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TALLINNA LINNAVOLIKOGU
MÄÄRUS
Tallinn

Tallinna linna 2022. aasta eelarve
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lg 4, § 23 lg 2,
§ 37 lg 21 ja § 38 lg 1 p 1 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p-de 1, 8 ja 81
ning lg 3 alusel.
§ 1. Tallinna linna 2022. aasta eelarve kinnitamine
(1) Kinnitada Tallinna linna 2021. aasta:
1) koondeelarve vastavalt lisale 1;
2) tulude eelarve vastavalt lisale 2;
3) kulude eelarve vastavalt lisale 3;
4) investeerimistegevuse eelarve vastavalt lisale 4;
5) finantseerimistegevuse eelarve vastavalt lisale 5;
6) rahakäibe prognoos vastavalt lisale 6;
7) eelarve kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse järgi vastavalt lisale 7.
(2) Lisas 3 „Kulude eelarve” tähisega (a) märgitud kulud ja amortisatsioonikulud on arvestuslikud
ning tähisega (ü) märgitud kulud on ülekantavad.
(3) Lisas 4 „Investeerimistegevuse eelarve” toodud investeerimisprojektide ja -objektide summad
sisaldavad nii kapitaliseeritavat kui ka kuludesse kantavat osa.
(4) Lisas 4 „Investeerimistegevuse eelarve” toodud kogumaksumused on aluseks riigihangete
korraldamisel. Tervikrenoveerimiste ja ehituste puhul sisaldab kogumaksumus nii projekteerimist,
ehitust kui ka sisustust.
§ 2. Linnavalitsusele volituste andmine
(1) Lubada linnavalitsusel:
1) kinnitada ja täpsustada Tallinna linnale antud riigieelarve toetuste, lepingute alusel linnale
eraldatud vahendite ja saadud annetuste jaotus ametiasutuste, eelarvepositsioonide ning vajadusel
majandusliku sisu lõikes pärast vastavate riigi õigusaktide vastuvõtmist, lepingute sõlmimist või
annetuste saamist eraldatud vahendite ulatuses;
2) kinnitada Tallinna linna 2021. aasta eelarves ülekantavaks määratud kulutuste ülekandmine
2022. eelarveaastasse ja nende jaotus asutuste lõikes;
3) kinnitada lisas 3 tööjõukulude reservina ette nähtud vahendite jaotus linna asutuste ja
eelarvepositsioonide lõikes;
4) teha eraldisi lisas 3 ette nähtud kohtuvaidluste ja muude õiguslike vaidlustega seotud nõuete
reservist, linna vara ja kohustustega seonduvate toimingute reservist, oma- ja kaasfinantseerimise
ja välisprojektide ettevalmistamise reservist ning COVID-19 viiruse leviku ennetamise ja
tõkestamisega kaasnevate kulude reservist;
5) teha eraldisi linnavalitsuse reservfondist linna asutuste töötasufondi suurendamiseks Tallinna
põhimääruse § 54 lõikes 11 ette nähtud hüvitiste maksmiseks ja lõigete 12 ning 13 alusel makstud

2
hüvitise katmiseks ulatuses, mis on vajalik teenistuskoha täitmisel töötasukulude tagamiseks või
mis jääb teenistuskohale planeeritud töötasukuludest hüvitise maksmiseks puudu;
6) teha eraldisi linnavalitsuse reservfondist linna asutuste töötasufondi suurendamiseks
koondamishüvitise ja hüvitise koondamisest vähem etteteatatud päevade eest katmiseks ulatuses,
mis jääb teenistuskohale planeeritud töötasukuludest hüvitise maksmiseks puudu;
7) teha eelarveaasta jooksul muudatusi ametiasutuste, v.a linnavolikogu kantselei struktuuris ja
teenistuskohtade koosseisus linnavolikogu poolt ametiasutustele kinnitatud töötasu kulude piires;
8) lisas 2 asutusele kinnitatud omatulude kavandatust suuremas mahus täitmise korral suurendada
ning omatulude kavandatust väiksemas mahus täitmise korral vähendada vastavale asutusele
kavandatud kulutusi;
9) kajastada p-des 1-8 nimetatud tehingud ja nendest tulenevad muudatused linna eelarve
täpsustusena;
10) võtta eelarveaasta kestel kassalaenu suurima lubatud jäägiga 30 000 000 €, tingimusel, et
kassalaen tuleb tagastada eelarveaasta lõpuks;
11) võtta eelarvelaenu 2022. aasta investeeringute katteks mahus kuni 60 000 000 € tähtajaga
kuni 25 aastat;
12) kasutada 2022. aasta investeeringute finantseerimiseks 2021. aastaks kavandatud, kuid välja
võtmata eelarvelaenu vastavalt Tallinna Linnavolikogu 6. veebruari 2003 määrusega nr 10
kinnitatud „Tallinna linna laenude võtmise ja haldamise korras" kehtestatud tingimustele;
13) refinantseerida olemasolevaid võlakohustusi ning muuta võlakohustuste lepingutingimusi
linnale soodsamaks;
14) anda rahavoogude juhtimise eesmärgil lühiajalist laenu mahus kuni 5 000 000 € kohaliku
omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse mõistes linna sõltuvatele üksustele, tingimusel, et
laen tuleb linnale tagastada 31. detsembriks 2022;
15) anda kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse mõistes linna sõltuvatele
üksustele laenu investeeringute finantseerimiseks kokku mahus kuni 10 000 000 € tähtajaga kuni
15 aastat;
16) vähendada jõustunud kohtulahenditega linnalt välja mõistetud hüvitiste katteks eelarveaasta
tulemit.
§ 3. Eelarve täitmise erisused
Lisas 3 „Kulude eelarve” välja toodud töötasukulude kokkuhoiu arvelt on linna asutustel lubatud
katta teisi asutuse tegevuskulusid.
§ 4. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 1. jaanuaril 2022.

Jevgeni Ossinovski
Esimees

Eelnõu esitaja: Tallinna Linnavalitsus
Eelnõu koostaja: linna finantsteenistus, Tallinna Linnakantselei

Seletuskiri
Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu
„Tallinna linna 2021. aasta eelarve“ juurde
Tallinna Linnavalitsus esitab linnavolikogule määruse eelnõu „Tallinna linna 2022. 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 (KOFS) ja arengustrateegiast “Tallinn 2035” ja Tallinna
eelarvestrateegiast aastateks 2022-2025.
Käesoleva määruse vastuvõtmiseks on vaja volikogu koosseisu häälteenamust.
Ülevaade majanduslikust olukorrast
Rahandusministeeriumi majandusprognoosi põhistsenaariumi kohaselt kasvab Eesti SKP
2021. aastal eelmise aastaga võrreldes 9,4% ning jätkab kasvamist ka järgnevatel aastatel.
Rahandusministeeriumi hinnangul on Eesti majandus viirusest põhjustatud majanduslangusele
hästi vastu pidanud - 2021. aasta esimeses kvartalis ületas Eesti majandus juba oma kriisieelset
mahtu. Lisaks kohalike liikumis- ja ettevõtluspiirangute vähesusele, on üle ootuste hästi taastunud
enamike maailma riikide majandused, mis on aidanud kaasa Eesti ekspordi tõusule. Erinevate
riikide ja Euroopa Keskpanga aktiivne raha- ja eelarvepoliitiline tugi alates kriisi algusest on
riikide majandusi keerulises olukorras stabiliseerinud ning toonud kaasa viimase aastakümne
kiireima inflatsiooni ja varahindade tõusu.
Rahandusministeeriumi prognoos näeb ette Eesti majanduse kasvu jätkumist ka järgnevatel
aastatel. Kiire kasv 2021. aasta esimeses pooles annab prognoosi kohaselt 2021. aasta SKP
kasvuks 9,5%. 2022. aastal taandub SKP kasvukiirus 4%ni ning sealt edasi veidi alla 3%. Eesti
majandus on kohanenud kehtivate kodu- ja välismaiste piirangutega ning isegi kui
tegevuspiiranguid karmistatakse, ei eeldata nendelt olulist täiendavat negatiivset mõju
majandusarengule. Eksportiv tööstus saab tuge Eesti kaubanduspartnerite impordi jõudsast kasvust
ning IT teenused püsivad maailmas väga konkurentsivõimelised. Investeeringuid toetavad nii
avalik sektor kui elanike säästud. Inflatsioon püsib Rahandusministeeriumi prognoosi kohaselt
2021. ja 2022. aastal alla 4% taseme, tööpuudus alaneb 2021. aasta lõpuks 6,8%ni ning palgakasv
püsib järgnevatel aastatel 6-7% vahel.
Lisaks üldisele majanduskasvule mõjutab Tallinna linna majanduslikku olukorda ka linnaelanike,
eelkõige tulusaajate ja maksumaksjate, arvu muutus. 2021. aasta 1. novembri seisuga elas
Tallinnas rahvastikuregistri andmetel 446 tuhat inimest ja aasta algusest on linna elanikkond
kasvanud 0,6 tuhande inimese võrra. Maksu- ja Tolliameti andmetel oli Tallinnas 2021. aasta
esimesel üheksal kuul keskmiselt 237 tuhat tulu saanud (tulu deklareerinud) isikut kuus, kasvades
aastaga 1,4%. Keskmine deklareeritud tulu maksumaksja kohta on 1 630 € ja tulusaaja kohta 1 507
€ kuus. Maksumaksjate osas on tulu kasv eelmise aastaga võrreldes 6,9% ja tulu sajaate osas 7,5%.
Ülevaade eelarvest
Eelarve eelnõu kohaselt on linna 2022. aasta eelarve sissetulekute ja väljaminekute kogumahuks
1 032 770 665 €, mis on 76,4 miljonit eurot ehk 8% enam kui 2021. aasta täpsustatud eelarves ja
170,7 miljonit eurot ehk 19,8% enam, kui 2021. aastaks esialgselt kinnitatud eelarves kavandatud.
Eelarves kavandatu kohaselt kasvavad põhitegevuse tulud võrreldes 2021. aasta täpsustatud
eelarvega 8,7% ning põhitegevuse kulud 6,5%. 2022. aasta eelarve tegevustulemiks kujuneb
kavandatu kohaselt 33,4 miljonit eurot, laenude teenindamise kulud on 2022. aastal 19,2 miljonit
eurot (sealhulgas 3 miljonit eurot intressikuludeks ja 16,2 miljonit eurot linna laenude ja
võlakirjade põhiosa tagasimakseteks). 2021. aasta likviidsuspuhvriks on kavandatud üle
50 miljonit euro, mis on piisav varu linna kolme nädala kulutuste katmiseks.
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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 2022. aastal 84,1 miljonit eurot.
Linna investeeringute finantseerimiseks kavandab linn 2022. aastal kaasata laenu mahus kuni
90 miljonit eurot, sh 30 miljonit eurot 2021. aastaks kavandatud kuid välja võtmata jäävast laenust,
millega koos kujuneks linna arvestuslikuks netovõlakoormuseks 2022. aasta lõpuks 32,3%. Linna
arvestusüksuse netovõlakoormus jääb 2022. aasta arvestuses tasemele 36%. Seega jäävad nii linna
kui ka linna arvestusüksuse netovõlakoormuse tasemed seadusega lubatud 80% piiresse.
Eelarve andmed 2020. – 2022. aasta kohta KOFS § 22 järgi nõutud detailsuses ning võrdlus
eelarvestrateegiaga on esitatud eelarve seletuskirja lisas.
Tulud
Linna 2022. aasta tulude üldmahuks kavandatakse 868,5 miljonit eurot, tulude kasv võrreldes
2021. aasta esialgse eelarvega on 13,5% ehk 103,2 miljonit eurot ning võrreldes 2020. aasta
täpsustatud eelarvega 9,9% ehk 77,9 miljonit eurot.
Tuludest moodustavad maksutulud 68,3%, sh riiklikud maksud 66,9% ja kohalikud maksud 1,4%.
Linna peamisteks tuludeks on üksikisiku tulumaks summas 556 miljonit eurot, riigilt ja muudelt
institutsioonidelt saadavad toetused 149,9 miljonit eurot, linna asutuste kaupade ja teenuste
müügist saadav tulu 90,1 miljonit eurot, maamaks 25,4 miljonit eurot ja saadav välisrahastus
23,9 miljonit eurot.
2022. aasta tulumaksu tulu prognoos on 556 miljonit eurot, mis on üle 58 miljoni euro ehk 11,8%
võrra suurem kui 2021. aastaks planeeritud tulumaksu tulu. 2022. aasta tulumaksutulu kasvu
peamisteks põhjusteks on 2021. aastal alanud Eesti majanduse kiire taastumine majanduslangusest
ja sellega seotud majanduskasv, mis on kaasa toonud tööhõive suurenemise ning prognoositust
kiirema palgakasvu. Vastavalt Rahandusministeeriumi ja Eesti Panga prognoosidele jätkub
majanduskasv ka 2022. aastal ning koos kiirenenud inflatsiooniga toob see kaasa tööhõive (tulu
saajate arvu) kasvu ja keskmise palga kasvu. Samuti survestab palkade kasvu kiire inflatsioon ning
osade sektorite (IT, finants, ehitus) tööjõupuudus. Tallinna elanike keskmine palk kasvab Eesti
keskmisest tõenäoliselt kiiremini ning seda kasvu veavad eelkõige IT ja tehnoloogiasektori ning
panganduse ja kindlustuse valdkonnad. 2022. aasta tulumaksuprognoosi aluseks on võetud
Rahandusministeeriumi prognoosid, mille kohaselt kasvab 2022. aastal palk 6,7% ning tööhõive
1,4%.
Maamaksutulu prognoos jääb 2022. aastal 2021. aasta tasemele. Kohalike maksude osatähtsus
linna tuludes on jätkuvalt madal, moodustades vaid ligi 1,4% eelarve tulude kogumahust. Tulu
kohalikest maksudest kavandatakse 2022. aastal kokku summas 11,97 miljonit eurot, mis on
870 tuhat eurot ehk 7,8% enam kui 2021. aasta esialgses eelarves, kuid 730 tuhat eurot ehk 5,7%
vähem kui 2021. aasta täpsustatud eelarves.
Tulud kaupade ja teenuste müügist moodustavad 2022. aastal 90,1 miljonit euro ehk 10,4% eelarve
tulude mahust. 2021. aasta täpsustatud eelarvega võrreldes kasvab tulu kaupade ja teenuste
müügist 9,3%, võrreldes 2021. aasta esialgse eelarvega võrreldes 0,5%.
2022. aastal on kavandatud kasumiks linnavara müügist kokku 477,6 tuhat eurot. Oodatav
dividenditulu linna osalusega aktsiaseltsidelt (s.o AKTSIASELTS TALLINNA VESI ja aktsiaselts
Tallinna Soojus) kokku 8,6 miljonit eurot. Saadavatest toetustest moodustavad toetused riigilt ja
muudelt institutsioonidelt 149,9 miljonit eurot ning välisrahastus 23,9 miljonit eurot.
Riigieelarvelised vahendid suurenevad 2021. aasta täpsustatud eelarvega võrreldes 1 miljoni euro
ehk 0,7% võrra. Välisrahastuse osas planeeritakse 14,5 miljoni euro suurust kasvu, mis on eeskätt
seotud Tallinna Haigla projektiga.
Muude tulude, s.o trahvitulud, lõivud, loodusvarade kasutustasu, finantstulu jm osatähtsus
moodustab eelarve tuludest kokku vähem kui 1%.
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Kulutused
Tegevuskuludeks on Tallinna linna 2022. aasta eelarves kavandatud 746,7 miljonit eurot, mis on
10,5% enam kui 2021. aasta esialgses eelarves ja 6% enam kui 2021. aasta täpsustatud eelarves
kavandatud.
Linnakassa tulude ja omatulude arvelt kaetavatest tegevuskuludest on suurima osakaaluga
haridusvaldkonna kulud 39,1%, järgnevad linnatranspordi kulud 15,2% ning sotsiaalhoolekande ja
tervishoiu valdkonna kulud 11,3%, mis kokku moodustavad 65,6% kulude kogumahust.
Enamus linna tegevuskuludest (s.o 69%) kaetakse linnakassa tulude arvelt. Linna asutuste
omatulude arvelt kaetakse kulusid 12% ulatuses. Ülejäänud osa moodustavad tegevuskulud, mis
kaetakse riigilt ja muudelt institutsioonidelt saadavate sihtotstarbeliste toetuste ning välisrahastuse
arvelt (s.o 19%).
Investeerimistegevuseks on 2022. aasta eelarve eelnõus ette nähtud vahendeid kokku
269 miljonit €, kasv võrreldes 2021. aasta esialgse eelarvega on 62% ja täpsustatud eelarvega
võrreldes 93%. Investeeringutest 54,7% kaetakse linnakassa vahendite arvelt ja kuni 33,5% laenu
arvelt. Välisrahastus moodustab investeeringute katteallikatest 7,3% ning riigieelarve eraldised
4,4%.
Investeeringutest on valdkondlikult suurima osakaaluga teed ja tänavad 25,2%, haridus 22,3%
ning linnatransport 15,9%, mis kokku moodustavad 63,3% investeeringute kogumahust.
Ülevaade olulisematest tegevustest linna tegevusvaldkondade lõikes
Järgnevalt on esitatud ülevaade Tallinna arengustrateegias 2035 ja muudes linna
arengudokumentides kajastatud eesmärkide täitmiseks eelseisval eelarveaastal kavandatavatest
tegevustest.
Haridusvaldkonna tegevuskuludeks on kavandatud kokku 292 miljonit eurot.
Haridusvaldkonna eesmärgiks 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.
2021/2022. õppeaasta on pühendatud liikumisele, tervisele ja koolispordile. Tervislik liikumine ja
sport on hea nii kehalisele kui ka vaimsele tervisele. Läbi teema-aasta toetatakse ning arendatakse
liikumise, tervise ja koolispordiga seonduvaid tegevusi, et Tallinnas oleks õnnelikud õppijad.
Laste liikumisharjumuste suurendamiseks jätkatakse täiendavate tingimuste loomist koolimajades
ja õuealadel. Enam pööratakse tähelepanu koolikiusamise ennetus- ja sekkumisprogrammide
rakendamisele koolides. Tallinna Haridusameti prioriteediks on muutunud õpikäsituse (MÕK)
rakendamise toetamine haridusasutustes. Aktiivset koostööd tehakse Tallinna Ülikooli ja Tartu
Ülikooliga, et aidata õppeasutustel mõtestada muutunud õpikäsitust, sh õppijate hariduslike
erivajadustega arvestamine, muutus hindamises nii, et see toetaks õppija arengut, õppijate ja
õppeainete omavaheline lõimimine, õppijate sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arendamine.
Tallinna päeva puhul viiakse läbi Tallinna teemalise etteütluse kirjutamine kuni 2000 kirjutajale.
Toidukulude katmiseks keskmiselt 20 511 lapsele linna lasteaedades linnas kehtestatud piirmäära
ulatuses on 2022. aasta eelarvesse kavandatud 6 miljonit €. Keskmiselt 810 eralasteaedades käiva
Tallinna lapse toidukulude osaliseks katmiseks linna poolt kehtestatud piirmääras on kavandatud
240 tuhat eurot. Alates 1. septembrist 2021 muutis linn lasteaedades kohatasu vabastamise aluseid.
Lisaks vähekindlustatud perede lastele, pere 3. ja enama lapsele ja hariduslike erivajadustega lapse
kohatasu vabastusele on vanema esitatud avalduse alusel edaspidi kohatasust vabastatud ka pere
2. laps. Kohatasu 100% soodustuse saajaid on hetkel keskmiselt 5200 last varasema 3400 lapse
asemel, millest tulenev täiendav kulu linnale on ca 1,5 miljonit eurot aastas.
Hariduse valdkonna investeeringute mahuks kavandatakse kokku 60 miljonit eurot.
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Valdkonnas kavandatavad olulisemad projektid on linna huvikoolide renoveerimine ja
arendamine, üldhariduskoolide ja koolieelsete lasteasutuste tervikrenoveerimise jätkamine,
üldhariduskoolide ventilatsioonide parendamine ning spordisaalide ja staadionide arendamine.
Jätkatakse Mustamäe Huvikooli (end. Mustamäe Laste Loomingu Maja) uue hoone ehitustöödega.
Kavas on vana hoone lammutada ning püstitada uus energiatõhus ja hea sisekliimaga hoone, mis
vastab huvikooli vajadustele. Alustatakse Tallinna Huvikeskus Kullo uue hoone ja Tallinna Heleni
Kooli projekteerimist. Valmib Tallinna Kunstikooli projekteerimine ja alustatakse ehitustöödega.
Viiakse lõpuni Jakob Westholmi Gümnaasiumi ja Tallinna Reaalkooli juurdeehituste
ideekonkursid ja alustatakse projekteerimist. Jätkatakse koolide ventilatsioonide parendustöödega,
sh renoveeritakse Tallinna Tõnismäe Reaalkooli ventilatsioon. Sportimisvõimaluste laiendamiseks
rekonstrueeritakse Linnamäe Vene Lütseumi spordiväljak. Lisaks on muude haridusasutuste
remonttööde ja soetuste reserviks kavandatud kokku 2,25 miljonit eurot, mille arvelt on võimalik
katta väiksemamahulisi töid paljudes haridusasutustes.
Koolieelsete lasteasutuste remonttöödeks ja soetusteks kavandatakse kokku 43,6 miljonit eurot.
Renoveerimistöid viiakse läbi mitmetes Tallinna lasteaedades. 2022. aastal valmivad
ehitustööd Tallinna Vindi Lasteaias, Tallinna Rõõmupesa Lasteaias, Merivälja Lasteaias, Tallinna
Asunduse Lasteaias, Lasteaias Kelluke ja Lasteaias Maasikas. Ehitustöödega alustatakse Tallinna
Kristiine Lasteaias, Tallinna Magdaleena Lasteaias ja Tallinna Männiku Lasteaias.
Projekteerimistöödega alustatakse või jätkatakse veel 15 lasteaias. Lasteaedade remonttööde ja
soetuste reserviks kavandatakse kokku 2,1 miljonit eurot, s.o vahendid lasteaedade remonttöödeks
ja soetusteks ning territooriumide korrastamiseks (sh piirdeaiad, välisvalgustus, krundisisesed teed
ja parkimisplatsid).
Noorsootöö valdkonna tegevuskuludeks on kavandatud kokku 2,5 miljonit eurot.
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 Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud programmi
„Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ tegevusi.
Kultuurivaldkonna tegevuskuludeks on kavandatud kokku 29,4 miljonit eurot.
Kultuurivaldkonna eesmärgiks on Tallinna kultuurielu mitmekesisuse tagamine ja linnakodanikele
kvaliteetse kultuuriteenuse pakkumine. Pööratakse tähelepanu nii eesti rahvuskultuuri kui ka
rahvusvähemuste kultuuride edendamisele, Tallinna kultuurielu tähtsündmuste toetamisele ning
linna kultuuriasutuste arendamisele.
2022. aastal alustatakse UNESCO Muusikalinna strateegiast lähtuvat teemaprogrammide
kavandamine ning elluviimist ja 2024. aastal Tallinnas toimuva Purjeõppelaevade regati The Tall
Ships Races ettevalmistustega. Jätkatakse laulu- ja tantsupeol osalevate kollektiivide tegevuse
toetamist, sh ühtlustatakse kollektiivide juhendajate tasustamise põhimõtted ja alustatakse
ettevalmistusi 2023. aasta XIII noorte laulu- ja tantsupeoks. Jätkatakse naabruskonna elanikele
huvipakkuvaid ning kogukonda ühendavaid sündmusi korraldavate asumiseltside ja
kodanikuühenduste toetamist. Jätkuvalt toetakse 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. Olulisel
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kohal on Tallinna kultuuripärandi hoidmine ja teadvustamine,
kultuurimälestiste
ja
miljööväärtuslikel hoonestusaladel paiknevate hoonete korrashoiu ja säilimise tagamine ning
ajaloolise linnaruumi ning elukeskkonna väärtustamine. Jätkatakse kultuurimälestiste
restaureerimise toetamist ning kultuuriväärtuslike objektide täiendavat tähistamist.
Kultuurivaldkonna investeeringute mahuks kavandatakse kokku 28,9 miljonit eurot.
Jätkub Tallinna Loomaaeda uue unikaalse atraktsiooni "Pilvemets" loomine eesmärgiga
suurendada külastatavust madalhooajal läbi uue rahvusvaheliselt atraktiivse pereatraktsiooni
rajamise. Alustatakse ka uue ekspositsiooniala – Tiigriorg – ehitust. Alustatakse loomaaiale uue
laohoone ja söödaköögi rajamist, renoveeritakse troopikamaja kommunikatsioonid ja uuendatakse
paksunahaliste majas asuva ninasarvikute ekspositsiooni põrandad. Tallinna Botaanikaaias viiakse
lõpule botaanikaaia külaliste parkla laiendamine ja vetesüsteemi rekonstrueerimine. Jätkatakse
väliekspositsiooni (alpinaarium, rosaarium, salikaarium) rekonstrueerimisega ning vana
administratiivhoone, sh talveaia kohandamist külastuskeskuseks. Jätkatakse viie tuntud riigi- ja
kultuuritegelase – G. Ots, K. Päts, J. Kross ja S. Dovlatov – mälestusmärkide rajamise
ettevalmistustöödega ning kavas on J. Krossi, S. Dovlatovi ja M. Gandhi mälestusmärgi
püstitamine. Lisaks traditsioonilistele muinsuskaitsealastele investeeringutele jätkatakse Skoone
bastioni korrastamisega ja Dominiiklaste kloostri kompleksi renoveerimisega.
Jätkatakse Tallinna Linnateatri IX kvartali ehitustöödega ning viiakse läbi tehnika- ja
sisustushange. Tallinna Keskraamatukogus jätkatakse raadiolaineid kasutava tehnoloogia ehk
raadiosagedustuvastuse RFID tehnoloogial põhineva iseteenindusliku raamatute laenutus- ja
tagastussüsteemi hankimist. Jätkatakse Vene Kultuurikeskuse remonttöödega, sh renoveeritakse I
ja II korruse grimmiruumide ventilatsioonisüsteem ja lava põrand, parendatakse akustikat,
soetatakse elektritõstukitega lavakardinad ja teostatakse muid väiksemaid remonttöid. Tallinna
Linnamuuseumis alustatakse Peeter I majamuuseumi hoone konserveerimist ja ekspositsiooni
uuendamist, Kiek in de Köki kindlustustemuuseumi ruumides eksponaatide säilitustingimustele
vastava ekspositsioonilahenduse projekteerimist ja loomist kliimavitriinidesse. Jätkatakse
Lastemuuseumi Miiamilla fassaadi remonttöid ja ekspositsiooni uuendamist. Suurendatakse
Bastioni käikude turvalisust lisavalgustuse ja valvekaamerate paigaldamisega. Tehakse
ettevalmistusi Tallinna Kirjanduskeskusele Mati Undi muuseumi ruumide soetamiseks. Jätkatakse
Mustpeade Maja restaureerimistöödega. Sihtasutusele Tallinna Lauluväljak nähakse ette toetus
videovalve- ja läbipääsusüsteemide kaasajastamiseks, peamaja remonttöödeks, pargihalduseks
vajaliku tehnikapargi uuendamiseks ja interaktiivse ajalooseina rajamiseks Mäe alale. Valmib
Maarjamäe memoriaali korrastamise projekt. Viiakse lõpuni Nõmme Kultuurikeskuse fassaadi
renoveerimine ja Kopli Püha Jüri kabeli taastamise ja memoriaalala kujundamise ehitustööd.
Kultuurivaldkonna asutuste remonttööde ja soetuste reserviks on kavandatud 250 tuhat eurot, mille
arvelt on võimalik katta väiksemamahulisi töid mitmetes kultuurisasutustes.
Spordi ja liikumisharrastuse valdkonna tegevuskuludeks on kavandatud kokku 19,1 miljonit eurot.
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.
2022. aastal nähakse linna spordiasutustele ette täiendavad vahendid palgavahendite kasvuks
vähemalt 5% võrra.
Spordi ja liikumisharrastuse valdkonna investeeringute mahuks kavandatakse kokku 9,6 miljonit
eurot.
Jätkatakse Kadrioru staadioni tervikrenoveerimisega. 2022. aasta alguses lõppevad projekteerimistööd ning alustatakse I etapi ehitustöödega. Samuti viiakse läbi Tallinna Spordihalli
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kergejõustikuhalli ehitushange ja alustakse ehitustöödega.
Täiendatakse
Tondiraba
Spordikeskuse peaareeni valgustust tagamaks vajalikud nõuded rahvusvaheliste teleülekannete
läbiviimiseks, uuendatakse jäähooldustehnikat ja tehakse muid väiksemaid remonttöid. Rajatakse
jalgpallihall Punane tn 69 staadionile. Jätkatakse rulapargi projekteerimist ja rajamist Kristiine
linnaosas. Teostatakse Kristiine Spordimaja soojustamine ja fassaaditööd. Jätkatakse Ilmarise
ekstreemspordiväljaku uuendamisega. Sportmängude harrastamiseks rajatakse kunstmurukattega
miniväljak Sõle Spordikeskuse juurde. Teostatakse Glehni pargi terviseraja valgustite asendamine
LED valgustitega. Laiendatakse linna terviseradu ja hooldatakse olemasolevaid. Spordivaldkonna
asutuste remonttööde ja soetuste reserviks on kavandatud 300 tuhat eurot, mille arvelt on võimalik
katta väiksemamahulisi töid mitmetes spordiasutustes.
Sotsiaalhoolekande valdkonna tegevuskuludeks on planeeritud 66,3 miljonit eurot.
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.
2022. aastal osutatakse senisest suuremas mahus riigi poolt rahastatavat hoolekandeteenust
psüühiliste erivajadustega inimestele, seda võimaldab Tallinna Vaimse Tervise Keskuse Mai tn 23
hoone kasutusele võtmine. Jätkatakse erivajadusega inimeste eluruumide kohandamist Euroopa
Regionaalfondi meetmest saadava välisrahastuse toel, lisaks suurendatakse linnaeelarvelise
puuetega inimestele mõeldud eluruumi kohandamise hüvitise mahtu. Isikliku abistaja teenuste
osutamiseks kavandatud vahendid võimaldavad tõsta teenuse tunni hinna seniselt 4,66 eurolt 5,66
eurole ning suurendada teenuse osutamise mahtu, mille tulemusena parandatakse oma kodus elava
sügava ja raske puudega liikumis- või nägemisabivahendit kasutava täisealise inimese iseseisvat
toimetulekut igapäevaelus. Eakate hoolekandes on võimalik 2022. aastal suuremas mahus osutada
omastehooldaja asendusteenust ja sotsiaalvalve teenust, mis võimaldavad inimestel elada
võimalikult kaua omas kodus.
Tallinna Laste Turvakeskuses osutatakse 2022. aastal noorte tugiprogrammi, kus planeeritakse
teenindada 150 eesti- ja venekeelset noort vanuses 13-18 aastat ning mille eesmärk on pakkuda
noortele ja peredele traumateadlikku terviklikku lähenemist. Kompleksteenuste eesmärk on aidata
noortel taastuda psühhiaatrilisest haigusloost, pakkuda ressurssi kriisiga toimetulekuks, arengu ja
iseseisvuse kasvatamist, ennetada suitsiidi, jõuda isoleeritud nooreni ning taasaktiveerida
haridusteekond. Tallinna Perekeskuses võetakse kasutusele uue peresid võimestava teenusena
perepõhise lühisekkumise Pere Lahendusring, mis aitab raskuste ilmnemisel toetada peresid
võimalikult vara ning ennetada probleemide süvenemist ja negatiivseid tagajärgi lastele. Järgmise
aasta eelarvesse on kavandatud vahendid lähisuhtevägivalla ja laste väärkohtlemise ennetamiseks
ning psühholoogilise nõustamise ja teraapia kättesaadavuse parandamiseks. Koroonakriisi tõttu on
märkimisväärselt suurenenud psühholoogilist abi vajavate inimeste arv, eriti sotsiaalsfääris ja
meditsiinivaldkonnas töötavatele inimestele, seetõttu nähakse ette 2022. aasta eelarvesse
täiendavad vahendid kriisiabiks. Ette on nähtud ka vahendid sotsiaalvaldkonna töötajate
psühholoogiliseks nõustamiseks Tallinna linna asutustes, sest valdkonnas töötavad inimesed
näevad oma töös tihti äärmist vaesust ja hooletusse jätmist, alkoholiprobleeme, vaimset ja füüsilist
vägivalda jne. Aastatega on kasvanud vajadus sõltuvus- ja psüühikahäiretega isikute
resotsialiseerimise
tõhustamiseks,
olukorra
parandamiseks
luuakse
2022.
aastal
sotsiaalmajutusüksustesse 4,5 argioskuste juhendaja töökohta. 2022. aasta algusest luuakse
Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juurde eestkoste sektor, mis hakkab tsentraalselt tegelema Tallinna
linnas eestkostel olevate isikute üle eestkoste teostamisega tagamaks eestkostetavatele ühtlustatud
kvaliteediga eestkoste teostuse ja igapäevaelu korraldamise.
Tallinna linn maksab üks kord aastas toetust pensionäridele hinnatõusu kompenseerimiseks, mille
toetuse määr 2022. aastal tõuseb seniselt 125 eurolt 150 eurole ning toetust puudega lapsele, mille
määr seniselt 100 eurolt tõstetakse 125 eurole. Senine ranitsatoetus muudetakse alates 2022. aasast
õppeaasta alguse toetuseks, sest laieneb toetuse saajate sihtgrupp, sest toetust hakatakse maksma
lisaks esimesse klassi astujatele ka neile, kes jätkavad põhi- või keskhariduse omandamisega või
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õpib kutseõppe tasemeõppes, kuid mitte kauem kui 19-aastaseks saamiseni. Põhikooli esimesse
klassi minejatele jääb kehtima senine toetusemäär 320 eurot ning ülejäänud sihtgrupile 50 eurot.
Samuti jätkatakse 2022. aasta maikuu lõpuni esimese haiguspäeva hüvitise maksmist.
Sotsiaalhoolekande valdkonna investeeringute mahuks kavandatakse kokku 10 miljonit eurot.
2022. aastal valmivad Iru Hooldekodu õenduskodu ja Lasnamäe Sotsiaalkeskuse uue hooned.
Lammutatakse Tallinna Tugikeskuse Juks hoone vana korpus ja alustatakse uue korpuse
ehitustöödega. Alustatakse uue sotsiaalmajutusüksuse rajamisega aadressile Punane tn 48a.
Lõpetatakse renoveerimistööd Tallinna Vaimse Tervise Keskuse Mai tn 23 hoones, Käo
Tugikeskuse lastekeskuse Käo tn 53 hoones ning Tallinna Lastekodu imikute ja erivajadustega
laste majas Sõpruse pst 248. Uute objektidena lisanduvad Käo Tugikeskuse Pae keskusele
Võidujooksu tn 18 uue hoone projekteerimine ja ehituse alustamine, Tallinna Laste
Turvakeskusele Rivi tn 3 kinnistule 2 hoone projekteerimine, Tallinna Lastekodule
miljööteraapiakodu jaoks moodulmaja ehitamine ning kahele Nõmme perele uute pereruumide
soetamine. Alustatakse Tallinna Perekeskusele Asula tn 11 pööningu väljaehitamist ja
üldseisukorra parandamist. Samuti nähakse ette vahendid linna asutuste ligipääsetavuse
parendamiseks ning muudeks linna sotsiaalhoolekandeasutuste vajalikeks remonttöödeks ja
soetusteks.
Tervishoiu valdkonna tegevuskuludeks on planeeritud 18 miljonit eurot.
Tervishoiuvaldkonnas on eesmärgiks tallinlaste hea tervis ja võimelisus ennast realiseerida
sidusas, sotsiaalset kindlustunnet pakkuvas ja ökoloogiliselt tasakaalus linnas. 2022. aastal
jätkatakse edukalt käivitatud lastele arsti koduvisiitidega, mille raames saab vanem kutsuda
ägedate haigussümptomitega lapsele arsti koju juhul, kui tal ei ole võimalik lapsega perearsti
juurde minna. Samuti on tagatud linna eelarve kaasabil ööpäevaringse koduõendusteenuse
osutamine Iru Hooldekodus elavatele klientidele. Tagatud on ravikindlustusega hõlmamata
isikutele ravikulude katmine ja laste visiiditasust vabastamine. Nähakse ette vahendid Tallinna
Haiglale projekteerimise ja hankekulude katteks ning haigla võrguvaldajatega (Tallinna Vesi,
Elering, Elektrilevi, Utilitas) koostöö alustamiseks.
Tervishoiu valdkonna investeeringuteks nähakse ette 14,4 miljonit eurot. 2022. aastal jätkatakse
uue linnahaigla ehitust ettevalmistavate projekteerimistöödega. Samuti nähakse ette vahendid
Tallinna Kiirabile investeeringuteks, sh meditsiinivarustuse soetamiseks.
Ettevõtluskeskkonna valdkonna tegevuskuludeks on planeeritud 2,4 miljonit eurot.
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.
Ettevõtluse valdkonnas toimub potentsiaalsete, alustavate ja tegutsevate ettevõtjate nõustamine ja
informatsiooni andmine, koolituskursuste korraldamine, ettevõtlikkuse ja innovatsioonivõimekuse
edendamine, uute ärimudelite tekke toetamine, ettevõtete konkurentsivõime tõstmine ning
koostöövõrgustike
tekke
soodustamine.
Samuti
pööratakse
tähelepanu
Tallinna
ettevõtluskeskkonna ja investeerimisvõimaluste tutvustamisele messidel ja seminaridel,
ärivõimaluste tutvustamisele veebide ja digimeedia vahendusel, kontaktvõrgustiku arendamisele
nii Eesti siseselt kui ka väljaspool Eestit. Muuhulgas keskendutakse targa linna temaatikale, sh
uute nutikate lahenduste, ärimudelite tekke ning nende rakendamise hoogustamisele avaliku ja
erasektori koostöös. Samuti nähakse ette vahendid targa linna innovatsiooniprojektide
läbiviimiseks.
Turismi arendamisel on oluline tegeleda kolme olulise valdkonnaga: Tallinna kui ligitõmbava
puhketurismi ja konverentsi- ning motivatsioonireiside sihtkoha rahvusvahelise tuntuse
tõstmisega; linna avastamiseks ja meeldejäävaks külastuskogemuseks tingimuste loomisega ning
turismi kestliku ja andmepõhise arendamisega. 2022. aastaks on planeeritud tegevused, mis
aitavad kaasa ülemaailmsest pandeemiast tingitud kriisi langenud turismi taastamisele.
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Turundustegevused suunatakse sihtturgudele, kust taastumine on kõige kiirem ning
ligipääsetavus kõige lihtsam ning sihtgruppidele, kelle reisivalmidus on kõige kõrgem. Jätkatakse
turundustegevustega siseturul, et aktiveerida eestimaalasi Tallinna avastama. Tallinna kui
kultuurilinna tutvustamisel ja turustamisel on oluline osa Tallinna linnapiletil ehk Tallinn Card’il.
Osaletakse rahvusvahelise turismisihtkohtade jätkusuutlikkust hindavas ja arendavas Global
Destination Sustainability Index’i programmis. Kogemuste ja parimate praktikate vahetamiseks
ning turismisihtkoha tutvustamiseks osaletakse rahvusvaheliste turismiorganisatsioonide töös.
2022. aastal toetatakse MTÜ-d Revali Raeapteegi Muuseumiühingu Tallinna Raeapteegi 600
juubeliaasta tegevuste läbiviimiseks ning MTÜ-d Eesti Disainikeskus konkursi Euroopa
Disainiauhinnad (European Design Awards) korraldamiseks. 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 39,5 miljonit eurot.
Teerajatiste korrashoiu raames korraldab Keskkonna- ja Kommunaalamet Tallinna linna teede,
sildade, viaduktide, kõnniteede, truupide ning muude tee- ja hüdrorajatiste säilitusremondi
teostamist, et võimaldada ohutut liiklemist Tallinna tänavatel.
Teerajatiste puhastamise raames korraldab Keskkonna- ja Kommunaalamet heakorratöid kõigil
linna omandis olevatel põhitänavatel, parklates, eraldiseisvatel jalgratta - ja jalgteedel, teemaal
asuvatel haljasaladel, jalakäijate tunnelites ning ühistranspordipeatuste ootealadel.
Linnaosavalitsused korraldavad hooldustööde teostamist kõrvaltänavatel ja kvartalisisestel teedel.
Lisaks linna puhastamiseks vajaliku lisavõimekuse loomiseks on Tallinna Keskkonna- ja
Kommunaalameti hallatava asutuse Kadrioru Park koosseisu loodud eraldi 18 liikmeline 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.
Jätkuvalt tagatakse linna kõigi ca 68 000 valgusti normaalrežiimil töötamine. Kasutatakse nn
rohelist elektrit ning jätkub naatriumvalgustite asendamine LED valgustitega. Amet hooldab ca
43 800 tänavavalgustusmasti. Hoolduse käigus liiklejate ohutuse tagamiseks vahetatakse välja
amortiseerunud tänavavalgustusmastid. Alates novembrist linna kaunistava dekoratiivvalgustuse
jooksvateks kuludeks ja uute valgustite paigaldamiseks nähakse ette 1 330 000 €. Traditsiooniliselt
korraldatakse Valgusfestivali, mis on laienenud neljapäevaseks ülelinnaliseks festivaliks „Valgus
kõnnib“.
Teede ja tänavate valdkonna investeeringuteks kavandatakse 67,7 miljonit eurot.
Rõhuasetus on oluliste liiklussõlmede rekonstrueerimisel ning tänavate, sildade ja viaduktide
kapitaal- ja taastusremondil. Lisaks arendatakse kergliiklusteid, rajatakse fooriobjekte ja
nüüdisajastatakse tänavavalgustust. Jätkatakse Peterburi tee (valmib 2022.a. esimeses pooles) ning
Ülemiste terminali ja Vanasadama vahelise trammitee rekonstrueerimise projekteerimisega.
Jätkatakse projektdokumentatsioonide koostamisega objektidele, mille ehitustöödega alustatakse
järgnevatel aastatel, sh suuremahulisemad projekteerimistööd on Koidu tn, Õie tn (Vabaduse pst Pärnu mnt), Ristiku tn, Kadaka tee (Mustamäe tee - Ehitajate tee), Maleva tn ja Sepa tn, Linnu tee
(Sõpruse pst - Mustamäe tee), Tööstuse tn (Soo tn - Vana-Kalamaja), Raekoja plats.
Suuremaid kapitaalremondi- ja rekonstrueerimistöid teostatakse Peterburi teel (I etapp lõigus Väo
liiklussõlm – J. Smuuli tee), Rannamõisa teel (Lõuka tn - Tiskre oja sild II etapp), Jõe ja Pronksi
tänavatel, Paldiski maanteel (Haabersti ristmik - Tähetorni tee), Liivalaia tänaval, Tulika tänaval
(Endla tn – Sõle tn), Ussimäe teel ja Priisle teel koos ristmiku rekonstrueerimisega, Rahu teel
(Laagna tee - Ussimäe tee II etapp) ning Vana-Kalamaja tänaval.
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Lisaks rekonstrueeritakse ühistranspordipeatusi ja –radasid, remonditakse sildu ja viadukte ning
rajatakse turvalise liiklemise tagamiseks teekünniseid. Jätkatakse kvartalisiseste teede
remonttöödega linnaosades, milleks on kavandatud 6,5 miljonit eurot.
Tallinna rattastrateegia 2018-2028 elluviimise raames jätkatakse Lasnamäe rattatee ühenduse
kesklinnaga II etapi töödega ja Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala terviseraja II etapi rajamise
ehitustöödega ning Poska tänava rattateede pikendusega Reidi teeni. Jalgrattateede rajamine on
kavandatud Tööstuse tn rekonstrueerimisel Soo tn - Kopli tn lõigus, Endla tänaval (Mustamäe tee Kaarli pst) ja Vabaduse väljaku ja Endla tänava ristmikul. Jätkatakse rattaparklate võrgustiku
laiendamisega. Rattastrateegia investeeringute elluviimiseks 2022. aastal nähakse ette üle 5 mln €.
Jalakäijate ja kergliiklejate turvalisuse tagamiseks jätkatakse Endla tn raudteeviadukti alla
jalakäijate tunnelite rajamisega, lisaks Paldiski mnt, Kotka tn ja Tehnika tn vahelise ja Pääsküla
raudteejaama raudteealuste käigutunnelite rajamisega.
Jätkatakse tänavavalgustuse üleviimist LED valgustitele ja fooride üleviimist LED fooridele.
Jalakäijate ja teiste liiklejate turvalisuse suurendamiseks jätkatakse programmiga "Turvaline
ülekäigurada", mille käigus rajatakse foorisüsteeme. Paigaldatakse LED valgustid parkidesse ja
lasteaedade õuealadele.
Liikluskorralduse täiustamiseks vajaliku info saamiseks on kavandatud täiendavate
liiklusloendusandurite paigaldamine. Jätkatakse ka liiklusmärkide, fooride ja viitade ning nende
kandurite uuendamist.
Linnamajanduse valdkonna tegevuskuludeks on planeeritud 28,8 miljonit eurot. Valdkonna fookus
on munitsipaal- ja sotsiaalelamute arendamisel ning korteriühistute toetusmeetmetel.
Korterelamute energiatõhususe suurendamiseks nõustatakse korteriühistuid ning korraldatakse
neile koolitusi ja koostatakse tugimaterjale kliimamuutustega seotud riskidest ja võimalustest
nendega toime tulla. 2022. aastal lisanduvad traditsiooniliste korteriühistute toetustele „Hoovid
korda“ ja „Fassaadid korda“ uue toetusena rohepöörde toetus. Uue meetmega toetatakse nende
kulutuste katmist, mis tulenevad rohepööret soodustavate uuenduslike lahenduste (näiteks
päikesepaneelid rõdudele, vett läbilaskvad katendid, vertikaalhaljastus, parklate rohestamine,
sademevee kasutamise lahendused jne) rajamist. Lisaks toetatakse korteriühistuid rattataristu
arendamise eesmärgil rattamajade ehitamiseks vastava toetusega. Jätkatakse projekti
„Korteriühistute kompetentsikeskus“ tegevustega, 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. Lisaks korteriühistute hoonete ja nende
õuealade korrastamiseks antavatele toetustele jätkatakse 2022. aastal korteriühistute juhtide
koolitustoetusega.
2022. aastal toetatakse Tallinna Linnahalli Aktsiaseltsi hoone rekonstrueerimise riigihangete
ettevalmistamiseks ja korraldamiseks.
Tallinna Linnavaraameti haldamisel olevate hoonete arv on kasvanud alates 2020. aasta II
poolaastast 32% (lisandunud on 55 hoonet). Kinnisvaraportfelli mahu kasvuga seoses on oluline
läbimõeldult planeerida kinnisvara korrashoiu teenuseid ja hoonete parendamiseks vajalikke
ehitusinvesteeringuid. Ehitusinvesteeringute mahu kasvamisel on muutunud järjest olulisemaks
ühtlase ehitustehnilise kvaliteedi tagamine ning selle süsteemne tõstmine projektide üleselt.
Ehituse, hangete ning kinnisvara korrashoiu valdkondade sidustamiseks ja koostöö paremaks
korraldamiseks luuakse Tallinna Linnavaraameti koosseisu 2022. aastal 4 uut töökohta.
Linnamajanduse valdkonna investeeringuteks kavandatakse kokku 12,5 miljonit eurot.
Kliimakava näeb ette munitsipaalhoonete kliimakindla moodulrenoveerimise katseprojekti
elluviimise. 2022. aastal alustatakse moodulrenoveerimise pilootprojektiga, mille käigus Energia
tn 13 elamule rekonstrueeritakse fassaad ja tehnosüsteemid. Alustatakse Põhja-Tallinnasse Vasara
tänavale kahe sotsiaalmaja ehitamist eluruumi taotlejana arvele võetud isikutele. Salme
Kultuurikeskusele ehitatakse parema ja mugavama lavateeninduse tagamiseks tagumine sissepääs.
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Nähakse ette vahendid kliimakavas ette nähtud energia varustuskindlustuse suurendamiseks
kohaliku päikeseelektri tootmise teel päikesepaneelide paigaldamiseks munitsipaalhoonetele
katusekonstruktsioonide ekspertiiside tellimiseks ning päikesepaneelide paigaldamiseks.
2022. aasta eelarves nähakse ette sihtotstarbeline investeeringutoetus Sihtasutusele Tallinna
Ettevõtlusinkubaatorid uute ruumide rekonstrueerimiseks aadressil Poldri tn 3. Hoonet hakkab
kasutama Tallinna Loome- ja Ringmajanduskeskus, mis on tulevikus osa Tallinna ringmajade
võrgustikust.
Samuti nähakse ette vahendid linnamajanduse valdkonna muudeks vajalikeks remonttöödeks ja
soetusteks.
Linnatranspordi valdkonna tegevuskuludeks on planeeritud 113,3 miljonit eurot. 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 2022. aastal ühekordset toetust maksimaalselt 2
miljonit eurot.
2022. aastal jätkuvad tegevused välisrahastusega projektides. Projektii CitySCAPE eesmärgiks on
uurida ja testida linnade multimodaalse transpordi küberturvalisust. Projektis „Infovahetuse
platvorm ühis- ja nõudepõhise transpordisüsteemi haldamiseks“ testitakse nõudluspõhist
transpordi terviksüsteemi alates reisija koduuksest kuni pealinna transpordi sõlmpunktidesse nagu
Ülemiste transpordisõlm ja Tallinna sadam ja edasi üle mere Helsingisse.
Linnatranspordi valdkonna investeeringuteks kavandatakse 42,8 miljonit eurot, sh nähakse ette
vahendid uute trammide soetamiseks esimese sissemakse tegemiseks ja 150 uue gaasibussi
soetamiseks. Jätkatakse ühistranspordipeatustesse ootekodade ja reaalajainfotabloode
paigaldamist. Jätkatakse mobiilsete fooriobjektide rajamisega. Jätkuvad Aegna sadama
süvendustööd.
Keskkonnakaitse ja
21,7 miljonit eurot.

heakorra

valdkondade

tegevuskuludeks

on

planeeritud

kokku

9. septembril 2021 Lahtis toimunud mainekal Euroopa rohelise pealinna võistlusel valis
rahvusvaheline žürii Tallinna Euroopa roheliseks pealinnaks 2023. Kuna tiitliga kaasneb väga suur
vastutus, on Euroopa Rohepealinna (ERP) edukaks läbiviimiseks vaja ettevalmistustega alustada
juba 2022. aastal. Sellel otstarbel luuakse Tallinna Strateegiakeskuse strateegilise planeerimise
teenistuse alla Euroopa Liidu ja väliskoostöö 14 liikmeline osakond. 2022. aastal on kavandatud
korraldada vähemalt 5 suuremat rahvusvahelist Rohepealinna üritust (EU Green Week:
Tallinn International Seminar on Green Governance, Conference Global Goals for Cities, Tallinn
GreenEst Summit, TMW Roheteemade kõrvalprogramm, PÖFF rohefilmide programm jms).
2022. aastal valmistatakse Euroopa Rohepealinn 2023 videod, esitluse visuaal ning muud
kommunikatsiooni- ja turundusega seotud materjalid. Rahvusvahelise rohejuhtimise keskuse
kontseptsiooni väljatöötamiseks kaasatakse väliseksperte, samuti peavad Tallinna esindajad
aktiivselt osalema nii ERP võrgustiku-, kui Eurocities valdkondlike töögruppide töös ning
tutvustama Tallinna Euroopa Rohepealinna plaane erinevatel rahvusvahelistel üritustel. Nähakse
ette vahendid ühe ERP 2023 lipuprojekti (GreenTwins) raames Tallinn City Hub loomiseks
(ruumide remont, tehnika soetamine) ning ametite planeeritud keskkonna- ja ringmajanduse-alaste
ürituste korraldamise osaliseks toetamiseks.
Kavas on viia läbi uuringuid ja seireid ning keskkonnahoiu ja keskkonnakorralduse tegevusi, mis
on suunatud linnakeskkonna seisundi parandamisele, teostatakse projekte, mis on suunatud
linnalooduse seisundi parandamisele. Panustatakse toimiva rohevõrgustiku ning jäätmekäitluse
edendamisse. Hooldatakse linna parke, haljasalasid ja metsi, mis on oluline linlastele kvaliteetse
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avaliku linnaruumi tagamiseks. Linna ilme parandamiseks paigaldatakse 330 mahukat
lillevaasi peamagustraalidele, mis on suvelillede kujunduskontseptsiooni „Tervistavad lilled“
üheks osaks.
Lisaks Harju tn, Pirita Spordikeskuse, Nõmme ja Mustamäe (uueks asukohaks on Männipark)
uisuväljakutele hooldatakse ka uut väliliuväljakut Lasnamäel, Tondiraba pargis. Senisest enam
tähelepanu pööratakse linna lastemänguväljakute rajamisel erivajadustega lastele mõeldud
mängualadele.
Hooldatakse
koerte
jalutusväljakuid,
korraldatakse
elektroonilise
lukustussüsteemiga jalgrattaparklate teenuse osutamist. Jätkatakse kogukonnaaedade ja
õppeaedade rajamisega erinevates linnaosades linnapõllumajanduse tegevuste raames.
Korraldatakse lemmikloomade registreerimist uues Tallinna lemmikloomaregistris ning hulkuvate
loomade püüdmist Tallinna linna territooriumil. Kalmistuteenuste kvaliteedi parandamiseks on
kalmistuteenuste osutamine koondatud linnas ühte kohta ning kõiki matuseteenuseid ja kalmude
hooldamise teenuseid vormistatakse nüüd Siselinna uues kalmistuhoone tavandimajas aadressil
Toonela tn 7.
2022. aastal jätkuvad tegevused välisrahastusega projektides. Projekti „Rohelinnad –
GoGreenRoutes“, eesmärgiks on elanike tervisekäitumine ja linnaliiklusest tulenevate negatiivsete
keskkonnamõjude leevendamine koostöös kogukonnaga haljastuslike lahenduste rakendamise ja
rohelise infrastruktuuri arendamise kaudu. Selleks rakendatakse pilootaladel (Tallinnas on see
Vormsi park), terviklikku lähenemist uute (rohe)lahenduste kavandamisel ja piloteerimisel nii
investeeringute, uuringute, digilahenduste kui ka kogukondlike tegevustena.
Projekti „CoastNet LEFE- rannikuelupaikade taastamine“ eesmärk on väärtuslike
rannikukoosluste seisundi parandamine läbi tervikliku majandamise ning linnaelanike teadlikkuse
suurendamine ja külastustaristu parandamine. Projekti käigus taastatakse Paljassaare hoiuala ning
Aegna saare maastikukaitseala väärtuslikud kooslused, mis aitavad tagada mitmete linnu- ja
taimeliikide püsimajäämise Tallinnas.
Pääsküla prügila suleti 2006. aastal, kuid selle sulgemise käigus rajatud seirekaevud on hakanud
sisse vajuma ning vajavad edasise keskkonnaseire teostamiseks olemasolevate remonti või uute
rajamist. 2022. aastal tellitakse prügila uuring selgitamaks võimalikku järelhoolduse perioodi
kestvust ja prügilale edaspidiste kasutusvõimaluste leidmist. Pööratakse senisest enam tähelepanu
biojäätmete tekkekohal liigiti kogumise või tekkekohal ringlusse võtmisega vastavalt
jäätmeseaduses kehtestatud nõuetele. 2022. aastal on kavandatud toetada üksikelamute,
paarismajade ja kuni 4 korteriga korteriühistute elanikke biojäätmete kompostimiseks tekkekohal
sobivate kompostrite soetamisel. Tallinna vanalinna elanike tarbeks rajatakse linnamüüri ümber
avalike pakendipunktide (10 asukohta, igas 3 jäätmemahutit) võrgustik. Mereprügi vältimise ja
vähendamise tagamiseks kavandatakse esmakordselt 2022. aastal korraldada Läänemere päeva
(26. augustil) raames mere äärsed koristustalgud.
2022. aasta jaanuaris avatakse Tallinnas 4 asukohas (Pae tn 19, Läänemere tee 12, Haabersti
liiklussõlm ja Mustjõe tn 40) operaatoritega mehitatud ohtlike jäätmete kogumispunktid. Elanikelt
jäätmejaamades tasuta vastu võetavate aia- ja haljastujäätmete kogused on märkimisväärselt
suurenenud ning olemasolevate mehhanismide efektiivsemaks kasutamiseks vajatakse täiendavat
tööjõudu. Alates 01. aprillist 2022 on Tallinna jäätmejaamad avatud 7 päeval nädalas, et kõik
inimesed, kes soovivad jäätmeid ära anda, seda teha saaksid. Töömahu suurenemise tõttu luuakse
Tallinna Jäätmekeskuse isikkoosseisu uued töökohad.
Heakorra ja keskkonnakaitse investeeringuteks kavandatakse 19,2 miljonit eurot.
Jätkatakse parkide ja rohealade korrastamist ning lastemänguväljakute ehitust ja rekonstrueerimist,
milleks on kokku ette nähtud ligi 8,5 miljonit eurot. Mahuliselt suurimateks töödeks on Õismäe
tiigiala ja purskkaevu renoveerimine, Harku järve rannaala korrastamine, Juudi kalmistupargi
rajamine ja Putukaväila ehitus. Rajatakse Järveotsa promenaad, turg ja näituste ala ning Kass
Augusti promenaad Kopli tänavale. Jätkatakse lastemänguväljakute ehitamisega, suuremad on
Lasnamäel Seli metsa peremänguväljak ja Vabaduse pargi koguperemänguväljak.
Rekonstrueeritakse Põhja-Tallinnas Vana-Kalamaja ja Karjamaa pargi mänguväljakuid, Õismäe
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tee 22a, Cederhelmi pargi, Räägu pargi mänguväljakuid ning laiendatakse Pirita tee
mänguala. Ehitatakse ja rekonstrueeritakse avalikke koerte jalutusväljakuid. Jätkuvad ka
kalmistute investeeringud. Rajatakse ja korrastatakse kalmistute teid, vee- ja kanalisatsioonitrasse
ning piirdeaedu ja väravaid. Jätkatakse Rahumäe kalmistu teenindushoone projekteerimise ja
ehitusega. Kadrioru Pargis on kavandatud Mere allee valgustuse ja Kadrioru lossi ees oleva
ringkanali valgustuse renoveerimine ning Jaapani aia silla, vaatepaviljoni projekteerimine ja
ehitamine. Suuremahuline investeering on majandushoone projekteerimine ja ehitamine aadressil
L. Koidula tn 34a.
Ringmajanduskeskuste ehitamiseks ja soetusteks nähakse 2022. aasta eelarves ette 2,8 miljonit
eurot. 2020. aasta lõpus alustati Tallinna linna ringmajanduskeskuste renoveerimisega, mille
tulemusel muutub jäätmete üleandmine elanikele veelgi atraktiivsemaks. Kavandatud on Mustjõe
40 ringmajanduskeskuse jaoks kinnise maja ehitus. Lisaks nähakse ette vahendid vanalinna
keskkonda sobivate konteinerite soetamiseks ja disainimiseks.
Tehnovõrkude valdkonna tegevuskuludeks on planeeritud 5,8 miljonit eurot. 2022. aasta
tegevussuundadeks on vee-ettevõtjatele sademevee puhastuse ning tulekustutusvee ja
tuletõrjehüdrantide hoolduse eest tasumine. Samuti on vahendid ette nähtud linna omandis olevate
torustike ja kraavide hooldustööde finantseerimiseks. Lisaks 2022. aastal on vaja uuendada
Tallinna linna Ühisveevärgi ja- kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2022-2033. Vahendid
nähakse ette kavast tulenevalt lahkvoolsete sademeveekanalisatsiooni süsteemide arendamiseks
vajalike üleujutuste ennetamise ja sademevee käitluse optimeerimise skeemide ja uurimistööde
koostamiseks.
Tehnovõrkude valdkonna investeeringuteks on kavandatud 2,4 miljonit eurot. Toimuvad
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitus, sh endiste peremehetute torustike rekonstrueerimine,
kanaliseerimiskava II etapi tegevused ja ühisvoolsete kanalisatsioonisüsteemide lahkvoolseks
viimine vastavalt ÜVVK arendamise kava 2022-2023 investeerimisprogrammile.
Avaliku korra valdkonna tegevuskuludeks on planeeritud 5,4 miljonit eurot. Munitsipaalpolitsei
Ameti tegevusteks on osalemine avaliku korra tagamisel, riikliku järelevalve teostamine avalikus
kohas käitumise üldnõuete üle, järelevalve teostamine linnavolikogu vastu võetud eeskirjade
täitmise üle, häiritud liikluse korral ajutine liikluse reguleerimine ja sisevalve üksuse ülesannete
täitmine Tallinna haldusterritooriumil.
Munitsipaalpolitsei Amet jätkab Tallinna 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.
Tallinna linna ööpäevaringe abitelefoni number 14410 on Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti
halduses. Jätkub linnakodanike nõustamine ning väljakutsetele operatiivne reageerimine
munitsipaalpolitsei pädevusse kuuluvate probleemide korral (valesti parkimine, hulkuvad loomad,
avalik kord jne) ning ka kommunaalmajanduse probleemide lahendamine (lumest koristamata ja
libedad kõnniteed, jääpurikad jne).
Linnaplaneerimise valdkonna tegevuskuludeks on planeeritud 5,2 miljonit eurot.
Linnaplaneerimise ameti püsieesmärk on jätkuvalt linna elanikele parema teenuse pakkumine ja
teenuste arendamine ning kvaliteetse inimkeskse linnaruumi loomine. Peamisteks linna tellimusel
koostatavaks detailplaneeringuks on Pikaliiva tn 69 ja lähiala detailplaneering, Pae tn 1 kinnistu ja
lähiala detailplaneering ja Varraku tn 14b kinnistu detailplaneering.
Linna tugiteenuste valdkonna tegevuskuludeks on planeeritud 56 miljonit eurot. Tulenevalt soovist
muuta linna asutuste tegevust efektiivsemaks ja arendada juhtimist korraldati osaliselt ümber alates
01.01.2021 mõnede linna ametiasutuste ja nende hallatavate asutuste töö. Peamised muudatused
oli linna Strateegiakeskuse loomine ja Linnakantselei reformimine.
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Tallinna Linnakantselei põhiülesanneteks on linnavalitsuse
liikmete
tööks
vajalike
organisatsiooniliste, majanduslike ja tehniliste tingimuste tagamine, keskselt linna õigusküsimuste
koordineerimine ja linna õigusaktide õiguspärasuse, sisekontrollisüsteemi toimimise ja
asjaajamiskorralduse tagamine ning Tallinna linna esindamine kõrgeimal tasemel välissuhtluses,
rahvusvahelistel konverentsidel jm üritustel, partnerlinnade ja rahvusvaheliste organisatsioonide
töös.
Linna tugiteenuste investeeringuteks on kavandatud 0,5 miljonit eurot, sh Tallinna Linnaarhiivi ja
Linnavolikogu Kantselei remonttöödeks ja soetusteks, kinnisvararegistri arendamiseks ning
muudeks linna administratiivhoonete investeeringuteks.
Linna üldkuludes nähakse ette vahendid linna rahahaldusega seotud finantskuludeks ning linna
reservfondiks, sh 1 miljon eurot COVID-19 viiruse leviku ennetamise ja tõkestamisega kaasnevate
kulude katmiseks. Linna tööjõukulude reservis kavandatakse linna asutuste palkade
korrigeerimiseks 2022. aastal 6,43 miljonit eurot.
Linna asutuste tööjõukulud
Tööturuolukorrast tulenevalt suurendatakse kõigi linna ameti- ja hallatavate asutuste töötasufondi
vähemalt 5% kokku summas 10,3 miljonit eurot. 2022. aastaks nähakse haridusasutustele ette
täiendavad vahendid palgavahendite kasvuks vähemalt 5% võrra, sh tagatakse õpetajate ja
tugispetsialistide palga alammäärade tõus 1315 €-lt 1412 €-le ehk 7,3% võrra ja lasteaedade
õpetaja abide palga alammäära tõus 750 €-lt 850 €-le ehk 13,3% võrra aasta jooksul. Suuremad
muudatused kavandatakse ka noorsootöötajate palga alammääras, mis kasvab 1000 €-lt 1100 €-ni
(kasv 10%) ja Tallinna Loomaaia teenistuskohtadel, kus palk on alla 1000 € (kasv 13%). Alates 1.
jaanuarist 2022 kasvab alampalk 584 €-lt 654 €-ni (tõus 12%). Analoogiliselt riigiasutustega
kavandatakse linnas kõrgharidusega kultuuritöötajate palga tõusu 1300 €-lt 1400 €-ni (kasv 7,7%).
Enam kui 5% kasvab töötasu Keskkonna- ja Kommunaalameti inseneri kvalifikatsiooni nõudvatel
teenistuskohtadel. Samuti kavandatakse palgakasv Strateegiakeskuse, Transpordiameti,
Linnaplaneerimise Ameti ja Linnavaraameti põhivaldkonna ametikohtadel, kus palgatase sarnase
sisu ja keerukusega töödel on turu palgatasemest madalam. Kadrioru Pargis vähendatakse sarnaste
tööde palgavahesid, mis olid tekkinud Kadrioru Pargi ja Tallinna Kalmistute liitmisel.
Teenistuskohtade arv ametiasutustes kasvab 2022. aasta lõpuks võrreldes käesoleva aasta lõpuga
76,3 koha võrra. Arvuliselt suuremad muudatused toimuvad seoses Tallinna 2023. aasta Euroopa
roheliseks pealinnaks saamisega, mille tõttu luuakse Strateegiakeskusesse täiendavalt 10 uut
tähtajalist teenistuskohta. Orkestri liikumisega Politsei- ja Piirivalveametist Tallinna
Munitsipaalpolitsei Ametisse lisandub 34 täiendavat teenistuskohta. Tagamaks pädev eestkoste
linna eestkostetavatele luuakse Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametisse tsentraalselt toimiv
eestkostesektor, millega on seotud 9 uut teenistuskohta.
Finantseerimistegevus
2022. aastal on kavas linna investeeringute finantseerimiseks kaasata laenuvahendeid summas kuni
90 miljonit eurot, sh 30 miljonit eurot 2021. aastaks kavandatud kuid välja võtmata jäävast laenust.
Samuti suunatakse eelarve kulutuste katteks varasematel aastatel kogutud reservidest kuni 66,8
miljonit eurot. Laenude ja võlakirjade põhiosa tagasimakseteks on 2022. aastal kavandatud
16,2 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 2022. aasta lõpuks 32,3%, 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
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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 2. detsembril 2021. Linnaosakogudelt laekunud arvamused
koondatakse ning lisatakse eelarve eelnõu seletuskirjale.

Mihhail Kõlvart
Linnapea
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