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Tallinna Linnaplaneerimise Ameti 

põhimäärus 

  

  

  

1. Üldsätted 

1.1 Tallinna Linnaplaneerimise Amet (edaspidi amet) on Tallinna Linnavalitsuse 

(edaspidi linnavalitsus) amet. 

1.2 Ameti ametlik nimetus on Tallinna Linnaplaneerimise Amet. 

1.3 Ameti aadress on: Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn. 

1.4 Ametil on Tallinna suure vapi kujutise ja oma nimetusega pitsat, 

dokumendiplangid ning oma arveldusarved. 

1.5 Amet tegutseb talle linnaeelarves ettenähtud vahendite piires. 

1.6 Ameti moodustab, korraldab ümber ja tegevuse lõpetab ning tema põhimääruse 

kinnitab ja teeb selles muudatusi Tallinna Linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul. 

1.7 Ameti struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamine toimub vastavalt riigi ja 

Tallinna õigusaktidele. 

1.8 Amet juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast 

põhimäärusest. 

2. Põhiülesanded 

2.1 Ameti põhiülesanded on: 

2.1.1 linna tehiskeskkonna täiendavaks loomiseks ja säästvaks arenguks soodsate 

sotsiaalsete ja majanduslike tingimuste planeerimine; 

2.1.2 linna arengu, planeerimise ja infrastruktuuri ühtse strateegia väljatöötamine; 

2.1.3 linna arengusuundade väljatöötamiseks vajalike planeeringute ning 

arengukavade koostamise korraldamine ja nende rakendamise kontroll 

planeerimistegevuses; 

2.1.4 linna ja tema mõjupiirkonna seisundi ja arenguvajaduste väljaselgitamiseks 

geoloogiliste, sotsioloogiliste ning muude uuringute, mõõtmiste ja küsitluste 

korraldamine ning nende põhjal linna arengusuundade väljatöötamine; 



2.1.5 linna haljastuse, kujunduselementide ja infosüsteemide korrastamine ning 

nende säästva arengu planeerimine; 

2.1.6 koostöö riiklike ja rahvusvaheliste planeerimis- ja arenguprojektide ning 

programmide raames; 

2.1.7 linna energeetika, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni säästva arengu planeerimise 

koordineerimine; 

2.1.8 planeerimis-, projekteerimis- ja ehitusalase tegevuse korraldamine ning 

piiriettepanekute tegemine ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramisel; 

2.1.9 üld-, detail- ja teemaplaneeringute koostamise ja menetlemise korraldamine; 

2.1.10 kinnisasjade liitmise, jagamise ja piiride muutmise menetlemise korraldamine; 

2.1.11 ehitusprojektide läbivaatamine, ekspertiis ja kinnitamine; 

2.1.12 ehitusjärelevalve teostamine ja ehitiste vastuvõtu korraldamine; 

2.1.13 linna teedevõrgu planeerimise korraldamine; 

2.1.14 maa- ehitus-, planeeringu ja muude ameti põhiülesannete täitmiseks vajalike 

registrite, registrikaartide ja andmekogude pidamine; 

2.1.15 geodeetiliste, kartograafiliste, topograafiliste ja maamõõdutööde ning nende 

tehniliste projektide tellimine, lähteülesannete väljastamine, ekspertiisi ja vastuvõtu 

korraldamine; 

2.1.16 topograafiliste ja temaatiliste plaanide ning kaartide valmistamise 

korraldamine; 

2.1.17 geodeetilise põhivõrgu (sh halduspiiri) järelevalveks ja rekonstrueerimiseks 

vajalike tööde korraldamine; 

2.1.18 kohanime- ja aadressikorraldus; 

2.1.19 ehitus-, kasutus-, lammutus-, ühekordse projekteerimis- ja muude ameti 

põhitegevusest tulenevate erilubade taotluste menetlemise korraldamine; 

2.1.20 ehitusprojektide, geodeesia ja kartograafia ning maareformi läbinud toimikute 

arhiivide pidamine; 

2.1.21 ameti pädevusse kuuluvates küsimustes Tallinna õigusaktide väljatöötamine, 

2.1.22 väärteomenetluse seadustikust tulenevate ülesannete täitmine linnavalitsuse 

volitusel; 

2.1.23 ametile valitsemiseks antud linnavara valdamise, kasutamise ja käsutamise 

korraldamine Tallinna õigusaktidega sätestatud korras. 

2.1.24 osalemine Tallinna kriisireguleerimisplaani koostamisel ja 

kriisireguleerimisplaanis  ametiasutuse vastutusalas olevate ülesannete täitmine. 

(Tvk m 20.06.2005 nr 37 jõust. 01.07.2005) 

2.2 Amet täidab ka teisi talle Tallinna õigusaktidega pandud ülesandeid. 

3. Õigused 



3.1 Ametil on temale pandud ülesannete täitmiseks riigi ja Tallinna õigusaktidega 

sätestatud korras õigus: 

3.1.1 esitada linnavalitsusele ameti pädevusse kuuluvates küsimustes Tallinna 

õigusaktide eelnõusid; 

3.1.2 saada linna teistelt ametiasutustelt, linna ametiasutuste hallatavatelt asutustelt 

ning teistelt juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt andmeid ja informatsiooni, mis on 

vajalikud ametile pandud ülesannete täitmiseks; 

3.1.3 moodustada komisjone ja töögruppe; 

3.1.4 kaasata oma töösse lepingulisel alusel spetsialiste ja eksperte; 

3.1.5 sõlmida oma ülesannete täitmiseks lepinguid; 

3.1.6 osutada juriidilistele ja füüsilistele isikutele tasulisi teenuseid põhimäärusest 

tulenevate ülesannete täitmiseks; 

3.1.7 teha ettepanekuid omavahelise koostöö ja töökorralduse kohta linna 

ametiasutustega; 

3.1.8 teha oma pädevuse piires kohustuslikke ettekirjutusi ja rakendada sanktsioone; 

3.1.9 anda erialaseid konsultatsioone, korraldada õppusi ja seminare, teha 

ekspertiise ja analüüse; 

3.1.10 taotleda ja korraldada koormatiste ja kitsenduste seadmist kinnisasjale, kui 

see on vajalik loodusvarade ja keskkonna hoiuks ning veevarude ja haljastuse 

kaitseks; 

3.1.11 kasutada Tallinna õigusaktidega ametile antud muid õigusi. 

4. Juhtimine 

4.1 Ametit juhib juhataja, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus 

linnapea ettepanekul. Ameti juhataja allub linnavalitsuse liikmete tööjaotuses toodud 

vastava valdkonna linnavalitsuse liikmele. 

(Tvk m 17.05.2007 nr 13 jõust. 24.05.2007) 

4.2 Ameti juhataja: 

(Tvk m 17.05.2007 nr 13 jõust. 24.05.2007) 

4.2.1 juhib ameti tegevust ja vastutab ametile pandud ülesannete täitmise eest; 

4.2.2 annab oma pädevuse piires riigi ja Tallinna õigusaktide alusel ning nende 

täitmiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist; 

4.2.3 esitab linnavalitsusele ettepanekuid ameti struktuuri ja teenistujate koosseisu 

kohta; 

4.2.4 nimetab ametisse ja vabastab ametist ametnikke ning sõlmib, muudab ja 

lõpetab töölepinguid abiteenistujatega; 

4.2.5 määrab kindlaks ameti teenistujate tööülesanded, kohustused ja vastutuse; 

4.2.6 määrab ameti teenistujate lisatasud, preemiad ja toetused; 



4.2.7 sõlmib Tallinna õigusaktidega sätestatud korras lepinguid ja kokkuleppeid; 

4.2.8 käsutab temale antud õiguste piires ameti rahalisi vahendeid ja vara, avab 

arveid pankades ning tagab finantsdistsipliinist kinnipidamise; 

4.2.9 rakendab abinõusid ameti majandusliku ja tehnilise baasi arenguks, 

töötingimuste ajakohastamiseks ning teenistujate kvalifikatsiooni tõstmiseks; 

4.2.10 kinnitab ameti asjaajamise korra, sisekorraeeskirja ja raamatupidamise 

sisekorraeeskirja; 

4.2.11 esindab ametit ilma täiendavate volitusteta suhetes füüsiliste ja juriidiliste 

isikutega. 

 


