
Küsimus nr 1. Kirjeldage palun juurdepääsu Voika - Viilupi tee (kaasaarvatud) Tartu maakonnas Nõo 
vallas Voika külas asuva Tõru vkt 13 katastriüksuseni. Juurdepääsu kirjeldamisel lisada tee nimi, katte 
liik (NB! registri järgselt) ja kasutusviisi (avalik / mitteavalik) andmed. 
 
Vastus esitada tabelis, kus tabeli päis on värvitud punaseks ning kus veergudel on järgmised pealkirjad: 

1) Jrk 
2) Tee nimi 
3) Kate 
4) Kasutusviis 

 
Tabeli päis (NB! mitte päise tekst) tuleb värvida punaseks. 
 
Vastusele lisage palun ka kuvatõmmis vastavast ortofoto põhjal olevast kaardist, kus on kuvatud:  

1) Tartu maakonnas Nõo vallas Voika külas asuva Tõru vkt 13 katastriüksuse asukoht (eraldi 
teistest katastriüksustest eristuva objektina); 

2) katastriüksuste piirid ning kinnistu registriosa nr; 
3) erateed, kohaliku teed, metsateed ja riigiteed (kaardi legendi esitamine ei ole vajalik); 
4) Tartu maakonnas Tartu maakonnas Nõo vallas Voika külas asuva Tõru vkt 13 katastriüksusele 

lähima bussipeatuse asukoht. 
 
 
Vastus.  Voika - Viilupi teelt (kaasaarvatud) toimub juurdepääs Tartu maakonnas Nõo vallas Voika külas 
asuva Tõru vkt 13 katastriüksuseni järgmiselt: 
 

Jrk Tee nimi Kate Kasutusviis 

1. Voika - Viilupi tee kruusatee avalik 

2. Elvi tee kruusatee avalik 

3. Tõru tee kruusatee mitteavalik 

 

 
Allikas: Maa-amet; Transpordiamet; teeregistri kaardirakendus 
[https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/teeregister]; külastatud: 09.02.2022 
 
 
Küsimus nr. 2: Esitage palun info Tartu linnas Riia tn 17 hoone osas väljastatud ehitus- ja 
kasutuslubade kohta. Vastus esitada kirjalikult sellisel tasemel nagu seda tuleb teha eksperthinnangus 
(kuvatõmmise esitamine ei ole siinkohal vajalik ning samuti ei ole käesoleva ülesande raames vajalik 
esitada infot ehitustööde alustamise kohta). 
 
Vastus:  



1) 19.12.1996.a. on väljastatud ehitusluba nr -253 ehitise rekonstrueerimiseks (Riia 17-1 büroo 
rekonstrueerimiseks); 

2) 18.02.2004.a. on väljastatud kasutusluba nr 1887 ehitise kasutusotstarbe muutmisel (osaliste 
keldriruumide otstarbe muutmine tööstuskaupade kaupluseks - kasutusluba on antud 
tööstuskaupade kauplusele kasuliku pinnaga 91,2 m²); 

3) 05.06.2012.a. on väljastatud ehitusluba nr 1480/12 ehitise rekonstrueerimiseks (Riia tn 17 
hoone fassaadide renoveerimine). 

 
Küsimus nr. 3: Tartu linnas Tähe tn 15 asuva elamu osas 06.03.2007.a. väljastatud ehitusloa järgsed 
ehitustööd on praeguseks teostatud. Millised on praegu selle hoone välisseina välisviimistluse materjal 
ja katusekatte materjal? Vastuse andmisel kasutage palun samu materjali nimetusi nagu need on 
esitatud registriandmetes. Lisaks esitage palun info selle kohta, millised meetmed on toodud kehtivas 
energiamärgises hoone küttesüsteemi osas. 
 
Vastus esitada kirjalikult – kuvatõmmise esitamine ei ole siin vajalik. 
 
Vastus:  

1) Välisseina viimistluse materjal: lihtkrohv 
2) Katusekatte materjal: profileeritud metall 
3) Küttesüsteemi terviklik asendamine (rekonstrueerimine kahetorusüsteemile; 

värskeõhuradiaatorite paigaldamine). 
 
Küsimus nr. 4: Palun esitage Türi linnas asuva Savi tn 3 kinnisasja üldplaneeringu info: 

1) Kehtiva üldplaneeringu kehtestamise kuupäev 

2) Savi tn 3 kehtiva üldplaneeringu järgne maakasutus 

3) Nimetage võimalikud allikad üldplaneeringuinfo tuvastamiseks 
 
Vastus: 

1) 25.06.2009 
2) Elamumaa 
3) Türi Vallavalitsuse koduleht, Maa-ameti planeeringute kaardirakendus, otsekontakt 

omavalitsusega 
 
Küsimus nr. 5: Palun kirjeldage Saagi tn 6A kinnistu detailplaneeringu põhijoonisele tuginedes, mitu 
hoonet on lubatud ehitada ühele elamumaa krundile ja kui suur on suurim lubatud korruste arv! 
 
Vastus: Elamumaa krundile saab ehitada 1 põhihoone ja 1 abihoone, suurim lubatud korruste arv on 2. 
 
Küsimus nr. 6: Palun esitage Lääne maakonnas Vormsi vallas Rälby külas asuva Serva 
(90701:001:0585) kinnisasja kohta järgmised andmed: 

1) Sihtotstarve 
2) Üldpindala hektarites 
3) Mere ranna ehituskeeluvööndi ulatus ruutmeetrites 

 
Vastus:  

1) Üldkasutatav maa 100% 
2) 1,1702 ha 
3) 11698,71 m2 

 
Küsimus nr. 7: Esitage Harju maakonnas Tallinna linnas asuva katastriüksuse tunnusega 
78406:607:0100 kuvatõmmis hübriidkaardist, millel on esitatud katastriüksuse kohta järgmised andmed: 

1) Lähiaadress 

2) Katastriüksuse piirid 

3) Hoone põhja-lõunasuunaliselt (ülevalt alla) mõõdetud pikkus arvestades hübriidkaardile kantud 
hoone andmeid 



Vastus: 

 
 
Vastake registriosa nr 14807101 väljavõttelt nähtuvate andmete põhjal kolmele järgmisele küsimusele 
(küsimused nr. 8 – 10): 
 
Küsimus nr. 8: Millisest ajahetkest (PP.KK.AAAA) kuni millise ajahetkeni (PP.KK.AAAA) oli kinnistu 
omanikuks Solpine OÜ? 
 
Vastus: 11.08.2020 kuni 01.02.2021. 
 
Küsimus nr. 9: Milline on kinnistu asukoht väljavõtte tegemise hetke seisuga ja millisest registrist on 
andmed asukoha kohta üle võetud? 
 
Vastus: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Linnamäe tee 11. Andmed asukoha kohta on üle 
võetud maakatastrist. 
 
Küsimus nr. 10: Nimetage kinnistut erinevatel aegadel koormama seatud piiratud asjaõigused ning 
isikud, kelle kasuks piiratud asjaõigused olid/on seatud! 
 
Vastus: 1) Kohtulik hüpoteek summas 59 547,56 eurot LINNAMÄE TEE 11 KORTERIÜHISTU kasuks; 
2) Hüpoteek summas 97 500 eurot Coop Pank AS kasuks. 
 
Küsimus nr. 11: Kui palju on kasvanud Tallinna korterite (ehitusaeg 2018) mediaanhind 2020. aastal 
võrreldes 2019. aastaga protsentuaalselt? 



 
 

 2 455,80 ÷ 2 155,02 − 1 = 14% 
 
Allikas: Maa-ameti Kinnisvara hinnastatistika päringud (6.02.2022) 
 

Küsimus nr. 12: Kui palju on kasvanud keskmine palk protsentuaalselt Tallinnas 2020. aastal 

võrreldes 2019. aastaga? 

 

 
 

1637 ÷ 1545 − 1 = 6% 
 
Allikas: Statistikaamet https://andmed.stat.ee/et/stat/majandus__palk-ja-
toojeukulu__palk__aastastatistika/PA004/table/tableViewLayout2 (06.02.2022) 
 
Küsimus nr. 13: Kas 2018. aastal ehitatud Tallinna korterite taskukohasus (mediaanhinna ja 

palga suhe) on paranenud või halvenenud 2020. aastal võrreldes 2019. aastaga? 

 

2019. aastal oli 2 155,02 ÷ 1 545 = 1,39 või 1 545 ÷ 2 155,02 = 0,72 

2020. aastal oli 2 455,80 ÷ 1 637 = 1,50 või 1 637 ÷ 2 455,8 = 0,67 
 
Korterite taskukohasus on halvenenud. 
 
Küsimus nr. 14: 
Leidke Statistikaameti andmebaasist 2022. aasta jaanuari tarbijahinnaindeks 1997. aasta 
baasvõrdluses ja 2021. aasta jaanuaris ja leidke 2022. aasta. jaanuari tarbijahinnaindeksi 
muutus võrreldes 2021. aasta jaanuariga ehk inflatsioon. 
 
 
 
 



Vastus: 
 
IA02: TARBIJAHINNAINDEKS, 1997 = 100 | 
Aasta, Kaubagrupp ning Kuu 

   

  Jaanuar 

2021 Kokku 213.88 

2022 Kokku 238.13 
 
 

 Inflatsioon I = 
𝑈𝑢𝑟𝑖𝑡𝑎𝑣𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑜𝑑𝑖 𝑇𝐻𝐼 −𝑏𝑎𝑎𝑠𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑜𝑑𝑖 𝑇𝐻𝐼

𝑏𝑎𝑎𝑠𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑜𝑑𝑖 𝑇𝐻𝐼
×100 = 238,13 −213,88

213,88
×100 = 11,3% 

 
 

Küsimus nr. 15: 
 
Leidke Statistikaameti andmebaasist 2020. ja 2021. aasta SKP aheldatud väärtuse muutus võrreldes 

eelmise aasta sama perioodiga kvartalite lõikes sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritult ja 

koostage vastav tabel. Kas antud andmetest võib järeldada vaatlusalusel perioodil majandustsüklist 

tulenevat langusfaasi ja miks?  

 

 Vastus:  

  Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud 

  SKP aheldatud väärtuse muutus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, % 

2020 I kvartal 0.3 

 II kvartal -6.0 

 

III 
kvartal -3.3 

 

IV 
kvartal -1.3 

2021 I kvartal 3.3 

 II kvartal 12.5 

 

III 
kvartal 9.2 

 

IV 
kvartal .. 

 
   

Langusfaasiks nimetatakse minimaalselt 2 kvartali pikkust SKP langust, mis vaatlusalusel perioodil oli 
olemas II-IV kvartal 2020, kuid tegemist oli pigem lühiajalise pandeemiast tuleneva šokiga, mitte 
majandustsüklist tuleneva langusfaasiga. Loeks õigeks ka vastust, et majanduslanguse faas andmetes 
eksisteerib. 

 
 


