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Vastuvõtmine Avaldamine Jõustumine
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Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja Tallinna põhimääruse
§ 52 lõigete 2 ja 7 alusel.

1. peatükk
Üldsätted 

§ 1. Staatus ja nimetus

 (1) Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet (edaspidi amet) on Tallinna linna ametiasutus.

 (2) Ameti ametlik nimetus on:
 1) eesti keeles Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet;
 2) inglise keeles Tallinn Urban Environment and Public Works Department;
 3) vene keeles Tаллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства.

§ 2. Asukoht

 Ameti asukoht on Tallinn.

§ 3. Sümbolid ja eelarvevahendid

 (1) Ametil on Tallinna suure vapi kujutise ja oma nimega pitsat, dokumendiplangid ning ametit teenindavad
arvelduskontod.

 (2) Amet tegutseb talle Tallinna linna eelarves ette nähtud vahendite piires.

§ 4. Ameti moodustamine, ümberkorraldamine, tegevuse lõpetamine ja aruandekohustus

 (1) Ametimoodustabjakorraldabümber,temategevuselõpetab,põhimääruse
kinnitabjasellesteebmuudatusiTallinnaLinnavolikogu(edaspidi linnavolikogu) Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi
linnavalitsus) ettepanekul.

 (2) Amet on aruandekohustuslik linnavalitsuse ees, kes suunab ja koordineerib tema tegevust ning teostab tema
üle seaduses sätestatud korras teenistuslikku järelevalvet.

 (3) AmetjuhindubomategevusesriigijaTallinnaõigusaktidestningkäesolevast
põhimäärusest. Amet rakendaboma tegevusvaldkondadesjaülesannetetäitmisel
kvaliteedijuhtimissüsteemistandarditISO9001jakeskkonnajuhtimissüsteemi standardit ISO 14001.
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Tegevusvaldkond ja ülesanded 

§ 5. Ameti tegevusvaldkond

 Ametitegevusvaldkondonkeskkonna- jalooduskaitsekorraldaminening kommunaalvaldkonda kuuluvate avalike
teenuste osutamine Tallinnas,lähtudes soodsa elukeskkonna tagamise eesmärgist ja säästva arengu põhimõtetest.

§ 6. Ameti ülesanded

 (1) Tegevusvaldkonnast tulenevalt täidab amet järgmisi ülesandeid:
 1) Tallinnalinna(edaspidi linn)avalikultkasutatavatetaristuobjektide, shavalike
teede,sildade,tunnelite,viaduktide,sademeveekanalisatsiooni,avalikeobjektide välisvalgustuse, jalgratta-
ja jalgteevõrgustiku, teemaal asuva haljastuse, parkide, sh ajalooliste parkide, haljasalade, purskkaevude,
monumentaalkunsti objektide ja hüdrotehniliste ehitiste kavandamise, projekteerimise, ehituse, remondi ja
hoolduse korraldamine, sh järelevalve korraldamine;
 2) teemaalelinnamööblijajäätmemahutitepaigaldamisejanendehoolduse korraldamine;
 3) jalgrattaparklate rajamise ja käitamise korraldamine;
 4) linna avalike tualettide haldamine;
 5) linnale kuuluvate ranna- ja kaldakindlustuste haldamine;
 6) linna metsade, haljas- ja rohealade võrgustiku säilitamise, arendamise ja säästliku kasutamise korraldamine;
 7) asendusistutuste organiseerimine sh vajalike projektide koostamine ja järelevalve;
 8) keskkonnajärelevalve tegemine;
 9) koostöös vee-ettevõtjatega linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava elluviimise korraldamine
ja seire;
 10) linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise nõuete täitmise ning kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni
nõuetele vastavuse kontrollimine;
 11) linna kvaliteetse veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuse osutamise korraldamine;
 12) linnatehnotaristujaenergeetikasäästvaarenguplaneerimineTallinna
arengustrateegiajaTallinnaenergeetikakontseptsioonikohaselt,üld- ja
teemaplaneeringutekoostamiseningplaneeringutejaehitusprojektidemenetlemise protsessis;
 13) ametipädevusepiiresenergiasäästutagamisegajakaugküttepiirkonna määramisega seotud tegevuste ja
põhimõtete järgimise korraldamine;
 14) ameti tegevusvaldkonda puudutavate arengukavade, sh linna teehoiukava, teede
arengukava,haljastutegevuskava,keskkonnastrateegia,ühisveevärgija - kanalisatsiooni jt linna tehnotaristu
arengukavade kavandamise, koostamise ja elluviimise korraldamine;
 15)
[Kehtetu - RT IV, 04.09.2021, 2- jõust. 07.09.2021]
 16)
[Kehtetu - RT IV, 04.09.2021, 2- jõust. 07.09.2021]
 17) linnasprojekteeritavateavalikultkasutatavateteede,parklatejatehnoehitiste projekteerimistingimuste
koostamine ja väljastamine;
 18) üld-,teema- jadetailplaneeringute,tee- ja tänavavalgustusehituse jt projektide kooskõlastamine;
 19) ehitusprojektide, ehitus- ja kasutuslubade menetluses arvamuse andmine haljastu- ja tehnotaristu
küsimustes;
 20) tänavakaubanduse, reklaami, avalike ürituste jt lubade kooskõlastamine;
 21) kaevetöölubade, puude raielubade, linnatänavatel erakorraliseks veoks ja sõiduks
tasulisteerilubadejamuudeametitegevusvaldkonnagaseotudlubadetaotluste menetlemine, lubade andmine,
peatamine ja tühistamine;
 22) järelevalve kaeve- ja avariitööde üle;
 23) teeregistrijamuudeametipõhiülesannetetäitmiseksvajalikeregistriteja andmekogude pidamine;
 24) planeerimisseaduse § 131 kohaste avalikuks kasutamiseks ette nähtud ehitiste ehitamineja/
võiplaneerimisseaduse§131lõikes1nimetatudhalduslepingute koostamine, sõlmimine, muutmine, lõpetamine
ja järelevalve, millega huvitatud isik võtab planeerimisseaduse § 131 lõikes 1 nimetatud kohustuse
detailplaneeringukohasterajatisteväljaehitamiseksvõisellegaseotudkulude täielikuks või osaliseks kandmiseks;
 25) ettepanekute tegemine linna looduse eripära, kultuuri, asustust ja maakasutust esindavate
väärtuslike maastike või nende üksikelementide kaitse alla võtmiseks ja kasutamise
tingimustemääramiseksninglinnakaitseallavõetudobjektide valitsemine;
 26) veehaaretekaitsejasäästlikukasutamisekorraldaminejaveehaarete, puurkaevude ning puuraukude
rajamistaotluste menetlemine ja seisukohtade esitamine;
 27) linna veekogude ja märgalade kasutamise ja kaitse korraldamine;
 28) linnakoostatavatearengukavade,üld-,teema- jadetailplaneeringutepuhul keskkonnamõju strateegilise
hindamise korraldamine;
 29) välisõhu mürakaardi, välisõhu strateegilise mürakaardi ja välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava
koostamise korraldamine;
 30) õhukvaliteedi parandamise kava koostamine;
 31) koertejakassideregistreerimisejalemmikloomadegaseonduvateprobleemide ennetamise korraldamine;
 32) hulkuvate koerte ja kasside püüdmise, hoidmise ja omanikule tagastamise või uuele omanikule üleandmise
ning omanikuta looma hukkamise korraldamine;
 33) omastetavõiavalikuskohasleitudsurnusündmuskohastäravedamise korraldamine;
 34) omasteta või tundmatu isiku matmise korraldamine;
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 35) kaasaegsetemaastikuarhitektuursetelahendustetoomineplaneeringutesseja
projektidesseninginnovatiivsetejalooduspõhistelahendustekasutuselevõtu koordineerimine;
 36) õigusvastaselt määritud linnavara puhastamine;
 37) ameti tegevusvaldkonda puudutavate teadus- jauurimistöödekoostamise korraldamine;
 38) ameti hallatava asutuse arengusuundade kujundamine, töö koordineerimine ja järelevalve ning ettepanekute
tegemine linnavalitsusele ametihallatavateasutuste asutamiseks ja ümberkorraldamiseks ning nende tegevuse
lõpetamiseks;
 39) ametihallatavaasutusejuhivabaametikohatäitmiseksavalikukonkursi korraldamine;
 40) ametihallatavateasutustejuhtidenõustamineningvajadusekorral nende koolituse koordineerimine;
 41) ametitegevusvaldkonnagaseotudlinnavalitsusealatistejaajutistekomisjonide ning töörühmade töö
korraldamine;
 42) Euroopa Liidu ning era- ja avaliku sektori vahendite taotlemine ameti eesmärkide täitmiseks ja nende
vahendite kasutamise korraldamine;
 43) ametilevalitsemiseksantudlinnavaravaldamise,kasutamisejakäsutamise korraldamine Tallinna õigusaktides
sätestatud korras;
 44) ameti pädevusse kuuluvates küsimustes Tallinna õigusaktide väljatöötamine;
 45) väärteomenetluseseadustikusttulenevateülesannetetäitminelinnavalitsuse volitusel;
 46) linna haljastus- ja heakorratööde korraldamine ja koordineerimine;
 47) haljastute ja kalmistute korrashoiu ja hoolduse korraldamine;
 48) avalike lastemänguväljakute võrgustiku arendamine, nende rajamine ja hooldus;
 49) koerte jalutusplatside ja ujutamiskohtade võrgustiku arendamine, nende rajamine ja hooldus;
 50) parkide ja haljasalade ühtse infosüsteemi väljatöötamine ja rakendamine;
 51) lõhnaaineesinemisevähendamisekava,saasteaineteheitevähendamise tegevuskavajt
ametitegevusvaldkondakuuluvatekavadekohtaarvamuse kujundamine ja esitamine;
 52) metsateatistekohtaseisukoha,arvamusejmkujundaminejaesitaminening vajaduse korral esitatud metsateatiste
kooskõlastamine;
 53) ametipädevusepiiresettepanekuteesitamineriigijalinnavaldkondlike arengukavade eelnõude koostamiseks;
 54) keskkonnakaitseliste uuringute, mõõtmiste ja küsitluste korraldamine ning nende põhjal linna
arengusuundade väljatöötamises osalemine;
 55) ettepanekute tegemine ranna ja kalda ehituskeeluvööndi muutmiseks;
 56) projekteerimistingimuste taotluste või ehitusprojektide läbivaatamise põhjal otsuse tegemine
keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise kohta;
 57) arengukavadele, planeeringutele ja projektidele keskkonnakaitsenõuete esitamine ning seatud
keskkonnakaitseliste tingimuste ja nõuete täitmise kontrollimine;
 58) komplekslubadele, geoloogilistele uuringulubadele, maavara kaevandamislubadele,vee-
erikasutuslubadele,õhusaastelubadelejamuudele seadustega sätestatud keskkonnalubadele linna seisukohtade
esitamine;
 59) keskkonnaseire ja analüüs;
 60) keskkonnateadlikkuse, säästva arengu ja keskkonnahoidliku tarbijamentaliteedi propageerimine, isikute
nõustamine keskkonda mõjutavate otsuste tegemisel;
 61) avalikkuse kaasamise, keskkonnakasvatuse ja -hariduse ning teavitamise alase tegevuse korraldamine.

 (2) Amettäidabteisiülesandeid,mistulenevadõigusaktidestjaonseotudameti tegevusvaldkonnaga.

3. peatükk
Ameti õigused 

§ 7. Ameti õigused

 Ametil on oma ülesannete täitmiseks riigi ja Tallinna õigusaktides sätestatud korras õigus:
 1) esitadalinnavalitsuseleametipädevussekuuluvatesküsimustesTallinna õigusaktide eelnõusid;
 2) saada ametile pandud ülesannete täitmiseks vajalikke andmeid ja teavet teistelt linna asutustelt ning
juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt, sh linna osalusega äriühingutelt, sihtasutustelt ja mittetulundusühingutelt;
 3) tehaomategevusvaldkonnaraameskoostöödteisteasutuste,isikuteja organisatsioonidega;
 4) kontrollida ameti hallatavate asutuste tegevuse õiguspärasustningotstarbekust kõigis valdkondades;
 5) moodustada komisjone ja töörühmi;
 6) kaasata oma töösse spetsialiste ja eksperte;
 7) sõlmida oma ülesannete täitmiseks lepinguid;
 8) osutada juriidilistele ja füüsilistele isikutele tasulisi ja tasuta teenuseid ja müüa kaupu põhimäärusest
tulenevate ülesannete täitmiseks;
 9) teha ettepanekuid koostöö ja töökorralduse kohta linna asutustega;
 10) osaleda oma tegevusvaldkonna raames riiklikes ja rahvusvahelistes projektides, programmides ja koostöös;
 11) anda oma tegevusvaldkonda puudutavaid konsultatsioone, korraldada õppusi ja seminare;
 12) teha ettepanekuid ameti esindaja nimetamiseks ameti tegevusvaldkondade hulka kuuluva põhitegevusalaga
linna äriühingu või linna osalusega äriühingu ning ameti tegevusvaldkondade hulka kuuluva eesmärgiga
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linna sihtasutuse või linna osalusega sihtasutuse nõukogusse ja auditikomiteesse ning linna osalusega
mittetulundusühingu juhatusse ja auditikomiteesse;
 13) tehaomapädevusepiiresettekirjutusijarakendadasunnivahendeidvõi sanktsioone seaduses sätestatud alustel;
 14) kasutada Tallinna õigusaktides ametile antud muid õigusi.

4. peatükk
Juhtimine ja struktuur 

§ 8. Ameti juhataja

 (1) Ametit juhib juhataja, kelle nimetab ametikohale ja vabastab teenistusest linnavalitsus linnapea ettepanekul.
Ameti juhataja allub linnavalitsuse liikmete tööjaotuses toodud asjaomase valdkonna linnavalitsuse liikmele.

 (2) PõhimäärusessätestatudülesannetetäitmiseksametijuhatajariigijaTallinna õigusaktides sätestatud korras:
 1) juhib ja korraldab ameti tegevust ning vastutab ametile pandud ülesannete täitmise eest;
 2) annab oma pädevuse piires riigi ja Tallinna õigusaktide alusel ning nende täitmiseks käskkirju ja kontrollib
nende täitmist;
 3) esitab linnavalitsusele ettepanekuid ameti struktuuri ja teenistujate koosseisu kohta;
 4) nimetab ametnikke ametikohale ja vabastab neid teenistusest ning sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid
töötajatega;
 5) määrab kindlaks ameti teenistujate tööülesanded, kohustused ja vastutuse ning kinnitab ametijuhendid;
 6) määrab ameti teenistujatele lisatasusid, preemiaid ja toetusi;
 7) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid hallatavate asutuste juhtidega või korraldab seda tegevust ja täidab
teisi tööandja õigusi ja kohustusi;
 8) teebtehinguidjasõlmibkokkuleppeidametilepandudülesannetetäitmiseks
linnaeelarvesselleksettenähtudvahenditepiiresjatagabametihaldusalas
finantsdistsipliinistkinnipidamise,sheelarvevahenditesihipärasejaotstarbeka
kasutamisekinnitatudeelarvepiiresningeelarveskavandatudtuludetäitmiseja laekumise;
 9) vastutab ameti eelarvevahendite sihipärase kasutamise eest, ameti valdusesse
antudlinnavarasäilimisejaheaperemehelikukasutamiseeest,ametihaldusala eelarve projekti koostamise,
raamatupidamise korraldamise ning raamatupidamisaruannete,eelarvetäitmisearuannetejamuudesriigijaTallinna
õigusaktides ning lepingutes sätestatud aruannete koostamise ja esitamise eest;
 10) rakendab abinõusid ameti majanduslike ja tehniliste võimaluste parandamiseks, töötingimuste
ajakohastamiseks ning teenistujate kutseoskuste täiendamiseks;
 11) kinnitab ameti asjaajamiskorra ja töökorralduse reeglid;
 12) esindab ametit ilma lisavolitusteta suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega. Ameti juhataja võib volitada
teisi isikuid esindama ametit temale antud pädevuse piires;
 13) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud Tallinna õigusaktidega.

 (3) Ameti juhataja äraolekul asendab teda ameti juhataja asetäitja, nende äraolekul ameti juhataja määratud
ametnik.

§ 9. Struktuur ja teenistujate koosseis

 (1) Ameti struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitab linnavolikogu.

 (2) Ameti struktuuriüksused on osakonnad, mille täpsemad ülesanded ja pädevus
määratakseametijuhatajakinnitatavateosakondadepõhimäärustejaameti juhtimissüsteemi käsiraamatuga.

5. peatükk
Rakendussätted 

§ 10. Tallinna Transpordiameti põhimääruse muutmine

 [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 11. Põhimääruse kehtetuks tunnistamine

 [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 12. Määruse jõustumine

 
 1) Määrus jõustub 2019. aasta 1. juunil;
 2) Määruse § 6 lõike 1 punkt 52 jõustub 2020. aasta 1. septembril
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