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Volikogu esimehe pöördumine
Tallinna areng on viimastel aastatel olnud silmaga nähtav ja võib
liialdamata väita, et elu edenemine pealinnas on hoogu andnud kogu Eesti
kiirele arengule või koguni seda eest vedanud. Senise poliitilise praktika
taustal on Tallinnas olnud väga pikk stabiilse linnavõimu periood – see
algas Keskerakonna võimuletulekuga juba mitu kuud enne 2005. aasta
sügisel toimunud kohaliku omavalitsuse valimisi. Tuleb tunnistada, et
linna kestva arengu seisukohalt on see väga hea, sest lubab mitmeid
vajalikke algatusi ka lõpule viia.
Kõige üldisemad linna arengusuunad on määratletud strateegilise
dokumendiga „Tallinn 2025” ja linna arengukavaga aastani 2021. Seega
peaksime ka igapäevaotsuseid langetades enam kui tosin aastat ette
vaatama. Võib öelda, et Tallinnas suudeti majandustõusu aastaid
linnaelanike huvides hästi ära kasutada, pannes rõhku linnakeskkonna ning
laste kasvu- ja õppimistingimuste parendamisele, terviseedendusele, vaba
aja veetmise võimalustele jms.
Kui linna 2007. aasta eelarve kandis koondpealkirja „Tallinn hoolib”, siis vastas see päris täpselt strateegilistele
eesmärkidele ja aastaks kavandatud suuremate ettevõtmiste sisule. Eelarveraha kasutamist nähti varasemast märksa
enam ette laste, noorte perede ja teiste abivajajate heaks. Remonditöid tehti 2007. aastal ligikaudu sajas lasteaias ja
koolis, linnas lisandus kümneid uusi mänguväljakuid ja renoveeriti mitu spordiväljakut. Uuenduskuuri läbis Iru
hooldekodu eluhoone ja munitsipaalelamu Koplis. Jätkus kirikuhoonete restaureerimine ja valmisid mitmed
kultuuriobjektid. Korrastati parke, ehitati teid ja investeeriti ühistranspordi ajakohastamisse.
Loetelu kõigest 2007. aasta jooksul tehtust saaks väga pikk. Eraldi väärib küll nimetamist, et linnaeelarvest palka
saavate töötajate elu läks märksa paremaks ka seetõttu, et enamikul neist suurenes palk enam kui kümnendiku võrra,
sh näiteks õpetajatel koguni 18% ja kultuuritöötajatel 15%.
Kokkuvõtlikult võib öelda, et sel aastal oli Tallinna linnavõimu eesmärgiks kindlustada linnaelanike heaolu,
kvaliteetset elukeskkonda ja linna kui süsteemi jätkusuutlikku toimimist pikemas ajaplaanis. Nii et oleks piisav
„turvavaru” Tallinna ladusaks funktsioneerimiseks ka majanduse üldise jahtumise puhul.
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Linnapea pöördumine
Tallinna linna majandusaastat 2007 iseloomustab kõige paremini sõnade paar
„Tallinn hoolib”. Linna möödunud aasta eelarves ning Tallinna arengukavas
2006-2021 kavandatu elluviimisega näitas linn, et hoolib igaühest, kõigist ja
kõigest – väärtustati lapsi, noori ja peresid, toetati abivajajaid, parandati
elukeskkonda, edendati ettevõtlust.
Jätkus linna tegevusvaldkondade tasakaalustatud ja igakülgne arendamine,
selge rõhuga sotsiaalsfäärile. Kõiki neid tegevusi toetas linna aktiivne
investeerimistegevus. Kavandatud objekte realiseeriti üle 1,5 miljardit krooni
mahus, millest valdkonniti suuremad vahendid eraldati järgmiselt: teede
ehitus ja remont – 608 miljonit krooni, haridus – 321 miljonit krooni, kultuur
ja muinsuskaitse 171 miljonit krooni.
Hästi läks ka linna elamuehitusprogrammi „5000 eluaset Tallinnasse”
2007. aastaks püstitatud ülesannete täitmine. Linna selle valdkonna järjepidevust näitab ka asjaolu, et eelmisel aastal algatati Tallinna II elamuehitusprogrammi koostamine, mis on suunatud eelkõige noortele peredele.
2007. aasta läheb Tallinna ajalukku ka oluliste rahvusvaheliste sündmuste poolest. Eelmise aasta 16. novembril
kinnitas Euroopa Liidu Nõukogu oma kultuuriministrite istungil Tallinna ja Turku linnad Euroopa
Kultuuripealinnadeks – 2011. Tallinn oli Läänemere Arengufoorumi toimumiskohaks, kus arutatu on oluliseks
teetähiseks regiooni arenguvisiooni kujundamisel. Tallinn oli 2007. aastal Euroopa Liidu Pealinnade Liidu president,
millega seoses viidi Tallinnas läbi liidu konverents ja peaassamblee.
Kuid kahjuks ei saa antud majandusaasta iseloomustamisel mööda minna ka teistlaadi sündmustest. Need on
kurikuulsad aprillikuu sündmused seoses pronkssõduri teisaldamisega. Selle aktsiooni tagajärjed andsid ka valusa
hoobi linna majandusele ja neid on tunda veel paljude aastate jooksul. Kuid veelgi hullem on see, et need sündmused
riivasid tugevasti linnaelanike turvatunnet ja seda pikaks ajaks.
Kokkuvõtlikult Tallinna 2007. aasta majandusaasta kohta võib öelda, et vaatamata kõigele oli edukas aasta, mida
iseloomustab jätkusuutlik ja igakülgne linna erinevate tegevusvaldkondade tasakaalustatud areng. Tallinna positsioon
Eesti riigi ja linnaregiooni majanduskeskusena tugevnes veelgi. Suurenes Tallinna rahvusvaheline tuntus ja
konkurentsivõime, mis üha globaliseeruvamas maailmas on ääretult oluline.
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1.

2.

Tegevusaruanne

2.1

Lühiülevaade

2.1.1 Majandusaasta aruande sisu ja konsolideerimisgrupi koosseis
Majandusaasta aruanne sisaldab informatsiooni linna konsolideerimisgrupi (edaspidi ”grupp”) 2007. aasta majandustegevuse tulemuste kohta. Grupi koosseisu kuuluvad 24 linna ametiasutust ja 256 hallatavat asutust (edaspidi koos
”linn”) ning linna valitseva mõju all olevad 11 äriühingut ja 11 sihtasutust.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.
Konsolideeritud aruanne on koostatud rida-realt konsolideerituna koos linna valitseva mõju all olevate üksustega.
Olulise mõju all olevad üksused on konsolideeritud aruandes kajastatud kapitaliosaluse meetodil.
Konsolideerimata aruanded on linna 24 ametiasutuse ja 256 hallatava asutuse konsolideeritud koondaruanded, mis
kajastavad osalusi linna valitseva ja olulise mõju all olevates üksustes soetusmaksumuses.
Tegevusaruande punktis 2.1.2 antakse ülevaade Eesti majanduskeskkonnast ning selle mõjust grupi majandusarengule. Grupi majandustulemusi iseloomustavad peamiste finantsnäitajate analüüs on toodud punktis 1.1.3.
Linnaorganisatsioonist ja juhtimisest annab ülevaate punkt 2.2.1 ning punktis 2.2.2 tuuakse välja linna valitseva ja
olulise mõju all olevad üksused, nende juhtimine ja toimunud ümberkorraldused. Grupi töötajate arv ning töötajatele
arvestatud töötasud tegevusvaldkonniti on avalikustatud punktis 2.2.3. Punkt 2.2.4 annab ülevaate grupi sisekontrollisüsteemist ja tegevustest siseauditi korraldamisel. Ülevaate grupi finantsriskide juhtimisest annab punkt 2.2.5.
Tegevusaruande punktis 1.3 kirjeldatakse pikemalt linnaelu arengut valdkonniti, antakse ülevaade 2007. aasta
olulistest tegevustest, projektidest ja investeeringutest ning tuuakse välja arengusuunad 2008. aastaks.
Ülevaate linna valitseva ja olulise mõju all olevate äriühingute, sihtasutuste ning mittetulundusühingute tegevusest
annab punkt 1.4.

GRUPP
LINN
Ametiasutused
Linnavolikogu Kantselei Haabersti LOV
Kesklinna Valitsus
Linnakantselei
Kristiine LOV
Elamumajandusamet
Lasnamäe LOV
Ettevõtlusamet
Mustamäe LOV
Haridusamet
Nõmme LOV
Kommunaalamet
Pirita LOV
Kultuuriväärtuste Amet
Põhja-Tallinna Valitsus
Linnaarhiiv
Maa-amet
Perekonnaseisuamet
Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
Spordi- ja Noorsooamet
Linnaplaneerimise Amet
Transpordiamet
Keskkonnaamet
Munitsipaalpolitsei Amet

256 hallatavat asutust

VALITSEV MÕJU
SA Tallinna Eluasemefond
SA Lutreola
SA Õpilasmalev
Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve SA
SA In Commune Bonum
SA Tallinna Lastehaigla
SA Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid
SA Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskus
SA Tallinna Hambapolikliinik
SA Tallinna Lauluväljak
SA Tallinn 2011
Tallinna Autobussikoondise AS
Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise AS
Tallinna Jäätmekeskuse AS
AS Tallinna Soojus
Tallinna Linnahalli AS
Termaki Autopargi AS
AS Ida-Tallinna Keskhaigla
AS Lääne-Tallinna Keskhaigla
AS Lasnamäe Tööstuspark
AS Tallinna Diagnostikakeskus
OÜ Vabaduse Väljaku Parkimismaja

OLULINE MÕJU
Nõmme Erahariduse SA
Tallinna Matkamaja OÜ
Tallinna Prügila AS
Tallinna Vesi AS

Tegevusaruanne
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2.1.2 Ülevaade majanduskeskkonnast
2007. aasta majanduskeskkond
Pärast 2006. aasta rekordilist 11,2%-list majanduskasvu algas 2007. aastal Eestis kiire majanduse jahtumine.
Muutused maailma finantsturgudel ja majanduses, nafta jm toorme kiire hinnatõus, Venemaa poolsed majanduspiirangud ning sellele lisaks ka keskvalitsuse suutmatus hinnata riske, mis mõjutavad majandusarengut ja võtta
kasutusele meetmeid nende riskide maandamiseks on avaldanud negatiivset mõju Eesti majandusele. Kui 2007. aasta
esimeses kvartalis oli majanduskasv 10,1%, siis neljandas kvartalis langes see 4,8%-le ning aasta kasvuks kujunes
7,1%. Kiire majanduskasvu peamiseks mootoriks oli sisenõudlus, mis tugines välismaise laenuraha sissevoolule ja
elanike sissetulekute kiirele kasvule. 2007. aasta majanduskasvu pidurdumisepõhjuseks oli ka kinnisvaraturu
jahtumine ja kinnisvarahindade langus, mille mõju avaldub paljudes majandussektorites, tuues kaasa ka sisenõudluse
vähenemise.
Eesti praegust majandusarengut iseloomustab tagasihoidlikum tarbimine ja välisinvesteeringute vähenemine.
Sisenõudluse vähenemine on põhjustanud ka impordi kasvu pidurdumise 2007. aasta teisel poolaastal. 2007. aastal
kasvasid tarbijahinnad 6,6%, ehituse hinnad 12,7%. Vaatamata jahenenud majanduskeskkonnale kasvas 2007. aastal
Eestis tööhõive 1,5%. 15-74 aastaste tööhõive määr kasvas 62,6%-le ja töötuse määr langes 4,7%-le. Keskmine
brutopalk kasvas Eestis 2007. aastal eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 20,2%. Eraisikute laenude jääk kasvas
aastaga 27,6 miljardit krooni ehk 34%.

Järgmiste aastate majandusprognoos
Prognooside kohaselt 2008. aastal majanduse kasvutempo aeglustub, ulatudes 2%-ni (Eesti Pank). Esimesel poolaastal
sisenõudlus jätkuvalt nõrgeneb madala tarbimisaktiivsuse ja vähenevate investeeringute tõttu. Tarbijate aktiivsust
pärsib kõrge inflatsioon ja kahanev kindlustunne. Investeeringuid mõjutab nõudluse vähenemisest tingitud
ehitustegevuse langus.
Ettevõtted on esmasel hinnangul suhteliselt hästi kohanenud muutunud majanduskeskkonnaga ning leidnud sobivaid
tooteid ja teenuseid müügiks välisturgudel. 2008. aasta esimese kahe kuuga kasvas eksport eelmise aasta sama
perioodiga võrreldes üle 5%. Ekspordi kasvu soodustab asjaolu, et Eesti peamistel väliskaubanduspartnerite Soome,
Rootsi, Saksamaa ja Venemaa majandus kasvab ka lähiaastatel. Seetõttu võib eeldada, et ekspordi mahud suurenevad
ka eeloleval perioodil.
2008. aastal kasvab keskmine brutopalk vahemikus 12-15%, edaspidi võib kasv aeglustuda. Prognooside kohaselt
kasvab keskmine palk järgmisel kahel aastal 7% (Eesti Pank). Järgnevateks aastateks prognoosivad analüütikud
majanduse mõõdukat kasvu, sh 2009. aastal 3% (Eesti Pank).
Lähiaastate olulisemaks riskiteguriks võib pidada Eesti suutlikkust kohaneda muutuva majanduskeskkonnaga.
Olukorra teeb komplitseeritumaks kvalifitseeritud tööjõu puudus ning kõrge inflatsioon. Mitmed senised
majandusarengut kiirendanud tegurid, nagu sisetarbimise kasv, kinnisvaraarendus, odav tööjõud jms on ammendumas.
Viimastel aastatel on töötasu kasv olnud suurem tööviljakuse kasvust, mis on põhjustanud toodete ja teenuste hindade
kallinemise. Majandusarengu prognoositust järsem aeglustumine põhjustas riigieelarve tulude kavandatust väiksema
laekumise ja negatiivse lisaeelarve koostamise. Riigi soov piirata kulutusi võib kanduda ka sektoritesse, millest sõltub
majanduse ümberkujundamine ja konkurentsivõime tugevdamine.
Eesti majandusarengu kiirus sõltub võimest toota ja eksportida suurema lisandväärtusega tooteid. Kuigi Eesti on
2007. aasta majandusvabaduse raporti kohaselt maailmas neljandal kohal ning konkurentsivõime poolest 22 kohal, siis
innovaatilisuselt ollakse Euroopas alles 18. kohal.
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Tabel 1 Eesti majandusarengu prognoos (allikas Rahandusministeerium kevad 2008)
Majandusnäitajad

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

SKP püsivhindades (miljardites kroonides)

157,9

169,1

175,4

186,7

199,3

212,4

225,8

11,2

7,1

3,7

6,4

6,8

6,5

6,3

207,1

243,3

272,2

305,3

338,1

373

410,2

18,1

17,5

11,9

12,2

10,7

10,3

10

15,1

8,9

3,5

5,6

7,1

7,2

6,4

2. SKP reaalkasv (%-s)
3. SKP jooksevhindades (miljardites kroonides)
SKP nominaalkasv (%-s)
SKP kasvuallikad:
eratarbimiskulutused
valitsussektori lõpptarbimiskulutused

2,6

4,8

4,4

1,8

2,3

1,7

1,7

22,4

7,8

-2

7,2

6,7

6,3

6,3

varude muutus (% SKP-st)

4,1

5,3

5,4

4,5

4,4

4,3

4,2

kaupade ja teenuste eksport

8,3

1,5

5,8

7,5

7,5

7,5

7,4

kapitali kogumahutus põhivarasse

11,7

2,8

3,5

5,3

6,9

6,9

6,6

Tööhõive tuh inimest

kaupade ja teenuste eksport

643,3

655,4

655,2

655,8

655,8

655,8

655,8

Tööhõive kasv (%-s)

6,4

1,4

0

0

0

0

0

Tööpuuduse määr (%-s)

5,9

4,7

5,1

5,5

5,5

5,5

6,3

Tööjõu tootlikkuse kasv (%-s)

4,5

5,6

3,7

6,3

6,8

6,5

6,3

9 047

11 328

13 027

14 559

16 000

17 648

19 413

Keskmise palga nominaalkasv (%-s)

16,5

20,4

15

11,8

9,9

10,3

10

Keskmise palga reaalkasv (%-s)

11,6

13

5,5

6,1

6,1

6,6

6,4

Hüvitised töötajatele, kasv (%-s)

20,3

25,9

14,9

11,9

10,7

10,3

10

4,4

6,6

9

5,3

3,6

3,5

3,4

Valitsussektori tasakaal (miljardites kroonides)

6 941

6 866

-3 123

-3 600

-3 580

-3 965

1 104

sh keskvalitsus

5 755

6 082

-3 003

-3 181

-2 770

-2 821

1 937

sotsiaalkindlustusfondid

1 214

1 474

580

581

190

-144

168

kohalikud omavalitsused

-28

-690

-700

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

-13,2

-15,8

-11

-8,4

-8,1

-7,8

-7,4

Keskmine palk kroonides

Tarbijahinnaindeks (%-s)

Võlgnevus välismaailma suhtes

Tallinn Eesti majandusruumis
Tallinn koos lähivaldadega moodustab Eestis majandusregiooni, kus toimuvad muudatused mõjutavad kogu Eesti
arengut ja riigi mainet. Statistikaameti andmetel annab Tallinn koos Harjumaaga üle 60% Eesti sisemajanduse
kogutoodangust. Tallinna osatähtsus on orienteeruvalt 46-48%. Statistikaamet ei pea arvestust linnade sisemajanduse
kogutoodangu üle, mistõttu on aluseks võetud majandusanalüütikute prognoos.
2007. aasta SKP prognoos Eestis elaniku kohta on ligi 181 tuhat krooni ning Tallinnas ligi 286 tuhat krooni. Tallinnas
oli 2006. aastal 31,4 tuhat majanduslikult aktiivset ettevõtet. Ettevõtlusalane aktiivsus on Tallinnas poole kõrgem kui
Eestis tervikuna. Statistikaameti andmetel andsid 2006. aastal üle 20 töötajaga ettevõtete müügitulust 59,3% Tallinna
ettevõtted. Tallinn on jätkuvalt Eesti peamine välisinvesteeringute sihtala, kuhu on tulnud 4/5 Eestisse tehtud
otseinvesteeringutest.
Enamuse Tallinnas toodetavast sisemajanduse kogutoodangust annab hulgi- ja jaekaubandus, majutus- ja toitlustusteenused, finantsvahendus, kinnisvaraäri, veondus, laondus, side, sotsiaal- ja isikuteenindus. Ka järgnevatel aastatel
kasvab Tallinnas kaubanduse, teeninduse, finantsvahenduse, kinnisvaratehingute ning avaliku halduse osatähtsus
lisandväärtuse loomises.
Seoses viimaste aastate kiire majanduskasvuga on tööhõive Tallinnas pidevalt suurenenud. Statistikaameti andmetel
oli 2007. aastal Tallinnas tööga hõivatud inimeste arv 215,1 tuhat inimest, kasvades aastaga 4,5 tuhande inimese võrra
ehk 2,1%. Töötuse määr langes Tallinnas 2006. aasta 4,6%-lt 2006. aastal 3,5%-le. Võrreldes Tallinna töötuse määra
Eestiga, on Tallinnas töötus madalam kui Eestis tervikuna, kuid kõrgem kui Harjumaal.
Tööhõive kasvu tulemusena suurenes Maksu- ja Tolliameti andmetel 2007. aastal tulu saajate keskmine arv Tallinnas
4,9 tuhande inimese võrra. Seoses Eesti majanduskasvu aeglustumisega ei ole alust eeldada Tallinnas tööhõive ja
maksumaksjate arvu kasvu. Tallinna tööjõuturgu täiendab edaspidi riigisisene migratsioon ning mõningal määral
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välismaa tööjõuturult tagasipöördujad, milleks looks eelduse ka keskmise palga jätkuv kasv. Statistikaameti
esialgsetel andmetel oli keskmine palk Tallinnas 2007. aastal ligi 12 950 krooni, kasvades aastaga 17,8%.
Tallinna rahvastikuregistri järgne rahvaarv oli 2008. aasta 1. jaanuari seisuga 401 372 inimest, kasvades aastaga
2 276 inimese võrra. Kuna samal ajal vähenes Eesti rahvaarv 1 807 inimese võrra, siis tõusis Tallinna elanikkonna
osatähtsus Eesti elanikkonnast 2007. aasta 29,7%-lt 2008. aastal 29,9%-le.
Tallinna elanikkonnast moodustab kuni 14. aastaste osatähtsus 13,8%, 15 – 39. aastaste osatähtsus 37,2%,
40 – 64. aastaste osatähtsus 32,1% ja vanemaealiste osatähtsus 16,9%. Kiiremini kasvab nii Tallinnas kui Eestis
tervikuna pensioniealiste elanike osakaal. Loomulik iive Tallinnas muutus 2005. aastast positiivseks. Sündide arv on
suurenenud 2004. aasta 4 tuhandelt lapselt 2007. aastaks 5,5 tuhande lapseni. Riigisisese migratsiooni tulemusena on
Tallinna elama asunud rohkem sünnituseas inimesi, seetõttu on kasvanud ka kuni 4 aastate laste arv üle 22 tuhande,
mis moodustab linna elanikkonnast 5,5%. Eestis tervikuna on selle vanuserühma osakaal 5,1%. Tallinna elanike
vanuseline struktuur on parem kui Eestis tervikuna, kuna tööealiste inimeste osatähtsus on kõrgem.
Tabel 2 Elanikkonna vanuseline struktuur (allikas Statistikaamet 01.01.2007)
Elanikkond

Kokku

0-14

Osatähtsus
%

15-39

Osatähtsus
%

Kogu Eesti
2006
1 344 684
202 429
15,1
487 283
36,2
2007
1 342 409
199 744
14,9
486 957
36,3
Harju maakond
73 751
14,1
196 266
37,6
2006
521 313
2007
522 147
74 593
14,3
195 097
37,4
Tallinn
2006
396 193
53 552
13,5
148 934
37,6
2007
396 852
54 645
13,8
147 767
37,2
Tallinna osatähtsus Eesti vastava vanuserühma elanikkonnast %-s:
2006
29,5
26,5
30,6
27,4
30,3
2007
29,6

40-64

Osatähtsus
%

65-...

Osatähtsus
%

429 650
426 339

32
31,8

225 322
229 369

16,8
17,1

169 165
167 962

32,4
32,2

82 131
84 495

15,8
16,2

128 693
127 527

32,5
32,1

65 014
66 913

16,4
16,9

30
29,9

28,9
29,2

Maksu- ja Tolliameti andmetel oli 2007. aastal Tallinna elamaasunud inimeste arv 2 577 võrra suurem kui Tallinnast
lahkunud inimeste arv. Viimastel aastatel on Tallinna elanikkonna vanuselist struktuuri mõjutanud valglinnastumine.
Tallinnast on elama asunud lähivaldadesse enam nooremas keskeas kõrgharidusega ja suurema sissetulekuga peresid.
Negatiivselt mõjutab elanike arvu ka riikidevaheline migratsioon, eelkõige noorte siirdumine kõrgema palgatasemega
riikidesse. Linna elanike arv sõltub edaspidi enam riiklikust migratsioonipoliitikast ning Eesti ja Tallinna atraktiivsuse
kasvust nii töö- kui elukeskkonnana.
Tallinna majandusarengut mõjutavad põhiliselt samad riskitegurid nagu Eesti majandust tervikuna. Majandusarengu
aeglustumine mõjutab nii tööhõivet, linnaelanike tulusid kui linna maksubaasi. Majanduse jahtumine osutus kiiremaks
ja sügavamaks kui Rahandusministeerium ja enamus majandusanalüütikuid prognoosisid. Kuigi 2008. aasta esimeses
kvartalis toimus jätkuvalt keskmise palga kiire kasv, võib 2008. aasta teisest kvartalist alates eeldada palga kasvu
märkimisväärset aeglustumist ning seda eelkõige ärisektoris. Tallinna eelarve tuludest moodustab tulumaks 59%,
mistõttu on keskmise palga ja tulumaksu tulu prognoositust aeglasem kasv suurim linna eelarvet mõjutav riskitegur.
Tulenevalt 2008. aasta I kvartalis riigieelarve tulude prognoositust väiksemast laekumisest algatatud riigieelarve
kulutuste kärpimine avaldab mõju ka kohalikele omavalitsustele. Kindlasti avaldab see mõju omavalitsusliitude ja
keskvalitsuse vahelistel eelarveläbirääkimistel aastaid olulisemaks vaidlusteemaks olnud õiglase tulubaasi tagamisele
omavalitsuste seadusjärgsete funktsioonide täitmiseks.
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2.1.3 Grupi majandustulemused
Esmakordselt koostati linna grupi aruanne rida realt meetodil konsolideerituna 2005. aasta kohta. Sellest tulenevalt on
võimalik esitada ainult kolme aasta võrreldavad andmed.
Tabel 3 Grupi majandustulemused 2005-2007
Tuhandetes kroonides

2005

2006

2007

17 995 104
2 902 599
15 092 505

19 626 183
3 471 473
16 154 710

20 389 894
3 975 820
16 338 162

6 090 705
6 183 299
240 757

7 497 217
7 212 403
342 908

7 684 690
8 158 609
-433 027

928 504
0,92

1 712 775
1,4

1 449 097
1,12

Lühiajaline maksevõime 2

0,94

1,45

1,24

Kohustuste osakaal netovaradest
Laenukohustuste osakaal varadest

0,19
0,12

0,21
0,13

0,24
0,14

Bilansi näitajad
Varad aasta lõpus
Kohustused aasta lõpus
Netovara aasta lõpus
Tulemiaruande näitajad
Tegevustulud
Tegevuskulud
Tulem
Muud näitajad
Põhivara investeeringute maht
Likviidsus 1

Grupi bilansi maht seisuga 31.12.2007 oli 20,4 miljardit krooni, kasvades aastaga 3,9%. Bilansimahust moodustavad
põhivarad 91% ja käibevarad 9%.
Grupi põhivarad koosnevad materiaalsest ja immateriaalsest põhivarast, kinnisvarainvesteeringutest, osalustest
sidusettevõtjates ja pikaajalistest nõuetest ning finantsinvesteeringutest. Grupil oli aasta lõpu seisuga põhivara
18,7 miljardit krooni, mis suurenes aastaga 0,8 miljardi krooni võrra. Materiaalse põhivara osakaal kogu põhivaradest
oli 87% ja kinnisvarainvesteeringute osakaal 8%. Enim suurenes bilansis maa ning hoonete ja rajatiste osakaal. Maa
maksumuse kasv 0,5 miljardit krooni oli tingitud peamiselt munitsipaliseerimise teel riigilt maa saamisest.
2007. aastal valmis lõpetamata tööde ja ettemaksete all kajastatud vara maksumuses 1,4 miljardit krooni, sh võeti
hoonete ja rajatistena (sh teed ja tänavavalgustus) arvele vara 1,1 miljardi krooni väärtuses.
Seisuga 31.12.2007 oli grupil netovara 16,4 miljardit krooni, kasvades aastaga 0,3 miljardi krooni võrra. Netovara
osakaal grupi bilansimahust oli 80,5%. Enim mõjutasid netovara mahtu munitsipaliseerimise teel riigilt saadud vara
maksumuses 0,6 miljardit krooni (sh Ülemiste järve veealune maa 0,4 miljardit krooni) ja aruandeaasta kahjum
summas 0,4 miljardit krooni.
Joonis 1 Grupi kohustused ja netovara (miljardites kroonides)
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

1,2
2,3

1,4
2,6

15,1

16,2

16,4

2005

2006

2007

1,2
1,7

Netovara
Lühiajalised kohustused

Pikaajalised kohustused

1

Likviidsed varad/lühiajalised kohustused.

2

Käibevara/lühiajalised kohustused.
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Grupi 2007. aasta tegevustulud kokku olid 7,7 miljardit krooni. Tegevustulude 0,2 miljardi kroonise kasvu juures
suurenesid tegevuskulud 8,2 miljardi kroonini, s.o 0,9 miljardi krooni võrra. Grupp lõpetas 2007. majandusaasta
0,4 miljardi kroonise kahjumiga (2006aasta kasum 0,3 miljardit krooni).
2007. aasta tegevustuludest moodustasid maksutulud 51%, tulud toodete ja teenuste müügist 33%, toetused 14% ja
muud tulud 2% (sh kasum põhivara müügist). Enim suurenesid maksutulud ning tulud toodete ja teenuste müügist,
vastavalt 752 ja 423 miljonit krooni. Tulumaksu tulu 24%-line kasv tulenes peamiselt majanduskasvuga kaasnenud
linnaelanike maksustatava tulu kasvust ning maksumaksjate arvu suurenemisest. Samuti tõsteti 2007. aastal kohalikele
omavalitsustele eraldatava tulumaksu määra 11,8%-lt 11,9%-le. Kaupade ja teenuste müügi kasv aruandeaastal oli
19%. Keskmisest kiiremini kasvasid tulud tervishoiust ja haridusalasest tegevusest.
Põhivara müük oli 2007. aastal võrreldes eelneva aastaga tagasihoidlik. Kui 2006. aastal oli põhivara müügi kasumiks
1 miljard krooni, siis 2007. aastal, tulenevalt kinnisvaraturu jahenemisest, müüdi vara kavandatust tunduvalt vähem
ning põhivara müügi kasum oli vaid 84 miljonit krooni.
Grupi 2007. aasta tegevuskuludest moodustavad tööjõukulud 41%, muud tegevuskulud 37%, põhivara amortisatsioon
15% ja antud toetused 7%.
Kõige olulisem mõju grupi 0,9 miljardi kroonisele tegevuskulude suurenemisele oli tööjõukulude 22%-lisel kasvul.
Aruandeaastal tõsteti palkasid nii linna ettevõtetes (transpordi- ja tervishoiutöötajad) kui ka linna asutustes (haridus-,
sotsiaal- ja kultuuritöötajad). Tööjõukulud suurenesid kokku 0,6 miljardit krooni, mis moodustas üldisest tegevuskulude juurdekasvust 62%.
Grupi majandamiskulud ja muud kulud suurenesid 2007. aastal võrreldes eelneva aastaga kokku 11%, s.o 0,3 miljardit
krooni. Enim avaldas grupi majandamiskuludele mõju teenuste ja kaupade hinnatõus. 2007. aastal kallines kütus
(bensiin, diiselkütus, maagaas) ning soojusenergia käibemaksumäär tõusis 5%-lt 18%-le. Üldise hinnatõusu tulemusel
kasvasid keskmisest kiiremini kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud, sealhulgas kulud kütteks – 21% ja
kulud korrashoiuteenusteks – 26%. 2007. aastal suurendati ka rajatiste (sh teed ja tänavad, välisvalgustus, pargid jms)
korrashoiu kulusid, kokku keskmiselt 14%.
Joonis 2 Grupi tegevustulud (miljardites kroonides)

Joonis 3 Grupi tegevuskulud (miljardites kroonides)

9

9

8
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2,5

2,7

5
4

1,8

0,6

7
6

2,1

2
1

1,1

1,1

0,5
0,7
2,4

0,5
1,2

1,2
3,0

2,7

3

3,2

4,0

2
1

0

2,5

2,8

2005

2006

3,4

0

2005

2006

2007

Muud tulud
Saadud toetused
Tulu kaupade ja teenuste müügist
Maksutulu

2007

Antud toetused
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus
Muud tegevuskulud
Tööjõukulud

2007. aasta lõpus olid grupi likviidsuse ja lühiajalise maksevõime finantssuhtarvud vastavalt 1,1 ja 1,2. Kui
2005. aasta lõpus olid grupi maksevõime ja likviidsuse näitajad 0,9, siis 2007. aasta lõpus katavad grupi likviidsed
varad lühiajalisi kohustusi 1,1 korda ja käibevarad lühiajalisi kohustusi 1,2 korda. Üldiste maksevõime hindamiskriteeriumite järgi on grupi maksevõime ja likviidsuse näitajad head.

2.2

Organisatsioon ja juhtimine

2.2.1 Linna organisatsioon ja juhtimine
Eestis on 227 omavalitsusüksust, neist 33 linna ja 194 valda. Tallinna linn on Eesti suurim omavalitsusüksus. Tulenevalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest korraldab Tallinna linn oma territooriumil sotsiaalabi ja -teenuseid,
vanurite hoolekannet, noorsootööd, elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda,
jäätmehooldust, territoriaalplaneerimist, valla- või linnasisest ühistransporti ning valla teede ja linnatänavate korrashoidu. Samuti korraldab Tallinna linn temale kuuluvate koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide, gümnaasiumide ja
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huvikoolide, raamatukogude, rahvamajade, muuseumide, spordibaaside, turva- ja hooldekodude, tervishoiuasutuste
ning teiste kohalike asutuste ülalpidamist. Lisaks korraldab Tallinna linn muid talle seadustega pandud kohaliku elu
küsimusi ja lahendab kõiki neid kohaliku elu küsimusi, mis ei ole seadusega antud riigiorganite või kellegi teise
pädevusse.
Tallinna linna juhivad linnavolikogu ja linnavalitsus. Tallinna Linnavolikogu valitakse linna elanike poolt neljaks
aastaks. Viimased volikogu valimised toimusid 16. oktoobril 2005. Linnavolikogu praeguses, VI koosseisus, on
63 liiget. Linnavolikogu töötab täiskogu istungitena, samuti komisjonide ja fraktsioonide kaudu. 2007. aastal pidas
linnavolikogu 23 istungit, võttis vastu 309 otsust ja 58 määrust. Volikogu koosseisu kuulub 4 fraktsiooni ja
11 komisjoni. Komisjonid pidasid 2007. aasta jooksul kokku 208 koosolekut.
LINNAVOLIKOGU
Fraktsioonid:

Komisjonid:

Keskerakonna fraktsioon (32 liiget)
Reformierakonna fraktsioon (13 liiget)
Isamaaliidu fraktsioon (9 liiget)
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna
fraktsioon (3 liiget)
Fraktsioonidesse mitte kuuluvad
volikogu liikmed (6 liiget)

Haridus- ja kultuurikomisjon
Keskkonnakomisjon
Korrakaitsekomisjon
Lastekaitsekomisjon
Linnamajanduskomisjon
Linnavarakomisjon
Rahanduskomisjon
Revisjonikomisjon
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon
Tarbijakaitsekomisjon
Õiguskomisjon

Tallinna linna tegevjuhtkonnaks on 7 liikmeline linnavalitsus, sh linnapea ja 6 abilinnapead. Iga linnavalitsuse liige
juhib temale määratud linnaelu valdkondi.
Linnavalitsuse istungid toimuvad reeglina kord nädalas. 2007. aastal toimus 59 istungit (2006. aastal 58), millel võeti
vastu 112 määrust (2006. aastal 109) ja 2 331 korraldust (2006. aastal 2 668). Linnavalitsus juhib linna asutuste
(v.a linnavolikogu kantselei) tegevust ning osaleb aktsionärina, osanikuna, asutajana ja liikmena eraõiguslikes
juriidilistes isikutes.
Linna asutused on:

·
·

linna ametiasutused, mis teostavad avalikku võimu;
linna ametiasutuse hallatavad asutused, mis ei teosta avalikku võimu.

Linnavolikogu asjaajamist korraldab Linnavolikogu Kantselei. Linnavalitsuse organisatsioonilise ja tehnilise töö tagab
Linnakantselei, mille tööd juhib linnapea poolt ametisse nimetatud linnasekretär. Linnakantselei koosseisu kuuluvad
struktuuriüksustena ülelinnalisi tugitegevusi koordineerivad teenistused, sh õigus-, finants-, personali-, infotehnoloogia-, avalike suhete-, arengu- ja sisekontrolöri teenistus.
Linna organisatsiooni struktuuri ja tegevusvaldkondade kohta saab täpsemat informatsiooni linna veebilehelt
www.tallinn.ee.
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AMETIASUTUS

ASUTUSTE
ARV

Linnavolikogu Kantselei
Linnakantselei
Elamumajandusamet
Ettevõtlusamet
Haridusamet
Koolid
Lasteaiad
Huvikoolid
Kommunaalamet
Kadrioru park
Kultuuriväärtuste Amet
Teatri- ja kontserdiasutused
Loomaaed
Raamatukogu, muuseumid
Rahvaülikool
Kultuurikeskused
Linnaarhiiv
Maa-amet
Perekonnaseisuamet
Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
Tervishoiu asutused
Sotsiaalhoolekande asutused
Spordi- ja Noorsooamet
Noorsootöö asutused
Spordiasutused
Linnaplaneerimise Amet
Transpordiamet
Keskkonnaamet
Botaanikaaed
Kalmistud
Munitsipaalpolitsei Amet
Haabersti Linnaosa Valitsus
Kesklinna Valitsus
Kristiine Linnaosa Valitsus
Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Mustamäe Linnaosa Valitsus
Nõmme Linnaosa Valitsus
Pirita Linnaosa Valitsus
Põhja-Tallinna Valitsus
Kokku:

KESKMINE
TÖÖTAJATE ARV
2007. AASTAL

1
1
1
1
1
69
132
10
1
1
1
2
1
2
1
4
1
1
1
1
1
8
1
1
5
1
1
1
1
1
1
3
2
3
3
3
5
2
4

37
206
22
63
126
4 543
4 441
436
43
23
38
134
176
241
5
55
25
47
23
35
194
624
18
53
127
103
64
41
44
56
48
65
103
78
189
123
110
45
146

280

12 950

Suuremad linna asutuste reorganiseerimised toimusid 2007. aastal Haridusameti haldusalas. Alates septembrist
kujundati Magdaleena Lasteaed-Algkool ümber Magdaleena Lasteaiaks, Paekaare Lasteaed-Algkool Lasteaiaks
Kirsike ja Sõle Gümnaasium Sõle Põhikooliks. Veebruarist liideti Lastesõim Aasalill Kullatera Lasteaiaga (Lastesõim
Aasalill lõpetas tegevuse). Septembrist lõpetasid tegevuse ka 63. Põhikool ja Valdeku Põhikool, mis liideti vastavalt
Lasnamäe Põhikooli ja 53. Keskkooliga. Sügisel avati uus, nelja rühmaga Kelmiküla Lasteaed, milles sai koha ligi
90 last.
2007. aastal toimus muutusi ka ametiasutuste haldusalades. Alates jaanuarist kuulub Kultuurikeskus Lindakivi
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse haldusalasse ja Salme Kultuurikeskus Põhja-Tallinna Valitsuse haldusalasse, mis senini
olid Kultuuriväärtuste Ameti haldusalas. Noorte Spordikeskus viidi üle Haridusameti haldusalast Spordi- ja
Noorsooameti haldusalasse ning augustist lõpetati keskuse tegevus iseseisva asutusena. Noorte Spordikeskuse bilansis
olnud spordihall anti üle Pirita Spordikeskusele.
2007. aastal alustas tegevust Munitsipaalpolitsei Amet, kelle põhifunktsiooniks on Tallinna haldusterritooriumil
järelevalve teostamine linna kehtestatud eeskirjade täitmise üle.
Toimusid ka mõned muutused asutuste nimetustes: Kõneravi-Lasteaed Kannike nimetati ümber Kannikese Lasteaiaks
ja Nõmme Vanurite Päevakeskus Nõmme Sotsiaalkeskuseks.
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2.2.2 Linna valitseva ja olulise mõju all olevad üksused
Linn osaleb ettevõtluses eesmärgiga tagada linnakodanikele kvaliteetsete avalike teenuste kättesaadavus. Sellest
tulenevalt ei ole linna äriühingute prioriteediks ärilise kasumi teenimine, vaid pigem linna kui kohaliku
omavalitsusüksuse funktsioonide täitmise tagamine. Linna äriühingu tegevuse efekt peab avalduma eelkõige
linnakodanikule pakutavas teenuses, mitte äriühingu tegevuse majandusliku efektiivsusena. Linna valitseva mõju all
olevate (100% osalusega) äriühingute ja sihtasutuste majandusaasta aruanded on auditeeritud ning on kättesaadavad
Äriregistrist.
LINNA VALITSEVA MÕJU
ALL
Tallinna Autobussikoondise AS
Tallinna Trammi- ja
Trollibussikoondise AS
Tallinna Jäätmekeskuse AS
(lõpetatud juuni 2007)
AS Tallinna Soojus
Tallinna Linnahalli AS
Termaki Autopargi AS
Ida-Tallinna Keskhaigla AS
Lääne-Tallinna Keskhaigla AS
OÜ Vabaduse Väljaku
Parkimismaja
AS Lasnamäe Tööstuspark
AS Tallinna Diagnostikakeskus
SA Tallinna Eluasemefond
SA In Commune Bonum
SA Tallinna Lastehaigla
SA Tallinna Tehnika- ja
Teaduskeskus
SA Tallinna Hambapolikliinik
SA Tallinna Lauluväljak
SA Lutreola
SA Õpilasmalev
Tallinna Vee-ettevõtjate Järelvalve
SA
SA Tallinna
Ettevõtlusinkubaatorid
SA Tallinn 2011
Kokku:

KESKMINE
TÖÖTAJATE ARV
2007. AASTAL
1 037
827
4
4
39
61
1 720
1 694

LINNA OLULISE
MÕJU ALL

KESKMINE
TÖÖTAJATE ARV
2007. AASTAL

Nõmme Erahariduse SA
Tallinna Matkamaja OÜ
Tallinna Prügila AS
Tallinna Vesi AS
Kokku:

21
6
19
312
358

1
2
40
2
2
718
7
206
15
2
4
3
8
1
6 393

2007. aastal kujundati AS Paljassaare Sadam ümber OÜ-ks Vabaduse Väljaku Parkimismaja, mille funktsiooniks on
osaleda kavandatava Vabaduse väljaku ja Harjuoru tenniseväljakute alla rajatava parkla projekteerimise ja rajamise
korraldamises. Aprillis asutati sihtasutus Tallinn 2011, kelle põhifunktsiooniks on Tallinna kandideerimisprotsessi
läbiviimine Euroopa Kultuuripealinna tiitlile aastal 2011 ning tiitli Tallinn Euroopa Kultuuripealinn 2011 saamisel
programmi ettevalmistamine ja elluviimine ning seejärel koostöös erinevate organisatsioonidega Tallinna kultuurielu
arendamise jätkamine. 2007. aasta lõpus tehti ettevalmistusi SA Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus loomiseks, mille
eesmärkideks on Tallinna linna, Eesti ja teiste riikide omavalitsuste jaoks oluliste arendusprojektide edendamine,
uuringute ja analüüside teostamine, innovatsioonitoetuste määramine ning koolitustegevus. Sihtasutus asutati
jaanuaris 2008.
2007. aastal tegi linn rahalise sissemakse mitmete tütarettevõtete aktsia- ja osakapitali suurendamiseks: Tallinna
Linnahalli AS-ile summas 1 200 tuhat krooni (sh ülekurss 1 190 tuhat krooni), Tallinna Autobussikoondise AS-ile
summas 33 540 tuhat krooni (sh ülekurss 33 539 tuhat krooni), Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise AS-ile
summas 27 920 tuhat krooni ja OÜ-le Vabaduse Väljaku Parkimismaja summas 200 tuhat krooni (sh ülekurss
199,9 tuhat krooni). Samal ajal kattis Tallinna Autobussikoondise AS aktsiakapitali vähendamise teel eelmiste
perioodide kahjumit summas 86 504 tuhat krooni ning SA In Commune Bonum kajastas sihikapitali suurendusena
linnalt tasuta saadud kinnistut. Vähendamaks AS-i Lasnamäe Tööstuspark ülekapitaliseeritust, vähendati ettevõtte
aktsiakapitali rahaliselt 8 000 tuhat krooni.
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Linna valitseva ja olulise mõju all olevate äriühingute ja sihtasutuste finantsnäitajad on avalikustatud raamatupidamise
aastaaruande lisas 36 ”Konsolideerimisgruppi kuuluvad üksused”. Ülevaate linna valitseva ja olulise mõju all olevate
äriühingute, sihtasutuste ning mittetulundusühingute tegevusest annab tegevusaruande punkt 1.42.4 .

2.2.3 Grupi töötajad ja arvestatud töötasud
2007. aastal töötas linna grupis keskmiselt 19 343 töötajat, mis oli 415 võrra vähem kui 2006. aastal. Grupi töötajate
arvu muutust mõjutas mitmete linna asutuste, tegevuse lõpetamine ja reorganiseerimine. Tulenevalt õpilaste arvu
vähenemisest suleti kooliklasse ning vähendati ka õpetajate arvu.
Linna ametnikke oli 2007. aastal keskmiselt 1 340, moodustades töötajate üldarvust 6,9%. Ametnike arv kasvas
võrreldes eelneva aastaga 139 töötaja võrra. Enim mõjutas ametnike arvu suurenemist Haridusameti ja Kultuuriväärtuste Ameti haldusala raamatupidamisarvestuse tsentraliseerimine ametite juurde. Varasemalt teostas hallatavate
asutuste raamatupidamisarvestust asutuse koosseisuline töötaja või raamatupidamisteenus osutav firma. Aruandeaastal
loodi linnas uusi ametikohti keskkonnaalase töö tõhustamiseks, ehitiste tehnilise jätkujärelevalve tagamiseks, takso- ja
parkimiskontrolli ning liikluskorralduse järelevalve parendamiseks.
Tabel 4 Grupi töötajate keskmine arv ja arvestatud töötasud 2005-2007
2005
Töötajad
Töötajate (sh ametnike) arv kokku
Töötajate (sh ametnike) töötasu tuhandetes kroonides
Töötajate (sh ametnike) keskmine töötasu kroonides
Ametnikud
Ametnike arv
Ametnike töötasu tuhandetes kroonides
Ametnike keskmine töötasu kroonides

2006

2007

19 641
19 758
19 343
1 875 399 2 059 148 2 507 753
93 887
102 610
127 587
1 130
185 561
164 257

1 201
216 387
180 170

1 340
286 716
213 953

Ülaltoodud tasud on arvestatud ilma sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakseteta, kuid nende hulka on arvatud kõik
töötasud ja hüvitised. Töötajate arvuna on esitatud keskmine töötajate arv taandatuna täistööajale. Ajutiste
töölepingute korral ei ole töötajate arvu leitud. Ajutiste töölepingute alusel arvestatud töötasukulud olid 2007. aastal
kokku 39 836 tuhat krooni (2006: 31 783 tuhat krooni; 2005: 31 358 tuhat krooni).
Grupi töötajatest 47% töötab haridussektoris, 24% tervishoiu, 11% transpordi ja ettevõtluse ning 5% sotsiaalvaldkonnas. Muude tegevusalade osakaal on tunduvalt väiksem.
Joonis 4 Grupi töötajate keskmine arv tegevusalade lõikes 2007

46,8%

4,4%
3,7%

23,6%

4,9%
0,6%

Avalik kord 0,2%
Keskkonnakaitse 0,4%
Tervishoid 23,6%
Kultuuriteenused 4,4%
Sotsiaalhoolekanne 4,9%

0,4%

0,2%
11,5%
Transport ja ettevõtlus 11,5%
Kommunaalmajandus 0,6%
Sport, noorsootöö ja vaba aeg 3,7%
Haridus 46,8%
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Tabel 5 Grupi tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtkonna liikmete arv ja arvestatud tasud 2006-2007
Tuhandetes kroonides
Volikogu liikmed (63 liiget)
Linnavalitsuse liikmed (7 liiget)
Asutuste juhid (280 asutuse juhid)
Nõukogu ja juhatuse liikmed (11 äriühingut ja 11 sihtasutust)
Kokku

2006

2007

3 562
2 840
55 642
15 708
22 110

4 014
3 323
64 873
18 375
25 713

Ülaltoodud tasud on arvestatud ilma sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakseteta, kuid nende hulka on arvatud kõik
töötasud ja hüvitised. Muid täiendavaid olulisi soodustusi pole tegevjuhtkonna ega kõrgema juhtkonna liikmetele
aruandeaastal arvestatud.
Palgalisel ametikohal töötavale linnapeale makstakse ametist vabastamisel hüvitist kuue kuu ametipalga ulatuses, kui
ametist vabastamine toimub volikogude algatusel toimuva valdade või linnade haldusterritoriaalse korralduse
muutmise tõttu. Palgalisel ametikohal töötavale linnavolikogu esimehele või aseesimehele, linnapeale ja linnavolikogu poolt ametisse nimetatud linnavalitsuse liikmele võib linnavolikogu otsusega maksta ametist vabastamisel
hüvitust kuni kolme kuu ametipalga ulatuses, kui ta on töötanud kaks kuni kaheksa aastat, ja kuni kuue kuu
ametipalga ulatuses, kui ta on töötanud vastaval ametikohal rohkem kui kaheksa aastat.
Grupis peeti jätkuvalt oluliseks töötajate motiveerimist ja töö eest adekvaatse tasu maksmist. Lähtudes tööjõu- ja
palgaturu üldisest olukorrast kasvasid 2007. aastal grupi töötasud võrreldes eelneva aastaga kokku keskmiselt 21,8%,
sealhulgas suurenes enim tervishoiu töötajate ning transpordi ja ettevõtluse valdkonna töötajate töötasud (vastavalt
28,1% ja 26,4%). Haridustöötajate palgakasv oli keskmiselt 22,1%.
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Joonis 5 Grupi töötajate keskmine töötasu 2006-2007 (kroonides)

2007

Linnaorganisatsiooni jätkusuutliku arengu tagamisel on oluline süsteemselt toimiv ja eesmärgipärane koolitus- ja
arendustegevus. Sellel eesmärgil on alates 2000. aastast teenistujate koolituskuludeks planeeritud vahendeid kuni ühe
kuu ametipalga suuruses summas iga teenistuja kohta.
Linna asutustes osutati jätkuvalt suurt tähelepanu füüsilise töökeskkonna turvalisusele ja töötervishoiule.
Esmakordselt viidi läbi linna suurima koosseisuga ametiasutuses, Linnakantseleis, tööga rahulolu uuring. Uuringu
tulemuste kohaselt hinnati kõrgelt töövahendite kvaliteeti, abivalmeid töökaaslasi, toimetulekut oma tööga ning töö
vastavust huvidele. Kui tööturvalisust hinnati väga kõrgelt, siis rahulolematus tööruumidega on olnud probleemiks
juba aastaid. Kaasaegsete tööruumide tagamisel on ainsaks ratsionaalseks lahendiks uue haldushoone rajamine.
2007. aastal viidi läbi linnaametnike uuring, mille tulemusel võime öelda, et:

·

Tallinna linnaametnik on noor. 41% ametnikest on alla 41aastased. 37% ametnikest on vanemad kui 51 aastat.
Võrreldes 1999. aastaga, mil alla 41aastaseid ametnikke oli 35%, on ametnikkond noorenenud (2006 – 42%,
2005 – 40%, 2001-2004 – 42%).

·

Tallinna linnaametnik on hea haridusega. 68% ametnikest on kõrgharidusega, linnaametnike haridustase on
viimastel aastatel pidevalt tõusnud.

·

Linnateenistuses on naistel ja meestel võrdsed võimalused. Juhtide hulgas on naisi 52%, mehi 48% ja nõunike
hulgas on naisi 47% ja mehi 53%.
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·

Linnateenistuses on valdavalt uue põlvkonna ametnikud. 60% moodustavad ametnikud, kelle avaliku
teenistuse staaž on alla 10 aasta. Samas pikeneb linnaametnike avaliku teenistuse staaž ning staaž
linnateenistuses, mis on stabiilse organisatsiooni tunnuseks.

·

Avalik sektor, sh Tallinna linn on tööandjana atraktiivne. Viimase viie aasta jooksul tööle asunute hulgas on
üle 40% ametnikke, kellel on eelnev avaliku teenistuse kogemus. Üle neljandiku vabadest ametikohtadest on
täidetud linnaorganisatsiooni siseselt (ametiasutuse sisene värbamine, töötajate liikumine ühest ametiasutusest
teise).

2.2.4 Ülevaade sisekontrollisüsteemist ja tegevustest siseauditi korraldamisel
Sisekontrollisüsteem hõlmab grupi üksuste struktuuri, juhtkonna suhtumist, kehtivaid protseduure jt meetmeid, mis
annavad mõistliku kindlustunde, et üksuste tegevus on seaduspärane ja otstarbekas talle seatud ülesannete täitmisel,
varad on kaitstud raiskamise, ebasihipärase kasutamise, pettuste ja ebakompetentsest juhtimisest jms tingitud kahju
eest, üksuste tegevus on säästlik, tõhus ja mõjus, tagatud on teenuste kõrge kvaliteet ning tegevust kajastava tõese,
õigeaegse ja usaldusväärse juhtimis- ja finantsinformatsiooni kogumine, säilitamine ja avaldamine.
Tõhusat sisekontrollisüsteemi iseloomustavad asutusesiseste protseduurireeglite olemasolu ja nende täitmine ning
täitmise jälgimine, organisatsioonikultuuri arendamine, töötajate professionaalsus, kohustuste lahusus asutuse
funktsioonide täitmisel, tehingute dokumenteerimine ja autoriseerimine ning järelevalve toimimine.
Siseaudit on tegevus, mille käigus hinnatakse ja analüüsitakse grupi üksustes sisekontrolli süsteemi olemasolu, selle
tõhusust ja vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele.
Grupi siseauditit ja teenistuslikku järelevalvet teostab linna sisekontrolöri teenistus. Teenistus juhindub oma tegevuses
riigi ja Tallinna õigusaktidest, Rahvusvaheliste siseaudiitorite Instituudi (IIA) ja Kõrgemate Kontrolliasutuste
Rahvusvahelise Organisatsiooni (INTOSAI) standardites toodud põhimõtetest, teenistuse põhimäärusest ja linna
sisekontrolöri poolt kinnitatud juhendmaterjalidest. Teenistuse ülesandeks on hinnangu andmine linna ametiasutuste,
hallatavate asutuste ja linna valitseva mõju all olevate äriühingute ja sihtasutuste sisekontrollisüsteemile, aruandluse ja
tegevuse tulemuslikkusele, samuti objektiivse teabe tagamiseks kehtestatud nõuetest kõrvalekaldumise ning
ressursside kasutamise seaduslikkuse, säästlikkuse ja tõhususe põhimõtete rikkumise kohta. Välja on töötatud linna
asutuste siseauditi põhimõtted ja tsentraalselt koordineeritakse linna siseauditialast tegevust. Enamikus ametiasutustes
on määratud siseauditi eest vastutavad isikud ja kinnitatud nende tööülesanded, mis võimaldab linnas rakendada
kahetasandilist siseauditi funktsiooni.
Linna sisekontrolöri teenistuse hinnangul on grupil tõhusalt toimiv sisekontrollisüsteem. Viimase 5 aasta jooksul on
linna sisekontrolöri teenistus viinud läbi plaanilisi auditeid kõigis 13-s linna ametis ja 8-s linnaosa valitsuses, mille
tulemusel on täiustatud linna ametiasutuste sisekontrollisüsteemi. Põhitähelepanu auditite läbiviimisel oli pööratud
järgmistele valdkondadele: tehingute seaduslikkus, toetused, varad (sh nõuded) ja sularahaarvestus. 2008. aastal on
kavandatud peamiseks siseauditi tegevusvaldkonnaks linna varadega seonduv (õigusaktid, arvestus jms).
Linna sisekontrollisüsteemi tõhustamisele viimastel aastatel aitasid kaasa ka finantsvaldkonnas ette võetud
muudatused, sh uue finantsjuhtimise mudeli rakendamine. 2004. aastal alustati linna ühtse majandustarkvara SAP
juurutamisega. Ühtse majandustarkvara kasutuselevõtt on oluliselt suurendanud finantsinformatsiooni kvaliteeti ja
usaldusväärsust ning kättesaadavust. Majandustarkvara SAP arendamine jätkus ka aruandeaastal – juurutati
müügitellimuste, ostutellimuste, kinnisvara halduse ja palgaarvestuse moodul. Jätkusid konsolideerimise ja
laenuhalduse moodulite testimine ning alustati kassasüsteemide kaardistamisega.
2007. aastal tegeleti mitmete linna finantshaldust korraldavate õigusaktide väljatöötamisega ja olemasolevate
kaasajastamisega, sh linna finantshalduse alused ja põhimõtted ning linna raamatupidamise sise-eeskiri. Täiendati
mittetulundustegevuseks toetuse andmise korda ja töötati välja välisrahastusega projektides osalemise korra
muudatused (jõustusid jaanuaris 2008). Uutes finantshalduse regulatsioonides on kavas käsitleda planeerimise, eelarve
täitmise, linna tegevuste rahastamise ja rahaliste vahendite paigutamise ning majandusarvestuse valdkonda.

2.2.5 Ülevaade finantsriskide juhtimisest
Likviidsusriski maandamiseks avas linn 2007. aastal arvelduskrediidi limiidi summas 245 miljonit krooni. Tulenevalt
linna kõrgest likviidsusest arvelduskrediidi limiiti 2007. aastal ei kasutatud.
Intressiriski maandamiseks oli linnal seisuga 31.12.2007 sõlmitud kolm intressimäära swapi lepingut (IRS), mis
kokku katavad 40% linna laenuportfellist. Lepingud sõlmiti 2006. aastal ning seisuga 31.12.2007 on kõigil lepingutel
positiivne turuväärtus. Lepingud lõpevad vastavalt 04.04.2011, 16.06.2011 ja 30.06.2011.
Valuutariski vastavalt linna õigusaktidele võtta ei tohi. Investeerimisportfelli krediidiriski juhtimiseks ja
maandamiseks on linnas seatud piirangud nii finantsinstrumentidele, mida võib finantsinvesteeringute tegemisel
kasutada, kui ka nende osakaalule kogu portfellis.
Linna finantseerimistehingute vastaspoole finantsseisundi hindamiseks kasutatakse rahvusvahelise reitinguagentuuri
Moody’s krediidireitinguid või reitinguagentuuride Standard&Poor’s või Fitch IBCA krediidireitingute vastavaid
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ekvivalente, millest lähtudes on kehtestatud ka investeerimispiirangud. Linna rahalisi vahendeid võib paigutada
deposiitidena Eesti Panga tegevuslitsentsiga krediidiasutustesse, millel on vähemalt Baa2 (Moody's) reiting ning
Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OSCE) liikmesriikide krediidiasutustesse, millel on vähemalt A2
(Moody's) reiting. Rahalisi vahendeid võib investeerida Eestis registreeritud emitentide kommertspaberitesse ja
võlakirjadesse, millel on vähemalt Baa2 (Moody's) reiting ning Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni
liikmesriikides registreeritud emitentide kommertspaberitesse ja võlakirjadesse, millel on vähemalt A2 (Moody's)
reiting. Ühte rahaturu- või intressifondi võib paigutada rahalisi vahendeid kuni 15% fondi puhasväärtusest. Ühe
emitendiga seotud investeeringuid ei või olla enam kui 200 miljonit krooni ega rohkem kui 40% investeerimisportfelli
mahust.
Linna suuremate tehingupartnerite krediidiriski maandamiseks seab linn riigihangete läbiviimisel omapoolsed
tingimused pakkujate finantsnäitajatele, mis on hankele kvalifitseerumise eelduseks.
Linna eelarve on oluline juhtimisinstrument, milles kajastub linna juhtimiseks oluline informatsioon ja mis on aluseks
linna üldiste finantsriskide haldamisel. Linnavolikogu kehtestab eelarvega kohustuse koguda tulusid, annab volituse
võtta kohustusi ja teha kulutusi. Linnavalitsusel on õigus täiendavalt liigendada ja detailiseerida volikogu kinnitatud
eelarvet linnaorganisatsiooni erinevatele tasanditele. Linna eelarve koostatakse, võetakse vastu ja täidetakse
vastavuses seaduses ja linna õigusaktides kehtestatud reeglitele. Olulisemad nimetatud valdkonda reguleerivad
õigusaktid linna tasandil on peale Tallinna linna põhimääruse alljärgnevad:
1. Tallinna linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord (Tallinna Linnavolikogu 27.11.2003 määrus nr
59);
2. Tallinna linna eelarve kassalise teenindamise kord (Tallinna Linnavolikogu 11.02.2004 määrus nr 12);
3. Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise kord (Tallinna Linnavolikogu 24.01.2002 määrus nr 6);
4. Ülekantavate kulude järgmisse eelarveaastasse kandmise kord (Tallinna Linnavolikogu 23.01.2002 määrus nr 11);
5. Tallinna linna laenude võtmise ja haldamise kord (Tallinna Linnavolikogu 06.02.2003 määrus nr 10);
6. Tallinna linna rahaliste vahendite haldamise kord (Tallinna Linnavolikogu 03.05.2001 määrus nr 20).
Gruppi kuuluvate tütar- ja sidusettevõtjate ning sihtasutuste majandusaasta eesmärgid seab vastava ettevõtte nõukogu.

2.3

Linnaelu areng valdkonniti

Haridus
Olulised tegevused
Tallinna arengukavas on hariduse valdkonna peaeesmärgina määratletud optimaalse haridusvõrgu ja kvaliteetse
hariduse ning laste ja noortesõbraliku elukeskkonna tagamine. Nimetatud eesmärgist lähtus ka märksõnaga „Hooliv
linn” iseloomustatud Tallinna linna 2007. aasta eelarve, millega panustati nii haridusasutuste ulatuslikku
renoveerimisse, gümnaasiumide, põhikoolide ja koolieelsete lasteasutuste kaasaegse materiaal-tehnilise baasi
tagamisse kui ka hariduse omandamise võimaluste mitmekesistamisse. Ümberkorraldused Tallinna üldhariduskoolide
ja koolieelsete lasteasutuste võrgus võimaldasid luua uusi lasteaiakohti, projekti „Tuleohutu lasteaed” käigus muudeti
linna lasteaiad turvalisemaks, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia keskkonna arendamiseks soetati koolidele ja
lasteaedadele nii arvuteid, projektoreid kui ka tarkava. Eesmärgiga muuta koolitunnid praktilisemaks, edendati
loodusõpet loomaaias ja botaanikaaias. Mõeldes koolilaste tervisele, tagati põhikooli õpilastele tasuta koolitoit.
Alusharidus
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse järgi on linna ülesanne korraldada koolieelsete lasteasutuste ülalpidamist.
2007. aasta lõpu seisuga oli Tallinnas 132 laste hoidu ja alusharidust pakkuvat munitsipaalharidusasutust, sh
125 lasteaeda, 4 lasteaed-algkooli, 1 lasteaed-põhikool ja 2 kooli lasteaiarühmadega, kus võimaldati kokku kohti
19 081 lapsele, neist 3998-le sõimerühmas, 12 297-le aiarühmas, 2004-le liitrühmas ja 782-le erirühmas. Kvaliteetse
alushariduse tagamiseks suurendati linna koolieelsete lasteasutuste majandamiskulude, personali töötasu ja
sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestuslikku maksumust ühe lapse kohta 2007. aastal 15% võrra
28 176 kroonini.
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Lisaks toetas linn 16 eralasteaeda, võimaldades sellega alusharidust veel 583 lapsele. 2007. aastal oli koolieelse
eralasteasutuse toetus 52 krooni võrra suurem kui 2006. aastal ehk 1 852 krooni kuus ühe lapse kohta.
Tallinna Linnavolikogu 14.12.2006 otsusega nr 356 kinnitati programm „Lasteaiakoht igale lapsele”. Programmi
eesmärgiks on selgitada lasteaiakohtade vajadus aastani 2012 ja leida võimalikud operatiivsed lahendused suurenenud
laste päevahoiuteenuse nõudluse rahuldamiseks.
Tabel 6 Lasteaiakohtade arv 2006-2007
Asutuse liik

Kohtade arv (tk)
2007
2006

Munitsipaalharidusasutus
Eralasteaed
Kokku

19 081
583
19 664

18 268
511
18 779

Kasv
tk

%

813
72
885

4%
14%
5%

813-st uuest lasteaiakohast 88 kohta loodi uue lasteaia, Tallinna Kelmiküla Lasteaia, avamisega, 356 kohta uute
rühmade (sh 18 sõimerühma ja 9 aiarühma) avamisega olemasolevates lasteaedades, 277 kohta laste arvu
suurendamise teel olemasolevates rühmades ja 92 kohta haridusasutuste ümberkorraldamise teel.
260 lapsele võimaldas linn lastehoiu ja alushariduse omandamist teiste omavalitsusüksuste koolieelsetes
lasteasutustes. Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste teenuseid kasutas 965 last teistest omavalitsusüksustest.
Põhi- ja üldkeskharidus
Eesmärgiga võimaldada põhi- ja üldkeskhariduse omandamist ja koolikohustuse täitmist tegutses Tallinnas
2007. aastal 71 munitsipaalkooli (sh 4 lasteaed-algkooli, 1 lasteaed-põhikool, 10 põhikooli ja 56 gümnaasiumi),
11 era- ja 2 riigi üldhariduskooli.
Põhi- ja üldkeskhariduse kvaliteeti ja arengut iseloomustab Tallinna gümnaasiumilõpetajate riigieksamite keskmine
tulemus, mis 2007. aastal oli 61 punkti (Eesti keskmine 57,89), ning väljalangevus gümnaasiumist, mis on seitsme
viimase aasta jooksul kahanenud 10% võrra (17-lt 7-le %-le).
2007/2008. õppeaastal oli Tallinna koolides kokku 45 103 õpilast (sh munitsipaalkoolides 42 362, riigikoolides 383 ja
erakoolides 2 358 õpilast). Võrreldes 2006. aastaga on õpilaste arv 1 524 võrra vähenenud. 2008. aastal õpilaste arvu
langustendents jätkub ning õpilaste arvuks prognoositakse 43 251.
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Tallinna munitsipaalkoolides õppis 2007. aastal 4485 õpilast teistest omavalitsusüksustest (2006. aastal 4 980). Teiste
omavalitsusüksuste munitsipaalkoolides õppivate Tallinna õpilaste arv oli 2007. aastal 1 130 (2006. aastal 1 090).
Õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus suurenes 2007. aastal 2006. aastaga võrreldes 21,5% võrra
6 075 kroonilt 7 380 kroonile ühe õpilase kohta. Õppekoha maksumuse kasvu peamiseks põhjuseks oli pedagoogide
palga kasv keskmiselt 18%. 2007. aastast kuuluvad õppekoha maksumusse ka info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
keskkonna loomise kulud, mida varasematel aastatel ei arvestatud.
Tallinna linn tagab alates 2006. aastast põhikooliõpilaste tasuta toitlustamise. 2007. aastal kattis linn lisaks
31 879 põhikooliõpilase toitlustamiskuludele ka 1 009 pikapäevarühma õpilase ja 441 vähekindlustatud perest pärit
gümnaasiumiõpilase toitlustuskulud. Toitlustuskulude kompenseerimise kulud moodustasid 2007. aastal 83 278 tuhat
krooni, millest riik hüvitas 77% ehk 64 174 tuhat krooni. Ühe toidupäeva maksumus oli 2007. aastal 14 krooni
(2006. aastal 14 krooni). Alates novembrist 2007 on toidupäeva maksumus Tallinna koolides 18 krooni.
Kui 2006. aastal kompenseeris linn 1.-4. klassi õpilaste töövihikute kulud, siis 2007. aastal soetati õppetööks vajalikud
töövihikud 1.-9. klassi õpilastele kogumaksumusega 14 042 tuhat krooni. Vahendid töövihikute soetamiseks eraldati
linnale 2007. aastal riigieelarvest.
Laste tervise ja õpisuutlikkuse tagamiseks on vaja varakult märgata ja uurida nende vajadusi ning eripärasid. Seetõttu
töötas Tallinna munitsipaalkoolides 2007. aastal lisaks 4 585 õpetajale ka 64 logopeedi, 55 koolipsühholoogi,
15 abiõpetajat ja 30 sotsiaaltöötajat.
Paindliku tööajaga pikapäevarühmade abil laiendati võimalusi laste päevahoiuks. Koolides oli 2007. aastal
113 pikapäevarühma ja 143 pikapäevarühma kasvatajat.
Edendamaks huviringide tegevust koolides, tegutses Tallinna koolides 2007. aastal 1 588 huviringi, mida juhendasid
137 ringijuhti. 2007. aastal suurenes üldhariduskoolide juures tegutsevates huviringides osalevate laste arv 27 075-lt
27 923-le. Ringides said õpilased tegeleda nii tehnika, loodusõpetuse, teatri, spordi, kunsti, muusika, tantsu,
konstrueerimise kui ka võõrkeeltega.
Riikliku õppekava paindlikumaks muutmiseks alustati 2006. aastal praktilise õppe projekti. Projekti esimesel aastal
keskenduti metoodiliste materjalide koostamisele ning õpetajate koolitamisele. 2007. aastal osales 1 274 õpilast
praktilises õppes Tallinna Botaanikaaias ning 3 314 õpilast ja 241 õpetajat Tallinna Loomaaias.
Eesmärgiga luua parem õpikeskkond ja tõsta hariduse kvaliteeti ühendati vene õppekeelega tasandusklassidega koolid
Lasnamäe Põhikool ja Tallinna 63. Põhikool Lasnamäe Põhikooliks. Tallinna Valdeku Põhikool ühendati Tallinna
53. Keskkooliga. Sõle Gümnaasium kujundati ümber Sõle Põhikooliks. Alustati ettevalmistusi Pelguranna
Gümnaasiumi ümberkujundamiseks Pelguranna Põhikooliks.
Kutseharidus
Tallinna linnale kuulub üks kutseõppeasutus – Tallinna Kopli Ametikool. Arvestades Tallinna linna ja ettevõtete ning
Eesti tööjõuturu vajadusi, tagab linn ametikoolis õppijatele võimalused tööks vajalike teadmiste ja oskuste
omandamiseks. 2007. aastal õppis Tallinna Kopli Ametikoolis eelkutseõppes 147 põhihariduseta õpilast ning
kutseõppes 170 põhiharidusega õpilast. Kooli lõpetas 3aastaste õpingute järel 75 õpilast.
Kutsehariduse kättesaadavuse laiendamiseks avati põhihariduseta õpilastele neli uut õppegruppi, sh 2 rahvusliku
käsitöö ja ettevõtluse õppegruppi, 1 kinnisvarahooldajate õppegrupp ja 1 keskkonnatehnika-lukkseppade õppegrupp.
Tööhõive suurendamiseks korraldati Tallinna Kopli Ametikoolis ka täiskasvanute koolitust ja ümberõpet.
Täiendkoolituskursustel osales 61 inimest. 2008. aastal planeeritakse korraldatavate kursuste mahtu oluliselt
suurendada.
Huviharidus
Eesmärgiga toetada lapse isiksuse arendamist, tema sotsialiseerimist ja vaba aja sisustamist turvalises õpikeskkonnas
professionaalsete pedagoogide juhendamisel tegutses Tallinnas 2007. aastal 9 munitsipaalhuvialakooli ning
3 Vanalinna Hariduskolleegiumi koosseisus olevat huvialakooli, kus õppis kokku 11 947 last, s.o 2 771 last enam kui
2006. aastal.
Täiendavalt toetab linn huviharidust erahuvialakoolide ja huviharidusega tegelevate mittetulundusühingute toetamise
kaudu. Erahuvialakoolide toetuse suuruseks oli 2007. aastal 215 krooni kuus ühe õpilase kohta (2006. aastal
208 krooni). 27 erahuvialakooli toetuseks eraldati kokku 4,4 miljonit krooni, toetades nii 1 543 lapse huviharidust.
Toetades mittetulundusühinguid 1,3 miljoni krooniga, võimaldas linn huviharidust eraringides 1453 lapsele.
Linn toetab ka huviharidusalaste projektide läbiviimist. 2007. aastal toetati haridusasutuste 62 projekti ja
mittetulundusühingute 87 projekti kokku 2 236 tuhande krooniga. Projektides osales kokku 10 959 last. Edukamad
projektid olid Tallinna koolinoorte VII teatrifestival ”Kanutiaia Kann”, Tallinna puuetega laste ja noorte
IV lauluvõistlus ning ülelinnaline liiklusohutuse, päästetegevuse ja esmaabi võistlus.
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Muud haridusteenused
2007. aasta tegevused olid suunatud õpikeskkonna loomisele, kus Tallinna lastel ja õpilastel oleks võimalik omandada
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alaseid pädevusi, mis vastavad riiklikus õppekavas esitatud nõuetele.
2007. aasta lõpuks tagati Tallinna haridusasutustes iga 23 õpilase, iga 1,5 koolieelse lasteasutuse rühma ning iga
1,1 õpetaja kohta 1 arvuti. Silmapaistavaks saavutuseks võib pidada ka seda, et e-kooliga on liitunud 92% Tallinna
koolidest.
Eesmärgiga toetada ja motiveerida laste ja noorte arengut, hariduspüüdlusi ja loomingulist tegevust, selgitada välja
parimad ning tunnustada nende head tööd toimusid 2006/2007. õppeaastal olümpiaadid 20 õppeaines, millest võttis
osa 8 426 õpilast. Eestit esindasid rahvusvahelistel olümpiaadidel 17 Tallinna õpilast, kes võitsid kokku 8 medalit ja
5 diplomit.
Linnaosades aitavad koolikohustuse täitmist tagada ja kriminaalpreventiivset tööd korraldada alaealiste komisjonid.
2007. aastal arutati kokku 1 015 alaealiste õigusrikkumist, mis on 20 võrra vähem kui 2006. aastal. Komisjonide ja
mittetulundusühingute koostöös viidi ellu mitmeid riskirühma noortele suunatud projekte.
Tallinna munitsipaalkoolides tegutseb kokku 12 kasvatusraskustega õpilaste klassi, neist 2 avati 2007. aastal. Klassi
moodustamise eesmärk on õpilaste käitumisharjumuste korrigeerimine, koolieiramise vähendamine, üldise sotsiaalse
pädevuse tõstmine ning õpiharjumuse ja väärtushoiakute kujundamine, tagamaks võimetekohase edasijõudmise
õppetöös.

Osalemine projektides
2007. aasta suuremaid välisrahastusega projekte oli „KOOLITUGI”, mille eesmärk oli põhikoolist väljalangemise ja
probleemkäitumise vähendamise ning ennetamise meetmete efektiivne kasutuselevõtt Tallinna üldhariduskoolides.
2007. aastal alustati välisrahastusega projekti “INNOMET-EST”, mille peamiseks eesmärgiks on parandada koostööd
haridusasutuste ja ettevõtete vahel. Jätkus eelkutseõppe arendamise projekt Tallinna Heleni Koolis, mille raames
tagatakse Tallinna Heleni Kooli kuulmispuudega noortele parem ettevalmistus ametiõppeks ja tööturule siirdumiseks.

Investeeringud
Tallinna linna üheks olulisemaks eesmärgiks haridusvaldkonnas on tagada haridusasutuses tänapäevane õpikeskkond.
2007. aastal tehti haridusasutuste renoveerimistöid nii linna eelarve vahenditest kui ka koostöös erasektoriga.
Koostöös erasektoriga valmisid Pelgulinna Gümnaasium, Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium ja Lasnamäe
Vene Gümnaasium, neist viimased kaks koostöös Riigi Kinnisvara AS-ga. Linna ja erasektori koostööprojektid
hõlmavad kokku 16 kooli renoveerimist, millest 4 valmisid 2006. aastal. Kõik renoveeritud koolid varustatakse uue
mööbli ja sisseseadega. Ülevaate linna ja erasektori koostööprojektidest saab raamatupidamise aastaaruande lisast 30.
2007. aastal renoveeriti Vanalinna Hariduskolleegiumi gümnaasiumihoone ning jätkusid remondid Tallinna
Kunstigümnaasiumis, Tallinna Saksa Gümnaasiumis ja Laagna Lasteaed-Põhikoolis. Põhikoolide ja gümnaasiumide
remonti, renoveerimisse ja sisustusse investeeris linn 2007. aastal kokku 137,6 miljonit krooni. Programmi
„Lasteaiakoht igale lapsele” raames renoveeriti ning avati 2007. aastal 4rühmaline Tallinna Kelmiküla Lasteaed.
Osalisi remonte teostati 21 koolis ja 106 lasteaias.
2007. aastal toimus arhitektuurikonkurss Tallinna Prantsuse Lütseumi spordihoone ideekavandi saamiseks. Konkurss
lõppes edukalt ning uue spordihoone projekteerimisega on alustatud.
2007. aastal viidi lõpule lasteaedade akende vahetamise programm. Soojustati ning viimistleti 21 lasteaia fassaadid,
millega saavutati lisaks hoonete üldilme paranemisele ka küttekulude kokkuhoid. Uute sõimerühmade avamiseks
remonditi 23 rühmaruumi, mis varustati ka vajaliku sisseseadega. 2007. aastal remonditi 12 lasteaia piirdeaiad ja
6 lasteaia katused, lisaks teostati ruumide ja tehnosüsteemide üldremonte, tualettruumide remonte, korrastati
lasteaedade kööke ja basseiniruume. Valmisid projektid Padriku tee lasteaia ehituse alustamiseks ning Tallinna
Lasteaia Kaseke tervikrenoveerimiseks ja juurdeehituseks, alustati Rännaku pst uue lasteaia projekteerimist. Algatati
detailplaneeringud Kadrioru Lasteaia renoveerimiseks koos juurdeehitusega ja Narva mnt 120 uue lasteaia ehituseks.
Koolieelsete lasteasutuste remonti, renoveerimisse ja sisustusse investeeriti 2007. aastal kokku 159,7 miljonit krooni,
mis ületab 2006. aasta investeeringute mahu enam kui kahekordselt. Programmi „Tuleohutu lasteaed” raames
paigaldati kokku 3,1 miljoni krooni eest automaatne tulekahjusignalisatsioon 39 lasteaias. Programm, mille
kogumaksumus on 13,5 miljonit krooni, jätkub ka 2008. aastal.
Huvialakoolidest lõpetati Lasnamäe Muusikakooli fassaadide remont ning viidi lõpule Tallinna Huvikeskus „Kullo”
saali ja abiruumide remont. Alustati Tallinna Kanutiaia Noortemaja fassaadide remonti ja Mustamäe Laste Loomingu
Maja elektrisüsteemi remonti. Uuendati Tallinna Muusikakooli katust ning remonditi Nõmme Noortemaja
(loodusmaja) fassaad. 2007. aastal investeeriti huvialakoolidesse kokku 6,7 miljonit krooni (2006. aastal 4,4 miljonit
krooni).
3 miljoni krooni eest remonditi Tallinna Kopli Ametikooli õppetöökodade hoone katus ja siseruumid.
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2007. aastaks kavandatud investeerimisprojektid jäid täitmata 17,7 miljoni krooni ulatuses, tulenevalt ilmastikuoludest, mis ei võimaldanud aasta teisel poolel lõpetada mõnede lasteaedade fassaadide remonte ning Tallinna
Lasteaia Kaseke rekonstrueerimise ja Pirita Kose Lasteaia juurdeehituse edasilükkumisest detailplaneeringute
valmimise kavandatust pikemast protsessist. Tööd viiakse lõpule 2008. aastal.
Ainsa linnale kuuluva teadusasutusena tegutseva Tallinna Botaanikaaia rekonstrueerimistööde raames valmis
alpinaariumi tiik, mille käigus rekonstrueeriti tiigi kaldad.

Olulisemad arengusuunad 2008. aastal

·
·
·
·
·
·

Jätkatakse haridusasutuste renoveerimist.
Jätkatakse programmi „Igale lapsele lasteaiakoht”, mille raames valmib Tallinna Lasteaia Kaseke uus laiendatud
hoone ja uus Padriku tee 10 asuv lasteaed.
Toetatakse lõimumist ja eesti keele kui teise keele õpet.
Toetatakse terviseedendust haridusasutustes sporditegevuse ja terviseedendusprojektide läbiviimise kaudu.
Jätkatakse koolikohustuse täitmise seiret, et ennetada õpilaste probleeme õppetöös edasijõudmisega ning
vähendada õpingute katkestajate hulka.
Jätkatakse Tallinna Botaanikaia peamaja renoveerimist, alustatakse kahe kasvuhoone renoveerimist välisrahastusega projekti raames ning rajatakse 3 km uusi loodusõpperadu.

Sotsiaalhoolekanne
Olulised tegevused
Tallinna arengukavas on sotsiaalhoolekande valdkonna peaeesmärgina määratletud kõigile Tallinna elanikele
võimaluste loomine inimväärikaks ja turvaliseks eluks. Sotsiaalhoolekande valdkonna arengusuundade aluseks on
Tallinna sotsiaalhoolekande arengukava 2006-2010 ja sotsiaalhoolekande tegevuskava 2006-2008. 2007. aastal
kinnitati sotsiaalhoolekande korraldamise juhend, millega reguleeritakse sotsiaalhoolekande korraldamist Tallinna
linna territooriumil. Samuti kinnitati ameti ja linnaosade valitsuste poolt korraldatavate ja osutatavate sotsiaalteenuste
nõuded kvaliteedi tagamisele, personalile, keskkonnale ning järelevalve korraldamisele. Tartu Ülikool viis läbi
Tallinna hoolekande juhtimise efektiivsuse uuringu, mille aruandes esitatud ettepanekud sotsiaalhoolekande
efektiivsemaks korraldamiseks võetakse aluseks sotsiaalhoolekande tegevuskava 2009-2010 koostamisel. Valmisid
esimesed kokkuvõtted allasutuste arengukava täitmisest.
Valdkonna eesmärkide täitmiseks korraldati aasta vältel hulgaliselt eripalgelisi tegevusi. Linnaelanike
informeerimiseks toetuste ja teenuste taotlemise võimaluste kohta ning abiks spetsialistidele koostati erinevaid
trükiseid ja levitati neid vastavatele huvigruppidele. Alustati sünnipäevatoetuse elektroonilise taotlemise ja
menetlemise süsteemi väljatöötamist ning rakendati sünnitoetuse taotlemise võimalust riigiportaali www.eesti.ee
vahendusel.
Käivitus sünnitoetuse taotlemise laiendatud võimaluste süsteemi väljatöötamine, mille rakendamine võimaldab
linnaelanikel esitada sünnitoetuse taotlusi lisaks elukoha järgsele linnaosavalitsusele ka lapse sünni registreerimisel
perekonnaseisuametis. Sünnitoetusi maksti 2007. aastal 5 194 lapse kohta 26 270 tuhat krooni. Väljamakstava
sünnitoetuse suurus oli 5 000 krooni lapse kohta.
Puuetega isikute hoolekanne
Puuetega inimeste hoolekandeteenuste arendamine oli suunatud 2007. aastal teenuste kättesaadavuse tagamisele, et
toetada puuetega inimeste toimetulekut igapäevaelus. Puuetega inimestele osutatava transporditeenuse osas
likvideeriti taksoteenuse magnetkaartide väljaandmise järjekord, kaarte hakkasid saama ka üle 65 aastased isikud.
Puuetega inimestele transporditeenuse osutamisel suurenes haridus- ja hoolekandeasutustesse igapäevaselt viidavate
isikute arv 340-lt 347-ni. Kolme uue nõuetele vastava tõstukitega bussi soetamisega paranes invatranspordiga
erivedude kvaliteet.
Tallinna Vaimse Tervise Keskuses käivitati puuetega isikute hoolekande osas regulaarne võrgustikutöö, mis
võimaldab paremat koostööd linnaosade ja teiste Tallinna hoolekandesüsteemi asutuste vahel.
Perekonda toetavate teenustega (koolivaheaja teenus) kindlustati puuetega lastele päevategevus kõikidel
koolivaheaegadel, 70 last osales ööpäevaringsetes laagrites. Võrreldes 2006. aastaga, kui ööpäevaringsetes laagrites
osales 50 puudega last, on teenuse maht kasvanud 40%.
Isikliku abistaja teenust osutati 10 000 tunni ulatuses rohkem aasta alguses kavandatust, tänu aasta II pooles linna teise
lisaeelarvega ettenähtud täiendavatest vahenditest, mis võimaldas kliendile keskmiselt 4-tunnilist isikliku abistaja
teenuse mahu suurenemist kuus alates 1. septembrist. Teenuse tunnitasu viidi vastavusse vabariigis kehtestatud
miinimum tunnitasuga, mis oli 2007. aastal 22,51 krooni.
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Päevakeskuses Käo käivitati kauaoodatud teenusena intervallhoid vaimupuudega täiskasvanutele. Teenus käivitati
sügava ja raske vaimu- või liitpuudega isikutele, et toetada nende perede toimetulekut ja võimaldada peredel puhata.
Päevakeskuse täiskasvanute osakonnas avati uus rühm 7 kliendi teenindamiseks.
Eakate hoolekanne
Eakate hoolekande eesmärk oli käivitada sotsiaalvalve pilootprojekt „Häirenupp“, aitamaks üksi elavaid eakaid.
Teenus käivitati 2007. aasta maist ning aasta lõpuks oli kasutajate arv 60. Teenust osutati esimese etapina Lasnamäe
ja Mustamäe linnaosade koduteenuste klientidele.
Üldhooldekodu teenust osutati Iru hooldekodus 385-le hooldust vajavale isikule, teistest hooldekodudest üle Eesti sai
teenust keskmiselt 450 hooldust vajavat Tallinna linna elanikku. Iru Hooldekodus osutati õendus-hooldusteenust
pidevalt ligi 350 isikule. Suurenenud on vajadus suunata hooldekodusse isikuid, kes on lamajad-haiged,
orientatsioonihäiretega dementsed, alkohoolikutest kodutud või psüühiliste häiretega vanaduspensioniealised isikud,
mis muudab sobiva hooldekodu koha leidmise keerulisemaks. Kui 2006. aastal oli üldhooldekodu teenuse keskmine
hind 5 110 krooni kuus, siis 2007. aastal oli see tõusnud juba 6 030 krooni. Väljaspool Tallinna asuvate
üldhooldekodude kohamaksumused on tõusnud 12-45%.
Laste hoolekanne
Laste hoolekande eesmärkideks 2007. aastal oli käivitada alaealiste emade ja rasedate nõustamine, alustada
professionaalsete tugiisikute koolitamisega ja 6 tugiisiku töölerakendamisega ning lastekaitse valveteenuse tegevuse
laiendamine. Laste hoolekande osas täideti tervikuna eelarveaastaks püstitatud eesmärgid. Uue perekonda toetava
teenusena käivitati sotsiaalhoolekande arengukavas olev puudega laste intervallhoolduse teenus ning sotsiaalse
rehabilitatsiooni teenusena noortekodu teenus. Tugiisikuteenust kasutas 40 last, nõustati ca 5 000 last ja peret,
võimaldati arendustegevust 18 lapsele ja perekeskset aitamistööd 80 perele. Oldi valmis kindlustama ööpäevaringse
hooldusega 22 last, kuid teenuse vajadus osutus varasemate aastatega võrreldes ja prognoositust oluliselt väiksemaks.
Perekonda toetava teenusena osutas päästeamet laste abi- ja infotelefoni teenust; nõu anti või vahendati 1 430 korral.
Toimus professionaalsete tugiisikute koolitus, mille lõpetas tunnistusega 10 inimest. Vähekindlustatud perede lastele
jagati 324 ranitsat hinnaga 367 krooni tükk (2006. a 363 tk hinnaga 360 krooni).
Intervallhoiuteenust osutati aasta jooksul 22-le puudega lapsele, korraga saab pakkuda teenust 7-le lapsele, kelle
vanemad vajavad toetavat teenust puhkamiseks või tööl käimiseks. Lastekaitse valveteenust osutasid 5 lepingulist
töötajat, kes käisid politsei väljakutsel kokku 54 korral. Laiendati valveteenistuse tegevust, lisandusid osalemine
lastega seotud kriisi- ja perevägivalla sündmuste lahendamisel ning politseitöötaja nõustamine telefoni teel.
Laste ja perede varjupaigateenuste eesmärgiks on osutada abi järelvalveta ja vanemliku hoolitsuseta lastele ja lastega
emadele, kes on perevägivalla ohvrid. Laste ja perede varjupaigateenust osutati Tallinna Lastekodus, kus on varjupaigakohti 26 lapsele ja 17 emale lastega. Varjupaiga- ja rehabilitatsiooniteenust osutati Tallinna Laste Turvakeskuses, kus on 30 kohta sotsiaalset rehabilitatsiooni vajavatele lastele ja 16 kohta varjupaigateenuse osutamiseks.
Hooldusel perekonnas oli kokku 77 last ja noort. Hooldamisel lastekodus oli 292 vanemliku hoolitsuseta last ja noort,
neist kuni 3-aastaseid ja puudega lapsi 125. 2007. aastal kompenseeriti lapsevanematele nende poolt tehtud kulutusi
lapsehoiuteenusele kogumahus 7 249 tuhat krooni. Lapsehoiuteenuse osutajaid oli 50 ja teenust kasutati 900 lapse
hoiuks.
Tabel 7 Laste ja perede varjupaigateenused 2006-2007
Teenuse liik
Varjupaigateenuseid kasutanud laste arv
Perekonnas hooldusel olnud laste ja noorte arv
Lastekodus hooldamisel laste arv aasta lõpu seisuga
sh kuni 3aastaste ja puudega laste arv
Lapsehoiuteenuse kasutajate arv

Teenuse kasutajaid
2007
2006
460
77
292
125
900

553
81
303
120
242

Muude kriisirühmade hoolekanne
Muude kriisirühmade hoolekandes täideti eelarveaastaks püstitatud eesmärgid. Kõik abi saamiseks pöördunud
abivajajad kindlustati ajutise peavarjuga. Öömaja-varjupaiga teenust ei oste linn enam mittetulundussektorilt, vaid
teenust hakati osutama linna hallatavas asutuses Tallinna Sotsiaaltöö Keskus. Muudatuse tingis vajadus paindlikumalt
korraldada teenuse osutamist. Linna asutusel on võimalik kiiremini reageerida kriisiolukordadele ja muutuvatele
vajadustele. Sotsiaalmajutusüksuse Tuulemaa 6 ruumides alustati erakorralise majutusteenuse osutamist peamiselt
tuleõnnetuse ohvritele. Viidi läbi üritus ”Kodutute öö”, millega juhiti ühiskonna tähelepanu kodutusele kui
sotsiaalsele probleemile.
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Töötati välja ja rakendati töösse pilootprojektina sotsiaal- ja munitsipaaleluaseme üürivõlglastele orienteeritud
mobiilne võlanõustamise teenus. Teenuse eesmärk on parandada Tallinna munitsipaal- ja sotsiaaleluruumide üürnike
maksekäitumist ning vähendada üürilepingute lõpetamiste arvu ja perede väljatõstmist elamispinnalt, ennetades
seeläbi sotsiaalset tõrjutust.

Osalus projektides
2007. aasta suuremaid välisrahastusega projekte oli päevakeskuses „Käo“ läbiviidav „õpikeskkonna kohandamine
erivajadustega inimeste esmaseks kutseõppeks“, mille eesmärk oli luua esmaseks kutseõppeks kohaldatud
õpikeskkond põhihariduse toimetuleku riikliku õppekava alusel omandanud toimetuleku- ja hooldustaseme kutseõpet
vajavatele noortele.

Investeerimisprojektid
2007. aastal valminud olulisemad objektid olid Iru Hooldekodu III elumaja renoveerimine (maksumusega 16 miljonit
krooni), Laste Turvakeskuse uus osakond (maksumusega 9 522 tuhat krooni), Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskuse uus
filiaal (maksumusega 5 499 tuhat krooni) ning Kristiine Linnaosa Valitsusele sotsiaalhoolekandele spetsialiseeritud
väikebussi soetamine (maksumusega 500 tuhat krooni).
Investeerimisprojektideks kavandatud vahenditest jäi kasutamata 6 083 tuhat krooni, mille ulatuses kavatsetakse
alustatud tegevusi lõpetada 2008. aastal. Vahendite kasutamata jätmise tingisid kohtuvaidlused Põhja-Tallinna
kodutute varjupaiga ja rehabiliteerimiskeskuse (Paljassaare tee 35) ehitusel ning vajadus detailplaneeringu järele
Kristiine Linnaosa Valitsuse sotsiaalkeskuses (Tuisu 20), mille maht ja põhimõtted muutusid koostöös erinevate
osapooltega oluliselt.

Olulisemad arengusuunad 2008. aastal

·
·
·

Moodustatakse päevakeskuse Käo täiskasvanute osakonnas uus 10-kohaline rühm.

·

Käivitatakse 2 uut teenust Tallinna Perekeskuses, sh suhtlemine lahus elava vanemaga ning alaealiste rasedate ja
emade tugigrupp.

·
·

Käivitatakse sotsiaalprogramm Tallinna Laste Turvakeskuse uues 10-kohalises osakonnas.

Laiendatakse kõikidesse linnaosadesse häirenupu valveteenus, mille eesmärgiks on aidata üksi elavaid eakaid.
Kvaliteetse üldhooldekodu teenuse osutamiseks jätkatakse Iru Hooldekodu renoveerimist. Renoveerimisjärgselt
on võimalik hoonet kasutada vastavalt hooldustvajavate inimeste eritingimustele.

Rajatakse pesumaja öömajade, varjupaikade ja sotsiaalmajutusüksuste pesu pesemiseks, kus tööharjumuse
taastamiseks rakendatakse ka hoolekandesüsteemi kliente.

Tervishoid
Olulised tegevused
Tallinna arengukavas on tervishoiu valdkonna põhieesmärgina määratletud kvaliteetse ning kättesaadava esmatasandija eriarstiabi tagamine Tallinnas. Tallinna tervishoiu arengukava 2007-2015 kajastab lähiaastate tegevust nii
esmatasandi kui eriarstiabi arendamiseks, samuti koolitervishoiu, koduõendus-hooldusteenuse ja kiirabi teenuse
osutamiseks. Valmimas on Tallinna rahvastiku tervise arengukava 2008-2015.
Tervist väärtustava ja soodustava eluviisi ning käitumisharjumuste kujundamiseks organiseeriti 2007. aastal
hulgaliselt tervisepäevi ja -nädalaid linnaosades, asutustes, koolides ja koolieelsetes lasteasutustes ning ülelinnalisi
kampaaniaid (südamenädal, leivanädal, südametervise ja vaimse tervise päev, ei suitsule kampaaniad, piimafestival ja
maijooks). Viidi läbi terviseedenduse projekt, mis oli suunatud traumade ja alkoholitarbimise ennetamisele Tallinnas,
mille sihtrühmaks valiti koolieelsed lasteasutused ning koolide algklassid. Projekt lõpeb 2008. aasta suvel.
Sihtasutuses Tallinna Lastehaigla jätkas tegevust raviüksus, mis viib läbi uimastisõltuvuse ravi- ja rehabilitatsiooniteenust kuni 18-aastastele eesti ja vene keelt kõnelevatele sõltuvus- ja käitumishäiretega lastele ja noorukitele. Esmase
võõrutusravi teostamiseks erakorraliselt hospitaliseeritud narkootikume tarbinud lapsi viibis aasta jooksul ravil 113 ja
ambulatoorsetel visiitidel käis 1 135 alaealist uimastisõltlast. Osakonna tegevuse eesmärgiks on uimastite
kasutamisest võõrutamine ning laste ja noorukite taasintegreerimine tavaellu. Lisaks loodi linna initsiatiivil AS LääneTallinna Keskhaigla baasil metadoon asendus- ja võõrutusravi ambulatoorne osakond, kus on pideval ravil kuni
60 patsienti. Käivitati nn narkobussi tegevus, kus lisaks süstlavahetusele ja kondoomide jagamisele tehakse ka
ennetustööd.
Tallinn linn katab ka ravikindlustusega hõlmamata isikute esmatasandi raviteenuse kulud. Ravikindlustusega
hõlmamata isikuid on Tallinna elanikkonnast ca 10%, kellele osutatakse linna eelarveliste vahendite eest esmatasandi
raviteenust kas perearstide või Ida-Tallinna Keskhaigla AS ravikindlustamatute osakonna poolt. 2007. aastal osutati
ambulatoorset raviteenust 2 531 ja statsionaarset ravi 266 patsiendile (keskmise ravikestvusega 28,63 päeva).
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Üldarstiabi osutasid 2007. aasta lõpuks 258 perearsti kokku 455 364 patsiendile. Aasta jooksul avati elanike paremaks
teenindamiseks 2 uut nimistut Lasnamäe ja Nõmme linnaosades. Perearstide tegevuse toetuseks maksis linn toetusi
kogusummas 7 986 tuhat krooni. Toetus on mõeldud praksiste rendipindade eest tasumiseks, ruumide remondiks ning
sisustuse ja vajaliku diagnostilise aparatuuri muretsemiseks. Toetuse suuruseks kujunes 2007. aastal 24 000 – 30 000
krooni nimistu kohta vastavalt Tallinna Perearstide Seltsi juhatuse väljatöötatud töö hindamise kriteeriumite alustele.
Tallinna linna poolt asutatud raviasutustes töötavate arstide, õdede, taastusravi spetsialistide ja sotsiaaltöötajate
õppelaenu kompenseerimist on linnavalitsus ja linnavolikogu hea tahte märgina toetanud aastaid. Toetus on vajalik
linna osalusega raviasutustes püsiva kvalifitseeritud kaadri olemasolu kindlustamiseks. 2007. aastal toetati linnaeelarvest 354 töötaja õppelaenu tasumist.
Pikaaegsete krooniliste haigustega patsientidele osutati koduõendus-hooldusteenust 220 kliendile, kellele tehti
10 805 visiiti. Lisaks osutati Koduõde OÜ poolt õendusteenust linna sotsiaalmajades ca 400 sotsiaalmaja elanikule.
Iru Hooldekodus osutasid 385 patsiendile õendusteenust Koduõde OÜ ja TNP Konsultatsioonid OÜ, kuna kehtiva
seadusandluse alusel ei ole hooldekodudes ette nähtud paikset õendustegevust.
Tallinna Kiirabi ülesandeks on kiirabi brigaadide ööpäevase valmisoleku tagamine ja kiirabiteenuse osutamine
teeninduspiirkonnas seda vajavatele isikutele. Tallinna Kiirabis osutas kiirabiteenust 14 brigaadi, kes teenindasid
päevas keskmiselt 175 väljakutset.

Investeerimisprojektid
Soetati kiirabiauto Tallinna Kiirabile soetusmaksumusega 1,6 miljonit krooni.

Olulisemad arengusuunad 2008. aastal

·
·
·

Iru Hooldekodu ehitus- ja renoveerimistööde lõpuleviimine.

·

Viiakse läbi laialdane arvutiõpe koolide tervishoiutöötajatele seoses üleminekuga elektroonilisele andmevahetusele õpilaste tervise küsimuses perearstide ja haiglatega.

·
·

Töötatakse välja ja juurutatakse ühtne internetipõhine eriarstile registreerimise programm.

Soetatakse vähemalt üks uus kiirabiauto.
Koostatakse perearstikeskuste edendamise eesmärgil kahele Nõmme ja Haabersti linnaosades asuvale
perearstikeskusele detailplaneeringud ja ehitusprojektid .

Avatakse hooldusraviks täiendavalt AS Lääne-Tallinna Keskhaiglas 20 voodikohta.

Kultuur
Olulised tegevused
Tallinna arengukavas on kultuuri valdkonna peaeesmärgina määratletud laia ja kvaliteetse kultuuriteenuste valiku
tagamine nii Tallinna elanikele kui ka turistidele. 2007. aasta prioriteediks oli ajaloo ja traditsioonide väärtustamine.
Veebruaris avati kõikidele huvilistele tutvumiseks Ingeri ja Rootsi bastioni käigud. Pikaajalise projekti „Tallinna
kirikurenessanss” raames restaureeriti ajaloolisi muinsusväärtuslikke pühakodasid ning renoveeriti kirikuid. Lõpule
jõudsid J. Poska tn 8 asuva mälestise restaureerimistööd. Eesmärgiga edukalt ellu viia kultuuripealinna projekt asutas
linn Sihtasutuse Tallinn 2011. Erinevaid kultuuriteenuseid pakkusid Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti 10 hallatavat
asutust ning linnaosade 6 hallatavat asutust. Linna kultuuriasutusi või nende poolt korraldatud üritusi külastati üle
600 000 korra.
Raamatukogud
Eesmärgiga tagada elanikele juurdepääs kirjandusele ja informatsioonile ning toetada inimeste elukestvat õpet ja
enesetäiendamist tegutses Tallinna linnas 2007. aastal lisaks keskkogule ka 19 haruraamatukogu (Haabersti linnaosas
2, Kesklinnas 3, Lasnamäe linnaosas 2, Mustamäe linnaosas 3, Nõmme linnaosas 3, Pirita linnaosas 2 ja PõhjaTallinnas 4). Kogus oli 1 035 825 raamatut, s.o 8 897 raamatu võrra enam kui 2006. aastal. Lugejate kasutuses olevate
interneti töökohtade arv kasvas 131-lt 148-le. Raamatukogu külastuste arv oli 2007. aastal 1 055 024, neist
virtuaalseid külastusi 231 173. Registreeritud lugejate arv oli 80 485 (2006. aastal 82 003). Teostati
1 409 905 kojulaenutust (2006. aastal 1 414 445). Lugejate arvu ja füüsiliste külastuste arvu langust on põhjustanud
laste arvu vähenemine, kaasaja inimeste ajapuudus ja interneti levik.
2007. aasta märtsis avati Haaberstis uus Nurmenuku raamatukogu, uutes ruumides alustas tööd Kalamaja
raamatukogu.
Alates 2007. aastast on kõikides Tallinna Keskraamatukogu osakondades ja haruraamatukogudes kasutusel ühine
lugejakaart ning ühine elektronkataloog. Seoses Tallinna Keskraamatukogu 100. juubeliga toimusid kogu aasta
jooksul temaatilised üritused.
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Kultuuritegevus
Eesmärgiga luua mitmekesiseid võimalusi vaba aja veetmiseks, sealhulgas harrastus- ja seltsitegevuse arendamiseks
ning kontsertide, etenduste ja näituste korraldamiseks, tegutses linnas 2007. aastal 10 kultuuriasutust: Tallinna
Toomklubi, Pelgulinna Rahvamaja, Kultuuriseltside Teabekeskus, Vene Kultuurikeskus, Tallinna Haabersti Linnaosa
Vaba Aja Keskus, Kultuurikeskus „Lindakivi”, Mustamäe Kultuurikeskus „Kaja”, Nõmme Kultuurikeskus, Pirita
Vaba Aja Keskus ja Salme Kultuurikeskus. 314 harrastusringi tegevusse oli kaasatud 7 571 erinevas vanusegrupis ja
erinevate huvidega inimest. Kahel viimasel aastal on ringide arv püsinud stabiilsena, samas on osalejale arv võrreldes
2006. aastaga kasvanud ca 13%. Linna kultuurikeskused korraldasid 2007. aastal 2 033 kultuuriüritust. Lisaks loodi
tingimused 120 mittetulundusühingu tegevuseks. Lisaks tegutsesid Tallinna linna kultuuri- ja vaba aja keskuste
ruumides 120 mittetulundusühingut.
Muuseumid
Tallinna Linnamuuseumi koosseisu kuuluvad 9 muuseumi tegutsevad eesmärgiga koguda, uurida ja säilitada
eelnevate põlvkondade poolt loodud väärtusi ning vahendada neid teaduslikel, hariduslikel ja meelelahutuslikel
eesmärkidel üldsusele. Ekskursioonide arv suurenes võrreldes 2006. aastaga oluliselt, s.o 670-lt 1650-le. Lisaks
koostati ja korraldati 54 näitust (2006. aastal 44), anti 2000 konsultatsiooni, peeti 52 loengut, organiseeriti ja viidi läbi
394 üritust (2006. aastal 130). Valmis 16 teaduslikku uurimust. Muuseume külastas 2007. aastal 97 270 inimest
(2006. aastal 72 000). Veebruari lõpus avatud bastionikäike külastas 2007. aastal kokku 23 879 inimest. 2007. aasta
lõpuks oli muuseumis kokku 158 610 museaali (2006. aastal 155 836).
15. detsembril 2007 sai muuseum 70 aastaseks. Juubeliaastal tõestas muuseum end teadus- ja mäluasutusena, andes
välja teaduslikke kogumikke, korraldades näitusi, loenguid ning konverentse.
Loomaaed
Loomaaia eesmärk on pakkuda inimestele looduslähedast puhkevõimalust, tagada uurimistöö ja ökoloogilise
kasvatuse kaudu liigikaitse ning populariseerida loodus- ja keskkonnaalaseid teadmisi. 2007. aastal oli võimalik
tutvuda kollektsiooniga, millesse kuulus 5834 isendit 520 liigist. Aasta jooksul külastas loomaaeda 328 908 inimest.
Loomaaia külastatavus on mõnevõrra langenud, 2006. aastal oli külastajate arv 336 704, samas on populaarsust
kogunud loomaaia tegevus kooliprogrammi toetava õppe nn zookooli tunnid, mida korraldatakse Tallinna õpilastele.
Teater
Eesmärgiga kindlustada teatrikunsti kättesaadavus ja tutvustada eesti kultuuri erinevatele sihtgruppidele andis
Tallinna Linnateater 2007. aasta jooksul 379 etendust 59 676 vaatajale (2006. aastal 429 etendust 63 626 vaatajale).
Etenduste arv vähenes seoses töötajate hõivatuse optimeerimisega. Teatri repertuaaris oli kokku 21 lavastust, neist
6 uuslavastust. Linnateater asutus üles Põhjamaade Draama Päevadel. Loomingulise programmiga tähistati
teatritähtede Lisl Lindau 100. ja Mikk Mikiveri 70. sünniaastapäeva.
Kontsertteenus
Sooviga tagada elanikele juurdepääs muusikasündmustele ning luua loovisikutele võimalused oma loomingu
tutvustamiseks ja rahvusvaheliseks koostööks korraldas Tallinna Filharmoonia 2007. aastal 82 kontserti, sellest
24 koostööprojekti ja 8 kontserti välismaal. Kontserte külastas 26 509 inimest (2006. aastal 31 900 inimest).
Erakordse rahvusvahelise tunnustuse osaliseks sai 10.–19. augustini Pirita kloostri varemetes toimunud Birgitta
festival. Eesmärgiks on arendada festival Tallinna nimiürituseks ja oluliseks kultuuriturismi sündmuseks Eestis.
Koolitusteenus
Eesmärgiga mitmekesistada koolitusturgu ning väärtustada elukestvat õpet võimaldati vabaharidus-, huvi- ja
täiendkoolitust 2 334 inimesele. Huvi Tallinna Rahvaülikooli poolt pakutavate koolituste vastu on kasvanud, kursustel
osales 144 inimest rohkem kui 2006. aastal. Pakuti 118 erinevat õppeprogrammi, õppetööd planeerides keskenduti
kursuste mitmekesisusele ja õppetöö kvaliteedile. Aastas viidi läbi 3 138 tundi loenguid. Lisaks toimus
14 rahvaülikooli propageerivat üritust ja korraldati 13 näitust.
2007. aastal laienesid oluliselt koolitusteenuse pakkumise võimalused, sest Tallinna Rahvaülikooli õppeklasside
tarbeks anti 267,2 m2 pinda Estonia pst 5a asuvast hoonest. Kõik klassid on tänapäevaselt sisustatud ja varustatud
vajaliku tehnikaga nii loenguteks kui ka praktilisteks õppusteks. Uusi võimalusi pakub kokakursusteks loodud
õppeköök.
Miljööalade kaitse
Jätkus 2001. aastal algatatud Tallinna ajaloolisi asumeid väärtustav kampaania “Vana maja korda!”. Kampaania
eesmärk on populariseerida säästvat suhtumist ehitatud keskkonda ja aidata inimestel tajuda vanas majas või
miljööväärtuslikus piirkonnas elamise eeliseid. Kampaania raames koostati 2007. aastal välisviimistluspass 50-le
hoonele (2006. aastal 65-le hoonele). Toetati ka 56 hoone korrastamist ning telliti 20 ekspertiisi ajalooliste hoonete ja
hoonekomplekside kohta eesmärgiga selgitada välja nende linnaruumiline ja arhitektuurne väärtus. Miljööaladel
paiknevate arhitektuuriväärtuslike hoonete tähistamiseks paigaldati 10 hoonete arhitekti ja ehitusaega tutvustavat
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tahvlit. Koostati kesklinna miljööalasid tutvustav näitus. Jätkati koostööd Säästva Renoveerimise Infokeskusega, kes
korraldas elanikele ja huvilistele vana maja korrastamise temaatilisi seminare ja infopäevi, arhitekti- ja inseneri
konsultatsioone. Toetati MTÜ Uus Maailm miljööväärtuslikku asumit tutvustava ja propageeriva Uue-Maailma
festivali korraldamist. Festival pälvis 2007. aastal Tallinna kultuuriteo tiitli.
Muinsuskaitse
Pikaajalise projekti „Tallinna kirikurenessanss” raames toetas linn 13,2 miljoni krooniga 9 kiriku restaureerimist,
ennistamist ning uurimist. Jaani kiriku oreli restaureerimiseks eraldati 2007. aastal 300 tuhat krooni. Finantseeriti Pikk
73 krundil asuva linnamüürilõigu konserveerimist ja toetati Vene 6 asuva Meistrite Hoovi hoonete restaureerimist.
Telliti mitmete mälestiste restaureerimise projektdokumentatsioonid, teostati väliuuringuid ning restaureerimise
muinsuskaitselist järelevalvet. Väljastati 136 kaitsekohustuse teatist.
Kultuuriüritused ja mittetulundustegevuse toetused
Suuremad ülelinnalised üritused olid Tallinna Filharmoonia korraldatud Birgitta festival, MTÜ ART Foorumi
läbiviidud teatrifestival „Kuldne Mask” ja Eesti Kooriühingu korraldatud koorifestival „Tallinn 2007”. Tallinna Päeva
tähistati 2007. aastal kuuendat korda. Taasiseseisvuspäeva tähistati Nõelasilma ja ajaloolise Trepi tänava avamisega.
Toetati ka riiklike pühade ja tähtpäevade tähistamist ning mälestuspäevade tseremooniate korraldamist.
Linnosad korraldasid arvukalt piirkondlikke kultuuriüritusi. Traditsioonilistest üritustest võib esile tuua vanalinna
päevad Tallinna Kesklinnas, kuninganna Kristina päeva Kristiine linnaosas, Memme-taadi päevad Haabersti
linnaosas, kontserdi „Mustamäe Valss” Mustamäe linnaosas, Pirita Kloostripäeva Pirita linnaosas ja Nõmme Kevade
raames toimuvad üritused Nõmme linnaosas.
Linn toetas kultuurialast mittetulundustegevust 14,1 miljoni krooniga, sh 239 kultuuriprojekti 7,52 miljoni krooniga,
132 vähemusrahvuste kultuuriseltside taotlust 3,58 miljoni krooniga ning 100 laulu- ja tantsupeo protsessis osaleva
kollektiivi taotlust 3 miljoni krooniga.

Osalemine projektides
Lähiaastate suurimaks kultuuriprojektiks on Tallinn Euroopa Kultuuripealinn 2011. Tallinna Linnavolikogu
5. aprilli 2007 otsusega nr 87 asutati Sihtasutus Tallinn 2011, mis töötab välja erinevate projektide ja algatuste
toetamise printsiibid ning koostöö alused erasektori, teiste Eesti omavalituste ja välispartneritega.
Tallinna Rahvaülikool osales Euroopa Sotsiaalfondi toetatud Eesti Vabaharidusliidu projektis „Õppimine parandab
elukvaliteeti (ÕPE): arendus- ja koolitusprojekt 2005-2007”, mille eesmärgiks oli täiskasvanute õppimisvõimaluste
parandamine ja kättesaadavamaks muutmine ning elukestva õppe kaudu inimeste konkurentsivõime suurendamine
tööturul.

Investeeringud
Üheks 2007. aasta olulisemaks sündmuseks võib lugeda J. Poska tn 8 asuva mälestise restaureerimise lõpetamist.
Maja rekonstrueerimise ja sisustamise kogumaksumuseks kujunes 32,2 miljonit krooni, 2007. aastal tehtud tööde
maksumus oli 25,2 miljonit krooni. Linn sai endale silmapaistva esindushoone, kus tegutseb ka Jaan Poska muuseum.
Alustati Kiek in de Köki suurtükitorni ühendamist Ingeri ja Rootsi bastionikäikudega. Ühendustunnel valmib
2008. aasta suvel ning pärast Kiek in de Köki suurtükitorni põhjalikku restaureerimist ning kaasaegse ekspositsiooni
ülesseadmist valmib esinduslik ning ainulaadne muuseumikompleks. 2007. aastal teostati ühendustunneli projekteerimis- ja ehitustöid 7,8 miljoni krooni eest. Jätkusid tööd linnamüüril: 3,1 miljoni krooni eest taastati Hellemanni ja
Munkadetaguse tornide vaheline kaitsekäik, mis on loomulikuks jätkuks Hellemanni torni restaureerimisele, mis
lõppes 2006. aastal. Järgmisena on kavas restaureerida Munkadetagune torn, mis võimaldab mõlemad tornid ja
linnamüüri kaitsekäigu avada publikule.
Jätkusid restaureerimistööd Toomkirikus, 2007. aastal restaureeriti muuhulgas Jüri kabel.
Lähiaastatel on Tallinna eesmärgiks luua elanikele korralik linnaraamatukogude võrgustik. 2007. aastal avati
külastajatele Kalamaja ja Nurmenuku raamatukogud ning alustati Kopli raamatukogu rekonstrueerimist. Piirkondades,
kus raamatukogusid ei ole läheduses, hakkas linlasi teenindama 4,7 miljonit krooni maksnud raamatukogubuss.
Loomaaias jätkusid elevandimaja rekonstrueerimistööd (kogumaksumus 68 miljonit krooni, 2007. aasta tööde
maksumus 13 miljonit krooni) ja alustati lumeleopardi ekspositsiooni ehitamist (kogumaksumus 13 miljonit krooni,
2007. aasta tööde maksumus 3,5 miljonit krooni).
Lõpetati Lindakivi Kultuurikeskuse hoone fassaaditööd ja suure saali rekonstrueerimine, jätkati Salme Kultuurikeskuse ja Vene Kultuurikeskuse rekonstrueerimist.
2007. aastal jätkus Tallinna Linnateatri uue saali projekteerimine. Projekteerimistööde kogumaksumuseks on
29,2 miljonit krooni. Teatri hoonetekompleks soovitakse avada 8. juunil 2010.
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Tallinna Lauluväljaku laulukaare rekonstrueerimistöid toetas linn 2007. aastal 16 miljoni krooniga ja riik 20 miljoni
krooniga.
2007. aastal alustati Kadriorus L. Koidula 21A asuva muinsuskaitsealuse Lastepaviljoni hoone rekonstrueerimist.

Olulisemad arengusuunad 2008. aastal

·

Käivitatakse Sihtasutuse Tallinn 2011 töö „Tallinn Euroopa kultuuripealinn 2011” programmi teostajana ja
alustatakse programmi realiseerimist.

·
·
·

Koostatakse Tallinna vanalinna arengukava ning Tallinna loomemajanduse visioon.

·

Jätkatakse kultuuri infrastruktuuri rekonstrueerimist. Bastioni käigud ning Kiek in de Kök kujundatakse
Läänemeremaade suurimaks linna kaitserajatiste ajalugu kajastavaks muuseumiks, Lastepaviljon Kadriorus
rekonstrueeritakse tänapäevaseks laste tegevuskeskuseks. Rekonstrueeritakse kultuurikeskusi, alustatakse
Tallinna Linnateatri suure saali ehitusprotsessi.

Suurendatakse restaureerimistoetusi miljööväärtuslikele hoonestusaladele.
Alustatakse projekti “Tallinna Kultuurikatel” raames Põhja pst 27a hoonetekompleksi ümberkujundamist
loomemajanduse keskuseks. Kultuurikatlas saavad tegutsemiseks tingimused kunstigaleriid, salongid, teatrid,
säästva renoveerimise õpitoad, ateljeed ja muusikute prooviruumid. Projekt on osa suuremast Tallinna linna
arenguprogrammist “Tallinna avamine merele”.

Sport ja vaba aeg
Olulised tegevused
Tallinna arengukavas on spordi- ja vaba aja valdkonna põhieesmärgina määratletud linna elanikkonna ja eriti noorte
harrastus- ja saavutusspordiga tegelemise võimaluste laiendamine. Selle eesmärgi saavutamiseks jätkati sportimisvõimaluste pakkumist ja uute loomist ning laste ja noorte sporditegevuse toetamist.
Sportimisvõimaluste tagamine
Sportimisvõimaluste tagamiseks oli linnal kuus spordiasutust, sh Kadrioru Staadion, Kristiine Sport, Pirita
Spordikeskus, Tallinna Spordihall, Lasnamäe Spordikompleks ja Nõmme Spordikeskus. Harrastus- ja saavutusspordiga tegelemiseks oli spordiasutustel kokku 16 spordibaasi ja -rajatist, kus oli võimalik harrastada ligi 30 erinevat
spordiala. Teenuste kättesaadavus oli tagatud keskmiselt 10-13 tundi päevas ja 7 päeva nädalas. Linna spordibaasid ja
rajatised võimaldasid 2007. aastal korraldada ligi 200 spordivõistlust ja üritust, sh Kadrioru Staadionil, mis omab
alates 2006. a IAAF-i (Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu) II klassi sertifikaati (ainukesena Eestis), toimus
72 mitmesugust spordi- ja kultuuriüritust, sh 15 rahvusvahelist. Staadionit kasutas ca 26 000 sportlast ja staadionit
külastas hinnanguliselt 65 000 pealtvaatajat. Suure osavõtjate ja pealtvaatajate arvuga ürituseks on kujunenud Pirita
Spordikeskuses 1. juuni lastekaitsepäeva tähistamiseks 1 000 lapse osalusega korraldatav võimlemispidu ca 3 000-le
pealtvaatajale. Linna üks enimkasutatavaid tervisespordi ja vaba aja veetmise võimalusi pakkuv asutus on Nõmme
Spordikeskus, mille teenuseid kasutas 2007. aastal ca 68 000 inimest sh Kadrioru Staadionil, mis omab alates
2006. aastast IAAF-i (Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu) II klassi sertifikaati (ainukesena Eestis), toimus
72 mitmesugust spordi- ja kultuuriüritust, sh 15 rahvusvahelist. 2006. aastal toimus staadionil 63 mitmesugust üritust,
sh 12 rahvusvahelist. 2007. aastal kasutas staadionit ca 26 000 sportlast ja hinnanguliselt 65 000 pealtvaatajat.
2006. aastal olid vastavad arvud 25 000 ja 63 000. Suure osavõtjate ja pealtvaatajate arvuga ürituseks on kujunenud
Pirita Spordikeskuses 1. juuni lastekaitsepäeva tähistamiseks korraldatav võimlemispidu, milles nii 2006. kui ka
2007. aastal osales ca 1 000 last ca 3 000-le pealtvaatajale. Linna üks enimkasutatavaid tervisespordi ja vaba aja
veetmise võimalusi pakkuv asutus on Nõmme Spordikeskus, mille teenuseid kasutas 2007. aastal ca 68 000 inimest,
mis on ca 12 000 võrra enam kui 2006.aastal.
Sporditegevuse toetamine
Toetusi eraldati 2007. aastal 212 spordiklubile, mis andis võimaluse spordiga tegeleda 19 482 harrastajale, sh
2 076 lapsele ja 17 406-le 7-19 aastasele harrastajale ning puudega inimesele. Toetus ühele 7-19 aastasele harrastajale
ning puudega inimesele oli 4 400 krooni, mis võrreldes 2006. aastaga kasvas 400 krooni võrra, ja toetus 4-6 aastasele
lapsele oli 1 760 krooni, mis võrreldes 2006. aastaga kasvas 160 krooni võrra.
Eesmärgiga alandada sporditegevuse toetust saavate treeningrühmade üüritundide hinda ja aidata kaasa linnas
sportimisvõimaluste laiendamisele ja tehnilise baasi täiendamisele, toetati eraspordibaaside tegevust. Sihtotstarbelist
toetust said Audentese Haldus OÜ ujula ja MTÜ Kotka Staadion jalgpallistaadioni ehitustöödeks.
Eesmärgiga välja selgitada spordialade parimad, kes esindavad Tallinna linna rahvusvahelistel võistlustel,
korraldatakse Tallinna meistrivõistlusi. 2006. aastal rakendus Tallinna meistrivõistluste toetamise süsteem.
2007. aastal toimusid Tallinna meistrivõistlused 31 spordialal. Tallinna meistritiitleid jagati välja mitme vanuseklassi
nais- ja meessportlastele.
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Tallinna sportmängude esindusvõistkondade toetamise eesmärgiks on Tallinna linna nime tutvustamine Euroopas ja
Skandinaaviamaades. Toetusi eraldatakse Tallinna sportmängude esindusvõistkondadele, kes osalevad vähemalt Baltija/või Skandinaavia regiooni liigades ning Euroopa erinevates võistlussarjades. 2007. aastal said toetusi Tallinna BC
Kalev/Cramo korvpallimeeskond, Tallinna HC Chocolate Boys käsipallimeeskond, FC Levadia Tallinn jalgpallimeeskond, Tallinna Living korvpalli naiskond ning Tallinn Selver võrkpalli meeskond.
2007. aastal tunnustas ja autasustas linn juba kolmeteistkümnendat korda oma parimaid sportlasi, sportmängude
võistkonda, juuniorsportlasi, olümpiaveterane ja suurürituste korraldajaid.
Liikumisharrastuse edendamiseks ja elanikkonna tervise parendamiseks käivitati toetusprogramm „Tallinn liigub”.
Terviseliikumisprogrammi kuuluvate ürituste arv oli 206. Valmis linna poolt tellitud Tallinna Ülikooli uuring „Spordi
ja liikumisharrastuse edendamise ning sportimisvõimaluste arendamise suunad Tallinnas”.
Toetades linnaosades tegutsevaid mittetulundusühinguid korraldati arvukalt piirkondlikke spordiüritusi, -võistlusi ja
tervisepäevi linnaosade elanikele.

Investeerimisprojektid
Spordi ja vaba aja valdkonna investeeringute kogumaht 2007. aastal oli 62 107 tuhat krooni, millest olulisemad ja
mahukamad olid järgmised:

·

Haabersti Vaba Aja Keskuse ehitus – 22 182 tuhat krooni. Haabersti Vaba Aja Keskuse rajamine algas
2004. aastal ning tööd lõpetati 2007. aasta juulis. Hoone kogumaksumuseks kujunes 74 270 tuhat krooni. Alates
2007. aasta oktoobrist linnarahvale avatud Õismäe Vaba Aja Keskuses on ujula 25-meetrise 6 rajaga basseiniga,
lastebasseini ja mullivannide ning saunadega, lisaks kahe jõusaali ja olmeruumidega, samuti vaba aja keskus ning
raamatukogu.

·

Koolide spordiväljakute renoveerimine – kokku 25 288 tuhat krooni, sh Tallinna Järveotsa Gümnaasiumi
staadion, Tallinna Tehnikagümnaasiumi spordiväljakud, Lasnamäe Vene Gümnaasiumi staadion, Tallinna Kopli
Kunstigümnaasiumi staadion, Tallinna 21. Kooli spordiväljak ja Tallinna Õismäe Humanitaargümnaasiumi
spordiväljak.

·

Spordiväljakud linnaosades – kokku 8 452 tuhat krooni. Pirita linnaosa sportimisvõimaluste parandamiseks
investeeriti mitmetesse objektidesse nagu liuväli, tenniseväljakud, rannavõrkpalli väljak, terviserajad jm. Nõmme
linnaosas paigaldati Võidujooksu 8 jalgpallistaadionile kunstmuru.

Lisaks loetletud suurematele investeeringutele renoveeriti olemasolevaid spordirajatisi ja alustati mitmete uute
spordihoonete ja -rajatiste projekteerimistöödega.

Olulisemad arengusuunad 2008. aastal

·
·
·

Parendatakse linna spordibaase.
Analüüsitakse ja täiendatakse sporditegevuse toetamise süsteemi.
Tõhustakse nii ürituste korraldamist ja toetamist kui ka elanike teavitustööd eesmärgiga edendada terviseliikumist ja liikumisharrastustega tegelemist.

Noorsootöö
Olulised tegevused
Tallinna arengukavas 2006-2021 on noorsootöö valdkonna põhieesmärgina määratletud noortele arendavaks
tegevuseks soodsa keskkonna tagamine. Nimetatud eesmärgi saavutamiseks teostatakse valdkonna arendustegevust
läbi noorsoouuringute, noorsootöötajate täiendkoolitusprogrammi, erialaste materjalide väljaandmise, seminaride,
infopäevade ja konverentside ning noorsootöö programmide ja projektide toetamise.
Noorsootöö
Linnaasutus Tallinna Noorsootöö Keskus pakkus noorsootöö teenuseid piirkondlikult ja ülelinnaliselt läbi
9 piirkondliku noortekeskuse, infokeskuse, teabe- ja nõustamiskeskuse ning teostas piirkondlikku noorsootööd
linnaosades.
2007. aastal oli noortekeskuste külastuste arv kokku 78 227, mis on 14% enam kui 2006. aastal. Külastajad olid
põhiliselt 12-16 aastased ning 65% külastajatest olid poisid. Olulisemaks ettevõtmiseks 2007. aastal oli Rannanoortekeskuse loomine, mille tegevuse eesmärgiks oli pakkuda suvel noortele võimalust sisustada oma vaba aega Tallinnas,
Stroomi rannas 25. juunist 10. augustini (3 päeva nädalas). Rannanoortekeskuse poolt korraldatud kultuuri-, kunstija spordialastes tegevustes osales ligikaudu 4 500 noort.
Loodi noorteportaal, mis on aastatega muutunud väga populaarseks ja selle külastuste arv kasvab pidevalt. Läbiviidud
uuringud on kinnitanud, et noored otsivad infot enamasti interneti teel. Noorteportaali www.taninfo.ee külastatavus
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kasvas 2007. aastal 566 624 külastuseni ehk 50% võrreldes eelmise aastaga. Lisaks veebipõhistele infootsingutele on
väga oluline noorte nõustamine ja info jagamine noortekeskustes kohapeal või teabeüritustel. Selliste kontaktide arv
oli 2007. aastal 111 395.
Aasta jooksul korraldati 284 noorteüritust, millest võttis osa 13 179 noort. Noorsootöö kvaliteedi tõstmiseks ja
ühtlustamiseks pakuti koolitusteenust 1860 noorsootöötajale kokku 205 tundi.
Edukaks kujunes linna programm „Tallinna Noorteaasta 2007”, mis koosnes regulaarsetest üritustest ja noorte esitatud
projektidest. Projektikonkursi kaudu toetas linn 30 projekti. Tallinna Noorteaasta 2007 raames leidis aset üle
160 ettevõtmise, millest sai osa üle 34 000 noore.
Taotlusi noorsooprojektide toetamiseks esitati kokku 189, neist toetati 132 (2006. aastal 117) ehk 69,8% kõikidest
esitatud taotlustest said osaliselt või täiel määral positiivse otsuse. Järelevalvet on teostatud 29 noorsooprojektile
(2006. aastal kokku 23 noorsooprojektile).
Toetati ka noortelaagreid, mis toimuvad koolivaheaegadel suvel, sügisel ja talvel ja mis on suunatud Tallinna lastele ja
noortele ning mida korraldatakse väljaspool Tallinna haldusterritooriumi (linnavälised noortelaagrid). 53 lepingupartneri kaudu toetati 5 247 Tallinna noore tervistavat ja arendavat puhkust noortelaagrites.
Noorteühingute aastatoetuse eesmärgiks on kaasa aidata Tallinna haldusterritooriumil tegutsevate noorteühingute
tegevusele läbi nende majandamiskulude osalise katmise. 2007. aastal toetati 15 noorteühingut, keskmine toetus oli
25 800 krooni.

Investeerimisprojektid
Noorsootöö valdkonna investeeringute kogumahuks linna 2007. aasta eelarves oli 1 352 tuhat krooni, mis oli
kavandatud Järve raudteejaamahoone ümberehitamiseks Järve Noortekeskuseks. Renoveerimistööde kogumaksumuseks planeeriti 5 miljonit krooni, tööde lõpetamine on kavas 2008. aastal.
Noortekeskuse valmimisega saab Järve asum lastele ja noortele vajaliku keskuse vaba aja veetmiseks. Hoones saavad
olema ringiruumid ning arvutiruum.

Olulisemad arengusuunad 2008. aastal

·

Tehakse teadmistepõhised otsused noorsootöö teenuste planeerimisel ja kvaliteedi tagamisel, sh lähtudes noorte
vajadustest, huvidest, positiivsest ja terviklikust arengust.

·
·
·
·
·
·

Kaasatakse noored linnaelu kujundamise ja otsustamise protsessi.
Jätkatakse Tallinna Noorsootöö Keskuse arendamist.
Renoveeritakse noortekeskused ja hoitakse keskustes kaasaegne materiaal-tehnilise baasi taset.
Tagatakse noortele asjakohane informeerimine ja nõustamine.
Tagatakse noorsootöö koostöövõrgustiku efektiivne toimimine linnas.
Väärtustatakse kvaliteetset noorsootööd.

Heakord
Olulised tegevused
Tallinna arengukavas on heakorra valdkonna põhieesmärgina määratletud Tallinnas hooldatud haljasalade ja
linnametsade võrgustiku loomine.
Haljastus
Haljastuse rajamisel ja haljasalade hooldamisel rajati lillepeenraid, istutati 1 516 puud, 9 166 paljasjuurset istikut ning
11 993 põõsast. Alustati puude registreerimist looduses ja parkide passistamist. Korraldati 83,7 ha linnametsade
hooldust, Järve metsas viidi läbi suurem raie ja puhastus ning põhjalikum koristus toimus Pirita linnaosa metsades.
Kalmistud
Kalmistute põhitegevuse võib jagada kaheks, s.o kalmistute haldamine ja kalmistuteenuste müük. 2007. aastal jätkus
pakutavate teenuste kvaliteedi tõstmine ja nomenklatuuri laiendamine. Teenuste müügist saadav tulu kasvas võrreldes
2006. aastaga 1 535 tuhande krooni võrra, ehk ligi 20%. 2007. aastal toimus 4 641 matust (2006. aastal toimus
4 550 matust). Matuseteenuste maht on püsinud läbi aastate samal tasemel.
Loomakaitse
Tallinna linnas registreeriti 2007. aasta jooksul koerte keskregistris 3 122 looma (2006. aastal 16 409 looma).
2007. aastal püüti kokku 3 272 hulkuvat looma (2006. aastal 4 126 looma), kellest 371 looma tagastati omanikele ja
uue omaniku leidis 971 looma.
Tegevusaruanne

29

Jäätmemajandus
Jäätmemajanduse põhieesmärgiks on jäätmete taaskasutamise suurendamine ja elanikele paremate võimaluste loomine
jäätmete eraldi kogumiseks ja nende taaskasutusse andmiseks. Vajalikud teenused, nagu ohtlike ja taaskasutatavate
jäätmete kogumine ja käitlemine, ostetakse sisse või delegeeritakse seaduse alusel eraettevõtlusele, nagu korraldatud
jäätmevedu, pakendite ja probleemtoodete kogumine.
2007. aastal oli jäätmemajanduses peamiseks eesmärkideks korraldatud jäätmeveo rakendamine Tallinna nendes
piirkondades, kus avalikud konkursid jäätmeveo korraldamiseks olid veel läbi viimata. Korraldatud jäätmevedu
rakendus 2007. aastal Põhja-Tallinnas, Kesklinnas, Kristiines ja Haaberstis. Mustamäel ja Lasnamäel viiakse
konkursid lõpule 2008. aastal.
Tallinnas töötab 4 jäätmejaama liigiti kogutud taaskasutatavate jäätmete kogumiseks elanikkonnalt, s.t 1 jäätmejaam
100 000 elaniku kohta. Tallinnas on üle 20 ohtlike jäätmete vastuvõtupunkti, mis teeb 1 punkti 20 000 elaniku kohta.
Sellega on saavutatud vajalik tase ning vastuvõtupunktide võrgustikku pole kavas laiendada. Tallinnas on ca
400 avalikku pakendijäätmete konteinerit, s.o 1 konteiner 1 000 elaniku kohta, millega on jäätmehoolduseeskirja nõue
sisuliselt ka täidetud.
Rannad ja puhkealad
2007. aastal avati Pikakari rand esmakordselt supelrannana. Kõikidesse Tallinna supelrandadesse ehitati välja
vaatlustornid, mis on varustatud teabetahvlitega info edastamiseks vee- ja õhutemperatuuri, ultraviolettkiirguse
taseme, tuule kiiruse ja muude võimalike ohtude kohta. Suvehooajal (15. mai – 15. september) tagati Pirita, Stroomi,
Pikakari, Kakumäe ja Harku rannas rannapääste olemasolu ohutuse kindlustamiseks.
Muud heakorrakulud
Eesmärgiga parandada linna heakorda jätkati linna parkides korra tagamiseks pargivahi projekti, hooldati
lastemänguväljakuid ja koerte jalutusväljakuid, eemaldati grafitid linnale kuuluvatelt ehitistelt, soetati parkidesse ja
ühissõidukipeatustesse prügikaste ja pinke, paigaldati tänavasilte ja -viitasid, korrastati ja paigaldati infostende. Viidi
läbi traditsiooniline heakorrakuu kampaania, millest võttis osa üle 5 000 inimese. Heakorrakuu kampaania eesmärgiks
olid lisaks tavapäraste heakorratööde teostamisele jäätmete liigiti kogumise propageerimine ning lemmikloomapidamise kultuuri arendamine linnas.
Projekti “Hoovid korda” raames eraldati toetusena korteriühistutele 15 miljonit krooni, millega rahuldati
12 korteriühistu taotlus hoovide korrastamiseks, s.o ühele ühistule keskmiselt 125 tuhat krooni. Põhiliseks ühistute
territooriumil teostatud korrastustööks oli jätkuvalt parklate laiendamine ja rekonstrueerimine. Projekti on kogunud
korteriühistute seas üha enam populaarsust ning selles osaleda soovijate arv on aasta-aastalt kasvanud.
Muud kommunaalkulud – spetsiifilised matuseteenused
Põhieesmärgiks on tagada Tallinna linna territooriumil vägivaldselt, õnnetuste tagajärjel või avalikus kohas surnud
isikute transport sündmuskohalt arsti või politsei määratud asukohta. 2007. aastal toimus 728 väljakutset (2006. aastal
623 väljakutset). 2007. aastal maeti 212 omasteta ja tundmatut isikut (2006. aastal 218 isikut). Matmiskulud kaetakse
riikliku matusetoetuse arvelt riigieelarvest. 2007. aasta jooksul eraldati linnale selleks 405 tuhat krooni.

Osalus projektides
Osaleti koostööprojektis INTERREG IIIA koostööprojekti Helsingi linnavalitsusega „Ökotugitegevuse arendamine“
eesmärk oli luua töökoha ökoreeglid ning arendada välja ökotugiisikute võrgustik ja koostada ökotugitegevuse
käsiraamat.
Projekti INTERREG IIIB RECO (Regional Cooperation on Waste Management) Balti mere riikide regionaalse
koostöö projekt 2005-2007 jäätmekäitluse arendamiseks kohalikul ja regionaalsel tasandil raames korraldati 2005. ja
2007. aastal ka rahvusvaheline Tallinna jäätmekonverents.
INTERREG IIIC IUWMM (International Urban Waste Management Model) rahvusvahelise linnakeskkonna
jäätmekäitluse mudeli väljatöötamise projekt lõppes 2007. aastal. Projekti käigus selgitati välja jäätmekäitluse
parimad tehnikad ning koostati Tallinna jäätmekäitluse olukorra SWOT analüüs.

Investeerimisprojektid
Linnakeskkonna ja heakorra parandamiseks tehti mitmeid investeeringuid.
Jätkati loodusmajade rekonstrueerimist Aegna saarel ja Botaanikaaias (kogumaksumus 23 546 tuhat krooni, sh
2007. aastal tehtud tööde maksumus 7 029 tuhat krooni) ning Paljassaare puhkeala kujundamine (kogumaksumus
10 400 tuhat krooni, sh 2007. aastal tehtud tööde maksumus 989 tuhat krooni). Nimetatud objektide väljaehitamine
jätkub 2008. aastal.
Samuti jätkus heakorrainvesteeringute raames lastemänguväljakute ehitamine, milleks 2007. aastal tehtud tööde
maksumus oli 4 977 tuhat krooni. 2007. aastal toimus nii mänguelementide paigaldamine juba olemasolevatele
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lasteväljakute korrastamine kui ka uute väljakute ehitamine. Ühe uue mänguväljaku ehitamise keskmine maksumus
moodustab 300 tuhat krooni.
Viidi lõpule Harju tn haljasala rajamine, mille käigus rekonstrueeriti ka Trepi tn ja Nõelasilma värav, haljasala kogumaksumuseks kujunes 29 600 tuhat krooni. Rekonstrueeriti ka Kadrioru pargile kuuluvas A. Weizenbergi 33 hoones
remonttööd, mille tulemusena kohandati ruumid Kadrioru pargi infopunktiks kogumaksumusega 1 508 tuhat krooni.
Paigaldati linna piiritähis Pärnu maanteele maksumusega 2 990 tuhat krooni. Ehitati 6 (neist 5 Harju tn haljasalale) ja
rekonstrueeriti 3 purskkaevu kogumaksumusega 5 014 tuhat krooni. Paigaldati tänavainventari maksumusega
1 992 tuhat krooni ning teostati ehitus- ja rekonstrueerimistöid parkides ja haljasaladel. Rajati Johan Pitka monument
kogumaksumusega 1 781 tuhat krooni. Paigaldati 2 graniitkivist suudlevat skulptuuri Musumäele maksumusega
524 tuhat krooni.
Mitmeid töid tehti ka linna kalmistutel. Lõppes Pärnamäe haldushoone remont kogumaksumusega 3 154 tuhat krooni.
Jätkus kalmistutele piirdeaedade ehitamine ja suunaviitade paigaldamine ning Pärnamäe kalmistu kastmisveetrasside
rekonstrueerimine.
Jäätmemajanduse suurim projekt, Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetatav Pääsküla prügila sulgemine, on
lõppjärgus. Prügilakehand on kaetud, välja on ehitatud nõrgvee ja gaasikogumise süsteem. Objekti kogumaksumus
moodustab 194 672 tuhat krooni, sh 2007. aastal tööde maksumus 12 339 tuhat krooni. Projekt lõpeb 2008. aastal,
mille jooksul tuleb esitada projekti lõpparuanded. Linna kohustuseks on edaspidi teostada Prügila keskkonnaseisundi
monitooringut.

Olulisemad arengusuunad 2008. aastal

·
·
·
·
·
·

Viiakse lõpuni Tallinna parkide passistamine ja suurendatakse lillepeenarde mahtu linna üldpildis.
Jätkatakse Kadrioru Pargi rekonstrueerimist
Viiakse lõpule Aegna saare ja Botaanikaia loodusmaja renoveerimine.
Jätkatakse kalmistute heakorrastamist
Alustatakse kogupere mängulinnakute rajamist igasse linnaossa ja jätkatakse lastemänguväljakute korrastamist ja
rajamist
Jätkatakse parkide heakorrastamist ja purskkaevude rajamist

Insenerivõrgud
Olulised tegevused
Tallinna arengukavas 2006-2021 on insenerivõrkude valdkonna põhieesmärgina määratletud vee- ja kanalisatsiooniteenuste kvaliteedi tõstmine ja linnaelanikele kättesaadavuse kindlustamine. Kanaliseerimise töid teostati põhiliselt
Veskimetsa, Külmaallika, Lilleküla, Nõmme, Merivälja, Mähe ja Kakumäe piirkonnas. Linn jätkas varemasustatud
kanaliseerimata piirkondades elanikele ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumise hüvitamist. Elanikele hüvitati
642 kinnistu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise kulud kogumaksumusega 83 659 tuhat krooni. Sõlmiti leping
AS-iga Tallinna Vesi, millega pikendati Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonnas veeettevõtjaks määratud AS Tallinna Vesi vee-ettevõtjana tegutsemise tähtaega 30. novembrini 2 020 ning lepiti kokku
veevärgi ja kanalisatsiooni võrkude laiendamise kava perioodiks 2008. aastast kuni 31. märtsini 2011.

Olulisemad arengusuunad 2008. aastal

·

Jätkatakse varemasustatud piirkondade kanaliseerimist eesmärgiga lõpetada tööd aastaks 2010. Peamised
kanaliseerimise piirkonnad on Veskimetsa, Kristiine, Mähe, Merivälja ja Kakumäe.

Linnamajandus
Tallinna arengukavas on linnamajanduse valdkonna eesmärgina määratletud omandi- ja maareformi lõpuleviimine,
elamuehitusmahtude suurendamine, sundüürnike ning teiste abivajajate eluaseme probleemide lahendamine, linna
elamufondi struktuuri korrastamine.

Olulised tegevused
Linnamajanduse valdkonda kuuluvad maa korraldamine ja maksustamine ning linnale kuuluvate eluruumide ning
äriruumide majandamine.
Maa korraldamine
Omandireformi läbiviimise tulemusena on seisuga 31.12.2007 Tallinna linna pindalast registreeritud
31 517 katastriüksust, pindalaga 10 528 ha, mis moodustab 67% linna pindalast (seisuga 31.12.2006 oli vastavalt
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30 765 katastriüksust, 9 210 ha ja 58%), sh eramaa 35%, munitsipaalmaa 19% ja riigi omandis olev maa 13%.
33% linna pindalast on registreerimata.
Jätkati korterelamute õuealade ja veekogude aluse maa munitsipaliseerimist ning linnale kuuluvate hoonete kruntide
ja tänavate aluse maa ning rohealade maa munitsipaliseerimisega. Hoonestamata reservmaad riik munitsipaalomandisse praktiliselt ei anna.
Koostöös Harju Maavalitsusega töötati välja kinnistutega külgnevate maaribade erastamise eelmenetluse korraldamise
põhimõtted ning hoonestusõiguse seadmise ja ostueesõigusega erastamise menetlus juhtudel kui hoonete üks omanik
ei soovi maad erastada, teised aga soovivad. Saavutati kokkulepe Maa-ametiga ja Harju Maavalitsusega
trammiteedega tänavate aluse maa munitsipaliseerimiseks. Harju maavanema korraldustega on munitsipaalomandisse
antud 11 teemaa krunti, millel asuvad trammiteed.
Maamaksu alusandmete loomiseks peeti maamaksu registrit ja linnamaa registrit ning osaleti maaregistri pidamisel.
2007. aastal moodustas maamaksu tulu 129,6 miljonit krooni, maamaksu laekus 132,5 miljonit krooni (2006. aastal
vastavalt 125,4 ja 124,1 miljonit krooni). Maamaksuvabastused määrati 46 represseeritule summas 51 tuhat krooni
(2006. aastal vastavalt 119 ja 81 tuhat krooni) ja 209 pensioni saajale summas 101 tuhat krooni (2006. aastal vastavalt
285 ja 138 tuhat krooni). Maamaksu tõusu hüvitamiseks laekus 346 tingimustele vastavat avaldust, mille alusel maksti
taotlejatele kokku 155 tuhat krooni (2006. aastal vastavalt 445 ja 199 tuhat krooni);
Elamumajandus
Elamumajanduse valdkonnas on peaeesmärgiks aidata lahendada sundüürnike ja vähekindlustatud isikute, kes ise ei
suuda endale eluruumi tagada, eluasemega seotud küsimusi. Elamumajanduse areng aastate lõikes on olnud stabiilne
ja arvele võetud eluruumi taotlejate arv on aasta-aastalt vähenenud. Elamumajanduse alasteks tegevusteks on linnale
kuuluvate eluruumide majandamine, korteriühistutele ja sundüürnikele linna poolt toetuste andmise korraldamine ning
linna omandis olevate kinnistute ja ehitiste kasutamise, käsutamise ja valdamise korraldamine.
Seisuga 31. detsember 2007 on linnaosade valitsustes munitsipaaleluruumi taotlejana arvele võetud 2 830 isikut,
sealhulgas 1 451 sundüürnikku. Sotsiaaleluruumi taotlejana on arvele võetud 412 isikut. 2007. aastal on nende isikute
arv, kes linnalt eluruumi taotlevad, vähenenud 36 võrra, sealjuures on sundüürnike arv vähenenud 189 isiku võrra.
Tabel 8 Eluruumi taotlejate arv 2004-2007
Eluruumi taotlejate arv
Munitsipaaleluruumi taotlejana arvele võetud
isikute arv
sh tagastatud eluruumide üürnikud
Sotsiaaleluruumi taotlejana arvele võetud
isikute arv
Tallinnas eluruumi taotlejana arvele võetud
isikute koguarv
Taotlejate üldarvu vähenemine eelmise
perioodiga võrreldes
Tagastatud eluruumide üürnike arvu
vähenemine

31.12.2004

31.12.2005

31.12.2006

31.12.2007

prognoos
31.12.2008

3 756
2 435

3 346
2 054

2 933
1 640

2 830
1 451

1 970
620

381

382

345

412

312

4 137

3 728

3 278

3 242

2 282

948

409

450

36

960

966

381

414

189

831

2007. aastal anti üürile 170 eluruumi. 2008. aastal valmib 136 korterit munitsipaalmajas Erika 13a ja erasektoriga
koostööprojekti raames täiendavalt 680 korterit Loopealse asumis.
Tabel 9 Üürile antud eluruumide arv 2004-2008
Aasta
Üürile antud eluruumide arv
sh tagastatud eluruumide üürnikele
sotsiaaleluruume

2004

2005

2006

2007

prognoos
2008

498
286
104

311
134
120

526
299
147

170
43
75

970
830
100

Linna haldamisel oli 2007. aastal 28 tervikelamut. Tallinna linnal on kaks sotsiaalmajutusüksust, mis on vaheetapiks
kodutute öömaja ja sotsiaalkorteri vahel. Ühelt poolt võimaldavad need resotsialiseerida kodutuid, kellel on soovi oma
elu muuta ja teiselt poolt ei lase tänavale sattuda inimestel, kes munitsipaalpinnal majanduslikult toime ei tule.
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2007. aastal valmis saun Tuulemaa 6 sotsiaalmajutusüksuse keldris ja alustati saunateenuse osutamisega vähekindlustatud elanikele. Saunateenust tarbiti 2007. aastal 2 060 korda.
Endistele sundüürnikele, kes leidsid ise lahenduse oma eluasemeprobleemile, maksis linn kolimistoetust 94 juhul
(2006. aastal 166 juhul). 2006. aastal jätkas Tallinna linn elamumajandusega seotud mittetulundustegevuse toetamist
ja korteriühistute toetamist koolitustoetusega. Korterelamute renoveerimise toetamiseks anti krediidiasutuste
vahendusel 50 juhul intressitoetust (2006. aastal 56 juhul). Kolmandat aastat töötas linnavalitsuse infosaalis
korteriühistute infopunkt, kus korteriühistutega seotud küsimustes andsid nõu Korteriühistute Liidu juristid.
Seoses kinnisvaraturu jahtumisega suudeti linnavara müügi 2007. aasta eelarvest täita vaid 44%. Kui aasta alguses
ilmnes veel ostuhuvi, siis aasta teises pooles langes ostuhuvi pea olematuks. Ostu-müügi lepinguid sõlmiti 60 objekti
kohta, millest 49 olid korteriomandid, 3 korteriomandi mõttelised osad, 6 kinnistud ja 2 ehitise mõttelised osad.
Äriruumide majandamine
Linnaosavalitsuste majandamisel olevaid äripindasid on välja renditud 154 162 ruutmeetrit selleks sõlmitud 694 rendivõi kasutuslepingu alusel.

Osalus projektides
Tallinna linn osaleb lihtpartnerina “Intelligent Energy – Europe” programmi projektis REBECEE. Projekti eesmärk on
propageerida taastuvenergiat hoonete kütte- ja jahutusrakendustes ning energeetiliselt efektiivseid lahendusi ehituses.
Projekti eelarve kokku on 349 991 eurot, sh välisfinantseerimine 150 000 eurot ja linna omafinantseerimine
199 991 eurot. Põhitegevused projekti realiseerimiseks toimuvad 2008. ja 2009. aastal.

Investeerimisprojektid
Elamuehitusprogrammi vahenditest alustati 2007. aastal Erika 13a krundile uue munitsipaalelamu ehitamist
kogumaksumusega 160 miljonit krooni, sh 2007. aastal tehtud tööd 19 204 tuhat krooni, ning Loopealse elurajooni
teede, tänavate ja trasside ehitamist kogumaksumusega 70 miljonit krooni, sh 2007. aastal tehtud tööd 40 047 tuhat
krooni. Tuulemaa 6 aadressil ehitati endise ühiselamu keldrisse saun vähekindlustatud isikute tarbeks kogumaksumusega 1 457 tuhat krooni, sh 2007. aastal tehtud tööd 1 289 tuhat krooni.
Raekoja plats 16 renoveeriti arhitektuurimälestisena (hoone fassaad) kultuuriväärtuste registris arvel olev tühjana
seisnud kontorihoone, milles valmisid ruumid üliõpilaskorporatsioonide esindustele (9 kontorit), kaks saali
ühisürituste tarbeks ja puhkeruumid lõõgastumiseks kogumaksumusega 11 560 tuhat krooni, sh 2007. aastal tehtud
tööd 8 633 tuhat krooni.

Olulisemad arengusuunad 2008. aastal

·

Valmivad uued korterid munitsipaalelamus Erika 13a ning koostöös erasektoriga Loopealse elurajoonis.
2008. aastal on võimalik üürile anda 816 uut eluruumi, millest enamik antakse üürile praegustele sundüürnikele.

·

Tallinna Linnavolikogu 13. detsembri 2007 määrusega nr 48 muudeti kolimistoetuse maksmise korda, mille
tulemusena on kolimistoetuse suuruseks 75 000 krooni taotlejatele, kes asusid tagastatud eluruumist ümber alates
1. jaanuarist 2008.

·

Sundüürnike küsimuse lõplikuks lahendamiseks on korraldatud hange orienteeruvalt 1 170 eluruumi kasutusse
võtmiseks erapartnerilt aastatel 2009-2011.

·

Alustatakse sotsiaalmajutuskeskuse ehitamist aadressil Kauge 4.

Linnatransport
Olulised tegevused
Tallinna arengukavas on innatranspordi valdkonna põhieesmärkidena määratletud hästi arendatud Tallinna linna ja
tema tagamaa terviklik ühistransport ning hästikorraldatud liiklus ja parkimine. Ühistransporditeenuseid osutasid linna
tütarettevõtted Tallinna Autobussikoondise AS ning Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise AS ning erafirma AS
MRP Linna Liinid. Korraldati ühistranspordi sõidupiletite valmistamist, müümist ja kontrolli, liiklust ja parkimist.
Ühistransport
Ühistransport on korraldatud 56 autobussi-, 4 trammi- ja 8 trolliliinil. Tööpäeva tipp-tundidel töötab liinidel 316 bussi,
65 trammikooseisu ja 98 trolli, kokku 479 ühissõidukit. Aastaga tagati liiniläbisõit 33 198 tuhat kilomeetrit ja
teenindati 125 miljonit sõitjat. Töömahtu suurendati liinidel nr 9, 13, 14, 20A, 21, 23, 29, 36, 54, 64, 67 ja 68. Tihenes
lepinguline koostöö Tallinna naaberasumitega – Viimsi, Harku ja Saue valla ning Maardu linnaga.
Tallinnas on enamkasutatavaks ühistranspordi sõidupiletiks ID-pilet. ID-pilet on isikustatud elektrooniline
sõidudokument, mis soetatakse Eesti rahvastikuregistris olevale isikule ID-kaardi või alla 15-aastaste õpilaste puhul
isikukoodiga varustatud õpilaspileti abil. ID-pileteid müüakse sularaha eest ligi sajas müügipunktis, mistõttu on need
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klientidele lihtsalt ja mugavalt kättesaadavad. Lisanduvad veel ostuvõimalused telefoni ja Interneti kaudu ning
pankade otsekorraldusega. Tallinna külaliste ja juhusõitjate tarbeks on kasutusel ka paberpiletid (talongid, tunnipiletid
ja esitajakaardid). Piletitulu laekumise tagamiseks kontrolliti 2007. aastal ühissõidukites 1,4 miljoni sõitja pileteid,
koostati 61 748 väärteoprotokolli (2006. aastal 55 125) ja määrati rahatrahve 25,6 miljoni krooni ulatuses
(2006. aastal 22,3 miljoni krooni).
Liikluskorraldus
Kergliiklejate turvalisuse tagamiseks rajati 21 jalakäijate ülekäigurada, paigaldati 14 fooriobjektile 51 helisignaali ja
Kesklinnas kahele fooriobjektile sekundilugejad. Rajati ühistranspordiradasid Pirita teel, Sõpruse pst-l ja Narva mnt-l,
uuendati teekattemärgistust, parendati liikluskorraldust Ülemiste ristmikul.
Parkimiskorraldus
Eesmärgiga leevendada parkimisprobleeme enam liiklusega koormatud tänavatel, soodustada ühistranspordi
kasutamist ja teenida avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks vajalikku tulu laiendati alates 1. aprillist 2007. aastal
avalikku tasulise parkimise ala. Tallinna avaliku tasulise parkimisala operaator AS Ühisteenused teisaldas 2007. aastal
9 076 sõidukit (2006. aastal 3 705), kiirmenetluse otsuseid vormistati 8 609 (2006. aastal 4 017), väärteoprotokolle
vormistati 139 (2006. aastal 136) ja viivistasu otsuseid 55 967 tk (2006. aastal 51 795).

Osalus projektides
Transpordiamet osales 2007. aastal järgmistes välisrahastusega projektides:

·

projekt SMILE – on Euroopa Liidu projekt, mille raames toetatakse linnu uute lahenduste katsetamisel
linnatranspordi oluliseks parandamiseks ja keskkonna-säästlikumaks muutmiseks. Projekti põhilised tegevused
on ühistranspordi prioriteedisüsteemi rajamine ja teeninduskvaliteedi parandamine sõitjainfo parandamise kaudu.
Projekti kestuseks on 4 aastat ja kogumaksumus 71,6 miljonit krooni. Seoses 43 miljoni krooni suuruse
riigihanke "Ühissõidukite prioriteedi- ja infosüsteemide ostmine" planeeritust tunduvalt pikemaks kujunenud
ettevalmistusega lükkusid suuremad kulud projekti kahte viimasesse aastasse, s.o aastatesse 2008-2009;

·

projekt MAX – on Euroopa Liidu projekt, mille käigus katsetatakse 6-s eri linnas mitmeid reisiteadlikkuse
tõstmise abinõusid. Tallinna kampaanias keskendutakse transpordipoliitiliste otsuste tegijate teadlikkuse
tõstmisele säästvate liikumisviiside osas.

Investeerimisprojektid
2007. aastal tähtajaga 15. oktoober oli ette nähtud projekti "Tallinna tramm" teostatavusuuringu lõpetamine. Projekti
eesmärgiks on elektritranspordi kui keskkonnasäästliku ja ökonoomse transpordiliigi osatähtsuse suurendamine
ühistranspordis ja üldise liikluskoormuse vähendamine Tallinnas, muutes ühistranspordi kasutamise senisest atraktiivsemaks ja kiiremaks. Projekti realiseerumine sõltub toetuse saamisest Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist. Uuringu
kogumaksumus on 13 108 tuhat krooni ning 2007. aasta kulud 524 tuhat krooni.

Olulisemad arengusuunad 2008. aastal

·
·
·

Projekti „Pargi ja Sõida” arendamine.
Projekti „Koolibuss” arendamine.
Fooriobjektide ehitusprogrammi jätkamine.

Linnaplaneerimine
Olulised tegevused
Tallinna arengukavas 2006-2021 on linnaplaneerimise valdkonna põhieesmärgina määratletud kõigis linnaosades üldja teemaplaneeringute kehtestamine. Põhiülesanneteks on linna arengu, planeerimise ja infrastruktuuri ühtse strateegia
väljatöötamine; linna arengusuundade väljatöötamiseks vajalike planeeringute koostamise korraldamine ja nende
rakendamise kontroll planeerimistegevuses. Samuti geodeetiliste, kartograafiliste, topograafiliste ja maamõõdutööde
ning nende tehniliste projektide tellimine, lähteülesannete väljastamine, ekspertiisi korraldamine, linna haljastuse,
kujunduselementide ja infosüsteemide korrastamine ning nende säästva arengu planeerimine, planeerimis-,
projekteerimis- ja ehitusalase tegevuse korraldamine ning piiriettepanekute tegemine ehitiste teenindamiseks vajaliku
maa määramisel; ehitusjärelvalve teostamine ja ehitiste vastuvõtu korraldamine.
Geomaatika
Geodeesia ja kartograafia ning geoinformaatika alal on põhilisteks tegevusteks kinnistu/krundi piiridega seotud
toimingud, maaregistri pidamine, geodeetilised tööd, kartograafilised tööd, aadressikorraldus, geoinfosüsteemide
arendus.

Tegevusaruanne

34

2007. aastal lõpetati Tallinna geodeetilise põhivõrgu rekonstrueerimistööd, millega tehti algust 2005. aastal tagamaks
koordinaatide täpsuse ja usaldusväärsuse. Kogu Tallinna plaanilise võrgu uute koordinaatide kasutuselevõtuks alustati
2007. aastal varem mõõdetud mõõdistustulemuste süstematiseerimist.
Töötati välja Tallinna ruumiandmete registri reaalsus- ja esitlusmudel, mille tulemusena loodi linna ruumiandmeid
sisaldava registri struktuur ja andmebaas, sõlmiti registri majutusleping, mis tagab tulevikus kasutajatele kiire
kaardipildi ja päringute kättesaadavuse.
Tallinna planeeringute register täiustati, mille tulemusena on võimalik kõikide detsiplaneeringute dokumentide hulka
kuuluvate asendiskeemide ühesugune vormistamine.
Planeeringud
Vastavalt Tallinna arengukavale jätkus 2007. aastal üldiste planeerimisdokumentide koostamine Tallinna linnaruumi
terviklikuks ja jätkusuutlikuks arendamiseks. Lõpetati Lasnamäe elamualade üldplaneeringu koostamine, Pirita
üldplaneeringusse viidi sisse esimesel avalikul väljapanekul laekunud muudatusettepanekud. Valmis kaks teemaplaneeringut: ”Kõrghoonete paiknemine Tallinnas” ja ”Kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride määramine
ning kaitse- ja kasutustingimuste seadmine”. Loodushoiuprotsesside ajakohastamiseks algatati teemaplaneering
”Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine“.
Detailplaneeringute menetlemise maht jäi 2007. aastal 2006. aasta tasemele, sest algatati sama arv detailplaneeringuid.
Seoses kinnisvara arenduse langusega on vähenenud detailplaneeringute algatamise taotluste arv, mistõttu
2008. aastaks on ennustatav menetlevate detailplaneeringute arvu mõningane vähenemine.
Ehitusjärelevalve
Oluliseks tegevuseks linnas on ehitusjärelevalve teostamine ja ehitiste vastuvõtu korraldamine. 2007. aastal väljastati
2 548 ehitusluba (2006. aastal 3 051) ja 1 372 kasutusluba (2006. aastal 547). Ettekirjutusi koostati 2007. aasta
jooksul 49 korral ning väärteo otsuseid 14 korral (2006. aastal vastavalt 107 ja 56). Nende alusel on Tallinna
linnapildis vähenenud mitmed linnakeskkonda risustavad ja ohtlikud varemed.

Osalemine projektides
2007.aastal jätkus osalus välisrahastusega projekti INTERREG IIIC programmi raames projektis „BERI_– Brownfield
European Regeneration Initiative“. Projekt tegeleb üleeuroopalise planeerimisspetsialistide võrgustiku loomise ja hea
planeerimistava väljakujundamisega endiste tööstus- ning militaartalade taaskasutusele võtmiseks. Tallinnas on tänu
projektis osalemisele hakatud selliseid alasid käsitlema kompleksselt ning arvestama ehituslike, majanduslike ja
sotsiaalsete eripäradega nende alade taaskasutuselevõtmisel. Tööstusalade taaskasutusele võtmise olulisuseks on
linnaruumi tihendamine eelkõige hoonestatud, mitte rohealade arvelt. 2007. aastal korraldati projekti raames erialaspetsialistidele suunatud koolitusi, mis puudutasid kitsamaid tööstusalade regenereerimise valdkondi.

Olulisemad arengusuunad 2008. aastal

·
·

Tagada linnaelanikele võimalikult mitmekesine, aktiivselt kasutatav elamis-, ajaveetmis- ja tegutsemiskeskkond.
Mereäärsete alade, eriti endiste tööstus- ja militaarpiirkondade avamine ja uute funktsioonidega taaskasutusele
võtmine.

Keskkonnakaitse
Olulised tegevused
Tallinna arengukavas 2006-2021 on keskkonnakaitse valdkonna põhieesmärkidena määratletud linnaruumi keskkonnaohutuse kindlustamine ning laste ja noorte kaasamine keskkonnakaitselisse tegevusse. Nimetatud eesmärgi
täitmist tagab linn erinevate programmi- ja projektipõhiste meetmetega.
2007. aastal teostati mitmeid uuringuid ja seireid linna keskkonnaseisundi hindamiseks. Viidi läbi viis keskkonnamõju
strateegilist hindamist (Pirita linnaosa üldplaneeringule; Lasnamäe elamualade üldplaneeringule; teemaplaneeringutele „Tallinna rohealad“, „Tallinna tänavavõrk ja kergliiklusteed” ning „Kõrghoonete paiknemine
Tallinnas”) arvestamaks planeeringutes keskkonnakaalutlustega. Samuti viidi läbi Viru väljak 4 hotelli juurdeehituse
(nn Viru Poeg) realiseerimisega kaasneva keskkonnamõju hindamine. Koostati Tallinna linna välisõhu strateegiline
mürakaart. Teostati veeressursi kaitseks vajalike uuringute ja seirete läbiviimist, mis on aluseks planeeringute ja
arengukavade koostamisel. Jätkati Harku järve ja sademevee väljalaskude seiret ning koostati puurkaevude
andmebaas. Samuti teostati Sõjamäe raba jääkreostuse uuring, mille kohaselt fikseeriti Sõjamäe rabas pinnasereostus
ligi 9 ha-l.
Korraldati linnaelanikele suunatud traditsioonilisi üritusi nagu Euroopa autovaba nädal. Euroopa autovaba nädalat
korraldati kuuendat korda ja seekordseks teemaks oli „Inimsõbralikud tänavad”. Tallinn on autovaba päeva
korraldanud juba 2001. aastast alates ning autovaba nädalat 2006. aastast alates. Tallinnas kulmineerus Euroopa
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autovaba nädal 22. septembril autovaba väljaku avamisega Väike-Ameerika ja Luha tänava ristmikul ning perepäevaga Tammsaare pargis.

Osalus projektides
2007. aastal lõppes keskkonnateemaline välisrahastusega projekt „Kliimamuutuste monitooringu ja hindamise
meetodite ülekandmine metropolides.” Euroopa projekti “City Instruments” tegevusi finantseeriti Euroopa Komisjoni
programmist ”Intelligent Energy – Europe”. Projekt keskendus peamiselt metropolipiirkondade kliimamuutustele ning
nendega toimetulekuviiside praktikate vahetamisele ning ühisarendamisele. Projekt näitas, et kuigi linnade ees
seisavad keerulised probleemid, on linnad ka ülimalt uuenduslikeks laboriteks – seal arendatakse vahendeid ja
strateegiaid energiasäästlikkuse edendamiseks ning taastuvate energiaallikate kasutamiseks.
Jätkati välisrahastusega projekti SECURE ehk „Energiat Säästev Ühiskond Euroopa linnades”, mille eesmärgiks on
tagada jätkusuutlikkus energiamajanduses kohalikul tasandil, töötades välja seniste demonstratsiooniprojektide baasil
meetodid ja kontseptsioonid järjepidevuse ning jätkusuutliku arengu tagamiseks. Projekt jätkub ka 2008. aastal.

Olulisemad arengusuunad 2008. aastal

·
·

Koostatakse Tallinna veemajanduse arengukava ja välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava.
Parandatakse keskkonnajärelevalvet.

Teed ja tänavad
Olulised tegevused
Tallinna arengukavas on teede ja tänavate valdkonna eesmärgina määratletud hooldatud, valgustatud ja väljaarendatud
tänavavõrgu ning väljaehitatud jalgrattateede võrgustiku tagamine. Tallinna linna tegevus teede ja tänavate
valdkonnas sisaldab teede ja tänavate jooksvat ning kapitaalremonti ja tänavavalgustuse tagamist. Tänavapuhastuse
korraldamise funktsiooni täitmine on alates 1. septembrist 2007. aastal taas jagatud Tallinna Kommunaalameti ja
linnaosade valitsuste vahel.
Teetööd
Eesmärgiga tagada teede ja tänavate sõidetavus teostati teerajatiste puhastustöid 9 090 tuhandel ruutmeetril
(2006. aastal 8 688 tuhandel ruutmeetril), millele lisandus teemaal asuva haljastuse hooldus 4 340 tuhandel ruutmeetril (2006. aastal 1096 tuhandel ruutmeetril). Teerajatiste jooksvat remonti tehti 339 tuhandel ruutmeetril
(2006. aastal 306 tuhandel ruutmeetril), mis moodustas 2,65% teerajatiste pindalast (2006. aastal 2,41%). 2008. aastal
on kavandatud teostada teerajatiste puhastustöid 8 896 tuhandel ruutmeetril, millele lisandub teemaal asuva haljastuse
hooldus 3 842 tuhandel ruutmeetril. Teerajatiste jooksvat remonti on 2008. aastal kavandatud teha 250 tuhandel
ruutmeetril, mis moodustab 1,93% teerajatiste pindalast.
Tänavavalgustus
Eesmärgiga valgustada kõik linnale kuuluvad teeregistris olevad tänavad on seisuga 1. jaanuar 2008 linna
valgustamiseks paigaldatud 45 934 valgustit. 2007. aastal paigaldati 3 599 uut valgustit.

Investeerimisprojektid
Teede kapitaalremondiks ja rekonstrueerimiseks oli 2007. aasta vahendeid ette nähtud 535 847 tuhat krooni, sh
48 614 tuhat krooni 2006. aastast ülekantud vahendid. Teede kapitaalremondiks ja rekonstrueerimiseks kulutati
2007. aastal 513 600 tuhat krooni. Suuremad 2007. aastal valminud teeobjektid olid järgmised:

·

Sõpruse pst ja Vilde tee ristmik kogumaksumusega 42 300 tuhat krooni, sh 2007. aasta tööde maksumus
41 323 tuhat krooni;

·

Suur-Sõjamäe tn (Lõõtsa tn – Kesk-Sõjamäe tn) kogumaksumusega 59 990 tuhat krooni, sh 2007. aasta tööde
maksumus 58 147 tuhat krooni;

·
·
·
·

Nõmme tee (Kotka tn – Tedre tn) maksumusega 48 333 tuhat krooni;
Pirita tee ühistranspordirada maksumusega 19 449 tuhat krooni;
Sõpruse pst (Vilde tee – Keskuse tn) maksumusega 8 891 tuhat krooni;
Mustamäe tee (Tammsaare tee – Keskuse tn) maksumusega 8 592 tuhat krooni.

Tehnika ja Veerenni tn ühendustee ehitustööde käigus valmisid Vana-Lõuna ja Tehnika tn ristmik ning VeerenniFiltri ühendustee ristmik. 2007. aastal rajati Muuga tee (Pärnamäe tee – linna piir) jalgrattatee pikkusega 1 km ja
maksumusega 4 510 tuhat krooni ning jalgrattatee Nõmme linnaosa vanale raudteetammile (Rahumäe tee – Ehitajate
tee – Harku tn) kogupikkusega 2,2 km ja maksumusega 10 649 tuhat krooni.
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Alustati läbirääkimisi Ülemiste liiklussõlme ehitamiseks vajaliku maa omandamiseks. Koostati Ülemiste liiklussõlme
ja Peterburi tee rekonstrueerimise eelprojekt kogumaksumusega 15 927 tuhat krooni, sh 2007. aasta tööde maksumus
9 422 tuhat krooni. Kinnitati EL ühtekuuluvusfondi projekti “Tehniline abi sadamate maismaaühenduste
rekonstrueerimiseks ja ehitamiseks Tallinnas” lõpparuanne ja koostati tee-ehituse tehnilised projektid ja hankedokumendid 9 teelõigu kohta.
2007. aasta alguses oli teeregistris registreeritud valgustamata tänavaid 13,2 km. 2007. aastal said valgustatud kõik
teeregistris olevad tänavad. Tänavavalgustustöid teostati 50 objektil maksumusega 30 947 tuhat krooni. Suuremad
tänavavalgustusobjektid olid Paldiski mnt (Astangu tn – linnapiir), Lehtmäe, Suurevälja, Loomuse tänavad, Betooni ja
Betooni põik, Vesse ja Vesse põik, Suur Sõjamäe lõpuosa kuni linna piirini, Väike Sõjamäe tn, Lume ja Nõlva tn,
Ristiku tn (Timuti tn – Auna tn).
Parkide ja haljasalade valgustus rajati järgmistes piirkondades: Skoone Bastioni jalgteed, Kadrioru looduspargi
ringtee, Asunduse pargi jalgteed, Sõpruse pst 233 sisekvartali jalgteed, Rahumäe kalmistu jalgteed ja Tammsaare tee
110 sisekvartali jalgteed.
2007. aastal investeeriti iluvalgustusse 5,2 miljonit krooni. 2007. aasta lõpuks valmisid Katariina käigu,
Pikk tn 34 „Roheline Turg”, Pirita teele Leroux ja M. Parki monumentide iluvalgustused ning valgustatud on
Pikk tn 20 hoone, Pühavaimu kiriku hoov ja „Ilvese”, „Rataskaevu”, Estonia pst 8 „Kahur ja ankur”
skulptuurid. Samuti valgustati 31 varem välja ehitatud lastemänguväljakut ja Haabersti linnaosa laste liikluslinnak.
2007. aastal käivitus lasteaedade hoovialade asfalteerimise programm, mille käigus korrastati 12 lasteaia hoovialad
kogumaksumusega 12 800 tuhat krooni. Samuti rajati 21 fooriobjekti, sh 16 neist tee-ehituse käigus. Jätkus ka projekti
“Turvaline ülekäigurada” elluviimine jalakäijate ülekäiguradade valgusmoodulite ehitusega.
2007. aastal alustati „Pargi ja Reisi” süsteemi juurutamisega pilootprojektina Tallinna linnas Pirita suunas. Alates
1. septembrist 2007, pärast Pirita tee ühistranspordiraja valmimist, toimib „Pargi ja reisi” süsteem selles suunas täies
mahus. Piiratud ja tähistatud on parklaala. Tipptundidel on lisatud „Pargi ja reisi” lisabussid, parklas on korraldav
personal, samuti on parklas võimalik ilmade külmenemisel saada käivitusabi.

Olulisemad arengusuunad 2008. aastal

·

Suuremaid rekonstrueerimistöid on kavas teostada Tehnika ja Veerenni/Filtri ühendusteel, Nõmme teel, Pae
tänaval, Pärnu maanteel ja Raekoja platsil.

·

Alustatakse Vabaduse väljaku rekonstrueerimist, mille käigus rajatakse uus ja kaasaegne avalik linnaruum ning
maa-alune parkla.

·

Tänavavalgustuse paljasjuhtmelised õhuliinid vahetatakse maa- või õhukaabelliinide vastu ning suures osas
amortiseerunud tänavavalgustuse betoonpostid vahetatakse puit- või metallmastide vastu.

Ettevõtluskeskkond
Olulised tegevused
Tallinna arengukavas on ettevõtluskeskkonna valdkonna peaeesmärgina määratletud ettevõtlust soosiva,
investeeringuid ligitõmbava ning majandusstruktuuri moderniseerumist toetava majanduskeskkonna loomine.
Ettevõtluse arengu seisukohalt on olulised põhitegurid kvalifitseeritud töötajad, elanike ettevõtlusalane aktiivsus,
ettevõtete potentsiaali maksimaalne realiseerimine, investeeringute kasv ja infrastruktuuri areng. Tallinna linna
tegevusteks ettevõtluse valdkonnas on ettevõtluse toetamine ja arendamine ning turismiturundus, samuti tarbijakaitse
ja linna ettevõtluse järelevalve.
Ettevõtluse arendamine
Linn on rakendanud mitmeid erinevaid meetmeid ettevõtluse arendamiseks ja toetamiseks eesmärgiga suurendada
ettevõtlikkust Tallinna linnas.
2007. aastal käivitati messitoetus, mis on ettenähtud väikese- ja keskmise suurusega ettevõtete toetamiseks messidel
osalemise kulude katmiseks. Aasta jooksul rahuldati 17 messitoetuse taotlust välismessidel ja kontaktüritustel
osalemiseks kokku summas 180 tuhat krooni.
Ettevõtlustoetuste eraldamisel seati eesmärgiks saavutada aasta pärast stardiabi eraldamist tegutsevate ettevõtete ja
füüsilisest isikust ettevõtjate osakaal vähemalt 90%. 2007. aastal tegutses 100% 2006. aastal stardiabi saanud
ettevõtjatest (2006. aastal 98%). Stardiabi taotlusi laekus 2007. aastal 156, millest toetati 35% e 55 taotlust.
(2006. aastal 171, millest rahastati 28% e 48 taotlust). Peale selle rahuldati ka koolitustoetuse, praktikajuhendaja
toetuse, uute töökohtade loomise toetuse, messitoetuse jt toetuste taotlusi.
Potentsiaalsete, alustavate ja tegutsevate ettevõtjate nõustamisele ettevõtlusalastes küsimustes, sh ettevõtlusega
alustamine, ettevõtlusvormi valik, registreerimistoimingud ja kulud, maksud ja aruandlus ettevõtluses, riiklikud
toetusmeetmed, linna toetusmeetmed, äriplaani ja finantsprognooside koostamine, registreeriti 2007. aasta jooksul
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ettevõtja infopunktis 4 800 pöördumist (2006. aasta jooksul 5090 pöördumist). Koolitustel ning toetusmeetmetest
teavitavatel 14 infoüritusel (2006. aastal 13 üritust) osales kokku 579 ettevõtjat (2006. aastal 780).
Tallinn korraldab iga-aastaselt ettevõtluspäeva, mis on linna elanikele, juba tegutsevatele ettevõtjatele ja alustavatele
ettevõtjatele suunatud päev, eesmärgiga propageerida ettevõtlikust. Selle päeval korraldatakse Tallinna Ettevõtlusameti eestvedamisel koos partneritega erinevaid ettevõtlusteemalisi näitusi, seminare, ettevõtete külastusi, loenguid ja
peetakse ka konverents. 2007. aastal oli Tallinna Ettevõtluspäeva hinnanguline osavõtjate arv 2 800 (2006. aastal
3 300).
2007. aasta mais lõppes mentorklubi 4. projekt, milles osales 52 ettevõtjat. Oktoobris käivitati 48 osalejaga projekt
aastateks 2007-2008, mis on järjekorras juba 5. ja mis kestab 8 kuud. Mentorklubi projektiga saavutatakse alustavate
ettevõtjate (sh Tallinnalt stardiabi saanute) jätkusuutlikkus. Projektis osaleb 13 mentorit.
Klastriarenduse (klaster on turunduslike ja mitteturunduslike sidemete süsteem geograafiliselt kontsentreerunud
ettevõtete ja muude institutsioonide vahel) peaeesmärkideks olid 2007. aastal oluliste sotsiaalsete partnerite
koostöövõrgustike tekitamine, ettevõtjatele heal tasemel klastri-seminaride korraldamine ning uute koostööprojektide
algatamine erialaliitudega. Korraldati mitu heal tasemel klastriteemalist seminari ning välisõppereis Ameerika
Ühendriikidesse maailma IT tippklastrisse Silicon Valley’sse. Klastritemaatika raames korraldati põhjalikud uuringud
infotehnoloogia ja kommunikatsiooni (IKT) sidususe määratlemiseks ja uute koostöövõimaluste selgitamiseks
valdkondade vahel, sh IKT valdkonna koostöö süvendamine erialaliitude vahel. 2008. aastal on kavas minna
uuringutega süvitsi puidu-, mööbli-, transiidi- ja logistika sektoritesse.
Programmi „Tallinna Noor Ettevõtja” raames toetati või algatati noorte ettevõtlikkuse suurendamisele ja noorte
aktiivsemale kaasatusele ettevõtluses suunatud ideekonkursse, noortekonverentse, seminare, eesti õpilasfirmade
innovatsioonilaata jm üritusi.
Ettevõtlusinkubaatorid
Ettevõtlusinkubaator on ettevõtluse tugistruktuur, mille eesmärgiks on tõsta alustavate firmade läbilöögivõimet ja
elavdada linna ettevõtlust läbi ettevõtte käivitusperioodil soodsa ja kvaliteetse töökeskkonna (ruumid jm
infrastruktuur) ning toetavate teenuste pakkumise kaudu. Ülemiste ettevõtlusinkubaator avati 12. veebruaril 2007,
inkubaator on sisustatud kaasaegse büroomööbli ja tehnikaga, samuti varustatud vajalike tugisüsteemidega. Aasta
lõpuks oli üürilepingutega kaetud 82% väljarenditavast pinnast.
Kopli ettevõtlusinkubaatoris ehitati avatud kontor väiksemateks büroopindadeks ja täiendati ventilatsioonisüsteemi.
Aasta lõpuks oli üürilepingutega kaetud 63% väljarenditavast pinnast.
Alustati Niine tänava loomeinkubaatori projekti käivitamisega. Keskus on planeeritud avada 2009. aasta alguseks.
Tööhõive
Tööhõive tagamise põhiline tegevussuund on töötute rakendamine abitöödel. Heakorratöödel suutsid linnaosade
valitsused rakendada kavandatud 250 töötu asemel vaid 91 töötut (2006. aastal 74). Väikese osavõtu peamiste
põhjustena toodi välja oluliselt vähenenud töötute arvu linnas ja töötutepoolse huvi puudust. 2008. aasta majanduskasvu aeglustumise tingimustes võib huvi ajutise töö vastu taas suureneda.
Turism
Turismiturunduse eesmärgiks on Tallinna kui turismikoha sihipärane tutvustamine potentsiaalsetele turistidele ja
turismiteenuste vahendajatele väljaspool Eestit ning Tallinna kui atraktiivse turismikoha imago kujundamine. Sel
eesmärgil osaleti 25 rahvusvahelisel puhketurismi turundusüritusel (2006. aastal 29). Välja anti ja levitati
250 000 eksemplari puhketurismi suunitlusega turundus- ja infomaterjali (2006. aastal 420 000).
Konverentsiturismi arendamise eesmärgil osaleti 7 turundusüritusel (2006. aastal 6). Konsulteeriti ja nõustati
konverentsiturismiettevõtjaid 46 korral konverentsiruumide ehituse, üldiste arengute jms teemadel (2006. aastal 76).
Kultuuriturismi eesmärgiks on tutvustada Tallinna külastajale linna ajaloo ja kultuuripärandit. Abiks on Tallinn Card,
mille kasutajale pakutakse ligi 90 erinevat võimalust vaba aja veetmiseks. 2007. aastal müüdi 17 700 Tallinn Card´i
(2006. aastal 17 211), millega tehti ligi 100 000 külastust muuseumides, vaatamisväärsustes, ekskursioonidel ja mujal.
11 731 külastust oli linnatuuril, 3 811 teletornis ja 3 571 Kadrioru lossis.
Turismiinfo alase tegevuse eesmärgiks on pakkuda Tallinna külastajatele kvaliteetseid turismiinfoteenuseid ja tagada
Tallinna külastajate varustamine kvaliteetse ja adekvaatse turismiinfoga. Tallinna Turismiinfokeskuses teenindati
162 600 külastajat (2006. aastal 150 177) ja vastati 136 800 infopäringule (2006. aastal 176 449). Päringute arvu
vähenemise eelduseks on olnud Tallinna turismiveebi positiivne areng. 2007. aasta jaanuaris avas Viru Keskuse
aatriumis uksed Tallinna teine turismiinfokeskus, mille külastused moodustavad kõikidest külastustest 30%.
Majutusettevõtete teenuste kvaliteedi parandamiseks kontrolliti 46 majutusettevõtet (2006. aastal 21) ja anti
109 konsultatsiooni (2006. aastal 218).
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Tarbijakaitse
Vastavalt tarbijakaitseseadusele korraldab kohalik omavalitsus oma haldusterritooriumil tarbijate tarbijakaitsealast
nõustamist. Tarbijate probleemide lahendamiseks nõustati linnaelanikke ning ettevõtjaid ja lahendati esitatud kaebusi
3266 korral (2006. aastal 3 399) ning kontrolliti järelevalve korras 1 735 jaekaubanduse, teeninduse, toitlustuse ja
tänavakaubanduse müügikohta (2006. aastal 1 652). Tehti 884 otsust väärteoasjas.
Kaubanduse valdkonna kõige olulisema muudatusena kehtestati alates 01. augustist 2007 kauplustes alkohoolsete
jookide müügipiirang kella 20:00st kuni kella 8:00ni ning avalikel üritustel lõpetati kauplemine kange alkoholiga.
Nõustamise ja järelevalve tulemusel on vähenenud kaubandustegevust reguleerivate ja tarbijate kaitset sätestavate
nõuete eiramine müügikohtades.
Reklaamimaks
2007. aastal laekus linnale reklaamimaksu 35 512 tuhat krooni (2006. aastal 30 376 tuhat krooni). Laekumine kasvas
võrreldes 2006. aastaga 16,9%. Selline laekumise kasv oli põhiliselt tingitud asjaolust, et 2007. aastast hakkas
Tallinnas kehtima uus reklaamimaksumäär 6 krooni ruutmeetrilt ööpäevas varasema 5 krooni asemel.

Osalemine projektides
Leonardo da Vinci programmist rahastatud rahvusvaheline INNOMET projekt lõppes 2007. aasta märtsis, selle
tulemusena arendati ettevõtte inimressursi arendamise süsteemi INNOMET ning kirjastati ka ingliskeelne trükis
inimressursside arendamise teemadel metalli- ja masinatööstussektoris. 2007. aastast jätkatakse projekti INNOMET-i
tegevusi Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatava jätkuprojekti INNOMET-EST raames. Projekti eesmärk on koolitada
ettevõtete töötajaid 6 sektoris – ehitus, IT, elektroonika, masinatööstus, autoteenindus, mööblitööstus. Nende sektorite
kohta valmivad ka kooliõpilastele suunatud erialasid ning õppimisvõimalusi tutvustavad trükised. Kooliõpilastele
korraldatakse ka ettevõtete külastuse ja infopäevi koostöös partnerkoolidega: Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna
Tehnikakõrgkool, Tallinna Tööstushariduskeskus, Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool, Tallinna Kopli Ametikool.
Projekti raames täiendatakse ka internetipõhist INNOMET süsteemi, mis viib kokku ettevõtete vajadused ning
täiendõppeasutuste pakkumised.
Interreg IIIb programmist rahastatud rahvusvaheline projekt BaltMet Inno lõppes 2007. aasta detsembris. 36 kuud
kestnud projekti tulemusena valmis Tallinna innovatsioonistrateegia ja mitmed analüüsid.

Investeerimisprojektid
2007. aastal oli linnaeelarves uue ettevõtlusinkubaatori ettevalmistamiseks ettenähtud 1 miljon krooni. Kavandatud
investeering lükkus edasi 2008. aastasse, kuna 2007. aastal ei leitud loomeinkubaatori rajamiseks sobivat kinnisvaraobjekti kõrge hinnataseme või mittesobiva asukoha tõttu.

Olulisemad arengusuunad 2008. aastal

·
·
·
·

Ettevõtlusaktiivsuse, sh ettevõtete asutamise suurendamine.
Ettevõtete rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine.
Teadusmahuka/teadmisemahuka ettevõtluse osakaalu suurendamine majandusstruktuuris.
Turismitulude suurendamine ning Tallinna kui turismisihtkoha rahvusvahelise ja kohaliku tuntuse suurendamine
kvaliteetse turismiinfo kättesaadavuse kaudu.

Avalik kord
Olulised tegevused
Tallinna arengukavas on avaliku korra valdkonna eesmärkidena määratletud hästitoimiv munitsipaalpolitsei ning
riigi-, munitsipaal- ja erastruktuuride koostöö turvalisuse tagamisel. Tegevused avaliku korra valdkonnas on seotud
munitsipaalpolitsei tegevusega, päästeseaduse alusel linnale pandud kohustuste täitmisega ning turvalisuse projektide
läbiviimisega.
Alates 1. jaanuarist 2007 tegutseb munitsipaalpolitsei linna ametiasutusena Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet.
Munitsipaalpolitsei põhilisteks ülesanneteks on väärtegude avastamine, esitatud avaldustele reageerimine ning
hoiatuste ja karistuste määramine. Põhisuund on linna üldise heakorra parandamisele ning profülaktilisele tööle.
Menetleti 2 126 väärtegu, aprillirahutuste ajal valvati linnale kuuluvaid objekte. Loodi Tallinna ülelinnaline
elektrooniline väärteoregister.
Põhja-Eesti Päästekeskuse poolt tehti halduslepingus sätestatud Tallinna omavalitsuslike ülesannete täitmiseks
2007. aastal 2 134 väljasõitu. Häirekeskus võttis vastu 61 542 Tallinna abitelefonile 1 345 laekunud teadet.
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Kriisireguleerimise valdkonna spetsialistid osalesid kriisireguleerimise dokumentide – „Tallinna riskianalüüs 2007”,
„Tallinna riskianalüüsi kokkuvõte 2007” ja „Tallinna kriisireguleerimisplaan 2007” – koostamisel ning valmistasid
ette materjalid kriisireguleerimise struktuuriüksuse moodustamiseks.

Osalus projektides
Tallinna linna toetatavate avaliku korra projektide puhul oli 2007. aastal kuritegevuse ennetamise ja korrakaitse alases
töös põhirõhk asetatud projektidele, mis on seotud laste ja noorsoo kuritegevuse ennetamise ning erinoorsootööga.
Kuritegevuse ennetamise komisjonile laekus 50 projektitaotlust, millest toetust leidis 45 projekti. Toetatakse
kodanikeühendusi ja organisatsioone, kelle tegevus on suunatud turvalisuse tagamisele linnas.
Linnaosade turvalisuse projektid olid suunatud linnaosades avaliku korra ja heakorra tagamiseks ning väärtegude ja
kuritegude ennetamisele, ärahoidmisele ja avastamisele. Jätkati koostööd Põhja Politseiprefektuuriga politseinike ja
abipolitseinike töö motiveerimisel.

Investeerimisprojektid
2007. aastal lõpetati munitsipaalpolitsei ametiruumide
(Paldiski mnt 47), samuti Nõmme tugipunkti kapitaalremont.

kapitaalremont

ja

hoone

fassaadi

remonditööd

Olulisemad arengusuunad 2007. aastal

·
·
·
·

Järelevalve teostamine ja väärtegude menetlemine Liiklusseaduse § 7437 „Parkimine keelatud kohas“ alusel.
Häiritud liikluse korral ajutine liikluse reguleerimine.
Sisevalveüksuse ülesannete täitmine.
Tallinna ülelinnalise elektroonilise väärteoregistri edasiarendamine.

Linna tugiteenused
Olulised tegevused
Tallinna Linnakantselei koosseisu kuuluvad linna teenistused (finantsteenistus, õigusteenistus, haldusteenistus,
arenguteenistus, personaliteenistus, it-teenistus, sisekontrolöri teenistus, avalike suhete teenistus), kes juhivad ja
koordineerivad ülelinnalisi tugitegevusi (vt punkt 2.2.4).
Avalikkuse teavitamiseks linnaorganisatsiooni tegevusest ja vastuvõetud otsustest edastatakse regulaarselt
pressiteateid meediaväljaannetele ning korraldatakse linnavalitsuse pressikonverentse. 2007. aastal jätkati 2006. aasta
märtsikuus taaskäivitatud ülelinnalise ajalehe “Pealinn”/”Stolitsa” väljaandmist ning selle internetiversiooni tootmist
Tallinna koduleheküljele. Samuti jätkati piirkondlike ajalehtede „Haabersti Postipoiss“, „Kesklinna Sõnumid“,
„Kristiine Leht“, „Lasnamäe“, „Mustamäe“, „Nõmme Sõnumid“, „Pirita“ ja .„Põhja-Tallinna Sõnumid“ väljaandmist
ning elanikke informeerivate saadete edastamist STV ja raadiokanalite kaudu. Suurima teleprojektina toodeti koostöös
telejaamaga PBK aastaringset venekeelset linna sündmusi kajastavat saadet ”Meie pealinn”. Tallinna uudiseid
vahendati KUKU raadios ning linna ametlikke teadaandeid avaldati ajalehes “Postimees”.
Infotehnoloogilistest lahendustest valmis 2007. aastal linna avalike teenuste andmebaas, kus on üle 500 teenuse.
Tänaseks on kõik linna poolt osutatavad otsesed ja kaudsed teenused sisestatud ühtsesse veebivormi, mis sisaldab
teenuse nimetust, teenuse kirjeldust, teenuse osutamise eest vastutavat asutust, teenuse osutajat ja teenuse osutamist
reguleerivaid õigusakte. Otseste teenuste puhul on lisatud kõik teenuse taotlemise võimalused koos blankettide ja
tegevusjuhenditega. 2007. aastal valmis ka Tallinna linna uus veebikaart, sünnitoetuse moodul ja Tallinna
väärteoasjade register. Arendati linnavolikogu infosüsteemi AKTAL ning peeti ülal 45 avalikku wifi ala, millest
5 lisandus 2007. aastal.
Linnavalitsuse teenindusbüroo teenindas 2007. aastal erinevas vormis enam kui 158 000 inimest. Elanikelt võeti vastu
12 030 dokumenti (2006. aastal 11 925), vastati enam kui 20 000 telefonikõnele (2006. aastal 22 261), registreeriti
42 534 külastajat (2006. aastal 43 597), väljastati 356 avaliku ürituse läbiviimise luba (2006. aastal 358) ning
187 avaliku koosoleku läbiviimise teatist (2006. aastal 177).
Piirkondlikke tugiteenuseid osutavad Tallinna 8 linnaosa valitsust, kelle 2007. aasta prioriteediks oli linnaosa valitsuse
haldusterritooriumi elukeskkonna kvaliteedi parandamine ja piirkonna jätkusuutliku arengu kindlustamine.
Tallinnas korraldab rahvastiku arvestust Tallinna Perekonnaseisuamet. 2007. aastal registreeriti 15 782 (2006. aastal
15 413) perekonnaseisualast sündmust, sh 5 855 sündi, 5 185 surma, 2 785 abielu, 1368 abielulahutust ja
597 nimemuutmist, ning vastati 21 500 avaldusele ja rahvastikuregistri päringule (2006. aastal 21 000). 2007. aastal
jätkati projekti ”Hõbelusikas”, mille käigus kingib linn igale vastsündinud linnakodanikule esimese pudrukausi ja
piimatassi.
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Alates 13. sajandist loodud või saadud arhiiviväärtusega dokumente säilitab Tallinna Linnaarhiiv. 2008. aastal tähistab
Linnaarhiiv oma 125. juubelit. Arhiividokumentide säilitustingimuste parandamiseks ning neis sisalduva info
kättesaadavuse hõlbustamiseks viimastel aastatel oluliselt suurendatud kulutuste tulemunena saavutati 2007. aastal
arhivaalide 100% säilitamine nõuetekohastes tingimustes (2006. aastal 88%) ja vastati õigeaegselt kõikidele
päringutele, mille arvuks oli 2 589 (2006. aastal 3 043). 2007. aastal võeti Linnaarhiivi vastu kunagise linnapea
(Talllinna TSN Täitevkomitee esimehe) Ivar Kallioni isikuarhiiv. Trükiti Linnaarhiivis ja Eesti Ajaloomuuseumis
säilitatavate keskaegsete käsikirjaliste raamatute saksakeelne kataloog. Seisuga 01.01.2008 oli arhiivifondis kokku
454 590 säilikut.

Investeerimisprojektid
2007. aastal remonditi ja ajakohastati linnaarhiivi hoones Tolli tn 4 asuvad hoidlad ning laiendati restaureerimis- ja
konserveerimislabor. Teostatud tööde maksumus 2007. aastal oli 7,5 miljonit krooni ja linnaarhiivi hoonetekompleksi
renoveerimise kogumaksumus moodustab 23 miljonit krooni. Tallinna Raekojas kindlustati läänetiiva vundament ning
renoveeriti pinke. E. Särgava allee 4 külalistemajas jätkusid renoveerimistööd eesmärgiga arendada hoonete kompleks
aastaks 2012 linna ametiasutusi teenindavaks õppe- ja nõupidamiskeskuseks. Sisustati J. Poska tn 8 elumaja ja
kõrvalhoone, mis kuulus Tallinna kunagisele linnapeale ja riigitegelasele Jaan Poskale. Teostati Pirita Linnaosa
Valitsuse uue haldushoone projekteerimine. Samuti renoveeriti linnale kuuluvaid büroohooneid, täiustati turvasüsteeme, vahetati aknaid ja paigaldati tulekahjusignalisatsioone.

2.4 Ülevaade linna valitseva ja olulise mõju all olevate äriühingute,
sihtasutuste ning mittetulundusühingute tegevusest
Linna valitseva mõju all olevad äriühingud ja sihtasutused linna tegevusvaldkondade lõikes
Tallinna linn osaleb ettevõtluses põhieesmärgiga tagada linnakodanikele võimalikult kvaliteetsete avalike teenuste
kättesaadavus. Sellest tulenevalt ei ole äriühingute esmaseks ülesandeks mitte alati ärikasumi teenimine, vaid pigem
linna kui kohaliku omavalitsuse üksuse funktsioonide täitmise tagamine.
Linna tütarettevõtted ja valitseva mõju all olevad sihtasutused kuuluvad 100% linnale. Linna äriühingute ja
sihtasutuste loetelu, nende keskmine töötajate arv ja ettevõtete reorganiseerimised, asutamised ning 2007. aastal
toimunud muudatused aktsia- ja osakapitalis on avaldatud tegevusaruande punktis 2.2.2. Lisaks annab linna
tütarettevõtete ja sihtasutuste peamistest finantsnäitajatest ülevaate raamatupidamise aastaaruande lisa 36.

Transport
Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 40 kinnitatud Tallinna ühtse piletisüsteemi
ühistranspordi jätkusuutlikule arengukavale 2004-2010 on linn otsustanud ühistranspordi efektiivsuse tõstmise ja
teenindustaseme ning kvaliteedi parandamise eesmärgil säilitada Tallinna Autobussikoondise AS ja Tallinna Trammija Trollibussikoondise AS linna omanduses olevate ettevõtetena, mis võivad osaleda avalikel konkurssidel
eravedajatega võrdsetel alustel. Planeeritud on kaasata eravedajaid linnaliinide teenindamisel kuni 10% veomahu
ulatuses, rakendades eravedajaid reeglina Tallinna üldplaneeringuga kavandatud uute arengupiirkondade
teenindamisel. Samas on otsustatud mitte korraldada avalikku konkurssi trammiliinide teenindamiseks.
Tallinna Autobussikoondise AS-i ja Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise AS-i uute busside ja trollide soetamine
tagatakse ettevõtete aktsiakapitali suurendamisega. 2007. aastal tellis linn liinivedusid summas 543 910 tuhat krooni
ning veeremi uuendamiseks suurendati aktsiakapitali 61 460 tuhat krooni. Ühistranspordiliinidel hakkas 2007. aastal
tööle 40 uut autobussi ja 7 uut trollibussi. Lisaks soetati 2007. aastal 14 kasutatud autobussi.
Tallinna Autobussikoondise AS
Tallinna Autobussikoondise ASi (TAK) põhieesmärgiks on reisijate vedu Tallinna ühtse piletisüsteemi liinidel. TAKi
2007. aasta töömahuks oli 19,4 miljonit liinikilomeetrit (2006. aastal 19 miljonit liinikilomeetrit). Töömahu
muutumist iseloomustab joonis 8. Mais-juulis asendati 4 bussiga Mustamäe trollibussiliine seoses E. Vilde tee ja
Sõpruse pst. rekonstrueerimisega ja augustis asendati 10 bussiga trammiliine seoses Viru väljaku trammipöörangute
vahetamisega. 2007. aastal avati uued koolibussiliinid Viimsist, Randverest, Vääna-Jõesuust ja Tabasalust Balti
Jaama. Alates 1. septembrist teenindati kolme bussiga „Pargi ja sõida“ liini Piritalt kesklinna.
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2003

2004

2005

2006

19 365

19 000

18 904

18 676

18 831

Joonis 8 Töömaht tuhandetes liinikilomeetrites 2003-2007

2007

Tallinna linn tellis 2007. aastal TAK-ilt liinivedusid summas 352 872 tuhat krooni ning suurendas ettevõtte
aktsiakapitali rahalise sissemaksega 33 540 tuhat krooni.
Lisaks põhitegevusele teostab TAK tellimusvedusid, bussijuhtide koolitust ning teenib tulu temale kuuluva kinnisvara
üürile andmisest, majutuse ja toitlustusteenuste osutamisest.
Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise AS
Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise ASi (TTTK) põhieesmärgiks on reisijate vedu Tallinna ühtse piletisüsteemi
liinidel. TTTK teenindas 2007. aastal tallinlasi 95 trammiga 4 liinil ja 121 trollibussiga (sh 1 diiselbuss) 8 liinil. Linna
tellimusel teostati vedusid trammidega 3,6 miljonit liinikilomeetrit ja trollidega 6,2 miljonit liinikilomeetrit, kokku
9,8 miljonit liinikilomeetrit (2006. aastal 9,7 liinikilomeetrit). Sõpruse pst – E. Vilde tee ristmiku kapitaalremondi
tõttu oli trolliliiklus 3. maist kuni 20. juulini neljal trolliliinil lühendatud. Viru väljaku trammipöörangute kapitaalremondi ajal oli trammiliiklus 4. augustist kuni 12. augustini neljal trammiliinil suletud (sõitis 5. trammiliin Kopli –
Tondi). Trammidega veeti 26,4 miljonit sõitjat ja trollidega 34 miljonit sõitjat, mis kokku moodustas linna
ühistranspordi kasutajate koguarvust 48,5%.
Tallinn linn tellis TTTK-lt 2007. aastal liinivedusid 191 038 tuhat krooni. Lisaks tegi linn ettevõtte aktsiakapitali
suurendamiseks rahalise sissemakse summas 27 920 tuhat krooni.
OÜ Vabaduse Väljaku Parkimismaja
OÜ Vabaduse Väljaku Parkimismaja asutati 2007. aastal AS-i Paljassaare Sadam ümberkujundamise tulemusena.
Tallinna Linnavolikogu otsustas 2006. aasta detsembril kehtestada osaliselt Vabaduse väljaku, Harjuoru ja Kaarli pst
maa-ala muudetud põhilahendusega detailplaneeringu Kesklinnas. Muuhulgas kavandati Vabaduse väljaku ja
Harjuoru tenniseväljakute alla parkla rajamine ning selle maa-alusesse ossa kaubandus-, teenindus- ja toitlustusettevõtete ehitamine. Tallinna Linnavolikogu otsustas 2007. aasta juunis asutada Vabaduse väljaku maa-alust parklat
rajava äriühingu, mis osaleks nii parkla projekteerimise kui rajamise korraldamises.

Tervishoid
Raviteenuste osutamiseks kohustas äriühinguid või sihtasutusi asutama 2000ndate aastate algul muutunud riigi
tervishoiupoliitika, mis välistas senise raviteenuste osutamise linna tervishoiuasutuste kaudu. Linn asutas oma
18 haigla ja polikliiniku baasil 3 äriühingut, et jätkata seniste raviteenuste osutamist.
AS Ida-Tallinna Keskhaigla
AS Ida-Tallinna Keskhaigla (ITKH) tegevusalad on eriarstiabi osutamine, tervishoiualane teadustöö ja koolitustegevus. Tervishoiuteenuse osutamisega tegelevad ITKH kuus kliinikut: diagnostikakliinik, kirurgiakliinik, naistekliinik, silmakliinik, sisekliinik ja hooldusravikliinik.
ITKH-s viidi 2007. aastal läbi 454 tuhat ambulatoorset vastuvõttu, mis on võrreldes 2006. aastaga 3,3% enam. Aastas
tehti 28 tuhat ambulatoorset kirurgilist protseduuri ja operatsiooni (2006. aastal 27 tuhat) 20 336 patsiendile (2006.
aastal 18 651). Voodipäevade arv oli 2007. aastal 158 tuhat (2006. aastal 151 tuhat, kasv 3,7%). Keskmine ravikestus
lühenes 2007. aastal 5,5 päevani (2006. aastal 5,4 ja 2005. aastal 5,57). Voodikäive ehk keskmine haigete arv ühe
ravivoodi kohta oli 2007. aastal 52 (2006. aastal 53 ja 2005. aastal 44). Voodihõive ehk ravivoodi aasta jooksul
kasutusel olnud päevade osatähtsus aasta päevade arvust oli 2007. aastal 78,6% (2006. aastal 79,1% ja 2005. aastal
67,2%).
2008. aastal on jätkuvalt plaanis suurendada raviteenuste mahtu, renoveerida hooneid ning kaasajastada
meditsiinitehnikat.
Tallinna linn tasus Ida-Tallinna Keskhaiglale 2007. aastal ravikindlustusega hõlmamata isikutele teenuste osutamise
eest 4 366 tuhat krooni; silma kaeoperatsioonide kuludeks 10 000 tuhat krooni; laste visiiditasust vabastamise eest 340
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tuhat krooni; proteeside, ortopeediliste ja muude abivahendite tarvis 638 tuhat krooni ja terviseprojektide
läbiviimiseks 221 tuhat krooni.
AS Lääne-Tallinna Keskhaigla
AS Lääne-Tallinna Keskhaigla (LTKH) täidab oma teeninduspiirkonnas keskhaigla funktsiooni ning rea erialade
puhul piirkondliku haigla funktsiooni. Meditsiiniliste struktuuriüksustena töötavad LTKH koosseisus kirurgiakliinik,
sisekliinik, naistekliinik, diagnostikakliinik, nakkuskeskus, anestesioloogia- ja intensiivravikeskus, närvihaiguste
keskus, psühhiaatriakeskus ja hambaravikeskus.
Statsionaaris raviti 2007. aastal 22 108 patsienti. Aasta lõpus oli LTKH kliinikutes ja keskustes kokku 530 ravivoodit
(so sama palju kui 2006. aastal). Võrreldes 2006. aastaga tõusis voodipäevade arv 6 008 võrra, s.o
127 451 voodipäevani. Keskmine ravikestus päevades mõnevõrra suurenes 2007. aasta jooksul, ulatudes 5,8 päevani
(2006. aastal 5,33 päeva).
Tallinna linn tasus AS Lääne-Tallinna Keskhaiglale 2007. aastal narkomaania ja AIDS-i ennetustegevuseks teenuste
osutamise eest 213 tuhat krooni; opiaatsõltuvate isikute asendusraviks 2 151 tuhat krooni; puusa- ja põlveproteeside
paigaldamiseks 1 492 tuhat krooni; laste visiiditasust vabastamise eest 466 tuhat krooni; hooldusravi osakonna
toetuseks 2 528 tuhat krooni ja üldhooldekodu teenuste eest 511 tuhat krooni.
SA Tallinna Lastehaigla
SA Tallinna Lastehaigla (Lastehaigla) on piirkondlik haigla, mille ülesandeks on osutada kõrgekvaliteedilist ja
perekeskset eriarstiabi Põhja-Eesti (osaliselt ka Lõuna-Eesti) lastele kõikidel laste-, kirurgiliste, ortopeediliste ja ninakõrva-kurguhaiguste erialadel ning II etapi abi Harju maakonna lastele. Lastehaigla struktuuris on järgmised
põhiüksused: pediaatriakliinik, kirurgiakliinik, sõltuvushäiretega laste üksus, Kesklinna Lastepolikliinik ning mitmed
teenistused ja diagnostilised üksused.
2006. aastal osutas Lastehaigla ambulatoorset ja statsionaarset arstiabi 27 erialal. Kokku tehti 176 tuhat ambulatoorset
vastuvõttu, mis on 12% võrra enam kui 2006. aastal. Statsionaarse abi osutamiseks on Lastehaiglas 192 voodit ning
28 päevastatsionaari voodit, kus kokku raviti 12 437 last. Päevaravis raviti kokku 1 239 patsienti, voodipäevi oli
pediaatriakliiniku päevastatsionaaris 3 120. Voodikoormus oli 2007. aastal 269,4 päeva, olles viimaste aastate
keskmisel tasemel. Voodihõive oli 2007. aastal eelmise aasta tasemel s.o 74%.
Tallinna linn eraldas 2007. aastal toetust lastehaigla vaimse tervise keskusele 3 836 tuhat krooni; tasuti teenuste eest
narkomaania ja AIDS-i ennetustegevuse osutamisel 1 634 tuhat krooni; laste visiiditasust vabastamise eest
4 298 tuhat krooni ja perede ja noorte nõustamiskeskuse teenuste eest 395 tuhat krooni.
SA Tallinna Hambapolikliinik
SA Tallinna Hambapolikliinik (Hambapolikliinik) on suurim stomatoloogiline raviasutus Eestis ja üks vähestest
Tallinnas, kes suudab pakkuda mitmeliigilist hambaraviteenust ühes kohas. Sihtasutuse eesmärgiks on kõrgetasemelise stomatoloogilise arstiabi osutamine ning suuõõne- ja hambahaiguste profülaktika, hambaravi ja -kirurgia,
ortodontia ja proteesimine, esmaabi näo- ja lõualuude piirkonna haiguste ja traumade korral.
Aasta jooksul külastas Hambapolikliinikut 152,4 tuhat patsienti, neist lastekülastusi oli 37,3 tuhat. Aasta jooksul raviti
41 297 hammast täiskasvanutel ja 12 691 hammast lastel. Eemaldati 2 468 piimahammast ja 17 124 jäävhammast,
tehti 2 974 pisioperatsiooni ja 15 597 protseduuri. Ortodondi visiite oli 17,9 tuhat, neist lastevisiite 16,1 tuhat.
Breketid asetati 741 patsiendile, sh 637 lapsele. Paigaldati 1 676 ortodontilist aparaati, neist 528 aparaati lastele. Uued
hambaproteesid valmistati 5 622 inimesele.
2007. aastal on linn SA Tallinna Hambapolikliinikult sisse ostnud teenust Tšernobõli sotsiaalprogrammi raames
415,1 tuhat krooni eest ning eraldanud tervishoiu- ja sotsiaaltöötajate õppelaenu kompenseerimiseks 109 tuhat krooni.
AS Tallinna Diagnostikakeskus
AS Tallinna Diagnostikakeskus (TDK) on kvaliteetsete eriarstiteenuste tunnustatud teostaja Eestis. 2006. aastal tegi
TDK 75 miljoni kroonise investeeringu uude tehnoloogiasse. Investeering innovatsiooni võimaldas hüppeliselt
parandada TDK konkurentsivõimet ja suurendada 2007. aasta majandusaasta müügitulu 42 miljoni kroonini
(2006. aastal 34 miljonit krooni, kasv 23%). Kontseptuaalselt uuendatud hoone ja aparatuur võimaldavad kogenud ja
koolitatud personalil jätkata parima erialase teenuse osutamist tunnustatud kvaliteedis.
SA In Commune Bonum
Sihtasutuse In Commune Bonum eesmärgiks on oma vara valitsemise ja kasutamise kaudu Tallinna Raeapteegi kui
Euroopa vanima apteegi tegutsemise järjepidevuse tagamine. 2006. aastal otsisid sihtasutuse nõukogu ja juhatus
võimalusi Raeapteegi toetamiseks ning muuseumi tegevuse käivitamiseks, samuti tehti koostööd turismifirmadega.
2007. aasta tegevuse eesmärgiks oli toetada erinevaid sotsiaalprogramme. Rahaliselt toetati MTÜ Eesti Vaimse
Tervise Ühing projekti ”Tugiisikuteenus Põhja-Tallinna linnaosa riskigruppi kuuluvatele lastele, Lastekeskus
Tähetorn Mittetulundusühingu projekti ”Koduke” ja mittetulundusühingu Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskus projekti
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”Tulevik meile kõigile” (riskilaste ja riskiperede toetamiseks Põhja-Tallinnas) teostamisel kokku 450 tuhande krooni
ulatuses.
Termaki Autopargi AS
Termaki Autopargi AS osutab põhiliselt Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuameti tellimusel puuetega inimeste transporditeenust marsruutide alusel tööle, lasteasutustesse, sotsiaalhoolekande-, ravi või rehabilitatsiooniasutustesse ja tagasi
ning ratastooli taksoteenust.
Autotranspordi käibest moodustas puuetega inimeste transport 69%. Linnale osutati 2007. aastal puuetega inimeste
hoolekandeks transporditeenust kokku summas 7 585 tuhat krooni. Kuna puuetega inimeste transpordikulud on
suuremad kui Tallinna linna poolt tasutava teenuse maksumus, toodab põhitegevus aktsiaseltsile kahjumit. Tulude
suurendamiseks pakub aktsiaselts lisateenustena mootorsõidukite ülevaatust ja remonti, teostab tellimusvedusid, on
üürinud firmadele välja vabad pinnad oma hoones ja territooriumil (parkimiseks). Lisateenustest saadav kasum
kompenseerib põhitegevuse kahjumit ning lubab aktsiaseltsil kokkuvõttes töötada kasumlikult.
Puuetega laste transporditeenuse kvaliteetsemaks osutamiseks osteti 2007. aastal riigihankega juurde üks 22-kohaline
invatõstukiga buss ja varustati 2 bussi ratastoolide transpordiks kahepostiliste invatõstukitega. 14 bussi on kohandatud
ratastoolidega inimeste veoks, üks buss transpordib lamavaid haigeid. 2007. aastal transporditi keskmiselt
325 puudega inimest regulaarvedudel lasteaeda, kooli, ravi- ja rehabilitatsiooniasutustesse ning tagasi. Lisaks
transporditi iga päev keskmiselt 11 ratastoolis inimest tööle ja tagasi ning keskmiselt iga kuu üle 100 üksiksõitja
raviasutustesse.
Alates 2008. aastast pakub aktsiaselts Tallinna linna tellimusel liikumispuuetega isikutele invatakso teenust.

K ultuur
Tallinna Linnahalli AS
Tallinna Linnahalli AS-i (Linnahall) põhitegevuseks on kultuuri- ja spordialaste ürituste ettevalmistamine, läbiviimine
ning vahendamine, linnahalli hoone haldamine ja hooldamine ning üürile andmine jms.
2007. aastal korraldas Linnahall tegevust erinevates suundades: kontserdid, etendused ja muud üritused kontserdisaalis
ning jäähallis, spordiüritused ja treeningtegevus jäähallis, ruumide üürile andmine. Korraldati 65 üritust, neist
kontserte 21, teatri- ja tsirkuseetendusi 27, tantsuetendusi 6, huumoriõhtuid 5 ning 6 muud üritust. Jäähallis toimus
1 827 treeningtundi ning liuvälja külastas kokku 5 600 inimest. Seisuga 31.12.2007 oli Linnahall üürinud välja
6 872 m2 pinda kokku 20-le firmale. 2006. aasta vastavad näitajad olid: 6 106 m2 ja 24 firmat.
Võrreldes 2006. aastaga korraldati 11 üritust vähem. Jäähalli treeningtundide arv suurenes 7 tunni võrra ja liuvälja
külastajate arv kasvas 140 võrra.
2007. aastal eraldati linnavalitsuse reservfondist 1 600 tuhat krooni jäähalli kulude katmiseks. Lisaks sai Tallinna
Linnahalli AS, kui spordiehitiste valdaja, linnalt toetust 800 tuhat krooni üürihinna alandamiseks jäähalli üürimisel
spordikoolidele ja spordiklubidele, kes viivad läbi treeninguid Tallinna linna lastele ja noortele.
SA Tallinna Lauluväljak
SA Tallinna Lauluväljak (edaspidi Lauluväljak) ülesandeks on arendada ja luua lauluväljaku maa-alal linnaelanikule
kättesaadav, atraktiivne ja kaasaegne kultuuri-, meelelahutus- ja vaba aja aktiivse veetmise keskkond ning muuta see
vaatamisväärsuseks turistidele. Ühtlasi vastutab sihtasutus kompleksi kui riikliku ja rahvusliku tähtsusega sotsiaalkultuurilise objekti haldamise, hooldamise ja majandamise eest.
Suuremad üritused, mis Lauluväljaku territooriumil 2007. aastal korraldati olid Maijooks 2007, X noorte laulu- ja
tantsupidu, Koguperefestival 2007, Õllesummer 2007.
Linn eraldas 2007. aastal sihtasutusele tegevustoetuseks 2 000 tuhat krooni.
SA Lutreola
Sihtasutus Lutreola (Lutreola) tegutseb Tallinna Loomaaia juures. Lutreola ülesandeks on euroopa naaritsa kui liigi
populatsiooni suurendamine ning kaitsmine ameerika naaritsa ehk mingi leviku eest. Lutreola korraldab euroopa
naaritsa populatsiooni uuestisündi põhiliselt Hiiumaal, kasutades ära saare geograafilist eraldatust. Oma tegevuses
kasutab Lutreola rahvusvaheliste looduskaitseliste fondide rahalist ja organisatsioonilist tuge.
2007. aastal korraldati euroopa naaritsate paljundamist Tallinna loomaaias ja nende asukonna seiret Hiiumaal. Tehti
teadusuuringuid ning koostööd euroopa naaritsa kaitsekeskustega Hispaanias, Prantsusmaal, Venemaal ja Rumeenias.
Rahalist toetust saadi Liikide kaitse seltsilt Saksamaalt ning Zoos Help fondilt Hollandist.
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SA Tallinn 2011
Sihtasutus Tallinn 2011 (edaspidi „Tallinn 2011”) asutati Tallinna Linnavolikogu 05.04.2007 otsusega nr 87. „Tallinn
2001” tegevuse põhieesmärgiks on Tallinn – Euroopa Kultuuripealinn 2011 programmi ettevalmistamine ja elluviimine ning koostöös erinevate organisatsioonidega Tallinna kultuurielu arendamise jätkamine. Euroopa Liidu
liikmesriikide kultuuriministrid kinnitasid 16.11.2007 Brüsselis 2011. aasta Euroopa kultuuripealinnadeks Eesti
esinduslinnana Tallinna ning Soome esindajana Turu linna. „Tallinn 2011” panustab lähiaastatel sellele, et Euroopa
kultuuripealinnana soodustaks Tallinn Eesti ja teiste Euroopa rahvaste, nii loovisiksuste kui institutsioonide
kultuurilist läbikäimist. „Tallinn 2011” ergutab välja töötama uusi projekte, eesmärgiga muuta Tallinn püsivalt
avatuks ja multikultuurseks linnaks ning avada Eesti kultuur kogu oma mitmekesisuses Euroopale.
2007. aastal olid sihtasutuse põhiülesanded suunatud sihtasutuse lähiaastate strateegia väljatöötamisele. 2008. aasta
kujuneb sihtasutuse töölerakendamise aastaks, mil käivitatakse mitmed järgmise kolme kuni nelja aasta olulised
protsessid.
„Tallinn 2011” asutamisel tegi linn sihtasutusele rahalise sissemakse 300 tuhat krooni. Lisaks andis linn 2007. aastal
sihtasutusele tegevustoetust 3 760 tuhat krooni.

K ommunaalmajandus ja heakord
AS Tallinna Soojus
AS Tallinna Soojus põhiülesandeks 2007. majandusaastal oli AS-iga Tallinna Küte 30 aastaks sõlmitud rendi- ja
operaatorlepingu täitmise jälgimine. Rendileping sõlmiti 2001. aastal eesmärgiga varustada Tallinna tarbijaid soojusega vastavuses kokkulepitud teenuste tasemetega. Rentnikul AS-il Tallinna Küte on ka tootmisvõimsuste ja -võrkude
arendamise kohustus.
AS Tallinna Soojus jälgis, et oleks tagatud soojusenergia tootmise ja jaotamise efektiivsuse tõstmine, monopoolsest
seisundist tuleneva positsiooni väärkasutuse vältimine, keskkonnakaitse ja ohutusnõuete järgimine, soojusenergia
tarbijate täielikum rahuldamine ning soojusvõrkude ja katlamajade arendamine. Majandusaastal paranes kaugkütteteenuse kättesaadavus.
Tallinna linn kui ainuaktsionär otsustas 06. septembril 2007 vähendada AS Tallinna Soojus aktsiakapitali
89 173 tuhande krooni ulatuses. Aktsiakapitali vähendamiseks tehakse väljamakse Tallinna linnale 2008. aastal
54 000 tuhat krooni ja 2009. aastal 35 173 tuhat krooni.
Tallinna Jäätmekeskuse AS (likvideerimisel)
Alates Pääsküla prügila sulgemisest 2003. aastal on Tallinna Jäätmekeskuse AS (Jäätmekeskus) kaastegev prügila
sulgemistöödel. Prügila sulgemistööd (katmine, konserveerimine, haljastamine) lõpetati novembris 2006. Sellega
seoses otsustas Tallinna Linnavolikogu 05. oktoobril 2006 alustada Jäätmekeskuse likvideerimist.
Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve SA
Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve SA (Järelevalve SA) tegeleb Tallinna Linnavolikogu poolt määratud veeettevõtjate kontrollimisega, et tagada Tallinna linnaga sõlmitud teenuslepingutest tulenevate tingimuste täitmine.
Nõustatakse linnaelanikke ja -asutusi kui veetarbijaid ning lahendatakse vee-ettevõtjate ja nende klientide vahel
esilekerkinud probleeme.
2007. aastal jätkati Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava raames tehtavate võrkude laiendamise seiret,
hõlmates investeerimistegevuse ning ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooniga liitumise tasude kontrolli. Jätkati ka
joogivee ja heitvee puhastamise kvaliteedi kontrollimist.
Järelevalve SA koostas soovituse veevarustuse ning heitvee ärajuhtimise teenuse hinna muutmise kohta AS Tallinna
Vesi tegevuspiirkonnas alates 2008. aastast. Tallinna Linnavalitsus kehtestas uued hinnad alates
1. jaanuarist 2008. Teenuste hinnad tõusid 11,7% võrreldes 2006. aastaga. Järelevalve SA sai 2007. aastal linna
eelarvest tegevustoetust 1 899 tuhat krooni.

Ettevõtlus
AS Lasnamäe Tööstuspark
AS Lasnamäe Tööstuspark (Tööstuspark) asutati 2004. aastal. Tööstuspark korraldab Lasnamäe tööstuspargi
infrastruktuuri rajamist ja arendamist. Tänaseks on aktsiaselts tööstuspargi esialgselt kavandatud mahus välja
ehitanud, rajanud tööstusparki vee-, kanalisatsiooni-, elektri-, kaugkütte- ja sidetrassid, sadeveekanalisatsiooni,
üldkasutatava haljastuse, ehitanud Tallinna linnale 2,4 km tänavaid, võõrandanud hoonestajatele 9 krunti ja seadnud
hoonestajate kasuks hoonestusõigused samuti 9 krundile. Arvestuslikult luuakse tööstuspargis 1 700 töökohta.
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2007. aasta põhitegevuseks oli tööstuspargi II etapi – Betooni tn 6b arendamise ettevalmistamine. Selleks viidi
koostöös AS-iga SEBE läbi Betooni 6a ja 6b detailplaneering ja alustati infrastruktuuri projekteerimist. Samuti tegeles
Tööstuspark arendajate nõustamise ja kontrollimisega.
Tallinna Linnavalitsuse korraldusega 21.02.2007 nr 321-k vähendati Tööstuspargi aktsiakapitali 8 000 tuhande krooni
võrra.
SA Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid
SA Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid (Ettevõtlusinkubaator) asutati 2006. aastal. Ettevõtlusinkubaatori põhitegevuseks
on Tallinna erinevates kohtades asuvate ettevõtlusinkubaatorite haldamine, nende tegevuse korraldamine ja
arendamine. Ettevõtlusinkubaatori eesmärgiks on toetada jätku- ja kasvusuutliku ettevõtluse teket ning arengut,
vähendada alustava ettevõtja arendusriske inkubatsiooniteenuste pakkumise kaudu. Ettevõtlusinkubaatori kaudu
toimub Tallinna linna ja Eesti Vabariigi alustavat ettevõtlust toetava poliitika rakendamine.
Ettevõtlusinkubaatorite koosseisu kuuluvad Kopli ja Lasnamäe inkubaatorid, kus pakuti alustavatele ettevõtjatele
tegevuspinda 1 350 m2. Asukasettevõtted kasutasid Ettevõtlusinkubaatori poolt võimaldatavat koolitus-konsultatsiooniteenust 66 korral. Aasta jooksul nõustati kokku 179 äriplaani koostamist; Ettevõtlusinkubaatorile esitati
26 asukastaatuse taotlust, eelinkubatsiooni läbis neist 14 ettevõtet ja asukastaatuse sai 11 ettevõtjat.
2007. aastal toetas Tallinna linn Ettevõtlusinkubaatori tegevust 6 000 tuhande krooniga.

Elamumajandus
SA Tallinna Eluasemefond
SA Tallinna Eluasemefond (Eluasemefond) ülesandeks on rahaliste vahendite kogumine ning nende suunamine
elamute ja korterite ehitamise, ostmise või rekonstrueerimise täiendavaks finantseerimiseks laenude ja toetuste
andmise teel, eluasemelaenude garanteerimine ja elamuehituse projektide käivitamisele kaasaaitamine.
Eluasemefond korraldab laenu andmist Tallinnas õigusjärgsetele omanikele tagastatud eluruumides elavatele või
elanud üürnikele, vähemalt kolme lapsega peredele ja riigi või muu isiku poolt koos elanikega võõrandatud elamutes
üürilepingu alusel elavatele isikutele korteri või eramu ostmiseks, ehitamiseks, renoveerimiseks või remondiks ning
aitab käivitada elamuehituse projekte.
Eluasemefond sõlmis 2001. aastal laenude väljastamiseks koostöölepingu AS-iga SEB Pank. Koostöölepingu kohaselt
garanteerib Eluasemefond Tallinnas õigusjärgsele omanikule tagastatud eluruumi üürnikule ja Tallinnas elavale
vähemalt kolme lapsega perele antavat eluasemelaenu põhiosa ja intresse 34% ulatuses laenusummast. Fondi poolt
antud garantiide maht seisuga 31.12.2007 oli 4 miljonit krooni. Garantii realiseerumist hinnatakse ebatõenäoliseks.

Haridus ja teadus
SA Õpilasmalev
Sihtasutuse Õpilasmalev (Õpilasmalev) eesmärkideks on lastele ja noortele vaba aja veetmise võimaluste loomine.
Viiendal hooajal töötasid õpilasmaleva rühmad 12 maakonnas. 2007. aastal formeeriti Õpilasmaleva suveks
36 linnavälist ja 41 linnasisest rühma ning malevlasi oli kokku 1262 (2006. aastal vastavalt 31 ja 25 rühma ning
1141 noort). 2007. aastal moodustati ka rühm, kus said osaleda ka kurdid noored, mis õnnestus suurepäraselt.
Rühmade päevade arv varieerus 10 päevast 22 päevani ning põhilised tööd olid marjade korjamine, heakorra- kui
muud abitööd. Linnavälistest rühmadest olid noorte seas kõige populaarsemad Saaremaal ja Hiiumaal tegutsenud
rühmad.
2007. aastal andis Tallinna linn Õpilasmalevale tegevustoetust 3 620 tuhat krooni.
SA Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskus
Sihtasutuse Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskus põhitegevuseks on kaasaegse tehnika- ja teaduskeskuse loomine ning
mitteformaalse ja näitliku õppe arendamine Eestis.
Keskuse külastajate arv kasvas 2007. aastal võrreldes 2006. aastaga 17% võrra ehk 18 070-lt 21 107-le.
2007. aastal organiseeris sihtasutus koostöös teaduskeskusega Ahhaa ja Tartu Ärinõuandlaga näituse ”Ideekunst”,
viidi läbi õpilaste omaloomingukonkurss ”Maailmad minus ja minu ümber”. Osaleti Tallinna vanalinna päevadel ja
Tallinna Keskaja turul. Viidi läbi algklasside õpetajate koolitus. KUMU-s korraldati Teadlaste Öö, avati näitused
”Päikeserobotid” ja ”Tulevikulinn”. Külastajatele olid katsetamiseks avatud püsinäitused erinevatel teemadel (optika,
elekter, mehhaanika, vedelikud, heli, jõumasinad, virtuaalne planetaarium jm), samuti jätkati teadusteatri programmi.
Samuti toimus tihe koostöö Tallinn linna ametiasutustega lastelaagrite korraldamisel ja haridusprojektide läbiviimisel.
Tallinna linn toetas keskust 2007. aastal 400 tuhande krooniga.
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Linna olulise mõju all olevad äriühingud ja sihtasutused
Linna olulise mõju all olevate äriühingute ja sihtasutuste loetelu ning keskmine töötajate arv 2007. aastal on avaldatud
tegevusaruande punktis 2.2.2. Lisaks annab peamistest finantsnäitajatest ülevaate raamatupidamise aastaaruande
lisa 36.
Nõmme Erahariduse Sihtasutus
Linna osalus sihtasutuses on 50%.
Nõmme Erahariduse Sihtasutuse asutasid Tallinna linn, OÜ Eesti Ehitus ja AS EE Grupp 2001. aastal. Sihtasutuse
põhieesmärgiks on täiendavate vahendite leidmine Nõmme Erakooli ülalpidamiseks, arendamiseks ja haldamiseks.
Sponsorlusest saadud summasid kasutati koolihoone rekonstrueerimislaenu tasumiseks ja Nõmme Erakooli tegevuse
toetamiseks.
AS Tallinna Vesi
Linna osalus aktsiaseltsis on 34,7%.
Aktsiaseltsi põhiülesanne on tarbijate varustamine normatiividele vastava kvaliteediga joogi- ja tehnilise veega ning
tarbijate heit- ja sadevee ärajuhtimine ning puhastamine.
2007. aastal jätkas aktsiaselts Tallinna vee- ja kanalisatsioonitorustike laiendamist, kokku rajati 14,9 km uut
torustikku. Samuti jätkati sademeveevõrgu laiendamist, rajades lisaks 10,4 km torustikku. 2007. aastal tõi aktsiaselts
turule kaubamärgi „Veemees”. Majaomanikele antakse nõu torustike hooldamiseks ning teostatakse väikesemahulisi
kinnistu- ja majasiseseid torustike ehitustöid.
2007. aastal investeeriti kokku 285,9 miljonit krooni (2006. aastal 246,5 miljonit krooni). Aktsiaseltsi arendustegevus
hõlmab koostööd Tallinna ümberkaudsete valdadega. Aktsiaseltsi vee- ja reoveepuhastusjaamadel on kasutamata
võimsust, mis võimaldab lähivaldadele pakkuda suurel hulgal Euroopa Liidu standarditele vastavaid kvaliteetseid
joogiveega varustamise ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuseid. Tallinna linn eraldas AS Tallinna Vesi
linnale osutatavate tööde ja teenuste eest 2007. aastal 151 450,7 tuhat krooni, sh sadevete puhastuse eest
42 132,9 tuhat krooni, tulekustutusvee tasudest ja tuletõrjehüdrantide hoolduse eest 2 224,7 tuhat krooni, sademetevee
kanalisatsiooni ehitamise eest 27 734,8 tuhat krooni ning ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ehitamise eest 38 171,9 tuhat
krooni. Linna eelarvest eraldati ASile Tallinna Vesi 2007. aastal investeeringuteks 842 tuhat krooni. Tallinna linnale
kui aktsionärile maksis AS Tallinna Vesi 2007. aastal dividende 68 013,5 tuhat krooni.
Tallinna Prügila AS
Linna osalus aktsiaseltsis on 35%.
Aktsiaseltsi põhiülesanne on kaasaegse jäätmekäitluse korraldamine. Aktsiaseltsi asutamise eesmärgiks oli rajada
Tallinna linnale ja Harjumaa omavalitsustele kaasaja nõuetele vastav jäätmekäitlusettevõte. Jäätmete vastuvõtmist
aktsiaseltsi prügilasse alustati 2003. aastal. Aktsiaseltsi poolt 2007. aastal vastuvõetud jäätmetest moodustasid segaolmejäätmed 88%, ehitusjäätmed 9% ja muud jäätmed 3%. Metalli, puidu ja elektroonikajäätmed sorteeritakse enne
prügilasse ladustamist muu prügi hulgast välja.
Prügilal on kohustus alustada Tallinnast ja Harjumaalt saabuvate eraldikogutud biolagunevate jäätmete (sh köögi-,
haljastus- jne jäätmete) kompostimist. 2008. aastal on plaanis suurendada nimetatud mahtu 50% võrra (praeguselt
7 000 tonnilt aastas 10 500 tonnini). Kaugemas perspektiivis peab prügila arvestama jäätmete taaskasutamise tõttu
(alla projekteeritud võimsuse) vähenevate ladestatavate kogustega ning jäätmete põletamisest tekkiva tuha ladestamise
tehnoloogia juurutamisega. Alates 2009. aastast jääb Tallinna Prügila AS-i prügila ainukeseks tavajäätmete
ladestuspaigaks Harjumaal.
Tallinna linnale kui aktsionärile maksis AS Tallinna Prügila 2007. aastal dividende 7 899 tuhat krooni.
Tallinna Matkamaja OÜ
Linna osalus osaühingus on 40%.
Osaühingu tegevusaladeks on kultuuriürituste, nõupidamiste, konverentside ja seminaride organiseerimine ning
kinnisvara (Raekoja plats 18 asuva hoone) haldamine. Osaühing rendib ruume erinevate ürituste, kontsertide ja ringide
läbiviimiseks. 2007. aasta keskmine päevaste ürtuste arv oli 4 ja osavõtjate arv ca 30-170 inimest. 2007. aastal
suurenes osaühingu müügitulu võrreldes 2006. aastaga 50% võrra. 2007. aastal oli osaühingu investeeringute maht
802 tuhat krooni, sh remonditi maja fassaad ja rekonstrueeriti soojussõlm. 2008. aastal planeerib osaühing
konverentside korraldamisel teha koostööd Helsingi Paasitorni konverentsikeskusega.
2007. aastal toetas linn osaühingut erinevate hooajaürituste läbiviimisel ja ringide tegevuse korraldamisel 35 tuhande
krooniga. Lisaks sellele tegid mitmed linna ametiasutused osaühinguga koostööd erinevate projektide (nt visioonikonverents, vanalinna päevad) läbiviimisel.
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Mittetulundusühingud, milles linn on üheks asutajaks
MTÜ Helsinki-Tallinn Euregio
MTÜ Helsinki-Tallinn Euregio asutati 2003. aastal eesmärgiga tugevdada Eesti ja Soome vahelist pealinnapiirkonna
koostööd ja leida uusi võimalusi ühistegevuseks. Mittetulundusühingu põhilisteks tegevusaladeks on foorumite
organiseerimine poliitilisteks diskussioonideks, kogemuste vahetus Eesti ja Soome partnerite vahel, regioonidevaheliste koostööprojektide arendamine, oskusteabe ning informatsiooni vahendamine
Mittetulundusühingul on kokku 5 liiget. Lisaks Tallinna linnale on mittetulundusühingu liikmeteks Helsingi linn,
Uusimaa Liit, Harjumaa Omavalitsuste Liit ja riigi esindajana Harju Maavalitsus.
Uuendatud strateegia aastateks 2007-2009 ning 2007. aasta tegevuskava keskseteks teemadeks olid jätkusuutlik
regiooni planeerimine, ühise ettevõtluskeskkonna loomine ja inimressursi arendamine. Euregio edendab teadmusregiooni, kaasates enam ettevõtlussektorit ning korraldades seminare ettevõtluskeskkonna, brändingu ja loometööstuse
valdkondades.
Viidi läbi foorumeid ja seminare teaduse ja kunsti alal, Euregio prioriteedi “Ühise ettevõtluskeskkonna loomine”
täitmiseks, osaleti projektis HUUTA – Narkootikumide tarvitamise vähendamine ja nakkushaiguste ennetamine
Helsingis ja Tallinnas”, Ruumilise planeerimise prioriteedi rakendamine toimus suures osas BEN – BALTIC
EUROREGIONAL NETWORK/Läänemere Euroregioonide Koostöövõrgustiku kaudu (projekti toimumisaeg oli
2005 – 2007) jne.
MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus
MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus alustas tegevust 2005. aastal. Keskuse asutajateks olid 25 Harju maakonna
omavalitsust ja riigi esindajana Harju maavalitsus. Mittetulundusühingu põhiülesanne on ühistranspordi korraldamine
Harju maakonnas. Tallinna ja teda ümbritsevate valdade haldusterritooriumite ühiste bussiliinidega teenindamine
toimub koostöös MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskusega ja vastavate vallavalitsustega. Ühing jagab riigieelarvest
eraldatavat ühistranspordi dotatsiooni Harjumaa linnadele ja valdadele vastavalt linnade ja valdade vahelistele
ühistranspordi korraldamise kokkulepetele. 2007. aastal rahastati Tallinna ühtse piletisüsteemi autobussiliinide üle
linna piiri ulatuvate liinilõikude piletituluga katmata kulutusi MTÜ Harjumaa ühistranspordikeskuse poolt koostöös
Viimsi vallaga (liinid 1A ja 38) summas 1465 tuhat krooni, koos Harku vallaga (liin 27) summas 502 tuhat krooni,
koos Saue vallaga 1209 tuhat krooni ning koos Maardu linnaga 1432 tuhat krooni, kokku 4607 tuhande krooni
ulatuses. 1. jaanuarist 2007. aastal käivitus Tallinna linna ja Viimsi valla ühtne ühistranspordi piletisüsteem.
MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus
Mittetulundusühingu põhiülesanne on noorsootöö arendamine Eestis, noortekeskuste teenindamine ja nõustamine,
noortekeskuste kui noorsootööstruktuuri arendamine.
Mittetulundusühingul on kokku 27 liiget (liikmeteks on Eesti Vabariigis registreeritud noortekeskused).
Noortekeskuste ühenduse tööd koordineerisid projektijuhid. 2007. aastal viidi läbi või osaleti üritustel Varaait 2007,
Teeviit, osaleti erinevates koostöövõrgustikes. Kavas on koostöövõrgustiku arendamine teiste noortega tegelevate
organisatsioonide ja institutsioonidega ning teadlikkuse tõstmine noorsootöö vallas Euroopas ja Eestis.
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3.
3.1

Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne
Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Tegevjuhtkond kinnitab oma vastutust lehekülgedel 49 kuni 109 toodud Tallinna linna (edaspidi ka „linn”) ja tema
valitseva mõju all olevate üksuste (edaspidi koos „grupp”) 2007. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaruande
koostamise eest ja kinnitab oma parimas teadmises, et:
1) konsolideeritud raamatupidamise aastaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea
raamatupidamistavaga;
2) konsolideeritud raamatupidamise aastaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt grupi finantsseisundit, majandustulemust
ja rahavoogusid;
3) raamatupidamiskohustuslane on jätkuvalt tegutsev.

26.05.2008
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3.2

Konsolideeritud bilanss

Tuhandetes kroonides
31.12.2007

korrigeeritud
31.12.2006

Varad
Käibevara
Raha ja pangakontod
Lühiajalised finantsinvesteeringud
Maksu- ja trahvinõuded
Muud nõuded ja ettemaksed
Laenu- ja liisingnõuded
Tuletisinstrumendid
Varud
Müügiootel põhivara
Käibevara kokku

758 460
105 211
458 786
233 288
15 825
19 289
55 797
87 904
1 734 560

981 713
146 965
307 787
231 118
16 086
11 700
41 782
14 776
1 751 927

2
3
4
5
6
7
8
9

Põhivara
Osalused sidusettevõtjates
Pikaajalised finantsinvesteeringud
Pikaajalised laenu- ja liisingnõuded
Pikaajalised nõuded ja ettemaksed
Kinnisvarainvesteeringud
Materiaalne põhivara
Immateriaalne põhivara
Põhivara kokku
Varad kokku

463 454
26 367
565 471
2 157
1 416 571
16 167 287
14 027
18 655 334
20 389 894

433 064
18 407
582 426
2 655
1 648 054
15 175 524
14 126
17 874 256
19 626 183

11
3
6
4, 5
12
13
16

Kohustused
Lühiajalised kohustused
Võlad hankijatele
Võlad töövõtjatele
Maksu- ja trahvikohustused
Muud kohustused ja saadud ettemaksed
Eraldised
Laenukohustused
Lühiajalised kohustused kokku

435 148
405 785
141 843
71 711
9 650
333 983
1 398 120

345 605
287 821
110 026
79 919
23 114
359 780
1 206 265

Pikaajalised kohustused
Võlad hankijatele
Pikaajalised muud kohustused ja saadud ettemaksed
Laenukohustused
Pikaajalised kohustused kokku
Kohustused kokku

615
2 525
2 574 560
2 577 700
3 975 820

3 176
7 957
2 254 075
2 265 208
3 471 473

0
18 044
16 396 030
16 414 074
20 389 894

1 800
11 786
16 141 124
16 154 710
19 626 183

Netovara
Kassareserv
Risk imaandamise reserv
Ak umuleeritud ülejääk
Netovara kokku
Kohustused ja netovara kokku

Lisa

17
18
19
20

17, 18
20

7

Konsolideeritud bilanssi seisuga 31.12.2006 on korrigeeritud (vt selgitus lisa 1).
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3.3

Konsolideeritud tulemiaruanne

Tuhandetes k roonides
Tegevus tulud
M aks ud
M üüdud tooted ja teenus ed
Saadud toetus ed
M uud tegevus tulud
Tegevus tulud k ok k u
Tegevus k ulud
A ntud toetus ed
Tööjõukulud
M uud tegevus kulud
Põhivara amortis ats ioon
Tegevus k ulud k ok k u
Aruandeperioodi tegevus tulem
Finants tulud ja -k ulud
Intres s ikulu
Tulem os alus telt
Tulu hoius telt ja väärtpaberitelt
M uud finants tulud ja -kulud
Finants tulud ja -k ulud k ok k u
Ettevõtja tulumak s
Aruandeperioodi tulem

2007

k orrigeeritud
2006

3 956 675
2 500 988
1 074 109
152 918
7 684 690

3 205 003
2 107 762
1 112 358
1 072 094
7 497 217

21
22
23
24

-555 045
-3 375 196
-3 001 502
-1 226 866
-8 158 609

-511 547
-2 773 428
-2 699 990
-1 227 438
-7 212 403

23
25
26
27

-473 919

284 814

-111 165
106 302
44 734
1 092
40 963

-73 745
99 750
32 406
-242
58 169

-71

-75

-433 027

342 908

Lisa

28
28
28
28

Konsolideeritud tulemiaruannet seisuga 31.12.2006 on korrigeeritud (vt selgitus lisa 1).
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3.4

Konsolideeritud rahavoogude aruanne
(kaudsel meetodil)

Tuhandetes k roonides
Rahavood põhitegevus es t
A ruandeperioodi tegevus tulem
Korrigeerimis ed
Põhivara amortis ats ioon, allahindlus ja mahakandmine
Kas um/kahjum põhivara müügis t, antud mitterahalis es t
s ihtfinants eerimis es t
Saadud s ihtfinants eerimine põhivara s oetus eks
Saadud mitterahaline s ihtfinants eerimine põhivara s oetus eks
Ebatõenäolis elt laekuvate laenude muutus
Käibevara netomuutus
Kohus tus te netomuutus
Rahavood põhitegevus es t k ok k u
Rahavood inves teerimis tegevus es t
Tas utud põhivara ees t (va finants varad ja os alus ed)
Laekunud põhivara müügis t (va finants inves teeringud ja os alus ed)
Tagas i maks tud laenud
Tas utud finants inves teeringute s oetamis el
Laekunud finants inves teeringute müügis t
Laekunud dividendid
Laekunud intres s id ja muud finants tulud
Rahavood inves teerimis tegevus es t k ok k u
Rahavood finants eerimis tegevus es t
A rveldus krediidi muutus
Laekunud võlakirjade emiteerimis es t
Tas utud võlakirjade lunas tamis el
Laekunud laenud
Laenude tagas imaks ed
Tas utud kapitalirendi põhios a maks eid
Laekunud faktooringlepingute alus el
Tagas i maks tud faktooringlepingute alus el
Laekunud põhivara s ihtfinants eerimine
M aks tud intres s id ja muud finants kulud
Ris kimaandamis e res ervi muutus
Dividenditelt maks tud tulumaks
Rahavood finants eerimis tegevus es t k ok k u

2007

k orrigeeritud
2006

-473 919

284 814

1 226 866

1 224 095

27

-83 058
-89 821
0
-3 217
-174 556
209 227
611 522

-989 437
-213 220
-31 972
1 417
-73 484
55 363
257 576

12,13
23

-1 393 446
147 134
20 691
57 821
97 810
75 912
47 807
-946 271

Lisa

26

-1 357 140 12,13,16,20
1 285 600
9, 12, 13
14 958
6
-246 686
96 942
3
54 479
11
28 355
-123 492

16
661 288
-122 596
44 677
-94 078
-170 298
2
-59 923
77 500
-113 736
6 258
-71
229 039

-157
849 611
0
20 373
-315 933
-248 222
0
-74 671
92 470
-79 951
11 786
-75
255 231

Puhas rahavoog

-105 710

389 315

Raha ja s elle ek vivalendid perioodi algul*
Raha ja s elle ek vivalentide muutus
Raha ja s elle ek vivalendid perioodi lõpul*

969 131
-105 710
863 421

579 816
389 315
969 131

20
20
20
20
20
20
20
20
5, 18, 23
7

2
2

* Raha ja selle ekvivalendid koosnevad raha ja pangakontode saldodest (v.a tähtajalised deposiidid, mille tähtaeg on
üle 3 kuu) ning osalustest investeerimisfondides (vt lisa 2).
Konsolideeritud rahavoogude aruannet seisuga 31.12.2006 on korrigeeritud (vt selgitus lisa 1).
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Olulised mitterahalised tehingud
2007. aastal toimus kinnistute vahetustehing summas 25 000 tuhat krooni (2006: 1 500 tuhat krooni), mis on
rahavoogude aruandes elimineeritud ridadelt „Tasutud põhivara eest” ja „Laekunud põhivara müügist”.
Korrigeeriti IBRD laenunõuet summas 699 tuhat krooni, mis on rahavoogude aruandes elimineeritud ridadelt „Antud
laenud” ja „Käibevara netomuutus”. Laenunõudeid korrigeeriti korteriühistute suhtes, kellega ei olnud sõlmitud
kokkuleppeid nimetatud kohustuse tasumiseks.
Korrigeeriti noteerimata aktsiate mitterahalist soetust summas 3 960 tuhat krooni, mis on rahavoogude aruandes
elimineeritud ridadelt „Tasutud finantsinvesteeringute soetamisel” ja „Käibevara netomuutus”.

Selgitused ridade kohta
Rahavoogude aruandes kajastub põhivara eest tasutud summa 1 393 446 tuhat krooni, mis tuleneb järgmistest
summadest:
1. aruandeaastal materiaalse põhivara soetus summas 1 444 440 tuhat krooni ja immateriaalse põhivara soetus
4 657 tuhat krooni,
2. lahutatud aasta lõpuks tarnijatele tasumata summa 68 373 tuhat krooni ja liidetud aasta alguseks tarnijatele
tasumata summa 76 615 tuhat krooni,
3. lahutatud aruandeaastal kapitalirenditingimustel soetatud põhivara maksumus summas 35 599 tuhat krooni,
4. lahutatud sihtfinantseerimise arvel saadud põhivara summas 3 294 tuhat krooni, mille eest tasusid toetuste andjad
otse tarnijatele ja mis on kajastatud lisas 13 põhivara soetusena (mitte saadud mitterahalise sihtfinantseerimisena),
5. lahutatud põhivara vahetustehing summas 25 000 tuhat krooni, mis on kajastatud lisas 13 põhivara soetusena.
Rahavoogude aruandes kajastub põhivara müük müügihinnas 147 134 tuhat krooni, mis tuleneb järgmistest
summadest:
1. aruandeaasta müükide summa müügiootel põhivara eest 14 297 tuhat krooni, kinnisvarainvesteeringute eest
100 175 tuhat krooni ja materiaalse põhivara eest 59 505 tuhat krooni,
2. liidetud aasta lõpuks ettemaks põhivara eest summas 422 tuhat krooni ja lahutatud aasta alguseks ettemaks
põhivara eest summas 2 269 tuhat krooni,
3. aruandeaastal põhivara müügist laekunud summas on rahavoogude aruandes võetud arvesse aasta alguseks
laekumata jäänud summa 4 tuhat krooni, mis laekus aruandeaastal,
4. lahutatud põhivara vahetustehing summas 25 000 tuhat krooni, mis on kajastatud lisas 12 kinnisvarainvesteeringu
müügina.
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3.5

Konsolideeritud netovara muutuste aruanne

Tuhandetes k roonides

Kas s aRis k ires erv maandamis e
res erv
1 800

0

Ak umuleeritud
tulem

Kok k u

Lisa

S aldo s eis uga 31.12.2005
A rves tus põhimõtete muutus te mõju eelmis te
perioodide tulemile
Vigade korrigeerimine
Korrigeeritud s aldo s eis uga 31.12.2005
Ris kimaandamis ins trumentide ümberhindlus
Põhivara ümberhindlus (vas tavalt RRÜ § 45 punkt 6)
Põhivara ümberhindlus (munits ipalis eerimine)
A ruandeperioodi tulem
S aldo s eis uga 31.12.2006

15 247 786 15 249 586

0
0
1 800
x
x
x
x
1 800

0
47 296
0
-157 081
0 15 138 001 15
11 786
0
x
283 028
x
377 187
x
306 067
11 786 16 104 283 16

47 296
-157 081
139 801
11 786
283 028 12, 13
377 187 12, 13
306 067
117 869

A rves tus põhimõtete muutus te mõju 2006. a tulemile
Korrigeeritud s aldo s eis uga 31.12.2006
Kas s ares ervi muutus
Ris kimaandamis ins trumentide ümberhindlus
Põhivara ümberhindlus (vas tavalt RRÜ § 45 punkt 6)
Põhivara ümberhindlus (munits ipalis eerimine)
A ruandeperioodi tulem
S aldo s eis uga 31.12.2007

0
1 800
-1 800
x
x
x
x
0

0
36 841
11 786 16 141 124 16
x
1 800
6 258
0
x
68 435
x
617 698
x
-433 027
18 044 16 396 030 16

36 841
154 710
0
6 258
68 435 12, 13
617 698 12, 13
-433 027
414 074

Konsolideeritud netovara liikumiste aruannet seisuga 31.12.2005 ja 31.12.2006 on korrigeeritud (vt selgitus lisa 1).
Põhivara ümberhindluse (vastavalt riigi raamatupidamise üldeeskiri § 45 punkt 6) kohta on toodud täiendav
informatsioon lisas 13.
Põhivara ümberhindlusena (munitsipaliseerimine) on kajastatud 2007. aastal:

·

munitsipaliseeritud maa, mille Tallinna linn võttis esmakordselt bilanssi maa maksustamishinnaga summas
550 449 tuhat krooni sh Ülemiste järve veealune maa summas 396 088 tuhat krooni (31.12.2006: 301 247 tuhat
krooni) (vt lisa 13);

·

munitsipaliseeritud kinnisvarainvesteeringud summas 25 918 tuhat krooni (31.12.2006: 64 749 tuhat krooni)
(vt lisa 12);

·

munitsipaliseeritud hooned summas 41 331 tuhat krooni (31.12.2006: 11 161 tuhat krooni), mis on seotud
peremehetuks tunnistatud vara arvelevõtmisega ning korteriomandi seadmisega (vt lisa 13);

·

muu materiaalse põhivara osas ümberhindlust ei toiminud (31.12.2006: 30 tuhat krooni) (vt lisa 13).
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3.6

Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud
arvestuspõhimõtted
Käesolev konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea
raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning mille põhinõuded on
kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja
antud juhendid ning riigi raamatupidamise üldeeskirjas sätestatud nõuded.
Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist (v.a teatud
finantsvarad ja tuletistehingud, mida kajastatakse õiglases väärtuses ning olulised enne 1995. aastat soetatud
kinnisvarainvesteeringud ja materiaalne põhivara, mida kajastatakse ühekordselt ümberhinnatud väärtuses).
Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes Eesti kroonides.

Esitlusviisi ja arvestuspõhimõtete muudatused
Arvestuspõhimõtete muutmine
Sihtfinantseerimine
2007. aastal muudeti põhivara soetamiseks saadud sihtfinantseerimise arvestuspõhimõtet. Varasematel aastatel
kajastati väljastpoolt avalikku sektorit saadud sihtfinantseerimist põhivara soetamiseks bilansis kohustusena,
amortiseerides seda tuluks selle arvel soetatud põhivara hinnangulise kasuliku eluea jooksul. Samal põhimõttel
kajastati gruppi kuuluvatele sihtasutustele ja äriühingutele avalikust sektorist antud toetusi (v.a grupi sisesed toetused,
mis elimineeriti). Arvestades riigi raamatupidamise üldeeskirjas tehtud muudatust kajastatakse alates 2007. aastast
sihtfinantseerimist põhivara soetamiseks järgmiselt: grupi üksused, kes ei ole orienteeritud kasumi teenimisele,
kajastavad sihtfinantseerimist põhivara soetamisega samal perioodil tuluna.
Arvestuspõhimõtet muudeti tagasiulatuvalt. Selle tulemusena suurenes netovara seisuga 31.12.2005 49 172 tuhat
krooni ning 2006. aasta tulem 36 841 tuhat krooni. 2006. aasta tulemi muutus koosnes saadud sihtfinantseerimise
kohustuse ümberklassifitseerimisest tuluks summas 44 630 tuhat krooni ja sihtfinantseerimise amortisatsiooni
tagasiarvamisest tuludest summas 7 789 tuhat krooni.
Osaluste kajastamine olulist mõju omavates avaliku sektori üksustes
2007. aastal muudeti sihtasutuste osaluste kajastamise arvestuspõhimõtet. Varasematel aastatel kajastati osalust
sihtasutuses kõikides avaliku sektori üksustes. Arvestades riigi raamatupidamise üldeeskirjas tehtud muudatust ei
kajastata alates 2007. aastast bilansis sihtasutust, kus omatakse olulist mõju (üldjuhul 20-50% hääleõigusest) ja
sissemaksed osaluse objekti sihtkapitali kajastatakse antud toetuste kuluna. Osalust sihtasutuses kajastab ainult üks
avaliku sektori üksus (see, kellel on valitsev mõju, üldjuhul üle 50% hääleõigusest), kajastab 100%-list osalust ning
ülejäänud omanikud osalust ei kajasta. Arvestuspõhimõtet muudeti tagasiulatuvalt. Selle tulemusena vähenes grupi
2005. aasta netovara 1 876 tuhat krooni.

Eelmiste perioodide andmete muutmine
Aastatel 2001-2005 rekonstrueeriti Kommunaalameti tellimisel ja finantseerimisel Tallinna Trammi- ja
Trollibussikoondise (edaspidi TTTK) trammiteid kokku soetusmaksumusega 63 112 tuhat krooni. Rööbasteed
kirjendas oma bilansis materiaalse põhivarana Kommunaalamet. Seega täitis TTTK, kui rööbastee omaniku, asemel
rööbastee remondikohustust Kommunaalamet ning ametil tekkis õigus nõuda TTTK-lt parendamiseks tehtud kulutuste
hüvitamist. Trammiteede õige bilansilise kuuluvuse tagamiseks kajastaski Kommunaalamet 63 112 tuhande kroonist
nõuet TTTK-le oma bilansis ning elimineeris bilansist materiaalse põhivara soetusmaksumuse ja akumuleeritud
kulumi. TTTK omakorda kirjendas bilansis 63 112 tuhande kroonist kohustust Kommunaalameti ees; käsitles
Kommunaalameti poolt tehtud parendusi varana; korrigeeris eelmiste perioodide jaotamata kasumit aastate 2001 –
2006 eest arvestatud kulumi summaga. Tallinna linn tasaarvestas 2008. aastal oma 63 112 tuhat kroonise nõude TTTK
vastu viimase poolt väljalastud 63 111 uue aktsiaga. Nõude järelejääva osa 1 tuhat krooni tasus TTTK
Kommunaalametile rahas.
Paranduskannete tulemusel suurenesid konsolideerimata aruannetes muud nõuded seisuga 31.12.2006
63 112 tuhat krooni, materiaalne põhivara vähenes 63 112 tuhat krooni, eelmiste perioodide jaotamata tulem suurenes
15 725 tuhat krooni, 2006.a amortisatsioonikulu vähenes summas 6 328 tuhat krooni ning tulem suurenes
6 328 tuhat krooni (vt lisa 35).
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Tuhandetes kroonides

Konsolideeritud bilanss ja tulemiaruanne
Osalused sihtasutuses
Pikaajalised finantsinvesteeringud
Sihtfinantseerimine
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk) seisuga 31.12.2005
Aruandeperioodi tulem
Müüdud tooted ja teenused
Saadud toetused
Muud finantstulud ja -kulud
Kokku
Konsolideeritud rahavoogude aruanne
Aruandeperioodi tegevustulem
Saadud sihtfinantseerimine
Laekunud finantstulud
Kokku
Konsolideerimata bilanss ja tulemiaruanne
Muud nõuded
Osalused sihtasutuses
Pikaajalised finantsinvesteeringud
Materiaalne põhivara
Sihtfinantseerimine
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)
Aruandeperioodi tulem
Saadud toetused
Põhivara amortisatsioon
Kokku
Konsolideerimata rahavoogude aruanne
Aruandeperioodi tegevustulem
Põhivara amortisatsioon
Laekunud põhivara sihtfinantseerimine
Kokku

Esialgne
Korri31.12.2006 geerimine

Korrigeeritud
31.12.2006

1 841
18 442
86 013
15 090 705
306 067
2 077 088
1 075 517
30 432
18 686 105

-1 841
-35
-86 013
47 296
36 841
30 674
36 841
-30 674
33 089

0
18 407
0
15 138 001
342 908
2 107 762
1 112 358
-242
18 719 194

217 299
-176 379
59 029
99 949

67 515
-36 841
-30 674
0

284 814
-213 220
28 355
99 949

119 942
138 350
42
13 351 417
76 749
15 554 928
312 192
1 059 659
-972 226
29 641 053

63 112
-1 711
-35
-41 059
-76 749
97 056
40 190
33 862
6 328
120 994

183 054
136 639
7
13 310 358
0
15 651 984
352 382
1 093 521
-965 898
29 762 047

377 177
972 226
88 619
1 438 022

40 190
-6 328
-33 862
0

417 367
965 898
54 757
1 438 022

Esitlusviisi muutmine
Rahavoogude aruanne
Aruandeaastal muudeti rahavoogude aruande ülesehitust. Varasematel aastatel kajastati põhivara soetamiseks saadud
sihtfinantseerimist ja liitumistasusid osas „Rahavood investeerimistegevusest”. Käesolevas aruandes on nimetatud
kirjed loetud rahavoogudeks finantseerimistegevusest. Lisaks kajastati eelmistel aastatel rahavoogude aruandes ka
niisuguseid sihtfinantseerimisi, mille korral toetuse andja kandis raha otse üle tarnijale (põhivara soetusena miinusega
ja saadud sihtfinantseerimisena plussiga). Käesolevas aruandes on mitterahalised liikumised elimineeritud. Sellega
seoses vähendati rahavoogude aruandes 2006. aasta põhivara soetust ja saadud sihtfinantseerimist 31 972 tuhat krooni
suuruses summas.
Tulemiaruanne
AS-iga Tallinna Küte sõlmitud ettevõtte rendi- ja operaatorlepingu haldamine on AS Tallinna Soojuse põhitegevus.
Nimetatud leping on sõlmitud kapitalirendi tingimustel ning kapitalirendi intressid kajastati varasematel perioodidel
finantstulu koosseisus. Väljendamaks ettevõtte põhitegevusest teenitavaid tulusid õiglasemalt, näidatakse kapitalirendi
intressid tulemiaruandes renditulu koosseisus. Vastavad korrektuurid on tehtud tulemiaruande ja rahavoogude aruande
võrreldavates andmetes summas 30 674 tuhat krooni.

Konsolideerimise põhimõtted
Konsolideeritud aruandes on rida-realt konsolideeritud kõigi linna valitseva mõju all olevate üksuste finantsnäitajad.
Elimineeritud on kõik grupi sisesed nõuded ja kohustused, grupi üksuste vahelised tehingud ning nende tulemusena
tekkinud realiseerimata kasumid ja kahjumid.
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Valitseva mõju all oleva üksused
Valitseva mõju all olevateks üksusteks (vt lisa 36) on loetud sihtasutused ja äriühingud, milles linnal on mõjuvõim
määrata investeeringuobjekti finants- ja tegevuspoliitikat.
Äriühingute puhul eeldatakse valitseva mõju olemasolu tavaliselt siis, kui grupi osalus ühingus on üle 50%. Valitseva
mõju all olevad sihtasutused on asutatud linna poolt ning nende nõukogude liikmed määrab linn.
Valitseva mõju all olevate üksuste tegevus kajastub konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes alates valitseva
mõju tekkimisest kuni selle katkemiseni.
Valitseva mõju all olevate üksuste soetamist kajastatakse ostumeetodil (välja arvatud ühise kontrolli all toimuvad
äriühendused, mida kajastatakse korrigeeritud ostumeetodil).
Ostumeetodil kajastatavate äriühenduste soetusmaksumus jagatakse varade, kohustuste ja tingimuslike kohustuste
õiglastele väärtustele omandamise kuupäeva seisuga. Korrigeeritud ostumeetodil jagatakse äriühenduse
soetusmaksumus soetatud varade ja kohustuste (netovara) bilansilisele maksumusele omandamise kuupäeva seisuga
ning vahe äriühenduse soetusmaksumuse ja soetatud netovara bilansilise väärtuse vahel kajastatakse otse
akumuleeritud ülejäägi kontol.
Konsolideerimise eesmärgil on valitseva mõju all olevate üksuste raamatupidamise aastaaruandeid muudetud selliselt,
et need vastaksid linna poolt kasutatavatele arvestuspõhimõtetele. Valitseva mõju all olevate üksuste finantsnäitajad
on konsolideeritud rida-realt. Grupisisesed nõuded, kohustused, tulud ja kulud on elimineeritud.

Olulise mõju all oleva üksused
Olulise mõju all olevateks loetakse sihtasutusi ja äriühingud (vt lisa 36), milles Tallinna linn osaleb
investeeringuobjekti finants- ja tegevuspoliitika üle otsustamisel, kuid mille üle puudub valitsev mõju. Olulise
mõjuvõimu eelduseks on üldjuhul 20-50% hääleõigusega aktsiatest või osadest. Kui sihtasutuses omatakse olulist
mõju, siis osalust bilansis ei kajastata (sissemaksed osaluse objekti sihtkapitali kajastatakse antud toetuste kuluna).
Selliste sihtasutuste netovarad kajastatakse selle üksuse raamatupidamises, kellel on vastava isiku üle suurim
kontrollitase.
Olulise mõju all olevad üksused on kajastatud konsolideeritud aruandes kapitaliosaluse meetodil. Selle meetodi
kohaselt võetakse investeering algselt arvele tema soetusmaksumuses, mida korrigeeritakse järgmistel perioodidel
investori osalusega muutustes investeeringuobjekti netovaras, miinus investeeringu väärtuse languse allahindlused.
Grupile kuuluv osa olulise mõju all oleva üksuse majandustulemusest kajastatakse konsolideeritud tulemiaruandes real
„Tulem osalustelt”. Kui sidusettevõttel on olnud tehinguid, mille mõju kajastatakse otse netovaras, siis kajastab grupp
oma osa nendest tehingutest samuti otse netovaras.
Kapitaliosaluse meetodi rakendamise eesmärgil on olulise mõju all olevate üksuste aruandeid vajadusel muudetud
selliselt, et need vastaksid linna poolt kasutatavatele arvestuspõhimõtetele. Sidusüksuste ja grupi ettevõtete
omavahelistelt tehingutelt tekkinud realiseerumata kasumid elimineeritakse vastavalt grupi osaluse suurusele
sidusüksuses. Realiseerimata kahjumid elimineeritakse samuti, välja arvatud juhul, kui kasumi põhjuseks on vara
väärtuse langus.

Varade ja kohustuste jaotus lühi- ja pikaajalisteks
Varad ja kohustused on bilansis jaotatud lühi- ja pikaajalisteks lähtudes sellest, kas vara või kohustuse eeldatav
valdamine kestab kuni üks aasta või kauem arvestatuna bilansikuupäevast.

Raha ja raha ekvivalendid
Bilansis kajastatakse raha ja pangakontode kirjel kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a arvelduskrediit)
ning lühiajalisi tähtajalisi deposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse raha ja selle ekvivalentidena lisaks eeltoodule
(v.a deposiidid tähtajaga üle 3 kuu) ka kõrge likviidsusega investeeringuid, mida on võimalik konverteerida teadaoleva
summa raha vastu ning mille puhul puudub oluline turuväärtuse muutuse risk (nt investeerimisfondide osakuid).
Deposiitidelt bilansikuupäevaks kogunenud laekumata intressid kajastatakse viitlaekumistena.

Finantsinvesteeringud
Kõik finantsvarad võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki finantsvara, v.a sellise
finantsvara, mida kajastatakse õiglases väärtuses muutusega läbi tulemiaruande, soetamisega otseselt kaasnevaid
kulutusi. Finantsinvesteeringute oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt tehingupäeval.
Lühiajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse lühiajalise kauplemise eesmärgil hoitavad väärtpabereid (aktsiad,
võlakirjad, obligatsioonid, fondi osakud jne) ning kindla lunastustähtajaga väärtpabereid, mille lunastustähtaeg on
12 kuu jooksul bilansipäevast. Muude pikaajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse väärtpabereid, mida tõenäo-
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liselt ei müüda lähema 12 kuu jooksul (v.a investeeringud tütar- ja sidusettevõtetesse) ning kindla lunastustähtajaga
väärtpabereid, mille lunastustähtaeg on hiljem kui 12 kuud pärast bilansipäeva.
Pärast algset arvelevõtmist kajastatakse kõiki finantsvarasid õiglases väärtuses, v.a:

·

nõuded teiste osapoolte vastu, mida grupp ei ole soetanud edasimüügi eesmärgil ja lunastus-tähtajani hoitavad
finantsinvesteeringud – kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses;

·

investeeringud aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse, mille õiglast väärtust ei ole võimalik
usaldusväärselt hinnata (k.a selliste varadega seotud tuletisinstrumendid) – kajastatakse soetusmaksumuses.

Õiglases väärtuses kajastatavad finantsvarad
Finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja muudesse omakapitaliinstrumentidesse (v.a osalused tütar- ja sidusettevõtjates)
kajastatakse nende õiglases väärtuses, juhul kui see on usaldusväärselt hinnatav. Õiglase väärtusena kasutatakse noteeritud väärtpaberite puhul bilansipäeva börsinoteeringut (sulgemishinda) ning börsil noteerimata väärtpaberite puhul
väärtust, mille leidmisel võetakse aluseks kogu grupile kättesaadav info investeeringu väärtuse kohta. Õiglase väärtuse
muutusest tulenevaid kasumeid ja kahjumeid kajastatakse tulemiaruandes kirjel „Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt”.
Korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad
Finantsinvesteeringuid võlakirjadesse ja muudesse võlainstrumentidesse, mida hoitakse lunastustähtajani, kajastatakse
korrigeeritud soetusmaksumuses, kasutades sisemist intressimäära. Finantsvara allahindlus kajastatakse tulemiaruandes finantskuluna ning allahindlust hiljem ei tühistata.

Soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad
Investeeringud aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse juhul, kui nende õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt määratav, kajastatakse soetusmaksumuse meetodil. Soetusmaksumuses kajastatavaid finantsvarasid tuleb
hinnata alla nende kaetavale väärtusele juhul, kui viimane on finantsvara bilansilisest maksumusest madalam. Soetusmaksumuses kajastatavate finantsinvesteeringute kaetav väärtus on investeeringust eeldatavasti tulevikus saadavad
rahavood diskonteerituna turu keskmise tulususemääraga sarnaste investeeringute suhtes. Finantsvara allahindlus
kajastatakse kasumiaruandes finantskuluna ning allahindlust hiljem ei tühistata.
Finantsvarade kajastamine lõpetatakse siis, kui grupp kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta
annab kolmandale osapoolele üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest.

Maksu-, lõivu-, trahvi- ja muud nõuded
Maksu-, lõivu-, trahvi- ja muud nõuded on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (so nominaalväärtus miinus tagasimaksed ning vajadusel tehtavad allahindlused). Nõudeid kajastatakse bilansis nõudeõiguse tekkimise momendil ning hinnatakse lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Võimaluse korral hinnatakse iga
konkreetse kliendi laekumata nõudeid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Suure
hulga samaliigiliste nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse grupi baasil, võttes arvesse eelmiste perioodide statistikat
sarnaste nõuete laekumise kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on bilansis tõenäoliselt laekuva summani alla
hinnatud. Aruandeperioodil laekunud, eelnevalt kuludesse kantud nõuded on kajastatud aruandeperioodi ebatõenäoliste nõuete kulu vähendusena. Nõuet loetakse lootusetuks, kui juhtkonna hinnangul puuduvad võimalused nõude
kogumiseks. Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud. Pikaajalisi nõudeid kajastatakse algselt saadaoleva tasu
nüüdisväärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.
Intressitulu nõuetelt kajastatakse tulemiaruandes kirjel „Muud tulud”.

Tuletisinstrumendid
Seoses intressiriskide juhtimisega kasutab grupp ujuva intressimääraga laenude intressikulu fikseerimiseks
tuletisinstrumente (interest rate swap). Grupi tuletisinstrumendid vastavad IAS 39 punktis 88 nimetatud rahavoogude
riskimaandamisinstrumendi kriteeriumitele ning nende raamatupidamisarvestuses kajastamisel lähtutakse IAS 39
punktist 95. Rahavoogude riskimaandamise tuletisinstrumente kajastatakse algselt lepingu sõlmimise kuupäeval tema
õiglases väärtuses ja hiljem hinnatakse ümber vastavalt instrumendi õiglase väärtuse muutusele. Kui tuletisinstrumendi õiglane väärtus on positiivne, kajastatakse tuletisinstrument varana, kui aga negatiivne, siis kohustusena.
Rahavoogude riskimaandamisinstrumendi kasumi või kahjumi seda osa, mis peegeldab riski efektiivset maandamist
kajastatakse otse netovaras netovara muutuste aruande kaudu, ebaefektiivne osa kajastatakse tulemiaruandes. Netovaras akumuleerunud summad liigitatakse ümber tulemiaruandes kajastatavaks perioodidel, mil rahavoogude riskimaandamisinstrument mõjutab tulemit, s.o perioodil, mil kajastatakse intressitulusid ja –kulusid. Kasum või kahjum,
mis on seotud muutuva intressimääraga laenu maandava swap-lepingu efektiivse osaga, kajastatakse tulemiaruandes
kirjel ”Intressitulu ja -kulu”. Juhul, kui otse netovaras kajastatud kas kogu kahjumit või selle osa ei teenita tagasi
tulevaste perioodide jooksul, liigitatakse rahavoogude riskimaandamisinstrument ümber tulemiaruandes kajastatavaks
selles summas, mida eeldatavasti ei hüvitata.
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Varud
Valmistoodang ja lõpetamata toodang võetakse arvele tootmisomahinnas, mis koosneb otsestest ja kaudsetest
tootmisväljaminekutest, milleta varud ei oleks praeguses olukorras ja koguses. Muud varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja muudest soetamisega seotud otsestest kulutustest. Varude jäägi hindamisel
kasutatakse olenevalt varude grupist kas FIFO või kaalutud keskmise soetushinna meetodit. Meetodi valik
kehtestatakse iseseisvate grupi üksuste raamatupidamise sise-eeskirjades.
Varud hinnatakse alla eeldatavale neto realiseerimismaksumusele, kui see on madalam nende soetusmaksumusest.
Varude allahindlusi nende neto realiseerimismaksumusele kajastatakse aruandeperioodi kuluna tulemiaruande kirjel
„Muud kulud”.

Kinnisvarainvesteeringud
Kinnisvarainvesteeringutena kajastatakse selliseid kinnisvaraobjekte (maad või hooneid), mida hoitakse väljarentimise
või turuväärtuse tõusmise eesmärgil ja mida grupp ega ükski teine avaliku sektori üksus ei kasuta oma põhitegevuses.
Kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse analoogselt materiaalse põhivaraga soetusmaksumuse meetodil ja
amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit (vt täpsemat arvestusprintsiibi kirjeldust järgmisest
punktist).
Kui kinnisvaraobjekti kasutamise eesmärk muutub, klassifitseeritakse vara bilansis ümber. Alates muutuse toimumise
kuupäevast rakendatakse objekti suhtes selle vararühma arvestuspõhimõtteid, kuhu objekt on üle kantud.

Materiaalne põhivara
Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid hinnangulise kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja soetusmaksumusega alates
01.01.2005 30 000 krooni (ilma käibemaksuta), välja arvatud maa, hooned, kunstiväärtused, raamatud, mis võetakse
soetusmaksumuses arvele olenemata maksumusest. Varem arvelevõetud põhivaraobjektide (maksumusega
10 000 – 29 999 krooni) arvestust jätkatakse bilansis kuni nende mahakandmiseni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1
aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 30 000 krooni, kajastatakse kuni kasutuselevõtmiseni väheväärtusliku
inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike
inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.
Materiaalse põhivara algne soetusmaksumus koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest.
Soetusmaksumuse hulka ei arvestata põhivara soetamisega seotud mittetagastatavaid makse ja lõive (v.a omatarbeks
ehitatavate varade maksumusse lisatavatele tööjõukuludelt arvestatud maksud); sellised maksud ja lõivud kajastatakse
tekkepõhiselt perioodikuluna.
Arvelevõetud materiaalse põhivaraga seotud hilisemad väljaminekud (näiteks mõne varaobjekti teatud osade
asendamine, rekonstrueerimine) lisatakse varade bilansilisele väärtusele siis, kui on täidetud järgmised kriteeriumid:
(a) on tõenäoline, et grupp saab sellest tulevikus majanduslikku kasu, (b) nende soetusmaksumust on võimalik
usaldusväärselt mõõta ning (c) kulutuste maksumus on vähemalt 30 tuhat krooni (ilma käibemaksuta). Juhul, kui
varaobjektil vahetatakse välja mõni komponent, lisatakse uue komponendi soetusmaksumus objekti soetusmaksumusele ning asendatava komponendi jääkmaksumus kantakse bilansist maha. Kõik teised väljaminekud kajastatakse
kuludena perioodil, mil vastavad kulutused tehti.
Kui oluliste põhivarade ühekordsed ümberhindlused jäid seisuga 31.12.2005 teatud põhjustel läbi viimata, siis tehakse
seda esimesel võimalusel järgmistel perioodidel vastavalt riigi raamatupidamise üldeeskirja § 45 punktile
6. Olenemata tähtajast võetakse põhivara ümberhindlusena arvele peremehetuks tunnistatud vara ja maakatastrisse
kantud maa, mida ei ole ükski avaliku sektori üksus varem bilansis arvele võtnud. Varade ümberhindamiseks
kasutatakse eelisjärjekorras turuhinda. Maa ümberhindluseks ja bilansis kajastamiseks kasutatakse maa maksustamishinda. Varaobjektide korral, millel turuväärtus puudub (spetsiifilised avaliku sektori varaobjektid, millel puudub
aktiivne turg), kasutatakse jääkasendusmaksumuse meetodit. Hindamisi viivad läbi vastava ala eksperdid. Ümberhinnatud väärtust loetakse edaspidises arvestuses nende varaobjektide uueks soetusmaksumuseks ja akumuleeritud
kulum elimineeritakse.
Põhivara tasuta võõrandamist, mida ei saa lugeda osaluse või finantsinvesteeringu soetamiseks, kajastatakse
mitterahalise sihtfinantseerimisena (nt kinkelepingu, testamendi vms alusel vara võõrandamine, mille puhul vara andja
ei saa vara saajalt vastu mingit hüve). Avaliku sektori üksuselt mitterahalise sihtfinantseerimise saamisel võetakse
saadud põhivara bilanssi arvele põhivara õiglases väärtuses või kui see ei ole teada, üleandja poolt näidatud
jääkväärtuses ning kajastatakse mitterahalise sihtfinantseerimise tulu. Kui põhivara õiglane väärtus on teada, kajastab
vara võõrandaja eelnevalt varade ümberhindluse õiglasele väärtusele juhul, kui see on nõutav Riigi raamatupidamise
üldeeskirja §45 alusel. Kui põhivara tasuta võõrandaja ei ole avaliku sektori üksus, võetakse saadud vara põhivarana
arvele ja kajastatakse mitterahalist sihtfinantseerimist põhivara õiglases väärtuses või kui õiglast väärtust ei ole
võimalik usaldusväärselt hinnata, raamatupidamiskandeid selle kohta ei tehta ning vara kajastatakse bilansiväliselt.
Põhivara tasuta kasutusse andmist käsitletakse kui rendile andmist. Kui vara anti tasuta kasutusse perioodiks, mis
ületab 75% vara järelejäänud kasulikust elueast, loetakse tehing oma sisult kapitalirendiks. Kuna tasuta rendile
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andmisel kapitalirendinõuet ega -kohustust ei teki, kajastatakse tehingut mitterahalise sihtfinantseerimisena rendile
andja põhivara jääkväärtuses. Põhivara tasuta kasutusse andmisel eemaldatakse vara bilansist ning vara kohta peetakse
edaspidi arvestust bilansiväliselt. Maad kui piiramatu kasutuseaga vara üle ei anta ja seda kajastab edasi vara omanik.
Teiselt avaliku sektori üksuselt põhivara tasuta kasutusse saamisel võetakse põhivara arvele ja kajastatakse saadud
sihtfinantseerimist kas põhivara õiglases väärtuses või vastaspoole poolt näidatud põhivara jääkväärtuses, kui õiglane
väärtus ei ole teada. Kui põhivara õiglane väärtus on teada, kajastab avalikust sektorist vara võõrandaja eelnevalt
varade ümberhindluse õiglasele väärtusele juhul, kui see on nõutav Riigi raamatupidamise üldeeskirja §45 alusel.
Põhivarasid kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse
langusest tulenevad allahindlused.
Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kulumi norm määratakse igale põhivara objektile eraldi,
sõltuvalt selle kasulikust tööeast.
Juhul kui põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead,
võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt kasulikule elueale.
Enne 01.01.2004 soetatud põhivara soetusmaksumus amortiseeritakse kuluks nende hinnangulise järelejäänud
kasuliku eluea jooksul. Uutel põhivaradel (soetatud alates 01.01.2004) määratakse eeldatava kasuliku eluea normid
põhivara gruppide lõikes järgmistes vahemikes:
Hooned
Rajatised
Masinad ja seadmed
Inventar
Arvutustehnika

20 – 50 aastat
10 – 40 aastat
5 – 10 aastat
2 – 10 aastat
2 – 3 aastat

Maad ja kunstiväärtusi, mille väärtus aja jooksul ei vähene, ei amortiseerita.
Kulumi arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav ning kulumi arvestus lõpetatakse selle täieliku
amortiseerumiseni või kasutusest eemaldamise kuule eelneval kuul, või ümberklassifitseerimisel käibevaraks bilansikirjele ”Müügiootel põhivara”.
Materiaalse põhivara kulumimeetodid, -normid ja lõppväärtused vaadatakse üle vähemalt iga majandusaasta lõpul ja
kui uued hinnangud erinevad eelnevatest, kajastatakse muutused raamatupidamislike hinnangute muutustena, st
edasiulatuvalt.
Materiaalse põhivara kajastamine lõpetatakse vara võõrandamisel või siis, kui grupp ei eelda selle vara kasutamisest
või müügist enam majandusliku kasu saamist. Materiaalse põhivara kajastamise lõpetamisest tekkivad kasumid ja
kahjumid kajastatakse selle perioodi, millal kajastamine lõpetati, tulemiaruandes kirjel „Muud tulud” või „Muud
kulud”.

Immateriaalne põhivara
Immateriaalse põhivarana kajastatakse füüsilise substantsita vara kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja soetusmaksumusega alates 01.01.2005 30 000 kroonist (ilma käibemaksuta). Immateriaalset põhivara kajastatakse
soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad
allahindlused.
Immateriaalsete varade puhul hinnatakse, kas tegemist on piiratud või määramata kasuliku elueaga varaga. Piiratud
kasuliku elueaga immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit ja eeldatava kasuliku eluea
normid on uutel varadel 2 – 20 aastat. Piiratud kasuliku elueaga immateriaalse vara kulum kajastatakse tulemiaruandes
kirjel „Põhivara amortisatsioon ja allahindlus”. Piiratud elueaga immateriaalsete varade kulumiperioodi vaadatakse üle
iga majandusaasta lõpul ja muudetakse vajadusel edasiulatuvalt.
Üldjuhul kajastatakse uurimis- ja arenguväljaminekud tekkimise momendil kuluna. Erandiks on arenguväljaminekud,
mis on identifitseeritavad konkreetsete projektidena ja mis tõenäoliselt osalevad järgmistel perioodidel tehtavates
tegevustes.

Müügiootel põhivara
Müügiootel põhivaraks loetakse materiaalset või immateriaalset põhivara või kinnisvarainvesteeringut, mis väga
tõenäoliselt müüakse lähema 12 kuu jooksul ning mille puhul juhtkond on alustanud aktiivset müügitegevust ning
varaobjekte pakutakse müügiks realistliku hinna eest võrreldes nende õiglase väärtusega.
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Müügiootel põhivara amortiseerimine lõpetatakse ning seda kajastatakse kas bilansilises jääkmaksumuses või õiglases
väärtuses (miinus müügikulutused), sõltuvalt sellest, kumb on madalam, käibevarana eraldi bilansikirjel „Müügiootel
põhivara”.

Rendid
Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved
kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Grupp on rentnik
Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete
miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Kapitalirendi tingimustel renditud varasid amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, välja arvatud juhul, kui ei eksisteeri piisavat kindlust, kas rentnik omandab
rendiperioodi lõpuks vara omandiõiguse – sellisel juhul amortiseeritakse vara kas rendiperioodi jooksul või kasuliku
tööea jooksul, olenevalt sellest, kumb on lühem. Kapitalirendi maksed jagatakse kohustust vähendavateks põhiosa
tagasimakseteks ning intressikuluks selliselt, et intressimäär oleks igal ajahetkel kohustuse jäägilt sama.
Kasutusrendi maksed kajastatakse kuluna lineaarselt rendiperioodi jooksul.

Grupp on rendileandja
Kapitalirendi alusel väljarenditud vara kajastatakse bilansis nõudena kapitalirenti tehtud netoinvesteeringu summas.
Rentnikult saadavad rendimaksed jagatakse kapitalirendinõude põhiosa tagasimakseteks ja finantstuluks selliselt, et
intressimäär oleks igal ajahetkel nõude jäägilt sama.
Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt muu põhivaraga. Kasutusrendimaksed kajastatakse tuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul.

Müügi-tagasirendi tehingud
Müügi-tagasirenditehing sisaldab vara müümist ja sama vara tagasirentimist müüjale. Tagasirent on sõlmitud
kapitalirendi tingimustel ning tehingut kajastatakse finantseerimistehinguna: „müüdud” vara jääb müüja bilanssi ning
saadud raha (müügihinna) summas kajastatakse bilansis kapitalirendikohustust. Müügihinna ja rendimaksete
miinimumsumma vahet kajastatakse rendiperioodi jooksul intressikuluna analoogselt tavaliste kapitalirenditehingutega.

Avaliku sektori partnerlusprojektid (PPP-projektid)
Avaliku ja erasektori partnerlusprojektid on sellised lepingul tuginevad pikaajalised koostööprojektid avaliku sektori
üksuse ja erasektori vahel, mille kohaselt:
1. erasektori üksus:

·
·
2.

ehitab, renoveerib või soetab spetsiaalselt antud projekti eesmärgil loodava vara (PPP-vara);
osutab kokkulepitud ulatuses ja kvaliteediga teenuseid, mis tuginevad loodud vara kasutusel;
avaliku sektori üksus on põhiliseks erasektori üksuse poolt osutatavate teenuste ostjaks.

Kui linn kannab põhilisi PPP-projekti lepingust tulenevaid riske (sh ehitusrisk, kasutusvalmiduse risk, nõudluse risk),
kajastatakse PPP-varasid linna bilansis, lähtudes eelmises punktis kirjeldatud kapitalirendi kajastamise põhimõtetest
rentniku aruannetes. Sellisel juhul jagatakse PPP-projekti raames linna poolt tehtavad maksed:
1. makseteks erasektori üksustelt ostetava teenuse eest;
2. rendimakseteks PPP-vara eest, mis jagunevad omakorda:

·
·

kapitalirendi kohustuse põhiosa vähendamiseks;
finantskuluks.

Kui erasektori üksus kannab põhilisi PPP-projekti lepingust tulenevaid riske, kajastatakse PPP-varasid erasektori
bilansis. Sellisel juhul kajastab linn tekkepõhiselt erasektori üksuselt ostetavat teenust analoogiliselt rentnikule
rakendatavatele kasutusrendi arvestuse põhimõtetele.

Finantskohustused
Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja
pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega
otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasi kajastatakse finantskohustusi korrigeeritud soetusmaksumuses kasutades efektiivse
intressimäära meetodit.
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Finantskohustustega kaasnev intressikulu kajastatakse tekkepõhiselt perioodikuluna tulemiaruande kirjel „Intressitulu
ja –kulu”.
Finantskohustuse kajastamine lõpetatakse siis, kui see on tasutud, tühistatud või aegunud.

Eraldised ja potentsiaalsed kohustused
Bilansis kajastatakse eraldisena enne bilansipäeva tekkinud kohustusi, millel on seaduslik või lepinguline alus või mis
tulenevad grupi senisest tegevuspraktikast, mis nõuab varast loobumist ja mille suurust saab usaldusväärselt hinnata,
kuid mille lõplik maksumus või maksetähtaeg ei ole kindlalt fikseeritud. Eraldiste hindamisel on lähtutud juhtkonna
hinnangust, kogemustest ja vajadusel ka sõltumatute ekspertide hinnangutest.
Lubadused, garantiid ja muud kohustused, mis teatud tingimustel võivad tulevikus muutuda kohustusteks, on
avalikustatud raamatupidamise aastaaruande lisades potentsiaalsete kohustustena.

Sihtfinantseerimine
Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud toetusi, mille korral
sihtfinantseerimise andja kontrollib toetuste sihipärast kasutamist. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna või kuluna
enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et toetuse saaja vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine leiab aset.

Grupp kui sihtfinantseerimise saaja
Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist (tulu
sihtfinantseerimisest kajastatakse proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega). Sihtfinantseerimise kajastamisel
rakendatakse brutomeetodit, mille järgi kajastatakse tulemiaruandes kompenseeritavat kulu ja saadud toetust
mõlemaid eraldi.
Varade sihtfinantseerimise korral lähtutakse sihtfinantseerimise kajastamisel brutomeetodist – sihtfinantseerimise abil
soetatud vara võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses; varade soetamise toetuseks saadud sihtfinantseerimise
summa kajastatakse tuluna põhivara soetamisega samas perioodis.

Grupp kui sihtfinantseerimise andja
Sihtfinantseerimise andmisel kajastab grupp antud sihtfinantseerimise summa toetuse saajale esitatud tingimuste
täitmisel koheselt kuluna olenemata sellest, kas tegemist on põhivara või tegevuskulude finantseerimisega.

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine
Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti
Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed finantsvarad ja –kohustused ning mittemonetaarsed
finantsvarad ja -kohustused, mida kajastatakse õiglases väärtuses, on bilansipäeva seisuga ümber hinnatud Eesti
kroonidesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud
kasumid ja kahjumid on tulemiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Tulude arvestus
Kogutud maksude, lõivude ja trahvide tulu võetakse arvele tekkepõhiselt (so maksude puhul perioodis, mille kohta
deklaratsioonid on esitatud; lõivude puhul teenuse osutamise perioodil ning trahvide puhul trahvi määramise
kuupäeval) vastavalt Maksu- ja Tolliameti ja Keskkonnaministeeriumi poolt esitatud teatistele ning muudele tulu
tekkimist kajastavatele dokumentidele.
Toodete müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning
müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse
osutamisel, lähtudes valmidusastme meetodist.
Intressitulu arvestatakse tekkepõhiselt sisemise intressimäära alusel. Dividenditulu kajastatakse dividendide
väljakuulutamisel.

Kulude arvestus
Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt. Põhivara või varude soetamisel tasutud mittetagastatavad maksud ja lõivud
(näiteks käibemaks, juhul kui ostjaks on piiratud käibemaksukohustuslane, kes ei saa käibemaksu arvata
sisendkäibemaksuks) on kajastatud soetamishetkel kuluna tulemiaruande kirjel „Muud tegevuskulud” ning neid ei
kajastata varade soetusmaksumuse koosseisus. Dividendide väljamaksmisega kaasnev tulumaks kajastatakse kuluna
dividendide väljakuulutamisel.
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Seotud osapooled
Seotud osapoolteks loetakse Tallinna linnavolikogu ja linnavalitsuse liikmed ning asutuste juhid,
konsolideerimisgruppi kuuluvate sihtasutuste ja äriühingute nõukogude ja juhatuste liikmed, kõigi eelpool loetletud
tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmete lähedased pereliikmed, samuti ka nende valitseva ja olulise mõju all olevad
sihtasutused ja äriühingud.
Tehingud, mis on sõlmitud turutingimustele vastavalt või riigihanke tulemusel ei kuulu raamatupidamise aastaruandes
avalikustamisele.

Tulumaks – gruppi kuuluvad äriühingud ja sihtasutused
Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis mitte ettevõtete kasumit, vaid väljamakstavaid
dividende. Kuni 31.12.2007 väljamakstud dividendide osas oli maksumääraks 22/78 ning alates 01.01.2008 on
maksumääraks 21/79 netodividendidelt. Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt väheneb ka edaspidi tulumaksumäär
1 baasprotsendi võrra aastas kuni 18/82-ni peale 01.01.2011 väljamakstud dividendidelt. Kuna tulumaksu objektiks on
ettevõtte kasumi asemel väljamakstavad dividendid, siis ei eksisteeri erinevusi varade ja kohustuste maksuarvestuslike
ja bilansiliste jääkväärtuste vahel, millelt tekiks edasilükkunud tulumaksu nõue või kohustus.
Bilansis ei kajastata potentsiaalset tulumaksukohustust gruppi kuuluvate äriühingute ja sihtasutuste vaba omakapitali
suhtes, mis kaasneks vaba omakapitali väljamaksmisel dividendidena. Maksimaalne tulumaksukohustus, mis võiks
kaasneda dividendide väljamaksmisega, on ära toodud lisas 31. Dividendide maksmisega kaasnev tulumaks
kajastatakse dividendide väljakuulutamise hetkel tulemiaruandes tulumaksukuluna.

Bilansipäevajärgsed sündmused
Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid
bilansikuupäeva ja aruande koostamispäeva 26.05.2008 vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel
perioodidel toimunud tehingutega. Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel
arvesse võetud, kuid mis võivad oluliselt mõjutada järgmise aruandeaasta tulemust, on avalikustatud raamatupidamise
aastaaruande lisades.

Valitseva ja olulise mõju all olevate üksuste kajastamine konsolideerimata aruannetes
Linna konsolideerimata bilansis (esitatud lisas 35) on investeeringud valitseva ja olulise mõju all olevatesse üksustesse
kajastatud soetusmaksumuse meetodil. See tähendab, et investeering kajastatakse algselt tema soetusmaksumuses
(enne 31.12.2003 soetatud investeeringute puhul tuletatud soetusmaksumuses, milleks on valitseva ja olulise mõju all
olevate üksuste netovara väärtusest seisuga 31.12.2003 linnale kuuluv osa, kuna puuduvad usaldusväärsed andmed
soetusmaksumuste kohta varasematel perioodidel) ning hiljem korrigeeritakse vajadusel investeeringu väärtuse
langusest tulenevate allahindlustega. Investeeringu bilansilise väärtuse võimalikku langust kontrollitakse juhtudel, kui
mingid sündmused või asjaolude muutumine näitavad, et vara kaetav väärtus võib olla langenud alla tema bilansilise
väärtuse. Kui sellised asjaolud on olemas, viib grupp läbi vara kaetava väärtuse hindamise. Kui hinnanguline kaetav
väärtus on väiksem kui bilansiline väärtus, siis hinnatakse investeering alla kuni kaetava väärtuseni (kõrgem kahest:
kasutusväärtus ja õiglane väärtus miinus müügikulutused). Allahindlus kajastatakse aruandeperioodi finantskuluna.
Valitseva ja olulise mõju all olevate üksuste poolt makstud dividendid kajastatakse laekumise hetkel, finantstuluna, v.a
see osa dividendidest, mis makstakse välja selle vaba omakapitali arvelt, mille valitseva ja olulise mõju all olevad
üksused olid teeninud välja kas enne selle üksuse soetamist grupi poolt või enne 31.12.2003. Selline osa dividendidest
kajastatakse investeeringu vähendusena.

Eelarve täitmise aruanne
Linna eelarve koostamisel on järgitud tekkepõhisuse printsiipi. Linna eelarve on toote- ehk eesmärgipõhine.
Eelarve täitmise aruanne ei ole üheselt võrreldav raamatupidamise aruannetega, kuna:
1. eelarve täitmise aruanne on koostatud lähtudes volikogu poolt kinnitatud eesmärgipõhisest eelarvest,
raamatupidamise aruanded lähtuvad aga tehingute majanduslikust sisust;
2. eelarve täitmise aruanded sisaldavad linna asutuste vahelised tehinguid, mis raamatupidamise aruannetes on
konsolideerimisel elimineeritud (2007. aastal oli linna sisekäivete maht 5 074 tuhat krooni);
3. eelarves ei planeerita ja täitmises ei kajastata nn mitterahalisi kulusid (ebatõenäoliseks hinnatavate nõuete kuluks
kandmine, puhkuse reservi muutus, kasum/kahjum valuutakursi muutustest jms);
4. eelarves ei planeerita ja täitmises ei kajastata varade liikumist mitterahaliste tehingute kaudu (nt varade
vahetustehingud).
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Lisa 2. Raha ja selle ekvivalendid
Tuhandetes k roonides

31.12.2007

31.12.2006

1 004
273
143 732
59 059
58
554 084
250
758 460
105 211
863 671

940
190
111 212
33 925
55
772 691
62 700
981 713
50 118
1 031 831

41 761
5,9%

29 071
3,4%

Raha ja pangak ontod
Sularaha kas s as
Raha teel
A rveldus kontod pankades
Res ervide ja kes kkas s a kontod
Välis abi kontod
Tähtajalis ed depos iidid tähtajaga 1 kuni 3 kuud
Tähtajalis ed depos iidid tähtajaga 4-12 kuud
Raha ja pangak ontod k ok k u
Os alus ed inves teerimis fondides (vt lis a 3)
Raha ja s elle ek vivalendid k ok k u
Rahalt ja inves teerimis fondidelt teenitud intres s itulu (vt lis a 28)
Kes kmine intres s imäär

Raha teel on asutuste kassast inkassatsiooni antud pangakontodele laekumata raha.
2007. aastal saadi intressitulu arvelduskontodelt 7 696 tuhat krooni (2006: 5 191 tuhat krooni), tähtajalistelt
deposiitidelt 28 748 tuhat krooni (2006: 19 502 tuhat krooni) ja investeerimisfondidelt 5 317 tuhat krooni (2006:
4 378 tuhat krooni).
Tähtajalised deposiidid pankades on katkestatavad 2-päevase etteteatamistähtajaga, kuid sel juhul ei kanna need
intressitulu. Tähtajalistelt intressidelt teenitud intressinõue (vt lisa 5) on seisuga 31.12.2007 3 881 tuhat krooni
(31.12.2006: 5 897 tuhat krooni).
Investeerimisfondi osakuid on võimalik müüa 3-päevase etteteatamistähtajaga.
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Lisa 3. Finantsinvesteeringud
Tuhandetes k roonides
Lühiajalis ed finants inves teeringud aas ta algus es
Os alus ed inves teerimis fondides (õiglas es väärtus es ) (vt lis a 2)
Kauplemis portfelli võlakirjad (õiglas es väärtus es )
Lühiajalis ed finants inves teeringud k ok k u aas ta algus es
Aruandeperioodil toimunud liik umis ed
M uutus inves teerimis fondides
Soetatud võlakirju
M üüdud võlakirju
Inves teerimis fondide ümberhindlus s eos es õiglas e väärtus e
muutumis ega (kas um/ kahjum inves teerimis fondidelt)
Võlakirjade ümberhindlus s eos es õiglas e väärtus e muutumis ega
(kas um/ kahjum võlakirjadelt)
Lühiajalis ed finants inves teeringud aas ta lõpus
Os alus ed inves teerimis fondides (õiglas es väärtus es ) (vt lis a 2)
Kauplemis portfelli võlakirjad (õiglas es väärtus es )
Lühiajalis ed finants inves teeringud k ok k u aas ta lõpus
Pik aajalis ed finants inves teeringud aas ta lõpus
Noteerimata akts iad ja muud omakapitaliins trumendid
(s oetus maks umus es )
Sh aruandeaastal soetatud noteerimata ak tsiad
M uud pikaajalis ed finants inves teeringud
(korrrigeeritud s oetus maks umus es )
Sh aruandeaastal soetatud pik aajalised finantsinvesteeringud
Pik aajalis ed finants inves teeringud k ok k u aas ta lõpus
Finants inves teeringud k ok k u aas ta lõpus
Aruandeperioodil võlak irjadelt teenitud intres s itulu (vt lis a 28)

2007

k orrigeeritud
2006

50 118
96 847
146 965

114 581
0
114 581

54 941
630
-97 810

-66 443
194 005
-96 942

152

1 980

333

-216

105 211
0
105 211

50 118
96 847
146 965

3 967
3 960

7
0

22 400
4 000
26 367
131 578

18 400
0
18 407
165 372

1 820

1 570

Seisuga 31.21.2007 on grupil Hansa Intressifondi, Hansa Rahaturufondi, Hansa Ida-Euroopa Aktsiafondi, SEB
Ühispanga Kasvufondi ja SEB Ühispanga Likviidsusfondi osakuid. Osakud on kajastatud õiglases väärtuses, mille
määramisel on lähtutud tagasiostuhinnast.
Muid pikaajalisi finantsinvesteeringuid seisuga 31.12.2006 on vähendatud summas 35 tuhat krooni (vt selgitus lisa 1).
Muude pikaajaliste finantsinvesteeringute summas 22 400 tuhat krooni (31.12.2006: 18 400 tuhat krooni) on
kajastatud deposiitidena hoiused SEB Eesti Ühispangas vastavalt koostööleppele. Hoiuse lõpptähtaeg on seotud SEB
Eesti Ühispanga poolt SA Tallinna Eluasemefondi ressursist väljastatud laenude lõpptähtajaga. Hoiuse intressiks on
3% aastas.
31.12.2007 seisuga kuulub grupile 15,8%-line osalus AS-is Rocca al Mare Suurhall. Osaluse bilansiline väärtus on
3 960 tuhat krooni. Seisuga 31.12.2006 oli antud summa kajastatud muu nõudena. Aruandeaastal suurendati nõuete
arvel mitterahalise sissemaksega ettevõtte aktsiakapitali.
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Lisa 4. Maksu- ja trahvinõuded
Tuhandetes k roonides

Pik aajalis ed
Lühiajalis ed
Pik aajalis ed
Lühiajalis ed
nõuded s eis uga nõuded s eis uga nõuded s eis uga nõuded s eis uga
31.12.2007
31.12.2007
31.12.2006
31.12.2006

Mak s ud
Tulumaks
M aamaks
Kohalikud maks ud *
Mak s ud k ok k u
Sh brutosummas
Sh ebatõenäoliselt laek uvad k ohalik ud
mak sud
Loodus res s urs s ide k as utamis e ja s aas tetas ud
Trahvinõuded
Sh brutosummas
Sh ebatõenäoliselt laek uvad nõuded
Mak s ud ja trahvid k ok k u

413 805
4 874
13 046
431 725
432 400

19
189
0
208
0

280 342
6 798
438
287 578
287 797

53
4
0
57
0

-675
4 749
22 312
35 938
-13 626
458 786

0
0
0
0
0
208

-219
4 579
15 630
25 097
-9 467
307 787

0
0
0
0
0
57

* Kohalikud maksud on reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks ning parkimistasu.
Tulu- ja maamaksu kogub Maksu- ja Tolliamet. 2007. aasta lõpuks deklareeritud, kuid üle kandmata maksutulu on
kajastatud vastavalt Maksu- ja Tolliametist saadetud teatisele.
Loodusressursside kasutamise ja saastetasu kogub Keskkonnaministeerium. 2007. aasta loodusressursside tulu on
kajastatud vastavalt Keskkonnaministeeriumist saadud teatisele.
Trahvinõuete all kajastatakse summas 35 416 tuhat krooni (2006: 24 908 tuhat krooni) parkimistasu trahvid, sh
ebatõenäoliselt laekuvad parkimistasude trahvid summas 13 574 tuhat krooni (2006: 9 415 tuhat krooni).

Lisa 5. Muud nõuded ja ettemaksed
Tuhandetes k roonides

Muud nõuded ja ettemak s ed
Nõuded os tjate vas tu
Sh brutosummas
Sh ebatõenäoliselt laek uvad nõuded
M uud viitlaekumis ed *
Intres s inõuded
Nõuded toetus te ja s iirete ees t
Saamata põhivara s ihtfinants eerimine (abi s aaja)
M uud nõuded ja ettemaks ed
Sh brutosummas
Sh ebatõenäoliselt laek uvad nõuded
M aks ude ettemaks ed ja tagas inõuded
Sh k äibemak s
maamak s
mak suvõlalt arvestatud intress
muud mak sude ettemak sed ja tagasinõuded
Ettemaks tud toetus ed
Ettemaks tud tulevas te perioodide kulud **
Muud nõuded ja ettemak s ed k ok k u

31.12.2007
Lühiajaline
Pik aajaline
os a
os a
162 589
182 554
-19 965
22 884
3 881
13 861
53
2 397
32 099
-29 702
2 594
2 506
20
52
16
7 831
17 198
233 288

0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
1 947
1 949

31.12.2006
Lühiajaline Pik aajaline
os a
os a
162 366
200 771
-38 405
10 955
5 897
8 764
1 683
2 953
24 217
-21 264
21 299
14 480
6 745
41
33
2 572
14 629
231 118

0
0
0
0
0
0
0
2 598
2 598
0
0
0
0
0
0
0
0
2 598

* Muude viitlaekumiste hulgas on kajastatud summas 22 792 tuhat krooni (2006: 10 872 tuhat krooni) nõuded
bilansipäeva seisuga teostatud poolelioleva töö ja osutatud tervishoiuteenuste osas, mille puhul statsionaarne või
ambulatoorne haigusjuht pole veel lõpetatud ja patsiendi ravi on pooleli. Selle summa hulka on arvestatud ainult need
osutatud tervishoiuteenused, mis on osutatud aruandeaastal.
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** Ettemakstud tulevaste perioodide kulude pikaajalise osa summas 1 947 on kajastatud meditsiiniseadmete hoolduse
ettemakse aastateks 2009 – 2011.

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded
Tuhandetes k roonides
Algs aldo (-)
A ruandeaas tal laekunud ebatõenäolis ed nõuded (vt lis a 26)
A ruandeaas tal kuludes s e kantud ebatõenäolis ed nõuded (-) (vt lis a 26)
Lootus etuks kantud ebatõenäolis ed nõuded
Lõpps aldo (-)

2007

2006

-59 669
3 575
-3 996
10 423
-49 667

-61 461
3 827
-4 932
2 897
-59 669

Muude nõuete ja kohustustega seotud tulud ja kulud on kajastatud tulemiaruande kirjel „Finantstulud ja –kulud”
(vt lisa 28).

Lisa 6. Laenu- ja liisingnõuded
Tuhandetes k roonides

31.12.2007
Lühiajaline Pik aajaline
os a
os a

Laenud (IBRD)
Sh brutosummas
Sh ebatõenäoliselt laek uvad nõuded
Sh disk onteeritud nõude nominaalväärtuse
vähendus
Kapitalirent
Laenu ja liis ingnõuded k ok k u

31.12.2006
Lühiajaline Pik aajaline
os a
os a

3 280
9 885
-6 605

1 187
2 542
0

4 166
16 058
-11 892

5 596
9 213
-1 305

0
12 545
15 825

-1 355
564 284
565 471

0
11 920
16 086

-2 312
576 830
582 426

Laenu- ja liisingnõuete muutus aruandeperioodil (brutosummas)
Tuhandetes k roonides
Nõuded seisuga 31.12.2005
Tas utud 2006.a.
Tallinna Küttega IBRD nõude ja kohus tus e tas aarveldamine
Kulus s e kantud eks likult nõudeks võetud laenu os a
Nõuded seisuga 31.12.2006
Tas utud 2007.a.
Tunnis tatud lootus etuks
Kulus s e kantud eks likult nõudeks võetud laenu os a
Nõuded seisuga 31.12.2007

631 411
-14 958
-2 350
-82
614 021
-20 691
-3 375
-699
589 256

IBRD (The International Bank for Reconstruction and Development) laenunõuded
IBRD laenu on väljastatud Tallinna Küte AS-ile ja korteriühistutele. Antud laen ei teeni intresse. Pikaajaline nõue on
kajastatud nõude nüüdisväärtuses, kasutatud on diskontomäära 6% aastas. 2007. aasta intressitulu diskonteeritud
pikaajalistelt nõuetelt oli 369 tuhat krooni (2006: 527 tuhat krooni) (vt lisa 28).
IBRD laenulepingu lõpptähtaeg on 2009. aastal.

Kapitalirent
Linna tütarettevõtte Tallinna Soojus AS-i ja Tallinna Küte AS vahel 2001. aastal sõlmitud ettevõtte rendi- ja
operaatorlepingu alusel anti Tallinna Küte AS-ile 30 aastaks rendile ja opereerida kõik ettevõtte teenuste (linna
tarbijate varustamine soojusega) ja süsteemidega seonduvad varad, õigused ja kohustused. Vastavalt rendile antud
varale kajastati bilansis kapitalirendi nõuet summas 640 004 tuhat krooni. Kapitalirendi nõue võeti arvele tehtud
netoinvesteeringu summas, mis on võrdne rendimaksete miinimumsumma ja rendile antud vara garanteerimata
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jääkväärtuse summaga, mis oli diskonteeritud rendi sisemise intressimääraga nõude nüüdisväärtusesse. Kapitalirendi
sisemine intressimäär on 5,14%.
Vastavalt ettevõtte rendi- ja operaatorlepingule korrigeeritakse renditasu kord aastas vastavalt tarbijahinnaindeksi
suurenemisele eelnenud aastal.

Kapitalirendi nõude muutus aruandeperioodil
Tuhandetes k roonides
Kapitalirendi nõue s eis uga 31.12.2005
Kapitalirendi laekumine 2006
Tingimus liku rendi tulu 2006
A ruandeperioodi intres s itulu 2006
Kapitalirendi nõue s eis uga 31.12.2006
Kapitalirendi laekumine 2007
Tingimus liku rendi tulu 2007
A ruandeperioodi intres s itulu 2007
Kapitalirendi nõue s eis uga 31.12.2007

600 075
-11 325
3 865
30 674
588 750
-11 920
5 781
30 080
576 830

Seisuga 31.12.2007 on 2008. aasta tarbijahinnaindeksiga korrigeeritud kvartaalne renditasu 12 335 tuhat krooni,
millest renditasu baasmakse on 10 500 tuhat krooni ja tingimusliku rendi tasu 1 835 tuhat krooni. Toodud summad on
fikseeritud kuni 30. oktoobrini 2008, mil toimub järjekordne renditasu tarbijahinnaindeksiga korrigeerimine.
Kapitalirenti tehtud investeeringu summad ning kapitalirendist saadavad rendimaksed, millele lisanduvad tingimusliku
rendi maksed sõltuvalt tarbijahinna indeksi muutusest, on alljärgnevad:
Tuhandetes k roonides

31.12.2007

31.12.2006

Netoinves teering
A lla 1 aas ta
1-5 aas tat
üle 5 aas ta
Kok k u

12 545
73 322
490 962
576 829

11 920
69 666
507 164
588 750

Tulevas te perioodide intres s itulu
A lla 1 aas ta
1-5 aas tat
üle 5 aas ta
Kok k u

29 454
136 678
265 038
431 170

30 080
140 334
290 836
461 250

42 000
210 000
756 000
1 008 000

42 000
210 000
798 000
1 050 000

Brutoinves teering
A lla 1 aas ta
1-5 aas tat
üle 5 aas ta
Kok k u

Lisa 7. Tuletisinstrumendid
Linn on määratlenud oma finantsriskide maandamise poliitika linna arengukavas, rahaliste vahendite haldamise korras
ja eelarve strateegias. Nimetatud dokumentide kohaselt fikseeritakse laenuintressid linna laenuportfellist kuni 50%
ulatuses.
Ujuva intressimääraga laenulepingutest tulenevate intressiriskide maandamiseks on kasutatud tuletisinstrumente
(interest rate swap). Swap-lepingute sõlmimise otsustamisel fikseeritakse, milliste laenutehingute intressiriske ja
millises mahus ning millise riskimaandamise instrumendiga maandatakse. Samuti prognoositakse mõju linna finantskuludele ja seeläbi ka rahavoogudele. Hindamise aluseks on EURIBORi muutuse prognoosid ja 5-aastane majandustsükkel, mistõttu on ka swap-i lepingud 5-aastased. Seisuga 31.12.2007 on linn sõlminud ujuva intressimääraga
laenude intressikulu fikseerimiseks 3 swap-lepingut, mille õiglane väärtus oli 19 289 tuhat krooni (31.12.2006:
11 700 tuhat krooni). Rahavoogude riskimaandamise instrumendiga on kaetud 36% grupi laenukohustustest.
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Tuletisinstrumentidega seotud nõuded
Tuhandetes k roonides

Tuletis ins trumentide nõuded
Nordea Bank Finland Plc
Svens k A B
Bank A us tria
Dexia Kommunaalkredit Bank A G
Tuletis ins trumentide nõuded k ok k u

Algus
k uupäev

Lõppk uupäev

03.06.2003
04.04.2006
16.06.2006
30.06.2006

04.06.2007
04.04.2011
16.06.2011
30.06.2011

Alus - Turuväärtus Turu- Turuväärtus
s umma
s eis uga
väärtus e
s eis uga
31.12.2006 muutus 31.12.2007
3 156
22 369
28 755
6 391
60 671

50
4 870
5 348
1 432
11 700

-50
3 301
3 226
1 112
7 589

0
8 171
8 574
2 544
19 289

Riskimaandamise reserv
Ülaltoodud tuletisinstrumentide õiglase väärtuse muutuse ja tulemiaruandes kajastatud intressikulu vahet kajastatakse
netovaras riskimaandamise reservi kirjel.
Tuhandetes k roonides
Ris k imaandamis e res erv s eis uga 31.12.2006
A rveldatud rahas
Tuletis ins trumentide õiglas e väärtus e muutus
A rves tatud intres s ikulu (+), -tulu (-) (vt lis a 28)
Ris k imaandamis e res erv s eis uga 31.12.2007

11 786
3 143
7 589
-4 474
18 044

Swapide turuväärtuse aluseks on Nordea Bank Finland Plc, Ab Svensk, Bank Austria ja Dexia Kommunaalkredit Bank
AG noteeringud. Tuletisinstrumentidega seotud maksed teostatakse eurodes.

Lisa 8. Varud
Tuhandetes k roonides

31.12.2007

31.12.2006

235
51 036
5 144
8 536
734
36 622
149
4 377
55 797

333
39 814
2 069
7 935
548
29 262
1 017
618
41 782

Tuhandetes k roonides

2007

2006

Os tetud kaubad müügiks
Mahak antud, allahinnatud varud k ok k u

-353
-353

-13
-13

M edits iinilis te vahendite varud
Tooraine ja materjalid
Sh k ütus
varuosad
väheväärtuslik vara, eri- ja vormiriietus
materjal
Os tetud kaubad müügiks
Ettemaks ed varude ees t
Varud k ok k u

Mahakantud ja allahinnatud varud

Seoses spordikaupade hulgimüügiga tegelenud linna asutuse likvideerimisega 2007. aastal viidi läbi lattu seisma jäänud
kaupade allahindlus ja mahakandmine. Kasutuskõlbulikud spordikaubad jagati sponsorluse korras spordi- ja
lasteasutustele.
Võlakohustuste katteks panditud varude kohta vt lisa 32 „Laenude tagatised”.
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Lisa 9. Müügiootel põhivara
Tuhandetes k roonides

Maa

Hooned ja
rajatis ed

Mas inad ja
Muu
s eadmed materiaalne
põhivara

Kok k u

Jääk väärtus s eis uga 31.12.2005

0

3 454

0

0

3 454

2006. a toimunud muutus ed
Üle toodud kinnivarainves teeringutes t
(vt lis a 12)

0

10 531

0

0

10 531

Üle toodud põhivaras t (vt lis a 13)
M üük

147
0

1 358
-2 602

2 700
-51

90
0

4 295
-2 653

Üle viidud põhivaraks (vt lis a 13)
Jääk väärtus s eis uga 31.12.2006

0
147

-851
11 890

0
2 649

0
90

-851
14 776

0

40 801

0

0

40 801

5 523
-129
5 541

41 101
-11 809
81 983

0
-2 299
350

0
-60
30

46 624
-14 297
87 904

2007

2006

14 297
-14 297
0

2 653
-2 653
0

2007. a toimunud muutus ed
Üle toodud kinnis varainves teeringutes t
(vt lis a 12)
Üle toodud põhivaras t (vt lis a 13)
M üük
Jääk väärtus s eis uga 31.12.2007

Müügiootel põhivara müük
Tuhandetes k roonides
M üügihinnas
Vara jääkmaks umus
Müügitulem (vt lis a 24)

Seoses Tallinna Jäätmekeskus AS-i likvideerimisega on eelnevalt majandustegevuses kasutusel olnud põhivara hinnatud
tema neto müügihinnale ja klassifitseeritud bilansis ümber lühiajaliseks varaks summas 2 739 tuhat krooni. Aruandeaastal
müüdi sellest summast 2 359 tuhat krooni eest.

Lisa 10. Osalused sihtasutustes
Linnal on oluline 50%-line osalus 2001. aastal asutatud Nõmme Erahariduse SA-s (ülejäänud osa kuulub erasektorile).
Osaluse kajastamist sihtasutusse seisuga 31.12.2006 on korrigeeritud summas 1 841 tuhat krooni (vt selgitus lisa 1).

Lisa 11. Osalused sidusettevõtjates
Tuhandetes k roonides

S idus ettevõtjad
Tallinna M atkamaja OÜ
Tallinna Prügila A S
Tallinna Ves i A S
S idus ettevõtjates k ok k u

Bilans iline Os alus e % Dividendid Kas um/mak s umus 31.12.2006
k ahjum
31.12.2006
k apitalios alus e
meetodil
41
33 109
399 914
433 064

40,0
35,0
34,7
x

0
-7 899
-68 013
-75 912

-12
9 906
96 408
106 302

Os alus e % Bilans iline
31.12.2007 mak s umus
31.12.2007

40,0
35,0
34,7
x

29
35 116
428 309
463 454

Kasum kapitaliosaluse meetodil on kajastatud tulemiaruande kirjel „Finantstulud ja –kulud” (vt lisa 28).
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Lisa 12. Kinnisvarainvesteeringud
Tuhandetes k roonides
S oetus mak s umus s eis uga 31.12.2005
Ak umuleeritud k ulum s eis uga 31.12.2005
Jääk väärtus s eis uga 31.12.2005

1 928 106
-81 664
1 846 442

2006. a toimunud muutus ed
Soetus ed s oetus maks umus es
Saadud mitterahaline s ihtfinants eerimine
Üle toodud materiaals e põhivara grupis t (vt lis a 13)
A mortis ats ioon ja allahindlus ed (vt lis a 27)
M üük
M ahakandmine (vt lis a 27)
Üle antud mitterahaline s ihtfinants eerimine
Üle viidud materiaals e põhivara gruppi (vt lis a 13)
Üle viidud müügiootel põhivaraks (vt lis a 9)
Üle antud mitterahalis te s is s emaks etena
Ümberhindlus (objekt on s oetatud 1995. a või varem)
Ümberhindlus (vara munits ipalis eerimine)
S oetus mak s umus s eis uga 31.12.2006
Ak umuleeritud k ulum s eis uga 31.12.2006
Jääk väärtus s eis uga 31.12.2006

1 018
8 738
21 353
-47 451
-220 577
-6 470
-346
-606
-10 531
-8 738
473
64 749
1 760 704
-112 650
1 648 054

2007. a toimunud muutus ed
Üle toodud materiaals e põhivara grupis t (vt lis a 13)
A mortis ats ioon ja allahindlus ed (vt lis a 27)
M üük
M ahakandmine (vt lis a 27)
Üle viidud materiaals e põhivara gruppi (vt lis a 13)
Üle viidud müügiootel põhivaraks (vt lis a 9)
Ümberhindlus (vara munits ipalis eerimine)
S oetus mak s umus s eis uga 31.12.2007
Ak umuleeritud k ulum s eis uga 31.12.2007
Jääk väärtus s eis uga 31.12.2007

87 654
-42 474
-58 874
-1 291
-201 615
-40 801
25 918
1 550 428
-133 857
1 416 571

Kinnisvarainvesteeringute müük
Tuhandetes k roonides
M üügihinnas
M üügikulud
Vara jääkmaks umus
Müügitulem (vt lis a 24)

2007

2006

100 286
-111
-58 874
41 301

752 459
-468
-220 577
531 414

2007. aastal on müügina kajastatud Vana-Viru tn 3 kinnistu vahetus Suurtüki tn 4c kinnistuga summas
25 000 tuhat krooni. Lisaks olid suuremad müügid kahe kinnistu müük summas 10 321 tuhat krooni ja kolme
mitteeluruumi erastamine summas 15 746 tuhat krooni.
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Netotulu kinnisvarainvesteeringute rentimisest
Tuhandetes k roonides
Renditulud kinnis varainves teeringutelt (vt lis a 22)
Kinnis varainves teeringute haldamis kulud (vt lis a 26)
Sh k orrashoiuteenused
remont,
k üte, elek ter, vesi- ja k analisatsioon, valve, k orrashoid
Netotulu k innis varainves teeringute rentimis es t k ok k u

2007

2006

51 674
-14 611
-1 063
-5 676
-7 872
37 063

51 728
-15 126
-708
-7 622
-6 796
36 602

Lisa 13. Materiaalne põhivara
Tuhandetes k roonides

S oetus mak s umus s eis uga 31.12.2005
Ak umuleeritud kulum 31.12.2005
Jääk väärtus s eis uga 31.12.2005
S h panditud varad jääk väärtus es
2006. a toimunud muutus ed
Soetus ed ja parendused s oetus maks umus es
Saadud mitterahaline s ihtfinants eerimine
(vt lis a 23)
Üle toodud kinnis varainves teeringutes t
(vt lis a 12)
Üle toodud müügiootel põhivarast (vt lis a 9)
A mortis ats ioon ja allahindlus (vt lis a 27)
M üük
M ahakandmine (vt lisa 27)
Üle antud mitterahaline s ihtfinants eerimine
(vt lis a 23)
Üle viidud kinnis varainves teeringutes se
(vt lis a 12)
Üle viidud müügiootel põhivaraks
(vt lis a 9)
Ümberhindlus (objekt on s oetatud
1995. a või varem)
Ümberhindlus (vara munitsipalis eerimine)
Ümberklas s ifitseerimine
S oetus mak s umus s eis uga 31.12.2006
Ak umuleeritud kulum 31.12.2006
Jääk väärtus s eis uga 31.12.2006
S h panditud varad jääk väärtus es

Maa

Hooned Mas inad
Muu
Lõpetaja
ja
materiaalne mata tööd
rajatis ed s eadmed põhivara
ja ettemaks ed

1 363 728 12 567 180 1 362 910
0
-992 335 -649 606
1 363 728 11 574 845 713 304
0
45 267
0

305 168
-165 629
139 539
0

Kokk u

222 332 15 821 318
0 -1 807 570
222 332 14 013 748
0
45 267

169 644

51 326

271 253

20 947

1 194 416

1 707 586

4 824

114 498

167

4 149

0

123 638

0

606

0

0

0

606

0

851

0

0

0

851

-7 643
-38 025
-1 069

-920 659
-23 777
-48 522

-160 416
-2 200
-5 724

-22 002
-102
-1 629

0
0
-682

-1 110 720
-64 104
-57 626

0

-3 800

-4 000

0

0

-7 800

-15 505

-3 369

0

0

-2 479

-21 353

-147

-1 358

-2 700

-90

0

-4 295

154 681

127 874

0

282 555

301 247
-1 483
1 930 252 13
0 -1
1 930 252 11
0

11
654
418
883
534
42

161
581
14
207 1 573
950 -748
257 824
408

0

0

0
722
122
716
406
0

30
335
938
761
177
0

13
320
-166
154

0
312 438
-681 155
0
732 432 17 974 951
0 -2 799 427
732 432 15 175 524
0
42 408
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Tuhandetes k roonides

Maa

Hooned Mas inad
Muu
Lõpetaja
ja
materiaalne mata tööd
rajatis ed s eadmed põhivara
ja ettemak s ed

2007. a toimunud muutus ed
40 907
28 007
39 713
Soetus ed ja parendus ed s oetus maks umus es
Saadud mitterahaline s ihtfinants eerimine (vt
0
13 993
1 538
lis a 23)
Üle toodud kinnis varainves teeringutes t
7 182
194 433
0
(vt lis a 12)
0
-955 739 -180 805
A mortis ats ioon ja allahindlus (vt lis a 27)
-9 440
-7 343
-258
M üük
-3 794
-3 585
-1 969
M ahakandmine (vt lis a 27)
Üle antud mitterahaline s ihtfinants eerimine
0
-389
0
(vt lis a 23)
Üle viidud kinnis varainves teeringutes s e
-69 595
-1 991
0
(vt lis a 12)
Üle viidud müügiootel põhivaraks
-5 523
-41 101
0
(vt lis a 9)
Ümberhindlus (objekt on s oetatud
0
68 370
0
1995. a või varem)
550 449
41 331
0
Ümberhindlus (vara munits ipalis eerimine)
0 1 121 834 205 136
Ümberklas s ifits eerimine
2 440 438 14 825 041 1 773 664
S oetus mak s umus s eis uga 31.12.2007
0 -2 832 964 -885 903
Ak umuleeritud k ulum 31.12.2007
2
440
438
11 992 077 887 761
Jääk väärtus s eis uga 31.12.2007
0
39 549
0
S h panditud varad jääk väärtus es

Kok k u

21 205

1 314 608

1 444 440

333

0

15 864

0

0

201 615

-31 260
0
-1 005

0
0
-104

-1 167 804
-17 041
-10 457

-318

0

-707

0

-16 068

-87 654

0

0

-46 624

65

0

68 435

37
370
-190
180

0
0
591 780
077 -1 364 131
-84
648
666 737 20 076 528
374
0 -3 909 241
274
666 737 16 167 287
0
0
39 549

Lõpetamata tööde ja ettemaksete summas kajastuvad lõpetamata ehitused ja etapiviisilised soetused maksumuses
653 677 tuhat krooni (31.12.2006: 682 915 tuhat krooni) ja ettemaksed 13 060 tuhat krooni (31.12.2006: 49 517 tuhat
krooni).
2007. aastal klassifitseeriti kasutusel olev tarkvara materiaalsest põhivarast immateriaalseks põhivaraks summas 84 tuhat
krooni.
Põhivara soetusena on kajastatud Suurtüki 4c kinnistu vahetus Vana-Viru tn 3 kinnistuga summas 25 000 tuhat krooni.

Materiaalse põhivara müük
Tuhandetes k roonides
M üügihinnas
M üügikulud
Vara jääkmaks umus
Müügitulem (vt lis a 24)

2007

2006

59 585
-80
-17 041
42 464

530 382
-109
-64 104
466 169

2007. aastal on suuremate müükidena kajastatud kolme kinnistu müük summas 11 355 tuhat krooni ja korterite
otsustuskorras müük summas 3 812 tuhat krooni sh sinna juurde kuuluva maaga summas 1 124 tuhat krooni.
Seisuga 31.12.2006 võeti bilanssi arvele tasuta rendile antud ja bilansist ekslikult välja kantud enne 1995. aastat soetatud
maa ja hooned. 2006. aastal ei jõutud nendele varaobjektidele ümberhindlust teha. Õige ja õiglase kajastamise eesmärgil
viidi 2007. aastal läbi ümberhindlus vastavalt Riigi raamatupidamise üldeeskirjale. Ümberhindluse käigus asendati
varaobjektide senine soetusmaksumus nende õiglase väärtusega ümberhindluse kuupäeval ning senine akumuleeritud
kulum elimineeriti. Ümberhinnatud väärtust loetakse edaspidises arvestuses nende varaobjektide uueks
soetusmaksumuseks. Ümberhindamisel kasutati põhivarade õiglase väärtuse hindamisel Tallinna Linnaehituse AS
hinnanguid. Õiglase väärtuse määramisel lähtuti jääkasendusmaksumuse meetodist, mille tulemusel saadi vara uueks
maksumuseks 68 435 tuhat krooni (kajastatud otse netovara kirjel „Akumuleeritud ülejääk”). Ümberhindluse käigus
hinnati ümber ka varaobjektide järelejäänud kasulik eluiga ning korrigeeriti vastavalt amortisatsioonimäärasid.
Panditud varade kohta vaata täiendavat informatsiooni lisast 32.
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Lisa 14. Kapitalirendile võetud vara
Kapitalirendile võetud vara varaliikide lõikes:
Grupp k ui rentnik
Kapitalirendile võetud vara varaliikide lõikes :
Tuhandetes k roonides

Hooned ja
rajatis ed

Mas inad ja
s eadmed

Muu
põhivara

Kok k u

S oetus mak s umus s eis uga 31.12.2006
Ak umuleeritud k ulum 31.12.2006
Jääk väärtus s eis uga 31.12.2006

639
-495
144

483 927
-126 858
357 069

1 634
-1 159
475

486 200
-128 512
357 688

S oetus mak s umus s eis uga 31.12.2007
Ak umuleeritud k ulum 31.12.2007
Jääk väärtus s eis uga 31.12.2007

1 000
-143
857

337 103
-112 914
224 189

9 831
-2 888
6 943

347 934
-115 945
231 989

Kapitalirendi kohustused on esitatud lisas 20.

Müügi-tagasirenditehingud
Hansa Liising Eesti AS-ilt, Nordea Finance Estonia AS-ilt ja SEB Ühisliising AS-ilt on soetatud müügi-tagasirenditehinguga põhivara (27 trammi) seisuga 31.12.2007 soetusmaksumuses 20 194 tuhat krooni (31.12.2006: 68 416 tuhat krooni),
kulum 2 871 tuhat krooni (31.12.2006: 17 709 tuhat krooni) ja jääkväärtus 17 323 tuhat krooni (31.12.2006: 50 707 tuhat
krooni). Müügi-tagasirendikohustused on esitatud lisas 20.

Lisa 15. Kasutusrent
Grupp kui rendileandja
Grupp rendib kasutusrendi (sh tasuta kasutusse antud) tingimustel välja järgmiseid põhivarasid:
Tuhandetes k roonides

Kinnis varainves teeringud
(s h hoones tus õigus ega maad)

Hooned ja
rajatis ed

S oetus mak s umus s eis uga 31.12.2006
Ak umuleeritud k ulum 31.12.2006
Jääk väärtus s eis uga 31.12.2006

1 345 659
-42 291
1 303 368

1 037 172
-67 395
969 777

2 382 831
-109 686
2 273 145

S oetus mak s umus s eis uga 31.12.2007
Ak umuleeritud k ulum 31.12.2007
Jääk väärtus s eis uga 31.12.2007

1 124 653
-66 512
1 058 141

1 075 744
-98 831
976 913

2 200 397
-165 343
2 035 054

2007

2006

151 818
-10 637
-14 611
670 362
54 378
37 516
32 713
24 439
21 921
499 395

157 291
-50 597
-15 126
164 581
47 687
33 641
28 783
25 700
22 360
6 410

Tuhandetes k roonides
Kas utus renditulu varadelt (vt lis a 22)
Kas utus rendile antud materiaals e põhivara haldus k ulud (vt lis a 26)
Kas utus rendile antud k innis varainves teeringute haldus k ulud (vt lis a 26)
Renditulu k atk es tamatutelt rendilepingutelt tulevas tel perioodidel*
s h järgmisel majandusaastal
1. k uni 2. aastal
2. k uni 3. aastal
3. k uni 4. aastal
4. k uni 5. aastal
peale 5. aastat

Kok k u

* 2007. aasta andmed sisaldavad ka hoonestusõiguse seadmise lepingutest tulenevaid järgmiste perioodide renditulusid.
Toodud andmed sisaldavad nii kinnisvarainvesteeringute kui ka materiaalse põhivara renditulu.
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Grupp kui rentnik
Grupp on võtnud kasutusrendile hooned, ruumid, transpordivahendid, meditsiini aparatuuri, majandusseadmed, arvutustehnika ja tarkvara.
Tuhandetes k roonides
Rendik ulu k as utus rendilepingutelt (vt lis a 26)
Rendik ulu k atk es tamatutelt k as utus rendilepingutelt tulevas tel perioodidel
s h järgmisel majandusaastal
1. k uni 2. aastal
2. k uni 3. aastal
3. k uni 4. aastal
4. k uni 5. aastal
peale 5. aastat

2007

2006

-78 316
40 451
15 996
15 812
6 253
1 522
591
277

-53 904
21 586
7 765
7 181
4 889
822
913
16

Hoonestusõiguse lepingutes sisalduv tingimuslik müügileping
Lasnamäe Tööstuspark AS sõlmis 2005. ja 2006. aastal üheksa kinnistu hoonestusõiguse lepingud, tähtajaga 5 – 10 aastat.
Nimetatud kinnistud on bilansis kajastatud kinnisvarainvesteeringutena (vt lisa 12). Hoonestusõiguse saajatega on
sõlmitud tingimuslikud müügilepingud, mille järgi on hoonestajatel õigus kinnistud välja osta alates hoonestusõiguse
sõlmimisele järgnevast 4ndast aastast ostuhinnaga kokku 51 795 tuhat krooni, sellest 13 834 tuhat krooni 2008. aastal ja
37 961 tuhat krooni 2009. aastal. Alternatiivina võib pikendada hoonestusõiguse lepinguid 50 aasta võrra, kui hoonestaja
on korrektselt täitnud lepingutingimused. On tõenäoline, et hoonestusõiguse saajad kasutavad maa väljaostmise või
hoonestusõiguse lepingute pikendamise võimalust.

Lisa 16. Immateriaalne põhivara
Tuhandetes k roonides

Tark vara

Õigus ed ja
lits ens id

Arenguväljaminek ud

Muu immateriaalne
põhivara

Ettemak s ed

Kok k u

S oetus mak s umus s eis uga 31.12.2005
Ak umuleeritud k ulum 31.12.2005
Jääk väärtus s eis uga 31.12.2005

24 139
-9 372
14 767

435
-185
250

183
-125
58

51
0
51

0
0
0

24 808
-9 682
15 126

2006. a toimunud muutus ed
Soetus ed s oetus maks umus es
A mortis ats ioon ja allahindlus ed (lis a 27)
M ahakandmine (vt lis a 27)
Ümberklas s ifits eerimine
S oetus mak s umus s eis uga 31.12.2006
Ak umuleeritud k ulum 31.12.2006
Jääk väärtus s eis uga 31.12.2006

2 307
-5 056
-6
1 361
27 306
-13 933
13 373

503
-63
0
0
962
-272
690

0
-46
0
0
183
-171
12

0
0
0
0
51
0
51

1 361
0
0
-1 361
0
0
0

4 171
-5 165
-6
0
28 502
-14 376
14 126

2007. a toimunud muutus ed
Soetus ed s oetus maks umus es
A mortis ats ioon ja allahindlus ed (lis a 27)
Ümberklas s ifits eerimine
S oetus mak s umus s eis uga 31.12.2007
Ak umuleeritud k ulum 31.12.2007
Jääk väärtus s eis uga 31.12.2007

2 385
-4 621
84
29 596
-18 375
11 221

618
-207
0
1 499
-398
1 101

0
-12
0
0
0
0

0
0
0
51
0
51

1 654
0
0
1 654
0
1 654

4 657
-4 840
84
32 800
-18 773
14 027

Immateriaalse põhivara suuremad soetused 2007. aastal on SAP tarkvara ja litsentsid summas 892 tuhat krooni ja ArcGis
Server Enterprise Advanced litsentsid summas 573 tuhat krooni.
2007. aastal klassifitseeriti kasutusel olev tarkvara materiaalsest põhivarast immateriaalseks põhivaraks summas 84 tuhat
krooni.
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Lisa 17. Maksu-, lõivu- ja trahvikohustused
Tuhandetes k roonides

Lühiajalis ed
k ohus tus ed
s eis uga
31.12.2007

Mak s ud
Käibemaks
Sots iaalmaks
Füüs ilis e is iku tulumaks
Töötus kindlus tus maks ed
Kogumis pens ioni maks ed
Eris oodus tus te tulumaks
M aamaks
M uud maks ukohus tus ed
Mak s ud k ok k u
Loodus res s urs s ide k as utamis e k ohus tus
Mak s uvõlalt arves tatud intres s ik ohus tus ed
Mak s ud, lõivud ja trahvid k ok k u

Pik aajalis ed
k ohus tus ed
s eis uga
31.12.2007

2 495
86 320
45 890
2 060
3 013
893
7
74
140 752
22
1 069
141 843

Lühiajalis ed
k ohus tus ed
s eis uga
31.12.2006

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
406
406

Pik aajalis ed
k ohus tus ed
s eis uga
31.12.2006

2 750
65 413
34 505
1 556
2 162
737
173
66
107 362
19
2 645
110 026

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 473
1 473

Lisa 18. Muud kohustused ja saadud ettemaksed
Tuhandetes k roonides

Muud k ohus tus ed ja s aadud ettemak s ed
M uud viitvõlad
Intres s ikohus tus ed
Toetus te ja s iirete kohus tus ed
M uud kohus tus ed
Toetus teks s aadud ettemaks ed
Põhivara s ihtfinants eerimis eks s aadud
vahendite ettemaks ed (abi s aajad)
M uud s aadud ettemaks ed ja tulevas te
perioodide tulud
Muud k ohus tus ed ja s aadud ettemak s ed k ok k u

31.12.2007
Lühiajaline
Pik aajaline
os a
os a

31.12.2006
Lühiajaline
Pik aajaline
os a
os a

9 127
18 746
950
6 225
20 847

0
0
0
1
0

24 399
13 430
755
10 043
16 268

0
0
0
115
0

6 152

0

945

0

9 664
71 711

2 118
2 119

14 079
79 919

6 369
6 484

Lisa 19. Eraldised
Tuhandetes kroonides

Kohtuprotsesside suhtes
Muud eraldised
Eraldised kokku
sh lühiajalised

Saldo
31.12.2006
22 227
887
23 114
23 114

Kasutatud
perioodi
jooksul
-78
-438
-516
-516

Tühistatud /
lisandunud
perioodi jooksul
-12 932
-16
-12 948
-12 948

Saldo
31.12.2007
9 217
433
9 650
9 650

Kohtuprotsesside olulisemad eraldised
Grupi vastu on esitatud nõuded valdavalt seoses lepingute täitmise (nt mitteeluruumide rendilepingute, laenulepingute
täitmine), avalik-õiguslikus suhtes kahjude tekitamise (omandireformi käigus vastu võetud ebaõiged otsused, eluruumide
erastamine, ehitus- ja planeerimistegevus) ja infrastruktuuri rekonstrueerimisel kantud kulutuste hüvitamisega. Nende
nõuetega seoses on 31.12.2007 seisuga moodustatud eraldis 9 217 tuhat krooni (31.12.2006: 22 227 tuhat krooni).
Eraldised realiseeruvad valdavalt 2008. aasta jooksul.
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Lisa 20. Laenukohustused
Tuhandetes k roonides

Tagas imak s e
tähtaeg

Intres s imäär

Alus valuuta

Arveldus k rediit

x
12.2008
x

x
3,40%
x
0,25%+6 kuu
EURIBOR
0,09%+6 kuu
EURIBOR

x
EEK
x

27
27
146 473

0
0
1 791 745

11
11
117 589

0
0
1 281 937

EUR

59 989

329 940

59 989

389 929

EUR

0

99 997

0

99 997

EUR

10 264

389 725

0

0

EUR

21 488

279 344

21 488

300 834

EUR

21 593

280 700

21 592

302 291

EUR

23 125

286 240

14 520

188 886

EUR
x

10 014
114 101

125 799
617 470

0
90 546

0
686 900

EEK

4 091

2 104

4 239

6 203

EUR

11 419

11 419

17 128

22 837

EEK

22 852

0

45 704

22 852

EUR

2 421

0

4 052

2 421

EUR

6 474

80 931

6 474

87 404

EUR

7 228

57 822

0

20 373

EUR

12 949

161 861

12 949

174 810

EUR
EEK
x
EEK

46 667
0
73 379
3
333 983

303 333
0
164 647
698
2 574 560

0
347
364
923
780

350 000
1 178
283 361
699
2 254 075

SEB Ees ti Ühis pank A S
Võlak irjad
Bayeris che Hypo- und
Vereins bank A G (Saks amaa)
Dexia Kommunaalkredit Bank
A G (Luks emburg)

06.2014
12.2015

Dexia Kommunaalkredit Bank
A G (Luks emburg)

11.2027

A B Svens k (Roots i)

10.2021

A B Svens k (Saks amaa)
Nordic Inves tment Bank
(Soome)
Nordic Inves tment Bank
(Soome)
Pangalaenud

10.2021
11.2020
03.2021
x

SEB Ees ti Ühis pank A S

06.2009

SEB Ees ti Ühis pank A S

12.2009

SEB Ees ti Ühis pank A S

01.2008

Hans apank A S
Nordea Bank Finland Plc
Ees ti filiaal
Nordea Bank Finland Plc
Ees ti filiaal
Põhjamaade
Inves teerimis pank (Soome)

07.2008

A B Svens k (Roots i)
Muud laenud
Kapitalirent
Fak tooritud k ohus tus ed
Laenuk ohus tus ed k ok k u

03.2021
12.2016
03.2021
04.2015
x
x
x

0,055%+6 kuu
EURIBOR
0,07%+ 6 kuu
EURIBOR
0,07%+6 kuu
EURIBOR
0,2%+6 kuu
EURIBOR
0,2%+6 kuu
EURIBOR
x
2,0%+ 1,36%
baas intres s
0,20%+ 6 kuu
EURIBOR
0,60%+ 6 kuu
EURIBOR
1,0% + 6 kuu
EURIBOR
0,2% + 6 kuu
EURIBOR
0,3% + 1 kuu
EURIBOR
0,15%+ 6 kuu
EURIBOR
0,09%+ 3 kuu
EURIBOR
x
x
x

Lühiajalis ed
k ohus tus ed
31.12.07

Pik aajalis ed
k ohus tus ed
31.12.07

Lühiajalis ed
k ohus tus ed
31.12.06

2
89
59
359

Pik aajalis ed
k ohus tus ed
31.12.06
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20A. Laenukohustused järelejäänud tähtaja järgi
Laenuk ohus tus ed s eis uga
31.12.2006
(tuhandetes k roonides )

Tähtajaga Tähtajaga Tähtajaga Tähtajaga Tähtajaga Tähtajaga
k uni 1 aas ta 1-2 aas tat 2-3 aas tat 3-4 aas tat 4-5 aas tat üle 5 aas ta

Kok k u

Arveldus k rediit
SEB Ees ti Ühis pank A S
Võlak irjad (BBAG)
Bayeris che Hypo- und
Vereins bank A G (Saks amaa)
Dexia Kommunaalkredit Bank
A G (Luks emburg)
A B Svens k (Roots i)
A B Svens k (Saks amaa)
Nordic Inves tment Bank
Pangalaenud
SEB Ees ti Ühis pank A S
Hans apank A S
Nordea Pank Finland Plc Ees ti
filiaal
Põhjamaade Inves teerimis pank

11
11
117 589

0
0
117 589

0
0
117 589

0
0
117 589

0
0
117 589

59 989

59 989

59 989

59 989

59 989

149 973

449 918

0
21 488
21 592
14 520
90 546
67 071
4 052

0
21 488
21 592
14 520
108 976
38 362
2 421

0
21 488
21 592
14 520
81 915
13 530
0

0
21 488
21 592
14 520
68 384
0
0

0
21 488
21 592
14 520
68 385
0
0

99 997
214 882
215 923
130 806
359 240
0
0

6 474

8 578

8 769

8 769

8 769

72 892

99 997
322 322
323 883
203 406
777 446
118 963
6 473
114 251

(Soome)
A B Svens k (Roots i)
Tallinna Küte AS
Kapitalirent
Fak tooritud k ohus tus ed
Kok k u

12 949
0
2 347
89 364
59 923
359 780

12 948
46 667
599
86 807
3
313 974

12 949
46 667
579
91 250
4
291 337

12 949
46 666
0
63 218
4
249 195

Laenuk ohus tus ed s eis uga
31.12.2007
(tuhandetes k roonides )
Arveldus k rediit
SEB Ees ti Ühis pank A S
Võlak irjad
Bayeris che Hypo- und
Vereins bank A G (Saks amaa)
Dexia Kommunaalkredit Bank
A G (Luks emburg)
A B Svens k (Roots i)
A B Svens k (Saks amaa)
Nordic Inves tment Bank
Pangalaenud
SEB Ees ti Ühis pank A S
Hans apank A S
Nordea Pank Finland Plc Ees ti
Põhjamaade Inves teerimis pank
(Soome)
A B Svens k (Roots i)
Tallinna Küte AS
Kapitalirent
Fak tooritud k ohus tus ed
Kok k u

0
11
0
11
811 581 1 399 526

12 949
123 015
46 667
163 333
0
0
33 630
8 456
4
684
219 608 1 179 961 2

Tähtajaga Tähtajaga Tähtajaga Tähtajaga Tähtajaga Tähtajaga
k uni 1 aas ta 1-2 aas tat 2-3 aas tat 3-4 aas tat 4-5 aas tat üle 5 aas ta

187 759
350 000
3 525
372 725
60 622
613 855

Kok k u

27
27
146 473

0
0
156 737

0
0
156 737

0
0
156 737

0
0
27
0
0
27
156 737 1 164 797 1 938 218

59 989

59 989

59 990

59 989

59 989

89 983

389 929

10 264
21 488
21 593
33 139
114 101
38 362
2 421
13 702

20 528
21 488
21 592
33 140
86 841
13 523
0
13 702

20 528
21 488
21 591
33 140
73 318
0
0
13 702

20 528
21 488
21 592
33 140
73 317
0
0
13 702

20 528
21 488
21 592
33 140
73 318
0
0
13 702

407 610
193 393
194 332
279 479
310 676
0
0
83 945

499 986
300 833
302 292
445 178
731 571
51 885
2 421
152 455

12 949
46 667
0
73 379
3
333 983

12 949
46 667
0
65 477
3
309 058

12 949
46 667
0
53 676
4
283 735

12 949
46 666
0
34 532
4
264 590

12 949
110 065
46 667
116 666
0
0
8 804
2 158
4
683
238 863 1 478 314 2

174 810
350 000
0
238 026
701
908 543
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Laenukohustustega toimunud liikumised
Tuhandetes k roonides
Võetud arveldus krediit
Tagas imaks tud arveldus krediit
Võlakirjade emiteerimine
Võlakirjade lunas tamine (-)
Võetud pangalaenud
Tagas i maks tud pangalaenud (-)
Tagas i maks tud muud laenud (-)
M itterahalis ed kanded laenukohus tus tega
Laenukohus tus te ümberklas s ifits eerimis ed
Tagas i maks tud Haigekas s a (-)
Kapitalirendi kohus tus te ümberhindamine (-)
Võetud kapitalirendikohus tus ed
Tagas i maks tud kapitalirendikohus tus ed (-)
Faktooringukohus tus e vähenemine (-)
Võetud faktooringukohus tus

2007

2006

16
0
661 288
-122 596
44 677
-90 553
-3 525
0
0
0
0
35 599
-170 298
-59 923
2

11
-168
849 611
0
20 373
-305 690
0
-2 352
28
-10 243
-585
296 329
-248 222
-75 781
0

31.12.2007 on suuremad kapitalirendi kohustused grupil seoses Hansa Liising Eesti AS-iga summas 4 903 tuhat krooni
(31.12.2006: 67 935 tuhat krooni), Nordea Finance Estonia AS-iga summas 99 994 tuhat krooni (31.12.2006:
128 092 tuhat krooni), SEB Eesti Ühispank AS-iga summas 13 214 tuhat krooni (31.12.2006: 111 432 tuhat krooni) ja
Balti Bussi Grupp AS-iga summas 3 938 tuhat krooni (31.12.2006: ei olnud).
Laenukohustustega seotud tulu ja kulud on kajastatud tulemiaruande kirjel „Finantstulud ja –kulud” (vt lisa 28).
Informatsioon võlakohustuste tagatiste kohta on toodud lisas 32.
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Lisa 21. Maksude, lõivude ja trahvide tulud ja kulud
Tuhandetes k roonides
Mak s utulud
Mak s ud
Tulumaks
M aamaks
Reklaamimaks
Teede ja tänavate s ulgemis e maks
Parkimis tas u
Mak s ud k ok k u
Muud mak s u- ja trahvitulud
Intres s id tulumaks uvõlalt
Intres s id muudelt maks uvõlgadelt
M uud viivis intres s itulud
Üleriigilis e tähts us ega maardlate kaevandamis õigus e tas u
Tas u vee erikas utus es t
Trahvid
Sh väärteomenetluse seadustik u alusel määratud trahvid
muud trahvid
Saas tetas ud jäätmete viimis el kes kkonda
Muud mak s u- ja trahvitulud k ok k u (vt lis a 24)
Mak s utulud k ok k u
Mak s u-, lõivu- ja trahvik ulud
Käibemaks ukulu kaupade ja teenus te, s h põhivara s oetus elt
Lõivukulu
M aamaks
Ettevõtte tulumaks
Trahvid
M aks uvõlalt arves tatud intres s id
Loodus res s urs s ide kas utamis e ja s aas tetas ud
Kohtuots us te alus el välja mõis tetud nõuded
M uud maks ud
Mak s u-, lõivu- ja trahvik ulud k ok k u
Ebatõenäolis elt laekuvad trahvinõuded
Ebatõenäolis elt laekuv mootors õidukimaks
Kulu ebatõenäolis elt laek uvak s hinnatud mak s u-, lõivu- ja trahvinõuetes t k ok k u
Mak s u-, lõivu- ja trahvik ulud k ok k u (vt lis a 26)

2007

2006

3 688 445
129 649
35 448
18 514
84 619
3 956 675

2 970 881
125 407
29 417
11 847
67 451
3 205 003

7 404
1 076
2 890
3 043
2 346
33 922
31 636
2 286
13 242
63 923
4 020 598

8 807
1 121
2 572
2 847
2 373
28 489
26 939
1 550
12 937
59 146
3 264 149

-528 645
-1 259
-1 185
-318
-18
-609
-109
-2
68
-532 077
-4 162
226
-3 936
-536 013

-460 555
-3 750
-1 283
-126
-17
-349
-113
-27
-16
-466 236
-2 403
111
-2 292
-468 528

Maksu-, lõivu- ja trahvitulud on kajastatud tulemiaruande kirjel „Muud tegevustulud” (vt lisa 24).
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud on kajastatud tulemiaruande kirjel „Muud tegevuskulud” (vt lisa 26).
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Lisa 22. Müüdud tooted ja teenused
Tuhandetes k roonides
Riigilõivud
Tulu majandus tegevus es t
Tulud haridus alas es t tegevus es t
Sh tulu k oolitusteenuse osutamisest
k oolieelsete lasteasutuste k ohatasu
tasu töövihik ute, õppematerjalide ja muude õppek ulude k attek s
tasu toitlustamisk uludek s
õppek ava välisest tegevusest saadud tulud
tulud k utseõppeasutuste toodetest ja teenustest
muud tulud haridusalasest tegevusest
Tulud kultuuri- ja kuns tialas es t tegevus es t
Tulud s pordi- ja puhkealas es t tegevus es t
Tulud tervis hoius t
Sh haiglate tulud
ambulatooriumide ja polik liinik ute tulud
muud tulud tervishoiust
Tulud s ots iaalabialas es t tegevus es t
Elamu- ja kommunaaltegevus e tulud
M uu elamute ja korterite üür ja rent ( vt lis a 15 )
Kinnis varainves teeringute üür ja rent (vt lis a 12, 15)
Tulu kas utus rendis t (vt lis a 15)
Hoones tus õigus e s eadmis e tas u (vt lis a 15)
Kas utamis õigus e tas u (vt lis a 15)
Tulud kes kkonnaalas es t tegevus es t
Üldvalits emis e tulud
Tulud trans pordi- ja s idealas es t tegevus es t
Tulud muudelt majandus aladelt
Üüri ja rendiga kaas nev tulu
Õigus te müük
M uu toodete ja teenus te müük
Edas iantav tulu ja tulu kulude edas iandmis es t
Müüdud tooted ja teenus ed k ok k u

2007

k orrigeeritud
2006

11 510

13 946

205 786
41 870
82 419
0
49 585
7 697
21
24 194
55 998
37 910
1 595 816
1 402 201
90 748
102 867
25 693
24 315
19 517
51 674
53 456
15 226
11 945
518
2 085
273 060
40 430
58 191
2 072
15 786
0
2 500 988

160 814
41 279
56 284
2 100
44 777
5 014
191
11 169
38 926
32 863
1 248 318
1 098 070
76 506
73 742
19 852
18 535
18 956
51 728
68 422
10 558
7 627
34
2 188
264 180
23 748
51 394
11 296
63 935
442
2 107 762

Üüri ja rendiga kaasnevat tulu 2006. aastal on suurendatud summas 30 674 tuhat krooni (vt selgitus lisa 1).
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Lisa 23. Saadud ja antud toetused
Tuhandetes k roonides
S aadud toetus ed
S ihtfinants eerimine tegevus k uludek s
Kodumaine s ihtfinants eerimine tegevus kuludeks
Välis maine s ihtfinants eerimine tegevus kuludeks
Välis mais e s ihtfinants eerimis e vahendamine tegevus kuludeks
Välis mais e s ihtfinants eerimis e kaas finants eerimine tegevus kuludeks
S ihtfinants eerimine tegevus k uludek s k ok k u
S ihtfinants eerimine põhivara s oetus ek s
Kodumaine s ihtfinants eerimine põhivara s oetus ek s
Rahaline s ihtfinants eerimine
M itterahaline s ihtfinants eerimine (toetus e andja tas us ots e tarnijale)
Kaupadena s aadud mitterahaline s ihtfinants eerimine (vt lis a 13)
Kodumaine s ihtfinants eerimine põhivara s oetus ek s k ok k u
Välis maine s ihtfinants eerimine põhivara s oetus ek s
Rahaline s ihtfinants eerimine
M itterahaline s ihtfinants eerimine (toetus e andja tas us ots e tarnijale)
Välis maine s ihtfinants eerimine põhivara s oetus ek s k ok k u
Välis mais e s ihtfinants eerimis e kaas finants eerimine põhivara s oetus eks
S ihtfinants eerimine põhivara s oetus ek s k ok k u
Mittes ihtots tarbeline finants eerimine
Riigieelarves t kohaliku omavalits us e eelarve tas andus fondi
Riigi ja kohalike omavalits us te vahelis ed muud toetus ed
Kohalike omavalits us te vahelis ed toetus ed
M uud toetus ed avalik-õigus likele juriidilis tele is ikutele
M uu mittes ihtots tarbeline finants eerimine
Mittes ihtots tarbeline finants eerimine k ok k u
S aadud toetus ed k ok k u
Antud toetus ed
S ubs iidiumid
S ots iaalabitoetus ed füüs ilis tele is ik utele
Peretoetus ed (s ünnitoetus ed, laps e koolitoetus ed, laps ehooldus tas ud jm)
Toimetulekutoetus
Toetus ed töötutele
Toetus ed puudega inimes tele ja nende hooldajatele
Õppetoetus ed
M uud s ots iaalabitoetus ed (toetus ed vanuritele, matus etoetus ed jm)
Preemiad ja s tipendiumid
Sots iaaltoetus ed avaliku s ektori töövõtjatele
S ots iaaltoetus ed k ok k u
S ihtfinants eerimine
Sihtfinants eerimine tegevus kuludeks
S ihtfinants eerimine põhivara s oetus ek s
Rahaline s ihtfinants eerimine
Kaupadena antud mitterahaline s ihtfinants eerimine (vt lis a 13)
S ihtfinants eerimine põhivara s oetus ek s k ok k u
S ihtfinants eerimine k ok k u
Mittes ihtots tarbeline finants eerimine
Antud toetus ed k ok k u

2007

k orrigeeritud
2006

159 701
26 167
25
1 063
186 956

63 701
36 841
425
3 667
104 634

70 440
168
15 864
86 472

49 525
0
123 638
173 163

223
3 126
3 349
0
89 821

39 660
0
39 660
397
213 220

792 753
0
0
738
3 841
797 332
1 074 109

736 770
53 467
6
92
4 169
794 504
1 112 358

-2 161

-36 502

-59 234
-6 599
-249
-16 845
-972
-81 488
-787
-165
-166 339

-51 159
-11 316
-347
-17 378
-916
-81 785
-655
-162
-163 718

-259 110

-272 016

-116 445
-707
-117 152
-376 262
-10 283
-555 045

-518
-7 800
-8 318
-280 334
-30 993
-511 547

Sihtfinantseerimise kohustusi seisuga 31.12.2006 on vähendatud summas 86 013 tuhat krooni (vt selgitus lisa 1).
Saadud sihtfinantseerimist põhivara soetuseks 2006. aastal on suurendatud summas 44 782 ja põhivara soetamiseks
saadud sihtfinantseerimise amortisatsiooni on vähendatud summas 7 941 tuhat krooni (vt selgitus lisa 1).
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Nõuded saamata toetuste eest ja ettemakstud sihtfinantseerimised on kajastatud bilansikirjel „Muud nõuded ja
ettemaksed” (vt lisa 5). Toetusteks saadud ettemaksed ja toetuste kohustused on kajastatud bilansikirjel „Muud
kohustused ja saadud ettemaksed” (vt lisa 18).
Suuremad tegevuskuludeks kodumaise sihtfinantseerimise toetuse andjad 2007. aastal:

·

Harju Maavalitsus summas 59 373 tuhat krooni (2006: 984 tuhat krooni) sh järgmisteks tegevusteks: Tallinna
lastekodu uute majutusüksuste ettevalmistamiseks 31 496 tuhat krooni, ravivahendite ja –seadmete soetamise
toetamiseks 13 953 tuhat krooni, sotsiaalse kaitse alaseks tegevuseks 7 647 tuhat krooni, puuetega inimeste sotsiaalse
kaitse alaseks tegevuseks 2 432 tuhat krooni, perekonnaseisualaste riiklike kohustuste täitmiseks 2 230 tuhat krooni;

·

Haridus- ja Teadusministeerium summas 32 135 tuhat krooni (2006: 5 497 tuhat krooni), sh järgmisteks tegevusteks:
koolieelsete lasteasutuste hoonete remondiks 16 278 tuhat krooni, kutseõppe koolitustellimuse täitmiseks 7 797 tuhat
krooni, õpilaskodu teenuse osutamiseks 3 390 tuhat krooni, Tallinna Saksa Gümnaasiumi saksakeele osakonna
ruumide sisustamiseks 1 385 tuhat krooni, pikapäevakooli teenuse osutamiseks 810 tuhat krooni;

·

Kultuuriministeerium summas 19 327 tuhat krooni (2006: 17 278 tuhat krooni) sh Tallinna Linnateatri tegevuskulude
katmiseks 12 819 tuhat krooni, Tallinna Keskraamatukogu majanduskuludeks ja teavikute soetamiseks 5 365 tuhat
krooni, ujumise algõppe programmi toetamiseks 725 tuhat krooni;

·

Rahandusministeerium summas 14 589 tuhat krooni (2006: 12 683 tuhat krooni) sh toetus õppelaenude
kustutamiseks 13 065 tuhat krooni ja 2007. aasta aprilli rahutuste kahjude hüvitamiseks 1 524 tuhat krooni;

·

Tartu Ülikool summas 7 867 tuhat krooni (2006: 7 972 tuhat krooni) .

Suurim tegevuskuludeks välismaise sihtfinantseerimise toetuse andja 2007. aastal:

·

Elukestva Õppe Arendamise SA Innove summas 6 137 tuhat krooni (2006: 3 226 tuhat krooni) sh projekti
Põhikoolist väljalangenud riskigruppi kuuluvate õpilaste taaskaasamine haridusse individualiseeriva eelkutsesüsteemi abil 5 129 tuhat krooni ja koolitoe projekti 620 tuhat krooni.

Suuremad põhivara soetuseks rahalise sihtfinantseerimise saamised 2007. aastal:

·

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt summas 46 833 tuhat krooni (2006: 30 058 tuhat krooni) Tallinna
linna teede ehitamiseks, remondiks ja korrashoiuks;

·

Kultuuriministeeriumilt summas 21 452 tuhat krooni (2006: 9 100 tuhat krooni), millest Tallinna Lauluväljaku
renoveerimiseks 20 000 tuhat krooni.

Suuremad põhivara soetuseks mitterahalise sihtfinantseerimise saamised 2007. aastal:

·
·

Tallinna Jaani kirikult summas 13 993 tuhat krooni kiriku renoveerimistööd;
SA Tallinna Lastehaigla Toetusfondilt 1 538 tuhat krooni (2006: 2 540 tuhat krooni) meditsiiniseadmed.

Suuremad tegevuskuludeks rahalise sihtfinantseerimise andmised 2007. aastal:

·

Eraüldhariduskoolidele riigieelarvest hariduskuludeks määratud vahendite arvelt toetuseid summas 37 199 tuhat
krooni. Eralasteaedadele toetuseid summas 12 971 tuhat krooni ja erahuvialakoolidele ja –ringidele toetusi summas
5 692 tuhat krooni;

·
·

Tallinna Tehnika Ülikoolile summas 3 356 tuhat krooni sh ühiselamute rekonstrueerimiseks 3 131 tuhat krooni;
Tallinna Ülikoolile summas 2 812 tuhat krooni sh ühiselamute rekonstrueerimiseks 2 517 tuhat krooni.

Olulisemad tingimuslikud kohustused seoses toetuste saamisega tulenevad grupil sihtfinantseerimise lepingutest, milles
toetuse andjad on endale jätnud õiguse nõuda saajalt toetus tagasi juhul, kui toetust ei ole kasutatud sihipäraselt.
2007. aastal ei olnud grupil toetuste mittesihipärasest kasutamisest tulenevaid tagasimakseid.
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Lisa 24. Muud tegevustulud
Tuhandetes k roonides

2007

2006

41 301
42 464
266
63 923
2 664
79
2 221
152 918

531 414
466 169
1 845
59 146
2 270
107
11 143
1 072 094

2007

2006

Töötas uk ulud
Valitavate ja ametis s e nimetatud is ikute töötas ud
A valiku teenis tus e ametnike töötas ud
Nõukogude ja juhatus te liikmete töötas ud
Töötajate töötas ud
Põhik ohaga töötajate töötas ud k ok k u
A jutis te lepingulis te töötajate töötas ud
Koos s eis uvälis ed töötas ud
Töötas uk ulud k ok k u

-8 411
-286 716
-18 375
-2 153 790
-2 467 292
-39 836
-625
-2 507 753

-7 456
-216 387
-15 708
-1 786 188
-2 025 739
-31 783
-1 626
-2 059 148

Muud tööjõuk ulud
Eris oodus tus ed
Sh õppelaenude k ustutamine
isik lik u sõiduvahendi k asutamise hüvitis
esindus ja vastuvõtuk ulud
muud erisoodustused
Sots iaalkindlus tus maks
Töötus kindlus tus maks e
Tulumaks eris oodus tus telt
Kapitalis eeritud oma valmis tatud põhivara maks umus s e
Muud tööjõuk ulud k ok k u
Tööjõuk ulud k ok k u

-20 274
-9 371
-4 964
-2 682
-3 257
-835 831
-7 423
-6 205
2 290
-867 443
-3 375 196

-16 910
-7 975
-4 839
-1 635
-2 461
-688 254
-6 068
-5 581
2 533
-714 280
-2 773 428

Kas um kinnis varainves teeringute müügis t (vt lis a 12)
Kas um põhivara müügis t (vt lis a 13)
Kas um varude müügis t
M uud maks u- ja trahvitulud (vt lis a 21)
Kindlus tus hüvitis ed
Sunniraha ja tulud as endus täitmis es t
M uud (ühekords ed) tulud
Muud tulud k ok k u

Lisa 25. Tööjõukulud
Tuhandetes k roonides

Grupi tegev- ja kõrgema juhtkonna 2007. aasta töötasu ning keskmine töötajate arv on kajastatud tegevusaruande punktis
1.2.3.

Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne

84

Lisa 26. Muud tegevuskulud
Tuhandetes k roonides
Majandamis k ulud
A dminis treerimis kulud
Uurimis - ja arendus tööd
Lähetus kulud
Koolitus kulud
Kinnis tute, hoonete ja ruumide majandamis kulud
Kinnis varainves teeringute haldamis kulud (vt lis a 12, 15)
Kas utus rendikulud (vt lis a 15)
Üürile ja rendile antud kinnis tute, hoonete ja ruumide majandamis kulud
(vt lis a 15)
Rajatis te majandamis kulud
Sõidukite majandamis kulud
Info- ja kommunikats ioonitehnoloogia kulud
Inventari majandamis kulud
Töömas inate ja s eadmete majandamis kulud
Toiduained ja toitlus tus teenus ed
M edits iinikulud
Teavikute ja kuns ties emete kulud
Õppevahendite ja koolitus e kulud
Kommunikats iooni-, kultuuri- ja vaba aja s is us tamis e kulud
Sots iaalteenus ed
Tootmis kulud
Eri- ja vormiriietus
M uu erivarus tus ja materjalid
M itmes ugus ed majandamis kulud
Edas iantav kulu ja kulu tulude edas iandmis es t
Majandamis k ulud k ok k u
Muud k ulud
M aks u-, lõivu- ja trahvikulud (vt lis a 21)
Kulu ebatõenäolis elt laekuvates t nõuetes t (vt lis a 5)
Kulu ebatõenäolis elt laekuvates t laenunõuetes t
M uud tegevus kulud
Muud k ulud k ok k u
Muud tegevus k ulud k ok k u

2007

2006

-120 998
-32 569
-14 469
-37 506
-421 545
-14 611
-78 316

-115 275
-45 376
-13 831
-32 059
-343 849
-15 126
-53 904

-10 637
-441 373
-216 432
-74 715
-95 764
-8 504
-146 894
-206 440
-2 660
-67 746
-60 136
-61 003
-167 211
-9 716
-9 601
-149 559
0
-2 448 405

-50 597
-388 354
-212 054
-62 352
-93 846
-9 456
-139 581
-179 023
-2 042
-54 578
-56 493
-49 669
-150 829
-7 388
-8 842
-130 031
-433
-2 214 988

-536 013
-421
3 217
-19 880
-553 097
-3 001 502

-468 528
-1 105
-1 417
-13 952
-485 002
-2 699 990

Lisa 27. Põhivara amortisatsioon ja allahindlus, mahakandmine
Tuhandetes k roonides
Kinnis varainves teeringute amortis ats ioon ja allahindlus ,
mahakandmine (vt lis a 12)
M ateriaals e põhivara amortis ats ioon ja allahindlus , mahakandmine
(vt lis a 13)
Immateriaals e põhivara amortis ats ioon (vt lis a 16)
Põhivara amortis ats ioon k ok k u

2007

2006

-43 765

-53 921

-1 178 261
-4 840
-1 226 866

-1 168 346
-5 171
-1 227 438
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Lisa 28. Finantstulud ja –kulud
Tuhandetes k roonides
Intres s ik ulu
Intres s ikulud võlakirjadelt ja muudelt võlains trumentidelt
Intres s ikulu võetud laenudelt
Intres s ikulu ris kimaandamis e ees märgil s oetatud tuletis ins trumentidelt
(vt lis a 7)
Intres s ikulu kapitalirendilt
Intres s ikulu faktooringult
Intres s ikulu muudelt kohus tus telt
Intres s ikulu dis konteeritud pikaajalis telt kohus tus telt
M uud intres s ikulud
Intres s ik ulu k ok k u
Tulem os alus telt
Tulem kapitalios alus e meetodil (vt lis a 11)
Tulem os alus telt k ok k u
Tulu hoius telt ja väärtpaberitelt
Intres s itulud arveldus kontodelt (vt lis a 2)
Intres s itulud lühiajalis telt tähtajalis telt depos iitidelt (vt lis a 2)
Intres s itulud pikaajalis telt tähtajalis telt depos iitidelt (vt lis a 3)
Intres s itulud võlakirjadelt (vt lis a 3)
Intres s itulud inves teerimis fondides t (vt lis a 2)
Kas um akts iate ja muude omakapitaliins trumentide müügis t
Kas um kauplemis portfelli võlakirjade ja muude võlains trumentide müügis t
Kas um kauplemis portfelli võlakirjade ja muude võlains trumentide
ümberhindamis es t
Valuutakurs i kas umid/kahjumid
Tulu hoius telt ja väärtpaberitelt k ok k u
Muud finants tulud ja -k ulud
Intres s itulu dis konteeritud pikaajalis telt nõuetelt
Intres s itulu muudelt nõuetelt
Dis konteeritud nõuete nominaalväärtus e vähendus e ümberarvutus e tulu
Valuutakurs i kahjumid laenudelt
M uud finants tulud
M uud finants kulud
Muud finants tulud ja -k ulud k ok k u
Finants tulud ja -k ulud k ok k u

2007

k orrigeeritud
2006

-68 709
-32 365

-21 445
-27 863

4 474
-13 242
-587
-581
-155
0
-111 165

-3 414
-15 084
-5 519
-129
-254
-37
-73 745

106 302
106 302

99 750
99 750

7 696
28 748
570
1 250
5 317
0
669

5 191
19 502
557
1 013
4 378
47
0

484
0
44 734

1 722
-4
32 406

588
144
369
-70
289
-228
1 092
40 963

427
58
527
-119
0
-1 135
-242
58 169

Intressitulu kapitalirendilt 2006. aastal on vähendatud summas 30 674 tuhat krooni (vt selgitus lisa 1).

Lisa 29. Bilansivälised kohustused
6. raamprogrammi CIVITAS II programmi projekt SMILE
2005. aasta veebruaris käivitus Euroopa Liidu teaduse ja tehnoloogilise arengutegevuse 6. raamprogrammi CIVITAS
projekt SMILE, mille raames toetatakse linnu uute lahenduste katsetamisel linnatranspordi oluliseks parandamiseks ja
keskkonna-säästlikumaks muutmisel. Grupp (linn, Tallinna Autobussikoondise AS ja Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise AS) osaleb projektis koos kohalike partneritega MRP Linna Liinide AS ja Tallinna Tehnikaülikool. Projekt
kestab 4 aastat ja projekti kogumaksumus on 71 600 tuhat krooni. 2006. aasta detsembris sõlmiti projekti raames
tarneleping trollibusside ostmiseks Poola firmalt Solaris Bus & Coach S.A. 2008. aastal saabuvad seitse 18-meetrilist
trollibussi. 2007. aasta bilansiväline kohustus moodustab 47 843 tuhat krooni (2006. aastal 37 239 tuhat krooni).

Rendi- ja Operaatorlepingust tulenev investeeringute hüvitamise kohustus
2001. aastal sõlmisid AS Tallinna Soojus ja Tallinna Küte AS ettevõtte rendi- ja operaatorleping, mille kohaselt anti
AS Tallinna Soojus varad 30 aastaks rendile ja opereerida. Rendilepingu sõlmimise pikaajaliseks eesmärgiks oli Tallinna
linna tarbijate varustamine soojusega vastavuses kokku lepitud teenuste tasemega.
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Rendilepingu kohaselt on Tallinna Küte AS kohustatud investeerima projektivaradesse määral, mis on vajalik kokku
lepitud teenuste taseme saavutamiseks ja säilitamiseks. Tallinna Küte AS võib varasid omandada ja nende suhtes
omandiõiguse säilitada või nõuda Tallinna Soojus AS-ilt lepingu lõpetamiseks jääkväärtuse hüvitamist kooskõlas
investeeringute plaaniga Tallinna Soojus AS-i eelneval nõusolekul.
Tallinna Küte AS-i 2007. aasta arenguaruande kohaselt olid tehtud investeeringud vastavuses kokku lepitud teenuste
tasemega ja tehtud investeeringud tagasid osutatud teenustele nõutud taseme. Aruandeaasta jooksul ei olnud rentnik
teinud investeeringuid, millest tuleneks Tallinna Soojus AS-ile kohustus nende väljaostmiseks, samuti ei ole rentnik
palunud nõusolekut säilitada projektivarade suhtes omandiõigust.

Rendi- ja Operaatorlepingust tulenevad muud kohustused
Tallinna Soojus AS-i ja Tallinna Küte AS-i vahel sõlmitud ettevõtte rendi- ja operaatorlepingu alusel on Tallinna Soojus
AS kohustatud rentnikule üle andma kõik süsteemi osadeks olevad torustikud ja muu vara ka juhul kui sellise üleandmise
vajadus ilmneb peale lepingu jõustumiskuupäeva. Juhul, kui selline vara ei ole Tallinna Soojus AS-i omandis, siis
Tallinna Soojus AS omandab selle ning annab üle Tallinna Küte AS-ile. Antud kulutused kajastatakse kasumiaruandes
kuluna taolise vara võõrandamise hetkel.

Sõlmitud ehitus- ja rekonstrueerimistööde ning muud põhivara soetamise lepingud
Bilansiväliselt peetakse arvestust ehitus- ja rekonstrueerimistööde, samuti muude põhivara soetamiseks sõlmitud
lepingute kohta, mida ei ole bilansis kohustusena arvele võetud. Seisuga 31.12.2007 on sõlmitud ehitus- ja
rekonstrueerimistööde lepingutest teostamata ehitustöid summas 512 605 tuhat krooni (31.12.2006: 134 847 tuhat krooni).
Suuremad sõlmitud ehitus- ja rekonstrueerimistööde ning muud põhivara soetamise lepingud:
Tuhandetes k roonides Lepingu s elgitus

OÜ Sulane

Iru Hooldekodu elumajade os aline
renoveerimine
OÜ Tiptiptap
M änguelementide paigaldus
Tallinna Teede A S
Las namäe s taadionite renoveerimine
Koger & Partnerid A S Tallinna A s undus e Las teaia
rekons trueerimine
Irbis tero A S
Tallinna Kuns tigümnaas iumi os alis e
rekons trueerimis e II etapp
Siim ja Krteis OÜ
Linnateatri uue hoone projekteerimine
A S Remet
Kiek in de Köki ja Roots i ning Ingeri
bas tionide vahelis e ühendus tunneli
rajamine
A S Remet
Salme Kultuurikes kus e
rekons trueerimine
A S Remet
Salme Kultuurikes kus e lift
A S Remet
Loomaaia lumeleopardi eks pos its ioon
A S Remet
Tallinna Loomaaia elevandimaja ehitus
Betoneks Ehitus e OÜ Kopli raamatukogu ehitus
A S Parmeron
Lauluväljaku rekons trueerimine
Triaad Grupp OÜ
Las tepaviljoni ehitus
OÜ Tarrets Ehitus
Vene Kultuurikes kus e
rekons trueerimine
Facio Ehitus e A S
Erika 13a ehitus
Tallinna Linnaehitus e Erika 13a ehitus
AS
Skans ka EM V A S
Loopeals e elamurajooni teed,
tänavavalgus tus
Kok k u

Tööde
lõpptähtaeg

Lepingu
s umma

Teos tatud Teos tamata
ehitus tööd ehitus tööd
s eis uga
s eis uga
31.12.2007 31.12.2007

16.06.2008

12 379

9 688

2 691

30.04.2008
15.08.2008
10.06.2008

2 004
8 893
1 237

0
0
0

2 004
8 893
1 237

01.08.2008

32 448

17 448

15 000

01.05.2008
03.07.2008

21 386
18 990

4 455
6 798

16 931
12 192

15.09.2008

19 193

3 540

15 653

15.09.2008
30.10.2008
30.12.2008
30.12.2008
01.10.2008
28.02.2009
30.11.2009

2 693
12 897
44 007
13 841
57 776
14 933
105 609

1 406
3 402
28 721
3 700
49 067
1 403
9 203

1 288
9 495
15 285
10 141
8 709
13 530
96 406

10.11.2008
31.12.2008

121 261
3 228

13 171
949

108 090
2 279

31.08.2008

15 606

4 113

11 493

508 381

157 064

351 317
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Lisa 30. Avaliku sektori partnerlusprojektid (PPP-projektid)
Tallinna linn on senini sõlminud pikaajalised koostöölepingud erapartneritega kokku 16 kooli renoveerimiseks ja
munitsipaalelamuehituseks. Nimetatud koostöölepingute sõlmimisel on linn lähtunud tollel hetkel kehtinud
seadusandlusest. Linna PPP-projektid kajastatakse aruannetes riskianalüüside tulemusel kasutusrendina ning lepingutest
tulenevad iga-aastased lepingujärgsed kulud kajastuvad linna tegevuskuludes.
2008. aasta alguses kinnitas Raamatupidamise Toimkond uue juhendi RTJ 17 „Teenuste kontsessioonikokkulepped”,
mida tuleb, arvestades juhendis toodud tingimusi, kohaldada tagasiulatuvalt ka juba sõlmitud linna ja erapartnerite
koostöölepingutele ning vajadusel teha korrektuurid bilansilistes kohustustes 2009. aasta majandusaasta aruande
koostamisel.

Koolide renoveerimine
Tallinna linn on sõlminud avaliku ja erasektori partnerlusprojektide raames lepingud 16 koolihoone renoveerimistööde
teostamiseks. Lepinguperioodi alguses seadis linn erapartnerite kasuks kinnistute hoonestusõigused. Erapartneri
kohustuseks on renoveerida koolid vastavalt linna seatud nõuetele ning anda seejärel koolihooned linnale üürile.
Erapartneril tuleb lepinguperioodi jooksul tagada koolihoonete vastavus esitatud nõuetele ja pakkuda linnale lepingus
kokku lepitud mahus haldus-, hooldus-, remondi- ja teisi sarnaseid teenuseid.
Riigi Kinnisvara AS-iga sõlmitud lepingute kohaselt tulevad koolihooned hoonestusõiguse perioodi lõppedes linnale üle
täiendavaid makseid tegemata. Vivatex Holding OÜ ja BCA Center OÜ-le tuleb linnal koolihoonete eest tasuda kas
jääkasendusmaksumuse meetodil või PPP-partneri poolt hinnatud renoveerimistööde maksumuse alusel, mida
amortiseeritakse lineaarselt lähtudes ehitise 40 aastasest elueast (olenevalt, kumb maksumus on suurem). Lepingupooled
võivad hoonestusõiguse perioodi kokkuleppel pikendada.
Tuhandetes
k roonides

Tallinna
Pae
Gümnaas ium

Tallinna
Mus tamäe
Gümnaas ium

Las namäe
Vene
Gümnaas ium

Tallinna
Linnamäe
Vene
Lüts eum

Tallinna
Mus tamäe
Humanitaargümnaas ium

Tallinna
Rahumäe
Põhik ool

Tööde teos taja: Riigi Kinnis vara AS
01.09.05 01.09.05 09.09.05 09.09.05 09.09.05 09.09.05 Lepingu ajavahemik
30.06.15
30.06.15
30.06.35
30.06.35
30.06.35
30.06.35
Inves teeringu
üldmaks umus
13 149
16 632
113 631
86 409
94 514
53 001
s h käibemaks
2 006
2 537
17 334
13 181
14 417
8 085
PPP-projekti
kajas tamine
kas utus rent kas utus rent kas utus rent kas utus rent kas utus rent kas utus rent
Tekkepõhis ed kulud
2007. a
2 609
2 715
2 765
6 409
2 321
4 041
Tekkepõhis ed kulud
2006. a
2 367
2 974
102
2 097
144
1 305
Väljaminevad
rahavood 2007. a
2 783
3 137
2 834
6 653
2 377
4 163
Väljaminevad
rahavood 2006. a
2 669
2 974
102
2 193
144
1 360
Järgmis te perioodide
kas utus rendimaks ed
20 078
22 050
233 750
192 500
219 450
122 650
s h kuni 1 aas ta
2 677
2 940
8 500
7 000
7 980
4 460
1-2 aas tat
2 677
2 940
8 500
7 000
7 980
4 460
2-3 aas tat
2 677
2 940
8 500
7 000
7 980
4 460
3-4 aas tat
2 677
2 940
8 500
7 000
7 980
4 460
4-5 aas tat
2 677
2 940
8 500
7 000
7 980
4 460
üle 5 aas ta
6 693
7 350
191 250
157 500
179 550
100 350

Kok k u

377 336
57 560

20 860
8 989
21 947
9 442
810 478
33 557
33 557
33 557
33 557
33 557
642 693
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Tuhandetes k roonides

Kalamaja
põhik ool

Tallinna
Laagna
Gümnaas ium

Tallinna 32.
Kes k k ool

Tallinna
Kris tiine
Gümnaas ium

Pelgulinna
Gümnaas ium

Kok k u

Tööde teos taja: Vivatex Holding OÜ
Lepingu ajavahemik
PPP-projekti kajas tamine
Tekkepõhis ed kulud 2007
Tekkepõhis ed kulud 2006
Väljaminevad rahavood 2007
Väljaminevad rahavood 2006
Järgmis te perioodide
kas utus rendimaks ed
s h kuni 1 aas ta
1-2 aas tat
2-3 aas tat
3-4 aas tat
4-5 aas tat
üle 5 aas ta

Tuhandetes k roonides

09.11.06 09.11.06 09.11.06 09.11.06 09.11.06 09.11.36
09.11.36
09.11.36
09.11.36
09.11.36
kas utus rent kas utus rent kas utus rent kas utus rent kas utus rent
0
0
0
0
4 046
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 046
0
0
0
0
0
171 704
1 016
6 096
6 096
6 096
6 096
146 304

Tallinna
Nõmme
Gümnaas ium

371 800
2 200
13 200
13 200
13 200
13 200
316 800

Haabers ti
Vene
Gümnaas ium

384 750
6 750
13 500
13 500
13 500
13 500
324 000

Tallinna
S ik upilli
k es k k ool

300 533
5 273
10 545
10 545
10 545
10 545
253 080

Tallinna
Ühis gümnaas ium

374 535
12 915
12 915
12 915
12 915
12 915
309 960

Karjamaa
Gümnaas ium

4 046
0
4 046
0
1 603 322
28 154
56 256
56 256
56 256
56 256
1 350 144

Kok k u

Tööde teos taja: BCA Center OÜ
Lepingu ajavahemik
PPP-projekti kajas tamine
Järgmis te perioodide
kas utus rendimaks ed
s h kuni 1 aas ta
1-2 aas tat
2-3 aas tat
3-4 aas tat
4-5 aas tat
üle 5 aas ta

09.11.06 09.11.06 09.11.06 09.11.06 09.11.06 09.11.36
09.11.36
09.11.36
09.11.36
09.11.36
kas utus rent kas utus rent kas utus rent kas utus rent kas utus rent
156 325
925
5 550
5 550
5 550
5 550
133 200

324 900
5 700
11 400
11 400
11 400
11 400
273 600

265 050
4 650
9 300
9 300
9 300
9 300
223 200

304 200
1 800
10 800
10 800
10 800
10 800
259 200

290 700
5 100
10 200
10 200
10 200
10 200
244 800

1 341 175
18 175
47 250
47 250
47 250
47 250
1 134 000

Loopealse elamurajooni arendus
Tallinna Linnavolikogu 18.04.2002 otsusega nr 175 kinnitatud elamuehitusprogramm „5000 eluaset Tallinnasse” sätestab
eesmärgiks lahendada 5000 abivajaja, kellest enamus on sundüürnikud, leibkonna eluasemeprobleemid. Nimetatud
eesmärgi täitmise raames on Tallinna linn sõlminud Skanska EMV AS-iga koostöölepingu Loopealse elamurajooni
rajamiseks. Linn seadis kinnistutele erapartneri kasuks 30-aastaks hoonestusõigused. Erapartneri kohustuseks on ehitada
linna nõuetele vastavad munitsipaalkorterid ning andma need linnale rendile. Skanska EMV AS-il on lepinguperioodi
jooksul kinnistute korrashoiukohustus.
Hoonestusõiguse perioodi lõppedes võivad lepingupooled kokku leppida kinnistute võõrandamises erapartnerile. Juhul
kui kinnistute võõrandamise kokkulepet ei saavutata, on linn kohustatud Skanska EMV AS-i nõudmisel pikendama
hoonestusõiguse tähtaega ehitiste eeldatava püsimise aja lõpuni, kuid mitte kauemaks kui 99 aastat. Juhul kui kinnistut ei
võõrandata ja Skanska EMV AS ei esita ka hoonestusõiguse tähtaja pikendamise nõuet, tuleb linnal tasuda erapartnerile
kinnistutel asuvate ehitiste eest 2/3 hoonestusõiguse väärtusest.
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Tuhandetes kroonides
Tööde teostaja: Skanska EMV AS
Hoone, kelle bilansis
Maa, kelle bilansis
Lepingu ajavahemik
Investeeringu hinnanguline üldmaksumus
PPP-projekti kajastamine
Linna finantseeritavad investeeringud (teed, tänavad, trassid jne)
hinnanguline kogumaksumus
Tekkepõhised investeeringute kulud 2007. aastal
Investeeringute kulude rahavood 2007. aastal
Järgmiste perioodide kasutusrendimaksed
sh kuni 1 aasta
1-2 aastat
2-3 aastat
3-4 aastat
4-5 aastat
üle 5 aasta

Loopealse elamurajoon
Skanska EMV AS
Tallinna Elamumajandusamet
2007 - 2036
1 052 633
kasutusrent

70 000
40 047
37 754
13 316
28 182
28 745
29 320
29 907
923 163

Lisa 31. Potentsiaalne tulumaks dividendidelt
Gruppi kuulvatel äriühingutel on seisuga 31.12.2007 jaotamata kasumit kokku summas 420 749 tuhat krooni (31.12.2006:
463 015 tuhat krooni). Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis kaasneb kogu jaotamata kasumi
väljamaksmisel dividendidena on 88 357 tuhat krooni (31.12.2006: 101 863 tuhat krooni).
Potentsiaalse tulumaksu kohustuse arvestamisel on lähtutud eeldusest, et jaotatavad netodividendid ja nende maksmisega
kaasnev tulumaksu kulu kokku ei või ületada jaotuskõlbulikku kasumit seisuga 31.12.2007.

Lisa 32. Laenude tagatised ja panditud varad
Linna pangalaenude tagatiseks on linna eelarve laekumised.
Hansapank AS ja Nodic Investment Bank vahel sõlmitud arvelduskrediidilepingu tagatiseks on seatud kommertspant
kogu Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise AS vallasvarale. Pant seatakse esimesse järjekorda 10 000 tuhande krooni
suuruses summas ja suurendamine kuni 366 000 tuhande kroonini. Eespool nimetatud varad olid panditud ka seisuga
31.12.2007.
Hansapank AS-iga sõlmitud pikaajalise pangalaenu tagatiseks on panditud Eesti Haigekassa ja SA Tallinna Lastehaigla
vahel sõlmitavad terviseuuringute ja raviteenuste lepingutest tulenevad SA Tallinna Lastehaigla varalised õigused,
käibevara summas 2 421 tuhat krooni (31.12.2006: 6 473 tuhat krooni).
Kinnistutele Pärnu mnt 104 ja Hariduse 6/ Tõnismäe 5 on seatud esimesele järjekohale ühishüpoteek SEB Eesti
Ühispank AS kasuks hüpoteegisummaga 40 000 tuhat krooni, intressimääraga 8% aastas, kõrvalnõuete rahaline suurus on
8 000 tuhat krooni. Panditud vara soetusmaksumus on 57 180 tuhat krooni (31.12.2006: 57 180 tuhat krooni) ja
kogunenud kulum 17 631 tuhat krooni (31.12.2006: 14 772 tuhat krooni).

Lisa 33. Tehingud seotud osapooltega
Grupil on toimiv sisekontrollisüsteem (vt tegevusaruande punkt 1.2.4). Seotud isikutega tehtud tehinguid kontrollitakse
siseauditi praktiliste kontrolliprotseduuride käigus. Teenistusliku järelvalve teostamisel hinnatakse muuhulgas ametnike
tegevust lähtudes Korruptsiooni vastase seaduse nõuetest. 2007. aasta linna asutuste siseauditite käigus ei tuvastatud
tehinguid seotud isikutega, mille puhul oleks riigi või linna õigusaktides toodud nõudeid rikutud.
Gruppi kuuluvatel sihtasutuste ja äriühingute nõukogude ja juhatuste liikmetel ning nende lähedastel pereliikmetel
puudusid 2007. aastal tehingud, mida avalikustada käesolevas raamatupidamise aastaaruande lisas.
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Lisa 34. Bilansipäevajärgsed sündmused
Kohtuvaidlused
Eesti Haigekassa nõue
Kohtuvaidluses Eesti Haigekassa ning Tallinna Diagnostikakeskuse AS, Tallinna linna, Ida-Tallinna Keskhaigla AS vahel
langetas Harju Maakohus 2006. aasta aprillis otsuse, millega Eesti Haigekassa hagi rahuldati. Tallinna Diagnostikakeskuse AS tasus 2006. aastal Eesti Haigekassale kohtuotsusega väljamõistetud laenupõhiosa summas 9 541 tuhat krooni.
Viivise osas (4 281 tuhat krooni) esitati apellatsioonikaebus Riigikohtusse. Riigikohtu Tsiviilkolleegiumis vaadati kaebus
läbi 2007. aasta aprillis, kuid kohtuotsuse tegemine lükati edasi juunini. Riigikohtu Tsiviilkolleegium rahuldas
kassatsioonikaebuse ning saatis kohtuasja Harju Maakohtule uueks läbivaatamiseks. Aruande koostamise perioodil käivad
läbirääkimised Eesti Haigekassaga võimaliku kompromissi sõlmimiseks. Tallinna linn pakub kompromissi summaks
1 380 tuhat krooni, millest Tallinna linn tasuks 920 tuhat krooni ja Ida-Tallinna Keskhaigla AS 460 tuhat krooni.
Tallinna Diagnostikakeskus AS-i nõue
Tallinna Diagnostikakeskus AS esitas 2005. aastal endiste juhatuse ja nõukogu liikmete vastu nõude tekitatud kahju
sissenõudmiseks summas 4 200 tuhat krooni. 2007. aasta otsusega jättis Harju Maakohus hagi rahuldamata ning mõistis
kostjatele Tallinna Diagnostikakeskuse AS-ilt välja kohtukulud. Tallinna Diagnostikakeskuse AS esitas samal aastal
apellatsioonikaebuse Tallinna Ringkonnakohtule, kuna advokaadibüroo hinnangul on Harju Maakohus otsuse tegemisel ja
hagi rahuldamata jätmisel rikkunud oluliselt menetlusõiguse norme ning vääralt kohaldanud materiaalõigust, mis on
toonud kaasa ebaõige kohtulahendi. Tallinna Ringkonnakohtus toimus kohtuistung märtsis 2008. Tallinna Ringkonnakohus tegi otsuse, mille kohaselt endised juhatuse ja nõukogu liikmed võitsid Tallinna Diagnostikakeskuse AS-i. Kohus
leidis, et diagnostikakeskuse endised juhid ja nõukogu liikmed pole oma hoolsuskohustust rikkunud ja hagejale kahju
tekitanud.

Avaliku ja erasektori partnerlusprojektid
2008. aasta alguses kinnitas Raamatupidamise Toimkond uue juhendi RTJ 17 „Teenuste kontsessioonikokkulepped”.
Juhendit tuleb rakendada tagasiulatuvalt ka juba sõlmitud linna ja erasektori koostöölepingutele ning vajadusel teha
korrektuurid bilansilistes kohustustes 2009. aasta majandusaasta aruande koostamisel.
Kui linna PPP-lepingud kuuluvad ümberklassifitseerimisele, tuleb bilansis kajastada kohustust ja materiaalset põhivara
ehitus- või rekonstrueerimistööde õiglases väärtuses või vastavate tööde eest tasutavate maksete nüüdisväärtuses, juhul
kui see on madalam. Kuna koolide PPP-projekti maksetes kajastuvad ka koolihoonete opereerimis- ja muud täiendavad
teenused, tuleb need ehitus- ja rekonstrueerimistööde eest tehtavatest maksetest eristada ning kajastada kuluna teenuste
õiglases väärtuses (vt lisa 30).

Sademetevee kanalisatsiooni arenduskulude hüvitamine
Linna ja Tallinna Vesi AS-i vahel sõlmitud lepingu kohaselt on linnal alates 2008. aastast kohustus tasuda sademetevee
kanalisatsiooni arenduskulude eest igal aastal 62 540 tuhat krooni tingimusel, et Tallinna Vesi AS täidab kokku lepitud
sademetevee kanalisatsiooni projekteerimis- ja ehitustööde kava. Lepingust tuleneb linnale aastateks 2008-2011
tingimuslik kohustus kokku summas 250 160 tuhat krooni.
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Lisa 35. Konsolideerimata finantsaruanded
Konsolideerimata bilanss
Tuhandetes k roonides
Varad
Käibevara
Raha ja pangakontod
Finants inves teeringud
M aks u-, lõivu- ja trahvinõuded ning ettemaks ed
Laenunõuded
M uud nõuded ja ettemaks ed
Tuletis ins trumendid
Varud
M üügiootel põhivara
Käibevara kokku

Põhivara
Os alus ed s ihtas utus es
Os alus ed tütarettevõtjates ja s idus ettevõtjates
Pikaajalis ed finants inves teeringud
Pikaajalis ed maks u-, lõivu- ja trahvinõuded
Pikaajalis ed laenunõuded
Pikaajalis ed nõuded ja ettemaks ed
Kinnis varainves teeringud
M ateriaalne põhivara
Immateriaalne põhivara
Põhivara kokku
Varad k ok k u
Kohus tus ed
Lühiajalised kohustused
Võlad hankijatele
Võlad töövõtjatele
M uud kohus tus ed ja s aadud ettemaks ed
Eraldis ed
Laenukohus tus ed
Lühiajalised kohustused kokku

Pikaajalised kohustused
Võlad hankijatele
Pikaajalis ed kohus tus ed ja s aadud ettemaks ed
Laenukohus tus ed
Pikaajalised kohustused kokku
Kohus tus ed k ok k u
Netovara
Reservid
Risk imaandamise reserv
Ak umuleeritud ülejääk
Netovara k ok k u
Kohus tus ed ja netovara k ok k u

31.12.2007

k orrigeeritud
31.12.2006

579 481
65 000
458 787
3 280
207 107
19 289
267
87 524
1 420 735

767 609
106 847
307 787
4 166
183 054
11 700
1 068
12 037
1 394 268

136 639
1 606 750
3 967
208
1 187
35 175
1 372 575
14 231 858
9 060
17 397 419
18 818 154

136 639
1 732 930
7
57
5 597
0
1 604 221
13 310 358
11 490
16 801 299
18 195 567

329 789
253 172
135 141
6 847
214 991
939 940

207 403
169 629
125 114
20 433
249 343
771 922

0
407
1 938 918
1 939 325
2 879 265

1 627
1 331
1 755 117
1 758 075
2 529 997

0
18 044
15 920 845
15 938 889
18 818 154

1 800
11 786
15 651 984
15 665 570
18 195 567

Konsolideerimata bilanssi seisuga 31.12.2006 on korrigeeritud (vt selgitus lisa 1).
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Konsolideerimata tulemiaruanne
Tuhandetes k roonides
Tegevus tulud
M aks ud
M üüdud tooted ja teenus ed
Saadud toetus ed
M uud tulud
Tegevus tulud k ok k u
Tegevus k ulud
A ntud toetus ed
Tööjõukulud
M ajandamis kulud
M uud kulud
Põhivara amortis ats ioon ja ümberhindlus
Tegevus k ulud k ok k u
Aruandeperioodi tegevus tulem

2007

k orrigeeritud
2006

3 957 926
827 579
1 060 012
150 819
5 996 336

3 205 752
760 438
1 093 521
983 640
6 043 351

-582 781
-2 110 682
-2 210 751
-464 026
-988 850
-6 357 090

-524 401
-1 769 963
-1 948 416
-417 306
-965 898
-5 625 984

-360 754

417 367

-78 228
-15 705
35 158
801
-57 974

-57 783
-31 083
24 012
-131
-64 985

-418 728

352 382

Finants tulud ja -k ulud
Intres s ikulu
Tulem os alus telt
Tulu hoius telt ja väärtpaberitelt
M uud finants tulud ja -kulud
Finants tulud ja -k ulud k ok k u
Aruandeperioodi tulem

Konsolideerimata tulemiaruannet seisuga 31.12.2006 on korrigeeritud (vt selgitus lisa 1).
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Konsolideerimata rahavoogude aruanne (kaudsel meetodil)
Tuhandetes k roonides

k orrigeeritud

Rahavood põhitegevus es t
A ruandeperioodi tegevus tulem
Korrigeerimis ed
Põhivara amortis ats ioon ja mahakandmine
Kas um/kahjum põhivara müügis t, antud mitterahalis es t
s ihtfinants eerimis es t
Saadud s ihtfinants eerimine põhivara s oetus eks
Saadud mitterahaline s ihtfinants eerimine põhivara s oetus eks
Ebatõenäolis elt laekuvate laenude muutus
Käibevara netomuutus
Kohus tus te netomuutus
Rahavood põhitegevus es t k ok k u
Rahavood inves teerimis es t
Tas utud põhivara ees t (va finants inves teeringud ja os alus ed)
Laekunud põhivara müügis t (va finants inves teeringud ja os alus ed)
Tas utud finants inves teeringute s oetamis el
Laekunud finants inves teeringute müügis t
Tas utud os alus te omandamis el
Laekunud os alus te müügis t ja akts iakapitali vähendamis es t
Laekunud dividendid
Tagas i maks tud laenud
Laekunud intres s id ja muud finants tulud
Rahavood inves teerimis es t k ok k u
Rahavood finants eerimis tegevus es t
Laekunud võlakirjade emiteerimis es t
Tas utud võlakirjade lunas tamis el
Laenude tagas imaks ed
Tas utud kapitalirendi põhios a maks eid
Tagas i maks tud faktooringlepingute alus el
Laekunud põhivara s ihtfinants eerimine
M aks tud intres s id ja muud finants kulud
Ris kimaandamis e res ervi muutus
Rahavood finants eerimis es t k ok k u
Puhas rahavoog
Raha ja s elle ek vivalendid perioodi algul
Raha ja s elle ek vivalentide muutus
Raha ja s elle ek vivalendid perioodi lõpul

2007

2006

-360 754

417 367

988 850

965 898

-81 418
-91 020
0
-3 217
-133 109
197 732
517 064

-889 329
-174 409
-32 086
1 417
21 960
-10 141
300 677

-1 111 723
149 695
-629
97 810
-62 860
8 000
76 162
8 771
36 602
-798 172

-1 259 779
1 191 511
-193 984
96 920
-87 612
0
54 729
3 632
21 016
-173 567

399 990
-103 069
-85 781
-1 771
-59 920
74 314
-82 041
6 258
147 980

646 204
0
-298 288
-8 847
-74 666
54 757
-64 021
11 786
266 925

-133 128

394 035

777 609
-133 128
644 481

383 574
394 035
777 609

Konsolideerimata rahavoogude aruannet seisuga 31.12.2006 on korrigeeritud (vt selgitus lisa 1)
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Olulised mitterahalised tehingud
2007. aastal toimus kinnistute vahetustehing summas 25 000 tuhat krooni (2006: 1 500 tuhat krooni), mis on
rahavoogude aruandes elimineeritud ridadelt „Tasutud põhivara eest” ja „Laekunud põhivara müügist”.
Korrigeeriti IBRD laenunõuet summas 700 tuhat krooni, mis on rahavoogude aruandes elimineeritud ridadelt „Antud
laenud” ja „Käibevara netomuutus”. Laenunõudeid korrigeeriti korteriühistute suhtes, kellega ei olnud sõlmitud kokkuleppeid nimetatud kohustuse tasumiseks.
Korrigeeriti noteerimata aktsiate mitterahalist soetust summas 3 960 tuhat krooni, mis on rahavoogude aruandes
elimineeritud ridadelt „Tasutud finantsinvesteeringute soetamisel” ja „Käibevara netomuutus”.
2007. aastal vähendati osalust Tallinna Soojus AS-is summas 89 173 tuhat krooni, mille rahaline laekumine toimub
2008. aastal summas 54 000 tuhat krooni ja 2009. aastal summas 35 173 tuhat krooni. Seoses sellega on rahavoogude
aruandes elimineeritud ridadelt „Laekunud aktsiakapitali vähendamisest” ja „Käibevara netomuutus” summa 89 173 tuhat
krooni.

Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne

95

Konsolideerimata netovara muutuste aruanne
Tuhandetes k roonides

S aldo s eis uga 31.12.2005
A rves tus põhimõtete muutus te mõju eelmis te
perioodide tulemile
Vigade korrigeerimine
Korrigeeritud s aldo s eis uga 31.12.2005
Ris kimaandamis ins trumentide ümberhindlus
Põhivara ümberhindlus
(vas tavalt RRÜ §45 punkt 6)
Põhivara ümberhindlus (munits ipalis eerimine)
A ruandeperioodi tulem
S aldo s eis uga 31.12.2006
A rves tus põhimõtete muutus te mõju 2006. aas ta
tulemile
Korrigeeritud s aldo s eis uga 31.12.2006
Kas s ares ervi muutus
Ris kimaandamis ins trumentide ümberhindlus
Põhivara ümberhindlus
(vas tavalt RRÜ §45 punkt 6)
Põhivara ümberhindlus (munits ipalis eerimine)
A ruandeperioodi tulem
S aldo s eis uga 31.12.2007

Kas s aRis k ires erv maandamis e
res erv

Ak umuleeritud tulem

Kok k u

1 800

0

14 669 346

14 671 146

0
0
1 800
x

0
0
0
11 786

41 141
-67 452
14 643 035
0

41 141
-67 452
14 644 835
11 786

x
x
x
1 800

x
x
x
11 786

279 380
377 187
312 192
15 611 794

279 380
377 187
312 192
15 625 380

0
1 800
-1 800
x

0
11 786
x
6 258

40 190
15 651 984
1 800
0

40 190
15 665 570
0
6 258

x
x
x
0

x
x
x
18 044

68 092
617 697
-418 728
15 920 845

68 092
617 697
-418 728
15 938 889

Konsolideerimata netovara muutuste aruannet on seisuga 31.12.2005 ja 31.12.2006 korrigeeritud (vt selgitus lisa 1).
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Lisa 36. Konsolideerimisgruppi kuuluvad üksused
Käesolevas konsolideeritud aastaaruandes on rida-realt konsolideeritud järgmised linna valitseva mõju all olevad
sihtasutused ja äriühingud:
Bilans i näitajad s eis uga 31.12.2006

Varad

Kohustused

Omakapital

0
870
5 332

-878
-870
-5 041

2 587
1
30

1 709
1
321

33 097
443
1 011

220
430
124

32 877
13
887

27 815
13
226

100
100

2 499
890

-1 983
-778

18
-1

534
111

1 930
841

479
10

1 451
831

1 451
141

SA Tallinna Las tehaigla
SA Tallinna Tehnika- ja
Teadus kes kus
SA Tallinna
Hambapolikliinik

100

193 479

-188 200

-313

4 966

154 144

47 315

106 829

95 877

100

1 564

-1 544

15

35

613

294

319

280

100

77 353

-70 974

421

6 800

33 810

9 009

24 801

10 835

SA Tallinna Lauluväljak
SA Tallinna
Ettevõtlus inkubaatorid
Tallinna
A utobus s ikoondis e A S
Tallinna Trammi- ja
Trollibus s ikoondis A S
Tallinna Jäätmekes kus
AS
Tallinna Soojus A S
Tallinna Linnahalli A S
Termaki A utopargi A S
Ida-Tallinna Kes khaigla
AS
Lääne-Tallinna
Kes khaigla A S
Paljas s aare Sadam A S
Las namäe Töös tus park
AS
Tallinna
Diagnos tikakes kus A S

100

8 057

-6 985

64

1 136

4 199

707

3 492

0

100

2 358

-1 858

7

507

1 958

1 451

507

0

100

319 682

-395 996

-6 596

-82 910

444 845

282 575

162 270

162 270

100

180 520

-256 828

-4 348

-80 656

550 696

149 506

401 190

200 138

100
100
100
100

1 355
4 262
10 421
14 728

-528
-5 912
-11 147
-14 898

0
31 150
47
90

827
29 500
-679
-80

3 002
610 630
3 763
24 681

1 530
43 295
2 801
1 462

1 472
567 335
962
23 219

1 472
485 024
838
18 485

100

643 699

-626 881

-308

16 510

530 792

221 873

308 919

264 742

100
100

443 917
0

-457 391
-243

-466
1

-13 940
-242

373 939
174

148 404
16

225 535
158

225 535
158

100

16 315

-13 906

656

3 065

66 444

11 952

54 492

36 760

100

21 036

-35 034

-60

-14 058

105 581

92 525

13 056

13 658

lis a 35)

Kok k u

1 948 337 -2 097 875

Tulem

Tegevuskulud

100
100
100

Tallinna Linnavalits us (vt
SA Tallinna
Eluas emefond
SA Lutreola
SA Õpilas malev
Tallinna Vee-ettevõtjate
Järelvalve SA
SA In Commune Bonum

Finantstulud
ja -kulud

Tegevustulud

Osaluse bilansi-line
väärtus Tallinna
linna bilansis

Tulemiaruande näitajad 2006

Osaluse määr %

Tuhandetes k roonides

22 995 -126 543

2 946 593 1 015 978 1 930 615 1 545 718
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Varad

Kohustused

Omakapital

-1 098
-718
-5 763

1 517
1
21

419
1
-504

33 542
461
717

247
387
320

33 295
74
397

27 815
13
226

100
100

1 899
895

-1 899
-1 143

43
2

43
-246

2 472
932

977
5

1 495
927

1 451
142

100

248 264

-237 383

267

11 148

163 094

36 491

126 603

95 877

100

2 116

-2 124

19

11

923

443

480

280

100

91 706

-86 648

869

5 927

40 071

9 342

30 729

10 835

100

10 096

-10 128

103

71

4 559

996

3 563

0

100
100

7 294
4 060

-6 484
-716

23
0

833
3 344

1 680
3 729

339
385

1 341
3 344

0
0

100

381 835

-452 419

-11 741

-82 325

519 211

405 726

113 485

113 485

100

203 187

-288 378

-5 963

-91 154

582 105

266 203

315 902

228 058

100
100
100
100

522
35 944
11 065
15 514

-781
-4 577
-10 984
-15 092

1
833
0
37

-258
32 200
81
459

1 245
599 939
3 742
25 014

32
89 578
1 499
1 586

1 213
510 361
2 243
23 428

1 213
395 851
2 038
18 485

100

716 421

-712 232

-3 096

1 093

498 122

188 068

310 054

264 742

100

541 135

-548 206

-2 974

-10 045

404 922

188 485

216 437

216 437

100

0

-187

0

-187

176

5

171

171

100

4 654

-5 015

367

6

53 329

6 831

46 498

28 760

SA Tallinna Las tehaigla
SA Tallinna Tehnika- ja
Teadus kes kus
SA Tallinna
Hambapolikliinik

100

42 168
-37 883
2 324 731 -2 429 858

Tulem

Tegevuskulud

0
718
5 238

lis a 35)

Finantstulud
ja -kulud

Tegevustulud

100
100
100

Tallinna Linnavalits us (vt
SA Tallinna
Eluas emefond
SA Lutreola
SA Õpilas malev
Tallinna Vee-ettevõtjate
Järelvalve SA
SA In Commune Bonum

SA Tallinna Lauluväljak
SA Tallinna
Ettevõtlus inkubaatorid
SA Tallinn 2011
Tallinna
A utobus s ikoondis e A S
Tallinna Trammi- ja
Trollibus s ikoondis A S
Tallinna Jäätmekes kus
AS
Tallinna Soojus A S
Tallinna Linnahalli A S
Termaki A utopargi A S
Ida-Tallinna Kes khaigla
AS
Lääne-Tallinna
Kes khaigla A S
OÜ Vabadus e Väljaku
Parkimis maja (endine
Paljas s aare Sadam A S)
Las namäe Töös tus park
AS
Tallinna
Diagnos tikakes kus A S
Kok k u

Bilans i näitajad s eis uga 31.12.2007
Osaluse bilansi-line
väärtus Tallinna
linna bilansis

Tulemiaruande näitajad 2007

Osaluse määr %

Tuhandetes k roonides

-3 470
815
-23 141 -128 268

84 858
70 988
13 870
13 658
3 024 843 1 268 933 1 755 910 1 419 537
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Käesolevas konsolideeritud aastaaruandes on kajastatud kapitaliosaluse meetodil järgmised linna olulise mõju all olevad
sidusettevõtjad:

Nõmme Eraharidus e SA
Tallinna M atkamaja OÜ
Tallinna Prügila A S
Tallinna Ves i A S
Kok k u

50
40
35
34,7

Osaluse bilansiline
väärtus Tallinna
linna bilansis

Omakapital

Kohustused

18 749
15 066
3 683
500
399
101
259 685 165 087
94 598
2 471 782 1 319 292 1 152 490
2 750 716 1 499 844 1 250 872

0
29
10 951
312 872
323 852

19 035
15 279
3 756
291
219
72
258 593 158 261
100 332
2 559 192 1 324 872 1 234 320
2 837 111 1 498 631 1 338 480

Osaluse bilansiline
väärtus Tallinna
linna bilansis

Omakapital

Bilans i näitajad s eis uga 31.12.2007

Kohustused

Tulem

Finantstulud
ja -kulud

Tegevuskulud

6 104
-5 292
-738
74
1 552
-1 615
35
-28
109 113 -68 865 -13 500 26 748
820 772 -443 410 -99 522 277 840
937 541 -519 182 -113 725 304 634

Varad

Tulem

Tegevuskulud

Finantstulud
ja -kulud

-591
221
41
22
-6 958 38 100
-89 877 248 046
-97 385 286 389

Tulemiaruande näitajad 2007

Osaluse määr %

Tuhandetes k roonides

5 307
-4 495
1 037
-1 056
140 128 -95 070
693 224 -355 301
839 696 -455 922

Bilans i näitajad s eis uga 31.12.2006

Varad

50
40
35
34,7

Tegevustulud

Nõmme Eraharidus e SA
Tallinna M atkamaja OÜ
Tallinna Prügila A S
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Lisa 37. Eelarve täitmise aastaaruanne
Linna koondeelarve ja selle täitmine
Linna eelarve koostatakse alates 2004. aastast tekkepõhiselt ja alates 2007. aastast täies mahus ka toote- ehk
eesmärgipõhiselt. Tekke- ja tootepõhine eelarve kajastab linnavolikogu poolt linnavalitsusele antud volitusi koguda
tulusid ja võtta kohustusi kulutuste tegemiseks linnale pandud ülesannete täitmiseks ja eelarveaastaks määratud
eesmärkide saavutamiseks. Linna eelarve täitmise aruanne on koostatud lähtudes volikogu poolt kinnitatud
eesmärgipõhisest eelarvest, mistõttu ei ole see üheselt võrreldav raamatupidamise aruannetega, mis lähtuvad tehingute
majanduslikust sisust.
Tallinna linna 2007. aasta eelarve täitmise aruanne raamatupidamise aastaaruande koosseisus on esitatud linna
koondeelarve täitmisena, milles on agregeeritud kujul koondatud kogu eelarves ja eelarve täitmises sisalduv
finantsinformatsioon, mis esitatakse tulemi prognoosi ja eelarves kavandatud eesmärkide täitmiseks tehtavatest
majandustehingutest tulenevate bilansimuutuste prognoosi ning nende prognooside täitmise vormis.
Linna eelarve tulude koosseisus on maksutulud, lõivud, tulud kaupade ja teenuste müügist, kasum/kahjum vara
müügist, muud tulud ja finantstulud, samuti toetused riigilt ja muudelt institutsioonidelt ning rahvusvahelistelt
organisatsioonidelt ja ka saadud annetused.
Linna kulud on esitatud linna tegevusvaldkondade lõikes, mis sisaldavad vastavas valdkonnas linna asutuste
pakutavate toodete/teenuste kulusid ja linna asutuste ülalpidamiskulusid ning tööjõukulusid. Samuti on kulude
koosseisus eelarves kavandatud investeerimisprojektide mittekapitaliseeritav osa (sh käibemaksukulu) ja
amortisatsioonikulu. Muid mitterahalisi kulusid – ebatõenäoliseks hinnatavate nõuete kuluks kandmine, puhkuse
reservi muutus, kasum/kahjum valuutakursi muutustest jm, eelarves ei planeerita ja ei kajastata ka eelarve täitmises.
Eelarvelise bilansi muutustes on aktiva poolel kajastatud muutused rahas, nõuetes, finantsvarades ja
mittefinantsvarades. Mittefinantsvarade muutusena kajastub eelarves kavandatud investeerimisprojektide kapitaliseeritav osa, s.o põhivara soetus ja renoveerimine (v.a käibemaksukulu). Varade liikumist mitterahaliste tehingute
kaudu eelarves ei planeerita ja ei kajastata ka eelarve täitmises. Finantsvarade muutustes kajastuvad eeskätt osaluste
suurendamiseks ja vähendamiseks tehtavad rahalised sissemaksed ja väljamaksed. Passiva poolel on kajastatud
muutused kohustustes, laenukohustuses ja akumuleeritud tulemis.
Tallinna linna 2007. aasta eelarve kinnitati 2006. aasta detsembris (linnavolikogu 14. detsembri 2006 määrus nr 75).
2007. aastal võeti vastu kaks lisaeelarvet, esimene lisaeelarve juunis (linnavolikogu 21. juuni 2006 määrus nr 27) ja
teine lisaeelarve novembris (linnavolikogu 1. novembri 2006 määrus nr 32). Lisaks täpsustati eelarvet, lähtudes
linnavolikogu poolt antud volitusest, eelarveaasta jooksul linnavalitsuse korraldustega, millega jaotati riigieelarvest
eraldatud assigneeringud, annetused ja lepingute alusel Tallinna linnale eraldatud sihtotstarbelised eraldised linna
asutuste lõikes (linnavalitsuse korraldused 21. veebruarist 2007 nr 320-k, 4. aprillist 2007 nr 604-k, 20. juunist 2007 nr
1190-k, 17. oktoobrist 2007 nr 1802-k ja 27. detsembrist 2007 nr 2325-k) ja kanti 2006. eelarveaastast ülekantavad
kulud 2007. eelarveaastasse (linnavalitsuse 23. jaanuari 2002 määruse nr 11). Eelnimetatud linnavolikogu määruste ja
linnavalitsuste korralduste tulemusena moodustus lõplik linnaeelarve, mille täitmisest on toodud ülevaade
alljärgnevalt.
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Tabel 10 Linna 2007. aasta koondeelarve ja selle täitmine
EELARVELINE TULEM
Tuhandetes kroonides
TULUD
Riiklikud maksud
sh Üksikisiku tulumaks
Maamaks
Kohalikud maksud
sh Reklaamimaks
Tänavate sulgemise maks
Parkimistasu
Kaupade ja teenuste müük
Muud tulud
sellest Trahvid
Finantstulu
Tulud majandustegevusest
sellest Tulud haridusalasest tegevusest
Tulud transporditeenustelt
Üür ja rent
Saadud toetused
Vara müügi tulem
sh Vara müügi hind
Vara müügikulud
Müüdava vara jääkmaksumus
Dividendid
KULUD
Tegevuskulud
Valdkonniti *
Linna juhtimine ja tugiteenused
Haridus
Sotsiaalhoolekanne
Tervishoid
Kultuur
Sport ja vaba aeg
Noorsootöö
Heakord
Insenerivõrgud
Muud kommunaalkulud
Linnamajandus
Linnatransport
Linnaplaneerimine
Keskkonnakaitse
Teed ja tänavad
Ettevõtluskeskkond
Avalik kord
Muud tegevuskulud
Finantskulud
Reservfond
Jaotamata kulud toetuste ja sihtotstarbeliste eraldiste arvelt **
Investeeringuprojektide kulud
TULEM ENNE AMORTISATSIOONI
Amortisatsioon
EELARVE AASTA TULEM KOKKU

Kinnitatud
eelarve

Lõplik
eelarve

Täitmine

Täitmise
%

5 740 498
3 528 016
3 403 016
125 000
104 644
31 000
9 600
64 044
20 837
40 070
20 770
6 000
715 920
171 543
259 543
88 040
964 418
296 593
426 593
x
-130 000
64 000
5 253 420
4 940 184

6 087 793
3 681 127
3 552 227
128 900
125 800
32 500
12 000
81 300
21 600
49 955
28 907
30 102
773 600
205 861
262 034
89 977
1 131 954
197 493
276 593
x
-79 100
76 162
5 622 701
5 295 391

6 094 540
3 818 094
3 688 445
129 649
139 911
36 691
18 514
84 706
23 536
54 460
33 812
45 843
759 650
199 347
264 049
88 951
1 094 614
82 270
170 470
-467
-87 733
76 162
5 474 798
5 120 548

100,1
103,7
103,8
100,6
111,2
112,9
154,3
104,2
109
109
117
152,3
98,2
96,8
100,8
98,9
96,7
41,7
61,6

350 454
1 192 660
354 381
56 029
240 516
183 671
26 574
104 764
170 225
15 369
108 663
679 940
66 115
20 868
310 729
57 908
39 217

367 952
2 008 976
453 978
117 132
272 805
186 788
30 769
122 218
173 225
16 124
116 950
732 357
66 900
24 663
356 083
63 816
38 886

350 480
1 955 860
438 982
113 803
273 307
175 085
30 611
120 903
179 485
15 581
109 015
710 471
61 444
23 855
356 005
57 690
35 346

95,3
97,4
96,7
97,2
100,2
93,7
99,5
98,9
103,6
96,6
93,2
97
91,8
96,7
100
90,4
90,9

82 623
79 478
800 000
313 236
487 078
1 119 560
-632 482

82 623
63 146
x
327 310
465 092
1 184 930
-719 838

77 673
34 952
x
354 250
619 742
988 850
-369 108

94
55,4
x
108,2
133,3
83,5
51,3
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MUUTUSED EELARVELISES BILANSIS
Tuhandetes kroonides

Kinnitatud
eelarve

MUUTUS AKTIVATES
Muutus rahas
Muutus nõuetes
Muutus finantsvarades
Aktsiakapitali suurendamine
Aktsiakapitali vähendamine
Muutus mittefinantsvarades
Põhivara soetus ja renoveerimine
Amortisatsioon
Müüdava vara jääkväärtus
MUUTUS PASSIVATES
Muutus kohustustes
Muutus laenukohustustes
Muutus akumuleeritud tulemis

-325 400
16 620
67 620
-51 000
-163 726
1 085 834
-1 119 560
-130 000
-472 506
159 976
-632 482

Lõplik
eelarve

Täitmine

Täitmise
%

-569 489 -160 171
-43 000
-43 000
-35 713
-35 713
61 460
61 460
-97 173
-97 173
111 821
46 333
1 375 851 1 122 916
-1 184 930 -988 850
-79 100
-87 733
-536 381 -192 551
23 608
23 608
159 849
152 949
-719 838 -369 108

28,1
100
100
100
41,4
81,6
83,5
110,9
35,9
100
95,7
51,3

* Linna tegevusvaldkondade sisust ja tegevustest 2007. aastal annab ülevaate tegevusaruanne.
** Jaotamata kulude täitmine toetuste ja sihtotstarbeliste eraldiste arvelt kajastub vastava valdkonna kulude täitmises.
Tallinna linna üheks peamiseks eelarvepoliitiliseks eesmärgiks alates 2000-st aastast on olnud hoida tulem enne
amortisatsiooni positiivne. Linna 2007. aasta eelarve tulemiks enne amortisatsiooni kujunes 619 742 tuhat krooni, mis
on eelarvega kavandatust 33,3% enam. Linna tulud täideti üldmahus plaanipäraselt, seega tuleneb oodatust positiivsem
tulemus eeskätt linna säästlikumas tegevuses ja seeläbi kulude üldmahu täitmises planeeritust väiksemas mahus.
Olgugi, et eelarveaasta tulem kujunes negatiivseks mahus -369 108 tuhat krooni, osutus negatiivne eelarveaasta tulem
poole võrra väiksemaks kui prognoositud. Investeerimistegevuseks oli eelarves kavandatud kaasata võõrvahendeid ja
kasutada eelnevate perioodide rahajääki. Kuna muutused mittefinantsvarades osutusid väiksemateks, kui esialgselt
kavandatud, kasutas linn eelnevate perioodide rahajääki väiksemas mahus, s.o 28,1% ulatuses prognoositust.
Alljärgnevalt on esitatud lühiülevaade 2007. aasta eelarve tulemi kujunemist mõjutanud tulude ja tegevuskulude
eelarve täitmisest kui ka bilansimuutusi kaasatoonud investeerimistegevusest ja finantseerimistegevusest.

Tulud
2007. aasta eelarve tulude mahuks kinnitati 5 740 498 tuhat krooni, lisaeelarvetega suurenesid eelarve tulud
347 295 tuhat krooni ning lõplikuks eelarve tulude mahuks kujunes 6 087 793 tuhat krooni. 2007. aasta eelarve tulud
täideti kogumahus 100,1%, s.o summas 6 094 540 tuhat krooni.
Joonis 9 Tulude struktuur 2007. aasta eelarve täitmises
64,9%

2,0%

1,2%
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Riiklikud ja kohalikud maksud
Tulud majandustegevusest
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Muud (s.h. finantstulu)
Saadud toetused
Dividendid
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Maksutulud
Põhilise osa eelarve tuludest ehk 64,9% moodustasid maksutulud. Kokku saadi maksutulu 3 958 005 tuhat krooni.
Võrreldes kinnitatud eelarvega saadi maksutulusid 151 078 tuhat krooni ehk 4% enam. Riiklikud maksud moodustasid
maksutulude üldmahust 96,5% ja kohalikud maksud 3,5%. Maksutulude ületamisest moodustas tulumaks
136 218 tuhat krooni, maamaks 0,7 tuhat krooni ja kohalikud maksud 14 111 tuhat krooni.
Kavandatust suurem tulumaksu tulu on seletatav eelkõige majanduskasvuga kaasnenud linnaelanike sissetulekute
suurenemisest ja tööhõive kasvust. Maksu- ja Tolliameti andmetel suurenes tulu saajate keskmine arv Tallinnas
2007. aastal eelneva aastaga võrreldes 4,9 tuhande inimese võrra ning tulumaksu maksjate arv 11,6 tuhande inimese
võrra. Tulu saajate keskmine deklareeritud brutotulutulu kasvas keskmiselt 2,1 tuhat krooni kuus ehk 19,9%.
Kohalikest maksudest täideti üle eelarves planeeritud mahu enim tänavate sulgemise maksu, s.o summas 6 514 tuhat
krooni ehk 54,3% enam kui kavandatud. 2007. aastal oli tänavate sulgemisi rohkem kui esialgu prognoositud, mis on
selgitatav sellega, et algselt prognoositud ehitusturu kasvu langus teisel poolaastal ei avaldanud kohest mõju tänavate
sulgemiste arvule ega ajalisele kestvusele. Reklaamimaksu tulu saadi 4 191 tuhat krooni ehk 12,9% plaanitust enam.
Kuna 2007. aastal tõusis reklaamimaksu määr 5 kroonilt 6 kroonile m² kohta, võeti tulu kavandamisel arvesse ka
maksumäära tõusu võimalikku negatiivset mõju reklaamimahtudele, mis aga tegelikkuses ei omanud sellist mõju
reklaamitegevusele. Parkimistulu saadi 2007. aastal 3 406 tuhat krooni ehk 4,2% plaanitust enam. Ühelt poolt avaldas
sellele mõju 2007. aastal avaliku tasulise parkimisala laiendamine Tehnika tänava ja Kadrioru suunal ja teiselt poolt ka
linna parkimiskohtade kasutamise intensiivsuse kasv võrreldes algselt prognoosituga.
Kaupade ja teenuste müük
Tulu kaupade ja teenuste müügist saadi 23 536 tuhat krooni, s.o 1 936 tuhat krooni ehk 9% kavandatust enam.
Müügitulust moodustas hoonestusõiguse tasu 11 966 tuhat krooni ja riigilõiv11 560 tuhat krooni.
Muud tulud
Muid tulusid saadi 54 460 tuhat krooni, mis on 4 505 tuhat krooni ehk 9% kavandatust enam. Muude tulude ületamine
oli enim trahvide osas. Tulu trahvidest saadi 33 812 tuhat krooni, mis on 4 905 tuhat krooni ehk 17% planeeritust
rohkem. Kui vaadata trahvide struktuuri, siis saadi määratud trahvidest 27 268 tuhat krooni ühistranspordiseaduse
rikkumiste eest (põhiliselt piletita sõitmine ühistranspordis), 2 898 tuhat krooni liiklusseaduse rikkumiste eest
(põhiliselt keelatud kohtades parkimine), 1 095 tuhat krooni tarbijakaitse seaduse rikkumise eest ning 1 222 tuhat
krooni. Munitsipaalpolitsei Amet määras trahve heakorraeeskirjade ja jäätmeseaduse rikkumise eest kokku1 221 tuhat
krooni.
Finantstulu
Finantstulu teeniti 2007. aastal 45 843 tuhat krooni, mis on 15 741 tuhat krooni ehk 52,3% enam kui eelarvet
koostades kavandati. Plaanitust enam saadi finantstulu seoses linna hea likviidsusega kogu aasta vältel, mis võimaldas
aastaringselt paigutada vabu vahendeid finantsinstrumentidesse, samuti mõjutasid finantstulu kõrgemad rahaturu
intressid kui tulu prognoosimisel arvesse võeti. Finantstulu moodustas 0,8% eelarve tuludest.
Tulud majandustegevusest
Tulu majandustegevusest saadi 2007. aastal 759 650 tuhat krooni, s.o 13 950 tuhat krooni ehk 1,8% kavandatust
vähem. Tulu majandustegevusest moodustas 12,5% eelarve tuludest. Üheks põhjuseks tulude alatäitmisele oli linna
asutuste liialt optimistlik prognoos oma majandustegevuse kasvu ja sellest saadava tulu osas. Näitena võib tuua
Haridusameti, kes planeeris tulu kasvuks haridusalasest tegevusest võrreldes 2006. aasta tegeliku tuluga 26,8%,
kasvuks kujunes aga 22,8%.
Saadud toetused
Toetusi riigieelarvest ja välisabist saadi 2007. aastal 1 094 614 tuhat krooni, mis on 37 340 tuhat krooni ehk 3,3%
kavandatust vähem. Peamiseks põhjuseks nende tulude väiksemal täitmisel oli asjaolu, et mitmete välisrahastamisega
projektide realiseerimine lükkus edasi 2008. aastasse. Toetused moodustasid 18% eelarve tuludest.
Vara müük
Kasumit vara müügist saadi 82 270 tuhat krooni, mis on 115 223 tuhat krooni ehk 58,3% kavandatust vähem.
Põhjuseks miks linna vara müüdi oodatust vähem oli kinnisvaraturu jahtumine 2007. aastal. Seoses linna suhteliselt
hea finantsseisuga ei olnud otstarbekas müüa linna vara langeva turu olukorras, mis oleks sundinud müüma vara
madalama hinnaga, kui esialgselt kavandati. Varaobjektide müük toimub järgnevatel aastatel, võttes arvesse olukorda
kinnisvaraturul. Suuremad müüdud objektid 2007. aastal olid Pikk tn 33 kinnistu hinnaga 34 775 tuhat krooni,
Pikk tn 29/Lai tn 24 kinnistu hinnaga 18 725 tuhat krooni ja Pae tn 23d kinnistu hinnaga 15 211 tuhat krooni. Kasum
vara müügist moodustas 1,3% eelarve tuludest.
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Dividendid
Dividenditulu linna asutatud ja linna osalusega ettevõtetelt saadi 2007. aastal 76 162 tuhat krooni, s.o eelarves
kavandatud mahus. Dividenditulu saadi aktsiaseltsidelt Tallinna Vesi ja Tallinna Prügila.

Tegevuskulud
2007. aasta täpsustatud eelarve, s.o kinnitatud eelarve koos lisaeelarvetega, tegevuskulude mahuks oli 5 254 100 tuhat
krooni, millele lisandus 2006. aastast 2007. aastasse ülekantud kulusid summas 41 291 tuhat krooni. 2007. aasta
tegevuskulude täitmiseks kujunes 5 120 548 tuhat krooni, mis on 96,7% lõplikust eelarve mahust. 2007. aastal
kasutamata ja eelarves ülekantavaks määratud tegevuskulusid kanti 2008. eelarveaastasse üle summas 52 201,6 tuhat
krooni (Tallinna Linnavalitsuse 19.03.2008 korraldus nr 483-k).
Joonis 10 Tegevuskulude valdkondlik struktuur 2007. aasta eelarve täitmises

14,2%
39,1%
8,8%

0,5%
0,3%
0,6%
0,7%

7,1%
1,2%
1,2%

2,4%

2,2%
2,3%

Haridus
Sotsiaalhoolekanne
Linna juhtimine ja tugiteenused
Insenerivõrgud
Heakord
Linnamajandus
Ettevõtluskeskkond
Noorsootöö
Muud kommunaalkulud

3,6%

5,5%

7,0%

3,5%

Linnatransport
Teed ja tänavad
Kultuur
Sport ja vaba aeg
Tervishoid
Linnaplaneerimine
Avalik kord
Keskkonnakaitse

Investeerimistegevus
Linna investeerimistegevus on põhiliselt seotud mittefinantsvarade soetuse kui ka renoveerimisega. Mittefinantsvaraks
on põhiliselt kinnisvara, muu põhivara ja seadmed. Lisaks hõlmab linna investeerimistegevus ka linnale finantsvarade
soetamist osalusteks linna tütar- ja sidusettevõtetes.
2007. aasta eelarves nähti ette investeeringuprojekte mahus 1 399 071 tuhat krooni. Lisaeelarvetega suurendati
investeeringuprojektide mahtu 81 053 tuhande krooni võrra, lisaks suurenes maht toetuste arvelt riigieelarvest
21 651 tuhat krooni ning 2006. eelarveaastast 2007. aastasse ülekantud investeeringute võrra summas 201 386 tuhat
krooni. Seega kujunes 2007. aastaks ettenähtud investeeringuprojektide lõplikuks mahuks 1 703 161 tuhat krooni
(sellest kapitaliseeritav osa 1 375 851 tuhat krooni). 2007. aasta investeeringuprojekte täideti summas 1 477 166 tuhat
krooni, s.o 86,7%.
Lisaks suurendati linna transpordiettevõtete aktsiakapitali eelarves kavandatud mahus, s.o 61 460 tuhat krooni. Kokku
kujunes investeerimistegevuse mahuks 2007. aastal 1 538 626 tuhat krooni ehk 87,2% kavandatust. 2007. aastal
lõpetamata jäänud investeeringuprojekte jätkatakse 2008. aastal, mistõttu kanti nende teostamiseks ettenähtud
vahendid üle 2007. eelarveaastast 2008. eelarveaastasse summas 224 547 tuhat krooni.
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Tabel 11 Linna investeerimistegevus 2007. aastal
Valdkondlik jaotus

2007

2007

Täitmise

Ülekantud

lõplik
eelarve

täitmine

%

2008.
aastasse

Haridus

339 233

320 528

94,5

23 239

Kultuur ja muinsuskaitse

180 715

171 257

94,8

16 448

71 732

63 894

89,1

6 862

Sport ja noorsootöö
Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid

47 331

39 856

84,2

6 083

Heakord

168 342

109 872

65,3

30 588

Transport

14 107

524

3,7

10 607

Teed ja tänavad

716 287

608 949

85

104 324

Elamumajandus

79 397

75 852

95,5

3 118

Veemajandus

24 095

24 095

100

1 000

0

0

1 000

0

25 000

59 710

36 134

60,5

22 278

1 212

1 204

99,3

Valdkonnad kokku
Aktsiate ja osakute soetamine

1 703 161
61 460

1 477 166
61 460

86,7
100

224 547

Investeerimistegevus kokku

1 764 621

1 538 626

87,2

224 547

Ettevõtlus
Linnamajandus
Linna tugiteenused
Avalik kord ja turvalisus

Joonis 11 Investeerimisprojektide valdkondlik struktuur 2007. aasta eelarve täitmisel
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7,4%
Haridus
Heakord
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Linna tugiteenused
Veemajandus

Linna laenutegevus
Tallinna linna krediidireiting on A3 stabiilse väljavaatega (Moody's), alates 2007. aastast uuendatakse reitingut igaaastaselt.
Vastavalt valla- ja linnaeelarve seaduse § 8 lõikele 3 võib linn võtta laenu, kasutada kapitalirenti ja emiteerida võlakirju
linna arengukavas ettenähtud investeeringuteks.
2007. aasta finantseerimistehingute täitmise netomaht (võetavad laenud – laenude tagastamine ja kapitaliliisingu maksed)
oli 152 949 tuhat krooni, mis tähendab, et linna laenukohutused kasvasid aastaga 152 949 tuhat krooni. Linn emiteeris
2007. aasta eelarves ettenähtud investeeringute katteks pikaajalised võlakirjad mahus 25,56 miljonit eurot ehk
400 000 tuhat krooni tähtajaga 20 aastat, intressimarginaaliga 0,055%. Võlakirjade lunastamine toimub iga-aastaste
võrdsete maksetena, mis lõpevad aastal 2027. Emissiooni korraldajaks oli Dexia Banque Internationale, kes on
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korraldanud ka linna 2005. aasta võlakirjaemissiooni. Ka 2008. aastal on linnal eelarves ettenähtud investeeringute katteks
kavas kaasata võõrvahendeid mahus 500 miljonit krooni ehk 32 miljonit eurot.
2007. aastal moodustasid võlakohustuste tagasimaksetest suurema osa eelarvelaenude tagasimaksed summas
185 325 tuhat krooni ning Viru väljak 6 viimaste faktooringumaksete tasumine summas 59 920 tuhat krooni. Kapitaliliisingute tagasimaksed moodustasid võlakohustuste tagasimaksetest kokku 1 796 tuhat krooni.
Ülevaade linna laenudest
Ülevaate linna laenustrateegiast annab linnavolikogu kinnitatud eelarvestrateegia, mis on avalikustatud linna veebilehel.
Laenude võtmise ja võlakirjade emiteerimise eesmärgiks on olnud linna investeeringute stabiilsuse tagamine. 2007. aasta
lõpul oli linna eelarvest tagasimakstavaid võlakirju ja laene kokku üheksa (vt tabel 12). Linna laenuportfelli kaalutud
keskmine eluiga oli seisuga 31.12.2007 12,3 aastat.
Tabel 12 Linna laenuportfell seisuga 31.12.2007
Laenuandja/
emissiooni
korraldaja
SEB Eesti
Ühispank
Nordic
Investment Bank
Nordea Bank
Finland Plc
Hypovereinsbank
SEB Eesti
Ühispank
Svensk
Exportkredit
Dexia Banque
Svensk
Exportkredit
Dexia Banque

Laen/ Algus Lõpp
Maht
Valuuta
Maht
Põhiosa jääk
võlakiri
(tuhandetes)
(tuhandetes (tuhandetes
kroonides) kroonides)

Intressibaas

Marginaal

laen

2002

2008

205 700

EEK

205 700

22 852

6 k Euribor

0,60%

laen

2003

2021

20 000

EUR

312 932

174 810

6 k Euribor

0,15%

laen

2003

2021

10 000

EUR

156 466

87 405

6 k Euribor

0,20%

võlakiri

2004

2014

28 755

EUR

449 918

389 929

6 k Euribor 1

0,25%

laen

2005

2009

2 9190

EUR

45 674

22 837

6 k Euribor

0,20%

laen
võlakiri

2005
2005

2015
2015

22 369
6 391

EUR
EUR

350 000
99 997

350 000
99 997

3 k Euribor 2
6 k Euribor 3

0,09%
0,09%

võlakiri
võlakiri

2006
2007

2021
2027

41 300
25 564

EUR
EUR

646 205
603 124
6 k Euribor
400 000
400 000
6 k Euribor
Kokku:
2 150 955
Kaalutud keskmine marginaal:

0,07%
0,06%
0,12%

Tallinna linna võlakoormus
Vastavalt Valla- ja linnaeelarve seadusele ei tohi kõigi tagasimaksmata laenude, tasumata kapitalirendi maksete ja
emiteeritud võlakirjade ning muude rahaliste kohustuste kogusumma koos võetava laenu, kapitalirendi, emiteeritavate
võlakirjade ja muude rahaliste kohustustega ületada 60% selleks eelarveaastaks kavandatud eelarvetuludest, millest on
maha arvatud riigieelarvest ja muud sihtotstarbelised eraldised.
Tagasimakstavate laenusummade ja laenuintresside, kapitalirendi maksete ja kapitalirendi intresside ning võlakirjade
lunastamise kulude kogusumma ei või ületada ühelgi eelseisval eelarveaastal 20% laenu võtmise, kapitalirendi kasutamise
või võlakirjade emiteerimise eelarveaastaks kavandatud eelarvetuludest, millest on maha arvatud riigieelarvest tehtavad
sihtotstarbelised eraldised.
Eelnimetatud piiranguid ei kohaldata välisabi sildfinantseerimiseks võetavatele laenudele.
Linna võlakoormus ja selle prognoos edasisteks eelarveaastateks on toodud tabelis 12.

1

Intressibaas fikseeritud 28. märtsil 2006 intressiswapi lepinguga 5 aastaks tasemel 3,618%.

2

Intressibaas fikseeritud 28. märtsil 2006 intressiswapi lepinguga 5 aastaks tasemel 3,567%.

3

Intressibaas fikseeritud 28. märtsil 2006 intressiswapi lepinguga 5 aastaks tasemel 3,669%.
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Tabel 13 Linna võlakoormus ja selle prognoos 2007-2012
Tuhandetes kroonides

2007
täitmine

2008
eelarve

2009
prognoos

2010
prognoos

2011
prognoos

2012
prognoos

Tulud kokku

6 094 540

6 919 175

7 670 885

8 532 185

9 144 894

9 723 153

Sihtotstarbelised eraldised

262 680

275 814

289 605

304 085

319 289

335 253

5 831 860
247 151

6 643 361
213 992

7 381 280
227 947

8 228 100
250 612

8 825 605
284 794

9 387 900
319 177

77 673

113 655

113 900

115 600

126 800

136 700

324 824

327 647

341 847

366 212

411 594

455 877

5,57%

4,90%

4,60%

4,50%

4,70%

4,90%

2 879 265
2 153 909

3 166 917
2 440 917

3 439 970
2 713 970

3 690 358
2 964 358

3 906 564
3 180 564

4 088 387
3 362 387

Muud linna lühiajalised kohustused

724 949

725 000

725 000

725 000

725 000

725 000

Muud linna pikaajalised kohustused

407

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

49,40%

47,70%

46,60%

44,90%

44,30%

43,50%

Puhastulud
Võlakohustuste põhiosa tagastamine
Intresside tasumine ja muu finantskulu
Kokku põhiosa ja intressid
% puhastuludest
Võlakoormus aasta lõpu seisuga
Võlakohustuste põhiosa jääk

Võlakoormus (% puhastuludest)

Reservide ja reservfondi kasutamine
Eelarve tegevuskulude koosseisus planeeritakse erakorraliste kulutuste katmiseks linna reservfond, mis koosneb
linnavalitsuse reservfondist ja linnaosade valitsuste reservfondidest. Tallinna linna reservfondist vahendite eraldamise
aluseks on Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise kord (linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määrus nr 6).
Linna 2007. aasta eelarves kavandati linna reservfondi 39 478 tuhat krooni, millest 25 000 tuhat krooni oli linnavalitsuse
reservfond. Lisaeelarvetega suurendati linnavalitsuse reservfondi 4 000 tuhande krooni võrra.
Lisaks linna reservfondile on linna eelarves ettenähtud ka erinevad reservid ettenägematute kulude katteks, sh
kohtuvaidluste ja muude õiguslike vaidlustega seotud nõuete reserv, allahinnatavate nõuete reserv, varade ümberhindluse
reserv ja kaasfinantseerimise reserv, mis algselt moodustasid kogumahus 40 000 tuhat krooni ja mida lisaeelarvetega
vähendati summani 20 068 tuhat krooni.
Tabel 14 Reservide ja reservfondi kasutamine 2007. aastal
Tuhandetes kroonides

Kinnitatud
eelarve

Lõplik
eelarve

Tehtud
eraldised

39 478
25 000

43 078
29 000

29 356
15 360

Haabersti Linnaosa Valitsuse reservfond

1 820

1 820

Kesklinna Valitsuse reservfond

1 810

1 810

750
3 780

Linna reservfond, sh
Linnavalitsuse reservfond

Kristiine Linnaosa Valitsuse reservfond
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse reservfond

Jääk

Eraldiste
täitmine

Täitmise
%

13 722
13 640

28 815
15 032

98,2
97,9

1 820

0

1 784

98

1 733

77

1 732

99,9

750

750

0

750

100

3 780

3 780

0

3 780

100

Mustamäe Linnaosa Valitsuse reservfond

1 670

1 270

1 266

4

1 104

87,2

Nõmme Linnaosa Valitsuse reservfond

1 858

1 858

1 858

0

1 844

99,2

Pirita Linnaosa Valitsuse reservfond

749

749

749

0

749

100

Põhja-Tallinna Valitsuse reservfond

2 041

2 041

2 040

1

2 040

100

Reservid, sh

40 000

20 068

7 476

12 592

6 137

82,1

Kohtuvaidluste ja muude õiguslike vaidlustega
seotud nõuete reserv

20 000

10 000

731

9 269

731

100

Allahinnatavate nõuete reserv

10 000

6 000

4 646

1 354

3 789

81,6

Linna varaga seonduvate toimingute reserv

5 000

2 568

1 460

1 108

1 460

100

Kaasfinantseerimise reserv

5 000

1 500

639

861

157

24,6

79 478

63 146

36 832

26 314

34 952

94,9

Kokku
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2007. aasta suuremad eraldised Linnavalitsuse reservfondist olid: 1 000 tuhat krooni Kultuuriväärtuste Ametile Tallinna
Loomaaias toimunud põlengus hävinud ekspositsiooni taastamise kulude katteks, Spordi- ja Noorsooametile 1 000 tuhat
krooni Audentese Ülikooli Võrkpalliklubi esindusmeeskonna SELVER TALLINN toetamiseks ja 1 600 tuhat krooni
Tallinna Linnahalli Jäähalli kulude katmiseks. Linnaosadele eraldati täiendavateks heakorratöödeks 2 082 tuhat krooni
ning Põhja-Tallinna Valitsusele 1 400 tuhat krooni lammutustööde teostamiseks Kopli liinidel, vältimaks edaspidiseid
põlenguid ning inimohvreid.
Linnavalitsuse reservfondist tehti eraldisi linna ettenägematute kulude katteks 9 410 tuhat krooni ehk 61% ja eraldisi
välistele osapooltele tehti summas 5 950 tuhat krooni ehk 39% eraldistest. Mittetulundusühingutele tehti eraldisi nii nende
tegevuse toetamiseks 2 896 tuhat krooni, mitmesuguste ürituste korraldamiseks 1 353 tuhat krooni ja nende liikmeteks
olevate sportlaste autasustamiseks 1 129 tuhat krooni. Välistele osapooltele tehti eraldisi ka ravitoetuseks 152 tuhat krooni
ja politseinikele vormiriietuse, erivahendite ja alkomeetrite soetamiseks 420 tuhat krooni.
Linnaosade valitsuste reservfondidest tehti 2007. aastal eraldisi kokku summas 13 996 tuhat krooni, suurima osakaaluga
olid eraldised kultuuriürituste, spordiürituste ja vaba aja sisustamise kuludeks, mittetulundusühingute tegevuse
toetamiseks, hoonete, rajatiste ja ruumide korrastamiseks.
Alljärgnevad tabelid annavad ülevaate linna reservfondist tehtud eraldistest linna tegevusvaldkondade lõikes.
Tabel 15 Linnavalitsuse reservfondist tehtud eraldised
Valdkond

Haridus
Kultuur
Sport ja vaba aeg
Sotsiaalhoolekanne
Tervishoid
Juhtimistugi
Avalik kord
Heakord
Linnamajandus
Transport
Kokku

Eraldatud
(tuhandetes
kroonides)

Täitmine
(tuhandetes
kroonides)

500
2 431
5 440
199
250
287
659
3 894
1 400
300
15 360

500
2 422
5 426
199
250
287
659
3 892
1 397
0
15 032

%

100
99,6
99,7
100
100
100
100
100
99,8
0
97,9

Tabel 16 Linnaosade valitsuste reservfondidest tehtud eraldised
Valdkond

Haridus
Noorsootöö
Kultuur
Sport ja vaba aeg
Sotsiaalhoolekanne
Tervishoid
Juhtimistugi
Avalik kord
Heakord
Linnamajandus
Transport
Kokku

Eraldatud
(tuhandetes
kroonides)
364
1 789
3 666
2 296
890
16
2 414
304
1 344
884
28
13 996

Täitmine
(tuhandetes
kroonides)
364
1 767
3 664
2 296
878
16
2 373
304
1 344
749
28
13 783

%

100
98,8
99,9
100
98,6
100
98,3
100
100
84,7
100
98,5

Muude ettenägematute kulude katteks moodustatud reservidest tehti eraldisi kokku 7 476 tuhat krooni, millest:
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1) kohtuvaidluste ja muude õiguslike vaidlustega seotud nõuete reservist eraldati 2007. aastal 731 tuhat krooni
kohtumääruste täitmiseks ja õigusabiks;
2) linna kaasfinantseerimise reservist eraldati 2007. aastal 639 tuhat krooni välisrahastusega projektist „Eakate uuendatud
hooldus ja ravi – eeskujuks teistele” tulenevate täiendavate kulude linnapoolseks osaluseks ja projekti „REBECEE”
Tallinna elamumessi korraldamise omaosaluse katteks;
3) linna varaga seonduvate toimingute reservist eraldati 2007. aastal 1 460 tuhat krooni sissemakse tegemiseks Tallinna
Linnahalli AS-i aktsiakapitali ja OÜ Vabaduse väljaku Parkimismaja osakapitali ning Tallinna linna ja Tallinna
Trammi- ja Trollibussikoondise AS vahel sõlmitud linnavara müügilepingust tuleneva notaritasu kulude katteks;
4) allahinnatavate nõuete reservist eraldati 2007. aastal 4 646 tuhat krooni transpordiameti ebatõenäoliselt laekuvate
trahvinõuete allahindamiseks ja kuludesse kandmise katteks.

Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne

109

4.

Audiitori järeldusotsus Tallinna Linnavolikogule
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5.

Allkirjad majandusaasta aruandele

Tallinna Linnavalitsus on koostanud Tallinna linna 31.12.2007. aastal lõppenud majandusaasta aruande, mis koosneb
lühiülevaatest, tegevusaruandest, grupi konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandest, audiitori järeldusotsusest
grupi konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande kohta, eelarve täitmise aastaaruandest, audiitori järeldusotsusest
eelarve täitmise aastaaruande kohta, reservfondi kasutamise aruandest ja ülevaatest linna enamusosalusega äriühingute
ning linna poolt asutatud sihtasutuste ja mittetulundusühingute majandustegevusest.
Tallinna Linnavolikogu on majandusaasta aruande kinnitanud ning Rahandusministeeriumile ja Harju Maavalitsusele
esitamiseks heaks kiitnud.
Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2008 määrus nr 25.
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