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Tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 10. novembri 2004 istungi protokolli nr 50 

päevakorrapunktis 36 heakskiidetud „Tallinna linna äriühingute ja sihtasutuste oluliste tehingute 

heakskiitmise korra” punktist 1.1 ning lähtudes Aktsiaseltsi Lääne-Tallinna Keskhaigla 

7. juuli 2017 kirjast nr 2-1/221 ja Aktsiaseltsi Lääne-Tallinna Keskhaigla nõukogu 26. mai 2017 

koosoleku protokolli nr 4 päevakorrapunktist 2 

 

o t s u s t a t i : 

 

nõustuda Aktsiaseltsile Lääne-Tallinna Keskhaigla kuuluvate Härjapea tn 27 // Sõle tn 16 ja 

Härjapea tn 27e kinnistute detailplaneeringu nr DP032330 kohaselt kinnisasjadest moodustatava 

kinnisasja, millel asub 4-korruseline Pelgulinna polikliinik (detailplaneeringus näidatud kui Pos 1, 

12 355 m
2
), võõrandamisega Aktsiaseltsi Lääne-Tallinna Keskhaigla nõukogu kehtestatavatel 

tingimustel, eelkõige tingimusel, et: 

1. võõrandamine toimub avaliku kirjaliku enampakkumise teel alghinnaga 2,6 miljonit eurot; 

2. enampakkumise tagatistasu on 5% alghinnast; 

3. enampakkumise võitja: 

3.1 peab omama eriarstiabi osutamise tegevusluba; 

3.2 võtab üle kõik hoone üürilepingud koos lepinguliste kohustustega; 

3.3 võimaldab Aktsiaseltsil Lääne-Tallinna Keskhaigla viibida hoones üürnikuna edasi 

Aktsiaseltsile Lääne-Tallinna Keskhaigla sobilikes ruumides vähemalt kuni 31.12.2020;  

3.4 võtab üle Tallinna linna ja Aktsiaseltsi Lääne-Tallinna Keskhaigla vahel 16. augustil 2016 

sõlmitud ja 1. juunil 2017 muudetud halduslepinguga nr TKA119 Aktsiaseltsile Lääne-Tallinna 

Keskhaigla pandud kohustused krundi Pos 1 osas. 
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Seletuskiri 

Tallinna Linnavalitsuse istungi protokolli päevakorrapunkti 

„Nõusoleku andmine Aktsiaseltsile Lääne-

Tallinna Keskhaigla kuuluva moodustatava 

kinnisasja võõrandamiseks” juurde 

 

 

 

Linnavalitsuse istungi protokolli päevakorrapunkti eelnõuga annab Tallinna Linnavalitsus 

nõusoleku Aktsiaseltsile Lääne-Tallinna Keskhaigla kuuluvate Härjapea tn 27 // Sõle tn 16 ja 

Härjapea tn 27e kinnistute detailplaneeringu nr DP032330 kohaselt kinnisasjadest 

moodustatava kinnisasja, millel asub 4-korruseline Pelgulinna polikliinik (detailplaneeringus 

näidatud kui Pos 1, 12 355 m
2
), võõrandamiseks. 

Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla (edaspidi aktsiaselts) taotleb Tallinna Linnavalitsuselt 

nõusolekut aktsiaseltsile kuuluvate Härjapea tn 27 // Sõle tn 16 ja Härjapea tn 27e kinnistute 

detailplaneeringu nr DP032330 kohaselt kinnisasjadest moodustatava kinnisasja, millel asub 

4-korruseline Pelgulinna polikliinik (detailplaneeringus näidatud kui Pos 1, 12 355 m
2
), 

võõrandamiseks. Aktsiaseltsi nõukogu andis võõrandamisele nõusoleku 26. mai 2017 koosolekul,  

lubades võõrandada kinnisasja järgmistel üksikasjalistel tingimustel: 

1. võõrandamine toimub avaliku kirjaliku enampakkumise teel alghinnaga 2,6 miljonit eurot; 

2. uus moodustatava kinnisasja omanik peab omama eriarstiabi osutamise tegevusluba ning 

tagama, et hoones osutatakse minimaalselt järgmise kümne aasta jooksul vähemalt 2/3 osas 

hoone kasulikust pinnast tervishoiuteenust; 

3. enampakkumise võitja võtab üle kõik hoone üürilepingud koos lepinguliste kohustustega; 

4. enampakkumise võitja võimaldab aktsiaseltsil viibida hoones üürnikuna edasi aktsiaseltsile 

sobilikes ruumides vähemalt kuni 31.12.2020; keskmine ruutmeetri hind ei tohi olla 

suurem kui 3 €/m
2
 ilma käibemaksuta, millele lisanduvad mõõdetavad kommunaalkulud 

(vesi, küte, elekter jne); üüriruutmeetrite täpne vajadus lepitakse enapakkumise võitjaga 

kokku; 

5. enampakkumise tagatistasu on 5% alghinnast; 

6. enampakkumise võitja kohustub üle võtma Tallinna linna ja aktsiaseltsi vahel 16. augustil 

2016 sõlmitud ja 1. juunil 2017 muudetud halduslepinguga nr TKA119 aktsiaseltsile 

pandud kohustused krundi Pos 1 osas; 

7. pakkumise võitjaks osutub kõrgeima hinnaga pakkumise teinud pakkuja, mis vastab 

kõikidele eelkirjeldatud enampakkumise nõuetele ja tingimustele. 

Võõrandataval krundil asub 4-korruseline (lisaks 0 korrus) Pelgulinna haigla hoone. Hoones on 

tervishoiuteenust pakutud väga pikka aega, mistõttu soovitakse linnakodanike ja järjepidevuse 

säilimise huvides, et uus omanik jätkaks hoones tervishoiuteenuse osutamist. 

Hoone hetkeseis on rahuldav. Koridore ja kabinette on renoveeritud (viimati aastatel 2015-2016). 

Hoone 1. ja 2. korrusel töötavad aktsiaseltsi eriarstid, perearstid ja Tallinna kiirabi, kusjuures osa 

neist viibib hoones ajutiselt, kuni valmib uus Mustamäe tervisekeskus (2017. aasta lõpus). 3. ja 

4. korrusel on rentnikuks Põhja Eesti Taastusravikeskus, kes pakub ruumides statsionaarset 

taastusravi teenust. Nendega sõlmitud leping kehtib aastani 2021. Lisaks hoonele asub krundil 

autode parkla ja haljasala. 

Aktsiaseltsil puudub vajadus kahe ambulatoorse tervisekeskuse (polikliiniku) järele Sõle tänaval. 

Aktsiaseltsi soov on teha korda Sõle tn 63 asuv Kopli polikliinik (kavas aastal 2020). Projektile on 

andnud positiivse abirahastuse otsuse ka Euroopa Liit. Uue Kopli tervisekeskuse valmimisel 

koondab aktsiaselts kõik Põhja-Tallinna piirkonda teenindavad eriarstid uude keskusesse. Seni 

renditakse Sõle tn 16 asuva polikliiniku ruume. Seetõttu on vastav tingimus lisatud ka 

enampakkumuse tingimustesse. 

Härjapea tn 27 // Sõle tn 16 ja Härjapea tn 27e kinnistute detailplaneering nr DP032330 (edaspidi 

detailplaneering) kehtestati Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2017 otsusega nr 81 „Sõle tn 16 // 

Härjapea tn 27 ja Härjapea tn 27e kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas”. 

Detailplaneeringu kohaselt on Pos 1 kavandatud 60% ärimaa ja 40% elamumaa sihtotstarbega 

krunt. Krundile on kavandatud ühe kuni seitsme maapealse ja kahe maa-aluse korrusega ning ühe 
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kuni 4-korruselise äri- ja eluhoone ehitamine. Sõle tänava äärse krundi Pos 1 kavandatud 

hoonetele parima mahulise lahenduse saamiseks on ette nähtud korraldada avalik 

arhitektuurikonkurss, mille tingimused kooskõlastatakse Põhja-Tallinna Valitsuse ja Tallinna 

Linnaplaneerimise Ametiga. Konkurss tuleb läbi viia pärast detailplaneeringu kehtestamist ja enne 

hoonete projekteerimist. 

Kruntide kinnistamise protsessiga on aktsiaselts algust teinud ning krundid loodetakse kinnistada 

hiljemalt oktoobri lõpuks. Enampakkumine korraldatakse enne kruntide kinnistamist, kuna 

müügiobjekt on täpselt teada. Aktsiaseltsi hinnangul võiks enampakkumise läbi viia käesoleva 

aasta septembrikuu jooksul. Tehingu vormistamine notaris leiaks aset pärast kruntide kinnistamist 

oktoobri lõpus või novembri alguses. 

Aktsiaseltsi nõukogu andis nõusoleku moodustatava kinnisasja võõrandamiseks istungi protokolli 

päevakorrapunktis nimetatud tigimustel 26. mail 2017. 

Linnavalitsuse istungi protokolli päevakorrapunkti koostamine on kooskõlas Tallinna 

Linnavalitsuse 10. novembri 2004 istungi protokolli nr 50 päevakorrapunktis 36 heakskiidetud 

„Tallinna linna äriühingute ja sihtasutuste oluliste tehingute heakskiitmise korra” punktiga 1.1, 

mille kohaselt peab seltsile kuuluva kinnisasja (sealhulgas hoonestusõiguse) või ehitise kui 

vallasasja või selle osaga tehingu tegemine saama heakskiidu linnavalitsuselt. 
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