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LINNA ELUASEMEKOMISJONI 

PÕHIMÄÄRUS JA TÖÖKORD 

 

 

I ÜLDSÄTTED 

1. Linna eluasemekomisjon (edaspidi komisjon) on Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi 

linnavalitsus) alatine komisjon. 

2. Komisjoni põhimääruse ja töökorra kinnitab ja teeb selles muudatusi linnavalitsus. 

3. Komisjon juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast 

põhimäärusest ja töökorrast. 

II KOMISJONI KOOSSEIS JA TÖÖKORRALDUS 

4. Komisjoni isikulise koosseisu kinnitab linnavalitsus. 

5. Komisjoni koosseisu peavad kuuluma Tallinna Linnavaraametit (edaspidi 

linnavaraamet) kureeriv abilinnapea, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametit (edaspidi 

sotsiaal- ja tervishoiuamet) kureeriv abilinnapea, Tallinna Linnavolikogu (edaspidi 

linnavolikogu) linnavarakomisjoni, sotsiaalhoolekande- ja tervishoiukomisjoni ning 

tarbijakaitsekomisjoni, kõikide linnaosade valitsuste, tagastatud majade omanike 

organisatsiooni esindaja ja nendes majades elavate üürnike organisatsiooni esindaja.  

(Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009) 

6. Komisjoni liige võib isikliku avalduse alusel tagasi astuda. Komisjoni liikme 

volitused lõpevad linnavalitsuse vastava õigusakti jõustumisest. 

7. Komisjoni esimees on linnavaraametit kureeriv abilinnapea. Komisjoni aseesimees 

valitakse komisjoni liikmete hulgast.  

(Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009) 

8. Komisjoni tehnilist tööd korraldab komisjoni sekretär, kes määratakse 

linnavaraameti juhataja käskkirjaga. Komisjoni sekretär ei ole komisjoni liige.  

(Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009) 



9. Komisjoni töövormiks on koosolek. Komisjoni koosolek toimub vastavalt 

vajadusele. 

10. Komisjoni koosoleku kokkukutsumise otsustab komisjoni esimees, tema äraolekul 

komisjoni aseesimees. 

11. Komisjoni koosoleku päevakorra koostab komisjoni sekretär ja selle kinnitab 

komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees. 

12. Komisjoni sekretär teatab komisjoni liikmetele komisjoni koosoleku toimumise aja 

ja koha üldjuhul viis tööpäeva ja päevakorra kaks tööpäeva enne koosoleku 

toimumist. 

13. Komisjoni koosolekut juhatab komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni 

aseesimees. 

14. Komisjoni koosoleku juhatajal on õigus vajaduse korral kutsuda komisjoni 

koosolekust osa võtma isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu. 

15. Kui komisjoni liige ei saa mõjuvatel põhjustel osaleda komisjoni koosolekul, 

teatab ta sellest komisjoni sekretärile hiljemalt enne koosoleku algust. 

16. Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool 

komisjoni koosseisust, sealhulgas komisjoni esimees või aseesimees. 

17. Komisjoni otsus võetakse vastu kohalviibivate komisjoni liikmete 

poolthäälteenamusega. Häälte võrdsuse korral on otsustav koosoleku juhataja hääl. 

18. Komisjoni koosoleku kohta koostatakse protokoll, kuhu märgitakse koosoleku 

toimumise aeg, koosolekul osalenud komisjoni liikmete ja kutsutud isikute nimed, 

koosoleku päevakorra punktid ja nendes vastuvõetud otsused. 

19. Koosolekut protokollib ja protokolli vormistab komisjoni sekretär kolme tööpäeva 

jooksul pärast koosoleku toimumist ning protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja 

ja sekretär. Protokollide säilitamist ja protokollidest väljavõtete tegemist korraldab 

linnavaraamet.  

(Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009) 

20. Komisjoni tehnilist teenindamist ja asjaajamist korraldab linnavaraamet.  

(Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009) 

21. Komisjoni otsused on linnavalitsuse õigusaktide vastuvõtmisel soovitusliku 

iseloomuga. 



22. Komisjoni ülesanded on ettepanekute esitamine linnavalitsusele: 

22.1 asustamata munitsipaal- ja sotsiaaleluruumide linnaosade eluasemekomisjonide 

vahel majutamiseks jaotamise kohta; 

22.2 asustamata eluruumide, mis olid Tallinna linna kui eluruumide erastamise 

kohustatud subjekti omandis Eluruumide erastamise seaduse jõustumise ajal, 

enampakkumisel erastamise kohta; 

22.3 asustamata munitsipaaleluruumide sotsiaaleluruumideks tunnistamise kohta. 

23. Komisjon täidab ka teisi käesoleva põhimääruse ja töökorra ning teiste Tallinna 

õigusaktidega antud ülesandeid. 

24. Komisjonil on õigus: 

24.1 saada linnavaraametilt andmeid linnale kuuluvate asustamata munitsipaal- ja 

sotsiaaleluruumide kohta ja linnaosade valitsustes munitsipaal- ja sotsiaaleluruumi 

üürimist taotlevate isikutena arvele võetute kohta;  

(Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009) 

24.2 saada linna asutustelt oma tööks vajalikke dokumente, õiendeid ja muid 

andmeid; 

24.3 anda arvamusi ja ettepanekuid linna elamusuhteid ja elamumajandust 

käsitlevates küsimustes. 

25. Komisjoni tegevuse lõpetab linnavalitsus. 

III KOMISJONI TÖÖKORD 

26. Linnaosade valitsused esitavad iga kuu viiendaks kuupäevaks andmete 

esitamise kuu esimese kuupäeva seisuga linnavaraametile kõigi nende valitsemisel 

olevate asustamata munitsipaal- ja sotsiaaleluruumide kohta andmed vastavalt 

Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määrusega nr 56 kinnitatud Tallinna linna 

omandis olevate eluruumide kasutamise, käsutamise ja valdamise korra punktile 17.  

(Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009) 

27. Andmed esitatakse elektrooniliselt e-posti kaudu reaalselt majutatavate 

asustamata munitsipaal- ja sotsiaaleluruumide kohta vastavalt väljatöötatud tabeli 

vormile. 

28. Tallinna Kesklinna linnaosa eluasemekomisjonil, Kristiine linnaosa 

eluasemekomisjonil, Mustamäe linnaosa eluasemekomisjonil, Nõmme linnaosa 

eluasemekomisjonil, Pirita linnaosa eluasemekomisonil ja Põhja-Tallinna linnaosa 

eluasemekomisjonil on õigus esitada linnavalitsusele või linnavolikogule ettepanekuid 

kõigi vastava linnaosa valitsemisel olevate asustamata munitsipaaleluruumide üürile 

andmiseks. Haabersti linnaosa eluasemekomisjonile ja Lasnamäe linnaosa 



eluasemekomisjonile peab asustamata munitsipaaleluruum olema eelnevalt 

linnavalitsuse korraldusega eraldatud. 

29. Kui Tallinna Kesklinna Valitsus, Kristiine Linnaosa Valitsus, Mustamäe Linnaosa 

Valitsus, Nõmme Linnaosa Valitsus, Pirita Linnaosa Valitsus ja Põhja-Tallinna 

Valitsus ei soovi tema valitsemisel olevat asustamata munitsipaaleluruumi kasutada 

oma linnaosas arvele võetud eluruumi üürimist taotlevate isikute majutamiseks, 

esitab linnaosa valitsus punktis 26 nimetatud tähtajaks linnavaraametile ettepaneku 

jaotada asustamata munitsipaaleluruum teistele linnaosade eluasemekomisjonidele 

majutamiseks.  

(Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009) 

30. Haabersti Linnaosa Valitsusel ja Lasnamäe Linnaosa Valitsusel on õigus jätta 

esitatud asustamata munitsipaaleluruumidest oma linnaosale majutamiseks ¼, kuid 

mitte vähem kui üks asustamata munitsipaaleluruum. Asustamata 

munitsipaaleluruumide hulgast linnaosale endale jäävate eluruumide osas teeb valiku 

linnaosa valitsus, kelle valitsemisel asustamata eluruum on. Linnaosa valitsusele 

endale majutamiseks jäävatest asustamata munitsipaaleluruumidest informeerib 

linnaosa valitsus linnavaraametit punktis 26 nimetatud tähtajaks.  

(Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009) 

31. Kui Haabersti Linnaosa Valitsusel või Lasnamäe Linnaosa Valitsusel on vajalik 

majutamiseks rohkem kui ¼ tema valitsemisel olevatest asustamata 

munitsipaaleluruumidest, esitab linnaosa valitsus vastava põhjendatud taotluse 

punktis 26 nimetatud tähtajaks linnavaraametile. Samuti esitatakse punktis 26 

nimetatud tähtajaks linnavaraametile taotlus, kui linnaosa valitsusel on vajalik 

eluruume elanike ümberpaigutamiseks, seoses elamute renoveerimisega.  

(Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009) 

32. Arvestades punktides 29, 30 ja 31 tehtud ettepanekuid ja taotlusi ning linna 

eluasemekomisjoni otsust nende rahuldamise kohta määrab linnavaraamet Tallinna 

Kesklinna linnaosa eluasemekomisjonile, Kristiine linnaosa eluasemekomisjonile, 

Mustamäe linnaosa eluasemekomisjonile, Nõmme linnaosa eluasemekomisjonile, 

Pirita linnaosa eluasemekomisjonile ja Põhja-Tallinna linnaosa eluasemekomisjonile 

jaotatavate asustamata munitsipaaleluruumide kvoodi (edaspidi: kvoot).  

(Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009) 

33. Kvoodi määramisel võetakse aluseks asustamata munitsipaaleluruumide ja 

linnaosade valitsustes arvele võetud munitsipaaleluruumi üürimist taotlevate isikute 

arv. Kvoodi määramisel loetakse asustamata munitsipaaleluruumideks Haabersti 



Linnaosa Valitsuse ja Lasnamäe Linnaosa Valitsuse asustamata 

munitsipaaleluruumid väljaarvatud need asustamata eluruumid, mis jäävad nende 

linnaosade eluasemekomisjonidele endale majutamiseks ja asustamata 

munitsipaaleluruumid, mille kohta on Tallinna Kesklinna Valitsus, Kristiine Linnaosa 

Valitsus, Mustamäe Linnaosa Valitsus, Nõmme Linnaosa Valitsus, Pirita Linnaosa 

Valitsus ja Põhja-Tallinna Valitsus teinud ettepaneku jaotada need teistele 

linnaosade eluasemekomisjonidele majutamiseks. 

34. Asustamata munitsipaaleluruumide Tallinna Kesklinna linnaosa 

eluasemekomisjonile, Kristiine linnaosa eluasemekomisjonile, Mustamäe linnaosa 

eluasemekomisjonile, Nõmme linnaosa eluasemekomisjonile, Pirita linnaosa 

eluasemekomisjonile ja Põhja-Tallinna linnaosa eluasemekomisjonile majutamiseks 

jaotamise ettepanekute esitamisel võetakse komisjoni poolt aluseks linnaosa 

valitsusele määratud kvoot. 

35. Sotsiaaleluruumid jäävad sellele linnaosa eluasemekomisjonile majutamiseks, 

millisele linnaosa valitsusele sotsiaaleluruum on linnavalitsuse poolt majutamiseks 

eraldatud. 

36. Kui punktis 35 nimetatud sotsiaaleluruum vabaneb ja linnaosa valitsus ei soovi 

vabanenud sotsiaaleluruumi kasutada oma linnaosas arvele võetud sotsiaaleluruumi 

üürimist taotlevate isikute majutamiseks, esitab linnaosa valitsus linnavaraametile 

punktis 26 nimetatud tähtajaks ettepaneku jaotada asustamata sotsiaaleluruum 

teistele linnaosade eluasemekomisjonidele majutamiseks. Linnavaraamet edastab 

linnaosa valitsuse ettepaneku komisjonile, kes teeb linnavalitsusele ettepaneku, 

millisele linnaosa eluasemekomisjonile asustamata sotsiaaleluruum majutamiseks 

eraldatakse.  

(Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009) 

37. Uutes ja rekonstrueeritud elamutes asustamata munitsipaal- ja 

sotsiaaleluruumide linnaosade eluasemekomisjonide vahel majutamiseks jaotamisel 

võetakse üldjuhul aluseks linnaosade valitsustes arvele võetud munitsipaal- või 

sotsiaaleluruumi üürimist taotlevate isikute arv. 

38. Uutes ja rekonstrueeritud elamutes munitsipaal- või sotsiaaleluruumi vabanemisel 

jääb eluruum majutamiseks sellele linnaosa eluasemekomisjonile, kellele 

munitsipaal- või sotsiaaleluruum majutamiseks eraldati. 

39. Kui punktis 38 nimetatud eluruum vabaneb ja linnaosa valitsus ei soovi 

vabanenud munitsipaal- või sotsiaaleluruumi kasutada oma linnaosas arvele võetud 



munitsipaal- või sotsiaaleluruumi üürimist taotlevate isikute majutamiseks, esitab 

linnaosa valitsus linnavaraametile punktis 26 nimetatud tähtajaks ettepaneku jaotada 

asustamata munitsipaal- või sotsiaaleluruum teistele linnaosade 

eluasemekomisjonidele majutamiseks. Linnavaraamet edastab linnaosa valitsuse 

ettepaneku komisjonile, kes teeb linnavalitsusele ettepaneku, millisele linnaosa 

eluasemekomisjonile vabanenud munitsipaal- või sotsiaaleluruum majutamiseks 

eraldatakse. 

(Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009) 

40. Taotluse eluruumi avalikul enampakkumisel erastamise kohta esitab linnaosa 

valitsus linnaosa eluasemekomisjoni otsuse alusel linnavaraametile.  

(Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009) 

41. Linnavaraamet edastab taotluse eluruumi avalikul enampakkumisel erastamise 

kohta komisjonile.  

(Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009) 

 

42. Taotluse asustamata munitsipaaleluruumi tunnistamiseks sotsiaaleluruumiks teeb 

komisjonile linnaosa eluasemekomisjon, sotsiaal- ja tervishoiuamet või 

linnavaraamet.  

(Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009) 

 

43. Komisjoni otsuste alusel valmistab linnavaraamet ühe nädala jooksul pärast 

komisjoni koosoleku toimumist ette linnavalitsuse korralduse, mis käsitleb 

asustamata munitsipaal- ja sotsiaaleluruumide linnaosade eluasemekomisjonide 

vahel majutamiseks jaotamist ja eluruumide avalikul enampakkumisel erastamist ning 

linnavolikogu otsuse eelnõu, mis käsitleb munitsipaaleluruumide tunnistamist 

sotsiaaleluruumideks.  

(Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009) 

 

 

Toomas Sepp 

Linnasekretär 

 


