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Ehitusõigus ja kinnisvara

Eesti ettevõtjatel tuleb vahel 
ka riigifirmadega kohtus oma 
õiguste eest võidelda
Tuuleparkide ehitamise piirangute tõttu on pidanud mitmed arendajad oma õiguste kaitseks kohtusse pöörduma. Esmalt 
kaitstakse juba tehtud investeeringuid, mis tihti ulatuvaid miljonitesse eurodesse. Teisalt kahtlustatakse, et piirangud 
eraettevõtjatele on seatud Eesti Energiale tuuleenergiaturul konkurentsieelise andmiseks. Peamine küsimus näiteks 
Tootsi tuuleparki puudutavas kohtuvaidluses erafirmade AS Raisner, AS Eesti Elekter, Tootsi Tuulepark OÜ ja RMK vahel 
oli selles, kas pakkujaid on ikka võrdselt koheldud, kui riik võimaldas juba enne maa müüki panekut Eesti Energial seal 
ehitust alustada. ASi Raisner esindasid selles kohtu vaidluses Derling Primuse advokaadid. lk 2–3

Advokaadibüroo Derling Primus advokaadid nõustavad kliente ka kinnisvara ja ehitusega seotud tehingutes ning vaidlustes. Suuremad vaidlused lahendatakse kohtus. Vasakult advokaat Angela Kase, 
partner Piret Blankin ja vandeadvokaat Edgar-Kaj Velbri Tallinna ringkonnakohtus. fOTO: EiKO KinK

loe lisaks: Detailplaneeringutest lk 4-5  |  Ehitise garantii kaotamisest  lk 8  | Ehituslepingutest lk 10  | Kinnisvaratehingute käibemaksustamisest lk 11
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ja valitsevad erakonnad. Kohtusse pöördu-
ti Tootsi Tuulepark OÜ esimese vaidlusega 
19. detsembril 2016. Reformierakondlasest 
peaministri Taavi Rõivase valitsus lõpetas 
töö 23. novembril 2016 ja siis asus ametisse 
keskerakondlasest Jüri Ratase esimene valit-
sus. Valitsuse meelemuutus sel teemal tuli 
aprillis-mais 2017.

Ehitusloa taotluse saaks justkui igaüks 
esitada ka võõrale maale

2017. aasta lõpus tuli RMK välja uue plaani-
ga panna kinnisasi enampakkumisele, mis 
vähemalt formaalselt oli kõigi osalejate suh-
tes võrdne. Erafirmad on aga seisukohal, et 
enampakkuja RMK eelistas ka selle sammu-
ga Eesti Energiat ja kahjustas teiste pakkuja-
te ehk erafirmade õigusi. Seda teemat saab 
erafirmade ütluste kohaselt vaadata ka kui 
ebaõiglast ja keelatud riigiabi, mis võiks hu-
vitada juba ka Euroopa Liidu institutsioone.

RMK küll korraldas enampakkumise 
ning üritas näidata seda formaalselt võrd-

Ehitusluba

Eesti ettevõtjad 
võitlevad riigifirmadega 
oma õiguste eest

Mida suurem hulk ettevõtteid 15 miljoni 
euro suurust iga-aastast taastuvenergia 
toetust taotleb, seda lahjemaks läheb supp 
igale firmale eraldi, mistõttu ei taha keegi 
leppida sellega, kui riigifirmast konkurendile 
antakse turul eelisseisund.

TASUB TEADA

Ehitusluba võõrale 
maale võib taotleda 
iga suvaline isik.

Erafirmade koh-
tusse pöördumi-
sega sunniti Eesti 
valitsus n-ö 
omade vahel tuu-
leenergiatoetuste 
jagamise plaanist 
vähemalt vaidluse 
ajaks loobuma.
foto: liis treimann

AnnikA kAld 
annika.kald@aripaev.ee

Kohtuistungil rääkis erafirma esindaja, et 
keskkonnaministeeriumi haldusalas olev 
riigifirma RMK soovis teisele riigifirmale 
Eesti Energiale kahtlaste tehingutega võõ-
randada pea ainsat kinnistut Eestis, kus on 
tasuv arendada tuuleenergiat ja kus pole ka 
kaitseministeeriumi vastuseisu. 

Esmalt üritas esindaja sõnul valitsus 
2016. aasta lõpus selle kinnistu tasuta Ees-
ti Energiale üle anda, kuid ka eraettevõtja-
test konkurendid olid ettevõtlusest sellel 
kinnistul huvitatud ja pöördusid oma hu-
vide kaitseks ja sellise riigifirmadevahelise 
tehingu eetilisuse ja korrektsuse väljaselgi-
tamiseks kohtusse. Kohus peatas tehingu ja 
pool aastat hiljem loobus valitsus tehingust 
sootuks. Erafirmade kohtusse pöördumise-
ga sunniti valitsus seega n-ö omade vahel ja-
gamise plaanist loobuma.

Oluline on siinkohal meenutada, et 
2016. aasta lõpus vahetus Eestis ka valitsus 
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 Kui vennad 
Sõnajalad ürita-

sid enda ehituslube enda 
maal Aidu tuulepargis 
realiseerida, siis piirati 
maa-ala riigivõimu ehk 
politsei poolt sisse; aga 
kui Eesti Energia asus 
riigi maal ilma omaniku 
nõusolekuta ehitama, 
polnud riigil sellega 
mingit probleemi. 

sena kõigile pakkujatele, aga tegelikult loo-
di sellel enampakkumisel ikkagi faktiliselt 
Eesti Energiale eelisseisund. See väljendub 
esmajärjekorras selles, et Eesti Energia asus 
ülikiiresti 2016 detsembris Tootsi maatü-
kil ehitama. 

Eesti Energial oli küll ehitusluba, kuid 
mitte õigust võõrast maad kasutada. 

Ringkonnakohtu istungil esitas RMK 
esindaja vastaspooltele küsimuse, miks AS 
Raisner siis ehitusloa taotlust ei esitanud, 
aga siit tuleb välja olukorra absurdsus – ehi-
tusloa taotluse saaks justkui igaüks esitada 
ka võõrale ehk teise omaniku maale. Veelgi 
enam, Eesti Energia oli asunud ka teise oma-
niku maale juba ehitama, ilma et omanik 
oleks selleks kirjaliku nõusoleku andnud. 
Seda selleks, et taotleda hiljem soodustin-
gimustel taastuvenergia toetust.

Kohtuistungil räägiti ka sellest, et ei ole 
võimalik, et Eesti Energia RMK maal oma-
volitses ja ilma RMK teadmiseta seal ehi-
tust alustas. 

Sellest tulenevalt võib oletada, et RMK 
 aitas Eesti Energia plaanidele kaasa, luues 
talle teiste pakkujate ees eelise.  

Tuuleenergiaäris on pikk ja pidev rahavoog 
maksumaksjatelt garanteeritud 

Tuuleenergia tootmine võimaldab nii era- 
kui ka riigifirmadel taotleda Eleringilt 
taastuvenergiatoetust, mida tasuvad elekt-
ritarbijad. 

Kuna praeguse süsteemi järgi on toetuse 
saamise eeldus projekti ehitama hakkami-
ne enne 2016. aasta lõppu, on selline võima-
lus ainult Eesti Energial, kes sai selle  eelise 
selliselt, et asus võõral maal ehitama ning 
riik sellele takistusi ei teinud. 

Eelis on antud Eesti Energiale ka selle-
ga, et talle väljastati ehitusluba, mille and-
misest teistele pakkujatele keelduti. Juba 
välja antud ehitusloa tühistamine, kui Ees-
ti Energia maad ei omanda, on aga keeru-
line protsess.

Võrdluseks, et kui praegu räägitakse 
meedias sellest, et kui vennad Sõnajalad üri-
tasid oma ehituslube enda maal Aidu tuu-
lepargis realiseerida, siis piirati maa-ala 
riigivõimu ehk politsei poolt sisse; aga kui 
Eesti Energia asus riigi maal ilma omani-
ku nõusolekuta ehitama, polnud riigil sel-
lega probleemi.

Lisaks sellele saadab seda kaasust palju 
muid küsitavusi, näiteks korraldati enam- Aerofoto Eesti Energia tegevuse kohta Tootsi suursoos enne enampakkumise väljakuulutamist. foto: AS RAISNER 

Vaidlustati enam
pakkumise tingimused 

pakkumine vaid kolmenädalase ettetea-
tamisega, mis takistab finantseerimisle-
pingute sõlmimist. Samal ajal on teada, et 
RMK korraldab regulaarselt mitusada kor-
da väiksema väärtusega maa enampakku-
misi ka kahekuulise ehk vähemalt kahek-
sanädalase etteteatamisega. Samuti keel-
dus RMK avalikustamast lepingu projekti, 
millele ostja on kohustatud enampakkumi-
se võitmisel alla kirjutama. 

 Märgiline on ka see, et tuulepargi lii-
tumisleping Eleringi ja Eesti Energia vahel 
sõlmiti aasta eelviimasel päeval – 30. det-
sembril 2016.

Kirjeldatud juhtum sai ka juba ringkon-
nakohtunike otsuse, aga see ei ole veel jõus-
tunud lahend. Nii on kohus oma otsusega 
RMK nõukogu otsuse tühistatud, kuid jät-
nud rahuldamata RMK juhatuse otsuse tü-
histamise taotluse. 

Riigikohtu otsus tooks selguse majja

Kuigi kohtus oli kaebajat ehk erafirmat esin-
davatel advokaatidel põhirõhk argumen-
dil, et Eesti Energia sai ebaseaduslikult rii-
gi maal ehitades põhjendamatu eelise, ei ole 
kohus oma lahendis seda küsimust käsitle-
nud, pidades kaebaja väiteid Eesti Energia 
eelistamisest ennatlikuks. 

See kohtulahend jõustub siis, kui kaeba-
jad seda ei vaidlusta või vaidlustavad, aga 
riigikohus seda menetlusse ei võta, või võ-
tab menetlusse, aga jätab ringkonnakoh-
tu otsuse muutmata. Seejuures ei ole ka vä-
listatud, et riigikohus võtab asja menetlus-
se ja teeb uue ja hoopis teistsuguse lahendi.

Üht kaebajat ehk erafirmat AS Raisner 
esindavad advokaadid on seisukohal, et 
sellele vaidlusele tuleks saada ka riigikoh-
tu seisukoht, sest teema on praegu väga ak-
tuaalne lisaks sellele konkreetsele juhtumi-
le ka vendade Sõnajalgade ja riigi vaidluse-
ga  Aidu Tuulepargiga seoses. Seetõttu luba-
vad kaebajad vaidlust jätkata riigikohtus.

AArnE AkErbErg  
advokaadibüroo Lillo & Partnerid 
vandeadvokaat, esindab Tootsi tuulepargi 
vaidluses RMKd

Tootsi tuulepargi kohtuasja 
osalisteks on kaebajatena AS 
Raisner, Tootsi Tuulepark OÜ ja 
AS Eesti Elekter ning vastusta-
jana RMK. Kõigi kaebajate ees-
märk oli vaidlustada tuulepar-
gi kinnisasja enampakkumise 
tingimusi.

Halduskohtu ja ringkonna-
kohtu otsuste koosmõjus oli 
menetluslik seis 2. mail järg-
mine:

– ASi Raisner ja ASi Eesti 
Elekter kaebused on täies ula-
tuses rahuldamata. Samas on 
otsus nende kaebuste lahen-
damise osas veel jõustumata, 
kuna ASil Raisner ja ASil Ees-
ti Elekter on võimalik esitada 
kassatsioonkaebused riigikoh-
tule hiljemalt 22.05.2019;

– Tootsi Tuulepark OÜ kae-
buses on otsus jõustunud. See 
tähendab, et RMK juhatuse ot-
sus on tühistatud osas, milles 
teavitati enampakkumise toi-
mumisest ette kolm nädalat. 
Samuti on RMKd kohustatud 
avaldama enampakkumise 
teade varem kui kolm nädalat 
enne enampakkumise toimu-
mist ning võimaldama enam-
pakkumisel osalemisest hu-
vitatud isikutel tutvuda enne 
enampakkumise toimumist le-
pinguprojektiga;

– Kinnisasja enampakku-
mist ei ole võimalik läbi viia, 
kuna Tallinna halduskoh-
tu poolt 05.11.2017 määruse-
ga ASile Raisner antud esialg-
ne õiguskaitse, millega ko-
hus keelas RMK-l enampakku-
mist läbi viia, kehtib jätkuvalt. 
 Õiguskaitse kaotab kehtivu-
se alles otsuse jõustumisel ASi 
Raisner kaebuse osas.

Kogu menetluse kestel seis-
nes kaebajate põhiväide selles, 
et ASile Eesti Energia olevat an-
tud ebaseaduslik eelis. 

Kohtud pidasid seda väidet 
käesoleva vaidluse kontekstis 
asjakohatuks. RMK ei saa kee-

lata ASil Eesti Energia (ega ka 
kellelgi teisel) enampakku-
misel osalemast, samuti ei ole 
RMK-l võimalik muuta olemas-
olevat faktilist olukorda. 

Kinnisasja võõrandamise 
seaduslikkuse seisukohalt ei 
oma tähtsust kaebajate hüpo-
teetilised väited selle kohta, et 
AS Eesti Energia, kui ta peaks 
osutuma enampakkumise 
võitjaks, võib hiljem taotleda 
taastuvenergia toetust ja selle 
andmine oleks väidetavalt eba-
seaduslik riigiabi. 

Kui hiljem tuleb päevakor-
da taastuvenergia toetuse and-
mine, saab seda vaidlustada al-
les siis, kui tehakse vastavad 
otsustused – nende otsustus-
te tegemine ei kuulu RMK pä-
devusse.

Vaidlus enampakkumise 
tingimuste üle

Kaebajad esitasid ka väite, et 
kolmenädalane ajavahemik 
enampakkumise teate avalda-
misest kuni enampakkumise 
toimumiseni on liialt lühike. 

Kuna AS Raisner ei nõudnud 
RMK juhatuse otsuse tühista-
mist – AS Raisner nõudis üks-
nes RMK nõukogu otsuse tühis-
tamist, kuid selle otsusega ei ole 
tähtaega kolme nädalaga piira-
tud –, siis oli väide tähtaja eba-
piisavuse kohta tema kaebuse 
nõude lahendamise seisukohalt 
asjakohatu. 

AS Eesti Elekter nõudis ka 
RMK juhatuse otsuse (millest 
kolmenädalane tähtaeg tule-
nes) tühistamist, kuid esitas 
üksnes üldsõnalise väite täht-
aja ebapiisavuse kohta ja jät-
tis samas esitamata ning tõen-
damata konkreetsed asjaolud, 
kuidas rikub kolmenädalane 
tähtaeg tema õigusi. 

Kuna halduskohtusse võib 
pöörduda üksnes enda õiguste 
kaitseks, siis oleks tulnud sel-
gitada ja tõendada, kuidas ri-
kub kolmenädalane tähtaeg 
kaebaja õigusi. 

Tegu ei oleks negatiivsete 

asjaolude tõendamisega. Hal-
duskohtumenetluses ei eel-
data kaebaja õiguste rikku-
mist – kaebaja kohustuseks 
on esitada ja tõendada konk-
reetsed  asjaolud, kuidas rikub 
vaidlustatud haldusakt tema 
 õigusi.

Kaebajad AS Raisner ja AS 
Eesti Elekter esitasid ka ette-
heite lepingu projekti puudu-
mise kohta, kuid ei esitanud 
vastavat kohustamisnõuet 
(erinevalt Tootsi Tuulepark 
OÜst, kes nõudis kaebuses, et 
kohus kohustaks RMKd aval-
dama enampakkumise teate 
varem kui kolm nädalat enne 
enampakkumise toimumist 
ning võimaldaks enampakku-
misel osalemisest huvitatud 
isikutel tutvuda enne enam-
pakkumise toimumist lepin-
guprojektiga).

Kui kaebaja AS Raisner 
peaks kurtma, et “endiselt ei 
ole avaldatud lepingu projek-
ti“, siis tuleks talle meenutada, 
et ASile Raisner antud esialg-
se õiguskaitse tõttu on kinnis-
tu enampakkumisel võõranda-
mine kuni haldusasjas lahen-
di jõustumiseni keelatud, mis-
tõttu ei ole võimalik hetkel te-
ha sellega seotud toiminguid 
(milliseks toiminguks oleks ka 
lepingu projekti kättesaada-
vaks tegemine).

Kokkuvõtteks – vaidlus ei 
ole mitte selle üle, kas enam-
pakkumist võib läbi viia või 
mitte. Vaidlus on üksnes selle 
üle, millistel tingimuselt võib 
(või peab) enampakkumise lä-
bi viima. RMK saab kinnisas-
ja enampakkumist jätkata pä-
rast ASi Raisner kaebuse osas 
lahendi jõustumist. 

Tänaseks on tähtsuse kao-
tanud ka vaidlus kolmenäda-
lase tähtaja üle, kuna esialgse 
 õiguskaitse tõttu, mis on täna-
seks kehtinud juba 1 aasta ja 5 
kuud, on kaebajatel olnud pii-
savalt võimalusi teha etteval-
mistusi enampakkumisel osa-
lemiseks.



4  EHITUSÕIGUS JA KINNISVARA   eriväljaanne 9. mai 2019 
koostöös Derling Primus advokaadibürooga

ANGELA KASE 
Derling Primuse advokaat

Seega ei ole välistatud, et detailplaneerin-
gu menetlus elab üle mitu majandustsük-
lit, vältab näiteks kinnisvaraturu tõusust 
selle kokkukukkumiseni või ühest kinnis-
varaturu tõusust teiseni. Ja kui see kaua-
tehtud-kaunikene detailplaneering siis lõ-
puks kehtestatakse, on just keerukamate 
juhtumite puhul tõenäoline, et selle keh-
tima jäämiseks saab veel täitsa mitu aastat 
kohtus käia. Nii läks ka Pirita TOPi puhul. 
     Lõpptulemus on tõenäoliselt see, et kui 
detailplaneering ükskord jõustub, on see ju-
ba sisu poolest vananenud – on tulnud uus 
kinnisvaraturu tõus, kus turg nõuab hoo-
pis teistsuguseid lahendusi, on muutunud 
linnaehituslikud suundumused, vahepeal 
on valmis ehitatud mõni uus tänav, välja-
valitud arhitektuursed tingimused on ju-
ba eilne päev jne. 

Kas Pirita TOPi detailplaneering on sel-
lest huvitatute jaoks sisult vananenud, po-
le teada. Loodetavasti ei ole, aga kui on, mis 
siis edasi? Hakata otsast peale?

Detailplaneeringut saab 
projekteerimistingimustega täpsustada

Õnneks ei pea alati otsast peale hakka-
ma. Nimelt võimaldab ehitusseadustik ju-
ba mõnda aega täpsustada olemasolevat 
detailplaneeringut projekteerimistingi-
mustega. 

Seda saab teha siis, kui detailplanee-
ring on vananenud või seda ei ole muutu-
nud olude tõttu võimalik enam kehtesta-
tud kujul ellu viia. Muutunud oludeks võib 
olla näiteks mõni hiljem kehtestatud de-
tailplaneering või hoopis mõni kaitsealu-
ne taim, mis on kuskil detailplaneeringu 
alal kasvama hakanud, või lind, kes on kus-
kile pesa teinud. 

Detailplaneeringut ei saa projekteeri-
mistingimustega täpsustada siis, kui täp-
sustuse tegelik eesmärk on muuta detail-
planeeringulahendust olemuslikult. De-
tailplaneeringulahenduse olemuseks pee-
takse üldjuhul detailplaneeringus määra-
tud ehitusõigust ehk siis krundi kasutamise 
otstarvet, hoonete arvu, kõrgust, pinda jm. 

Teisisõnu ei saa projekteerimistingimus-

Detailplaneering

Kümneaastast 
planeeringut 
saab uuendada  
projekteerimis-
tingimustega
Kinnisvaraarendajatele ei ole tõenäoliselt 
üllatus, et suuremates kohalikes 
omavalitsustes võib detailplaneeringu 
menetlus keerukamal juhul kesta ka kümme 
aastat. Viie aasta pikkust menetlust võib 
pidada isegi tavapäraseks. Näiteks tuntud 
Pirita TOPi detailplaneeringu menetlus 
kestis ligi kümme aastat.

tega täpsustada detailplaneeringut näi-
teks viisil, kus detailplaneeringuga on lu-
batud krundile ehitada 10 meetri kõrgu-
ne korterelamu ja projekteerimistingimus-
tega üritatakse korterelamu “täpsustada” 
ümber kaupluseks ja selle kõrval asuvaks 
 autopesulaks.

Täpsustada saab ainult konkreetselt 
kindlaksmääratud tingimusi

Tingimuste ring, mida on lubatud täpsus-
tada, on konkreetselt kindlaks määratud. 
Osal puhkudel on kindlaks määratud ka, 
milline on täpsustamise ulatus. 

Lubatud on täpsustada detailplaneerin-
gus krundi kasutamise sihtotstarvet. Näi-
teks saab olukorras, kus detailplaneeringu-
ga on krundi kasutamise sihtotstarveteks 
määratud 50% elamumaa ja 50% ärimaa, 
täpsustada kummagi sihtotstarbe osakaa-
lu. Teisisõnu taotleda projekteerimistingi-
mused näiteks selleks, et realiseerida detail-
planeering krundil hoopis viisil, kus krun-
di kasutamise sihtotstarveteks saab 90% ela-
mumaa ja 10% ärimaa.

Kuni 10% ulatuses on projekteerimistin-
gimuste menetluse abil võimalik täpsusta-
da hoone kõrgust või sügavust. Hoone süga-
vuse täpsustamise piiramine jääb küll pisut 
arusaamatuks. 

Näiteks olukorras, kus detailplaneerin-
gus lubatud ühe maa-aluse korrusega hoo-
nele soovitakse detailplaneeringut realisee-
rides teha kolm maa-alust parkimiskorrust, 
et vähendada parkimiskohtade arvu täna-
vatel, oleks igal juhul mõistlik lubada raja-
da ka need kolm maa-alust korrust projek-
teerimistingimustega. Ei ole ju selline hoo-
ne sügavuse muutus linnaruumis viibijale 
visuaalselt tajutavgi. Või kui on, siis ainult 
nii, et tänavatel parkivaid autosid jääb vä-
hem silma.

10% ulatuses saab täpsustada ka näi-
teks hoonestusala, selle suurust ja paikne-
mist. Eriti just vanemate detailplaneerin-
gute puhul on see täpsustamise lubatavus 
väga oluline, sest harvad ei ole korrad, kus 
hoonestusala määrati täpselt tookord ar-
hitekti poolt välja pakutud hoone kontuu-
ri arvestades. 

Hoonestusala ei tohi kindlasti segi ajada 
ehitisealuse pinnaga. Hoonestusala on de-
tailplaneeringus määratud ala, kus hoone 
peab paiknema. Ehitisealune pind on see-



 5 eriväljaanne 9. mai 2019 
koostöös Derling Primus advokaadibürooga

vastu detailplaneeringus määratud arvsuu-
rus, millest suuremat hoonet ei tohi ehita-
da. Ehitisealuse pinna suurust projekteeri-
mistingimustega täpsustada ei saa.

Projekteerimistingimuste menetlusega 
on lubatud täpsustada veel arhitektuurili-
si, ehituslikke või kujunduslikke tingimu-
si. Nende täpsustamise lubatavus on just 
vananenud detailplaneeringute puhul vä-
ga oluline. 

Ei ole erandlik, kui mõnes kümmekond 
aastat tagasi kehtestatud detailplaneerin-
gus on näiteks viimistlusmaterjalide va-
lik määratud tootja täpsusega. Aga kui see 
tootja on vahepeal turult kadunud või seda 
viimistlusmaterjali enam ei toodeta?

Täpsustada on lubatud ka detailplanee-
ringus määratud tehnorajatiste asukohta 
või ehitusuuringute tegemise vajadust. Vii-
mase täpsustamise nõue näib küll üleregu-
leerimisena, sest ehitusloa menetluses võib 

ANGELA KASE 
Derling Primuse advokaat

Detailplaneering on alati olnud 
lähiaastate ehitustegevuse alu-
seks, ent ligi neli aastat tagasi 
jõustunud planeerimisseadus 
andis detailplaneeringule kau-
banduslikus mõttes konkreetse 
realiseerimistähtaja. 

Olukorras, kus detailpla-
neeringu kehtestamisest on 
möödunud vähemalt viis aas-
tat, võib, aga ei pruugi, kohalik 
omavalitsus selle kehtetuks tun-
nistada. Järelikult on nüüd igale 
detailplaneeringule riputatud 
külge realiseerimistähtaja silt – 
“parim enne” viie aasta jooksul. 

Ühest küljest on selline täht-
aeg selguse huvides mõistlik, 
sest nii on igaühele teada, kui 
pikalt saab tugineda õigusta-
tud ootusele, et detailplanee-
ring jääb kehtima. 

Tuntud nn Viru Poja kohtu-
kaasus tõi põhimõttelise sei-
sukoha, et detailplaneeringu 
koostamisest huvitatud isik 
saab selle kehtima jäämise 
 õigustatud ootusele tugineda 
eelkõige sellel n-ö realiseerimis-
ajal. Realiseerimistähtaja möö-
dumisel hakkab õigustatud 
 ootus aga sulama nagu kevadi-
ne lumi. Nii jäi ka aastaid taga-
si Viru hotellile 17korruseline 
juurdeehitus tegemata, kuna 
selle detailplaneering tunnis-
tati osaliselt kehtetuks.

Teisest küljest aga tekib 
 õigustatud küsimus, et kui kee-
rulisematel juhtudel kulub suu-
remates omavalitsustes detail-
planeeringu algatamisest kuni 
selle kehtestamiseni kümme, 
heal juhul viis aastat, siis kas see 
viieaastane realiseerimistäht-
aeg ei ole ülekohtune.

Kehtetuks tunnistamiseks 
peab olema põhjus

Omavalitsusel ei ole kohus-
tust iga vähemalt viie aasta va-
nust detailplaneeringut keh-
tetuks tunnistada. Sellised de-
tailplaneeringud peab teatud 
aja tagant üle vaatama ja kaa-
luma, kas esineb detailplanee-
ringu kehtetuks tunnistamise 
vajadust. 

Vajadus võib olla näiteks siis, 
kui selle viie aasta jooksul ei ole 
asutud detailplaneeringut ellu 
viima ning planeering on muu-
tunud olusid arvestades ajale 
jalgu jäänud, näiteks sisulise va-
nanemise tõttu läinud vastuollu 
avaliku huviga, nagu see oli Vi-
ru Poja näites. 

Või siis, kui detailplaneerin-
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  Üldine 
põhimõte 

on, et detailplanee-
ringu elluviimise 
all mõistetakse 
detailplaneeringu 
alusel mingi toi-
mingu tegemist, 
näiteks ehitusloa 
taotlemist. 

TASUB TEADA
Ehitusloa taotlemiseks 
koosta ehitusprojekt
Ehitustegevuse kavandamisel tu-
leks esmalt hinnata, mis liiki ehitus-
tegevust kavandatakse ja kas see 
konkreetne ehitustegevus eeldab 
reeglina siis kohalikule omavalitsu-
sele ehitusteatise või ehitusteatise 
ja ehitusprojekti esitamist või tuleb 
alustada ehitusloa taotlemistega. 
Kaks viimast eeldavad ehitusprojek-
ti koostamist.

Ehitusprojekti kolm staadiumit 
Reeglina võib ehitusluba taotleda endale 
sobiva ehitusprojekti staadiumiga. 

Eelprojekt. Annab ehitise arhitek-
tuurse- ja insenertehnilise lahendu-
se põhimõtted. Üldjuhul taotletakse 
ehitusluba eelprojektiga. Segamini 
ei tohi ajada eelprojekti staadiumit 
ja ehitise eskiisi. Need ei ole sama 
tähendusega. Ehitise eskiis võib olla 
eelprojekti koostamise lähtealuseks 
ehk siis ehitise eskiis on eelprojekti-
le eelnev etapp.
Põhiprojekt. Ehitise arhitektuurne 
ja insenertehniline lahendus antak-
se täpsemalt kui eelprojektis. La-
henduste täpsusaste võimaldab 
koostada ehitise ja ehitamise eelar-
vet ning korraldada ehitushanget. 
Ehitusload muinsuskaitsealustele 
ehitistele väljastatakse erandina põ-
hiprojekti alusel.
Tööprojekt. Arhitektuurne- ja in-
senertehniline lahendus ning kvali-
teedi kirjeldus on antud nõueteko-
haseks ehitamiseks vajaliku täpsu-
sega.

Vaidlused, mis ehitusprojektiga 
seoses tekkida võivad

Vaidlus kohaliku omavalitsuse-
ga. Midagi on olemas või tahetak-
se ilma ehitusprojektita valmis ehi-
tada. Kohalik omavalitsus on arva-
musel, et tegemist on või oli ehitus-
tegevusega, mis eeldanuks sellise 
ehitusteatise esitamist, mis tuleb 
esitada koos ehitusprojektiga, või 
lausa läbida ehitusloa menetlus. Ja 
see, kes siis keset ehitustegevust 
või ehitustegevuse lõpetamisel ta-
bati, on seisukohal, et tegemist on 
siiski ehitusprojekti mitte nõudva 
ehitustegevusega. 
Vaidlus eraisikute või omanike va-
hel. Tekib küsimus, kas ehitamiseks 
kasutatud ehitusprojekti staadium 
oli nõuetekohaseks ehitamiseks pii-
sav. Üks pool on seisukohal, et ehi-
tusprojekt oli koostatud mahus, mis 
ei taga nõuetekohast ehitust, ja tei-
ne arvab risti vastupidi. Sel juhul tu-
leb ehitusprojekti piisavuse hinda-
misel lähtuda konkreetse ehituspro-
jekt tegelikust sisust, mitte sellele 
antud pealkirjast. Samuti tuleb ar-
vestada, et ehitusprojekti nõutakse 
eelkõige ehitusõiguse saamiseks. 
Eraisikute vahelistes suhetes tuleks 
see küsimus reguleerida lepinguga.

gu koostamisest huvitatud isik 
ei soovigi detailplaneeringut 
ellu viia.

Mis saab siis, kui 
detailplaneering on ellu viidud?

Üldine põhimõte on, et de-
tailplaneeringu elluviimise all 
mõistetakse detailplaneerin-
gu alusel mingi toimingu tege-
mist, näiteks ehitusloa taotle-
mist. See on aga teema, mis te-
kitab palju vaidlusi. 

Hiljuti puutusin ise kokku 
paari detailplaneeringuga, mil-
le best before oli möödas ja kesk-
konnaamet oli kaitsealal kait-
sekorralduskava uuendamise 
käigus teinud omavalitsustele 
ettepaneku need detailplanee-
ringud osaliselt kehtetuks tun-
nistada. Nimelt oli välivaatlusel 
selgunud, et need detailplanee-
ringud olid osaliselt ellu viima-
ta. Omavalitsused võtsid viivita-
mata ühendust maaomanikega 
ja küsisid nende arvamust. Loo-
mulikult ei olnud maaomani-
kud huvitatud, et detailplanee-
ringud osaliselt kehtetuks tun-
nistataks. 

Antud juhul olid mõlema de-
tailplaneeringu alusel krundid 
ära moodustatud. Kõik krun-
did ei olnud küll veel hoonesta-
tud, kuid ühe detailplaneeringu 
puhul oli lisaks kruntide moo-
dustamisele rajatud ka kõik de-
tailplaneeringu kohased juur-
depääsuteed ja iga krundi tee-
nindamiseks vajalikud tehno-
võrgud. 

Ilmselt tuleb sellel juhul asu-
da seisukohale, et detailplanee-
ringuid oli asutud ellu viima. 
Kuigi jah, välivaatluse tulemu-
sena ei pruugi see võib-olla sil-
ma hakata. Asjaolu, et mõni de-
tailplaneeringu alusel moodus-
tatud krunt ei olnud veel hoo-
nestatud, ei tähenda aga, et nen-
de hoonestamata kruntide de-

tailplaneeringu võiks seetõttu 
kehtetuks tunnistada. 

Ka igale krundile juurdepää-
sutee ja tehnovõrkude rajami-
ne näitab, et detailplaneerin-
gut on asutud ellu viima tervik-
likult ja selle osaline kehtetuks 
tunnistamine ei ole õigustatud 
puhtalt seetõttu, et viis aastat 
on möödas ja kõiki maju ei ole-
gi veel püsti. 

Olukorras, kus selgub, et 
maaomanik on pärast detailpla-
neeringu kehtestamist otsusta-
nud selle elluviimisest loobuda, 
on detailplaneeringu kehtetuks 
tunnistamine igati õigustatud 
ja vaidlusi ei teki. 

Küll aga on suur oht vaidlu-
seks olukorras, kus omavalit-
sus jõuab seisukohale, et oluli-
se avaliku huvi tõttu tuleb reali-
seerimistähtaja ületanud detail-
planeeringu elluviimisest loo-
buda, nagu oli Viru Poja puhul. 

Ent sel juhul võib see kaasa 
tuua maaomanikule tekkinud 
kahju hüvitamise kohustuse, 
kui maaomanik on juba detail-
planeeringu osalise elluviimi-
sega või selleks ettevalmistuse-
ga kulutusi teinud. 

Kehtetuks tunnistamisega 
ei tasu üle pingutada

Juba ellu viidud detailplanee-
ringu muutmine skeemiga, et 
esmalt tunnistatakse detailpla-
neering kehtetuks ja asutakse 
projekteerimistingimuste me-
netlusega nõudma ehitusõigu-
se muutmist viisil, mis kunagi 
detailplaneeringut koostades 
avalikkuse vastuseisu tõttu läbi 
ei läinud, ei ole kooskõlas seadu-
se mõttega. 

Sellisel juhul peaks ellu vii-
dud detailplaneeringu lahen-
duse muutmine käima ikkagi 
uue detailplaneeringu koosta-
misega, aga alati pole seda vaja. 

Viimase aja praktika on, et 
mõni vana detailplaneering, 
mis hõlmab tänaseks terviku-
na välja ehitatud elamukvar-
talit, tunnistatakse ühe või ka-
he elamukrundi osas kehtetuks 
selle pärast, et neile kruntidele 
ehitada väike, mitte üle 20 m2 
suuruse ehitisealuse pinnaga 
hoone, näiteks aiakuur muru-
niiduki ja labidate hoidmiseks. 
Vana detailplaneeringu osalise 
kehtetuks tunnistamise vajadus 
seisneb selles, et see lubas igale 
krundile rajada ainult ühe hoo-
ne. Ehk siis olukorras, kus elamu 
on valmis ehitatud, aiakuuri de-
tailplaneeringu järgi enam te-
ha ei tohiks. 

põhjendatud juhul nõuda nii ehk naa täien-
davaid ehitusuuringuid. Olulise tähtsusega 
on ka haljastuse, heakorra ja liikluskorral-
duse põhimõtete täpsustamise lubatavus, 
eriti just viimane. 

Näiteks olukorras, kus vahepeal on ehi-
tatud välja või laiemaks mõni tänav või ehi-
tatud ümber mõni ristmik, ei ole detailpla-
neeringus määratud liikluskorralduse põ-
himõtteid enam mõistlik või võimalik rea-
liseerida.

Olulist tähtsust omab ka hoonestuslaadi 
ja isegi krundijaotuse täpsustamise lubata-
vus. Hea näide siin on Porto Franco arendus, 
kus detailplaneeringus määratud krun-
dijaotus on täielikult muutunud ja see oli 
projekteerimistingimuste menetluse kau-
du lubatav, sest Porto Franco näol on tege-
mist ehitusliku kompleksiga.

Detailplaneeringu olemasolul projektee-
rimistingimuste väljastamine ja sellega de-

tailplaneeringu täpsustamise lubamine on 
eelkõige kaalutlusotsus. Kohalik omavalit-
sus ei pea alati lubama detailplaneeringut 
projekteerimistingimustega täpsustada. 

Olukorras, kus kohalik omavalitsus siis-
ki leiab, et taotletavad täpsustused on seda-
võrd olulise kaaluga, et need eeldavad uut 
detailplaneeringut, ei olegi üldjuhul uue 
detailplaneeringu koostamisest pääsu. Näi-
teks ei ole üldse lubatud projekteerimistin-
gimustega täpsustada sellist detailplanee-
ringut, mis muudab üldplaneeringut.

Täpsustavad tingimused nõuavad avalikku 
menetlust

Detailplaneeringut täpsustavaid projektee-
rimistingimusi tuleb menetleda avatud me-
netluses. See toob endaga kaasa projekteeri-
mistingimuste menetluse aja vähemalt ka-
hekordistumise, kuid mitte ainult. 

Avatud menetlus tähendab seda, et pro-

jekteerimistingimused avalikustatakse – 
toimub avalik väljapanek ja vajadusel ka 
avalik arutelu ja projekteerimistingimus-
tele esitatud vastuväidete lahendamine. 
Ent igal juhul on avatud menetlusega pro-
jekteerimistingimuste menetlusaeg lühem 
kui üldjuhul detailplaneeringu menetluse-
le kuluv aeg, järelikult hoiab see kokku kõi-
gi osapoolte aega. 

Rõõm on ka tõdeda, et kohalikud oma-
valitsused on pigem avatud detailplanee-
ringut täpsustavate projekteerimistingi-
muste väljastamisele kui sellest keeldumi-
sele. Üldjuhul katsutakse ikkagi ühiselt lei-
da lahendus, mis tagab kiirema tulemuse. 

Iseasi, kas ja kui teadlikud on kinnisva-
ra arendajad või teised, kel on lauasahtlis 
kehtiv detailplaneering, sellest, et neil on 
võimalik pääseda märkimisväärselt lühe-
ma ajaga lähemale sellele, mida nad tegeli-
kult ehitada tahaks.

See on väga ebaefektiivne, 
et ühe väikese aiakuuri pärast, 
milleks kehtiva seaduse järgi 
ei ole vaja ehitusluba ega isegi 
mitte ehitusteatist, veel vähem 
detailplaneeringut koostada, 
tuleb läbi käia ligi pooleaasta-
ne menetlus selleks, et vana de-
tailplaneering esmalt kehtetuks 
tunnistada ja seejärel aiakuur 
püsti panna. 

Vaevalt, et see praktikaks 
saanud tegevus oli seadusand-
ja mõte. Reeglina on uute regu-
latsioonide eesmärk ikkagi me-
netluste hulga ja bürokraatia 
vähendamine. 

Aiakuuri võiks rajada sõl-
tumatult detailplaneeringust, 
sest see ei reguleeri aiakuuri-
ga seonduvat. Sellise ebavajali-
ku menetluse arvel võiks hoo-
pis lühendada näiteks keeruka-
mate detailplaneeringute me-
netlusaega.

Aga otse loomulikult ei tä-
henda see seda, et naabrusõi-
gustele või näiteks tuleohutu-
sele võiks aiakuuri püstitamise 
puhul vilistada. 

Kõik ehitisele ja ehitamisele 
kehtivad nõuded kehtivad hoo-
limata sellest, kas vana detail-
planeering kehtib või tunnis-
tatakse kehtetuks või kas ehi-
tusteatis tuleb esitada või mitte. 

Detailplaneeringu kehtimine 
tuleb osapooltega läbi arutada

Sõltumata sellest, kas kehtiva 
detailplaneeringu kehtetuks 
tunnistamist taotleb maaoma-
nik ise või teeb selle ettepaneku 
keskkonnaamet või leiab oma-
valitsus, et detailplaneeringu 
realiseerimisest tuleks ikkagi 
loobuda, on see igal juhul kaa-
lutlusotsus. 

Kaalutlusotsus on otsus, kus 
tuleb ära kuulata ja mitmekülg-
selt hinnata kõigi osapoolte sei-
sukohti ja muid olulisi asjaolu-
sid, näiteks liikluskorralduse 
muudatusi, keskkonnakaitse as-
pekte või piirkonnas ehitamist. 
Seda menetlust juhib omavalit-
sus, kes teadupärast peab olema 
kodaniku abiline. 

Omavalitsus peab selgitama 
isikutele kõiki legaalseid võima-
lusi, kuidas parimal viisil soovi-
tud eesmärgini jõuda. 

Ja nii olekski ehk välistatud 
sattumine surve alla, kus ma-
ja peab hiljemalt viienda aasta 
lõpuks püsti saama, sest muidu 
võib juhtuda, et krundini välja 
veetud elektrit saad tulevikus 
ainult seal jõulukuuse küünal-
de põletamiseks kasutada. 

Prita TOPi 
ala detail-

planeering.
FOTO: RAUL MEE
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Võib juhtuda, et nii mõnigi meist avastab 
ühel päeval ootamatult, et tema tagahoo-
vi suure tamme otsa on endale pesa teinud 
mõne haruldase linnuliigi esindaja või et 
tema maalapil on kasvama hakanud mõni 
kaitsealune taimeliik. 

Üleöö võib isikule kuuluvast kinnistust 
saada seeläbi kaitsealune maa-ala, millel 
lubatud tegevuste väljaselgitamiseks tuleb 
näpuga kaitse-eeskirjas järge ajada. Näiteks 
on kaitsealal ehitamiseks lisaks kohaliku 
omavalitsuse loale ja kooskõlastusele vaja-
lik igasuguse ehitustegevuse eeldusena ka 
kaitstava loodusobjekti valitseja ehk kesk-
konnameti nõusolek. 

Millest sõltub keskkonnaameti luba?

Seadusest tulenevalt ei kooskõlasta kesk-
konnaamet selliseid tegevusi kaitsealal, mis 

võivad kahjustada loodusobjekti kaitse ees-
märgi saavutamist või kaitstava loodusob-
jekti seisundit. 

Kaitse eesmärk on enam-vähem hoo-
matav termin – näiteks Kaali maastiku-
kaitseala kaitse eesmärk on kaitsta me-
teoriidikraatreid ja neid ümbritsevat pä-
randkultuurmaastikku, kaitsealuseid liike 
ning nende kasvukohti, käsitiivalisi ja nen-
de elupaiku. 

See, kas planeeritud ehitustegevus kah-
justab konkreetse kaitseala kaitse eesmär-
ki või mitte, on jäetud täielikult keskkon-
naameti otsustada ning keskkonnaameti 
kaalutlusruum on seejuures ütlemata lai. 
Mõtteharjutusena võib arutleda, kas pool-
looduslike koosluste kaitsmiseks loodud 
maastikukaitsealale suvila ehitamine kah-
justab selle ala kaitse eesmärki. Kas sõidu-
teelt järvele avalduvat vaadet piirav ehitis 
maastikukaitsealal, mille kaitse eesmärk 
on maastikuilme säilitamine, peaks saama 
keskkonnaameti kooskõlastuse? Või kahjus-
taks selline ehitamine vastavat kaitse ees-
märki? Kas kaitse eesmärki kahjustavaks 
saab pidada igasugust inimtegevust isiku-
le kuuluval maatükil, mis ei ole lihtsalt ja-
lutamine ja seente või marjade korjamine? 
Või aitab inimeste kaitsealal elamine ja pi-
dev viibimine hoopis kaitse eesmärgi saa-
vutamisele kaasa?

On ebaselge, mis on kaitse eesmärgi 
kahjustamine

Seadusandja ei ole üheski õigusaktis ega 
muus dokumendis selgitanud, mida tu-
leks mõista kaitse eesmärgi kahjustamise-
na, kuidas seda hinnata või millised tege-
vused selle mõiste alla ei kuulu. On ilmsel-
ge, et lageraie või suurürituse korraldami-
ne metsas, kus asuvad kaitsealuste linnulii-
kide pesitsuspaigad või kasvavad harulda-

sed taimeliigid, on selle kaitseala kaitse ees-
märki kahjustav. 

Sealt edasi on aga piiri tõmbamine kait-
se eesmärgi kahjustamise, selle edendami-
se ning selle mitte mõjutamise vahel ähma-
ne. On selge, et iga kaitsealuse liigi kaitsmi-
ne vajab erinevat lähenemist. Samas ei ole 
maaomaniku suhtes aus ka olukord, kus 
keskkonnaametil on võimalik oma äranä-
gemise järgi otsustada, kas igal üksikjuhul 
ehitamist lubada või mitte, tuginedes see-
juures üldsõnaliselt vabandusele, et kaitse-
alal ei ole maaomanikul õigustatud ootust 
ehitustegevuse lubamiseks.

Selline olukord jätab kaitsealusel maal 
asuva kinnistu omaniku sageli täbarasse 
olukorda – kui keskkonnaamet kooskõlas-
tust ei anna, siis kinnistule ehitada ei saa. 
Kohaliku omavalitsuse toetus ja kooskõlas-
tus üksi ei aita.

Kohtupraktikat on kaitsealadel ehitamise  
kohta vähe 

2018. aastal tegi halduskohus ühes oma ot-
suses esimesed sammud keskkonnaameti 
laia kaalutlusruumi piiride paikapanemi-
sel, rõhutades, et vastuolu kaitseala kaitse 
eesmärgiga peab keskkonnaameti kooskõ-
lastuse andmisest keeldumise otsuses ole-
ma selgelt välja toodud ning ei saa jääda pel-
galt väite tasandile. Halduskohus rõhutas, et 
otsustamisel peab keskkonnaamet lähtuma 
kaitseala kaitse eesmärkidest, paikvaatlusel 
fikseeritud konkreetsest olukorrast, varase-
matest kogemustest, õigusruumist, soovi-
tud arenduste võimalikest kumulatiivsetest 
mõjudest ja võrdse kohtlemise printsiibist. 

Keskkonnaametil ei ole seega piirama-
tut õigust otsustada maaomaniku eest, kas 
tal on konkreetsel kaitsealal õigus ehitada 
või mitte, ning seejuures sekkuda kohaliku 
omavalitsuse planeerimisautonoomiasse. 

Keskkonnaamet peab keeldumist põhjali-
kult põhjendama. 

Kui naabritel on õigus kaitsealal asuval 
maal ehitada, ei saa ilma olulise põhjen-
duseta samas piirkonnas ehitamist keelata 
ka mõnel teisel isikul. Kui keskkonnaamet 
kord juba üldplaneeringu on kooskõlasta-
nud, ei saa ta jätta üldplaneeringuga koos-
kõlas oleva detailplaneeringu kehtestami-
seks olulise põhjuseta nõusolekut andmata. 

Liikide, loodusobjektide, looduslike 
koosluste ja muude looduslike väärtus-
te kaitsmine on tingimata oluline ning jä-
relevalve ehitustegevuse üle kaitsealadel 
igati tervitatav. Samas tuleb aga arvesta-
da ka maaomaniku huviga kooskõlas kait-
se eesmärkidega rajada endale suvila, ko-
du või muul viisil talle kuuluval kinnistul 
tegutseda. 

Juhul kui esinevad selged ja arusaadavad 
põhjused, miks ehitustegevust piirata või 
mitte lubada, tuleb neid põhjuseid selgelt ja 
arusaadavalt isikule selgitada. Kui aga põh-
jused on otsitud ning seos kaitse eesmärki-
dega ähmane, siis tuleb jõuda mõlema poo-
le huvisid arvestavale kompromissile, mit-
te aga resoluutselt ning üldsõnaliselt kait-
se eesmärkidele viidates taotlused kooskõ-
lastamata jätta.

 Kui naabritel on 
õigus kaitsealal 

asuval maal ehitada, ei 
saa ilma olulise põhjendu-
seta samas piirkonnas 
ehitamist keelata ka mõ-
nel teisel isikul.

14
protsendi ringis 
eesti maismaa 
pindalast oli 
2017. aasta 
seisuga kaetud 
erinevate kaitse-
aladega. 

3%
ehk 21 871 hek-
tari võrra kasvas 
looduskaitseala-
de kogupindala 
2016. aastaga 
võrreldes.

926
kaitseala kogu-
pindalaga 721 
630 hektarit on 
eestis.

kaitsealal reguleerib 
lubatud majanduste-
gevust ja ehitust iga 
ala kohta eraldi keh-
testatud kaitse-ees-
kiri, mis seab lubatud 
inimtegevusele ran-
ged piirid. 

ehitamine looduskaitsealal

Kuidas käituda, kui sinu 
maalapist saab üleöö kaitsealune

Keskkonnaametil ei ole piiramatut õigust otsustada maaomaniku eest, kas tal on konkreetsel kaitsealal õigus ehitada või mitte. foto: veiko tõkman
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“Head ehituslepingut ei pea sei-
fist kordagi välja võtma,” teatas 
mulle enam kui 30aastase ko-
gemusega ehitusfirma juht, kui 
küsisin, milline on hea töövõtu-
leping ehitussektoris. 

Tema vastus oli ootamatu, 
kuid igati loogiline. Kui tellija 
ja töövõtja on sõlminud lepin-
gu läbimõeldult, on tulemuse-
le orienteeritud ja arvestavad 
teineteise huvidega, mille hul-
ka kuulub ka töövõtjale tehtud 
töö eest mõistliku kasumiga ta-
su maksmine, siis peaks töövõtt 
kulgema ilma lepingu teksti lu-
gemata, rääkimata selle lugemi-
sest juristi abil. 

Järgnevalt neli soovitust 
vaidlustevaba lepingulise suh-
te loomiseks.

1. Tellija ja töövõt-
ja olgu oma ala asja-
tundjad 

Ehitajalt eeldatakse lisaks eri-
alasele professionaalsusele sa-
geli ka sarnaste ehitustööde va-
rasemat kogemust. Niisamuti 
peaks tellija omama kogemusi 
ehitustööde tellimiseks ja ehi-

Head ehituse töövõtulepingut ei pea sei�st välja võtmagi
tajaga suhtlemiseks. Kui telli-
jal endal vastav oskus puudub, 
tuleks see teenusena sisse os-
ta. Seejuures tuleb arvestada, 
et omanikujärelevalve olemas-
olu ei asenda tellija pädevuste 
vajadust. 

Kogenematu tellija korral tu-
leks töövõtjal tõsiselt kaaluda, 
kas on mõtet lepingut sõlmida, 
ja kui soov siiski sõlmida, siis 
tuleks arvestada tellija esindaja 
ebakompetentsusest tulenevate 
riskide ja lisanduvate kuludega.  

Ehitusvaidluse sagedaseks 
põhjuseks ongi lepingupoolte 
totaalselt erinev arusaam ehi-
tusprotsessist, selle kulgemi-
sest, protsessi raames tõusetu-
vate küsimuste lahendamisest 
ja võimalustest. 

Kui ehitaja jaoks on ehita-
mine igapäevatöö, siis kogene-
matu tellija jaoks uue maailma 
avastamine, mis sageli kujuneb 
enesetõestuseks. 

Nii ei ole praktikas harvad 
juhtumid, kui töövõtja peab 
korduvalt tellijale tõestama, et 
betoonil on paratamatu kui-
vamisaeg, palkmaja palkidesse 
tekkivad lõhed on puidu tava-
pärane omadus, et hoone vih-
maveerenne tuleb omanikul 
ka garantiiajal puhastada või et 

radiaatorite termoregulaatorid 
kohanduvad ise temperatuuri 
muutustega. 

2. Selgus töövõtu 
sisus ja tulemuses
Viimasel ajal min-

nakse liiga kergekäeliselt ehi-
tushankesse ja lepingusse puu-
duliku projektlahendusega. Tel-
lija soovib panna seejuures kõik 
riskid töövõtjale ja eeldab, et 
kokkulepitud hinnaga peab 
töövõtja tegema kõik tööd pa-
rimal võimalikul viisil. Reaalsus 
on aga teine, sest ehitaja ettenä-
gemisvõimel on siiski piirid ja 
algselt prognoositud maht suu-
reneb sageli töö käigus. 

Kui töövõtja peab hoone re-
konstrueerimistööde käigus 
ilmnenud asjaolude tõttu muut-
ma põhiprojektis toodud lahen-
dusi ja arvestama seetõttu pääs-
teameti või muinsuskaitse kõr-
gendatud nõudmistega, siis kas 
see on ikka risk, mida tal tuli et-
te näha? Enamiku tellijate ar-
vates jah,  töövõtja seisukohalt 
mitte. Nii ongi töövõtu sisu,  
tähtaja ja hinna tasakaal riku-
tud ning vaidlus garanteeritud. 

Riigikohus on lahendis nr 
2-15-15662 selgitanud, et tellija 
enda kanda peaksid jääma tel-
lija valedest lähteandmetest tu-

lenevad lisakulutused ja kui tel-
lija on töövõtjale andnud valed 
andmed või andmete puudulik-
kus on võimalik avastada alles 
ehitamise käigus, siis ei saa eel-
dada, et sellest tulenevat hin-
nariski kannaks töövõtja. Üld-
juhul tuleb lähtuda sellest, et 
eelarve tegemisel võtab töövõt-
ja aluseks tellija antud andmed. 
Lisaks sedastas kohus, et ainu-
üksi sellest, et töövõtjal oli või-
malus objektiga tutvuda, ei saa 
järeldada, et hageja oleks pida-
nud kahtlema hankedokumen-
tides esitatud asjaolude tõele 
vastavuses.

3. Maksetähtaeg ja 
trahv tasakaalu
Tasuta tööd ei soo-

vi ükski töövõtja teha. Tehtud 
töö eest kasumi teenimine on 
töövõtja peamine eesmärk. Kui 
see võimalus tellija poolt erine-
vate leppetrahvide rakendami-
sega või küsitavate nõudmiste-
ga ära nullitakse, siis on vaid-
lused paratamatud. Tasakaalus 
olevaks ei saa pidada lepingut, 
mille kohaselt nõutakse vähest 
või olematut vara omava tellija 
poolt ehituse töövõtjalt koheselt 
10%-list täitmistagatist panga-
garantii näol, kuid aksepteeri-
tud tööde eest tasumine toimub 

1. juulil 2018 jõustus Eestis uus 
kinnisasja avalikes huvides 
omandamise seadus, mis asen-
das varem kehtinud kinnis-
asja sundvõõrandamise seadu-
se. Eelkõige tehti see seadus 
Rail Balticu maade omandami-
seks, aga seda kasutatakse ka 
näiteks maavara kaevandamise 
soodustamiseks, riigipiiriäärse-
te maade omandamiseks riigile 
ja avalikult kasutatavate teede 
kasutamise tagamiseks.

Uue seaduse eesmärk on selle 
seletuskirja kohaselt muuta kin-
nisasja avalikes huvides oman-
damine nii kokkuleppemenet-
luses kui läbi sundvõõrandami-
se selgemaks ja lihtsamaks, ar-
vestades sealjuures omandata-
va kinnisasja omanike ja teiste 
puudutatud isikute õiguste ja 
huvide kaitsega.  

Seaduse seletuskirjas on muu 
hulgas toodud esile kinnisas-
ja avalikes huvides omandami-
se tasu ja täiendavate hüvitiste 
suuruse kindlakstegemise va-
jadus ning rõhutatud, et kokku-
leppemenetlus peab olema kok-
kuleppe saavutamiseks kinnis-
asja omanikule motiveeriv.  

Seda arvestades võiks arva-
ta, et uus seadus lahendab seni 
kerkinud probleemid, mille ko-
haselt on maaomanike jaoks ol-
nud kinnisasja avalikes huvides 
omandamine riigi poolt vastu-
meelne või koguni kahjulik. 

Reaalsus on praegu siiski vas-
tupidine ning olenemata uuest 
regulatsioonist ei ole kinnisas-
ja avalikes huvides omandami-
sel maaomanikele makstav tasu 
õiglane. Kehtiva seaduse koha-

Kinnisasja hindamise korraldus Rail Balticu tarbeks sundvõõranda-
misel soosib riiki hindamise tulemuse kontrollimisel. 
FOTO: RAIL BALTIC

biviija. Isegi kui kinnisasja väär-
tuse määramiseks tellitakse 
hindamine kutsetunnistusega 
hindajalt, tehakse tööd menet-
luse läbiviija antud sisendi järgi. 
Kuna riigi huvides on kinnisasja 
omandamine võimalikult ma-
dala hinnaga, on teatud väärtu-
se vahemiku esinemisel võima-
lik hindamise tulemust alam-
piiri poole suunata. Kuigi teoo-
rias on ka maaomanikel võima-
lus anda enda kommentaarid 
kinnisasja väärtuse hindamise-
ga seonduvalt, ei ole maaomani-
kul võimalik enda tähelepane-
kute arvesse võtmist sajaprot-
sendiliselt tagada. Maaomani-
kul on küll õigus hindamistu-
lemus vaidlustada, kuid selli-
sel juhul võib ta kaotada moti-
vatsioonitasu. Samas ei ole pii-
sava praktika puudumise tõt-
tu võimalik ette näha, kas hin-
damistulemuse vaidlustamisel 
saaks maaomanik lõpuks kõr-
gemat hinda, kui esialgu paku-
ti. Seega võtab maaomanik kok-
kuleppest loobudes riski. Nii tu-
leb maaomanikul otsustada, 
kas vaidlusega kaasnevad kulud 
ja motivatsioonitasust ilma jää-
mine on väärt võimalikku mõ-
ne tuhande eurost võitu kinnis-
asja hinnatavas väärtuses. Selli-
ses olukorras võib maaomanik 
tunda survet võtta riigilt vastu 
pakutav kokkulepe olenemata 
sellest, et tema õigusi võib ol-
la rikutud.

Kui Rail Balticu näol on tegu 
Euroopa Liidu jaoks üliolulise 
taristuobjektiga, siis kas poleks 
õiglane raudteealuse maa eest 
maksta kõikide riikide maa-
omanikele võrreldavat hinda? 

Lahendus peab olema selli-
ne, kus maaomanikud kinnis-
asja avalikes huvides omanda-
mise tagajärjel kahju ei kanna.

Rail Balticu trassialuse maa eest võiks nii Eestis, Lätis, 
Leedus kui ka Saksamaal maksta võrreldavat hinda

ALGER NÄRSKA
JNG Investments juhatuse liige 

Meediast võib lugeda pal-
ju sellest, et eraisikud kurda-
vad, et nende ajaloolised ko-
dud sundvõõrandatakse Rail 
Balticu trassi tõttu. Kahjusid 
kannavad aga ka firmad ning 
mitte ainult Eestis.

Ostsime ligi kümme aas-
tat tagasi hulgifirma Jun-
gent arenduseks 5 hektarit 
maad Lätis Salaspilsis, et ra-
jada sinna ettevõtte logisti-
kakeskus. Riia linna ja suu-
remate väljasõiduteede lähe-
dus oleks olnud väga sood-
ne koht meie ettevõttele äri- 
ja tööstuspiirkonna tar-
beks. Seetõttu tuli kõik meie  
arendused Lätimaal peata-
tud seoses Rail Balticu pro-
jektiga. Rail Balticu trass lä-

bib ning poolitab selle konk-
reetse maatüki.

Pädevate kinnisvaraeks-
pertide hinnangu kohaselt 
on nende maade väärtus lan-
genud selle tõttu neli korda. 
Me ei ole seda maad tasuta 
saanud ega spekulatsiooni 
eesmärgil ostnud, ja kui me 
selle omal ajal ostsime, siis ei 
olnud mingist raudteetras-
sist veel juttugi. 

Nüüd ilmselt püüab Läti 
riik selle meilt võileivahinna 
ja tugevama õigusega sund-
võõrandada. Kuna meie te-
hingu hind on ju tuvastatav 
ja see on nii ammu tehtud, 
siis õiglane oleks, kui riik 
meile selle maa ostu maksu-
muse korvaks või siis pakuks 
meile vastu meid rahuldavas 
kohas uue maatüki.

Rail Balticu plaan katkestas 
Jungenti logistikakeskuse 
arenduse Lätis 

selt koosneb kinnisasja oman-
damise tasu kinnisasja enda 
väärtusest, kinnistu võõranda-
misega kaasnevast otsesest va-
ralisest kahjust ning saamata 
jäänud tulust.

Lähtutakse hindamisaegsest 
hüpoteetilisest väärtusest                      

Esmapilgul võib tunduda, et 
seaduses sätestatud tasu regu-
latsioon soosib igakülgselt maa-
omanikku ja hüvitab lisaks kin-
nisasja väärtusele otsese kah-
ju ja saamata jäänud tulu ning 
kingib maaomanikule kokku-
leppe sõlmimisel motivatsioo-
nitasu koguni 20 protsenti kin-
nisasja väärtusest ja hüvitisest. 
Tegelikult hinnatakse maa väär-
tust lähtuvalt hindamisaegsest 
turuväärtusest, mis leitakse 
üldjuhul võrreldavate tehingu-
te hindade alusel. See aga ei ar-
vesta piisavalt konkreetse maa-
tüki omapära, selle eriväärtust 
kinnisasja omanikule ega oma-
niku plaane. 

Kinnisasi omandatakse tih-
ti investeerimise eesmärgil soo-
viga kinnisasja väärtust detail-
planeeringu kaudu suurenda-

da, et see kõrgema ostuhinna-
ga võõrandada või sinna hoo-
pis ise elamu ehitada.

Sagedasti omab kinnisasi 
omaniku jaoks kindlat eesmär-
ki, millest saadav kasu ei väl-
jendu turuväärtuses. Kinnisasi 
võib maaomaniku jaoks olla pü-
siv sissetulekuallikas, näiteks 
metsaraie õiguse müügi kaudu. 
Sellisel juhul näeb maaomanik 
kinnisasja väärtust keskmisest 
turuhinnast olulisemalt kõr-
gemana. Seda enam, et muul 
viisil kinnis asja võõrandades 
võiks kinnistu müügihind olla 
oluliselt kõrgem. Uues seadu-
ses sätestatud kompensatsioo-
nimeetmed nende asjaoludega 
ei arvesta. 

Samuti ei arvesta kompen-
satsioonimeetmed asjaoluga, 
et piirkonna kinnisvara väärtus 
võib olla juba hindamise het-
keks langenud. Selline olukord 
võib tulla kõne alla juhul, kui 
on olnud teada selle piirkonna 
maatükkide jäämine tulevikus 
mõne suure projekti, nt Rail Bal-
ticu alla, mistõttu on kinnisas-
jal olnud juba mitu aastat eba-
mõistlik äri arendada. Nii võib 

viis või kümme aastat tagasi äri-
arenduseks kõrge hinnaga oste-
tud maatükk olla praegu korda-
des madalama väärtusega. 

Üüritulu kaotuse hüvitis vaid 
ühe aasta eest

Lisaks on seadusandja kehtes-
tanud makstavatele hüvitistele 
olulisi piiranguid. Näiteks hü-
vitatakse rendi- ja üürilepin-
gust tulenev saamata jääv tu-
lu vastavalt lepingu kehtivus-
ajale maksimaalselt kuni ühe 
aasta ulatuses. Tavaliselt on aga 
põllumajanduslikud rendile-
pingud sõlmitud mitmeks aas-
taks, isegi aastakümneteks.  Sel-

line säte on selgelt maaomani-
ku jaoks kahjulik ega saa kaa-
sa tuua maaomaniku rahulolu 
kinnisasja omandamisega. Õig-
lase tasu korral hüvitataks saa-
mata jäänud tulu vastavalt le-
pingu kestusele, võttes arvesse 
lepingu automaatse pikenemi-
se kokkuleppeid. 

Hindamise tulemusi on 
omanikul keeruline vaidlustada

Kinnisasja hindamise korral-
damise regulatsioon soosib rii-
gi poolt hindamise tulemuse 
kontrollimist või halvemal ju-
hul isegi mõjutamist, kuna hin-
damise korraldab menetluse lä-

90päevase maksetähtajaga, kus-
juures igakuise akti aktsepteeri-
miseks on tellijal 15 päeva aega 
ning lõppmakse suuruseks on 
vähemalt 10%. Need ei ole mõist-
likud tingimused, sest ehitus-
ettevõtja ei pea olema tellijat fi-
nantseeriv isik, rääkimata sel-
lest, et töövõtja tasunõue ei ole 
tagatud. 

Sõlmitakse ka lepinguid, kus 
on võimalus leppetrahve ja kah-
juhüvitisi lõppmaksest kinni pi-
dada, kusjuures töövõtja suhtes 
rakendatavaks leppetrahviks on 
0,1% arvutatuna lepingu kogu-
maksumusest, kui samas tellija 
maksekohustuse täitmisega vii-
vituse sanktsiooniks on heal ju-
hul sama protsendimäär, kuid 
seda arvestatakse tasumisega 
viivitatud summalt. Ka sellist 
praktikat ei saa pidada aktsep-
teeritavaks.  Riigikohus on oma 
praktikas pidanud ebamõistlik-
ke lepingutingimusi tühiseks, 
eriti kui töövõtjat liigselt koor-
mavad tingimused on riigihan-
ke raames sõlmitud lepingus. 
Riigikohus osundas, et vaidlu-
se korral tuleb kohtul omal al-
gatusel kontrollida, ega leping 
või muud dokumentidest tule-
nevad nõudmised (nt tehniline 
kirjeldus) töövõtjat ebamõistli-

kult ei kahjusta, ja kui kahjus-
tab, siis on see tingimus tühine. 

Ebamõistlikku kahjustamist 
eeldatakse, kui tüüptingimu-
sega kaldutakse kõrvale seadu-
se olulisest põhimõttest. Välti-
maks lepingu tasakaalu vaidlu-
si, on soovitav kasutada suhete 
reguleerimiseks näiteks ehitu-
se töövõtu üldiseid tingimusi 
(ETÜT) või suuremahuliste ob-
jektide puhul FIDIC-lepinguid, 
mis arvestavad mõlema huve.

4. Probleeme tuleb 
lahendada kiirelt
Viimaks tuleks ar-

vestada tõusetuvate problee-
mide kiire lahendamise vaja-
likkust. Töövõtjad kahjuks väl-
divad lepingueelsete läbirää-
kimiste käigus tellija poolt et-
tepandud lepingutingimuste 
kritiseerimist. Hankemenetlus-
te korral tuleb aga arvestada, et 
pärast lepingu allkirjastamist 
ei ole lepingu muutmine või sel-
lest taganemine üldjuhul või-
malik. Praktikas kohtab sage-
li ka juhtumeid, kus tellijad la-
sevad töövõtjal töö teostamise-
ga edeneda olukorras, kus teh-
niline lahendus vajaks täpsus-
tamist. Asjatute kulude lisan-
dumine ja võimalik vaidlus on 
sellises olukorras paratamatu.

MAIKI VIRKS
Derling Primuse advokaat

MARGO LEMETTI 
Derling Primuse 
vandeadvokaat
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Selgitasin siis kolleegile, et seadusest tule-
nevat vähemalt kaheaastast ja igakordse-
le omanikule kehtivat ehitise garantiid ei 
eksisteeri seaduses enam alates 01.07.2015. 
Kui praegu mingi garantii kehtib, siis saab 
see olla vaid notari juures sõlmitud kinnis-
tu müügilepingust tulenev müügi- või töö-
võtugarantii. Ent millele ja mis ajaperioo-
dil see kehtib, sõltub ainult sellest, kuidas 
ta elamut soetades selles müüja või ehitaja-
ga notaris kokku leppis. 

Kolleeg, kes igapäevaselt ehitusküsimus-
tega ei tegele, oli teadmisest, et seadusest tu-
lenevat ehitise garantiid enam ei kehti, peh-
melt öeldes häiritud. On tõenäoline, et kui 
juba jurist on üllatunud seadusest tuleneva 
ehitise garantii puudumisest, siis on isiku-
te ring, kellele see varsti juba neli aastat ta-
gasi jõustunud seadusemuudatus üllatuse-
na tuleb, oluliselt laiem.

Trööstisin kolleegi, et üldjuhul olukor-
ras, kus mis tahes värske ehitis on soetatud 
otse ehitusettevõtjalt, see tähendab on tel-
litud selle ehitamine, üldjuhul probleemi 
ei teki. Korralik ehitusettevõtja annab tel-
lijale töövõtulepinguga ka ilma selle üle 
pikemalt eraldi kauplemata vähemalt ka-
heaastase garantii. Kuid enamjaolt tegeleb 
ehitusettevõtja ainult ehitamisega, valmis-
ehitatule omaniku otsib ja müüb selle ma-
ha hoopis ehitusettevõtjast eraldiseisev kin-
nisvaravahendusega tegelev ettevõtja. Siis 
tuleb kindlasti standardsena väljapakuta-
va müügilepingu suhtes olla  kõrgendatud 
tähelepanuga. 

Hoopis keerulisem on aga, kui ehitis os-
tetakse kelleltki, kes oli selle ostnud kellelt-
ki. Siis on tõenäoline, et tekib olukord, kus 
keegi ei taha omal kulul tulla trepiastme-
te viimistlust kohendama. Mõningast rol-

Ehitaja vastutus

Kaheaastane 
ehitise garantii 
kriipsutati 
seadusest maha 
Mõni aeg tagasi pöördus minu poole tuttav jurist oma värskelt ostetud 
elamu probleemiga. Elamu kahte eri tasapinda ühendava trepi viimistlusplaa-
did olid lahti tulnud ja ta uuris, kas seadusest tulenev kaheaastane ehitise 
 garantii laieneb ka sellisele veale, sest elamu on alles veidi üle aasta vana.

li mängib ka see, kas ostja või tellija on tar-
bija või majandus- ja kutsetegevuses tegut-
sev isik.

Ehitise garantii kehtis varem ehitise 
igakordsele omanikule

Ehitise garantii, mis kehtis kuni 30.06.2015 
aastani, kohustas ehitusettevõtjat kokkule-
pitud aja jooksul kõrvaldama mis tahes ehi-
tusvead. Seejuures ei saanud kokku leppi-
da lühemas perioodis kui kaks aastat ala-
tes ehitise valmimisest.  

Teisisõnu, ehitise garantiiperiood oli 
aeg, mil ehitise ehitanud ehitusettevõtja pi-
di kõrvaldama kõik ilmsiks tulnud ehitus-
vead ja seda omal kulul. Ehitusettevõtja oli 
kohustatud ehitusvead kõrvaldama ka siis, 
kui ehitis juhtus kokkulepitud garantiipe-
rioodi jooksul omanikku vahetama. Ka uus 
omanik sai rahuliku südamega nõuda ehiti-
se ehitajalt garantiikohustuse täitmist – ga-
rantiinõude võis ehitusettevõtja vastu esita-
da sisuliselt igaüks, kes oli garantiiperioo-
dil ehitise omanikuks saanud.  

Müügi- ja töövõtugarantiid on lepingulised 
ja kehtivad lepingu poolte suhtes

Praeguses, 01.07.2015 aastast kehtivas ehi-
tusseadustikus ehitusettevõtjal ehitise iga-
kordsele omanikule laienevat garantiiko-
hustust ei ole. Küll on aga võlaõigusseadu-
ses säilinud müügigarantii ning säilinud ja 
täienenud töövõtugarantii. 

Müügigarantii on siis ehitise müüjalt 
ehitise ostjale antav garantii, mille alusel 
saab ehitise omanik, et müüja parandaks 
omal kulul müügigarantii perioodil ilmne-
nud ehitusvead. Töövõtugarantii korral an-
nab ehitusettevõtja garantii tellijale, kellele 
ta ehitise ehitas. 

Oluline erinevus seadusest tulenenud 
ehitise garantii ja lepingust tuleneva müü-
gi- või töövõtugarantii vahel on aga selles, 
et seadusest tulenenud garantii kehtis ehi-
tise igakordsele omanikule, lepingust tu-
lenev garantii aga ainult lepingu pooltele. 

Ja seda siis mõlema puhul ikkagi ainult ga-
rantiiperioodi jooksul. 

Seega siis tänasel päeval jääb ehitise 
omaniku vahetumisel uus omanik garan-
tiiperioodil ehitusettevõtja või algse müü-
ja antud garantiist ilma. 

Võimalik lahendus – lisatakse töövõtu- või 
müügilepingusse tundmatu kolmas

Arusaadavalt on selline olukord häiriv. Kui-
das ebameeldivusi ennetada? Üks lahendus 
oleks, kui ehitusettevõtja ja ehitise tellija 
kui tulevase müüja vahel sõlmitakse töövõ-
tulepingus töövõtugarantii klausliga, et see 
kehtib kogu ehitise garantiiperioodi jook-
sul ka ehitise igakordse omaniku ehk siis 
vastava kokkuleppe sõlmimise hetkel veel 
tundmatu kolmanda isiku suhtes. 

Sama müügilepingu puhul. Sel  juhul lä-
heks ehitusettevõtja kohustus kõrvaldada 
omal kulul ehitise garantiiperioodil ilmne-
nud ehitusvead üle ehitise uuele omanikule 
ka iga järgneva müügilepinguga. Nii oleks 
vähemalt teoorias igal järgneval omanikul 
terve garantiiperioodi jooksul jätkuvalt ta-
gatud õigus pöörduda ehitusettevõtja poole 
ja paluda tal ehitisel garantiiperioodil ilm-
nenud ehitusvead kõrvaldada. 

Oluline roll siinkohal langeks ka nota-
ritele, kuna kinnisasja osaks oleva ehitise 
müügitehingud peavad olema sõlmitud no-
tari valvsa silma all. Notari kohustus ja või-
malus oleks selgitada, millised on tagajär-
jed, kui ehitusettevõtja või esmase müüja 
garantiikohustus ehitise garantiiperioodil 
ei kehti ehitise iga järgneva omaniku suh-
tes. Ostjal on seejärel võimalik langetada 
teadlik otsus – kas osta teadmisega, et ehi-
tusvead tuleb kõrvaldada ise või et on kee-
gi, kellelt saab garantiiperioodil nende kõr-
valdamist nõuda. Kindlasti ei saa nõustuda 
mõne notari selgitusega, et ehitise garantii 
asendab tehingust tuleneva nõude aegu-
mistähtaja jooksul esitatud nõue. Selline 
selgitus on eksitav.

Kui võimalust töövõtulepingus midagi 

ANGELA KASE 
Derling Primuse advokaat

Praegu kehtivas 
ehitusseadustikus 
ehitusettevõtjal 
ehitise igakordsele 
omanikule laienevat 
garantiikohustust 
enam ei ole.
FOTO: VEIKO TÕKMAN

 

Seadusest 
tulenenud 
garantii 
kehtis ehiti-
se igakord-
sele omani-
kule, lepin-
gust tule-
nev garantii 
aga ainult 
lepingu 
pooltele.

Justiitsministeerium: ettepaneku kaheaastane garantii seadusest välja võtta tegi tehnilise järelevalve amet 
Küsimusele, kelle eestvedami-
sel kaheaastane garantii ehi-
tusseadusest välja võeti, vas-
tas justiitsministeeriumi esin-
daja Kristin Rammus, et huvi-
gruppide sisendi tagasiside ta-
belist tuleb välja, et ettepaneku 
tegi tehnilise järelevalve amet. 

Rammus lisas, et eelnõu se-

letuskirjas lk 22 saab täpsemalt 
lugeda, miks kaheaastast garan-
tiid puudutav säte otsustati üle 
viia võlaõigusseadusesse.

Kaheaastane garantii võeti 
ehitusseadusest välja vaatama-
ta sellele, et ehitusettevõtjate 
liit (EEEL) toetas igati selle ga-
rantii sisse jäämist ka uude ehi-

tusseadusesse. EEELi  ettepanek 
oli, et ehitustööde garantii tu-
leb jätta ehitusseadustikku ja 
lisada ka põhimõte, et garantii 
laieneb igakordsele omanikule. 
Sellisel juhul oleks garantii laie-
nenud ka tarbijale ja korteri ost-
jale ning kehtiks ehitusettevõtja 
antud garantiiaja lõpuni. 

Tehnilise järelevalve ameti 
direktor Kaur Kajak kommen-
teeris, et ehitustööde garantii ei 
olnud TTJA pädevuses, kuid nad 
olid selle arutelu juures. 

“Ehitaja ja tarbija vaheline 
vaidlus on olemuselt tsiviilõi-
guslik suhe. Kui see punkt oli 
ehitusseaduses, siis ei olnud tar-

bijal kuhugi võimalik oma mu-
rega pöörduda ning garantiid 
ei saanud maksma panna. See-
pärast täiendati uue ehitusea-
dustiku jõustumisega hoopis 
võlaõigusseadust § 642 lg 2.1,” 
ütles Kajak. 

Seadusemuudatused jõua-
vad inimestele kohale teatud 

viitajaga. Üks jurist oli väga häi-
ritud, kui kuulis, et kaheaastane 
ehitise garantii ei kehti enam li-
gi neli aastat. Kui notaris pole 
garantiiteemad ostu-müügile-
pingusse osatud sisse viia, siis ei 
jäägi midagi muud üle, kui koh-
tus vaielda või loobuda. 

ÄRIPÄEV

kokku leppida ei ole, tasub uue või värskelt 
rekonstrueeritud ehitise ostmisel uurida, 
millised on võimalused ehitusgarantiid le-
pinguliselt üle anda uuele omanikule. Tava-
liselt on aredaja enne müügitehingu tege-
mist teatud järeleandmisteks valmis ning 
on valmis ostja ja ehitaja kokkuleppeid va-
hendama. Pärast müügilepingu sõlmimist 
müüjal enam huvi ostjat aidata ei pruugi ol-
la. Sel juhul saab ostja aga sellegipoolest esi-
tada puudustest tulenevaid nõudeid müüja 
vastu. Kui müüja on tegutsev ja maksejõuli-
ne ettevõtja, peaks ostja suutma oma õigu-
sed ka tema suhtes maksma panna.

Põhjust vaidlemiseks leidub

Lisaks kõigele eeltoodule ei saa aga jätta 
märkimata, et ka olukorras, kus ehitusvi-
gade kõrvaldamise kohustus laieneks ehi-
tise garantiiperioodil ehitise igakordsele 
omanikule, ei ole ehitusvigade kõrvalda-
mise nõude maksmapanek lihtsate killast. 

Kõigepealt ei pruugi ehitise garantiipe-
rioodil ilmnenud viga olla üldse ehitusette-
võtjale etteheidetav ehitusviga. See võib ol-
la tingitud näiteks hoopis hoone ajaloolisu-
sest ja selle rekonstrueerimisele seatud pii-
rangutest või klimaatilistest tingimustest. 

Pole ka välistatud, et ehitusviga pole ehi-
tusettevõtjale etteheidetav, kuna omanikul 
ja ehitusettevõtjal on ehitamise kvaliteedist 
erinev arusaam. Omanik leiab, et ehitustöö 
ei ole piisavalt kvaliteetne ja see on ehitus-
viga. Kuid kui konkreetses ehituskvalitee-
dis ei ole kokku lepitud, tuleb lähtuda kesk-
misest kvaliteedist. Ja omanik, keda kesk-
mine kvaliteet ei rahulda, ei saa keskmise 
kvaliteedi olemasolul ehitusveale tugineda. 

Seega, ka isegi olukorras, kus ehitise ga-
rantii tuleneb töövõtu- või müügilepingust 
ja on kokku lepitud, et see laieneb garan-
tiiperioodil ehitise igakordsele omaniku-
le, ei ole välistatud, et garantiinõude saab 
küll kellelegi esitada, aga see ei kuulu täit-
misele või selle täitmiseks tuleb enne mõ-
ni aasta vaielda.
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Mida tähendab 
kinnisvara müük as is?
Piret Blankin 
Derling Primuse partner ja vandeadvokaat

Tihti kasutatakse kinnisvara ja ehitiste müü-
gi puhul sellist väljendit, et ehitis või muu objekt 
müüakse as is (eestikeelne vaste: nii, nagu see on). 

Selle formuleeringuga soovitakse tavaliselt väl-
tida müüja vastutust objekti puuduste eest.

Merle Saar-JohanSon 
notar

Advokaadid lisavad sageli lepingusse klausli as is 
ehk tavapäraselt pannakse lepingusse kirja, et ost-
ja ostab lepingu eseme seisukorras as is ja rohkem 
ei täpsustata. 

Tasub kindlasti märkida, et mõiste as is tuleb 
common law’st ja Eesti õigus sellist mõistet ei tun-
ne. As is mõiste kasutamisel lepingus tuleb ala-
ti lahti kirjutada, mida selle all mõeldakse, näi-
teks “ehk müüja ja ostja lepivad kokku, et müüja ei 
vastuta lepingu eseme puuduste eest, mida müü-
ja ei teadnud ega pidanudki teadma lepingu ese-
me valduse üleandmise ajal, ja tulenevalt sellest ei 
ole ostjal õigust selliste puudustega seoses kasuta-
da müüja vastu õiguskaitsevahendeid”. 

Kui as is mõiste jätta sisustamata, siis selle lisa-
mine lepingusse ei piira müüja vastutust varjatud 
puuduste eest. Samas kui müüjaks on juriidiline 
isik, siis on küsitav, kas juriidilise isiku poolt kin-
nisvara müügil saab üldse olla selliseid puudusi, 
millest juriidiline isik (kui majandus- ja kutsete-
gevuses tegutsev isik) teadma ei pidanud. 

Seega kõige kindlam viis puuduste eest vastu-
tuse välistamiseks oleks teadaolevad puudused 
üles loetleda ning ostja kinnitab, et ta neist teab.  
Kui lisada lepingusse üksnes osja kinnitus, et ost-
ja teab kõigist lepingu eseme puudustest, siis see 
kinnitus müüjat vastutusest ei vabasta. Puuduste-
ga seotud nõuete aegumine algab lepingu eseme 
valduse üleandmise hetkest ning nõuded aeguvad 
kolme aasta, uusehitise puhul viie aasta möödu-
misel valduse üleandmisest. Seega juhul kui ostja 
on enne ostu olnud lepingu eseme valdaja näiteks 
üürilepingu või muul alusel ja on lepingu eset val-
lanud eelnimetatud perioodi jooksul, siis puudub 
ostjal õigus esitada lepingu eseme puudustega 
seotud nõudeid müüjale. Selline enne ostu toimu-
nud valdamine tasuks ka lepingus kajastada.

TAsuB TEADA
riigikohus: tee puudused teatavaks 
Riigikohtu tsiviilkolleegium rõhutas 14.03.2019 ot-
suses, et ausal müüjal on oma vastutuse välistami-
seks parim viis lisada müügilepingusse punktid või 
teha ostjale muul viisil tõendatavalt nähtavaks teave 
selle kohta, millised puudused müüjale teadaolevalt 
esemel on. Seda peaksid müüjale selgitama ka no-
tarid. Lisaks märkis riigikohus, viidates oma varase-
matele lahenditele, et ka kinnisvara müügikuulutu-
se teave võib kujutada endast müügieseme kokku-
lepitud omadusi ning kui müügikuulutuses esitatu ei 
vasta tõele, tuleb sellele lepingus tähelepanu juhtida 
või vähemalt sellest selgelt ostjale teatada.

Peagi neljandat sünnipäeva tä-
histav uus ehitusseadustik on 
toonud tervitatavaid muudatusi 
Eesti ehitusõigusesse. 

Ometigi on mitmeid küsi-
musi, mis on nii loataotlejate 
kui ka kohalike omavalitsuste 
jaoks põhjustanud jätkuvalt se-
gadust ja arusaamatusi.

Ehitusloa õiguslik tähendus

Probleeme on põhjustanud tsi-
viilõigusliku maakasutusõigu-
se ja haldusõigusliku ehitamis-
õiguse eristamine. Nimelt, kui 
ka ehitusluba taotlejale väljas-
tatakse, ei anna see veel isiku-
le õigust (võõrale) maale ehi-
tama asuda – selleks on va-

Uus ehitusseadustik põhjustab jätkuvalt segadust
ja kas omandiõigust või oma-
niku poolt ühes või teises vor-
mis antud luba. See tähendab, 
et ehitusluba ei pruugi olla väl-
jastatud isikule, kes on kinnis-
tu omanik.

Alates ehitusseadustiku keh-
testamisest on kuulda olnud 
seisukohti, justkui ehitusluba 
oleks seotud kinnisasja, mitte 
luba taotlenud isikuga, mistõt-
tu saaks igale kinnisasjale taot-
leda vaid ühe ehitusloa. Selli-
sel seisukohal oli isegi majan-
dus- ja kommunikatsioonimi-
nisteerium. 

Selle käsitluse on Tallinna 
ringkonnakohus hiljuti ümber 
lükanud, asudes seisukohale, 
et ehkki ehitusluba on seotud 
kinnisasjaga, võib ühele kin-
nistule olla väljastatud ka mitu 
ehitusluba. Sel juhul tuleb se-
gaduse vältimiseks ehitusload 
kehtestada kõrvaltingimusega, 

mis võimaldab alternatiivse ehi-
tusloa realiseerimise korral tei-
sed ehitusload kehtetuks tun-
nistada. See on vajalik eelkõi-
ge juhul, kui kinnistu omanda-
miseks toimuvad alles läbirää-
kimised või enampakkumine, 
kuid oluline on omandamise 
järgselt ehitustegevusega kii-
relt alustada.

Kooskõlastuste taotlemine

Samuti on Eesti haldusprakti-
kas pidevaks probleemiks ol-
nud kooskõlastuste hankimine. 
Ehkki seadus näeb ette kohaliku 
omavalitsuse kohustuse küsida 
puudutatud isikute kooskõlas-
tust ehitusloale või muule doku-
mendile, on nii kohalikud oma-
valitsused kui ka taotlejad me-
netluse kiiruse huvides sageli 
eelistanud kooskõlastused han-
kida ise kas enne loamenetluse 
algust või sellega paralleelselt.

See on tekitanud küsimusi 
eelkõige negatiivse kooskõlas-
tuse õiguslikust tähendusest. 
Nimelt on kohtud avaldanud 
seisukoha, mille kohaselt võib 
omal käel esitatud kooskõlas-
tustaotlusele antud negatiivne 
vastus olla käsitletav vastusena 
selgitustaotlusele. See omakor-
da omab vahetut mõju taotleja 
võimalustele negatiivset koos-
kõlastust hiljem kohtus vaid-
lustada.

Lahendamata probleemiks 
on ka tõsiasi, et haldusmenet-
luse seadus võib seada omal käel 
kooskõlastuse taotlejad halve-
masse positsiooni kooskõlastusi 
haldusorgani vahendusel taot-
lejatest. Nimelt, kui kooskõlas-
tust taotleb haldusorgan ja tei-
ne haldusorgan ei ole kooskõ-
lastamisest määratud tähtajaks 
keeldunud ega tähtaega piken-
danud, loetakse kooskõlastus 

antuks. Seejuures on ehitusloa-
menetluses kooskõlastuseks an-
tud tähtajad lühikesed ja konk-
reetsed. Puudub aga selgus, kas 
samasugusele tagajärjele võib 
loota ka ehitusloa taotleja, kes 
hangib kooskõlastusi omal käel.

Loast keeldumise alused

Viimaks on pärast ehitussea-
dustiku jõustumist väidetud, 
justkui oleks ehitusseadusti-
ku §-des 44 ja 55 sätestatud ehi-
tusloast ja kasutusloast keeldu-
mise alused absoluutsed. Selle-
le tundub viitavat ka nende sä-
tete sõnastus. 

Praeguseks on siiski nii Tal-
linna ringkonnakohus kui ka 
riigikohus kinnitanud, et lähtu-
da tuleb ka vana ehitusseaduse 
alusel kehtinud praktikast, mil-
le kohaselt tuleb igal juhul ko-
halikul omavalitsusel loataotlu-
sest keeldumist kaaluda.

See tähendab, et ka näiliselt 
oluliste puuduste korral tuleb 
kohalikul omavalitsusel igal ük-
sikul juhul kaaluda, et kas taot-
letud ehitus- või kasutusluba ka 
sisuliselt riivab isikute õiguseid 
või avalikke huve. Vastasel juhul 
pannakse toime kaalumisviga, 
mis on negatiivse otsustuse tü-
histamise aluseks. 

Eriti oluline on selline kaa-
lumine kasutuslubade puhul, 
kus ehitis faktiliselt eksisteerib, 
kuid see ei vasta mingil põhju-
sel nõuetele. Seetõttu tekib kü-
simus selle kasutusõigusest ja 
mõjudest kolmandatele isikute-
le. Vältida tuleks olukorda, kus 
ehitis jääb pikemaks ajaks ilma 
kasutusloata kasutusse, mistõt-
tu tuleks omanikku kohustada 
kas ehitis nõuetega vastavusse 
viima või väljastada sõltumata 
formaalsetest puudustest ehiti-
sele kasutusluba.

Äriruumide ostuhuvilised on 
kindlasti näinud kinnisvarakuu-
lutusi, milles pakutakse müü-
giks kohviku ruume koos sisus-
tuse ja inventariga või ilusalon-
gina kasutusel olevat äriruumi 
koos kogu sisseseadega. 

Sellised kuulutused pakuvad 
asjakohast võimalust mõnel hu-
vilisel alustada oma kohviku või 
ilusalongi pidamisega.

Siinkohal tuleb aga ostuhu-
vilisel tähelepanu pöörata sel-
lele, mida täpselt müüakse ning 
kas müüdav vara võib kogumis 
osutuda ettevõtteks ja tuua kaa-
sa ettevõtte ülemineku võla-
õigusseaduse tähenduses. 

Miks on oluline seda meeles 
pidada? 

Sest kui müüdav vara on kogu-
mis käsitletav ettevõttena, või-
vad koos müüdava varaga min-
na ostjale üle ka nimetatud va-
raga seonduvad müüja varase-
mad kohustused ja võlad ning 
seda sõltumata ostja tahtest või 
teadmisest. 

Näiteks võib tegutseva ilu-
salongi ostja arvata, et alustab 
oma äri puhtalt lehelt, aga pea-
gi saabub tema postkasti võla-
nõue endiselt tarnijalt või saa-
mata jäänud töötasu nõue en-
diselt töötajalt. Isegi kui koos 
sisustuse ja inventariga müü-
davates kohviku või ilusalongi 
ruumides müümise ajal enam 
tegevust ei toimu, ei välista see 
olukorda, et senine omanik on 
äritegevuse hiljuti lõpetatud 
ning endast maha jätnud mit-
meid võlgu ja muid kohustusi, 
mis võivad koos äriruumide ja 
sisseseadega ostjale üle minna.  

Ettevõte ei võrdu  
äriühinguga

Äriruumide värske omaniku 
jaoks ei ole kindlasti meeldiv 
üllatus, kui ukse taha ilmuvad 
näiteks töötajad, kes seal varem  
töötasid ning kelle töösuhe on 
korrektselt lõpetamata. Ettevõ-

te on majandusüksus, mille kau-
du isik tegutseb. Mõisted “ette-
võte” ja “äriühing” ei ole sama 
tähendusega. Ühel äriühingul 
võib olla mitu ettevõtet. 

Näiteks opereerib üks äri-
ühing poodi Tallinnas, juuk-
surisalongi Tartus ning kohvi-
kut Pärnus. 

Sellisel juhul on sellel äri-
ühingul kolm ettevõtet ehk siis 
kolm majandusüksust, mille 
kaudu äriühing tegutseb. 

Võlaõigusseaduse kohaselt 
kuuluvad ettevõttesse ettevõt-
te majandamisega seotud ja 
selle majandamist teenivad as-
jad, õigused ja kohustused, muu 
hulgas ettevõttega seotud le-
pingud. 

Ehk siis juuksurisalongi ette-
võttesse kuuluvad salongi ruu-
mid, sisustus ja muu inventar, 
tarnelepingud, kliendilepin-
gud, töölepingud, seonduvad 
kohustused. 

Kohviku ettevõttesse ja kaup-
luse ettevõttesse kuuluvad vas-
tavalt kohviku ja kaupluse te-
gevusega seotud varad, lepin-
gud ja seonduvad kohustused.

Kes on ettevõtte võõrandaja 
õigusjärglane? 

Võlaõigusseadus näeb ette, et 
ettevõttesse kuuluvate asjade 
ja õiguste üleminekuga lähe-
vad omandajale üldreeglina üle 
kõik ettevõttega seotud kohus-

tused, muu hulgas töölepingu-
test tulenevad kohustused ette-
võtte töötajate suhtes. 

Ettevõtte omandaja näol on 
sisuliselt tegemist ettevõtte võõ-
randaja õigusjärglasega, kelle-
le lähevad seaduse alusel üle et-
tevõttega seotud õigused ja ko-
hustused. 

Ettevõtte ülemineku regulat-
sioon on loodud töötajate ja võ-
lausaldajate kaitseks ning sel-
le eesmärk on vältida olukordi, 
kus äriühing võõrandab väär-
tuslikud varad teisele isikule 
ning jätab endale nendega seo-
tud kohustused ja võlad, muutu-
des ise maksejõuetuks.    

Kuidas mõista, kas tegu on 
ettevõtte üleminekuga

Seda, kas tegemist on ettevõt-
te üleminekuga, tuleb hinna-
ta igal konkreetsel juhtumil 
eraldi. 

Praktikas võib see osutuda 
vahel üsna keerukaks, sest hin-
damise kriteeriume on mitmeid 
ja faktiline olukord ei võimal-
da mõnel juhul ühest hinnan-
gut anda. 

Ettevõtte ülemineku täpsem 
sisu ja selle tuvastamise kritee-
riumid ei ole võlaõigusseaduses 
reguleeritud. 

Kohtupraktikas lähtutak-
se ettevõtte ülemineku tuvas-
tamisel Euroopa Liidu Nõuko-
gu 12.03.2001. a direktiivist 
2001/23/EÜ “Ettevõtjate, ette-
võtete või nende osade ülemi-
nekul töötajate õigusi kaitsvate 
liikmesriikide õigusaktide üht-
lustamise kohta” ning seondu-
vast Euroopa Kohtu praktikast. 

Kohtupraktika kohaselt on 
ettevõtte üleminekuga tegemist 
juhul, kui üle läheb identiteeti 
säilitav majandusüksus, mis tä-
hendab ressursside organiseeri-
tud koondamist, mille eesmärk 
on majandustegevus põhi- või 
kõrvaltegevusena. 

Ettevõtte ülemineku tuvas-
tamisel tuleb hinnata, kas üle-
minek puudutab majandusük-
sust, mis säilitab pärast ülemi-
nekut oma identiteedi. 

Selleks tuleb omakorda hin-
nata ettevõtte tüüpi ja sisu, üle 

antud varasid, kas toimus klien-
tide üleminek või mitte, samuti 
enne ja pärast üleminekut teh-
tud tegevuse sarnasust ning se-
da, kas tegevus oli vahepeal pea-
tatud ja kui oli, siis kui kaua. 
Siiski on need kriteeriumid vaid 
tervikliku hindamise üksikud 
elemendid. 

Ettevõtte üleminek ei ole 
iseenesest midagi negatiivset 

Selle artikli eesmärgiks ei olegi 
süüvida ettevõtte ülemineku tu-
vastamise ja hindamise detaili-
desse, vaid juhtida äriruumide 
ostjate tähelepanu võimaluse-
le, et teatud juhtudel võib vara 
müük tuua kaasa ettevõtte üle-
mineku. 

Ettevõtte üleminek ei ole ise-
enesest midagi negatiivset ning 
ettevõtte ülemineku tehingud 
on majanduses tavapärased. 

Oluline on, et ettevõtte üle-
minek ei tuleks tehingu osa-
pooltele üllatusena, sest see võib 
tekitada palju segadust ja eba-
meeldivusi. 

Ettevõtte ülemineku puhul 
tuleb ostjal põhjalikult kont-
rollida, kas ettevõttel on varase-
maid võlgu või muid kohustusi, 
mida võidakse hakata nõudma 
ettevõtte ostjalt. 

Ettevõtte müüja ja ostja saa-
vad lepingusse lisada müüja 
kinnitusi varasemate kohus-
tuste sisu või nende puudumi-
se kohta. 

Vajadusel saab täiendavat in-
fot küsida vastavatelt võlausal-
dajatelt. 

Samuti saavad pooled kok-
ku leppida, et kõikide varase-
mate kohustuste eest jääb ost-
ja ees vastutama müüja. See tä-
hendab, et juhul kui mõni võ-
lausaldaja nõuab ettevõtte ost-
jalt mõne vana võla tasumist või 
muu kohustuse täitmist, siis on 
ettevõtte ostjal õigus nõuda et-
tevõtte müüjalt vastavate kulu-
de hüvitamist. 

Kui ettevõtte müüja tule-
vane maksevõime on küsitav, 
peaks ostja lepingu sõlmimi-
sel nõudma täiendavaid tagati-
si, nendeks on näiteks käendus 
ja garantii.  

Ettevaatust – ostad äriruumi, võid  
saada eelmise omaniku võlad ka

edgar-kaJ VelBri  
Derling Primuse        
vandeadvokaat

tooMaS tauBe  
Derling Primuse partner 
ja vandeadvokaat  Äri-

ruumide 
värske omaniku 
jaoks ei ole kind-
lasti meeldiv ülla-
tus, kui ukse taha 
ilmuvad näiteks 
töötajad, kes seal 
varem töötasid 
ning kelle töösuhe 
on korrektselt 
lõpetamata.
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Piret Blankin 
Derling Primuse partner ja vandeadvokaat

 Kohtul ei ole 
lihtne lahendada 

vaidlust, kui on lepitud 
kokku sellistes töödes: 
seinte parandamine, põ-
randate soojustamine, 
katuse vahetus. Mis ma-
hus ja milliste materjali-
dega seinad parandatak-
se? Mis hinnatasemel 
värviga? Millega soojusta-
takse? Kes toob materjali? 
Kes utiliseerib vana ma-
terjali? 

Professionaalsed ehitusettevõtjad annavad 
klientidele allkirjastamiseks pikad ja põh-
jalikud lepingud, mis enamasti kaitsevad 
ehitaja huve ja milles tasakaalu saavutami-
seks peab tellija pingutama. 

Väiksemate ehitusfirmade puhul on ta-
vaks saata hinnapakkumine, millele lühi-
dalt vastatakse ja mis siis ehitajat objektile 
lubades vastuvõetuks loetakse. Vahel aga ei 
paku ehitaja ei lepingut, hinnapakkumist 
ega ka konkreetset hinda, kuid tellija on ka 
sellega nõus – peaasi, et tööd saab tehtud. 

Sellised vaidlused, kus ehitusega seoses 
pole suurt midagi dokumenteeritud, on nii 
advokaatidele kui ka kohtunikele kurna-
vad. Just hiljuti olin taas ühel emotsionaal-
sel kohtuistungil ringkonnakohtus, mis 
oli selles kohtuasjas juba neljas. Ehitaja ja 
ehitustööde tellija on jätkuvalt täiesti eri-
neval arvamusel sellest, mis tegelikult toi-
mus. Toimikutes on dokumente sadu, kuid 
fakte tuvastada pole praktiliselt võimalik. 
Tööde maksumus küünib 100 000 euroni, 
aga ei lepingut ega ka muid usaldusväär-
seid dokumente ei ole. Isegi tööde eest tasu 
maksmise kohta pole kirjalikku kinnitust. 
Selline pilt ei ole küll igapäevane, aga kah-
juks mitte ka erakordne. 

Töödega seotud probleemid algavad ta-
valiselt pärast seda, kui ehitaja on oma tööd 
lõpetanud. Ehitaja leiab, et kõik tellitud 
tööd on tehtud ja need on piisava kvalitee-
diga, tellija seevastu ei ole rahul ja jätab töö-
de eest tasumata või mingi osa maksmata. 
Kui lahendusi ei leita, pöördub kahju kan-
natanu kohtu poole õiguse saamiseks, na-
gu tänapäeva Andres ja Pearu. 

Kohtunik saab oma tööd teha ainult “tellija 
materjalist”

Advokaadina jääb mul tihtipeale mulje, et 
inimestel on kohtu rollist pisut naiivne aru-
saamine. Väljendit “õiguse mõistmine” tõl-
gendatakse nii, et kohus lahendab asja sel-
le kasuks, kes on käitunud hästi ja õigesti. 
Tõsi, see on ka kohtu eesmärk ja ideaaljuhul 
see ka nii peaks minema. Elu on aga tun-
duvalt keerulisem ja kohtunik ei ole jumal. 
Kohtunik saab oma tööd teha ainult “telli-
ja materjalist” ehk ta teeb otsuse poolte esi-
tatud infot ja tõendeid arvestades. 

Kohtusse jõudvates juhtumites on ena-
masti võimalik rohkem või vähem ette hei-
ta mõlemale poolele. Ehitusvaidlusi lahen-
datakse võistlevas menetluses, kus mõlemal 
poolel on võrdsed õigused ja ka kohustused 
ning kohus saab otsuse tegemisel arvesta-
da vaid seda, mida pooled dokumentidena 
kohtu ette tõid.  Seetõttu võibki juhtuda va-
balt ka nii, et täiesti õiguspäraselt lahenda-
tud asjas tehtud ja jõustuv kohtuotsus ei ole 
tegelikult “õiglane”.

Ehitusvaidluste lahendamisel on esime-
ne asi, mida kohus kontrollib,  see,  milles 

nevates dokumentides, näiteks võib leping 
tekkida ka siis, kui tellija ehitaja hinnapak-
kumisega nõustub või esimese arve akt-
septeerib. 

Seadus ei nõua töövõtulepingult kirjalikku 
vormi

Seadus ei nõua töövõtulepingult isegi kirja-
likku vormi.  Samas see, milles pooled olid 
kokku leppinud ehk milline on leping, on 
ehitusvaidluste puhul kohtus tavaliselt fun-
damentaalne küsimus. Selle alusel saab hil-
jem otsustada, kas ehitustööd olid nõuete-
kohased ja kui mitte, siis mida saab üks või 
teine pool nõuda. 

Kui leping on sõlmitud suuliselt, saab 
seda hiljem tõendada näiteks kokkuleppe 
sõlmimisel osalenud isikute kui tunnista-
jate ütlustega. Teoeetiliselt võiks olla tõen-
diks ka näiteks telefoniga salvestatud oma-
vahelise jutu salvestus ehitamise kokkulep-
pimise kohta, esitades tõendina kas salvesu-
se enda või selle mahakirjutuse. Samas sel-
line suuline kokkulepe pole enamasti pii-
savalt täpne ja pooled võivad samast kok-
kuleppest  hiljem päris erinevalt aru saada.

Ehitustööde puudustest või vigadest 
saab rääkida siis, kui on tuvastatud erisus 
nõutava ja tegelikkuse vahel. Kohus peab as-
ja lahendamiseks tuvastama tõendite alusel 
vähemalt selle, kes olid lepingu pooled, mil-
lised tööd täpselt pidi ehitaja tegema, ning 
enamasti ka selle, kui palju pidi tellija nen-
de tööde eest tasuma. 

Kohtuasja perspektiivi hindamisel tu-
leb arvestada vajadusega tõendada tõendi-
ga (dokumendiga, tunnistajaga, ekspertar-
vamusega) iga oma väidet. Seda, mis tööd 
tehti, peaksid väljendama tööde üleand-
mise-vastuvõtmise vahe- ja lõppaktid, sa-
muti arved. 

Ka ehitustegevus ise peaks olema doku-
menteeritud – ehitustööde päevikud, kae-
tud tööde aktid, materjalide sertifikaa-
did jm. 

Kuigi iseenesest võib ehitusega seotud 
asjaolusid ka tunnistajate ütlustega tõen-
dada, on see ehitusvaidluste puhul prob-
lemaatiline. Tunnistajate ütlused pole ena-
masti piisavalt täpsed. Vahel on tunnista-

Kui palju maksab ehitusalane kohtuvaidlus?
keskmise ehitusvaidluse la-
hendamiseks ühes kohtuast-
mes tuleb arvestada vähe-
malt 10 000 eurot, kusjuures 
menetluskulu suurus ei sõltu 
nõude suurusest, v.a riigilõiv, 
mis on seotud nõude väärtu-
sega. 
Menetluskulud on õigus-
nõustaja kulud, ehitustehnilis-
te ekspertide ja tunnistajate 
kulud, dokumentaalsete tõen-
dite hankimise ning nende tõl-
kimise kulud. 
Mitmes kohtuastmes vaid-
lemise korral kulud loomuli-
kult suurenevad. samuti tuleb 
valmis olla selleks, et vaidluse 
võidu korral ei pruugi saada 
tagasi kõiki kulusid ning kao-
tamise korral tuleb maksta 
kinni ka vastaspoole kulud. 
seega enne kohtusse mine-
ku kasuks otsustamist tu-

leks kaaluda, kas see tasub 
ennast isegi hea perspektiivi 
korral ära. 

kostjal ehk isikul, kelle vastu 
on hagi esitatud, kohtusse mi-
nemist vältida võimalik ei ole. 
tema saab hageja ehk hagi 
esitanud isiku nõudega nõus-
tuda ja see täita või proovi-
da leida mingit kompromiss-
lahendust, näiteks pakkuda 
tööde parandamist tellija akt-
septeeritud viisil või kaubelda 
summat alla. kui kokkulepet 
ei sõlmita, teeb otsuse kohus.

näitena oma kogemusest 
toon ehitusvaidluse, mis puu-
dutas ühe objekti ehitamist ja 
lõppes kompromissiga. 
selle advokaadikulud olid ca 
150 000 eurot, lisandusid 
ekspertiisikulud ja riigilõivud.  

PANE TÄHELE!
Ehitustööde tellimisel tuleks ehitajaga 
kirjalikult kokku leppida:
ehitustööde detailne kirjel-
dus ja mahud väiksemate ja 
eristatavate tööosade (ruumi-
de) kohta;
vajalike materjalide kogused 
– liitrid, ruutmeetrid, jooksvad 
meetrid;
kasutatavate materjalide 
nõuded või kaubamärgid ja 
tööde ligikaudsed ühikuhin-
nad;
tööde teostamise maksu-
mus või selle arvestamise 
käik.

kui ehitaja ei ole hinnapakku-
mises tööde sisu täpsusta-
nud, tuleb tellijal ise seda ehi-
tajalt küsida ning saata oma 
nägemus töödest – näiteks 

ise ära mõõta pindade suuru-
sed, vajadusel fotografeerida, 
uurida poest ja tuttavatelt so-
bivaid materjale ning nende 
hinnad. kui ehitaja sellise info 
saab ja sellele vastu ei vaid-
le, saab tellija sellega arvesta-
da ka võimaliku kohtuvaidluse 
tekkimisel.
kui ehitustöödeks sõlmita-
vas lepingus on kirjas vähe-
malt tehtavate ehitustööde 
piisav kirjeldus ja sellele vas-
tav maksumus, siis on võima-
lik sellest lepingust tulenevaid 
vaidlusi kohtus mõistlikult ära 
lahendada. Muud lüngad on 
juristidel võimalik võlaõigus-
seaduse ja kohtupraktika abil 
ära täita.

ehitusleping

Kehv ehitusleping 
muudab kohtuvaidluse 
raskeks ja kalliks
see, kas üldse ja milliseid dokumente ehitustöödeks 
 vormistatakse, sõltub poolte teadlikkusest ja kogemu-
sest. seejuures tehakse ka tänapäeval veel märkimis-
väärse summa ehk kümnete või isegi sadade tuhande-
te eurode eest töid ilma korraliku lepinguta ning selliste 
vaidluste lahendamine kohtus on keeruline. 

mis oN mis
Võistlev menetlus ehitusvaidlustes
see tähendab, et kummalgi poolel on kohustus leida ja esitada 
oma tõendeid ja väiteid.

ja ütlused ka üllatavad isegi sellele poolele, 
kes isiku kohale kutsus. Samuti suurendab 
tunnistajate kasutamine menetluskulusid.  

Enne ehitaja objektile lubamist tehke kas 
või käsikirjaline leping kohapeal

Mõistlik on olla ettenägelik ja arvestada 
kohtuvaidluse tekkimise võimalusega. See-
tõttu peaks enne, kui ehitaja objektile luba-
da, sõlmima isegi väiksema ehitustöö kohta 
kirjaliku lepingu, kus oleks vähemalt poolte 
põhilised kohustused kirjeldatud – tehtava 
töö kirjeldus ja maksumus. Mitte kumma-
gi poole huvides ei ole jätta ebaselgeks se-
da, mida ehitaja peab täpselt tegema. Ilma 
sellise dokumendita võib olla hiljem võima-
lik selgeks teha küll seda, mis tööd reaalselt 
tehti, kuid mitte seda, mida tellija tegelikult 
tahtis saada või pidi saama.

Äriühingute tehtavate ehitustööde pu-
hul on tavaks vormistada kirjalik leping või 
vähemalt saadetakse hinnapakkumine. Ka 
nendes dokumentides peaks ehitustööde si-
su määratlemisele tähelepanu pöörama. Va-
hel leitakse kuskilt kena pikk lepingupõhi, 
mis reguleerib põhjalikult kõiki küsimusi 

pooled enne lepingu täitmist kokku leppi-
sid. Ehitustööde puhul on sellise kokkulep-
pe nimetus tavaliselt ehitustöövõtuleping. 

Ehitustööde töövõtulepingu sisu võib ol-
la integreeritud ka teise lepingu sisse (näi-
teks kinnistu müügileping, milles ühe pea-
tüki moodustavad poolte kokkulepped ehi-
tustöödes) ja see võib olla vormistatud eri-
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Ehitusõiguse olulisim eesmärk on 
ohutuse tagamine. Ehitise ohutus 
tuleb tagada kogu ehitusperioodi 
jooksul, ohutu peab olema nii ehi-
tustegevus kui ka ehitis. Ja ehitis 
peab jääma ohutuks terveks ehiti-
se kasutusajaks.  

Ohutuse tagamine saab alguse 
ehitise projekteerimisel, sest seal  
tekkivaid lahendusi asuvad ehita-
jad realiseerima. 

Hiljuti lõppes kohtuvaidlus, 
kus paluti tühistada ehitusluba li-
gi viie sajandi vanuse ja UNESCO 
maailmapärandi nimistusse kuu-
luva muinsuskaitsealuse hoone 
ümberehituseks. Ehitusprojekt nä-
gi muu hulgas ette hoone keldri sü-
vendamist ligi meetri võrra ja hoo-
ne korruselisuse suurendamist, ka-
vandades vahekorrused kõrge viil-
katuse alla. Heas korras oleva hoo-
ne puhul, kus võimalikud ohud on 
läbi täpsustavate uuringute enne-
tatud, ei tohiks selline ümberehi-
tus probleem olla. 

Ent see hoone ei olnud heas kor-
ras – see oli tugevalt vajunud ning 
korralikult kaldus oli ka hoone fas-
saad. Hoone seisukord viitas sel-
gelt asjaolule, et vundament ei ole 
kõige paremas olukorras. Vunda-
mendi vajumisele ja sellega seotud 
probleemidele juhtisid tähelepanu 
ka enne ehitusloa väljastamist tel-
litud ehitusekspertiisid. 

Antud juhul ei pööranud aga 
ehitusloa väljastaja sellele tähele-
panu, isegi ehitusgeoloogia väl-
jaselgitamist ei peetud oluliseks. 
Nii väljastatigi ehitusluba, mis lu-
bas keldri ilma ehitusgeoloogiat 
täpsustamata sügavamaks kae-

vata ning suurendada veelgi nii-
gi vajunud vundamendi kasu-
tuskoormust. Ka ilma ehitusalas-
te eriteadmistega inimesel tekiks 
kahtlus, kas olukorras, kus vunda-
ment ja seinad on vajunud, on kõi-
ge mõistlikum keldrit veel meetri 
jagu süvendada ja vundamendile 
lisakoormust kavandada. 

Miks aga ehitusloa väljastajal 
seda kahtlust ei tekkinud, jäigi sel-
gusetuks. UNESCO maailmapäran-
di nimistusse kuuluv hoone võiks 
ju ametnikult automaatselt kõr-
gendatud tähelepanu pälvida. Rii-
gikohus menetlusest keeldumist 
ei põhjenda.

Antud juhul jäi küll ehitusluba 
kehtima, kuid pole kindel, kas se-
da ka realiseerida saab. Ehitustege-
vusega alustamiseks ei piisa ainult 
ehitusloast, vaja on ka ehitise oma-
niku või kaasomaniku nõusolekut 
faktilise ehitustegevusega alusta-
miseks. Avalik-õiguslik ehitusluba 
ei asenda eraõiguslikku kokkule-
pet ja antud asjas eraõiguslik kok-
kulepe senimaani puudub.

Põhjendamatu uuringu tegemine 
ei anna lisaohutust

Kindlasti on igal projekteerijal või 
ehitajal varnast võtta rida näiteid, 
kus ehitus- või kasutusloa väljas-
tamiseks nõutakse põhjendama-
ta vajadusega uuringuid. Näiteks 
kütteseadmete mürauuringut hoo-
limata sellest, et tootja paigaldus-
juhis ütleb, milline on küttesead-
me müratase. Kasutusloa väljastaja 
nõudel aga tulebki koostada kulu-
kas uuring, sest naaber ütles, et te-
da see küttesüsteemi müra häirib. 
Või kui suure klaaspinnaga aken-
de puhul nõutakse täiendavate tu-
gipostide paigutamist, kuna ehi-
tusloa väljastajale tundub, et sellise 
suurusega avatäide võib olla ohtlik 

hoolimata tootja antud paigaldus-
juhisest, mis ei näe ette tugiposti-
de paigutust. 

Mõistus tõrgub uskumast, et loa 
väljastaja lähtub ohutuse tagami-
se küsimuse hindamisel ja otsus-
tamisel lihtsalt oma suvast, aga 
mõnikord tundub see tõepoolest 
nii olevat.

Ilma kasutusloata puudub 
kindlustunne valmisehitatu suhtes

Paraku ei anna ka olukord, kus ehi-
tusluba on korrektselt väljastatud, 
aga kasutusluba puudub, kindlus-
tunnet selles, et tegelikult valmis-
ehitatu ja juba kasutusele võetu on 
üldse see, millest ehitusluba paja-
tab, sh kas valmisehitatu vastab 
neile nõuetele ja on ohutu.  

Epohhi loovalt mõjub hiljuti 
jõustunud kohtulahend, kus toot-
mishoone põlengu tagajärjel kah-
justada saanud naaberehitise oma-
nik jäi ilma kahjuhüvitisest, sest 
kahju saanud hoone ei vastanud 
ehitusloale ja sellel ei olnud kasu-
tusluba. 

Nimelt näitasid tõendid, et toot-
mishoone põlengus kahjustada 
saanud naaberkinnistu hoone oli 
küll ehitusloaga, ent see oli taot-
letud ja saadud tagantjärele, kui 
hoone ise juba faktiliselt valmis oli. 

Ehitusloa kohaselt oleks naa-
berkinnistu hoone pidanud olema 
kõrgeima tulepüsivusklassiga, ent 
tegelikult oli valmisehitatu mada-
laima tulepüsivusklassiga. 

Ehitusprojekti järgi pidi toot-
mishoonepoolne naaberkinnistu 
sein olema tulekindlate avadega. 
Reaalsus oli aga, et tootmishoone 
poole olid suunatud lisaks kõigele 
muule ka naaberkinnistu katlama-
ja korstnad ja värske õhu võtu avad.  

Naaberkinnistu hoonel, mida 
tegelikult oli küll aastaid ettevõt-

luseks kasutatud, puudus aga ka-
sutusluba. 

Olulised vastuolud ehitusloaga 
olid seetõttu ka tuvastamata. 

Kõiki asjaolusid hinnates jõud-
sid nii maa- kui ka ringkonnako-
hus järeldusele, et pole välistatud, 
et naaberkinnistu hoone võis oma 
olulistele nõuetele mittevastavu-
sega, sh mittevastavusega tule-
ohutusnõuetele, hoopis ise toot-
mishoonet ohustada, seejuures ol-
la tulekahju põhjustajaks. 

Kasutusloa menetluses oleks 
naaberhoone puudused ilmselgelt 
välja tulnud.

Ehitise ja ehitamise ohutust ei tohi 
devalveerida

Paraku ei pruugi ka sisuliselt me-
netletud ehitus- ega ka kasutuslu-
ba tagada ohutust. Seda, et ehitus-
ettevõtjad ise ohutusele läbi sõrme-
de vaatavad, kinnitab kahjuks ka 
statistika – ehitussektor on jätku-
valt tööõnnetuste esirinnas. 

Projekteerijad eksivad samuti, 
ent projekteerija vead peaksid saa-
ma tuvastatud ja likvideeritud en-
ne, kui need reaalselt betooni va-
latakse.

Ehitusprojekti kontrollib ehi-
tusloa väljastaja ja asjatundlik 
omanikujärelevalve, suuremate 
ehitiste ehitusprojektidele tuleb 
enamasti teha ka nõuetele vasta-
vuse ekspertiis. Ent ka see ei taga 
alati ohutust. 

Kindlasti on paljudel meeles 
veel nii Solarise kinolae varing, mis 
õnneks oli inimohvriteta, kui ka 
pool aastat tagasi Tammsaare par-
gis vana turuhoone väljakaevami-
sel toimunud varing, mis lõppes 
kahjuks ühe ehitusmehe surma-
ga. Solarise puhul on teema kohtus 
lõpuni vaieldud, Tammsaare pargi 
osas uurimine alles käib.

peale kõige olulisema – mida täpselt tege-
ma hakatakse. 

Kohtul ei ole lihtne lahendada vaidlust, 
kui on lepitud kokku sellistes töödes: sein-
te parandamine, põrandate soojustamine, 
katuse vahetus. Mis mahus ja milliste ma-
terjalidega seinad parandatakse? Mis hin-
natasemel värviga? Millega soojustatakse? 
Kes toob materjali? Kes utiliseerib vana? Mi-
nimaalselt tuleks lepingu sõlmimisel ehi-
tajaga kokku leppida ehitustööde mahud 
väiksemate ja eristatavate tööosade (ruu-
mide) kohta ja nende kogused (ruutmeet-
rid, jooksvad meetrid jne) ning materjali-
de nõuded või margid ja tööde ligikaudsed 
ühikuhinnad. Tavaliselt peaks need and-
med olema ehitajal teada juba hinnapak-
kumise tegemiseks. 

Kui ehitaja ise tööde sisu ei täpsusta, 
võiks tellija ise seda ehitajalt küsida ja saa-
ta omapoolse nägemuse töödest – näiteks 
ise ära mõõta pindade suurused, vajadu-
sel fotografeerida, uurida poest ja tuttava-
telt sobivaid materjale, hinnatasemeid jne. 
Kui ehitaja sellise info saab ja sellele vastu 
ei vaidle, saab tellija sellega arvestada. Ehi-
taja peab reageerima ja ütlema, kui mingi 
tellija soovitud materjal või töövõte on vale. 
Kui ta seda ei tee, vastutab ehitaja sellest tu-
lenevate riskide eest. Suuremate tööde pu-
hul peaks lepingule olema lisatud piisavas 
detailsuses ehitusprojekt, soovitav on töö-
projekt. Kui ehitustöödeks sõlmitavas lepin-
gus on kirjas vähemalt tehtavate ehitustöö-
de piisav kirjeldus ja prognoositav maksu-
mus, siis on võimalik sellest lepingust tule-
nevaid vaidlusi kohtus mõistlikult ära la-
hendada. Muud lüngad on juristidel või-
malik võlaõigusseaduse ja kohtupraktika 
abil ära täita. Muidugi, mida põhjalikum 
ja läbimõeldum on ehitustöövõtuleping, 
seda väiksem on vaidlusküsimuste tekki-
mise risk ja seda lihtsam on neid vaidlusi 
ka lahendada. Arusaadavalt on endale kor-
raliku lepingu tellimine kulukas, kuid see 
on marginaalne, arvestades potentsiaalse-
te vaidluste kulu. Veel olulisem on aga see, 
et põhjaliku lepingu tegemine sunnib poo-
li ette mõtlema, oma tegevusi paremini pla-
neerima ja teise poolega koostööd tegema. 

Selleks, et kinnisvaraga seotud teenuselt 
 õigesti käibemaksu arvestada, deklareerida 
ja tasuda, on oluline kindlaks määrata, kus on 
selle teenuse käibe tekkimise koht. 

Üldine nn B2B reegel on, et teenust maksus-
tatakse teenuse saaja asukoha järgi. Selle eri-
reegli eesmärk on tagada, et teenuse maksus-
tamine toimub samas kohas, kus toimub selle 
tarbimine. Näiteks juhul, kui Eesti raamatupi-
damisbüroo osutab teenust Läti käibemaksu-
kohustuslasest kliendile, siis käive tekib Lätis 
ja rakendub nn pöördmaksustamine.

Samas kehtib selle põhireegli suhtes hulga-
nisti erandeid, millest üks kohaldub just kin-
nisasjaga seotud teenustele. Neid maksustatak-
se nimelt kinnisasja asukoha järgi. Eestis asuva 
kinnisasjaga seotud teenuse käivet maksusta-
takse alati Eestis, olenemata sellest, kellele se-
da teenust osutatakse. 

Näiteks kui Eesti käibemaksukohustusla-
ne ehitab Soome isikule Eestis maja, siis käibe 
tekkimise koht on Eesti, mitte Soome – see oma-
korda tähendab, et Eesti ettevõtja peab esitama 
arve koos Eesti 20% käibemaksuga. Ja vastupidi, 
kui Eesti ettevõtja osutab näiteks Soomes asuva 
kinnisasja hindamise teenust, siis käibe tekki-
mise koht on igal juhul Soomes. Kui viimasel ju-
hul on klient eraisik, võib Eesti ettevõtjal tekki-
da kohustus ennast Soomes käibemaksukohus-
tuslaseks registreerida.Seadus sisaldab mitte-

ammendavat loetelu teenustest, mida tuleb lu-
geda kinnisasjaga seotuks. Sellised teenused 
on näiteks ehitamine, hindamine ja hooldami-
ne ning kinnisasja võõrandamiseks, ehitamise 
ettevalmistamiseks ja korraldamiseks osutata-
vad teenused ja majutusteenus. 

Samas võib kinnisasjaga olla seotud 
terve hulk muid, seaduses nimetamata teenu-
seid. Üldpõhimõttena loetakse kinnisasjaga 
seotud teenusteks ainult selliseid teenuseid, 
millel on piisavalt otsene seos konkreetse kin-
nisasjaga. Näiteks projekteerimise puhul võib 
julgelt tõdeda, et teenus on kinnisasjaga seo-
tud, kui projekti koostamine tellitakse min-
gi kindla krundi jaoks. Kui aga tegemist ei ole 
mingi konkreetse asukohaga seotud projekti-
ga ehk ostetakse tüüpprojekt, siis ei ole tege-
mist ka kinnisasjaga seotud teenusega käibe-
maksuseaduse mõttes. Ka reklaamiteenust ei 
saa pidada kinnisasjaga seotud teenuseks, isegi 
kui see hõlmab kinnisasja kasutamist. Samuti 
ei ole kinnisasjaga seotud teenuseks kinnisva-
rainvesteeringute portfelli valitsemine. Õigus-
teenust võib kinnisasjaga seotud teenuseks pi-
dada väga piiratud juhtudel – eelkõige juhul, 
kui õigusteenus on vahetult seotud kinnisasja 

omandiõiguse üleandmise, asjaõiguste seadmi-
se või üleandmisega. Mh loetakse kinnisasjaga 
seotud teenuseks kauba ladustamist kinnis-
asjal, kui selleks on eraldatud konkreetne osa 
 ainult kliendile kasutamiseks. Seega juhul kui 
ladustamine toimub selliselt, et kliendile min-
git konkreetset osa kinnisasjast ei eraldata, siis 
toimub maksustamine üldise B2B reegli järgi – 
ehk kui näiteks klient on teise ELi liikmesriigi 
käibemaksukohustuslane, siis Eesti laopidaja 
esitab arve 0% käibemaksumääraga.

Riigikohus: Lätis kasvava metsa raieõiguse 
müük on kinnisasjaga seotud teenus

Küsimusega, kas konkreetne teenus on kinnis-
asjaga seotud, on silmitsi seisnud ka riigikohus. 
2015. aasta lahendis leidis riigikohus, et kas-
vava metsa raieõiguse müügi puhul on tege-
mist kinnisasjaga seotud teenusega, sest sellist 
 õigust on võimalik müüa ainult seoses konk-
reetse kinnis asjaga. Kuna selles vaidluses müüs 
üks Eesti ühing teisele Lätis asuva kasvava metsa 
raieõiguse, siis leidis kohus, et käive tekkis Lätis. 
Seega ei tohtinud müüja arvele käibemaksu li-
sada ja ostja ei tohtinud seda sisendkäibemak-
suna maha arvata.

Kokkuvõttes, sageli sõltub teenuse maksus-
tamine sellest, kas teenus on konkreetse kinnis-
asjaga seotud või mitte. Tihti on seda keeruline 
määratleda, sest teatud teenused ei oma kinnis-
asjaga piisavalt otsest ja vahetut seost, et neid 
saaks pidada seaduse mõttes kinnisasjaga seo-
tuks. Loodetavasti on sellest artiklist abi, kuid 
keerulisemate juhtude korral soovitan siiski 
pöörduda maksunõustaja poole. 

Kinnisasjaga seotud teenuste puhul 
käibemaksu üldreeglid ei kehti
ROLAN JANKELEVITSH 
Derling Primuse partner ja vandeadvokaat

Suvaotsused ehitustegevuses võivad 
hävitada vara või inimeste elud

 Sageli sõltub tee-
nuse maksustami-

ne sellest, kas teenus on 
konkreetse kinnisasjaga 
seotud või mitte.

ANGELA KASE 
Derling Primuse advokaat
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Hanke  
korraldami-
se kohustu-
sega kaas-
neb vastu-
tus kõikide 
asjakohaste 
reeglite 
täitmise 
eest. 

Priit Lember  
Derling Primuse 
vandeadvokaat

Lugeja võib küsida, miks on leheveergudel 
mõtet arutleda kinnisvarateenuste hanki-
mise üle? Riigihangete korraldamine on 
ju ennekõike riigiasutuste ülesanne, kellel 
on selleks spetsialistid ja ametnikud. Era-
sektori ettevõtjatesse hangete köögipool ei 
puutu. Aeg-ajalt osaletakse vaid pakkuja-
tena ning sel juhul sõltutakse hankijate et-
tekirjutatud reeglitest. Hanke korraldami-
se peensustesse ettevõtjad süvenema ei pea.

Paraku on selline arvamus ekslik ning 
võib tihti kaasa tuua ootamatuid kohustu-
si või isegi sanktsioone. 

Riigihangete seadus võtab kukalt kratsima

Alates 2017. aasta sügisest kehtiv riigihan-
gete seadus, ehkki kantud seadusandluse ja 
hankemenetluste lihtsustamise vaimust, ei 
ole kergesti mõistetav. Tähtsad normid on 
peidetud muude reeglite rägastikku ja on 
raskesti arusaadavad. 

Saime kolleegidega neid raskusi omal 
nahal tunda 2017. aasta viimastel kuudel, 
kui kirjutasime koostöös Äripäevaga raa-
matu värske riigihangete seaduse prakti-
listest juhistest ning selgitustest. Seadu-
se inimkeeli lahtiseletamine ja erietteval-
mistuseta lugejale arusaadavaks tegemine 
osutus isegi hulgale advokaatidele ooda-
tust keerulisemaks ülesandeks. Nii mõnegi 

Miks ja millal tellida 
kinnisvarateenuseid riigihankega?

normi täpsem mõte tõi autorite vahel kaasa 
tuliseid arutelusid. Lõpuks pidime leppima 
tõdemusega, et lõplik tõde selgub alles aas-
tate pärast kohtupraktikast.

Võib-olla kõige markantsem näide selli-
sest ootamatust olukorrast on ehitustööde 
riigihanke korraldamise kohustus, kui (ava-
liku sektori) hankijaga on sõlmitud kinnis-
asja üüri- või müügileping, kuid ehitis ei ole 
valmis ning see ehitatakse valmis lepingu-
partneri soovide ja näpunäidete järgi. Han-
kija ise sellise üüri- või müügilepingu sõl-
mimiseks hanget korraldama ei pea, teda 
vabastab sellest seaduses sätestatud erand, 
kuid hanke peab korraldama üürileandja. 

Päeva lõpuks leiame end kummalisest 
olukorrast, kus endale ruume otsiv hanki-
ja ei pea riigihanget korraldama, seda peab 
tema asemel tegema tema pahaaimamatu 
eraettevõtjast lepingupartner. Hanke kor-
raldamise kohustusega kaasneb vastutus 
kõikide asjakohaste reeglite täitmise eest. 

Muu hulgas tähendab see karistusõigus-
likku vastutust hanke korraldamata jätmi-
se või korraldamise nõuete rikkumise eest, 
mis võib halvimal juhul kaasa tuua kuni 
viieaastase vangistuse. Kõik eelnev peitub 
ühes kergesti kahe silma vahele jäävas lau-
ses seaduse kuuendas paragrahvis. 

Kuna rahandusministeerium erandi tõt-
tu hankijate kinnisvara üüri- ja müügile-
pingute üle laiemat hankejärelevalvet ei 
tee ning eraettevõtjaid samuti reeglina ei 
kontrollita, puudub täpsem ülevaade, kas ja 
millises ulatuses neid kohustusi täidetakse. 

Kahtlustan, et see pilt ei oleks järelevalvaja-
tele meeltmööda.

Eraettevõtja peab astuma hankija rolli

Veidi lihtsam on olukord struktuuritoetus-
tega. Erinevad Euroopa Liidu fondidest ra-
hastatavad toetused on saanud meie ette-
võtluse tavapäraseks osaks. Ilmselt on taot-
lejad märganud, et toetuse andmise tingi-
mustes ja käskkirjas on neile pandud kohus-
tus järgida lepingute sõlmimisel riigihan-
gete seadust või vähemalt selle üldpõhimõt-
teid. Seda nõuab struktuuritoetuste seadus. 
Tegemist on järjekordse näitega olukorrast, 
kus eraettevõtja peab astuma temale harju-
matusse hankija rolli. Erinevalt eelmisest 
näitest on struktuuritoetuste puhul taotle-
jatele tagatud küllaltki hästi toimiv nõusta-
missüsteem toetusi koordineerivate raken-
dusasutuste poolt.

Toetused võivad puudutada ka erine-
vaid kinnisvaraga seotud ehitustöid ja tee-
nuseid. Näiteks rahastatakse Keskkonna-
investeeringute Keskuse kaudu kaugkütte 
moderniseerimist; vee- ja kanalisatsiooni-
taristu rajamist; ettevõtete ressursitõhususe 
uuringuid ning juhtimissüsteeme ja IT-ra-
kendusi; üleujutusohu uuringuid, metsan-
dusega seotud nõustamist, koolitusi ja ana-
lüüse; ringmajanduse ja keskkonnamõju vä-
hendamisega seotud tegevusi. 

Toetuse saaja peab toetuse kasutamiseks 
sõlmima lepinguid avatult ja kontrollita-
valt, konkurentsi soodustavalt ning võrd-
setel alustel. Seadusandlus otsesõnu sellist 

kohustust ette ei näe, kuid toetuse saajatel 
soovitatakse tellimused vormistada läbi rii-
gihangete registri lihthanke vormis. Suu-
remate lepingute puhul ei ole välistatud ka 
nii-öelda täiemahuliste hankemenetluste 
korraldamine. 

Tänuväärselt on rahandusministeerium 
koostanud toetuse saajatele registri kasu-
tamiseks spetsiaalse juhendi ning Euroo-
pa Komisjon juhendmaterjali enamlevinud 
vigade vältimiseks. Mõlemad on kättesaa-
davad rahandusministeeriumi veebilehelt. 
Registri kasutamisel võib olla küllaltki kin-
del, et hilisem järelevalve ei tee etteheiteid 
lepingu sõlmimise avalikkusele ja riigihan-
gete üldpõhimõtete järgimisele.

Esmakordsel toetuse saajal soovitan han-
ke korraldamisel kasutada spetsialistide 
abi, olgu selleks advokaadid või muud nõus-
tajad. Sarnaselt keerukale seadusele on värs-
kenduskuuri läbi teinud ka elektrooniline 
register. Kahtlemata on see varasemaga võr-
reldes edasiminek, kuid esmakordsele kasu-
tajale hoomamatult keeruline isegi pärast 
kõikide juhendite läbitöötamist. 

Teadmatusest või kogenematusest teh-
tud eksimustel on aga ränk hind: toetuse 
summat võidakse tagantjärele korrigeerida, 
kulu võidakse kuulutada abikõlbmatuks või 
väljamakstud toetus sootuks tagasi nõuda. 
Suuremad projekti ettevalmistamise kulud 
on seda kindlustunnet väärt. 

Muide, paljudel juhtudel kuuluvad ka 
projekti nõustamise advokaadikulud toe-
tuse alla.

Éolane sai tehase pikaajalise üürilepinguga
tuuLi tromP  
Éolane tallinn juhatuse liige 

Elektroonikatootja Éolane ko-
lis tehase ühest hoonest tei-
se, ilma et tootmine oleks kat-
kenud. 

Meie käive kasvas viimase 
kolme aastaga enam kui kaks 
korda, olime saanud mitmeid 
uusi kliente ja vajasime suure-
mat tehast, mis vastaks täpselt 
meie vajadustele. 

Teadupärast on Éolane 
Elcoteqi järglane ja tehase-
hoone, kus seni tegutsesime, 
oligi pärit sellest ajast. See 
ehitis oli rajatud suure ette-
võtte jaoks, meie olime Éola-
ne algusaegadel üsna väike-
sed. Sellepärast tegutsesime 
vaid hoone ühes osas. Ülejää-
nud pinnal tegutses veel teisi 
rentnikke. Ka logistiliselt pol-
nud töökorraldus parim, kon-
tor asus ühel korrusel, tootmi-

ne hoopis mujal, meie ruumid 
olid tehase kaugemas otsas ja 
sinna jõudmiseks pidi läbi-
ma pika teekonna. Hoone oli 
ka tehniliselt vana ja energia- 
ning hoolduskulud suured.

Nüüd on meil täpselt va-
jadustele ehitatud uus tehas, 
kus saame ka edasi laieneda. 
Hoone kuulub Capital Millile. 
Meil on pikaajaline rendile-
ping ja õigus seda pikendada. 

2016. aasta sügisel jõudsi-
me uue tehase ehitamise le-
pingu allakirjastamiseni. Sel-
lele eelnes pikk protsess, mil 
pidime arendajale teada and-
ma kogu info selle kohta, mil-
list tehast me täpselt vajame 
– kui suurt pinda, milliseid 
ruume, tehnilisi lahendusi. 
Kohtusime iga nädal arhitekt 
Tõnis Tarbe büroo meeskon-
naga, et detailideni kõik pai-
ka panna. Eesmärk oli projek-

teerida logistiliselt mugav ja 
efektiivne ning lean-põhimõt-
teid järgiv layout.

Ehitus algas 2017. aasta 
septembris ja kestuseks pla-
neeriti aasta. Väga vedas, sest 
lumi tuli sel talvel maha väga 
hilja ja olime algusest peale 
ajakavast ees. Ühtegi viivitust 
ei tulnud. 

Kolimisega alustasime 
 augustis 2018, aga kolimis-
plaaniga alustasime ehituse 
alguses. 

Kolimine tähendas seda, et 
tootsime kahes tehases korra-
ga. Iga töökoha seisak ei toh-
tinud ületada kolme ööpäeva. 
Kolisime ligi 500 inimese töö-
kohad, 6 masinladumisliini, 2 
lainejootmis- ja käsiladumis-
liini jm. 

Kolimine ilma tootmise 
katkestamiseta oli meie kõigi 
ühine suur õnnestumine. 

ka eraettevõte võib end leida olukorrast, kus temalt nõutakse lepingupartneri valimisel formaalsete 
riigihankereeglite täitmist. Pahatihti ei ole need nõuded ettevõtjale selgelt arusaadavad ning ta ei ole 
nendega projekti planeerimisel arvestanud. 

Soovitus büroopinna hinnaläbirääkimiste närvikulust pääsemiseks 
PeeP Sooman  
Pindi kinnisvara juhatuse liige

Pindi Kinnisvara kogemuste 
järgi on praegu kõige tavalisem, 
et büroopinna  pikaaegse üüri-
lepingu hind on indekseeritud 
tarbijahinna  indeksiga. 

Selle lahenduse puhul eel-
dab üürilevõtja, et kui tuleb 
majanduslangus, siis peaks te-
ma jaoks automaatselt lange-

ma ka büroopinna üür. Aga 
kuna tarbijahinnaindeks on 
seotud ka inflatsiooniga, siis 
on senine praktika näidanud, 
et majanduslanguse tingimus-
tes tarbijahinnaindeks ei lan-
gegi ja niigi tegevusi ja püsi-
kulusid kokku tõmbava firma 
jaoks üürihind ei langegi.  

Iga ettevõtja, kes kunagi 
on bürood üürinud või üürile 

andnud, teab, kui kurnavad on 
need läbirääkimised hinna üle 
– head suhted võivad väga kii-
resti rikki minna. 

Paindumatu omanik jääb 
üürnikust ilma

Ja samuti teavad ka kõik turu-
osalised, kui kallis on ühe fir-
ma kolimine ja uue üürniku 
otsimine vabanevale pinna-

le, mis eeldab alati eelnevalt ka 
suurema või väiksema remon-
di või vastavalt uue üürniku 
soovidele ka ümberehituse te-
gemist. 

Väga levinud on, et ankur-
rentniku soovide kohaselt ehita-
takse büroopind ümber. Kui sa 
oled paindumatu omanik, jääd 
üürnikust ilma.

Pindi Kinnisvara soovi-

tab tarbijahinnaindeksi ase-
mel leppida üürilepingus kok-
ku ajaline intervall – näiteks 24 
kuud, mille möödudes vaada-
takse hind üle nii, et kaasatak-
se kolme sõltumatu kinnisva-
raeksperdi hinnang turu selle 
hetke seisu kohta ja siis vasta-
valt sellele korrigeeritakse. 

Vaadates praegust turgu, 
tuleb tunnistada, et Tallinnas 

on uut büroopinda pakkumi-
ses liiga palju. Samuti on pal-
ju saadaval ka odavamat, ju-
ba pruugitud büroopinda, aga 
nõudlust nii palju ei ole. 

Kui vaadata viimase 24 kuu 
hinnaliikumisi, siis bürooruu-
mide üürihinnad Tallinnas ei 
ole tõusnud, kuigi olukorda 
majanduses analüüsides võiks 
seda võib-olla eeldada.

Büroopinda vahetavad kasvavad IT-firmad
monica meLdo 
re kinnisvara juhatuse liige 

Tavapraktika on see, et valitak-
se üürihinna üles indekseerimi-
seks kas tarbijahinnaindeks või 
siis kindel protsent.

Kindel protsent on reeglina 
vahemikus 2–5%. Minimaalselt 
tõuseb üür iga aasta 2 ja maksi-
maalselt 5%. Selle kahe äärmu-
se vahel rakendatakse aga tar-
bijahinnaindeksist lähtumist.  

2019. aastal on valmimas 
või juba olemas ca 60 000 m2 
uut büroopinda, millest ena-
mik on üürilepingutega kae-
tud. Nüüd käib aktiivne müü-
gitegevus 2020. aastal valmi-
vate pindadele. Üllatusena sel-
gub vahel üürida soovijatele, 
et sobivat pinda peab lausa 12 
kuud ootama. 2020. aastaks on 
planeeritud ca 80 000–90 000 
m2 uut büroopinda.  

Praegu otsivad ja vahetavad 

büroopindu valdavalt IT-fir-
mad ja neil on uusi ruume kii-
resti vaja. Nad ei suuda kiire 
kasvu tõttu  väga täpseid pika-
ajalisi plaane teha ning end 
mõne büroopinnaga pikalt si-
duda. Selle tõttu on igapäeva-
seks vaidluseks üürileandja-
ga mitte niivõrd üürihind, vaid 
hoopis üürilepingu periood 
ja tähtaeg. IT-firmade valdav 
hirm on, et  viieaastase lepin-
gu puhul võivad nad juba ka-
he või kolme aasta pärast seista 
silmitsi olukorraga, kus uued 
töötajad kontorisse ära ei ma-
hu ja firma areng võib selle tõt-
tu seisma jääda. 

Lepingut on alati võima-
lik lõpetada poolte kokkulep-
pel. Siin vaatavad üürileand-
jad ja üürnikud aga asja erine-
vatest vaatenurkadest. Üks on 
selge – büroopindade puhul 
on juba isegi viieaastast lepin-

gut arendajalt raske välja kau-
belda. Kümneaastased lepin-
gud on kauge ajalugu, kui jätta 
välja mõned erandid, kus aren-
daja on ankurüürnikule ehita-
nud eraldi hoone. 

Kui üürnik ei mahu enam 
oma pinnale ära, aga üürile-
pingu lõpp on veel kuude või 
aastate kaugusel, siis hakkab 
arendaja koostöös kinnisvara-
bürooga pinnale uut kosilast 
otsima. Nii pea, kui uus üürnik 
leitakse, lastakse vanal üür-
nikul minna, kui talle ei lei-
ta oma portfellist sobivat alter-
natiivi. 

Tõusva turu tingimustes 
selline mudel toimib – arenda-
ja üürivoog ei katkenud ja kii-
resti kasvav firma saab oma te-
gevust suuremal pinnal jätka-
ta. Langeval turul tooks see aga 
kaasa palju peavalu ja vaidlusi 
mõlemale lepingu osapoolele. 

Loe veebist
Piret blankini artik-
lit ehitatava hoone 
üürilepingust        
ja
rKaSi riigimajade
majandamisest
aripaev.ee
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