
 

TALLINNA KOMMUNAALAMETI 
TEGEVUSARUANNE 2015 JA 

PRIORITEEDID 2016 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Mai 2016 
 



Tallinna Kommunaalameti tegevusaruanne 2015 ja prioriteedid 2016 
 

Lk 2 

SISUKORD 
 
1 SISSEJUHATUS ............................................................................................................. 5 
1.1 AJALUGU ............................................................................................................................... 5 
1.2 AMETI ÜLESANDED ............................................................................................................ 6 
1.2.1. Teed ............................................................................................................................. 8 
1.2.2. Kergliiklusteed ............................................................................................................. 8 
1.2.3. Tallinna teede ja tänavate puhastus ............................................................................ 8 
1.2.4. Tänavavalgustus .......................................................................................................... 9 
1.2.5. Kommunikatsioonid ..................................................................................................... 9 
1.2.6. Registrid ....................................................................................................................... 9 
1.2.7. Hallatavad asutused .................................................................................................. 10 
2 AMETI TEGEVUSTE ALUSED ................................................................................. 13 
2.1 JUHTIMISSÜSTEEM ........................................................................................................... 13 
2.2 JUHINDUMINE ÕIGUSAKTIDEST ................................................................................... 13 
3 AMETI 2015. AASTA TEGEVUSARUANNE ........................................................... 14 
3.1 AMETIASUTUSE JA TEMA HALDUSALA ORGANISATSIOON .................................. 14 
3.1.1. Kommunaalamet ........................................................................................................ 14 
3.1.2. Juhtimine ................................................................................................................... 14 
3.1.3. Personalitöö ............................................................................................................... 15 
3.1.4. Juriidika ..................................................................................................................... 15 
3.1.5. Välissuhted ................................................................................................................. 15 
3.1.6. Koolitus ja enesetäiendamine .................................................................................... 15 
3.2 TEGEVUSTULUD ................................................................................................................ 16 
3.2.1. Veolubade väljastamine ............................................................................................. 17 
3.3 TEGEVUSKULUD ............................................................................................................... 17 
3.3.1. Teed ja tänavad ......................................................................................................... 19 
3.3.1.1. Teerajatiste korrashoid ........................................................................................................... 19 
3.3.1.2. Liikluskahjude menetlemine .................................................................................................. 19 
3.3.1.3. Teerajatiste puhastamine ........................................................................................................ 19 
3.3.1.4. Teeregister.............................................................................................................................. 21 
3.3.1.5. Tänavavalgustus ..................................................................................................................... 22 
3.3.2. Heakord ..................................................................................................................... 22 
3.3.2.1. Haljastus ................................................................................................................................. 23 
3.3.2.2. Lillefestivali korraldamine ..................................................................................................... 25 
3.3.3. Muud eelarvepositsioonid .......................................................................................... 25 
3.3.3.1. Vesi ja kanalisatsioon ............................................................................................................ 25 
3.3.3.2. Sademetevee teenus ............................................................................................................... 26 
3.3.3.3. Tuletõrjehüdrantidest veevõtmise teenus ............................................................................... 26 
3.3.3.4. Kriisireguleerimine ja eraldised Põhja-Eesti Päästekeskusele ............................................... 26 
3.3.3.5. Vetelpääste avalikes supelrandades ....................................................................................... 27 
3.3.3.6. Jalakäijate tunnelite hooldus .................................................................................................. 27 
3.3.3.7. Harju tänava jääväljak ............................................................................................................ 28 
3.3.3.8. Jalgrattaparklad ...................................................................................................................... 29 
3.3.3.9. Ajutised välikäimlad .............................................................................................................. 29 
3.3.3.10. Muud heakorrakulud .............................................................................................................. 30 
3.3.3.11. Projekt „Hoovid korda“ ......................................................................................................... 32 
3.3.3.12. Projekt „Fassaadid korda“ ...................................................................................................... 33 
3.3.3.13. Osalemine projektides, sh välisprojektides ............................................................................ 34 



Tallinna Kommunaalameti tegevusaruanne 2015 ja prioriteedid 2016 
 

Lk 3 

3.3.3.14. Uuringud ................................................................................................................................ 36 
3.4 INVESTEERINGUD ............................................................................................................. 37 
3.4.1. Välisrahastusega investeerimisprojektid ................................................................... 38 
3.4.2. Välisrahastuseta teede kapitaalremont ja rekonstrueerimine ................................... 41 
3.4.2.1. Kvartalisiseste teede kapitaalremont ...................................................................................... 46 
3.4.2.2. Tänavavalgustuse ehitus ja renoveerimine ............................................................................ 46 
3.4.2.3. Kergliiklusteed ....................................................................................................................... 46 
3.4.3. Kultuur ....................................................................................................................... 46 
4 KOMMUNAALAMETI EESMÄRGID 2016. EELARVEAASTAL ....................... 48 
4.1 TEGEVUSKULUDE EELARVE 2016 ................................................................................. 48 
4.2 INVESTEERINGUTE EELARVE 2016 ............................................................................... 49 
4.3 EHITUSE JA JÄRELEVALVE OSAKOND ........................................................................ 50 
4.3.1. 2016. aasta olulisemad prioriteedid .......................................................................... 50 
4.3.2. Teede kapitaal- ja taastusremondi 2016.a. objektilise kava elluviimine ................... 51 
4.3.2.1. Teede rekonstrueerimine ja kapitaalremont ........................................................................... 51 
4.3.3. Tänavavalgustus ........................................................................................................ 51 
4.3.4. Muud osakonna tegevused: ....................................................................................... 52 
4.4 INSENERIOSAKOND .......................................................................................................... 52 
4.4.1. Osakonna tegevused 2016. aastaks: .......................................................................... 52 
4.4.2. Tänavavalgustus ........................................................................................................ 53 
4.4.3. Vesi ja kanalisatsioon ................................................................................................ 53 
4.4.4. Eelnõude ettevalmistamine ........................................................................................ 53 
4.4.5. Kriisireguleerimine .................................................................................................... 53 
4.5 HOOLDUSOSAKOND ......................................................................................................... 54 
4.5.1. Linnapuhastus ................................................................................................................ 54 
4.5.2. Eelnõude ettevalmistamine ............................................................................................. 55 
4.5.3. Harju tänava jääväljak ................................................................................................... 55 
4.5.4.  Jalgrattaparklad ............................................................................................................ 55 
4.5.5. Jalgrattakaardid ............................................................................................................. 55 
4.5.6. Rannavalve teenus .......................................................................................................... 56 
4.5.7. Tunnelite hooldus ........................................................................................................... 56 
4.5.8. Avalikud käimlad – Komandandi aias asuva käimla  hooldus ....................................... 57 
4.5.9. Ajutised välikäimlad ....................................................................................................... 57 
4.5.10. Teemaa haljastus .......................................................................................................... 57 
4.5.11. Konkursside korraldamine ........................................................................................... 57 
4.5.12. Hooldusremont ............................................................................................................. 58 
4.5.13. Liikluskahjude menetlemine ......................................................................................... 59 
4.5.14. Kadrioru Park .............................................................................................................. 59 
4.6 KAEVETÖÖDE OSAKOND ................................................................................................ 60 
4.6.1. Osakonna peamised tegevused aastal 2016 ................................................................... 61 
4.7 PROJEKTIDE JA UURINGUTE OSAKOND ...................................................................... 61 
4.7.1. Osakonna peamised tegevused 2016. aastaks ................................................................ 61 
4.7.2. Investeeringutega seotud välis- ja siseriikliku rahastusega projektide juhtimine ......... 62 
4.7.3. Tegevuskuludega seotud projektide toetuste menetlemine ............................................. 62 
4.7.4. Välis- ja siseriikliku rahastusega projektide ettevalmistamine ja projektides osalemine63 
4.7.5. Ameti tegevuseks vajalike uuringute info kogumine ja edastamine uuringute 



Tallinna Kommunaalameti tegevusaruanne 2015 ja prioriteedid 2016 
 

Lk 4 

infosüsteemi ....................................................................................................................... 66 
4.7.6. Ameti valdkonda kajastavate arengudokumentide kaasajastamisel osalemine ............. 66 
4.8 REGISTRIOSAKOND .......................................................................................................... 67 
4.8.1. Osakonna prioriteedid aastal 2016 ................................................................................ 67 
4.9 TEEDE JA TEHNORAJATISTE OSAKOND ...................................................................... 67 
4.9.1. Osakonna põhilised eesmärgid 2016.aastal ................................................................... 68 
4.10 ÖKONOOMIKAOSAKOND ................................................................................................ 68 
4.10.1. Eelarvestamine ............................................................................................................. 68 
4.10.2. Ressursijuhtimine ......................................................................................................... 69 
4.11 KANTSELEI.......................................................................................................................... 70 
5 LÕPPSÕNA ................................................................................................................... 71 
Lisa 1 ........................................................................................................................................ 72 
 
         

 



Tallinna Kommunaalameti tegevusaruanne 2015 ja prioriteedid 2016 
 

Lk 5 

1 SISSEJUHATUS 
 
1.1 AJALUGU 
Tallinna rae ja seejärel Tallinna Linnavalitsuse struktuur on läbi aegade korduvalt 
muutunud. Näiteks Tallinna Linnamõisate Komisjoni materjalid algavad 1681. aastast ja 
Tallinna Linna Sadamakomisjoni materjalid 1858. aastast. Linnavalitsuse struktuuri 
mõjutasid oluliselt 1888. aasta politseireform ning 1889. aasta kohtureform. Linnavalitsusele 
allutati linnavolikogu ja linnavalitsuse ühine kantselei, turuhindade kontor, tehniline 
osakond, politseivalitsus, linnakassa, majanduse, teedeehituse, hoolekande, korterite, 
tuletõrje, bulvarite, tervishoiu, valgustuse, veevarustuse jmt alalised komisjonid ja mitu 
ajutist komisjoni.  

Ajapikku linnavalitsuse struktuur täienes ning omaaegsete komisjonide asemele moodustati 
märksa arvukama töötajaskonnaga osakondi. Kommunaalmajanduse seisukohast oli neist 
olulisim 1918. aastal moodustatud Tallinna Linnavalitsuse Ehitusosakond, mille alusel 1940. 
aastal moodustati suurem osa Tallinna Linna TSN TK Kommunaalmajanduse Osakonnale 
allunud ettevõtteid. 

Aastatega juurdunud kommunaalmajanduse mõiste jäi kasutusele isegi pärast Eesti 
iseseisvuse taastamist, mil nõukogudepärased asutused ümber nimetati. See ei olnud 
juhuslik – küllap vastab kommunaalmajandus paremini sisulisele tegevusele kui varasemad 
nimetused. 

Selle ametkonna erakordset tähtsust näitab ka suur töötajate arv. 1941. aasta suvel töötas 
linna kommunaalmajanduse süsteemis kokku 14 000 töötajat. Töötajaskond oli nii suur 
seetõttu, et KMO-le allutati hulk natsionaliseeritud ettevõtteid. Ka pärast sõda moodustati 
Tallinna TSN TK alluvuses järk-järgult ettevõtteid, mis allutati 1944. aastal taastatud KMO-
le. Selle osakonna kõik allasutused olid paratamatult pikka aega seotud sõjakahjustuste 
likvideerimisega. Ka mehhanismide vähesus, vahelülide rohkus, liiduvabariigi pealinna 
staatus jm asjaolud mõjutasid suure töötajate arvuga ametkonna kujunemist. Ainuüksi 1945. 
aastani KMO-le allunud elamute valitsuse süsteemis oli paar tuhat töötajat. 1944. aasta 
sügisel töötas KMO-le allunud ettevõtetes kokku 5775 inimest.  

Tallinna Linna Kommunaalmajanduse osakond loodi Tallinna Linna Töörahva Saadikute 

Nõukogu Täitevkomitee juurde 1944. a. 

Kommunaalmajanduse osakonnale allutati alljärgnevad ettevõtted ja asutused 1944. a: 

 Tallinna Linna Hotellitrust; 
 Tallinna Gaasi ja Veevarustuse Trust; 
 Keskkütte- ja Veevarustuse Kontor "Hüdraulika"; 
 Tallinna Linna Saunade ja Pesumajade Trust; 
 Linna Reklaamkontor; 
 Maa- ja Metsa osakond; 
 Tallinna Linna Heakorratrust; 
 Tallinna Linna Ehituse ja Remondi Trust; 
 Tallinna Linna Elamutevalitsus; 
 Tallinna Linna Pandimaja; 
 Tallinna Linna Transportkontor; 
 Tallinna Linna Liiklustrust; 
 Tallinna Linna Küttetrust. 
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1945. a lahkusid Tallinna Linna TSN TK Kommunaalmajanduse osakonna alluvusest: 

 Tallinna Linna Elamutevalitsus; 
 Keskkütte ja Veevarustuse Kontor "Hüdraulika"; 
 Maa- ja Metsa osakond; 
 Tallinna Linna Ehituse ja Remonttööde Trust; 
 Tallinna Linna Küttetrust; 
 Tallinna Linna Transportkontor. 

Sõjajärgsel perioodil oli Kommunaalmajanduse osakonna ülesandeks ülalnimetatud asutuste 
ja ettevõtete töö juhtimine ja kontrollimine. Tallinna Linna TSN TK 26. jaanuari 1968 
otsusega nr 21 nimetati Tallinna Kommunaalmajanduse osakond Tallinna Linna TSN TK 
Kommunaalmajanduse Valitsuseks. Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1989. a otsusega 
nimetati Tallinna Linna RSN Täitevkomitee ümber Tallinna Linnavalitsuseks. Tallinna 
Linnavalitsuse 28. septembri 1990. a määrusega nr 178 nimetati Tallinna 

Kommunaalmajanduse Valitsus ümber Tallinna Kommunaalametiks. Tallinna 
Linnavolikogu määruse 9. detsember 2004 nr 43 korraldati alates 1. jaanuarist 2005 Amet ja 
Tallinna Transpordi- ja Keskkonnaamet ümber Tallinna Keskkonnaametiks, Ametiks ja 
Tallinna Transpordiametiks. 

Alates 1945. aastast on Tallinna Kommunaalametil olnud 16 juhatajat. 

 
1.2 AMETI ÜLESANDED 
Tallinna Kommunaalameti (edaspidi amet) põhimääruse kohaselt on ameti ülesanded 
tegevusvaldkondade raames järgmised: 

1) Tallinna linna (edaspidi linn) avalikke teenuseid pakkuvate infrastruktuuriobjektide, sh 
avalike teede, sildade, tunnelite, viaduktide, sademeveekanalisatsiooni, avalike objektide 
välisvalgustuse, jalgratta- ja jalgteevõrgustiku, teemaal asuva haljastuse, parkide, sh 
ajalooliste parkide, haljasalade, purskkaevude, monumentaalkunstiobjektide ja 
hüdrotehniliste ehitiste kavandamise, projekteerimise, ehituse, remondi ja hoolduse 
korraldamine; 
2) teemaale linnamööbli ja jäätmemahutite paigaldamise ja nende hoolduse korraldamine; 
3) linna tehnilise infrastruktuuri ja energeetika säästva arengu planeerimine Tallinna 
arengustrateegia ja linna energeetikakontseptsiooni kohaselt, üld- ja teemaplaneeringute 
koostamise ning planeeringute ja ehitusprojektide menetlemise protsessis; 
4) jalgrattaparklate rajamise ja käitamise korraldamine; 
5) linna avalike tualettide haldamine; 
6) linna haldusterritooriumil asuvates supluskohtades rannapäästeteenuse korraldamine; 
7) linnale kuuluvate sadamarajatiste ja kaldakindlustuste haldamine; 
8) koostöös vee-ettevõtjatega linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 
elluviimise korraldamine ja seire; 
9) linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise nõuete täitmise ning ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooniga ühendatava kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni nõuetele vastavuse 
kontrollimine; 
10) linna veehaarde kaitse ning kvaliteetse veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuse osutamise 
korraldamine; 
11) ameti pädevuse piires energiasäästu tagamisega ja kaugküttepiirkonna määramisega 
seotud tegevuste ja põhimõtete järgimise korraldamine; 
12) ameti tegevusvaldkonda puudutavate arengukavade, sh linna teehoiukava, teede 
arengukava, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni jt linna tehnilise infrastruktuuri arengukavade 

https://www.riigiteataja.ee/akt/420062013004?leiaKehtiv
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kavandamise, koostamise ja elluviimise korraldamine; 
13) ameti pädevuse piires ettepanekute esitamine riigi ja linna valdkondlike arengukavade 
eelnõude koostamiseks; 
14) ameti tegevusvaldkonda puudutavate teadus- ja uurimistööde koostamise korraldamine; 
15) ameti hallatava asutuse arengusuundade kujundamine, töö koordineerimine ning 
järelevalve teostamine; 
16) linnas projekteeritavate teede ja ehitiste projekteerimistingimuste koostamine ja 
väljastamine; 
17) üld-, teema- ja detailplaneeringute, tee- ja tänavavalgustusehituse jt projektide 
kooskõlastamine; 
18) ehitusprojektide ehituslubade menetlemine tehnilise infrastruktuuri seisukohalt; 
19) tänavakaubanduse, reklaami, avalike ürituste jt lubade kooskõlastamine; 
20) kaevetöölubade, linnatänavatel erakorraliseks veoks ja sõiduks tasuliste erilubade ja 
muude ameti põhitegevusest tulenevate lubade taotluste menetlemine, andmine, peatamine 
ja tühistamine; 
21) järelevalve kaeve- ja avariitööde üle; 
22) teeregistri ja muude ameti põhiülesannete täitmiseks vajalike registrite ja andmekogude 
pidamine; 
23) planeerimisseaduse § 131 ning Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lõike 1 kohaste teede 
ja tehnovõrkude valmisehitamise lepingute koostamine, sõlmimine ja järelevalve; 
24) linnavalitsuse kommunaalvaldkonna alatiste ja ajutiste komisjonide ning töögruppide 
töö korraldamine; 
25) linna hädaolukorra riskianalüüsi ja hädaolukorra lahendamise plaani koostamine, 
Tallinna Abikeskuse telefoni 1345 töö tagamine linna ja riigi vahelise halduslepingu 
kohaselt, linna kriisireguleerimise struktuuriüksuste töö ning kriisireguleerimisõppuste ja -
koolituste korraldamine; 
26) elutähtsate teenuste toimepidevuse korraldusega seonduvate ülesannete täitmine, sh 
elutähtsate teenuste osutajate nõustamine, elutähtsate teenuste osutajate koostatud 
toimepidevuse riskianalüüside ja toimepidevuse plaanide läbivaatamine ja kontrollimine, kas 
need vastavad Siseministeeriumi juhendmaterjalidele, Siseministeeriumile ülevaadete 
koostamine elutähtsate teenuste toimepidevuse korralduse seisust; 
27) Euroopa Liidu ning era- ja avaliku sektori vahendite taotlemine ameti põhiülesannete 
täitmiseks ja nende vahendite kasutamise korraldamine; 
28) ameti pädevuse piires teiste kohaliku omavalitsuse üksuste, valitsusasutuste, 
sihtasutuste, mittetulundusühingute, ettevõtlus- ja tarbijaorganisatsioonidega ning teiste 
riikide asjaomaste asutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega koostöö tegemine; 
29) kommunaalvaldkonna koolituste korraldamine; 
30) ametile valitsemiseks antud linnavara valdamise, kasutamise ja käsutamise korraldamine 
linna õigusaktides sätestatud korras; 
31) ameti pädevusse kuuluvates küsimustes linna õigusaktide eelnõude väljatöötamine; 
32) väärteomenetluse seadustikust tulenevate ülesannete täitmine linnavalitsuse volitusel; 
33) ettekirjutuste tegemine ning asendustäitmise ja sunniraha rakendamine oma 
tegevusvaldkonna  raames. 

Amet täidab teisi talle riigi ja linna õigusaktidega pandud ülesandeid. 

Kommunaalvaldkonda kuuluvad peamised avalikud teenused mida amet osutab, lähtudes 
soodsa elukeskkonna tagamise eesmärgist ja säästva arengu põhimõtetest, on kirjeldatud 
järgmistes alapunktides. 



Tallinna Kommunaalameti tegevusaruanne 2015 ja prioriteedid 2016 
 

Lk 8 

1.2.1. Teed 
Seoses autostumise kiire kasvuga on suurenenud mitmete oluliste liiklussõlmede (Reidi tee, 
Haabersti ristmik, Gonsiori tänav) rekonstrueerimise ning  olemasolevate tänavate, sildade, 
viaduktide kapitaal- ja taastusremondi vajadus. Samuti on suurenenud nõuded linnatänavate 
jm infrastruktuuriliste rajatiste hooldusremondi teostamisele. 

Viimaste aastate jooksul on kasutusele võetud teedeehituses uued tehnoloogiad, tooted ja 
materjalid (kvaliteetbituumenid, emulsioonid, plastkaevud ja torud, ujuvad kaevupead, kõrge 
kvaliteediga graniitkillustikud, stabiliseerimised, tasandusfreesimised, confalt ja densifalt 
segude kasutamine ühistranspordipeatuste uuendamisel  jne).  Teede elukaare pikendamiseks 
tuleb enam tähelepanu pöörata teedeinvesteeringuteks eraldatavate rahaliste vahendite 
efektiivsemale ning uuenduslike tehnoloogiate laialdasemale kasutusele. 

1.2.2. Kergliiklusteed 
Kergliiklusteede võrgustiku rajamise peamine eesmärk on tagada turvaline teedevõrk linna 
territooriumil, linnaosade ühendus kesklinnaga, Tallinnaga piirnevate omavalitsuste 
tõmbekeskustega ning seeläbi suurendada keskkonnasõbralikku liikumisviisi Tallinnas. 
Vastavalt eelarvelistele võimalustele toimub kergliiklusteede võrgustikku laiendamine 
Tallinnas ja linna ümbritsevates omavalitsustes, millega kaasneb ka jalgratturite arvukuse 
kasv linnapildis. See omakorda tõstatab vajaduse rajada uusi jalgrattaparklaid. Igal aastal 
antakse välja uus jalgrattateede kaart, kuhu kantakse peale uued kergliiklusteed Tallinnas ja 
Tallinna lähiümbruse valdades. 

  
Tallinna lähiümbruse ja Tallinna linna jalgrattateed 

1.2.3. Tallinna teede ja tänavate puhastus 
Alates 1998.a augustist on Tallinn jagatud 5 puhastuspiirkonnaks: Lõunapiirkond, 
Idapiirkond, Põhjapiirkond, Kesklinna piirkond ja Läänepiirkond. 
Amet korraldas 2003. aasta riigihankekonkursi eesmärgiga leida äriühing, kes teostaks 
Tallinna linna  ühistranspordiga kaetud tänavate aastaringset puhastust. Korraldatud 
riigihanke tulemusena tegid linnapuhastusfirmad iga piirkonna kohta eraldi hinnapakkumise, 
mille kohaselt pakutav ühikhind sisaldas nii suvist linnapuhastust kui ka talvist 
libedusetõrjet ja lumevedu. 

31. augustini 2015 toimus tänavapuhastus 2007. aasta läbiviidud riigihanke alusel 3-
puhastusettevõttega vastavalt sõlmitud lepingutele, kes teostavad Tallinna linna 
põhitänavate, kergliiklusteede, käigutunnelite, sildade, viaduktide, ühissõidukite peatuste 
ootealade ning teemaal asuvate haljasalade aastaringset puhastust. Tallinna kesklinna, põhja, 
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lääne, ida ja lõuna piirkonnas sõlmiti magistraalteede, ühissõidukite peatuste ja teemaal asuvate 
haljasalade hoolduse uued töövõtulepingud kehtivusega ajavahemikul 01.12.2015 kuni 
30.11.2022. 

1.2.4. Tänavavalgustus 
Välisvalgustusteenuse eesmärk on tagada kõikide Tallinna linna paigaldatud välisvalgustite 
(01.01.2015 seisuga 55 593 tk) töö ning läbi käiduteenuse tagada elektripaigaldise toimivus, 
kaasaegsus ning energiasäästlikus. Välisvalgustusteenus sisaldab endas välisvalgustuse 
juhtimise-, seire- ja operaatorteenust, välisvalgustuse avarii- ja käidutööde teostamist, 
töökorralduslike inseneritööde osutamist ning valgustusvõrgus taastusremonditööde 
teostamist.  

1.2.5. Kommunikatsioonid 
Tallinna Linnavolikogu 18. novembri 2010 määrusega nr 54 kinnitati “Tallinna ühisveevärgi 
ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2010-2021”.  

Vastavalt kehtivale seadusandlusele ning Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 
arendamise kavale rajas Tallinna Linnavalitsus ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni süsteemid 
varemasustatud ühisveevärgi ja kanalisatsioonita aladele 2010. aasta lõpuks, kuid kogu 
Tallinna linna haldusterritooriumist jäi ühiskanalisatsiooniga katmata ca 0,2%. Põhiliselt 
äärelinna piirkonnas asuvate kinnistute puhul on ühiskanalisatsiooniga ühendamine 
keskmisest mitmeid kordi kulukam. Samas, EL „Asulareovee direktiivi” (91/271/EEC) 
kohaselt on lubatud ka individuaalsete või muude asjakohaste süsteemide kasutamine, mis 
tagavad keskkonnale sama kaitstuse taseme, kui kogumissüsteemi rajamine oleks liiga 
kulukas. Tallinna Linnavolikogu 17.06.2010 otsusega nr 149 võttis volikogu teadmiseks 
„Korrigeeritud Tallinna veevarustuse, reoveekanalisatsiooni ja sademetevee rajatiste 
väljaehitamise kava aastatel 2009-2011”.  

1.2.6. Registrid 
Ameti põhiülesanneteks on tehnilise infrastruktuuri ja heakorraalaste registrite pidamine ja 
andmebaaside korrastamine. 

Teeregister alustas elanikkonna teenindamist 1. mail 2001. a. Teeregistri ülesanne ja 
kasutuselevõtu eesmärk on lähtudes Teeseadusest pidada kohaliku omavalitsuse 
territooriumil asuvate teede registrit, korrastada tänavate nimekirja ja mahtude arvestust ning 
koondada teede lisavarustuse andmed ühtsesse infotehnoloogilisse andmekogusse. Register 
võimaldab paremini korraldada linnavalitsuse omandis olevatel teedel teehoidu, 
organiseerida heakorra-, kaeve- ja remonttöid. 

Registrisse koondatakse Tallinna linna territooriumil asuvate tänavate sõiduteede, 
kõnniteede, jalgrattateede ning tänavate lisavarustuse usaldusväärsed andmed sõltumata 
nende bilansilisest kuuluvusest. 

Tallinna Linnavalitsuse 21.05.2014 määrusega nr 41 kehtestati Tallinna kaevetööloa, tänava 
ajutise sulgemise ja teiste teemaa-alal toimuvate teehoiutööde lubade menetlemise 
infosüsteemi pidamise kord, andmete koosseis ning andmete andmekogusse kandmise, 
andmete kasutamise, andmekogu haldamise ja andmete andmekogust väljastamise kord. 
Tallinna operatiivinfo infosüsteemi vastutav töötleja on Tallinna Kommunaalamet. Opinfo 
alustas tööd 1. jaanuaril 2014. 

Operatiivinfo infosüsteemis kajastuvad Tallinna linna maa-alal toimuvad tööd ja tänava 
ajutised sulgemised, lisaks teemaa-alal toimuvad ehitustööd, kommunikatsioonide 

https://www.riigiteataja.ee/akt/428052014080
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avariikaevetööd ja rikked, tänavate hooldamine, elutähtsa teenuse katkemine ja muu säärane. 
Uue keskkonna kasutuselevõtuga väheneb kaevetöölubade, tänava ajutise sulgemislubade 
taotlemisele ja menetlemisele kuluv aeg ja ressurss, mille tulemusena on lubadega seotud 
tegevused osapooltele kiiremini läbitavamad, läbipaistvamad, lihtsamad ja paremini 
kättesaadavamad. Huvitatud osapooltele on tagatud andmete kättesaadavus masinloetaval 
kujul. Avalikkusele ja infosüsteemi kasutajatele on tagatud ligipääs Tallinna linna maa-alal 
toimuvatele ja toimunud tegevuste informatsioonile läbi Operatiivinfo veebiväljundi 
opinfo.tallinn.ee. 

1.2.7. Hallatavad asutused 
Ameti poolt hallatav asutus on Kadrioru Park. 

Asutuse tegevusvaldkond on Kadrioru pargi haldamine ja arendamine ning teiste asutuse 
haldusesse antud parkide ja haljasalade ning purskkaevude hooldamine. 

Väližurnaali andmetel siirdus 21. juulil 1718 Tallinna reidile saabunud Peeter I oma 
majakesse metsasalus (praegune Peetri maja) ja mõõdistas järgmisel päeval 22. juulil koos 
oma uue arhitekti Niccolo Michettiga kohad, kuhu rajada loss ja aed. 

Ansambel asub looduslikult suurepärases kohas, paiknedes mere poole langeval 
kolmetasandilisel rannamadalikul, kuhu klindi paekihtide vahelt immitsevad survelised veed 
e. allikad, toitmaks ala periooditi rohke veega. 

Aiakunsti ajaloos on barokkpark oma olemuselt äärmuseni stiliseeritud jõemaastik, kus selle 
iga üksik element (nii elus - kui eluta loodus) allutatud ühtsele tervikule, mida valitses 
valitseja (Louis XIV ja Versailles, Peeter I ja Kadriorg ning veel mitmed omal ajal rajatud 
pargiansamblid Peterburis ja selle lähistel). 

22. juulit 1718 loetakse Kadrioru barokse lossiansambli sünnipäevaks. 25. juulil 1718 
algasid lossi rajamistööd. Sellesse ansamblisse kuuluvad loss koos terrasside ja 
tiibhoonetega, lossi ees paiknev alumine aed ja lossi taga asuv ülemine aed. Viimane asub 
kahel tasapinnal, selle ülemises osas paiknes ajalooliselt miraažitiik, mis hiljem Presidendi 
kantselei ja aia rajamise aegu 1936 - 38. aastatel likvideeriti. Ülemise aia alumisel tasandil 
paikneb lilleaed, mida piirab tagant s.o nõlvalt miraažisein koos veekaskaadiga ning 
külgedelt kaetud teed koos väravatega, mis omakorda avanevad baroksest lilleaiast 
puuderohkesse metsaparki viivale Kadri alleele ja lossi majandustsooni suunduvale Kaarna 
alleele. 

Barokse ansambli suurim osa - alumine regulaaraed - ulatus umbes 280 m pikkusena lossi 
ette, oli ümbritsetud kanalist, pügatud puude ridadest, samuti pügatud seintest ja kaetud 
teedest. Aed ise on olnud suletum ja intiimsem kui kutsuv ja avatud lilleaed. See sisaldab 
rohkelt väiksemaid purskkaeve ja 8-9 m joaga peapurskkaevu aia telje lõpetusel. Alumise 
barokse aia territooriumil olnud kanalitesüsteemid ja purskkaevude kohad täideti 30. aastatel 
ning sellele istutati 30. - 40.a tihe lehtpuupuistu. 

1989. aastal asutati linnaettevõte Kadrioru Park, mis tegeleb nii Eesti kui ka Euroopa 
mastaabis unikaalse kaitsealuse Kadrioru pargi haldamise ja arendamisega. 1990. aastal 
hakati parki korrastama ja renoveerima. Täielikult uuendati Mere ja Kaarna allee, Kirdetiik 
ja Luigetiik koos ümbrusega. Lossi restaureerimisjärgsel taasavamisel kunstimuuseumina 
2000. aastal avati ka taastatud lossitagune Lilleaed koos purskkaevudega. Miraaži sein 
taasehitati paar aastat hiljem ning 2005. aastal paigaldati kaskaadiorva M. Karmini 
pronksskulptuur „Poseidon”. Samal aastal taastati Kontsertväljak ja loodi kunagise 
kiviktaimla asemele  roosiaed (5600 roosi) ning taastati purskkaev. 2006. aastal paigutati 
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Ülemise aia  terrasside tugiseina orvadesse presidentide K. Pätsi ja L. Meri büstid, nii nagu 
seda nägi ette 1938. aastast pärit pargikujunduse projekt. Samal, 2006. aastal korrastati ka 
Luigetiigi ümbrus. 2007. aastal taasavati korrastatud Noortepark. Pargis avati 
pargimuuseum, infopunkt - I-Lustla ning operaatorkonkursi tulemusena pargi kohvik. 2008. 
aastal sai Park omale uue, täielikult renoveeritud kantseleihoone. 2009. aastal alustati 
ettevalmistustöödega Kirdetiigi piirkonda jaapani aia rajamiseks. 

2010 - 2011 toimusid  Kadrioru pargis Kirdetiigi ümbruses jaapani aia rajamistööd. 

Selle omapärase aia kujunduse autoriks on Jaapani maastikuarhitekt Masao Sone, kes töötab 
Kyotas maastikukujunduse instituudis ning juhib omanimelist maastikukujundusfirmat.  
Lisaks sellele hooldab ta jaapani aeda Londoni botaanikaaias ja Hollandis Clingendaelis. M. 
Sone firma vastutab mitme Jaapani ajaloolise templiaia autentse hooldamise eest.  

 Jaapani aed 
 

2011.a. sügisel töötas ta koos oma meeskonnaga Kadrioru pargis jaapani aia rajamistöödel. 
Samuti olid jaapanlased abiks sildade ehitamisel ja kokkupanemisel ning väga keerulisel 
kivide paika asetamisel. 

Kirdetiigi ümbrusse kavandatud aed erineb tüüpilistest  jaapani aedadest  eelkõige meie 
kliima erinevusest ja sellest  ka erinev taimede valik. Kevadel õitsevad  Kadrioru jaapani 
aias kirsid, suve alguses rododendronid, suvel iirised ja võhumõõgad. Sügisel on puudel ja 
põõsastel värvilised lehed. Aeda on istutatud 868 rododendronit ja asalead ning 
tiigikallastele 5000 iirist.  Edaspidi on kavas ehitada väravad, teemaja ja paviljon. 

15. mail 2013. aastal avati ühtekokku 1386 meetri pikkune pargimaastikku ilmestav avatud 
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veekanal. 

Ehituse käigus taastati ajalooline ringkanal 611 jm, mis asub poolkaare kujulisena Kadrioru 
lossi ees. Erilist heameelt valmistas kõigile muinsusinimestele ehitajate püüdlused 
säilitamaks originaalsel kujul tänaseni säilinud ajalooline sild, mille ehitusaega dateeritakse 
aastaga 1722. 

  
Fotod 1,2. Kadrioru ajalooline ringkanal 

 
Lisaks ajalooliste kanalite taastamisele rajati kaskaad viie astmega ja paistiik. Asutuse 
aednikud taastasid ehituse käigus kahjustada saanud pargiosad. Seoses lisandunud uute 
tehniliste rajatistega pargis sai osaliselt kahjustatud visuaalne pool, mille mahendamiseks 
teostati 2013. aastal laiaulatuslikke keskmise- ja kõrgekasvuliste põõsarühmade istutusi. 
Selle tulemusena suureneb ka pargis pesitsevate laululindude osakaal.  

Ringkanali taastamisega on tekkinud ajaloolises Alumises aias täiesti uus kvaliteet, mis 
tõstab päevakorda küsimuse, kuidas lahendada 18. sajandil rajatud pargiosa tänapäevases 
käsitluses. 

2013. aastal istutati ringkanali lõunaharu äärde 90 uut läänepärna. Sellega alustati ajaloolise 
Drentelni allee taastamist, mis kunagi ulatus I - lustlast kuni Katariina trepini. 

2014. aastal alustati ringkanali põhjaharu äärde uute läänepärnade istutamist. Nn Põhjaallee 
valmis 2015. aastal. 

2014. aastal nüüdisajastati jaapani aia valgustust. Olemasolevad 35 mastvalgustit 
demonteeriti ja asendati maasse süvistatud valgustitega. Sellega parandati ka pargis suvel 
elutsevate nahkhiirte toitumistingimusi. 
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2 AMETI TEGEVUSTE ALUSED 
 
2.1   JUHTIMISSÜSTEEM 
Amet on esimene ja seni ainus Eesti kohaliku omavalitsuse ametiasutus, mille 
juhtimissüsteem vastab kvaliteedijuhtimissüsteemi standardi ISO 9001 ja 
keskkonnajuhtimissüsteemi standardi ISO 14001 nõuetele. Sertifikaadid hõlmavad avalike 
teenuste osutamisega seotud tegevuste korraldamist. Süsteemide väljatöötamine ja 
rakendamine annab selgust ameti tegevustes ning eesmärkide täitmiseni jõudmisel nii, et 
linnakodanik võiks talle osutatud teenusega rahul olla täna ja edaspidi.  

Väljatöötatud juhtimissüsteem (JS) hõlmab ameti tähtsaimat tegevusala „Ameti poolt 
osutatavad avalikud teenused”. Ameti avalike teenuste nimistu on linnavalitsuse 
koduleheküljel www.tallinn.ee. 

Ameti poolt osutatavate avalike teenuste kvaliteet tagatakse neid teenuseid hõlmavate Ameti 
protseduuridega. Juhtimissüsteemi dokumendid kinnitatakse Ameti juhataja käskkirjaga. 
Protseduurid vaadatakse igal aastal siseauditi käigus üle ja vajadusel täpsustatakse ning 
täiendatakse ja kinnitatakse uuesti.  

Organisatsiooni missioon on tema rajamise ja töötamise otstarve kõige üldisemas mõttes. 
Ameti missioon on linna infrastruktuuri arendamise, ehitamise ja hooldusega seotud 
tegevuse korraldamine, eesmärgiga tagada keskkonnasõbralik mugav ja ohutu linnaruum, 
tegutsedes linnavalitsuse poolt antud ülesannete ja muude õigusaktide alusel ning ülesannete 
täitmiseks antud ressursside ulatuses, kaasates selleks spetsialiseeritud ettevõtteid ja üldsust.  

Ameti juhataja  käskkirjaga  kinnitatakse ameti „Keskkonna- ja kvaliteedieesmärgid“. 

 
2.2   JUHINDUMINE ÕIGUSAKTIDEST 
Amet juhindub oma tegevuses põhimäärusest, mis kinnitati Tallinna Linnavolikogu 
13.06.2013 määrusega nr 37. Põhimääruse uus redaktsioon jõustus 12.02.2016. Ameti 
osakondade põhimäärused kinnitati ameti juhataja 18.04.2016 käskkirjaga nr 1.1-15/22. 

Kohalike omavalitsuste tegevus on oluliselt rohkem reglementeeritud mitmesuguste 
seaduste ja valitsuse määrustega. Ameti suhtes kehtivad lisaks seadustele ja valitsuse 
määrustele ka Tallinna Linnavolikogu määrused ja otsused, Tallinna Linnavalitsuse 
korraldused ja määrused ning Tallinna Linnakantselei poolt kehtestatud juhised, mis 
täiendavalt reglementeerivad ameti tegevust. Loetelu õigusaktidest, millest amet oma töös 
juhindub, on valdkondade lõikes ära toodud tegevusaruande lisas 1. 

 

http://www.tallinn.ee/
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3 AMETI 2015. AASTA TEGEVUSARUANNE 
 
3.1 AMETIASUTUSE JA TEMA HALDUSALA ORGANISATSIOON 

3.1.1. Kommunaalamet 
Avalike teenuste osutamisel on ameti partneriks juhtimissüsteemi mõistes organisatsioon või 
isik, kellele amet osutab või müüb teenust. 

Amet tegutseb talle linnaeelarves ettenähtud vahendite piires. Ameti eelarve jaguneb 
tegevuskuludeks ja investeeringuteks. Tegevuskulud jagunevad tootevaldkondadeks: teed  ja 
tänavad ning heakord.  

Ameti investeeringud jagunevad omakorda järgmiste tegevusvaldkondade vahel: heakord, 
kultuur, teed ja tänavad. 

Seisuga 01.01.2016 oli ameti koosseisus 50 teenistuskohta. 

 
AMETI JUHTIMISSTRUKTUUR 
 

 

3.1.2. Juhtimine 
Amet on rakendanud standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuete kohaselt toimiva kvaliteedi- 
ja keskkonnajuhtimissüsteemi, mille kinnituseks anti 2011. aasta detsembris ametile 
kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi sertifikaadid juhtimissüsteemi vastavuse kohta 
standardite ISO 9001 ja 14001 nõuetele, mis kehtisid kuni 13.12.2014. AS Metrosert teostas 
2014. aasta 04. ja 06. novembril kommunaalameti juhtimissüsteemi resertifitseerimisauditi, 
mille tulemusena väljastati uued juhtimissüsteemi sertifikaadid kehtivusega kuni 13. 
detsembrini 2017.  

1. AMETI JUHATAJA 

1.1. KANTSELEI 

1.2. ÖKONOOMIKAOSAKOND 
 

1.3. REGISTRIOSAKOND 

2. AMETI JUHATAJA ASETÄITJA 3. AMETI JUHATAJA ASETÄITJA 

2.1. EHITUSE JA 
JÄRELEVALVE OSAKOND 

2.2. PROJEKTIDE JA 
UURINGUTE OSAKOND 3.2. HOOLDUSOSAKOND 

3.1. INSENERIOSAKOND 

1.4. KADRIORU PARK 
2.3. KAEVETÖÖDE 

OSAKOND 

2.4. TEEDE JA TEHNO-
RAJATISTE OSAKOND 
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Jätkuvad tegevused juhtimissüsteemi parendamiseks: koostöös teiste osakondadega ja seoses 
uue teede ja tehnorajatiste osakonna lisandumisega töötatakse välja uusi protseduure ning 
muudetakse ja täiendatakse olemasolevaid.  

Aastal algul muudeti ja kinnitati 8 protseduuri ning lisaks „Juhtimissüsteemi käsiraamat“,  
Uusi protseduure juurde ei tulnud. 

3.1.3.  Personalitöö 
Kui 2014. aasta jääb meelde kui koondamiste ja ameti struktuuri sisemise 
ümberkorraldamise aasta, siis 2015. aasta lõpus otsustati linna juhtkonnas, et otstarbekas 
oleks Tallinna Linnaplaneerimise Ameti teede ja tehnorajatiste osakonna üheksast 
ametikohast kaheksa tuua Ameti koosseisu. Leiti, et nimetatud osakonna töövaldkond on 
enam seotud kommunaalameti tegevustega. Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 
otsusega nr 195 „Tallinna linna ametiasutuste struktuur ja teenistuskohtade koosseis alates 1. 
jaanuarist 2016“ toodi kommunaalameti koosseisu nimetatud osakond 8 ametikohaga.  

Kommunaalameti juriidilise nõustamise alase tegevuse ümberkorraldamise tulemusel 
kustutati alates 1. septembrist 2015 ameti kantselei koosseisust juristi töökoht ning 
moodustati linna õigusteenistuse õigusloome ja eelnõude osakonna koosseisu juristi 
ametikoht. Ametiasutuste kokkuleppel hakkas 1. septembrist 2015 ametile juriidilist 
teenindamist pakkuma linna õigusteenistus. Kuni 1.09.2015 oli ameti koosseisus 43 
teenistuskohta. 

1. jaanuaril 2016 jätkas amet tööd 50 teenistuskohaga koosseisus. 

Kommunaalameti hallatavas asutuses Kadrioru Park oli 2015. aastal 41,6 töökohta. 

2016. aasta paistab silma ka paari kolleegi karjäärivõimaluste  avardumisega. Ameti juhataja 
asetäitja pensionile minekust tingitult võttis vabanenud vastutusrikka ametikoha vastu 
sisekonkursi läbinud ehituse ja järelevalve osakonna juhataja. Ehituse ja järelevalve 
osakonna juhataja ametikoha täitis avaliku konkursi kaudu kommunaalameti ehituse ja 
järelevalve osakonna peaspetsialist. 

3.1.4.  Juriidika 
1. septembrist 2015 on tagatud ameti õigusalane nõustamine Linnakantselei Õigusteenistuse 
poolt. Kantselei juristi ametikoht koondati. 

3.1.5.  Välissuhted 
2015. aastal jätkus koostöö Helsingi Ehitusametiga, Rahvusvahelise Kommunaalmajanduse 
Föderatsiooniga ja Põhjamaade Kommunaalmajanduse Koostöökomiteega. 

Helsingi Ehitusametiga jätkatakse koostööd miniseminaride vormis. 6.-7. aprillini 2016 
kohtuti Helsingis ning 2017. aastal on planeeritud töine kokkusaamine Tallinnas. 

Põhjamaade Kommunaalmajanduse Koostöökomitee eesistuja on ajavahemikus 2016-2017 
Eesti. Aastas korraldatakse kaks koosolekut, millest esimene toimus 19.-21. aprillini 2016 
Norras, Fornebus. 

3.1.6.  Koolitus ja enesetäiendamine 
2015. aastal lõpetas kõrgkooli 2 hooldusosakonna peaspetsialisti. Teemaa haljastusega 
tegelev peaspetsialist lõpetas Luua Metsanduskooli maastikuehituse eriala kutseõppes 
omandades samal ajal magistrikraadi Tallinna Ülikooli keskkonnakorralduse erialal. Teine 
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peaspetsialist lõpetas Tallinna Ülikooli Pedagoogilise Seminari sotsiaaltöö erialal.  

Kommunaalametis jätkavad hetkel tasemeõppega kokku 4 ametnikku.  

Inseneriosakonna juhataja jätkab edukalt teedeehituse õpinguid Tallinna Tehnikakõrgkoolis. 

Ehituse ja järelevalve osakonna juhataja on alustanud magistriõpinguid Eesti Maaülikoolis 
linna- ja tööstusmaastike korralduse erialal. Hooldusosakonna üks peaspetsialistidest õpib 
Tallinna tehnikaülikoolis halduskorraldust. Juhiabina töötav vanemspetsialist omandab 
magistrikraadi Tallinna Ülikoolis kommunikatsiooni erialal ning peaks lõpetama õpingud 
2016.a. kevadel. 

2015. aastal osales kommunaalameti 43st teenistujast erinevatel koolitustel kokku 41 
inimest, kellest 10 olid juhtivametnikud ja -töötajad ning 31 muud teenistujad. Koolituste 
maht oli 368 tundi tööalast koolitust. 2015. aasta koolitustesse investeeriti kokku 11 496 
eurot, millest kõige enam kulus ameti põhitegevust puudutavatesse, psühholoogia valdkonna 
ning õigusalastesse koolitusesse. Ameti põhitegevusi puudutavaid teemasid käsitleti kõige 
enam kommunaalmajanduse ühingu eriseminaridel. 

Traditsiooniliselt korraldati kevadel kõikidele ameti teenistujatele suunatud koolitus. 
Kevadine koolitus oli pühendatud psühholoogia valdkonnale, samuti kohtusime Kullamaa 
vallavalitsuse kolleegidega, kus jagati kogemusi kattuvate teemade lahendamisel linna ja 
maa võrdluses. 

 
3.2  TEGEVUSTULUD 
 

Kommunaalameti haldusala tulud koosnevad ameti ja hallatava asutuse Kadrioru Park 
tuludest. 2015. aasta kinnitatud eelarves oli planeeritud omatulusid summas 753 684 eurot. 
Omatulude plaan jäi täitmata 98 858 euro võrra, mida olulisel määral mõjutas veolubade ja 
kindlustushüvitiste alatäitmine.  

Kindlustushüvitiste eelarve oli planeeritud eelnevate aastate baasil. Alates 01.10.2014 
kehtima hakanud Liikluskindlustuse seadus1 § 46 lg 5 kohaselt kohaldab fond kahju 
hüvitamisel kahjustatud isikule kuni 150 euro suurust omavastutust ühe kindlustusjuhtumi 
kohta, kui kahjustada saab või hävib muu asi kui sõiduk. Seoses omavastutuse 
rakendamisega kindlustusjuhtumite korral, kus ei ole tuvastatud kahju tekitaja, on 
vähenenud laekumine välisvalgustuse liikluskahjudele. 

Seoses eeltooduga vähendati eelarve täitmise korra alusel tänavavalgustuse kulusid 60 000 
euro võrra. Teiste omatulude täitmine oli plaanipärane, mis on kajastatud allolevas tabelis. 
Omatulude täitmine, eurodes 
Tululiik 2015  eelarve eelarve  täitmine 

Seisuga 31.12.2015 
vahe 

(tätmine/eelarve) 
Kokku, sh 753 684 654 826 98 858 
Veoseloa tasu 180000 155409 -24 591 
Äriruumide üüritulu 229534 229603 69 
Kommunaalteenused 640 367 -273 
Kindlustushüvitised 185000 109216 -75 784 
Muu vara üür ja rent 1438 1438 0 
Muud eespoolnimetamata 
tulud majandustegevusest 

2400 2820 420 

Haljastusteenused 133500 134801 1 301 
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Äriruumide üüritulu 21172 21172 0 
 

3.2.1. Veolubade väljastamine 
Ülegabariidiliste- ja raskeveoste lubade väljastamisel on Amet kohustatud lähtuma teede- ja 
sideministri 01.09.1999 määrusega nr 50 kinnitatud õigusakti „Tee omanikule erakorralise 
veo või sõiduga tekitatud kulutuste hüvitamise ja eritasu määrad ning erilubade väljastamise 
kord“ ning teede- ja sideministri 21. mai 2001. a määrusest nr 51 «Suuremõõtmelise ja/või 
raskekaalulise autoveo eeskiri» nõuetest. 

Ministri määrusega fikseeritud eriveoste tariifid ei vasta kaasaja nõuetele ning vajavad 
uuendamist, kuna veolubade väljastamisest saadav tulu ei korva tegelikke kulutusi, mis on 
vajalikud pealinna teedele ja tänavatele eriveoste poolt põhjustatud kahjustuste 
likvideerimiseks. 

Tallinna Linnavalitsus on alates 2007.a pöördunud korduvalt Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeeriumi poole ettepanekuga muuta aegunud määrust ning viia 
suuremõõtmeliste ja raskekaaluliste erivedude eest määratavad tariifid vastavusse 
kahjustuste likvideerimise kuludele, kahekordistades kehtivaid määrasid alates 01.01.2008.  

Majandus- ja taristuministri 4.09.2015 määrusega nr 114 „Eriveo tingimused ning eriveo 
teostamise ja erilubade väljaandmise kord ning tee omanikule tekitatud kulutuste 
hüvitamise, eriloa menetlustasu ja eritasu määrad“ vähendati tasu kiirloa vormistamise 
(vormistatud kiiremini kui 8 töötunni jooksul) eest varasemalt 30 eurolt 10 eurole. Lisaks 
vabastati ülekaalulise veose maksust liikuvkraanad, mille kaal on kuni 48 tonni, 
teljekoormus ei ületa 12 tonni ja pikkus 12 m (varasemalt pidid nad tasuma kaalu ületamise 
eest võrdselt muude sõidukitega). Samas on sellistel kraanadel säilinud kohustus omada 
veoluba, mille kohalik omavalitsus peab tasuta väljastama. Enamus veoloa taotlejaid kasutab 
nüüd kiirloa vormistamise võimalust.  

Põhiosa ülegabariidilistele veostele väljastatavatest veolubadest on seotud Tallinna sadama 
kaudu liikuva transiidiga ning linnas toimuva ehitustegevusega. Veolubade väljastamisest 
saadav tulu sõltub seega nii riigi poolt kehtestatud tariifidest kui Tallinnas toimuvast 
ehitustegevusest ning linna läbivatest transiitveostest.  

2015. aastal väljastati 3 453 veoluba, maksumusega 155 409 €.  

 
3.3 TEGEVUSKULUD 
 
Ameti tegevuskuludeks oli Tallinna Linnavolikogu 18.12.2014 määruse nr 34 alusel 2015. 
aasta esialgne eraldus 36 061 tuhat eurot. Täpsustatud 2015. aasta eelarve oli koos 2014. 
aastast ülekantud vahenditega 37 895 tuhat eurot.  

2015. aasta tegevuskulude täitmine on toodud alljärgnevas tabelis. 
 Täpsustatud  Eelarve     
 eelarve      täitmine      
KOMMUNAALAMETI KULUD KOKKU  37 895 339 37 238 267 

                   sellest töötasu 1 442 709 1 434 164 
Tootevaldkond: Teed ja tänavad 28 398 423 28 301 656 

          Tootegrupp: Teetööd 21 240 423 21 249 796 
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Toode: teerajatiste korrashoid 8 291 317 8 189 877 

Toode: teerajatiste puhastamine 12 949 106 13 059 919 

             sh.linnaosad 1 479 187 1 474 910 

             Kadrioru Park 202 495 201 751 

                 sellest töötasu 79 600 79 581 

Tootegrupp: Tänavavalgustus 7 158 000 7 051 860 
Tootevaldkond: Heakord 930 000 928 109 

Tootegrupp: haljastus 930 000 928 109 

                   sellest töötasu 351 201 351 148 
     Muud eelarvepositsioonid 8 566 916 8 008 502 

    Kommunaalamet 1 386 638 1 360 844 

         sellest töötasu  911 837 906 915 
Vesi ja kanalisatsioon 5 144 248 4 872 185 

Eraldised Põhja-Eesti Päästekeskusele 158 820 158 820 

Vetelpääste avalikes supelrandades 198 289 198 278 

Teeregister 66 581 66 579 

Jalakäijate tunnelite hooldus 83 000 78 897 

Muud heakorrakulud 80 764 79 378 

Jalgrattaparklad 20 312 20 310 

Harju tn. jääväljak 171 324 171 280 

Ajutised välikäimlad 36 984 36 960 
Lillefestivali korraldamine 185 600 185 456 

                  sellest töötasu  67 003 67 002 
Toetus korteriühistutele õuealade heakorrastamiseks 395 000 373 620 

Fassaadid korda 395 000 182 681 
Sotsiaalsed töökohad 32 180 27 402 

                   sellest töötasu 24 050 20 517 
Välisprojektide ettevalmistamine 10 000 7 056 
Välisrahastusega projekt „Baltic Flows – sademevee  
jälgimine ja juhtimine Läänemere piirkonna valgaladel“ 23 556 18 058 

                  sellest töötasu 9 018 9 001 
     Tallinna Keskkonnaameti eelarvefondist 1 000 1 000 
Graffiti eemaldamine 1 000 1 000 

     Reservfondist 177 620 169 698 
Tsiviilasi nr 2-13-6 107 620 107 620 

            Valgusfestival 10 000 10 000 
     Valdeku 120, Kraavi 13a,15 ja 17 kinnistute kanalisatsiooni  
      ühendustorustiku rekonstrueerimine 30 000 22 080 

Kriisireguleerimise konverents 30 000  98 
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3.3.1. Teed ja tänavad 
 

3.3.1.1. Teerajatiste korrashoid 
2015. aastal eraldati teerajatiste korrashoiuks 8 100 000 eurot. 

2015. aastal teostati teerajatiste jooksvat remonti 335 821 ruutmeetril, mis moodustas 2,8% 
teerajatiste pindalast. Remonttööd sisaldasid löökaukude remontimist freesimis- ja 
asfalteerimismeetodil, pindamis- ja immutusmeetodil, vanalinna sillutiskivide korrastamist 
ning kõnniteede asfalteerimist. Suurematest töödest teostati freesimis- ja asfalteerimistöid 
Vabaduse pst, Laagna teel, Tammsaare teel, Sõpruse pst, Paldiski mnt, Türnpu tn ja J. 
Vilmsi tn. Täiendavalt rajati 5 asfaltkünnist ning asfalteeriti 7 suuremat ristmikku, kus olid 
pikiroopad. Samuti rajati Kakumäe piirkonda kokku 9 uut autobussipeatust. 

2016. aastal on kavandatud teerajatiste jooksvat remonti 334 158 ruutmeetril, mis 
moodustab 2,85% teerajatiste pindalast. 

 

3.3.1.2. Liikluskahjude menetlemine 
2015. aastal esitati Ametile 132 liikluskahju avaldust, millest rahuldamisele kuulus 58 
avaldust kogusummas 27 210 eurot. Seoses ehitusseadustikku täiendava sätte lisandumisega 
teel asuva teevälise rajatise omaniku vastutuse kohta, on rajatiste omanikult õigus nõuda 
100% rajatiste mittevastavuse tõttu tekitatud kahju hüvitamist. 

 

3.3.1.3. Teerajatiste puhastamine 
2015. aastaks oli eelarves  teerajatiste puhastuseks eraldatud 11 383 262 eurot, s.h 
linnaosadele 1 479 187 eurot ja asutusele Kadrioru Park teemaa haljastuse korrashoiuks 
202 495 eurot.  

Seoses Ameti hoolduspiirkondades magistraalteede, ühissõidukite peatuste ja teemaal 
asuvate haljasalade hoolduse lepingute lõppemisega 31.08.2014, korraldas amet uued 
tänavapuhastuse riigihanked.  

Vaidlustuste ja täiendavate õigusaktide kehtestamise vajaduse tõttu  pikendati  kehtivaid 
lepinguid kuni 30.11.2015. Muudetud majandus- ja kommunikatsiooniministri  17.12.2002 
määrus nr 45  „Tee seisundinõuded“ rakendus alates 1.01.2015, mis oli aluseks Tallinna 
Linnavolikogu 11.06.2015 määruse nr 15 „Tallinna linna omandis olevate tänavate 
seisunditaseme tõstmine ja hooldustsükli aegade kehtestamine“ koostamiseks, millega 
kehtestati osadele tänavatele nõutavast kõrgemad seisunditasemed ning tõsteti tõusude 
libeduse- ja lumetõrje nõudeid.  

1.07.2015 jõustus uus ehitusseadustik. 

Hooldatavad pinnad Ühik 2014 2015 2016 planeeritud 
Ametiasutuste hooldamisel 
olevate teerajatiste pindala sh 
asfaltkattega sõiduteed, 
kõnniteed, jalgrattateed, 
parklad, sillad. 

m2 9 083 740 
sh linnaosad 

3 002 123 

8 797 705 
sh linnaosad 

3 069 613 

9 058 489 
sh linnaosad 

3 111 453 

Ühistranspordipeatused m2 79 013 79 100 82 194 
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2015. aasta talvekuudel veeti välja kokku 3740 m3 lund. 

Teede rekonstrueerimise ja ehitamise käigus lisandunud sõiduteede, jalgratta- ja jalgteede, 
kõnniteede ning murualade hoolduspindalad: 

Jrk 
nr Tänav Sõidutee 

m2 
Jalgratta- ja 
jalgtee m2 Kõnnitee m2 Muruala m2 

1. Suur-Sõjamäe tn (J.Smuuli 
tee - linna piir) 

2 5678 4 908 1 644 1 561 

2. Kalaranna tn 15 078 6 983 3 469 24 335 

3. Järvevana tee jalgratta- ja 
jalgtee  1 009   

4. Hiiu tn (Vabaduse pst - 
Raudtee tn)  2 992   

 KOKKU 41 765 4 883 5 113 25 896 

Kakumäel avati uus bussiliin ning seoses sellega lisandus hooldusesse 
18 ühistranspordipeatust (ehitati välja 9 uut bussipeatust koos ooteplatvormiga ja 9 asukohas 
paigaldati ootealale peatuse tähis koos istepingi ja prügikastiga).  

2015. aastal jätkus tolmu vähendamiseks kuival perioodil tänavate pesemine, milleks  
kasutati AS Tallinna Vesi hüdrantidest võetavat vett 16 487 m3. Pesemine toimus põhiliselt 
öötundidel või varahommikuti, et võimalikult vähe segada liiklejaid ning linnakodanikke. 

AS-iga Tallinna Vesi on sõlmitud leping tänavate kastmisvee ostmiseks tähtajaga 
31.12.2020. Tulenevalt teenuse müügilepingu lisast 8 on kuni 31.12.2017 kokku lepitud 
ühisveevärgist tarbitava veekoguse maksumuseks ühes kalendriaastas 31 956 eurot.  

Alates 1.12.2015 hakkasid Tallinnas Kommunaalameti hoolduspiirkondades kehtima uued 
magistraalteede, ühissõidukite peatuste ja teemaal asuvate haljasalade hoolduse 
hankelepingud, mis on sõlmitud 7 aastaks. Hooldusperiood on jaotatud 6 suvekuuks (1. mai 
– 31. oktoober) ja 6 talvekuuks (1. november – 30. aprill). Kevadised puhastustööd 
teostatakse hankelepingute kohaselt hiljemalt 30. aprilliks. Täitja kohustuseks on lepingu 
raames ka teemaale toodud prügi ja lehekottide äravedu. Eelmise hooldusperioodi 
hankelepingutega ei teostatud suveperioodil osadel tänavatel hooldustöid, kuid 
hoolduspiirkondade uute lepingutega on kõik tänavad hoolduses.  

Koostöös Tallinna Linnaplaneerimise Ametiga töötas amet välja hooldatavate objektide 
kaardirakenduse, kuhu on märgitud sõiduteed, kõnniteed, jalgratta- ja jalgteed, viaduktid, 
parklad ning ühissõidukite peatused koos hooldustööde teostajatega. Tallinna 
Munitsipaalpolitsei Ameti menetlusosakonna töötajatel on võimalus oma töö lihtsustamiseks 

Teemaa haljastus m2 4 618 173 
sh linnaosad 

783 281 

3 937 149 
sh linnaosad 

   804 125 

3 979 592 
sh linnaosad 

809 868 
Hooldatavate pindade eelarve eurot  11 821 056 

sh linnaosad  
  1 408709 

12 949 106 
sh linnaosad 

1 479 187  
ja asutusele 

Kadrioru 
Park  

202 495 

 13 598 049 
sh linnaosad 
  1 511 985  
ja asutusele 

Kadrioru Park 
240 795 
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samuti kasutada nimetatud kaardirakendust.  

Teemaa haljasaladel kasvavate põõsarühmade ja puude hoolduseks oli 2015. aastal 
planeeritud asutusele Kadrioru Park 202 495 eurot. 2013. aastal laienes asutuse Kadrioru 
Park tööpiirkond Tallinna erinevates piirkondades juba varasemalt renoveeritud põõsaalade 
võrra, kogupindalaga 13 252 m². 2014. aastal lisandus Ülemiste liiklussõlme valmimisega 
täiendavalt  17 452 m² põõsaalasid ja 924 tänavapuud. 2015. aasta lõpuks oli asutuse 
hooldatavatel  aladel kokku põõsaalasid 31 049 m² ja 1368 tänavapuud. 

Töömahu olulise suurenemise tõttu moodustati 2014. aastal täiendav töörühm kaheksast 
inimesest. Seoses teemaal kasvava kõrghaljastuse suure hooldusvajadusega suureneb aastal 
2016 asutuse teemaa töögrupp kahe arboristi võrra. 

Teemaa haljasaladel teostati 2015. aastal ligikaudu 1000 tänavapuul hoolduslõikust. 
Likvideeriti 98 ohtlikku ja kuivanud puud vastavalt Tallinna Keskkonnaameti poolt 
väljastatud raielubadele. 

Olulisemad hoolduslõikused 2015. aastal teostati Pärnu mnt (Turu plats –Vääna tn) 
vormipärnadel, Paldiski mnt 34-40 kinnistutega piirneval teemaal kasvavatel pärnadel, 
Kadaka tee remmelgatel lõigus Mustamäe tee –Laki tn ning Õismäe tee ringil kasvavatel 
kibuvitsapõõsastel. 

Kokkuvõte jäätmekäitlusest: 

a) Tänavapuhastustööde teostamisel tekkivad jäätmed. 

2015. aastal lepingupartnerite poolt kokku kogutud jäätmeid: 

Tänavapuhastuse AS – 2123 t 
OÜ Jaaksoni Linnahooldus -  1332 t 
OÜ N&V - 4728 t    

b) Tänavapuhastuse teostamisel kasutatud kloriidid. 

2015. aasta talihooldetööde käigus kasutatud kloriidid: 

Tänavapuhastuse AS - 1712 t 
OÜ Jaaksoni Linnahooldus - 834 t 
OÜ N&V - 2655 t 

 

3.3.1.4. Teeregister 
Tallinna teeregistri 2015. a. eelarve oli 66 465 eurot. Selle eest teostati teeregistri 
programmile „Tiit“ hooldus- ja arendustöid. Tänavavalgustuse moodulisse lisati 
tänavavalgustuse hooldus. Seoses Riikliku teeregistri vajadusega on nii graafilisse kui ka 
tärkandmebaasi sisse viidud muudatused kahe teeosaga tänavate kohta.  

AS-lt Teede Tehnokeskus telliti osadele Tallinna tänavatele teekatte seisukorra andmete 
mõõtmist, töötlemist, PMS-i  analüüsi ja tulemuste väljastamist.  

Lisaks on registriosakond 2015. a. teostanud kommunaalameti põhivarade arvestust, 
menetlenud varade bilanssi võtmist ning bilansist äraandmist, teinud inventuuri ja sisestanud 
teealasid registrisse. 2015.a. teostati teeregistri andmebaasi alusel teemaade haljastuse 
inventuur. 

2015 . aastal menetles kommunaalameti registriosakond 8  linnavara üleandmise kokkulepet.  

Teeregister on teinud koostööd Riikliku teeregistriga ja esitanud sinna andmeid. 
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3.3.1.5. Tänavavalgustus 
2015. aasta lõpu seisuga oli linna territooriumile paigaldatud 56 074 valgustuspunkti, millest 
kaasaegsete ja säästlike valgustite hulk moodustas 99,2%.  

Aastaga lisandus 485 valgustuspunkti. Alates 2014. aastast on tänavate rekonstrueerimise 
käigus tänavavalgustuspargi uuendamisel paigaldatud leedvalgustid Vanalinna, Ehitajate 
teele lõigus Paldiski mnt kuni Ehitajate tee 122, Pärnu maanteele lõigus Vabaduse väljak 
kuni Pärnu mnt viadukt, Hiiu tänavale, Kalaranna tänavale, Falgi teele, Särjesilma tänavale, 
Silgu tänavale ning Suur. Sõjamäe tänavale lõigus J. Smuuli tee kuni linna piir Paldiski mnt 
kergliiklusteele lõigus Järveotsa tee kuni Järvekalda tee. Kokku on 2015. aasta lõpu seisuga 
Tallinna linna paigaldatud 1885 leedvalgustit.  

Kõrgrõhu naatriumlambid moodustavad 88% valgustite koguarvust, millest:  
− 250W valgusteid on 24%, mis moodustavad kogu valgustusvõrgu elektrikasutusest 43%;  
− 150W valgusteid on 11%, moodustades elektrikasutusest 13%;  
− 100W valgusteid on 16%, moodustades elektrikasutusest 13%;  
− 70W valgusteid on 40%, moodustades elektrikasutusest 22%;  
− 50W valgusteid on 4%.  
Kõrgrõhu elavhõbedalampe on tänavavalgustusvõrgus säilinud 3,1%, asudes peamiselt 
parkides nende parema värvierastuse tõttu, ülejäänud osa valgustitest on kompaktvalgustid 
ja muud erivalgustid. 

2015. aastal oli eelarves tänavavalgustuse teenuse osutamiseks 7 158 000 €.  

Jätkus programm „Turvaline ülekäigurada“, mille tulemusena on alates 2005. aastast saanud 
erivalgustuse 560 ülekäigurada 1070 valgustiga. 

 
Erivalgustusega ülekäigurada 

 

3.3.2. Heakord 
Tallinna arengukavas 2014-2020 on heakorra valdkonna põhieesmärgina määratletud 
hooldatud haljasalade ja linnametsade võrgustiku loomine, supel- ja puhkerandade heakorra 

https://www.riigiteataja.ee/akt/425062013041
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tagamine ning korteriühistute hoonete ja õuealade heakorrastamine. 

 

3.3.2.1. Haljastus 
Kommunaalameti hallatav asutus Kadrioru Park rajas 2015. aastal Kadrioru pargi Alumise 
aia ajaloolise lõunapoolse siseallee, kuhu istutati 83 läänepärna. Rajati ka Alumise aia 
ajalooline põhja-allee, kuhu istutati 89 läiklehist pärna. 

2015. aastal eraldati Kadrioru pargi korrastamisele ja haljastute hooldusele 930 000 eurot. 

Viimastel aastatel laienes asutuse Kadrioru Park tööpiirkond oluliselt uute teemaahaljasalade 
töössevõtmisega. 2015. aasta lõpuks oli Ülemiste liiklussõlme valmimise järgselt asutuse 
hooldatavatel  aladel kokku põõsaalasid 31 049 m² ja 1368 tänavapuud.  

Töömahu olulise suurenemise tõttu moodustati aastal 2014 täiendav töörühm kaheksast 
inimesest. Seoses teemaal kasvava kõrghaljastuse suure hooldusvajadusega suureneb aastal 
2016 asutuse teemaa töögrupp kahe arboristi võrra. 

 
Vabaduse väljakul konteineristutus 
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Kadrioru pargi vaippeenrad (üle 22 000 suvelille igal aastal) 

 

2015. aastal osales asutus Kadrioru Park VIII rahvusvahelisel aiafestivalil „Imperaatorlikud 
aiad“ St Peterburi linnas, Venemaa Föderatsioon, kus saavutati I koht väikeaedade 
kategoorias. 

17. septembril toimus asutuse Kadrioru Park korraldatud sisuka kultuuriprogrammiga 
valgusfestival „Valgus kõnnib Kadriorus“. Esinesid ansamblid Jäääär, Kruuv ja Untsakad 
ning Ivo Linna. Lisaks etendati tantsulavastust „Ilmuline“ (režissöör Rauno Zubko). 
Valgusfestivali külastas ligi 60 000 inimest. 

  
Valgusfestival „Valgus kõnnib Kadriorus“ 

 

Detsembrikuus valmisid uued suuremahulised talvevalgustuse lahendused Tallinna 
kesklinna Tammsaare parki, Teatri väljakule, Kaarli puiesteele ja Musumäele. 

 
Talvevalgustuse lahendus Tammsaare pargis 
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Harju tn haljasala suvel Harju tn haljasala talvel 

 

3.3.2.2. Lillefestivali korraldamine 
 
Ajavahemikul 22.05.-28.08.2015 korraldas asutus Kadrioru Park 7. rahvusvahelise Tallinna 
lillefestivali, kus võistlusteemadeks olid “Lillede mäng” ja “Universaalne (aia)disain“. 
Lillefestivalist võttis osa 29 osavõtjat, nendest 6 olid välisosalejad. Võistlusaedadega tutvus 
üle 450 000 külastaja. Võidutöödeks kummaski kategoorias kuulutati allolevad tööd: 

 

  
I koht kategoorias “Universaalne (aia)disain“ – 

Räpina Aianduskool 
I koht kategoorias “Lillede mäng” –  

Tallinna Botaanikaaed 

 

Lillefestivali ala professionaalseid hooldustöid teostati asutuse aednike poolt ning korraldus- 
ja hoolduskulusid kasutati 185 600 euro ulatuses. 

 

3.3.3. Muud eelarvepositsioonid 
3.3.3.1. Vesi ja kanalisatsioon 
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Veemajanduses toimus sademetevee kanalisatsiooni ehitus ja korrastamine ning Tallinna 
linna varemasustatud aladel ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumiste ning 
arenduskomponendi hüvitamine ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitunud kinnistuomanike 
eest.  

Aastatel 2008-2010 teostatud kanaliseerimistööde lõpetamisel jäi kogu Tallinna linna 
haldusterritooriumist ühiskanalisatsiooniga katmata veel umbes 0,2%. Nende kinnistute 
puhul on tegemist põhiliselt äärelinna piirkonnas asuvate kinnistutega, kelle 
ühiskanalisatsiooniga ühendamine on keskmisest mitmeid kordi kulukam. Kuna EL 
direktiiviga on lubatud ka kinnistute individuaalsete kogumissüsteemide kasutamine, tuleb 
tõhustada kontrolli nende kinnistute kogumiskaevudele keskkonna saastamise vältimiseks. 
EL „Asulareovee direktiivi” (91/271/EEC) kohaselt on lubatud ka individuaalsete või muude 
asjakohaste süsteemide kasutamine, mis tagavad keskkonnale sama kaitstuse taseme, kui 
kogumissüsteemi rajamine on põhjendamatu, kuna sellest ei oleks keskkonnale tulu või see 
oleks liiga kulukas. 

2015. detsembris alustas AS Tallinna Vesi Ameti tellimusel Rummu tee 7 ja 7b ning Pille tn 
20, 22, 24 ja Tehnika tn 115 liitumispunktide väljaehitamiseks ehitusprojektide koostamist.  

2015.  aastal oli veemajanduse eelarves ettenähtud vahendeid 5 144 248 eurot. Väljamakseid 
teostati vee-ettevõtjatega sõlmitud teenuslepingutest tulenevalt summas 4 872 184 eurot. 
Alustati Aegna saarel asuva puurkaevu nr 943 pumbahoone rekonstrueerimisega, 
reservuaaride soojustamisega ning automaatika renoveerimisega. 

3.3.3.2. Sademetevee teenus 
Teenuse eest tasuti 2015. aastal AS Tallinna Vesi põhitegevuspiirkonnas 3 465 556 eurot 
(lõplik teenuse tasu suurus korrigeeriti 2016.a jaanuaris), OÜ Esmar Vesi Mähe 
tegevuspiirkonnas 388 474 eurot, OÜ Pääsküla Vesi Pääsküla tegevuspiirkonnas 1000 eurot 
ja Tehnovõrkude Ehituse OÜ Kakumäe tegevuspiirkonnas 236 000 eurot. Kokku tasuti 
sademetevee ärajuhtimise teenuse eest 4 091 030 eurot. 

3.3.3.3. Tuletõrjehüdrantidest veevõtmise teenus 
Teenuse eest tasuti 2015. aastal AS Tallinna Vesi põhitegevuspiirkonnas 294 693 eurot 
(lõplik teenuse tasu suurus korrigeeriti 2016. aasta jaanuaris), OÜ Esmar Vesi Mähe 
tegevuspiirkonnas 47 000 eurot, OÜ Esmar Vesi Aegna tegevuspiirkonnas 43 000 eurot, OÜ 
Pääsküla Vesi Pääsküla tegevuspiirkonnas 1000 eurot  ja Tehnovõrkude Ehituse OÜ 
Kakumäe tegevuspiirkonnas 14 000 eurot. Kokku tasuti Tuletõrjehüdrantide veekasutamise 
teenuse 399 693 eurot. 

3.3.3.4. Kriisireguleerimine ja eraldised Põhja-Eesti Päästekeskusele 

− Halduslepingu „Päästealaga seonduvate omavalitsuslike ülesannete ühiseks täitmiseks 
Tallinna haldusterritooriumil“ täitmiseks eraldati 158 820 eurot Häirekeskusele Tallinna 
abitelefoni 1345 töö korraldamiseks. Tallinna abitelefonile 1345 laekus 2015. aastal 47 740  
teadet.  2015. aastal edastati kriisikomisjoni 24h valvetelefonile 1680 teadet (2400 sms-i) 
päästesündmuste ja elutähtsate teenuste katkestuste kohta.   

− Korraldati 6.-8.09.2015 rahvusvaheline kriisireguleerimisalane konverents 
„Kriisireguleerimise juhtimine 21. sajandil. Veeteede ohutuse ja turvalisuse tagamiseks ning 
võimalike keskkonnariskide vältimiseks ennetavate ja tagajärgi leevendavate meetmete 
kavandamine“. Tallinnas toimunud konverentsil osalesid Euroopa linnade (kokku 10 linna) 
esindajad. Konverentsi käigus korraldati merepääste koostööõppus ja loengupäev. Tallinnas 
toimunud konverentsi ettevalmistamise etapis valmistati ette kriisireguleerimise 
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valdkonnaga seotud teaduslike artiklite kogumik „Baltic Horizons“ koostöös 
Euroakadeemiaga. Konverentsi lõpus allkirjastati 2 dokumenti, millest esimene oli seotud 
Ameti ja Päästeliiduga. Konverents lõpetati kriisireguleerimise alase ühisdeklaratsiooni 
allkirjastamisega Euroopa linnade (kokku 10 linna) esindajate poolt.  

− Koostati Tallinna kriisikomisjoni kriisireguleerimismeeskonna käsiraadiojaamade 
kasutusjuhend ja viidi läbi käsiraadiojaamade käsitlev õppus.  

− Täiendati kohaliku omavalitsuse elutähtsate teenuse kirjeldusi ja toimepidevuse nõudeid 
käsitlevaid linnavalitsuse määruse eelnõusid.  

− Koostati Tallinna Linnavalitsuse istungi protokolli päevakorrapunkti „Informatsioon 8. 
märtsil 2015 toimunud  ulatuslikust elektrikatkestusest Lasnamäe ja Pirita piirkondades“ 
eelnõu, linnavalitsuse korralduse eelnõu „Raha eraldamine Ametile X rahvusvahelise 
kriisireguleerimisalase konverentsi korraldamiseks“ ja linnavalitsuse korralduse eelnõu 
„Halduslepingu lisa heakskiitmine ja volituste andmine abilinnapeale“ 

− Koostati arvamused ja ettepanekud Siseministeeriumi ja Politsei- ja Piirivalveameti 
poolt esitatud õigusaktide eelnõude kohta. 

− Koostati ettepanekud Safe Community „Tallinna terviseprofiil 2015“ uuendamiseks. 

− 2015.aastal osaleti kahe kriisireguleerimisalase koolituse ettevalmistamisel ja 
läbiviimisel. Osaleti Põhja-Eesti regionaalse kriisikomisjoni  istungitel ning koostati 
kriisireguleerimisvaldkonna ettekandeid ja tutvustati neid erinevatel kohtumistel, 
komisjonide koosolekutel, seminaridel ja koolitustel. 

3.3.3.5. Vetelpääste avalikes supelrandades 
2015. aastal moodustasid vetelpääste korraldamise kulud 198 289 eurot. Supluskohtades 
osutati rannapäästeteenust ajavahemikul 1. juuni - 31. august.  

Suvehooajaks oli paigaldatud kõikidesse valvatavatesse supelrandadesse 10-kohalised 
jalgrattahoidikud. Uuendati randade ja akvatooriumi märgistused, mille järgi sai 
rannasviibija infot surfiala ja ujumisala asukohtadest. Lisaks infotabloodele paigaldati 
Kakumäe ja Pirita randadesse eraldi konkreetsed märgistused surfaritele. Tagasiside 
märgistuse paigaldamisele oli positiivne. Elektroonsed infotablood (reaalajas ilma info 
edastamiseks) töötasid ka sellel aastal Pirita ja Stroomi supelrannas asuvatel vaatlustornidel. 
Sarnaselt eelnevatele aastatele jagas rannavalve lastele ja lastevanematele tasuta veekindlaid 
käepaelu, mille peale sai kirjutada vanemate telefoni numbri. Suve jooksul tuli 
rannavalvuritel kadunud lapsi vanemate juurde toimetada 11 korral.  

2015 a. valvas pealinna supelrandades rannakülastajate ohutust kokku 41 vetelpäästjat ja 5 
meditsiinitöötajat. Lisaks oli kaasatud 40 vabatahtlikku noormalevlast. Pirita rannas oli 
külastatavuse tipphetkel 5000 inimest päevas. Tallinna avalikes supelrandades lahendati 
1378 avaliku korra rikkumist, uppumisohtlike olukordi ei esinenud, 152 inimest said 
meditsiinilist abi. 

3.3.3.6. Jalakäijate tunnelite hooldus 
 

Balti jaama, Kaubamaja ja Liivalaia 
tunnelid 

Hooldustööde 
teostaja Lepingu kehtivus 

Lepingu 
maksumus 

eurodes 

Tunnelite hooldustööd AS ISS Eesti 01.09.15-31.08.16 78 581  
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Kaubamaja tunnelis paiknevate liftide 
hooldustööd AS KONE 01.01.13-31.12.15 11 664 

Balti jaama, Kaubamaja ja Liivalaia 
tunnelite hooldustööd kokku 

 

  90 245 

    
Tondiraba tunnel Hooldustööde 

teostaja Lepingu kehtivus 
Lepingu 

maksumus 
eurodes 

Tunneli hooldustööd Osaühing N&V 01.09.14-31.08.16 10 497 

Platvormtõstuki remondi- ja 
tehnohooldus OÜ Formet-Lift 01.03.15-28.02.16 720 

Suitsueemaldusluugi hooldus ( 2 tk) OÜ Keraplast 01.01.15-31.12.16 166 

Tondiraba tunnel kokku 

 

  11 383 

    
Ülemiste tunnel Hooldustööde 

teostaja Lepingu kehtivus 
Lepingu 

maksumus 
eurodes 

Häireedastusteenuse ja automaatse 
tulekahjusignalisatsioonisüsteemi 
hooldustööd 

AS  G4S Eesti 03.10.13-03.10.17 2 736 

Videovalvesüsteemi hooldus OÜ QSys Eesti 1.04.14-31.03.18 2 635 

Ülemiste tunnel kokku     5 371 

Tunnelite hoolduseks kulus 2015. aastal 78 896 eurot. 

3.3.3.7. Harju tänava jääväljak 
Vastavalt 9.10.2013 OÜ-ga HK Hall sõlmitud lepingule pakkus lepingupartner 
liuväljateenust 2015. aastal kokku neljal talvekuul,  1. jaanuarist kuni 31. märtsini ning 1. 
detsembrist kuni 31. detsembrini Harju tn haljasalale tehisjääst rajatud väljakul, teenuse 
maksumusega 171 280 eurot. 

2015. aasta jooksul oli jääväljakul 37 977 külastajat, sealhulgas hommikupoolikutel koolide 
kehalise kasvatuse tundide raames koolilapsi 9068.  
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 Harju tänava jääväljak 

 

3.3.3.8. Jalgrattaparklad 
1. maist kuni 22. septembrini 2015 oli avatud kaks mehitatud valvega jalgrattaparklat: Harju 
ja Niguliste nurgal (20 parkimiskohta) ning Vabaduse väljakul (30 parkimiskohta). 

Ajavahemikul 1.05.-22.09.2015 teostas jalgrattaparklate mehitatud valvet 1-Print Security 
OÜ lepingu maksumusega 20 312 eurot. 

 
Jalgrattaparkla Harju tn  ja Niguliste tn nurgal 

 

3.3.3.9. Ajutised välikäimlad 
4. maist kuni 30. novembrini 2015 paigaldati Tallinna linna 37 ajutist välikäimlat linna 
külastatavate turistide paremaks teenindamiseks, sh vanalinna 7 käimlat, Kadrioru parki 8 
käimlat, samuti Tallinna Botaanikaaeda, Piritale pargi ja reisi parklasse, Russalka parkla 
juurde, Lauluväljaku parklasse ja lastemänguväljakutele. Teenust osutas Toi Toi Eesti OÜ 
teenuse kogumaksumusega 36 960 eurot. Seoses Kalamaja pargi, Koorti tn, Kivila tn, Koidu 
tn ja Juurdeveo tn lastemänguväljakute aktiivse kasutamisega eelnevatel aastatel määrati 
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nende välikäimlate osutamise teenuse tähtajaks 30. november. Kadrioru pargi  
mänguväljakule paigaldati invakäimla. 
 

3.3.3.10. Muud heakorrakulud 
Komandandi aias asuv käimla 

Ajavahemikul 11.12.2013 kuni 10.12.2015 oli Komandandi aias asuvale käimlale sõlmitud 
leping  tehnosüsteemidele regulaarse hoolduse ja valveteenuse ööpäevaringseks osutamiseks 
ISS Eesti AS-iga. Lepingu kogumaksumuseks oli 46 914 eurot (sh 2015. aastal 23 457 
eurot).  Täitja kohustus oli tagada hooldus- ja valveteenuse osutamine 7 päeva nädalas. 

Riigihanke tulemusena sõlmiti komandandi aias asuva käimla uus hoolduse- ja valveteenuse 
osutamise leping ISS Eesti AS-iga ajavahemikuks 11.12.2015 kuni 10.12.2017 lepingu 
kogumaksumusega 45 101 eurot. 

Aegna saare meremärgi hooldus 

Aegna saare meremärgi hooldamiseks oli ajavahemikul 01.01.2013 kuni 31.12.2015  
sõlmitud leping OÜ-ga Gotta Port Service lepingu kogumaksumusega 9504 eurot (sh 2015. 
aastal 3168 eurot). Leping sisaldas tulepaagi igapäevast kontrolli olemasoleva 
monitooringusüsteemi abil, tuletorni elektrisüsteemi kontrolli vastavalt vajadusele, tuletorni 
ülevaatust konstruktsiooni normaalseisundi vastavuse tagamiseks tehnilistele 
hooldusnõuetele. 

Konkursside korraldamine  

a) Fotokonkurss „Aastaring Tallinnas 2015“. 
Amet korraldas 29. novembrist 2015 kuni 23. jaanuarini 2016 veebipõhise fotokonkursi 
„Aastaring Tallinnas 2015“. 

Konkursi eesmärk oli leida Tallinna linnast uusi ja huvitavaid vaateid, mis jäädvustaksid 
linnas aset leidnud sündmusi, inimeste tegevusi ja linnapildi muutumist eri aastaaegadel.  

Konkursile esitas 93 autorit kokku 305 fotot, mille hulgast valisid parima nii Ameti juhataja 
3.11.2015 käskkirjaga fotokonkursi korraldamiseks ja konkursile esitatud tööde hindamiseks 
moodustatud komisjon kui ka veebilehe külastajad. 

Komisjon tunnistas parimaks fotoks „Augustipäike Tallinnas“ („August Sun in Tallinn“), 
autor Beso Gvenetadze. Autor on tänavafotograafia stiilis tabanud hetke Tallinna 
igapäevaelust. Pesu kuivama riputav naine lisab arhitektuurile inimliku mõõtme. 

Avalikul hääletusel osutus parimaks foto „Lapselegi selge...“, autor Urmas Roos. 

Esmakordselt korraldati parimatest töödest vabaõhunäitus Harju tänava haljasalal. 
Konkursile esitatud kõiki tõid saab vaadata konkursi kodulehel fotokonkurss.tallinn.ee 

http://fotokonkurss.tallinn.ee/
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August Sun in Tallinn, autor Beso Gvenetadze „Lapselegi selge....“, autor Urmas 

Roos 

b) Konkurss „Tallinna linna Lumemurdja“. 
Tallinna Linnavalitsus kuulutas 29.12.2014 välja konkursi „Tallinna linna Lumemurdja“, 
mille eesmärgiks oli välja selgitada ja tunnustada Tallinna linnas tegutsevate ühistute 
puhastusaladel ja erakinnistutel töötavaid eeskujulikke majahoidjaid. Kandidaate „Tallinna 
linna Lumemurdja" konkursile sai esitada linnaosavalitsustele 31. 12.2014 kuni 18.02.2015.  

Konkursi korraldustoimkonna otsuse kohaselt tunnistati konkursi „Tallinna linna 
Lumemurdja“ parimateks: 

I koht - Zinaida Rubani Lasnamäelt, kelle ülesandeks on heakorra tagamine KÜ J. Koorti 
tn 30 puhastusalal. Tema puhastusala on suur, lume- ja libedusetõrje on alati tehtud 
sõltumata ilmaoludest ja nädalapäevast. 

Tunnustada Zoja Evstigneevat Põhja Tallinnast, kelle puhastusalaks on KÜ Puhangu 28, 
peale lume sulamist on kõnniteedelt ka sõelmed koristatud ning haljasala riisutud ja 
puhas. 

Tunnustada Vadim Tarakanovit Mustamäelt, kelle puhastusalaks on KÜ Aiandi tn 3 ja 5, 
mille ümbrus on aastaringselt kohusetundlikult heakorrastatud. 

c) Kontrollreid parima heakorraga ehitusobjektide väljaselgitamiseks. 
Kontrollreidide eesmärk on kontrollida ehitusobjektide heakorda, juhtida ehitajate 
tähelepanu õigusaktide ja heakorranõuete rikkumistele ning seeläbi tagada linlaste ja linna 
külastavate turistide turvaline ja heakorrastatud elukeskkond. Kontrollreidide 
hindamiskomisjoni kuuluvad spetsialistid Ametist, Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametist ja 
Põhja Politseiprefektuurist, kelle töö seisneb peamiselt heakorraalaste nõuete täitmise 
fikseerimises ning vajakajäämiste kohta ettekirjutuste koostamises ning nende täitmise 
kontrollis. 

Ehitusobjektidel viidi 2015. aasta jooksul läbi 23 heakorraalast kontrollreidi. 

Parima ja korrektseima ehitusplatsiga ehitusfirmaks tunnistati Bauschmidt OÜ. 
 
Opinfo 
 

Aastaks 2015. seatud eesmärgid täideti osaliselt, sealhulgas töötati välja ja parendati 
operatiivinfo infosüsteemi lisafunktsionaalsust. Aastal 2015 võeti vastu ja menetleti 795 
taotlust kaevetööde läbiviimiseks, nendest 683 korral väljastati kaevetööluba tööde 
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teostamiseks. Avariikaevetöödel teostati järelevalvet 1664 kaeveobjektil. 
 

3.3.3.11. Projekt „Hoovid korda“ 
Projektile “Hoovid korda” eraldati 2015. aasta eelarvest 395 000 €. Nimetatud summa 
ulatuses oli võimalik rahuldada 53 korteriühistu taotlused hoovide korrastamiseks (s.o ühele 
ühistule keskmiselt 7 500 €). Põhilisteks töödeks olid parklate laiendamine ja teede remont. 
Projekti aastakokkuvõtteks võib märkida, et projekt on kogunud korteriühistute seas üha 
enam populaarsust ning selles osaleda soovijate arv kasvab igal aastal.  

Alates 2007. aastast on projekti „Hoovid korda“ raames osalenud parimaid korteriühistuid 
tunnustatud rahalise preemiaga. Üheksa viimase  aasta jooksul on tunnustatud kokku 32 
korteriühistu tööd. Projekti „Hoovid korda“ 2015. aasta tunnustusauhinna konkursil osales 
51 korteriühistut.  

Projekti "Hoovid korda" raames 2015. aastal hoove korrastanud korteriühistute arv 
linnaosade kaupa: 

Kristiine Kesklinn Nõmme Mustamäe Lasnamäe Haabersti Põhja-
Tallinn 

Pirita Kokku 

7 8 4 8 9 2 12 1 51 

Viimase kümne aastaga on projekti raames kokku heakorrastatud 1015 hoovi ligi 7,5 miljoni 
euro ulatuses.  

Tallinna Linnavalitsuses moodustatud ajutine komisjon hindas projektis “Hoovid korda“ 
linnaosade poolt esitatud 13 parimat objekti. 

Komisjon pidas vajalikuks tunnistada preemia vääriliseks nelja korteriühistu tööd: 
• korteriühistu Koidula 22 (Kesklinna linnaosas),  
• korteriühistute Pae 50/52 ja Pae 56 ühistöö (Lasnamäe linnaosas),  
• korteriühistu Nelgi 30 (Nõmme linnaosas) ning  
• korteriühistu Maisi 4A (Põhja-Tallinna linnaosas). 
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Korteriühistute toetamist korraldatakse Tallinna Linnavalitsuse 19. detsembri  2012 
määrusega nr 78 kinnitatud  "Projekti "Hoovid korda" raames hoove korrastavate 
korteriühistute toetamise kord" alusel, mida on täiendatud. 

Korteriühistud on saanud toetust järgmiste tööde teostamiseks: 
− kõnni- ja sõiduteede remont; 
− parklate, mänguväljakute ja haljastuse rajamine;  
− piirdeaedade ehitus; 
− valgustuse renoveerimine ja ehitus; 
− prügimajade ehitus; 
− jalgrattamajade rajamiseks. 

Alates 2015.a on võimalik toetust taotleda ka supergraafika (seinamaalingu) loomiseks ning 
valvekaamerate paigaldamiseks. 
  

3.3.3.12. Projekt „Fassaadid korda“ 
Projekti eelarve 2015. aastal oli 395 000 eurot, toetus eraldati 22 korteriühistule, kellest 
kasutas seda 21 summas 264 961,38 eurot. 

Projekti „Fassaadid korda“ raames 2015. aastal korterelamuid energiasäästlikumaks 
muutnud korteriühistute arv linnaosade kaupa: 

 

Kristiine Kesklinn Nõmme Mustamäe Lasnamäe Põhja-
Tallinn 

Haabersti Kokku 

6 6 1 2 1 4 2 22 

 

Projektiga „Fassaadid korda“ toetati aastatel 2010–2015 korteriühistuid korterelamu 
renoveerimislaenu taotlemisel vajaliku omafinantseeringu katmisel eesmärgiga muuta 
korterelamuid energiasäästlikumaks. Renoveerimislaenu sihtgrupp oli enne 1993. aastat 
ehitatud korterelamud, millele on koostatud energiaaudit. Toetust eraldati kuni 10% ulatuses 
korteriühistu taotletavast korterelamu renoveerimislaenu summast, kuid mitte rohkem kui 
19 173 eurot.  

Aastatel 2010–2015 on Tallinna linn projekti „Fassaadid korda” raames toetanud 142 
korteriühistut ligi 1,9 miljoni euro ulatuses elamute fassaadide korrastamisel ja muudel 
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töödel, mis aitasid muuta korterelamuid energiasäästlikumaks.  

Tallinna Linnavalitsuses moodustatud ajutine komisjon hindas projektis “Fassaadid korda“ 
linnaosade poolt esitatud tunnustust väärivat 9 ühistut ning otsustas 2015. aastal toetuse 
saanud ühistutest tunnistada preemia vääriliseks 4 ühistut, kes teostasid hoone enim 
kompleksseima renoveerimise: 

• korteriühistu Pronksi 10 (Kesklinna linnaosas),  
• korteriühistu Sõle 39a (Põhja-Tallinna linnaosas),  
• korteriühistu Retke tee 14 ( Mustamäe linnaosas) ning  
• korteriühistu Pärnu mnt 195 (Nõmme linnaosas).  

  

  
 

Tallinna Linnavolikogu 25.02.2016 määrusega nr 8 kehtestati uus projekti „Fassaadid 
korda” raames korterelamuid energiatõhusamaks muutvate korteriühistute toetamise kord, 
mille aluseks olid ehitusseadustikust tulenevad muudatused. 

 
3.3.3.13. Osalemine projektides, sh välisprojektides 

Välisprojekt: Baltic Flows - Sademevee jälgimine ja juhtimine Läänemere piirkonna 
valgaladel 

Projekti juhtpartner on Turu Ülikool (Soome) ning lihtpartneritena osalevad projektis lisaks 
Tallinnale: Turu Tehnikakõrgkool (Soome), Turu Teaduspark (Soome), Edela-Soome 
Maavolikogu (Soome), Tallinn Tehnikaülikool (Eesti), MTÜ Cleantech Estonia (Eesti), 
Hamburgi Tehnikakõrgkool, kes esindab samuti organisatsioone Hamburgi Vesi ning 
Hamburgi Senati Kantselei (Saksamaa), Füüsikalise Energeetika Instituut (Läti), 

KÜ Pärnu mnt 195 KÜ Pronksi 10 

KÜ Retke tee 14 KÜ Sõle 39A  
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Environmental Projects Ltd. (Läti), Riia Planeerimisregioon (Läti), Uppsala Ülikool 
(Rootsi), Upwis AB (Rootsi), Uppsala Maavalitsus (Rootsi), Ecotech International Ltd 
(Suurbritannia). 

Projekt tegeleb sademevee jälgimise ja juhtimisega Läänemere piirkonna valgaladel. 
Projekti fookuses on vihmaveest moodustuvad ojad ja jõed, samuti linnapiirkondades 
tugevate vihmasadude korral tekkivad üleujutused ning sademevesi, mis enamasti suubub 
merre. Projekti fookuses on Läänemere piirkond, mis ümbritsetuna Põhja-, Kesk- ja Ida-
Euroopa riikidest, moodustab mitmekesise keskkonna erinevatest praktikatest ning 
poliitikatest. „Baltic Flows“ toetab sademevee jälgimisel ja juhtimisel teaduspõhiste 
arengusuundade edendamist projektis osalevates piirkondades, mille tulemusena saab 
Läänemere piirkond pakkuda vastavat oskusteavet ka piirkonnast väljapoole, soodustades 
seega ettevõtluse arengut ning investeeringuid Läänemere piirkonda. 

Projekti tegevused põhinevad viie projektis osaleva riigi vahelisel vastastikulisel koostööl, 
kus vahendatakse iga osaleva riigi häid kogemusi ja oskusteavet sademevee valdkonnas 
eesmärgiga neid võimalusel rakendada projektis osalevates teistes riikides. Projektis 
osalevad Läänemere-äärsed avalikku võimu teostavad institutsioonid, eraettevõtted, 
kõrgkoolid ning teadusasutused. Iga piirkond vastutab ka kindla spetsiifilise valdkonna eest, 
mida uuritakse süvitsi. Tallinn valdkond on sademetevee juhtimise haldamine, pinnavee 
uurimine ning kvaliteedi seire, põllumajandusest lähtuva vee mõju uurimine pinnase- ja 
pinnavee kvaliteedile. 

Projekti kestus: 01.09.2013 – 01.09.2016 (36 kuud). 

 

Välisprojekt: Tallinna linna hooldus-, heakorra- ja haljastustööde infosüsteemi loomise 
eelanalüüsi läbiviimine 

Kommunaalamet on sõlminud lepingu Tallinna linna hooldus-, heakorra- ja haljastustööde 
infosüsteemi loomise eelanalüüsi läbiviimiseks. Lepingu eesmärgiks on Euroopa 
Regionaalarengu Fondi (ERF) meetme „Avalike teenuste pakkumise arendamine“  vooru 
„Avalike teenuste arendamise eel-, äri- ja kasutatavuse analüüside läbiviimine“ raames 
Tallinna hooldus-, heakorra- ja haljastustööde  infosüsteemi eelanalüüsi ja lähteülesande 
koostamine.  

Eelanalüüsi käigus tuvastatakse avalike teenuste pakkumise ja osutamisega seotud 
probleemid ning tuuakse välja võimalikud lahendused, kuidas muuta avalikke teenuseid 
kättesaadavamaks ja kasutajakesksemaks, tõstes nende kvaliteeti ning osutades neid 
nutikamalt ja tõhusamalt IKT-vahendite abil.  

Projekt viiakse ellu koostöös Tallinna Keskkonnaameti, Mustamäe, Nõmme ja Haabersti 
linnaosavalitsuste ning Tallinna linna IT teenistusega. 

Eelanalüüsi teostajaks on  GoreGrow OÜ. Tööde teostamise tähtaeg 7 kuud (alates 
01.02.2016).  

 

KIK keskkonnakaitse programmi looduskaitse alamprogrammi raames esitati projekti 
„Kadrioru pargi murude ja niitude seisundi uuring“ rahastamise taotlus.  

Projekti eesmärk oli läbiviidava uuringu tulemusel selgitada välja Kadrioru pargi rohustute 
seisund tänasel päeval, teha esinevate rohttaimede nimistu ja ettepanekud pargi seisundi 
parandamiseks.  
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Projekti tulemusel taheti fikseerida rohttaimekoosluste arengudünaamika viimase 42 aasta 
jooksul ja formuleerida soovitused kaitstavate ja haruldaste taimekoosluste säilitamiseks, 
esitada prognoosid edasisteks arenguteks ja soovitused hooldustöödeks.  

Projekti eelarve oli 9600,00 eurot, omafinantseering 960,00 eurot. 

SA KIK ei rahuldanud taotlust oma otsusega 9.06.2015. nr 3-2_7/2994-2/2015. 

 

3.3.3.14. Uuringud 
Kommunaalameti tellimusel valmisid 2015. aastal alljärgnevad uuringud: 

a) Tallinna teedel ja tänavatel teekatte seisukorra andmete mõõtmine, töötlemine, 
PMS’i analüüs ja tulemuste väljastamine (täitja AS Teede Tehnokeskus) - Tallinna 
teedel ja tänavatel teekatte tasasuse ja roopa sügavuse mõõtmine; teekonstruktsiooni 
kandevõime mõõtmine; saadud andmete põhjal analüüsi koostamine; PMS süsteemi 
rakendamiseks vajalik arendustöö ja konsultatsioon. Kogu teekatte tasasuse andmete 
mõõtmismaht 2015. aastal oli ca 425,8 km.  

b) Tallinna teede ja tänavate tüüpkatendikonstruktsioonid ja nende rakendamine (2. 
etapp) (täitja Tallinna Tehnikaülikool) - Asfaltbetoonkatendite põikristlõigete täiendav 
uurimine deformatsioonide ja kulumise tekkemehhanismide määramiseks; Tallinna 
asfaltbetoonkatendite konstruktsioonide normdokumentide koostamine tänavate ja teede 
projekteerimiseks, ehitamiseks ja remonttööde teostamiseks. 

c) Tehnovõrkude kaevukonstruktsioonide tüüplahendused ja nende rakendamine (2. 
etapp). Laserskaneerimise jätkuprojekt (5 tee ristlõiget ja 2 ühistranspordipeatust) 
(täitja Tallinna Tehnikaülikool) - Kaevukonstruktsioonide tüüplahenduste rakendamine 
Tallinna linnas; välja  töötatud lahenduste täiendav katsetamine ning monitooring 
Tallinna tee-ehitusobjektidel; normdokumentide koostamine kaevukonstruktsioonide 
projekteerimiseks, väljaehitamiseks ning remonttööde teostamiseks Tallinna linnas. 

d) Algupärase standardi EVS 843 „Linnatänavad“ esialgse kavandi koostamine 
(töövõtja Eesti Standardikeskus MTÜ) – Standardikavandi koostamine vastavalt EVS 
juhendi 4 nõuetele ning selle kaasfinantseerimine. Algupärasele standardile EVS 
843:2003 „Linnatänavad“ uustöötluse koostamiseks asutati projektkomitee ning 2016. a 
veebruarikuu jooksul oodatakse asjassepuutuvatelt organisatsioonidelt sellele komiteele  
kommentaare nimetatud standardi kavandi kohta. 

e) Kommunaalamet viis 2015.a. aprillis läbi iga-aastase koostööpartnerite rahulolu 
uuringu. Ka sellel aastal viidi uuring läbi koostöös Linnakantselei avalike teenuste ja 
linnauuringute osakonnaga. Küsitluses osalemise kutse saadeti 322-le adressaatide 
nimekirjas olnud koostööpartnerile. Küsitluse kutse said kätte 305 adressaati. Küsitlusele 
vastas 99 adressaati ehk 32,5% mis on hea tulemus. Üldine suhe koostöösse 
Kommunaalametiga on partneritel positiivne. Väga halvaks ja halvaks kokku on koostööd 
peetud maksimaalselt 9,09 % arvamust avaldanutest arvamuste arvestamise aspektis ja 
6,08% arvamust avaldanutest algatuste asjakohasuse aspektis.  Enamasti jääb koostööd 
väga halvaks arvanute arv 1-2 protsendi piiresse. Väga heaks ja heaks on hinnatud 
töötajate koostöövalmidust (83,83 %) ja töötajate kättesaadavust (78,78%). Tähelepanu 
väärivad koostöö parandamise ettepanekud olid sisulised ettepanekud mis puudutasid 
eelkõige paremat infovahetust, sh IT võimaluste ärakasutamisega, pikemaid etteteatamise 
ja informeerimise aegu. 

 

 



Tallinna Kommunaalameti tegevusaruanne 2015 ja prioriteedid 2016 
 

Lk 37 

3.4 INVESTEERINGUD 
 

Ameti investeeringuteks oli Tallinna Linnavolikogu 18.12.2014 määruse nr 34 alusel 2015. 
aasta esialgne eraldus 18 257 220 eurot sh: 
- linnaeelarve  14 864 723 eurot 
- riigieelarve  2 800 000 eurot 
- sihtotstarbelised eraldised 125 307 eurot 
- välisrahastus 467 190 eurot 

Täpsustatud 2015. aasta eelarve oli 21 825 420 eurot, koos 2014. aastast ülekantud 
vahenditega (2 630 097 eurot) 24 455 517 eurot, sh:  
 

 2014.a.täpsust
atud eelarve 

2014.a. 
täitmine 

2015.a.täpsus
-tatud 
eelarve 

2015.a. 
täitmine 

Kommunaalamet kokku 20 874 542 18 088 854 24 455 517 15 848 637 
sh. LE 14 840 937 12 184915   19 210 673 11 366 129 

     RE (ka KIK, 
Kultuuriministeerium) 

2 861 598     2 860 208 3 432 869 3 223 083 

SE 3 022 923  2 894 648           819 026          734 995 
VR 149 084    149 083  992 949  524 430 

     
I Välisrahastusega 
investeerimisprojektid  kokku 

 141 120     141 120 3 201 632 994 417 

 Teed ja tänavad     
sh LE                      0 0        2 083 376         428 710 

SE                       0 0           125 307            41 277 
VR 141 120 141 120  992 949  524 430 

     
II Muud 
investeerimisprojektid kokku 

20 733 422 17 947 734 21 118 885  14 795 233 

sh. LE 14 840 937 12 184 915 16 992 297 10 878 432 
RE (ka KIK, 

Kultuuriministeerium) 
2 861 598 2 860 208 3 432 869 3 223 083 

SE 3 022 923 2 894 648 693 719 693 718 
VR 7 964 7 963 0 0 

Kultuur 0 0 225 400 134 315 
sh LE   175 400 84 315 

RE (Kultuuriministeerium)   50 000 50 000 
Heakord  831 353  411 795 950 078 731 963 

  sh. LE 776 253 358 086 950 078 731 963 
RE (KIK) 47 136 45 746 0 0 

VR 7 964 7 963 0                           0 
Sotsiaal (Kivila 3A 
sotsiaalmaja katus)             LE 

31 486 31 486 0 0 

Välisrahastuseta teede 
kapitaalremont ja 
rekonstrueerimine 

19 770 583 17 404 456 18 743 407 13 350 071 

 sh. LE 13 933 198 11 695 346 14 666 819 9 483 270 
RE 2 814 462 2 814 462 3 382 869 3 173 083 
SE 3 022 923 2 894 648 693 719 693 718 
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Tänavavalgustuse ehitus ja 
renoveerimine                     LE 

    100 000 99 997 1 200 000 
 

578 884 

     
III Sihtfinantseerimine 
investeerimistegevuseks 
kokku 
Tehnovõrgud                    LE 

 0  0 135 000 
 

 87 

 

3.4.1. Välisrahastusega investeerimisprojektid 
 
Tallinna arengukavas 2014-2020 on teede ja tänavate valdkonna eesmärgina määratletud 
hooldatud, valgustatud ja väljaarendatud tänavavõrgu ning väljaehitatud jalgrattateede 
võrgustiku tagamine. 

Kergliiklusteed 
Priisle tee kergliiklustee I etapi rajamine lõigus Narva mnt kuni Läänemere tee 
Linnalise meetme määruse alusel rahuldas EAS oma 10.07.2015 otsusega Kommunaalameti 
taotluse projektile „Priisle tee kergliiklustee I etapi rajamine lõigus Narva mnt kuni 
Läänemere tee“ toetuse saamiseks. Projekti kogumaksumus oli 274 583 eurot, millest 
toetuse saaja omafinantseering 76 883 eurot ja toetus 197 700 eurot. 

Projekti periood 13.05.2015 – 30.10.2015.  

Ameti ja OÜ Keskkonnaprojekt vahel sõlmiti projekteerimise töövõtuleping nr TKA126 
täitmise tähtajaga 10.04.2015 ning ehituse töövõtuleping nr TKA81 Lemminkäinen Eesti 
AS’ga täitmise tähtajaga 28.08.2015. Ehitise ülevaatuse akt on vormistatud 28.08.2015. 
Projekteerimise maksumus 8160 eurot, tööde maksumus 189 873,72 eurot, järelevalve 
maksumus 4462 eurot. Mitteabikõlblikud kulud 3892,40 eurot. Kergliiklustee rajamisega 
loodi võimalus kergliiklejate ohutumaks liiklemiseks Pirita Kose ja Lasnamäe Priisle ning 
Seli asumite vahel. Tagati ühendus Tallinna lähivaldade kergliiklus-teede võrgustikuga. 
Üldiselt parandati Tallinna infrastruktuuri kvaliteeti. Projekti elluviimise tulemusena saavad 
Tallinna elanikud ja turistid  liikuda jalgratastel või teiste kergliiklus-vahenditega ning 
jalgsi. 

Paldiski maantee kergliiklustee lõigus Järveotsa tee kuni Järvekalda tee 
Linnalise meetme määruse alusel EAS oma 11.09.2015 otsusega Kommunaalameti toetuse 
taotluse projektile „Paldiski maantee kergliiklustee lõigus Järveotsa tee kuni Järvekalda tee“. 
Projekti kogumaksumus oli 264 083 eurot, millest toetuse saaja omafinantseering oli 39 612 
eurot ja toetus 224 471 eurot.  

Projekti kestvus 23.07.2015 – 20.11.2015. 

Tööde teostamiseks sõlmiti 21.08.2015 ehituse töövõtuleping nr TKA113 Lemminkäinen 
Eesti AS’ga. Järelevalvet teostas Teede Projektijuhtimise AS. Tööde maksumus 237 374,43 
eurot ja järelevalve teenus 5578,30 eurot. Mitteabikõlblikud kulud 3994,03 eurot. 

Kergliiklustee rajamisega loodi võimalus kergliiklejate ohutumaks liiklemiseks Tiskre, 
Astangu ning Õismäe asumite vahel. 

Piirkonnas laiendati  kergliiklusteede võrgustikku ning loodi võimalus ühendamaks 
Järvekalda tee kergliiklustee Järveotsa tee kergliiklusteega ning Paldiski maantee 
rekonstrueerimise järgselt ka Harku järve äärse kergliiklusteega. Koos teega rajati ka 

https://www.riigiteataja.ee/akt/425062013041
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valgustus. 

Järvevana tee – Pärnu maantee vaheline kergliiklustee 
Regionaalministri 15.05.2008.a. määruse nr 3 „Meetme „Linnaliste piirkondade 
arendamine“ tingimused ning investeeringute kava koostamise kord“ (edaspidi linnalise 
meetme määrus) alusel rahuldas Ettevõtluse Arendamise SA (edaspidi EAS) oma 
07.07.2015 otsusega Kommunaalameti taotluse projektile „Järvevana tee – Pärnu maantee 
vaheline kergliiklustee“ toetuse saamiseks. Projekti kogumaksumus oli 66 540 eurot, millest 
toetuse saaja omafinantseering oli 9981 eurot ning toetus 56 559 eurot. 

Oma kirjaga 16.10.2015.a. muutis EAS Kommunaalameti taotlusel oma 07.07.2015 otsust, 
millega tehti eelarves muudatus ja lubati kasutada kogu abikõlblik summa 66 540 eurot 
ehitustöödeks, jättes omanikujärelevalve kulu mitteabikõlblikuks. 

Projekti kestvus 30.04.2015 – 30.10.2015. 

Tööde teostamiseks sõlmiti 04.juunil 2015.a. ehituse töövõtuleping nr TKA78 Viamer 
Grupp OÜ’ga. Järelevalvet teostas Teede Projektijuhtimise AS. Tööde maksumus 66 540 
eurot. Tööd valmisid augustikuus ning ehituse ülevaatuse akt on vormistatud 17.08.2015. 

Uue kergliiklustee lõigu rajamisega loodi ühendav link Pärnu mnt ja Järvevana tee 
kergliiklusteede vahel, mis muutis kergliikleja liikumise ohutumaks ja sujuvamaks. 
Parandati linna taristu kvaliteeti üldiselt ning suurendati keskkonnasõbraliku transpordi 
kasutamist linnas. 

Paldiski maantee kergliiklustee rajamine lõigus Järvekalda tee kuni Tähetorni tänav 
Perioodi 2014-2020 meetme „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng” raames kavandavad 
Tallinna linn, Saue vald ja Harku vald ühist koostööprojekti „Paldiski maantee kergliiklustee 
rajamine lõigus Järvekalda tee kuni Tähetorni tänav“. Projektiga seotud kulud rahastatakse  
85% ulatuses Euroopa Regionaalarengu Fondist.  

Tallinna Linnavalitsuse 4.11.2015 korralduse nr 1637-k „Tallinna linna, Harku valla ja Saue 
valla vahel sõlmitava koostöökokkuleppe projekti heakskiitmine ning volituse andmine 
Kalle Klandorfile“ alusel on 17.11.2015 sõlmitud koostöökokkulepe nr 22 objekti 
projekteerimiseks ja ehitamiseks. Harku ja Saue vald finantseerivad täismahus objekti 
projekteerimistöid ning Tallinna linn ehitustöid. Kergliiklustee rajamisega parandatakse 
Tallinna infrastruktuuri kvaliteeti ning tagatakse ühendus Tallinna kergliiklusteede 
võrgustikuga. 

Projekti hinnanguline kogumaksumus on 843 981 eurot, sh LE 129 981 eurot ja VR 714 000 
eurot. Projekti eeldatav elluviimise aeg on 01.2017 – 10.2017.  

Vana-Tartu mnt kergliiklustee lõigus Tartu mnt – linna piir 
Perioodi 2014-2020 meetme „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng” raames kavandavad 
Tallinna linn ja Rae vald koostööprojekti Vana-Tartu maantee ääres paikneva kergliiklustee 
rajamiseks Tallinna linna territooriumil.  Tallinna Linnavalitsuse 15.04.2015 korralduse nr 
575-k „Tallinna linna ja Rae valla vahel sõlmitava koostöökokkuleppe projekti 
heakskiitmine ning volituse andmine Kalle Klandorfile“ alusel on 28.04.2015 sõlmitud 
koostöökokkulepe nr 9. Koostöökokkuleppe alusel projekteerib Rae vald hetkel 
kergliiklusteed kuni linna piirini (Peetri-Assaku lõik). Koostöökokkuleppe kohaselt 
korraldab linn pärast ehitusprojekti valmimist kergliiklustee alla jääva Vana-Tartu maantee 
maaüksuse (ligikaudne pindala 11 760 m²) maa munitsipaliseerimise. Nimetatud maaüksus 
asub hetkel reformimata riigimaal. Projekti hinnanguline kogumaksumus on 174 800 eurot, 
sh LE 26 900 € ja VR 147 900 €. Projekti eeldatav elluviimise aeg on 05.2016 – 12.2016. 

https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=132176&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=132176&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=132176&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=130788&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=130788&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
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Teed ja tänavad 
Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas, II etapp 
2015. aastal viidi lõpule perioodi 2007-2013 Ühtekuuluvusfondi projekt Ülemiste 
liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas, II etapp. 

Majandus- ja taristuministri 09.11.2015 käskkirjaga nr 09-01568/179 muudeti majandus- ja 
kommunikatsiooniministri 20.03.2012 käskkirja nr 12-0108 „Tallinna Linnavalitsuse toetuse 
taotluse, mis käsitleb Ühtekuuluvusfondist (edaspidi ÜF) abi andmist  projektile  „Ülemiste 
liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas II etapp“ rahuldamine“ (Ühtekuuluvusfondi 
projekt nr 3.3.0101.11-0021), mille kohaselt maksimaalsed abikõlblikud kulutused, mida abi 
suuruse arvutamisel arvesse võetakse, on 17 014 926,66 eurot ning ÜFist antava abi 
maksimaalne suurus on 12 761 195,00 eurot. Ühtlasi pikendati projekti abikõlblikkuse 
tähtaega kuni 01.12.2015. 

Ülemiste liiklussõlme II etapi projekti raames allkirjastati 16.07.2015 ehituse töövõtuleping 
nr TKA95 „Järvevana tee – Tehnika tänava ühendusteel Veerenni raudteeülesõidu 
sulgemine koos kaasnevate töödega“ OÜ’ga Viamer Grupp tähtajaga 30.10.2015. 
29.10.2015 vormistatud lepingu muudatusega määrati tööde tähtajaks 01.12.2015. Bussiliin 
nr 16 suunati ümber uuele marsruudile alates 10.11.2015. 

Ehitise ülevaatuse akt vormistati 02.12.2015. Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) väljastas 
07.01.2016 Veerenni tn raudteeülekäigukoha kasutusloa nr 1612319/00085. 

II etapi lõpparuanne esitati TJA’le 10.03.2016. 

 

Vabariigi Valitsuse 19.02.2015 korraldusega nr 93 kinnitatud perioodi 2014–2020 transpordi 
infrastruktuuri arendamise investeeringute kavasse kinnitatud investeeringuprojektide 
elluviimiseks on sõlmitud alljärgnevad projekteerimise töövõtulepingud: 

Projekti „Haabersti ristmiku rekonstrueerimine“ (projekti rakendamise eeldatav aeg: I pa 
2016 - II pa 2017) elluviimiseks on riigihanke (viitenr 166282) tulemusel sõlmitud 
26.10.2015 projekteerimise töövõtuleping nr 2610151/KA141 Paldiski maantee, Ehitajate 
tee ning Rannamõisa tee eskiisi ja põhiprojekti koostamiseks täitmise tähtajaga 26.05.2016 
(K-Projekt AS; lepingu summa 334 950 eurot). Ehitushanke väljakuulutamise eeldatav aeg 
on mai 2016 ning ehituslepingu sõlmimine on kavandatud juulis 2016. 

Projekti „Reidi tee ehitus Tallinnas“ (projekti rakendamise eeldatav aeg: algus I pa 2016 - 
II pa 2017) elluviimiseks on riigihanke (viitenr 163727) tulemusel sõlmitud 25.09.2015 
projekteerimise töövõtuleping nr 2509151/TKA 126 Reidi tee (Jõe tänav – Russalka ristmik) 
eskiisi ja põhiprojekti koostamiseks täitmise tähtajaga 25.08.2016 (ühispakkujad AS K-
Projekt, AS Novarc Group ja AS Järelpinge Inseneribüroo OÜ; lepingu summa 1 183 644 
eurot). Ehitushanke välja kuulutamise eeldatav aeg on august 2016 ning ehituslepingu 
sõlmimine on kavandatud oktoobris 2016. 

Projekti „Gonsiori tänava rekonstrueerimine Tallinnas“ (projekti rakendamise eeldatav 
aeg: algus I pa 2016- II pa 2017) elluviimiseks on riigihanke (viitenr 164261) tulemusel 
sõlmitud 29.09.2015 projekteerimise töövõtuleping nr 2909151/TKA135 Gonsiori tänava 
(Maneeži  tn – Laagna tee) eskiisi ja põhiprojekti koostamiseks täitmise tähtajaga 
29.06.2016 (SWECO Projekt AS; lepingu summa 314 160 eurot). Ehitushanke välja 
kuulutamise eeldatav aeg on juuni 2016 ning ehituslepingu sõlmimine on kavandatud 
augustis 2016. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/326022015013
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Siseriikliku rahastusega projektidest eraldati Vabariigi Valitsuse 09.03.2015 korraldusega nr 
126 “Avalikult kasutatavate kohalike teede hoiuks eraldatud juhtumipõhise toetuse jaotuse 
kinnitamine omavalitsusüksuste kaupa 2015. aastal“ transiitteede toetust objektile Tallinna 
linna Tartu mnt (Pallasti tn – Odra tn) taastusremondiks. 

Remonditava lõigu pikkus 603 m. Objekti omafinantseeringu osakaal on 39,02 % objekti 
kogumaksumusest.  

Riigihanke tulemusel sõlmiti ehituse töövõtuleping nr TKA54 Nordecon AS’ga 06.04.2015. 
Tööd lõpetati tähtaegselt.  

 

3.4.2. Välisrahastuseta teede kapitaalremont ja rekonstrueerimine 
 
Jrk 
nr Objekti nimetus Täitmine, € 

  Välisrahastuseta teede kapitaalremont ja rekonstrueerimine kokku 13 350 071 

  

 

  

1. Suur-Sõjamäe tn (J.Smuuli tee-linna piir) rekonstrueerimine 2 381 035 

2. Kalaranna tn (Kalasadama tn-Tööstuse tn) ehitus 1 922 9620 

3. Hiiu tn( Vabaduse pst-Raudtee tn) rekonstrueerimine 761 637 

4. Paepargi tn II etapi rajamine 133 032 

5. Paldiski mnt (Järveotsa tee-Järvekalda tee) rekonstrueerimine 110 261 

6. Viru tn, Vana turg ja Kuninga tn rekonstrueerimine 242 644 

7. A.Weizenbergi tn (Narva mnt-J.Poska tn) rekonstrueerimine 44 243 

8. Majaka tn (Lasnamäe tn-Peterburi tee) rekonstrueerimine 301 934 

9. Pärnu mnt (Pärnu mnt 238-Kitsarööpa tee) rekonstrueerimise tööprojekt 25 753 

10. Raadiku viadukti remont ja vuugi vahetus 167 029 

11. Laagri silla remont 105 592 

12. Õismäe tee (Õismäe tee 134-Õismäe tee 1a) taastusremont 745 451 

13. Akadeemia tee (Ehitajate tee-Kadaka tee) taastusremont 842 368 

14. Tartu mnt (Pallasti tn-Odra tn) taastusremont 508 771 

15. Tammsaare tee (Järvevana tee-Tondi tn) taastusremont 1 290 778 

16. Ühistranspordipeatuste taastusremont 261 824 

17. Ümera tn taastusremont 674 635 

18. Lastekodu tn (Liivalaia tn-Keldrimäe tn) taastusremont 254 907 

19. Kvartalisisesed teed 2 575 203 

19.1. Haabersti LO kvartalisiseste teede taastusremont 208 280 

19.2. Väike-Õismäe sisekvartaalsete teede taastusremont 181 204 

19.3. Paldiski mnt (Järvekalda tee-Tähetorni tn) taastusremont 212 129 
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19.4. Keldrimäe tn taastusremont 110 318 

19.5. Veerenni põik taastusremont 150 125 

19.6. Kreutzwaldi tn (Kunderi tn-Gonsiori tn) taastusremont 33 774 

19.7. Kibuvitsa, Kullerkupu ja Kannikese tänavate taastusremont 339 144 

19.8. Mooni tn (Koskla tn-Endla tn) taastusremont 10 726 

19.9. Ilvese silla jalakäijate trepi rekonstrueerimine 101 673 

19.10. Arbu tn (Virbi tn-Varraku tn) taastusremont 64 276 

19.11. Priisle tee (Narva mnt-Läänemere tee) taastusremont 26 112 

19.12. Mustamäe kvartalisiseste teede taastusremont 158 395 

19.13. Vilde tee 103A kinnistul asuva hoone lammutamine 2 680 

19.14. Sõpruse pst 194-196 esiste teede parklate rekonstrueerimine 161 791 

19.15. Võidu tn äärde parkla rajamine 43 061 

19.16. Pärnade pst  taastusremont 15 833 

19.17. Ehte tn taastusremont 274 985 

19.18. Maisi tn taastusremont 73 098 

19.19. Kolde pst (Sõle tn-Ristiku tn) 159 157 

19.20. Ädala tn (Sõle tn-Ädala tn 10) taastusremont 141 955 

19.21. Õle tn taastusremont 106 478 

 

Teostatud tööde lühikirjeldus: 

Kalaranna tänava (Kalasadama tn – Tööstuse tn) ehitus (2015. aastasse ületulnud objekt) 
Projekteerija: Sweco Projekt AS 

Ehitaja: AS Teede REV-2 

Kaasfinantseerijad: Riigi Kinnisvara AS, AS Gaasivõrgud, BLRT Grupp AS, Elektrilevi OÜ 
ja AS Tallinna Küte. 

Töödega teostamise periood: 08.2014 – 08.2015 

Lõigu pikkus: 1 750 m 

Põhja puiestee ja Tööstuse tänava vahel kulgeva killustikkattega „Kultuurikilomeetri“ 
asemele valmis 2015. aasta augustis uus 1,75 km pikkune läbivalt 1+1 sõidurajaga  
Kalaranna tänav. Tööde käigus rajati asfaltkattega nelja meetri laiune kergliiklustee, 
rekonstrueeriti Noblessneri laevatehase raudteeviadukt ning sõidutee merepoolsele küljele 
rajati kahe meetri laiune kõnnitee. Rajati energiasäästlik tänavavalgustus ja ülekäiguradadele 
paigaldati erivalgustus. Musta-valge triibulised piirdepostid ja kilomeetripostid taaskasutati 
jalgratta- ja jalgtee lahenduses, et oleks tagatud olemasoleva sümboolika järjepidevus. 

Suur-Sõjamäe tn (J.Smuuli tee – linnapiir) rekonstrueerimine (2015. aastasse ületulev 
objekt) 
Projekteerija: AS K-Projekt 

Ehitaja: Tallinna Teede AS  
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Tööde teostamise periood: 09.2014 – 06.2015 

Lõigu pikkus: 1 200 m 

Tööde käigus teostati olemasoleva teekonstruktsiooni vahetus, äärekivide paigaldus, 
tänavavalgustuse rekonstrueerimine, sademeveekanalisatsiooni rajamine, kergliiklustee 
ehitus linna sisenevale suunale, haljastuse taastamine ja liikluskorraldusvahendite 
paigaldamine.   

Hiiu tn (Vabaduse pst – Raudtee tn) rekonstrueerimine (2015. aastasse ületulev objekt) 
Projekteerija: AS EA Reng 

Ehitaja: Lemminkäinen Eesti AS  

Kaasfinantseerija Tallinna Vesi AS  

Tööde teostamise periood: 12.2014 – 07.2015 

Lõigu pikkus: 860 m 

Tööde käigus teostati olemasoleva teekonstruktsiooni vahetus, äärekivide paigaldus, 
tänavavalgustuse rekonstrueerimine, sademeveekanalisatsiooni rajamine, kergliiklustee 
ehitus tänava parempoolsele küljele ning kõnnitee rajamine vasakpoolsele küljele, haljastuse 
taastamine ja liikluskorraldusvahendite paigaldamine.  

Weizenbergi tn (lõigus Narva mnt – J.Poska tn) rekonstrueerimine (2016. aastasse 
üleminev objekt) 
Projekteerija: OÜ Reaalprojekt 

Ehitaja: Lemminkäinen Eesti AS  

Tööde teostamise periood: 10.2015 - 07.2016 

Lõigu pikkus: 550 m  

Tööde käigus teostatakse olemasoleva teekonstruktsiooni vahetus, äärekivide paigaldus, 
tänavavalgustuse rekonstrueerimine, sademeveekanalisatsiooni rajamine, haljastuse 
taastamine ja liikluskorraldusvahendite paigaldamine. 

2015. aastal teostati tänavavalgustuse kaablite rajamistööd. 

Viru tn, Vana turg ja Kuninga tänava rekonstrueerimine (2016. aastasse üleminev objekt) 
Projekteerija: OÜ T-Model 

Ehitaja: Tallinna Teede AS  

Ehitustööde maksumus: 3,6 mln eurot. 

Tööde teostamise periood: 09.2015 – 11.2016 

Lõigu pikkus: 480 m  

Tööde teostamise eesmärgiks on sõidutee ja kõnnitee ühele tasandile viimine, sulgedes 
tänava osaliselt autoliiklusele, muutes tänavad jalakäijate liikumise alaks. Projektiga 
jätkatakse põhimõtteliselt Harju ja Kullassepa tänavatel alguse saanud jalakäijate tänava 
kontseptsiooni. Tööde käigus rekonstrueeritakse tänava alla jäävad kommunikatsioonid ning 
parendatakse nii sademevee ärajuhtimise lahendust kui olemasolevat tänavavalgustust. 
Projektis on konkreetselt määratletud tulevased välikohvikute alad, milles linnaosa lähtud 
edaspidiselt kohvikupidajatega välikohvikute paigaldamise lepingute sõlmimisel. 
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Samuti annab rekonstrueerimistööde teostamine võimaluse markeerida tänavakattes 19. saj 
teisel poolel lammutatud Viru värava väravatornide ning linnamüüri kontuurid. Viru värava 
tornide juurde paigaldatakse tornide ajalugu kajastav infotahvel koos vanalinna keskkonda 
sobiva väravatornide perspektiivsete valgustuse toite lahendusega. Väravatorne ümbritsevad 
aiad likvideeritakse. Viru tänava lõpus endise pritsimaja kõrval paiknev haljak korrastatakse 
ningolemasolev paekivimüür renoveeritakse. 

Paldiski mnt (Järveotsa tee – Järvekalda tee) rekonstrueerimine (2016. aastasse üleminev 
objekt) 
Projekteerija: G.E.O Grupp OÜ 

Ehitaja: Lemminkäinen Eesti AS 

Tööde teostamise periood: 08 2015 – 07.2016 

Lõigu pikkus kokku:  800 m  

Rekonstrueerimine sisaldab enda kõiki teedeehituslikke töid (sademevee ärajuhtimise 
süsteemid, tänavavalgustus, sidekanalisatsioon, elektrikaabelliinid, liikluskorraldusvahendid 
ning haljastuse rajamine). Rajatav betoontee katselõik  koosneb kahest osast – 
asfaltbetoonkatendiga lõigust ning betoonkatendiga lõigust. Betoontee lõigule ehitatakse 
230-meetrisel lõigul 25 cm paksune betoonkate ja 310-meetrisel lõigul 20 cm paksune 
betoonkate, mis kaetakse 5 cm SMA kulumiskihiga. Põhiliselt on betoonplaadi laiuseks 8 
meetrit. Mahumuutused kompenseeritakse kahanemisvuukidega 4,5 meetri tagant. 
Koormuste ülekandmiseks kasutatakse põikvuugis plastiga kaetud siledaid terasvardaid ja 
pikivuugis profiilterasest ankruid. Vuugid täidetakse kummiprofiilidega ja 
silikoonmastiksiga. Puhta betoonpinnaga sõidutee pind teemantlihvitakse. 

Teelõigu eksperimentaalset betoonosa ehitab saksa allhankija.  

Ameti tellimusel valmis I etapina 2015. aastal ligi 800 meetri pikkune ja  nelja meetri laiune 
valgustatud kergliiklustee. Paldiski maantee kergliiklustee rajamine viidi ellu 
Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 meetme «Linnapiirkondade 
jätkusuutlik areng» raames,  mille kulud rahastati  85% ulatuses Euroopa Regionaalarengu 
Fondist. 

Tammsaare tee (Järvevana tee – Tondi tn) taastusremont 
Projekteerija: OÜ T-Model 

Ehitaja: Lemminkäinen Eesti AS 

Tööde teostamise periood: 08 2015 – 07.2016 

Lõigu pikkus kokku:  800 m  

Tööde mahus teostati olemasolevate sõidu- ja kõnniteede ülekate. Koostöös tehnovõrkude 
valdajatega korrastati olemasolevate kaevude päised. Vajadusel korrigeeriti sõiduteeäärsete 
äärekivide kõrgust. Uuendati liikluskorraldus ning korrastati haljastus.  

Akadeemia tee (Ehitajate tee – Kadaka tee) taastusremont 
Projekteerija: G.E.O Grupp OÜ  

Ehitaja: Tallinna Teede AS  

Lõigu pikkus: 1 350 m 

Tööde mahus teostati olemasolevate sõidu- ja kõnniteede ülekate. Koostöös tehnovõrkude 
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valdajatega korrastati olemasolevate kaevude päised ning sademevee ärajuhtimise 
parendamiseks rajati täiendavad sademevee restkaevud. Vajadusel korrigeeriti 
sõiduteeäärsete äärekivide kõrgust. Uuendati liikluskorraldus ning korrastati haljastus. 
Vaegnägijate liikumise hõlbustamiseks rajati vahesaartega ülekäigurajad ning 
ülekäiguradade ette braikivid. Ülekäiguradadele paigaldati erivalgustus. 

Õismäe tee (Õismäe tee 2 – Õismäe tee 134) taastusremondi II etapp 
Projekteerija: G.E.O Grupp OÜ 

Ehitaja: Viamer Grupp OÜ 

Tööde maksumus: 0,77 mln eurot 

Tööde teostamise periood: juuli-august 2015 

Lõigu pikkus: 1 400 m 

Taastusremonttööde käigus said uue katte nii sõidutee kui kõnniteed, asendati 
amortiseerunud äärekivid, parendati sademevee ärajuhtimise lahendust ning taastati 
haljastus. Jalakäijate liiklusohutuse tõstmiseks rajati olemasolevatele ülekäikudele 
ohutussaared ning paigaldati ülekäiguradade erivalgustus. 

Ümera tn, Raadiku tn, Sinimäe tn taastusremont 
Projekteerija: Reaalprojekt OÜ 

Ehitaja: AS Tref Nord 

Tööde maksumus; 0,63 mln eurot 

Tööde teostamise periood: august-oktoober 2015 

Lõigu pikkus: 2 000 m 

Taastusremonttööde käigus said uue katte nii sõidutee, kõnniteed kui kergliiklustee, asendati 
amortiseerunud äärekivid, parendati sademevee ärajuhtimise lahendust ning taastati 
haljastus. Jalakäijate liiklusohutuse tõstmiseks rajati olemasolevatele ülekäikudele 
ohutussaared.  

Lastekodu tn (Liivalaia tn – Keldrimäe tn) taastusremont 
Projekteerija: OÜ Tinter Projekt  

Ehitaja: Tallinna Teede AS 

Tööde maksumus: 0,24 mln eurot 

Tööde teostamise periood: juuli-september 2015 

Lõigu pikkus: 470 m 

Ameti tellitud Lastekodu tn taastusremonttööde käigus korrigeeriti või vahetati välja 
amortiseerunud sõidutee äärekivid ning uuendati sõidutee ja kõnniteede asfaltkate. 
Korrastati Lastekodu tn 3 ja 5 esine sisehoovis asuv tee ning Torupilli otsa ja Lastekodu tn 
ristmikul asuva parkla katend. Uuendati liikluskorraldus ning korrastati töömaaga piirnev 
haljastus. Teostati kõrghaljastuse hoolduslõikus.  

Keskturu esisel alal muudeti jalakäijate liiklemine turvalisemaks eraldades kõnnitee 
sõiduteest 12 cm kõrguse äärekiviga ning ülekäiguradadele paigaldati vaegnägijate liikumise 
hõlbustamiseks braikivid. Keskturu peasissepääsu vahetusse lähedusse rajati kaks 
parkimiskohta invasõidukite tarbeks. 
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Ehte tn taastusremont 
Projekteerija: SKA Inseneribüroo OÜ 

Ehitaja: AS Tref Nord 

Tööde teostamise periood: august-oktoober 2015 

Lõigu pikkus: 570 m 

Taastusremonttööde käigus said uue katte nii sõidutee kui kõnniteed, asendati 
amortiseerunud äärekivid, parendati sademevee ärajuhtimise lahendust ning taastati 
haljastus. Jalakäijate liiklusohutuse tõstmiseks rajati olemasolevatele ülekäikudele 
ohutussaared.  

 
3.4.2.1. Kvartalisiseste teede kapitaalremont 

Ilvese silla jalakäijate trepi kapitaalremont 
Lasnamäe linnaosa ja Kesklinna linnaosa ühendav Ilvese silla jalakäijat trepp oli 
amortiseerunud ning sellel puudus lapsevankrite ning jalgratastega liiklemise võimalus. 

Tööde käigus rekonstrueeriti trepp, paigaldati välisvalgustus, korrastati Ilvese jalakäijate 
silla esine betoonkivikattega plats, rajati ühendusteed ning ülekäigurajad Lasnamäe tänavale 
ja teostati haljastustööd.  

Ilvese silla kapitaalremondi töövõtja oli Bildex Grupp OÜ. 

 

3.4.2.2. Tänavavalgustuse ehitus ja renoveerimine 
Tänavavalgustuse investeeringuteks oli 2014. aastal eelarves ettenähtud vahendeid summas 
100 000 €. Investeeringute kava raames rekonstrueeriti 2014. aastal Pärnu mnt (lõigus 
Vabaduse väljak – Pärnu mnt viadukt) tänavavalgustus. Korrastati Kilde, Räga ja Luisu 
tänava piirkonna tänavavalgustus ning rajati Raua tänavale 21. Keskkooli ette 
erivalgustusega ülekäigurada. 

 

3.4.2.3. Kergliiklusteed 
2015. aastal rajati kergliiklusteid teede ja tänavate ehituse ning rekonstrueerimise käigus: 

- Järvevana tee lõigus raudtee ülesõit – Järvevana tee 9f  (225 m); 
- Priisle tee lõigus Narva mnt – Läänemere tee, 456 m; 
- Paldiski mnt lõigus Järveotsa tee – Järvekalda tee, 780 ; 
- Hiiu tn lõigus Raudtee tn – Vabaduse pst, 807 m; 
- Kalaranna tn lõigus Kalasadama tn – Tööstuse tn, 1748  m; 
- Suur-Sõjamäe tn lõigus J.Smuuli tee Tallinna linna piir, 1500 m; 
- Tondiloo haljasala. 

 

3.4.3. Kultuur 
 

Jaan Poska mälestusmärgi projekteerimine ja skulptuuri valmistamine  
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Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2013 otsuse nr 1 „Jaan Poska mälestusmärgi rajamine“ 
kohaselt anti Tallinna Linnavalitsusele ülesanne püstitada Jaan Poska 150. aastapäevaks 24. 
jaanuaril 2016 Kadrioru parki mälestusmärk. 

Mälestusmärgi eesmärk oli vastavalt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti poolt läbiviidud 
ideekonkursil edukaks tunnistatud võidutööle jäädvustada üks hetk Jaan Poska 
igapäevaelust. Tema eluloosündmused on jäädvustatud eluloorajana graniitplaatidesse 
süvistatud pronkstekstidega. Graniitplaadid on valgustatud LED-tehnoloogial põhinevate 
energiasäästlike valgustitega. Elulooraja kõrvale Weizenbergi tänava poolsesse ossa 
paigaldati stend elulooraja tekstide tõlgetega. Tõlked on inglise ja vene keeles. 
Pronksskulptuur, mis kujutab Jaan Poskat Kadrioru pargis jalutamas, paigaldati kõnnitee 
tasapinnas asuvale graniitkiviplaadile mõõtudega 1400x500x100mm. Plaadile kirjutati 
pronksist tähtedega Jaan Poska nimi ning sünni ja surma kuupäevad. 

Projekti koostamise, skulptuuri valmistamise ja aluse ehitustööde maksumusest finantseeris 
50 000 eurot Kultuuriministeerium. 

 
 

Olulisematest töödest võib ära mainida veel Linnapea pingi paigaldamise Harjumäele, 
amortiseerunud linnamööbli vahetuse kesklinna linnaosas paiknevates 
ühistranspordipeatustes (pingid ja prügikastid), Kadrioru parki tualettmooduli tehnovõrkude 
rajamise ning Tondiloo pargi arendamise I etapi – kergliiklustee ehitus. 
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4 KOMMUNAALAMETI EESMÄRGID 2016. 
EELARVEAASTAL 

 
4.1 TEGEVUSKULUDE EELARVE 2016   

  
KULUD KOKKU (€) 37 483 260 

                   sellest töötasu 1 592 925 
Tootevaldkond: Teed ja tänavad 27 984 197 

Tootegrupp: Teetööd 21 774 049 
Toode: teerajatiste korrashoid 
- tagada 335 821 m2 teerajatiste remontimine 8 100 000 
Toode: teerajatiste puhastamine 
- tagada, et teerajatiste pindalast vastab õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta 

keskmisena 75% 13 598 049 

                sellest töötasu 104 100 
    Eelarvepositsioon 76 000 

Jalakäijate tunnelite hooldus 76 000 
Tootegrupp: Tänavavalgustus 

 tagada nõuetekohaste valgustite osakaal 99,5% 6 210 148  
Tootevaldkond: Heakord 930 000 

Tootegrupp: haljastus 
 tagada ameti hooldamisel olevate haljastute vastavus õigusaktidega kehtestatud nõuetele 
100 % 930 000 

                   sellest töötasu 355 201 

    Muud eelarvepositsioonid 8 569 063 
Kommunaalamet 1 588 316 
         sellest töötasu   1 062 243 

Vesi ja kanalisatsioon 5 127 965 
Eraldised Põhja-Eesti Päästekeskusele 158 820 

 Eraldised Päästeliidule vabatahtlike kaasamiseks õnnetuste 
ennetamisel 7 000 

Vetelpääste avalikes supelrandades 200 000 
Teeregister  66 500 
Muud heakorrakulud, sh 331 000 
Muud heakorrakulud 68 250 

Jalgrattaparklad 22 000 

Harju tn. jääväljak 190 750 

Ajutised välikäimlad 50 000 

Välisprojektide ettevalmistamine 7 000 
Lillefestivali korraldamine 185 600 

                  sellest töötasu  67 915 

                 Laste ja noorte lillepidu ( Kadrioru Park ) 100 000 
                Toetused korteriühistule, sh 790 000 

toetus korteriühistutele õuealade heakorrastamiseks (ü) 395 000 
Toetus korteriühistutele fassaadide korrastamiseks (ü) 395 000 
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Välisrahastusega projekt „Baltic Flows – sademevee jälgimine 
ja juhtimine Läänemere piirkonna valgaladel“ (ü) 6 862 
                  sellest töötasu 3 466 

 
 
4.2 INVESTEERINGUTE EELARVE 2016 
 

Investeerimisprojekti/objekti nimetus Katte- 2015.a.  
Eelarve 
2016.a. 

Kokku 
2016.a. 

  allikas 
ülekantud 

kulud Linnavolikogu 
koos 

ülekantud 
    Linnavalitsuse m. nr 29  kuludega 
    k. 444-k 17.12.2015   
    23.03.2016     
AMETI HALDUSALA KOKKU kokku 7 661 932 45 669 672 53 331 604 
  LE 7 661 932 24 946 162 32 608 094 
  RE 0 2 882 869 2 882 869 
  SE 0 427 514 427 514 
  VR 0 17 413 127 17 413 127 
I VÄLISRAHASTUSEGA INVESTEERIMISPROJEKTID kokku 1 561 317 21 833 270 23 394 587 
TEED JA TÄNAVAD LE 1 561 317 3 992 629 5 553 946 
  SE 0 427 514 427 514 
  VR 0 17 413 127 17 413 127 
Välisrahastusega teede ja tänavate rekonstrueerimine kokku 1 561 317 19 889 270 21 450 587 
  LE 1 561 317 3 701 029 5 262 346 
  SE   427 514 427 514 
  VR   15 760 727 15 760 727 
sh välisrahastusega teede projekteerimine ja maade omandamine   1 561 317 1 000 000 2 561 317 
    Haabersti ristmiku rekonstrueerimine Tallinnas     7 005 826 7 005 826 
    Reidi tee ehitus Tallinnas     10 160 844 10 160 844 
    Gonsiori tänava rekonstrueerimine Tallinnas     1 722 600 1 722 600 
Välisrahastusega kergliiklusteede rajamine kokku 0 1 944 000 1 944 000 
  LE   291 600 291 600 
  VR   1 652 400 1 652 400 
sh kergliiklustee raudteetammil lõigus Ehitajate tee-Stroomi rand     1 350 000 1 350 000 
      Paldiski mnt kergliiklustee lõigus Tähetorni tn-Järvekalda tee     420 000 420 000 
      Vana-Tartu mnt kergliiklustee lõigus Tartu mnt-linna piir     174 000 174 000 
          
II MUUD INVESTEERIMISPROJEKTID kokku 6 044 602 23 576 402 29 621 004 
  LE 6 044 602 20 693 533 26 738 135 
  RE 0 2 882 869 2 882 869 

KULTUUR kokku 37 572 20 000 57 572 
Russalka monumendi renoveerimine LE   20 000 20 000 
Jaan Poska mälestusmärgi rajamine LE 37 572   37 572 

HEAKORD kokku 203 482 4 143 533 4 347 015 
Tammsaare pargi projekteerimine ja rekonstrueerimine LE 203 482 2 000 000 2 203 482 
Tondiloo pargi arendamine (Linnamäe tee 28a) LE   2 000 000 2 000 000 
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Kadrioru pargi soetused LE   20 933 20 933 
Linnamööbli soetamine (prügikastid, pingid) LE   100 000 100 000 
Nõmmele uisuplatsi rajamine LE   22 600 22 600 
          

TEED JA TÄNAVAD kokku 5 803 548 19 212 869 25 016 417 
  LE 5 803 548 16 330 000 22 133 548 
  RE 0 2 882 869 2 882 869 
Välisrahastuseta teede kapitaalremont ja rekonstrueerimine kokku 5 183 548 17 312 869 22 496 417 
  LE 5 183 548 14 430 000 19 613 548 
  RE   2 882 869 2 882 869 
Kergliiklusteede rajamine LE   1 580 000 1 580 000 
sh Lääne-Tallinna ühendatud kergliiklustee (Akadeemia tee-
Ehitajate tee)     380 000 380 000 
     Tondiraba kergliiklustee     1 200 000 1 200 000 
Tänavavalgustuse ehitus ja renoveerimine LE 620 000 300 000 920 000 
Teekünniste rajamine LE   20 000 20 000 

TEHNOVÕRGUD kokku 0 200 000 200 000 
Sademevee kanalisatsiooni ehitus LE   200 000 200 000 
          
III ANTAV SIHTFINANTSEERIMINE 
INVESTEERIMISTEGEVUSEKS kokku 56 013 260 000 316 013 

TEHNOVÕRGUD         
Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ehitus LE 20 000 260 000 280 000 
Aegna saare rajatiste rekonstrueerimine ja soetused tuleohutus- LE 36 013   36 013 
nõuete täitmiseks         

 

 
4.3 EHITUSE JA JÄRELEVALVE OSAKOND 

4.3.1. 2016. aasta olulisemad prioriteedid 
1. Jätkatakse Paldiski mnt (Järveotsa – Järvekalda tee) ehitusega; 

2. Viiakse lõpule Viru tn, Pärnu mnt ja Majaka tn rekonstrueerimistööd; 

3. Jätkatakse Õismäe nn suure ringi teekatte taastusremondi töödega; 

4. Rajatakse Tondiraba kergliikustee ning Lääne-Tallinna ühendatud kergliiklustee lõigus 
Akadeemia teest Ehitajate teeni; 

5. Jätkatakse suure koormusega liiklussõlmede, ristmike ja tänavate rekonstrueerimist ja 
olemasolevate teede, sildade, viaduktide, tänavate jm infrastruktuuriliste rajatiste 
hooldusremondi teostamist, nende korrashoidu ja puhastamist; 

6. Jätkatakse kvartalisiseste teede remonttöödega linnaosades. Kulud on planeeritud 
lähtudes teede seisundi ülevaatuse tulemustest ning linnaosade valitsuste ettepanekutest. 

7. Teede ja tänavate valdkonna investeeringuteks kavandatakse üle kahe korra enam 
vahendeid kui 2015.a. Lisanduvad mitmed välisrahastusega transpordi infrastruktuuri 
projektid ning linnapiirkondade jätkusuutliku arengu meetme raames rajatavad 
kergliiklusteed. 
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4.3.2. Teede kapitaal- ja taastusremondi 2016.a. objektilise kava 
elluviimine 

Välisrahastuseta teede kapitaalremont ja rekonstrueerimine (18 892 869 €). 

4.3.2.1. Teede rekonstrueerimine ja kapitaalremont 
Paldiski mnt ( Järveotsa tee – Järvekalda tee) ja betoontee katselõigu rajamine 
Viru tn, Vana turg ja Kuninga tänava sõidutee ja kõnnitee ühele tasandile viimise 
ehitustöödega alustamine  
Majaka tn (Lasnamäe tn – Peterburi tee) rekonstrueerimine 
Pärnu mnt (Järve keskus – Kitsarööpa tee) rekonstrueerimine 
A. Weizenbergi tn (Narva mnt – J.Poska tn) rekonstrueerimine 
Valdeku tn (Vabaduse pst – Männiku tee) rekonstrueerimine 
Kase tn ( Pähkli tn – Purde tn) rekonstrueerimine 
Koidiku tn rajamine 
Raba tn rekonstrueerimine   
Asula tn rekonstrueerimine 
Tammsaare pargi rekonstrueerimine 
Kadaka tee ( Akadeemia tee – Kadaka pst) taastusremont 
Kadaka puiestee ( Kadaka tee – Tihniku tn) taastusremont 
Juhkentali tn ( Liivalaia tn – Odra tn) taastusremont 
Tulika tn ( Paldiski mnt – Endla tn) taastusremont 
Kolde pst ( Ristiku tn – Sõle tn) taastusremont 
Loitsu Lummu tn taastusremont 
Kalju tn taastusremont 
Õle tn ( Härjapea tn – Kolde pst ) taastusremont 
Mooni tn ( Paldiski mnt – Endla tn, Koskla tn – Meleka tn) taastusremont 
Õismäe tee III etapp ( Õismäe tee 2 – Paldiski mnt) taastusremont 
Ravi ja Hospitali tn taastusremont 
Vabriku tn koos Valgevase tn ja Malmi tn ristmiku rekonstrueerimisega 
Vana – Tartu mnt ( Tartu mnt – linna piir) taastusremont koos kergliiklustee ehitusega 
Lääne – Tallinna ühendatud kergliiklustee ( Akadeemia tee – Ehitajate tee) 
Tondiraba kergliiklustee  
Tondiloo pargi II etapi välja ehitamine 
Vabaõhumuuseumi tee ( Paldiski mnt – Lõuka tn ) rekonstrueerimine 
    Sildade ja viaduktide kapitaalremont ( Lükati sild, Nõmme jalakäijate sild ja Kantsi tn 
sild) 
Lasnamäe, Nõmme, Pirita, Mustamäe, Kesklinna, Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine 
linnaosade kvartalisiseste teede ning kõnniteede ehitus ja remont. 
Bussiradade rekonstrueerimine  

4.3.3. Tänavavalgustus 
2016. aastaks on tänavavalgustuse investeeringuteks eraldatud 300 000 eurot: 

Jrk. 

Nr. 

Objekti nimetus Tööde eeldatav   
maksumus,  € 

 I. Valgustuse rekonstrueerimine  

1. Toompea tn ( Kaarli pst – Falgi tee) 80 000 

2. Tatari, Sakala, Süda, Kentmanni tn piirkonna I etapp 100 000 
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3. Kaarli kiriku ümbrus ( sh kiriku fassaadi valgustus) 50 000 

 Kokku: 230 000 

 II. Jalakäijate ülekäigurajad:  

4. Tõnismäe tn 40 000 

5. Telliskivi tn 30 000 

                                                                                                              Kokku:  70 000 

  2016. KOKKU  00 

  

4.3.4. Muud osakonna tegevused: 
Osakonna tegevusi reguleerivate protseduuride järgimine ja täiendamine lähtuvalt praktilise 
töö kogemustest.  

Veolubade väljastamisel ning projektide ja detailplaneeringute kooskõlastamisel 
kliendisõbralikkuse tagamine. Veoseloa omatulude plaani täitmine. 

Tallinna teede ja tänavate kapitaal- ja taastusremondi objektilise kava koostamine aastateks 
2017-2021. 

 
4.4 INSENERIOSAKOND 

4.4.1. Osakonna tegevused 2016. aastaks: 
1. Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise seire. 

2. Lepingute täitmine Tallinna vee-ettevõtjatega: sademetevee käitluse ja sademetevee 
rajatiste ehitamise leping; tulekustutusvee eest tasumise, hüdrantide hoolduse ning 
avalikest veevõtukohtadest vee võtmise leping; ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga 
liitumiste hüvitamine; arenduskulude komponendi hüvitamine elanikkonna veevarustuse 
ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinnas. 

3. Teeväliste ehitiste korrashoiu järelevalve koostöös Tallinna Teede AS-i, vee-ettevõtjate ja 
teiste võrkude valdajatega. 

4. Ameti ja AS Tallinna Vesi vaheliste nõupidamiste korraldamine ja ettevalmistamine 
igakuiste jooksvate küsimuste arutamiseks. 

5. Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutuse finantseerimine Ameti ja sihtasutuse vahelise 
lepingu alusel. 

6. Tallinna Linnavalitsuse energeetikakomisjoni töö korraldamine. 

7. Mustjõe oja kaldakindlustuse ning settebasseiniprojekti koostamine ning ehitustööde 
planeerimine.  

8. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni liitumispunktide väljaehitamine Rummu tee 7 ja 7b ning 
Pille tn 20, 22, 24 ja Tehnika tn 115 kinnistutele. 

9. Koostöö piirkondliku vee-ettevõtjaga Aegna saare veevärgi rajatiste rekonstrueerimine 
tuleohutusnõuete täitmiseks.  

10. Sademeveekraavide rekonstrueerimise vajaduse kaardistamine ja kava koostamine. 
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4.4.2. Tänavavalgustus 
1. Tänavavalgustuse/ talvevalgustuse korraldamine; 

2. välisvalgustusvõrgu käidukorralduse järelevalve korraldamine; 

3. algatada ”Tallinna linna välisvalgustuse suunad aastateks 2006-2015” uuendamine;  

4. jätkata tänavavalgustuse pikaajalist arengukava realiseerimist, koostada valgustuskava 
täitmise aruanne;  

5. Tallinna Linnavalitsuse linnaruumi ülesseatud arhitektuuri-, kujundus- ja 
talvevalgustuse hindamise komisjoni töö korraldamine.  

6. Liikumisanduriga valgustipõhise juhtimissüsteemi pilootprojekti läbiviimine Suur-
Sõjamäe tänaval. 

4.4.3. Vesi ja kanalisatsioon 
Tegevuskulude eelarve: 

 
Kommunaalameti haldusala (eurot) 

Vesi ja kanalisatsioon 5 127 965 
sh sademevee puhastus 4 600 000 

tulekustutusvee tasud ja tuletõrjehüdrantide hoolduskulud 390 000 
Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 23 965 
Toetus Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve SA-le 114 000 

4.4.4. Eelnõude ettevalmistamine 
1. Tallinna Linnavolikogu määruse „Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise 
eeskirja kinnitamine“ paragraafipõhiseks viimine ning uuendamine.  

2. Tallinna Linnavolikogu määruse ”Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga 
liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse 
piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus” paragraafipõhiseks viimine 
ning uuendamine.  

3. Tallinna Linnavalitsuse määruse „Jalakäijate ülekäiguradade valgustuse tüüplahendused“ 
uuendamine.  

4. Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 330 kinnitatud „Tallinna linna 
välisvalgustuse suunad aastateks 2006-2015” uuendamine peale Tallinna kesklinna 
piirkonna, sh vanalinna valgustusplaneeringu koostamist. 

4.4.5. Kriisireguleerimine 
1. Viini linna koostööpartnerite ja teiste Euroopa linnade kriisireguleerimise koostöö 
arendamisega seotud tegevused, sealhulgas koordinatsiooninõukogu töö korraldusega seotud 
tegevused.  

2. Elutähtsate teenuste (kokku 5 elutähtsat teenust) toimepidevuse kirjeldusi ja 
toimepidevuse nõudeid käsitlevate Tallinna Linnavalitsuse määruste eelnõude koostamine ja 
menetlemine. 

3. Kriisireguleerimisalase staabiõppuse ettevalmistamine ja läbiviimine elutähtsate teenuste 
osutajatele (elektri- , vee-, soojus- ja gaasivarustus).    
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4. Kriisireguleerimise dokumentide „Tallinna riskianalüüs 2016“ ja Tallinna 
kriisireguleerimisplaan 2016“ koostamine.  

5. Tallinna kriisireguleerimise struktuuriüksuste koosseise käsitlevate Tallinna linna 
õigusaktide eelnõude koostamine ja menetlemine.   

6. Kriisireguleerimise valdkonnaga seotud seaduste ja õigusaktide eelnõudega tutvumine, 
ettepanekute koostamine ja esitamine. 

7. Halduslepingu  „Päästealaga seonduvate omavalitsuslike ülesannete ühiseks täitmiseks 
Tallinna haldusterritooriumil“ läbivaatamine ning Tallinna linna ja Päästeameti ning 
Tallinna linna ja Häirekeskuse vaheliste lepingute projektidega seotud linna õigusaktide 
eelnõude läbivaatamine.  

8. Ameti ja Päästeliidu  vahelise koostööleppe lisa 1 „Koostööleppe täitmiseks Tallinna 
linna 2016.aasta eelarves ettenähtud vahendite kasutamise tingimused ja eraldamise 
jaotuskava“ punktis 1 nimetatud õnnetuste ennetamise  ettevalmistamise ja läbiviimisega 
seotud tegevuste käivitamine koostöös osapooltega.   

9. Osalemine kriisireguleerimisalaste õppuste,  koolituste ja konverentside  
ettevalmistamisel koostöös Tallinna Kiirabi koolituskeskuse, Päästeameti  Põhja 
päästekeskuse ning Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuriga. 

10. Osalemine erinevate komisjonide ja töögruppide töös ning linna ameti asutuste või 
riigiasutuste poolt korraldatavatel seminaridel, koolitustel, õppustel, õppepäevadel või 
töökoosolekutel. Vastavasisuliste ettekannete koostamine ja esitamine. 

 
4.5 HOOLDUSOSAKOND 
 

4.5.1. Linnapuhastus 
1. Tallinna kesklinna, põhja, lääne, ida ja lõuna piirkonnas sõlmiti magistraalteede, 
ühissõidukite peatuste ja teemaal asuvate haljasalade hoolduse uued töövõtulepingud. 
Lepingud kehtivad 01.12.2015 kuni 30.11.2022. 

2. Tallinna tänavatel, sealhulgas sõiduteedel, kõnniteedel, jalgratta- ja jalgteedel, parklates, 
treppidel, ühissõidukite peatustes, sildadel ja viaduktidel ning tunnelites koostöös 
lepingupartneritega aastaringse kvaliteetse puhastusteenuse korraldamine. Eesmärgiks on 
tagada linnakodanikele ja liiklejatele turvalised ja tervislikud elu- ja liiklemistingimused.  

3. Lumeladustusplatside võimalike optimaalsete asukohtade õigeaegne väljaselgitamine ning 
vajadusel kinnistuomanikega maa kasutamiseks lepingute sõlmimine.  

4. Tänavainventari (prügikastid, pingid jms) hoolduse ja remondi korraldamine. 

5. Tolmu vähendamiseks tänavate survepesu korraldamine, kevadperioodil lepingutes 
fikseeritud keskkonna välisõhu kvaliteeti parandavate töömeetodite rakendamisel järelevalve 
teostamine. 

6. Kevadkoristustööde läbiviimine hiljemalt 30. aprilliks (k.a. lehekottide äravedu). 

7. Suviste hooldustööde teostamise järelevalve, ajutiselt suuremat puhastusintensiivsust 
vajavate puhastusalade eelnev väljaselgitamine ning vastavate puhastustööde operatiivne 
korraldamine. 

8. Linnas toimuvate avalike ürituste kooskõlastamine, ürituste korraldajate nõustamine 
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heakorraalastes küsimustes. 

9. Tänavate ja haljasalade sügispuhastuse teostamine 1. novembriks. Üleminekul suviselt 
puhastusperioodilt talvisele teostatakse sügispuhastus. Sügispuhastuse raames teostatakse 
puhastuspiirkonnas prügi ja orgaaniliste jäätmete kokkukogumine ja äravedu. 

10. Koostöös linnaosavalitsuste, hankekeskuse ja finantsteenistusega linnaosavalitsuste 
riigihangete tingimuste koostamine. 

4.5.2. Eelnõude ettevalmistamine 
1. Tallinna Linnavolikogu määrus „Tallinna supelrandade kasutamise ja hooldamise kord“. 

2. Tallinna Linnavalitsuse 7. mai 2008 määruse nr 36 „Üldkasutatavate supluskohtade 
ettevalmistamine suplushooajaks ning nende heakorra ja ohutuse tagamine suplushooajal“ 
kehtetuks tunnistamine“. 

3. Tallinna Linnavolikogu määrus „Tallinna linna territooriumil avalikus kohas müra või 
valgusefekti tekitamise loa andmine“. 

4. Tallinna Linnavolikogu määrus „Tallinna linna avaliku linnaruumi välisvalgustuse 
tegevuskava 2017–2027“ 

4.5.3. Harju tänava jääväljak 
1. Kvaliteetse uisutamisvõimaluse tagamine linnaelanikele ja turistidele ning Tallinna  

1. kooliõpilastele 1. jaanuarist kuni 31. märtsini ning 1. detsembrist kuni 31. detsembrini 
2016. 

2. Harju tänava jääväljaku ja abirajatiste demonteerimine 1. aprillist kuni 15. aprillini 2016. 

3. Aprillis 2016 Harju tänava jääväljaku ala korrastamine ja üleandmine Kadrioru pargile. 

4. Novembris talvehooajaks 2016/2017 ettevalmistamiseks jääväljaku ala üleandmine OÜ-le 
HK Hall. 

5. Uisutamisteenuse järelevalve ja külastusstatistika koostamine. 

6. Nõmme turu parklasse uisutamisteenuse ettevalmistamine 2016-2020 hooaegadeks. 

4.5.4.  Jalgrattaparklad 
1. Elektroonilise lukustussüsteemiga jalgrattaparklate eesmärgiks on luua mugav ja turvaline 
võimalus jalgrataste parkimiseks. 

2. 01.05.2016 - 30.09.2018 on avatud elektroonilise lukustussüsteemiga jalgrattaparklad 
neljas erinevas asukohas Tallinnas, mis võimaldavad kokku mahutada 50 jalgratast. 
Parkimiskohad rajatakse Vabaduse väljakule (20 parkimiskohta), Harju ja Niguliste tänavate 
nurgale (10 parkimiskohta), Toompuiestee ja Nunne tänavate nurgale (10 parkimiskohta), 
Vana-Viru ja Viru väljaku tänavate nurgale (10 parkimiskohta). 

Jalgrattaparklate teenus võimaldab jalgratta elektroonilise lukustussüsteemiga 
mitmepunktilise kinnitusega turvalist parkimist. Jalgrataste parkimiseks on vajalik 
ühiskaardi või mobiiltelefoni olemasolu. Kasutajale on teenus tasuta.  

4.5.5. Jalgrattakaardid 
1. Jalgrattakaartide koostamise eesmärk on teavitada jalgrattateede võrgustiku paiknemisest 
Tallinna linnas ning propageerida jalgrattaga liiklemist. 
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2. 2016 aastal koostatakse 3500 jalgrattakaarti, mis jagatakse laiali erinevatele asutustele ja 
firmadele. 

4.5.6. Rannavalve teenus 
1. Lepingu täitmise kohustus on 2016 kuni 2020 suplushooaegadel. 

2. Tallinna linna viies üldkasutatavas supluskohas (Pirita supluskohas, Pelgurand/Stroomi 
supluskohas, Harku supluskohas, Kakumäe supluskohas ja Pikakari supluskohas 
suplushooajal rannavalveteenuse korraldamine koostöös lepingupartneritega. Eesmärgiks on 
külastajate ja suplejate turvalisuse tagamine, valmisolek päästetöödeks vähima võimaliku aja 
jooksul, vetelpääste läbiviimine ja esmaabi osutamine lepingus ettenähtud mahus ja ulatuses. 

3. Suplushooajaks supluskohtadesse paigaldatavate valverajatiste eskiisjooniste 
kooskõlastamine ja nende asukohtade täpsustamine (Pirita supluskohas 2, 
Pelgurand/Stroomi supluskohas 2, Harku supluskohas 1, Kakumäe supluskohas 1  ja 
Pikakari supluskohas 1). 

4. Suplushooaja alguses rannavalveteenust osutava personali kvalifikatsiooni tõendavate 
tunnistuste olemasolu kontrollimine. Alltäitjate kasutamisel ka nende vajalike lubade ja 
erialase kvalifikatsiooni olemasolu kontrollimine. 

5. Suplushooaja alguses randadesse paigutatud suplusala ja supluskoha surfiala ja puhkeala 
märgistuste ja muu inventari ülevaatuse läbiviimine (poiliinid). 

6. Suplushooaja alguses rannavalve teenuse osutamiseks vajaliku päästevarustuse ja side-  
ning erivarustuse olemasolu kontrollimine, samuti teenuse osutamise eest vastutavatel 
isikutel ühtsete vormirõivaste kandmine. (päästepaadid, vestid, jms).  

7. Teenuse osutaja poolt läbiviidavate pääste ja esmaabikoolitustel vaatlejana viibimine.  

8. Suplushooajal teenuse osutamise perioodiline kontrollimine ja tekkinud probleemide 
lahendamine. Päästevarustuse ja teenuse perioodiline kontrollimine vähemalt kaks korda 
kuus.  

4.5.7. Tunnelite hooldus 
1. Kaubamaja, Balti jaama ja Liivalaia tunnelite puhastusteenuse osutamise lepingus 
sätestatud nõuete (igapäevane hooldamine, tehnilise korrasoleku tagamine ja avariiliste 
olukordade likvideerimine) täitmiseks järelevalve teostamine. Hooldusteenust pakub ISS 
Eesti AS (leping 01.09.2015-31.08.2016).  

2. Kaubamaja tunneli liftide hoolduslepingus sätestatud nõuete (tehnilise korrasoleku 
tagamine ja avariiliste olukordade likvideerimine) täitmiseks järelevalve teostamine. 
Hooldust teostab AS KONE (leping 01.01.2016-31.12.2018).  

3. Tondiraba tunneli hoolduslepingus sätestatud nõuete (igapäevane hooldamine, 
korrasoleku tagamine ja avariiliste olukordade likvideerimine) täitmise järelevalve 
teostamine, regulaarsete kontrollreidide läbiviimine. Hooldust teostab N&V Osaühing 
(01.09.2014 – 31.08.2016), videovalve tehnilise teostuse tagab AS Elion ning signaal jõuab 
Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti valvepulti (AS Elion ja Tallinna Munitsipaalpolitsei 
Ameti vahel sõlmitud leping).  

4. Tondiraba tunneli tõsteseadme remondi- ja tehnohoolduselepingus sätestatud nõuete 
(tehnilise korrasoleku tagamine ja avariiliste olukordade likvideerimine) täitmise järelevalve 
teostamine ning uue hoolduslepingu sõlmimine. Hooldust teostab OÜ Formet-Lift 
(01.03.2016-28.02.2017).  
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5. Tondiraba tunnelis asuva kahe suitsueemaldusluugi hoolduslepingus sätestatud nõuete 
(tehnilise hoolduse ja korrasoleku tagamine) täitmise järelevalve teostamine. Hooldust 
teostab Keraplast OÜ (01.01.2016-31.12.2016).  

6. Ülemiste tunneli häireedastusteenuse ja automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi 
hoolduse tagamine. Hooldust teostab AS G4S Eesti (03.10.2013– 03.10.2017).  

7. Näitusepindade võimaldamine Kaubamaja ja Balti Jaama tunnelis.  

4.5.8. Avalikud käimlad – Komandandi aias asuva käimla  hooldus 
1. Komandandi aias asuvale käimlale ja selle tehnosüsteemidele regulaarse hooldus-ja  
valveteenuse osutamine  

2. Hooldus-ja valvelepingus on sätestatud (WC igapäevane hooldamine, tehnilise 
korrasoleku tagamine ja avariiliste olukordade likvideerimine). Leping kehtib kuni 10. 
detsember 2017. Komandandi aeda paigaldatud käimla hoolduseks on sõlmitud leping - ISS 
Eesti AS-iga 2 aastaks.  

Eesmärgiks on linna külastatavate turistide ja linnakodanike parem ja operatiivsem 
teenindamine. 

4.5.9. Ajutised välikäimlad 
Tallinna linnaruumi turismihooajaks vähemalt 38 ajutise käimla paigaldamine. Nendest 7 
käimlat paigaldatakse Kadrioru pargi territooriumile ja 7 käimlat vanalinna piirkonda. 
Ülejäänud paigutatakse linna erinevatesse piirkondadesse, kusjuures 6 käimlat laste 
mänguväljakutele. 

Eesmärk on  linnarahva ja linna saabuvate külaliste parem teenindamine tagamaks käimlate 
tasuta kasutamise. 

1. Parima tulemuse saavutamiseks käimlate asukohtade täpsustamine esmalt turismiametiga 
ja seejärel linnaosadega. 

2. Kadrioru ja Kalamaja pargi, Koorti tn, Kivila tn, Koidu tn ja Juurdeveo tn 
lastemänguväljakute aktiivse kasutamise tõttu eelnevatel aastatel välikäimlate teenuse  
osutamise pikendamine  30. novembrini.  

3. Lähtudes lastevanemate pöördumisest Kadrioru pargi mänguväljakule invakäimla 
paigaldamine. 

4. Lepingu perioodi jooksul kontrollreidide teostamine käimlate heakorra tagamiseks.  
Vajadusel käimlate asukohtade muutmised.  

4.5.10. Teemaa haljastus 
1. Teemaal asuva haljastuse hooldamise eesmärgiks on ohutuse tagamine ja visuaalselt 
esteetilise linnakeskkonna kujundamine. 

2. 2016 aastal teostatakse teemaa puude raiet ja hoolduslõikusi järgmistel teemaa 
haljasaladel: Vabaõhukooli tee, Nafta tn, Toompuiestee, L.Koidula tn, J.Poska tn, Ristiku tn, 
Weizenbergi tn, Õllepruuli tn, Kadaka tee, A.H.Tammsaare tee, Merivälja tee, Toompea tn, 
Pärnamäe tee, Mere pst, Laulupeo tn. 

4.5.11. Konkursside korraldamine 
13. jaanuarist kuni 31. märtsini 2016 avaliku konkursi „Tallinna linna Lumemurdja“ 
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korraldamine 
Konkursi „Tallinna linna Lumemurdja“ eesmärk on välja selgitada ja tunnustada Tallinna 
linnas tegutsevate ühistute ning erakinnistute puhastusaladel töötavaid eeskujulikke 
majahoidjaid, kelle ülesanneteks on lume- ja libedustõrje teostamine, lume puudumisel 
puhastusalalt prahi ja puulehtede koristamine ning liikumistingimuste tagamine 
talveperioodil.  

1. Korraldustoimkonna poolt parimate majahoidjate väljavalimine. 

2. Konkursi tulemusena eeskujulikumale majahoidjale „Lumemurdja 2016“ tiitli omistamine 
ja lisaks kahe parima majahoidja tunnustamine ja auhindade üleandmine.  

3. Tallinna veebilehel tulemuste avaldamine 2016. aasta aprillis.  

 
Konkursi „Parima ja korrektseima ehitusplatsiga ehitusfirma“ korraldamine 
Konkursi eesmärgiks on kontrollida ehitusobjektide heakorda, juhtida ehitajate tähelepanu 
heakorraalastele vajakajäämistele ning välja selgitada parim ja korrektseim ehitusplats. 

1. 2016. aastal ehitusobjektidel heakorraalaste kontrollreidide korraldamine vähemalt 1 kord 
kuus. 

2. Märtsist kuni heakorrakuuni korraldada ehitusobjektide heakorraalaseid kontrollreide iga 
kahe nädala tagant. 

2. Heakorrakuul korraldada heakorraalaseid kontrollreide igal nädalal. 
 

Fotokonkursi ”Aastaring Tallinnas 2016” korraldamine 
Konkursi eesmärgiks on leida Tallinna linnast uusi ja huvitavaid vaateid, mis jäädvustaksid 
linnas aset leidnud sündmusi, inimeste tegevusi ja linnapildi muutumist eri aastaaegadel.   

1. Konkursi toimumise aeg on planeeritud detsember 2016 – jaanuar 2017. 

2. Konkursile esitatud parimatest fotodest näituse koostamine.  

 
Projektis „Hoovid korda“ osalenud ühistutele tunnustusplaatide tellimine.  
 

4.5.12. Hooldusremont 
Hooldusremonttööde eesmärgiks on Tallinna linna tänavate ja rajatiste (teede, sildade, 
viaduktide, tunnelite, kõnniteede, truupide ja muude tee- ja hüdrorajatiste) hooldusremondi 
teostamine koos rajatiste seisundi järelevalve ja mittevastavuste tähistamisega ning sellest 
tulenevate tegevuste kavandamisega. Järelevalve ning hooldusremonttööde teostamine on 
vajalik tänavate ja rajatiste säilimise ning liiklejate ohutuse tagamiseks. 

2016. aastal on kavandatud teerajatiste jooksvat remonti 334 158 ruutmeetril, mis 
moodustab 2,86% teerajatiste pindalast. Hooldusremonttööde kava koostamine 1. maiks 
2016, millest lähtuvalt kommunaalameti valitsemisel olevate teerajatiste, teede ja tänavate 
hooldusremondi teostamine koos järelevalve korraldamisega vastavalt eraldatud rahalistele 
vahenditele. Sildade ja viaduktide ülevaatuse alusel remondiplaanide koostamine koos 
ehituse- ja järelevalve osakonnaga. Koostöös inseneriosakonnaga sadevee kogumite 
likvideerimine. 
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2016. AASTA PLANEERITUD TÖÖLIIKIDE JAOTUS 
Jrk.nr. Tööde nimetus Planeeritud % 

1 Teekatete remont freesimise ja asfalteerimisega.  39,00 
2 Teekatete pindamine (1- või 2-kordne). 25,00 
3 Teekatete remont talvel kuuma mustseguga. 10,00 
4 Ajutised liiklusmärgid, teeseisundi järelvalve, märkide 

paigaldamine ja eemaldamine. 
6,50 

5 Kalkulatsioonid (muud tööd KA tellimisel v.a. sildade, viaduktide 
ja kaldakindlustuste vajalikud remonttööd). 

3,00 

6 Teekatete remont mehaanilise immutamisega. 3,00 

7 Kõnnitee asfaltbetoonkatete remont . 3,00 
8 Teepeenarde ja kruus-ning killustikkatetega teede remont.  2,50 
9 Kaevupeade vahetus ja kõrguse reguleerimine. 1,95 
10 Tehiskivist teekatete remont. 1,50 
11 Graniitparkettkivi ja munakivi sillutamine vanalinnas. 1,00 
12 Sildade ja viaduktide puhastus- ja remonttööd  1,00 
13 Teekatete vajumiste remont. 0,60 
14 Freesitud asfaldimurrust teekatete ehitus.  0,50 
15 Imbkaevust vee äravedu ja veekogunemiskohtade likvideerimine. 0,30 
16 Graniitparkett- ja munakivikatte vuukide täitmine.  0,25 
17 Imbkaevude puhastamine (ainult hädavajalikud kevadel). 0,20 
18 Betoonäärekivide remont. 0,20 
19 Aluste ehitus (liiv- ja killustikalused). 0,20 
20 Tasasusfreesimine. 0,20 
21 Graniitäärekivide remont. 0,10 

 Kokku 100,00   

4.5.13. Liikluskahjude menetlemine 
Prognoositavalt ligikaudu 180 liikluskahju hüvitamise avalduse menetlemine.  

4.5.14. Kadrioru Park 
Asutuse Kadrioru Park olulisemad heakorra valdkonna suunad 2016. aastal: 
1. jätkatakse parkide, haljasalade heakorrastamist. 

2. jätkatakse rahvusvahelise aiakunstifestivali „Tallinna lillefestival“ korraldamist, millest 
on kujunenud iga-aastane traditsiooniline suurüritus. VIII rahvusvahelise lillefestival 
teemadeks on „Kired aias“ ja „Terrassiaed“; 

3. Kadrioru pargi Alumise aia ajaloolise ringkanali kaarele kolmerealise läänepärna  allee 
istutamine; 

4. teemaadel kasvavate 3502 tänavapuu kujunduslõikus ja 8160 m² põõsarühmade 
noorenduslõikus; 
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5. osalemine rahvusvahelisel Genti lillefestivalil „Floralies 2016“ Belgias; 

6. Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu Pardiralli läbiviimine Kadrioru pargi 
territooriumil; 

7. Kalamaja kalmistupargi puistu korrastamine; 

8. muuseumiöö korraldamises osalemine; 

9. Kalamaja kalmistupargi taasavamise aastapäeva tähistamine; 

10. Kadriorg 298. sünnipäeva ettevalmistamine; 

11. festivali „Valgus kõnnib Kadriorus“ 2016 korraldamine; 

12. Tallinna talvevalgustuse installatsioonide ettevalmistamine ja paigaldamine. 
 

 
4.6 KAEVETÖÖDE OSAKOND 
Ameti kaevetööde osakonna tööülesanded on kaevetööde korraldamise ja läbiviimiste 
menetlemine ning järelevalve teostamine. Sealhulgas laekunud kaevetööloa taotluste 
vastuvõtmine, menetlemine ja lubade vormistamine. Planeeritud kaevetöödele lisanduvad 
avariikaevetööd, mille üle järelevalvet teostatakse. 

Järelevalvet tööde teostamise üle viiakse läbi kaevetööde teostamise aegselt, täiendavalt 
teostatakse omaniku järelevalvet kaevetööde garantiiobjektidel.  Tallinna linnas teostatakse 
ühes aastas ca 2400 erinevat kaevetööd, seetõttu on haldusterritoorium teenuse paremaks 
korraldamiseks jagatud tööpiirkondadeks osakonna erinevate peaspetsialistide vahel 
linnaosade kaupa. Igapäevasel kaevetööde järelevalve teostamisel kontrollitakse tööde 
läbiviimist ja ehitusnõuete täitmist vastavalt kehtivale korrale. 

Osakond teostab enda tööd läbi Operatiivinfo infosüsteemi. Lisaks eelnimetatule on 
osakonna töö infosüsteemis informatsiooni haldamine ja infosüsteemi töö tagamine. 
Operatiivinfo infosüsteemis kajastuvad Tallinna linna maa-alal toimuvad tööd ja tänava 
ajutised sulgemised, lisaks teemaa-alal toimuvad ehitustööd, kommunikatsioonide 
avariikaevetööd ja rikked, tänavate hooldamine, elutähtsa teenuse katkemine ja muu säärane. 
Uue keskkonna kasutuselevõtuga väheneb kaevetöölubade, tänava ajutise sulgemislubade 
taotlemisele ja menetlemisele kuluv aega ja ressurss, mille tulemusena on lubadega seotud 
tegevused osapooltele kiiremini läbitavamad, läbipaistvamad, lihtsamad ja paremini 
kättesaadavamad. Eelkõige väljendub infosüsteemi efektiivsus kaevetööde osakonnale 
taotluste kiiremal taotlemisel ja menetlemisel, kus taotlejatel kuluv aeg lubade saamiseks 
oluliselt lüheneb. Taotlejad ei pea enam käima erinevate ametite vastuvõttudel, vaid kogu 
taotlemine, kooskõlastamine ja menetlemine toimub läbi elektroonse keskkonna. Oluliselt 
paraneb ametite ja linnaosade vaheline suhtlus. Infosüsteemis olev informatsioon on 
kättesaadav masinloetaval kujul, andmed on kättesaadavad teistele infosüsteemidele, näiteks 
Maanteeameti „TARK TEE“ infosüsteemile ja teistele huvigruppidele, kes soovivad 
andmeid kasutada. 
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Tallinna linna kaevetööde ja tänava ajutise sulgemise lubade menetlemise infosüsteem 

 

4.6.1. Osakonna peamised tegevused aastal 2016 
1. Osakonna tegevusi reguleerivate protseduuride väljatöötamine ja rakendamine;  

2. kaevetööde eeskirja uuendamine;  

3. kaevetööde järelevalve tõhustamine;  
4. kaevetööde järgse garantiiperioodi järelevalve korra tõhustamine;   

5. operatiivinfo infosüsteemi täiendamine lisafunktsionaalsuste lisamise näol. 

 

 
4.7  PROJEKTIDE JA UURINGUTE OSAKOND 
 

4.7.1. Osakonna peamised tegevused 2016. aastaks 
1. Investeeringutega seotud välis- ja siseriikliku rahastusega projektide juhtimine. 

2. Tegevuskuludega seotud projektide toetuste menetlemine. 

3. Välis- ja siseriikliku rahastusega projektide ettevalmistamine ja projektides osalemine. 

4. Kommunaalameti tegevuseks vajalike uuringute info kogumine ja edastamine uuringute 
infosüsteemi. 

5. Kommunaalameti valdkonda kajastavate arengudokumentide kaasajastamisel osalemine. 

6. Kommunaalameti tegevuskava ja -aruannete koondamine. 
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7. Tallinna linna kodulehel asuvate ameti alamlehtede ja alamveebilehtede 
administreerimine ning projektide ja uuringute alase info uuendamine. 

 

4.7.2. Investeeringutega seotud välis- ja siseriikliku rahastusega 
projektide juhtimine 

Kommunaalameti valdkonna olulisemad välisprojektid perioodil 2016-2020 on kinnitatud 
alljärgnevates kavades või strateegiates: 

1. Vabariigi Valitsuse 19.02.2015 korraldusega nr 93 kinnitatud „Perioodi 2014–2020 
transpordi infrastruktuuri arendamise investeeringute kava“. 2015. Aastal alustati projektide 
Haabersti ristmiku rekonstrueerimine Tallinnas, Reidi tee ehitus Tallinnas, Gonsiori tänava 
rekonstrueerimine Tallinnas ettevalmistustöödega, sh projekteerimine, teostatavus- ja 
tasuvusanalüüside koostamine, taotluste ettevalmistamine. Kõigi nimetatud projektide 
ehitustöödega on planeeritud alustada 2016.a.  

2. Perioodi 2014-2020 kergliiklusteede projektide elluviimise aluseks on Tallinna 
Linnavolikogu 19.02.2015 määrusega nr 4 kehtestatud „Tallinna linnapiirkonna 
jätkusuutliku arengu strateegia”. Tallinna Linnavalitsuse 10.02.2016 korraldusega nr 210-k 
kiideti heaks Tallinna linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia tegevuskava.  

Tegevuskava projektid on järgmised: 

a) Sadamaala kergliiklustee lõigus Kalaranna tn – Reidi tee.   

b) Kergliiklustee raudteetammil lõigus Ehitajate tee – Stroomi rand. 

c) Paldiski mnt kergliiklustee lõigus Järvekalda tee kuni Tähetorni tn: Projekteerimine 
käimas koostöös Harku ja Saue vallaga. Järvekalda ristmiku lahendus vaja täpsustada 
Maanteeametiga. Kergliiklustee ehituse tellijaks on Kommunaalamet. Vt ka punkt ...  

d) Vana-Kalamaja tänava rekonstrueerimine. 

e) Viljandi mnt kergliiklustee. 

f) Filtri teed Kadrioruga ja Ülemiste ühisterminaliga ühendav kergliiklustee. 

g) Vana-Tartu mnt kergliiklustee lõigus Tartu mnt – linna piir: Projekteerimine käimas 
koostöös Rae vallaga. Ehituse tellijaks on Kommunaalamet. Vt ka punkt ... 

h) Ülemiste järve liikumisrada (Tartu mnt lõigus Lennujaama tee – Vana-Tartu mnt): 
Lihthange „Tartu mnt (Lennujaama tee – Vana Tartu mnt) kergliiklustee põhiprojekti 
koostamine” ehitusloaga projekti uuendamiseks on riigihangete registrisse sisestatud 
ja avaldatakse esimesel võimalusel. 

 

4.7.3. Tegevuskuludega seotud projektide toetuste menetlemine 
Tallinna Linnavalitsuse 24. märtsi 2014 korralduse nr 421-k alusel on 1. juulist 2014 ameti 
koosseisunimestikus tehtud muudatused, mille tulemusel on korraldatud ümber projektide ja 
uuringute osakonna töö. Tallinna kommunaalmajanduse alaste arengu- ja 
investeerimisprojektide alase tegevuse ühtlustamiseks on koondatud projektide ja uuringute 
osakonda projektide „Hoovid korda“ ja „Fassaadid korda“ alusel toetuste menetlemine.  

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/326022015013
https://www.riigiteataja.ee/akt/426022015061
https://www.riigiteataja.ee/akt/426022015061
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=132906&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
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Projekt “Hoovid korda 
2016. aasta linnaeelarves oli korteriühistutele õuealade heakorrastamiseks eraldatud 395 000 
eurot. 

Nimetatud summa ulatuses rahuldatakse korteriühistute toetuse taotlusi hoovide 
korrastamiseks vastavalt kehtestatud korrale.  

2016. aastal eraldatud toetuste maht linnaosade kaupa 34,3 % ulatuses taotletavast toetuse 
summast: 

Linnaosa 

taotlusi 
esitatud 

tk 

kavandatavate 
tööde kogu-
maksumus € 

taotletav 
toetus € 

kõikidele 
34,3% 

Nõuete-
kohaseid 

Toetust 
saanud 
KÜ-d 

ei 
jätkunud 

ei 
vastanud 
nõuetele 

Haabersti 8 82 873 49 233 16 800 8 6 2   
Kesklinn 27 433 056 255 145 87 500 15 8 7 12 
Kristiine 6 28 311 19 817 6 800 6 6     
Lasnamäe 28 611 230 306 736 105 200 28 17 11   
Mustamäe 17 389 885 153 312 52 600 17 10 7   
Nõmme 17 195 133 117 327 40 200 17 16 1   
Pirita 4 65 902 39 173 13 400 4 4     
Põhja-
Tallinn 21 368 653 211 310 72 500 14 7 7 7 

 KOKKU 128 2 175 043 1 152 053 395 000 109 74 35 19 

 

Projekt “Fassaadid korda”  
Projekti „Fassaadid korda“ raames  on  alates 2009.a. toetatud korterelamuid 
energiasäästlikumaks muutvate korteriühistute toetamisega nende renoveerimislaenu 
omaosaluse katmisel. 2016.a. võeti Tallinna Linnavalitsuse poolt vastu uus toetuse andmise 
korda reguleeriv määrus. Uue toetuse andmise korra tingisid nii riigi poolt SA Kredex kaudu 
hoonete energiatõhususe tõstmiseks antava toetuse skeemi kehtestamine kui energiatõhusust 
reguleerivate õigusaktide muutused. Uue korra alusel antakse toetust kas finantsettevõttest 
korterelamu energiatõhususe tõstmiseks renoveerimislaenu võtnud või Sa Kredex poolt 
antava rekonstrueerimistoetuse saanud korteriühistutele. Toetuse andmise eelduseks on, et 
hoonete energiatõhusus peab rekonstrueerimise tulemusel saavutama oluliselt 
rekonstrueeritud hoone energiatõhususele majandus- ja taristuministri poolt määrusega 
kehtestatud taseme. Maksimaalne toetuse suurus on 20 000 eurot ja projekti „Fassaadide 
korda“  toetusteks on Tallinna Linna 2016. a. eelarves eraldatud 395 000 eurot. Uus kord 
näeb ette ka hoonete fassaadide remondi käigus eraldi kuni 3000 euro suuruse toetuse 
nendele korteriühistutele kes ilmestavad oma fassaade supergraafikaga. 

15. märtsil algas linnaosavalitsustes taotluste vastuvõtt projektis „Fassaadid korda“ 
osalemiseks. Taotlusi võetakse korteriühistutelt vastu linnaosavalitsustes esmaspäeviti kell 
15.00-18.00 ja neljapäeviti 10.00-12.00 või digitaalselt. Täiendavat infot projekti kohta saab 
aadressilt www.tallinn.ee/fassaadidkorda 

4.7.4. Välis- ja siseriikliku rahastusega projektide ettevalmistamine ja 
projektides osalemine 

Välis- ja siseriikliku rahastusega projektide ettevalmistamiseks ja projektides osalemiseks 

https://www.riigiteataja.ee/akt/420022014040
http://www.tallinn.ee/fassaadidkorda
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valmistavad osakonna ametnikud ette taotlusi või vajadusel korraldavad nende koostamist 
perioodi 2014-2020 võimalike projektide elluviimiseks. 

2016. aastal jätkatakse tegevust SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (edaspidi KIK) 
Keskkonnaprogrammi  raames Kommunaalameti ja Kadrioru Pargi erinevate projektide 
rahastamiseks.  

Esitatavad taotlused puudutavad  Tallinna ajalooliste parkide, s.h. Kadrioru pargi, erinevate 
uuringute, projekteerimise ja arenduse projektid infotehnoloogia ja teavituse, halduse, 
heakorrastuse ja ehituse vallas. 

Kadrioru pargi haridusprogrammi õppefilm "Loodus ja loomad linnapargis" põhikooli 
õpilastele 
SA KIK keskkonnaprogrammi 2016.a. I taotlusvooru esitati projekti „Kadrioru pargi 
haridusprogrammi õppefilm "Loodus ja loomad linnapargis" põhikooli õpilastele“ 
rahastamise taotlus.   

Projekti eesmärk:  

Projekti eesmärk on põhikooli õpilaste keskkonnateadlikkuse suurendamise otstarbel luua 
Kadrioru pargi näidetel õppefilm mis tutvustab linnas olevat loodust ja loomi, linnalooduse 
erinevust metsikust loodusest, inimese rolli linnaparkide loomisel ja nende kasutusel, annab 
teadmisi taimede ja loomade elust linnaparkides ja nende kohanemisest inimtegevusega. 

Projekti tulemused:  

Projekti tulemusel valmiv õppefilm  "Loodus ja loomad linnapargis"  annab efektiivsema 
võimaluse tutvustada lastele linnaloodust ja selles toimuvaid protsesse ja ühendada see 
tegevus konkreetse linnalooduse objekti -  Kadrioru pargiga. Projekti tulemusel valmiv 
meediatoode suurendab läbiviidavate õppeekskursioonide efektiivsust ja sellest tulenevalt 
laste loodushuvi kasvab ning looduse ja selle hoidmise ja ökoloogilise tasakaalu vajaduse 
mõistmine suureneb. 

Projekti eelarve:  

26 000,00 eurot, omafinantseering 13 000  eurot  

Rakendamise periood: juuni 2016 – veebruar 2017.  

Taotlus on menetlemisel.  

Välisrahastusega projekt „Tallinna linna hooldus-, heakorra- ja haljastustööde 
infosüsteemi loomise eelanalüüsi läbiviimine“ 
Tallinna Linnavalitsuse 10.02.2016 korraldusega nr 211-k otsustati osaleda juhtpartnerina 
Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis „Tallinna linna hooldus-, heakorra- ja 
haljastustööde infosüsteemi loomise eelanalüüsi läbiviimine“. Projekti hoidjaks on määratud 
Tallinna Kommunaalamet.  

Projekti kogumaksumus on 38 280 eurot, millest välistoetus moodustab 32 538 eurot ja 
projekti omafinantseerimine 5742 eurot.  

Projekti elluviimiseks on kommunaalamet sõlminud 01.02.2016 lepingu GoreGrow OÜ-ga 
tööde teostamise tähtajaga 7 kuud. Lepingu eesmärgiks on Euroopa Regionaalarengu Fondi 
(ERF) meetme „Avalike teenuste pakkumise arendamine“  vooru „Avalike teenuste 
arendamise eel-, äri- ja kasutatavuse analüüside läbiviimine“ raames Tallinna hooldus-, 
heakorra- ja haljastustööde  infosüsteemi eelanalüüsi ja lähteülesande koostamine.  

https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=132907&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=132907&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
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Eelanalüüsi käigus tuvastatakse avalike teenuste pakkumise ja osutamisega seotud 
probleemid ning tuuakse välja võimalikud lahendused, kuidas muuta avalikke teenuseid 
kättesaadavamaks ja kasutajakesksemaks, tõstes nende kvaliteeti ning osutades neid 
nutikamalt ja tõhusamalt IKT-vahendite abil.  

Projekt viiakse ellu koostöös Tallinna Keskkonnaameti, Mustamäe, Nõmme ja Haabersti 
linnaosavalitsuste ning Tallinna linna IT teenistusega. 

Projektis osalemise otsustamise ajal nõustuti projekti omafinantseeringu katmisega 
linnaeelarves Tallinna Linnakantseleile eelarve positsiooni „IT teenused“ kuludeks ette 
nähtud vahendite arvelt tingimusel, et lisaeelarve koostamise käigus esitab linnakantselei IT 
teenuste kulude vähendamise ja amet konkreetse projekti kulude (nii omafinantseeringu kui 
ka välisrahastuse) lisamise taotlused finantsteenistusele. 

Välisrahastusega projekt „Tehnovõrkude tervikliku andmehõive innovaatiline lahendus“ 
Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020 prioriteetse suuna 
„Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus“ meetme „TA&I 
süsteemi kohaliku sotsiaalmajandusliku mõju suurendamine ja nutikas spetsialiseerumine 
kasvualade (IKT + tervis + ressursid) arendamiseks“ tegevuse „Nõudluspoole poliitikad (riik 
innovaatiliste lahenduste tellijana)“ eesmärkide elluviimiseks on Tallinna linn kavandamas 
projekti „Tehnovõrkude tervikliku andmehõive innovaatiline lahendus“. 

Projekti eesmärgiks on kolmemõõtmeliste ruumiandmete ja mudelite rakendamine Tallinnas 
ehitiste sh maa-aluste taristute planeerimisel, ehitamisel ja haldamisel. 2016. aastal on kavas 
projekti toetuse taotluse rahuldamise korral läbi viia katsetööde ja prototüüplahenduse 
hange. Meetme määruse eelnõu kohaselt on innovatsiooni toetava hanke korraldamiseks 
vajalik rakendada alljärgnevaid etappe: 

projektijuhtimine 

 

vajadus → turuanalüüs → hankestrateegia → (TA hankimine) → hange → järel-tegevused 

Välisrahastusega projekti „Tehnovõrkude tervikliku andmehõive innovaatiline lahendus“ 
toetuse taotluse koostamiseks on vaja eelnevalt läbi viia turuanalüüs. Turuanalüüsi eesmärk 
on võimaldada hankijal saada igakülgset teadmist hanke objektiks oleva lahenduse arendus- 
või tarnimisvõimalustest, turuosaliste võimekusest seda pakkuda, soovitava lahenduse 
teostatavuse ja võimalike kulude kohta. Turuanalüüsi korraldamise viis peab lähtuma hanke 
vajadustest. Turuanalüüs peaks sisaldama ka riskide analüüsi.  

Kuna turuanalüüsi koostamine on toetuse taotlemise eelduseks, on 2016. aastal kavas 
lihthanke läbiviimine. 

5.05.2016 edastati SA EAS-ile osalemisteatis innovatsiooni edendavate hangete toetuse 
saamiseks, mis on eelduseks esitatavale toetuse taotlusele maa-aluste tehnorajatiste asukoha 
täpse tuvastamise seadmete ja tarkvara soetamiseks ning vastava infobaasi täiustamiseks 
tehtaval hankel.  Projekti maksumus ja toetuse suurus selguvad hanke käigus. SA EAS 
toetust antakse maksimaalselt 50% ulatuses kuni 500 000 eurot maksvale hankele. 

Välisrahastusega projekti „Merirahu kaugkütte võrgupiirkonna soojusmajanduse 
arengukava koostamine“ 
16.05.2016 esitati SA KIK-le taotlus Ühtekuuluvusfondist rahastatava   perioodi 2014-2020 
meetme „Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne” tegevuse „Soojusmajanduse 
arengukava koostamine” raames toetuse saamiseks projekti „Merirahu kaugkütte 

http://kik.ee/et/soojusmajanduse-arengukava-koostamine
http://kik.ee/et/soojusmajanduse-arengukava-koostamine
http://kik.ee/et/soojusmajanduse-arengukava-koostamine
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võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava koostamine“  teostamisel. Arengukava 
koostatakse  Merirahu kaugküttepiirkonna ümberkorraldamiseks, et jätkates ja laiendades 
kortermajade kütmist võtta kasutusele sobiv innovatiivne energia tootmise tehnoloogia ning 
pakkuda eramajadele alternatiivseid kaasaegseid küttelahendusi. Projekti maksumus 
riigihanke tulemusel on 4176 eurot, omafinantseering 417,60 eurot ja taotletav toetus 
3758,40 eurot. 

Toetus makstakse toetuse saajale välja pärast soojusmajanduse arengukava kinnitamist 
Tallinna Linnavolikogu poolt. 

4.7.5. Ameti tegevuseks vajalike uuringute info kogumine ja edastamine 
uuringute infosüsteemi 

Ameti tegevuseks vajalike uuringute läbiviimiseks kinnitati ameti juhtimissüsteemi alusel 
4.11.2013 käskkirjaga nr 1.1-15/207 „Teadus- ja uurimistöö kavandamise protseduur“ JS 04 
09  koos Ameti poolt tellitavate teadus- ja uurimistööde töövõtulepingu vormiga. 

Koostööpartnerite rahulolu uuring  
2016. aastal jätkub koostöös Linnakantselei  Avalike teenuste ja linnauuringute osakonnaga  
Tallinna Kommunaalameti koostööpartnerite rahulolu uuringu läbiviimine ja vastava 
kokkuvõtte esitamine ameti töötajatele. 

Amet viis 2016.a. märtsis läbi iga-aastase koostööpartnerite rahulolu-uuringu. Küsitluse 
käigus oli koostööpartneritel võimalik 5-pallilisel skaalal hinnata kas ameti või osakonna 
töötajate kättesaadavust, asjatundlikkust, informatsiooni jagamist,  ühiste nõupidamiste 
korraldust, kirjalike materjalide kvaliteeti, lepingutest kinnipidamist ning Tallinna 
operatiivinfosüsteemi kasutusmugavust. Koostööpartneritel oli võimalus esitada ka 
ettepanekuid koostöö parandamiseks. Rahulolu-uuringu küsitlusele vastas 131 adressaati 
270-st ehk  48,5%,  mis on sarnaste küsitluste puhul hea  tulemus. Üldine hinnang koostööle 
Tallinna Kommunaalametiga on partneritel positiivne. Ameti töötajate asjatundlikkust on 
86,25% koostööpartneritest hinnanud väga heaks ja heaks. Ka töötajate koostöövalmidus 
(85,49%, eelmisel aastal 83,83%) ja kättesaadavus (81,67%, eelmisel aastal 78,78%) 
hinnanguga väga hea ja hea on paranenud võrreldes 2015. aasta rahulolu-uuringu 
tulemustega. Koostöö parandamise ettepanekutest lähtuvalt on amet motiveeritud veelgi 
parandama infovahetust ning ära kasutama IT võimalusi. 

4.7.6. Ameti valdkonda kajastavate arengudokumentide kaasajastamisel 
osalemine 

1. Tallinna Linnavolikogu 22. august 2013 otsusest nr 117 „Tallinna teede seisundi 
parandamiseks aastatel 2013-2018“ tulenevalt esitada linnavolikogule üks kord aastas 
aruanne tegevuste kohta Tallinna teede seisundi parandamise korraldamisel. 

2. Tallinna Linnavolikogu 13.06.2013 määrus nr 13 „Tallinna keskkonnakaitse arengukava 
2013–2018” ja Tallinna keskkonnakaitse tegevuskava aastateks 2013–2018 tulenevate 
eesmärkide elluviimine ja tegevuste täitmine. 

3. 2018. aasta Euroopa rohelise pealinna tiitlile kandideerimisega seonduvate tegevuste 
koordineerimine. 

4. Amet on kaasatud Transpordi ja teede töörühma kohalike teede inventariseerimise 
töögruppi. 

5. Osakond on kaasatud Tallinna uue arengukava koostamise protsessi ja riigiga peetavate 

https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=126429&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=126429&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=125983&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=125983&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
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eelarveläbirääkimiste ettepanekute koostamisse. 

 
4.8 REGISTRIOSAKOND 

4.8.1. Osakonna prioriteedid aastal 2016 
1. linna tänavamaade munitsipaliseerimise lõpetamine 31.06.2016; 

2. kommunaalameti varade inventariseerimine; 

3. Riikliku teeregistri ja Tallinna teeregistri ühildumise tagamine, täiendavate andmete 
ülekanne Riiklikusse teeregistrisse; 

4. Tallinna tänavate teekatte seisukorra andmete mõõtmine, töötlemine, PMS-i analüüs ja 
tulemuste väljastamine; 

5. kommunaalameti põhivarade arvestuse pidamine; 

6. varade bilanssi võtmise ja bilansist ära andmise menetlemine; 

7. kommunaalameti arhiivi korrashoid; 

8. maakitsendustekomisjoni materjalide läbivaatus ja kooskõlastuse andmine; 

9. detailplaneeringute, ehitusprojektide ja projekteerimistingimuste menetlemine 
teeomaniku seisukohalt. 

 
 
4.9 TEEDE JA TEHNORAJATISTE OSAKOND 
Alates 01.jaanuaris 2016.a toodi ameti koosseisu üle teede ja tehnorajatiste osakond. Seoses 
sellega anti linnaplaneerimise ameti poolt kommunaalametile üle senised osakonnaga seotud 
ülesanded: 

1. linna tehnilise infrastruktuuri ja energeetika säästva arengu planeerimine Tallinna 
arengustrateegia ja linna energeetikakontseptsiooni kohaselt, üld- ja teemaplaneeringute 
koostamise ning  planeeringute ja ehitusprojektide menetlemise protsessis; 

2. teemaplaneeringute koostamises osalemine linna tehnilise infrastruktuuri kujundamiseks 
koos selle säästva ja tasakaalustatud arengu tagamisega; 

3. tehnorajatiste, energeetika ja energiasäästu alaste küsimustega seotud nõupidamiste 
korraldamine ning vastavalt volitustele komisjonides ja töögruppides osalemine; 

4. tehnorajatiste ja energeetika-ala reguleerivate õigusaktide eelnõude ettevalmistamine või 
ettevalmistamises osalemine; 

5. ettepanekute tegemine linna tehnilise infrastruktuuri, linna energeetika-alase arenguga 
ning energiasäästuga seotud uuringute tellimiseks, sellekohaste riigihangete 
ettevalmistamine ja nende korraldamises osalemine; 

6. rahvusvahelistes koostööprojektides osalemine; 

7. ehitusprojektide ehituslubade menetlemine tehnilise infrastruktuuri seisukohalt; 

8. linnas projekteeritavate teede, avalikult kasutatavate parklate ja ehitiste 
projekteerimistingimuste koostamine ja väljastamine;  

9. detailplaneeringute ja ehitusprojektide  läbi vaatamine tehnilise infrastruktuuri 
seisukohalt; 
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10. kaeveloa taotlemiseks esitatud, vabaehituse alla käivate rajatiste ehitusprojektide   
menetlemine ja kontrollimine; 

11. hoonete energiasäästu tagamiseks energiaarvutuste ja energiamärgiste kontrolli 
teostamine    projektide menetlemisel; 

12. linna kaugkütte piirkondadele vastava soojusvarustuse planeerimine ning sellekohastest  
nõuetest kinnipidamise kontroll projektide menetlemise käigus; 

13. planeerimisseaduse § 131 ning Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lõike 1 kohaste teede 
ja tehnovõrkude valmisehitamise lepingute koostamine, sõlmimine ja järelevalve. 

4.9.1. Osakonna põhilised eesmärgid 2016.aastal 
1. osakonna tegevusi reguleerivate protseduuride väljatöötamine ja rakendamine; 

2. teede ja tehnorajatiste projekteerimistingimuste menetlemise korraldamine uues 4. 
aprillist 2016.a tööle hakkavas Ehitisregistri rakenduses; 

3. ametile läbi vaatamiseks ja kooskõlastamiseks esitatud ehitusprojektidele  ameti sisese 
menetlemise korraldamine uues 04.aprillist 2016.a tööle hakkavas Ehitisregistri 
rakenduses;  

4. ametile läbi vaatamiseks ja arvamuse saamiseks esitatud detailplaneeringute ameti sisese 
menetlemise korraldamine Tallinna planeeringute registris; 

5. koostöös Tallinna Linnakantselei õigusteenistusega ning teiste asjasse puutuvate  
kommunaalameti osakondadega välja töötada detailplaneeringute teede ja tehnovõrkude 
väljaehitamise lepingu põhjad põhilisteks tüüp olukordadeks; 

6. tagada kõigi ametile esitatud materjalide õigeaegne registreerimine ning ameti siseste 
tööülesannete edastamine vajalikele spetsialistidele; 

7. tagada detailplaneeringute ja ehitusprojektide läbivaatamine minimaalse võimaliku aja 
jooksul. 

 

 
4.10  ÖKONOOMIKAOSAKOND 

4.10.1. Eelarvestamine 
1. linna eelarvestrateegia koostamiseks vajaliku informatsiooni esitamine 

finantsteenistusele; 

2. tootevaldkonna-, tootegrupi- ja tootevastutajate (edaspidi tootetasandi vastutajad) ja   
tootestamata tegevuste osas eelarvepositsioonide eest vastutajate ettepanekute 
koondamine ametiasutuse haldusala eelarve piirsummade jaotamiseks eelarve 
vastutavatele täitjatele;  

3. ametiasutuse haldusala eelarveprojekti koondamine ja vormistamine esitamiseks 
finantsteenistusele; 

4. tootetasandi vastutajate ja tootestamata tegevuste osas eelarvepositsioonide eest 
vastutajate volikogu poolt kinnitatud eelarve jaotamiseks tehtud  ettepanekute 
koondamine teatamiseks eelarve vastutavatele täitjatele;  

5. tootetasandi vastutajate ja tootestamata tegevuste osas eelarvepositsioonide eest 
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vastutajate haldusala siseste eelarve ümberjaotamiseks tehtud  ettepanekute koondamine 
teatamiseks eelarve vastutavatele täitjatele; 

6. ametiasutuse haldusala alaeelarvete koondamine ja vormistamine esitamiseks 
finantsteenistusele; 

7. ametiasutuse haldusala eelarve tulude-, kulude-, investeeringute-, 
finantseerimistehingute ja toodete täitmise jälgimine ja analüüsimine ning raportite 
esitamine tootetasandi vastutajatele ja vajadusel finantsteenistusele; 

8. ametiasutuse haldusala eelarve muutmiseks muudatusettepanekute koondamine ja 
vormistamine ning finantsteenistusele esitamine; 

9. ametiasutuse haldusala eelarve täitmise raportites esinevate hälvete põhjuste välja 
selgitamine ja ettepanekute esitamine tootetasandi vastutajatele, eelarve vastutavatele 
täitjatele hälvete kõrvaldamiseks; 

10. ametiasutuse haldusala eelarve täitmise aruandluse koostamine ja esitamine õigustatud 
subjektidele vastavalt kehtestatud korrale; 

11. ametiasutuse haldusala arvete menetlus ja kontroll e-arvekeskuse keskkonnas; 

12. haldusala lepingute täitmise kontroll ja arhiveerimine; 

13. riigihangete komisjoni töös osalemine;ametiasutuse haldusala arvete menetlus ja kontroll 
e-arvekeskuse keskkonnas; 

14. haldusala lepingute täitmise kontroll ja arhiveerimine; 

15. riigihangete komisjoni töös osalemine. 

4.10.2. Ressursijuhtimine 
1. ametiasutuse haldusala eelarve täitmise ajalise jaotusplaani koostamine; 

2. ametiasutuse haldusala asutuste debitoorse ja kreditoorse võla struktuuri analüüsimine;  

3. ametiasutuse haldusala rahavooplaanide koostamine ja finantsteenistusele (linnakassale) 
esitamine; 

4. ametiasutuse haldusala rahavoo plaanide muudatusettepanekute koondamine ja 
finantsteenistusele (linnakassale) esitamine; 

5. ametiasutuse haldusala rahavoo plaanide täitmise kontrollimine debitoorse ja kreditoorse 
võla suhtes; 

6. ametiasutuse haldusala rahavoo plaanide täitmise jälgimine ja analüüsimine ning 
raportite esitamine tootetasandi vastutajatele ja finantsteenistusele (linnakassale); 

7. ametiasutuse haldusala väljamaksete ajatamine finantsteenistuse (linnakassa) korralduste 
alusel; 

8. igapäevase rahapositsiooni juhtimine, kui eelarveaasta alguseks ei ole eelarvet vastu 
võetud; 

9. finantsteenistuse (linnakassa) poolt antud ressursijuhtimise alaste korralduste täitmine. 

10. Ameti haldusala inventuuride korraldamine. 
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4.11 KANTSELEI 
Kantselei jätkab 2016. aastal süvendatult järgmiste tegevustega: 

1. juhtimissüsteemi siseaudit, juhtimissüsteemi parendamine, juhtimissüsteemi vastavusse 
viimine uute, septembris 2015 jõustunud ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 
standarditega, ettevalmistused sertifitseerimisauditiks; 

2. töökeskkonna valdkonna dokumentatsiooni välja töötamine ja ameti töökeskkonna 
tingimuste parendamine vastavalt kinnitatud tööplaanile;  

3. ehitusprojektide ja detailplaneeringute ametisisese läbivaatamise ja kooskõlastamise 
kiiruse ja kvaliteedi tõstmiseks taotletakse 2016. aastal koosseisu kaks uut ametikohta; 

4. koostöökohtumiste korraldamine Helsingi Ehitusametiga ja Põhjamaade 
Kommunaalmajanduse Koostöökomitees;  

5. kõikidele teenistujatele koolituste korraldamine;  

6. osakondade põhimääruste korrastamine ja kinnitamine;  

7. osalemine erinevatel linnavalitsuse ühisüritustel, sh spordiüritused. 
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5 LÕPPSÕNA 
 

Ameti missioon on linna infrastruktuuri korrashoid ja arendamine eesmärgiga tagada mugav 
ning ohutu linnaruum, tegutsedes Linnavalitsuse poolt antud ülesannete ja muude 
õigusaktide alusel ning ülesannete täitmiseks antud ressursside ulatuses ja kaasates 
spetsialiseeritud ettevõtteid ning üldsust. 

Jätkuvalt vahetatakse tööalaseid kogemusi kolleegidega välisriikidest, osaletakse aktiivselt 
Eesti Kommunaalmajanduse Ühingu seminaridel nii korraldajatena kui ka kuulajatena. 
Viiakse läbi uurimistöid koostöös erinevate ülikoolidega ja tehakse aktiivset koostööd 
kolleegidega teistest Tallinna Linnavalitsuse struktuuriüksustest. 

Amet on oma töö paremaks korraldamiseks välja töötanud juhtimissüsteemi ja täiustab seda 
pidevalt. Selle eesmärk on juhtida ja motiveerida töötajaid täitma järjest paremini klientide 
ja koostöörühmade ootusi ning vajadusi, tõstma personali kvalifikatsiooni ja suutlikkust ning 
saavutama täielikumalt ja kiiremini Kommunaalameti eesmärke. 

Järjepideva arendustegevusega tegeleb kogu kollektiiv. 
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Lisa 1 

Õigusaktide loetelu tegevusvaldkondade lõikes. 

 
Üldine 

1. Põhiseadus 

2. Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus 

3. Tallinna põhimäärus  

4. Ameti põhimäärus 

5. Tallinna arengukava aastateks 2014-2020 

6. Haldusmenetluse seadus 

7. Võlaõigusseadus 

8. Asjaõigusseadus 

9. Asjaõigusseaduse rakendamise seadus 

10. Riigihangete seadus 

11. Riigivastutuse seadus 

12. Äriseadustik 

13. Halduskoostöö seadus 

14. Tallinna linna kohtus esindamise ja õigusteenuse kasutamise kord 

15. Tallinna õigusaktide registri põhimäärus  

16. Tallinna Linnavalitsuse reglement  

17. Tallinna Linnavolikogu töökord  

18. Ameti juhataja juhtimissüsteemi dokumentide kinnitamise käskkirjad 

Asjaajamine ja kantselei 
1. Avaliku teabe seadus 

2. Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise 
seadus 

3. Digitaalallkirja seadus 

4. Vabariigi Valitsuse 26. veebruari 2001.a määrusega nr 80 kehtestatud 
„Asjaajamiskorra ühtsed alused“ 

5. Tallinna linna asutuste ühtne asjaajamiskord 

6. Isikuandmete kaitse seadus 

7. Arhiiviseadus 

Linnavara valdamist, kasutamist ja käsutamist reguleerivad erinevad  määrused  
1. Tallinna Linnavalitsuse 16.06.2004 määrus nr 60 „Tallinna linna ametiasutuste ja 

nende hallatavate asutuste siseauditi üldeeskirja kinnitamine“ 

https://www.riigiteataja.ee/akt/127042011002
https://www.riigiteataja.ee/akt/130122011056?leiaKehtiv
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=36125
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=125944&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://www.riigiteataja.ee/akt/425062013041
https://www.riigiteataja.ee/akt/123022011008
https://www.riigiteataja.ee/akt/108072011021?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/129062011006?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/129062011007?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/114022012002?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/113092011011
https://www.riigiteataja.ee/akt/121032014020?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/117112011003?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/427092014004
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=116049&fd=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=115343&fd=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=124587&fd=1&leht=2&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://www.riigiteataja.ee/akt/122032011010?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/101042014003
https://www.riigiteataja.ee/akt/101042014003
https://www.riigiteataja.ee/akt/13314840
https://www.riigiteataja.ee/akt/110112010006
https://www.riigiteataja.ee/akt/110112010006
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=110948
https://www.riigiteataja.ee/akt/130122010011
https://www.riigiteataja.ee/akt/121032011001
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=97056&fd=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=97056&fd=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
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2. Tallinna Linnavalitsuse 22.11.2011 määrus nr 123 „Riigihangete korraldamine“  

3. Tallinna Linnapea 14.12.2011 käskkiri nr PO-1/317 „Riigihangete hankemenetluste 
korraldamise protseduurireeglite kinnitamine“  

4. Tallinna Linnasekretäri 16.03.2012 käskkiri nr L-2/6 „Avatud hankemenetluse 
protokollide ja haldusaktide näidiste kinnitamine“ 

5. Tallinna Linnasekretäri 12.12.2011 käskkiri nr PO -/377 „Hankekorra näidiste ja 
selle juurde kuuluvate dokumentide näidiste kinnitamine“  

6. Vabariigi Valitsuse 06.05.2010 määrus nr 56 „Riigihangete elektroonilise 
menetlemise kord“ 

7. Tallinna linnapea 8.07.2010 käskkiri nr PO-1/175 „Kasutusrendilepingute ja toetuste 
lepingute kooskõlastamise kord“ 

8. Tallinna linnasekretäri 18.11.2014 käskkiri nr L-2/49 „Lihtsustatud korras tellitava 
teenuse hankedokumendi näidise kinnitamine“ 

9. Tallinna Linnasekretäri 28.01.2016 käskkiri nr L-2/4 „Sõidukite 
finantseerimisteenuse minikonkursi korraldamise näidisdokumendi kinnitamine“ 

10. Ameti juhataja 16.11.2015 käskkiri nr 1.1-15/139 „Hankekord“ 

11. Tallinna Linnasekretäri 04.10.2013 käskkiri nr L-2/50 „Väljakuulutamisega 
läbirääkimistega hankemenetluse ja väljakuulutamiseta läbirääkimistega 
hankemenetluse protokollide ja haldusaktide näidiste kinnitamine“ 

12. Tallinna Linnasekretäri 3.06.2013 käskkiri nr L-2/35 „Avatud hankemenetlusega e-
riigihangete korraldamiseks hankedokumentide ja pakkujate kvalifitseerimise 
tingimuste näidiste kinnitamine“ 

13. Tallinna Linnasekretäri 17.10.2013 käskkiri L-2/52 „Hankekorra näidise ja 
hankeplaani näidise kinnitamine“ 

Personalitöö 
1. Avaliku teenistuse seadus 

2. Töölepingu seadus 

3. Ravikindlustuse seadus 

4. Täiskasvanute koolituse seadus 

5. Pühade ja tähtpäevade seadus 

6. Töötajate distsiplinaarvastutuse seadus 

7. Korruptsioonivastane  seadus 

8. Tallinna Linnavolikogu 21.03.2013 määrus nr 18 „Korruptsioonivastase seaduse 
rakendamine” 

9. Tallinna Linnavolikogu 21. veebruari 2013 määrus nr 11 „Tallinna linna 
ametiasutuste palgajuhend“ 

10. Tallinna Linnavolikogu otsus Tallinna linna ametiasutuste struktuuri ja 
teenistuskohtade koosseisude kohta 

11. Tallinna Linnavalitsuse korraldus koosseisude kinnitamise kohta 

https://www.riigiteataja.ee/akt/13311269
https://www.riigiteataja.ee/akt/126032013005?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/110022012002?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/110062011008?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/118032011008?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/109032011007
https://www.riigiteataja.ee/akt/13315807?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/129062012001
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=125263&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=125263&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
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12. Tallinna Linnapea 14. veebruari 2014 käskkiri nr PO-1/35 “Isikliku sõiduauto 
ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise ning ametiasutuse sõiduauto 
kasutamise kord” 

13. Tallinna Linnapea 03. aprilli 2013 käskkiri nr PO-1/79 “Mobiiltelefoni kasutamise 
kulude hüvitamise piirmäärad” 

14. Tallinna Linnapea 31. märtsi 2005 käskkiri  nr PO-1/93 “Linna ametiasutustesse 
teenistusse astumiseks dokumentide esitamine 

15. Tallinna Linnapea 11. oktoobri 2012 käskkiri nr PO-1/204 „Tallinna linna 
ametiasutustes arengu- ja katseajavestluste läbiviimise kord“ 

16. Tallinna Linnavalitsuse 27. märtsi 2013 määrus nr 20 „ Tallinna linna ametiasutuste 
teenistujate värbamise ja valiku kord“ 

17. Tallinna Linnavalitsuse 27. märtsi 2013 määrus nr 21 „ Tallinna linna asutuste 
ametnike ja töötajate koolituse kord“ 

18. Tallinna Linnapea 01. aprilli 2013 käskkiri nr PO-1/77 „Teenistus- ja töölähetuste 
ning lähetustulemuste vormistamise kord“ 

19. Ameti juhataja 02. septembri 2013 käskkiri nr 1.4-10/104 „Teenistus- ja töölähetuste 
ning lähetustulemuste vormistamine“ 

20. Tallinna Linnapea 3. oktoobri 2012 käskkirjaga nr PO-1/195 kinnitatud 
infotehnoloogiliste vahendite kasutamise reeglid 

21. Tallinna Linnapea 27. juuni 2013 käskkiri nr PO-1/137 „Tallinna linna ametiasutuste 
praktika kord” 

22. Ameti juhataja käskkiri 30.04.2007 nr 27-k ameti sisekorraeeskirja kinnitamine 

23. Ameti juhataja ameti teenistujate ametijuhendeid kinnitavad käskkirjad 

24. Ameti juhataja 01. aprilli 2004 käskkiri nr 27-k „ Ametijuhendite koostamise 
metoodilise juhendi kinnitamine“ 

Töötervishoid 
1. Töötervishoiu ja tööohutuse seadus 

2. Töötajate tervisekontrolli kord  

3. Kuvariga töötamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded  

4. Ameti juhataja 9. septembri 2013 käskkiri nr 1.1-15/181 „Kuvariga töötamise 
tööohutusjuhend“ 

5. Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord (sotsiaalministri 
14.12.2000 määrus nr 80) 

6. Tegutsemine tulekaju korral 

Raamatupidamine 
1. Raamatupidamise seadus 

2. Tulumaksuseadus 

3.  Käibemaksuseadus 

4. Maksukorralduse seadus 

https://www.riigiteataja.ee/akt/110022012005?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=1005703
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=72421
https://www.riigiteataja.ee/akt/23105
https://www.riigiteataja.ee/akt/116112010012
https://www.riigiteataja.ee/akt/129032012028
https://www.riigiteataja.ee/akt/127032012014
https://www.riigiteataja.ee/akt/122122011038
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5. Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus 

6. Linnavara valitsemise kord 

7. Linnavara kõlbmatuks tunnistamise ja mahakandmise kord 

Kriisireguleerimise valdkond  
1. Hädaolukorra seadus  

2. Päästeseadus  

3. Tuleohutuse seadus  

4. Erakorralise seisukorra seadus  

5. Politsei ja piirivalve seadus (kuni 30.06.2016) 

6. Politsei ja piirivalve seadus (alates 01.07.2016) 

7. Kemikaaliseadus1  

8. Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus  

9. Avaliku teabe seadus  

10. Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus  

11. Loomatauditõrje seadus  

12. Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus  

13. Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus  

14. Riigikaitseseadus  

15. Raudteeseadus (alates 01.04.2016) 

16. Maagaasiseadus  

17. Jäätmeseadus  

18. Kiirgusseadus1  

19. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadus  

20. Kaugkütteseadus  

21. Ühistranspordiseadus  

22. Vabariigi Valitsuse 02.10.2001 määrus nr 312 „Vabariigi Valitsuse kriisikomisjoni 
põhimäärus ja koosseis“  

23. Vabariigi Valitsuse 15.10.2009 määrus nr 160 „Riigi tegevusvaru hoidmise, 
kasutamise, kontrollimise, uuendamise ja aruandluse kord“  

24. Vabariigi Valitsuse 18.12.2015 määrus nr 144 „Kaitseväe politsei ülesannete 
täitmisse ning Kaitseväe ja Kaitseliidu päästetöösse ning eriolukorra tööde tegemisse 
kaasamise kord“  

25. Vabariigi Valitsuse 06.05.2010 määrus nr 57 „Hädaolukorrast või hädaolukorra 
tekkimise vahetust ohust Siseministeeriumi teavitamise kord“ (kuni 30.06.2016) 

26. Vabariigi Valitsuse 06.05.2010 määrus nr 57 „Hädaolukorrast või hädaolukorra 
tekkimise vahetust ohust Siseministeeriumi teavitamise kord“ (alates 01.07.2016) 

27. Vabariigi Valitsuse 01.07.2010 määrus nr 92 „Avalikkuse hädaolukorra tekkimise 

https://www.riigiteataja.ee/akt/123122011008
https://www.riigiteataja.ee/akt/419062013018
https://www.riigiteataja.ee/akt/421052013049
https://www.riigiteataja.ee/akt/130102012004?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/129122011206?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/116042013007?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/129122011208?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/131122015028?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/131122015029
https://www.riigiteataja.ee/akt/110112015002
https://www.riigiteataja.ee/akt/123032015003?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/119122012005?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/121122011015?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/104122015004?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/130122011020?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/122112013003?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/112032015001
https://www.riigiteataja.ee/akt/124032016003
https://www.riigiteataja.ee/akt/122122013026?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/114062013006?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/109112011006?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/105072013006?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/13349182?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/123032015002?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/129032013010?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/129032013010?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/13352271?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/13352271?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/129122015010
https://www.riigiteataja.ee/akt/129122015010
https://www.riigiteataja.ee/akt/129122015010
https://www.riigiteataja.ee/akt/113062013006?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/113062013006?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/104082015007?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/104082015007?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/113062013003?leiaKehtiv


Tallinna Kommunaalameti tegevusaruanne 2015 ja prioriteedid 2016 
 

Lk 76 

vahetust ohust, hädaolukorrast ja hädaolukorra lahendamisest teavitamise kord ning 
nõuded edastatavale teabele“  

28. Vabariigi Valitsuse 06.01.2011 määrus nr 5 „Päästesündmusel osalevate riigi- ja 
kohaliku omavalitsuse asutuste ning isikute koostöö kord“  

29. Vabariigi Valitsuse 17.02.2011 määrus nr 28 „Nõuded ohtliku ja suurõnnetuse ohuga 
ettevõtte kohustuslikule dokumentatsioonile ja selle koostamisele ning avalikkusele 
edastatavale teabele ja õnnetusest teavitamisele“  

30. Vabariigi Valitsuse 13.10.2011 määrus nr 134 „Eriolukorra väljakuulutamise 
põhjustanud hädaolukorra lahendamise finantseerimise alused ja kord“  

31. Vabariigi Valitsuse 25.04.2013 korraldus nr 208 „Nende hädaolukordade nimekiri, 
mille kohta koostatakse riskianalüüs ja lahendamise plaan, ning hädaolukorra 
riskianalüüsi ja hädaolukorra lahendamise plaani koostamiseks pädevate täidesaatva 
riigivõimu asutuste määramine“  

32. Siseministri 27.08.2015 määrus nr 41 „Kriisireguleerimisõppuse läbiviimisele ning 
regionaalse ja kohaliku omavalitsuse õppuse korraldamise sagedusele esitatavad 
nõuded“  

33. Siseministri 27.07.2009 määrus nr 31 „Põhja-Eesti regionaalse kriisikomisjoni 
põhimäärus ja koosseis“  

34. Siseministri 18.02.2010 määrus nr 5 „Hädaolukorra riskianalüüsi koostamise juhend“  

35. Siseministri 08.06.2010 määrus nr 15 „Hädaolukorra lahendamise plaani koostamise 
juhend“  

36. Siseministri 08.06.2010 määrus nr 16 „Toimepidevuse riskianalüüsi koostamise 
juhend“  

37. Siseministri 08.06.2010 määrus nr 17 „Toimepidevuse plaani koostamise juhend“  

38. Tallinna Linnavalitsuse 7. veebruari 2007 korraldus nr 223-k „Tallinna 
Linnavalitsuse 7. veebruari 2007 korraldus nr 223-k Tallinna Linnavalitsuse, AS 
Eesti Raudtee ja Põhja-Eesti Päästekeskuse vaheline KOOSTÖÖLEPING“, sõlmitud 
12.02.2007.  

39. Tallinna Linnavalitsuse 2. detsembri 2009 määrus nr 88 „Tallinna kriisikomisjoni 
moodustamine ja selle põhimäärus“  

40. Tallinna Linnavalitsuse 2. detsembri 2009 korraldus nr 1979-k „Tallinna 
kriisikomisjoni koosseisu kinnitamine“  

41. Tallinna Linnavalitsuse 14. märtsi 2012 korraldus nr 375-k „Tallinna kriisikomisjoni 
kriisireguleerimismeeskonna koosseisu kinnitamine“  

42. Tallinna Linnavalitsuse 05. veebruari 2014 korraldus nr 169-k „Tallinna 
kriisikomisjoni kriisireguleerimismeeskonna koosseisu muutmine“  

43. Tallinna Linnavalitsuse 5. mai 2010 määrus nr 45 „Tallinna linna raskete 
ilmastikutingimuste tagajärgede likvideerimise komisjoni moodustamine ja selle 
põhimäärus“  

44. Tallinna Linnavalitsuse 26. veebruari 2014 korraldus nr 291-k „Tallinna linna raskete 
ilmastikutingimuste tagajärgede likvideerimise komisjoni liikmete ja nende 
asendusliikmete koosseisu kinnitamine“  

https://www.riigiteataja.ee/akt/113062013003?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/113062013003?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/129122011235?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/129122011235?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/129122011188?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/129122011188?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/129122011188?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/117102011002
https://www.riigiteataja.ee/akt/117102011002
https://www.riigiteataja.ee/akt/330042013016?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/330042013016?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/330042013016?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/330042013016?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/103092015001
https://www.riigiteataja.ee/akt/103092015001
https://www.riigiteataja.ee/akt/103092015001
https://www.riigiteataja.ee/akt/110092013011?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/110092013011?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/125112010010?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/13326397
https://www.riigiteataja.ee/akt/13326397
https://www.riigiteataja.ee/akt/13326405
https://www.riigiteataja.ee/akt/13326405
https://www.riigiteataja.ee/akt/13326401
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=107070
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=107070
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=107070
https://www.riigiteataja.ee/akt/407062013048
https://www.riigiteataja.ee/akt/407062013048
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=115925&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=115925&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=122708&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=122708&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=127581&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=127581&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://www.riigiteataja.ee/akt/418022014062?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/418022014062?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/418022014062?leiaKehtiv
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=127761&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=127761&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=127761&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
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45. Tallinna Linnavalitsuse 19. mai 2010 korraldus nr 811-k „Tallinna kriisikomisjoni 
kriisireguleerimise dokumentide koostamise ja läbivaatamise töögrupi 
moodustamine ja koosseisu kinnitamine“  

Teede, sildade, viaduktide ning tunnelite projekteerimine, ehitus, remont ja hooldus  
1. Planeerimisseadus  

2. Ehitusseadustik  

3. Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus  

4. Liiklusseadus 

5. Seadme ohutuse seadus 

6. Jäätmeseadus 

7. Hädaolukorra seadus   

8. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.12.2002 määrus nr 45 Tee 
seisundinõuded 

9. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 04.03.2014 määrus nr 15 Tee ja teetööde 
kvaliteedinõuded 

10. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28.11.2002 määrus nr 14 "Nõuded liikumis-
, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks 
üldkasutatavates ehitistes" 

11. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.12.2002 määrus nr 71 Eri liiki ehitiste 
ehitamise tehnilistele dokumentidele esitatavad nõuded 

12. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 14.10.2008 määrus nr 88 Tee ehitus- ja 
remonditööde dokumenteerimise nõuded ja kord  

13. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.08.2007 määrus nr 71 
Ehitusgeoloogiliste tööde tegemise kord 

14. Majandus – ja kommunikatsiooniministri 27.08.2007 määrus nr 70 
Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord 

15. Liikluskorralduse nõuded teetöödel 

16. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses 

17. Teede- ja Sideministri 21.05.2001 määrus nr 51 Suuremõõtmelise ja/või 
raskekaalulise autoveo eeskiri 

18. Teede- ja Sideministri 01.09.1999 määrus nr 50 Tee omanikule erakorralise veo või 
sõiduga tekitatud kulutuste hüvitamise ja eritasu määrad ning erilubade väljaandmise 
kord 

19. Tallinna Linnavolikogu 29.05.2003 määrus nr 35 Tallinna linna ehitusmäärus  

20. Tallinna Linnavolikogu 22.06.2006 määrus nr 45 Tallinna linna heakorra eeskiri  

21. Tallinna Linnavolikogu 02.09.2004 määrus nr 32 Tallinna linna kaevetööde eeskiri 

22. Tallinna Linnavolikogu 19.06.2012 otsus nr 106 Tallinna kohalike teede nimekiri 

23. Tallinna Linnavolikogu 08.09.2011 määrus nr 28 Tallinna jäätmehoolduseeskiri 

24. Tallinna Linnavolikogu 13.06.2013 määrus nr 40 Tallinna haljastu tegevuskava 

https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=117472&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=117472&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=117472&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://www.riigiteataja.ee/akt/126022015003
https://www.riigiteataja.ee/akt/105032015001
https://www.riigiteataja.ee/akt/123032015003
https://www.riigiteataja.ee/akt/114022014003
https://www.riigiteataja.ee/akt/123032015004
https://www.riigiteataja.ee/akt/114062013006
https://www.riigiteataja.ee/akt/130102012004
https://www.riigiteataja.ee/akt/111082011002
https://www.riigiteataja.ee/akt/111082011002
https://www.riigiteataja.ee/akt/111032014003?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/111032014003?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/226420
https://www.riigiteataja.ee/akt/226420
https://www.riigiteataja.ee/akt/226420
https://www.riigiteataja.ee/akt/234188
https://www.riigiteataja.ee/akt/234188
https://www.riigiteataja.ee/akt/13051476
https://www.riigiteataja.ee/akt/13051476
https://www.riigiteataja.ee/akt/12861229
https://www.riigiteataja.ee/akt/12861144
https://www.riigiteataja.ee/akt/13275782
https://www.riigiteataja.ee/akt/13181373
https://www.riigiteataja.ee/akt/131122013014
https://www.riigiteataja.ee/akt/131122013014
https://www.riigiteataja.ee/akt/131122013013
https://www.riigiteataja.ee/akt/131122013013
https://www.riigiteataja.ee/akt/131122013013
https://oigusaktid.tallinn.ee/index.php?id=3002&aktid=123864&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=105031&fd=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp&q_sort_desc=1
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=97651&fd=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/index.php?id=3002&aktid=123515&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/index.php?id=3002&aktid=121295&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/index.php?id=3002&aktid=125984&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
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aastateks 2013-2025 

25. Tallinna Linnavolikogu 19.05.2011 määrus nr 17 Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa 
andmise tingimused ja kord 

26. Tallinna Linnavolikogu 17.06.2004 määrus nr 26 „Kadrioru pargi arengusuunad 
aastani 2018”  

27. Tallinna Linnavalitsuse 01.10.2003 määrus nr 94 Tallinna teede ja tänavate remondi 
normatiivide kinnitamine 

28. Tallinna Linnavalitsuse 29.06.2007 määrus nr 70 Tallinna linna omandis olevatel 
teedel ja teemaal asuvatel haljasaladel heakorratööde korraldamine 

29. Tallinna Linnavalitsuse 22.05.2013 määrus nr 53 Tallinna linna omandis olevatele 
teedele nõutavast kõrgema seisunditaseme rakendamine 

30. Tallinna Linnavalitsuse 24.03.2004 määrus nr 26 Tallinna linna teevalgustusnormid  

31. Tallinna Linnavalitsuse 24.09.2008 määrus nr 62 Jalakäijate ülekäiguradade 
valgustuse tüüplahendused 

32. Tallinna Linnavalitsuse 07.11.2001 määrus nr 118 Tallinna tänavate jooksva 
remondi  ja linna puhastamise normatiivid 

33. Tallinna Linnavalitsuse 14.03.2011 määrus nr 20 Tallinna teeregistri põhimäärus 

34. Tallinna Linnavalitsuse 26.09.2012 määrus nr 46 Tallinna teede liigid 

35. Tallinna Linnavalitsuse 04.04.2012 määrus nr 13 Tallinna haljastute hoolduse 
nõuded 

36. Tallinna Linnavalitsuse 03.05.2006 määrus nr 34 Puittaimestiku ja haljastuse 
inventeerimise kord 

37. Tallinna Linnavalitsuse 15.03.2006 määrus nr 20 Tallinna linna omandis olevate 
purskkaevude hooldusnõuded 

38. Eesti Asfaldiliidu Asfaldinormid AL ST 1-02  koos täiendustega 

39. Eesti Asfaldiliidu Standard 

40. EVS 843:2003 Linnatänavad 

41. EVS-EN 1338:2003  Betoonist sillutisekivid. Nõuded ja katsemeetodid 

42. EVS-EN 1340:2003  Betoonist äärekivid. Nõuded ja katsemeetodid 

43. EVS - 614: 1992 Teemärgised ja nende kasutamine 

44. EVS 613:2001  Liiklusmärgid ja nende kasutamine 

45.  EVS 778:2001 Ilupuude ja –põõsaste istikud  

46. Maa RYL 2010 Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Pinnasetööd ja alustarindid 

47. Ameti juhataja 5. märtsi 2012 käskkiri nr 20 Teehoiutööde ning haljasalade rajamise 
ja remondi täiendavad nõuded  

48. Kehtivad ehitusnormid -ja eeskirjad 

49. Juriidilistes ja tehnilistes küsimustes tehtavad aktid või nõupidamise protokollid 

 

https://oigusaktid.tallinn.ee/index.php?id=3002&aktid=125984&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/index.php?id=3002&aktid=120511&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/index.php?id=3002&aktid=120511&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=97430&fd=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=97430&fd=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=94121&fd=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=94121&fd=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/index.php?id=3002&aktid=108520&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/index.php?id=3002&aktid=108520&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/index.php?id=3002&aktid=125748&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/index.php?id=3002&aktid=125748&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=96095&fd=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/index.php?id=3002&aktid=112199&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/index.php?id=3002&aktid=112199&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3002&aktid=85592&fd=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3002&aktid=85592&fd=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/index.php?id=3002&aktid=119869&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/index.php?id=3002&aktid=123968&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/index.php?id=3002&aktid=122851&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/index.php?id=3002&aktid=122851&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/index.php?id=3002&aktid=104228&fd=1&leht=4&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/index.php?id=3002&aktid=104228&fd=1&leht=4&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=103630&fd=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=103630&fd=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
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Veemajandus  
1. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadus  

2. Veeseadus  

3. Planeerimisseadus  

4. Ehitusseadustik  

5. Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus  

6. Looduskaitseseadus  

7. Säästva Arengu Seadus  

8. Keskkonnatasude seadus (kuni 30.06.2016) 

9. Keskkonnatasude seadus (alates 01.07.2016) 

10. Rahvatervise seadus  

11. Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus  

12. Vabariigi Valitsuse 16. mai 2001.a. määrus nr 171 “Kanalisatsiooniehitiste 
veekaitsenõuded1”  

13. Vabariigi Valitsuse 29.11.2012 määrus nr 99 „Reovee puhastamise ning heit- ja 
sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee 
reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed1“  

14. Sotsiaalministri 31. juuli 2001 määrus nr 82 “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded 
ning analüüsimeetodid”  

15. Keskkonnaministri 16.10.2003 määrus nr 75 „Nõuete kehtestamine 
ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete kohta1“  

16. Keskkonnaministri 16.12.1996 määrus nr 61 „Veehaarde sanitaarkaitseala 
moodustamise ja projekteerimise kord ning sanitaarkaitsealata veevõtukoha 
hooldusnõuded põhjavee kaitseks“  

17. Keskkonnaministri 02. juuli 2009 käskkiri nr 1079 „Reoveekogumisalad 
reostuskoormusega üle 2000ie“  

18. Vabariigi Valitsuse 1. aprilli 2010 korraldus nr 118 Lääne-Eesti vesikonna 
veemajanduskava  

19. Tallinna Linnavolikogu 18. novembri 2010 määrus nr 54 Tallinna ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni arendamise kava 2010-2021  

20. Tallinna linna ja vee-ettevõtjate vahel sõlmitud teenuslepingud  

21. Varemasustatud aladel Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise 
liitumistasu määrad (võetakse vastu komisjoni otsusega ning kinnitatakse LV 
istungil)  

22. Tallinna Linnavolikogu 11. juuni 2015 otsus nr 103 Tallinna ühisveevarustuse ja -
kanalisatsiooni tegevuspiirkondade ja nende piiride kirjelduste kehtestamine  

23. Tallinna Linnavolikogu 30. novembri 2000 otsus nr 396 Vee-ettevõtja määramine 
Tallinna ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonnas  

24. Tallinna Linnavolikogu 24. märts 2016 otsus nr 49 Vee-ettevõtja määramine 

https://www.riigiteataja.ee/akt/13349255?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/106012016014?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/110112015009?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015011?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/130062015040?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/123032015122?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/113032014062?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/117122015043
https://www.riigiteataja.ee/akt/117122015044
https://www.riigiteataja.ee/akt/131122015019?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015018?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/13305356?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/13305356?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/113062013013?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/113062013013?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/113062013013?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/124112015004?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/124112015004?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/635567
https://www.riigiteataja.ee/akt/635567
https://www.riigiteataja.ee/akt/112042011019?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/112042011019?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/112042011019?leiaKehtiv
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=118953&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=118953&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=131344
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=131344
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=77843&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=77843&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=133237&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
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Kakumäe ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni tegevuspiirkonnas  

25. Tallinna Linnavolikogu 14. juuni 2012 otsus nr 91 Vee-ettevõtja määramine Tallinna 
ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni Mähe ja Aegna saare tegevuspiirkondades  

26. Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 otsus nr 191 Vee-ettevõtja määramine 
Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni Vana-Pääsküla tegevuspiirkonnas  

27. Tallinna Linnavolikogu 11. Detsember 2014 otsus nr 190 Vee-ettevõtja määramine 
Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni Lepiku tegevuspiirkonnas ja 
ühisveevarustuse Udeselja tegevuspiirkonnas 

28. Tallinna Linnavolikogu 5. oktoobri 2000 määrus nr 37 Heitvee kohtkäitluse ja äraveo 
eeskirja kinnitamine  

29. Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2006 määrus nr 37 Tallinna ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni kasutamise eeskiri  

30. Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2007 otsus nr 285 Ühisveevärgi ja 
kanalisatsiooni arendamise piirkonna kehtestamine, kus ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooniga ühendatakse rohkem kui 50 protsenti elamuid mille ehitusluba on 
välja antud enne 1999. aasta 22. märtsi  

31. Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2008 määrus nr 1 Veevarustuse teenuse hinna 
arenduskulude komponendi hüvitamiseks toetuse maksmise kord  

32. Tallinna Linnavalitsuse 12. juuni 2002 korraldus nr 1761-k Tallinna linna ja vee-
ettevõteteks määratud äriühingute vahel sõlmitava teenuslepingu projekt  

33. Tallinna Linnavalitsuse 10. mai 2006 korraldus nr 951-k Tallinna Linnavalitsuse 12. 
juuni 2002 korraldusega nr 1761-k heakskiidetud Tallinna linna ja vee-ettevõtjateks 
määratud äriühingute vahel sõlmitava teenuslepingu projekti vormi muutmine ja 
lepingu lisade 7, 7.1 ja 8 heakskiitmine  

34. Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2007 otsus nr 283 Teenuslepingu ja 30. 
septembri 2002 lepingu ja 14. märtsi 2005 lepingu ja sademetevee lepingu ja 
tuletõrjehüdrantide lepingu muutmise lepingu projekti heakskiitmine ja volituste 
andmine Edgar Savisaarele  

35. Tallinna Linnavalitsuse 7. jaanuari 2008 korraldus nr 1-k Tallinna linna ja 
Aktsiaseltsi Tallinna Vesi vahel 30. novembril 2007 sõlmitud Teenuslepingu ja 30. 
septembri 2002 lepingu ja 14. märtsi 2005 lepingu ja sademetevee lepingu ja 
tuletõrjehüdrantide lepingu muutmise lepingu Lisa A Võrkude laiendamise kavale 
heakskiitmine  

36. Tallinna Linnavolikogu 3. septembri 2009 otsus nr 163 Tallinna linna, AS Tallinna 
Vesi ja United Utilites (Tallinn) B.V vahel sõlmitud lepingute muutmise lepingu 
projekti heakskiitmine ja volituse andmine Edgar Savisaarele  

37. Eesti standard EVS 848:2013 Väliskanalisatsioonivõrk 

38. Eesti standard EVS 921:2014 Veevarustuse välisvõrk  

Soojamajandus  
1. Kaugkütteseadus  

2. Tallinna Linnavolikogu 27. mai 2004 määrus nr 19 Tallinna kaugküttepiirkonna 
piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte 

https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=133237&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=123445&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=123445&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=125990&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=125990&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=129888&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=129888&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=129888&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=76580&f=12&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=76580&f=12&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=104868&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=104868&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=109736&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=109736&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=109736&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=109736&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=110209&f=12&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=110209&f=12&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=88913&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=88913&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=104310&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=104310&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=104310&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=104310&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=109734&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=109734&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=109734&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=109734&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=110065&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=110065&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=110065&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=110065&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=110065&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/index.php?id=3002&aktid=115162&fd=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/index.php?id=3002&aktid=115162&fd=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/index.php?id=3002&aktid=115162&fd=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://www.riigiteataja.ee/akt/112072014060?leiaKehtiv
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=96828&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=96828&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
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üldised kvaliteedinõuded ja soojusettevõtja arenduskohustus  

Sadamate haldamine  
1. Sadamaseadus  

2. Meresõiduohutuse seadus  

3. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 22.12.2009 määrusega nr 129 kinnitatud 
Sadama eeskirja vorm  

4. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 06.12.2002 määrus nr 27 Hüdrograafiliste 
mõõdistustööde tegemise kord  

5. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 06.12.2002. määrus nr 26 Ehitustegevuse 
kord veeteel või navigatsioonimärgi vahetus läheduses või mõjupiirkonnas  

Välisprojektide rakendamine 
1. Välisprojektides osalemise kord 

2. Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seadus 

3. Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seadus 

4. Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus  

5. Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse taotlemise ja taotluste menetlemise nõuded ja 
tingimused toetuse andmise tingimuste määruse kehtestamiseks 

6. Transpordi infrastruktuuri arendamine perioodil 2014–2020 

7. Perioodi 2014–2020 transpordi infrastruktuuri arendamise investeeringute kava 
kinnitamine 

8. Toetuse andmise tingimused meetmes „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng” 

9. Perioodi 2014–2020 struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise, 
toetuse maksmise ning finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord 

10. Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse andmisest avalikkuse teavitamise, toetusest 
rahastatud objektide tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja 
kord 

11. Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse kulude abikõlblikkuse või mitteabikõlblikkuse 
määramise tingimused ja kord 

12. Transpordi infrastruktuuri arendamise meetme tingimused ja investeeringute kava 
koostamise kord 

13. Transpordi infrastruktuuri arendamise investeeringute kava kinnitamine 

14. Struktuuritoetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, selle avalikustamise ning 
toetusest rahastatud objektide tähistamise ja Euroopa Liidu osalusele viitamise 
tingimused ning kord 

15. Meetme „Linnaliste piirkondade arendamine“ tingimused ja investeeringute kava 
koostamise kord 

16. Meetme "Looduse mitmekesisuse säilitamine" tingimused toetuse avatud taotlemise 
korral 

17. Keskkonnakaitse valdkonna projekti rahastamise taotluse kohta esitatavad nõuded, 

https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=96828&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://www.riigiteataja.ee/akt/112072014128?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/123032015266?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/13358539?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/13358539?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/130122010020?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/130122010020?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/226904
https://www.riigiteataja.ee/akt/226904
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=110410
https://www.riigiteataja.ee/akt/12976706?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/121062014001
https://www.riigiteataja.ee/akt/116112010013?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/126082014006
https://www.riigiteataja.ee/akt/126082014006
https://www.riigiteataja.ee/akt/107102014016
https://www.riigiteataja.ee/akt/326022015013
https://www.riigiteataja.ee/akt/326022015013
https://www.riigiteataja.ee/akt/106032015030
https://www.riigiteataja.ee/akt/102092014011
https://www.riigiteataja.ee/akt/102092014011
https://www.riigiteataja.ee/akt/116092014001
https://www.riigiteataja.ee/akt/116092014001
https://www.riigiteataja.ee/akt/116092014001
https://www.riigiteataja.ee/akt/13014925?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/13014925?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/12990073?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/12990073?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/13000129?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/12861888?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/12861888?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/12861888?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/12963436?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/12963436?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/13227444?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/13227444?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/13203882?leiaKehtiv
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taotluste hindamise tingimused, kord ja kriteeriumid, otsuse tegemise, lepingu 
täitmise üle kontrolli teostamise ning aruandluse kord  

18. Keskkonnaprogrammi finantseerimise kord   

 

 

 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/13203882?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/13203882?leiaKehtiv
http://kik.ee/et/taotlejale/keskkonnaprogramm/oigusraamid/finantseerimise-kord.html
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