
EELNÕU

OTSUS

[kuupäev] nr [number]

Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 otsusega nr 419 kehtestatud Tõnismägi 12 ja 14
kruntide detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Planeerimisseaduse § 140 lg 1 p 2 ja lg-te 2 ja 6, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §
22 lg 1 p 33, haldusmenetluse seaduse § 64 lg-te 2 ja 3, § 68 lg 2, § 70 lg 1 alusel, kooskõlas
Tallinna Linnavalitsuse 3. novembri 2021 määruse nr 36 „Tallinna linna töökorraldus
projekteerimistingimuste ja planeerimise valdkonnas“ § 2 lg 6 p-ga 6 ja tulenevalt Haridus- ja
teadusministeeriumi 25. juuli 2022 avaldusest ning arvestades otsuses toodud järgmisi
põhimotiive ja kaalutlusi

1. Detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

1.1 Tunnistada Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 otsusega nr 419 kehtestatud
Tõnismägi 12 ja 14 kruntide detailplaneering (edaspidi detailplaneering) Tõnismägi 12 ja
Tõnismägi 14 kinnistu ning Tõnismägi kinnistu osa ja Tuvi tänav kinnistu osa kohta kehtetuks.
Detailplaneeringu kehtetuks tunnistatava osa piiride skeem on esitatud otsuse lisas.

2. Asjaolud ja menetlus

2.1 Detailplaneering on kehtestatud Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 otsusega nr 419.

2.2 Detailplaneeringu lahenduse kohaselt kavandati Tõnismägi 12 kinnistu jagada ärimaa
krundiks, et rekonstrueerida veetorn ja tootmismaa krundiks, et ümber ehitada tootmishoone.
Krundi jagamise osas on detailplaneeringus kavandatu ellu viidud ja veetorn on
rekonstrueeritud.

2.3 Haridus- ja Teadusministeerium (edaspidi ministeerium) esitas 25. juulil 2022 Tallinna
Linnaplaneerimise Ametile (edaspidi TLPA) taotluse tunnistada detailplaneering Tõnismäe 12
kinnistu osas kehtetuks, sooviga katastriüksusele sihtotstarbe määramist ühiskondlike ehitiste
maa vastavalt tegelikule kasutusotstarbele ja kuuluvusele. Olemasolev
detailplaneeringukohane krundi sihtotstarve on ärimaa.

2.4 TLPA kaalus esitatud taotlust ja tegi 12. augustil 2022 ministeeriumile ettepaneku
tunnistada detailplaneering kehtetuks suuremas ulatuses v.a Tuvi tn 3 kinnistu osas.
Detailplaneeringus on Tõnismägi 14 hoone määratud kõrgus neli korrust. Tegelikult on hoone
katusekorrus kasutusele võetud ja korruste arv on suurem. Detailplaneeringukohane korruste
arv ei ole kooskõlas Majandus- ja taristuministri 05. juuni 2015 määruse nr 57 „Ehitise tehniliste
andmete loetelu ja arvestamise alused“ § 18 toodud korrusete arvu määramise praegu
kehtivate reeglitega.

2.5 Ministeerium nõustus 22. augustil 2022 TLPA ettepanekuga tunnistada kehtetuks
detailplaneering suuremas ulatuses st nii Tõnismägi 12 kui ka Tõnismägi 14 krundi ning
planeeritud alale jääva tänavamaa s.o Tõnismägi kinnistu osa ja Tuvi tänav kinnistu osa kohta.

2.6 Kinnistusraamatu andmetel on Tõnismägi 12 kinnistu ja Tõnismägi 14 kinnistu omanik Eesti
Vabariik ning riigivara valitseja on Haridus- ja Teadusministeerium. Tõnismägi kinnistu ja Tuvi
tänav kinnistu kuuluvad Tallinna linnale.

2.7 Ehitisregistri kohaselt asub Tõnismägi 12 kinnistul Teaduskeskus-muuseum ehitiselause
pinnaga 135m² ja kõrgusega 33m. Tõnismägi 14 kinnistul asub Tallinna Tehnikaülikooli Tallinna

https://www.riigiteataja.ee/akt/126022015003?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/126032013006?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/123022011008?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/406112021001
https://www.riigiteataja.ee/akt/406112021001
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=90165
https://www.riigiteataja.ee/akt/110062015008
https://www.riigiteataja.ee/akt/110062015008
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Kolledž, mille ehitisealune pind on 759m². Tõnismägi kinnistu osal ja Tuvi tänav kinnistu osal
asuvad tänavarajatised ja tehnovõrgud.

2.8 TLPA edastas ...... 2023 asjaomaste kinnistute omanikele ja asutustele(p 4.1.1) arvamuse
andmiseks detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise otsuse eelnõu, millele vastamise
tähtaeg oli otsuse eelnõu saamisest arvates 30 päeva. Täiendavaid arvamusi tähtajaks ...........

2.9 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 eelnõu Kesklinna linnaosakogule. Kesklinna linnaosakogu
kooskõlastas otsuse eelnõu esitatud kujul ....... 2023 koosoleku päevakorrapunktiga nr .

3. Õiguslikud alused ja põhjendused

3.1 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 33 ja planeerimisseaduse §
140 lõike 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 lõike 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 kehtetuks tunnistamisel isikud, kelle õigusi võib detailplaneeringu kehtetuks
tunnistamine puudutada ja isikud, kes on avaldanud soovi olla kaasatud.

3.4 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 Tõnismägi 12 kui ka Tõnismägi 14 kinnistute omanik on taotlustega soovinud
detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist nendele kuuluvate kinnistute osas, siis
kaalutlusõiguse teostamisel puudub täiendav vajadus põhjalikumalt analüüsida kehtetuks
tunnistamise põhjuste olulisust või nende seost eespool nimetatud kinnistute omanike
osalemisega haldusakti andmise menetluses.

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

3.6 Planeerimisseaduse § 140 lõike 1 punkti 2 kohaselt võib kehtestatud detailplaneeringu või
selle osa tunnistada kehtetuks, kui planeeringu koostamise korraldaja või planeeritava kinnistu
omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda. Planeerimisseaduse § 140 lõike 2 järgi võib
detailplaneeringu tunnistada osaliselt kehtetuks, kui on tagatud planeeringu terviklahenduse
elluviimine pärast detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist. Antud sätte tõlgendamisel
on Riigikohus haldusasjas nr 3-3-1-63-10 asunud seisukohale, et kui tühistatav osa ei
moodusta ülejäänud detailplaneeringu alusel rajatavate objektidega ühtse funktsionaalse
eesmärgiga seotud kompleksi, on lubatud tühistamine ka detailplaneeringu osa osas.

3.7 Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Tõnismägi 12 ja Tõnismägi 14 kinnistu ning
Tõnismägi kinnistu osa ja Tuvi tänav kinnistu osa kohta ei avalda mõju kehtima jäävale
detailplaneeringu lahendusele.

3.8 Eeltoodust tulenevalt on põhjendatud detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Tõnismägi
12 kinnistu ja Tõnismägi 14 kinnistu ning Tõnismägi kinnistu osa ja Tuvi tänav kinnistu osa
kohta. Pärast detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist on võimalik ministeeriumil
alustada menetlust kinnistute sihtotstarbe muutmiseks.

4. Teatavakstegemine

4.1 Tallinna Linnaplaneerimise Ametil:

https://www.riigiteataja.ee/akt/406112021001
https://www.riigiteataja.ee/akt/406112021001
https://teele.tallinn.ee/meetings/1214/view#meeting
https://www.riigiteataja.ee/akt/126022015003?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/13184742?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/126022015003?leiaKehtiv#para140
https://www.riigiteataja.ee/akt/126022015003?leiaKehtiv
https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=3-3-1-63-10
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4.1.1 teavitada Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametit, Tallinna Kesklinna Valitsust, Tallinna
Kesklinna linnaosakogu, muinsuskaitse osakonda ja Tõnismägi 12, Tõnismägi 14, Tõnismägi
10 ning Tuvi tn 3 kinnistu omanikke detailplaneeringu osalisest kehtetuks tunnistamisest;

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.


