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1. Papli tn 8 kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise menetluse algatamata jätmine 
Linnavalitsus tegi volikogule ettepaneku jätta algatamata Pärnu linnavalitsuse 16.03.2009 korralduse 
nr 154 „Papli tn 8 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine“ kehtetuks tunnistamise menetlus. 
MTÜ Las Vahtrad Õitsevad on esitanud Pärnu linnavolikogule taotluse, millega palutakse algatada 
Papli tn 8 detailplaneeringu (kehtestatud Pärnu linnavalitsuse 16.03.2009 korraldusega nr 154) 
kehtetuks tunnistamise menetlus. 
 
Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise vajadust põhjendatakse kokkuvõtvalt järgmiste 
asjaoludega: detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud rohkem kui 12 aastat ja seda ei ole 
asutud ellu viima; planeeringulahendus on vastuolus Pärnu linna asustusüksuse üldplaneeringuga 
2025+ ja planeeringuala ümbritsev keskkond on vahepealse ajaga oluliselt muutunud; leitakse, et 
detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise menetluse algatamine põhineb ülekaalukal avalikul huvil.  
Planeerimisseaduse § 140 lg 1 võib detailplaneeringu või selle osa tunnistada kehtetuks, kui (1) 
detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud vähemalt viis aastat ja detailplaneeringut ei ole 
asutud ellu viima; või (2) planeeringu koostamise korraldaja või planeeritava kinnistu omanik soovib 
planeeringu elluviimisest loobuda. 
 
Nimetatud sättest ei tulene taotlejale iseenesest subjektiivset õigust nõuda detailplaneeringu 
kehtetuks tunnistamist ehk kõnesolev mittetulundusühingu Las Vahtrad Õitsevad esitatu ei saa olla 
õigusakti vastuvõtmise taotlus – planeerimisseaduse § 140 lg-st 1 ei tulene niisuguse taotluse 
esitamise õigust. Sellist õigust ei tulene ka haldusmenetluse seadusest. Arvestades aga 
haldusmenetluse üldpõhimõtteid, käsitletakse esitatud avaldust kohalikule omavalitsusele esitatud 
ettepanekuna anda planeerimisseaduse § 140 lg 1 p 2 kohane tahteavaldus detailplaneeringu 
kehtetuks tunnistamise menetluse alustamiseks.  
 
Papli tn 8 kinnistu detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on olnud Papli tn 8 kinnistul asuva 
endise postkontori hoonestuse asemele tänapäevase hoone kavandamine ning sellele ehitusõiguse 
määramine. Detailplaneering koostati Pärnu linna üldplaneeringu (2001-2025) kohasena. 
Planeeringuala suurus on ca 957 m2, mis asub Kuuse ja Papli tänava ristmikuga külgneval alal, 
rannarajoonis Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala (mälestise reg nr 27007) kaitsevööndis. 
Detailplaneeringuga määratult on kinnistu kasutamise sihtotstarbeks ärimaa (Ä) 100%. 
Planeeringualale võib ehitada ühe hoone suurima lubatud maapealse ehitusaluse pinnaga 609 m² 
(täisehitus 64%) ning suurima lubatud kõrgusega 10.0 m olemasolevast keskmisest maapinnast (abs 
kõrgus 11.83 m). Ärihoone lubatud maksimaalne korruselisus on kolm maapealset korrust ja üks 
maa-alune korrus. Kavandatud hoonestuse puhul on tegemist ärihoonega, kuhu nähakse ette 
maksimaalselt kuni 13 äripinda. 
 
Detailplaneering koostati koostöös valitsusasutustega, kelle valitsemisalas olevaid küsimusi 
detailplaneering käsitleb, koostamisse kaasatati isikud, kelle õigusi võis planeering puudutada, sh 
planeeringuala naaberkinnisasja omanikud, samuti isikud, kes on avaldanud soovi olla kaasatud. 
Pärnu linna asustusüksuse üldplaneering 2025+ kehtestati Pärnu linnavolikogu 20.05.2021 otsusega 
nr 21 ning see jõustus 1.06.2021. Üldplaneeringu oluliseks eesmärgiks laiemalt on linna kompaktne ja 
säästlik arendamine, kasutusest välja langenud maa-alade kasutusele võtmine, sisemise struktuuri 
tihendamine ja ruumilise mitmekesisuse tõstmise. Papli tn 8 kinnistu asub üldplaneeringu kohaselt 
väikeelamute maa-alal (Ev), kus on lubatav üksik-, kaksik- ja ridaelamute ning väikeste korterelamute 
kavandamine, lubatud maapealne korruselisus on kaks korrust + katusekorrus. Juhtotstarvet 
toetavad otstarbed: piirkonda teenindava kaubandus-, toitlustus-, teenindus-, haridus- ja 
lasteasutuse maa; väikesemahulise majutus-, spordi-, kultuuri-, kogunemis-, tervishoiu-, 
sotsiaalhoolekande-, sakraal-, tavandi- , kontori-, büroo ja väikeettevõtluse maa; piirkonda 
teenindava puhke-, spordi-, kogunemis- ja kultuurirajatise maa.  



 
Papli tn 8 kinnistule kavandatakse väikesemahulist ärihoonet, mistõttu järgib detailplaneering ka 
üldplaneeringus antud juhiseid ja selles sisalduvaid suundumusi. Seda kinnitab ka üldplaneering, mille 
kehtestamisel on kohalik omavalitsus märkinud, et kehtima jäävad varem kehtestatud 
detailplaneeringud ja isegi kui maakasutus on üldplaneeringus mõnevõrra erinevalt ette nähtud, on 
olemasoleva sihtotstarbe elluviimine lubatud. Üldplaneeringu ja detailplaneeringu vaheline teatav 
erinevus ei ole ka põhimõtteliselt viimase kehtetuks tunnistamiseks kasutatav põhjendus, kuivõrd 
lähtutakse siiski detailsemast planeeringust ja hilisemalt kehtestatud üldplaneering ei takista ega 
välista detailplaneeringu elluviimist. 
 
Analüüsides planeeringuala kontaktvööndis toimunud linnaehituslikke muutusi, võib tõdeda, et 
paljud ümbruskonna hooned on tänaseks kas korrastatud või ümber ehitatud ja taas kasutusele 
võetud. Piirkonna hoonestuse mahuline struktuur siiski oluliselt muutunud ei ole. Planeeringu 
algatamisest möödunud aja arvestamine võib olla küll asjakohane, kuid vahepealse ajaga ei ole 
asjaolud muutunud viisil ja mahus, mis tooks kaasa planeeringu kehtetuks tunnistamise vajaduse. 
Detailplaneeringu kehtestamisest on käesolevaks ajaks möödunud rohkem kui 12 aastat. Samas 
järeldub Papli tn 8 kinnistu omaniku tegevusest, et ta ei soovi planeeringu elluviimisest loobuda, 
vastupidi – detailplaneeringut on asutud aktiivselt ellu viima. 04.09.2020 esitati 
projekteerimistingimuste taotlus nr 2011002/10139, millega paluti täpsustada Papli tn 8 kinnistu 
detailplaneeringuga kavandatud hoone suurimat lubatud kõrgust kuni 10% ulatuses. Pärnu 
linnavalitsuse 22.02.2020 korraldusega nr 124 „Detailplaneeringut täpsustavad 
projekteerimistingimused Pärnu linn Papli tn 8 kinnistul“ täpsustati detailplaneeringu põhijoonist 
ning seletuskirja ptk 4 selliselt, et suurendati detailplaneeringuga määratud ärihoone suurimat 
lubatud 10,0 m/+11.83 abs.km (Balti kõrgussüsteemis) kõrgust kuni 10% ulatuses ehk kuni 11,0 
m/+12.83 abs.km (Balti kõrgussüsteemis). 7.10.2021 esitati Papli tn 8 kinnistul olevate hoonete ja 
rajatiste lammutamiseks ehitusseadustiku § 40 kohane ehitusloa taotlus koos ehitusprojektiga (Arcus 
Projekt OÜ töö nr 21039). Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakonna 28.12.2021 otsusega nr 3-
5.4/867 anti välja ehitusluba Papli tn 8 kinnistul oleva sidekontori ja õlihoidla lammutamiseks. Lisaks 
on ehitisregistri kaudu esitatud ehitusloa taotlus ja ehitusprojekt Papli tn 8 kinnistule ärihoone 
püstitamiseks (Arhitektuuribüroo 3+1 OÜ töö nr 304), mille menetlust on registris alustatud 
26.10.2021. Eelpool öeldut arvestades on ilmne, et kinnistu omanik ei soovi planeeringu elluviimisest 
loobuda, sh on asunud seda ellu viima. Sellest tulenevalt langeb ära ka õiguslik alus Papli tn 8 kinnistu 
detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise menetluse algatamiseks. 
 
Lisaks eelnevale nähtub, et esitatud avaldus on esitatud ka avaliku huvi kaitseks. Samas ei nähtu 
asjaoludest, millisel õiguslikul alusel on mittetulundusühingul võimalik niisuguse avaliku huvi kaitseks 
välja astuda ning mis on need avalikud huvid, mis võiksid detailplaneeringu kehtima jätmisel 
mõjutatud, kahjustatud või riivatud saada. Mõistliku vaidluseta on, et avalikes huvides on just 
piirkonna arendamine nii, nagu seda on varasemalt läbi kaalutud ja otsustatud. Seda on ka tegema 
asutud ja seda ei saa detailplaneeringust huvitatud isikule ette heita. Pigem on ilmne, et 
detailplaneeringu kehtetuks tunnistamisel või isegi niisuguse menetluse algatamisel riivatakse just 
Papli tn 8 kinnistu omaniku subjektiivseid õigusi selle juures sisuliselt kasu toomata – avalduses ei ole 
esitatud ühtegi detailplaneeringu kehtivusega kaasnevat huvide või õiguste järgimata jätmist, mis 
kaaluks üles detailplaneeringust huvitatud isiku soorituspõhiõigusena realiseeritavat omandiõigust. 
Haldusmenetluse seaduse § 40 lg 1 kohaselt peab haldusorgan andma menetlusosalisele enne 
haldusakti andmist võimaluse esitada kirjalikus, suulises või muus sobivas vormis asja kohta oma 
arvamus ja vastuväited. 
 
Eelnõule on arvamuse esitanud mittetulundusühing Las Vahtrad Õitsevad. (1) Mittetulundusühing 
Las Vahtrad Õitsevad on selgitanud, et neil on subjektiivne õigus planeeringu kehtetuks tunnistamist 
nõuda, kuivõrd mittetulundusühing on käsitletav valitsusevälise keskkonnaorganisatsioonina, kellel 
on keskkonnaseadustiku üldosa seadusest lähtuvalt niisugune õigus. (2) Lisaks leitakse, et Veiko 



Kanistiku 24.03.2021 esitatud vaiet ei lahendatud üldplaneeringust lähtuvalt ning 
projekteerimistingimustega detailplaneeringu täpsustamise asemel tulnuks algatata uus 
detailplaneering. (3) Ollakse seisukohal, et detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine on vajalik 
üldplaneeringu seletuskirja punktis 15.1 kirjeldatu tõttu. (4) Selgitatakse, et planeerimisseaduse § 
124 lg 2 kohaselt on detailplaneering lähiaastate ehitustegevuse alus ning seetõttu ei ole vaidlusaluse 
planeeringu alusel võimalik läbi viia ehitustegevust, sest „lähiaastad“ planeeringu kehtestamisest 
arvates on ammu möödunud. (5) Leitakse, et detailplaneering ei lähtu üldplaneeringu kehtestamise 
otsuse punktist 3. (6) Huvitatud isikul puudub õigustatud ootus detailplaneeringu ellu viimiseks, sest 
selle kehtestamisest on möödunud ligikaudu 12 aastat. (7) Ollakse arvamusel, et detailplaneeringu 
lahendus on vastuolus üldplaneeringuga. (8) Selgitatakse, et detailplaneeringu kehtetuks 
tunnistamise menetlus on juba algatatud, mistõttu tuleks ehitusseadustiku § 44 p 7 sätestatu tõttu 
keelduda ehitusloa andmisest. 
 
Mittetulundusühingu Las Vahtrad Õitsevad esitatud seisukohtade pinnalt ei saa järeldada, et 
käesolev otsus tuleks jätta tegemata või tuleks seda teha teistel tingimustel. 
 
1. Planeerimisseaduse § 140 lg 1 võib detailplaneeringu või selle osa tunnistada kehtetuks, kui (1) 
detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud vähemalt viis aastat ja detailplaneeringut ei ole 
asutud ellu viima; või (2) planeeringu koostamise korraldaja või planeeritava kinnistu omanik soovib 
planeeringu elluviimisest loobuda. Mõistame, et mittetulundusühing Las Vahtrad Õitsevad ei saa olla 
planeeringu koostamise korraldaja ega planeeritava kinnistu omanik ning tal puudub 
planeerimisseaduse § 140 lg 1 kohane subjektiivne õigus Papli tn 8 kinnistu detailplaneeringu 
kehtetuks tunnistamist taotleda. Juhul, kui mittetulundusühing on käsitletav valitsusvälise 
keskkonnaorganisatsioonina keskkonnaseadustiku üldosa seaduse tähenduses, jäävad temale alles 
tema õigused detailplaneeringu osas otsuse tegemisest sõltumata. Keskkonnaseadustiku üldosa 
seaduse § 30 lg 2 ei ole käsitletav keskkonnaorganisatsiooni õigusena nõuda igasuguse 
planeerimisotsuse tegemist ja sellise taotluse rahuldamata jätmine ei ole vaikimisi tema õiguste 
rikkumine. Nimetatud sätte eesmärk on tagada haldusotsuste tegemisel keskkonnaalane kaitse, kuid 
see ei tähenda, et keskkonnaorganisatsioonil on justkui tagatud õigus aktiivselt astuda välja avalikes 
huvides ja nõuda haldusotsuste tegemist. Samuti tuleb mõista, et käesolevas menetluses ei ole 
esitatud sisuliselt ühtegi keskkonnaalast argumenti, kaalutlust või põhjendust, mis võiks üldse 
keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 30 lg-le 2 viitamist praeguses menetluses õigustada. 
 
2. Viited Veiko Kanistiku vaidele ja selle osas tehtud vaideotsusele ei saa olla käesoleva ettepaneku 
läbivaatamisel määrava tähtsusega, kuivõrd asjaoludest ei nähtu mittetulundusühingu Las Vahtrad 
Õitsevad õigust asuda kolmandate isikute õiguste kaitsele ning mis viisil on kõnealune ettepanek 
esitatud Veiko Kanistiku väidetavate õiguste rikkumise kaitseks. Sellest pigem on järeldatav, et 
kõnealune detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise ettepanek ei ole esitatud keskkonnaseadustiku 
üldosa seaduse mõttes keskkonnakaitseliste eesmärkide saavutamiseks, vaid üksnes seetõttu, et 
Veiko Kanistiku detailplaneeringu elluviimisel antud haldusakti tühistamisnõue jäi rahuldamata. 
Lisaks tuleb mõista, et vaide kui haldusakti tühistamisele suunatud taotluse läbivaatamisel 
keskendutakse esmase haldusakti õiguspärasusele. See tähendab seega, et haldusakti õigusvastasust 
ja isikute õiguste rikkumist tuleb hinnata vaidlustatud haldusakti andmise seisuga. Seega ei saa 
vaideotsuse sisu muuta asjaolu, et selle tegemise ajaks oli kehtestatud uus üldplaneering, mis veel 
vaidlustatud haldusakti vastuvõtmise ajal ei kehtinud. 
 
3. Pärnu linna asustusüksuse 2025+ seletuskirja punkti 15 kohaselt ei muudeta üldplaneeringu 
kehtestamisega koheselt maa-alade olemasolevat kasutamise otstarvet vaid maaomanik saab maa-
ala kasutada senisel otstarbel, säilitades olemasolevat olukorda või lähtudes kehtiva 
detailplaneeringuga kokku lepitud lahendusest. Siit nähtub üheselt, et üldplaneeringuga 
julgustatakse maaomanikke detailplaneeringuga varem kokkulepitud lahendusi ellu viima.  
Üldplaneeringu punktis 15.1 kirjeldatu realiseerimine tähendaks üldjuhul kehtestatud 



detailplaneeringu või selle osa kehtetuks tunnistamist või uue detailplaneeringu koostamist. 
Käesoleval juhul nimetatud menetlustoimingute läbiviimiseks põhjendatud vajadust ei ilmne. Leitud 
on, et detailplaneeringuga kavandatav üldplaneeringu eesmärkidega laiemalt sobitub. 
 
4. Papli tn 8 kinnistule soovitakse rajada hoone kehtivatest haldusaktidest (detailplaneering ja 
projekteerimistingimused) lähtuvalt. Kehtestatud detailplaneering on ehitustegevuse alustamisel 
eelduseks. Loomulikult võib tulla ette olukordi, kus planeeringu realiseerimine eeldatud aja jooksul 
viibib, kuid antud juhul on planeeringu elluviimisega siiski algust tehtud. Ehitustegevuse alustamisel 
viiakse vastavad tegevused eeldatavalt lõpule võimalikult kiiresti, st lähiaastate jooksul. Samuti tuleb 
mõista, et mittetulundusühing Las Vahtrad Õitsevad kartus, et Papli tn 8 kinnistu omanik asub 
detailplaneeringut ellu viima vastuolus õigusaktidega, ei ole piisav alus detailplaneeringu kehtetuks 
tunnistamiseks. 
 
5. Papli tn 8 kinnistu osas ei ole menetluses projekteerimistingimuste andmise taotlust ja kinnistu 
osas ei ole koostamisel detailplaneeringut, seega ei ole asjakohased viited osale, mis puudutab 
üldplaneeringu rakendamist. Vastuolu üldplaneeringuga puudub, või ei saa tekkida ka seetõttu, et 
detailplaneering kehtestati ajaliselt varem, kui Pärnu linna asustusüksuse üldplaneering 2025+. 
 
6. Viited õigustatud ootusele detailplaneeringu elluviimise osas (kohtulahenditele 3-21-728 ja  3-18-
715) ei ole käesoleval juhul ülekantavad, kuivõrd see eeldaks detailplaneeringu kehtetuks 
tunnistamise asjaolude esinemist ehk seda, et detailplaneeringuala ümbritsev keskkond oleks 
oluliselt muutunud. Antud olukorras siiski nimetatud vastuolud otseselt puuduvad: ümbritsev 
keskkond on suuresti sarnane varasemaga (näiteks ei ole ümberkaudsed hoonemahud oluliselt 
muutunud) ning detailplaneeringuga kavandatav on kooskõlas kehtiva üldplaneeringu eesmärkidega 
laiemalt. Lisaks on huvitatud isik detailplaneeringu ellu viimist alustanud ning tema ootused 
kehtestatud planeeringulahenduse kehtima jäämise ja realiseerumise osas on õigustatud. Samuti 
tuleb mittetulundusühingul Las Vahtrad Õitsevad mõista, et viidatud kohtulahenditest ei tulene 
kolmanda isiku subjektiivset õigust nõuda detailplaneeringu kehtetuks tunnistamist põhjusel, et 
detailplaneeringust huvitatud isikul ei ole õigustatud ootust, et üle 10 aasta tagasi kehtestatud 
detailplaneering ka sellisel kujul realiseerub. 
 
7. Papli tn 8 kinnistu asub üldplaneeringu kohaselt väikeelamute maa-alal (Ev), kus on lubatav üksik-, 
kaksik- ja ridaelamute ning väikeste korterelamute kavandamine, lubatud maapealne korruselisus on 
kaks korrust + katusekorrus. Juhtotstarvet toetavad otstarbed: piirkonda teenindava kaubandus-, 
toitlustus-, teenindus-, haridus- ja lasteasutuse maa; väikesemahulise majutus-, spordi-, kultuuri-, 
kogunemis-, tervishoiu-, sotsiaalhoolekande-, sakraal-, tavandi- , kontori-, büroo ja väikeettevõtluse 
maa; piirkonda teenindava puhke-, spordi-, kogunemis- ja kultuurirajatise maa. Parkimine 
lahendatakse omal kinnistul. Papli tn 8 kinnistule kavandatakse väikesemahulist ärihoonet, mistõttu 
järgib detailplaneering ka üldplaneeringus antud juhiseid ja selles sisalduvaid suundumusi. 
Üldplaneeringu ja detailplaneeringu vaheline teatav erinevus ei ole ka põhimõtteliselt viimase 
kehtetuks tunnistamiseks kasutatav põhjendus, kuivõrd kohtupraktika on toetanud vastuolude korral 
detailsemast planeeringust lähtumist ja hilisemalt kehtestatud üldplaneering ei takista ega välista 
detailplaneeringu elluviimist. Detailplaneeringu menetluses oli kaasamisel võimalik lähtuda üksnes 
selle aja situatsioonist. Järgnevate menetluste jooksul (projekteerimistingimuste andmise ja 
vaidemenetlus) on kaasatud ka hiljem lisandunud planeeringualaga piirnevate naaberkinnisasjade 
omanikke, kes on saanud arvamust avaldada. Kuuse tn 4 ja Papli tn 15 ei paikne otseselt Papli tn 8 
kinnistuga samas kvartalis ega oma seetõttu näidetena piisavat kaalu, seejuures on ka Kuuse tn 4 
kinnistule kavandatav hoone osaliselt 3-korruseline.  
 
8. Mittetulundusühing on esitanud kohalikule omavalitsusele taotluse detailplaneeringu kehtetuks 
tunnistamise menetluse algatamiseks (detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise tahteavalduse osas 



on antud selgitusi eespool). Tulenevalt asjaolust, et detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise 
menetluse algatamist ei kavandata, pole ehitusseadustiku § 44 p 7 sätestatu kohaldatav. 
Mittetulundusühingu Las Vahtrad Õitsevad antud selgituste osas tuleb ka märkida, et 
ärakuulamisõiguse kasutamisel tuleb haldusorganil arvamusi arvesse võtta (nendesse tõsiselt või 
tähelepanuga suhtuda), kuid haldusorganil tuleb arvamusi arvestada üksnes põhjendatud juhtudel. 
Seda on ka praegusel juhul tehtud – detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise ettepaneku 
läbivaatamisel on arvesse võetud kõiki arvamusi, kuid paratamatult on kaalumise tulemusel jõutud 
arusaamani, et neid ei saa (tihti üldisust arvestades) arvestada. Mittetulundusühingul Las Vahtrad 
Õitsevad tuleb mõista, et haldusorganil tuleb kaaluda kõikide puudutatud isikute õigusi ja huve ning 
praegusel juhul paratamatult järeldada, et detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise menetluse 
algatamine ei ole põhjendatud ja selleks puudub sisuline vajadus. 
 
Tutvunud materjalide ja menetlustoimingutega, kaalunud detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise 
võimalusi, leiab linnavalitsus, et detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise menetluse alustamiseks 
puudub õiguslik alus ja ka sisuline vajadus. Käesoleva detailplaneeringu lahenduse osas on linn 
kaalutlusõiguse teostamisel arvestanud tasakaalustatult nii avalikke huve ja väärtusi kui ka 
puudutatud isikute õigusi ja huve ning konkreetses olukorras on leitud sobivaim lahendus.  
 


