Tallinna Halduskohus
Pilrnu mnt.7
15082Tallinn

13 102011.a.

Kohtunik Aili Maasik
nr. 3-l l-1650
Haldusasi

Kaebuseesitajad:

MTU Telliskivi Selts
MTU PelgulinnaSelts
EestiHobumajanduse
EdendamiseMTU
gmail.com
esindaja:ToomasPaaver- toomaspaaver@

Vastustaja:

Tallinna Linnavolikogu
esindaja:Karin Laugas- karin.laugas@tallinnlv.ee

Kolmandadisikud:

OU Alfa Property
esindaja:Viktor Kaasik- viktor@kaasik.ee
- martin@kunnap.ee
OU MerimetsaRatsakeskus
OU EestiEnergiaJaotusv6rk- jv@energia.ee

OU.llfa Property esindaja vastuskaebuselehaldusasjas
nr.3-11-1650ning arvamuskaebustesesitatudt6endite
kogumiseja asja materjalidejuurde v6tmisetaotluseosas.
Kaebajad(Kaebaja)on esitanudkaebuseTallinnaLinnavolikogu02 06 2011.a.otsusenr. 93 "Paldiski mnt. 50 kinnistuja lIhiala detailplaneeringu
osalinekehtestamine
kruntidepositsioonl-25 osasPdhja-Tallinnas"(Otsus)tiihistamiseks.Kaebusime(Kaebus).Kaebusekohaseltkahjustabkaebus
netletaksetihiseltpopulaarkaebusena
ja kvaliteetselinnaruumitagamisele,
avalikkehuve,mis on suunatudmitrnekesise
ja
puhkamisv6imalusi
pakkuvate
sportimisaladekaitsele,iildisejdtkusuutlikuarengu
tagamiselening avalikkuseosalemiseleplaneerimismenetluses.
Otsusolevat6igusvastane,kuna kaebajatevastuvditedja ettepanekuidei ole piisavaltkaalutudv6i on
valestikaalutud.
I Faktilised asjaolud.
1. Arendaja (OU Alfa Property)esitastaotlusedetailplaneeringu
@P) algatamiseks12 03 2007.a.
2. 20 03 2007.a.sOlmisArendajalepinguOU-gaArhitektuuribiirooJVR vastava
eskiisprojekti koostamiseks(Lisa 1).

3. 27 03 2008.a.toimusTallinna Linnaplaneerimise
Ametis (TLPA) projekteerimiskoosolek,kus OU AB JVR esindajaarhitektK. Vellevoogtutvustasvalminud eskiisi. Vastavastprotokollist(Lisa 2) niihtubjiirgmine:
o rajatakseLottemaa
o ehitatakselasteaed
o linna peaarhitektE. M?indasusseisukohale,et esitatudeskiisei ole piisavaltheaning tulekskorraldadavastavvdistlus.Esitatudmahudning
tihedus(1,5)on pdhimdtteliselt
sobivad,sestesialgseid
mahtusidon
viihendatudiile 50%.Rohkempeabolemavabaaja veetmisevdimalusi. AbilinnapeaT. Aas toetasesitatudseisukohti.
o linna peaarhitektasusseisukohale,et sobilik olekskorraldadakutsutud
konkurss5-6 osalejaga.
4. 20 03 2007.a.oli s6lmitudkonsultatsioonileping
nr. 07-075AS-gaK-Projekt
DP koostamiseks(Lisa 3).
5. 28 05 2008.a.saadabK-ProjektiesindajaEAL eestseisuse
esimehele
I. Volko(AV) tingimuste(AVT) projekti (Lisa 4). Viidatud
vile arhitektuuriv6istluse
e-kirj ast niihtubj iirgmine:
o 29 05 2008.a.pidi toimumaEAL eestseisuse
koosolekning selleloli planeeritud miirgitudtingimusedliibi vaadata;
o K-hojekt palusEAL eestseisuse
seisukohtaATV osas;
o EAL oli informeeritudsellest,et AV kuulutataksevdlja 30 05 2008.a.
o viidatude-kidason mdrgitudAV-le kutsutudbtirood.
6. 08 06 2008.a.saadabI. Volkov e-kirja K-Projekti,millele vastatakse09 06
2008.a.ning selgitatakseAV komisjonikoosseisulisimuudatusi(Lisa 5).
7. 02 06 2008.a.edastabK-Projektasjaomastele
isikutele(ka EAL-le) AVT (Lisa
6).
8. l8 06 2008.a.saadabK-Projektkirja nr. 2-6/506EAL direktorile(Lisa 7),
milles palutakseveelkord AVT lAbi vaadataja kooskdlastada.
9. t9 06 2008.a.toimub EAL eestseisuse
koosolek,kus muuhulgassoovitakse
AV Ztiriisselisaksolemasolevatele
kaasataveel kaks arhitekti (Lisa 8).
10.07 07 2008.a.saadetakse
AV kutsutudbiiroodelee-kiri. milles informeeritakse
neid muudatustest
AVT osas(Lisa 9).
ll. 22 08 2008.a.toimusAV komisjonikoosolek,kus otsustatiAV vSitjad(Lisa
10).
12. 2410 2008.a.s6lmisArendajalepingunr. QP-08-16OU-gaQP Arhitektid
@isa r1).
13. 20 05 2008.a.toimusP6hja-Tallinna
Halduskogukoosolek,mille piievakorras
oli AVT tingimustearutelu.Nendegaoldi n6us(Lisa 12).
14. TallinnaLV l9 08 2009.a.korralduseganr.1329-kalgatati
planeeringu
koostamineja KSH (Lisa 13).
ja 09 10
14. 14-2709 2009.a.toimusplaneeringu
eskiisiavalikvtiljapanek
2009.a.toimusP6hja-TallinnaValitsusesplaneeringueskiisi avalik arutelu(Lisa
14).
15. l9 03 2009.a.s6lmitilepingnr. DP 2-5/69,millegaTLPA tellis AS-lt K-Projekt planeeringukoostamise(Lisa 15).
16. 19 0l 2010.a.toimusP6hja-Tallinna
Halduskogukoosolek,kus koosk6lastati
DP, arvestades
maakomisjonieelnevaidettepanekuid(Lisa 16).
17. TallinnaLV 16 06 2010.a.korraldusega
nr. 1009-kv6eti planeeringvastu
(Lisa l7).

18. 26 07 - 27 08 2010.a.ja teistkordselt
30 09 - 28 l0 2010.a.toimusDP avalik
vdljapanek.
19. 25 1l 2010.a.toimusP6hja-Tallinna
ValitsusesDP avalikarutelu,kus arutati
selleavalikuvdljapanekuajal laekunudarvamusija proteste(Lisa 18).
jiirelevalvekomis20. 17 01 201l.a. toimusHadu Maavalitsuses
planeeringute
joni iihisn6upidamine,kus arutatiDP avalikul vdljapanekularvestamata
jbetud
vastuvditeid(Lisa 19).
21. 15 12 2010.a.saatisOU Alfa PropertyesindajaHarju maavanemale
kirja,
milles kiisitlesDP senistmenetlust(Lisa 20).
22. 21 03 2011.a.kirjaganr.2.l-l3V 1063andisHarju maavanem
DP edasiseks
menetlemiseks
heakskiidu(Lisa 21).
23. 25 05 2011.a.toimusTallinna LinnavolikogusDP tutvustamine,millel osalesid ka MTU-de esindajad(Lisa22).
24. 12 04 2011.a.sdlmivadarendajaja Tallinna linn vdla6iguslikukinnistutetasutav6Orandamise
lepingu(reg.nr. 587),millega arendajakohustublinnaletasuta
v66randamateedeja tiinavatealla jdiva maa(Lisa 23).
25. 02 06 201l.a. v6tabTallinna Linnavolikoguvastuotsusenr. g4 "Paldiskimnt.
50 kinnisasjastmoodustatava
kinnisasjaTallinna linnale omandamine,kinnisasjale valitsejamliiramineja kinnisasjaleotsustuskorras
hoonestusdiguse
seadmine"
(Lisa 24). OtsuskdsitlebArendajakohustustehitadavalmis lasteaed,perearstikeslis jms. (krunt pos.nr. 4) ning seetasutalinnale0le anda.
Esindajam66nab,et planeeringuenamkui 4,5 aastasemenetlemisekiiigustoimus
suurhulk kohtumisija n6upidamisining koostativastavaiddokumente,mida ei
Kaebusesegaiilalpool esitatudei ole. Seegaon v6imalik, et vastusttuleb selles
osashiljem tiiiendada,s6ltuvaltmenetluseedasisestk6igust.
II Kaebusest.
OU Alfa Property(Arendaja) esindajana(Esindaja) olen seisukohal,et Kaebuson
ja ebaOigening sellerahuldamiseks
p6histamata
puuduvadseadusest
tulenevadalused.Selleson faktilised asjaoludja menetlusekaik esitatudtitirmiseltpuudulikult,
Kaebussisaldabsuuresmahusebaolulistja kordusi,mist6ttuEsindajapiiiiab esmalt
fikseerid4 mis on Kaebusepdhiviiitednendeesitamisejiirjekorras.
Kaebusesviiidetaksej 2irgmist:
1. Otsusei ole 6iguspiiraneHMS $ 54 m6ttes,sestsisaldabolulisi kaalutlusvigu
ning ei ole proportsionaalne.
2. Planeeringut
ei olekstohtinudkehtestada,
sestPlanS$ I lg. 2 ja g a 9.2 p.2
sbtestatudeeldusedon tditmata.
3. Harju maavanemei ole jbrelevalvekiiigus planeeringutpiisavap6hjalikkusega
kaalunudning palutaksekohtul andahinnangmaavanema
tegevusele.
4. VastuolusPlanS$ 16 lg. 3 tiihendusega
ei ole planeeringulahendusija lzihtekohti piisavaltavalikustatud,needei ole tasakaalusegapdhjendatudning sellegaon rikutudPlanS$ 3 lg. I ja $ a 8.2 p.2 siitteid.
5. Linn (Kaebuseskasutataluejtirjekindlalt sedaterminit) on rikkunud PlanS g 3
lg. I siitteid,sestplaneerimineei ole olnud piisavaltavalik. Kaebajadei saanud kaasariiiikida arhitektuuriv6istluse
(AV) tingimuste(AVT) koostamisel,
vdistlusiilesande
sisuon p6hjendamata.

ja seet6ttuHMS $ 54 m6ttesOigusvas6. Otsuson ilmselgetekaalutlusvigadega
tane(samaseltp-ga l).
7. Tallinna iildplaneeringumuutmineei ole piisavaltpdhjendatudPlanS$ 9 lg. 7
tiihenduses.
Avalikku vastuseisuplaneeringulev6ib pidadaiildteadaolevaks.
8. Planeeringon vastuolusTallinna rohealadeteemaplaneeringuga.
9. Arvestatudei ole Keskkonnam6justrateegilisehindamise(KSH) aruandega.
10.Planeeringu
menetlemisel
on rikutudPlanS$ 101g.6t p.2 ja $ 201g.1 s2itteid.
11.Planeerimismenetluses
on koosm6jusKarS $ 293ja HMS sdtetegatoime pandud kuritegu.Sellesosason kaebajadesitanudtaotluseviilja ndudaP6hja
Ringkonnaprokuratuurist
T. Oispuukriminaalasjatoimik.
12.Uue ratsaspordikeskuse
rajamineSakuvalda on kergeusklikspekulatsioon.
13.Loffemaaja teistesotsiaalobjektide
ehitamineplaneeritavalalal on spekulatsioon.
Esindajatunnistab,et Kaebuseviiideteleesitatudkujul on keerulinevastataiiksnes
ja iilds6nalisedning mitmel puhul tuleb
seet6ttu,et needon sisuliseltpdhistamata
oletada,mida Kaebajasilmasv6ib pidada.
III Olulised asjaolud.
juurde asumistk?isitleda
Esindajapeabvajalikuksenneanaliiiisija seisukohtade
mOningaidasjaolusid,mis kiiesolevasasjaomavadsisulisttiihendust.
3.1. Tallinna iildplaneeringust.
Tallinna iildplaneeringGtlP) kehtestatiTallinna LinnavolikoguI I 0l 2001.a.mritiruseganr. 3. Seegaiile 10 aastatagasi.K6esolevaksajaksei kehti TUP enamsuurel
osalTallinnaterritooriumist,sest:
o 09 12 20O4.a.kehtestati
ja Russalkavaheliseranna-alaiildplaneePaljassaare
ring (Lisa 25).
o TallinnaLinnavolikoga 22 06 2006.a.otsuseganr. 230 kehtestatiMustamde
linnaosaiildplaneering(Lisa 26).
o Tallinna Linnavolikogul7 09 2009.a.otsuseganr. 179kehtestatiPirita linnaosaiildplaneering(Lisa 27).
o Tallinna Linnavolikogu21 l0 2010.a.otsuseganr. 238 kehtestatiLasnamiie
elamualadeiildplaneering(Lisa 28).
o menetluseson Haabersti,Kristiine, LanamdetiiOstusalade,
Pdhja-Tallinnaja
Ndmme linnaosadeiildplaneeringud(Lisa 29).
o Lisaksiilaltooduleon kehtestatudmitmeddetail- ning teemaplaneeringud
ning
k6igile iilaltoodud planeeringuteleon omane,et nad muudavadja tiipsustavad aktuaalsusekaotanud Tallinna iildplaneeringut. Vaadeldesmenetlusesolevateiildplaneeringutedokumente,on alusarvata"et20l2.a.l6puks on
TUP kaotanudsisuliseja normatiivsetiihenduse.
SeosesTUP tahendusega
linnaplaneerimises
enamkui l0 aastatpealesellekehtestamist on s6nav6tnudmitmed asjatundjad.Tallinna Postimeesavaldas25 07 20ll.a.
artikli, kus vdljendatimuuhulgaska TallinnapeaarhitektiE. Miindi vastavaidseisukohti. Sealhulgason rdhutatud,et TUP koostamiselkirjeldati paljudeskohtadestollast olukorda.mitte ei miiiiratudarenguperspektiive.
Eriti suurtesotsiaalalade
osas

(Lisa 30). Sellistealadehulka kuuluska Hipodroom,mis ei ole miljiioviiartuslik ala
(Lisa31).
Esindajapeabvaadeldavatkiisimustantudhaldusasjas
iiheksmiiiiravateksning taotleb
sellesosasEndrik Miindi iilekuulamisttunnistajana.
TUP Uldosap. 14 kohaseltsisaldabseep6hijoonisenamaakasutusplaani.
mis ei ole
eraOisuslikulemaavaldaialesiduv (Lisa 32). OU Rlfa Propertyon eraOiguslikisik.
Kdesolevalajal kehtib UP Uksnesca 600/olinna territooriumiulatuseso
iilejiidnud
ulatuseslinnaosadeiildplaneeringudning teemaplaneeringud.
3.2.P6hja-Tallinnalinnaosaiildplaneeringust(menetluses).
Viidatud iildplaneeringalgatatijuba26 0l2006.a. ning seekehtestatakse20l2.a.
Selleeesmiirgikson muuhulgaskaasajastada
TUP P6hja-Tallinnapiirkonnaosas(Lisa 33). Kdesolevalevastuseleon lisatudviiljavdttedmenetlusesolevasiildplaneeringust (Lisad 34-39)ning neistntihtubjdrgmine:
o Hipodroomiala ei ole ka tulevikusmiljdiialaks.
o Planeeritudmaakasutuseks
Hipodroomialal on segahoonestusal4
st. alal on
ja teenindusasutused,
tihedaltp6imunudkomrselamud,kaubandus6ri ja biija
jm.
roohooned,kultuuri- spordiasutused linnalikku elukeskkondateenindav
funktsioon.
o Hipodroomon arenguala.
o Planeeritud
haljastuson20%o.
Esindajapeabvajalikukseraldi rdhutada,et tegemiston avalikundgemusega
Hipodroomi ala arengusttulevikusning seeon formeerunudoluliselt varem,kui Arendaja
esitastaotluseDP algatamiseks.
3.3. Arhitektuurivdistlusest.
Vaadeldavatktisimuston iilalpool kdsitletudfaktiliste asjaoludehulgas(Lisad 5-l l)
ning ka Esindajaesitatudkompromissettepanekus.
Asjakohaneon veelkordrdhutada
jiirgmist:
Kaebuseson ulatuslikultklsitletud 2008.a.toimunudarhitektuursetideevdistlust.Laskumatasiinkohalsisulissevaidlusse,on oluline r6hutada,et sellev6istluseeesmlrgiks
oli saadaparim ruumiliseplaneerimiseideelahendus.
mis mdiiraksala maakasutuse,
j
(mahu),
maastiku,hoonestuse
arhitektuuri a infrastruktuuridearendamisep6him6tted. Kaebusesavaldatakse
rahulolematustsellega,et kaebajaidei kaasatudmdrgitud
vdistluseldhteiileandekoostamissening ka hilisem menetluseavalikkusolevatolnud
puudulik. Samutileitakse,et kehtestatuddetailplaneering
on piirkondaliiga koormav
jne. Seejuuresunustatakse
jiirgmisega:
v6i ei arvestata
l . Otsuseseletuskirja(haldusaktip6hjendused)gs. 4 (detailplaneeringus
kavan-

(lk. 5), et planeeritavate
datu)on s?itestatud
kruntidehoonestamiseks
tuleb korraldadaarhitektuurikonkursid,
mille odhilisedarhitekf,uursed
tingimusedmiiiiratakse?iradetailplaneeringus.
Samassdtteson fikseeritudka tiiiendavadtingimusedhilisematelearhitektuurikonkurssidele.
2 . Detailplaneeringulahendusega
on kavandatudmoodustadakokku 25 krunti.
Seletuskirjalk. 5-8 on fikseeritudk6ikide kruntideehitus6igused
!!@el!g
maksimaalses
ulatuses("... kuni x komrst...").Olemasoleva
vanatallihoone

ja Lottemaaosason lk.6-7 s?itestatud
t6iendavadtingimusedvastavalearhitektuurikonkurssidele
(kokku I 7 tingimust).
3. Seletuskirjalk. 8 on fikseeritud,et planeeringuala
on jagatud9 piirkonnaks,
millele tuleb konaldadaarhitektuurikonkursid.
Seejuureson siitestatud18
t5iendavatpdhilist tingimust,mida samutituleb konkurssidelarvestada.
Seletuskirjalk. 9-12on fikseeritudviiga p6hjalikult,kuidastuleb rakendadakeskkonnam6justrateegilisehindamise(KSH) aruandejiireldusi.
poolt EestiArhitektuurivdistlusteJuhend
06 09 2007.a.kinnitati EAL eestseisuse
(Juhend) (Lisa 40). Siinkohalon oluline rdhutadajiirgmist:
o Juhendip. 5.5. kohaselton heakstavakskorraldadaavalikud arhitektuurivdistlusedkoost60sEAL-ga.
o Juhendip. 6.4. kohaseltkoosk6lastatakse
v6istustingimused
avaliku v6istluse
korral heatava kohaseltEAL eestseisusega.
o Juhendip. 15.6.kohaseltsoovitabEAL eestseisus
oma liikmetel v6istlusest
juhul, kui v6itlusetingimumitte osav6tta ning loobudaZtirii t66s osalemisest
sedrikuvad oluliselt Juhendip6him6tteidv6i kui v6istluskorraldataksehalva
tavakohaselt.
2008.a.mais-augustis
toimunudAV vormiks oli lansutudv6istlus5 osalejaga.20 05
2008.a.oli Pdhja-Tallinna
HalduskoguAVT heakskiitnud (vt. Lisa 12).
Esindajaleei ole teada,mis pdhjuselEAL eestseisus
AVT Hbi ei vaadanud,kuigi neil
olid kSik vOimalusedselleksolemas.Kiill agapeetiEAL eestseisuse
19 06 2008.a.
istungilvajalikukssoovitadatiiiendavaltZiirii t66ssearhitektid I. Truverk,O. Alver ja
P. Pere.Mirgitud istungiprotokolli ei ArendajaleeeaAS-le K-Projekt kunagiei v:iliastatud.Rdhutagem,et ZUriit66s osalesalgusestldpuni EAL eestseisuse
esimeesI.
Volkov. Esindajasoovibtemaiilekuulamisttunnistajana,kuiv6rd tegemiston asjas
ttihtsustomavaasjaoluga.Vdidutdii koostajaksoli OU QP Arhitektidja selleesindajaks ja sisuliseks
juhiks on EAL eestseisuse
T. Laigu.
aseesimees
KaebuseLisa 3 on ilmselgelttendentslikusisugaegakajastategelikkeasjaolusidobjektiivselt. Kiiesolevahaldusasjalahendamise
huvideson, et kohtu kisutusesolekska
paluti
muudatustega,
AVT koos
EAL eestseisuse
19 06 2008.a.koosolekulsinna
mida
sisseviia (Lisa 41). Arhitektuuriv6istlustetingimustev[ljatddtamineeeldabvastavaid
eriteadmisija kogemust.Antud juhul l?ihtutiTLPA ja Tallinna peaarhitekripoolt soovitatud liihtealustestning vdljatdOtatud
tingimusedkoosk6lastatiP6hja-TallinnaHalduskoguga(vt. Lisa l6). MTU-de kaasamiseks
sellesseprotsessipuudussisulinevdimalusja vajadusning sellistn6uetei eksisteeri.Teadaolevaltei ole ka sellistpraktikat.
Iseloomulikon EAL direktori vastuskaebajaEestiHobumajanduse
EdendamiseMTU
2109 2009.a.e-kirjale(Lisa 411).Sellestn?ihtub
EAL seisukoht,
et:
o tegemiston eraomandisarengualaga:
o AV tulemuseksolid eripalgelisedlahendused
tuntudarhitektuuribiiroodelU
o v6idut66on healahendusega
perspektiivneelurajoon:
o arhitektideprofessionaalse
n6ugaon maksimaalseltarvestatud.
3.4. DetailplaneeringukoostamisealgatamisestSaku vallas.
SakuVallavolikogu I I 03 2010.a.otsuseganr.34 (Lisa 42) algatati OU Revalgate
Holding esindajaavaldusealuseliildplaneeringutmuutevDP SakuvallasKajamaaja
Lokuti kiilas. Planeeritavale
rajadatallid, koplid ja mitmesugused
alalekavatsetakse

(Lisa a3) p. II kohaselton
treeningrajadca 300 hobusele.Vastavatelihteseisukohtade
DP iilesandeksehitus6igusem?itiramine
hipodroomitegevusega
seonduvatehoonete
ja illrsilrelamute
pilstitamiselcs.
Lisad 44 ja 45 kajastavadDP alaja planeeritudratsaspordikeskust.
08 01 2010.a.s6lmisArendajaesindajalepingudnr.7-1.55/l ja7-1.5/2
SakuVallavalitsuegaseonduvalttaristuvdljaehitamise,DP tellimiseja sellekoostamiserahastamisega.
viimaneasjakohaekohtuminetoimus SakuVallavalitsuses06 l0
20ll.a.
Kokkuv6tvalton tegemistca 160ha suurusealaga,mille kokkuostmisekskulutasid
Arendajav6i temagaseotudisikud kokku 40 498000.- EEK, lisaksnotaritasudja
riigilOivud(Lisad 66,67ja 68).
3.5. KSH menetlemisest.
26 03 2009.a.s6lmisArendajalepinguOU-gaAdepteEkspert(Lisa 46)ja vastavaks
t66ks oli KSH koostamine.
03 02 2010.a.oli planeeritudja toimusKSH aruandeavalik arutelu(protokollja osalejatenimekiri Lisa 47). Selleleeelnevap?ieva6htul kell 21.29laekuserinevateleadjms. (Lisa 48). Sellelevastati
ressaatidele
anoniii.imne
e-kiri vastavateettepanekute
p6hjalikult(Lisa 49). 03 03 2010.a.kirjaganr. Vl0/35 (Lisa 50) esitasOU Adepte
Ekspertomapoolsedseisukohadseonduvaltkaebajate24 08 2010.a.p66rdumisega.
3.6. Lottemaast.
Korraldusep. a (k. 6) kohaseltkavandatakse
krundilepos.9 Lottemaahooned,mis
moodustavad
tihtseterviku naaberkrundile(pos. l8) kavandatavaLottemaapargiga.
Samasndhakseettetiiiendavadtingimusedkorraldatavalearhitektuurikonkursile
nii
olemasoleva,vanatallihoone
kui ka loodavaLottemaaosas.06 04 20ll.a. kirjutatialla
kokkulepeArendajaja kaubamdrkideLotteja Lotte Village omanikeJ. P6ldmaja H.
Ernitsavahel(Lisa 51).
3.7. Asjatundjate arvamusestllipodroomi praeguseasukohasuhtes.
l6 03 2010.a.formuleerisidTaanija RootsiHobusearetajate
Liitudejuhid omakirjaliku arvamuseTallinna HipodroomipraeguseasukohamuutmisepOhjenduste
kohta
(Lisa 52 koostdlke ja fotodega).Nendeinimesteasjatundlikkuses
ja erapooletuses
ei
ole alustkaheldaning nadr6hutasidmuuhulgasjirgmist:
o hipodroomimaa-alaon sellekstegevuseksilmselgeltebapiisav;
o hipodroomilpeaksolemahobustelevajalik infrastruktuur,mida ei ole;
o hipodroomiarendamisvSimalused
sellepraeguses
asukohason olematud;
o n6uetekohane
hoolitseminehobusteeestei ole vdimalik;
o TallinnaHipodroomei vastamitte iihelegikaasaegse
hipodroomistandardile;
o ainusvdimalusolukorrap66stmiseks
on ehitadauushipodroom.
3.7. Kaebajatejt. 24 08 2010.a.piiiirdumisest (KaebuseLisa 5).
Vaadeldavap66rdumisekoostajaviiidabja taotlebjiirgmist:
o viiidetavaltesindatakse
Tallinna elanikeiildisi huve:

o v6tta DP koostamisealusekskehtiv UP ning kuivdrd linnal puuduvad
vahendiduue DP koostamisefinantseerimiseks,
liikata seetulevikku ning
s?iilitadaolemasolevaHipodroomitegevus;
o korraldadauus avalik arhitektuurikonkurss
ning kaasataselletingimuste
koostamisseelanikkond;
o suurendada
avalikkuselesuunatudja iihiskondlikefunktsioonideosakaalu;
o kinnistu omanikuOigustatud
ootusedon piiritletud kehtivaUt-ga.
Esitatudonjtirgmisedvastuviiited:
o DP menetlemiselon tiletiihtsustatud
omanikuhuvening avalikehuvidegaei
ole piisavaltarvestatud;
o DP koostamineon olnud vastuolushaldusmenetluse
ja Planeerimisseaduse
p6himOtetega;
o MTU-de argumendidpeavadolemaviihemaltsamav?idrselt
kaalutudkui
omanikuomad;
o DP koostamistei tohi tellida maaomanik;
o AV tulemustei saapidadaDP aluseks,kuna selle liihteiilesanneoli kehtiva
UP-gavastuolus;
o DP pole kooskdlasUP-ganing sellemuutmisekspuudubp6hjendatudvajadus;
o DP pole koosk6lasTallinna rohealadeteemaplaneeringu
jm.;
o DP ei v6ta aryesseKSH tulemusi:
o DP menetlustuleb ldpetadaja alustadauut, mille aluseksoleksUP ning
kaasatatuleb enamkodanikeiihendusi.
Miirgitudp66,rdumisele
vastatiTLPA 15 l1 2010.a.kirjaganr.2-lll739 (Lisa 53).
3.S.MTU Teliskivi Selts28 kiisimust, esitatuna24 ll2010.a. (KaebuseLisa 6).
DP avalik vdljapanektoimus26 07 27 08 2010.a.ning teistkordselt30 09-28 10
2010.a.,so.enamkui 2 kuud.Selleajajooksuloli k6igil 6igusja vOimalusesitada
ja vastuv?iiteid.
oma vastavaidettepanekuid
Kaebajadolid menetlusekiiigusthiistija
ajaliseltobjektiivseltinformeeritud.VaadeldavadkiisimusedsaadetiTLPA-le (mitte
P6hja-TallinnaValitsusse)24 I I 2010.a.kl. 16.28,so. vahetultennetOiiptieval6ppu.
25 ll 2010.a.toimusP6hja-Tallinna ValitsusesDP avaliku v[ljapanekukiiigus
esitatudarvamusteja protestidearutelu(fakt. asjaoludep. 19,Lisa l8). Tegemistoli
menetlustoiminguga
PlanS $ 20 lg. I ja2 m6ttes.Oluline on r6hutadajdrgmist:
o vaadeldavadkiisimusedesitatica I kuu pealeDP avalikuviiljapanekul6ppu,
so. ebamdistlikuhilinemisega.Mingit objektiivsettakistustOigeaegseks
pdOrdumiseks
ei olnud;
o vaadeldavadki.isimusedesitatiilmselt tahtlikult eba6igeladressaadil
ja nii
hilja, et isegi vastavasoovikorral ei olnud nendearutamine25 ll20I0.a.
toimunudarutelulvdimalik, kuigi sedasooviti (Lisa 54);
o ei olnud egaole teada,kes on kiisimusi sisaldanude-kirja koostaja,sesttema
Kaebajagaei olnud egaole vdimalik Mittetulundustihingute
seostamine
seadusem6ttes;
o etteulatuvaltsaabasudaseisukohale,et tegemistoli kiisimustega,millel puudub sisulineja diguslik seosDPja sellemenetlemisega.
Kiisimused ei sisalda
iihtki ettenanekuteeavastuvflidet PlanS$ 20lg. I mSttesja tdhenduses.

TLPA olekspidanudiilalmtirgitude-kirja menetledeseelk6igekontrollima,
keson selleesitajaja milline on temaseoses
MTU-ganing seejdrelvdtma
ja tiihtaegsepi)Ordumisega
seisukoha,kas tegemiston asjakohase
v6i mitte.
Needktsimusedja neil vastamine,sdltumatesellesisustja mahust,ei ole
seostatavOtsuseseaduslikkuse
kohtuliku kontrolliga.Vahemdrkusena
vajab
rdhutamist,etjuba 16 06 2010.a.(fi.Lisa 17)oli TallinnaLinnavalitsus
DP
vastuv6tnud.PlanS$ 18 lg. I kohaseltkinnitab kohalik omavalitsusplaneeringu vastuvdtmisega,
et planeeringvastablinna ruumilisearengueesm?irkideja
ja muudele6igusaktile et ta on kontrollinud,et planeeringvastabseadusele
dele.
Esindajaon veendunultseisukohal,et iilalkiisitletud28 kiisimuseesitamiseainsakseesmdrgiksoli jdtkuvalt takistadaplaneeringuedasistmenetlemist.
3.9. Kehtivast maakasutusest.
KaebuslAhtubteesist,et planeeritavaala n6ol on tegemistUP kohaseltsotsiaalmaaga. Seeon eksitavja ebatdpne.Asjata ei ole UP Uldosap-s 14 sItestatud,et UP maakasutusplaan
ei ole eraOiguslikule
maavaldajalesiduv.Ega saagiolla juba tulenevalt
jms. Sellestp6hjalikumaltallpool.
omandip6hi6igusest
Paldiskimnt. 50 asunudkrundi erastasostueees6igusega
AS Norfolk.Vastavakinnistu
ja
(Lisa
sihtotstarbeks
on 207oiirimaa 80% sotsiaalmaa
55 ja 56). Seeeav6imaldaks
ka kehtiv maakasutusotstarve
suhteliseltulatuslikkutiripindadeehitustolaneeritaval
alal.Kehtestatud
DP kohaselton drimaasuurus31 316m2- 59 079m2e.17,9-33,7V".
Seegaon Arendajaolukorras,kus kehtiv olukordvdimaldakstal p6him6tteliseltsamasuurtiiripindadeehitustkui uus DP. Kuid seeei ole Arendajap6hieesmlrk.
3.10. Kehtestatud detailplaneeringust.
Esindajaei peaesialguasjakohaseks
vaieldaKaebajatek6hkluste-kahtlustega
seonduja Lottemaaga.Sellelei olekska m?idravat
valt rajatavatespordikeskuste
diguslikku
tiihendust.Kiill agavajabr6hutamistjiirgmine:
o senitiiielikult linnakodanikelesuletudala avataksening avalikudteed-t[navad
vdtavadendaall 37.6%planeeritavast
alast;planeeritavTuruplatson suurem
kui Tallinna Raekojaplatsjne.
o sotsiaalobjektid(lasteaedperearstikeskus,
ja ekstreemLottemaa,spordihoone
spordikeskusning 10olosuurestiirihoonest)hdlmavadplaneeritavast
alast
18.6%.
ja transpordimaa
Seegav6tavadnn. sotsiaalhoonestus
endaalla kokku 56.2ohplaneeringualast.KaebajatevtiitedDP viiheseseotusekohtaavalikehuvidegaon vdhemalt
kohatud.
Tl. 192-196asubEsindaja2207 20ll.a. mtiiiruskaebus,
mille Lisad3-6 annavad
vdimalusevdrreldaolemasolevatolukordaplaneeritavaga.
3.11.Kaebajatest.
MTU Telliskivi Seltsja MTU PelgulinnaSeltson esitanud2010.a.majandusaasta
aruande.Nendekohaselton neisvastavalt42 ja 50liiget. Kolmandakaebajavastav
aruannepuudub,kuid 2009.a.aruandekohaseltoli sellesMTU-s I liige ning ainsaks
tegevuseksoli kirjastamine.Kohtule esitataksevlljav6tted kolmestvastavastaruan-

dest(Lisad 57, 58 ja 59). Kahe esimeseKaebajaliikmeskonnasuurusei ole kontrollitav. Kui isegi eeldada,et miirgitudandmedon 6iged,siis moodustavadKaebajate
liikmed kokku 0,160/0P6hja-Tallinnaelanikkonnast.Hipodroomipuhul on moistlik
l?ihtudalisaksselleleka Kristiineja Haaberstielanikestning selliseljuhul on seesuhe
0r07V"ning kogu Tallinna ulatuses010206.Tegemiston marginaalsete
nliitajateea
ning Kaebajaderaldi egakoosei saaolla avalikuhuvi kandjaksegaesindajaks.s6ltumatav?iidetava
huvi sisustja tdhendusest.
Kaebusesesitatudteesavalikustvastuseisust
planeeringuleon paljasdnalineegavasta
tegelikkusele.hessis avaldatudvastavateemalistes
kirjutisteson iilekaalusDP suhtes
positiivnetoonja ldhenemine.Vajaduselv6ib Esindajavastavaanaliiiisiesitada.Et
mifie olla paljasOnaline,
on vastuselelisatudniiidetekskolm artiklit erinevateltautoritelt (Lisad 60. 61 ja 62).
Ulaltoodudfaktilisteja olulisteasjaoludeliihikirjeldus oli vajalik seet6ttu,et Kaebus
on sellesosaspuudulik v6i eksitav.T6endoliselton vdimalik, et tilaltooduei ole ammendavning sedatuleb tdiendadahaldusasjamenetlemisek?iigus.Eelk6igeon selleks
vajalik Kaebajateesindajakiisitlemine.
IV Seisukohad
Kiiesolevavastuseiilesandekson eelk6igeOU Alfa Propertyseisukohtade
esitamine
seonduvaltKaebusealuseganing mitte Kaebajagavaidlemine.EsindajalahtubRiigikohtujiirgmistestseisukohtadest:
ja kinnitamiseltuleb
4.1. Linnavalitsusetegevustliihteiilesandekoosk6lastamisel
pidadahaldusesiseseks
tegevuseks,
millel puudubvtiljapoolesuunatudm6ju. Ltihteiilesandekoostamineon ettevalmistavtegevusja kaasamineplaneerimismenetlusenii varasesstaadiumison kiill igati koosk6lasplaneerimismenetluse
avalikkusep6him6ttega,kuid ei ole planeeringuliibiviijale kohustuslik(RK 18.02.2002
otsus3-3-l-8-02). Kaebajaetteheited,et neid (keda??) ei kaasatudAVT koostaja alusetud.Ka muud
missening sellegaolevatrikutud seadust,on asjakohatud
sellestvditestja asjaolusttuletatudKaebajajlreldused.
4.2. PlanS$ 26 lg I vdimaldabkaebuseesitamistnii subjektiivseteOigusterikkumiset6ttu kui ka n-6 avalikeshuvides(nn populaarkaebus),
andesseegaigai.ihele
6igusevaidlustadaplaneeringuotsust
selle6igusevastasuse
motiivil. Populaarkaebuselekohaldataksehalduskohtumenetluse
p6him6tteidja siitteid,arvestades
seda
liiki kaebusteiseiirasustega.
Populaarkaebuse
esitamiseeeldusekson avalikehuvide riive. Ka populaarkaebuse
korral peabkaebajajuhindumaHKMS g 10 lg I
punkti 4 ning lg 3 punkti 3 n6uetest,st viilja toomavaidlustatavahaldusaktivdidetava6igusvastasuse
alused,osutadessealhulgasOigusvastaselt
kahjustatudavalikule huvile.
Akti vaidlustaminepopulaarkaebuse
vormis ebapiisavap6hjendamisev6i kaalutlus6iguseviiiirkasutamisemotiivil eeldabeelldige, et esineksdiguslik situatsioon,
mis tingib vajadusekaaludaerinevaidavalikkehuve.Kaalumisen6uded,sealhulgaskaalumisekriteeriumid,v6ivadtulenedaseadusest
vdi olla tiipseltpiiritlemata.
Sellests6ltumatapeabpopulaarkaebuse
esitajakaebusesosutamao
milliste avalike
huvidekaalumiskohustust
pole haldusorgann6uetekohaselt
tiiitnud. Tuleb silmas
pidada,et ka uurimisprintsiibirakendaminepopulaarkaebuse
korral ei viilista koh-
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tu seotustkaebusealuseja esemega
tervikuna(RK l0.l1.2009 otsusnr. 3-3-l-8408).
ja tdendatudvdidet,millist konkreetsetavalikku
Kaebusei sisaldaarusaadavat
ja
huvi millega on riivatud ning millised on needavalikudhuvid, mida tuleb kaaluda. Ka peabKaebajaselgitamaja tiipsustama"
millise konkreetsehuvi kaalumiskohustustja millega on rikutud. Ilma selletaei ole ka asjakohanevastaminevdimalik.
ja muudkohaliku omavalit4.3. Uldplaneeringusfikseeritudkeskkonnakaitselised
sus0ksuse
sItistvaning tasakaalustatud
arengukriteeriumidon olulisteksasjaoluja seedeks,mida viiltimatult tuleb arvestadaiildplaneeringumuutmiseettepaneku
ldbi ka detailplaneeringu
hindamisel.Detailplaalgatamisetaotlusep6hjendatuse
neeringv6ib pdhjendatudvajadusekorral sisaldadaiildplaneeringumuutmiseettepanekut.Detailplaneeringuga
fildplaneeringumuutrnineon v6imalik vaid erandjiirel tekkinudiilekaalukaja 6igusp?iralikult naitekstildplaneeringukehtestamise
seerahuvikorral (vt Riigikohtu 19.04.2007otsusthaldusasjas
nr. 3-3-l-12-07)
(RK 27.01.2010
otsusnr.3-3-l-79-09).Kaebuses
esitatudsellekohane
seletus(lk.
9-10)ei ole asjakohane
egavastategelikkusele.
Esindajapeabveelkordvajalikuksr6hutada,et kehtiv UP ei ole Hipodroomiala
osasarengulesuunatuddokumentning avalik niigemussellesosason fikseeritud
jdrgmisel,
menetlusesolevas
P6hja-Tallinnaiildplaneeringus,
mis kehtestatakse
Kiisimust
kontekstis
20I2.a.
tuleb vaadeldakonkreetsekaasuse
ning sellestjiirelj?irgmine:
dub
o HipodroomitegevuselOpetamine
Tallinnasja selleiileviimine Sakuvalda
juba ktisitletud;
on vdltimatup6hjustel,mida on kdessolevas
vastuses
o Arendajasoovib rajadalisaksuuelehipodroomileterveratsaspordikeskuse,mis peabkujunemasuurimaksBalti-ja P6hjamaades.
Seesisaldabendaska sportimis-ja m6nguv6imalusilastele(peredele),nn. hobutalusid
jpm. Selliseprojektirealiseerimine
linnasei ole m6eldav.Tegemiston 10
korda suurematerritooriumigavdrreldesvanaHipodroomiga.
Hipodroomivdljakolimiseltekib Tallinna kesklinnaskinnine ttihermaa
(sellelalal praktiliseltpuudubhaljastus),millele tuleb leidam6istlik rakendus.Omanikei ole kohustatudl?ihtumaUP-st,st sisuliseltjiitma ala s66ti.
Arendajaplaan,mis baseerubAV v6idut66lning mis on alusekseesseisvatele 9-le arhitektuurivdistlusele,
on vOrreldesk6ikide muudealternatiividega iilekaalukaltparim ka Arendajaerahuvimdttes.Atirmiselt ebamdistlik
oleksignoreeridaka senitehtudiilisuuri kulutusi ning loobudaHipodroomi
alalekaasaegse,
linnakodanikeleavatudelu-ja tddkeskkonnaloomisest.
(ca 250 000 000
Tegemiston Eestim6istesiilisuureinvesteeringuga
EUR), mille realiseerimineon pikaaegnening lOplik iiriline kasumlikkus
raskestiprognoositav.Ilmselt on 6igusneil, kes on mdrkinud,et arvestades
iilaltoodugakaasnevatLottemaad,lasteaeda-pere(arsti)keskust,
spordihalli
ja ekstreempordikeskust
ning kogu ala avamistlinnaelanikeleon kiisitav,
kas mitte avalik huvi iilaltoodurealliseerimiseks
ei ole siin iilekaalukam
kui erahuvi?Ilmseltseeongi nii.
Ulaltoodudarengudja perspektiividon tekkinudpealeUP vastuv6tmist
2001.a.,mis ArendajalpuudusigasugunetirisideHipodroomiga.
Arendajai.ilekaalukas
erahuvion kaheldamatultdiguspiirane,sestta soovib
realiseeridaendaomandip6hi6igust
ning p6hiseaduslikkuettev6tlusvabadust.Lisaksselleleon Arendajaplaantiiielikus koosk6lasavalikundgemult

segaP6hja-Tallinnaarengustavatumaja tsiviliseeritumakeskkonnasuunas.
4.4. PES$ 20 lg-st I tulenevaltei peaavalikuvtiljapanekukiigus tehtavadettepanekudolemakantudalgatatuddetailplaneeringuga
samadesteesmdrkidest.
EttepanekutetegemiseSigusem6te seisnebkieeskiifiselles,et isikutel oleksv6imalik
kaitstaomavdi avalikkehuve,mis v6ivad olla vastuolusplaneeringualgatajate
eesm6rkidega.
Ettepanekulevastamineon osaettepanekutegijaja kohaliku omavalitsuseavalikustdiskussioonisttulevaseplaneeringuiile. Ettepanekulevastates
ei otsustataveel l6plikult, millisel kujul planeeringkehtestada.
L6plikuks otsuseks
ettepanekusuhteson detailplaneeringu
kehtestamise
otsus(RK 14.10.2003otsus
nr. 3-3-l-54-03).Seejuures
peabsilmasplaneetulebsilmaspidada,et seadusandja
ringu menetlusekliigus esitatudasjassepuutuvaidviiiteidja seisukohti(RK 17.10
2007otsusnr. 3-3-1-39-07).
EsindajasoovibkohtuistungilKaebajaesindajakiisitlemisegaviilja selgitada
(Kaebuson sellesosasiiiirmiseltiildsdnaline),millisedja kelle konkreetsed
asjassepuutuvad
vditedja seisukohad,mis ldhtuvadavalikusthuvist, on Otsuse
j Zietud.
vastuv6tmiselarvestama
ja sisulinevastamineEsindajalvdimalik.
Ilma selletaei ole asjakohane
4.5. Planeerimismenetluses
tehtudettepanekule
vastamineon osaksettepaneku
tegijaja kohaliku omavalitsuseavalikustdiskussioonisttulevaseplaneeringuiile.
Vastuselev6ib ettepanekuesitajaomakordavastuvaielda,saatestiiiendavamiirgukirja. Vastusvdimaldabarendadaettepanekuiile avalikku diskussiooniajakirjanduses,isikuteiihendustes,huvigruppidesjne. Ettepanekutsaabkaitstaplaneeringt avaliku arutelu kiigus (vt Riigikohtu 14.10.2003otsusthaldusasjas
nr 3-3jlietud vastuvditest
l-54-03). Kui isik ei ole planeerimismenetluses
arvestamata
jiirelevalvektiigus(RK
loobunud,on kohustusliksellemenetleminemaavanema
15.01.2009
otsusnr. 3-3-l-87-08),
vt. ka RK l4 l0 2003.a.otsusnr. 3-3-l-54-03,
kus RK pidasvajalikuksr6hutada,et ettepanekute
tegemisem6te seisnebeesluitt
selles,et isikutel oleksvOimalikkaitstaoma v6i avalikkehuve,mis v6ivad olla
vastuolusplaneeringualgatajaeesmiirkidega.
Kaebussisaldabraskestiseletatavat
taotlust(lk. 4), et kohushindaksHarju maavanemategevustjdrelevalveteostamisel.Kuiv6rd konkreetneja asjakohanep6histus Kaebusespuudub,ei ole ka Esindajalv6imalik asjakohaseid
vastuvliteid esitada.
4.6. Planeeringute
kui ulatuslikukaalutlusruumiga
otsustepuhul on motiveermi(vt Riigikohtu10.10.2002
sel suurt?ihtsus
otsusthaldusasjas
nr 3-3-l-42-02).Kui
motivatsioonesitataksesellemahukuset6ttu m6nesteisesdokumendis,peavad
haldusaktisolema?iratoodudvtihemaltpdhimotiivid.Kui tehakseviide mdnele
teiseledokumendile,siis peabldppkokkuvdttesolemaarusaadav,milline selles
dokumendissisalduvinformatsioonkujutabendastosahaldusaktip6hjendusest
(vt
Riigikohtu14.10.2003
nr 3-3-1-54-03).Haldusaktpeabolema
otsusthaldusasjas
selgeja tiheseltm6istetav(RK 17.10.2007
otsusnr. 3-3-l-39-07).
Kaebusei sisaldaka sellesosaskonkreetseidja tdendatudviiiteid. K0ll agaon
ilmselge,et arvestatudantudkonkreetseplaneeringusuurtmahtunii sisuliseltkui
ka tehniliselt,ei olnud m6eldavkogu vastavamotiveeringuesitamineOtsusesendas.Selleleon lisatudulip6hjalikja ammendavSeletuskiri,kus on esitatudk6ik
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vajalikudviited jms. Kaebusestei ole v6imalik aru saada,kasja millised asjas
j?i2inudning
tiihtsustomavadasjaoludv6i motiivid on Kaebajatelearusaamatuks
milline on nendeteoreetilineseosOtsuseseaduslikkusega.
4.7. Kehtestatudiildplaneeringei tekita isikuteleabstraktseltkaitstavatusaldust,
et kord kindlaksmldratud tingimusedstiiliksidmuutumatuna.Isikul tuleb leppida
v6imalusega,et tedaiimbritsevelukeskkondvdib muutuda(Riigikohtu 19 04
2007otsushaldusasjas
nr 3-3-l-12-07).Miljitd ja olemasolevakeskkonnasiiilimipole subjektiivsete6igustenakaitstavadvtifirtused(RK 24.05.2010
ne iseenesest
otsusnr. 3-3-l-29-10).Kaebajandivatolevatseisukohal,et pealeHipodroomitegevuseiileviimist Sakuvaldapeakssellesenisesse
asukohtajiiilmattihi sotsiaalmaa(vastavaltkehtivaleUe-le;, millega selleeraomanikulei ole lubatudmidagi
effe v6tta. Sellineseisukohtei baseeruPdhiseadusel,
Planeerimisseadusel
ega
mdistlikul arusaamisellinna kui terviku arengust.
jdtmisel tuleb kohalikul omavalitsuselarvestada
4.8. Planeeringukehtestamata
v6imalusega,et tal tuleb htivitadaplaneeringutaotlejadetailplaneeringu
koostamiselkantudkulud(RK 19.05.2010
otsusnr. 3-3-l-26-10).
Arendajaon seosesDP senisemenetlemisega
teinudiilisuuri kulutusi.Kuiv6rd
vastavadkauakestnudlabiraakimisedldppesidtulemusteta,oli Arendajasunnitud
iira ostmakaks planeeringualalejtiiinud kinnistut(Paldiskimnl 48B ja 50B), sest
needjiilvad planeeritudovoliketeedealla (Lisad 63 ja 64). Lisaks selleleon
Arendajaajavahemikul200T-2011.a.
teinudotseseidkulutusi seonduvaltDP menetlemisegaiile 8 000 000 .- EEK (Lisad 69-73),seegakokku ca 25 000 000.EEK. Arendajalon lepingulisedkohustusedka AS East-WestConsultingeestile
I 000 000.-EUR ulatuses(Lisa 74).
4.9. PlanS$ 26 lg l, mis loob ka nn populaarkaebuste
esitamisevdimaluse,toetab
n6uetoet iga kaebuseesitanudisik mdilratlekskaebuseesitamisealuse.Kohustus
viiljendadakaebusesoma seosvaidlustatudaktigatulenebHKMS $-de7 ja 10
n6uetest.PlanS$ 26 lg I kohaldamiselei lasukohtutelkohustusttuvastada,kas
planeeringukehtestamisega
on rikutud isiku subjektiivseidOigusiv6i digusvastaselt piiratudtemavabadusi(vt Riigikohtu 09.06.2004otsusthaldusasjas
nr 3-3-l28-04).Sellestei saajiireldada,et planeeringuvaidlustes
ei tule kohaldadahaldusmenetluseseadustikusdtteid,mis nduavadkaebajaltkaebe6iguse
aluseesitamist
(RK 19.05.2008
otsusnr. 3-3-1-61-07).
Kaebajateltulebkdigil selgitada,
milline
on nendekaebe6iguse
alusning allesseejiirelsaabEsindajaesitadaoma vastavad
seisukohad.
4.10. Planeeringukehtestamise
otsustamiseltuleb muuhulgasarvestadaka
kulutusi,mida seosesplaneeringumenetlemisega
on teinudavalik vdim ja
planeeringukoostamise
peab
Samuti
arvestamamenetlusosaliste
finantseerfa.
paindlikeks
valmisolekut
(Riigikohtu06.11.2002
lahendusteks
otsusnr. 3-3-l-6202). Avaliku v6imu vastavadkulutusedei ole Esindajaleteada.Arendajaon oma
kulutusteosaliseloeteluesitanudp-s.4.8.Arendajaon DP kehtestamiselolnud
erakordseltpaindlik ning tulnud vastupeak6ikidele linna n6udmistele,sh. omal
kulul viilja ehitadak6ik teed-tiinavad-pargid
ning needtasutalinnale tile anda.
jms. omal kulul v6ljaArendajakohustusedseonduvaltlasteaia,perearstikeskuse
ehitamiseja linnaletasutai.ileandmisega
on fikseeritudTallinna Linnavolikogu02
06 201l.a. ostsuesnr. 94 (vt. Lisa 24). E,nampaindlik olla ilmselt ei saa.Hetkel
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ei ole tead4 millised on Arendajakulutusedseonduvaltavalikku kasutusseminevatening linnale iileantavateobjektideja teede-tiinavate
maksumus.
4.11. Planeeringute,
sh detailplaneeringute
valdkonnason kohtulik kontroll oma
ulatuseltpiiratud.Kiisimusesellest,mida planeeringualale
rujada,saabotsustada
planeeringukehtestamiselhaldusorgan.
Uldiuhul ei saakohushaldusorganiase(RK 25.09.2008otsusnr. 3-3-1-15-08,ka12.05
mel muutaplaneeringulahendust
2008otsusnr. 3-3-1-18-08).
Haldusorgan
on kohustatud
veenmaka kohutkaalutlus6igusealuseltehtudotsustuse6igsuses(3.K 10.032005 otsusnr. 3-3-1-77-04).
Esindajaon seisukohal,et kohtuleesitatudt6endidning Tallinna Linnavolikogu
esindajakidalik vastuskaebuselev6imaldavadkohut veenda,et vaidlustatudOtsuson igati kaalutletud,6igeja 6iglane.Loomulikult v6ib l6putult vaieldaselle
iile, kastiks v6i teine kiri vms. oleksvdinud olla pikemja p6hjalikum,kuid seeei
saaolla miiiirav.
4.12.Haldusaktimotiveeringuesitamiseebapiisavusei too vlltimatu j6relmina
kaasahaldusaktitiihistamist,nditeksjuhtumil kui detailplaneeringu
kehtestamise
otsusepdhjendusedon tuletatavadhalduaktilelisatuddokumentidest(RK 17.05.
2005otsusnr. 3-3-1-16-05).
Menetlus-ja vormivigadekorraltulebhinnatanende
seosthaldusaktisisuga.Sisuliselt6iguspdrasthaldusaktiei saakehtetukstunnistada iiksnesp6hjusel,et selleandmiselrikuti vormi- v6i menetlusn6udeid,
kui rikkumisedei saanudmdjutadaasjaotsustamist@.
ja tdendatudmenetlus-jalv6i kaalutlusKaebusesei ole esitatudiihtki asjakohast
viga, mis v6is sisuliseltm6jutadaOtsusesisuv6i sellevastuvdtmisttervikuna.
J6rgnevaltsoovibEsindajalUhidaltpeatudaasjaolul,et Kaebajadignoreerivad
Arendajapdhidigusi,mis tulenevadPdhiseaduse
@S) $ 9 lg. 2; $ l l, $ 31; $ 32 lg.
2 sdtetest.
4.13. Vaadeldavask0simuseson asjakohaneltihtudamuuhulsaska RK kolmest
lahendist,so.Uldkogu3I.03.2011otsusnr. 3-3-l-69-09,10.05.2002
otsusnr. 3-4l-3-02 ja30.04.2004otsusnr. 3-4-l-3-04. Esindajapeabesialguvajalikuksr6hutadajEirgmist:
o PS $ 31 (1. lause)sdtestabettevOtlusvabaduse.
SeevabaduslaienebPS $ 9
lg. 2 aluselka juriidilistele isikutelening sellekasutamisetingimusedja
korra siitestabseadus(mitteMTU-d - V.K.).MAryitudvabaduspiiramiseks
piisabigastmdistlikustpdhjusest.Seep6hjuspeabjohtuma avalikusthuvist v6i teisteisikute digusteja vabadustekaitsevajadusest,olemakaalukasja enesestm6istetavalt
6igusp6rane.
Mida intensiivsemon ettevdtlusvabadussesekkumineo
sedamOjuvamadpeavadolemasekkumistSigustavad pdhjused;
o ettev6tlusvabaduse
piiramiseltulebjirgida PS $ l1 n6uet,mis lubabpiirata 6igusija vabadusivaid siis, kui piirangudon vajalikud demokraatlikus
iihiskonnasja needei moonutapiiratavate6igusteja vabadusteolemust;
o PS $ 32 lg. 2 annabigaiiheleOigusevabaltvallata,kasutadaja kiisutada
endaomandit.Omanditei tohi kasutadaiildiste huvidevastaselt;
. omandip6hiOiguse
piiramisepuhul saabseaduspiiraseks
olla seadusandja
iga eesm6rk,mis pole P6hiseadusega
vastuolus;
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o omandipOhiOiguse
riive on PS $-s32 sdtestatud
omaniku6iguslikupositsiooni igasugunekitsendamine,omanikulevaralisekaotusep6hjustamine;
o omandip6hi6iguse
riive pOhiseadusptirasuse
hindamiseltuleb arvestadaPS
proportsionaalsuse
p6himdttega.
1l
tuleneva
Seadusandja
peabkaalu$-st
ma riive eesmiirgiksolevaidiildisi huvisidja i.iksikisikup6hi6iguseriivet,
et leidanendevahelm6istlik tasakaal.
T?iiendavalt
tuleks silmaspidada,AOS $ 68 lg. 1 siitestabomandikui isiku ttiieliku v6imu asjaiile.
4.14.Kaebuseson esitatudmuidki viiiteid (n?iit.Otsusevastuolu"Tallinna rohealadeteemaplaneeringuga",
kdrghooneteteema,KSH aruandega
mittearvestamine
jm.), mille kohta soovibEsindajaki.isitledaKaebajaesindajat.Praeguseiilds6nalija sisulinevastamineEsindajalv6ijuures ei ole asjakohane
suseja ebamiiiirasuse
malik. Vastustajaesindajavastavateseisukohtadega
on Esindajan6us.
ja efek4.15. HMS $ 5 lg 2 kohaseltviiaksehaldusmenetlus
liibi eesmiirgipdraselt
tiivselt, samutivdimalikult lihtsaltja kiirelt, v?iltidesiileliigseidkulutusija ebameeldivusi isikutele.HMS $ 5 lg 2, mis seondubka heahaldusep6him6ttega,eeldabisiku
taotluselahendamiseltOhusatja tulemuslikkutegevust(RK 09.03.2009otsusnr. 3-3l-94-08).
PS $-st 14tulenebisiku subjektiivne6iguskohaselehaldusmenetlusele.
Haldusmenetlus peabolemadiglanening vastamaheahaldusep6him6ttele,et tagadaisiku diguste
t6huskaitse(RK 19.04.2010
otsusnr. 3-3-l-4-10).
Isikul on subjektiivne6igusn6udaja riigil objektiivnekohustustagadamenetluse
t6husus.Menetluslikepdhi6igusteeesmdrkon avadatee isiku materiaalsete
p6hi6ija tagadap6hi6iguste
gusteteostamiseks
t6huskaitse(F-K22.03.2011
otsusnr. 3-3-1-

8s-0e).

Arendaja avaldustDP algatamiseks-vastuvdtmiseks-kehtestamiseks
menetletiiile 4
ja
Sellega
kaasnes
rahakulu.
Arendaja
on
viiga
suur
ajav6tnud
endaleKOV
4gta.
kohustuseteedeja tiinavatev2lljaehitamiseks
omal kulul ning DP-gaon etteniihtud
jms.
mitme sotsiaalobjektiehitus.RddkimatasuuresthulgastloodavatesttOOkohtadest
Arendajaon pidanudleppimamajanduslikuolukorraolulise halvenemisega
ning selle
mOjugaDP edasiselearenguletervikuna.Yaatamatakdigeleon OU Alfa Property
omanikudsdilitanudkindla sooviprojektidegaHipodroomilja Sakuvallasedasiminnaja sedanii kiirestikui vdimalik.
Kdesolevaksajakson kogu tegevusEOK konas peatatud.Edasisemenetlusekestust
ja tulemustei ole v6imalik prognoosida.
Arendajaon seisukohal.et sellineolukord on vastuolusPS 8-s 14 stitestatudn6udega
ning on eba6iglanetervikuna.

V Kaebaja taotlusest.
TLPA endinejuhatajaT. Oispuutunnistatisiiiidi pistisevdtmises.Pistiseksoli laen,
mille ta sai v?iidetavaltliiga soodsateltingimustel.Pistise(KarS $ 293 lg. l) koosseis
eeldab,et tegemistoli ametiseisundisttulenevaseaduslikutegevusev6i tegevusetusega. Kaebajapeabkonkretiseerima,
millist k?iesolevas
haldusasjas
tdhtsustomavat
asjaolusoovibta kriminaalasjamaterjalidegatdendada.Ennesedaei ole vdimalik
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Esindajalsellekohastseisukohtav6tta.Ki.ill agaoleksasjakohanet?ihelepannakriminaalasjamenetlenudprokurdrisellekohastavalikku selgitustpealevastavakohtuotsusevdljakuulutamist(Lisa 65). Temahinnangulkohtuotsus"...hipodroomi ala detailolaneeringuseaduslikkustkahtlusealla ei sea." Esindajaon teatavastikursissellekriminaalasjatehioludeganing v6ib kinnitada,et muudjiireldust prokurdrtehaei saanudki.
VI Esindaja taotlus.
peabmenetlusest6endamaneid asjaolusid,millele tuginevadtema
Menetlusosaline
viiited. Seosessellegaoli vdltimatu,et Esindajaoli kohustatudesitamakohtuleviis lepingut,mis puudutavadosaliseltkolmandatateisikuteeraeluning nad ei soovi,et lepinguteasjaoludsaavadavalikult teatavaks.Samution kohtuleesitatudulatuslikud
viiljavOttedOU elfa Propertykontodestkoosvastavatearveteganing ka selleinfo
avalikult kdttesaadavaks
tegemist3. isik ei soovi.Nimetatuddokumendidsisaldavad
arveldusi,mis kujutavadendastOU efa Propertyflrisaladust. Esindajaei arv4 et
esineksmingi huvi asjaavalikuarutelu vastuTsMS $ 38 lg. I p. 3,6 m6ttes.Kiill aga
v6ib olla, et kinnine menetlusannaboluliselt suuremavdimaluseveendaKaebajaid
lOpetamamenetluskompromissigav6i pooli muul viisil lepitada.
Kokkuv6tvalt:
Kaebajadniiivad lEhtuvatteesist,et Tallinna Linnavalitsusja Tallinna Linnavolikogu olid mingitel pdhjustelOigustatudlkohustatud
ignoreerimaArendajaomandip6hi6igustja sellegakaasnevatning l2ihtumaeelk6igenendesoovidestja ntigemustest.
Samutiolekspidanudmitte usaldamaDP menetlemises
osalenudspetsialiste(planeejne.) ning liihtumamuudestarvamustest,
rijad, arhitektid,keskkonnasjatundjad
niiit.
Kaebajateomadest.Kuiv6rd sedaei tehtud,olevatOtsusseadusevastane.
Sellegaon
voimatunoustuda.
Esindajapeabvajalikuksr6hutada^et ldplikud seisukohadkaebusesuhteson v6imalik formuleeridaja esitadakohtulepealeseda.kui on olnud vdimalik kiisitleda
Kaebajaesindajatja saadaselgustkaebusesesitatudviiidetekohta.
J u h i n d u d e s H K M$ S1 6 1 g 1. , 2j a a ; $ 2 6 1 g .I p . 6 ; $ 1 9 l g . 4 - T s M S$ 3 8 1 g .1
p . 3 , 6j a l g . 2
palun:
1. KutsudatunnistajanahalduskohtuistungileTallinna peaarhitekthr. Endrik Mflnd
(kutsesaataTallinna Linnaplaneerimise
Ametisse- Vabadusevaljak 7, 15198Talja
(Igor)
linn) hr. Ike
Volkov (kutsesaataEestiArhitektideLiitu - Lai3l, 10133Tallinn).
2. Kuulutadamenetlushaldusasjas
nr. 3-11-1650kinniseks.
3. KaebusedjAth rahuldamata.
Kiiesolevvastuson edastatudmenetlusosalistele
elektrooniliselt31 10 2011.a.
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Lisad:
1.
)
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ll.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

2t.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
JJ.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

4r.
4l.l

42.
43.
44.
45.

T66v6tulepingnr.2-07/ 02, 20.03.2007 4 lehel.
Projekteerimiskoosolekuprotokoll 27.03.20085 lehel.
Konsultatsioonileping
nr.07-075, 20.03.20074 lehel.
E-kiri 28.05.2008.
E-kiri 09.06.2008.
E-kiri 02.06.2008.
K-Projektikiri 18.06.2008
nr.2-6/5062 lehel.
Viilj av6teEALi eestse
isuse19.06.2008 koosolekuprotokollist.
E-kiri 07.07.2008.
IdeevSistluse
ldpp-protokoll22.08.20085 lehel.
LepingQP-08-16,24.10.2008
4 lehel.
P6hja-TallinnaHalduskogukoosolekuprotokoll nr.5, 20.05.20084 lehel.
TallinnaLinnavalitsuse
korraldusrc.1329-k, I 9.08.20094 lehel.
protokoll09.l0.2009
Avaliku arutelu
4 lehel.
Lepingnr. DP 2-5/69,19.03.2009
3 lehel.
PShja-TallinnaHalduskogukoosolekuprotokoll nr.1, I 9.01.2010.
Tallinna Linnavalitsusekorraldusnr.1009-k,16.06.20102 lehel.
Avaliku aruteluprotokoll 25.11.20104 lehel.
j iirelvalvekomisjoni tihisndupidam
Harju Maavalitsuseplaneeringute
ise
protokoll17.01.2011
6 lehel.
Viktor Kaasiku 15.12.2010kiri Harju maavanemale
6 lehel.
Maavanemakiri Tallinna linnapealenr.2.1- I 3k/1063, 21.03.20I 1 13 lehel.
25.05.2011toimunudaruteluregistreerimisleht
3 lehel,e'kiri 25.07.2011.
Leping(reg.nr.587),12.04.2011
15 lehel.
TallinnaLinnavolikoguotsusnr.94,02.06.2011
6 lehel.
j a Russalkavaheliseranna-alaiildplaneering.
Paljassaare
TallinnaLinnavolikoguotsusnr.230,22.06.2006
2 lehel.
TallinnaLinnavolikoguotsusnr.179,17.09.2009
3 lehel.
TallinnaLinnavolikoguotsusnr.238,2l .10.20103 lehel.
(Vv TalIinna kodulehektiljelt).
Linnaosadei.ildplaneeringud
TallinnaPostimeheartikkel 25.07.20112 lehel.
Pelgulinnamilj Odvdiirtuslikpiirkond (plaan).
Uldplaneeringui.ilesanded
2 lehel.
P6hja-Tallinnalinnaosatildplaneering(menetluses).
P6hja-Tallinna
linnaosaiildplaneeringu
milj06aladI 8.I 0.20I 0.
POhja-Tallinnalinnaosaiildplaneeringmaakasutus
keskustega10.06.20I 0.
P6hja-TallinnalinnaosatildplaneeringuarengualadI 4. I 0.2010.
P6hja-Tallinnalinnaosatildplaneeringurohelinevdrgustik 10.06.20I 0.
P6hja-Tallinnaiildplaneeringuprotsess.
Planeeringutingmtirgid.
juhend 06.09.200712 lehel.
EestiarhitektuurivOistluse
ja
Paldiskimnt.50 kinnistu ldhialaarhitekf,uurse
ideevdistlusetingimused
05.2008-08.2008
l8 lehel.
E-kiri 21.09.2009.
SakuVallavolikoguotsusnr.34,I 1.03.2010
3 lehel.
Lihteseisukohaddetailplaneeringu
koostamiseksI 1.03.20I 0 (vdljav6te).
Eskiis detaiplaneeringu
algatamiseks24.I | .2009(vdljav6te).
planeeringuala
Sakuvalla
skeem11.03.2010.
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46.
47.

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

T66v6tuleping
26.03.2009
4 lehel.
Paldiskimnt.50kinnistuja ldhialadetailplaneeringu
keskkonnamdju
strateegilisehindamise(KSH) aruandeavaliku aruteluprotokoll 03.02.20109
lehel.
E-kiri 03.02.2010
5 lehel.
Adeptekiri nr. Vl0/,10.02.20105 lehel.
Adeptekiri nr. V10/35,03.09.2010
3 lehel.
Kokkulepe06.04.2011.
Hollandija Rootsiasjatundjatearvamus.
TLPA kiri nr.2-l11739,
15.11.2010
5 lehel.
E-kiri24.Il.2010,2lehel.
Kiirpiiringmaaregistrist.
TallinnaLinnavalitsuse
korraldusnr.3l2-k, 15.01.1999.
VdljavdteTelliskivi Seltsi2010aastamajandusaasta
aruandest.
Vdljav6tePelgulinnaSeltsi2010aastamajandusaasta
aruandest.
Vliljav6te EestiHobumajanduse
EdendamiseMTU 2009aastamajandusaasta
aruandest.
I. Volkovi artikkel 18 122009.a.ajalehes"Sirp".
U. Toomingaartikkel 12 l0 20ll.a. TallinnaPostimehes.
M. Saluartikkel27 ll2011.a. ajalehes"Postimees".
Kinnistumi.iiigileping
reg.nr. 961 (06 05 2010.a.).
Kinnistumiitigilepingreg.nr. 166(25 0l 2010.a.).
U. Gnadenteichi
artikkel23 08 20ll.a. TallinnaPostimehes.
Kinnistutemtiiigilepingreg.T62S(29 09 2006.a.).
Kinnistutemiiiigilepingreg.nr. 8716(17 10 2006.a.).
Kinnistutemiiiigilepingreg.nr. 9709(301I 2006.a.)
OU Alfa Propertykontov6ljav6te01 0l 2007- 3l 122007koosarvetegal1
lehel.
OU Alfa Propertykonto vtiljav6te 01 01 2008- 02 01 2009koos arvetega25
lehel.
OU Alfa Propertykontovdljav6te01 0l2009 - 08 0l 2010koos awetega24
lehel.
OU elfa Propertykontoviiljavdte01 01 2010- 0l l0 2010koosarvetega18
lehel.
OU Alfa Propertykontoviiljav6te0l 0l 201I - l0 102011koosarvetega10
lehel.
T66v6tuleping31 0l 2007.a.

Viktor
OU Alfa
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