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Tallinna Linnavalitsuse 23. aprilli 2008 korraldusega nr 723-k kehtestatud J. Köleri tn 10
kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Planeerimisseaduse § 140 lg 1 p 2 ja lg 6, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1
p 33, haldusmenetluse seaduse § 64 lg-te 2 ja 3, § 68 lg 2 ja § 70 lg 1 alusel ja tulenevalt
RISTAL KEBA PARTNERID Advokaadibüroo OÜ 19. aprillil 2022 esitatud taotlusest ning
arvestades otsuses toodud järgmisi põhimotiive ja kaalutlusi

1. Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

1.1 1. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 23. aprilli 2008 korraldusega nr 723-k
kehtestatud J. Köleri tn 10 kinnistu detailplaneering (edaspidi detailplaneering).
Detailplaneeringu kehtetuks tunnistatava maa-ala skeem on esitatud otsuse lisas.

2. Asjaolud ja menetlus

2.1 Detailplaneering on koostatud 0,1 ha suuruse maa-ala kohta ning kehtestati eesmärgil
määrata J. Köleri tn 10 elamumaa krundile ehitusõigus kuni 3-korruselise 7 korteriga elamu
ehitamiseks ja olemasoleva 2-korruselise 4 korteriga elamu rekonstrueerimiseks ning krundi
kasutamise tingimused.

2.2 J. Köleri tn 10 kinnistu detailplaneeringukohane sihtotstarve on elamumaa, krundi suurus
on 1366 m2, hoonestustihedus on 1,0, krundi täisehitusprotsent on 41% ning krundile võis
juurde ehitada uue elamu (Vesivärava tn 9). Detailplaneeringus määrati J. Köleri tn 10 elamu
restaureeritavaks väga väärtuslikuks hooneks, millel on 2 maapealset ja 1 maa-alune korrus,
ehitusaluse pinnaga 248 m2, kõrgusega 11,3 m, suletud brutopinnaga 496 m2 ning elamus
asub 4 korterit. Vesivärava tn 9 elamu kavandati 3 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega.
Hoonesse nähti ette 7 korterit. Hoone kavandatud ehitusalune pind 306 m2, kõrgus 12,3 m ja
hoone suletud brutopind 870 m2.

2.3 Ehitisregistri andmeil asub kinnistul kolm hoonet. Aadressiga J. Köleri tn 10 2-korruseline
elamu ehitusaluse pinnaga 253 m2 ja aadressiga Vesivärava tn 9 3-korruseline elamu
ehitusaluse pinnaga 306 m2 ning ühekorruseline kuur ehitusaluse pinnaga 36 m2, mis on
praeguseks lammutatud. Kinnistusraamatu andmeil on kahes elamus kokku 9 korteriomandit,
mis kuuluvad nii füüsilistele kui ka juriidilistele isikutele.

2.4 Planeeritud maa-ala jääb Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3
kehtestatud Tallinna üldplaneeringu kohasele korruselamute alale, s.o põhiliselt kahe- ja
enamakorruseliste korterelamute ala, kus võivad paikneda kõik elurajooni teenindavad
asutused, kaubandus-teenindusettevõtted, garaazi-kooperatiivid jm; paneelelamupiirkondades
ka bürood jm keskkonnaohutud ettevõtted. Detailplaneering on kooskõlas Tallinna
üldplaneeringuga.

2.5 Lisaks jääb planeeritud maa-ala Tallinna Linnavolikogu 16. aprillil 2009 otsusega nr 78
kehtestatud teemaplaneeringu „Tallinna Kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride
ning kaitse- ja kasutamistingimuste määramine“ Kadrioru 12. ehituspiirkonda, kus on suurim
lubatud hoonestustihedus 1, maksimaalne lubatud maapealne korruselisus 2-3, haljastuse
protsent 30%, maksimaalne hoonete arv krundil 1 ning maksimaalne hoonestatuse protsent
50%.
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2.6 Detailplaneering kehtestati enne (23. aprillil 2008) teemaplaneeringu kehtestamist 16.
aprillil 2009.

2.7 J. Köleri tn 10 // Vesivärava tn 9 kinnistuga külgneval, J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7
kinnistul kasvav, viiest puust koosnev siledate hobukastanite rühm ning nende lähedal kasvav
kollane hobukastan on võetud looduskaitse alla Tallinna Linnavalitsuse 28. mai 1993
määrusega nr 105 „Linnapuude, parkide ja aedade looduskaitse alla võtmine“. Kaitsealuste
puude kaitsevöönd ulatub J. Köleri tn 10 // Vesivärava tn 9 kinnistule.

2.8 18. oktoobril 2020 esitasid J. Köleri tn 10 // Vesivärava tn 9 kinnistu omanikud (edaspidi
taotlejad) Tallinna Linnaplaneerimise Ametile (edaspidi amet) taotluse kaaluda
projekteerimistingimuste väljastamise võimalikkust J. Köleri tn 10 detailplaneeringu
täpsustamiseks või detailplaneeringu kehtetuks tunnistamist, et rekonstrueerida kinnistul olev
elamu.

2.9 Amet vastas 18. novembri 2020 kirjaga nr 4-5/3267-2, et detailplaneering kui alusdokument
peab kehtima ka hoonele kasutusloa taotlemise ning võimaliku muudatusprojekti koostamise
ajal. Pärast uue hoone ehitamist ja sellele kasutusloa saamist, kui detailplaneeringu lahendus
on ellu viidud, on võimalik detailplaneering kehtetuks tunnistada. Pärast uue hoone kasutusloa
saamist peeti võimalikuks esitada ametile vastav avaldus koos põhjendustega.

2.10 J. Köleri tn 10 // Vesivärava tn 9 hoone on praeguseks valmis ehitatud ning saanud 25.
aprillil 2022 kasutusloa.

2.11 19. aprillil 2022 esitas taotlejate esindaja, RISTAL KEBA PARTNERID Advokaadibüroo
OÜ, ametile taotluse tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 23. aprilli 2008 korraldusega
nr 723-k kehtestatud J. Köleri tn 10 kinnistu detailplaneering. Kehtiva detailplaneeringu
kohaselt ei ole võimalik J. Köleri tn 10 hoonet omanike soovile vastavalt laiendada.

2.12 Detailplaneeringus määratud suurim lubatud maapealse osa suletud brutopind 496 m²,
maapealsete korruste arv 2 ja Tallinna Linnavolikogu 16. aprilli 2009 otsusega nr 78
kehtestatud teemaplaneeringu „Tallinna kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride ning
kaitse- ja kasutamistingimuste määramine” kohaselt kavandatud hoonestustihedus ei võimalda
hoone katusekorrust kasutusele võtta. Hoonel on alates selle valmimisest üle-eelmisel sajandil
olnud katusekorrus, mille kasutuselevõtu korral on tegemist kolme maapealse korrusega
hoonega. Katusekorruse võrra suureneb maapealse osa suletud brutopind.

2.13 J. Köleri tn 10 hoonet on võimalik peale detailplaneeringu kehtetuks tunnistamist
laiendada ja kasutusele võtta hoone katusekorrus, arvestades, et hoone katuseharja ja
katuseräästa kõrgust ei soovita muuta.

2.14 Lähtuvalt Tallinna Linnavalitsuse 3. novembri 2021 määruse nr 36 „Tallinna linna
töökorraldus projekteerimistingimuste ja planeerimise valdkonnas“ § 2 lõike 6 punktist 6 esitati
Tallinna Linnavolikogu otsuse „Tallinna Linnavalitsuse 23. aprilli 2008 korraldusega nr 723-k
kehtestatud J. Köleri tn 10 kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine“ eelnõu
tutvumiseks Kesklinna linnaosakogule. Kesklinna linnaosakogu kooskõlastas otsuse eelnõu
esitatud kujul ... … 2022 koosoleku protokolli nr … päevakorrapunktiga nr ...

3. Õiguslikud alused ja põhjendused

3.1 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33 ja planeerimisseaduse § 140 lg 6
kohaselt on detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine volikogu ainupädevuses.

3.2 Haldusorgani poolne haldusakti kehtetuks tunnistamine toimub kaalutlusõiguse alusel.
Haldusmenetluse seaduse § 64 lõike 3 kohaselt tuleb kaalutlusõiguse teostamisel arvestada
haldusakti andmise ja haldusakti kehtetuks tunnistamise tagajärgi isikule, haldusakti andmise
menetluse põhjalikkust, haldusakti kehtetuks tunnistamise põhjuste olulisust ning nende seost
isiku osalemisega haldusakti andmise menetluses ja isiku muu tegevusega, haldusakti
andmisest möödunud aega ning muid tähtsust omavaid asjaolusid.

3.3 Planeerimisseaduse § 140 lg 3 kohaselt esitakse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise
otsuse eelnõu kooskõlastamiseks § 127 lõikes 1 nimetatud asutustele ja arvamuse andmiseks
§ 127 lõikes 2 nimetatud isikutele ja asutustele. Seega tuleb kaasata detailplaneeringu
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kehtetuks tunnistamisel isikud, kelle õigusi võib detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
puudutada, ja isikud, kes on avaldanud soovi olla kaasatud.

3.4 Planeeringute registri korrastatuse huvides on otstarbekas detailplaneering kehtetuks
tunnistada kogu planeeritud ala ulatuses s.h J. Köleri tn 10 // Vesivärava tn 9 kinnistuga
külgneva Friedrich Robert Faehlmanni tänav T3 // Johann Köleri tänav // Lydia Koidula tänav
T2 kinnistu osa ja Vesivärava tänav T2 kinnistu osa kohta.

3.5 Tallinna Linnaplaneerimise Amet edastas 10. oktoobril 2022 kirjaga nr 3-2/3002-1 J. Köleri
tn 10 kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise otsuse eelnõu arvamuse saamiseks J.
Köleri tn 10 // Vesivärava tn 9 kinnistu omanikele, Tallinn, J. Köleri tn 12, J. Köleri tn 12a
korteriühistule, Tallinn, Vesivärava tn 11 korteriühistule ja Keskkonnaametile vastamistähtajaga
30 päeva otsuse eelnõu saamisest.

3.6 Ametile vastasid 11. oktoobril 2022 Kapten Konga Maja OÜ ja 27. oktoobril 2022
Keskkonnaamet ning kinnitasid, et neil puuduvad vastuväited detailplaneeringu kehtetuks
tunnistamisele.

3.7 Haldusmenetluses on välja selgitatud detailplaneeringu kehtetuks tunnistatavatele osadele
jäävate kinnistute omanike tahe ja seeläbi teada saadud detailplaneeringu menetluse käigus
välja antud haldusakti kehtetuks tunnistamise võimalikud tagajärjed menetluses osalevatele
isikutele. Kuna J. Köleri tn 10 // Vesivärava tn 9 kinnistu omanikud on taotlustega soovinud
detailplaneeringu kehtetuks tunnistamist nendele kuuluva kinnistu osas, siis kaalutlusõiguse
teostamisel puudub täiendav vajadus põhjalikumalt analüüsida kehtetuks tunnistamise põhjuste
olulisust või nende seost eespool nimetatud kinnistu omanike osalemisega haldusakti andmise
menetluses.

3.8 Haldusmenetluse seaduse § 64 lõike 3 kohaselt tuleb kaalutlusõiguse teostamisel
analüüsida haldusakti kehtetuks tunnistamise põhjuste olulisust.

3.9 Planeerimisseaduse § 140 lg 1 p 2 kohaselt võib kehtestatud detailplaneeringu või selle osa
tunnistada kehtetuks, kui planeeringu koostamise korraldaja või planeeritava kinnistu omanik
soovib planeeringu elluviimisest loobuda.

3.10 Eeltoodust tulenevalt on põhjendatud J. Köleri tn 10 kinnistu detailplaneeringu kehtetuks
tunnistamine. Pärast detailplaneeringu kehtetuks tunnistamist on J. Köleri tn 10 // Vesivärava tn
9 kinnistu omanikel võimalik edasistes menetlustes taotleda J. Köleri tn 10 hoone laiendamist
ning kasutusele võtta hoone katusekorrus.

4. Teatavakstegemine

4.1 Tallinna Linnaplaneerimise Ametil:

4.1.1 teavitada detailplaneeringu kehtetuks tunnistamisest J. Köleri tn 10 // Vesivärava tn 9
kinnistu omanikke ning Tallinn, J. Köleri tn 12, J. Köleri tn 12a korteriühistut, Tallinn, Vesivärava
tn 11 korteriühistut, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametit, Keskkonnaametit ja Tallinna
Kesklinna Valitsust;

4.1.2 avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teateid, väljaandes
Ametlikud Teadaanded ja Tallinna veebilehel.

5. Vaidlustamine

5.1 Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30
päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
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