilepingu otsustuskorras pikendamine loob 
potentsiaalselt ohu teiste võimalike üürnikukandidaatide ebavõrdseks kohtlemiseks. Seda eriti 
juhul, kui pikendamine toimub oluliselt enne kehtiva lepingu järgse üüriperioodi lõppu. Konkreetsel 
juhul ei olnud siiski teada selliste võimalike teiste üürniku kandidaatide olemasolu ning keegi ka 
asjakohast korraldust ei vaidlustanud. 
 
Edasises halduspraktikas tuleks linnavara otsustuskorras kasutusse andmisel põhjalikumalt 
põhjendada, mis konkreetsel juhul on konkurss ebaotstarbekas ning samuti tuleks põhjalikumalt 
põhjendada korralduse andmise aega, kui korraldus antakse oluliselt enne varasema lepingu 
järgse kasutusperioodi lõppu. Igakordselt tuleks kaaluda konkursi korraldamist, s.h ühe võimaliku 
variandina konkursi/ enampakkumise korraldamist tingimusega, et senisel üürnikul on eesõigus 
ruumide edasiüürimiseks uuel perioodil samadel tingimustel konkursi parima pakkumisega (siin 
tuleb siiski arvestada, et kui senine üürnik on valmis pakkuma turuhinda ületavat üüri, ei pruugi 
konkursi korraldamine olla mõttekas – konkursi korral ei pruugi lõplik üürimäär ei ületa turuhinda). 
 

4) Kas Tallinna Linnavalitsuse käitumine Meriton Hotels’ilt teenuse tellimisel on toimunud kooskõlas 
majutus ja catering teenuse tellimist reguleerivate õigusaktidega? 
 
Vastus: Tallinna Linnakantselei on korraldanud majutuse, kongressi ruumide ning toitlustuse  
hanke kooskõlas Tallinna Linnasekretäri 23.10.2013 käskkirja nr L-2/54 „Hankekord“ p-ga 32 ja  
RHS § 3 ja § 19 sätetega. INTA kongressi raames kohvikus Mademoiselle kantud kulutuste osas 
on hüvitatud konverentsil töökohustusi täitnud Tallinna Linnavalitsuse töötajate kulutusi, mille 
suhtes võib tekkida erisoodustusega seotud maksude tasumise kohustus, kuid mille osas 
erisoodustusega seotud makse ei ole taustud. 
 

5) Kas Sihtasutus Kultuurikatel tegevus Riito Ehituse AS pakkumuse mittevastavaks tunnistamisel 
ning ühispakkujate Tuleohutuslahendused OÜ ja OÜ Tafrix hankemenetlusest kõrvaldamisel ning 
ühispakkujate OÜ Astlanda Ehitus ning Ehitusfirma Rand ja Tuulberg pakkumuse edukaks 
tunnistamisel ja hankelepingu sõlmimisel on olnud õiguspärane? 

 

Vastus. Hankija on õiguspäraselt tuvastanud RIITO Ehituse AS pakkumuse mittevastavuse ning 

selle tagasi lükanud kuivõrd pakkumuses ei sisaldanud töid, mis hankedokumentide kohaselt olid 

nõutud. Hankija on õiguspäraselt kõrvaldanud hankemenetlusest Antifire Tuleohutuslahendused 

OÜ ja OÜ Tafrix-i, kuivõrd nad on esitanud valeandmeid vastamaks HT p II.2.3) 

kvalifitseerimistingimusele. Lisaks ei ole Antifire Tuleohutuslahendused OÜ ja OÜ Tafrix puhul 

täidetud HT p II.2.3) tingimus osas, mis nõudis viie aasta jooksul hankelepingu esemega sarnaste 

tööde teostamist vähemalt 3 000 000 euro ulatuses. Astlanda ja Rand&Tuulberg pakkumuse 

edukakas tunnistamine oli õiguspärane, kuivõrd ühispakkujad olid ainsad kvalifitseeritud pakkujad, 

kelle pakkumus oli ka hankija käskkirjaga nr 6.-3/165 vastavaks tunnistatud. Seega oli hankijal 

võimalik tunnistada edukaks ainult Astlanda ja Rand&Tuulberg pakkumus ning sõlmida nendega 

hankeleping. 
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IV MÄEKALDA 14 – L.KOIDULA 34A VAHETUSTAOTLUS 

(A) KOKKUVÕTE 

1. Kaasuse lühikirjeldus. 16.02.2015 taotles Promptus Capital OÜ Tallinna Linnavalitsuselt 

kinnistute vahetust – pakkudes talle kuuluvat Mäekalda 14 kinnistut linnale kuuluva L. Koidula 

34a vastu. Tallinna Linnavalitsus vastas ettepanekule 10.04.2015 eitavalt. 

 

2. Esitatud küsimus. Kas Tallinna Linnavalitsuse tegevus Promptus Capital OÜ ettepaneku 

menetlemisel on toimunud kooskõlas kinnistute võimalikku vahetust reguleerivate õigusaktide 

nõuetega? 

 

3. Vastus esitatud küsimusele. Tallinna Linnavalitsuse tegevus Promptus Capital OÜ ettepaneku 

menetlemisel on toimunud kooskõlas kinnistute võimalikku vahetust reguleerivate õigusaktide 

nõuetega. Ettepanekust keeldumine oli põhjendatud. Puuduvad viited, et linna ametiasutustes 

oleks olnud kavandamisel ettepanekuga nõustumine. Kuigi Tallinna Linnavalitsus ei viidanud oma 

10.04.2015 kirjas taotlejale eitava vastuse andmise aluseks olevale normile, ei ole tegemist 

menetlusõigusliku rikkumisega, sest 10.04.2015 vastus ei ole käsitletav haldusaktina, mille 

põhjendustes peab tingimata sisalduma õiguslik alus. Parema halduse huvides soovitavad 

õigusarvamuse koostajad Tallinna Linnavalitsusel edaspidi analoogsetes asjades siiski viidata 

vastuse aluseks olevale normile ja põhjendada otsustust normist lähtuvalt. Isegi kui lähtuda 

käsitlusest, et 10.04.2015 vastus on haldusakt, puuduks alus nõuda selle kehtetuks tunnistamist. 

Nimelt juhul, kui 10.04.2015 vastus oleks käsitletav haldusaktina, oleks see õigusliku aluse 

puudumise tõttu küll formaalselt õigusvastane, kuid õigusliku aluse märkimata jätmine ei 

mõjutanud asja otsustamist.  

 

Õigusarvamuse koostajad märgivad, et esitatud järeldused põhinevad analüüsi koostajatele 

esitatud dokumentidel ja informatsioonil ning need kehtivad analüüsi esemeks oleva ajavahemiku 

lõpu seisuga – so 10.04.2015. Hinnang olukorrale võib muutuda sõltuvalt sellest, kas ja milliseid 

toiminguid on seoses linnale kuuluva L. Koidula 34a kinnistuga pärast eelnimetatud kuupäeva 

tehtud või tehakse tulevikus.  

 

(B) FAKTILISED ASJAOLUD 

 Promptus Capital OÜ 16.02.2015 ettepanek 

4. Õigusarvamuse koostajatele esitatud materjalide kohaselt esitas OÜ Promptus Capital (edaspidi: 

Promptus) 16.02.2015 Tallinna Linnavalitsusele (edaspidi ka: linnavalitsus) ettepaneku 

vahetada Tallinna linnale kuuluv kinnistu aadressil L. Koidula tn 34a, Tallinn, Promptusele 

kuuluva kinnistu vastu aadressil Mäekalda tn 14, Tallinn. 

 

5. Promptuse ettepaneku kohaselt omandas Promptus Mäekalda 14 kinnistu (Kadrioru 

tennisekeskusena tuntud maa-ala) Eesti Spordiseltsilt Põhjakotkas eesmärgiga aidata hankida 

spordiseltsile soodsatel tingimustel tema tegevuseks vajalikke rahalisi vahendeid. Lisaks 

rahalistele vahenditele on Promptus andnud kogu omandatud vara spordiseltsile tasuta 

kasutamiseks. Ettepanekus märgitu kohaselt on Promptus alustanud kogu kvartali 

heakorrastusplaani koostamist. Naabruses asuval L.Koidula 34a kinnistul asuvad Kadrioru 

pargiinventari lao- ja remondiruumid, kusjuures laoruumidena kasutatakse täielikult 

amortiseerunud kasvuhooneid. Promptus märgib oma ettepanekus, et Mäekalda 14 kinnistu 
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sobiks ideaalselt Kadrioru pargiinventari hoidmiseks, asudes pargi põhjaküljel Laagna tee 

vahetus läheduses, piirkonnas, kuhu ladustatakse pargist koristatud lehti ja oksi. Ettepaneku 

kohaselt kannaks kõik ümberkolimisega seotud kulud Promptus. 

 

 Kinnistud 

6. Nii L.Koidula 34a kui Mäekalda 14 kinnistud asuvad Tallinnas, Kadrioru pargis. Kinnistud asuvad 

maa-alal, mille kohta on koostatud Rohelise aasa, Mäekalda tn ja L.Koidula tn vahelise kvartali 

ning sellega külgnevate L.Koidula tn 21 ja 21a kruntide detailplaneering (kehtestatud Tallinna 

Linnavolikogu 16.05.2002 otsusega nr 225). Mõlemad kinnistud asuvad Kadrioru pargi 

looduskaitse-alal ning muinsuskaitse alusel alal. 

 

7. Linnale kuuluv L.Koidula 34a kinnistu on kantud kinnistusraamatu registriossa nr 21881301. 

Registriandmete kohaselt on tegemist 2697 m2 pindalaga kinnistuga, mis on sihtotstarbelt 50% 

ühiskondlike ehitiste maa ja 50% ärimaa. Kinnistu on koormatud looduskaitseseaduse § 16 lõikes 

5 sätestatud ostueesõigusega Eesti Vabariigi kasuks, mis on kantud kinnistusraamatusse. 

Ehitisregistri andmetel asuvad kinnistul järgmised hooned: 

 Ladu (ehitisregistri kood 101026671), kasutusel, ehitisealuse pinnaga 100 m2. Hoone 

suletud netopind on 98,9 m2 ning seda kasutatakse registriandmete kohaselt peamiselt muu 

tööstuse laohoonena. 

 Kasvuhoone (ehitisregistri kood 101026670), kasutusel, ehitisealuse pinnaga 1724 m2. 

Hoone suletud netopind on 1461,9 m2 ning seda kasutatakse registriandmete kohaselt 

peamiselt kartuli-, köögivilja- või söödajuurviljahoidlana. 

 

8. Kehtiva detailplaneeringuga on määratud L.Koidula 34a kinnistule (detailplaneeringu kohane 

krunt pos 4) järgmine ehitusõigus: 

Ehitusalune pind 1900 m2 

Täisehitus 60% 

Korruste arv 2 

Hoonete arv krundil 2 

Sihtotstarve 50% ärimaa, 50% ühiskondlike hoonete maa 

Suletud brutopind ärimaa – 1500 m2, ühiskondlike hoonete maa – 1500 m2 

 

9. Detailplaneering nägi ette, et krundil asuvad kasvuhooned pargialal olevate lillepeenarde 

rajamiseks ja hooldamiseks. Vastavalt OÜ Kadrioru Park arenguplaanidele on krundile 

kavandatud rajada uus kaasaegne kasvuhoonete kompleks väikese kohvikuga pargikülastajate 

jaoks. 

 

10. Tallinna Linnavolikogu 17.06.2004 määrusega nr 26 „Kadrioru Pargi arengusuunad aastani 2018 

kinnitamine“ kinnitatud „Kadrioru Pargi arengusuunad aastani 2018“ 2. etapp (2005 aasta) näeb 

ette Roheline aas 1/Koidula 34a väljaehitamise haljastuse tugipunktiks – riietusruumid, 

töövahendid, istikud, muld, õppekeskus. Viidatud dokumendi Joonis 1 positsioon 24 tähistab 

ajaloolist aednikumaja/aiandi asukohta (Roheline aas 1/Koidula 34). Tallinna Linnavalitsuse 

04.10.2006 korraldusega nr 2009-k „Linnamaale valitseja määramine (Kadrioru pargi maatükid)“ 

on L. Koidula 34a kinnistu valitsejaks Tallinna Kommunaalamet. 

 

11. Õigusarvamuse koostajatele esitatud informatsiooni kohaselt käsitleb koostamisel olev 

arengudokument „Kadrioru Pargi arengusuunad 2015 – 2015“ aiandi asukoha kasutust 

alljärgnevalt. Punkti 6.1 sisuks on Kadrioru Pargi arenguvisioon: Kadriorus funktsioneerib Tallinna 



 

 

  

 
 

 

    

 9 / 90  

ajalooliste parkide keskus – asutus Kadrioru Park, kuhu on koondatud informatsioon, mis hõlmab 

ajaloolisi parke ning nende kujunemislugu. Keskus korraldab õppusi, loenguid ning rahvusvahelist 

ja siseriiklikku koostööd ja temaatilisi ekskursioone. Välja on ehitatud kaasaegne kasvuhoonete 

ja olme- ning teenindushoone – Kadrioru pargi Oranžerii. Sinna on rajatud pargi hoolduseks ja 

üritusteks vajalike vahendite hoidlad ja tööruumid. Keskse osa moodustab seminariruumide ja 

olmeruumidega ümbritsetud talveaed, kus viiakse läbi koolitusi, laste huviringe ja mitmesuguseid 

üritusi. Kadrioru park on praktikabaasiks üle-eestilistele õppepäevadele, mida korraldavad 

koostöös Eesti Kommunaalmajanduse Ühing ja asutus Kadrioru Park. Arengukava punktis 6.3 

sätestatud tegevuskava 3. etapp (2017 – 2018) näeb ette Oranžerii projekteerimise ja ehitustööd. 

Õigusarvamuse koostajatele ei ole nimetatud arengudokumenti esitatud ja õigusarvamuse 

koostajad ei ole nimetatud dokumendi sisu kontrollinud. 

 

12. Promptusele kuuluv Mäekalda 14 kinnistu on kantud kinnistusraamatu registriossa nr 22408201. 

Registriandmete kohaselt on tegemist 3585 m2 pindalaga kinnistuga, mis on sihtotstarbelt 100% 

sotsiaalmaa. Ka antud kinnistu on koormatud looduskaitseseaduse § 16 lõikes 5 sätestatud 

ostueesõigusega Eesti Vabariigi kasuks. Kinnistut koormab ka hüpoteek summas 1 300 000,00 

EUR AS LHV Pank kasuks, hüpoteegiga on kaaskoormatud kinnistu 25084201. Hüpoteek on 

sisse kantud 26.01.2015, so ca kolm nädalat enne Promptuse poolse ettepaneku tegemist 

linnavalitsusele. Promptus on kinnistu omanikuna sisse kantud 28.10.2014, so ca kolm ja pool 

kuud enne 16.02.2015 ettepanekut. 

 

13. Ehitisregistri andmetel ei ole Mäekalda 14 kinnistul hooneid. Antud kinnistul asuvad 

ehitisregistrisse rajatisena kantud Spordiseltsi Põhjakotkas 5 tenniseväljakut (ehitisregistri kood 

220276491), kasutusel, ehitisealuse pinnaga 3 532,8 m2. Ehitisregistri andmete kohaselt 

kasutatakse rajatist liuväljana, tenniseväljakuna. 

 

14. Õigusarvamuse koostajatele esitatud informatsiooni kohaselt on kehtiva detailplaneeringuga 

määratud Mäekalda 14 kinnistule (detailplaneeringu kohane krunt pos 12) järgmine ehitusõigus: 

Ehitusalune pind 100 m2 

Täisehitus 2% 

Korruste arv 1 

Hoonete arv krundil 1 

Sihtotstarve 100% ühiskondlike hoonete maa 

Suletud brutopind ühiskondlike hoonete maa – 100 m2 

 

15. Detailplaneering näeb krundil ette spordi- ja vabaajakeskuse funktsioonid. Lisaks olemasolevale 

5 tenniseväljakule näeb planeerimisprojekt ette krundile 1-korruselise hoone ehitamise võimaluse 

riietus- ja tualettruumidele.  

 

 Tallinna Kommunaalameti seisukoht 

16. Tallinna Kommunaalamet on oma 27.02.2015 seisukohas seoses kõnealuste kinnistute 

vahetamise märkinud, et kinnistud asuvad looduskaitse all oleval territooriumil ja seega kehtib 

kinnistutele looduskaitseseadus. Käesoleval ajal kehtivad pargi piirid on kinnitatud Vabariigi 

Valitsuse 06.05.2004 korraldusega nr 342 – k ning pargis kehtib Vabariigi Valitsuse 03.03.2006 

määrusega nr 64 kinnitatud „Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse eeskirjas“ 

sätestatud kaitsekord. Kadrioru pargi valitsejaks on riigi Keskkonnaamet. Vastavalt 

looduskaitseseaduse § 14 lg 1 punktile 2 ei või kaitsealal ilma kaitstava loodusobjekti valitseja 

nõusolekuta koostada maakorralduskava ja teostada maakorraldustoiminguid. 
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17. Tallinna Kommunaalamet märgib oma seisukohas ka, et Tallinna Linnavolikogu 17.06.2004 

määruse nr 26 „Kadrioru Pargi arengusuunad aastani 2018“ alusel on planeeritud Roheline aas / 

L. Koidula 34a teises etapis välja ehitada haljastuse tugipunktiks. Koostamisel on „Kadrioru Pargi 

arengusuunad 2015 – 2025“, mille 4. etapp aastatel 2017 – 2018 näeb ette oranžerii 

projekteerimise. 

 

18. Tallinna Kommunaalameti seisukohas märgitakse veel, et oranžerii ehk triiphoone on asunud 

antud kinnistul aastast 1835. Seda on kaasajastatud aastal 1936 ja uusi kasvuhooneid on juurde 

ehitatud 1960. ja 1970. aastatel. Tänaseks on triiphoonete kompleks täielikult amortiseerunud. 

Tegemist on Tallinna linna kontekstis äärmiselt olulise haljastuse tugipunktiga, millel on ka sügav 

ajalooline taust. Ühe enam haljastuslikke ülelinnalisi funktsioone lahendatakse linnaasutuse 

Kadrioru Park baasil. Nende funktsioonide edukaks täitmiseks on oluline kaasaegsete 

mitmefunktsiooniliste kasvuhoonete ja olme- ning teenindushoone rajamine. Projekteeritav 

hoonestus peab olema jagatud kolme mahtu, analoogiliselt Kadrioru ansamblisse kuuluvatele 

ajaloolistele hoonetele. Keskmise mahu moodustab seminari- ja olmeruumidega ümbritsetud 

talveaed. Tiibhoonetesse projekteeritakse garaaž ja hoiuruumidega kasvuhoone. 

 

19. Tallinna Kommunaalamet märgib oma seisukohas lõpetuseks, et Tallinna Kommunaalamet ja 

Kadrioru Park on seisukohal, et L.Koidula tn 34a kinnistu vahetamine Mäekalda tn 14 kinnistuga 

ei ole kooskõlas eeltooduga. 

 

 Tallinna Linnavalitsuse 10.04.2015 vastus 

20. Linnavalitsus on oma 10.04.2015 vastuses Promptusele viidanud L.Koidula 34a kinnistul asuva 

hoone ajaloole ja olulisusele haljastuse tugipunktina (sisuliselt on refereeritud Tallinna 

Kommunaalameti seisukohta, vt ülal p 18). Linnavalitsus on viidanud ka Tallinna Linnavolikogu 

17.06.2004 määrusega nr 26 „Kadrioru Pargi arengusuunad aastani 2018 kinnitamine“ kinnitatud 

„Kadrioru Pargi arengusuunad aastani 2018“, mille kohaselt L. Koidula tn 34a kinnistule on 

kavandatud ehitada haljastuse tugipunkt ja õppekeskus. Lisaks on linnavalitsus viidanud 

koostamisel olevale dokumendile Kadrioru Pargi arengusuunad 2015 – 2025, mis näevad 

aastatel 2017 – 2018 ette nimetatud kinnistule oranžerii projekteerimise. Linnavalitsuse vastuses 

sedastatakse, et eeltoodust lähtuvalt ei ole Promptuse poolt soovitud maadevahetus võimalik. 

 

 Muud asjaolud 

21. Õigusarvamuse koostajate poolt ettevalmistatud küsimuste alusel on õigusarvamuse koostajatele 

esitatud informatsioon, e-kirjavahetus ja dokumendid selle kohta, kuidas toimus taotluse 

esitamine, taotluse menetlemine Tallinna linna ametiasutustes ja taotlusele vastamine. Saadud 

informatsiooni, e-kirjavahetuse ja dokumentide pinnalt on õigusarvamuse koostajad viinud 

täiendavalt läbi intervjuud Tallinna abilinnapea Eha Võrk’iga, Tallinna abilinnapea Kalle 

Klandorf’iga, Tallinna Kommunaalameti juhataja Ain Valdmann’iga, Tallinna Kommunaalameti 

ehituse- ja järelevalve osakonna juhata Reio Vesiallik’uga, Tallinna Kommunaalameti hallatava 

asutuse Kadrioru Park juhataja Ain Järve’ga, Tallinna Linnavaraameti juhataja Einike Uri’ga, 

Tallinna Linnavaraameti linnamaade ja maakorralduse osakonna juhataja Alo Brandt’iga ning 

Tallinna Linnavaraameti linnamaade ja maakorralduse osakonna juhataja asetäitja Anne 

Kass’iga. Õigusarvamuse koostajatele esitatud informatsioonist tuleneb, et seoses kõnealuse 

taotlusega ei ole Promptuse ja linna ametiasutuste vahel olnud muud suhtlust peale käesolevas 

analüüsis kirjeldatu. Õigusarvamuse koostajad ei tuvastanud taotluse menetlemise protsessis, sh 
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linna ametnike ja ametiasutuste vahelises suhtluses, võimalikele rikkumistele viitavaid asjaolusid 

või midagi tavapäratut. 

 

(C) ANALÜÜS 

 Kinnistute vahetamise õiguslikust raamistikust ja menetlusreeglitest riigi tasandil ja 

omavalitsustes 

22. Vahetuslepingu mõiste Eesti õiguses sätestab võlaõigusseaduse (VÕS) § 254 lg 1, mille kohaselt 

vahetuslepinguga kohustuvad lepingupooled vastastikku teineteisele üle andma eseme ja 

tegema võimalikuks eseme omandi või muu esemele käsutusõigust andva õiguse ülemineku. 

Sama paragrahvi lõike 2 kohaselt kohaldatakse vahetuslepingule vastavalt müügilepingu kohta 

sätestatut. Kumbagi lepingupoolt vaadeldakse tema poolt üleandmisele kuuluva eseme suhtes 

müüjana ja talle üleandmisele kuuluva eseme suhtes ostjana. VÕS § 255 kohaselt eeldatakse, et 

vahetamisele kuuluvate esemete hind on võrdne. 

 

23. Tulenevalt vara vahetamise definitsioonist hõlmab vara vahetamise protsess endas kummagi 

lepingupoole jaoks kaht etappi – nii vara võõrandamist kui ka vara omandamist. Järelikult on 

kinnistute vahetamise õigusliku raamistiku kontekstis asjakohane vaadelda nii vara võõrandamise 

kui ka vara omandamise regulatsioone, ning kui selline on olemas, siis ka vara vahetamise 

regulatsiooni kui võimalikku erinormistikku kahe eelneva suhtes. 

 

24. Riigi tasandil reguleerib riigivara valitsemist riigivaraseadus (RVS). Riigivara seaduses 

sätestatud riigivara valitsemise põhimõtete kohaselt on riigivara valitseja kohustatud riigivara 

valitsema eesmärgipäraselt, otstarbekalt, säästlikult ja heaperemehelikult (RVS § 8 lg 1). Tehes 

riigivaraga mis tahes toiminguid või tehinguid, peab riigivara valitseja juhinduma põhimõttest 

suurendada kasu ja vältida kahju, mis riik võib neist toimingutest või tehingutest saada (RVS § 8 

lg 5). Riigivara valitseja on kohustatud hindama tema valitsemisel oleva vara valitsemise 

eesmärgipärasust ja otstarbekust ning korraldama riigile mittevajaliku vara üleandmise, 

võõrandamise või hävitamise või esitama ettepaneku selliste toimingute tegemiseks (RVS § 8 lg 

3).  

 

25. RVS § 29 p 1 kohaselt võib riigivara võõrandada mh juhul, kui vara ei ole vajalik riigivara 

valitsejale või volitatud asutusele riigivõimu teostamiseks või muul avalikul eesmärgil. Riigivara 

võib võõrandada nii avalikul enampakkumisel, valikpakkumisel kui ka otsustuskorras (RVS § 30 

lg 1). Riigivara võõrandatakse tasu eest müügi teel, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti (RVS § 

32). Riigivara võib otsustuskorras võõrandada ka vahetamise teel, kui vahetamine on vajalik 

avalikul eesmärgil ja riigile kasulik (RVS § 35 lg 1 p 2). RVS § 35 lg 2 täpsustab, et kui vähemalt 

üks vahetatavatest asjadest on kinnisasi, ei tohi vahetatavate asjade harilik väärtus erineda 

rohkem kui 10 protsenti. Vahetatavate vallasasjade harilik väärtus ei tohi erineda rohkem kui 30 

protsenti. Väärtuste vahe hüvitatakse rahas. Riigivara võõrandamise algatamisel peab riigivara 

valitseja tuvastama, et riigivara ei ole riigivõimu teostamiseks ega muul avalikul eesmärgil vajalik 

(RVS § 43 lg 1). 

 

26. Vara omandamist riigi poolt reguleerib detailselt riigihangete seadus (RHS), mille eesmärgiks 

on tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne 

kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine riigihankel (RHS 

§ 1). Riigihangete seaduses sätestatud kord ei kohaldu siiski kinnisasja omandamisel (RHS § 14 

lg 1 p 6), mistõttu vastavalt tuleb kohaldamisele riigivaraseadus ise. Riigivaraseadus ei reguleeri 
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vara omandamist väga detailselt. Riigi nimel vara riigile omandamist korraldab riigivara valitseja 

(RVS § 4 lg 1). Riigivara seadusest tuleneb, et riik omandab vara õigusakti ja tehingu alusel, kui 

see on vajalik riigivõimu teostamiseks, muul riigivara valitseja poolt määratud avalikul eesmärgil, 

tulu saamiseks või reservina säilitamiseks või kui riigile vara omandamise kohustus tuleneb 

seadusest (RVS § 10 lg 3 ja lg 1). Muudel juhtudel võib riik vara omandada üksnes Vabariigi 

Valitsuse nõusolekul (RVS § 10 lg 5). Enne kinnisasja kohta otsuse tegemist, millele ei kohaldu 

riigihangete seadus, esitab riigivara valitseja vastava eelnõu kooskõlastamiseks 

Rahandusministeeriumile (RVS § 101 p 1). 

 

27. Kohaliku omavalitsuse (KOV) vara valitsemist ei ole, erinevalt riigivara valitsemisest, 

seadusandlikul tasandil detailselt reguleeritud. Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (KOKS) 

ei tee viidet riigivaraseadusele ja seega ei saa munitsipaalvara valitsemisele kohaldada riigivara 

valitsemise reeglistikku. KOKS § 22 lg 1 p 6 kohaselt kuulub valla- või linnavara valitsemise korra 

kehtestamine volikogu ainupädevusse. Järelikult on kohaliku omavalitsuse volikogul 

munitsipaalvara valitsemise reeglistiku kehtestamisel laialdane iseotsustusõigus. KOKS-i mõned 

sätted annavad siiski munitsipaalvara valitsemise põhimõtete osas teatavaid suuniseid. Nii 

näiteks sätestab KOKS § 48 lg 3 p 1, et revisjonikomisjonil on õigus kontrollida ja hinnata valla 

või linna vara kasutamise sihipärasust, s.t seaduse regulatsioon eeldab, et KOV peab oma vara 

kasutama sihipäraselt. Oluline on märkida, et KOV vara valitsemine ei saa toimuda suvalisel viisil 

juba seetõttu, et kohaliku omavalitsuse vara moodustab peaasjalikult vara, mis on mõeldud 

avalike ülesannete täitmiseks. Kohaliku omavalitsuse seisund oma vara valitsemisel erineb 

seetõttu situatsioonist, milles on oma vara valitsevad eraisikud. KOV vara valitsemisel on oluline 

ka põhimõte, et avalik-õigusliku juriidilise isiku osalemisel eraõiguslikes suhetes peab avalik-

õiguslik juriidiline isik arvestama põhiõigustega, proportsionaalsuse, võrdse kohtlemise, 

õiguspärase ootuse ja teiste avaliku õiguse põhimõtete ja normidega (vt Riigikohtu haldus- ja 

tsiviilkolleegiumi vahelise erikogu 20.12.2001.a otsus asjas 3-3-1-15-01, p 12 ja 14). 

 

28. Õigusarvamuse koostajad on analüüsinud elanike arvu poolest Tallinna linnale järgneva viie 

suurima (seisuga 01.01.2015) Eesti omavalitsusüksuste vara valitsemise regulatsioone – need 

on Tartu linn, Narva linn, Pärnu linn, Kohtla-Järve linn, Viljandi linn. Analüüsitud õigusaktideks on 

Tartu Linnavolikogu 12.09.2013 määrus nr 98 „Tartu linnavara eeskiri“ (TarLE), Narva 

Linnavolikogu 21.06.2005 määrus nr 20 „Linnavara eeskiri“ (NaLE), Narva Linnavolikogu 

09.06.2005 määrus nr 18 „Linnavara võõrandamise kord“ (NaLVõK), Pärnu Linnavolikogu 

28.06.2001 määrusega nr 22 „Linnavara valitsemise, kasutamise ja käsutamise korra 

kinnitamine“ kinnitatud „Linnavara valitsemise kord“ (PäLVK), Kohtla-Järve Linnavolikogu 

02.05.2007 määrus nr 85 „Linnavara eeskiri“ (KoLE) ning Viljandi Linnavolikogu 30.05.2012 

määrus nr 18 „Viljandi linnavara valitsemise kord“ (ViLVK). Õigusarvamuse koostajate hinnangul 

saab analüüsi tulemusel väita, et vaatamata asjaolule, et riigivaraseaduses sätestatud 

põhimõtted ei ole munitsipaalvara valitsemisele automaatselt kohaldatavad, on riigivaraseaduses 

sätestatud põhimõtted kohalike omavalitsuste poolt siiski teataval määral üle võetud. 

 

29. Analüüsitud KOV määrustes sisalduvad üldjuhul, kuigi varieeruva sõnastuse ja põhjalikkusega, 

RVS § 8 lõike 1 sisule vastavad sätted, mille sisuks on KOV vara valitseja kohustus valitseda 

KOV vara heaperemehelikult, eesmärgipäraselt, otstarbekalt ja säästlikult ning tagada vara 

säilimine ja korrashoid (TarLE § 10 lg 1, NaLE § 22, PäLVK § 3 lg 3, KoLE § 3 lg 2, ViLVK § 3 lg 

3). Tartus ja Pärnus kehtivates määrustes on sätestatud ka RVS § 8 lõikes 5 sisule vastav kahju 

vältimise ja kasu suurendamise põhimõte (TarLE § 11 lg 2, PäLVK § 3 lg 4), mida ülejäänud 

analüüsitud määrustes sellisel kujul ei ole. Narvas on kehtestatud pisut kitsama kohaldamisalaga 
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ja mõneti omapärane põhimõte, mille kohaselt linnavara võõrandamise eesmärgiks pole mitte 

alati suurima müügihinna saamine, vaid linna probleemide lahendamine erasektori 

investeeringute kaasamise ja avaliku huvi tagamise teel (linna elanike huvides) (NaLE § 60). 

Mõne KOV määruses sisaldub põhimõte, mille kohaselt kasutuskõlbmatu või ebavajalik vara tuleb 

utiliseerida või hävitada (KoLE § 38 lg 1, ViLVK § 41 lg 1), kuid analüüsitud KOV määrustes 

puudub RVS § 8 lõikele 3 vastav linnavara valitseja kohustus korraldada mittevajaliku vara 

hävitamise korral alternatiivselt selle üleandmine või võõrandamine. Samas on vara 

mittevajalikkus analüüsitud KOV määruste kohaselt üheks juhtumiseks, mil KOV võib vara 

võõrandada (vt lähemalt edasi). 

 

30. KOV vara võõrandamise reeglid on KOV üksuseti erinevad. Tartus kehtiva regulatsiooni 

kohaselt võib linnavara võõrandada juhul, kui linnavara ei ole vajalik linna ülesannete täitmiseks 

või on linnavara soetatud eesmärgiga võõrandada see kolmandale isikule tulu teenimise 

eesmärgil või linnaruumi otstarbekama kasutamise eesmärgil või muul põhjendatud juhul (TarLE 

§ 11 lg 4). Narvas kehtiv määrus seab linnavara võõrandamise samuti sõltuvusse vara 

mittevajalikkusega linna valitsemisel või avalikuks otstarbeks. Samuti on linnavara võõrandamine 

lubatud, kui vara on kasutuskõlbmatu. Linnavara võõrandamisel tuleb siiski arvestada ka 

struktuuriüksuste või ametiasutuste taotlusi vara üleandmiseks neile, ent määravateks need 

taotlused pole (NaLE § 62, NALVõK § 4 lg 1 ja 2). Pärnu, Kohtla-Järve ja Viljandi määrused 

seevastu ei reguleeri võõrandamise kui sellise lubatavust täpsemalt. Siiski on kehtestatud 

täpsemaid reegleid sõltuvalt müügiviisist (vt täpsemalt edasi). 

 

31. Analüüsitud KOV määruste kohaselt võib KOV vara võõrandamine toimuda: 

- enampakkumise korras (TarLE § 18 lg 1, NaLE § 63, PäLVK § 20 lg 1 p 1 ja p 4, KoLE 26 

lg 1 p 2, ViLVK § 21 lg 1 p 2). Enamikes määruses (v.a Tartu) on võõrandamisviisina 

sätestatud ka läbirääkimistega pakkumine (NaLE § 63, PäLVK § 20 lg 1 p 2, KoLE § 26 lg 

1 p 3, ViLVK § 21 lg 1 p 2); 

- otsustuskorras (TarLE § 18 lg 1, NaLE § 63, PäLVK § 20 lg 1 p 3, KoLE § 26 lg 1 p 1, ViLVK 

§ 21 lg 1 p 1); 

- muul viisil (TarLE § 18 lg 1, NaLE § 63). 

 

32. Tartus otsustab linnavara võõrandamise üldreeglina linnavalitsus korraldusega (TarLE § 20 lg 2), 

ent linnavara võõrandamiseks on vajalik linnavolikogu luba, kui enampakkumisel võõrandavata 

linnavara alghind on suurem kui 64 000 eurot või enampakkumiseta võõrandatava linnavara hind 

on suurem kui 32 000 eurot (TarLE § 20 lg 1). Narvas võtab linnavara võõrandamise otsuse 

kinnisvara ja vallasvara suhtes bilansilise maksumusega 64 000 eurot ja enam ning aktsiate ja 

osade suhtes vastu linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul. Kinnisvara ja vallasvara suhtes 

bilansilise maksumusega 6 400 eurot kuni 64 000 eurot otsustab võõrandamise linnavalitsus 

(NaLVõK § 9 lõiked 1 – 2). Kui Narva linnavara müük toimub „muul viisil“, on vajalik linnavolikogu 

otsus (NaLE § 63). Pärnus otsustab linnavara võõrandamise volikogu, kui võõrandatava vara 

müügi alghind on 127 823,30 eurot või üle selle või otsustuskorras võõrandatava vara müügihind 

on 19 173,49 eurot või üle selle. Kui hind on piirmäärast väiksem, otsustab võõrandamise (ka 

otsustuskorras) linnavalitsus (PäLVK § 19 lg 1). Kohtla-Järvel otsustab linnavara võõrandamise 

linnavolikogu, kui võõrandatava vara müügihind on üle 500 000 krooni (so 31 955,82 EUR) või 

kui vara võõrandatakse tasuta või alandatud hinna eest. Muudel juhtudel otsustab võõrandamise 

üldjuhul linnavalitsus (KoLE § 25 lg 1). Viljandis otsustab linnavara võõrandamise alati volikogu, 

kui võõrandamise objektiks on kinnisvara (ViLVK 20 lg 1 p 1 alapunkt a). Kokkuvõtvalt võib öelda, 
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et suuremate tehingute puhul on analüüsitud määrustes vara võõrandamine KOV volikogu 

pädevuses. 

 

33. Linnavara võõrandamisele otsustuskorras laienevad üksuseti samuti mõneti erinevad nõuded. 

Tartus peab linnavara otsustuskorras võõrandamist põhjendama (§ 18 lg 2), kuid puudub eraldi 

nõue linnavolikogu igakordse loa saamiseks (see võib siiski kõne alla tulla sõltuvalt 

tehinguväärtusest). Sisulisi kriteeriumi otsustuskorras võõrandamisele sätestatud ei ole. Narvas 

kehtiva regulatsiooni kohaselt võib linnavara võõrandada otsustuskorras ainult linnavolikogu 

otsusega (NaLE § 63) ning otsustuskorras võõrandamine on lubatud juhul, kui linnavara kohese 

võõrandamise otsustamise vajadus on tingitud linna huvidest või kui antud võõrandamine on 

linnale majanduslikult kasulik (NaLVõK § 14 lõiked 1 – 2). Pärnus sõltub otsustuskorras 

võõrandamiseks pädev organ tehinguväärtusest, kusjuures juhtumid, mil linnavara võib 

otsustuskorras võõrandada, on ka sisuliste kriteeriumidega piiritletud – mh on otsustuskorras 

võõrandamine lubatud, lähtudes linna huvidest (PäLVK § 27 lg 1 p 5). Kohtla-Järvel sõltub 

otsustuskorras võõrandamiseks pädev organ samuti tehinguväärtusest ning otsustuskorras 

võõrandamine võib toimuda nt juhul, kui võõrandatav vara võib laguneda või hävineda või enne 

enampakkumise lõpuleviimist, samuti muudel juhtudel lähtudes avalikest huvidest. 

Viimatinimetatud alusel peab võõrandamise otsustaja vastavat avalikku huvi põhjendama (KoLE 

§ 27 lõiked 1 – 2). Ka Viljandis pole otsustuskorras võõrandamiseks automaatselt vajalik volikogu 

otsus, volikogu kaasamise vajadus sõltub tehingu sisust (Viljandis on kinnisvara võõrandamiseks 

mis tahes viisil vajalik volikogu otsus). Viljandis on linnavara otsustuskorras võõrandamisele 

seatud sisulised nõuded, mille seas on mh ka põhjendatud avalikest huvidest lähtumine (ViLVK 

§ 22 lg 1 p 7). Viljandis kehtiv regulatsioon nõuab, et põhjendatud avalikest huvidest lähtudes 

otsustuskorras vara võõrandamisel peab vara väärtus olema määratud hindamisakti alusel 

(ViLVK § 22 lg 2). Üldiselt võib öelda, et KOV vara otsustuskorras võõrandamisele on tavaliselt 

seatud sisulised tingimused, mille seas on ka avalik huvi; ning otsustuskorras võõrandamine 

iseenesest ei tingi tavaliselt seda, et võõrandamise saab otsustada ainult volikogu. 

 

34. Üldiselt puudub KOV määrustes detailsem regulatsioon selle kohta, milline on otsustuskorras 

võõrandamise menetlus. Erandiks on siinkohal Pärnus kehtiv regulatsioon, mis näeb ette nõuded 

vastavale huvitatud isiku poolt esitatavale avaldusele ning mis kohustab huvitatud isikut maksma 

tagatisraha 10% pakutud ostuhinnast. Määrus sätestab ka selle, et linnavara võõrandamise 

otsusest teatakse avaldajale kirjalikult (PäLVK § 27 lg 2 – 4). 

 

35. Seonduvalt KOV poolt vara omandamisega tuleb esmalt märkida, et RHS § 10 lg 1 punkti 2 

kohaselt on riigihangete seaduses sätestatud korda kohustatud järgima ja kohaliku omavalitsuse 

üksus ja kohaliku omavalitsuse asutus. Valdavalt sisalduvadki analüüsitud KOV määrustes vara 

omandamist reguleerivates sätetes viited riigihankeseaduses sätestatud korrale (TarLE § 4, 

PäLVK § 2 lg 7, KoLE § 6, ViLVK § 5 lg 1). Erandiks on siinkohal analüüsitud Narva linna 

määrused, mis otsest viidet riigihankeseadusele ei tee. Siiski kohaldub ka KOV-idele erand, mille 

kohaselt riigihangete seaduses sätestatud kord ei kohaldu kinnisasja omandamisel (RHS § 14 lg 

1 p 6). Vastavalt tuleb kohaldamisele KOV-i enda regulatsioon. 

 

36. Tartus otsustab kinnisasja omandamise, sõltumata vara väärtusest, linnavalitsus (TarLE § 6) ning 

detailsem regulatsioon kinnisasja omandamise kohta puudub. Narvas kehtiva korra järgi võtab 

tasu eest linnavara omandamise otsuse vastu linnavolikogu kinnisvara ja vallasvara suhtes, mille 

maksumus on 64 000 eurot ja üle; ning linnavalitsus kinnisvara ja vallasvara suhtes, mille 

maksumus ületab 6 400 eurot kuid ei ületa 64 000 eurot (NaLE § 34 lõiked 1 ja 2). Linnavara 
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omandatakse tulenevalt linna elanike huvidest (NaLE § 32) ning linnavara omandamine on 

võimalik mis tahes seaduses sätestatud viisil (NaLE § 33). Pärnus otsustab vara omandamise 

volikogu, kui omandatava vara harilik väärtus on 127 823,30 eurot või üle selle ning linnavalitsus, 

kui vara harilik väärtus on 6 391,16 eurot kuni 127 823,30 eurot (PäLVK § 2 lg 1). Nagu Tartuski, 

puudub ka Pärnus vara omandamise kohta detailsem regulatsioon. Kohtla-Järvel kehtiva 

regulatsiooni kohaselt otsustab põhivara soetamise linavolikogu, kui vara hind ületab 500 000 

krooni (so 31 955,82 EUR), või kui sellega võetakse linnale rahalisi kohustusi, mida ei ole ette 

nähtud jooksva aasta eelarve kuludes või mille võtmist pole delegeeritud linnavalitsusele. Muudel 

juhtudel otsustab omandamise üldjuhul linnavalitsus (KoLE § 7 lg 1). Erinevalt suuremate linnade 

määrustest sätestab Kohtla-Järvel kehtiv määrus, et vara soetamisel tuleb jälgida isikute võrdse 

kohtlemise ja eraldatud vahendite säästliku kasutamise põhimõtet (KoLE § 7 lg 2). Viljandis 

kehtiva määruse kohaselt otsustab riigihangete seadusega lubatud erandite korral linnavara 

omandamise volikogu, kui omandamisega võetakse rahalisi kohustusi mitmeks aastaks või kui 

jooksva aasta eelarves vastavad võimalused puuduvad või on ebapiisavad. Kui aga 

omandamisega kaasnevad rahalised kohustused jäävad jooksva aasta eelarve piiridesse, 

otsustab linnavara omandamise linnavara valitseja (ViLVK § 5 lg 2). Seega, kui Tartu linn välja 

arvata, otsustab analüüsitud määruste järgi suurema väärtusega vara omandamise tavaliselt 

KOV volikogu. 

 

37. Üldiselt puuduvad analüüsitud KOV määrustes erisätted KOV poolt vara vahetamise kohta. 

Vaid Narvas kehtiv määrus täpsustab, et linnavara võõrandamine saab toimuda ka vahetuse teel 

(NaLE § 59), kuid ka selles puudub detailsem vahetamistehingute regulatsioon. Vara vahetamisel 

tulevad seega ilmselt kohaldamisele kas otsustuskorras ja/või muul viisil võõrandamist 

reguleerivad sätted samaaegselt vara omandamist reguleerivate sätetega. Täpsema 

regulatsiooni puudumisel on põhjendatud lähtuda haldusmenetluse seaduses (HMS) sätestatust. 

 

 Kinnistute vahetamise õiguslik raamistik ja menetlusreeglid Tallinna linnas 

38. Tallinna Linnavolikogu on KOKS § 22 lg 1 punkti 6 alusel alusel kehtestanud 13.06.2013 määruse 

nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ (TalLVK) ja määruse nr 33 „Linnavara võõrandamise kord“ 

(TalLVõK). 

 

39. TalLVK § 4 lõike 2 kohaselt on linnavara valitsemine mh vara linnale omandamise, linnavara 

valdamise, kasutamise ja käsutamise korraldamine. Sama paragrahvi lõike 3 kohaselt on 

linnavara valitseja ja linnavara valitsema volitatud asutus kohustatud enda valitsemisel olevat või 

enda valdusesse antud linnavara valitsema eesmärgipäraselt, otstarbekalt, säästlikult ja 

heaperemehelikult. Lõike 4 kohaselt, linnavaraga seotud tehingu puhul peab linnavara valitseja 

või linnavara valitsema volitatud asutus juhinduma põhimõttest vältida kahju ja suurendada kasu, 

mida linn võib tehingust saada. TalLVK-st tulenevad põhimõtted on oma sisult analoogsed 

riigivaraseaduses ja teiste KOV-ide määrustes sätestatud vara valitsemise põhimõtetega. 

Määrusest ei tulene kohustust linnale mittevajalik vara võõrandada, ning selles osas on Tallinnas 

kehtiv regulatsiooni samuti teiste analüüsitud KOV-ide määrustega sarnane (erinedes siiski RVS-

s sätestatust). 

 

40. Tallinna linnas on linnavara võõrandamist reguleeritud üsna detailselt. Linnavara võõrandamine 

on lubatud juhul, kui linnavara valitseja on tuvastanud, et linnavara ei ole vajalik avalikuks 

otstarbeks ega linna ülesannete täitmiseks; linnavara on avaliku kasutamise, linna ülesannete 

täitmise või tulu saamise otstarbeks kõlbmatu; samuti kui linnavara on vajalik riigile või avalik-

õiguslikule juriidilisile isikule (selleks on vajalik tuvastada, et linnavara ei ole linnale seadusest 
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tulenevate ülesannete täitmiseks vajalik), või kui linnavara on vajalik välisriigi esindusele (selleks 

on vajalik tuvastada, et linnavara ei ole avalikuks otstarbeks vajalik) või kui võõrandamine on ette 

nähtud seadusega või volikogu õigusaktiga (TalLVõK § 2). Kuna määruses on sätestatud 

juhtumid, mil linnavara võõrandamine on lubatud, on Tallinnas kehtiv regulatsioon sarnane Tartus 

ja Narvas kehtivale korrale, erinedes analüüsitud KOV-idest Pärnu, Kohtla-Järve ja Viljandi 

regulatsioonidest. 

 

41. Tallinnas kehtiva regulatsiooni kohaselt võib linnavara võõrandada tasu eest või tasuta. Linnavara 

tasu eest võõrandamise viisid on avalik enampakkumine (suuline, kirjalik, läbirääkimistega või 

elektrooniline), otsustuskorras võõrandamine, ning linnavolikogu otsusel ka muul viisil 

võõrandamine (TalLVõK § 3 lg 1 ja 3). Vastav regulatsioon sarnaneb teiste analüüsitud KOV-ide 

regulatsioonile. Erinevalt ülejäänud analüüsitud KOV määrustest sätestab aga Tallinnas kehtiv 

määrus, et linnavara tasu eest võõrandamise all mõistetakse linnavara müüki raha eest (TalLVõK 

§ 3 lg 2). See tõstatab küsimuse, kas linnavara võõrandamine vahetamise teel on Tallinna linnas 

üldse lubatud. Õigusarvamuse koostajad leiavad, et Tallinnas kehtiv regulatsioon võib selles osas 

olla mitmeti tõlgendatav. Samas tuleb tõdeda, et kuivõrd linnavolikogu otsusel on lubatud tasu 

eest võõrandamine ka „muul viisil“ (TalLVõK § 3 lg 3 p 3) ning kuivõrd volikogu otsusel on lubatud 

ka linnavara tasuta võõrandamine (TalLVõK § 4 lg 3), puudub mõistlik alus analüüsitavat Tallinna 

linnas kehtivat regulatsiooni tõlgendada selliselt, et vara võõrandamine ei ole võimalik vahetamise 

teel. Küll tuleb ilmselt võtta seisukoht, et vara võõrandamine vahetamise teel on TalLVõK § 3 lg 

3 punktis 3 sätestatud võõrandamise „muu viis“, milleks on sama sätte järgi vajalik igakordne 

linnavolikogu otsus. Seega Tallinna linna vara müük vahetamise teel ei ole volikogu kõrval muude 

organite pädevuses ka juhul, kui tegemist on väheväärtusliku varaga. 

 

42. Linnavara tasulise võõrandamise otsustamise pädevus on Tallinna linnas jaotatud erinevate 

organite vahel sõltuvalt vara võõrandamise viisist, vara liigist ja vara väärtusest. Linnavara 

võõrandamise pakkumise teel otsustab üle 32 000-eurose väärtusega linnavara ning aktsiate ja 

osade puhul linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul; kuni 32 000-eurose väärtusega linnavara 

puhul linnavalitsus, väheväärtuslikuma vara puhul linnavara valitseja või linnavara valitsema 

volitatud asutus (TalLVõK § 4 lg 1). Linnavara võõrandamise ilma pakkumist korraldamata 

(otsustuskorras) otsustab kinnisvara, aktsiate ja osade ning üle 3 200-eurose väärtusega 

vallasvara puhul linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul, väheväärtuslikuma vara puhul toimub 

otsustuskorras müük kas linnavalitsuse poolt linnavara valitseja ettepanekul või linnavara 

valitseja poolt linnavara valitsema volitatud asutuse ettepanekul (TalLVõK § 4 lg 2). Kuivõrd 

Tallinnas on suuremad võõrandamistehingud volikogu pädevuses, on Tallinna regulatsioon 

sarnane ülejäänud analüüsitud KOV-ide regulatsioonile. 

 

43. Väärib märkimist, et Tallinnas kehtiva regulatsiooniga ei ole otsustuskorras võõrandamisele 

seatud sisulisi eeltingimusi ning selles osas erineb Tallinna regulatsioon valdavast osast 

analüüsitud KOV-ide regulatsioonidest (v.a Tartu, kus pole samuti sätestatud otsustuskorras 

võõrandamise sisulisi kriteeriume). Lisaks järeldub eeltoodust, et otsustuskorras võõrandamine 

iseenesest ei tingi Tallinna linnas seda, et võõrandamise peab otsustama volikogu ning selles 

osas sarnaneb Tallinna regulatsioon valdavale osale analüüsitud KOV-ide regulatsioonidega (v.a 

Narva, kus otsustuskorras võõrandamine on linnavolikogu ainupädevuses). Nii nagu valdavas 

osas analüüsitud KOV määrustest, puudub ka Tallinna linna määrustes detailsem regulatsioon 

selle kohta, milline on otsustuskorras võõrandamise menetlus. TalLVõK § 7 näeb linnavara 

võõrandamisel ette haldusakti vormistamise kohustuse ning sellises haldusaktis sätestatavad 

andmed. Siiski pole tegemist sättega, mis reguleerib võõrandamisele eelnevat haldusmenetlust. 
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Selles osas on Tallinna regulatsioon valdavale osale analüüsitud KOV määrustest sarnane (v.a 

Pärnu, kus on mõned üksikud nõuded kehtestatud, vt ülal p 34). 

 

44. TalLVK-s sätestatud linnavara omandamise regulatsioon on vähene. Regulatsiooni vähesus on 

ilmselt põhjendatav asjaoluga, et üldreeglina toimub vara omandamine riigihangete seaduses 

sätestatud korras (v.a nt kinnisasjad, vt eespool). TalLVK § 5 sätestabki üsna lakooniliselt, et 

linnavara omandamine toimub pärimisseaduses, riigihangete seaduses, kohaliku omavalitsuse 

üksuse finantsjuhtimise seaduses ning teistes riigi ja linna õigusaktides sätestatud korras ning 

tehingutega. Erinevalt eelkäsitletud KOV määrustest ei täpsusta TalLVK vara omandamiseks 

pädevat organit. KOKS § 30 lg 1 p 3 sätestatud üldise reegli kohaselt on vara omandamine sel 

juhul linnavalitsuse pädevuses, s.t vara omandamiseks pole ühelgi juhul vajalik volikogu otsus. 

Selline regulatsioon on sarnane Tartus kehtivale (TarLE § 6), kuid erineb ülejäänud analüüsitud 

KOV määrustes sätestatud kordadest. Täpsemaid kriteeriume, millest lähtudes linnavara 

omandamine Tallinnas toimub, sätestatud ei ole, ning selles osas sarnaneb Tallinna regulatsioon 

valdavale osale analüüsitud KOV määrustest. 

 

45. Vara vahetamise kohta Tallinna linna määrustes erisätted puuduvad. Õigusarvamuse koostajad 

on siiski asunud seisukohale, et Tallinna linnas kehtiv regulatsioon võimaldab vara müüki 

vahetamise teel üksnes linnavolikogu otsusega (vt ülal p 41). Olemuslikult on vara vahetamise 

puhul tegemist võõrandamisega otsustuskorras, mistõttu vastavalt on põhjendatud kohaldada kas 

otsustuskorras ja/või muul viisil võõrandamist reguleerivaid sätteid samaaegselt vara omandamist 

reguleerivate sätetega. Siinkohal on paslik üle korrata, et kinnisvara võõrandamine 

otsustuskorras ja linnavara muul viisil võõrandamine on Tallinnas võimalikud üksnes 

linnavolikogu otsuse alusel ning kinnisvara võõrandamine otsustuskorras toimub linnavalitsuse 

ettepanekul (vt ülal p 41 – 42). Kuigi linnavara omandamiseks iseenesest ei ole linnavolikogu 

otsust vaja (vt ülal p 44), ei ole vara omandamise otsustamine vahetamise teel siiski linnavalitsuse 

pädevuses, kuivõrd vahetamine eeldab lisaks omandamisele ka võõrandamist ja 

vahetamistehingus ei saa omandamist otsustada võõrandamisest eraldiseisvalt. Järelikult, 

Tallinna linnas saab linnale kuuluva kinnistu vahetamise teise kinnistu vastu otsustada 

üksnes Tallinna Linnavolikogu Tallinna Linnavalitsuse ettepanekul. Osas, milles Tallinna 

linna enda õigusaktid menetlust ei reguleeri, on põhjendatud lähtuda HMS-st (vt ka ülal punkti 

37). 

 

46. Õigusarvamuse koostajate palvel on Tallinna linn andnud ülevaate ka kinnistute vahetamise 

praktikast Tallinna linnas. Ülevaate kohaselt on perioodil 2005 – 2015 menetletud kokku 28 

kinnistute vahetamise taotlust. Neist 10 korral on taotlus lahenenud taotlejale negatiivselt ning 18 

korral taotlejale positiivselt.  

 

47. Õigusarvamuse koostajatele esitatud materjalidest nähtuvalt on taotlused lahenenud taotlejale 

negatiivselt näiteks põhjusel, et linnal polnud pakutud kinnistu järele vajadust või kinnisasja 

omandamine ei olnuks kooskõlas linnavara haldamise poliitikaga. Vahetustaotlused on 

lahenenud taotlejale negatiivselt ka n-ö tehnilisematel põhjustel – näiteks seetõttu, et kinnistute 

vahetamise taotlust ei saanud lahendada enne krundi kinnistusraamatusse kandmist ja linnosa 

üldplaneeringu kehtestamist. Mitmel juhul on linn otsustanud kinnistu vahetamise asemel kinnistu 

müüa. 

 

48. Õigusarvamuse koostajatele esitatud taotlejatele positiivsetes linnavolikogu otsustes ei ole 

üldjuhul kajastatud otsuse tegemise aluseks olevaid kaalutlusi. Valdavalt on volikogu otsuse 
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sissejuhatavas osas viidatud linnavalitsuse ettepanekule. Analüüsitud 18 positiivsest otsusest 2 

otsuses on siiski toodud välja otsuse tegemise kaalutlus – sellisteks on näiteks vajadus tõhustada 

linnaosa valitsuse riigi ja linna õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmist ja tagada linnaelanike 

turvalisem ja kvaliteetsem teenindus linnaosa valitsuses; samuti soov lõpetada kohtuvaidlus ja 

eesmärk võimaldada elamus elavatel üürnikel erastada nende kasutuses olevad eluruumid. 

 

49. Käesoleval ajal menetleb Tallinna linn 3 kinnistute vahetustaotlust. 

 

 Hinnang Tallinna Linnavalitsuse tegevuse õiguspärasusele 

50. Enne sisulise seisukoha võtmist selles osas, kas linnavalitsus on antud juhul tegutsenud 

õiguspäraselt, tuleb veel vastata küsimusele, millise haldusmenetlusega oli antud juhul tegemist 

ning millised nõuded sellisele menetluse kohaldusid. 

 

51. Õigusarvamuse koostajate hinnangul oli linnavalitsusele esitatud Promptuse taotluse 

lõppeesmärk suunatud haldusakti andmisele – kinnistute vahetamise kohta otsuse tegemisele. 

Kuna taotletud haldusakti andmise otsustamine on linnavolikogu pädevuses, ei saanuks 

linnavalitsus ise taotleja poolt soovitud haldusakti anda, sest haldusakti taotluse lahendamine ei 

kuulunud linnavalitsuse pädevusse.  

 

52. Iseenesest sätestab HMS § 15 lg 4, et kui taotluse lahendamine ei kuulu haldusorgani pädevusse, 

jätab haldusorgan taotluse läbi vaatamata, selgitades taotlejale, millise haldusorgani pädevusse 

asi kuulub, või edastab taotluse pädevale haldusorganile, teatades sellest taotlejale. Antud juhul 

ei toiminud linnavalitsus HMS § 15 lõikes 4 sätestatud viisil ning otsustas taotlust menetleda. 

Linnavalitsuse tegevus taotluse menetlemisel tähendab, et linnavalitsus pidi taotlust käsitlema 

selliselt, et taotlus oli suunatud linnavalitsuse poolt volikogule kinnistute vahetamise ettepaneku 

tegemiseks. Arvestades, et taotlus oli esitatud linnavalitsusele, saab õigusarvamuse koostajate 

hinnangul Promptuse taotlust käsitleda ka selliselt ning linnavalitsuse otsus asja menetleda ei ole 

seadusvastane ega linnavalitsusele etteheidetav. Linnavalitsuse tegevus on põhjendatav ka 

menetlusökonoomiaga, kuivõrd linnavolikogu ei saa kinnistute vahetamist nagunii ilma 

linnavalitsuse ettepanekuta otsustada (TalLVõK § 4 lg 2 p 1). Kui linnavalitsus olekski taotluse 

esitaja taotluse suunanud volikogule, olnuks volikogu siiski pöördunud seisukoha saamiseks 

tagasi linnavalitsuse poole, kes pidanuks asja seejärel sisuliselt hindama hakkama. Antud viisil 

menetlemisega välditi volikogu poole pöördumist. Ei saagi välistada võimalust, et volikogu 

eesmärk TalLVõK § 4 lg 2 punkti 1 sätestamisel oli, et taolised ettepanekud esitataks otse 

linnavalitsusele. Kuigi määruse eelnõu seletuskirjas sellist kaalutlust kirjas ei ole, on 

õigusarvamuse koostajatele esitatud Tallinna linna vahetustaotluste menetlemise praktika kohta 

käivate andmete ja dokumentide pinnalt siiski võimalik välja tuua, et üldiselt pöörduvadki taotlejad 

analoogsetes asjades täidesaatva võimu poole (linnavalitsus, linnaosavalitsused, ametid) ning 

täidesaatev võim menetleb taotlusi algusjärgus ilma volikogu kaasamata. 

 

53. Õigusarvamuse koostajad peavad siinkohal vajalikuks märkida, et kui linnavalitsus otsustas 

Promptuse taotlust menetleda, käsitledes seda selliselt, et taotlus oli suunatud linnavalitsuse 

poolt volikogule kinnistute vahetamise ettepaneku tegemiseks, pidi linnavalitsus avalduse ka 

nõuetekohaselt lõpuni menetlema. Teisisõnu, HMS § 15 lõikes 4 sätestatud regulatsioon ei saa 

antud juhul võimalikke menetlusvigu õigustada. Õigusarvamuse koostajad lähtuvad seega 

eeldusest, et linnavalitsus pidi taotlust menetlema ning kontrollivad menetlusreeglite järgimist 

sellest lähtudes.  
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54. On vaieldav, milliseks haldusmenetluseks tuleks linnavalitsuse poolt läbiviidud menetlus 

kvalifitseerida. Üldiselt loetakse arvamuste, ettepanekute ja kooskõlastuste andmist 

menetlustoiminguteks (vt nt RKHK 10.06.2003 otsus asjas 3-3-1-38-03, p 22; RKHK 19.04.2007 

otsus asjas 3-3-1-12-07, p 19; RKHK 21.06.2010 otsus asjas 3-3-1-39-10, p 19 – 23; RKHK 

15.04.2010 otsus asjas 3-3-1-1-10, p 11 – 13), ent antud juhul ei ole see ilmselt võimalik, sest 

avalduse esitaja taotluse alusel toimetatav haldusmenetlus ei saa HMS § 2 järgi olla suunatud 

pelgalt menetlustoimingu tegemisele. Õigusarvamuse koostajad leiavad, et linnavalitsuse poolne 

ettepanekust tegemise keeldumine oleks käsitletav menetlustoiminguna juhul, kui ettepanekut 

oleks linnavalitsusest küsinud linnavolikogu – sel juhul moodustanuks linnavalitsuses otsustatav 

ettepaneku tegemine või tegemata jätmine osa linnavolikogu poolt läbiviidavast 

haldusmenetlusest. Antud juhul, arvestades, et menetlust ei viinud läbi volikogu, sai linnavalitsuse 

poolt läbiviidav haldusmenetlus olla suunatud kas haldusakti andmisele või toimingu tegemisele 

(HMS § 2). 

 

55. HMS § 51 lõike 1 kohaselt on haldusakt haldusorgani poolt haldusülesannete täitmisel avalik-

õiguslikus suhtes üksikjuhtumi reguleerimiseks antud, isiku õiguste või kohustuste tekitamisele, 

muutmisele või lõpetamisele suunatud korraldus, otsus, ettekirjutus, käskkiri või muu haldusakt. 

HMS § 106 lõike 1 kohaselt on toiming haldusorgani tegevus, mis ei ole õigusakti andmine ja 

mida ei sooritata tsiviilõigussuhtes. 

 

56. Õigusarvamuse koostajad leiavad, et olukorras, kus linnavalitsus asus lahendama Promptuse 

taotlust kinnistu vahetamiseks, otsustamaks, kas teha volikogule ettepanek kinnistute 

vahetamiseks või mitte, oli tegemist toimingu tegemise otsustamiseks läbiviidava 

haldusmenetlusega. Õigusarvamuse koostajad möönavad, et antud juhul omandanuks taotletav 

ettepanek mõju taotleja õigustele, kuna ilma linnavalitsuse ettepanekuta ei saa volikogu kinnistute 

vahetamist otsustada. Samas ei näe õigusarvamuse koostajad alust pidada ettepanekut 

haldusaktiks HMS § 51 lg 1 mõttes, kuna linnavalitsuse ettepanekul puudub õiguslikult siduv ja 

haldusaktile omane regulatiivne toime. Oma olemuselt sarnaneb selline ettepanek halduse 

siseaktile. Lisaks tuleb rõhutada, et volikogu ei ole linnavalitsuse ettepanekuga seotud. Asjaolu, 

et mingi tegevus omab mõju isiku õigustele, ei tingi selle tegevuse automaatset kvalifitseerimist 

haldusaktiks. Ka toiminguga võib kaasneda isiku õiguste piiramine või isegi õiguste rikkumine, 

kusjuures haldusmenetluse seaduse regulatsioon näeb taolistel juhtudel ette vastavad õiguslikud 

tagajärjed (HMS § 108, 109). 

 

57. Linnavalitsus, suunamata Promptuse taotlust edasi volikogule ja menetledes seda iseseisvalt, 

saanuks Promptuse taotluse eelkõige lahendada kahel viisil – kas esitades linnavolikogule 

ettepaneku kinnistute vahetamiseks (so toimingu sooritamine HMS § 43 lg 4 p 1 järgi) või jättes 

ettepaneku esitamata (so toimingu mittesooritamine HMS § 43 lg 4 p 2 järgi). Ettepaneku 

tegemise otsustamisel pidi linnavalitsus arvestama, et vastavalt HMS § 107 lõikele 1 peab toiming 

olema kooskõlas õigusaktidega. Kui toimingu menetlus lõpeb otsusega toimingut mitte sooritada, 

peab otsus olema HMS § 43 lg 4 p 2 kohaselt põhjendatud. Käesolevalt otsustas linnavalitsus 

toimingut mitte sooritada – seega tuleb kontrollida, kas ettepaneku tegema jätmine oli 

põhjendatud. 

 

58. Õigusarvamuse koostajate hinnangul on linnavalitsuse 10.04.2015 vastuses esitatud 

põhjendused (vt p 20) sisu poolest küllaldased, õigustamaks taotlusele eitava vastuse esitamist. 

Linnavalitsus on sisuliselt viidanud asjaolule, et kinnistu, mille omandamist Promptus linnalt 
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soovib, on vajalik avalikuks otstarbeks ja linna ülesannete täitmiseks. TalLVõK § 2 lg 1 p 1 järgi 

ei ole linnavara võõrandamine sel juhul lubatav. 

 

59. Õigusarvamuse koostajad märgivad siiski, et linnavalitsus võinuks oma vastuses viidata ka 

vastuse aluseks olevale normile ning põhjendada oma otsustust asjakohasest normist (TalLVõK 

§ 2 lg 1 p 1) lähtudes. Nagu eespool leitud, ei ole 10.04.2015 vastuse näol iseenesest tegemist 

haldusaktiga ja seetõttu ei ole toimingu tegemisest keeldumist obligatoorne põhjendada 

haldusakti motiveerimisele ettenähtud nõudeid järgides. Mh pole kohustuslik märkida 

põhjendustesse õiguslikku alust HMS § 56 lõike 2 järgi. Õigusarvamuse koostajad leiavad siiski, 

et põhjendamise eesmärkidega on paremini kooskõlas, kui HMS § 43 lg 4 punkti 2 kohases 

otsuses viidatakse ka otsuse õiguslikule alusele ja põhjendatakse otsustust asjakohasest normist 

lähtuvalt. Parema halduse huvides soovitavadki õigusarvamuse koostajad Tallinna 

Linnavalitsusel edaspidi analoogsetes asjades viidata otsustuse aluseks olevale normile ja 

põhjendada otsustust normist lähtuvalt. 

 

60. Õigusarvamuse koostajad ei tuvastanud ka muus osas linnavalitsuse tegevuses rikkumisi. HMS 

§ 107 lõike 2 järgi määrab taolises menetluses menetlemise korra haldusorgan omal 

äranägemisel, järgides kaalutlusõiguse piire ja võrdse kohtlemise ning proportsionaalsuse 

põhimõtteid. Õigusarvamuse koostajad ei tuvastanud Tallinna Linnavalitsuse tegevuses 

eelnimetatud põhimõtete rikkumist. 

 

61. Ilma, et see mõjutaks eespool (punktides 56 – 60) toodud järeldusi, leiavad õigusarvamuse 

koostajad, et iseenesest ei ole välistatud ka käsitlus, mille kohaselt olukorras, kus linnavalitsus 

asus lahendama Promptuse taotlust kinnistu vahetamiseks, otsustamaks, kas teha volikogule 

ettepanek kinnistute vahetamiseks või mitte, oli tegemist haldusakti andmise otsustamiseks 

läbiviidava haldusmenetlusega. Nii on võimalik leida, et kuivõrd volikogu ei saa taotleja soovitud 

haldusakti anda ilma linnavalitsuse ettepanekuta, oleks linnavalitsuse poolt volikogule ettepaneku 

tegemine suunatud Promptusele õiguste tekitamisele HMS § 51 lg 1 mõttes. HMS § 43 lg 2 

kohaselt kui taotletud haldusakt otsustatakse andmata jätta, antakse selle kohta haldusakt. 

Viidatud sättest tuleneb, et antud käsitluse puhul tuleks linnavalitsuse 10.04.2015 vastust hinnata 

kui haldusakti. Õigusarvamuse koostajad leiavad, et kui 10.04.2015 vastus on haldusakt, ei ole 

selle puhu täidetud kõik haldusakti formaalsed nõuded, sest vastuses puudub haldusakti andmise 

õiguslik alus. Samas ei annaks see asjaolu õigusarvamuse koostajate hinnangul alust nõuda 

haldusakti kehtetuks tunnistamist. Õigusarvamuse koostajatele esitanud materjalid võimaldavad 

järeldada, et õigusliku aluse puudumine 10.04.2015 vastuses ei mõjutanud antud juhul asja 

otsustamist (HMS § 58). 

 

62. Õigusarvamuse koostajad ei pea eraldi vajalikuks analüüsida Tallinna Kommunaalameti 

seisukohas viidatud asjaolusid seoses asjaoluga, et menetluse esemeks olevad kinnistud asuvad 

looduskaitse all oleval territooriumil (vt ülal p 16). Viidatud asjaolud ei ole linnavalitsuse poolt 

toimetatava haldusmenetluse esemeks, liiatigi ei omanuks need käesoleval juhul asja 

otsustamisele vastupidist mõju. Küll tuleneb sellest asjaolust, et maaomanikud peavad ning oleks 

ka maade vahetuse toimumise korral edaspidises maakasutuses pidanud arvestma kaitse-

eeskirja nõuetega ning sellehrgsete riigi Keskkonnaameti koosklastus ja nõusoleku kohustustega. 

 

63. Analüüsi koostajad märgivad veel, et neile ei ole teada analüüsi esemeks olevate kinnistute 

turuväärtus vahetusettepaneku tegemise ja äraütleva vastuse esitamise seisuga. Kinnistuid 

iseloomustavad andmed (asukoht, pindala, sihtotstarve, hoonestus ja nende kasutusotstarve, 
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detailplaneeringuga määratud ehitusõigus) ei võimalda võtta seisukohta, kas Tallinna linn oleks 

tehinguga saanud rahalist kasu või kandnud rahalist kahju. Siiski, juba esitatud põhjendustel ei 

pea õigusarvamuse koostajad antud küsimust määravaks. Lisaks, käesoleva õigusarvamuse 

esemeks ei ole ning selle andmise raames ei ole hinnatud küsimust, kas L.Koidula 34a kinnistu 

säilitamise ja linnavolikogu poolt planeeritud investeeringute asemel oleks avaliku huvi 

seisukohast otstarbekam antud kinnistu võõrandada. 

 

64. Õigusarvamuse koostajad märgivad, et esitatud järeldused põhinevad analüüsi koostajatele 

esitatud dokumentidel ja informatsioonil ning need kehtivad analüüsi esemeks oleva ajavahemiku 

lõpu seisuga – so 10.04.2015. Hinnang olukorrale võib muutuda sõltuvalt sellest, kas ja milliseid 

toiminguid on hiljem seoses linnale kuuluva L.Koidula 34a kinnistuga tehtud või tehakse tulevikus.  

 

*** 

 

Kasutatud materjalide loetelu 

1. Kinnistusraamatu väljavõte kinnistu L.Koidula 34a, Tallinn, kohta 

2. Kinnistusraamatu väljavõte kinnistu Mäekalda 14, Tallinn, kohta 

3. Ehitisregistri andmed kinnistul L. Koidula 34a, Tallinn, asuvate ehitiste kohta 

4. Ehitisregistri andmed kinnistul Mäekalda 14, Tallinn, asuvate ehitiste kohta 

5. OÜ Promptus Capital 16.02.2015 kiri Tallinna Linnavalitsusele koos lisadega 

6. Tallinna Linnavalitsuse 10.04.2015 kiri nr LV-1/518 OÜ-le Promptus Capital 

7. Tallinna Kommunaalameti 27.02.2015 memo 

8. Tallinna Linnavaraameti 10.11.2015 vastused Advokaadibüroo VARUL AS-i küsimustele 

9. Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaali 01.09.2011 kiri n 2-2.1.1/6483 Tallinna Linnavalitsusele 

10. Tallinna Linnavalitsuse 21.02.2012 kiri nr LV-1/11/7214 Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalile 

11. Keskkonnaministeeriumi 01.06.2012 kiri nr 7-2.3/4050-2 Tallinna Linnavalitsusele 

12. Raivo Saarmets’a 19.10.2009 kiri Tallinna Linnavaraametile 

13. Tallinna Linnavaraameti 23.10.2009 kiri nr 4.3-1/5678 Raivo Saarmets’ale 

14. Põhja-Tallinna Valitsuse 09.06.2008 kiri nr 5-13/1484 Linnaplaneerimise Ametile 

15. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti 29.06.2009 kiri nr 2-1/405 HÜ-le Kungla 59 

16. HÜ Kungla 61, 59 ja 57 08.06.2010 kiri Tallinna Linnavaraametile 

17. Tallinna Linnavaraameti 18.06.2010 kiri nr 2.1-1/3783 Robert Valma’le 

18. Tallinna Maa-Ameti 08.01.2007 kiri nr 3-12/5714 AS-ile Silikaat Grupp 

19. Tallinna Linnavalitsuse 13.06.2007 istungil arutatud Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu 

„Tallinna linna omandis oleva Vahtramäe tee 33 kinnistu vahetamine Palderjani tee 20e ja 

Palderjani tee 20f kinnistutega“ ja seletuskiri 

20. OÜ Gelsea 11.12.2005 kiri Tallinna linnale 

21. Tallinna Linnavolikogu 09.03.2006 otsus nr 87 

22. MHX Projekt OÜ pöördumine Tallinna Linnavaraametile 

23. MHX Projekt OÜ ja Tallinna Linnavaraameti vaheline e-kirjavahetus perioodil 22.09.2015 – 

24.09.2015 

24. viide Tallinna Linnavolikogu 24.01.2013 otsuse nr 6 veebiaadressile (otsusega ei saanud 

veebilehe vahendusel tutvuda) 

25. Tallinna Linnavalitsuse 09.01.2013 istungi protokoll nr 1  

26. Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu „Õilme tn 2-3 ja Raua tn 23-1 asuvate korteriomandite 

vahetamine“ ja seletuskiri  

27. Tallinna Linnavalitsuse istungi protokoll veebruarist 2011 
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28. Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu „Kungla tn 51 asuvate korteriomandite vahetamine“ ja 

seletuskiri 

29. Pirita Linnaosa Valitsuse 19.03.2014 kiri nr 4.3-1/13/1247-10 Tallinna Linnavaraametile koos 

lisaga 

30. Eve Tamm ja Kalle Eugen Jevgeni Kroon 29.05.2015 kiri Pirita Linnaosa Valitsusele koos 

plaaniga 

31. Tallinna Maa-ameti 11.06.2007 kiri nr 4-13/1932 AS-ile Vipex 

32. Tallinna linna ametiasutuste e-kirjavahetus 23.02.2015 – 26.02.2015 

33. Tallinna linna ametiasutuste e-kirjavahetus 26.02.2015 – 09.03.2015 

34. Tallinna linna ametiasutuste e-kirjavahetus 27.02.2015 – 23.03.2015 

35. Tallinna linna ametiasutuste e-kirjavahetus 27.02.2015 – 24.03.2015 

36. Tallinna linna ametiasutuste e-kirjavahetus 27.02.2015 – 05.04.2015 

37. Tallinna Linnavaraameti linnamaade ja maakorralduse osakonna juhataja Alo Brandt 

07.04.2015 e-kiri koos manustega (Tallinna Kommunaalameti memo, vastuse projekt Promptus 

Capital OÜ-le) 

38. Tallinna linna ametiasutuste e-kirjavahetus 13.04.2015 koos manusega (Tallinna Linnavalitsuse 

10.04.2015 kiri nr LV-1/518 OÜ-le Promptus Capital) 

39. Tallinna Kommunaalameti 12.11.2015 vastused Advokaadibüroo VARUL AS-i küsimustele 

40. Asutuse Kadrioru Park juhataja Ain Järve 26.02.2015 e-kiri 

41. Asutuse Kadrioru Park juhataja Ain Järve 27.02.2015 e-kiri 

42. Seletuskiri Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu „Linnavara võõrandamise kord“ juurde 

43. Tallinna abilinnapea Eha Võrk 19.02.2015 resolutsioon kirjale nr 518 

44. Tallinna Linnavaraameti 20.02.2015 resolutsioon kirjale nr 2.1-9/929 

45. Tallinna Linnavolikogu 16.05.2002 otsus nr 225 

46. Tallinna Linnavolikogu 17.06.2004 määrus nr 26 

47. Tallinna Linnavolikogu 17.06.2004 määrusega nr 26 kinnitatud „Kadrioru Pargi arengusuunad 

aastani 2018“ ning selle Joonis 1 ja Joonis 3 

48. Tallinna Linnavalitsuse 04.10.2006 korraldus nr 2009-k 

49. Tallinna Linnavolikogu 21.06.2007 otsus nr 182 

50. Tallinna Linnavolikogu 09.03.2006 otsus nr 87 

51. Tallinna Linnavolikogu 29.05.2008 otsus nr 94 

52. Tallinna Linnavolikogu 12.06.2014 otsus nr 122 

53. Tallinna Linnavolikogu 29.11.2012 otsus nr 173 

54. viide Tallinna Linnavolikogu 10.03.2011 otsuse nr 37 veebiaadressile (otsusega ei saanud 

veebilehe vahendusel tutvuda) 

55. Tallinna Linnavolikogu 09.09.2010 otsus nr 198 

56. Tallinna Linnavolikogu 03.06.2010 otsus nr 143 

57. Tallinna Linnavolikogu 11.06.2009 otsus nr 139 

58. Tallinna Linnavolikogu 05.03.2009 otsus nr 44 

59. Tallinna Linnavolikogu 11.12.2008 otsus nr 243 

60. Tallinna Linnavolikogu 19.06.2008 otsus nr 150 

61. Tallinna Linnavolikogu 24.01.2008 otsus nr 18 

62. Tallinna Linnavolikogu 05.04.2007 otsus nr 93 

63. Tallinna Linnavolikogu 22.02.2007 otsus nr 44 

64. Tallinna Linnavolikogu 09.02.2006 otsus nr 46 

65. Tallinna Linnavolikogu 26.01.2006 otsus nr 15 

66. Tallinna Linnavolikogu 25.08.2005 otsus nr 214 

67. Tallinna Linnavolikogu 07.04.2005 otsus nr 85 
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68. Tallinna Linnavolikogu 27.01.2005 otsus nr 13 

69. Tallinna Linnavolikogu 29.05.2008 otsus nr 94 

70. Tartu Linnavolikogu 12.09.2013 määrus nr 98 „Tartu linnavara eeskiri“ 

71. Narva Linnavolikogu 09.06.2005 määrus nr 18 „Linnavara võõrandamise kord“ 

72. Pärnu Linnavolikogu 28.06.2001 määrusega nr 22 „Linnavara valitsemise, kasutamise ja 

käsutamise korra kinnitamine“ kinnitatud „Linnavara valitsemise kord“ 

73. Kohtla-Järve Linnavolikogu 02.05.2007 määrus nr 85 „Linnavara eeskiri“ 

74. Viljandi Linnavolikogu 30.05.2012 määrus nr 18 „Viljandi linnavara valitsemise kord“ 

75. Tallinna Linnavolikogu 13.06.2013 määrus nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ 

76. Tallinna Linnavolikogu 13.06.2014 määrus nr 33 „Linnavara võõrandamise kord“ 

77. Riigikohtu haldus- ja tsiviilkolleegiumi vahelise erikogu 20.12.2001.a otsus asjas 3-3-1-15-01 

78. RKHK 10.06.2003 otsus asjas 3-3-1-38-03 

79. RKHK 19.04.2007 otsus asjas 3-3-1-12-07 

80. RKHK 21.06.2010 otsus asjas 3-3-1-39-10 

81. RKHK 15.04.2010 otsus asjas 3-3-1-1-10 
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V SIHI TN 108 EBASEADUSLIK EHITIS 

(A) KOKKUVÕTE 

65. Kaasuse lühikirjeldus. 08.12.2014 pöördumise alusel alustas Tallinna LV ehitusjärelvalve 

menetlust Sihi tn 108 ehitustööde suhtes, 10.12.2014 ettekirjutusega peatati ehitustegevus ning 

22.12.2014 tegi Tallinna Linnaplaneerimise Amet ettekirjutuse nõudega viia ehitis vastavusse 

11.08.2014 kinnitatud ehitusprojektiga. Käesoleva arvamuse koostamise ajal on jätkuvalt 

menetluses Sihi tn 108 ebaseadusliku ehitise võimaliku lammutamise korraldus.  

 

66. Esitatud küsimus. Kas Tallinna LV käitumine ehitusjärelvalve teostamisel Sihi tn 108 ehitise 

osas on toimunud kooskõlas ehitusjärelvalvet, s.h ebaseaduslike ehitiste võimalikku lammutamist 

reguleerivate õigusaktide nõuetega? 

 

67. Vastus esitatud küsimusele. Tallinna LV käitumine ehitusjärelvalve teostamisel Sihi tn 108 

ehitise osas on toimunud kooskõlas ehitusjärelvalvet, s.h ebaseaduslike ehitiste võimalikku 

lammutamist reguleerivate õigusaktide nõuetega ning arvestades asjakohase kohtupraktika 

seisukohti. Võttes arvesse, et ettekirjutus ehitise lammutamiseks on ehitise omanikule vägagi 

koormav meede, on igati põhjendatud haldusorgani poolt kõikide asjasse puutuvate asjaolude 

võimalikult täpne välja selgitamine. Seetõttu on igati õige ja põhjendatud, et Sihi tn 108 kinnistu 

praegusele omanikule on korduvalt saadetud ettekirjutus-hoiatuse projekte seonduvalt 

ebaseadusliku ehitise lammutamisega ning on küsitud kinnistuomaniku seisukohta ja samuti on 

kaalutud väheminvasiivsemate lahenduste võimalikkust. 

  

(B) FAKTILISED ASJAOLUD 

68. Aadressil Sihi tn 108 Tallinnas paiknes 1931.a. ehitusinsener H.Kukkuri projekteeritud ning 1932 

ehitatud elamu. 2008 Nõmmel teostatud  arhitektuuriajaloolise inventeerimise käigus hinnati Sihti 

tn 108 elamu linnaehituslikult väärtuslikuks. Samuti paiknes Sihi tn 108 aadressil elamu-

majandushoone. 

 

69. 04.02.2009 toimus miljööväärtuslikel aladel asuvate ehitiste säilitamise või lammutamise 

koordineerimise ajutise komisjoni, mille tööst võtsid osa abilinnapea T.Aas ning Tallinna 

Linnaplaneerimise Ameti ja Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti teenistujad, koosolek. Seonduvalt 

Sihti tn 108 elamuga otsustati, et see elamu tuleb olemasolevas mahus säilitada. Samas leiti, et 

mõeldav  „on ka hoone lammutamine, seda vaid juhul, kui insenertehniline hinnang seda nõuab, 

kuid sel juhul tuleb hoone endisel kujul üles ehitada säilitades algse arhitektuurse mahu ja 

detailid“. Samuti peeti võimalikuks arhitektuurselt sobiva juurdeehituse rajamist, mis täidaks 

Nõmme ehitusmääruses antud tingimusi. 

 

70. 21.02.2014 väljastas Tallinna Linnaplaneerimise Amet projekteerimistingimused PT191970 Sihi 

tn 108 üksikelamu laiendamise ja rekonstrueerimise projekti koostamiseks. 

 

71. Arhitekt Jüri Renter E Arhitekt OÜ-st koostas Sihi tn 108 eramu rekonstrueerimis- ja 

juurdeehitusprojekti eelprojekti, millega nähti ette nii olemasoleva Sihi tn 108 hoone säilitamine 

kui ka selle juurde juurdeehituse ehitamine. 

 

72. 11.08.14 väljastati ehitusluba nr 73395 Sihi tn 108 asuva ajaloolise üksikelamu laiendamiseks. 

11.08.2014 väljastati ka ehitusluba nr. 73394 Sihi tn 108 asuva elamu-majandushoone täielikuks 
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lammutamiseks. Viimatinimetatud kahe haldusakti aluseks oli arhitekt Jüri Renter’i poolt E 

Arhitekt OÜ-st koostatud Sihi tn 108 eramu rekonstrueerimis- ja juurdeehitusprojekti eelprojekt. 

Tallinna Linnavalitsusest saadud informatsiooni kohaselt suhtles Tallinna Linnaplaneerimise 

Ameti miljööalade peaspetsialist E.Siraki ajaliselt enne ehitusluba nr. 73395 väljastamist 

projekteerijaga tegemaks kindlaks Sihi tn 108 asuva ajaloolise üksikelamu ehitustehnilist 

seisukorda. Projekteerija kinnitusel oli hoone tehniliselt rahuldavas seisukorras ning 

rekonstrueerimiskõlbuli8k. 

 

73. Seoses Sihi tn 108 maaüksusel paiknenud elamu-majandushoonega on ehitisregistri andmetel 

18.08.14 esitatud ehitamise alustamise teatis ja 19.08.14 ehitise teatis, samuti on 28.10.14 

esitatud aadressiandmete muutmiskanne ADS-i infosüsteemist. Seoses Sihi tn 108 maaüksusle 

paiknenud elamuga nr 101010092 on ehitisregistri andmetel 18.08.14 esitatud ehitamise 

alustamise teatis ja 19.08.14 ehitise teatis, samuti on 29.10.14 esitatud aadressiandmete 

muutmiskanne ADS-i infosüsteemist. 

 

74. 08.12.14 esitas Meelis Männik (naaber, aadressil Paiste 7) Tallinna Linnaplaneermise Ametile 

(edaspidi: TLPS) avalduse kontrollida, kas ehitis aadressiga Sihi 108 vastab ehitusprojektile. 

 

75. 09.12.14 toimus Sihi tn 108 kinnistul paikvaatlus, mille käigus tuvastas TLPA, et ehitustegevus ei 

vasta kinnitatud ehitusprojektile. Kinnitatud ehitusprojekti kohaselt säilitamisele kuuluv hoone oli 

lammutatud ning kinnistule ehitati hoonet, mis ei vastanud ehitusloa aluseks olevale 

ehitusprojektile.  

 

76. 10.12.14 koostati TLPA peaspetsialisti H.Märtson’i poolt ettekirjutus nr 1412899/00088 sunniraha 

hoiatusega ja nõudega peatada aadressil Sihi tn 108 koheselt ehitusprojektile mittevastavad 

ehitustööd. Õigusarvamuse koostajatele teadaolevalt TLPA 10.12.2014 ettekirjutust nr. 

1412899/00088  vaidlustatud ei ole ning tegemist on kehtiva haldusaktiga. Samuti on selle 

ettekirjutuse alusel V.Kunman tasunud sunniraha summas 2000 eurot. 

 

77. 10.12.2014 esitas TLPA ehituskontrolli ja kasutuslubade peaspetsialist H.Märtson väärteoteate 

Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametile selle kohta, et ehitustöid ei teostata Sihi tn 108 kinnistul 

ehitusprojekti kohaselt. Samal päeval, 10.12.2014, alustas Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet 

väärteomenetlust nr. 410114037573. Nähtuvalt 10.12.2014 väärteoasja nr. 410114037573 

raames koostatud sündmuskoha vaatlusprotokollist ja selle lisaks olevatelt fotodelt, ei olnud 

ajaloolist Sihi tn 108 elamut enam säilinud. 

 

78. 11.12.14 andis Sihi tn 108 kinnistu omaniku Kerstin Kunman’i esindaja, Vello Kunman, selgituse. 

Selle selgituse kohaselt olevat ehituse alustamisel ilmnenud, et rekonstrueeritava elamu 

vundament ja konstruktsioonid ei ole püsivad ning seetõttu võeti kasutusele teine projekt. 

 

79. 17.12.14 arutati olukorda TLPA projektide läbivaatamise komisjonis. 

 

80. 22.12.14 koostas TLPA peaspetsialist H.Märtson ettekirjutuse nr 1412899/00098 nõudega viia 

ehitis vastavusse 11.08.2014 kinnitatud ehitusprojektiga,  millele oli väljastatud ehitusluba nr. 

73395. Õigusarvamuse koostajatele teadaolevalt TLPA 22.12.2014 ettekirjutust nr. 

1412899/00098  vaidlustatud ei ole ning tegemist on kehtiva haldusaktiga.  
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81. 05.01.15 esitati TLPA poolt vastus nr 4-4/14/908-5 Meelis Männiku avaldusele, milles teatatakse, 

et TLPA poolt on algatatud ehitusjärelevalve menetlus vastavuse osas ehitusprojektile ning on 

tuvastatud, et ehitustegevus ei vasta 11.08.14 kinnitatud ehitusprojektile. 

 

82. 14., 16., 21. ja 28.01.2015 teostas TLPA Sihi tn 108 ehitusobjekti täiendavad paikvaatlused. 16., 

21. ja 28.01.2015 ehitise paikse ülevaatuse aktide kohaselt ei ole täiendavaid ehitustöid 

teostatud. 

 

83. 02.02.2015 andis Vello Kunman Sihi tn 108 kinnistu omanikuna väärteomenetluses nr. 

410114037573 seletuse, milles märkis, et vana ajalooline elamu olevat olnud vammist 

kahjustatud, olukorra selgitamiseks tuli vana ajaloolise elamu konstruktsioonid avada ja selle 

käigus selgus, et vana ajaloolist maja ei ole võimalik päästa. 

 

84. 03.02.15 saatis TLPA kirja nr 4-4/14/908-6 Notarite Kojale, milles palutakse, et Sihi tn 108 kinnistu 

võimalike tehingute korral notar selgitaks kinnistu uuele omanikule olukorda ning teavitaks teda 

kehtivast ettekirjutusest, mille kohaselt tuleb pooleliolev ehitis lammutada ning ehitada 

projektikohane elamu, sealhulgas taastada väärtuslikuks hinnatud üksikelamu. 

 

85. 03.02.15 teatati Notarite Koja poolt TLPA-le, et ameti edastatud info on notaritele teadmiseks 

edastatud. 

 

86. 03.03.2015 toimus väärteoasjas nr. 410114037573 Kerstin Kunman’i kui menetlusaluse isiku 

ülekuulamine. K.Kunman märkis, et ehitustegevus Sihi tn 108 kinnistul algas 2014 septembris. 

Kõigepealt asuti vana ajaloolist elamut rekonstrueerima ning selgus, et ehitise konstruktsioonid 

olevat olnud mädanenud ja seetõttu ei saanud ehitusprojekti järgi, millele oli väljastatud 

ehitusluba, edasi ehitada, seetõttu asuti ehitustöid teostama ehitusprojekti alusel, millele 

ehitusluba väljastatud ei olnud. 

 

87. 20.03.2015 omandas praegune omanik Marika Lehtla kinnistu endiselt omanikult Kerstin 

Kunmanilt.  

 

88. 01.04.2015 tegi Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet väärteoasjas nr. 410114037573 otsuse, millega 

karistati K.Kunman’i EhS § 68 lg 1 alusel 200 trahviühiku ulatuses 800 euro suuruse rahatrahviga. 

 

89. 16.04.2015 esitas Marika Lehtla seletuskirja TLPA-le seoses Sihi tn 108 kinnistu omandamisega. 

Seletuskirja kohaselt oli M.Lehtla müügilepingu sõlmimisel teadlik, et Sihi tn 108 kinnistul 

paiknevad ehitised on osaliselt lammutatud ning samuti lisati müügilepingusse märge TLPA poolt 

tehtud ettekirjutuse kohta ehitise ehitusprojektiga vastavusse viimiseks. 

 

90. Arhitektuuriajaloolane M.Eensalu-Pihel on koostanud TLPA tellimusel 2015 eksperthinnangu Sihi 

tn 108 hoonestusele. Kõnealuse hinnangu punktides 4 ja 5 on leitud, et Sihi tn 108 kinnistule 

rajatud uusehitis ei haaku väljakujunenud miljööväärtusliku hoonestusega ning uusehitise tarindid 

on rajatud algset puitmaja mittearvestavalt. M.Eensalu-Pihel’i hinnangul tuleb Sihi tn 108 

ajaloolise elamu väline kuju ja fassaadilahendus taastada. 

 

91. 22.06.15 teavitas TLPA dokumendiga nr 4-4/14/908-12, Sihi tn 108 kinnisasja omanikku 

asjaolust, et EhS § 40 lg 2 alusel on koostamisel Sihi tn 108 kinnistule püstitatud elamu osalise 
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lammutamise ettekirjutus ning kirjale oli lisatud ettekirjutuse projekt Sihi tn 108 kinnistule 

ebaseaduslikult püstitatud elamu osaliseks lammutamiseks. 

 

92. 06.07.15 esitas Marika Lehtla seoses TLPA 22.06.15 kirjaga nr 4-4/14/908-12 vastuväited Sihi tn 

108 elamu osalise lammutamise ettekirjutuse kavatsusele.  

 

93. 21.08.15 saatis TLPA kirja nr 4-4/908-14 Marika Lehtlale, millega edastati täiendatud ettekirjutus-

hoiatuse projekt Sihi tn 108 kinnistule ebaseaduslikult püstitatud elamu osaliseks lammutamiseks 

ja selle seletuskiri ning arhitektuuriajaloolase Monika Eensalu-Pihel koostatud Sihi tn 108 

hoonestuse eksperthinnang. TLPA andis M.Lehtla’le võimalus esitada arvamusi ja vastuväiteid 

kuni 02.09.15.  

 

94. 01.09.15 esitas Marika Lehtla oma seisukohad seoses TLPA poolt koostatud ettekirjutus-hoiatuse 

täiendatud projektiga. 

 

95. 2015 novembris on TLPA koostanud ettekirjutus-hoiatuse projekti kolmanda täiendatud versiooni 

Sihi tn 108 kinnitusel ebaseaduslikult püstitatud elamu osaliseks lammutamiseks. 

 

(C) ANALÜÜS 

96. TLPA peaspetsialisti H.Märtson’i poolt koostatud 10.12.2014 ettekirjutuse nr. 1412899/00088, 

millega peatati Sihi tn 108 kinnistul ehitusprojektile mittevastavad ehitustööd ning 22.12.2014 

ettekirjutuse nr. 1412899/00098, millega kohustati Sihi tn 108 kinnistul viima ehitis vastavusse 

11.08.2014 kinnitatud ehitusprojektiga, näol on tegemist kehtivate haldusaktidega, mida ei ole 

vaidlustatud. Seetõttu oleme järgnevas õigusarvamuses põgusalt analüüsinud, kas TLPA-l oli 

õiguslikult võimalik sellised haldusaktid välja anda. Kõige põhjalikumalt on järgnevalt analüüsitud 

ettekirjutus-hoiatuse projektiga Sihi tn 108 kinnistule ebaseaduslikult püstitatud elamu osaliseks 

lammutamiseks seonduvat. Oleme käsitlenud, millised eeldused peavad esinema, et võimalik 

oleks teha ettekirjutust püstitatud elamu osaliseks lammutamiseks ning kas käesoleval juhul need 

eeldused esinevad.  

 

 Projektile mittevastavate ehitustööde peatamise õiguslik raamistik ja menetlus 

(i) Ehitustööde peatamise regulatsioon vana EhS ja vana TEM kohaselt 

97. Kuni 30.06.15 kehtis vana ehitusseadustik (edaspidi: vana EhS). Vana EhS § 2 lg 6 sätestab, et 

ehitamine on: 1) ehitise püstitamine; 2) ehitise laiendamine; 3) ehitise rekonstrueerimine; 4) 

ehitise tehnosüsteemi või selle osa muutmine või tehnosüsteemi terviklik asendamine; 5) ehitise 

lammutamine. Vana EhS § 3 lg 1 kohaselt peab ehitis olema projekteeritud ja ehitatud hea 

ehitustava ning ehitamist ja ehitusprojekti käsitlevate õigusaktide kohaselt ega või tekitada ohtu 

inimese elule, tervisele või varale või keskkonnale. Samuti on Riigikohus otsuse 3-3-1-4-12 p-s 

23 sedastanud, et hea ehitustava hõlmab nõuet, et ehitis sobiks ümbritseva keskkonnaga. Vana 

EhS § 12 lg 1 kohaselt tuleb ehitada vastavalt ehitusprojektile ja lg 2 kohaselt peab reeglina 

ehitamiseks olema ehitusluba. 

 

98. Kuni 30.06.15 kehtinud Tallinna linna ehitusmääruse redaktsiooni (edaspidi: vana TEM) § 25 lg 

1 kohaselt peab ehitis vastama ehitusseaduse §-s 3 ja ehitusseaduse alusel kehtestatud 

õigusaktides kindlaks määratud nõuetele. Sama sätte lg 2 kohaselt peab ehitis oma lahenduselt 
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arvestama Tallinnas välja kujunenud arhitektuuri- ja ehitustavasid ning välisilmelt vastama 

piirkonna või lähiümbruskonna eripärale ja kujundusstiilile.  

 

99. Korrakaitseseaduse (KorS) § 28 lg 1 sätestab, et ohu või korrarikkumise korral on pädeval 

korrakaitseorganil õigus panna avaliku korra eest vastutavale isikule ettekirjutusega ohu tõrjumise 

või korrarikkumise kõrvaldamise kohustus. Vana TEM § 46 lg 6 p 2 kohaselt ehitusjärelevalvet 

tegeva ametiisiku ettekirjutuses muuhulgas esitatakse nõue ehitamise, projekteerimise, 

ehitusuuringute, omanikujärelevalve, ehitusprojektide või ehitiste ekspertiiside tegemise või 

ehitusjuhtimisega tegelemise või ehitise kasutamise osaliseks või täielikuks peatamiseks.  

 

100. Järelikult olukorras, kus esineb korrarikkumine või oht (nt kui rikutud on ehitamisele sätestatud 

nõudeid, nt nõuet ehitada vastavalt ehitusloale ja ehitusprojektile), on vana EhS § 2 lg 6, § 3 lg 1, 

§ 12 lg 1-2, KorS § 28 lg 1 ja vana TEM § 46 lg 6 p 2 kohaselt võimalik teha ettekirjutus peatada 

projektile mittevastavad ehitustööd. Seejuures kohalduvad ehitamise peatamise ettekirjutusele 

kui haldusaktile lisaks kõik haldusmenetluse seadustikus (HMS) haldusaktile kohalduvad nõuded, 

 

(ii) Ehitustööde peatamise regulatsioon uue EhS ja uue TEM kohaselt 

101. 01.07.15 jõustus uus ehitusseadustik (edaspidi: uus EhS). Uue EhS § 4 lg 1 sätestab sarnaselt 

vana EhS-ga, et ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu 

ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad selle füüsikalised 

omadused. Uue EhS § 4 lg 4 sätestab lisaks ka lammutamise mõiste.  

 

102. Uue EhS § 7 kohaselt tuleb ehitis projekteerida ja ehitada ning korras hoida hea tava kohaselt ja 

§ 12 lg 1 kohaselt tuleb ehitada ehitusprojekti kohaselt, järgides ehitise ja ehitamise kohta 

kehtivaid nõudeid. Uue EhS seletuskirja lk 15 selgitatakse, et „Hea ehitustava kohaselt valminud 

ehitis või selle osa on tavapäraseks kasutamiseks ohutu ja vastab nõuetele ning sobib 

kasutamiseks ja ümbritseva keskkonnaga.“ Seoses §-ga 12 lg 1 on Uue EhS seletuskirja lk 28 

leitud, et ehitamisele esitatavate nõuete järgimise kohustus hõlmab ühtlasi nõuet ehitada 

ehitusloa olemasolul, kui ehitusluba on nõutav. 

 

103. Uue EhS § 12 lg 2 sätestab, et „Ehitatav ehitis, asjakohasel juhul ka ehitamine, peab olema 

kooskõlas ehitise asukohaga seonduvate kitsenduste ja planeeringuga. Detailplaneeringu 

puudumisel peab ehitatav ehitis olema kooskõlas üldplaneeringuga ja projekteerimistingimuste 

olemasolu kohustuse korral ka projekteerimistingimustega. Planeerimisseaduses sätestatud 

juhul peab ehitatav ehitis olema kooskõlas riigi või kohaliku omavalitsuse eriplaneeringuga.“ Uue 

EhS § 38 lg 2 ja lisa 1 kohaselt on ehitusluba nõutav ehitisealuse pinnaga üle 60 m2 ehitise 

lammutamise korral, kusjuures ehitusluba annab õiguse ehitada ehitist, mis vastab ehitusloa 

andmise aluseks olevale ehitusprojektile. 

 

104. Korrakaitseseaduse § 28 lg 1 sätestab, et ohu või korrarikkumise korral on pädeval 

korrakaitseorganil õigus panna avaliku korra eest vastutavale isikule ettekirjutusega ohu tõrjumise 

või korrarikkumise kõrvaldamise kohustus. Seoses sellega, milliseid ettekirjutusi on lubatud teha, 

selgitab uue EhS seletuskirja lk 160, et: „Õigusrikkumisega seotud tegevuse lõpetamise 

ettekirjutus või tegevuse peatamine – haldusorgani pädevus võimaldab peatada tegevuse, mitte 

õiguse.“ 

 

105. 01.07.15 hakkas kehtima Tallinna linna ehitusmääruse uus redaktsioon (edaspidi: uus TEM). Uue 

TEM § 25 lg 2 kohaselt peab ehitis oma lahenduselt arvestama Tallinnas välja kujunenud 
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arhitektuuri- ja ehitustavasid ning välisilmelt vastama piirkonna või lähiümbruskonna eripärale ja 

kujundusstiilile.  Haldusakti õiguspärasust kontrollitakse selle andmise seisuga (HMS § 54). 

 

106. Järelikult olukorras, kus esineb korrarikkumine või oht (nt kui rikutud on ehitamisele sätestatud 

nõudeid, nt nõuet ehitada vastavalt ehitusloale ja ehitusprojektile), on Uue EhS § 4 lg 1 ja 4, § 7, 

§ 12 lg 1 ja 2, § 38 lg 2 ja lisa 1, KorS § 28 lg 1 kohaselt võimalik teha ettekirjutus peatada 

projektile mittevastavad ehitustööd. Seejuures kohalduvad ehitamise peatamise ettekirjutusele 

kui haldusaktile lisaks kõik haldusmenetluse seadustikus (HMS) haldusaktile kohalduvad nõuded, 

 

 LV ehitusjärelvalvemenetluse analüüs ehitustööde peatamisel 

107. Haldusakti õiguspärasust kontrollitakse selle andmise seisuga (HMS § 54). Antud juhul koostati 

ettekirjutus nr 1412899/00088 sunniraha hoiatusega ja nõudega peatada koheselt ehitusprojektile 

mittevastavad ehitustööd 10.12.14 (edaspidi: ettekirjutus ehituse peatamiseks), mistõttu tuleks 

vastava ettekirjutuse õiguspärasust hinnata vana EhS, vana TEM, KorS ja HMS kohaselt.  HMS 

§ 54 kohaselt on haldusakt õiguspärane, kui ta on antud pädeva haldusorgani poolt andmise 

hetkel kehtiva õiguse alusel ja sellega kooskõlas, proportsionaalne, kaalutlusvigadeta ning vastab 

vorminõuetele. 

 

108. Hetkeks, mil tehti ettekirjutus ehitustööde peatamiseks oli 09.12.14 paikvaatluse tulemusena 

tuvastatud, et ehitustegevus ei vasta kinnitatud ehitusprojektile. Kinnitatud ehitusprojekti kohaselt 

säilitamisele kuuluv hoone oli lammutatud ning kinnistule ehitati hoonet, mis ei vastanud ehitusloa 

aluseks olevale ehitusprojektile. 

 

109. Hoone lammutamine ja uue hoone ehitamine kujutavad endast ehitamist vana EhS § 2 lg 6 p 1 

ja p 5 mõistes. Kuna 11.08.14 väljastatud ehitusluba nr 73395 ja samal päeval kinnitatud 

ehitusprojekt ei näinud ette ajaloolise elamu lammutamist ning uue hoone ehitamist, siis oli rikutud 

vana EhS § 12 lg-t 1 ja 2, millede kohaselt tuleb ehitada vastavalt ehitusprojektile ja reeglina peab 

ehitamiseks olema ehitusluba. Järelikult oli tuvastatud ehitamisele sätestatud reeglite rikkumine, 

mistõttu oli TLPA-l õigus vastavalt KorS § 28 lg-le 1 ja vana TEM § 46 lg 6 p-le 2 teha ettekirjutus 

ehitamise peatamiseks. Järelikult on ettekirjutus ehitustööde peatamiseks antud pädeva 

haldusorgani poolt andmise hetkel kehtiva õiguse alusel ja sellega kooskõlas ning õiguspärane. 

 

 Projektile mittevastavate ehitustööde ehitusloa aluseks oleva projektiga kooskõlla viimise 

õiguslik raamistik ja menetlus 

(i) Projektile mittevastavate ehitustööde/ehitise ehitusloa aluseks oleva projektiga 

kooskõlla viimise ettekirjutuse regulatsioon vana EhS ja vana TEM kohaselt 

110. KorS § 28 lg 1 sätestab, et ohu või korrarikkumise korral on pädeval korrakaitseorganil õigus 

panna avaliku korra eest vastutavale isikule ettekirjutusega ohu tõrjumise või korrarikkumise 

kõrvaldamise kohustus. Vana TEM § 46 lg 6 p 3 kohaselt ehitusjärelevalvet tegeva ametiisiku 

ettekirjutuses muuhulgas kohustatakse tegema toiminguid, mis on vajalikud edasise ehitamise, 

projekteerimise, ehitusuuringute, omanikujärelevalve, ehitusprojektide või ehitiste ekspertiiside 

tegemise või ehitusjuhtimisega tegelemise või ehitise nõuetele vastavaks viimise või ehitise 

kasutamise õiguspäraseks jätkamiseks.  

 

111. Järelikult olukorras, kus esineb korrarikkumine või oht (nt kui rikutud on ehitamisele sätestatud 

nõudeid, nt nõuet ehitada vastavalt ehitusloale ja ehitusprojektile), on vana EhS § 2 lg 6, § 3 lg 1, 

§ 12 lg 1-2, KorS § 28 lg 1 ja vana TEM § 46 lg 6 p 3 kohaselt võimalik teha ettekirjutus viia 
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projektile mittevastavad ehitustööd/ehitis ehitusloa aluseks oleva projektiga kooskõlla. Seejuures 

kohalduvad ehitise/ehitustööde ehitusloa aluseks oleva projektiga kooskõlla viimise 

ettekirjutusele kui haldusaktile lisaks kõik haldusmenetluse seadustikus (HMS) haldusaktile 

kohalduvad nõuded,  

 

(ii) Projektile mittevastavate ehitustööde/ehitise ehitusloa aluseks oleva projektiga 

kooskõlla viimise ettekirjutuse regulatsioon uue EhS ja uue TEM kohaselt 

112. Korrakaitseseaduse § 28 lg 1 sätestab, et ohu või korrarikkumise korral on pädeval 

korrakaitseorganil õigus panna avaliku korra eest vastutavale isikule ettekirjutusega ohu tõrjumise 

või korrarikkumise kõrvaldamise kohustus. Seoses sellega, milliseid ettekirjutusi saab 

ehitusjärelevalve teostaja teha, selgitatakse uue EhS seletuskirja lk 160, et 

„Ümberehitusettekirjutus on ehitusjärelevalve käigus ehitusjärelevalvet teostava ametiisiku 

haldusakt, millega kohustatakse viima ehitis nõuetele vastavaks või tegema toiminguid ehitise 

õiguspäraseks kasutamiseks. /…/ See tähendab, et ehitusjärelevalvet teostav ametiisik saab 

ettekirjutuse teha, kui ehitamise käigus ei peeta kinni seaduses sätestatud nõuetest.“  

 

113. Järelikult olukorras, kus esineb korrarikkumine või oht (nt kui rikutud on ehitisele/ehitamisele 

sätestatud nõudeid, nt nõuet ehitada vastavalt ehitusloale ja ehitusprojektile), on Uue EhS § 4 lg 

1 ja 4, § 7, § 12 lg 1 ja 2, § 38 lg 2 ja lisa 1, KorS § 28 lg 1 kohaselt võimalik teha ettekirjutus viia 

projektile mittevastavad ehitustööd/ehitis ehitusloa aluseks oleva projektiga kooskõlla. Seejuures 

kohalduvad ehitise/ehitustööde ehitusloa aluseks oleva projektiga kooskõlla viimise 

ettekirjutusele kui haldusaktile lisaks kõik haldusmenetluse seadustikus (HMS) haldusaktile 

kohalduvad nõuded. 

 

 LV ehitusjärelvalvemenetluse analüüs ettekirjutuse viia ehitis vastavusse projektiga 

tegemisel 

114. Haldusakti õiguspärasust kontrollitakse selle andmise seisuga (HMS § 54). Antud juhul koostati 

ettekirjutus nr 1412899/00098 nõudega viia ehitis vastavusse projektiga 22.12.14 (edaspidi: 

ettekirjutus viia ehitis vastavusse projektiga), mistõttu tuleks vastava ettekirjutuse 

õiguspärasust hinnata vana EhS, vana TEM, KorS ja HMS kohaselt. HMS § 54 kohaselt on 

haldusakt õiguspärane, kui ta on antud pädeva haldusorgani poolt andmise hetkel kehtiva õiguse 

alusel ja sellega kooskõlas, proportsionaalne, kaalutlusvigadeta ning vastab vorminõuetele. 

 

115. Hetkeks, mil tehti ettekirjutus viia ehitis vastavusse projektiga oli 09.12.14 paikvaatluse 

tulemusena tuvastatud, et ehitustegevus ei vasta kinnitatud ehitusprojektile. Kinnitatud 

ehitusprojekti kohaselt säilitamisele kuuluv hoone oli lammutatud ning kinnistule ehitati hoonet, 

mis ei vastanud ehitusloa aluseks olevale ehitusprojektile. Samuti oli 11.12.14 andnud selgitusi 

Sihti tn 108 kinnistu omaniku volitatud esindaja Vello Kunman.  

 

116. Hoone lammutamine ja uue hoone ehitamine kujutavad endast ehitamist vana EhS § 2 lg 6 p 1 

ja p 5 mõistes. Kuna 11.08.14 väljastatud ehitusluba nr 73395 ja samal päeval kinnitatud 

ehitusprojekt ei näinud ette vana ajaloolise elamu lammutamist ning uue hoone ehitamist vana 

ajaloolise elamu asemele, siis oli rikutud vana EhS § 12 lg-t 1 ja 2, millede kohaselt tuleb ehitada 

vastavalt ehitusprojektile ja reeglina peab ehitamiseks olema ehitusluba. Järelikult oli tuvastatud 

ehitamisele sätestatud reeglite rikkumine, mistõttu oli TLPA-l õigus vastavalt KorS § 28 lg-le 1 ja 

vana TEM § 46 lg 6 p-le 3 teha ettekirjutus  viia ehitis vastavusse projektiga. Seetõttu leiame, et 

TLPA peaspetsialisti H.Märtson’i poolt koostatud 22.12.2014 ettekirjutus nr. 1412899/00098, 
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millega kohustati Sihi tn 108 kinnistul viima ehitis vastavusse 11.08.2014 kinnitatud 

ehitusprojektiga, on õiguspärane. 

 

 Ebaseaduslike ehitiste (osalise) lammutamise korralduse õiguslik raamistik ja menetlus 

(i) Ebaseaduslike ehitiste lammutamise regulatsioon vana EhS ja vana TEM kohaselt 

117. Vana EhS § 40 lg 2 lause 1 sätestab: „Õigusliku aluseta ehitatud ehitise omanik peab sellise 

ehitise lammutama linna- või vallavalitsuse korraldusega tehtud ettekirjutusega määratud 

tähtpäevaks, viisil ja tingimustel.“ Vana TEM § 48 lg 2 kordab seda sätet.  

 

118. Vana EhS § 40 lg 2 esimese lause lakoonilist regulatsiooni on olulisel määral täiendatud 

kohtupraktikas. Olulisemad põhimõtted, mis kuulusid vana EhS § 40 lg-ga 2 seonduvalt 

kohaldamisele ebaseadusliku ehitise lammutamise puhul, on järgmised. 

 

119. Esimeseks lähtealuseks on vajadus eristada ehitise formaalset õigusvastasust ja materiaalset 

õigusvastasust, kusjuures ebaseadusliku ehitise lammutamine on reeglina võimalik vaid siis, kui 

ebaseaduslik ehitis on nii formaalselt kui ka materiaalselt õigusvastane. Riigikohus on asjas nr. 

3-3-1-64-02 tehtud lahendi punktides 14 ja 15 selgitanud, et kohtud on „sisuliselt lahanud 

küsimust, kas juurdeehitus on vaid formaalselt (s.t ehitusloa taotlemata jätmise tõttu) 

õigusvastane või ka sisuliselt vastuolus materiaalõiguse normidega, millega on kehtestatud 

nõuded ehitamisele ja ehitistele. See aspekt on käesolevas vaidluses määrava tähtsusega. Kui 

juurdeehitus on sisuliselt kehtivate planeeringutega, ehitusnormide ja muude ehitise suhtes 

kohaldatavate normidega kooskõlas või kooskõlla viidav, oleks omanik tõenäoliselt saanud 

juurdeehituse püstitada ka korrektselt käitudes, s.t enne tööde alustamist ehitusluba taotledes. 

Niisugusel juhul ei ole naabri õigusi tegelikult kahjustatud või need kahjustused on kõrvaldatavad 

muude meetmetega. Kui ehitis ei riku seejuures kellegi teise ega ka avalikke huve, ei saa 

vallavalitsus teha lammutamisettekirjutust ainuüksi karistusena omavolilise ehitamise 

eest. Sama põhimõtet on õigesti rõhutanud ka ringkonnakohus, kes asuski seisukohale, et 

kolmas isik (omanik) on ehitusnorme rikkunud vaid formaalselt ja sisulised puudused on täies 

ulatuses kas kõrvaldatud või kõrvaldatavad“.  

 

120. Vajadusele pidada silmas nii ebaseadusliku ehitise formaalset õigusvastasust kui ka materiaalset 

õigusvastasust ebaseadusliku ehitise lammutamisel on viidatud ka Tartu Ringkonnakohtu 

02.04.07 otsuses nr. 3-06-1858. 

 

121. Erialakirjanduse kohaselt võib ehitiste materiaalse õiguspärasuse jagada tinglikult kaheks: 1) 

kooskõla planeeringutest tulenevate nõuetega – ehitis on materiaalselt õiguspärane, kui ta vastab 

planeeringust tulenevatele nõuetele, ei riku kellegi, eelkõige naabrite, subjektiivseid õiguseid ja 

avalikke huve ning sobib ümbruskonda; 2) kooskõla ehitustehniliste- ja ohutusnormidega – ehitis 

on materiaalselt õiguspärane, kui ta vastab kõigile ehitisele ette nähtud tehnilistele tingimustele 

(on ohutu inimese elule, tervisele, varale ja keskkonnale, on kandevõimeline, nõuetekohase 

soojustuse ning kütte-, jahutus- ja ventilatsioonisüsteemiga jne). 

 

122. Seega ilmneb kohtupraktikast, et ebaseadusliku ehitise lammutamiseks peab ebaseaduslik ehitis 

olema nii formaalselt kui ka materiaalselt õigusvastane. Üksnes formaalse ebaseaduslikkuse tõttu 

(eelkõige juhul, kui üksnes puudub ehitusluba) ehitist lammutama kohustav ettekirjutus rikuks nii 

PS-i §-iga 32 kaitstud omandipõhiõigust kui ka põhiseaduslikku proportsionaalsuse põhimõtet, 

sest pärast ehitise kõrvaldamist oleks ju taas kord võimalik püstitada sama ehitis, siis küll juba 
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sellele eelnevalt luba taotledes. Eeltoodut on üheselt kinnitatud ka Justiitsministeeriumi poolt 

läbiviidud analüüsis.  

 

123. Teiseks lähtealuseks on nõue, ebaseadusliu ehitise osaline või täielik seadustamine ei ole 

võimalik. Ebaseaduslike ehitiste kõrvaldamiseks on seaduse kohaselt kaks võimalust - ehitise 

nõuetega vastavusse viimine või ehitise lammutamine. Ehitise lammutamine ei ole lubatud juhul, 

kui õiguspärane olukord on võimalik taastada mingil muul vähemkoormaval viisil. Riigikohtu 

halduskolleegium leidis lahendis nr 3-3-1-64-02, et ebaseadusliku ehitise lammutamine ei ole 

ainuvõimalik lahendusvariant ning seda tuleb rakendada ainult siis, kui ehituse seadustamine ei 

ole võimalik (vt ka Tartu Halduskohtu lahend nr 3-06-1649 ja Riigikohtu lahend nr 3-2-1-31-03). 

 

124. Tartu Halduskohus hindas 22.05.07 lahendis 3-06-1649 seda, kas tühistada tuleks kohaliku 

omavalitsuse korraldus ehitise kasutusloa väljaandmise kohta. Nimelt oli selles kaasuses kuuri 

asemele rekonstrueerimise sildi all ehitatud täiesti uus saun-majutushoone, mis oli kordades 

kõrgem ja suurem seal varem asunud kuurist. Tartu Halduskohus leidis, et „vaidlustatud 

haldusakt kuulub tühistamisele, kuid ettekirjutust haldusakti tagasitäitmise kohta ei ole käesoleval 

ajal võimalik teha. Ehitise lammutamine ei ole lubatud juhul, kui õiguspärane olukord on 

võimalik taastada mingil muul vähem drastilisel viisil. Eksperthinnangust nähtuvalt ei ole 

Pilliroo kinnistul asuv ehitis otseselt ohtlik inimestele ja ümbritsevale keskkonnale ning on võimalik 

ehitise vastavusse viimine kehtivate õigusaktide ja -normidega. Seega on Lohusuu Vallavalitsusel 

õigus ja kohustus teha Pilliroo kinnistu omanikule kohustuslik ettekirjutus talle kuuluva ehitise 

kooskõlla viimiseks kehtivate õigusaktide ja -normidega. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral on 

Lohusuu Vallavalitsusel võimalik teha kohustuslik ettekirjutus ehitise lammutamiseks.“ Tartu 

Ringkonnakohtu 07.09.07 otsusega 3-06-1649 jäeti apellatsioonkaebus rahuldamata ja 

halduskohtu otsus muutmata.  

 

125. Seega nähtub kohtupraktikast, et ehitise lammutamine ei ole lubatud juhul, kui õiguspärane 

olukord on võimalik taastada muul leebemal viisil, ehitise seadustamise teel. 

 

126. Kolmandaks lähtealuseks on nõue, mille kohaselt kohalik omavalitsus ei tohi nõuda sellise 

ebaseadusliku ehitise lammutamist, mille olemasolu sama kohalik omavalitsus on pikema 

ajavahemiku kestel aktsepteerinud. Riigikohus on lahendis 3-3-1-43-04 selgitanud: 

„Vaidlusalune müügipaviljon-kiosk püstitati rohkem kui 40 aastat tagasi. Poolte vahel pole vaidlust 

selle üle, et müügipaviljon-kioskit kasutati ja kasutatakse avaliku võimu teadmisel 

kaubandustegevuseks. Müügipaviljon-kioski kasutamine kaubandustegevuseks aastakümnete 

vältel avaliku võimu teadmisel tähendab seda, et avalik võim on tunnustanud müügipaviljon-kioski 

olemasolu seaduslikkust ja nimetatud ehitist ei ole võimalik ka vaatamata selle püstitamist 

käsitleva dokumentatsiooni mõningasele puudulikkusele pidada ebaseaduslikuks. Avalik võim on 

sellise tunnustamisega välistanud võimaluse, et tegemist on õigusliku aluseta püstitatud 

ehitisega“.  

 

127. Samuti nähtub Tallinna Halduskohtu 11.10.10 lahendist asjas 3-09/233, et kohtus oli vaidlustatud 

kohaliku omavalitsuse ettekirjutus-hoiatus kuur-garaaži kui ebaseadusliku ehitise 

lammutamiseks. Kohus leidis, et linna avalik võim tunnustas vaidlusaluse kuur-garaaži olemasolu 

ja selle kasutamist ning vaatamata ehitise püstitamise seaduslikkust puudutava dokumentatsiooni 

puudumisele, ei saa eelpool käsitletud ehitist pidada ebaseaduslikuks. Tallinna Ringkonnakohtu 

31.01.11 otsusega 3-09-233 jäeti halduskohtu otsus muutmata.  
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128. Neljandaks lähtealuseks on põhimõte, et ebaseadusliku ehitise lammutamist saab nõuda 

ka isikult, kes mitte ise ei ole ebaseaduslikku ehitist ehitanud, vaid on saanud selle 

omanikuks ajaliselt hiljem. Riigikohus on ka lahendis 3-3-1-43-07 selgitanud: „Õigusaktidest ei 

tulene, et tsiviilkäibesse sattumisega muutuks õigusliku aluseta püstitatud ehitis seaduslikuks. 

/…/ Õigusliku aluseta ehitise võõrandamine ei muuda seda ehitist seaduslikuks.“ 

 

129. Tallinna Halduskohus jättis oma 21. jaanuari 2005. a otsusega 3-1751/2004 jõusse ettekirjutuse 

likvideerida kaebajale kuuluva korteri kinniehitatud raamkonstruktsiooniga rõdu kui omavoliline 

ehitis. Selles kohtuasjas oli kaebaja omandanud korteri juba kinniehitatud rõduga ning ei olnud 

seetõttu omavolilisi ehitustöid ise teostanud, kuid halduskohus ei pidanud seda lammutamise 

hindamisel arvessevõetavaks asjaoluks. Ka ringkonnakohus kinnitas oma 17. märtsi 2006. a 

otsuses 3-04-164, et „Lammutusettekirjutuse tegemisel ei ole määrav see, kas ümberehituse 

teostas kaebaja või korteri eelmine omanik. Õigusliku aluseta ja mittenõuetekohase ehitise on 

kohustatud lammutama selle igakordne omanik sõltumata enda süüst (EhS § 40 lg 2 ja § 61 lg 1 

p 10).“ 

 

130. Samuti ilmneb Tallinna Halduskohtu 11.10.2010 otsusest asjas nr. 3-09/233 ning Tallinna 

Ringkonnakohtu 31.01.2011 otsusest asjas nr. 3-09-233, et ebaseadusliku ehitise lammutamist 

võib nõuda ka isikult, kes on ebaseadusliku ehitise omandanud kinkelepingu alusel.  

 

131. Seega ilmneb kohtupraktikast, et lammutamisettekirjutus tehakse kinnisasja omanikule ning 

oluline ei ole see, kas omanik on ebaseadusliku ehitise ise ehitanud või on soetanud kinnisasja 

koos taolise ehitisega. 

 

132. Viiendaks lähtealuseks on nõue, et lammutamisettekirjutuse tegemisel oleks järgitud 

haldusmenetluse põhimõtteid. Vaieldamatult on lammutusettekirjutuse näol tegemist 

haldusaktiga HMS § 51 lg 1 tähednuses, kuna see antakse haldusorgani poolt avalikõiguslikus 

suhtes üksikjuhtumi reguleerimiseks ning on suunatud haldusakti adressaadi õigusliku positsiooni 

muutmisele. HMS § 54 kohaselt on haldusakt õiguspärane, kui ta on antud pädeva haldusorgani 

poolt andmise hetkel kehtiva õiguse alusel ja sellega kooskõlas, proportsionaalne, 

kaalutlusvigadeta ning vastab vorminõuetele.  

 

133. HMS § 4 lg-st 2 tulenevalt on TLPA-l kohustus arvestada haldusakti andmisel kõiki olulisi 

asjaolusid. Koormava haldusakti põhjendus peab sisaldama nii faktilist kui ka õiguslikku 

motivatsiooni. HMS § 56 lg 1-3 kohaselt peab kirjalik haldusakt olema kirjalikult põhjendatud; 

haldusakti põhjenduses tuleb märkida haldusakti andmise faktiline ja õiguslik alus; 

kaalutlusõiguse alusel antud haldusakti põhjenduses tuleb märkida kaalutlused, millest 

haldusorgan on haldusakti andmisel lähtunud. Riigikohus leidis oma otsuses 3-3-1-13-02 (p 14), 

et „faktilises motiveeringus peavad olema ära näidatud asjaolud, mis toovad kaasa akti aluseks 

oleva õigusnormi kohaldamise. Oluline on ka faktilise ja õigusliku motivatsiooni omavaheline 

loogiline sidumine, mis peab haldusakti adressaati ja aktiga tutvujat veenma, et juhtumi asjaolud 

koostoimes kohaldatavate õigusaktidega toovad tõepoolest kaasa just sellesisulise 

haldusotsustuse tegemise“. Mida ulatuslikum on diskretsiooniruum, mida keerulisemad on 

faktilised asjaolud ja mida rohkem võidakse isiku õigusi piirata, seda põhjalikum peab olema 

haldusakti motivatsioon, mille vältimatu osa on ka haldusakti õiguslik alus ja selle põhjendused 

ning loogilised seosed faktiliste asjaoludega (vt 3-3-1-13-02, 3-3-1-66-03 p 18-19; 3-3-1-39-07 p 

9-13). 
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134. Reeglina ei tule lammutamisettekirjutuse korral arvestada omavoliliselt ehitanud isiku usalduse 

kaitset ja õiguspärase ootuse printsiipi. Nimelt on Erialakirjanduses on selgitatud: „Kui formaalselt 

ja materiaalselt ebaseaduslik ehitis rikub kellegi subjektiivseid avalikke õiguseid, ei tohiks 

kohalikul omavalitsusel olla ülemäära keeruline ehitusjärelevalve korras teha kaalutletud ja 

põhjendatud ettekirjutust lammutamiseks. /…/. Oluline on seegi, et omavoliliselt ehitanud isikut ei 

kaitse usalduse arvestamise kohustus ega õiguspärase ootuse printsiipErandiks viimatitoodu 

suhtes on olukord, kus kohalik omavalitsus on pikka aega olnud teadlik ebaseaduslikust ehitisest 

ning on selle olemasolu aktsepteerinud. 

 

135. Küll on väga oluline, et enne haldusakti andmist, millega kohustatakse haldusakti adressaati 

ebaseaduslik ehitis lammutama, toimuks haldusmenetluses haldusakti adressaadi ärakuulamine. 

Menetlusosalise õigust ärakuulamisele reguleerib HMS § 40 lg 1, mis sätestab: „Enne 

haldusakti andmist peab haldusorgan andma menetlusosalisele võimaluse esitada kirjalikus, 

suulises või muus sobivas vormis asja kohta oma arvamus ja vastuväited.“ Niivõrd olulise 

ettekirjutuse menetluses, kui seda on ehitise lammutamise menetlus peab haldusorgan tagama 

menetluse adressaadile võimaluse menetlusõiguste kasutamiseks. See eeldab, et haldusorgan 

informeerib haldusakti adressaati tema suhtes alustatud menetlusest ja selle eesmärgist, samuti 

annab võimaluse menetlusosalise ärakuulamiseks. Kolleegium on ka varasemas praktikas 

rõhutanud ärakuulamise erilist olulisust ning pidanud ärakuulamisõigusega kui hea halduse 

põhimõtte ühe komponendiga arvestamata jätmist oluliseks menetlusveaks eriti 

diskretsiooniotsuste puhul ning juhtudel, mil langetatav otsus on rangeim võimalikest (vt 

Riigikohtu otsust nr 3-3-1-74-03 ja otsus nr 3-3-1-70-03, 3-3-1-72-10). Ärakuulamisõiguse 

mittevõimaldamist on sellisel juhul loetud haldusmenetluse nõuete sedavõrd jämedaks 

rikkumiseks, mis haldusakti sisule antavast hinnangust sõltumata toob kaasa akti kehtetuks 

tunnistamise (vt RKHK nr 3-3-1-23-06 p 15) 

 

136. Lammutusotsus on kaalutlusotsus, mis peab vastama kaalutlusreeglitele. HMS § 4 lg 2 kohaselt 

tuleb kaalutlusõigust teostada kooskõlas volituse piiride, kaalutlusõiguse eesmärgi ning õiguse 

üldpõhimõtetega, arvestades olulisi asjaolusid ning kaaludes põhjendatud huve. 

 

137. Seega märgime kokkuvõtlikult, et vana EhS § 40 lg 2 lause 1 alusel ebaseadusliku ehitise 

lammutamiseks õiguspärase ettekirjutuse tegemisel peavad olema täidetud järgmised 

tingimused: 

a. tegemist on nii formaalses mõttes ebaseadusliku ehitisega (puudub ehitusluba) kui ka 

materiaalses mõttes ebaseadusliku ehitisega (ehitis ei ole kooskõlas kehtivate 

planeeringutega ja/või ehitustehniliste ning ohutusnõuetega); 

b. ebaseadusliku ehitise osaline või täielik seadustamine ei ole võimalik; 

c. kohalik omavalitsus ei ole pikema ajavahemiku kestel ebaseadusliku ehitise olemasolu 

aktsepteerinud; 

d. ebaseadusliku ehitise lammutamist võib nõuda ka isikult, kes on selle omandanud 

ajaliselt peale ebaseadusliku ehitise valmimist; 

e. järgitakse haldusmenetluse nõudeid. 

 

(ii) Ebaseaduslike ehitiste lammutamise regulatsioon uue EhS ja uue TEM kohaselt 

138. Uue EhS § 132 lg 3 kohaselt otsustab korrakaitseorgan ehitise lammutamise eelkõige, kui: 1) 

ehitis ei vasta ehitisele esitatavatele nõuetele ja nõuetele mittevastavusega kaasneb oluline või 

kõrgendatud oht; 2) ehitise ebaseadusliku ehitamisega on kinnisasja omanikule või kinnisasjaga 
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piirnevate kinnisasjade omanikele kaasnenud püsiv negatiivne mõju, mis on üleliia koormav ja 

mida ei ole võimalik piisavalt vähendada ega leevendada. Uue TEM § 48 kordab seda sätet. 

 

139. Uue EhS § 132 lg 3 sisustamisel omavad tähtust järgmised uue EhS seletuskirjast nähtuvad 

põhimõtted. 

 

140. Esiteks, tegemist peab reeglina olema nii formaalses kui ka materiaalses mõttes 

ebaseadusliku ehitisega. Uue EhS seletuskirja lk 163 nähtub: „Kõrvaldamismääruse andmiseks 

peavad formaalsed ja materiaalsed rikkumised (formaalne ja materiaalne ebaseaduslikkus) 

tavaliselt siiski koos esinema (vastupidisel juhul järgneb lihtsalt ehitise kasutamise keelamisele). 

Näiteks tuleb kaaluda osalise lammutamise või seadustamise võimalikkust. /…/ Põhimõtteliselt 

võib lammutamismääruse anda ainult juhul, kui ehitis püstitati nii materiaalselt kui ka formaalselt 

ebaseaduslikult; kui puudub niisiis esiteks vajalik luba ja teiseks ei oleks võimalik vajalikku luba 

ka väljastada, sest ehitis ei olnud või ei ole vastavuses oluliste eeskirjadega.  Sealjuures on vaja 

arvestada: - õiguslikku alust ja selles sätestatud eesmärgi tagamist /…/, - proportsionaalsust – 

(vajalikkus, sobivus ja mõõdukus) enne vastava ettekirjutuse tegemist peab olema kaalutud 

vähem koormavate meetmete rakendamine ning nende rakendamise edukus. Vajalikkuse 

kontrollimise käigus tuleb samuti küsida, kas õiguspärase olukorra taastamiseks piisab osalisest 

lammutamisest. Seda võib eeldada ainult juhul, kui ehitise allesjäävat osa on võimalik kasutada 

otstarbekohase üksusena ja osaline lammutamine ei tekita erilisi tehnilisi probleeme.“. Uue EhS 

seletuskirja lk 163 on ebaseadusliku ehitise formaalset õigusvastasuse määratletud kui olukorda, 

kus „ehitamisel ei ole järgitud menetlusõiguslikke sätted ehk ehitis on ehitatud või seda 

kasutatakse loata.“ Sama seletuskirja samal leheküljel on ebaseadusliku ehitise materiaalset 

õigusvastasust käsitletud järgmiselt: „Materiaalse ebaseaduslikkuse puhul tuleb küsida, kas 

projekt on kooskõlas materiaalse õiguse oluliste normidega ehk kas selle jaoks võib üldse luba 

väljastada. Siinkohal tuleb põhimõtteliselt kontrollida kõiki materiaalse õiguse norme, mida oleks 

tulnud kontrollida ka loa väljastamise menetluse käigus. Nendeks on avaliku ehitusõiguse normid 

(planeerimis- ja ehituseeskirjad) ning ülejäänud õigusnormid, kui neid ei ole vaja kontrollida 

eraldiseisva loa väljastamise menetluse käigus.“ 

 

141. Teiseks, ebaseadusliku ehitise osaline või täielik seadustamine ei tohi olla võimalik. Uue 

EhS seletuskirja lk 160-161 selgitatakse Riigikontrolli aruandele Riigikogule „Ehitustegevus 

ranna- ja kaldaalal“ osundades: „Ebaseadusliku või omavolilise ehitise omanikul ei tohiks tekkida 

ootust, et tema poolt seadusevastaselt püstitatud ehitist on alati võimalik tagantjärele seadustada. 

/…/ Menetluse läbiviimisel peab läbiviija otsustama kasutada neid abinõusid, mis oma teiste 

kõrval on lihtsamad, aitavad saavutada taotletavat eesmärki kiiremini ja on sealjuures vähem 

kulukad. /…/ Otstarbekus tähendab eelkõige seda, mis on igal üksikjuhtumil kõige sobivam 

toimimisviis. Seadustamise idee on formaalsete nõuete (lubade ja kooskõlastuste saamine) 

täitmine tagantjärele. /…/ Eelkõige tekitab praktikas küsimusi, millistele nõuetele vastavust saab 

seadustamise käigus nõuda. Tulenevalt proportsionaalsuse põhimõttest on seadustamine 

ebaseadusliku olukorra lõpetamine viisil, et ebaseaduslikku olukorda ei pruugita kõrvaldata 

täielikult, vaid teatud puudustega lepitakse. Seadustamise eesmärk on esmalt taastada õigusrahu 

– see tähendab, et ehitusõiguse norme rikkunud isikul on võimalik teatud tingimustel saada 

haldusorganipoolne heakskiit ehitisele, mis võimaldab omakorda saada kasu teistes 

õigussuhetes. /…/ Seadustamise ettekirjutuse sisu on ehitusloa olemasolul ehitise selles 

sisalduvate nõuetega vastavusse viimine. /…/ Kui järelevalveorgan on menetluse käigus välja 

selgitanud, et ehitisel esinevad materiaalsed puudused, mida on võimalik kõrvaldada, tuleb enne 

puuduste kõrvaldamist hinnata, kas tulemus (ümberehitatud ehitis) riivab kolmandate isikute 
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õigusi või huve. See tähendab, et juba eelnevalt tuleb välja selgitada, kas formaalsete puuduste 

kõrvaldamine looks õiguspärase olukorra.“ 

 

142. Kolmandaks, kuigi uue EhS seletuskirjas otseselt ei viidata põhimõtetele, mille kohaselt 

kohalik omavalitsus ei tohi nõuda sellise ebaseadusliku ehitise lammutamist, mille 

olemasolu sama kohalik omavalitsus on pikema ajavahemiku kestel aktsepteerinud ning 

ebaseadusliku ehitise lammutamist saab nõuda ka isikult, kes mitte ise ei ole 

ebaseaduslikku ehitist ehitanud, vaid on saanud selle omanikuks ajaliselt hiljem, on need 

põhimõtted suure tõenäosusega ka uue EhS-i puhul rakendatavad.  

 

143. Neljandaks, järgida tuleb haldusmenetluse üldisi põhimõtteid. Uue EhS seletuskirja lk 163 

leitakse: „Selleks, et selgitada välja lammutamise põhjendatuse piire, tuleb haldusorganil 

rakendada kaalutlusõigust.“ Seega ka uue EhS kohaselt lammutusotsus on kaalutlusotsus, mis 

peab vastama kaalutlusreeglitele. HMS § 4 lg 2 kohaselt tuleb kaalutlusõigust teostada kooskõlas 

volituse piiride, kaalutlusõiguse eesmärgi ning õiguse üldpõhimõtetega, arvestades olulisi 

asjaolusid ning kaaludes põhjendatud huve. 

 

144. Uue EhS seletuskirja lk 163 selgitatakse: „Lammutusettekirjutuse tegemise proportsionaalsuse 

huvides tuleb kaaluda, millised vastuolud loa tingimuste või muude avalik-õiguslike normidega on 

nii olulised, et lammutamine on sobiv, vajalik ja mõõdukas meede. /…/ Lammutusettekirjutuse 

andmisel tuleb järgida ette antud kaalutlusõiguse piire. Seejuures peab lähtuma 

lammutusettekirjutuse tegemise sätestavatest volitusnormi eesmärkidest ning arvestama 

proportsionaalsuse põhimõtte ja võrdse kohtlemise nõudega. Kaaluda tuleb avalikke huve, 

puudutatud naabrite huve ja menetlusosaliste huve. Sellega seoses on oluline, et 

lammutatava ehitise maksumus või selle püstitamise kulud ei tohi mängida otsustavat rolli. 

Lammutusettekirjutust ei tohi niisiis jätta andmata sellepärast, et ehitise püstitamine oli väga 

kulukas. Ka isiklikud või sotsiaalsed asjaolud võivad tähtsust omada ainult tähtaegade 

määramisel, kuid pikemaajalist talumist need põhimõtteliselt ei õigusta. /…/ - isiku õiguste riive 

intensiivsust – mida hiljem esitatakse nõue lammutada, seda ebaproportsionaalsem on 

lammutamiseks ettekirjutuse tegemine, samuti, millal on rikkumine nii raske, et 

lammutamine on ainuvõimalik teise isiku õiguste või muu olulise avaliku huvi riive 

hüvitamiseks; - kulutusi lammutamise tegemiseks; - etteantud nõuete ületamise suurust; 

- lammutamine ei ole karistus, vaid haldusõiguslik meede. /…/“ 

 

145. Seega märgime kokkuvõtlikult, et ka uue EhS § 132 lg 3 alusel ebaseadusliku ehitise 

lammutamiseks õiguspärase ettekirjutuse tegemisel peavad olema täidetud järgmised 

tingimused: 

a. tegemist on nii formaalses mõttes ebaseadusliku ehitisega (puudub ehitusluba) kui ka 

materiaalses mõttes ebaseadusliku ehitisega (ehitis ei ole kooskõlas kehtivate 

planeeringutega ja/või ehitustehniliste ning ohutusnõuetega); 

b. ebaseadusliku ehitise osaline või täielik seadustamine ei ole võimalik; 

c. kohalik omavalitsus ei ole pikema ajavahemiku kestel ebaseadusliku ehitise olemasolu 

aktsepteerinud; 

d. ebaseadusliku ehitise lammutamist võib nõuda ka isikult, kes on selle omandanud 

ajaliselt peale ebaseadusliku ehitise valmimist; 

e. järgitakse haldusmenetluse nõudeid. 
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 TLPA poolt koostatud ettekirjutus-hoiatuse projekti Sihi tn 108 kinnistule ebaseaduslikult 

püstitatud elamu osaliseks lammutamiseks õiguslik analüüs 

146. EhSRS § 29 lg 1 sätestab, et pärast 2003. aasta 1. jaanuari ning enne käesoleva seaduse 

jõustumist ehitatud ehitisele võib anda ehitus- või kasutusloa või lugeda ehitamine või ehitise 

kasutamine teavitatuks, lähtudes ehitusseadustikus sätestatust ja arvestades käesolevast 

paragrahvist tulenevaid erisusi. Sama sätte lg 8 kohaselt kui ehitise auditi tulemusel selgub ehitise 

ümberehitamise, lammutamise või muu selline vajadus, teeb kohaliku omavalitsuse üksus 

ettekirjutuse ehitise nõuetega vastavusse viimiseks. Haldusakti õiguspärasust kontrollitakse selle 

andmise seisuga (HMS § 54). Järelikult, kui haldusorgan soovib välja anda ettekirjutust ehitise 

lammutamiseks tuleb järgida hetkel kehtivat uut EhS ja uut TEM-i. 

 

(i) Sihi tn 108 kinnistule on uusehitis püstitatud õigusliku aluseta 

147. 09.12.14 paikvaatluse tulemusena on tuvastatud, et ehitustegevus Sihi tn 108 kinnistul ei vasta 

11.08.2014 väljastatud ehitusloale nr. 73394 ega selle ehitusloa aluseks olevale ehitusprojektile. 

Ehitusloa nr. 73394 kohaselt rekonstrueerimisele kuulunud ajalooline elamu on lammutatud ning 

Sihi tn 108 kinnistule ehitati hoonet, mis ei vastanud ehitusloa aluseks olevale ehitusprojektile. 

 

148. Hoone lammutamine ja uue hoone ehitamine kujutavad endast ehitamist uue EhS § 4 lg-le 1 

mõistes. Kuna 11.08.14 väljastatud ehitusluba nr 73395 ja samal päeval kinnitatud ehitusprojekt 

ei näinud ette ajaloolise elamu lammutamist ning selle asemele uue hoone ehitamist, siis on 

rikutud uue EhS § 12-lg-le 1 ja § 38 lg-le 2, millede kohaselt tuleb ehitada vastavalt ehitusprojektile 

ja reeglina peab ehitamiseks olema ehitusluba. Vana hoone lammutamiseks ja uue hoone 

ehitamiseks puudus ehitusluba, mistõttu on püstitatud ehitis ilma õigusliku aluseta. 

 

149. Marika Lehtla on märkinud, et ajaloolise elamu säilitamine ei olnud ehitustehniliselt võimalik. 

Samas ei ole ehitusõiguslikult vastav asjaolu oluline, kuna see ei muuda olematuks seda, et 

lammutamiseks ja uue ehitise ehitamiseks puudus ehitusluba. Kui tõesti ei olnud vana hoone 

säilitamine ehitustehniliselt võimalik, siis oleks sellest hoolimata pidanud taotletama uut 

ehitusluba ja kooskõlastama uue ehitusprojekti, mida käesoleval juhul tehtud ei ole. Samuti on 

väited vana ajaloolise elamu halva ehitustehnilise seisukorra kohta paljasõnalised. 

 

(ii) Sihi tn 108 kinnistule ehitatud uusehitis on nii formaalselt kui ka materiaalselt 

õigusvastane 

150. Kuna uusehitise ehitamisel ei ole järgitud menetlusõiguslikke sätteid (ehitis ei vasta ehitusloale 

ega –projektile), siis on Sihi tn 108 kinnistule rajatud uusehitis formaalselt õigusvastane.  

 

151. 2015 novembris koostatud ettekirjutus-hoiatuse Sihi tn 108 kinnistule ebaseaduslikult püstitatud 

elamu osaliseks lammutamiseks projekti kolmanda versiooni kohaselt esinevad hoonel 

alljärgnevad materiaalse õigusvastasusega seonduvad puudused: (i) elamu ei vasta 

kehtestamisel olevale Nõmme linnaosa üldplaneeringule (edaspidi: NÜP) (sh kinnistu Sihi tn 108 

asub NÜP kohaselt miljööväärtusliku hoonestusala mõjuvööndis, NÜP punktis 4.2.2 toodud 

piirangute eesmärgiks on säilitada olemasolevale keskkonnale iseloomulikud tunnused ning 

ehitustegevus peab tagama külgneva miljööväärtusliku hoonestusala säilimise maksimaalselt 

autentsel kujul, samuti ala enda iseloomu säilimise); (iii) esitatakse viited arhitektuuriajaloolase 

Monika Eensalu-Pihel poolt koostatud eksperthinnangule, mille kohaselt uusehitise välimus ei 

kõneta arhitektuurselt positiivselt ümbritsevat väljakujunenud miljööväärtuslikku hoonestust; 

hoone on tervikuna ilmetu kogum üksteisega mittesobivaid ehitusmahte ja –materjale ning ei sobi 
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Nõmme miljöösse; arhitektuurset väärtust ei lisa eri suurusega laiemapoolsed aknad ja 

esifassaadile küündiv suur garaaž; (iv) naaberkinnistute omanikel on õigus oodata, et 

üldplaneeringus kajastatut ka järgitakse; (v) nii naabrite kui ka üldsuse huvide tagamiseks on 

ainuvõimalik taastada Sihi tn 108 kinnistul ajalooline hoone, mille eelduseks on ebaseaduslikult 

rajatud elamu osaline lammutamine. 

 

152. Selliselt on ettekirjutus-hoiatuse projektis materiaalse õigusvastasuse osas tuginetud sisuliselt 

argumendile, et uus ehitis ei sobi kehtestatava Nõmme üldplaneeringu kohaselt miljöösse ning 

see rikub naaberkinnistute omanike õigusi ja avalikke huve. Märgitud on küll seda, et 

naaberkinnistute omanikel on õigus oodata, et üldplaneeringus kajastatut ka järgitakse, kuid 

sisuliselt ei ole siiski ette heidetud naabrusõiguste rikkumist (nt seda, et ehitis varjaks valgust, 

tekitaks suurema müra jne) ega ehitustehniliste- ja ohutusnormide rikkumist (nt on ohutu inimese 

elule, tervisele, varale ja keskkonnale, on kandevõimeline, nõuetekohase soojustuse ning kütte-, 

jahutus- ja ventilatsioonisüsteemiga jne).  

 

153. Tallinna linna varasemast praktikast (Tallinna Halduskohtu eelkirjeldatud 21. jaanuari 2005. a 

otsus 3-1751/2004 ja  Tallinna Ringkonnakohtu 17. märtsi 2006. a otsus 3-04-164) saab 

järeldada, et lammutamine võib olla põhjendatud kui, ehitus on toimunud ilma ehitusloata ja 

projektita, kusjuures ehitamisele ja ehitisele kehtestatud nõuded on vajalikud, et tagada valmiva 

ehitise või selle parenduste ohutus ning ümbritsevaga kokkusobiv välisilme.  

 

154. Riigikohus on lahendis 3-3-1-64-02 leidnud, et ehitusluba ei tohi anda, kui see põhjustab 

ebaõiglaselt suure kahju naabrile.  Riigikohus andis kõnealuses lahendis järgmise suunise: 

„Käesoleval juhul kolleegium kahtleb, kas väikesemõõduliste suvilate ja väikeaedade piirkonda 

sobib kahekordne juurdeehitus, mis väidetavalt ulatub omaniku kasutuses oleva maatüki piirini, 

on oluliselt suurem kui ülejäänud suvilad ja varjab valguse taimede kasvatamiseks mõeldud 

aiamaal. Need on asjaolud, mida oma otsuses lammutamisest keeldumise kohta peab muuhulgas 

kaaluma vallavalitsus, et selgitada, kas J. Toropovi huvid oleks olnud takistuseks N. Išinale 

ehitusloa andmisel. /…/ Seetõttu leiab kolleegium, et juurdeehituse sisuline vastuolu 

ehitusnormide ja -nõuetega ei ole välistatud.“. Ehitis, mis ei sobi ümbruskonda võib selliselt olla 

materiaalselt õigusvastane. 

 

155. Sihi tn 108 kinnistu omanik Marika Lehtla on leidnud, et ettekirjutus tugineb põhjendavas osas 

dokumentidele, mis ei oma käesoleva ajani õiguslikku jõudu (eelkõige algatatud Nõmme linnaosa 

üldplaneering). Riigikohus analüüsis lahendis 3-3-1-87-13 muuhulgas küsimust, kas 

ringkonnakohus on õigesti leidnud, et detailplaneering ei ole vastavuses Kristiine linnaosa 

üldplaneeringu tööversiooni soovitustega, ning seadis kahtluse alla planeeringulahenduse 

sobivuse keskkonda. Riigikohus selgitas lahendis 3-3-1-87-13 järgmist: „Kolleegium nõustub 

vastustaja seisukohaga, et koostamisel olevat üldplaneeringut ei tule detailplaneeringu 

kehtestamisel järgida kui õigusakti. Haldusmenetluse seaduse (HMS) § 60 lg 1 kohaselt loob 

õiguslikke tagajärgi ja on täitmiseks kohustuslik ainult kehtiv haldusakt. Samas ei ole kohalikul 

omavalitsusel keelatud planeeringu kaalumisel võtta arvesse asjakohaseid mittesiduvaid 

dokumente, sh koostamisel oleva kõrgema astme planeeringu eesmärke. Avalik haldus peab 

vältima vastuolulist tegutsemist. Kaalutlusõiguse teostamisel ei tule arvestada üksnes 

õigusaktidega, vaid kõigi oluliste asjaoludega (HMS § 4 lg 2).“ Järelikult on iseenesest asjakohane 

tugineda alles kehtestamisel olevale Nõmme üldplaneeringule. 
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156. Seetõttu on võimalik asuda seisukohale, et Sihi tn 108 kinnistule ehitatud uusehitis on 

materiaalselt õigusvastane, kuna ei sobi ümbruskonda, rikub naabrite ja avalikkuse huve ning on 

vastuolus algatatud Nõmme üldplaneeringuga. 

 

(iii) Ehitise osaline või täielik seadustamine ei ole võimalik 

157. Selleks, et hinnata, kas käesoleval juhul oleks seadustamine võimalik tuleks hinnata, milline on 

regulatsioon olukorras, kus kaldustakse kõrvale ehitusloast ja –projektist.  

 

158. Uue TEM § 35 lg 1 sätestab: „Kui ehitustöö käigus tekib vajadus muuta ehitise, ehitise osa või 

tehnosüsteemi kohta ehitusprojektis esitatud tehnilisi lahendusi ja muudatuste ulatuse, iseloomu 

või mahu tõttu ei tule anda uut ehitusluba, vormistatakse selle kohta ehitusprojekti muudatus.“ 

Uue EhS seletuskirja lk 71 on selgitatud, et ehitusluba annab õiguse ehitada ehitist või ehitisi, mis 

on vastavalt nõuetele kirjeldatud ehitusprojektis. Käesoleval juhul on restaureerimisele kuuluv 

elamu lammutatud ning ehitatud on täiesti teistsugune elamu. Seetõttu tuleks seadustamiseks 

välja anda uus ehitusluba (st ei piisa ehitusprojekti muudatusest).  

 

159. Samuti on asjakohane, et 01.07.15 jõustunud planeerimisseaduse § 125 lg 1 p 1 kohaselt 

detailplaneeringu koostamine on nõutav linnades, alevites ja alevikes ning nendega piirnevas 

avalikus veekogus ehitusloakohustusliku hoone püstitamiseks. Sama sätte lg 5 kohaselt võib 

kohaliku omavalitsuse üksus lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral 

detailplaneeringut koostamata püstitada hoone, kui: (i) ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt 

piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi; (ii) 

üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas 

projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või 

laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega. Seetõttu on 

ehitise ehitamiseks vajalik detailplaneering ning võimalik ei ole olukorda seadustada 

projektimuudatusega. Järelikult leidis TLPA õiguspäraselt kirjas nr 4-4/908-14 Marika Lehtlale, et 

E Arhitekt OÜ poolt 23.01.15 koostatud Sihi tn 108 hoone eelprojekti ei ole võimalik aktsepteerida. 

 

160. Teiseks võimaluseks olukorda seadustada on anda välja uus ehitusluba. Uue EhS seletuskirja lk 

3 selgitatakse, et „Kui avalik-õiguslikes eeskirjades ei sisaldu sätteid, mis oleksid konkreetse 

ehitusprojekti vastu, on omanikul PS § 32 järgi tagatud ehitusvabaduse alusel õigus saada 

ehitusluba.“ Järelikult tuleks hinnata, kas käesoleval juhul esineb aluseid, mis oleksid uue 

ehitusloa andmise (kui seadustamise vastu). Uue EhS § 42 lg 1 lause sätestab, et ehitusluba 

antakse, kui esitatud ehitusprojekt vastab õigusaktides sätestatud nõuetele, eelkõige 

detailplaneeringule või projekteerimistingimustele ning ehitisele ja ehitamisele esitatud nõuetele. 

Uue EhS § 44 p 1 kohaselt keeldub pädev asutus ehitusloa andmisest, kui kavandatav ehitis ei 

vasta detailplaneeringule, projekteerimistingimustele, riigi või kohaliku omavalitsuse 

eriplaneeringule, ehitisele või ehitamisele esitatavatele nõuetele või muudele avalik-õiguslikele 

kitsendustele ja p 4 kohaselt kui ehitise või ehitamisega kaasneb kinnisasja omanikule või 

kinnisasjaga piirnevate kinnisasjade omanikele või muudele selle mõjualas olevatele isikutele 

püsiv negatiivne mõju, mis on üleliia koormav ja mida ei ole võimalik piisavalt vähendada ega 

leevendada. Uue EhS seletuskirjas leitakse lk 87 seoses § 44 p-ga 4, et see alus viitab 

naabrusõiguste kaitsele. 

 

161. Uue EhS seletuskirja lk 86 selgitatakse: „Ehitusloa andmisest keeldumine on kaalutlusotsus, mille 

piirid tulenevad kõnesolevas seaduses sätestatud põhimõtetest ja -nõuetest. Ehitusloa andja 

peab taotluses puuduste tuvastamisel rakendama lisameetmeid – nõudma uuringute täiendamist, 
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ehitusprojekti ülekontrollimist pädeva isiku poolt või tuvastama ehitusprojekti nõuetele 

mittevastavuse ning andma seejärel taotlejale lisatähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui neid 

meeteid on rakendatud, võib otsustada, kas keelduda ehitusloa andmisest.“ 

 

162. Kuna käesoleval juhul seisneb materiaalne õigusvastasus selles, et uusehitis ei sobi miljöösse, 

rikub naabrite ning avalikke huve ja on seetõttu vastuolus kehtestatava Nõmme 

üldplaneeringuga, siis on eelviidatud sätetele tuginedes täidetud eeldus, et ehitist ei ole võimalik 

seadustada muul vähem koormaval moel kui (osaline) lammutamine, kuna selliseid nõudeid 

rikkuvale ehitisele ei ole võimalik anda ehitusluba. Formaalsete puuduste kõrvaldamine ei looks 

õiguspärast olukorda. 

 

163. Sihi tn 108 kinnistu omanik Marika Lehtla on tõstatanud küsimuse selle kohta, kuidas on 

ettekirjutuse projektis kirjeldatud viisil võimalik saavutada ettekirjutusega silmas peetud endise 

hoone arhitektuuriajaloolist väärtust (kuna endine hoone puudub, st on praeguseks täielikult 

hävinenud). On tõsi, et esialgset ajaloolist ehitist ei ole võimalik enam samal kujul tagasi tuua, 

kuna see on hävinenud. Samas ei saa see järeldus anda alust tolereerimaks ehitisi, mis on nii 

formaalselt kui ka materiaalselt õigusvastased ja mida ei ole võimalik seadustada. Lammutamine 

võimaldab aga kõrvaldada vastuolu miljööga, arvestada naabrite ja avalike huvidega, sulandada 

ehitis ümbruskonda ning saavutada kooskõla Nõmme üldplaneeringuga. Järelikult pole 

lammutamisettekirjutuse seisukohast asjakohane argument, et endist hoone arhitektuuriajaloolist 

väärtust pole võimalik saavutada. 

 

164. Samuti on Sihi tn 108 kinnistu omanik viidanud sellele, et Sihi tn 108 uusehitise visuaalne aspekt 

ei saa mõjutada oluliselt üldist miljööd, kui ettekirjutuse projekti kohaselt on mitmed hoone 

vahetus ümbruses asuvad hooned tugevalt ümber ehitatud. Vastav argument on asjakohane 

selles osas, et kui õiguspäraste ehituslubadega on lubatud kõrvale püstitada uusehitisi, siis ei saa 

ümbruskonda mitte-sobimine iseenesest olla põhjenduseks, miks ei ole võimalik olukorda 

seadustada. See tähendab, vastav asjaolu viitab sellele, et ehitisele oleks võimalik siiski 

väljastada uus ehitusluba ja formaalsete puuduste kõrvaldamisega saaks saavutada õiguspärase 

olukorra. Samas ei ole vastava argumendi osas teada, kuivõrd sobivad kõrval asetsevad 

uusehitised ümbruskonda ning kuivõrd on nende ehitise juures järgitud miljöösse sobimise 

nõudeid. Teada on, et arhitektuuriajaloolase Monika Eensalu-Pihel poolt koostatud 

eksperthinnangu kohaselt ei sobi ehitis miljöösse. Seetõttu on siiski võimalik asuda seisukohale, 

et ehitist ei ole võimalik seadustada muude vähem koormavate meetmetega. Toodud järeldus 

iseenesest ei tähenda, et lammutamine onvältimatult vajalik kogu ehitatud mahus – 

põhimõtteliselt võib olla võimalik ka osaline lammutamine, kui see võimlad koosjärgnevate 

ehitustöödega saavutada miljöösse arhitektuurselt sobiva lõpptulemuse (vt alljärgnevalt p 168). 

 

(iv) Ehitise hilisema soetamisega arvestamine 

165. Antud juhul ei saa tähtsust omada tõik, et  Marika Lehtla omandas Sihi tn 108 kinnistu 20.03.15. 

kohtupraktikast ilmneb ühemõtteliselt, et lammutamisettekirjutus tehakse kinnisasja omanikule 

ning oluline ei ole see, kas omanik on ise ebaseadusliku ehitise ehitanud või on soetanud 

kinnisasja koos taolise ehitisega. Lisaks on oluline, et ka tsiviilõiguslikult saab eeldada, et 

pooleliolevat ehitist ostes tutvub ostja ehitusloa ja projektiga põhjalikult, mistõttu peaks reeglina 

olema omandamisel ehitusõiguslikud probleemid ostjale teada. Marika Lehtla 16.04.15 

seletuskirjast ilmnebki, et ostu-müügilepingu sõlmimisel lisati lepingusse märge, et ehitisregistrist 

avaldub TLPA poolt tehtud ettekirjutus ehitise ehitusprojektiga vastavusse viimise kohta. Järelikult 

oli ehitise praegune omanik ka kinnisasja omandamisel haldusõiguslikest asjaoludest teadlik. 
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Seega ei tule käesoleval juhul ehitise lammutamisettekirjutuse tegemisel arvestada ehitise 

hilisemat soetamist. 

 

(v) Haldusõiguslike reeglitega arvestamine 

166. HMS § 54 kohaselt on haldusakt õiguspärane, kui ta on antud pädeva haldusorgani poolt andmise 

hetkel kehtiva õiguse alusel ja sellega kooskõlas, proportsionaalne, kaalutlusvigadeta ning vastab 

vorminõuetele. 

 

167. Asja materjalidest nähtub, et lammutusettekirjutuse projekte on mitu, kusjuures hilisem 

ettekirjutus-hoiatus projekt on kõrvaldanud mitmed esialgsest projektis sisalduvad puudused. 

 

168. Paikvaatluse käigus tuvastati, et ehitusloa ja ehitusprojekti tingimustest oldi ulatuslikul määral 

kõrvale kandutud (vana hoone oli lammutatud ja asemele oli ehitamas uut hoonet), mistõttu on 

ehituslikke nõudeid rikutud ulatuslikult. Lammutusettekirjutuse näol on tegemist kõigist 

võimalikest otsustest kõige rangema lahendusega. Samas lähtub ettekirjutus sellest, et 

poolelioleva ehitise seinu saab osaliselt ära kasutada, saavutamaks kinnitatud ehitusprojektile 

sarnast arhitektuurset tulemust ning lubatud on ka osaliselt ära kasutada hoone osasid. Samuti 

on ettekirjutus-hoiatuse projektis tehtud järeleandmisi taastatava hoone asukoha osas, lubades 

seda nihutada. Haldusorgan on seega kaalunud vähem koormavate meetmete võtmist ning 

otsustanud osalise lammutamise kasuks. Osalisest lammutamisest piisab õiguspärase olukorra 

taastamiseks. Seetõttu saab asuda seisukohale, et ei ole rikutud proportsionaalsuse põhimõtet.  

 

169. Olukorras, kus haldusorgan oli tuvastanud ehitamisele seatud reeglite rikkumise oli haldusorganil 

võimalik valida erinevate otsuste vahel, mistõttu on lammutusettekirjutuse näol tegemist 

kaalutlusotsusega. HMS § 4 lg 2 kohaselt tuleb kaalutlusõigust teostada kooskõlas volituse 

piiride, kaalutlusõiguse eesmärgi ning õiguse üldpõhimõtetega, arvestades olulisi asjaolusid ning 

kaaludes põhjendatud huve. Käesoleval juhul ei ole haldusorgan ületanud volituse piire, kuna 

eelduste täitmise korrl on TLPA-l õigus teha lammutamisettekirjutus – nagu selgitatud on 

käesoleval juhul lammutamise materiaalsed eeldused täidetud. Samuti ei ole rikutud 

kaalutlusõiguse eesmärki, kuna ehitamisele seatud nõuete ja ehitusjärelevalve eesmärgiks on 

tagada, et isikud järgiksid ehitamisele seatud nõudeid ning ehitise osalise lammutamise 

ettekirjutusega on antud olukorras võimalik tõhusalt lõpetada tegevus, millega rikuti ehitusele 

sätestatavaid reegleid, st lõpetada õigusrikkumist kaasatoov tegevus.  

 

170. Ettekirjutusest ilmneb, et hinnatud on kehtiva seaduse alusel asjakohaseid 

lammutamisettekirjutuse kõiki materiaalseid eeldusi. Arvesse on võetud ehitusnormide rikkumise 

tõsidust ja iseloomu ning ehitise lammutamise vajalikkust; avalikke huve, puudutatud naabrite 

huve ja menetlusosaliste huve lammutamise poolt ja vastu; kahju ja kulutusi, mida üks või teine 

lahendus isikutele tekitaks (samas arvestades, et ehitise maksumus või selle püstitamise kulud 

ei tohi mängida otsustavat rolli ja lammutusettekirjutust ei tohi jätta andmata sellepärast, et ehitise 

püstitamine oli väga kulukas.) Järelikult on TLPA ettekirjutus-hoiatus projektis arvestanud 

asjakohaseid asjaolusid.  

 

171. Lammutusettekirjutuse tegemise raames võib tekkida küsimus, kas asjakohased on ettekirjutus-

hoiatuse projektis sisalduvad põhjendused selle kohta, millistest asjaoludest tulenevalt on 

varasem ajalooline ehitus arhitektuurse väärtusega, kuna seda pole enam säilinud. Siiski 

annavad need põhjendused selgitusi ka selle kohta, miks on käesoleval juhul eriti oluline 
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sulandumine miljöösse ning avalikkuse ja naabrite huvidega arvestamine. Seetõttu puuduvad 

ettekirjutuses ka viited sellele, et arvestatud oleks asjakohatuid asjaolusid. 

 

172. Riigikohtu 26. novembri 2002. a otsusest 3-3-1-64-02 (p 10 ja 19) tuleneb, et ehitise lammutamist 

ei saa ehitisele esitatavate materiaalõiguslike nõuete rikkumine õigustada iga kord ka siis, kui 

rikkumist ei ole võimalik kõrvaldada leebemate vahenditega. See tähendab, et ka olukorras, kus 

esinevad lammutamise eeldused, peab haldusorgan kaalutlusõigust teostades hindama, kas 

konkreetsel juhul on lammutamine põhjendatud. Eelnevatele argumentidele tuginedes saab 

asuda seisukohale, et haldusorgani ettekirjutus-hoiatus projektist ei ilmne, et TLPA oleks teinud 

kaalutlusvigu. 

 

173. Õiguse üldpõhimõtete järgimise raames on oluline, et ei esineks võrdse kohtlemise põhimõtte 

rikkumist. 06.07.15 Marika Lehtla vastuväidetes on esitatud küsimus, kuidas saab üksnes hoone 

visuaalne aspekt mõjutada oluliselt üldist miljööd, kui ettekirjutuse projekti kohaselt on mitmed 

hoone vahetus ümbruses asuvad hooned tugevalt ümber ehitatud. Vastav argument on 

asjakohane selles osas, et võrdse kohtlemise põhimõttest tulenevalt ei tohiks vaidlusalust 

olukorda kohelda erinevalt ümbruskonnas asetsevatest teistest samasugustest ehitistest.  

Seetõttu soovitame kaaluda ettekirjutus-hoiatuse projekti täiendamist põhjendustega selle kohta, 

kas ja millist tähendust seonduvalt Nõmmele iseloomuliku miljöö säilitamise vajadusega omavad 

Sihi tn 108 kinnistu naabruses asuvad ehitised ning miks naabruses asuvate ehitiste mahud ja 

arhitektuurne välimus ei välista vajadust Sihi tn 108 kinnistule ehitatud ebaseadusliku uusehitise 

lammutamiseks. 

 

174. HMS § 5 lg 2 sätestab, et haldusmenetlus viiakse läbi eesmärgipäraselt ja efektiivselt, samuti 

võimalikult lihtsalt ja kiirelt, vältides üleliigseid kulutusi ja ebameeldivusi isikutele. Võttes arvesse, 

et ehitise lammutamise ettekirjutus on ehitise omanikule kõige koormavamaks meetmeks, tuleb 

haldusmenetlus seonduvalt ebaseadusliku ehitise lammutamise otsustamisega viia läbi 

põhjalikult ja erinevaid asjaolusid igakülgselt kaaludes. Seetõttu, kuigi haldusmenetlus on antud 

juhul kestnud juba mõnda aega, ei ole meie arvates HMS § 5 lg-d 2 antud juhul rikutud. 

 

175. Küll sooviksime märkida, et ettekirjutus hoiatuse täiendatud versiooni leheküljel 4 toodud 

resolutsiooni kohaselt tuleb „lammutada osaliselt Sihi tn 108 kinnistul asuv ebaseaduslikult 

püstitatud  elamu vastavalt lisaks olevatele joonistele käesoleva ettekirjutuse teatavaks 

tegemisest 6 kuu jooksul“. Ettekirjutuse tekstis ei ole selgesõnaliselt sätestatud, milliseid 

konkreetseid jooniseid on silmas peetud. Seetõttu soovitame ettekirjutuse tekstis konkretiseerida, 

millised joonised (kelle poolt ja millal koostatud) on ettekirjutuse lisaks. 

*** 

 

Kasutatud materjalide loetelu 

1. miljööväärtuslikel alades asuvate ehitiste säilitamise ja lammutamise koordineerimise ajutise 

komisjoni protokoll 04.02.2009; 

2. M.Männik’u 08.12.2014 avaldus; 

3. H.Märtson’i 08.12.2014 e-kiri K.Kunman’ile; 

4. 09.12.2014 fotod Sihi tn 108 pooleliolevast ehitisest; 

5. H.Märtson’i ja K.Kunman’i e-kirjavahetus perioodist 08.-10.12.2014; 

6. V.Kunman’i 11.12.2014 seletuskiri koos volikirjaga; 

7. 11.12.2014 fotod Sihi tn 108 pooleliolevast ehitisest; 

8. T.Kask’i 11.12.2014 e-kiri H.Märtson’ile; 
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9. V.Kunman’i poolt sunniraha tasumist tõendav AS-i SEB Pank internetipanga internetilehekülje 

väljatrükk; 

10.  Tallinna Linnaplaneerimise Ameti 05.01.2015 vastus avaldusele nr. 4-4/14/908-5; 

11.  16.01.2015 koostatud Sihi tn 108 ehitise paikse ülevaatuse akt; 

12.  H.Märtson’i 22.12.2015 e-kiri K.Kunman’ile; 

13.  21.01.2015 koostatud Sihi tn 108 ehitise paikse ülevaatuse akt; 

14.  28.01.2015 koostatud Sihi tn 108 ehitise paikse ülevaatuse akt; 

15.  Tallinna Linnaplaneerimise Ameti 03.02.2015 kiri Notarite Kojale nr. 4-4/14/908-6; 

16.  Notarite Koja 03.02.2015 e-kiri Tallinna Linnaplaneerimise Ametile; 

17.  Tallinna Linnaplaneerimise Ameti projektide läbivaatamise komisjonile 05.02.2015 E.Siraki 

poolt koostatud ülevaade Sihi tn 108 elamu lammutamisest; 

18.  M.Lehtla 13.04.2015 käsikirjaline kinnitus; 

19.  M.Lehtla 16.04.2015 seletuskiri; 

20.  M.Eensalu-Pihel’i 18.05.2015 e-kiri O.Kärmas’ele ning sellele lisatud M.Eensalu-Pihel’i poolt 

koostatud arvamus „Eksperthinnang Sihi tn 108 hoonestusele“; 

21.  M.Lehtla poolt 06.07.2015 Tallinna Linnaplaneerimise Ametile esitatud vastuväited Sihi tn 108 

elamu osalise lammutamise ettekirjutuse kavatsusele; 

22.  Tallinna Linnaplaneerimise Ameti 21.08.2015 kiri nr. 4-4/908-14 M.Lehtla’le; 

23.  ettekirjutus-hoiatuse projekt Sihi tn 108 kinnistule ebaseaduslikult püstitatud elamu osaliseks 

lammutamiseks august 2015 seisuga ning seletuskiri selle juurde; 

24.  M.Lehtla poolt 01.09.2015 Tallinna Linnaplaneerimise Ametile esitatud arvamus ja taotlus 

seoses ettekirjutuse kavatsusega Sihi tn 108 ehitiste kohta koos kolme lisaga; 

25.  ettekirjutus-hoiatuse projekt Sihi tn 108 kinnistule ebaseaduslikult püstitatud elamu osaliseks 

lammutamiseks november 2015 seisuga ning seletuskiri selle juurde; 

26.  väärteoasja nr. 410114037573 järgmised materjalid: 

a.) H.Märtson’i 10.12.2014 e-kiri Tallinna Munitsipaalpolitse Ametile; 

b.) väärteoasja nr. 410114037573 toimiku sisukord; 

c.) Tallinna Linnavalitsuse 24.03.2015 vastus Õ.Pillak’u järelepärmisele nr. LV-1/687; 

d.) Tallinna Linnaplaneerimise Ameti 26.11.2013 projekteerimistingimused nr. 191970; 

e.) Tallinna Linnaplaneerimise Ameti üldplaneeringute osakonna 20.02.2014 tingimused Sihi tn 

108 üksikelamu laiendamiseks; 

f.) OÜ B4 Invest poolt koostatud Sihi tn 108 elamu juurdeehituse eskiis; 

g.) Tallinna Linnaplaneerimise Ameti 10.12.2014 ettekirjutus nr. 1412899/00088; 

h.) Tallinna Linnaplaneermise Ameti 22.12.2014 ettekirjutus nr. 1412899/00098; 

i.) 10.12.2014 sündmuskoha vaatluse protokoll; 

j.) 10.12.2014 fototabel; 

k.) ehitisregistri väljatrükk Sihi tn 108 hoone osas; 

l.) kinnistusraamatu registriosa uue numbriga 18547401 väljatrükk; 

m.) E-Arhitekt OÜ poolt 02.04.2014 koostatud Sihi tn 108 eramu rekonstrueerimis- ja 

juurdeehitusprojekti eelprojekt; 

n.) H.Märtson’i tunnistajana ülekuulamise protokoll 08.01.2015; 

o.) Projektide läbivaatamise komisjoni koosoleku protokoll Sihi tn 108 kohta 17.12.2014 62-4 

p.) T.Kask’i tunnistajana ülekuulamise protokoll; 

q.) kutse K.Kunman’ile väärteoasjas nr. 410114037573; 

r.) V.Kunman’i poolt väärteosasjas nr. 410114037573 02.02.2015 antud selgitus ja volikiri selle 

juurde; 

s.) K.Kunman’i ülekuulamise protokoll väärteoasjas nr. 410114037573; 

t.) 03.03.2015 väärteoprotokoll väärteoasjas nr. 410114037573; 
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u.) 01.04.2015 kohtuvälise menetleja otsus väärteoasjas nr. 410114037573 

27. Tallinna Linnavolikogu 06.09.2012 määrusega nr. 21 kehtestatud Tallinna linna ehitusmääruse 

redaktsioon, mis kehtis kuni 30.06.2015; 

28. Tallinna Linnavolikogu 06.09.2012 määrusega nr. 21 kehtestatud Tallinna linna ehitusmääruse 

redaktsioon, mis kehtib alates 01.07.2015 

29. Riigikohtu lahend nr. 3-3-1-13-02; 

30. Riigikohtu lahend nr. 3-3-1-64-02; 

31. Riigikohtu lahend nr. 3-2-1-31-03; 

32. Riigikohtu lahend nr. 3-3-1-66-03; 

33. Riigikohtu lahend nr. 3-3-1-70-03; 

34. Riigikohtu lahend nr. 3-3-1-74-03; 

35. Riigikohtu lahend nr. 3-3-1-43-04; 

36. Riigikohtu lahend nr. 3-3-1-23-06; 

37. Riigikohtu lahend nr. 3-3-1-39-07; 

38.  Riigikohtu lahend nr. 3-3-1-43-07 

39.  Riigikohtu lahend nr. 3-3-1-72-10 

40.  Riigikohtu lahend nr. 3-3-1-4-12; 

41.  Riigikohtu lahend nr. 3-3-1-87-13; 

42.  Tallinna Ringkonnakohtu lahend nr. 3-04-164; 

43.  Tallinna Ringkonnakohtu lahend nr. 3-09-233; 

44.  Tartu Ringkonnakohtu lahend nr. 3-06-1649; 

45.  Tartu Ringkonnakohtu lahend nr. 3-06-1858; 

46.  Tallinna Halduskohtu lahend nr. 3-1751/2004; 

47.  Tallinna Halduskohtu lahend nr. 3-09-233; 

48.  Tartu Halduskohtu lahend nr. 3-06-1649 
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VI MÜNDI 2/ RAEKOJA PLATS 10/ SAIAKANG 1 ÄRIRUUMIDE ÜÜRILE ANDMINE 

(A) KOKKUVÕTE 

176. Kaasuse lühikirjeldus. 06.08.2014 Tallinna Linnavalitsuse korraldusega (edaspidi 06.08.2014 

Korraldus) andis Tallinna Linnavalitsus nõusoleku lõpetada poolte kokkuleppel Estkompexim 

Toitlustus OÜ-ga sõlmitud üürileping Mündi 2/ Raekoja plats 10/ Saiakang 1 äriruumide 

üürimiseks (edaspidi Raekoja plats 10) ning sõlmida otsustuskorras uus üürileping 10-aastase 

tähtajaga. 

 

177. Esitatud küsimus. Kas Tallinna Linnavalitsuse käitumine üürilepingu lõpetamisel ja uue 

üürilepingu sõlmimisel otsustuskorras on toimunud kooskõlas linnavara kasutusse andmist 

reguleerivate õigusaktide nõuetega? 

 

178. Vastus esitatud küsimusele. Tallinna LV käitumine üürilepingu lõpetamisel ja uue üürilepingu 

sõlmimisel otsustuskorras on toimunud kooskõlas linnavara kasutusse andmist reguleerivate 

õigusaktide nõuetega. Õigusarvamuse esemeks olnud 06.08.2015 Korraldus on kooskõlas 

kehtiva õigusega, kaalutlusvigadeta ning nõuetekohaselt põhjendatud. 

 

Siiski tuleb arvestada, et üürilepingu otsustuskorras pikendamine (või sisult samaväärne vana 

lepingu lõpetamine ja uue sõlmimine sama üürnikuga samale pinnale) loob potentsiaalselt ohu 

teiste võimalike üürnikukandidaatide ebavõrdseks kohtlemiseks. Seda eriti juhul, kui pikendamine 

toimub oluliselt enne kehtiva lepingu järgse üüriperioodi lõppu. Konkreetsel juhul ei olnud teada 

selliste võimalike teiste üürniku kandidaatide olemasolu ning keegi ka asjakohast korraldust ei 

vaidlustanud, mistõttu võimalike teiste üürniku kandidaatide huvide kahjustamisest rääkida ei saa.  

 

 Edasise halduspraktika osas tuleks kaaluda linnavara otsustuskorras kasutusse andmisel veelgi 

põhjalikumalt põhjendamist, millisel juhul on konkurss või enampakkumine ebaotstarbekam. 

Samuti tuleks eraldi põhjalikumalt põhjendada korralduse andmise aega, kui korraldus antakse 

oluliselt enne varasema lepingu järgse kasutusperioodi lõppu. Igakordselt tuleks kaaluda konkursi 

või enampakkumise korraldamist, s.h ühe võimaliku variandina konkursi/ enampakkumise 

korraldamist tingimusega, et senisel üürnikul on eesõigus ruumide edasiüürimiseks uuel perioodil 

samadel tingimustel konkursi/ enampakkumise parima pakkumisega. Siiski tuleb viimati viidatud 

variandi juures arvestada, et kui senine üürnik on valmis pakkuma turuhinda ületavat üüri, ei 

pruugi konkursi/ enampakkumise korraldamine olla mõttekas, sest sellega kaasneb oht, et lõplik 

üürimäär ei ületa turuhinda. 

 

(B) FAKTILISED ASJAOLUD 

 Varasem üürisuhe 

179. Raekoja plats 10 asuvate äriruumide rentimiseks sõlmiti 20.03.1992 üürileping nr 125 OÜ-ga 

Estkompexim, tähtajaga 01.12.1993. Üürilepingut pikendati kuni 01.12.1998. Tallinna 

Kesklinnavalitsuse 15.04.1997 korralduse nr 141 alusel sõlmiti 24.04.1997 tähtajaline 

mitteeluruumi üürileping tähtajaga 23.04.2002.  03.10.2001 võttis Tallinna Linnavalitsus vastu 

korralduse 4217-k, millega nähti ette, et pärast üürilepingu lõppemist 23.04.2002, antakse 

Raekoja plats 10 asuvad ruumid Tallinna Ettevõtlusameti tasuta kasutusse, kuid Tallinna 

Ettevõtlusamet teatas, et ei soovi ruume kasutada.  

    



 

 

  

 
 

 

    

 46 / 90  

180. Üürilepingu tähtaja möödumisel 24.04.2002 otsustati sõlmida OÜ-ga Estkompexim uus üürileping 

tähtajaga 24.04.2007 ning tühistada 03.10.2001 korraldus.  

 

181. Kuna pärast üürilepingu lõppkuupäeva saabumist 24.04.2007 jätkas OÜ Estkompexim Raekoja 

plats 10 asuvate äriruumide kasutamist, luges Tallinna Linnavalitsus üürilepingu automaatse 

pikenemise tõttu tähtajatuks võlaõigusseaduse (edaspidi VÕS) § 310 lg 1 mõttes. Tallinna 

Linnavalitsuse 06.06.2007 korralduse 1060-k alusel lõpetati poolte kokkuleppel tähtajatu 

üürileping  ning 27.06.2007 sõlmiti uus üürileping tähtajaga 22.06.2012.   

 

182. 14.09.2009 jõustus Tallinna Ringkonnakohtu otsus haldusasjas 3-07-1395, millega tühistati 

Tallinna Linnavalitsuse 06.06.2007 korraldus nr 1060-k. Tallinna Linnavalitsus tegi ettepaneku 

OÜ-le Estkompexim üürilepingu lõpetamiseks, kuna üürileping oli sõlmitud kehtetuks tunnistatud 

korralduse alusel. 

 

183. 24.03.2010 korralduse nr 438-k alusel lõpetati poolte vahel kokkuleppel üürileping ning sõlmiti 

12.04.2010 uus üürileping tähtajaga 11.04.2015. 17.02.2011 sõlmitud jagunemislepingu alusel 

toimus OÜ Estkompexim jagunemine, millega ühing jagunes kolmeks omandavaks ühinguks; 

Estkompexim Grupp OÜ, Meriton Food Boutique OÜ ja Estkompexim Toitlustus OÜ 

(jagunemiskanne tehtud 12.04.2011). Tallinna Linnavalitsuse 14.03.2011 korralduse nr 389-k 

alusel lubati OÜ-l Estkompexim anda 12.10.2010 sõlmitud Raekoja plats 10 äriruume 

puudutavast üürilepingust tulenevad kohustused üle OÜ-le Estkompexim Toitlustus. 

 

184. 24.03.2010 korralduse nr 438-k alusel sõlmitud üürileping pidanuks tähtaegselt lõppema 

11.04.2015, kuid Tallinna Linnavalitsuse 06.08.2014 korraldusega nr 1158-k otsustati lõpetada 

poolte kokkuleppel alates 31.07.2014 Tallinna Linnavalitsuse ja OÜ Eskompexim Toitlustus OÜ 

vahel sõlmitud äriruumi üürileping ning sõlmiti alates 01.08.2014 tähtajaline üürileping tähtajaga 

01.08.2024. Korralduse p 3.4.3 kohaselt on äriruumide allkasutajaks kuni 11.04.2015 Amintor 

OÜ. 

 

185. Alljärgnevalt on toodud võrdlev tabel Raekoja plats 10 asuvate äriruumidega seonduvatest 

üürilepingutes ja õigusarvamuse koostajale kättesaadavatest materjalidest nähtuvatest 

tingimustest 

 

  Sõlmimi-
se alus 

RL algus RL lõpp RL tegelik 
lõpp 

Hind  RL pooled Muud tingimused 

Leping 
1 

15.04.1997 
korraldus 
nr 141 

24.04.1997 24.04.2002 24.04.2002 100 EEK 
m2 + 18 % 
km 

LV ja OÜ 
Estkompexim 

allüüriõigus 

Leping 
2 

02.05.2002 
korraldus 
nr 1289-k 

24.04.2002 24.04.2007 6.06.2007 180 EEK 
m2 

LV ja OÜ 
Estkompexim 

  LV õigus nõuda üüritariifi 
korrigeerimist 1 x aastas;

  Üürilevõtja loobub õigusest 
nõuda hoonele ja 
mitteeluruumidele tehtud 
parenduste kulutusi.

Leping 
3 

06.06.2007 
korraldus 
nr 1060-k 

22.06.2007 22.06.2012 12.04.2010 450 EEK 
m2 

LV ja OÜ 
Estkompexim 

 LV õigus nõuda üüritariifi 
korrigeerimist 1 x aastas;
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 Üürilevõtja loobub õigusest 
nõuda hoonele ja 
mitteeluruumidele tehtud 
parenduste kulutusi;

 Üürnik kohustub investeerima 
keldrikorruse äriruumide 
remondiks 500 000 krooni;

 äriruumide allkasutaja on OÜ 
Amintor, kellega on 
allkasutusleping 5ks aastaks ning 
kes tasub üüri äriruumide 
kasutamise eest 450 EEK m2

Leping 
4 

24.03.2010 
korraldus 
nr 438-k 

12.04.2010 11.04.2015 31.07.2014 510 EEK 
m2 

LV ja OÜ 
Estkompexim, 
alates 
14.03.2011 
LV ja OÜ 
Estkompexim 
Toiltustus 

 LV õigus nõuda üüritariifi 
korrigeerimist 1 x aastas;

 Üürilevõtja loobub õigusest 
nõuda hoonele ja 
mitteeluruumidele tehtud 
parenduste kulutusi;

 Üürnik kohustub investeerima 
keldrikorruse äriruumide 
remondiks 200 000 krooni kolme 
aasta jooksul;

 Äriruumide allkasutaja on OÜ 
Amintor, kellega on 
allkasutusleping 5ks aastaks ning 
kes tasub üüri äriruumide 
kasutamise eest 510 EEK m2

 

 Uus üürisuhe 

186. 10.05.2013 esitas Estkompexim Toitlustus OÜ juhatuse liige Aleksandr Burõhh avalduse Tallinna 

abilinnapeale Eha Võrk´ile, milles märkis, et Estkompexim Toitlustus OÜ õiguseellane OÜ 

Estkompexim on täitnud 12.04.2010 sõlmitud äriruumi üürilepingus kokku lepitud kohustuse 

investeerida üüripinda 200 000 krooni, esitanud selleks dokumendid ning täitnud lepingut 

nõuetekohaselt. Avaldusest nähtuvalt viitas Estkompexim Toitlustus OÜ esindaja, et on valmis 

tegema üürilepingu objektile täiendavaid investeeringuid omal kulul, kuid näeb selliste 

investeeringute eeldusena üürilepingu pikendamist vähemalt kümneks aastaks. 

 

187. Õigusarvamuse koostajale edastatud informatsiooni kohaselt edastas Eha Võrk avalduse 

menetlemiseks Tallinna Kesklinna vanemale. Tallinna Kesklinna vanem edastas selle omakorda 

menetlemiseks linnaosa vanema asetäitjale. Sealt edastati eelnõu menetlemiseks Tallinna 

Kesklinna Valitsuse linnavaraosakonna juhatajale Angela Reinlaid´ile, kes koostöös Marju 

Kübaraga eelnõud menetles ning koostas eelnõu seletuskirja, lähtudes õigusarvamuse koostajale 

teadaolevate andmete kohaselt Estkompexim Toitlustus OÜ juhatuse liikme 10.05.2013 esitatud 

avaldusest.  

 

188. 27.05.2013 koostas Osaühing KINNISVARABÜROO UUS MAA Tallinna Kesklinna Valitsuse 

tellimusel Raekoja plats 10 äriruumi M10 turuüüri määramiseks ekspertarvamuse. 

Ekspertarvamuse kohaselt oli turusituatsiooni arvestades 2013 aasta mais üür 33 eurot 

ruutmeetri kohta.  

 

189. 31.05.2013 esitas Estkompexim Toitlustus OÜ juhatuse liige Aleksandr Burõhh täiendava 

avalduse, milles palus lepingu pikendamise otsustamisel arvestada ka allüürniku olemasolu ja 

huvisid. 
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190. 2013 aasta juunis läbis eelnõu kooskõlastusringi, muuhulgas kooskõlastasid eelnõu Jüri Lump, 

Anu Luiga, Mihhail Korb, Priit Pärtelpoeg. 26.06.2013 kooskõlastati eelnõu õigusloome ja 

eelnõude osakonna esindajaga, 27.06.2013 lisati õigusloome ja eelnõude osakonna juhataja 

Merike Alep´i poolt märkusi. 15.07.2013 lisati eelnõusse märkusi, 18.07.2013 täiendati 

seletuskirja. 30.07.2013 pandi eelnõu istungi päevakorda, aga istungile ei jõutud, mistõttu 

05.08.2013 saadeti eelnõu tagasi Marju Kübarale. Intervjuudest selgus, et eelnõu tagastamine ei 

olnud ebatavaline – eelnõud ei jõutud enne linnavalitsuse suvepuhkuste algust menetleda, 

mistõttu jõudis see dokumendihaldussüsteemi kaudu Marju Kübarale tagasi.  

 

191. 05.05.2014 koostas 1PARTNER Kinnisvara Tallinn OÜ Tallinna Kesklinna Valitsuse tellimusel 

uue ekspertarvamuse Raekoja plats 10 äriruumide M8 ja M9 turuüüri teadasaamiseks. 

Ekspertarvamuse kohaselt oli 2014 aasta mais turuüür 40 eurot ruutmeetri kohta.26.06.2014 

algatas Angela Reinlaid Tallinna Kesklinna Valitsuse linnavara osakonna juhtajana uuesti 

menetluse, 26.06.2014 kooskõlastas eelnõu Mihhail Korb linnaosa vanemana, eelnõu 

kooskõlastasid veel Priit Pärtelpoeg, Einike Uri, Katrin Kello, Merike Alep, Berith Padar, Kaarin 

Reinsalu. 06.08.2014 pandi eelnõu Riinu Urbani poolt istungi päevakorda.  

 

192. Õigusarvamuse koostajatele edastatud andmetest ei nähtu sisuliste läbirääkimiste toimumine  

üürilepingu pikendamise üle. Esitatud andmete kohaselt linnaosa valitsus algatas 10.05.2013 

avalduse alusel haldusmenetluse, koostas avalduses sätestatud tingimustest ja 

eksperthinnangutes toodud turuüüri hindadest lähtuvalt eelnõu ning pani selle seejärel istungi 

päevakorda.  

 

193. 06.08.2014 korraldusega nr 1158-k otsustati lõpetada poolte kokkuleppel alates 31.07.2014 

Tallinna Linnavalitsuse ja OÜ Estkompexim Toitlustus OÜ vahel sõlmitud äriruumi üürileping ning 

sõlmiti alates 22.08.2014 tähtajaline üürileping tähtajaga 01.08.2024. Korralduse p 3.4.3 kohaselt 

on äriruumide allkasutajaks kuni 11.04.2015 Amintor OÜ. Korraldusest nähtuvalt kohustus üürnik 

tasuma üürileandjale üüri äriruumide kasutamise eest 41,80 eurot m2. Õigusarvamuse 

koostajatele esitatud andmete kohaselt leppisid pooled kokku, et äriruumide üüri suurenemine 

toimub üks kord aastas vastvalt tarbijahinnaindeksi aastamuutusele; üürileandja ei hüvita üürniku 

poolt hoone ja selles asuvate äriruumide parendusteks tehtud ja tehtavaid kulutusi ning 

keldrikorruse äriruumide allkasutaja on kuni 11.04.2015 Amintor OÜ, kes tasub allüüri 37,45 eurot 

m2.  

 

194. 04.03.2015 korraldusega muudeti 06.08.2014 Korralduse sõnastust selliselt, et keldrikorruse 

äriruumide allkasutajaks on kuni 01.08.2024 Amintor OÜ. Õigusarvamuse koostamise raames 

läbiviidud intervjuude käigus selgus, et 06.08.2014 Korralduse eelnõu menetlemine toimus sellise 

sisuga eelnõudele omases korras. 

 

 LV korralduse alus ja põhjendused 

(i) Õiguslik alus 

195. 06.08.2014 Korralduse õiguslikuks aluseks on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 

(edaspidi KOKS) § 30 lg 1 p 2, võlaõigusseaduse (edaspidi VÕS) § 13 lg 1 ning Tallinna 

Linnavolikogu 13.06.2013 määrus nr 32 „Linnavara kasutusse andmise kord“ § 3 lg 3 p 2, § 4, § 

5 lg 1 p 2 ja lg 2 p-d 1-7 ja 9-11, § 7, § 9 lg 2, § 41 p 8, § 42 lg 1, § 44, § 45 ja §-d 47-49.  
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196. Vastavalt KOKS § 30 lg 1 p-le 2 lahendab linnavalitsus kohaliku elu küsimusi, mis volikogu 

määruste või otsustega või linna põhimäärusega on pandud täitmiseks valitsusele. Vastavalt VÕS 

§ 13 lg-le 1 võib lepingut muuta või lepingu lõpetada lepingupoolte kokkuleppel või lepingus või 

seadusega ettenähtud muul alusel.  

 

197. „Linnavara kasutusse andmise korra“ (edaspidi: Kord) § 3 lg 3 p 2 kohaselt on linnavara 

kasutusse andmiseks ilma kasutaja leidmiseks pakkumist läbi viimata ehk otsustuskorras kuni 

kümneks aastaks otsustajaks linnavalitsus. Korra § 4 lg 1 kohaselt antakse linnavara kasutusse, 

kas suulisel või kirjalikul enampakkumisel, läbirääkimistega pakkumisel või elektroonilisel 

pakkumisel. Erandjuhtudel antakse linnavara kasutusse ka ilma eelneva pakkumiseta 

otsustuskorras. Linnavara antakse kasutusse kasutuslepinguga, mis sõlmitakse haldusakti 

alusel. Haldusaktiks, mille alusel linnavara kasutusse antakse on linnavalitsuse korraldus 

vastavalt Korra § 5 lg 1 p-le 2. Korra § 5 lg 2 p-des 1-7 ja 9-11 on sätestatud nõuded, mis andmed 

selles haldusaktis kajastuma peavad. Korra § 7 kohaselt antakse linnavara kasutusse 

tähtajaliselt, välja arvatud juhul, kui on tõenäoline, et linnal on vara tulevikus vaja muuks 

otstarbeks või on muul põhjusel vaja jätta linnale võimalus linnavara kasutusleping lõpetada. 

Korra § 9 lg 2 kohaselt on linnavara kasutajal lubatud linnavara kolmanda isiku allkasutusse anda 

üksnes linnavara kasutusse andmise otsustaja loal, mis on antud kas linnavara kasutusse 

andmise haldusaktis või eraldi haldusaktis.  

 

198. Vastavalt Korra § 41 p-le 8 võib linnavara anda otsustuskorras kasutusse juriidilisele või 

füüsilisele isikule, kes on kasutanud sama äriruumi vähemalt viis aastat ning soovib 

kasutuslepingut pikendada. Kasutuslepingu pikendamine eeldab, et lepingulisi kohutsusi on 

täidetud korrektselt ning kasutuslepingu pikendamisel lähtutakse vähemalt turuhinnast. Korra § 

44 reguleerib kasutuslepingu sõlmimise ning § 45 sätestab linnavara kasutuslepingu tingimused. 

Korra §-s 47 on reguleeritud kasutuslepingu pikendamine, mida on lubatud Korra § 41 p 8 alusel 

pikendada üksnes üks kord. Linnavara valduse üleandmine toimub üleandmis-vastuvõtmisaktiga 

vastavalt Korra §-le 48. Korra § 49 lg-st 1 tulenevalt on kasutuslepingu allkirjastaja enne 

kasutuslepingu sõlmimist kohustatud avaldama linna veebeilehel teate selle kohta, kellele ja 

millistel tingimustel linnavara kasutusse antakse.  

 

(ii) 06.08.2014 Korralduse põhjendused 

199. 06.08.2014 korraldusest nähtuvalt on lisaks õiguslikule alusel arvestatud, et Estkompexim 

Toitlustus OÜ on enda lepingulisi kohustusi täitnud tähtaegselt ja korrektselt. Täiendavad 

põhjendused nähtuvad 06.08.2014 korralduse seletuskirjas.  

 

200. Seletuskirjast nähtuvalt on esmalt tehtud viited korralduse õiguslikele alustele, seejärel toodud 

lühikokkuvõte varem OÜ-ga Estkompexim ja Estkompexim Toitlustus OÜ-ga sõlmitud 

üürilepingutest. Seletuskirja kohaselt tasus Estkompexim Toitlustus OÜ korralduse koostamise 

seisuga üüri 37, 45 eurot/m2, kokku 2898, 73 eurot. Seletuskirja põhjendustest nähtuvalt on 

Estkompexim Toitlustus OÜ olnud Tallinna linna pikaajaline koostööpartner ning muuhulgas 

teinud koostööd Vanalinna Päevade ja muude teiste ürituste läbiviimisel. Ühtlasi on osaühing 

teinud investeeringuid linnale kuuluva vara parenduseks ning täitnud enda lepingulisi kohustusi 

nõuetekohase hoolsusega – täitnud enda investeerimiskohustuse, osaühingul ei ole tekkinud 

maksevõlgnevusi ning äriruumides tegutseva kohviku tegevuse suhtes ei ole olnud pretensioone 

ei riigiasutustel ega turistidel. 

 



 

 

  

 
 

 

    

 50 / 90  

201. Seletuskirja põhjendustest nähtuvalt on kaalutlusõiguse alusel tehtud otsus lähtunud eesmärgist 

tagada üürnikule õiguskindlus lepingulise suhte jätkumiseks ning tagada linnavara säilimine ja 

parandamine. Tallinna põhimääruse kohaselt tuleb vara kasutusse andmisel lähtuda põhimõttest 

suurendada kasu ja vältida kahju ning korralduse seletuskirjas toodud põhjendustest nähtuvalt ei 

saa kasuks lugeda seda, kui lepingut korrektselt täitva üürnikuga lõpetatakse leping, äriruumid 

jäävad enampakkumise lälbiviimise ajaks vabaks ning lõppkokkuvõttes võivad pärast võitja 

selgumist tekkida erinevad probleemid (nt ei sõlmi pakkumisel osaleja äriruumi üürileping). 

Ühtlasi on seletuskirjast nähtuvalt põhjendatud kümneaastase tähtajalise üürilepingu sõlmimist 

sellega, et sellisel juhul on osaühing nõus tasuma turuhinnast kõrgemat üürihinda. Kuna 

kokkulepitud üürihind 41,80 eurot/ m2 tähendab igakuiselt senisest rohkema 336,59 euro 

laekumist, suureneksid Tallinna linna igakuised tulud.  

 

(C) ANALÜÜS 

 Korra § 41 p 8 kehtestamine ja selle põhjendatus 

(i) Haldustegevuse liik Korra puhul 

202. Vastavalt KOKS § 22 lg 1 p-le 6 ning Tallinna linna põhimääruse § 26 lg 1 p-le 6 kuulub valla või 

linnavara valitsemise korra kehtestamine volikogu ainupädevusse. Linnavara käsutamine on 

avalik-õiguslik haldustegevus (RKHKo 3-3-1-8-01 p 15). Linnavara on valdavalt mõeldud avalike 

ülesannete täitmiseks ning linnavara kasutusse andmine tuleb otsustada avaliku õiguse 

põhimõtetest lähtudes, arvestades diskretsioonireegleid, avalikku huvi ja võrdse kohtlemise 

põhimõtet (RKHKo 3-3-1-15-01). 

 

203. Põhiseaduse (edaspidi PS) § 154 lg-st 1 tulenevalt on kohalikul omavalitsusel ulatuslik 

omakorraldusõigus oma vara käsutamise ja käsutamise küsimuste otsustamisel. 

Menetlusnormidel on oluline roll haldusotsuse sisu õigsuse garanteerimisel, sealjuures on 

menetlusnormide tähendus õiguste kaitsel seda suurem, mida avaram on haldusorgani 

kaalutlusõigus sisulise otsuse tegemisel (RKHKo 3-3-1-32-03 p 14).  

 

204. Riigikohtu praktikast järeldub, et linnavara kasutamise ja käsutamise reeglite kehtestamine on 

kohalike omavaltisuste kohustus ning konkreetsete menetlusnormide kehtestamine aitab tagada 

õiguste efektiivsema kaitse – menetlusreeglite puudumise korral tuleks hinnata otsuse vastavust 

üksnes haldusõiguse üldpõhimõtetele, mis aga ei võimalda niivõrd põhjalikku kontrolli otsuse 

õiguspärasuse üle, kui seda võimaldab olukord, kus kontrollitakse otsuse vastavust kehtestatud 

menetlusnormidele. Kohtupraktikas on linnavara üürile andmise korda tõlgendatud selliselt, et 

see loob ettevõtjale või muule isikule subjektiivse õiguse nõuda linnalt oma vara kasutusse 

andmisel üürile andmise korrast kinnipidamist. Kui üürile andmise korda on rikutud, on rikutud ka 

isikute õigusi (RKHKo 3-3-1-15-01 p 24). Käesolevas õigusarvamuses käsitletav Kord on 

olemuslikult väga sarnane Riigikohtu lahendis käsitletud Üürile andmise korraga, mistõttu saab 

järeldada, et ka Korra alusel saab isikutele tekkida subjektiivseid õigusi.  

 

205. Subjektiivsete õiguste tekkimine kriteerium on määrav, otsustamaks selle üle, kas Kord on 

käsitletav halduse siseaktina ehk sellise aktina, mille regulatiivsus on suunatud üksnes 

haldusorganile (linnale) endale või aktina, mille eesmärgiks on reguleerida ka isikute õigusi 

väljaspool haldusorganit. Õigusarvamuse koostajad on seisukohal Kord on suunatud piiritlemata 

arvu juhtumite reguleerimiseks ning omab välismõju, mistõttu on Kord käsitletav määrusena 

haldusmenetluse seaduse (edaspidi HMS) § 88 mõttes. 
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206. Alternatiivse variandina võib Korda tõlgendada halduse siseaktina, mis ise kolmandate isikute 

õigustele subjektiivset mõju ei oma. Sellise tõlgenduse kasuks räägib asjaolu, et Kord on 

kohustuslik järgimiseks just haldusorganile, mitte kolmandatele isikutele. Konkreetseid juhiseid 

otsustamaks, kas tegemist on määrusega või halduse siseaktiga õigusaktidest ega – kirjandusest 

ei leia, mistõttu ei saa täielikult välistada võimalust, et Kord võib olla käsitletav ka halduse 

siseaktina.  

 

207. Korra haldustegevuse liik määrab ära selle, kas üldse ja millises ulatuses tuleb 06.08.2014 

Korralduse õiguspärasuse hindamisel hinnata ka Korras sätestatud regulatsiooni õiguspärasust. 

Juhul, kui Korda käsitleda määrusena HMS § 88 mõttes, tuleb 06.08.2014 Korralduse 

õiguspärasuse hindamisel kontrollida 06.08.2014 vastavust Korrale ning sellest 

kõrgemalseisvatele õigusnormidele (nagu HMS ja PS). Korra enda õiguspärasust saab sellisel 

juhul hinnata üksnes põhiseaduslikkuse järelevalve menetluses. Juhul, kui Korda käsitleda 

halduse siseaktina, ei ole 06.08.2014 Korralduse õiguspärasuse hindamisel Korrast lähtumine 

tingimata kohustuslik ning kontrollida tuleb üksnes kooskõla õigusaktide ja halduse 

üldpõhimõtetega. Õigusarvamuse koostajad rõhutavad veelkord, et nende hinnangul on tegemist 

määrusega, mistõttu tuleb 06.08.2014 Korralduse õiguspärasuse hindamisel eelkõige kontrollida 

06.08.2014 Korralduse vastavust Korrale.  

 

(ii) Linnavara kasutusse andmise korra täpsusaste 

208. PS § 154 lg-s 1 sätestatud enesekorraldusõiguse põhimõttest tulenevalt on kohalikel 

omavalitsustel laialdane enesekorraldusõigus muuhulgas ka osas, kuidas omavalitsus valitseb 

temale kuuluvat munitsipaalvara. Nagu eelnevalt viidatud, kuulub valla või linnavara valitsemise 

korra kehtestamine volikogu ainupädevusse vastavalt KOKS § 22 lg 1 p-le 6 ning Tallinna linna 

põhimääruse § 26 lg 1 p-le 6. Kuigi seaduses on sätestatud volitusnorm, ei ole seaduse tasandil 

täpsustatud, milliseid tingimusi peab munitsipaalvara valitsemise kord endas sisaldama.  

 

209. Kohtupraktikas on asutud seisukohale, et vaatamata sellele, et seadustes ei ole selgesõnaliselt 

sätestatud piiranguid linnavara kasutamise ja käsutamise osas (reguleeritud on üksnes laenu 

andmise ja võtmise küsimus – KOKS § 38 lg 2), peavad linnavolikogud vara kasutamise ja 

käsutamise korraldamisel järgima riigi- ja haldusõiguse üldpõhimõtteid ning kehtestama täpsed 

reeglid (RKHKo 3-3-1-35-05 p 9). 

 

210. Ka seaduste süstemaatilise tõlgendamise abil on võimalik tuletada mõningaid põhimõtteid, mis 

peaksid munitsipaalvara valitsemise korras kajastuma. KOKS § 48 lg 3 p 1 kohaselt on 

revisjonikomisjoni õigus kontrollida ja hinnata linna vara kasutamise sihipärasust, millest saab 

tuletada linnavara sihipärase kasutamise kohustuse. Riigikontrolli seaduse § 7 lg 2 p-st 1 

tulenevalt on Riigikontrollil õigus kontrollida kohalike omavalitsuste tegevust munitsipaalvara 

valdamisel, kasutamisel ja käsutamisel. Riigikontrolli seaduse § 6 lg 2 p-de 1, 2 ja 4 kohaselt võib 

Riigikontroll hinnata auditi käigus sisekontrolli, finantsjuhtimist ja finantsarvestust, 

finantsaruandeid, majandustegevuse õiguspärasust ning infotehnoloogiasüsteemide 

usaldatavust. Vastavalt Riigikontrolli seaduse §-le 3 on Riigikontrolli eesmärk kontrollida, et 

avaliku sektori vahendeid, sh munitsipaalvara kasutatakse seaduslikult ja tulemuslikult. Tallinna 

linna põhimääruse § 65 p 4 kohaselt peab linn hoolitsema vara säilimise eest ning tagama selle 

väärtuse kasvu, vältides samal ajal kahju tekkimist.  
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211. Kokkuvõtlikult võib järeldada, et linnalt eeldatakse täpsete reeglite kehtestamist, mis tagavad 

linnavara sihipärase, seadusliku ja tulemusliku kasutamise, mis kasvatab linna vara väärtust. 

Korras sätestatu peaks aitama kaasa sellele, et oleks kaitstud linna elaniku ja ettevõtja huvi saada 

võrdsetel alustel enda kasutusse eraisikutele pakutavaid kinnistuid ning vältima, et vara 

üleandmisega loodaks isikutele põhjendamatuid konkurentsieeliseid.  

 

212. Õigusarvamuse koostajad on analüüsinud võrdluseks elanike arvu poolest Tallinna linnale 

järgneva viie suurima (seisuga 01.01.2015) Eesti omavalitsusüksuste vara valitsemise 

regulatsioone – need on Tartu linn, Narva linn, Pärnu linn, Kohtla-Järve linn, Viljandi linn. 

Analüüsitud õigusaktideks on Tartu Linnavolikogu 12.09.2013 määrus nr 98 „Tartu linnavara 

eeskiri (TarLE), Narva Linnavolikogu 21.06.2005 määrus nr 20 „Linnavara eeskiri“ (NaLE), Pärnu 

Linnavolikogu 28.06.2001 määrusega nr 22 „Linnavara valitsemise, kasutamise ja käsutamise 

korra kinnitamine“ kinnitatud „Linnavara valitsemise kord“ (PäLVK), Kohtla-Järve Linnavolikogu 

02.05.2007 määrus nr 85 „Linnavara eeskiri“ (KoLE) ning Viljandi Linnavolikogu 30.05.2012 

määrus nr 18 „Viljandi linnavara valitsemise kord (ViLVK). Analüüsi eesmärgiks oli selgitada välja, 

kas teistes omavalitsustes on sätestatud Korra § 41 p-s 8 märgituga sarnast regulatsiooni 

linnavara otsustuskorras kasutusse andmiseks. 

 

213. TarLE § lg 1 ja lg 2 sätestatavad, et linnavara võib anda kasutusse enampakkumisel, 

otsustuskorras või muul viisil ning vara otsustuskorras kasutusse andmist peab põhjendama. 

NaLE § 52 sätestab, et linnavara võib üksikutel juhtudel kasutusse anda otsustuskorras 

linnavolikogu poolt sätestatud korras eelläbirääkimistega pakkumise läbiviimiseta. PäLVK § 17 lg 

1 loetleb juhtumid, millal antakse linnavara kasutusse otsustuskorras. PäLVK § 17 lg 1 p 4 näeb 

ette linnavara kasutusse andmise võimaluse otsustuskorras igakordse otsuse alusel lähtudes 

linna huvidest. Sarnaselt PäLVK-le, sätestab KoLE § 11 lg 1 juhtimid, millal antakse linnavara 

kasutusse otsustuskorras. KoLE § 11 lg 1 p 4 kohaselt võib linnavara kasutusse anda 

otsustuskorras lähtudes avalikest huvidest. KoLE § 11 lg 2 sätestab linna kohustuse linnavara 

KoLE § 11 lg 1 p 4 alusel kasutusse andmisel avalikku huvi põhjendama. ViLVK § 9 lg 1 p 6 näeb 

ette võimaluse anda vara otsustuskorras kasutusse lähtuvalt avalikest huvidest. Analüüsist 

nähtub, et ka teistes omavalitsustes on vara otsustuskorras kasutusse andmise tingimusi 

täpsustatud (v.a arvatud Tartus, kus on üksnes üldine viide otsustuskorras vara kasutusse 

andmise põhjendamise kohustusele). Siiski ei ole üheski kohalikus omavalitsuses linnavara 

otsustuskorras kasutusse andmise lubatavust reguleeritud sellise täpsusega nagu Korra §-s 41.  

 

214. Ühestki analüüsitavast linnavara kasutamise regulatsioonist ei nähtunud Korra § 41 p-ga 8 

sarnast sätet, viidatud oli üksnes võimalusele anda vara kasutusse otsustuskorras lähtudes 

avalikest huvidest sarnaselt Korra § 41 p-le 4. Vara otsustuskorras kasutusele andmise 

tingimuste reguleerimise mõttes on Kord kõige üksikasjalikum. Arvestades Tallinna linna 

põhimääruses sätestatud kohustust tagada väärtuse kasv ning vältida kahju ning üldpõhimõtet 

tagada kohaliku omavalitsuse vara kasutusse andmisel läbipaistev menetlus, on üksikasjaliku 

korra sõnastamine elanike ja ettevõtjate huvides. Arvestades, et vara otsustuskorras kasutusse 

andmisel on huvitatud isikute õiguste riive võimalus suurem kui näiteks vara kasutusse andmisel 

enampakkumisega, on põhjendatud, et vara otsustuskorras kasutusse andmiseks on Korras 

sätestatud konkreetsed alused Korra §-s 41. Samas võib tõusetuda küsimus mõnede §-s 41 

sätestatud aluste proportsionaalsusest, alljärgnevalt on analüüsitud käesoleva õigusarvamuse 

seisukohalt tähtsust omavat sätet. 

 

(iii) Linnavara kasutusse andmise korra § 41 p 8 õiguspärasus 
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215. Riigikohus on rõhutanud, et linnavara kasutusse andmine peab toimuma kooskõlas halduse 

üldpõhimõtetega, eelkõige võrdse kohtlemise printsiibiga (RKEKo 3-3-1-15-01 p 24). Vara 

valitsemine peab toimuma kooskõlas põhiõigustega, proportsionaalsuse, võrdse kohtlemise, 

õiguspärase ootuse ja teiste avaliku õiguse põhimõtete ja normidega (RKEKo 3-3-1-15-01 p 12 

ja 14). 

 

216. Käesoleva õigusarvamuse eesmärki silmas pidades ei ole käesolevas õigusarvamuses käsitletud 

sätte formaalset õiguspärasust, vaid viidatud seisukohtadele, millest saaks teha järeldusi sätte 

sisulise õiguspärasuse osas. Kontrollitud ei ole seega näiteks volitus- ja vorminõuetega 

seonduvaid küsimusi.  

 

217. Olenemata sellest, millises menetluses sätte õiguspärasust hinnata, tuleks igal juhul lahendada 

küsimus sellest, kas säte on kooskõlas halduse üldpõhimõtete ja eelkõige võrdse kohtlemise 

printsiibiga, st kas sellise sätte kehtestamine võib ebaproportsionaalselt piirata kellegi õiguseid.  

 

218. Korra seletuskirjast ei nähtu korra kehtestamise motiive, seletuskiri üksnes viitab Korras 

sätestatule ning märgib, et Kord näeb ette võimaluse anda vara otsustuskorras kasutusse isikule, 

kes on sama äriruumi kasutanud vähemalt viis aastat. Olenemata Korra õiguslikust staatusest on 

Riigikohus rõhutanud, et linnavara kasutusse andmine selliselt, et see loob ühele ettevõtjale 

konkurentsieelise, riivab Põhiseaduse § 31 lg-s 1 sätestatud ettevõtlusvabadust ning võib rikkuda 

ka võrdse kohtlemise põhimõtet. Alljärgnevalt on analüüsitud, kas Korra § 41 p 8 sätestatud 

tingimus võib luua põhjendamatu konkurentsieelise ning kujutada endast võrdse kohtlemise 

põhimõtte rikkumist.   

 

219. PS § 12 sätestab võrdse kohtlemise põhimõtte. Viidatud põhiõiguse kaitseala riivega on tegemist 

juhul, kui leiab aset võrdses seisundis olevate isikute erinev kohtlemine (RKPJKo 3-4-1-12-10 p 

36). Teatud tingimustel on siiski erinev kohtlemine lubatud – seda juhul, kui erineval kohtlemisel 

on põhiseadusega kooskõlas olev eesmärk ning erinevat kohtlemist põhjustav meede on 

eesmärgi suhtes proportsionaalne (RKÜKo 3-4-1-12-10 p 35). Korra § 41 p 8 õiguspärasuse 

hindamisel tuleb eelkõige kaaluda, kas võimalikud piirangud võrdse kohtlemise ja 

ettevõtlusevabaduse printsiipidele on proportsionaalsed, arvestades linnale kaasnevat kasu. 

 

220. Käesoleval juhul võib kõne alla tulla võrdse kohtlemise põhimõtte riive. Korra § 41 p 8 sõnastusest 

nähtuvalt on mõnevõrra paremas olukorras sellised füüsilised või juriidilised isikud, kes on 

äriruumi varasemalt kasutanud. Juriidilised- ja füüsilised isikud, kellele varem vara 

otsustuskorraks kasutusele antud ei ole, ei pruugi sealjuures isegi olla teadlikud asjaolust, et 

konkreetne objekt kasutusse antakse, mis omakorda välistab võimaluse, et teine ettevõtja saaks 

teha otsustuskorras lepingu sõlmimiseks parema pakkumise üürihinna osas, kui isik, kellega 

lepingut pikendatakse. Ühe ettevõtja eelistamine toimub varasema lepingu täitmise kriteeriumi 

põhjal, mis esiteks on iga lepingu täitmise eeldus (st uuelt üürnikult ei saa eeldada, et ta lepingut 

ei täida) ning teiseks loob ettevõtjale eelise ettevõtja ees, kes varasemalt ruume enda kasutusse 

pole taotlenud.  

 

221. Riive tasakaalustamiseks on rõhutatud, et kasutuslepingu pikendamine eeldab, et lepingulisi 

kohustusi on täidetud korrektselt ning lepingu pikendamisel lähtutakse vähemalt turuhinnast. 

Sätte sõnastusest on võimalik tõlgendada Korra kehtestaja tahet tagada lepingu stabiilne, muretu 

ja nõuetekohane täitmine, ühtlasi võimaldab säte linnal vähendada uue üürniku otsimisega 

kaasnevaid halduskulusid (nagu üürnikku otsimise ajal saamata jääv üüritulu, lepingute 
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ettevalmistamise jms kulud). Samuti võib Kord anda vahendi motiveerida olemasolevat üürniku 

lepingut nõuetekohaselt täitma lootuses, et see tagab talle eelisvõimaluse lepingu piekndamisel. 

Riivet tasakaalustab ka Korra § 47 lg 1, mille kohaselt on kasutuslepingut võimalik pikendada § 

41 p 8 toodud alusel üksnes ühe korra.  

 

222. Võimaliku riive proportsionaalsuse hindamiseks tuleks seega anda hinnang, kas linnale juba 

kestva õigussuhte jätkumisest kaasnev kasu (suurem tõenäosus lepingu nõuetekohaseks 

täitmiseks, väiksem tõenäosus, et kasutusse antav pind seisab mingi hetk kasutuna) kaalub üles 

võimalike üürihuviliste kahju, kelle jaoks vastava linnavara kasutamise võimalus välistatakse. 

Samuti tuleb arvestada võimalust, et avaliku enampakkumise/ konkursi puhul võiksid 

enampakkumisel osalejad pakkuda turuhinnast kõrgemat üürihinda ning et enampakkumisel on 

võimalik seada erinevaid tingimusi ja tagatisnõudeid, mis oleksid suunatud samade hüvede 

saavutamisele, mida annaks stabiilse suhte jätkamine senise partneriga. Konkreetne kaalumine 

tuleks aga igal üksikjuhtumil viia läbi eraldi, et oleks võimalik arvestada kõiki asjaolusid – nt võib 

olla erinev lähenemine vajalik juhul, kui antakse üürile spetsiifilisi või halvas asukohas asuvaid  

ruume, mille suhtes on üürniku kandidaatide huvi väga väike võrreldes olukorra, kus üüritavad 

ruumid on ettevõtluse jaoks soodsas asukohas ning enampakkumise/ konkursi korral võib 

eeldada üürnikukandidaatide suurt huvi. Neil kaalutlustel on Korra § 41 p 8 kooskõla võrdse 

kohtlemise põhimõttega mõnevõrra problemaatiline, kuid eelkõige on määravaks selle sätte 

reaalne rakenduspraktika konkreetsete üksikjuhtumite lahendamisel. 

 

223. Korra õiguspärasuse kohtulik kontroll  viiakse läbi üksnes juhul, kui Korraga on rikutud kellegi 

subjektiivseid õigusi. Isikute subjektiivsete õiguste rikkumine saab aga realiseeruda üksnes Korra 

alusel välja antavate konkreetsete korralduste ehk haldusaktide läbi, mistõttu toimub Korra ning 

§ 41 p 8 õiguspärasuse kontroll koos viidatud sätte alusel välja antud haldusakti õiguspärasuse 

kontrolliga.  

 

224. Juhul, kui asuda seisukohale, et Korra näol on tegemist määrusega, tuleks esmalt kontrollida 

Korra alusel välja antud haldusakti vastavust Korrale. Kui selle kontrolli käigus tekib kahtlusi Korra 

enda õiguspärasuses, on kohtul, kus haldusakt vaidlustati, võimalik jätta säte kohaldamata kui 

põhiseadusega vastuolus olev säte vastavalt HKMS § 154 lg-le 4. Sellisel juhul algatatakse 

põhiseaduslikkuse järelevalve menetlus, mille käigus Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve 

kolleegium kontrollib sätte kooskõla põhiseadusega. Korra alusel välja antud haldusaktide puhul 

piirdub seega kontroll reeglina sellega, kas välja antud korraldus (k.a 06.08.2014 Korraldus) 

vastab Korra regulatsioonile ja HMS-is, PS-is ja teistes seadustes sätestatule. Üksnes juhul, kui 

halduskohtumenetluse korras Korralduse analüüsimisel tekib kahtlusi ka kõrgemalseisva 

õigusakti (Korra) õiguspärasuses, tuleb algatada põhiseaduslikkuse järelevalve menetlus.    

 

225. Juhul, kui asuda seisukohale, et Korraldus on käsitletav halduse siseaktina, ei oma Korralduse 

õiguspärasuse hindamine määravat tähendust. Sellisel juhul hinnataks üksnes seda, kas Korra § 

41 p 8 takistas või välistas kaalutlusotsust ning kas see oleks tulnud korralduse andmisel kõrvale 

jätta või mitte. Sisulist hinnangut sellele, kas Korras toodud piirang on põhiseadusega kooskõlas 

või mitte, ei anta.  

 

 Tallinna linna praktikast linnavara otsustuskorras kasutusse andmisel 

226. Õigusarvamuse koostajatele esitatud statistiliste andmete järgi on Tallinna Kesklinna Valitsuse 

valitsemisel olevatest äripindadest Tallinna linna asutustele üle antud 47 äriruumi, Tallinna 

Linnavolikogu otsusega on üürile antud 13 äriruumi, otsustuskorras Tallinna Linnavalitsuse 
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korraldusega 92 äriruumi. Enampakkumise korras on üürile antud 110 ruumi. Õigusarvamuse 

koostajatele esitatud materjalidest nähtub, et 92-st otsustuskorras üürile antud ruumist ühe puhul 

eelnes kirjalik pakkumine ja ühe puhul läbirääkimistega pakkumine, mille nurjumise järel anti ka 

need ruumid üürile otsustuskorras. 

 

227. Õigusarvamuse koostamise käigus läbiviidud intervjuudest selgus, et otsustuskorras kasutusse 

andmine on end varasemas praktikas õigustanud. Paljude linnale kuuluvate objektide puhul 

tähendaks enampakkumise korraldamine seda, et ruum seisaks mõne aja tühjalt. Otsustuskorras 

kasutusse antud üürilepingute puhul ilmneb vähem probleeme: üürnikud täidavad enda lepingulisi 

kohustusi hoolsalt ning otsustuskorras üürile antud pindade üürilepinguid öeldakse üles vähem, 

kui enampakkumise teel ruume üürilesaanud isikutega sõlmitud lepinguid. Otsustuskorras on 

ruumid üürile antud vähemalt turuhinnaga, kohati on jõutud kokkuleppele ka turuhinnast 

kõrgemas üüris. Lisaks on otsustuskorras üürimises nätud motivaatorit kehtiva üürilepingu 

nõuetekohaseks täitmiseks, kuivõrd see võib anda olemasolevale üürnikule eelisvõimaluse 

kasutusperioodi pikendamiseks. 

 

228. Otsustuskorras kasutusse antud ruumide üürilepinguid on Korra § 41 p 8 alusel pikendatud ca 10 

korral. Vastavalt Tallinna Kesklinna Valitsuse varasemale praktikale on ka kõik kogemused 

üürnikega, kellega on Korra § 41 p 8 alusel üürisuhet pikendatud, osutunud positiivseks. 

Intervjuudest nähtus, et kuna Korra § 41 p 8 alusel üürisuhte pikendamise eelduseks on juba 

asjaolu, et üürnik on täitnud oma kohustusi korrektselt, ei ole ka üürisuhte pikendamisel üürnikega 

probleeme esinenud, sest tegemist on usaldusväärsete lepingupartneritega. Üürisuhte 

pikendamisel on üüri määramiseks äriühingutest üürnike puhul alati võetud hinnapakkumised 

ning kõik Korra § 41 p 8 alusel otsustuskorras sõlmitud üürilepingud on sõlmitud vähemalt 

turuhinnale vastava üüri määraga.  

 

 Riigi ja teiste omavalitsuste praktikast vara otsustuskorras kasutusse andmisel 

229. Käesoleva õigusarvamuse koostamise käigus on analüüsitud Tallinna linnale järgneva viie 

suurema kohaliku omavalitsuse praktikat vara otsustuskorras kasutusse andmisel. Kuna 

omavalitsuste praktika dokumendihalduse osas ei ole ühtne ning dokumendiregistrite 

otsingusüsteemid ja ligipääs dokumentidele erineb märkimisväärselt, ei ole võimalik tuua välja 

täpset statistikat selle kohta, kui palju kohalikul omavalitsusel väljaüüritavaid pindu on ning palju 

neist on kasutusse antud otsutuskorras. 

 

230. Käesoleva õigusarvamuse peatüki eesmärki silmas pidades võrreldi üksnes sellised korraldusi, 

millega anti linnavara kasutuse linnavalitsuse korralduse alusel ning tasu eest. Korraldusi 

analüüsiti ajavahemikus 2013-2015. Tartu linna dokumendiregistrist kättesaadavate andmete 

kohaselt anti selles ajavahemikus otsustuskorras üürile 7 pinda, millest 6 anti üürile kohe 

otsustuskorras ning üks pärast enampakkumise nurjumist. Pärnus anti samal ajavahemikul 

otsustuskorras üürile või pikendati üürilepingut 28 pinna osas, sealjuures 4 puhul oli eelnevalt läbi 

viidud nurjunud enampakkumine. Kohtla-Järve ja Viljandi linna dokumendiregistrist nähtub paar 

üksikut näidet, kus linnavara on otsutuskorras kasutusse antud. Narva dokumendiregistrist 

nähtuvad küll korralduste numbrid, kui enamik korraldusi pole kättesaadavad, mistõttu ei ole 

võimalik Narva linna praktika osas üldistusi teha, kuid kättesaadavatest dokumentidest nähtuvalt 

on pindu ka Narva linnas otsustuskorras üürile antud. Ebatavaline ei ole ka praktika, kus juba 

korra otsustuskorras üürile antud pindade üürilepinguid pikendatakse üürniku taotlusel viie või 

kümne aasta võrra. Üldistades võib öelda, et äriühingutele üürile antavate pindade maksumus 



 

 

  

 
 

 

    

 56 / 90  

vastab reeglina turuhinnale, teatud juhtudel on võetud ka hinnapakkumisi turuhinna 

määramiseks.  

 

231. Vara otsustuskorras üürile andmise või üürilepingu pikendamise korraldustes välja on toodud 

peamiste põhjendustena: 1) üüripinnal tegutsev ettevõte meeldib tarbijatele/külastajatele ning 

tema tegevuse jätkamine on soovitav; 2) üürnik on lepingut täitnud nõuetekohaselt; 3) üürileping 

on sõlmitud vastavalt turuhinnale, seega on otsustuskorras vara üürile andmine põhjendatud.  

 

 Üürilepingute põhitingimuste võrdlus 

  Sõlmimi-
se alus 

RL algus RL lõpp RL tegelik 
lõpp 

Hind  RL pooled Muud tingimused 

Leping 
1 

15.04.1997 
korraldus 
nr 141 

24.04.1997 24.04.2002 24.04.2002 100 EEK m2 

+ 18 % km 
LV ja OÜ 
Estkompexim 

allüüriõigus 

Leping 
2 

02.05.2002 
korraldus 
nr 1289-k 

24.04.2002 24.04.2007 6.06.2007 180 EEK m2 LV ja OÜ 
Estkompexim 

  LV õigus nõuda üüritariifi 
korrigeerimist 1 x aastas;

  Üürilevõtja loobub õigusest 
nõuda hoonele ja 
mitteeluruumidele tehtud 
parenduste kulutusi.

Leping 
3 

06.06.2007 
korraldus 
nr 1060-k 

22.06.2007 22.06.2012 12.04.2010 450 EEK m2 LV ja OÜ 
Estkompexim 

 LV õigus nõuda üüritariifi 
korrigeerimist 1 x aastas;

 Üürilevõtja loobub õigusest 
nõuda hoonele ja 
mitteeluruumidele tehtud 
parenduste kulutusi;

 Üürnik kohustub 
investeerima keldrikorruse 
äriruumide remondiks 
500 000 krooni;

 äriruumide allkasutaja on 
OÜ Amintor, kellega on 
allkasutusleping 5ks aastaks 
ning kes tasub üüri äriruumide 
kasutamise eest 450 EEK m2

Leping 
4 

24.03.2010 
korraldus 
nr 438-k 

12.04.2010 11.04.2015 31.07.2014 510 EEK m2 LV ja OÜ 
Estkompexim, 
alates 
14.03.2011 
LV ja OÜ 
Estkompexim 
Toiltustus 

 LV õigus nõuda üüritariifi 
korrigeerimist 1 x aastas;

 Üürilevõtja loobub õigusest 
nõuda hoonele ja 
mitteeluruumidele tehtud 
parenduste kulutusi;

 Üürnik kohustub 
investeerima keldrikorruse 
äriruumide remondiks 
200 000 krooni kolme aasta 
jooksul;

 Äriruumide allkasutaja on 
OÜ Amintor, kellega on 
allkasutusleping 5ks aastaks 
ning kes tasub üüri äriruumide 
kasutamise eest 510 EEK m2

Leping 
5  

06.08.2015 
korraldus 
nr 1158-k 

22.08.2014 22.08.2024 - 41,80 EUR 
m2 

LV ja OÜ 
Estkompexim 
Toiltustus 

 LV õigus nõuda üüritariifi 
korrigeerimist 1 x aastas;

 Üürilevõtja loobub õigusest 
nõuda hoonele ja 
mitteeluruumidele tehtud 
parenduste kulutusi;
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 Äriruumide allkasutaja on 
OÜ Amintor, allkasutusse 
andmise tähtaega pikendati 
2015 märtsis põhilepingu 
kehtivuse perioodiks

 

232. Ülaltoodust nähtub kõigi OÜ Estkompexim ja OÜ Estkompexim Toitlustus üürilepingute 

põhitingimuste võrdlus. Tabelist nähtuvalt muutus kokkulepitud üürihind viimase lepingu 

sõlmimisega linna jaoks märkimisväärselt paremaks – varasemalt kokku lepitud 510 krooni ehk 

32,59 eurot ruutmeetri eest (vastavalt tarbijahinnaindeksile hind ilmselt mõnevõrra igaaastaselt 

tõusis), sai linn nüüd sama pinna eest kõrgemat üüri (s.o 41,80 eurot). Laekunud üür oli 

mõnevõrra kõrgem ka keskmisest turuhinnast, mis linnal oleks vastavalt kinnisvarabüroode poolt 

koostatud hinnapakkumistele olnud võimalik saada.  

 

233. Oluliseks erinevuseks varasema lepinguga oli investeerimiskohustuse puudumine- lepingus nr 4 

nähti ette üürniku kohustus investeerida ruumidesse kolme aast ajooksul 200 000 krooni. Samas, 

arvestades, et üürnik oli varasemalt juba korduvalt ruumidele investeeringuid teinud ning 

06.08.2014 korralduse alusel sõlmitud üürileping välistas OÜ Estkompexim Toitlustus 

nõudeõiguse parandustele tehtud kulutuste tagasinõudmise kohta, tuleb asuda seisukohale, et 

tervikuna oli uus sõlmitud leping linnale kasulikum kui varasem.  

 

 06.08.2014 korralduse kehtestamise põhjenduste analüüs 

(v) Haldustegevuse liik 06.08.2014 korralduse puhul 

234. Õigusarvamuse koostajad on seisukohal, et 06.08.2014 Korralduse puhul on tegemist 

haldusaktiga HMS § 51 lg 1 mõttes, kuna tegemist on haldusorgani (Tallinna Linnavalitsuse) poolt 

konkreetse üksikjuhtumi (Mündi tn 2 äriruumide üürile andmiseks) antud korraldusega, millega 

reguleeritakse isiku õigusi. Korralduse alusel lõpetati OÜ-ga Estkompexim Toitlustus varasem 

üürileping ning tehti uus otsustus anda sama ruum uuesti üürile muudetud tingimustega.  

 

235. Vastavalt HMS §-e 54 on haldusakt õiguspärane, kui ta on antud pädeva haldusorgani poolt, 

andmise hetkel kehtiva õiguse alusel ja sellega kooskõlas, proportsionaalne, kaalutlusvigadeta 

ning vastab vorminõuetele.  Haldusakt peab olema kirjalikult põhjendatud.  

 

236. Käesoleva õigusarvamuse eesmärki silmas pidades on eelkõige asjakohane kontrollida 

06.08.2014 Korralduse proportsionaalsuse, kaalutlusvigade ja põhjendamisega seonduvat. 

Sealjuures on 06.08.2014 Korralduses sisuliselt kaks kaalutlusotsust, mille õiguspärasust 

kontrollida – esiteks otsustus lõpetada olemasolev üürileping ennetähtaegselt ning teiseks 

otsustus anda ruumid uuesti üürile kümneks aastaks.  

(vi) Varasema üürilepingu lõpetamine õiguslik tähendus 

237. 06.08.2014 Korralduse seletuskirjas toodud põhjendustest nähtuvalt on eelkõige selgitatud 

kaalutlusi selle kohta, miks otsustati  üürilepingut pikendada kümneks aastaks, kuid ei nähtu 

põhjendusi selle kohta, miks on üüripinna kasutuslepingut otsustatud pikendada enne selle 

tähtaja lõppu – 12.04.2010 sõlmitud üürileping oleks lõppenud 11.04.2015. 

 

238. Õigusarvamuse koostajatele kättesaadavate materjalide kohaselt on eelnõu menetlemist 

algatatud üürniku Estkompexim Toitlustus OÜ 10.05.2013 avalduse alusel. Vahetult pärast 

üürniku poolt avalduse esitamist jõustus 13.06.2013 ka uus Linnavara kasutusse andmise kord. 

Üürniku avalduse menetlemisel oli Tallinna Kesklinna Valitsusel seega kaks valikut – kas 
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keelduda üürniku avalduse menetlusest põhjendusel, et üürilepingu tähtaja lõpuni on veel ligi 2 

aastat või menetleda üürniku taotlust üürilepingu pikendamiseks. Arvestades üürniku poolt 

10.05.2013 esitatud avalduses toodud põhjendusi saavutada suurem kindlus üürilepingu pikemas 

kestuses, et teha lepingu objektile täiendavaid investeeringuid ning pidades silmas asjaolu, et ka 

üürniku avalduse menetlemisest keeldumine oleks pidanud toimuma haldusaktiga, on 

põhjendatud Tallinna Kesklinna Valitsuse otsus üürniku 10.05.2013 avaldust menetleda (mis 

iseenesest ei määra ära küsimust sellest, kuidas taotus menetlemise tulemusel lahendada tuli). 

 

239. Korra § 41 p 8 ei näe selgesõnaliselt ette, et üürisuhte pikendamine peaks toimuma pärast 

varasema üürisuhte lõppu. Samas võib üürisuhte ennetähtaegne lõpetamine tõstatada 

õiguskindlusega seonduvaid küsimusi – põhimõtteliselt ei ole välistatud, et potentsiaalne 

üürihuviline on arvestanud, et sõlmitud üürileping kehtib mingisuguse kuupäevani ning on 

ajastanud enda pakkumise tegemise just kestva üürisuhte lõppu.  

 

240. Eelkirjeldatu näol on aga tegemist üksnes hüpoteetilise olukorraga ning ei ole teada, et käesoleval 

juhul oleks kellegi õiguseid sellega  kahjustatud – kuna ei ole esitatud kaebust ega vaiet 

06.08.2014 Korralduse vaidlustamiseks. Ühtlasi on mõistetav, et Tallinna Linnavalitsus 

halduroganina ei vastuta selle eest, millal üürnik avalduse üürilepingu pikendamiseks esitab. 

 

241. Halduspraktika parandamise seisukohast soovitame otsustust üürilepingu ennetähtaegseks 

lõpetamiseks põhjendada – kuigi 06.08.2014 Korralduse andmise puhul on üürilepingu 

ennetähtaegse lõpetamise tinginud ilmselt soov üürnikule vastu tulla ning võimaldada üürnikule 

suurem õiguskindlus investeeringute tegemiseks, oleks potentsiaalsete arusaamatuste 

vältimiseks hea sellised kaalutlused ka haldusaktis välja tuua, sealjuures eristada selgemalt 

kaalutlusi üürilepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks ning üürilepingu pikendamiseks 10 aasta 

võrra.  

 

242. Õigusarvamuse koostajad juhivad tähelepanu asjaolule, et Linnavara kasutusse andmise korra § 

41 p 8 sõnastus viitab kasutuslepingu pikendamisele, mitte uue kasutuslepingu sõlmimisele. 

Õigusarvamuse koostamise raames läbiviidud intervjuude käigus selgus, et praktikas on 

mõnevõrra ebaselge, kas sätte kohaldamine eeldab olemasoleva üürilepingu tähtaja pikendamist 

või on sätte mõttega kooskõlas ka olemasoleva üürilepingu lõpetamine ning uue sõlmimine sama 

üürnikuga. Igal juhul on sätte mõtteks üürisuhte jätkamine sama üürnikuga. 

 

243. Õigusarvamuse koostajad on seisukohal, et viidatud sätte alusel vara otsustuskorras kasutusse 

andmine ei eelda tingimata olemasoleva üürilepingu pikendamist – sätte pealkiri viitab, et Korra 

§ 41 eesmärgiks on loetleda juhud, millal on vara otsustuskorras kasutusse andmine lubatud, 

mitte sätestada täiendavaid tingimusi (näiteks kohustust lepingut pikendada, mitte uut lepingut 

sõlmida). Uue  üürilepingu sõlmimisel sama üürnikuga toimub sisuliselt üürisuhte pikendamine, 

mis on kooskõlas Korra § 41 p 8 mõttega. Praktikas kohaldatakse Korra § 41 p 8 selliselt, et 

sõlmitakse uus üürileping – vana üürilepingu lõpetamist ja uue sõlmimist õigustab asjaolu, et 

selliselt on võimalik uuendada üürisuhte aluseks olevaid lepinguid, mis osadel juhtudel on väga 

vanad. Uute üürilepingute kasutamine võimaldab kokku leppida muuhulgas ka näiteks 

kõrvalkohustustes, mida varasemates lepingutes ei sätestatud.  

 

244. Õigusarvamuse koostajad on seisukohal, et Korra § 41 p 8 idee on ette näha üürisuhte 

pikendamine ning see, kas üürisuhte pikendamine toimub konkreetse lepingu pikendamise või 

uue lepingu sõlmimisega, ei ole määrav. Siiski võiks vaidluste vältimiseks Korra § 41 p 8 alusel 
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välja antavates korraldustes lühidalt põhjendada, miks on otsustatud just üürilepingu pikendamise 

või uue üürilepingu sõlmimise kasuks.  

 

(vii) 06.08.2014 Korralduse kooskõla õigusaktidega  

245. Olukorras, kus halduskohus peaks andma hinnangu selle kohta, kas Korraldus on osas, milles 

korraldusega otsustatakse anda vara otsustuskorras kasutusse kümneks aastaks, õiguspärane, 

saaks kohus hinnata ainult vara käsutamise ja kasutamise õiguspärasust, aga mitte otstarbekust 

(RKHKo 3-3-1-35-05 p 9).  

 

246. Korraldus on õiguspärane, kui see on välja antud volitusnormi piires ning vastavuses õiguslikule 

alusele. Korralduse eelnõu seletuskirjast nähtub analüüs selle kohta, et linnavara otsustuskorras 

kasutusse andmiseks kuni kümneks aastaks on pädevaks otsustajaks linnavalitsus. Korralduses 

on seega piisava põhjalikkusega analüüsitud Korralduse väljastaja, s.o Tallinna Linnavalitsuse 

pädevust Korralduse väljastamiseks.  

 

247. Korralduse eelnõu seletuskirjas on ammendavalt analüüsitud ka vastavust Korras sätestatud 

linnavara kasutusse andmise tingimustele. Kuna sisuliselt on Korralduse õiguslikuks aluseks 

Korra § 41 p 8, tuleb eelkõige analüüsida, kas on täidetud sätte kohaldamise eeldused.  Korra § 

41 p 8 sätestab kasutuslepingu pikendamise eeldusena järgmised tingimused: a) tegemist on 

füüsilise või juriidilise isikuga; b) isik on sama äriruumi kasutanud vähemalt viis aastat; c) üürnik 

avaldab soovi lepingut pikendada; d) üürnik on lepingulisi kohustusi täitnud korrektselt; e) 

üürisuhte pikendamisel lähtutakse vähemalt turuhinnast.  

 

248. Käesoleval juhul nähtub Korralduse põhjendustest, et vastavust kõigile eelnevalt loetletud 

tingimustele on kontrollitud – põhjendustest nähtuvalt on üürniku näol tegemist OÜ Estkompexim 

õigusjärglase Estkompexim Toitlustus OÜ-ga. Korralduses on toodud üürisuhte pikkuse kirjeldus, 

millest nähtub, et Estkompexim OÜ ning hilisemalt Estkompexim Toitlustus OÜ näol on tegemist 

pikaajalise üürnikuga, kes on äriruumi kasutanud juba vähemalt alates aastast 1997. Kui 

korralduse eelnõu seletuskirjas ei ole otsesõnu viidatud üürniku avaldusele, millega üürnik 

avaldab soovi lepingut pikendada, on üürniku 10.05.2013 avaldusele viidatud Korralduse 

sissejuhatuses. Eelnõu seletuskirjast nähtuvalt on analüüsitud ka seda, kas üürnik on oma 

varasemaid kohustusi täitnud nõuetekohaselt ning jõutud järeldusele, et tegemist on pikaajalise 

lepingupartneriga, kellel pole tekkinud maksevõlgnevusi ega kelle suhtes ei ole esitatud 

pretensioone. Eelnõu seletuskirja viimasel leheküljel on viidatud ka kinnisvarabüroode 

ekspertarvamustele, millest nähtub, et üürnikuga kokku lepitud üürihind on turuhinnast mõnevõrra 

kõrgem. Kokkuvõttes nähtub Korralduse eelnõu seletuskirjast, et vastavust Korra § 41 p-le 8 on 

Korralduse eelnõu seletuskirjas ammendavalt kontrollitud ja põhjendatud. 

 

249. Õigusarvamuse koostajad on seisukohal, et Korraldus on välja antud volitusnormi piires ning 

vastab õiguslikule alusele, sealjuures on mõlema tingimuse täitmist võimalik Korralduse eelnõu 

seletuskirjast kontrollida, kuna selleks olid esitatud ammendavad põhjendused.  

 

(viii) 06.08.2014 Korralduse vastavus kaalutlusreeglitele 

250. Juhul, kui haldusorganil on otsuse tegemisel kaalutlusõigus, tuleb haldusakti õiguspärasuse 

hindamisel kontrollida, ega otsuses (korralduses) ei esine diskretsioonivigasid. Vastavalt HMS § 

4 lg-le 1 on kaalutlusõigus haldusorganile seadusega antud volitus kaaluda otsustuse tegemist 
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või valida erinevate otsuste vahel. Kaalutlusõigust tuleb teostada kooskõlas volituse piiride, 

kaalutlusõiguse eesmärgi ning õiguse üldpõhimõtetega.  

 

251. Riigikohus on rõhutanud, et hindamisreeglid, mille haldusorgan on endale kaalutlusotsuste 

teostamiseks kehtestanud, et tohi kaalumist takistada ega välistada (RKHKo 3-3-1-81-07 p 14). 

Käesoleval juhul sätestab peamised reeglid kaalutlusõiguse teostamiseks Kord. Õigusarvamuse 

koostajad on varasemalt viidanud, et Kord on käsitletav määrusena, mistõttu saab kontroll selle 

üle, kas Korras sätestatu takistab või välistab kaalumist, toimuda üksnes põhiseaduslikkuse 

järelevalve menetluses (vt arvamuse p 224).  Õigusarvamuse koostajate hinnangul ei ole Korra 

§ 41 p 8 puhul tegemist olukorraga, mis takistaks või välistaks kaalumist – säte näeb ette 

täiendava aluse vara otsustuskorras kasutusse andmiseks ega piira kuidagi 

ebaproportsionaalselt haldusorgani kaalutlusruumi. Korraldusest ega selle eelnõu seletuskirjast 

ei nähtu, nagu oleks kaalutlusõiguse volituse piiridest väljutud.  

 

252. Kuigi eelkõige tuleb Korralduse andmisel lähtuda Korras sätestatust, on Riigikohus sarnases 

situatsioonis seonduvalt linnavara rendile andmise korraga rõhutanud, et kohtusse pöördumisel 

piisab ka olukorrast, kus üürile andmise kord puudub või on tühistatud, kuid vara kasutusse 

andmisega luuakse ebaõiglaseid konkurentsieeliseid, rikutakse ettevõtlusvabadust ning rikutakse 

võrdse kohtlemise põhimõtet (RKHKo 3-3-1-15-01 p 24). Riigikohtu praktikast nähtub põhimõte, 

et lisaks haldusakti õiguslikule alusele tuleb kaalutlusõiguse teostamisel arvestada 

üldpõhimõtteid nagu ettevõtlusvabadust ning võrdse kohtlemise põhimõtet.   

 

253. Korralduse eelnõu seletuskirjast nähtuvalt on Korralduse andmise tinginud sellised kaalutlused 

nagu soov tagada üürnikule õiguskindlus lepingulise suhte jätkumiseks ning soov tagada 

linnavara säilimine ja parendamine, ühtlasi on viidatud Tallinna põhimäärusele, mille kohaselt 

tuleb vara kasutusse andmisel suurendada kasu ja vältida kahju. Arvestades Korra § 41 p-s 8 

sätestatut, tuleb asuda seisukohale, et Korraldus on kooskõlas Korralduse aluseks oleva normiga 

– Korra § 41 p 8 sõnastusest nähtuvalt on Korra eesmärgiks võimaldada üürisuhte jätkumist 

üürnikele, kes on kõik oma kohustused seni nõuetekohaselt täitnud. Kuigi Korra seletuskirjas selle 

kohta täiendavat informatsiooni pole, võib järeldada, et selline täiendav alus on Korda lisatud 

sooviga tagada linnavara parem säilimine – olukorras, kus üüripind on üürniku valduses, kes 

varasemalt on end positiivsest küljest tõestanud, on linnavara parem säilimine tõenäolisem. 

Õigusarvamuse koostajate hinnangul on seega kaalutlusõigust teostatud lähtudes normi 

eesmärgist ning vastavaisulised kaalutlused on Korralduse eelnõu seletuskirjast nähtavad.  

 

254. Lisaks normi eesmärgile tuleb analüüsida ka Korralduse kooskõla õiguse üldpõhimõtetega, 

sealjuures võrdse kohtlemise printsiibi ning ettevõtlusvabadusega. Võrdse kohtlemise põhimõtte 

kohaselt käsitletakse kõiki isikuid ühtedes ja samades oludes ja samadel eeldustel võrdselt. 

Võrdse kohtlemise rikkumisega ei ole tegemist juhul, kui haldusorgani kaalutlusotsus rajanes 

asjakohastel kaalutlustel (RKHkO 3-3-1-65-06 P 25).  

 

255. Korralduse puhul tõusetub küsimus sellest, kas otsustuskorras vara kasutusse andmine ning 

Korra § 41 p 8 alusel üürisuhte pikendamine rikub võrdse kohtlemise põhimõtet ja 

ettevõtlusvabadust tulenevalt sellest, et teistel äriühingutel, kes oleksid potentsiaalsed huvilised 

sama objekti üürimisel, ei ole võimalik endapoolseid pakkumisi üürilepingu sõlmimiseks teha – 

ruumi otsustuskorras kasutusse andmisel ei ole võimalik teistel ettevõtetel teada, et ruum oli üldse 

saadaval, üürilepingu lõpetamisel ennetähtaegselt ei ole huvilistel võimalik ajastada endapoolseid 

pakkumisi üürilepingu kehtivusaja lõppu.  
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256. Õigusarvamuse koostajate hinnangul ei ole käesoleval juhul võrdse kohtlemise printsiipi rikutud. 

Esiteks on käesoleva arvamuse eelnevas punktis kajastatud kaalutlused asjakohased iga objekti 

ka esmakordsel otsustuskorras kasutusse andmisel – ometigi näitab kohalike omavalitsuste 

praktika, et teatud juhtudel on vara otsustuskorras kasutusse andmine igati põhjendatud. Vara 

otsustuskorras kasutusse andmist õigustavad Korra §-s 41 loetletud alused – näiteks kaalub 

võimaliku riive ettevõtlusvabadusele üles ruumide kasutusse andmine avalikes huvides (Korra § 

41 p 4). Üheks selliseks kaalutuseks on õiguskindluse ja linnavara heaperemeheliku kasutamise 

argument – pikaajalise positiivse üürisuhte jätkamisest saadav kasu on suurem kui võimalik riive 

võrdse kohtlemise printsiibile.  

 

257. Korralduse eelnõu seletuskirjas on sealjuures kaalutlused, mis otsuse tegemist õigustavad, 

selgelt välja toodud. Sealjuures on asjaoluks, mis üürisuhte pikendamist õigustab, asjaolu, et 

tegemist on üürnikuga, kes on teinud üürilepingu objektile märkimisväärseid parandusi, üürnik on 

teinud koostööd Vanalinna päevade ja teiste ürituste läbiviimisel ning üürnik on usaldusväärne 

lepingupartner, ühtlasi on üürnik nõustunud maksma keskmisest turuhinnast mõnevõrra 

kõrgemat hinda. Korralduse eelnõu seletuskirjas välja toodud kaalutlused kattuvad teiste kohalike 

omavalitsuste praktikas enim välja toodud kaalutlustega (vt p 230-231).  

 

258. Korralduse puhul saaks rääkida üksnes hüpoteetiliste isikute õiguste riivest – tegelikkuses 

kolmandaid isikuid, kelle subjektiivseid õigusi Korraldus oleks saanud rikkuda, ei eksisteeri. 

Siinkohal tuleb siiski rõhutada, et linnavara otsustuskorras kasutada andmisel või üürisuhte 

otsustuskorras pikendamisel ei ole ilma konkursi/ enampakkumist korraldamata tõsikindlalt 

võimalik teada, kas teisi potentsiaalseid huvilisi sama pinna osas esineb või mitte. Seetõttu peaks 

heas asukohas ning ettevõtluseks hästi sobivate pindade puhul üldjuhul eelistama 

konkursi/enampakkumise korraldamist tegeliku huvi väljaselgitamiseks ning konkursi 

mittetegemise korral peaks vastavad kaalutlused olema mõjusad. Kui pikendamisotsus (või 

sellega sisult samaväärne vana lepingu lõpetamise ja uue lepingu sõlmimise otsus) tehakse 

oluliselt enne üüriperioodi lõppu, peaks kaalutlused olema seda mõjusamad. Seejuures tuleb 

arvestada, et teataval määral on võimalik ka ühendada linna huvi senise stabiilse partneriga 

jätkata ning potentsiaalsete huviliste ja parima pakkumise väljaselgitamist – võimalik on 

korraldada konkursi/ enampakkumine ka tingimusega, et senisel üürnikul on eesõigus lepingu 

sõlmimiseks/ pikendamiseks uueks perioodiks konkursil tehtud parima pakkumisega samadel 

tingimustel. Kuigi selline korraldus võib mõnevõrra vähendada potentsiaalset huvi, võimaldab see 

siiski üldjuhul paremini tagada tegelike huviliste ringi ning parima pakkumise väljaselgitamise. 

Siiski tuleb siinkohal arvestada, et ilma konkursita/ enampakkumiseta võib senine üürnik 

teadmatuse tingimuses oma riskide vähendamiseks teha turuhinda ületava pakkumise ning 

seevastu kui korraldatakse konkurss, millel parim pakkumine on turuhinnale vastav või väiksem 

pakkumine (ei saa mõistlikult eeldada, et konkursil/ enampakkumisel pakkumine turuhinda 

ületab), puudub senisel üürnikul vajadus parema pakkumise tegemiseks ning lõppkokkuvõttes 

saab linn majanduslikult vähemsoodsamad tingimused. Seega ka konkursi/ enampakkumise 

korraldamise mõttekust peab hindama üksikjuhtumi põhimõttel ning eelkõige on see asjakohane, 

kui senise üürniku tehtud pakkumine ei ületa turuhinda. 

 

259. Kokkuvõtlikult on käesoleval juhul asjakohane hinnata, kas sellised kaalutlused nagu linna kui 

vara omaniku õiguskindlus üüritulu laekumise stabiilsuses ning linnavara heaperemehelikus 

valitsemises, soov soodustada linnavarasse investeerimist hilisemate kulude hüvitamise 

kohustusega ning soov jätkata varasemat positiivset koostööd mh ürituste korraldamisel kaaluvad 
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üles võimaliku riive ettevõtlusvabadusele ning võrdse kohtlemise printsiibile. Sealjuures tuleb 

silmas pidada ka asjaolu, et Korralduses on kokku lepitud turuhinnast kõrgemast üürihinnast, 

mistõttu ei tagaks vara enampakkumise korras üürile andmine linnale suuremat üüritulu.  

 

260. Õigusarvamuse koostajate hinnangul on Korralduse eelnõu seletuskirjas võimalikud kaalutlused 

piisava põhjalikkusega välja toodud ning korraldus vastab HMS §-s 4 toodud kaalutlusreeglitele. 

Käesoleval juhul ei saa Korraldusele ette heita ka ettevõtlusvabadusega seonduvate kaalutluste 

käsitlemata jätmist, arvestades, et Korralduse menetlemise ja koostamise jooksul tundis huvi 

üürilepingu objekti vastu üksnes üürnik ise.  

 

261. Õigusarvamuse koostajad on seisukohal, et Tallinna LV käitumine üürilepingu lõpetamisel ja uue 

üürilepingu sõlmimisel otsustuskorras on toimunud kooskõlas linnavara kasutusse andmist 

reguleerivate õigusaktide nõuetega. Õigusarvamuse esemeks olnud 06.08.2015 Korraldus on 

kooskõlas kehtiva õigusega, kaalutlusvigadeta ning nõuetekohaselt põhjendatud.  

 

*** 

 

Kasutatud materjalide loetelu 

1. Tallinna Linnavalitsuse 01.04.1997 koosoleku protokoll; 

2. OÜ Hiiekivi 20.03.2007 teabenõue OÜ Estkompexim üürilepingu kohta; 

3. Estkompexim OÜ 11.05.2007 kiri Tallinna Kesklinna vanemale;  

4. Estkompexim OÜ 12.02.2007 kiri Tallinna Kesklinna vanemale;   

5. Peedu Zeiger 02.03.2010 kiri Angela Reinlaid´ile;  

6. Estkompexim Toitlustus OÜ 10.05.2013 avaldus Tallinna abilinapeale Eha Võrk´ile; 

7.  Estkompexim Toitlustus OÜ 31.05.2013 avaldus Tallinna abilinapeale Eha Võrk´ile; 

8. Estkompexim Toitlustus OÜ 19.01.2015 avaldus Tallinna abilinapeale Eha Võrk´ile;  

9. Tallinna Linnavaraameti 13.11.2015 vastused Advokaadibüroo VARUL AS-i 

10. Tallinna Linnavaraameti 13.11.2015 edastatud ülevaatlik Excel tabel otsustuskorras kasutusse 

antavate ruumide kohta; 

11. Äriregistri andmed osaühing Estkompexim Toitlustus (registrikood 12064927) kohta; 

12. 14.12.2015 toimunud intervjuu Tiina Kitsing´uga; 

13. 14.12.2015 toimunud intervjuu Merike Alep´iga; 

14. 15.12.2015 toimunud intervjuu Marju Kübar´aga; 

15. 15.12.2015 toimunud intervjuu Angela Reinlaid´iga; 

16. Tallinna Kesklinna Valitsuse 15.04.1997 korraldus nr 141; 

17. Tallinna Linnavalitsuse 02.05.2002 korraldus nr 1289-k; 

18. Tallinna Linnavalitsuse 03.10.2003 korraldus nr 4217-k; 

19. Tallinna Linnavalitsuse 06.07.2007 korraldus nr 1060-k; 

20. Tallinna Linnavalitsuse 24.03.2010 korraldus 438-k; 

21. Tallinna Linnavalitsuse 14.03.2011 korraldus nr 389-k; 

22. Tallinna Linnavalitsuse 06.08.2014 korraldus 1158-k; 

23. Tallinna Linnavalitsuse 04.03.2015 korraldus 301-k; 

24. Tallinna Linnavolikogu 13.06.2013 määrus nr 31 „Linnavara valitsemise kord“; 

25. Pärnu Linnavolikogu 28.06.2001 määrusega nr 22 „Linnavara valitsemise, kasutamise ja 

käsutamise korra kinnitamine“ kinnitatud „Linnavara valitsemise kord“; 

26. Kohtla-Järve Linnavolikogu 02.05.2007 määrus nr 85 „Linnavara eeskiri“; 

27. Viljandi Linnavolikogu 30.05.2012 määrus nr 18 „Viljandi linnavara valitsemise kord“; 

28. Tartu Linnavolikogu 12.09.2013 määrus nr 98 „Tartu linnavara eeskiri“; 
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29. RKHKo 20.12.2001 otsus asjas 3-3-1-8-01; 

30. RKHKo 20.12.2001 otsus asjas 3-3-1-15-01; 

31. RKHKo 04.04.2003 otsus asjas 3-3-1-32-03;  

32. RKHKo 03.11.2005 otsus asjas 3-3-1-35-05; 

33. RKHKo 16.01.2008 otsus asjas 3-3-1-81-07; 

34. RKÜKo 07.06.2011 otsus asjas 3-4-1-12-10. 
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VII TEENUSTE TELLIMINE MERITON HOTELS’ILT (INTA KONGRESS) 

(A) KOKKUVÕTE 

262. Kaasuse lühikirjeldus 

Tallinna linn korraldas 25.-27.01.2015 Rahvusvahelise Linnaarengu Assotsiatsiooni (INTA) 

kongressi. Konverentsiteenus telliti Frens OÜ-lt. Majutus ja catering teenus telliti  Meriton Grand 

Conference ja Spa Hotels’ilt1 (edaspidi Meriton). Lisaks viidatule kaaluti ka pakkumisi Sokos 

Hotel Viru’lt (edaspidi Viru), Radisson Blu Hotel Olümpialt (edaspidi Radisson), Swisshotel 

Tallinna’lt (edaspidi Swiss) ja Tallink SPA & Conference Hotel’lt (edaspidi Tallink).    

 

263. Esitatud küsimus 

Kas Tallinna Linnavalitsuse käitumine Meriton Hotels’ilt teenuse tellimisel on toimunud kooskõlas 

majutus ja catering teenuse tellimist reguleerivate õigusaktidega? 

 

264. Vastus esitatud küsimusele 

Tallinna Linnakantselei on korraldanud majutuse, kongressi ruumide ning toitlustuse  hanke 

kooskõlas Tallinna Linnasekretäri 23.10.2013 käskkirja nr L-2/54 „Hankekord“ p-ga 32 ja  RHS § 

3 ja § 19 sätetega. INTA kongressi raames kohvikus Mademoiselle kantud kulutuste osas on 

hüvitatud konverentsil töökohustusi täitnud Tallinna Linnavalitsuse töötajate kulutusi, mille suhtes 

võib tekkida erisoodustusmaksu tasumise kohustus. Edastatud materjalides põhjal 

erisoodustusmaksu tasutud ei ole.  

 

(B) FAKTILISED ASJAOLUD 

 Meriton Grand Conference ja Spa Hotels pakkumine 

265. Teadaolev kronoloogia: 

 10.09.2014 – Meritonile esitati esialgsed küsimused (nähtub 12.09.2014 e-kirjast) 

 12.09.2014 – e-kiri Meritonile pakkumise küsimiseks kuupäevadega kas 30.11–02.12.2014 

või 27–29.01.2015 

 15.09.2014 – Meritoni e-kiri esimese pakkumisega 

 26.09.2014 – e-kiri Meritonile, milles küsitakse ka kuupäevade 25.01, 26.01 ja 30.01.2015 

saadavust 

 26.09.2014 – Meriton kinnitab e-kirjaga kuupäevade saadavust 

 29.09.2014 – e-kiri Meritonile, milles teavitatakse, et üritus toimub 25–27.01.2015 

 29.09.2014 – Meriton kinnitab e-kirjaga eelbroneeringu kuupäevadele 25–27.01.2015 

 puudub informatsioon vahepealse suhtluse kohta Meritoniga 

 23.10.2014 – Meriton saadab e-kirjaga teise pakkumise, viidates varasemale suhtlusele 

 puudub informatsioon vahepealse suhtluse kohta Meritoniga, sh selle kohta, kas sõlmiti ka 

leping 

 28.01.2015 – Meritoniga vahetatakse vastastikku tänuavaldusi, Meriton saadab 

informatiivsed arved 

 puudub informatsioon edasise suhtluse kohta Meritoniga, sh lõpliku arve saatmise kohta 

                                                      

 

1 Alates 01.06.2015 tegutseb hotell Park Inn by Radisson kaubamärgi all. Nimevahetus on seotud opereerimisõiguste 

omandamisega Carlson Rezidor Group poolt. 
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 Sokos Hotel Viru pakkumine 

266. Teadaolev kronoloogia: 

 10.09.2014 – Virule esitati esialgsed küsimused (tuleb välja 12.09.2014 e-kirjast) 

 12.09.2014 – e-kiri Virule pakkumise küsimiseks kuupäevadega kas 30.11–02.12.2014 või 

27–29.01.2015 

 18.09.2014 – Viru e-kiri esimese pakkumisega 

 puudub informatsioon vahepealse suhtluse kohta Viruga 

 08.10.2014 – Viru e-kiri, milles kinnitatakse mh, et toad on kinni pandud 

 14.10.2014 – Viru e-kiri teise pakkumisega (uute kuupäevaega) 

 24.10.2014 – materjalide kohaselt öeldi Virule ära, aga puudub vastav e-kirjavahetus 

 

 Radisson Blu Hotel Olümpia pakkumine 

267. Teadaolev kronoloogia: 

 16.09.2014 – materjalides on selle kuupäevaga Radissoni pakkumine, aga puudub vastav 

e-kirjavahetus 

 puudub informatsioon vahepealse suhtluse kohta Radissoniga 

 07.10.2014 – Radisson ootab e-kirja kohaselt tagasisidet 

 08.10.2014 – eelbroneering tühistatakse  

 

 Swissôtel Tallinn pakkumine 

268. Teadaolev kronoloogia: 

 26.09.2014 – Swissi e-kiri, mille kohaselt jäädakse hinnapäringut ootama, puudub 

informatsioon varasema suhtluse kohta 

 30.09.2014 – e-kiri Swissile pakkumiseks kuupäevadele 25–27.01.2015 

 30.09.2014 – Swissi e-kiri pakkumisega 

 puudub informatsioon edasise suhtluse kohta Swissiga 

 

 Tallink SPA & Conference Hotel pakkumine 

269. Teadaolev kronoloogia: 

 12.09.2014 – e-kiri Tallinkile pakkumise küsimiseks kuupäevadega kas 30.11–02.12.2014 

või 27–29.01.2015 

 12.09.2014 – Tallink e-kiri, mille kohaselt saadetakse pakkumine järgmisel nädalal.  

 12.09.2014 – e-kiri Tallinkile, mille kohaselt sobib, kui pakkumine tuleb järgmine nädal.  

 15.09.2014 – Tallink e-kiri pakkumisega 

 23.09.2014 – Tallink e-kiri, milles teatatakse, et jaanuaris on samadel kuupäevadele veel 

soovijaid.  

 23.09.2014 – e-kiri Tallinkile, milles teatatakse, et võib teiste päringutega edasi minna, sest 

linnal pole kuupäevad lõplikult selged ja on veel variante 

 23.09.2014 – Tallink e-kiri, milles teatatakse, et linna eelbroneering jääb jõusse aga tehakse 

pakkumised ka teistele. 

 23.09.2014 – e-kiri Tallinkile, mille kohaselt ollakse viimases kirjas pakutuga nõus 

 

* Arvamuse koostamise raames läbiviidud intervjuu käigus selgitas Jonatan Heinap, et Tallinki 

esindaja Kristi Lepik kirjutas, et lisaks INTA kongressile on neil veel teisi päringuid ning kuna 



 

 

  

 
 

 

    

 66 / 90  

Linnavalitsuse INTA kongressi korraldamise töögrupp kaldus Meritoni pakkumuse poole, siis öeldi 

see broneering ära. Jonatan Heinap kinnitas ka, et osa suhtlust käis telefoni teel ja seega ei pruugi 

igast vestlusest olla olemas jälge e-kirja näol.    

 

 Pakkumiste võrdlus 

270. Kuigi pakkumistes pole seda läbivalt täpsustatud, on lähtutud eeldusest, et kõik pakkumises 

esitatud hinnad sisaldavad käibemaksu. Pakkumistes puuduvad viited sellele, et hinnad ei 

sisaldaks käibemaksu. 

 

271. Esimese ringi pakkumised (küsitud ürituse kuupäevad kas 30.11–02.12.2014 või 27–29.01.2015): 

 

Pakkuja 

(pakkumise 

kuupäev) 

Meriton 

(15.09.14) 

Viru 

(18.09.14) 

Radisson  

(16.09.14) 

Tallink 

(23.09.2014) 

Lõuna 18 EUR / in 18 EUR / in 
keskmiselt 23,2 

EUR / in 
20,70 EUR / in 

Kohvipaus 2,4 – 4,1 EUR / in 
4,50 kuni 5,95 

EUR / in 

keskmiselt 5,55 

EUR / in 
keskmiselt 5 EUR / in 

Majutus 

ühele 
60 EUR / öö 

70 kuni 85 

EUR / öö 
85 EUR / öö 60 kuni 70 EUR / öö 

Majutus 

kahele 
70 EUR / öö 

75 kuni 95 

EUR / öö 
- 60 kuni 70 EUR / öö 

Ruum 

200-le 

550 EUR / päev  

(hind sisaldab: 

ekraan, 

dataprojektor, 

kirjutusvahendid 

ning pabertahvel, 

tasuta wifi) 

660 EUR / 

päev 

960 EUR / päev  

(hind sisaldab: 

dataprojektor, 

ekraan, traadita 

internet, 

pabertahvliga 

marker, jäävesi, 

paber ja pliiats 

laudadega 

paigutuse puhul) 

810 EUR / päev 

1701 EUR/ kolm päeva 

(hind sisaldab: pabertahvel 

ja markerid, dataprojektor, 

ekraan, tasuta Wi-Fi ning 

iga osaleja saab paberiploki 

ja kirjutusvahendi) 

 

Ruum 

100-le 

350 EUR / päev 

(hind sisaldab: 

ekraan, 

dataprojektor, 

kirjutusvahendid 

ning pabertahvel, 

tasuta wifi) 

530 EUR / 

päev 

490 EUR / päev 

(hind sisaldab: 

dataprojektor, 

ekraan, traadita 

internet, 

pabertahvliga 

marker, jäävesi, 

paber ja pliiats 

laudadega 

paigutuse puhul) 

420 EUR / päev 

882/ kolm päeva 

(hind sisaldab: pabertahvel 

ja markerid, dataprojektor, 

ekraan, tasuta Wi-Fi ning 

iga osaleja saab paberiploki 

ja kirjutusvahendi) 

 

Väike 

ruum 
- 

310 EUR / 

päev või 55 

EUR / tund (20 

kohta) 

- - 
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272. Teise ringi pakkumised (küsitud ürituse kuupäevad 25–27.01.2015): 

 

Pakkuja 

(kuupäev) 

Meriton 

(23.10.14) 

Viru 

(14.10.14) 

Swissôtel 

(30.09.14) 

Tallink 

(23.09.2014) 

Lõuna 

pole esimese 

pakkumise 

järgselt eraldi 

välja toodud 

18 EUR / in 

Toitlustuse 

miinimumtasu 

10 100 EUR / päev 

20,70 EUR / in 

Kohvipaus 

pole esimese 

pakkumise 

järgselt eraldi 

välja toodud 

4,50 kuni 5,95 

EUR / in 
keskmiselt 5 EUR / in 

Majutus 

ühele 
60 EUR / öö 

70 kuni 90 

EUR / öö 
- 60 kuni 70 EUR / öö 

Majutus 

kahele 
70 EUR / öö 

75 kuni 95 

EUR / öö 
- 60 kuni 70 EUR / öö 

Suur ruum 

1000 EUR / päev 

(hind sisaldab: 

ekraan, 

dataprojektor, 

kirjutusvahendid 

ning pabertahvel, 

tasuta wifi) 

1040 EUR / 

päev 

Suur ruum –  7 700 

EUR / päev; ruum 

100-le – 2 400 EUR 

/ päev (hinnad 

sisaldavad: 

märkmepaber, 

pliiats; projektor, 

sisse-ehitatud 

ekraan, pabertahvel 

koos 

kirjutusvahenditega, 

traadita 

internetiühendus, 

’Meeting Concierge’ 

teenused, 

konverentsiruumiga 

piirneva vahetu ala 

kasutamine 

üritusele 

registreerimiseks, 

kohvipausideks ning 

püstijala buffet 

lõunaks). 

273.  

274. Juhul, kui tellida 

toitlustust vähemalt 

miinimumsummas 

10 100 EUR / päev, 

on ruumid tasuta. 

Juhul kui toidu ja 

jookide peale 

kulutatav summa on 

810 EUR / päev 

1701 EUR/ kolm päeva 

(hind sisaldab: pabertahvel 

ja markerid, dataprojektor, 

ekraan, tasuta Wi-Fi ning 

iga osaleja saab paberiploki 

ja kirjutusvahendi) 

 

Ruum 

100-le 

pole esimese 

pakkumise 

järgselt eraldi 

välja toodud 

- 

420 EUR / päev 

882/ kolm päeva 

(hind sisaldab: pabertahvel 

ja markerid, dataprojektor, 

ekraan, tasuta Wi-Fi ning 

iga osaleja saab paberiploki 

ja kirjutusvahendi) 
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väiksem kui 

miinimumtasu, 

tasaarveldatakse 

vahe ruumide 

renditasuna. 

 

 Meritonilt tellitud teenus 

275. Meritoniga peetud e-kirja vahetusest ilmneb järgnev Tallinna Linnakantselei tellimus majutusele, 

kongressi ruumidele ning toitlustusele (Kristjan Maurus e-kiri 15.01.2015 ja Jonatan Heinap e-kiri 

21.01.2015):  

 

Kuupäev Üritus Inimeste hulk 

24.01.2015 Majutus (I. Whyte) 1 

25.01.2015 

Konverentsisaal (V.Panso) 20 

Kohvipaus (A.Adson ja B.Alver) - 

Abilinnapea lõuna - 

Majutus (I. Whyte) 1 

26.01.2015 

Lõuna  100 

Kohvipaus  80 

Plenaarsaal (K. J. Peterson) 200 

Kohvipaus  170 

Organisatsiooni enda istung - 

Majutus (I. Whyte) 1 

27.01.2015 

Paralleeltöögrupid (K. J. 

Peterson)  
200 

Kohvipaus  130 

Lõuna 150 

Plenaar (K. J. Peterson) 200 

Kohvipaus  150 

Majutus (I. Whyte) 1 

 

* Õigusarvamuse koostamise raames läbiviidud intervjuu käigus selgitas Jonatan Heinap, et 

teenuste tellimisel oli teada, et vaja on suuri saale ja toitlustust. Ruumide osas ei toimunud 

kongressi läbiviimisel muudatusi võrreldes pakkumisega. Toitlustuse osas lähtuti kongressile 

registreerunud inimeste arvust. Töö käigus võis esineda täiendavaid jooksvaid pisitäpsustusi.  

 

 Tellitud teenuste kogumaksumus 

276. Meriton Hotel AS poolt Tallinna Linnakantseleile 28.01.2015 esitatud arve nr CS227500 (aluseks 

on 28.01.2015 esitatud informatiivne arve) ja arve nr CS227438: 

 

Kulu liik 
Kulu summa 

(EUR, ilma km) 

Konverentsi ruumid 4909,50 

Toitlustus 3968,96 

Majutus 220,18 
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Restoran Balalaika toit 277,25 

Kokku 9155,71 

 

(C) ANALÜÜS 

 Konverentsiteenuste ja seonduvate teenuste tellimise õiguslik raamistik 

277. Tallinna Linnavalitsuse 12.11.2014 korralduse nr 1738-k „Lepingu heakskiitmine INTA 38. 

Kongressi korraldamiseks ja volituste andmine Edgar Savisaarele“ kohaselt on kongressi 

ettevalmistamise ja läbiviimise kohustus pandud Tallinna Linnaplaneerimise Ametile koostöös 

Tallinna Linnakantseleiga. Edastatud materjalide hulgas olevate Meriton Hotel AS poolt 

väljastatud arvete alusel on konverentsi teenuste tellijaks olnud Tallinna Linnakantselei.  

 

278. Tallinna Linnakantselei on kohaliku omavalitsuse asutus riigihangete seaduse (RHS) § 10 lg 1 p 

2 järgi ning on seega kohustatud järgima riigihangete seaduses sätestatud korda. RHS § 19 lõike 

1 kohaselt ei ole hankija kohustatud korraldama riigihangete seaduses sätestatud korras 

hankemenetlust teenuste hankelepingu sõlmimisel, mille eeldatavast maksumusest rohkem kui 

50 protsenti moodustavad CPV määruse VII lisas nimetatud teenused. Antud juhul soovis Tallinna 

Linnavalitsus, et tellitaks hotellilt teenust, mis seisneks konverentsi pidamiseks vajalike ruumide 

kasutamise võimaldamises ja konverentsil osalejate toitlustamiseks, ebaolulisel määral ka 

majutusteenust. Esialgu oli hotellilt plaanis tellida ka konverentsi pidamiseks vajalik heli- ja 

projitseerimistehnika koos tõlkekabiinidega, kuid lõppastmes tellis TLV konverentsi pidamist 

võimaldavalt ettevõtjalt üksnes ebaolulisel määral üksikute tehniliste seadme kasutamise 

võimaldamise teenuse. Ülejäänud tehnika renditi mujalt. Kuna muult teenusepakkujalt kui hotellilt 

tehnika rentimisega seonduv ei ole käesoleva õigusarvamuse esemeks, ei analüüsita käesolevas 

õigusarvamuses TLV tegevuse õiguspärasust tehnika rentimisel ning keskendutakse vaid 

hotelliga  seonduvate teenuste õiguspärase tellimise analüüsile.  

 

279. CPV määruseks riigihangete seaduse tähenduses on Euroopa Komisjoni määrus (EÜ) nr 

213/2008. Nimetatud CPV määruse VII lisas on kategooria nr 17 all nimetatud hotelli- ja 

restoraniteenused, CPC viitenumbriga 64, CPV viitenumbritega 55100000-1 – 55524000-9, ja 

98340000-8 – 98341100-6. CPV määruse I lisa (ühtse riigihangete klassifikaatori) kohaselt 

langevad nimetatud vahemikku hotelliteenused, sh hotelli konverentsiteenused ja muud 

hotelliteenused, samuti restorani- ja toiduserveerimisteenused, joogiserveerimisteenused ning 

söökla- ja toitlustusteenused. Seega on antud juhul konverentsi tarbeks tellitavate teenuste näol 

tegemist lihtsustatud korras hangitavate teenustega RHS § 19 lg 1 kohaselt.  

 

280. RHS § 19 lg 3 kohaselt peab hankija järgima lihtsustatud korras tellitavate teenuste tellimisel RHS 

§-s 3 sätestatud riigihanke korraldamise põhimõtteid ning täiendavaid kohustusi ette ei nähta 

kuivõrd käesoleval juhul on tegemist teenustega, mille kogumaksumus on alla 10 000 euro. RHS 

§ 131 kohaselt peavad hankijad kehtestama asutusesisese hankekorra, kui tema poolt ühes 

eelarveaastas planeeritavate asjade ja teenuste riigihangete eeldatav kogumaksumus ületab 80 

000 eurot või ehitustööde riigihangete eeldatav kogumaksumus ületab 500 000 eurot. Hankekord 

peab muu hulgas reguleerima ka lihtsustatud korras tellitavate teenuste hankimist. Tallinna 

Linnakantselei kvalifitseerub selliseks hankijaks ning on kehtestanud oma hankekorra.   

 

281. Tallinna Linnasekretäri 23.10.2013 käskkirja nr L-2/54 „Hankekord“ p 32 kohaselt tuleb lepingu 

sõlmimisel, mille eeldatavast maksumusest rohkem kui 50% moodustavad CPV määruse VII lisas 

nimetatud teenused ning mille eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 1 eurost kuni 40 000 
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euroni käibemaksuta, tuleb lähtuda riigihangete seaduse § 3 sätestatud riigihangete korraldamise 

üldpõhimõtetest. Täiendavad kohustused hankijale nähtuvad hankekorrast juhul, kui tellitavate 

teenuste kogumaksumus ületab ilma käibemaksuta 40 000 eurot. Võttes arvesse, et käesoleval 

juhul kongressi korraldamiseks vajalikud teenused on CPV määruse VII lisas nimetatud teenused 

ning edastatud materjalidest nähtuvalt oli hotellile tasumisele kuuluv summa 9155,71 EUR, siis 

tuleb järgnevalt analüüsida, kas teenuste hankimisel on tegutsetud kooskõlas RHS §-s 3 

sätestatud üldpõhimõtetega.  

 

282. RHS § 3 kohaselt peab hankija lähtuma järgmistest põhimõtetest: 

- kasutama rahalisi vahendeid säästlikult ja otstarbekalt ning saavutama riigihanke eesmärgi 

mõistliku hinnaga, tagades konkurentsi korral erinevate pakkumuste võrdlemise teel parima 

võimaliku hinna ja kvaliteedi suhte;  

- hankija peab tagama riigihanke läbipaistvuse ja kontrollitavuse;  

- hankija peab kohtlema kõiki isikuid, kelle elu- või asukoht on Eestis, mõnes muus Euroopa Liidu 

liikmesriigis, muus Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või Maailma 

Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (Government Procurement Agreement – GPA) 

ühinenud riigis, võrdselt ja mittediskrimineerivalt ning jälgima, et kõik isikutele seatavad 

piirangud ja kriteeriumid oleksid riigihanke eesmärgi suhtes proportsionaalsed, asjakohased ja 

põhjendatud; 

- hankija peab tagama olemasoleva konkurentsi efektiivse ärakasutamise riigihankel, kusjuures 

avalik-õigusliku juriidilise isiku või avalikke vahendeid kasutava eraõigusliku isiku osalemine 

riigihankes ei tohi moonutada konkurentsi tema poolt avalike vahendite kasutamise tõttu; 

- hankija peab vältima konkurentsi kahjustavat huvide konflikti; 

- võimaluse korral peab hankija eelistama keskkonnasäästlikke lahendusi. 

 

 Konverentsi teenuste tellimise vastavus RHS §-le 3 

283. Ülal faktiliste asjaolude juures välja toodud informatsiooni kohaselt on hankija käesoleval juhul 

küsinud pakkumisi majutusele, kongressi ruumidele ning toitlustusele viielt erinevat hotellilt ning 

olnud kõigi viie teenuse pakkujaga e-kirja vahetuses selgitamaks välja vajalikud asjaolud 

pakkumustega seoses.  

 

284. RHS § 3 kontekstiks tuleb seega asuda seisukohale, et hankija on taganud konkurentsi teenuste 

hankimisel kuivõrd hinnapakkumisi on küsitud viielt pakkujalt. CPV määruse lisa VII teenuste 

puhul tuleb silmas pidada, et tegemist on erilise olemusega teenustega, mis tingib vajaduse 

sõlmida lepingu konkreetse usaldusväärse pakkujaga. Eelduslikult on määruse lisa VII teenuste 

puhul hankija jaoks oluline just konkreetne teenuse osutaja ning vaatamata asjaolule, et tegemist 

ei pruugi olla kõige odavama pakkujaga, on sellise teenuse osutajaga üldjuhul lepingu sõlmimine 

RHS § 19 lg 1 ning § 3 kontekstis lubatud. Seega asjaolu, et käesoleval juhul ei ole pakkuja 

piirdunud vaid ühe eelistatava pakkujaga vaid küsinud mitu alternatiivset pakkumust näitab veelgi 

enam, et hankija on tegutsenud kooskõlas RHS §-ga 3.  

 

285. Kuigi ülal selgitatu kohaselt ei pea lihtsustatud korras hangitava teenuse pakkuja pakkumus 

olema tingimata soodsaim tagamaks kooskõla RHS-ga nähtub käesoleval juhul, et Meriton Hotel 

AS pakkumus on olnud parima hinnaga sisuliselt iga kriteeriumi osas. Seega on hankija tellinud 

teenuseid kõige odavama pakkumuse esitanud pakkujalt ning taganud RHS § 3 kohase rahaliste 

vahendite säästliku kasutamise ning parima hinna ja kvaliteedi suhte.  
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286. RHS § 19 lg 1 kohase lihtsustatud korras hangitavate teenuste puhul ei ole hankija kohustatud 

järgima RHS 2. peatükis sätestatud hankemenetluste korda ning seega ei saa lihtsustatud korras 

hangitavate teenuste puhul olla tagatud hanke läbipaistvus ja kontrollitavus võrreldaval viisil RHS-

s sätestatud formaalsete hankemenetlustega. Käesoleval juhul on hankija taganud läbipaistvuse 

pidades läbirääkimisi vabalt valitud teenuse osutajatega ning kuivõrd hankija ei ole olnud 

kohustatud teavitama hankimisest ega vastu võtma konkreetseid kvalifitseerimise ja pakkumuste 

vastavaks ning edukaks tunnistamise otsuseid, siis on olnud tagatud RHS § 3 mõttes hanke 

läbipaistvus ja kontrollitavus määral, mis on vajalik lihtsustatud teenuste hankimise korral.  

 

287. RHS § 3 p 5 kohaselt peab hankija vältima konkurentsi kahjustavat huvide konflikti. Huvide konflikt 

riigihanke puhul tähendab olukorda, kus mõnel riigihankel osalejatest on tekkinud hankijaga 

seotuse tõttu või muul alusel informatsiooni omamisest teiste osalejate ees eelisseisund. Huvide 

konfliktina saab käsitleda näiteks olukorda, kus hankemenetluse korraldamisega seotud isikul on 

ärihuvid mõne pakkuja tegevuse suhtes või ta on muul viisil pakkujaga seotud. RHS § 3 p 5 

kontekstis tuleb silmas pidada, et Tallinna Linnavalitsuse 12.11.2014 korraldusega nr 1738-k 

määrati kongressi korraldama Tallinna Linnaplaneerimise Amet koostöös Tallinna 

Linnakantseleiga. Viimane neist on olnud ka käesoleval juhul hankija positsioonis. Arvamuse 

koostamise raames läbiviidud küsitlemise käigus selgitasid Jonatan Heinap, Kersti Kont, Heili 

Luik ning Taavi Aas, et Tallinna Linnakantseleis tegeles INTA kongressi korraldamisega töögrupp 

kuhu kuulusid ruumide, majutuse ja toitlustuse korraldamise ülesannete täitmiseks välissuhete 

osakonna peaspetsialist Jonatan Heinap, välissuhete ja protokolli osakonna juhtivspetsialist 

Kersti Kont, avalike suhete teenistuse ja protokolli osakonna juhataja Heili Luik ning töögrupi 

juhina Tallinna abilinnapea Taavi Aas. Hotellidelt pakkumiste küsimisega tegeles Jonatan Heinap 

ning vähesel määral ka Kersti Kont, kes oli seotud Viru hotellilt pakkumise küsimisega. Kõik 

otsused seoses hotellidelt pakkumiste küsimisega toimusid töögrupis kollegiaalselt. Eduka 

pakkuja valimiseks külastasid töögrupi liikmed Jonatan Heinap, Kersti Kont ja Heili Luik Viru ja 

Meritoni hotelli. Hotelle külastanud töögrupi liikmed olid eduka pakkuja valimisel ühel meelel, et 

parim pakkumine nii hinna kui kvaliteedi poolest oli Meritonil. Otsusele jõuti kollegiaalselt, eraldi 

formaalset kirjalikku otsust selle kohta ei vormistatud.   

 

288. Eelnevast lähtuvalt puudub informatsioon, et INTA kongressi raames hotellidelt pakkumuste 

võtmisel ning eduka pakkuja valimisel oleks esinenud RHS § 3 p 5 mõttes huvide konflikti olukord.  

 

289. Tuleb asuda seisukohale, et kuna Meritoni pakkumus oli sisuliselt iga kriteeriumi osas parima 

hinnaga, siis isegi juhul kui Tallinna Linnakantselei INTA kongressi korraldanud töögrupi liikmetel 

oleks olnud isiklikke sidemeid Meritoniga (kuigi see ei ole arvamuse koostamise käigus kuidagi 

kinnitust leidnud), siis ei saanud tegemist olla huvide konfliktiga RHS § 3 p 5 mõttes, sest esitatud 

materjalidest nähtuvalt mängis objektiivselt edukaks valimisel rolli Meritoni poolt esitatud 

pakkumus, mis oli parima hinnaga.  

 

290. Võttes arvesse eelnevat tuleb RHS § 3 p 5 kontekstis rõhutada, et käesoleval juhul olid hanke 

esemeks lihtsustatud korras hangitavad teenused ning mille kogusummast lähtuvalt (alla 10 000 

EUR) ei olnud hankija kohustatud sõlmima kirjalikku lepingut teenuse osutajaga vaid kohustus 

järgima ainult riigihanke üldprintsiipe. Samuti eeldatakse lihtsustatud korras hangitavate teenuste 

puhul, et hankija jaoks on oluline just konkreetsed pakkujad (vt p 284 ülal). Seega võib näiteks 

varasem positiivne kogemus vastava teenuse osutajaga olla piisavaks aluseks, et sama pakkujat 

kasutada uuesti lihtsustatud korras hangitavate teenuste puhul. Seega tuleb lihtsustatud korras 

hangitavate teenuste osas arvestada, et ka huvide konflikti hindamisel tuleb lugeda 
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aktsepteeritavaks ja lubatuks olukorda, kus eduka pakkuja tingib hankija varasem positiivne 

kogemus ning seal juures ei pea tegemist olema ka tingimata parima hinnaga pakkumusega. 

Sellistel asjaoludel on esitatud materjalide pinnalt välistatud huvide konflikti esinemine hotelli 

teenuste hankimisel ning Tallinna Linnakantselei on korraldanud hotelli teenuste hankimise 

kooskõlas Tallinna Linnasekretäri 23.10.2013 käskkirja nr L-2/54 „Hankekord“ p 32 ja  RHS § 3 

ja § 19 sätetega.  

 

 Tallinna Linnakantselei poolt muude kulutuste hüvitamine 

291. Vaatamata sellele, et käesoleva õigusarvamuse p-s 290 on asutud seisukohale, et Tallinna 

Linnakantselei on korraldanud majutus-, toitlustus- ja konverentsiruumide teenuste hanke 

kooskõlas seadusega, tuleb täiendavalt eraldi tähelepanu juhtida Meriton Hotels AS poolt 

väljastatud arvetele, milles kajastub täiendavaid kulutusi, mida esialgse hanke raames ei tellitud.  

 

292. Meriton Hotels AS poolt 28.01.2015 väljastatud arvelt nähtub, et 25.01, 26.01 ja 27.01.2015 on 

tehtud täiendavaid kulutusi Kohvikus Mademoiselle. Nimetatud kulutuste kohta on Jonatan 

Heinap  selgitanud, et kongressi korraldusmeeskond käis kohvikus Mademoiselle vahepeal 

söömas ja organisatoorseid asju arutamas. Korraldusmeeskonda kuulusid inimesed nii Tallinna 

Linnavalitsusest kui ka INTA organisatsioonist. Samuti kaeti kohvikus Mademoiselle tõlk I. Whyte 

kulutused. Ülal nimetatud toitlustuskulude katmine ei kuulunud esialgselt tellitud teenuste hulka, 

kuid esitatud arvete kohaselt on tasutud täiendavate kulutuste eest teenuste hanke raames. 

Olemuslikult oli tegemist konverentsi korraldajate ja osalejate toitlustuskulutuste katmisega.  

 

293. Täiendavate kulutuste katmise puhul tuleb arvestada, et sisuliselt on tegemist esialgselt 

hangitava teenuse laiendamisega. Seega on võimalik käsitleda täiendavate kulutuste katmist 

RHS § 69 lg 3 kontekstis, mis lubab sõlmitud hankelepingu muutmises kokku leppida juhul, kui 

muutmise tingivad objektiivsed asjaolud, mida ei olnud hankijal võimalik hankelepingu sõlmimise 

ajal ette näha ja hankelepingu muutmata jätmise korral satuks täielikult või olulises osas ohtu 

hankelepinguga taotletud eesmärgi saavutamine. Euroopa Kohus on oma otsuses nr C-454/06 

asunud seisukohale, et menetluse läbipaistvuse ja pakkujate võrdse kohtlemise tagamiseks tuleb 

kehtiva riigihankelepingu klauslite muutmist pidada uue riigihankelepingu sõlmiseks juhul, kui 

need muudatused on algse riigihankelepingu tingimustest oluliselt erinevad ja kui neist ilmneb 

poolte soov pidada uusi läbirääkimisi lepingu oluliste tingimuste osas. Eelnevast lähtuvalt on 

käesoleval juhul võimalik asuda seisukohale, et marginaalsed lisakulutused välikülaliste 

toitlustuskulutuste katmiseks vastavad kriteeriumitele, mis lubavad hankelepingu muutmist. 

Samas isegi juhul kui möönda uue hanke korraldamise vajadust, siis nagu varasemalt analüüsi 

p-s 18 välja toodud, kuuluvad restorani ja toitlustuse teenused lihtsustatud korras hangitavate 

teenuste hulka, mille hankimisel tuleb lähtuda RHS § 3 sätetest. Käesoleval juhul ei oleks olnud 

RHS § 3 kontekstis mõistlik ega rahaliselt otstarbekas nimetatud täiendavaid teenuseid eraldi 

hankida st küsida eraldi pakkumisi – üldjuhul on mõistlik ja ajasäästlik lahendus, kus vahetult 

korraldustöös osalevad isikud saavad toitlustatud kohapeal. Tegemist oli konverentsi teenusega 

otseselt seotud kulutustega, mis oli mõistlik hankida Meritonilt. Käesoleval juhul ei ületa Meritoni 

poolt väljastatud terviklik arve koos täiendavate toitlustuskulutustega 10 000 euro piiri, millest 

võiksid tuleneda täiendavad kohustused hankijale. Seega on hankija ka täiendavate kulutuste 

osas järginud RHS  §-s 3 ja §-s 19 sätestatut ning täiendavate teenuste eest on tasutud kooskõlas 

Tallinna Linnasekretäri 23.10.2013 käskkirja nr L-2/54 „Hankekord“ p-ga 32. 

 

294. Tallinna Linnavalitsuse enda töötajate kulutuste katmist tuleb täiendavalt hinnata 

maksuõiguslikust aspektist. Arvamuse koostamise raames läbiviidud küsitlemise käigus selgitas 
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Jonatan Heinap, et täiendavaid kulutusi tehti mh seoses Tallinna Linnavalitsuse töötajatega. Heili 

Luik selgitas täiendavalt, et Mademoiselle’s oli nö avatud arve lahendus korraldusega seotud 

isikutele, et kui kellelgi on vaja töö käigus käia ning seda käsitleti konverentsi toitlustuse osana ja 

vastavas osas erisoodustusmakse ei makstud. H. Luik selgituste kohaselt tasutakse 

erisoodustusmakse tavapraktikas linnavalitsuse ametnike osalemisel vastuvõttudel ja muudel 

sarnastel juhtudel. Õigusarvamuse koostajad märgivad, et ka konverentsi raames tööülesandeid 

täitvate tlöölepingulises suhtes olevate töötajate jooksvalt toitlustamiselt võib tekkida 

erisoodustusmaksude maksmise kohustus. TuMS § 48 lg 4 kohaselt on erisoodustus igasugune 

kaup, teenus, loonustasu või rahaliselt hinnatav soodustus, mida antakse isikule seoses töö- või 

teenistussuhtega. Kuigi praktika ei ole antud küsimuses täiesti ühene, võib maksuhaldur sellisel 

viisl toitlustuse tagamist käsitleda siiski soodustusena. Konverentsiga seoses ametiülesandeid 

täitnud ametnike osas tuleb arvestada, et ATS § 47 lg 1 kohaselt hüvitatakse ametnikule 

teenistusülesannete täitmiseks otseselt vajalikud kulud põhjendatud ulatuses. Seetõttu, kui 

täiendavaid kulutusi tehti seoses Tallinna linna ametnikega seoses, siis võib tekkida küsimus, kas 

toitlustuskulutuste katmine on teenistusülesannete täitmiseks otseselt vajalik kulutus või võib ka 

siin näha erisoodustuse andmist.  

 

295. 28.01.2015 väljastatud arvelt nähtub, et Tallinna Linnakantselei on Meritonis tasunud majutuse 

eest (1 tuba, 4 ööd). Arvamuse koostamise raames läbiviidud intervjuu käigus selgitas Heili Luik, 

et tõlgiga oli e-kirja teel sõlmitud kokkulepe, eraldi kirjalikku lepingut polnud. Honrar oli 2250 EUR, 

millel lisandus majutus, toitlustus, lennupiletid. Tõlgi Cabinet Whyte poolt 16.02.2015 esitatud 

tõlketeenuste arve kohaselt kuulus tasumisele 2250 eurot. Põhjus miks Linnakantselei otse 

tõlgiga kontakteerus ja tõlketeenuse korraldas seinses selles, et konverentsiteenuse osutaja 

Frens oli tõlgi leidmisega raskusi – vaja oli nii inglise keele kui prantsuse keele sünkroontõlget ja 

probleemiks oli prantsuse keele tõlke korraldamine. Kuigi tõlketeenuse hankimine ei ole otseselt 

käesoleva õigusarvamuse objektiks, tuleb märkida, et CPV määruse VII lisas on kategooria nr 27 

muude teenuste all nimetatud tõlketeenused CPV koodiga 79530000-8. Seega on tegemist 

lihtsustatud korras hangitavate teenustega RHS § 19 lg 1 kohaselt, mille osas tuli järgida RHS §-

s 3 sätestatud üldpõhimõtteid. Lihtsustatud korras hangitav tõlketeenuste leping oleks 

läbipaistvuse tagamiseks pidanud sisaldama kõiki kulutusi, mis tõlketeenuse osutamisega 

kaasnevad sh majutus, toitlustus ja lennupiletite kulud. Käesoleval juhul on tõlketeenuste eest 

esitatud arve ilma kõrvalkulutusteta. Seega on tegelikkuses olnud tõlketeenuse hind kallim, kui 

see nähtub tõlketeenuste arvelt. Siiski, kuna tegemist on lihtsustatud korras tellitava teenusega 

ning isegi koos kõrvalkulutustega ei ületa tellitud teenuse kulu piirmäära, millest alates 

kaasneksid täiendavad kohustused hankijale (so 40 000 eurot), siis tuleb asuda seisukohale, et 

ka tõketeenuse hange on viidud läbi kooskõlas riigihangete seaduse ja Tallinna Linnasekretäri 

23.10.2013 käskkirjaga nr L-2/54 „Hankekord“.  

 

296. Lisaks on Meriton Hotels AS 28.01.2015 väljastanud arve nr CS227438, millest nähtuvalt on 

tehtud 25.01.2015 kulutusi restoranis Balalaika summas 332,70 EUR. Kristjan Mauruse 

28.01.2015 e-kirjas Jonatan Heinapile viidatakse kulutustele kui „abilinnapea lõuna“ ning kirjale 

on lisatud nii üldine majutuse, kongressi ruumide ning toitlustuse arve kui ka eraldi restoran 

Balalaika arve. Arvamuse koostamise raames läbiviidud küsitlemise käigus selgitasid Kersti Kont 

ja Taavi Aasa, et restoranis Balalaika toimus Taavi Aasa ja Helsinki abilinnapea Pekka Sauri 

kohtumine, kus arutati 2 Horizon 2020 programmi raames esitatava transpordivaldkonna projekti 

taotlusi ja Tallinna ja Helsinki koostööd laiemalt. Seoses abilinnapea Taavi Aasa tiheda ajakavaga 

(individuaalkohtumised mitmete INTAl viibivate delegatsioonidega) oli logistiliselt otstarbekas 

korraldada kohtumine töölõunana, kus osalesid lisaks kolmele Soome külalisele Tallinna 
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Transpordiameti, Linnakantselei ja linna finantsteenistuse esindajad. Edastatud materjalidest 

nähtuvalt on restoranis Balalaika toimunud lõuna eest esitatud arve Tallinna Linnakantseleile. 

Arvamuse koostamise raames läbiviidud intervjuu käigus selgitas Heili Luik täiendavalt, et 

Linnakantselei palgal olid osalejatest Taavi Aas ja Heili Luik ise ning nende osas tasus 

linnakantselei ka erioodustusmaksu. Nagu varasemalt õigusarvamuse p-s 294 selgitatud võib 

toitlustuskulutuste osas esineda  tasudaerisoodustusmaksu tasumise kohustus TuMS § 48 lg 4 

kohaselt, mida on antud juhul ka tehtud. 

 

*** 

 

Kasutatud materjalide loetelu 

1. Tallinna Linnavalitsuse korraldus, Tallinn november 2014 nr –k „Lepingu heakskiitmine INTA 

38. kongressi korraldamiseks ja volituste andmine Edgar Savisaarele“. 

2. Tallinna Linnasekretäri 23.10.2013 käskkiri nr L-2/54 „Hankekord“.  

3. Tallinn Linnavalitsuse määrus, Tallinn 22.11.2011 nr 123 „Riigihangete korraldamine“.  

4. Meriton Grand Conference & SPA Hotel 28.01.2015 arve nr CS227438. 

5. Meriton Grand Conference & SPA Hotel 28.01.2015 arve nr CS 227500. 

6. Cabinet Whyte arve 16/02/2015 CL0232. 

7. Meriton Grand Conference & SPA Hotel 04.12.2014 tellimuskinnitus. 

8. Sokos Hotel Viru pakkumus. 

9. Radisson Blu Hotel Olümpia pakkumus. 

10. Swissotel pakkumus. 

11. Meriton Grand Conference & SPA Hotel pakkumus. 

12. Tallink SPA & Conference Hotel pakkumus. 

13. 11.12.2015 intervjuu Taavi Aas’ga Tallinna Linnavalitsuses. 

14. 11.12.2015 intervjuu Jonatan Heinap’ga Tallinna Linnavalitsuses. 

15. 11.12.2015 intervjuu Kersti Kont’ga Tallinna Linnavalitsuses. 

16. 11.12.2015 intervjuu Taavi Aas’ga Tallinna Linnavalitsuses. 

17. 11.12.2015 intervjuu Jonatan Heinap’ga Tallinna Linnavalitsuses. 

18. 11.12.2015 intervjuu Kersti Kont’ga Tallinna Linnavalitsuses. 

19. 18.02.2016 intervjuu Heili Luik’ga Tallinna Linnavalitsuses. 

20. E-kirjavahetus Meritoniga Grand Conference & SPA Hotelliga 

a. 12.09.2014 Jonatan Heinap e-kirja projekt 

b. 15.09.2014 Kristjan Maurus e-kiri Jonatan Heinap’le 

c. 26.09.2014 Jonatan Heinap e-kiri Kristjan Maurus’ele 

d. 26.09.2014 Kristjan Maurus e-kiri Jonatan Heinap’le 

e. 29.09.2014 Jonatan Heinap e-kiri Kristjan Maurus’ele 

f. 29.09.2014 Kristjan Maurus e-kiri Jonatan Heinap’le 

g. 29.09.2014 Jonatan Heinap e-kiri Kristjan Maurus’ele 

h. 23.10.2014 Kristjan Maurus e-kiri Jonatan Heinap’le 

i. 31.10.2014 Jonatan Heinap e-kiri Kristjan Maurus’ele 

j. 31.10.2014 Kristjan Maurus e-kiri Jonatan Heinap’le 

k. 31.10.2014 Jonatan Heinap e-kiri Kristjan Maurus’ele 

l. 31.10.2014 Kristjan Maurus e-kiri Jonatan Heinap’le 

m. 31.10.2014 Jonatan Heinap e-kiri Kristjan Maurus’ele 

n. 04.11.2014 Jonatan Heinap e-kiri Kristjan Maurus’ele 

o. 04.11.2014 Kristjan Maurus e-kiri Jonatan Heinap’le out of office 

p. 04.11.2014  Jonatan Heinap e-kiri conference@meritonhotels.com 
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q. 10.11.2014 Kristjan Maurus e-kiri Jonatan Heinap’le 

r. 10.11.2014 Kristjan Maurus e-kiri Jonatan Heinap’le 

s. 10.11.2014 Jonatan Heinap e-kiri Kristjan Maurus’ele 

t. 10.11.2014 Kristjan Maurus e-kiri Jonatan Heinap’le 

u. 18.11.2014 Jonatan Heinap e-kiri Kristjan Maurus’ele 

v. 18.11.2014  Kristjan Maurus e-kiri Jonatan Heinap’le out of Office 

w. 18.11.2015 Lola Davidson e-kiri Kristjan Maurus’ele 

x. 27.11.2014 Kristjan Maurus e-kiri Jonatan Heinap’le 

y. 28.11.2014 Kristjan Maurus e-kiri Jonatan Heinap’le 

z. 28.11.2014 Jonatan Heinap e-kiri Kristjan Maurus’ele 

aa. 01.12.2014 Kristjan Maurus e-kiri Jonatan Heinap’le 

bb. 01.12.2014 Jonatan Heinap e-kiri Kristjan Maurus’ele 

cc. 01.12.2014 Kristjan Maurus e-kiri Jonatan Heinap’le 

dd. 01.12.2014 Kristjan Maurus e-kiri Jonatan Heinap’le 

ee. 04.12.2014 Kristjan Maurus e-kiri Jonatan Heinap’le 

ff. 09.12.2014 Heili Luik e-kiri Jonatan Heinap’le 

gg. 09.12.2014 Jonatan Heinap e-kiri Kristjan Maurus’ele 

hh. 10.12.2014 Kristjan Maurus e-kiri Jonatan Heinap’le 

ii. 12.12.2014 Jonatan Heinap e-kiri Kristjan Maurus’ele 

jj. 15.12.2014 Kristjan Maurus e-kiri Jonatan Heinap’le 

kk. 16.12.2014 Jonatan Heinap e-kiri Kristjan Maurus’ele 

ll. 18.12.2014 Kristjan Maurus e-kiri Jonatan Heinap’le 

mm. 18.12.2014 Kristjan Maurus e-kiri Jonatan Heinap’le 

nn. 07.01.2015 Jonatan Heinap e-kiri Kristjan Maurus’ele 

oo. 07.01.2015 Kristjan Maurus e-kiri Jonatan Heinap’le 

pp. 08.01.2015 Jonatan Heinap e-kiri Kristjan Maurus’ele 

qq. 09.01.2015 Kristjan Maurus e-kiri Jonatan Heinap’le 

rr. 09.01.2015 Jonatan Heinap e-kiri Kristjan Maurus’ele 

ss. 09.01.2015 Kristjan Maurus e-kiri Jonatan Heinap’le 

tt. 14.01.2015 Jonatan Heinap e-kiri Kristjan Maurus’ele 

uu. 14.01.2015 Kristjan Maurus e-kiri Jonatan Heinap’le 

vv. 15.01.2015 Kristjan Maurus e-kiri Jonatan Heinap’le 

ww. 20.01.2015 Kristjan Maurus e-kiri Jonatan Heinap’le 

xx. 20.01.2015 Jonatan Heinap e-kiri Kristjan Maurus’ele 

yy. 20.01.2015 Kristjan Maurus e-kiri Jonatan Heinap’le 

zz. 20.01.2015 Jonatan Heinap e-kiri Kristjan Maurus’ele 

aaa. 20.01.2015 Lola Davidson e-kiri Jonatan Heinap’le 

bbb. 21.01.2015 Jonatan Heinap e-kiri Kristjan Maurus’ele 

ccc. 21.01.2015 Kristjan Maurus e-kiri Jonatan Heinap’le 

ddd.  21.01.2015 Jonatan Heinap e-kiri Kristjan Maurus’ele 

eee. 21.01.2015 Jonatan Heinap e-kiri Kristjan Maurus’ele 

fff. 21.01.2015 Kristjan Maurus e-kiri Jonatan Heinap’le 

ggg. 21.01.2015 Kristjan Maurus e-kiri Jonatan Heinap’le 

hhh. 21.01.2015 Jonatan Heinap e-kiri Kristjan Maurus’ele 

iii. 21.01.2015 Kristjan Maurus e-kiri Jonatan Heinap’le 

jjj. 21.01.2015 Jonatan Heinap e-kiri Kristjan Maurus’ele 

kkk. 22.01.2015 Kristjan Maurus e-kiri Jonatan Heinap’le 

lll. 23.01.2015 Kristjan Maurus e-kiri Jonatan Heinap’le 
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mmm. 23.01.2015 Jonatan Heinap e-kiri Kristjan Maurus’ele 

nnn. 23.01.2015 Kristjan Maurus e-kiri Jonatan Heinap’le 

ooo. 23.01.2015 Jonatan Heinap e-kiri Kristjan Maurus’ele 

ppp. 23.01.2015 Kristjan Maurus e-kiri Jonatan Heinap’le 

qqq. 28.01.2015 Jonatan Heinap e-kiri Kristjan Maurus’ele 

rrr. 28.01.2015 Kristjan Maurus e-kiri Jonatan Heinap’le 

sss. 28.01.2015 Jonatan Heinap e-kiri Kristjan Maurus’ele 

ttt. 28.01.2015 Kristjan Maurus e-kiri Jonatan Heinap’le 

21. E-kirjavahetus Radisson Blu Hotel Olümpiaga: 

a. 07.10.2014 Aire Rahuoja e-kiri Jonatan Heinap’le 

b. 08.10.2014 Jonatan Heinap e-kiri Aire Rahuoja’le 

c. 08.10.2014 Aire Rahuoja e-kiri Jonatan Heinap’le 

22. E-kirjavahetus Swissoteliga: 

a. 26.09.2014 Kätlin Novikov e-kiri Jonatan Heinap’le 

b. 30.09.2014 Jonatan Heinap e-kiri Kätlin Novikov’ile 

c. 30.09.2014 Kätlin Novikov e-kiri Jonatan Heinap’le 

23. E-kirjavahetus Tallink SPA & Conference Hoteliga: 

a. 12.09.2014 Kristi Lepik e-kiri Jonatan Heinap’le 

b. 12.09.2014 Jonatan Heinap e-kiri Kristi Lepik’ule 

c. 15.09.2014 Kristi Lepik e-kiri Jonatan Heinap’le 

d. 23.09.2014 Kristi Lepik e-kiri Jonatan Heinap’le 

e. 23.09.2014 Jonatan Heinap e-kiri Kristi Lepik’ule 

f. 23.09.2014 Kristi Lepik e-kiri Jonatan Heinap’le 

g. 23.09.2014 Jonatan Heinap e-kiri Kristi Lepik’ule 

24. E-kirjavahetus Sokos Hotel Viruga: 

a. 12.09.2014 Jonatan Heinap e-kirja projekt 

b. 18.09.2014 Siiri Mark e-kiri Jonatan Heinap’le 

c. 08.10.2014 Laime Riisimäe e-kiri Kersti Kont’ile 

d. 13.10.2014 Kersti Kont e-kiri Laime Riisimäe’le 

e. 13.10.2014 Laime Riisimäe e-kiri Kersti Kont’ile 

f. 14.10.2014 Siiri Mark e-kiri Kersti Kont’ile 

g. 14.10.2014 Kersti Kont e-kiri Jonatan Heinap’le 

h. 24.10.2014 Jonatan Heinap e-kiri Siiri Mark’le 

i. 24.10.2014 Siiri Mark e-kiri Jonatan Heinap’le 

j. 24.10.2014 Jonatan Heinap e-kiri Siiri Mark’le 
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VIII KULTUURIKATLA HOONESISESTE KOMMUNIKATSIOONISÜSTEEMIDE/VÕRKUDE EHITUSHANGE 

(A) KOKKUVÕTE 

297. Kaasuse lühikirjeldus. Sihtasutus Tallinna Kultuurikatel (edaspidi Hankija) korraldas  

Kultuurikatla hoonesiseste kommunikatsioonisüsteemide/võrkude ehitushanke. Hankel tunnistati 

esmalt edukaks Riito Ehituse AS, kuid seejärel esitatud vaidlustuse alusel tunnistati Riito Ehituse 

AS pakkumus mittevastavaks. Järgnevalt tunnistati edukaks ühispakkujate Antifire 

Tuleohutuslahendused OÜ ja OÜ Tafrix pakkumus, kuid järgmise esitatud vaidlustuse alusel 

kõrvaldati ühispakkujad menetlusest. Viimaks tunnistati edukaks ning sõlmiti hankeleping 

ühispakkujatega OÜ Astlanda Ehitus ning Ehitusfirma Rand ja Tuulberg. 

 

298. Esitatud küsimused.  

Kas Sihtasutus Kultuurikatel tegevus Riito Ehituse AS pakkumuse mittevastavaks tunnistamisel 

ning ühispakkujate Tuleohutuslahendused OÜ ja OÜ Tafrix hankemenetlusest kõrvaldamisel on 

olnud õiguspärane? Kas Sihtasutus Kultuurikatel tegevus ühispakkujate OÜ Astlanda Ehitus ning 

Ehitusfirma Rand ja Tuulberg pakkumuse edukaks tunnistamisel ja hankelepingu sõlmimisel on 

olnud õiguspärane? 

 

299. Vastused esitatud küsimustele. Hankija on õiguspäraselt tuvastanud RIITO Ehituse AS 

pakkumuse mittevastavuse kuivõrd pakkumuses ei sisaldanud töid, mis hankedokumentide 

kohaselt olid nõutud. Hankija on pakkumuse õiguspäraselt RHS § 47 lg 2 alusel tagasi lükanud. 

 

Hankija on õiguspäraselt kõrvaldanud hankemenetlusest Antifire Tuleohutuslahendused OÜ ja 

OÜ Tafrix-i RHS § 38 lg 1 p 6 alusel. Ühispakkujad on esitanud valeandmeid vastamaks HT p 

II.2.3) kvalifitseerimistingimusele. Valeandmeid arvestamata jättes ei ole Antifire 

Tuleohutuslahendused OÜ ja OÜ Tafrix puhul täidetud HT p II.2.3) tingimus osas, mis nõudis viie 

aasta jooksul hankelepingu esemega sarnaste tööde teostamist vähemalt 3 000 000 euro 

ulatuses.  

 

Astlanda ja Rand&Tuulberg pakkumuse edukakas tunnistamine oli õiguspärane, kuivõrd 

ühispakkujad olid ainsad kvalifitseeritud pakkujad, kelle pakkumus oli ka hankija käskkirjaga nr 

6.-3/165 vastavaks tunnistatud. Seega oli hankijal võimalik tunnistada edukaks ainult Astlanda ja 

Rand&Tuulberg pakkumus ning sõlmida nendega hankeleping.  

 

(B) FAKTILISED ASJAOLUD 

 Riigihanke nr 153723 korraldamine, pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks 

tunnistamine ja edukaks tunnistamine 

300. Sihtasutus Tallinna Kultuurikatel kuulutas välja Kultuurikatla hoonesiseste 

kommunikatsioonisüsteemide/võrkude ehitushanke 01.07.2014. Pakkumuste esitamise kuupäev 

oli 29.08.2014 kell 14.00. Tegemist oli e-menetlusega, kus pakkumused tuli esitada riigihangete 

registris. Hankija poolt 29.08.2014 koostatud pakkumuste avamise protokolli kohaselt esitasid 

pakkumused 4 pakkujat: ühispakkujad Antifire Tuleohutuslahendused OÜ ja OÜ Tafrix (edaspidi 

Antifire ja Tafrix); RIITO Ehituse AS; ühispakkujad OÜ Astlanda Ehitus ja AS Ehitusfirma Rand 

ja Tuulberg (edaspidi Astlanda ja Rand&Tuulberg); Caverion Eesti AS.  
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301. Pakkumuste avamise protokolli kohaselt esitas odavaima pakkumuse RIITO Ehituse AS 

(1 978 793,10 EUR). Teisena parima pakkumuse Antifire ja Tafrix (2 943 489,62 EUR). 

Kolmandana parima pakkumuse Astlanda ja Rand&Tuulberg (3 146 664,15 EUR). Neljandana 

parima pakkumuse Caverion Eesti AS 3 494 681,40 EUR).  

 

302. Hankija on oma 03.09.2014 käskkirjaga nr 6.-3/159 kvalifitseerinud Antifire ja Tafrix-i, RIITO 

Ehituse AS-i ning Astlanda ja Rand&Tuulberg-i. Hankija on RHS § 39 lg 1, 41 ja § 41 lg 3 alusel 

jätnud kvalifitseerimata Caverion Eesti AS. Hankija käskkirja nr 6.-3/159 vaidlustatud ei ole.  

 

303. Hankija 15.09.2014 käskkirjaga nr 6.-3/161 p-ga 1 on tunnistatud vastavaks Antifire ja Tafrix 

pakkumus; RIITO Ehituse AS pakkumus; Astlanda ja Rand&Tuulberg pakkumus. Käskkirja p-ga 

2 on tunnistatud edukaks RIITO ehituse AS pakkumus, kui madalaima maksumusega pakkumus 

(RHS § 50 lg 1 ja 3). 

 

304. 24.09.2014 vaidlustasid Antifire ja Tafrix hankija käskkirja nr 6.-3/161 Ühispakkujad olid 

seisukohal, et edukaks tunnistatud RIITO Ehitus AS pakkumus on põhjendamatult madal ja tuleb 

tagasi lükata. Hankija tunnistas oma 07.10.2014 käskkirjaga nr.3.-6/163 kehtetuks RIITO Ehituse 

AS vastavaks ja edukaks tunnistamise. Arvestades vajadust hinnata uuesti RIITO Ehituse AS 

pakkumuse vastavust, tekkisid hankijal küsimused ka teiste pakkumuste vastavuse osas. 

Eelnevast lähtuvalt tunnistas hankija oma 13.10.2014 käskkirjaga nr 6.-3/164 kehtetuks oma 

varasema käskkirja nr 6.-3/161 osas, millega olid vastavaks tunnistatud ka teiste kvalifitseeritud 

pakkujate pakkumused. Hankija poolt vaidlustatud käskkirja kehtetuks tunnistamise tõttu jättis 

vaidlustuskomisjon vaidlustuse läbi vaatamata.  

 

305. Hankija 21.10.2014 käskkirjaga nr 6.-3/165 p-ga 1 ja 2 tunnistati vastavaks teiste pakkujate 

pakkumused peale RIITO Ehituse AS pakkumuse. Käskkirjaga p-ga 4 tunnistati edukaks 

ühispakkujad Antifire ja Tafrix pakkumus, kui madalaima maksumusega pakkumus (RHS § 50 lg 

1 ja 3). 

 

306. Hankija käskkirja nr 6.-3/165 peale esitasid vaidlustuse Astlanda ja Rand&Tuulberg. 

Ühispakkujad olid seisukohal, et edukaks tunnistatud pakkujad on esitanud kvalifitseerumiseks 

valeandmeid. Hankija esitas 03.11.2014 kirjaga nr 1/979 edukaks tunnistatud pakkujatele 

täiendava selgitustaotluse seoses kvalifikatsiooni tõendamisega. Edukaks tunnistatud pakkujad 

esitasid täiendavad tõendid ja seisukohad 06.11.2014, kuid hankija hinnangul ei olnud tegemist 

piisavate tõenditega. Seetõttu andis hankija oma 07.11.2014 kirjaga edukaks tunnistatud 

pakkujatele täiendava võimaluse tõendada enda vastavust kvalifitseerimistingimustele. Samuti 

pöördus hankija edukaks tunnistatud pakkujate viidatud referentsobjekti peatöövõtja Skanska AS 

poole täiendava info saamiseks. Hankija sai viimased vastused 11.11.2014.  

 

307. 13.11.2014 toimus vaidlustuskomisjonis istung arutamaks ühispakkujate esitatud vaidlustust.  

Edukaks tunnistatud pakkujad istungile ei ilmunud.  

 

308. Hankija 17.11.2014 käskkirjaga nr 6.-3/167 kõrvaldati edukaks tunnistatud Antifire ja Tafrix 

hankemenetlusest valeandmete esitamise tõttu ning tunnistati edukaks Astlanda ja 

Rand&Tuulberg pakkumus. Astlanda ja Rand&Tuulberg võtsid see järel esitatud vaidlustuse 

tagasi ja see jäi vaidlustuskomisjoni poolt läbi vaatamata.  
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309. Täiendavate materjalide hulgas esitatud riigihangete registri väljavõttest nähtub, et hankija esitas 

17.11.2014 pakkujate esindajatele (Astlanda ja Rand&Tuulberg ning Antifire ja Tafrix) 

ettepanekud pakkumuste jõusoleku tähtaja pikendamiseks. Esitatud riigihangete registri 

väljavõttest nähtuvalt on pakkumuste jõusoleku tähtaja pikendamise ettepanekule vastanud ainult  

Astlanda ja Rand&Tuulberg. 

 

310. 27.11.2014 esitasid Antifire ja Tafrix hankija käskkirja nr 6.-3/167 peale vaidlustuse. Vaidlustuse 

esitamise päeval lõppes vaidlustajate pakkumuse jõusolek ning seega jättis vaidlustuskomisjon 

vaidlustuse läbi vaatamata. 

 

(C) ANALÜÜS 

 RIITO Ehituse AS pakkumuse mittevastavaks tunnistamine 

311. Antifire ja Tafrix 25.09.2014 esitatud vaidlustuse tõttu on Hankija oma käskkirjaga nr 6.-3/163 

otsustanud iseseisvalt osaliselt kehtetuks tunnistada käskkirja nr 6.-3/161, millega tunnistati 

vastavaks ja edukaks RIITO Ehitus AS pakkumus. Samuti tunnistas hankija oma 13.10.2014 

käskkirjaga nr 6.-3/164 kehtetuks varasema käskkirja nr 6.-3/161 osas, millega olid vastavaks 

tunnistatud ka teiste kvalifitseeritud pakkujate pakkumused. Täiendava pakkumuste kontrolli 

tulemusena tunnistas hankija käskkirjaga nr 6.-3/165 vastavaks kõikide teiste kvalifitseeritud 

pakkujate pakkumused peale RIITO Ehituse AS-i oma ning edukaks Antifire ja Tafrix pakkumuse. 

 

312. Eelnevast lähtuvalt on hankija teinud RIITO Ehituse mittevastavaks tunnistamise etapis kaks 

eraldiseisvat kehtetuks tunnistamise otsust. Hindamaks hankija tegevuse õiguspärasust tuleb 

analüüsida, kas hankijal oli õigus riigihangete seaduse kohaselt kehtetuks tunnistamise otsuseid 

teha. Esmalt tuleks analüüsida, kas hankija kehtetuks tunnistamise otsused on formaalselt 

õiguspärased.  

 

313. Hankija pole käesolevaks hetkeks edastanud oma käskkirja nr 6.-3/163, kuid käskkirja nr 6.-3/164 

andmise õigusliku alusena on hankija viidatud RHS §-le 3 p 2 ja §-le 54 lg 1 ning HMS §-le 66 lg 

2 p 1. Hankija ei ole seega viidanud oma käskkirja õigusliku alusena ühelegi rikkumisele, kuid 

viitega HMS §-le 66 lg 2 p 1 on  hankija asunud ise seisukohale, et tema käskkiri nr 6.-3/161 oli 

andmise ajal õiguspärane ning selle kehtetuks tunnistamisel peab lähtuma HMS §-st 66 lg 2. 

 

314. Siinkohal tuleb tähelepanu juhtida, et HMS § 2 lg 2 kohaselt ei ole riigihangete teostamise näol 

tegemist haldusmenetlusega HMS mõttes. Riigikohtu halduskolleegium oma 04.10.2006. otsuses 

nr 3-3-1-58-06 leidnud, et riigihankemenetlus on küll avalik-õiguslik, kuid haldusmenetluse 

seadus sellele üldiselt ei laiene. Erandina laienevad riigihanke pakkumismenetlusele 

haldusmenetluse seaduses sätestatud haldusakti vorminõuded. Riigihankemenetluses tehtud 

hankija otsuse kvalifitseerumist haldusaktiks on kinnitanud Riigikohus ka oma 26.03.2008. 

otsuses nr 3-3-1-7-08. Sellele vaatamata laieneb hankemenetluses tehtud hankija otsustele HMS 

regulatsioon väga piiritletud olukordades sh näiteks hankija otsuse kui haldusakti 

põhjendamiskohustusele. Seevastu aga HMS-s ette nähtud haldusakti muutmise ja kehtetuks 

tunnistamise regulatsiooni (HMS § 64 jj)  kohaldatavus pole kohtupraktikas kinnitamist leidnud. 

Seega tuleb HMS § 2 lg-s 2 sätestatud üldreegli kohaselt asuda seisukohale, et hankija ei pea 

arvestama HMS § 64 jj sätteid oma otsuste kehtetuks tunnistamisel. Seega ei ole asjakohane ka 

hankija viide  käskkirjas nr 6.-3/164 HMS §-le 66 lg 2.  
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315. Käesoleval juhul on hankija oma käskkirja nr 6.-3/161 kehtetuks tunnistamisel uute käskkirjadega 

olnud positsioonis, kus hankijal puudus selgus, kas kehtetuks tunnistatav käskkiri on 

õigusvastane või mitte kuid ilmnenud uue informatsiooni valguses peeti vajalikuks vastav käskkiri 

kehtetuks tunnistada, et saaks käskkirja aluseks olevaid asjaolusid õiguspäraselt veelkordselt 

kontrollida. Kehtetuks tunnistamise hetkel õigusvastasuse küsimuses ebaselge olukorra 

esinemine nähtub näiteks asjaolust, et hankija on oma käskkirjas nr 6.-3/164 märkinud: 

„Arvestades vajadust uuesti hinnata AS RIITO Ehituse pakkumuse vastavust tekkisid hankijal ka 

küsimused teiste pakkumuste vastavusest /…/“. 18.12.2015 toimunud intervjuus Kadri 

Matteusega selgitas viimane:“ Peale VAKO istungit, kui olime saanud RIITO kirjalikud selgitused, 

mis olid kahtlased ja peale nende istungil esinemist otsustasime ikkagi kontrollida pakkumuse 

sisulist vastavust. Riito esindaja ütlused andsid mõista, et nad tegelikkuses ei ole arvestanud 

suurte osadega pakkumuses ja seega nende pakkumus ei vastanud hanke tingimustele. Alguses 

tunnistasime kehtetuks ainult Riito pakkumuse. Aga seejärel otsustasime ka teistelt pakkujatel 

küsida, et ega eksimusi ei ole. Teiste osas tunnistasime kehtetuks varasema käskkirja, sest muidu 

oleks olnud kummaline küsida pakkujatelt selgitusi nende pakkumuste kohta, kui iseenesest on 

olemas jõus olev käskkiri pakkumuste vastavuse kohta.“ Eelnevast lähtuvalt puudus hankijal 

selgus käskkirja nr 6.-3/161 õigusvastasuse osas ning hankija asus käskkirja aluseks olevaid 

asjaolusid uuesti kontrollima ja tunnistas selleks otstarbeks algse käskkirja kehtetuks.  

 

316. Vaidlustuskomisjon on oma 09.02.2015 otsuses nr 18-15/144203 leidnud, et Hankija otsuste 

kehtetuks tunnistamise põhjenduseks ei saa olla pelgalt fakti konstateerimine, et otsuste peale 

on esitatud vaidlustus vaidlustuskomisjonile ning Hankija arvates ei ole võimalik kontrollida 

otsuste õiguspärasust vaidlustusele vastuse esitamise tähtaja jooksul. Otsus, mille põhjendusena 

viidatakse üksnes Vaidlustajast ja tema pakkumusest sõltumatutele välistele asjaoludele 

(käesoleval juhul vajadus kontrollida pakkumuste vastavust tulenevalt vaidlustuse esitamisest), 

ei saa käsitleda põhjendatud otsusena, kuna see ei võimalda pakkujal mõista, miks tema suhtes 

tehtud positiivsed otsused (käesoleval juhul Ühispakkujate pakkumuse vastavaks ja edukaks 

tunnistamine) kehtetuks tunnistatakse ega võimalda ka hilisemat sisulist kontrolli otsuse 

õiguspärasuse üle. Järelikult ei saa ainult vaidlustuse esitamise fakt olla aluseks hankija otsuste 

kehtetuks tunnistamiseks vaid selleks peab hankija oma otsust ka sisuliselt põhjendama. Ilma 

sisulise põhjenduseta hankija otsuse kehtetuks tunnistamine ei ole kooskõlas RHS § 3 p-s 2 

kehtestatud riigihanke korraldamise üldpõhimõttega, mille kohaselt on hankija kohustatud tagama 

riigihanke läbipaistvuse ja kontrollitavuse, sest pakkujatel puudub selgus, miks nende suhtes on 

otsus kehtetuks tunnistatud. Arvestades, et käesoleval juhul on hankija oma käskkirjas nr 6.-3/164 

toonud põhjendustena vaid, et „Arvestades vajadust uuesti hinnata AS RIITO Ehituse pakkumuse 

vastavust tekkisid hankijal ka küsimused teiste pakkumuste vastavusest“, võib olla küsitav kas 

hankija on täitnud oma põhjendamiskohustuse piisaval määral. Siiski tuleb arvestada, et hankija 

oli sattunud olukorda, kus oli tekkinud reaalne kahtlus, et esitatud pakkumused ei vasta hanke 

tingimustele ning pakkumustes esineb tõsiseid puudujääke. On põhjendatud, et hankija asus 

sellises situatsioonis kahtluste kõrvaldamiseks või kinnitmiseks küsima täiendavaid selgitusi 

pakkujatelt ning selle menetlusfaasi käivitamiseks tunnistas esmalt kehtetuks oma esialgse 

pakkujate vastavaks tunnistamise käskkirja nr 6.-3/161. Hankija oleks siiski saanud oma käskkirja 

nr 6.-3/164 andmist sisulisemalt põhjendada vältimaks  otsuste vastuolu RHS § 3 p-ga 2. 

Seejuures tuleb siiski arvestada, et hankijal oli RHS kontekstis formaalselt õigus oma esialgne 

pakkujate vastavaks ja RIITO pakkumuse edukaks tunnistamise käskkiri kehtetuks tunnistada 

tulenevalt õigustatud kahtlustest pakkumuste vastavuse osas.  
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317. Hankija 21.10.2014 käskkirjast nr 6.-3/165 järeldub, et hankija on teostanud sisulist kontrolli 

käskkirja nr 6.-3/161 õiguspärasuse üle pärast selle kehtetuks tunnistamist ning käskkirjaga nr 6.-

3/165 on hankija tunnistanud vastavaks kõikide teiste pakkujate pakkumused ning tunnistanud 

RIITO Ehituse AS pakkumuse mittevastavaks. Seega on hankija sisulise kontrolli tulemusena 

leidnud, et kõigi teiste pakkujate pakkumused siiski vastasid hanketeates ja hankedokumentides 

sätestatud tingimustele.  

 

318. RIITO Ehituse AS pakkumuse mittevastavaks tunnistamise protsessi formaalse poole pealt saab 

ülaltoodust lähtuvalt asuda seisukohale, et hankija tegutsemine seoses käskkirja nr 6.-3/161 

kehtetuks tunnistamisega hilisemate käskkirjadega on olnud formaalselt õiguspärane, kuid 

maandamaks riske, et kehtetuks tunnistamise käskkirjade puhul esineb vastuolu RHS § 3 p-ga 

2, tuleks tulevikus halduspraktika parandamise eesmärgil hankijal põhjalikumalt täita oma 

põhjendamiskohustust. RIITO Ehituse AS pakkumuse mittevastavaks tunnistamise sisulise 

õiguspärasuse osas on riigihangete seaduse kontekstis oluline, kas RIITO Ehitus AS pakkumus 

on õiguspäraselt tunnistatud hankija käskkirjaga nr 6.-3/165 mittevastavaks ning seetõttu 

hankemenetlusest kõrvaldatud RHS § 47 lg 1 ja lg 9 alusel.  

 

319. Hankija on RIITO Ehituse AS pakkumuse tunnistanud mittevastavaks kuivõrd viimase 

pakkumuses ei sisaldu pakkumust olulisele osale töödest, mida hankedokumentide kohaselt 

nõuti.  

 

320. HD p.5.5 kohaselt peab pakkumus sisaldama ehitustööde kalkulatsiooni täpsusastmes, mis 

võimaldab hinnata pakkumuse vastavust tehnilises kirjelduses ja hankedokumendis toodud 

nõuetele. Täiendus 16.07.2014: Kalkulatsioonile tuleb lisada töömahtude loetelu ehituskulude 

liigituse juhendi alusel (EVS 885), milles oleks välja toodud tehnilised tööde mahud. HD p.5.6 

kohaselt peab pakkuja pakkumuse tegemisel arvesse võtma, et ehitustööde mahu hulka tuleb 

arvestada ka need tööd, mida ei ole hankedokumentides ja selle lisades kirjeldatud, kuid mis on 

hea ehitustava kohaselt tellitavate ehitustööde teostamiseks vajalikud. Eelnevast lähtudes pidi 

pakkuja oma pakkumuses täpselt kajastama tehtavad tööd ning juhul, kui pakkuja pakutavate 

tööde hindamisel eksis, kujunes ebaõigesti ka pakkumuse terviklik hind.  

 

321. Täiendavate materjalide hulgas esitatud väljavõttest riigihangete registrist nähtub, et hankija on 

29.08.2014 esitanud RIITO Ehitus AS-le selgitused pakkumuse tagasilükkamisele. Teates 

põhjendatakse otsust järgnevalt: Hindamiskomisjon on seisukohal, et RIITO Ehituse AS 

pakkumus ei vasta sisuliselt hankedokumentidele kuna: 1) Pakkuja ei ole näinud ette kululiiki 746“ 

Piksekaitse ja maandus“. Hankedokumentides on nimetatud tööd joonisel 1304EL0101 ja 

varemtehtud tööde teostusjoonised. Pakkuja kinnitas, et joonis on jäänud tähelepanuta ning 

pakkumus nimetatud ehitustööd ei sisalda 2) Hankedokumentides on joonis 1304EL08VLTPA“ 

Valgustite loetelu“, muuhulgas on märgitud valgustite tüüp ja tootja. Hankedokumentide kohaselt 

võis pakkuda samaväärseid tooteid. Pakkuja väljendas vaidlustusmenetluses 29.09.14 ja 

täiendavas selgituses 20.10.14, et ta ei ole pakkunud RHSi mõtteid samaväärseid tooteid vaid 

analoogtooteid (alternatiivlahendus), mis aga ei olnud käesolevas hankes lubatud. Pakkumus on 

seega mittevastav 3) pakkuja ei ole pakkunud tellingute ja töölavade kulu valgustite paigaldamisel 

(lisaks sellele, et pakutavad valgustid on ka ise mittevastavad 4) pakkuja ei ole pakkumuses 

arvestanud lepingu erikuludega (kindlustused, tagatised), mis on hankelepingu kohaselt 

nõutavad. Eelpool toodud põhjendustel ei vasta RIITO Ehituse AS pakkumus hankedokumendile 

ning tuli RHS § 47 lg 2 I lause alusel tagasi lükata. Seadus ei võimalda hankijal käesoleval juhul 

ka kaalutlusõigust rakendada. Täiendatud materjalide hulgas sisalduvast infovahetusest RIITO 
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Ehitus AS-ga nähtub, et hankija on korrektselt viidanud RIITO Ehitus AS selgitustele, millega on 

puudusi tunnistatud. 

 

322. Eelnevast lähtuvalt ei vastanud RIITO Ehitus AS pakkumus hankedokumentides seatud nõuetele 

ning tuli RHS § 47 lg 2 alusel tagasi lükata, mida hankija on sisuliselt oma käskkirjaga nr 6.-3/165 

ka teinud. Riigikohtu otsuse nr 3-3-1-24-13 kohaselt (vt ka Euroopa Kohtu otsus nr C-599/10) 

tuleb küll silmas pidada, et hankija peab andma võimaluse pakkujale puudust selgitada, kui 

hankija leiab, et selgitustega saab puuduse kõrvaldada. Samas on Riigikohus selgelt möönnud, 

et täiendavad andmed ja selgitused pakkumuse tehniliste üksikasjade ning pakkumuses ära 

toodud hinna ja muude lepingutingimuste kohta võivad pakkumust sisuliselt muuta ja selgituste 

küsimisega on keelatud muuta pakkumuses esitatud andmeid hinna ja lepingu täitmise tingimuste 

kohta. Käesoleval juhul, kus RIITO Ehitus AS pakkumuses puudusid terviklikus mahus vajalikud 

tööd ning see mõjutas ka pakkuja pakutud hinda, oli tegemist olukorraga, kus pakkumuses 

esinenud puudusi ei oleks saanud kõrvaldada ning hankija ei pidanud täiendavaid selgitusi ega 

dokumente küsima. Tegemist oli pakkuja hoolsuskohustusega ning selle rikkumise eest vastutab 

pakkuja. 

 

323. RIITO Ehituse AS pakkumuse maksumuse osas tuleb märkida, et pakutud maksumus 

1 978 793,10 EUR oli märgatavalt madalam kui teistel kvalifitseeritud pakkujatel. RIITO Ehituse 

AS pakkumuse maksumus oli ligikaudu 960 000 eurot (so 33%) madalam kui ühispakkujatel 

Antifire ja Tafrix ning ligikaudu 1 160 000 eurot (so 37%) madalam kui ühispakkujatel Astlanda ja 

Rand&Tuulberg. Antud juhul aga ei ole hankija määranud hanketeates hanke eeldatavat 

maksumust, mis on RHS § 48 lg 1 kohaselt pakutud hinna võrdlemise aluseks. 

Vaidlustuskomisjon on ka oma 30.04.2014 otsuses nr 61-14/148880 asunud seisukohale, et RHS 

§ 48 lg 1 seab pakkumuse põhjendamatult madala maksumuse tuvastamise seosesse nimelt 

hankelepingu eeldatava maksumusega, mistõttu tuleb jätta tähelepanuta Vaidlustaja võrdlused 

hankemenetluses esitatud pakkumuste keskmise maksumusega. Seega ei saa hankijale ette 

heita tegevusetust RHS § 48 lg 1 kohaste selgituste küsimata jätmist. Samas tagamaks paremat 

halduspraktikat tulevikus tuleb silmas pidada, et märgatavalt erineva hinnaga pakkumuse osas 

peaks hankija kontrolli kohustus olema intensiivsem st. pakkumuse vastavuse kontrollimisel 

tuleks erilist tähelepanu osutada asjaolule, kas pakkuja on täitnud korrektselt hankedokumentides 

seatud tingimused. Käesoleval juhul oleks intensiivsema kontrolli teostamisel olnud tõenäolisem 

RIITO Ehituse AS pakkumuse mittevastavause tuvastamine esmasel pakkumuste kontrollimisel, 

mitte hilisemas faasis.  

 

 Antifire Tuleohutuslahendused OÜ ja OÜ Tafrix ühispakkumuse menetlusest kõrvaldamine 

324. Hankija 21.10.2014 käskkirjaga nr 6.-3/165 tunnistati vastavaks kõikide teiste pakkujate 

pakkumused peale RIITO Ehituse AS pakkumuse ning edukaks Antifire ja Tafrix pakkumus, kui 

madalaima maksumusega pakkumus. 03.11.2014 esitasid hankija käskkirja nr 6.-3/165 peale 

vaidlustuse Astlanda ja Rand&Tuulberg. Ühispakkujad olid seisukohal, et edukaks tunnistatud 

pakkujad on esitanud kvalifitseerumiseks valeandmeid. Hankija 17.11.2014 käskkirjaga nr 6.-

3/167 kõrvaldati edukaks tunnistatud ühispakkujad Antifire ja Tafrix hankemenetlusest 

valeandmete esitamise tõttu ning tunnistati edukaks Astlanda ja Rand&Tuulberg pakkumus.  

 

Eelnevast lähtuvalt on hankija ühispakkujate Antifire ja Tafrix menetlusest kõrvaldamise etapis 

muutnud oma seisukohta ühispakkujate kvalifitseerimise osas ning otsustanud ühispakkujate 
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pakkumuse kõrvaldada riigihankemenetlusest RHS § 38 lg 1 p 6 alusel. Seega tuleb järgnevalt 

analüüsida, kas ühispakkujate menetlusest kõrvaldamine on olnud õiguspärane.  

 

325. Formaalse poole pealt tuleks tähelepanu juhtida asjaolule, et erinevalt hankija käskkirjast nr 6.-

3/164 ei ole hankija oma käskkirjas nr 6.-3/167 viidanud enam HMS-st tulenevale alusele. Seega 

on hankija õiguspäraselt asunud oma otsust kehtetuks tunnistama tuginedes riigihangete 

seadusest tulenevale regulatsioonile. Formaalsest aspektist tuleb täiendavalt välja tuua, et kuigi 

hankija on oma käskkirjaga nr 6.-3/167 tunnistanud kehtetuks oma varasema käskkirja nr 6.-

3/165 osas, millega tunnistati vastavaks ja edukaks Antifire ja Tafrix pakkumus, siis on kehtetuks 

tunnistamata jäänud hankija 03.09.2014 käskkiri nr 6.-3/159 osas, millega kvalifitseeriti Antifire ja 

Tafrix. Seega on tekkinud olukord, kus ühest küljest on ühispakkujad hankemenetlusest 

kõrvaldatud seoses asjaoluga, et viimased on esitanud valeinformatsiooni kvalifitseerumiseks, 

kuid kehtetuks pole tunnistatud hankija otsust, millega ühispakkujad esialgselt kvalifitseeriti. 

Halduspraktika parandamise eesmärgil tuleks tähele panna, et pakkuja hankemenetlusest 

kõrvaldamisel tuleks kehtetuks tunnistada nii pakkuja kvalifitseerimise kui ka vastavaks 

tunnistamise otsus. RHS § 38 lg 1 p 6 kohaselt ei sõlmi hankija hankelepingut isikuga ja kõrvaldab 

hankemenetlusest pakkuja, kes on esitanud hankemenetluses valeandmeid. RHS § 38 lg 7 

kohaselt pakkuja või taotleja hankemenetlusest kõrvaldamisel käesolevas paragrahvis sätestatud 

alustel teeb hankija sellekohase põhjendatud kirjaliku otsuse.  

 

326. Hankija on käskkirjaga nr 6.-3/167 kõrvaldanud Antifire ja Tafrix hankemenetlusest valeandmete 

esitamise tõttu ning käskkirja lisas 1 on toodud faktiliste asjaolude kirjeldus ja õiguslik põhjendus 

RHS § 38 lg 7 nõutu kohaselt. Käskkirja õiguslikest põhjendustest nähtub hankija ja pakkuja 

vahelise suhtluse kronoloogia ning sisu, mille pinnalt on hankija jõudnud seisukohale, et Antifire 

ja Tafrix on esitanud pakkumuse koosseisus valeandmeid. Järgnevalt hinnatakse hankija 

õiguslike põhjenduste ja pakkuja esitatud info tõlgendamise korrektsust.  

 

327. Hanketeate p II.2.3) kohaselt /…/ pidi pakkuja olema hanketeate riiklikus riigihangete registris 

avaldamise kuupäevale eelneva viie aasta jooksul teostanud sarnaseid ehitustöid vähemalt 

3 000 000 EUR ulatuses ilma käibemaksuta. Sarnaseks ehitustööks loetakse hoonete 1) elektri 

nõrk- ja tugevvoolupaigaldise, 2) ventilatsioonitorustike ja 3) sprinklersüsteemi ehitustöid 

(olenemata ehitise kasutusotstarbest). Pakkuja peab olema teostanud sarnaseid ehitustöid 

viimase viie aasta jooksul kogumahus vähemalt 3 000 000 EUR, sh ei tohi ühte liiki eriosade töid 

(nt elektri nõrk- ja tugevvoolupaigaldiste ehitustöid) olla teostatud vähem kui 400 000 EUR 

ulatuses (käibemaksuta). Kui pakkuja poolt referentsiks esitatud leping sisaldab ka muud liiki töid 

peale sarnaste ehitustööde, peab pakkuja lepingute loetelus välja tooma sarnaste ehitustööde 

osa lepingu kogumaksumusest. Pakkuja peab olema nimetatud tööd teostanud sõlmitud 

lepingute ja hea tava kohaselt. 

 

328. Kuivõrd hanketeade avaldati riigihangete registris 01.07.2014, siis algas HT p II.2.3) nimetatud 

viie aastane periood 01.07.2009. Seega kvalifitseerimistingimustele vastav pakkuja pidi olema 

alates 01.07.2009 teostanud sarnaseid ehitustöid vähemalt 3 000 000 EUR ulatuses.  

 

329. Täiendavate materjalide hulgas on esitatud Astlanda ja Rand&Tuulberg 29.10.2014 taotlus nr K-

96 hankijale, mille kohaselt RHS § 54 lg 2 p 3 alusel soovitakse edukaks tunnistatud 

ühispakkujate pakkumuse esitamist koos kvalifikatsiooni tõendavate dokumentidega. Samuti 

nähtub täiendavatest materjalidest, et Astlanda ja Rand&Tuulberg on 03.11.2014 hankijale 

edastatud märgukirja, mille kohaselt ei ole hankija Antifire ja Tafrix kvalifitseerimise dokumente 
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neile esitanud, kuid neil on ehitusturul tegutsevate ja seda tundvate ettevõtjatena põhjust arvata, 

et edukate pakkujate poolt viidatud referentsobjekt ei saa tõendada vastavust 

kvalifitseerimistingimustele. Astlanda ja Rand&Tuulberg on märgukirjas viidanud, et eelduslikult 

on Tafrix kasutanud referentsina Karulaugu tn kortermajade ehitust, kuid nimetatud projekt ei 

olnud ehitatud üleüldse referentsperioodi sees. Kasutusload Karulaugu tn kortermajadele 

väljastati 15.10.2008, millele on viide ka Tafrix kodulehel. Seega leiti, et ühispakkujad on 

eelduslikult esitanud valeandmeid.  

 

330. Samal päeval märgukirjaga, so 03.11.2014, on hankija vastanud Astlanda ja Rand&Tuulberg 

29.10.2014 esitatud taotlusele nr K-96, milles on selgitatud aluseid ja kaalutlusi eduka pakkuja 

valimisel ning mh on kirjale lisatud ka ühispakkujate poolt esitatud kvalifikatsiooni tõendavad 

dokumendid, kust on Antifire ja Tafrix-ga konsulteerides eemaldatud ärisaladused. Hankija kirjaga 

koos esitatud lisast 5 „Vorm 2 – lepingute nimekiri“ nähtub, et Antifire ja Tafrix on esitanud kokku 

7 referentsobjekti ning nende hulgas ka Karulaugu tn kortermajade ehitus. Seega tuleb 

alljärgnevalt kontrollida, kas vormil 2 esitatud referentsobjektid täidavad HT p II.2.3) esitatud 

kvalifitseerimistingimuse ainult koos Karulaugu tn kortermajade referentsiga või ka ilma selleta.  

 

331. Vormil 2 esitatud informatsiooni kohaselt on ühispakkujad Antifire ja Tafrix esitanud 

referentsobjektid nii, et Tafrixi teostatud objektid tõendavad tugev/nõrkvoolu ning 

ventilatsioon/jahutus tööde teostamist ning Antifire teostatud objektid tõendavad 

sprinklersüsteemide tööde teostamist. Vormil 2 kajastub, et Karulaugu kortermajade osas on 

Tafrix tugev/nõrkvoolu töid teinud summas 0,76 mln eurot ning ventilatsioon/jahutus töid summas 

0,1 mln ning leping on sõlmitud 01.juuni 2009 – 08. 2010. Siinkohal tuleb tähel panna, et Tafrix 

on esitanud lisaks Karulaugu kortermajade referentsile (veel 3 objekti, kus on teostatud 

tugev/nõrkvoolu töid kokku summas 0,95 mln eurot ning ventilatsioon/jahutus töid kokku 

summas  0,7 mln eurot. Seega täidavad esitatud referentsobjektid ilma Karulaugu tn 

kortermajade referentsita HT p II.2.3) nõude selles osas, et ühte liiki eriosade töid on teostatud 

üle 400 000 euro väärtuses. Eeldades, et kõik vormil 2 esitatud Antifire referentsid puudutavad 

sprinkelrsüsteemide töid, siis on selles osas kokku teostatud töid summas 1,25M eurot, mis 

täidab samuti HT p II.2.3) nõude selles osas, et ühte liiki eriosade töid on teostatud üle 400 000 

euro väärtuses. Järgnevalt tuleb seega vaadata, kas kõik esitatud referentobjektide tööd va 

Karulaugu tn kortermajade referents täidavad tingimuse, mille kohaselt pidi töid olema teostatud 

vähemalt 3 000 000 euro ulatuses. Jättes kõrvale Karulaugu tn kortermajade referentsi on 

ühispakkujad kokku esitanud sarnaseid töid mahus 2,9M eurot (0,95 + 0,7 + 1,25 = 2,9). Seega 

oli Antifire ja Tafrix kvalifitseerimiseks vajalik ka Karulaugu tn korterelamute referentsobjekt, mille 

raames oleks tehtud kas tugev/nõrkvoolu või ventilatsioon/jahutus töid vähemalt summas 0,1 mln 

eurot perioodil 01.07.2009 kuni 01.07.2014. 

 

332. Eelnevast lähtuvalt esitas hankija ühispakkujatele täiendavate tõendite esitamise nõude, millega 

andis võimaluse Astlanda ja Rand&Tuulberg kahtluste ümberlükkamiseks. Selliseks tegevuseks 

annab hankijale õiguse RHS § 39 lg 4. Vaidlustuskomisjon on oma praktikas mh otsuses 58-

11/122113 asunud seisukohale, et RHS § 39 lg 4 kohaselt võib hankija nõuda pakkujalt 

kvalifikatsiooni tõendamiseks esitatud dokumentide sisu selgitamist või selgitamist võimaldavate 

andmete või dokumentide esitamist ning juhul kui esitatud dokumendi alusel jääb Hankijale 

arusaamatuks, kas vaidlustaja kvalifikatsioon HT-s esitatud tingimustele vastab või ei vasta, siis 

võib hankija küsida pakkujalt esitatud dokumentide sisu selgitamist võimaldavaid andmeid või 

dokumente. Seega, kuna käesoleval juhul oli hankijal tekkinud põhjendatud kahtlus, et 

ühispakkujad on pakkumuse koosseisus esitanud referentsobjekti, mis tegelikkuses ei kinnita 
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nende vastavust HT-le, siis oli hankija õigustatud küsima ühispakkujatelt täiendavaid selgitusi 

ning tõendeid.  

 

333. Täiendavate materjalide hulgas esitatud Antifire ja Tafrix 06.11.2014 vastuses hankija päringule 

nr 1/979 on välja toodud järgmised tõendid, mis esitajate hinnangul oleksid pidanud tõendama 

Antifire ja Tafrix vastavust kvalifitseerimisetingimustele:  

a) Töövõtuleping Karulaugu tn kortermajade ehitamiseks (28.05.2007.a töövõtuleping nr 

280507). 

b) Garantiileping 25.07.2008 nr 2008015523 ja selle 27.08.2010 lisa nr 1 

c) Tafrix OÜ kuludokumendid 2011.a veebruari-, märtsi-, oktoobri- ja novembrikuust 

Karulaugu objekti ehitustöödel 

d) Skanska AS ja Tafrix OÜ vahel 31.01.2013.a sõlmitud kohtulik kompromiss Harju 

Maakohtu tsivilasjas nr 2-12-49316 

Antifire ja Tafrix vastusest nähtub, et garantiilepingust ja selle lisast peaks nähtuma, et AS SEB 

Pank on andnud AS-le Skanska garantii OÜ-gu Tafrix 28.05.2007.a sõlmitud töövõtulepingust nr 

280507 tulenevate kohustuste täitmise tagamiseks tähtajaga kuni 26.02.2011. Tafrix OÜ 

kuludokumentidest nähtuvalt on tehtud töid 2011 aasta jooksul ning kohtulikust kompromissist 

nähtub, et poolte vahel on olnud Karulaugu tee 7 objektide osas vaidlus ka 2011. aastal. Seega 

on töid teostatud referentsperioodi sees. 

 

334. Hankija on Antifire ja Tafrix 06.11.2014 vastusele esitanud täiendava päringu, kus on viidatud, et 

esitatud tõendid ei ole piisavad tõendamaks Antifire ja Tafrix vastavust 

kvalifitseerimistingimustele, põhjendades oma vastavat seisukohta järgnevalt:  

a) Teostatud tööde nimekirjas on sarnaste tööde mahuks märgitud tugev/nõrkvool- 0,76 

mln € ja ventilats/jahutus-0,4 mln €. Teie poolt 06.11.2014 esitatud tõendid tööde 

mahtude kohta referentsperioodil (raamatupidamisdokumendid) on kokku summas vaid 

ca 2900 eurot (sh on näha, et kõige suurem arve nr R2111103 ei hõlma isegi käesoleva 

hanke mõistes „sarnaseid töid“ vaid maalritöid), 

b) Teie poolt esitatud garantiikirja koopia ja kompromissi kinnitamise määrus ei tõenda 

mingil moel Tafrix OÜ poolt Karulaugu tn objektil sarnaste ehitustööde teostamist 

kirjeldatud mahus (0,76 + 0,4 milj EUR) referentsperioodil (juuni 2009- juuni 2014). 

335. Antifire ja Tafrix vastuskirjas hankija täiendavale päringule on kinnitatud, et Karulaugu tn 

korterelamu ehitustööd lõpetati sisuliselt alles 2011. aasta lõpuks ning seega on igal juhul 

tegemist referentsperioodi (juuni 2009- juuni 2014) sisse jäävate töödega. Viimast tõendab ka 

31.01.2013.a sõlmitud kohtulik kompromiss. Lisaks märgivad ühispakkujad, et referentsperioodil 

on tehtud kvalifitseerimistingimusele vastavaid töid muudel objektidel ning seega puudus 

ühispakkujatel vajadus valeandmete esitamiseks.  

 

336. Ühispakkuja viidatud Karulaugu tn kortermajade referentsi osas tuleb silmas pidada, et kuigi 

leping sõlmiti varem kui referentsperiood, siis tuleb endiselt kontrollida, kas lepingu raames on ka 

referentsperioodi jooksul töid tehtud. Tallinna Halduskohus on oma asjas nr 3-11-1547 asunud 

seisukohale, et  fakt, et RHS § 41 lg 1 p 2 ei anna hankijale õigust nõuda pakkujalt täidetud 

lepingute lõppemise aja äramärkimist, kinnitab, et seadusandja ei pidanud lepingu täitmise 

seisukohast oluliseks, kas leping on lõppenud või mitte. Vastupidist järeldust ei saa tuletada ka 
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vastustaja viidatud RHS §-st 37 lg 4, mis kohustab hankijat pärast hankelepingu või raamlepingu 

lõppemist esitama riigihangete registrile riigihanke aruannet hankelepingu täitmise kohta, ega 

VÕS §-st 76 lg 3, mis sätestab, et kohustus loetakse kohaselt täidetuks, kui see on täidetud 

täitmise vastuvõtmiseks õigustatud isikule õigel ajal, õiges kohas ja õigel viisil. Eelnevat kohtu 

arutlust saab samuti laiendada RHS §-le 41 lg 1 p 1, mille alusel on käesolevas hankes nõutud 

viimase viie aasta ehitustööde nimekirja. Seega pelgalt asjaolu, et ühispakkujate viidatud 

referentsobjekti leping sõlmiti varem kui HT kohaselt nõutud viie aastane periood ei tähenda, et 

nimetatud referentsobjektil teostatud töid ei tuleks arvesse võtta HT tingimuse täitmise 

kontrollimisel. 

 

337. Eelnevalt õigusarvamuse p-des 333 ja 335 välja toodud Antifire ja Tarfix selgituste kohaselt ei 

saanud siiski olla tõendatud nende vastavus kvalifitseerimistingimustele. Ühispakkujate esimese 

selgituskirja kohaselt on tõepoolest pakkumuses märgitud valesti referentsobjekti töövõtulepingu 

lõppemise kuupäev ning selgitatud, et kuigi ehitustööd pidid lepingu alusel olema üle antud 

hiljemalt 31.05.2008 ehk enne referentsperioodi algust, siis teostati objektil vaeg- ja lisatöid veel 

2011. aastal. Esitatud tõenditest võib järeldada, et aastal 2011 vaeg- ja lisatöid teostati, kuid 

ainuüksi see fakt ei muuda ühispakkujaid vastavaks kvalifitseerimistingimusele. Ühispakkujad 

oleksid pidanud esitama tõendeid, millest oleks nähtunud, et Karulaugu objekti raames oleks 

tehtud kas tugev/nõrkvoolu või ventilatsioon/jahutus töid vähemalt summas 0,1 mln eurot 

referentsperioodil. Seevastu on ühispakkujate poolt 06.11.2014 esitatud tõendid tööde mahtude 

kohta referentsperioodil kokku summas vaid ca 2900 eurot, milles sisalduvad ka tööd, mis ei kuulu 

HT mõistes  „sarnaste tööde“ alla. Seega isegi kui referentsperioodil töid teostati, siis ei ole 

tõendatud, et neid oleks teostatud vajalikus mahus vastamaks kvalifitseerimistingimustele. 

 

338. Mis puudutab ühispakkujate esitatud seisukohta, et OÜ Tafrix on lisaks esitatud referentsobjektile 

teostanud teisi objekte (mis ei kajastu vormil 2), mis kindlasti tõendavad ühispakkujate vastavust 

hanketingimustele, siis selline selgitus ei saa muuta ühispakkujad vastavaks 

kvalifitseerimistingimustele. Riigikohus on oma lahendis 3-3-1-24-13 p-des 22 ja 23 selgitanud, 

et  hankija ei pea pakkujale andma võimalust puuduste kõrvaldamiseks näiteks siis, kui asjaolud 

näitavad, et pakkuja on dokumendid või andmed jätnud esitamata teadlikult. Samuti ei pea hankija 

oletama, kas pakkujal on lisaks esitatud dokumentidele veel dokumente ja andmeid. Seega 

käesoleval juhul on ühispakkujad teinud teadliku otsuse esitades pakkumuse raames 

konkreetsed referentsobjektid ning jätnud lisamata muud teostatud objektid. Pakkumuse 

koosseisus nimetamata referentsobjekte ei ole eelnevast lähtuvalt võimalik kasutada 

kvalifitseerimistingimusele vastamise tõendamiseks, kui pakkumused on hankijale esitatud. 

 

339. Euroopa Kohus on kohtuasjas C-42/13 selgitanud, et eelkõige juhul, kui hankija leiab, et 

dokumendi puudumine ei ole pelgalt vormiline puudus, ei tohi hankija pärast pakkumuse 

esitamise tähtpäeva pakkujal võimaldada seda puudust mis tahes viisil kõrvaldada. Lihtsalt 

erinevate või ebatäpsete andmete esitamise fakti tuvastamisest pakkuja kõrvaldamiseks RHS § 

38 lg 1 p 6 alusel ei piisa, kui pakkuja esitatud andmete alusel nagunii kvalifitseeruks, kuna 

valeandmed peaks olema esitatud raske pettuse toimepanemise eesmärgil. Käesoleval juhul on 

selge, et ühispakkujad ei ole esitanud hankijale selgitusi, mis võimaldaksid hankijal järeldada 

ühispakkujate vastavust HT p II.2.3) tingimusele osas mis nõudis sarnaste tööde teostamist kokku 

vähemalt 3 000 000 euro ulatuses. Seega pakkuja esitatud andmed kinnitasid pakkuja 

mittevastavust kvalifitseerimistingimustele ning hankija tekkinud kahtlusi ei kõrvaldatud ka 

täiendavate selgituste küsimise järel. Seega oli hankija õigustatud pakkujad kõrvaldama 

hankemenetlusest.  
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340. Hankija viited käskkirja nr 6.-3/167 lisas 1 vaidlustuskomisjoni ja kohtu praktikale on asjakohased 

ning toetavad ühispakkujate kõrvaldamist. Hankija viide Tartu halduskohtu lahendile nr 3-12-676 

p-le 23 kinnitab, et RHS § 38 lg 1 p 6 eesmärgiks ei ole kõrvaldada pakkujat, kes vaatamata 

eksitusele pakkumuses siiski vastab kvalifitseerimise tingimustele. Käesoleval juhul on aga 

leidnud tõendamist, et ühispakkujad ei ole suutnud hankijale ka täiendavate selgituste küsimise 

teel tõendada oma vastavust hanketingimustele. Valeinformatsiooni esitamine seisnes seega 

selles, et kuigi Vormil 2 olid ühispakkujad viidanud, et referentsperioodi jooksul on Karulaugu tn 

kortermajade objektil tehtud tugev/nõrkvoolu töid summas 0,76 mln eurot ning 

ventilatsioon/jahutus töid summas 0,1 mln eurot, siis tegelikkuses leidis tõendamist tööde 

teostamine maksimaalselt 2 900 euro ulatuses ning seega ei olnud kokkuvõttes täidetud HT p 

II.2.3) kvalifitseerimistingimus. Samuti on sellisel viisil käitudes saanud ühispakkujad eelise 

valeandmete esitamise läbi, sest koos Karulaugu tn kortermajade referentsiga oleks täidetud HT 

II.2.3) kvalifitseerimistingimus. Eelnevast lähtuvalt ei olnud käesoleval juhul tegemist olukorraga, 

kus ühispakkujad oleks vastanud hanketingimustele ka ilma valeandmeid esitamata – olukord, 

mil pakkujat ei saa kõrvaldada RHS § 38 lg 1 p 6 alusel. Kokkuvõttes tuleb seega asuda 

seisukohale, et ühispakkujad on Karulaugu tn kortermajade referentsi osas esitanud valeandmeid 

ning vaid koos valeandmetega on olnud täidetud nõutud kvalifitseerimistingimus. Seega 

kõrvaldas hankija õiguspäraselt ühispakkujad Antifire ja Tarfix hankemenetlusest RHS § 38 lg 1 

p 6 kohaselt.  

 

 Pakkumuste jõusoleku tähtaja pikendamine 

341. RHS § 45 lg 1 kohaselt võib pakkuja pikendada pakkumuse jõusoleku tähtaega hankija kirjalikul 

ettepanekul. RHS § 45 lg 2 kohaselt on hankija kohustatud pakkumuse jõusoleku tähtaja 

pikendamise ettepaneku pakkujale vähemalt kümme päeva enne tema pakkumuse jõusoleku 

tähtaja lõppu, kui hankemenetlus ei ole selleks hetkeks lõppenud. Pakkuja teavitab hankijat 

pakkumuse jõusoleku tähtaja pikendamisest või sellest keeldumisest viie tööpäeva jooksul 

vastava ettepaneku saamisest arvates.  

 

342. Käesoleva riigihanke hanketeate p IV.3.7) kohaselt oli minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja pidi 

pakkumuse jõus hoidma 90 päeva. Täiendava materjali hulgas on esitatud ettepanek nii Antifire 

ja Tafrix-le kui ka Astlanda ja Rand&Tuulberg-le pakkumuse jõusoleku tähtaja pikendamiseks. 

Pakkumuse jõusoleku tähtaja pikendamise ettepanekutest nähtub, et mõlema ühispakkuja 

pakkumuse jõusoleku tähtaeg saabus 27.11.2014. Täiendavate materjalide hulgas esitatud 

riigihangete registri väljavõttest nähtub, et hankija esitas pakkujate esindajatele ettepanekud 

pakkumuste jõusoleku tähtaja pikendamiseks 17.11.2014. Seega on hankija saatnud pakkumuse 

jõusoleku pikendamise taotluse kooskõlas RHS § 45 lg-ga 2 ehk 10 päeva enne pakkumuste 

jõusoleku lõppemise tähtpäeva. Veelgi enam on hankija korrektselt märkinud oma pakkumuse 

jõusoleku tähtaja pikendamise ettepanekus Antifire ja Tafrix-le, et hankija 17.11.2014 otsusega 

on edukaks kuulutatud Astlanda ja Rand&Tuulberg pakkumus ning keeluperiood lõpeb 

1.12.2014. Hankija peab arvestama ka võimalike vaidlustustega, mis võivad laekuda nimetatud 

otsusele. RHS § 45 lg 2 alusel teavitab pakkuja teavitab pakkumuse jõusoleku tähtaja 

pikendamisest või sellest keeldumisest viie tööpäeva jooksul vastava ettepaneku saamisest 

arvates. Kohtupraktikast tulenevalt on hankija kohustatud saatma pakkumuste jõusoleku tähtaja 

pikendamise ettepaneku kõigile veel hankemenetluses osalevatele pakkujatele. Ka kõrvaldatud 

pakkujad osalevad hankemenetluses kuni sellekohase otsuse kaebetähtaja möödumiseni. Seega 

pidid Antifire ja Tafrix olema teadlikud oma positsioonist ning asjaolust, et pakkumuse jõusoleku 

tähtaja pikendamata jätmisel võivad nad kaotada kaebeõiguse. Sellele vaatamata ei pikendanud 



 

 

  

 
 

 

    

 88 / 90  

Antifire ja Tafrix oma pakkumuse jõusoleku tähtaega. Eelnevast lähtuvalt on hankija käitunud 

õiguspäraselt ka pakkumuste jõusoleku tähtaja pikendamise taotluste esitamisel. 

 

343. 27.11.2014 esitasid Antifire ja Tafrix hankija käskkirja nr 6.-3/167 peale vaidlustuse. Kuivõrd aga 

ühispakkujate enda pakkumuse jõusoleku viimane päev oli 27.11.2014, jättis vaidlustuskomisjon 

vaidlustuse läbi vaatamata kuivõrd vaidlustajate subjektiivseid huve st õigust hankelepingu 

sõlmimiseks, ei ole enam võimalik kaitsta.   

 

 OÜ Astlanda Ehitus ning Ehitusfirma Rand ja Tuulberg ühispakkumuse edukaks 

tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine 

344. Hankija käskkirjaga nr 6.-3/167 p-ga 3 on tunnistatud riigihanke edukaks pakkumuseks Astlanda 

ja Rand&Tuulberg pakkumus, kui madalaima maksumusega pakkumus.  

 

345. Astlanda ja Rand&Tuulberg pakkumuse edukakas tunnistamise õiguspärasuse analüüsimisel 

tuleb lähtuda asjaolust, et kuivõrd ühispakkujad Antifire ja Tafrix olid hankija käskkirja nr 6.-3/167 

p-ga 1 hankemenetlusest kõrvaldatud, siis jäid Astlanda ja Rand&Tuulberg ainsateks 

kvalifitseeritud pakkujateks, kelle pakkumus oli ka hankija käskkirjaga nr 6.-3/165 vastavaks 

tunnistatud. Seega oli hankijal võimalik tunnistada edukaks ainult Astlanda ja Rand&Tuulberg 

pakkumus ning nendega sõlmida ka hankeleping.  

 

346. Käesoleva analüüsi koostamisel ei ole olnud võimalik tutvuda Astlanda ja Rand&Tuulberg 

pakkumusega ning seega ei ole võimalik täiendavalt analüüsida, kas hankija on korrektselt 

ühispakkujad kvalifitseerinud ja pakkumuse vastavaks tunnistanud. Seega tuleb teadaolevate 

asjaolude pinnalt asuda seisukohale, et Astlanda ja Rand&Tuulberg pakkumuse edukaks 

tunnistamine oli õiguspärane.  

 

347. RHS § 69 lg 2 kohaselt ei või hankija anda nõustumust hankelepingu sõlmimiseks enne 14 päeva 

möödumist pakkumuse edukaks tunnistamise otsuse kohta teate esitamisest arvates. Hankija on 

Astlanda ja Rand&Tuulberg pakkumuse edukaks tunnistanud 17.11.2014 käskkirjaga. Seega 

hakkas ooteaeg kulgema nimetatud kuupäevast eeldusel, et see samal kuupäeval ka pakkujatele 

teatavaks tehti. Siinkohal tuleb aga arvestada, et Antifire ja Tafrix esitasid vaidlustuskomisjonile 

vaidlustuse hankija käskkirja nr 6.-3/167 peale, millega nad hankemenetlusest kõrvaldati. RHS § 

123 lg 4 ja § 128 lg 3 kohaselt ei või hankija vaidlustuse läbivaatamata jätmisel anda nõustumust 

hankelepingu sõlmimiseks enne seitsme päeva möödumist vaidlustusmenetluse lõppemise või 

vaidlustuse läbi vaatamata jätmise ja tagastamise otsuse teatavaks tegemisest. Käesoleval juhul 

on Antifire ja Tafrix vaidlustus jäetud vaidlustuskomisjoni poolt läbi vaatamata 08.12.2014 

otsusega. Seega sai hankija õiguspäraselt anda nõusoleku hankelepingu sõlmimiseks kõige 

varasemalt 16.12.2014. Riigihangete registri andmete kohaselt on hankija sõlminud hankelepingu 

täpselt nimetatud kuupäeval ning seega on hankija järginud ka riigihangete seaduses sätestatud 

tähtaegasid hankelepingu sõlmimiseks.   

*** 

 

Kasutatud materjalide loetelu 

1. „Kultuurikatla hoonesiseste kommunikatsioonisüsteemide/võrkude ehitushange“ – hankija 

kaaskiri (kronoloogia ja selgitused);  

2. Pakkumuste avamise protokoll 29.08.2014; 
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3. Pakkumuste edukaks tunnistamise protokoll 17.11.2014; 

4. Kvalifitseerimise protokoll 17.11.2014; 

5. Pakkumuste vastavaks tunnistamise protokoll; 

6. Pakkumus 34479 Antifire Tuleohutuslahendused OÜ (riigihangete registri väljavõte); 

7. Pakkumus 35592 RIITO Ehituse AS (riigihangete registri väljavõte); 

8. Pakkumus 35987 OÜ Astlanda Ehitus (riigihangete registri väljavõte); 

9. Pakkumus 36011 Caverion Eesti AS (riigihangete registri väljavõte);  

10. 03.09.2014 Käskkiri nr 6.-3/159 Riigihankes „Kultuurikatla hoonesiseste 

kommunikatsioonisüsteemide/võrkude ehitushange“ pakkujate kvalifitseerimine ja 

kvalifitseerimata jätmine;  

11. 15.09.2014 Käskkiri nr 6.-3/161 Riigihankes „Kultuurikatla hoonesiseste 

kommunikatsioonisüsteemide/võrkude ehitushange“ pakkumuste vastavaks tunnistamine ja 

eduka pakkumuse valimine;  

12. 13.10.2014 Käskkiri nr 6.-3/164 Riigihankes „Kultuurikatla hoonesiseste 

kommunikatsioonisüsteemide/võrkude ehitushange“ tehtud 15.09.2014 käskkirja nr 6.-3/161 

osaline kehtetuks tunnistamine;  

13. 21.10.2014 Käskkiri nr 6.-3/165 Riigihankes „Kultuurikatla hoonesiseste 

kommunikatsioonisüsteemide/võrkude ehitushange“ pakkumuste vastavaks tunnistamine ja 

tagasilükkamine ning eduka pakkuja valimine; 

14. 14.11.2014 Käskkiri nr 6.-3/166 Riigihankes „Kultuurikatla hoonesiseste 

kommunikatsioonisüsteemide/võrkude ehitushange“ hankekomisjonis muudatuse tegemine;  

15. 17.11.2014 Käskkiri nr 6.-3/167 Riigihankes „Kultuurikatla hoonesiseste 

kommunikatsioonisüsteemide/võrkude ehitushange“ pakkuja kõrvaldamise, 21.10.2014 

käskkirja nr 6.-3/165 osaline kehtetuks tunnistamine ja pakkuja edukaks tunnistamine;  

16. SA Tallinna Kultuurikatel, Kultuurikatla hoonesiseste kommunikatsioonisüsteemide/võrkude 

ehitushange, viitenumber 153723, hankedokumendid;  

17. SA Tallinna Kultuurikatel, Kultuurikatla hoonesiseste kommunikatsioonisüsteemide/võrkude 

ehitushange, viitenumber 153723, nõuded pakkumusele – vastavustingimused;  

18. 24.09.2014 Antifire Tuleohutuslahendused OÜ vaidlustus Hankija 15. septembri 2014. a  

käskkirjale nr 6.-3/161; 

19. 29.09.2014 SA Tallinna Kultuurikatel vastus Antifire Tuleohutuslahendused OÜ 24.09.2014 

esitatud vaidlustusele; 

20. Riigihangete Vaidlustuskomisjoni 08.10.2014 otsus nr 254-14/153723; 

21. 27.11.2014 Antifire Tuleohutuslahendused OÜ vaidlustus Hankija 17. novembri 2014. a 

käskkirjale nr 6.-3/167; 

22. 01.12.2014 SA Tallinna Kultuurikatel vastus Antifire Tuleohutuslahendused OÜ 27.12.2014 

esitatud vaidlustusele; 

23. Riigihangete Vaidlustuskomisjoni 08.12.2014 otsus nr 301-14/153723; 

24. 06.11.2014 SA Tallinna Kultuurikatel vastus OÜ Astlanda Ehitus ja Ehitusfirma Rand & Tuulberg 

AS 17.11.2014 vaidlustusele;  

25. Riigihangete Vaidlustuskomisjoni 18.11.2014 otsus nr 285-14/153723; 

26. Ehitisregistri väljavõte (Karulaugu 7 maja 1); 

27. Ehitisregistri väljavõte (Karulaugu 7 maja 2);  

28. Väljavõte Tafrix kodulehelt; 

29. SA Tallinna Kultuurikatel 03.11.2014 Täiendavate dokumentide nõudmine kvalifikatsiooni 

tõendamiseks nr 1/979; 

30. Antifire Tuleohutuslahendused OÜ ja Tafrix OÜ 06.11.2014 vastus SA Tallinna Kultuurikatel 

03.11.2014 kirjale nr 1/979; 
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31. SA Tallinna Kultuurikatel 07.11.2014 Täiendavate dokumentide nõudmine kvalifikatsiooni 

tõendamiseks; 

32. Tallinna Transpordiameti 02.09.2014 kinnitus nr 6.-24/14/6373-1; 

33. Tallinna Transpordiameti 23.10.2014 kinnitus nr 6.-24/14/8342-1; 

34. Ühispakkujad Antifire Tuleohutuslahenduse OÜ ja Tafrix OÜ, Vorm 2, Lepingute nimekiri;  

35. Väljavõte riigihangete registrist, küsimused pakkujatele; 

36. 18.12.2015 intervjuu Kadri Matteusega; 

37. 17.12.2015 intervjuu Väino Sarnetiga;  

38. Küsimused RIITO Ehituse AS-le; 

39. 20.10.2014 RIITO Ehituse AS vastused hankijale;  

40. 21.10.2014 RIITO Ehituse AS pakkumuse tagasilükkamise põhjendused; 

41. OÜ Astlanda Ehitus 29.10.2014 taotlus nr K-96; 

42. OÜ Astlanda Ehitus 03.11.2014 märgukiri nr K-97; 

43. SA Tallinna Kultuurikatel 03.11.2014 vastus nr 1/980 OÜ Astlanda Ehitus 29.10.2014 taotlusele; 

44. SA Tallinna Kultuurikatel 17.11.2014 ettepanek nr 1/984; 

45. OÜ Astlanda Ehitus 18.11.2014 vastus nr K-104 SA Tallinna Kultuurikatel 17.11.2014 

ettepanekule;  

46. Skanska EMV AS ja OÜ Tafrix 28.05.2007 töövõtuleping nr.280507; 

47. Skanska EMV AS ja OÜ Tafrix 25.07.2008 Garantiileping nr 2008015523; 

48. OÜ Tafrix kuludokumendid (Karulaugu 7); 

49. Skanska AS ja OÜ Tafrix 31.01.2013 kohtulik kompromiss tsiviilasjas nr 2-12-49316; 

50. SA Tallinna Kultuurikatel 07.11.2014 Täiendavate dokumentide nõudmine kvalifikatsiooni 

tõendamiseks Tafrix OÜ-lt; 

51. SA Tallinna Kultuurikatel 07.11.2014 seisukoha küsimine Skanska AS-lt; 

52. Skanska AS 11.11.2014 vastus SA Tallinna Kultuurikatel 07.11.2014 päringule;  

53. SA Tallinna Kultuurikatel 17.11.2014 ettepanek nr  1/985  pakkumuse jõusoleku tähtaja 

pikendamiseks. 

54. Paide Linnavalitsuse finantsosakonna 23. oktoober 2014 tõend maksevõlgade puudumise 

kohta  nr 6.2.-3/ 2002; 

55. Euroopa Kohus C-42/13 Cartiera dell’Adda SpA v CEM Ambiente SpA (2014) E.C.R. 2345; 

56. Euroopa Kohtus C-599/10 SAG ELV Slovensko a.s. and Others v Úrad pre verejné obstarávanie 

(2012) E.C.R. 191; 

57. RKHKm 04.10.2006 otsus nr 3-3-1-58-06; 

58. RKHKm 26.03.2008 otsus nr 3-3-1-7-08; 

59. RKHKm otsus nr 3-3-1-24-13; 

60. TlnHK otsus nr 3-11-1547; 

61. TrtHK otsus nr 3-12-676. 


