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TÄHTAJA ENNISTAMISE TAOTLUS  

PROJEKTEERIMISTINGIMUSED  nr 2111802/07671 

                                                                                                                                           20.12.2021       

Taotluse esitaja:  

Ann Lumiste, 46403200237, Tõusu tee 14, + 372 56603576  

 

Haldusmenetlusseaduse (HMS) § 77 annab võimaluse vaide esitamise tähtaja ennistamiseks HMS §-s 

34 sätestatud tingimustel. Esitan taotluse Merivälja tee 33 projekteerimistingimustele vaide 

esitamise  tähtaja ennistamiseks.  

 

Vaidetähtaja ennistamise põhjendused:  

 

1) vaidetähtaja möödalaskmine toimus mõjuvatel põhjustel (HMS § 34 lg 1).  

 

Merivälja elanikuna ja Merivälja Aedlinna Seltsi liikmena realiseerisin tähtaegselt oma vaideõigust 

Merivälja tee 33 projekteerimistingimuste suhtes Merivälja Aedlinna Seltsi ja Mähe Seltsi poolt 

15.10.2021 esitatud vaide kaudu (lisa 1). Nõustun seltside poolt esitatud vaide põhjendustega kogu 

ulatuses. Leidsin, et ka minu subjektiivsed õigused on seltside poolt esitatud vaide läbivaatamisel 

kaalumiseks esitatud. Paraku leidis haldusorgan, et seltsidel ei ole õigust vaide esitamiseks 

subjektiivsete õiguste puudumise tõttu, mistõttu vaie tagastati sisuliste põhjendusteta. Minu ootus, et 

minu subjektiivsed õigused saavad kaalutud, jäi seetõttu realiseerimata.   

 

Määratlemata mõiste „mõjuvad põhjused“ sisustamisel tuleb kaalutlusõigust kasutades hinnata tähtaja 

ennistamise taotluses toodud põhjendusi ( 3-3-1-38-01). Mõjuvaks põhjuseks tähtaja ennistamisel on 

kohtupraktika pidanud ka eksimust. Mõjuvaks põhjuseks (HKMS § 150 lg 1) on kaebajate kui 

õiguslikes küsimustes kogenematute isikute eksimus ( 3-19-2247/13). Mõjuva põhjusena tähtaja 

möödalaskmiseks võib objektiivse takistuse kõrval olla ka kogenematusest tingitud eksimus (3-19-

875). Kuivõrd olin eksimuses, et minu subjektiivseid õigused saavad kaitstud seltside poolt esitatud 

vaide kaudu, mis paraku aga sisuliste põhjendusteta ja seega ka kaalumist rakendamata seltsidele 

vaideõiguse puudumise tõttu tagastati, jäid minu subjektiivsed õigused realiseerimata. Leian, et 

eeltoodud asjaolu – eksimust oma õiguste maksmapanekul - saab pidada mõjuvaks vaidetähtaja 

ennistamisel.  

 

Täiendavalt märgin, et ka haldusorgani eksitav käitumine on tähtaja ennistamise mõjuv põhjus ( 3-18-

1926p16). Seltside vaie tagastati ekslikult. Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse KeÜS §-s 23 

sätestatu on igaüheõigus, mis laieneb füüsiliste isikute kõrval ka juriidilistele isikutele, sh ka neile, kes 

ei ole keskkonnaorganisatsioonid KeÜS § 31 mõistes. Projekteerimistingimuste vastuolu avaliku 

huviga hõlmab olukordi, kus projekteerimistingimustega lubatakse detailplaneeringut muuta viisil, 

mida varem ei toetatud. Selle kohta on seltsid esitanud vaide 15.10.2021, mis on haldusorgani poolt 

ekslikult tagastatud vaideõiguse puudumise tõttu. KeÜS § 23 lõigetest 4 ja 5 tuleneb haldusorgani 

kohustus kaaluda ja optimeerida teiste isikute õigusi, avalikke huve ja piirkonna eripära ning võtta 

mõistlikke meetmeid, et tagada keskkonna vastavus heaoluvajadustele. Leian, et eeltoodud asjaolu – 

haldusorgani eksimust seltsidele vaide tagastamisel - saab lisaks pidada mõjuvaks minu vaidetähtaja 

ennistamisel.  

 

2) taotlus vaidetähtaja ennistamiseks või vaie ise peab olema esitatud kahe nädala jooksul pärast vaide 

õigeaegset esitamist takistanud asjaolu äralangemist (HMS § 34 lg 2).  
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Merivälja Aedlinna Selts edastas mulle teate seltsidele vaide tagastamisest vaideõiguse puudumisest 

tulenevalt 14.12.2021 (lisa 2). Taotlus tähtaja ennistamiseks on seega esitatud kahe nädala jooksul. 

Vaide tähtaja ennistamise taotlusele olen lisanud ka enda vaide.   

 

3) tegelikust vaidetähtaja lõpust ei ole möödunud rohkem kui üks aasta (HMS § 34 lg 3).  

 

Leian, et kuivõrd olen viivitamatult astunud kohaseid samme oma subjektiivsete õiguste kaalumiseks, 

on see mõjuv põhjus projekteerimistingimuste vaidlustamise tähtaja ennistamisel. Koos tähtaja 

ennistamise taotlusega esitan ka vaide. 

 

 

VAIE 

PROJEKTEERIMISTINGIMUSED  nr 2111802/07671 

 

                                                                                                                                             20.12.2021                                                      

   

Projekteerimistingimuste 

andja:  

Tallinna Linnaplaneerimise Amet (TLPA) 

Vaide adressaat:                     Tallinna linn TLPA kaudu  

Vaide esitaja:  

Ann Lumiste, 46403200237, Tõusu tee 14, + 372 56603576 

HMS § 76 lg 2 p 3 alusel vaidlustan projekteerimistingimused nr 2111802/07671 (ehitamisega 

hõlmatava kinnisasja andmed, sh katastritunnus ja koha-aadress: 78402:202:0067, Harju maakond, 

Tallinn, Pirita linnaosa, Merivälja tee 33) Projekteerimistingimuste väljastamise aluseks ja 

lähtedokumendiks on ka Tallinna Linnavolikogu 17.09.2009 otsusega nr 179 kehtestatud „Pirita 

linnaosa üldplaneering“   ja Tallinna Linnavolikogu 21.02.2013 otsusega nr 18 kehtestatud „Merivälja 

tee 33 kinnistu detailplaneering“. 

Vaide esitaja nõudeks on tunnistada projekteerimistingimused nr 2111802/07671 kehtetuks 

(HMS § 76 lg 2 p 5). 

Vaide esitajad kinnitab  HMS § 76 lg 2 p 6 järgi, et vaieldavas asjas ei ole jõustunud kohtuotsust ega 

toimu kohtumenetlust.  

1. HMS § 76 lg 2 p 4 kohaselt märgitakse vaides põhjused, miks vaide esitaja leiab, et 

haldusakt või toiming rikub tema õigusi.  

1.1 Merivälja tee 33 projekteerimistingimuste andmine võimaldab märkimisväärset negatiivselt 

mõjutada minu subjektiivset õigust tervise- ja heaoluvajadustele vastavale keskkonnale (HMS § 76 lg 

2 p 4). 

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 23 lõige 1 sätestab, et „igaühel on õigus tervise- ja 

heaolu vajadustele vastavale keskkonnale, millega tal on oluline puutumus. Sama sätte lõike 2 

kohaselt on oluline puutumus „isikul, kes viibib tihti mõjutatud keskkonnas, kasutab sageli mõjutatud 

loodusvara või kellel on muul põhjusel eriline seos mõjutatud keskkonnaga“. KeÜS § 23 lõige 3 
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laiendab kaitstavaid õigusi ka tõenäoliselt mõjutatud keskkonnale või loodusvarale ning KeÜS § 23 

lõiked 4 ja 5 käsitlevad keskkonna vastavuse hindamist tervise- ja heaoluvajadustele ning õigust nõuda 

haldusorganilt vajalike meetmete rakendamist. Hinnates keskkonna vastavust tervise- ja 

heaoluvajadustele, võetakse arvesse teiste isikute õigusi, avalikke huve ja piirkonna eripära. 

Mõistet ,,heaolu“ on KeÜS seletuskirjas seostatud nii kahjustavate mõjutustega, mis on häirivad, kuid 

ei pruugi kaasa tuua tervisekahjustust, kui ka elukeskkonna vastavusega teatud tingimustele (nt 

rohealade olemasolu, nende kvaliteet ja juurdepääs neile) (seletuskiri 799 SE, LK 30. Arvutivõrgus).  

Isikul peab vaidlusaluse keskkonnaga olema oluline puutumus. „Oluline puutumus on isikul, kes 

viibib tihti mõjutatud keskkonnas, kasutab sageli mõjutatud loodusvara või kellel on muul põhjusel 

eriline seos mõjutatud keskkonnaga“ (KeÜS § 23 lg 2). Seega saab kaebeõigus seonduda üksnes 

sellise tegevusega, mis puudutab isikuga vahetus seoses olevat keskkonda.  

Projekteerimistingimustega võimaldatav detailplaneeringu muutmine kui halduse õigusvastane 

tegevus toob kaasa olulise negatiivse mõju minu subjektiivsetele õigustele. Leian, et 

projekteerimistingimuste väljastamine ning selle tulemusena võimaldatav ehitusõigus toob kaasa minu 

subjektiivsete õiguste riive, kuivõrd minu elukeskkonda  mõjutatakse selliselt, mille tulemusena ei saa 

enam rääkida minu tervise- ja heaoluvajadustele vastavast keskkonnast. Sellise tegevusega kaasneb 

olulises osas kohaliku pärandkultuuri osaks oleva rannamänniku ja mere vaadeldavuse kadumine. See 

on kohaliku heaolukeskkonna märkimisväärne kahjustamine, Eeltoodu rikub minu keskkonnaalaseid 

subjektiivseid õigusi, tuues kaasa elukohaga seni kaasnenud heaolu märkimisväärse kahjustumise. 

Kuivõrd Merivälja tee on sõidutee, mille kaudu toimub minu igapäevane liikumine elukoha ja 

kesklinna vahel, oman mõjutatava keskkonna osaga intensiivset seost. Minu kui vaide esitaja elukoht 

asub Meriväljal ning koduni jõudmiseks kasutan  alati Merivälja teed nagu ka kõik teised Merivälja ja 

Viimsi elanikud. Alternatiivseid võrreldavaid teetrasse koduni jõudmiseks ei ole. Rannamänniku 

vaadeldavuse sellises ulatuses kahjustamine (vaadeldavuse kaotamine kogu kinnistu ulatuses) on  

Merivälja teed sõiduteena kasutatavate isikute (st kõikide Merivälja ja Viimsi elanike, sh ka minu) 

heaolu oluline langus ning õiguslikult võrdsustatav näiteks metsas puude raiega. 

 Kahjustatavaks hüveks ei ole paljalt loodusliku koguväärtuse (rannamännik ja meri ja päikeseloojang) 

vaadeldavuse kadumine, vaid puhkeala miljöö tervikuna. Parkimiskohtade arvu vähenemise tõttu saab 

kogu puhkeala piirnevast avalikust alast sisuliselt pargitud autodega ala ning aktiivne äritsoon tuuakse 

puhkeala puhvertsooni sisse. Kavandatavat ärihoonet iseloomustavad antud juhul tavapärane 

ärihoonetele omane lihtsustatud tüüplahendus, mille eesmärgiks on kitsas ja pikk kinnistu võimalikult 

suures ulatuses hoonestada, Selline arhitektuurne  lahendus ei saa ilmselgelt harmoneeruda puhkeala 

puhvertsooni olemusliku miljööga, mis seisneb eelkõige võimalikult rahulikus üleminekus 

looduskeskkonda ja puhkamist võimaldavas ümbrusesse üleminekul.  Puhkeala  miljööd on võimalik 

hävitada või seda märkimisväärselt kahjustada ka ilma ühtegi puud maha raiumata, selle kõrvale 

rajatakse sobimatu funktsiooniga või sobimatu arhitektuurse lahendusega hoone. Äritsooni pakutaval 

kujul iseloomustab hoonestuse müür. Seega on kahjustatavaks õigushüveks nii avaliku supelranna 

alaga piirnev väärtuslik looduslik miljöö kui ka pärandkultuur subjektiivsete avalike õiguste 

kontekstis. Keskkonnaõigusliku vaidluse kontekstis on kohtupraktikas keskkonnaks peetud muu 

hulgas miljööd (3-06-1136 p 9). 

Leian, et minu subjektiivsete õiguste riive on oluline, sest muudatus leiab aset ulatuslikul alal ning 

rannamänniku ja mere vaadeldavuse täielik kaotamine toob kaasa ulatusliku negatiivse mõju 

tavapäraselt tunnetatavale igapäevasele elukeskkonnale. Selle keskkonna järgi olen valinud enda 

elukoha. Isiku huvi või õiguste piiritlemine ei ole seotud vaid isiku koduümbrusega kitsalt, vaid 
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õigusega heaolule vastavale keskkonnale laiemas mõttes. Liiatigi on tegu avaliku rannaalaga piirneva 

alaga, mistõttu on nii rannaala kui rannamännik minu poolt igapäevaselt kasutatav. 

Arvestada tuleks ka keskkonna mittemateriaalset kasutamist nagu esteetiline nauding. Kasutan nagu 

iga teinegi kohalik elanik avalikku puhkeala igapäevaselt ja seda ka edaspidi ning minu ja kõigi teiste 

elanike mittemateriaalne ala kasutus seisneb ka ala vaatlemises ja esteetilises naudingus. Kinnistu asub 

muinsuskaitseala kaitsevööndis, mis tähendab, et sellelt avanevate vaadete vaadeldavus või nende 

vaadete võimalikult väiksem mõjutamine on väljendatud seekaudu avaliku huvina. Vaadete  

kaotamine  rikub seega ka minu subjektiivset õigust neid vaateid kasvõi osaliselt nautida, olenemata, 

kui kaugel või lähedal need vaated minu elukohast on.  

Eesti põhiseaduse § 53 kohaselt on igaüks kohustatud säästma elu- ja looduskeskkonda ning hüvitama 

kahju, mis ta on keskkonnale tekitanud. Sellest sättest tuleneb ka igaühe õigus heale 

keskkonnaseisundile […]. (3-96/104). Eelnimetatud sättest tuleneb igaühele eeldus, et elu- ja 

looduskeskkonna säästva tegevuse põhimõtte järgi tegutsevad ka teised ehk teisisõnu, teistelt sellist 

tegevust nõuda […]. (3-693/2002). Eesti on Århusi konventsiooniga ühinenud, mistõttu tuleb 

tunnustada ka konventsiooni artiklis 1 sätestatud õigust, mis sätestab: „Et kaitsta praeguste ja tulevaste 

põlvkondade õigust elada keskkonnas, mis vastab nende tervise ja heaolu vajadustele, teeb 

konventsiooniosaline keskkonnainfo üldkättesaadavaks, kaasab üldsuse keskkonnaasjade otsustamisse 

ning võimaldab konventsiooni kohaselt pöörduda neis asjus kohtusse. Euroopa Liidu liikmena olema 

kohustatud järgima keskkonna kaitstuse kõrge taseme printsiipi. 

1.2. Täiendavalt märgin, et subjektiivne vaideõigus võib tuleneda ka olulisest menetlus- või 

vormiveast. Muinsuskaitse kaitsevööndiga koormatud kinnistul avatud hoonestusest loobumine toob 

kaasa kohustuse selline tegevus täiendavalt muinsuskaitseametiga kooskõlastada. Kuivõrd vastav 

kooskõlastus puudub, on see oluline menetlusviga. 

1.3 Lisaks on rikutud ka minule Põhiseaduses (PS) § 32 lõikes 2 sätestatud õigust omandit vallata, 

kasutada ja käsutada, sest koduümbrusega seotud keskkonna oluliste tingimuste (looduse vaadeldavus) 

kadumise tõttu minu eluruumi väärtus väheneb. Vaated on kahtlusteta eluruumi väärtust mõjutavaks 

teguriks. Ehkki tulenevalt detailplaneeringu olemasolust ei saa ma kahjuks nõuda, et Merivälja tee 33 

kinnistule üldse midagi ei ehitataks ja et vaadet üldse ei piirataks, saan ma siiski nõuda, et täidetud on 

detailplaneeringu järgne kohustus ehitada hoone avatud hooneosadega. Minu looduse vaadeldavuse 

huvid on sedavõrd kaalukamad, kuivõrd kinnistu asub muinsuskaitseala kaitsevööndis.  

1.4 Keskkonna oluline muutmine antud asukohas (puhketsoonist saab äritsoon) mõjutab minu heaolu 

ja välistab puhkepiirkonna kasutamise endisel kujul, mis selliselt toob kaasa ka era- ja perekonnaelu 

kahjustamise. Euroopa inimõiguste konventsiooni artiklit 8 kohaselt igaühel on õigus, et austataks 

tema era- ja perekonnaelu ning tema kodu. 

1.5 Leian, et mul on detailplaneeringust kui eelnevast aktist tulenev usaldus ja  põhjendatud ootus, et 

sellega lubatud tegevus, st avatud hooneosadega hoonestamine, jääb kehtima. Avatud hooneosadega 

rannamänniku ja mere vaadeldavuse osaline tagamine on haldusorgani kohustus tulenevalt 

detailplaneeringust ning muinsuskaitse kaitsevööndist. See oluline aspekt on jäetud haldusorgani poolt 

tähelepanuta, mistõttu on projekteerimistingimustega lubatav õigusvastane ning tuleb tunnistada 

kehtetuks. Kuigi olukorras, kus detailplaneering on kehtestatud, ei saa ma eeldada, et sellele tühjale 

krundile midagi ei ehitata ja et vaadet rannamännikule ja merele üldse ei piirata, saan ma siiski 

eeldada, et seda tehakse võimalikult väiksemas mahus ja mitte ulatuslikumalt kui detailplaneeringu 

seda võimaldab. Leian, et minu subjektiivne huvi säilitada vähemalt osaliselt  antud lõigus 

rannamänniku ja sealt läbikumava mere vaadeldavus on vähemalt sama kaalukas kui seni tühjalt 
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seisnud maatüki omandanud isiku huvi maatükk võimalikult suures ulatuses hoonestada. Leian, et 

Merivälja tee 33 kinnistu omanik ei pea saama üksi ära kasutada kõiki piirkonna väärtuslikke 

keskkonnaressursse. Avatud hooneosadega hoone ning kõrgendatud haljastuse nõue peaks olema 

vähim, mis tasakaalustaks olemasolevat elukeskkonda rajatava keskkonnaga.  

Nii EhS § 26 kui ka § 27 alusel projekteerimistingimuste andmisel arvestatakse ehitise asukohas 

väljakujunenud keskkonda, sealhulgas hoonestuslaadi; seda, et projekteerimistingimuste andmine ei 

oleks vastuolus õigusaktide, isikute õiguste või avaliku huviga; üldplaneeringus määratud tingimusi 

ning muinsuskaitse eritingimusi. Ka projekteerimistingimuste andmisel muu hulgas kavandatava 

ehitise sellesse sobivuse hindamisel tuleb tugineda lisaks üldplaneeringus väljendatud linnaosa 

arengueesmärkidele 

1.6 Isiku asjassepuutuva huvi hindamisel on kohtupraktikas kasutatud olulise kriteeriumina ka isiku 

aktiivsust eelnevas haldusmenetluses. Osalesin projekteerimistingimuste avalikul arutelul ning 

kasutasin sellele eelnevalt samas menetluses arvamuse avaldamise võimalust oma subjektiivsete 

õiguste kaitseks (lisa 3). 

2. Kaebeõiguse jaatamiseks piisab subjektiivsete õiguste võimalikust riivest (3-16-2272 p 14). 

Antud kinnistule sedavõrd suure hoone ehitamine vähendab piirkonna ilu ning muudab põhimõtteliselt 

selle olemust, mõjutades negatiivselt ka avaliku puhkeala edasist arengut. Sellised muutused ei ole  

vähetähtsad ega kuidagi sisustatavad kui tänapäeva linnaelu juurde tavapäraselt kuuluv  

keskkonnahäiring. Keskkond muutub äritsooniks ja vaated kaovad lõplikult, seega on häiring väga 

intensiivne. Antud juhul ei olnud leitud õiglast tasakaalu linna heaolu ja ärihoone välise ilme vahel. 

Ehitamine peab siiski toimuma mõistlikul ja keskkonda austaval viisil. Reaalselt inimeste elukvaliteeti 

ja kodu turuväärtust rikkuvate tegevuste puhul on haldusorganil kohustus neid huve tasakaalustada. 

3.  Arvestades eeltoodud põhjendusi ning täiendavalt Merivälja Aedlinna Seltsi ja Mähe Seltsi 

15.10.2021 vaides toodud põhjendusi, taotlen, et projekteerimistingimused nr 2111802/07671 

tunnistataks kehtetuks. Merivälja tee 33 projekteerimistingimused ei vasta EhS §-is 27 lg 1-3 

sätestatule, st täidetud ei ole eeldused projekteerimistingimuste andmiseks detailplaneeringu 

olemasolul. Koostatud PT muudetakse sisuliselt kõiki DP-ga kehtestatud olulisi tingimusi, ilma, et 

nende tingimuste muutmine oleks asjakohane (EhS §-is 27 lg 1). Ehitise kavandamine 

projekteerimistingimustes detailplaneeringu olemuslikku muutmist võimaldavate tingimuste alusel ei 

ole aktsepteeritav, kuna sekkutakse olulisel määral detailplaneeringus kavandatud linnaehituslikku 

lahendusse. Muudatused võimaldavad olulist visuaalselt linnaruumilist mõju, samuti kaasneb sellega 

oluline negatiivne mõju rannamänniku ja muinsuskaitseala vaadeldavusele. Projekteerimistingimustes 

kavandatu ei parenda linnaruumi.  

Merivälja tee 33 kinnistu projekteerimistingimused ei arvesta seaduse nõuetega ning on seetõttu 

õigusvastased. EhS § 27 rakendamisel tuleb arvestada, et projekteerimistingimustega ei saa 

planeeringulahendust olemuslikult muuta. Kui projekteerimistingimustes on fikseeritud tingimused, 

mis toob kaasa selle, et detailplaneeringut  ei järgita, esineb õiguslik alus ehitusloa andmisest 

keeldumiseks EhS § 44 punkti 1 alusel. (3-16-1897 p 13).  

Enda seisukohtade põhjendustena kasutan lisaks kõiki Merivälja Aedlinna Seltsi ja Mähe seltsi 

poolt 15.10.2021 esitatud vaides toodud väiteid ja põhjendusi, mida palun arvestada ka minu 

poolt esitatud vaide osana. 
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Vaide esitaja: 

 

 (allkirjastatud digitaalselt) 

 

 Ann Lumiste 

 

 

 

HMS § 76 lg 2 p 7 järgi märgitakse vaides vaidele lisatud dokumentide loetelu,  

 

 

Lisad: 1. lisa 1 

2. lisa 2 

3. lisa 3 

 

 

 

 

 


