Seletuskiri
Tallinna Linnavolikogu
Määruse eelnõu
„Tallinna linna 2021. aasta eelarve” juurde
Tallinna Linnavalitsus esitab linnavolikogule määruse eelnõu „Tallinna linna 2021. aasta
eelarve”. Linna eelarve kajastab linna prognoositavaid tulusid, kavandatavaid kulusid ja
investeeringuid ning nende finantseerimisplaani.
Tallinna linna 2021. aasta eelarve eelnõu koostamisel on lähtutud kohaliku omavalitsuse
üksuse finantsjuhtimise seadusest (edaspidi ka KOFS), strateegiast “Tallinn 2030” ja Tallinna
arengukavast 2018–2023. Käesoleva määruse vastuvõtmiseks on vaja volikogu koosseisu
häälteenamust.
Ülevaade majanduslikust olukorrast
Rahandusministeeriumi majandusprognoosi põhistsenaariumi kohaselt Eesti SKP 2020. aastal
kahaneb 5,5% ja kasvab 2021. aastal 4,5%, jäädes sellega 2021. aasta lõpul alla 2019. aasta
lõpu tasemele umbes 1% võrra. Rahandusministeeriumi ja Eesti Panga hinnangul tabab järsk
majanduslangus 2020. aastal kõiki maailma arenenud riike. Seejuures kahaneb EL-i majandus
praeguste prognooside kohaselt umbes 8% ega jõua veel 2021. aasta lõpuks 2019. aasta
tasemele. Eestil on seni läinud oodatust mõnevõrra paremini, 2020. aasta teises kvartalis
langes meie majandus aastatagusega võrreldes viiruse levikust tingitud liikumis- ja
reisipiirangute tõttu 6,9%.
Majanduse käekäik riigiti sõltub eelkõige sellest, millised olid piirangud majandustegevusele
viiruse kiire leviku perioodil kevadsuvel ning kuidas rakendatakse piiranguid edaspidi, kuni
nakkusohu kontrolli alla saamiseni. Lisaks on oluline, kui suure osakaaluga on turismi ja vaba
aja veetmisega seotud tegevusalad riigi majanduses, kus sissetulekud jäävad veel pikaks ajaks
madalaks, ning kui tõhusaks osutuvad valitsuste abimeetmed. Lisaks üldisele majanduskasvule
mõjutab Tallinna linna majanduslikku olukorda ka linnaelanike, eelkõige tulusaajate ja
maksumaksjate, arvu muutus. 2020. aasta 1. oktoobri seisuga elas Tallinnas rahvastikuregistri
andmetel 447 tuhat inimest ja aasta algusest on linna elanikkond kasvanud 3,1 tuhande
inimese võrra. Maksu- ja Tolliameti andmetel oli Tallinnas 2020. aasta esimesel üheksal kuul
keskmiselt 234 tuhat tulu saanud (tulu deklareerinud) isikut kuus, kasvades aastaga 0,1%.
Keskmine deklareeritud tulu maksumaksja kohta on 1 525 € ja tulusaaja kohta 1 402 € kuus.
Maksumaksjate osas on tulu kasv eelmise aastaga võrreldes 3,2% ja tulu saajate osas 3,5%.
Ülevaade eelarvest
Eelarve eelnõu kohaselt on linna 2021. aasta eelarve sissetulekute ja väljaminekute
kogumahuks 861 501 097 €, mis on 766 069 € ehk 0,1% vähem kui 2020. aasta täpsustatud
eelarves ja 37,8 miljonit eurot ehk 4,6% enam, kui 2020. aastaks esialgselt kinnitatud eelarves
kavandatud.
Eelarves kavandatu kohaselt kasvavad põhitegevuse tulud võrreldes 2020. aasta täpsustatud
eelarvega 0,7% ning põhitegevuse kulud 3,2%. 2021. aasta eelarve tegevustulemiks kujuneb
kavandatu kohaselt 53,4 miljonit eurot, laenude teenindamise kulud on 2021. aastal 22,6
miljonit eurot (sealhulgas 3 miljonit eurot intressikuludeks ja 19,6 miljonit eurot linna laenude ja
võlakirjade põhiosa tagasimakseteks). 2021. aasta likviidsuspuhvriks on kavandatud üle 50
miljoni euro, mis on piisav varu linna kolme nädala kulutuste katmiseks. KOFS sätestab nõude,
mille kohaselt peab omavalitsusüksuse ja tema arvestusüksuse oodatav põhitegevuse tulemi
väärtus olema aruandeaasta lõpu seisuga null või positiivne. Eelarve eelnõu kohaselt kujuneb
linna põhitegevuse tulemiks 2021. aastal 76,5 miljonit eurot.
Linna investeeringute finantseerimiseks kavandab linn 2021. aastal kaasata laenu mahus kuni
70 miljonit eurot, millega koos kujuneks linna arvestuslikuks netovõlakoormuseks 2021. aasta
lõpuks 35,5%. Linna arvestusüksuse netovõlakoormus jääb 2021. aasta arvestuses tasemele

39%. Seega jäävad nii linna kui ka linna arvestusüksuse netovõlakoormuse tasemed
seadusega lubatud 80% piiresse.
Tulud
Linna 2021. aasta tulude üldmahuks kavandatakse 765 237 583 €, langus võrreldes 2020.
aasta esialgse eelarvega on 1% ehk 7,6 miljonit eurot ning 3,3% ehk 26 miljonit eurot võrreldes
2020. aasta täpsustatud eelarvega.
Tuludest moodustavad maksutulud 68%, sh riiklikud maksud 67% ja kohalikud maksud ligi 1%.
Linna peamisteks tuludeks on üksikisiku tulumaks summas 483 748 536 €, riigilt ja muudelt
institutsioonidelt saadavad toetused 132 280 785 €, linna asutuste kaupade ja teenuste
müügist saadav tulu 89 650 898 €, maamaks 25 400 000 € ja saadav välisrahastus 12 175
903 €.
2021. aasta tulumaksu tulu prognoos on 0,5% väiksem kui 2020. aasta esialgselt kinnitatud
eelarves ja 0,8% enam kui 2020. aasta täpsustatud eelarves. 2020. aasta märtsis kehtestas
Eesti Vabariigi Valitsus eriolukorra seoses COVID-19 viiruse levikuga. Eriolukorra raames
kehtestati Eestis ulatuslikud reisi- ja liikumise piirangud. Samuti kehtestasid teised Euroopa
riigid laiapõhjalised reisi- ja liikumispiirangud, mis tõi kaasa kiire majandus- ja
kaubandusaktiivsuse languse ning viis nii Eesti kui teiste riikide majandused kiiresse
majanduslangusesse. Eriolukorrast tingitud reisi- ja liikumispiirangud aitasid Eestis suveks
viiruse leviku kontrolli alla saada ning Vabariigi Valitusese palgatoetused ja muud
toetusmeetmed aitasid majandusel kriisiga prognoositust paremini toime tulla. Tulenevalt uuest
olukorrast hindas linna finantsteenistus ümber ka 2021. aasta tulumaksu laekumise prognoosi,
võttes maksulaekumise prognoosimise aluseks kõige värskemad Eesti Panga ja
Rahandusministeeriumi andmed, sh on prognoosi aluseks võetud eeldused, et 2021. aastal
Tallinnas tulu saajate arv, keskmine palk ega muud deklareeritavad tulud ei kasva.
Maamaksutulu väheneb nii 2020. aasta esialgse kui ka täpsustatud eelarvega võrreldes 1,5%.
Kohalike maksude osatähtsus linna tuludes on jätkuvalt madal, moodustades vaid ligi 1,5%
eelarve tulude kogumahust. Üle poole kohalikest maksudest moodustab parkimistasu, mille
prognoos jääb 2020. aasta tasemele. Tulu kohalikest maksudest kavandatakse 2021. aastal
kokku summas 11 100 000 €, mis on 800 000 € ehk 7,8% enam kui 2020. aasta täpsustatud
eelarves, kuid 1,6 miljonit eurot ehk 12,3% vähem kui 2020. aasta esialgses eelarves.
Tulud kaupade ja teenuste müügist moodustavad 2021. aastal 89 650 898 € ehk 11,7% eelarve
tulude mahust. 2020. aasta täpsustatud eelarvega võrreldes kasvab tulu kaupade ja teenuste
müügist 12,2%, võrreldes 2020. aasta esialgse eelarvega võrreldes 2%.
2021. aastal on kavandatud kasumiks linnavara müügist kokku 734 527 €. Oodatav
dividenditulu linna osalusega aktsiaseltsidelt (s.o AKTSIASELTS TALLINNA VESI, aktsiaselts
Tallinna Soojus ja AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus) kokku 7 800 000 €. Saadavatest
toetustest moodustavad toetused riigilt ja muudelt institutsioonidelt 132 280 785 € ning
välisrahastus 12 175 903 €. Riigieelarvelised vahendid kahanevad 2020. aasta täpsustatud
eelarvega võrreldes 34 716 419 € võrra eeskätt seetõttu, et 2020. aastal eraldas Vabariigi
Valitsus erakorraliselt toetusi majanduse stimuleerimiseks ja viiruse leviku tõkestamise ja
ennetamisega kaasnenud kulude ja saamata jäävate tulude katteks. Välisrahastus veidi
kahaneb tulenevalt Euroopa Liidu 2014-2020 eelarveperioodi lõppemisest. Euroopa Liidu 20142020 eelarveperioodi toetuste jäägi arvelt viiakse ellu põhiliselt teede ja tänavate
rekonstrueerimise ning kergliiklusteede ehitamise projekte.

Muude tulude, s.o trahvitulud, lõivud, loodusvarade kasutustasu, finantstulu jm osatähtsus
moodustab eelarve tuludest kokku vähem kui 1%.
Kulutused
Tegevuskuludeks on Tallinna linna 2021. aasta eelarves kavandatud 675 559 760 €, mis on
4,2% enam kui 2020. aasta esialgses eelarves ja 2,8% enam kui 2020. aasta täpsustatud
eelarves kavandatud.
Linnakassa tulude ja omatulude arvelt kaetavatest tegevuskuludest on suurima osakaaluga
haridusvaldkonna kulud 41,1%, järgnevad linnatranspordi kulud 14,1% ning sotsiaalhoolekande
ja tervishoiu valdkonna kulud 10,7%, mis kokku moodustavad 65,9% kulude kogumahust.
Enamus linna tegevuskuludest (s.o 67%) kaetakse linnakassa tulude arvelt. Linna asutuste
omatulude arvelt kaetakse kulusid 13% ulatuses. Ülejäänud osa moodustavad tegevuskulud,
mis kaetakse riigilt ja muudelt institutsioonidelt saadavate sihtotstarbeliste toetuste ning
välisrahastuse arvelt (s.o 20%).
Investeerimistegevuseks on 2021. aasta eelarve eelnõus ette nähtud vahendeid kokku 165 561
042 €, kasv võrreldes 2020. aasta esialgse eelarvega on 17% ja täpsustatud eelarvega
võrreldes 26%. Investeeringutest 51,3% kaetakse linnakassa vahendite arvelt ja kuni 42,3%
laenu arvelt. Välisrahastus moodustab investeeringute katteallikatest 2,9% ning riigieelarve
eraldised 3,3%.
Investeeringutest on valdkondlikult suurima osakaaluga teed ja tänavad 32,8%, haridus 29,5%
ning heakord 10,4%, mis kokku moodustavad 72,7% investeeringute kogumahust.
Järgnevalt on esitatud ülevaade Tallinna arengukavast 2018–2023 ja muudes linna
arengudokumentides
kajastatud
eesmärkide
täitmiseks
eelseisval
eelarveaastal
kavandatavatest tegevustest.
Haridusvaldkonna tegevuskuludeks on kavandatud kokku 277 322 577 €.
Haridusvaldkonna tähtsamad eesmärgid on mitmekülgse, kvaliteetse ja nüüdisaegse hariduse
võimaldamine munitsipaalkoolides ning laste päevahoiu teenuse ning alushariduse andmise
tagamine. Samuti panustab linn tallinlastele mitmekesise huvitegevuse võimaldamisse ja
huvialade arendamisse.
Enam pööratakse tähelepanu koolikiusamise ennetus- ja sekkumisprogrammide rakendamisele
koolides. 2020/2021. õppeaasta on Tallinnas kuulutatud klassijuhataja teema-aastaks, et tõsta
senisest rohkem esile klassijuhataja ametit ning väärtustada tema rolli iga õppija arengu
toetajana. Välja töötatud on andekate laste toetamise programm, mille piloteerimisega
alustatakse 2021. aastal. Laste liikumisharjumuste suurendamiseks jätkatakse täiendavate
tingimuste loomist koolimajades ja õuealadel. Tallinna päeva puhul viiakse läbi Tallinna
teemalise etteütluse kirjutamine kuni 2000 kirjutajale. 2021. aasta alguses avab uksed uus 14rühmaline lasteaed Haaberstis, Tallinna Lasteaed Naksitrallid.
Toidukulude katmiseks keskmiselt 20 300 lapsele linna lasteaedades linnas kehtestatud
piirmäära ulatuses on 2021. aasta eelarvesse kavandatud 6 miljonit eurot. Keskmiselt 820
eralasteaedades käiva Tallinna lapse toidukulude osaliseks katmiseks linna poolt kehtestatud
piirmääras on kavandatud 240 000 €. Alates 1. septembrist 2020 muutis linn lasteaedades
kohatasu vabastamise aluseid. Lisaks vähekindlustatud perede lastele ja pere kolmandast
lapsest alates on kohatasust vabastatud ka hariduslike erivajadustega lapsed. Kohatasu 100%
soodustuse saajaid on hetkel keskmiselt 2400 last varasema 800 lapse asemel, millest tulenev
täiendav kulu linnale on keskmiselt 2 miljonit eurot aastas. Üldhariduskoolidele nähakse ette ka
vahendid täiendavate haridustehnoloogide töökohtade loomiseks.
Hariduse valdkonna investeeringute mahuks kavandatakse kokku 48 417 839 €.
Valdkonnas kavandatavad olulisemad projektid on erivajadusega laste koolide renoveerimine ja
nüüdisajastamine, üldhariduskoolide ja koolieelsete lasteasutuste tervikrenoveerimise

jätkamine ning üldhariduskoolide spordisaalide ja staadionide arendamine ning linna
huvikoolide ja huvikeskuste renoveerimine ja arendamine.
2021. aastal lõpetatakse Tallinna Arte Gümnaasiumi rekonstrueerimistööd, mille käigus
uuendatakse kooli õpikeskkond, laiendatakse koolisööklat ja luuakse uusi sportimisvõimalusi.
Valmib uus spordihoone koos maadlus-, jõu- ja aeroobikasaaliga. Täielikult rekonstrueeritakse
ka kooli staadion. Valmib Lasnamäe Põhikooli renoveeritav õpihoone ja uus võimlakompleks,
mille käigus luuakse sobilik õpikeskus erivajadustega õpilastele. Lisaks põhikoolile saavad
uues hoones olema ruumid ka Lasnamäe Lastekeskusele ja Tallinna Õppenõustamiskeskuse
uuele filiaalile. 2021. aasta sügisel lõpevad Tallinna Mustjõe Gümnaasiumi rekonstrueerimis
tööd, mille käigus lammutati olemasolev võimla- ja aulakorpus ning rajatakse uus, tänapäeva
tingimustele vastav õppekompleks koos õuealaga. Lisaks saab kool ka renoveeritud staadioni
jooksuradade ja kunstmurukattega jalgpalliväljakuga. Seoses õpilaste arvu kasvuga
alustatakse Tallinna Merivälja Kooli ja Pirita Majandusgümnaasiumi koolihoonete täiendavate
korruste juurdeehitustega, mis valmivad 2021. aasta sügisel. Sportimisvõimaluste
laiendamiseks rekonstrueeritakse Vilde tee 120 staadion ja uusehitisena Nõmme Gümnaasiumi
spordihoone. Valmib Tallinna Muusikakooli Narva mnt 28 rekonstrueeritud hoone, mille käigus
saab ajaloolisest majast sobiv õpikeskkond muusikalise hariduse andmiseks ning kool saab
endale kauaoodatud kontserdisaali.
Lõpetatakse Mustamäe Laste Loomingu Maja uue hoone projekteerimine ja alustatakse uue
hoone ehitusega. Alustatakse Tallinna Nõmme Gümnaasiumi põhikoolihoone (Raudtee tn 55),
Tallinna Nõmme Põhikooli, Tallinna Kivimäe Põhikooli, Tallinna Kunstikooli ja Tallinna
Huvikeskus Kullo projekteerimist ning Jakob Westholmi Gümnaasiumi ja Tallinna Reaalkooli
juurdeehituste projekteerimist.
Koolieelsete lasteasutuste remonttöödeks ja soetusteks kavandatakse kokku 19 128 890 €.
Muude haridusasutuste remonttööde ja soetuste reserviks on kavandatud kokku 2 250 000 €,
mille arvelt on võimalik katta väiksemamahulisi töid paljudes haridusasutustes.
Renoveerimistöid viiakse läbi mitmetes Tallinna lasteaedades, 2021. aastal viiakse lõpule tööd
Tallinna Lasteaias Laagna Rukkilill, Tallinna Järveotsa Lasteaias, Tallinna Liivamäe Lasteaias
ja Tallinna Lasteaias Rabarüblik. Ehitustöödega alustatakse Tallinna Vindi Lasteaias, Tallinna
Asunduse Lasteaias, Tallinna Rõõmupesa Lasteaias ja Lasteaias Maasikas. Lasteaedade
remonttööde ja soetuste reserviks kavandatakse kokku 2 000 000 €, so vahendid lasteaedade
remonttöödeks ja soetusteks ning territooriumide korrastamiseks (sh piirdeaiad, välisvalgustus,
krundisisesed teed ja parkimisplatsid).
Kultuurivaldkonna tegevuskuludeks on planeeritud 27 978 498 €.
Kultuurivaldkonna eesmärgiks on vaimselt ja kehaliselt aktiivne tallinlane – mitmekesiste
tegevusvõimalustega ning elamusterohke Tallinn. Kultuurielu elavdamisel pööratakse
tähelepanu nii eesti rahvuskultuuri kui ka rahvusvähemuste kultuuride edendamisele, Tallinna
kultuurielu tähtsündmuste toetamisele ning linna kultuuriasutuste arendamisele.
2021. aasta juulis toimub Tallinnas maailma suurim purjeõppelaevade regatt The Tall Ships
Races, mis toob kesklinna sadamatesse sadakond purjelaeva. Tallinn korraldab ligi 200 noore
osavõtu regatist laevameeskondades. Toimub Linnateatri üheteistkümnes rahvusvaheline
teatrifestival Talveöö Unenägu, mille keskmes on prantsuse teater Bouffes du Nord. Birgitta
festival toob 2021. aastal uue kunstilise juhi Dmitri Bertmani eestvedamisel Tallinnasse
erakordse tantsukompanii NoGravity Itaaliast. 2021. aastal kandideerib Tallinn UNESCO
loovlinnade võrgustiku liikmeks muusikalinnade kategoorias. Kandideerimiseks valmistumise
protsessis valmib muusikavaldkonna tegevuskava, mis täiendab linna kultuurivaldkonna
arengustrateegiat ning mille eesmärk on tihendada rahvusvahelist koostööd ning tutvustada
Tallinna ja Eesti muusikaelu mujal maailmas. 2021. aasta septembris toimub Tallinnas
European Jazz Networki korraldatav konverents European Jazz Conference, mille raames
külastab Tallinna ca 350 olulist jazzidelegaati. Jätkuvalt toetatakse Tallinna tunnusfestivali
Jazzkaar, linnafestivali Tallinn Music Week ja teatrifestivali „Kuldne Mask Eestis“. URBACT III
välisprojekti „Kultuuri kättesaadavus kõikidele linnakodanikele – ACCESS“ raames
valmistatakse ette tegevuskava kultuuri kättesaadavuse parandamiseks ja kultuurilise
segregatsiooni vähendamiseks. Jätkatakse kultuurimälestiste restaureerimise toetamist.

Muinsus- ja miljööalade kaitseks ning kultuuriväärtuslike objektide täiendavaks tähistamiseks
on ette nähtud 241 500 € ning kirikurenessansi programmi jätkamiseks ja muudeks
restaureerimisteks 1,1 miljonit eurot.
Kultuurivaldkonna investeeringute mahuks kavandatakse kokku 16 809 868 €.
Jätkub Tallinna Loomaaeda uue unikaalse atraktsiooni "Pilvemets" loomine eesmärgiga
suurendada külastatavust madalhooajal läbi uue rahvusvaheliselt atraktiivse pereatraktsiooni
rajamise. Jätkatakse ka uue ekspositsiooniala – Tiigriorg – ehitust. Tallinna Botaanikaaias
viiakse lõpule uue majandushoone ehitustööd. Jätkatakse botaanikaaia vetesüsteemi ja
väliekspositsiooni (alpinaarium, rosaarium, salikaarium) rekonstrueerimisega ning alustatakse
administratiivhoone, sh talveaia korrastamise ning külastuskeskuseks kohandamise
projekteerimisega. Jätkatakse nelja tuntud riigi- ja kultuuritegelase – G. Ots, K. Päts, J. Kross ja
S. Dovlatov – mälestusmärkide rajamise ettevalmistustöödega ning kavas on J. Krossi ja S.
Dovlatovi mälestusmärgi püstitamine. Lisaks traditsioonilistele muinsuskaitsealastele
investeeringutele alustatakse Skoone bastioni korrastamisega ja Dominiiklaste kloostri
kompleksi renoveerimisega.
Kavas on Vene Kultuurikeskuse katuse remont ning kultuurikeskuse suurde saali multimeedia
projektori soetamine. Tallinna Keskraamatukogus vahetatakse kaasaegse elektribussi vastu
välja tänane raamatukogubuss, mis on sõitnud oma marsruudil juba alates 2008. aastast.
Jätkatakse raadiolaineid kasutava tehnoloogia ehk raadiosagedustuvastuse RFID tehnoloogial
põhineva iseteenindusliku raamatute laenutus- ja tagastussüsteemi hankega. Tallinna
Linnamuuseumis koostatakse Kiek in de Kök kindlustuste muuseumi kujundus kontseptsioon ja
infograafika projekt, millega viiakse lõpule Kiek in de Kök`i Tallinna lõunapoolsete
linnakindlustuste sidumine terviklikuks ja atraktiivseks muuseumikompleksiks. Jätkatakse
Mustpeade Maja restaureerimistöödega. Sihtasutusele Tallinna Lauluväljak nähakse ette toetus
külastuskeskuse I etapi rajamiseks, mille eesmärgiks on tutvustada Lauluväljaku ja laulupidude
ajalugu, ning siseruumide remonttöödeks ja interaktiivse foto- ja ajalooseina ehitamiseks Mäe
alale. Kultuurivaldkonna asutuste remonttööde ja soetuste reserviks on kavandatud 250 000 €,
mille arvelt on võimalik katta väiksemamahulisi töid mitmetes kultuurisasutustes.
Spordi ja liikumisharrastuse valdkonna tegevuskuludeks on kavandatud 18 244 680 €.
Spordivaldkonnas on eesmärgiks rahvatervise edendamine, pakkudes linnaelanikele
tänapäevaseid võimalusi liikumisharrastusega tegelemiseks, sh korraldades mitmekülgseid
harrastusspordiüritusi.
Toetatakse erinevaid spordiprojekte ja –ühendusi, eraspordibaase ning spordikalendris kindla
koha leidnud rahvusvahelisi spordivõistlusi, mis tutvustavad ja rikastavad Tallinna spordielu
ning võimaldavad Tallinnal olla spordielu keskpunktiks. Tähelepanu pööratakse
terviseliikumisele, toetades võistlussarja „Tallinn liigub!“ ja noorsportlaste terviseuuringuid.
Jätkatakse laste ja noorte harrastus- ja saavutusspordi toetamist.
Spordi ja liikumisharrastuse valdkonna investeeringute mahuks kavandatakse 5 617 334 €.
2021. aastal valmivad Kadrioru staadioni kergejõustiku harjutusväljaku renoveerimistööd, mille
käigus vahetatakse väljaku rajakate, uuendatakse heiteringe, renoveeritakse staadioni muru
ning rekonstrueeritakse drenaaž ja kastmissüsteemid. Rajatakse jalgpallihall Punane tn 69
staadionile. Viiakse läbi Tallinna Spordihalli kergejõustikuhalli ehitushange ja alustakse
ehitustöödega.
Alustatakse
Kadrioru
staadioni
peaväljaku
renoveerimistööde
ettevalmistamisega. Täiendatakse Tondiraba Spordikeskuse peaareeni valgustust tagamaks
vajalikud nõuded rahvusvaheliste teleülekannete läbiviimiseks. Ette on nähtud vahendid Pirita
jõele välibasseini rajamiseks. Jätkatakse rulapargi rajamist Charlottenthali parki Kristiine
linnaosas. Laiendatakse linna terviseradu ja hooldatakse olemasolevaid. Koostöös riigiga
panustatakse Kalevi staadioni rekonstrueerimisse vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 16. mai
2018 korraldusele nr 726-k „Kalevi keskstaadioni rekonstrueerimise finantseerimise
koostöölepingu muutmise heakskiitmine ja volituse andmine Tallinna linnapeale“ eesmärgiga
viia staadioni I etapi rekonstrueerimistööd lõpule 2021. aastal. Spordivaldkonna asutuste
remonttööde ja soetuste reserviks on kavandatud 300 000 €, mille arvelt on võimalik katta
väiksemamahulisi töid mitmetes spordiasutustes.

Noorsootöö valdkonna tegevuskuludeks on kavandatud 2 575 001 €.
Noorsootöö eesmärk on luua noortele võimalus areneda ja vaba aega sisustada, lähtudes
nende huvidest ja vajadustest. Noorsootööga soodustatakse noorte ettevõtlikkust ja kaasatust
ning valmistatakse neid ette iseseisva eluga toimetulekuks. Linna noorsootööasutuste kaudu
pakutakse noortele mitmekesiseid teenuseid ja programme, sh mobiilne noorsootöö, hõivamata
ja töötutele noortele mõeldud teenused, ülelinnalised vaba aja programmid ja virtuaalne
noorsootöö. Läbi mitteformaalse õppetegevuse toetatakse noorte omaalgatust, tööturule
sisenemist, loovust, osalust, ettevõtlikkust ja vabatahtlikku tegevust. 2021. aastal jätkatakse
tegevusi, mis tagavad noortele mõeldud info atraktiivsuse ning nõustamise parema
kättesaadavuse, näiteks infoüritused, koostöö koolidega, interaktiivse kodulehe arendus,
sotsiaal- ja muu meedia aktiivne kasutamine teavitustöös. Toetatakse noortelaagrite
korraldamist, sh Sihtasutuse Õpilasmalev tegevust. Noortele pakutakse võimalusi osaleda ja
kaasa rääkida linnaelus, toetades noortevolikogu ja noortenõukogu tegevust. Jätkatakse
varasemalt Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte
kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ tegevusi.
Noorsootöö valdkonna investeeringutes nähakse Põhja-Tallinna Noortekeskuse remonttöödeks
ette 30 500 €.
Sotsiaalhoolekande valdkonna tegevuskuludeks on planeeritud 57 822 539 €.
Peamiseks eesmärgiks on tagada erinevate linnaelanike sihtgruppide sotsiaalne toimetulek ja
võimalused ühiskonnas aktiivselt osaleda. Teenused ja toetused nähakse ette lastega
peredele, eakatele, erivajadustega inimestele ja teistele abivajajatele. Enim pööratakse
tähelepanu erivajadustega ja eakate inimeste toimetulekule ja neile teenuste kättesaadavuse
tagamisele.
2021. aastal osutatakse senisest suuremas mahus riigi poolt rahastatavat hoolekandeteenust
psüühiliste erivajadustega inimestele, seda võimaldavad täiendavad ruumid seoses Käo
Tugikeskuse Maleva keskuse renoveerimisega ja Tallinna Vaimse Tervise Keskuse Lõime 31a
hoone kasutusele võtmisega. Jätkatakse erivajadusega inimeste eluruumide kohandamist
Euroopa Regionaalfondi meetmest saadava välisrahastuse toel. Isikliku abistaja teenuste mahu
suurendamisega parandatakse oma kodus elava sügava ja raske puudega liikumis- või
nägemisabivahendit kasutava täisealise inimese iseseisvat toimetulekut igapäevaelus,
võimaldades tal realiseerida oma sotsiaalset aktiivsust, osaleda õpingutes, huviringide töös ja
muudes
tegevustes
väljaspool
kodu.
Luuakse
täiendavalt
teenuskohad
resotsialiseerimisteenuse klientidele, et tagada keerukamate klientide majutamine.
Tallinna Perekeskuse poolt pakutava vabatahtliku tugiisikuteenuse kuluhüvitise piirmäära
tõstetakse seniselt 26 eurolt 50 eurole kuus, mis annab tugiisikutele senisest paremad
võimalused teenusele suunatud lapsega koos aja veetmiseks.
Suurendatakse lapsehoiuteenuse hüvitiseks ette nähtud vahendeid, et kompenseerida hoius
olevate laste eest lastevanematele toidukulusid, haridusliku erivajadusega laste täiendava
hüvitise maksmisega kaasnevaid kulusid ja 2021. aasta kohatasu prognoositava hinnatõusu
kulusid. 2021. aastal rahastatakse riigieelarvest seni linna eelarvest kaetud raske ja sügava
puudega laste hoiukoduteenust, puudega laste päevahoidu koolivaheajal, noortekodu teenust,
lastelaagrite sotsiaaltuusikuid, ellusuunamise toetust, asendushooldusteenuse kasutaja ja
hoolduspere vanema toetuseid ning osaliselt asendushooldusteenust. Jätkatakse 2020. aastal
käivitatud projektiga „Alaealiste erikohtlemise süsteemi loomine“ ennetamaks laste ja noorte
riskikäitumist.
Tallinna linn maksab alates 2010. aastast pensionäridele hinnatõusu kompenseerimiseks üks
kord aastas toetust, toetuse määr on kavas 2021. aastal tõsta seniselt 100 eurolt 125 eurole.
2021. aasta eelarvega tagatakse lisavahendid ööpäevaringsele üldhooldusteenusele tulenevalt
teenuse hinna tõusust 2020. aastal. Senisest suuremas mahus panustatakse omastehooldaja
asendusteenuse tagamisele, leevendamaks lähedaste hoolduskoormust. Jätkatakse
koduteenuse klientidele poekaupade ja ravimite kullerteenusega kohaletoimetamist. Jätkatakse
projekti „Abiks hoolduskoormusega inimestele“ läbiviimist, mille tulemusena töötatakse välja

Tallinnas elavatele hoolduskoormusega inimestele toetavad teenused ning neile tehakse
kättesaadavaks asjakohane info.
Tagatakse vahendid ka sotsiaalvaldkonna palgatõusude katteks alates 01.03.2021. Palkade
korrigeerimine toimub kogu sotsiaalvaldkonna üleselt ning planeeritavad palgatõusud sõltuvad
töötajate tööperedest, jäädes enamasti vahemikku 10-15%.
Sotsiaalhoolekande valdkonna investeeringute mahuks kavandatakse kokku 9 224 000 €.
Jätkatakse Iru Hooldekodu õenduskodu ehitamist ning alustatakse Lasnamäe Sotsiaalkeskuse
uue hoone ehitamist. Alustatakse Tallinna Tugikeskuse Juks vana korpuse remondi ja uue
korpuse projekteerimis- ning ehitustöödega. Projekteeritakse uus sotsiaalmajutusüksus
aadressile Punane tn 48a ja renoveeritakse Tallinna Vaimse Tervise Keskuse Mai tn 23 hoone.
Viiakse lõpule Tallinna Lastekodu imikute ja erivajadustega laste maja (Sõpruse pst 248)
rekonstrueerimine. Alustatakse Käo Tugikeskuse lastekeskuse hoone (Käo tn 53)
renoveerimisega. Samuti nähakse ette vahendid linna asutuste ligipääsetavuse parendamiseks
ning muudeks linna sotsiaalhoolekandeasutuste vajalikeks remonttöödeks ja soetusteks.
Tervishoiu valdkonna tegevuskuludeks on planeeritud 14 733 583 €. 2020. aastal eraldas riik
Tallinna Kiirabile erakorraliselt 2 miljonit € eriolukorrast tulenevate kulude katteks, mida 2021.
aastal enam ette ei nähta ning millest tulenevalt vähenevad ka tervishoiu valdkonna
tegevuskulud. Tervishoiuvaldkonnas on eesmärgiks tallinlaste hea tervis ja võimelisus ennast
realiseerida sidusas, sotsiaalset kindlustunnet pakkuvas ja ökoloogiliselt tasakaalus linnas.
2021. aastal nähakse ette vahendid lastele arsti koduvisiitide kulude katteks, mille raames saab
vanem kutsuda ägedate haigussümptomitega lapsele arsti koju juhul, kui tal ei ole võimalik
lapsega perearsti juurde minna. 2020. aastal lahendati riiklikult ambulatoorse õendusteenuse
osutamine tööpäevadel suurtes hooldekodudes ning 2021. aastal rahastatakse linna eelarve
kaasabil ööpäevaringne koduõendusteenus Iru Hooldekodus elavatele klientidele. Pööratakse
suurt tähelepanu narkomaania ja AIDS-i ennetustegevusele, toetades olemasolevat
rehabilitatsioonisüsteemi eeskätt lastele ja noorukitele, soodustatakse erinevate
koostöövõrgustike arengut linnaosade valitsuste, ametkondade ja mittetulundusühingutega.
Jätkuvalt toetatakse Tallinnas elavate täiskasvanud opioidisõltlaste metadoon-asendusravi
programmi pikaaegse võõrutusena ja säilitusravina.
Tervishoiu valdkonna investeeringuteks nähakse ette 2 185 760 €. 2021. aastal jätkatakse uue
linnahaigla ehitust ettevalmistavate projekteerimistöödega. Tallinna Kiirabi investeeringuteks,
sh meditsiinivarustuse soetamiseks nähakse ette 725 760 €.
Ettevõtluskeskkonna valdkonna tegevuskuludeks on planeeritud 2 772 195 €.
Valdkonna eesmärkideks on panustada tööhõive, ettevõtlusaktiivsuse ja ettevõtlusteadlikkuse
kasvu, alustavate ettevõtete arengu ja innovatsiooni toetamisse ning soodsa keskkonna
loomisse ärivõimaluste laiendamiseks. Samuti on oluline suurendada Tallinna rahvusvahelist
tuntust ja elavdada turismi.
Väikeettevõtluses on kriisist väljumise ajal fookus suunatud nii erasektori digitaliseerimisele,
mis toetaks ettevõtete protsesside efektiivsemaks muutmist ning toodete ja teenuste
lisandväärtuste suurendamist, kui ka müügi- ja turundustoele, et tulla paremini toime
turupositsioonide ümberjaotamisega ettevõtte jaoks kriitilistel aegadel. Senisest enam
keskendutakse targa linna temaatikale, sh uute nutikate lahenduste, ärimudelite tekke ning
nende rakendamise hoogustamisele avaliku ja erasektori koostöös.
Turismi arendamise peamiseks eesmärgiks on Tallinna kui konverentsiturismi sihtkoha
turundamine ning linna külastamise muutmine mitmekesiseks ja mugavaks, Tallinna ajaloo- ja
kultuuripärandi tutvustamine ning Tallinna kui atraktiivse turismikoha imago hoidmine. Tehakse
eeltööd VisitTallinn/TallinnCard mobiilirakenduse arendamiseks eesmärgiga muuta Tallinna
külastamine lihtsamaks ja mitmekülgsemaks. 2021. aastal töötatakse välja Tallinna
tasakaalustatud ja jätkusuutlik turismiprogramm ning tutvustakse seda kohalikule
turismisektorile. Traditsiooniliselt toetatakse kohaliku restorani- ja toidukultuuri elavdamiseks
Tallinna Restoranide Nädala läbiviimist ning Tallinna Teadusparki TEHNOPOL targa linna
lahenduste testkeskkonna ja ettevõtete rahvusvahelistumise edendamisel.

Teede ja tänavate valdkonna tegevuskuludeks on planeeritud 35 825 002 €.
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti hallatava asutuse Kadrioru Park koosseisus luuakse
linna puhastamiseks ajaliku lisavõimekuse loomiseks eraldi üksus, mille peamised ülesanded
on talveperioodil lume- ja libedusetõrjetööde teostamine, lume äravedu, erakorraliste
ilmastikuolude tagajärgede likvideerimine, ning ekstreemsete lumeolude olukorras linnaosades
asuvate parkimiskohtade lumest vabastamise võimekuse suurendamine. Suveperioodil on
loodava üksuse ülesandeks pargi, kõnni- ja rattateede puhastamine, erakorraliste
ilmastikuolude tagajärgede likvideerimine ning niitmis- ja lehekoristustööde teostamine.
Üksusesse kavandatakse hankida 6 sahktraktorit ning tööle võtta 17 mehhanismijuhti ja 1
töögrupijuht.
Jätkuvalt tagatakse linna kõigi ca 64 000 valgusti normaalrežiimil töötamine. Liiklejate ohutuse
tagamiseks vahetatakse välja ca 200 amortiseerunud tänavavalgustusmasti. Alates novembrist
linna kaunistava dekoratiivvalgustuse jooksvateks kuludeks ja uute valgustite paigaldamiseks
nähakse ette 485 000 €.
Teede ja tänavate valdkonna investeeringuteks kavandatakse 53 755 830 €.
Rõhuasetus on oluliste liiklussõlmede rekonstrueerimisel ning tänavate, sildade ja viaduktide
kapitaal- ja taastusremondil. Lisaks arendatakse kergliiklusteid, rajatakse fooriobjekte ja
nüüdisajastatakse tänavavalgustust. Alustatakse Rävala puiestee ühistranspordi läbimurde
projekteerimise ja ehituseks vajalike maade omandamisega, Mustakivi tee läbimurde
projekteerimisega, Peterburi tee rekonstrueerimise ettevalmistamise ning Liivalaia tn, SuurAmeerika tn ja Endla tn (lõigus Suur-Ameerika tn/Luise tn ristmik kuni Taksopargi ristmik)
rekonstrueerimise projekteerimisega. Suuremaid kapitaalremondi- ja rekonstrueerimistöid
teostatakse veel Pikal tänaval (Olevimägi – Rannamäe tee), Kadaka teel (Ehitajate tee –
Akadeemia tee), Rannamõisa teel (Lõuka tn – Tiskre oja sild), J. Poska tänaval (Vesivärava tn
– Narva mnt), Kolde puiesteel (Sõle tn – Pelguranna tn), Aida tänaval, Võidujooksu tänaval ja
Roosikrantsi tänaval. Alustatakse Rahu tee rajamisega. Lisaks rekonstrueeritakse
ühistranspordipeatusi ja –radasid, remonditakse sildu ja viadukte ning rajatakse turvalise
liiklemise tagamiseks teekünniseid. Jätkatakse kvartalisiseste teede remonttöödega
linnaosades, milleks on kavandatud 10 000 000 €.
Tallinna rattastrateegia 2018-2028 elluviimise raames jätkatakse Filtri teed Kadrioruga ja
Ülemiste ühisterminaliga ühendava kergliiklustee rajamisega ning alustatakse Vana-Kalamaja
tänava rekonstrueerimise, Lasnamäe rattatee ühenduse kesklinnaga I etapi ja NõmmeMustamäe maastikukaitseala terviseraja II etapi rajamise ehitustöödega. Jalakäijate ja
kergliiklejate turvalisuse tagamiseks alustatakse Endla tänavale ja Paldiski maanteele
raudteealuste käigutunnelite rajamisega.
Jätkatakse tänavavalgustuse üleviimist LED valgustitele ja fooride üleviimist LED fooridele.
Jalakäijate ja teiste liiklejate turvalisuse suurendamiseks jätkatakse programmiga "Turvaline
ülekäigurada" ning rajatakse foorisüsteeme, millest tähtsaim on Suurtüki tn trammi ülesõidu
liikluslahendus. Liikluskorralduse täiustamiseks vajaliku info saamiseks on kavandatud
täiendavate liiklusloendusandurite paigaldamine. Jätkatakse ka liiklusmärkide, fooride ja viitade
ning nende kandurite uuendamist. Viiakse lõpule välisrahastusega projekt "LUCIA – säästlike ja
tarkade valgustuslahenduste rakendamise edendamine", mille raames rekonstrueeritakse
Kanutiaia valgustus, asendades 48 valgustit LED valgustitega ning paigaldades
dekoratiivvalgustuse.
Linnamajanduse valdkonna tegevuskuludeks on planeeritud 25 512 077 €. Valdkonna fookus
on munitsipaal- ja sotsiaalelamute arendamisel, korteriühistute toetusmeetmetel ning linna
hoonete ehitamise, rekonstrueerimise ja haldamise koondamisel linnavaraametisse.
2021. aastal jätkatakse projekti „Korteriühistute kompetentsikeskus“, mille eesmärk on tõsta
korteriühistute juhatuse liikmete ja korteriomanike haldussuutlikkust ning parandada
korteriomanike ja korteriühistu suhteid. Projekti raames on kavandatud Tallinna korteriühistute
liikmete ja juhatuse liikmete juriidiline nõustamine suulise konsultatsiooni vormis ning
arenguseminaride läbiviimine. Lisaks korteriühistute hoonete ja nende õuealade

korrastamiseks antavatele toetustele on 2021. aastal kavas taasalustada ka korteriühistute
juhtide koolitustoetusega.
Jätkub linna ehitustegevuse ja asutuste korrashoiuteenuste koondamine linnavaraametisse,
mille eesmärk on tagada linna kinnisvarakeskkonna ühetaoline majandamine ning suurendada
linna kui tellija ja omaniku valdkondlikku kompetentsi. Lisanduvate funktsioonide täitmiseks
tuuakse Tallinna Linnavaraameti koosseisu 2021. aastal üle Tallinna Linnakantseleist linna
haldusteenistuse 7 töökohta, Tallinna Linnaarhiivi 1 peaspetsialisti töökoht ning 1 hankehalduri
töökoht koos ülesannetega Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametist.
Linnamajanduse valdkonna investeeringuteks kavandatakse kokku 4 170 000 €.
Viiakse lõpule Põhja-Tallinna linnaosa põlvkondade maja (Kari tn 13), sh Tallinna Kopli
Huvikooli uute ruumide ehitus. Alustatakse aadressil Tammsaare tee 135 uue sotsiaalmaja
projekteerimisega, Lasnamäe põlvkondade maja (Punane tn 17) projekteerimisega, kuhu
planeeritakse ruumid nii erinevate avalike teenuste osutamiseks kui ka erinevate
mittetulunduslike organisatsioonidele vajalike ruumide tagamiseks, ning Vasara tänavale kahe
sotsiaalmaja
projekteerimisega.
Jätkuvad
ettevalmistavad
tegevused
Linnahalli
rekonstrueerimiseks. Samuti nähakse ette vahendid linnamajanduse valdkonna muudeks
vajalikeks remonttöödeks ja soetusteks.
Linnatranspordi valdkonna tegevuskuludeks on planeeritud 95 329 669 €. Keskendutakse
liinivõrgu arendamisele ja nüüdisajastamisele ning ühistranspordi kasutamise edendamisele.
Jätkatakse Tallinna elanikele, kõigile Eesti õpilastele ning 65-aastastele ja vanematele isikutele
tasuta ühistranspordi kasutamise võimaldamist, sh tasuta sõidu võimaldamist elektrirongide
esimeses (Tallinna) sõidutsoonis. Jätkatakse Tallinna ühistranspordi keskkonnasõbralikkuse
suurendamist, milleks osaletakse Ühtekuuluvusfondi välisprojektis „Biometaani tarbivate
gaasibusside avalikul liiniveol kasutamise toetamine Tallinna linnas“. Projektis osalemisel võtab
linn kohustuse Tallinnas avalikul liiniveol sajas gaasibussis biometaani kasutamiseks vähemalt
seitsme aasta jooksul, mille katteks saadakse 2021. aastal ühekordset toetust maksimaalselt 4
000 000 €.
Linnatranspordi valdkonna investeeringuteks nähakse ette 3 657 000 €, sh uute trammide
soetamiseks esimese sissemakse tegemiseks, koolibusside projekti arendamiseks kolme uue
koolibussi
soetamisekse
ning
100
uue
gaasibussi
soetamiseks.
Jätkatakse
ühistranspordipeatustesse ootekodade ja reaalajainfotabloode paigaldamist. Alustatakse
Aegna sadama süvendustööde projekteerimise ja Patarei sadamasse reisijatele trapi
rajamisega.
Keskkonnakaitse ja heakorra valdkondade
tegevuskuludeks on planeeritud 17 914 726 €. Endiselt on oluliseks sihiks rohelise pealinna tiitli
saavutamise kriteeriumite täitmiseks vajalike tegevuste läbiviimine. Teostatakse ka uuringuid ja
seireid ning keskkonnahoiu ja keskkonnakorralduse tegevusi ja projekte, mis on suunatud
linnalooduse seisundi parandamisele. Panustatakse toimiva rohevõrgustiku ning mitmekesise
looduse ja maastikuga väärtusliku ja esteetilise elukeskkonna loomisse ning jäätmekäitluse
edendamisse. Hooldatakse linna parke, haljasalasid ja metsi, mille kvaliteedinäitajad on
Euroopa rohelise pealinna tiitli taotluse oluline osa ja mis on oluline ka linlastele kvaliteetse
avaliku linnaruumi tagamiseks. Lisaks Harju tn, Pirita Spordikeskuse, Nõmme ja Mustamäe
uisuväljakutele avatakse 2021. aasta sügistalvel avalik liuväli ka valmivas Tondiraba pargis.
Senisest enam tähelepanu pööratakse linna lastemänguväljakute rajamisel erivajadustega
lastele mõeldud mängualadele. Kalmistuteenuste kvaliteedi parandamiseks avatakse Siselinna
kalmistu uues kalmistuhoones teeninduskeskus, kus kliendid saavad informatsiooni ja tellida
teenuseid üle kõigi tallinna kalmistute. Jäätmete käitlemise efektiivsuse suurendamiseks
alustatakse ohtlike jäätmete kogumist elanikelt nende elukoha läheduses mobiilse
kogumispunkti kaudu.
2021. aastal pööratakse senisest enam tähelepanu keskkonnateadlikkuse tõstmisele suunatud
kampaaniate läbiviimiseks ning uute jäätmealaste teavikute välja töötamiseks. Vajadus
jäätmealaste infomaterjalide järgi on suur, sest linnakodanike teadmised jäätmete liigiti
kogumise ja vähendamise olulisusest on kesised.

Heakorra ja keskkonnakaitse investeeringuteks kavandatakse 17 171 011 €.
Jätkatakse parkide ja rohealade korrastamist ning lastemänguväljakute ehitust ja
rekonstrueerimist. Mahuliselt suurimateks töödeks on Tondiraba pargi rajamine ning
Männipargi, Kopli Kasepargi ja Harku järve rannaala korrastamine. Alustatakse Maarjamäe
memoriaali korrastamisega. Rajatakse Järveotsa promenaad, turg ning näituste ala. Ehitatakse
ja rekonstrueeritakse avalikke koerte jalutusväljakuid. Jätkuvad ka kalmistute investeeringud.
Rajatakse ja korrastatakse kalmistute teid, vee- ja kanalisatsioonitrasse ning piirdeaedu ja
väravaid. Ringmajanduse arendamiseks on kavas suletud ohtlike jäätmete kogumispunktide
asendamiseks mobiilse kogumispunkti soetamine. Ringmajanduskeskuste ehitamiseks ja
soetusteks nähakse 2021. aasta eelarves ette 435 000 €. 2020. aasta lõpus alustati Tallinna
linna ringmajanduskeskuste renoveerimisega, mille tulemusel muutub jäätmete üleandmine
elanikele veelgi atraktiivsemaks ning eeldatavasti suureneb 2021. aastal ka üleantud jäätmete
kogus. Senine Aegna saare jäätmejaam lammutatakse ning sinna rajatakse uus jäätmejaam
välisrahastuse toel. 2021. aasta eelarves nähakse ette vahendid 2020. aasta teises pooles
hangitud 2 ohtlike jäätmete mobiilse kogumispunkti käivitamiseks.
Jäätmeseaduse § 42 kohaselt on kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava kohaliku
omavalitsuse üksuse arengukava osa, mis käsitleb valla või linna jäätmehoolduse arendamist.
Uueks perioodiks 2022-2027 tuleb koostada uus jäätmekava, milleks on vaja teostada
uuringuid ja küsitlusi. 2021.a eelarves nähakse ette vahendid väliste ekspertide kaasamiseks
ning vajalike tegevuste läbiviimiseks. Lisaks nähakse ette vahendid Pääsküla prügilas
hüdrogeoloogilise uuringu läbiviimiseks ning prügilale piirdeaia ehitamiseks.
Linnaplaneerimise valdkonna tegevuskuludeks on planeeritud 4 125 129 €. Valdkonna
prioriteediks on jätkuvalt Tallinna mereäärse piirkonna areng ning selle järk-järguline muutmine
kvaliteetseks ja multifunktsionaalseks aastaringses aktiivses kasutuses olevaks linnaruumiks.
Jätkatakse Merevisiooni ja Linnasüdame visiooni koostamist ning Rail Balticu ja Ülemiste
transpordisõlme ning Tallinn-Helsingi tunneli kavandamisega soetud ettevalmistustöid.
Jätkatakse ka ideekonkursside korraldamisega Tallinnasse erinevate arhitektuuriliste ja
kunstiobjektide rajamiseks. Tähtsamaks linna tellimusel koostatavaks detailplaneeringuks on
Nunne tn, Toompuiestee ja Toompea vahelise rekreatsiooniala detailplaneering.
Avaliku korra valdkonnas tegevuskuludeks on planeeritud 4 981 896 €. Arendatakse
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korrakaitseametnikele seadusega antavate suuremate õiguste ja pädevuste rakendamiseks.
Vajalike oskustega teenistujate leidmiseks ja hoidmiseks kavandatakse politseinike ja
munitsipaalpolitsei ametnike palgavahe vähendamist poole võrra. Munitsipaalpolitsei Amet
jätkab avalikes supelrandades vetelpääste korraldamisega, samuti jätkatakse 2020. aastal
Linnakantseleilt üle antud Kesklinna videovalve, turvalisuse projektide ning linna asutuste ja
linnakeskkonna turvalisuse tõstmise ülesannete täitmist. Turvalisuse suurendamiseks linnas
nähakse avaliku korra kuludes ette reserv linnaosades turvalisuse tagamiseks, mille arvelt on
vajadusel võimalik tellida turvateenuseid parkidesse, spordi- ja mänguväljakutele jm avalikele
aladele.
Linna tugiteenuste valdkonna kuludeks on planeeritud 51 677 479 €. Tulenevalt soovist muuta
linna asutuste tegevust efektiivsemaks ja arendada juhtimist korraldatakse osaliselt ümber
mõnede linna ametiasutuste ja nende hallatavate asutuste töö alates 01.01.2021. Peamised
muudatused on linna Strateegiakeskuse loomine ja Linnakantselei reformimine, mille käigus
Linnakantselei jätkab oluliselt vähendatud funktsioonidega ning linna valdkondlikud teenistused
viiakse üle Strateegiakeskuse koosseisu.
Tallinna Strateegiakeskuse ülesannete täitmiseks nimetatakse Tallinna Ettevõtlusamet ümber
Tallinna Strateegiakeskuseks, Tallinna Ettevõtlusameti hallatava asutuse Tallinna
Energiaagentuur ülesanded antakse üle strateegiakeskusele ja Tallinna Energiaagentuuri
tegevus linna hallatava asutusena lõpetatakse.
Tallinna Linnavolikogu 17. septembri 2020 otsuse nr 78 „Tallinna linna asutuste
ümberkorraldamine“ järgi on Tallinna Strateegiakeskuse peamisteks ülesanneteks korraldada
linna arengu- ja strateegiliste eesmärkide väljatöötamist ja nende elluviimise järelevalvet,
juhtida linnavalitsuse poliitika rakendamist linna asutustes ja linna suurprojektide elluviimist,

keskselt juhtida linna avalike teenuste, siseteenuste põhimõtete ja standardite arendamist ning
täita senise Tallinna Ettevõtlusameti ja ameti hallatava asutuse Tallinna Energiaagentuur
ülesandeid. Strateegiakeskus tegutseb ka linna valdkondlike teenistuste kaudu tugiteenuste
kompetentsikeskusena, mis toetab linna asutuste ja linna osalusega juriidiliste isikute
põhitegevusi.
Tallinna Linnakantselei põhiülesanneteks jäävad linnavalitsuse liikmete tööks vajalike
organisatsiooniliste, majanduslike ja tehniliste tingimuste tagamine, keskselt linna
õigusküsimuste koordineerimine ja linna õigusaktide õiguspärasuse, sisekontrollisüsteemi
toimimise ja asjaajamiskorralduse tagamine ning valimiste läbiviimine. Oluliseks muudatuseks
on ka Tallinna Linnaarhiivi ümberkorraldamine Tallinna Linnakantselei hallatavaks asutuseks.
Linna tugiteenuste investeeringuteks on kavandatud 421 900 €, sh Tallinna Linnaarhiivi ja
Linnavolikogu Kantselei remonttöödeks ja soetusteks, kinnisvararegistri arendamiseks ning
muudeks linna administratiivhoonete investeeringuteks.
Lisaks nähakse 2021. aasta eelarve investeeringutes esmakordselt ette reserv kokku summas
800 000 € kaasava eelarve projekti elluviimiseks ning reserv summas 1 500 000 € COVID-19
eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks, lammutamise ja
remonttöödega seotud tegevusteks eraldatud toetuse arvelt tehtavate investeeringute
lisafinantseeringu katteks.
Finantseerimistegevus
2021. aastal on kavas linna investeeringute finantseerimiseks kaasata laenuvahendeid
sarnaselt 2020. aastaga kokku summas kuni 70 miljonit eurot. Samuti suunatakse eelarve
kulutuste katteks varasematel aastatel kogutud reservidest kuni 21,8 miljonit eurot. Laenude ja
võlakirjade põhiosa tagasimakseteks on 2021. aastal kavandatud 19,6 miljonit eurot ja
intressikuludeks 3 miljonit eurot. Investeeringute katteks kavandatava laenu tegelik vajadus
sõltub nii linna tulude laekumisest järgmise aasta kestel, linna likviidsete vahendite jäägist kui
ka planeeritud investeeringute elluviimisest. Arvestades kavandatavat laenu kaasamist
kujuneks linna netovõlakoormuseks 2021. aasta lõpuks 35,5%, seadusega lubatud 80%
puhastuludest.
Arvestades linna kõrget krediidireitingut ning sellest tulenevat võimalust kaasata
kapitaliturgudelt võõrfinantseerimist soodsatel tingimustel, on lähtudes KOFS § 37 lõigetes 2 ja
21 sätestatust eelarves ette nähtud võimalus laenu andmiseks linnale kuuluvatele ettevõtetele
investeeringute finantseerimiseks ning lühiajalise käibekapitali tagamiseks.
Linnaosakogude arvamused eelnõu kohta
Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 22 lõige 21 sätestab, et kui linnas on
moodustatud linnaosa, esitatakse eelarve eelnõu koos seletuskirjaga arvamuse avaldamiseks
linnaosakogule. Eelnõu esitatakse linnaosakogudele arvamuse kujundamiseks pärast
linnavalitsuse istungil eelnõu heaks kiitmist 5. novembril 2020. Linnaosakogudelt laekunud
arvamused koondatakse ning lisatakse eelarve eelnõu seletuskirjale.

