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VAIDEOTSUS 
avaliku teabe asjas nr 2.1-3/18/3544 

 

 
Otsuse tegija 

 
Andmekaitse Inspektsiooni juhtivinspektor Sirje Biin 
 

Otsuse tegemise aeg ja koht 
 
31.12.2018, Tallinn 
 

 
Vaide esitamise aeg 
 

 
08.11.2018 (registreeritud 09.11.2018) 

Teabevaldaja 

Rail Baltic Estonia OÜ  

aadress: Endla 16, 10142 Tallinn 

e-posti aadress: info@rbe.ee 

 

Vaide esitaja 

MTÜ ARB 

aadress: Mardi talu, Pirgu küla, 79401 Raplamaa 

e-posti aadress: toimkond@avalikultrailbalticust.ee 
 

 
RESOLUTSIOON: 
Avaliku teabe seaduse (AvTS) § 45 lg 1 punkti 1 ning haldusmenetluse seaduse (HMS) § 85 

punkti 4 alusel  
otsustan: 

1) jätta vaie rahuldamata, kuna menetluse käigus on teabevaldaja edastanud tema 

valduses olevad dokumendid ning küsimustele vastamise üle puudub inspektsioonil 

järelevalvepädevus; 

2) teha vaideotsus teatavaks vaide esitajale ja teabevaldajale. 
 
VAIDLUSTAMISVIIDE: 
Vaide esitaja saab käesoleva otsuse vaidlustada 30 päeva jooksul, esitades 

halduskohtumenetluse seadustiku kohase kaebuse Tallinna Halduskohtusse. Vaideotsuse 

tühistamist saab nõuda üksnes koos teabevaldajalt teabe väljastamise nõudega, mis jäi 

vaideotsusega rahuldamata. 
 
 
FAKTILISED ASJAOLUD: 

1. 08.11.2018 esitas vaide esitaja Rail Baltic Estonia tegevuse peale vaide teabenõuete 
mittenõuetekohase täitmise peale. 

2. Kuna vaides esinesid puudused, andis inspektsioon vaide esitajale tähtaja vaides 
esinevate puuduste kõrvaldamiseks 

3. 20.11.2018 kõrvaldas vaide esitaja vaides esinevad puudused ning inspektsioon võttis 
vaide menetlusse 

 
 
VAIDE ESITAJA NÕUE JA PÕHJENDUSED:  
 
Oleme esitanud osaühingule Rail Baltic Estonia (RBE) teabenõudeid Muuga kaubaterminali 

uuringute riigihangete 177780 ja 201411 hankedokumentide ning hankelepingu alusel 
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valminud dokumentide ja muu teabe saamiseks. Meie arvates on teabevaldaja jätnud osa 

küsimusi ja nõudeid korrektselt vastamata. Lisatud on ka asjakohane kirjavahetus.  

Lähtudes ülaltoodust:  

1) Palume kohustada RBE-d väljastama AutoCad ja PDF formaadis joonised, millele viitatakse 

dokumendis: “KS2018-034 Civitta DBEC vastused 110618 küsimustele fnl”. Meie küsitud 

joonised on lõppjoonised, mis on valminud riigihanke tulemusena vastavalt 

hankedokumentidele. (Teabenõue 26.09.18)  

 

2) Palume kohustada RBE-d väljastama meie küsitud lõppversioonid HD Lisa 1 punkti 3.4.2. 

alusel üleantud dokumentidest. (Teabenõue 10.10.18)  

 

3) Palume kohustada RBE-d vastama 10.10.18 esitatud küsimusele:  

 

1) Juhul, kui teil puudub teave selle kohta, kas Civitta Eesti AS on töö vahetulemusi tutvustanud 

kolmandatele osapooltele Tallinna Sadam, Eesti Raudtee jt. ning saanud nendelt kirjalikke 

kommentaare, palume seda kinnitada.  

2) Vastasel juhul soovime teada, millistele teile teadaolevatele osapooltele Civitta Eesti AS töö 

vahetulemusi tutvustas.  

4) Palume kohustada RBE-d väljastama riigihanke 201411 tehnilise kirjelduse lisa 7 "Rail 

Baltica eelprojekti Harjumaa, Raplamaa ja Pärnumaa osa koos töömahtude tabeliga." 

(Teabenõue 31.10.18) Vastus KV2018-065 ei ole kooskõlas AvTS § 9 lg 2 p 8 nõuetega, kuna 

esitatud aadressil ei ole töömahtude tabelit. (Vt ka kiri RB Railile 07.11.18)  
 
 
TEABEVALDAJA PÕHJENDUSED: 
 
Käesolevaga edastame vastused Andmekaitse Inspektsiooni 22.11.2018 esitatud 

järelepärimises nr 2.1.-3/18/3544 toodud küsimustele:  

1. Joonised on üle antud tööde osaks.  

2. Joonised ei ole piiratud teave. Rail Balti Estonia OÜ on Civitta Eesti AS-ga antud küsimust 

uuesti arutanud ning nõustub, et Civitta Eesti AS poolt on ärisaladusena käsitletud üksnes 

vastavate jooniste vaheversioone. Joonised väljastatakse teabenõude esitajale (vt lisa 1).  

3. Teave ei ole piiranguga.  

4. Rail Balti Estonia OÜ eksis Civitta Eesti AS poolt edastatud ärisaladust käsitleva kirja 

tõlgendades ning luges ekslikult ärisaladuse katte all olevaks ka jooniste lõppversioone.  

5. Rail Balti Estonia OÜ eksis Civitta Eesti AS poolt edastatud ärisaladust käsitleva kirja 

tõlgendades ning luges ekslikult ärisaladuse katte all olevaks ka jooniste lõppversioone.  

6. Ligipääsupiirang ei laiene eskiisjooniste lõppversioonile.  

7. Riigihanke „Rail Baltic Muuga kaubaterminali tehniliste lahenduste täpsustamine“ tehnilise 

kirjelduse lisa 7 „Rail Baltica eelprojekti Harjumaa, Raplamaa ja Pärnumaa osa koos 

töömahtude tabeliga“ dokumendid on kättesaadavad järgmise veebiaadressi kaudu: 

https://www.tja.ee/et/valdkonnad-teenused/rail-balticu-eelprojekt-ja-uuringud. Lepingu 2018-

K032 tehnilise kirjelduse lisa 7 „Rail Baltica eelprojekti Harjumaa, Raplamaa ja Pärnumaa 

osa koos töömahtude tabeliga“ tehti töövõtjale kättesaadavaks sama veebiaadressi kaudu. 

Tellija Töövõtjale teisi materjalide edastamiseks ei ole saatnud. Teabevaldaja Rail Baltic 

eelprojektiga seotud materjalide osas sh antud lingi all olevate materjalide osas on Tehnilise 

Järelevalve Amet. 
 
ANDMEKAITSE INSPEKTSIOONI PÕHJENDUSED: 

 

Teabenõude korras teabe küsimine 

 

AvTS § 3 lg 1 kohaselt on avalik teave mis tahes viisil ja mis tahes teabekandjale jäädvustatud 

ja dokumenteeritud teave, mis on loodud või saadud avalikke ülesandeid täites. Seega saab 
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teabenõude korras küsida asutuse valduses olevatest dokumentidest koopiaid kujul nagu need 

on asutusel olemas. Teabenõude korras ei saa teabenõudja nõuda dokumentide väljastamist 

endale sobivas vormis, kui asutusel vastavas vormingus teave puudub. 

 

Samuti ei saa teabenõude korras nõuda küsimustele vastamist, mis nõuab alles vastuse ehk uue 

dokumendi koostamist. Nimelt sätestab AvTS § 23 lg 2 p 5, et kui teabenõudele vastamiseks 

on teavet vaja analüüsida või süstematiseerida, siis loetakse selline teabenõue selgitustaotluseks 

ning selle vastatakse vastavalt märgukirja ja selgitustaotlusele vastamise seadusele. 

Eelnimetatud seaduse üle Andmekaitse Inspektsioon järelevalvet ei teosta. Seega ei kuulu 

inspektsiooni pädevusse küsimustele vastamise üle järelevalve teostamine. 

 

29.09.2018 teabenõude täitmata jätmine 

 

Haldusmenetluse seaduse § 75 kohaselt tuleb vaie haldusaktile või toimingule esitada 30 päeva 

jooksul, kui seadus ei sätesta teisiti, arvates päevast, mil isik vaidlustatavast haldusaktist või 

toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama. 

 

Vaide punkti 1 kohaselt ei ole Rail Baltic Estonia väljastanud 29.09.2018 teabenõudes soovitud 

AutoCad ja PDF formaadis lõppjooniseid. Eelnimetatud teabenõude täitmisest keeldus 

teabevaldaja 03.10.2018. Kuna vaie eelnimetatud küsitud jooniste väljastamata jätmise kohta 

esitati 08.11.2018, siis oli vaide esitamise asjaks vaide esitamise tähtaeg möödunud. Kuna sama 

teavet on uuesti küsitud ka 10.10.2018 teabenõudes ning RBE on eelnimetatud teabenõude 

21.12.2018 täitnud, juhatades vaide esitaja avalikustatud teabe juurde, siin loen teabenõude 

menetluse käigus täidetuks. 

 

10.10.2018 teabenõude täitmata jätmine 

 

10.10.2018 teabenõudes on vaide esitaja palunud väljastada lõppversioonid HD Lisa 1 punkti 

3.4.2. alusel üle antud dokumentidest. RBE keeldus dokumentide väljastamisest põhjusel, et 

dokumentidele on kehtestatud juurdepääsupiirang ärisaladuse kaitseks. Menetluse käigus on 

RBE vaide esitaja soovitud dokumendid uuesti üle vaadanud ja tunnistanud, et eksis Civitta 

Eesti AS poolt edastatud ärisaladust käsitleva kirja tõlgendades ning luges ekslikult ärisaladuse 

katte all olevaks ka jooniste lõppversioonid.  

 

Kuna vaide esitaja on soovinud jooniste lõppversioone, mis ei ole piiranguga teave, siis on RBE 

edastanud vaide esitajale lingi, mille alt on soovitud joonised leitavad. AvTS § 20 p 3 lubab 

lugeda teabenõude täidetuks, kui teabenõudja on juhatatud avalikustatud teabe juurde. 

Eeltoodust tulenevalt loen 10.10.2018 esitatud teabenõude menetluse käigus täidetuks ning 

jätan vaide 10.10.2018 teabenõude (jooniste väljastamata jätmise) täitmata jätmise osas 

rahuldamata. 

 

Vaide esitaja on palunud inspektsiooni kohustada RBE-d. vastama ka 10.10.2018 pöördumises 

esitatud küsimustele. Kuna küsimustele vastamiseks tuleb vastus alles koostada, siis on selles 

osas tegemist selgitustaotlusega, mille üle inspektsioon järelevalvet ei teosta, mistõttu jätan 

vaide küsimustele vastamata jätmise osas rahuldamata. 

 

31.10.2018 teabenõude mittenõuetekohane täitmine 

 

31.10.2018 teabenõudes on vaide esitaja palunud väljastada riigihanke 201411 tehnilise 

kirjelduse lisa 7 "Rail Baltica eelprojekti Harjumaa, Raplamaa ja Pärnumaa osa koos 

töömahtude tabeliga." Vaide esitaja leiab, et vastus KV2018-065 ei ole kooskõlas AvTS § 9 lg 

2 p 8 nõuetega, kuna esitatud aadressil ei ole töömahtude tabelit. RBE on vastuses 

inspektsioonile selgitanud Riigihanke „Rail Baltic Muuga kaubaterminali tehniliste lahenduste 

täpsustamine“ tehnilise kirjelduse lisa 7 „Rail Baltica eelprojekti Harjumaa, Raplamaa ja 
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Pärnumaa osa koos töömahtude tabeliga“ dokumendid on kättesaadavad järgmise 

veebiaadressi kaudu:  

https://www.tja.ee/et/valdkonnad-teenused/rail-balticu-eelprojekt-ja-uuringud. 

Lepingu 2018-K032 tehnilise kirjelduse lisa 7 „Rail Baltica eelprojekti Harjumaa, Raplamaa 

ja Pärnumaa osa koos töömahtude tabeliga“ tehti töövõtjale kättesaadavaks sama 

veebiaadressi kaudu. Tellija Töövõtjale teisi materjalide edastamiseks ei ole saatnud. 

Teabevaldaja Rail Baltic eelprojektiga seotud materjalide osas sh antud lingi all olevate 

materjalide osas on Tehnilise Järelevalve Amet. 

 

Eeltoodust tulenevalt võib aru saada, et RBE on vaide esitajale edastanud kõik tema valduses 

olevad dokumendid. Inspektsioon kontrollis ka eelnimetatud lingi all olevaid dokumente ja 

tuvastas, et sealt on leitavad erinevad töömahtude tabelid 

(https://www.tja.ee/rbfiles/Eelprojekt/07/). Nii näiteks oli ehitustöömahtude tabel leitav 

aadressilt https://www.tja.ee/rbfiles/Eelprojekt/07/5-DR/DOC/RB-EP-07-DR-

F02_Ehitust%f6%f6de_koondmahud.pdf. Eeltoodust tulenevalt jääb inspektsioonile 

arusaamatuks, milliseid töömahtude tabelid vaide esitaja on soovinud, mis ei ole RBE poolt 

edastatud lingi alt leitavad. Kui eelnimetatud tabelid ei ole need, mida vaide esitaja on soovinud, 

siis tuleb vaide esitajal küsida täiendavat teavet Tehnilise Järelevalve Ametilt (TJA), kuna RBE 

selgituste kohaselt on eelnimetatud teabevaldjaks TJA. Samuti saab inspektsioon RBE vastusest 

järelepärimisele aru selliselt, et täiendavaid dokumente/tabeleid töömahtude kohta RBE-l ei ole, 

mistõttu pole võimalik neid ka kohustada vaide esitajale väljastama. Eeltoodust tulenevalt jätan 

vaide töömahtude tabelite väljastamata jätmise osas rahuldamata. 
 
 
 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Sirje Biin 

juhtivinspektor 
peadirektori volitusel 
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