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1. ÜLEVAADE LINNA 2020. AASTA EELARVEST
1.1

Üldine majanduskeskkond

2019. aastal on Eesti majanduskasv näidanud stabiliseerumise märke, aga väljavaated tuleviku
majanduskasvu osas näitavad aeglustumist. Kui eelnevatel aastatel oli Eesti majanduse
reaalkasv aasta baasil 1,6-4,8%, siis 2019. aasta II kvartalis oli SKP reaalkasv eelmise aasta
sama perioodiga võrreldes 3,6%. Rahandusministeeriumi suvise majandusprognoosi kohaselt
kasvab Eesti majandus 2019. aastal 3,3%, mis on oluliselt kõrgem kui Euroopa Liidu
keskmine näitaja. 2020. aastaks ja 2021. aastaks prognoositakse majanduskasvuks vastavalt
2,2% ja 2,6%, kuid senise välisnõudluse ja investeeringute asemel saab peamiseks kasvu
veduriks sisetarbimine.
Lisaks üldisele majanduskasvule mõjutab Tallinna linna majanduslikku olukorda ka
linnaelanike, eelkõige tulusaajate, arvu muutus. 2019. aasta 1. oktoobri seisuga elas Tallinnas
rahvastikuregistri andmetel 443 tuhat inimest ja aasta algusest on linna elanikkond kasvanud
4,2 tuhande inimese võrra. Eelmise aasta lõpuga võrreldes on tulu saanud isikute arv
Tallinnas kasvanud 543 inimese võrra.

1.2

Eelarve üldnäitajad

Eelarve eelnõu kohaselt on linna 2020. aasta eelarve sissetulekute ja väljaminekute
kogumahuks 822 911 071 €, mis on 61 652 087 € ehk 8,1% enam kui 2019. aasta esialgses
eelarves kavandatud.
Linnaeelarve üheks olulisemaks alusdokumendiks on linna eelarvestrateegia. Tallinna
eelarvestrateegias aastateks 2020-2023 on sätestatud linna peamisteks eelarvepoliitilisteks
eesmärkideks:
 hoida strateegia perioodil põhitegevuse kulude kasv alla põhitegevuse tulude kasvu;
 hoida linna võlakoormus mõõdukal tasemel;
 tagada igal aastal linna eelarve positiivne põhitegevuse tulem vähemalt mahus, mis katab
võlakohustuste põhiosa tagasimaksed ja intressikulu;
 tagada ja säilitada likviidsus, mis tagab katte vähemalt linna kahe nädala kulutustele.
Linna eelarvepoliitilised eesmärgid lähtuvad eeldusest, et linna finantshaldus peab olema
usaldusväärne, seadustest ja linna õigusaktidest tulenevatele nõuetele vastav ning linna
eelarvepoliitika jätkusuutlik ning tõhus.
Eelarves kavandatu kohaselt kasvavad põhitegevuse tulud 5,6% ning põhitegevuse kulud 3,8%.
2020. aasta eelarve tegevustulemiks kujuneb kavandatu kohaselt 94 miljonit eurot, laenude
teenindamise kulud on 2020. aastal 23,3 miljonit eurot (sealhulgas 4 miljonit eurot
intressikuludeks ja 19,3 miljonit eurot linna laenude ja võlakirjade põhiosa tagasimakseteks).
2020. aasta likviidsuspuhvriks on kavandatud ligikaudu 50 miljonit eurot, mis on piisav varu
linna kolme nädala kulutuste katmiseks.
Lisaks sätestab kohaliku omavalitsusüksuse finantsjuhtimise seadus (KOFS) nõude, mille
kohaselt peab omavalitsusüksuse ja tema arvestusüksuse oodatav põhitegevuse tulemi väärtus
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olema aruandeaasta lõpu seisuga null või positiivne. Eelarve eelnõu kohaselt kujuneb linna
põhitegevuse tulemiks 2020. aastal 100,4 miljonit eurot.
Linna investeeringute finantseerimiseks kavandab linn 2020. aastal võõrkapitali kaasata kuni
35 miljonit eurot, millega koos kujuneks linna arvestuslikuks netovõlakoormuseks 2020. aasta
lõpuks 23%. Linna arvestusüksuse netovõlakoormus jääb 2020. aasta arvestuses tasemele 28%.
Seega jäävad nii linna kui ka linna arvestusüksuse netovõlakoormuse tasemed seadusega
lubatud 60% piiresse.
Tulud
Linna 2020. aasta tulude üldmahuks kavandatakse 772 592 521 €. Tuludest moodustavad
maksutulud 68%, sh riiklikud maksud 66% ja kohalikud maksud ligi 2%.
Linna peamisteks tuludeks on üksikisiku tulumaks summas 486 000 000 €, riigilt ja muudelt
institutsioonidelt saadavad toetused 135 589 898 €, linna asutuste kaupade ja teenuste müügist
saadav tulu 87 911 919 €, maamaks 25 795 000 € ja saadav välisrahastus 11 737 394 €.
Tulumaksu kasvuks võrreldes 2019. aasta esialgse eelarvega on kavandatud 10,7%. Tulumaksu
olulisemateks kasvuteguriteks on keskmise palga ning tulu saajate arvu kasv. Eeldatavalt
kasvab 2020. aastal tulusaajate arv enam kui tuhande inimese võrra ning keskmine
deklareeritud brutotulu ühe tulu saaja kohta keskmiselt 5-7%. Lisaks mõjutab 2020. aasta
tulumaksu laekumist kohalikele omavalitsustele tulumaksu tulu eraldamise määra tõus 11,93%lt 11,96%-le. Maamaksutulu jääb võrreldes käesoleva aastaga samale tasemele. Tulu kohalikest
maksudest kavandatakse 2020. aastal kokku summas 12 650 000 €, millest üle poole
moodustab parkimistasu. Kohalike maksude osatähtsus linna tuludes on jätkuvalt madal,
moodustades vaid ligi 2% eelarve tulude kogumahust.
Tulud kaupade ja teenuste müügist moodustavad 2020. aastal 87 911 919 € ehk 11,4% eelarve
tulude mahust. 2019. aasta esialgse eelarvega võrreldes kasvab tulu kaupade ja teenuste
müügist 6,7%.
2020. aastal on kavandatud linnavara müügist kokku 1 683 800 €. Oodatav dividenditulu linna
osalusega aktsiaseltsidelt (s.o AKTSIASELTS TALLINNA VESI, aktsiaselts Tallinna Soojus
ja AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus) moodustab 9 600 000 €. Saadavatest toetustest
moodustavad eraldised riigilt ja muudelt institutsioonidelt 135 589 898 € ning välisrahastus
11 737 394 €. Riigieelarvelised vahendid kasvavad põhiliselt seoses oodatava õpetajate palkade
kasvuga ja sellest tulenevalt hariduskuludeks eraldatavate vahendite kasvuga. Välisrahastus
kahaneb tulenevalt Euroopa Liidu 2014-2020 eelarveperioodi lõppemisest. Euroopa Liidu
2014-2020 eelarveperioodi toetuste arvelt viiakse ellu põhiliselt teede ja tänavate
rekonstrueerimise ning kergliiklusteede ehitamise projekte.
Muude tulude, s.o trahvitulud, lõivud, loodusvarade kasutustasu, finantstulu jm osatähtsus
moodustab eelarve tuludest kokku alla 1%.
Kulutused
Tegevuskuludeks on Tallinna linna 2020. aasta eelarves kavandatud 648 099 333 €, mis on
6,8% enam kui 2019. aasta esialgses eelarves.
Linnakassa tulude ja omatulude arvelt kaetavatest tegevuskuludest on suurima osakaaluga
haridusvaldkonna kulud 40,6%, järgnevad linnatranspordi kulud 13,1% ning
sotsiaalhoolekande ja tervishoiu valdkonna kulud 10,3%, mis kokku moodustavad 64% kulude
kogumahust.
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Enamus linna tegevuskuludest (s.o 67,2%) kaetakse linnakassa tulude arvelt. Linna asutuste
omatulude arvelt kaetakse kulusid 13,4% ulatuses. Ülejäänud osa moodustavad tegevuskulud,
mis kaetakse riigilt ja muudelt institutsioonidelt saadavate sihtotstarbeliste toetuste ning
välisrahastuse arvelt (s.o 19,4%), millest omakorda enamuse moodustavad üldhariduskoolide
õpetajate töötasud ning riiklik toimetulekutoetus.
Investeerimistegevuseks on 2020. aasta eelarve eelnõus ette nähtud vahendeid kokku
140 724 921 €. Investeeringutest kuni 84,5% (sõltuvalt kaasatavast võõrfinantseerimisest)
kaetakse linnakassa vahendite arvelt. Välisrahastus moodustab investeeringute katteallikatest
6,3% ning riigieelarve eraldised 8,9%. Investeeringutest on valdkondlikult suurima osakaaluga
haridusvaldkond 35,2%, teed ja tänavad 29,4% ning kultuurivaldkond 13,7%, mis kokku
moodustavad 78,3% investeeringute kogumahust.
Ülevaade olulisematest tegevustest linna tegevusvaldkondade lõikes
Järgnevalt on esitatud ülevaade Tallinna arengukavast 2018–2023 ja muudes linna
arengudokumentides kajastatud eesmärkide täitmiseks eelseisval eelarveaastal kavandatavatest
tegevustest.
Linna elanike ja kogukondade kaasamiseks linna juhtimisse on kavas arendada linna positiivse
programmi raames kaasava eelarve projekti, mida on kavas rakendada eelolevate aastate
eelarvete koostamisel. Projekti ettevalmistusteks on ette nähtud 20 000 €.
Linna erinevate tegevusvaldkondade töötajate ja teenistujate palkade korrigeerimiseks, lähtudes
palga- ja tööjõuturul toimuvatele muutustele on vastavalt linna eelarvestrateegiale aastateks
2020-2023 kavandatud palga korrektsiooni reserv summas 5 miljonit eurot.
Haridusvaldkonna tegevuskuludeks on kavandatud kokku 262 808 679 €, mis on üle 8 miljoni
euro, so 3,2% enam kui 2019. aastal.
Keskmiselt 21 000 lapsele linna lasteaedades on toidukulude katmiseks linna kehtestatud
piirmäära ulatuses 2020. aasta eelarvesse kavandatud 5,9 miljonit eurot. Täiendavad vahendid
nähakse ette uuest õppeaastast eralasteaedades käivate Tallinna laste toidukulude osaliseks
katmiseks linna poolt kehtestatud piirmääras.
Senisest enam pööratakse tähelepanu koolikiusamise ennetus- ja sekkumisprogrammide
rakendamisele koolides.
Üldhariduskoolidele nähakse ette täiendavad vahendid haridustehnoloogide ja koolide
raamatukogude töötajate töötasude korrigeerimiseks alates 1. jaanuarist 2020. Laste
liikumisharjumuste suurendamiseks luuakse täiendavaid tingimusi koolimajades ja õuealadel.
Alustatakse õpilaste jaoks ettevõtlikkuspädevust arendava keskkonna loomist, mis toetab
ettevõtlusalase terminoloogia kasutamist, sotsiaalse pädevuse, suhtluspädevuse ja
matemaatikapädevuse arengut. Tallinna päeva puhul viiakse läbi Tallinna teemalise etteütluse
kirjutamine kuni 2000 kirjutajale.
Tallinna Õppenõustamiskeskus avab uue filiaali 2020. aasta sügisel valmivas Tallinna Tondi
Põhikooli uues hoones.
Hariduse valdkonna investeeringute mahuks kavandatakse kokku 49 590 484 €, mis on 10,1%
enam kui 2019. aastal. Prioriteediks on haridusasutuste hoonete renoveerimise ja
kaasajastamise jätkamine ning erivajadustega lastele sobiliku keskkonna loomine.
2020. aastal valmib Tallinna Tondi Põhikooli uus hoone, arvestades sealsete õpilaste
erivajadusi. Alustatakse Tallinna Arte Gümnaasiumi renoveerimistöödega, mille käigus
uuendatakse kooli õpikeskkond, laiendatakse koolisööklat ja luuakse uusi sportimisvõimalusi,
samuti algavad Lasnamäe Põhikooli renoveerimistööd kooli ruumide kaasaajastamiseks, et luua
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erivajadustega õpilastele sobilik õpikeskkond. Jätkatakse Tallinna Mustjõe Gümnaasiumi ja
Tallinna Nõmme Gümnaasiumi spordihoone projekteerimistöödega ning alustatakse ehitust.
Jätkatakse Tallinna Heleni Kooli ja Tallinna Tõnismäe Reaalkooli renoveerimistöödega.
Alustatakse Mustamäe Laste Loomingu Maja uue hoone projekteerimist ja Põhja-Tallinna
linnaosa põlvkondade maja ehitust. Haridusasutuste remonttööde ja soetuste reserviks on
kavandatud kokku 2 250 000 €, mille arvelt on võimalik katta väiksemamahulisi töid paljudes
haridusasutustes.
Koolieelsete lasteasutuste remonttöödeks ja soetusteks kavandatakse kokku 11 529 320 €.
Alustatakse Järveotsa tee 33 hoone rekonstrueerimisega 12-rühmaliseks lasteaiaks. Teostatakse
Tallinna Padriku Lasteaia hoone laienduse projekteerimine. Lasteaedade remonttööde ja
soetuste reserviks kavandatakse kokku 10 000 000 €, so vahendid lasteaedade remonttöödeks
ja soetusteks ning territooriumide korrastamiseks (sh piirdeaiad, välisvalgustus, krundisisesed
teed ja parkimisplatsid).
Kultuurivaldkonna tegevuskuludeks on planeeritud 27 506 710 €, mis on 2 miljonit eurot ehk
8,1% enam kui 2019. aastal.
Jätkatakse eesti rahvuskultuuri ja rahvusvähemuste kultuuride edendamist, Tallinna kultuurielu
tähtsündmuste toetamist ning linna kultuuriasutuste arendamist. 2020. aastal meenutatakse
erinevate sündmustega eesti kultuuriloolisi suurkujusid. Tähistatakse ühe silmapaistvaima
ooperilaulja ja näitleja Georg Otsa 100. sünniaastapäeva ja mitmekordse Nobeli
kirjandusauhinna kandidaadi ning aastast 1998 Tallinna vapimärgi kavaleri Jaan Krossi
100. sünniaastapäeva. Toimub Linnateatri üheteistkümnes rahvusvaheline teatrifestival
Talveöö Unenägu, mille keskmeks on prantsuse teater ja lavastaja Peter Brook. Suvised
Tallinna merepäevad on pühendatud 40 aasta möödumisele Tallinna Olümpiapurjeregatist.
Birgitta festival toob uue kunstilise juhi Dmitri Bertmani eestvedamisel Tallinnasse erakordse
tantsukompanii NoGravity Itaaliast. Jätkuvalt toetakse Tallinna tunnusfestivali Jazzkaar,
linnafestivali Tallinn Music Week ja teatrifestivali „Kuldne Mask Eestis“. Tehakse
ettevalmistusi Tallinna kui rahvusvahelise purjeõppeassotsiatsiooni Sail Training International
korraldatava purjelaevade avamereregati The Tall Ships Races 2021 vastuvõtusadama
programmi ja tegevuste käivitamiseks. Jätkatakse kultuurimälestiste restaureerimise toetamist.
Muinsus- ja miljööalade kaitseks ning kultuuriväärtuslike objektide täiendavaks tähistamiseks
on ette nähtud 206 260 € ning kirikurenessansi programmi jätkamiseks ja muudeks
restaureerimisteks 1,2 miljonit eurot.
Kultuurivaldkonna investeeringute mahuks kavandatakse kokku 19 319 363 €.
Jätkub Tallinna Loomaaeda uue unikaalse atraktsiooni "Pilvemets" loomine eesmärgiga
suurendada külastatavust madalhooajal läbi uue rahvusvaheliselt atraktiivse pereatraktsiooni
rajamise. Koostöös Tallinna Loomaaia Sõprade Seltsiga on loodud uue ekspositsiooniala Tiigriorg – kontseptsioon ning valminud on ameerika zoo-disainerite poolt loodud eskiis.
2020. aastal on kavas lõpule viia projekteerimistööd ning alustada ehitust. Salme
Kultuurikeskus renoveeritakse ning kohandatakse Tallinna Linnateatri vajadusteks ajaks, kui
koostöös riigiga algab linnateatri vanalinna kvartali hoonestu arendamine Laia ja Aida tänava
vahelisel alal koos Põrgulava laiendusega. Tallinna Botaanikaaias rekonstrueeritakse
palmimaja ja alustatakse uue majandushoone ehitustöödega. Jätkatakse botaanikaaia
vetesüsteemi ja väliekspositsiooni (alpinaarium, rosaarium, salikaarium) rekonstrueerimisega
ning alustatakse kompostimisväljaku projekteerimisega. Kavandatud on nelja mälestusmärgi –
G. Ots, K. Päts, J. Kross ja S. Dovlatov – projekteerimine ning G. Otsa ja J. Krossi
mälestusmärgi püstitamine. Jätkatakse Mustpeade Maja restaureerimistöödega. Teostakse
remonttöid Vene Kultuurikeskuses, Tallinna Keskraamatukogu ja Tallinna Linnamuuseumi
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filiaalides ning muudes kultuuri valdkonna asutustes. Sihtasutusele Tallinna Lauluväljak
nähakse ette toetus lauluväljaku kassade ja piirdeaia uuendus- ja parendustöödeks (sh
meenekioski ehitamiseks).
Spordi, vaba aja ja noorsootöö valdkonna tegevuskuludeks on kavandatud 21 893 378 €, mis
on 7,1% enam kui 2019. aastal.
Keskendutakse tänapäevaste võimaluste loomisele linlastele liikumisharrastusega
tegelemiseks. Jätkatakse sportimisvõimaluste pakkumist ja uute loomist ning laste ja noorte
sporditegevuse toetamist. Jätkuvalt toetatakse erinevaid spordiprojekte ja –ühendusi,
eraspordibaase ning spordikalendris kindla koha leidnud rahvusvahelisi spordivõistlusi, mis
tutvustavad ja rikastavad Tallinna spordielu ning võimaldavad Tallinnal olla spordielu
keskpunktiks. Tähelepanu pööratakse terviseliikumisele, toetades võistlussarja „Tallinn
liigub!“ ja noorsportlaste terviseuuringuid.
Noorsootöö valdkonnas pakutakse pidevalt arenevate noorsootööasutuste kaudu noortele
mitmekesiseid teenuseid ja programme, sh mobiilne noorsootöö, hõivamata ja töötutele
noortele mõeldud teenused, ülelinnalised vaba aja programmid ja virtuaalne noorsootöö. Läbi
mitteformaalse õppetegevuse toetatakse noorte omaalgatust, tööturule sisenemist, loovust,
osalust, ettevõtlikkust ja vabatahtlikku tegevust. Jätkatakse tegevusi, mis tagavad noortele
mõeldud info atraktiivsuse ning nõustamise parema kättesaadavuse, näiteks infoüritused,
koostöö koolidega, interaktiivse kodulehe arendus, sotsiaal- ja muu meedia aktiivne kasutamine
teavitustöös. Toetatakse noortelaagrite korraldamist, sh Sihtasutuse Õpilasmalev tegevust.
Noortele pakutakse võimalusi osaleda ja kaasa rääkida linnaelus, toetades noortevolikogu ja
noortenõukogu tegevust. Jätkatakse varasemalt Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud
programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“
tegevusi.
Spordi ja vaba aja valdkonna investeeringute mahuks kavandatakse 4 685 861 €, mis on pea
kaks korda enam kui 2019. aastal.
Kavas on jätkata linnaosadesse jalgpalli, korvpalli ja võrkpalli väliväljakute rajamist.
Alustatakse Tallinna Spordihalli kergejõustikuhalli rekonstrueerimisprojekti koostamisega ja
Kadrioru Staadioni kergejõustiku harjutusväljaku renoveerimistöödega. Täiendatakse
Tondiraba Spordikeskuse peaareeni valgustust tagamaks vajalikud nõuded rahvusvaheliste
teleülekannete läbiviimiseks. Tehakse ettevalmistustöid jalgpalliväljaku rajamiseks ja
võimalusel ka pneumohalli paigaldamiseks Punane tn 69 staadionile. Viiakse läbi analüüs
võimaluste kohta rajada Tallinna veekogule välibassein. Kavandatud on Lasnamäe
sportmängude maja staadionile (Härma staadion) rajada inventarihoone ja Pääsküla
noortekeskuses asuva Tallinna linna ainukese siseskateparki korrastamine. Lisaks Pirita ja
Nõmme Tervisespordikeskuse suusaradadele luuakse loodusliku lume olemasolul suusarajad
ka Stroomi, Järve, Paepargi ja Tondiraba terviseradadel. Lisaks teostatakse spordi- ja vaba aja
valdkonna asutustes erinevaid vajalikke väiksemaid remonttöid. Koostöös riigiga panustatakse
Kalevi staadioni rekonstrueerimisse vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 16. mai 2018
korraldusele nr 726-k „Kalevi keskstaadioni rekonstrueerimise finantseerimise koostöölepingu
muutmise heakskiitmine ja volituse andmine Tallinna linnapeale“ eesmärgiga viia staadioni
I etapi rekonstrueerimistööd lõpule 2020. aasta lõpuks.
Sotsiaalhoolekande valdkonna tegevuskuludeks on planeeritud 52 887 683 €, mis on 5 miljonit
ehk 11% enam kui 2019. aastal.
Peamiseks eesmärgiks on tagada erinevate linnaelanike sihtgruppide sotsiaalne toimetulek ja
võimalused ühiskonnas aktiivselt osaleda. Teenused ja toetused nähakse ette nii lastega
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peredele, eakatele, erivajadustega inimestele kui ka teistele abivajajatele. Erilist tähelepanu
pööratakse erivajadustega laste ja nende perede toimetulekule.
Linn tagab vajalikud linnaeelarve vahendid raske ja sügava puudega laste tugiisiku teenuse
osutamiseks vajadustele vastavas mahus, mida senini finantseeriti riigi poolt eraldatud Euroopa
Sotsiaalfondi vahendite arvelt. Raske ja sügava puudega täiskasvanute tugiisikute osutatavat
teenuse mahtu suurendatakse poole võrra ning teenuse tunnitasu tõstetakse 6 eurolt 10 eurole,
et tagada inimestele vajalikus mahus teenuste kättesaadavus ja tugiisikutele oleks võimalik
maksta
konkurentsivõimelist
töötasu.
Nähakse
ette
täiendavaid
vahendeid
sotsiaaltransporditeenuse vajaduspõhise kättesaadavuse tagamiseks, puuetega lastele
saatjateenuse korraldamiseks ning ratastooliklientide liikuvuse abistamiseks kõrgemalt kui 1.
korrus. Jätkatakse erivajadusega inimeste eluruumide kohandamist Euroopa Regionaalfondi
meetmest saadava välisrahastuse toel. Osutatakse Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Isikukeskse
erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“ toel 50-l teenuskohal
psüühilise erivajadusega inimestele vajaduspõhist teenuskomponentidel põhinevat abi
Tallinna Perekeskuses arendatakse välja autismispektri häirega laste peredele virtuaalne
konsultatsiooniteenus pakkumaks paindlikult puudega last kasvatavatele peredele
psühholoogilist nõustamist. Jätkatakse 2019. aasta alguses käivitatud laste ja noorte
tugiprogrammi, mis pakub lastekaitsetöötajatele tuge töös lastega, kelle probleemid ei ole veel
süvenenud. Tallinna Laste Turvakeskuses avatakse infotehnoloogiaalane huviring toetamaks
noort iseseisvasse ellu astumisel. Koostöös MTÜ Eluliin panustatakse kriisinõustamise
kättesaadavusse tagamaks lühiajalist psühholoogilist abi vaimse tervise ja töövõime
säilitamiseks või taastamiseks.
2020. aasta eelarvega tagatakse lisavahendid ööpäevaringsele üldhooldusteenusele tulenevalt
teenuse hinna tõusust 2019. aastal. Panustatakse ka sotsiaalvalveteenuse vajaduspõhisesse
kättesaadavusse, tagamaks kodus elavate eakate võimalikult hea iseseisev toimetulek ning
lähedaste hoolduskoormuse leevendamine. Johannes Mihkelsoni Keskusega jätkatakse projekti
„Samm Eesti Tööellu“ toetamaks 6 kuud või kauem tööturult eemal olnud inimesi tööhõivesse
naasma.
Alates 01.01.2020 tagatakse linna sotsiaalhoolekandeasutustes töötavate hooldajate palgamäära
kasv 20% võrra, s.o 980 euroni. Teiste sotsiaalhoolekande tööperesse kuuluvate töötajate
palkade korrigeerimiseks on arvestatud palgafondi kasv 5%.
Sotsiaalhoolekande valdkonna investeeringute mahuks kavandatakse kokku 9 163 496 €, mis
on ligi 6 miljonit enam kui 2019. aastal.
Alustatakse Iru Hooldekodu õenduskodu ehitamist, Kesklinna Sotsiaalkeskuse filiaali loomist,
Lasnamäe Sotsiaalkeskuse uue hoone ehitamise projekteerimist. Renoveeritakse Tallinna
Vaimse Tervise Keskuse Mai tn 23 hoone, Käo Tugikeskuse Pae keskuse hoone ning Haabersti
Päevakeskuse (Õismäe tee 24) hoone. Viiakse lõpule Tallinna Lastekodu Pähkli peremajade
(Pähkli tn 15) ning imikute ja puuetega laste maja (Sõpruse pst 248), Mustamäe Päevakeskuse
(Ehitajate tee 82) hoone ja õueala ning Käo Tugikeskuse Maleva keskuse renoveerimine.
Samuti nähakse ette vahendid muudeks linna sotsiaalhoolekandeasutuste vajalikeks
remonttöödeks ja soetusteks.
Tervishoiu valdkonna kulud kasvavad 13,7% ning investeeringud enam kui 2 korda. Alates
2020. aastast kompenseeritakse Tallinna laste esmavisiidi puhul eriarstile visiiditasu täies
mahus (so 5 euro ulatuses). Pööratakse suurt tähelepanu narkomaania ja AIDS-i
ennetustegevusele, toetades olemasolevat rehabilitatsioonisüsteemi eeskätt lastele ja
noorukitele, soodustatakse erinevate koostöövõrgustike arengut linnaosade valitsuste,
ametkondade ja mittetulundusühingutega. Jätkuvalt toetatakse Tallinnas elavate täiskasvanud
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opioidisõltlaste metadoon-asendusravi programmi pikaaegse võõrutusena ja säilitusravina.
Kuna riiklikult on lahendamata õendusteenuse osutamine suurtes hooldekodudes, rahastatakse
linna eelarvest koduõendusteenust nii kroonilistele haigetele kodus kui Iru Hooldekodus
elavatele klientidele. 2020. aastal jätkatakse ka uue linnahaigla projekteerimisega.
Ettevõtluse ja turismi valdkonna eesmärkideks on ettevõtlusteadmiste suurendamine ja
alustavate ettevõtete toetamine ning Tallinna rahvusvahelise tuntuse suurendamine ja turismi
elavdamine.
Ettevõtluse valdkonna põhieesmärgiks on senisest paremate võimaluste loomine ettevõtluse
arenguks ja innovatsiooni tekkeks Tallinnas. Linna ettevõtluse valdkonna peamiseks
sihtrühmaks on alustavad mikro- ja väikeettevõtted, kes on suutelised eristuma oma
ekspordivõime, uuenduslikkuse või siis tehnoloogilise arengu poolest. Selliste ettevõtete kasvu
soodustatakse nii erinevate nõustamis-, koolitus- ja inkubatsiooniteenuste (ettevõtluse
baasnõustamine,
ettevõtlusakadeemiad,
innovatsioonifoorum,
ettevõtluspäev,
loomeinkubaatori
tegevused jmt)
kui finantsinstrumentidega:
tootearendustoetus
kosmosetehnoloogiate rakendustele Euroopa Kosmoseagentuuri äriinkubaatori kaudu,
välismessitoetus eksporditurgudele sisenemiseks, jne. 2020. aasta eelarvesse on kavandatud
ettevõtetele uue toetusena digitaliseerimise toetus, mille eesmärgiks on digitaalsete
tehnoloogiate kasutuselevõtt teenindus- ja/või tootmissektoris.
Turismi arendamise peamiseks eesmärgiks on Tallinna kui puhke- ja äriturismisihtkoha tuntuse
tõstmine nii lähipiirkonnas kui kaugturgudel. Tallinna turismiveeb visittallinn.ee viiakse üle
uuele platvormile ning arendatakse ka selle sisu, et turismiinfo oleks veebil veelgi
mitmekesisem ning inspireeriks Tallinnas rohkem ette võtma ja pikemalt peatuma. Tähelepanu
pööratakse Tallinn Card’i online pileti turundustegevustele ning madalhooaega ergutavatele
turunduskampaaniatele. Plaanis on renoveerida turismiinfokeskus vanalinnas ning pakkuda
seal linna külalistele veelgi paremat klienditeenindust. Eesmärk on kaasata turismiettevõtjaid
senisest rohkem kaasa rääkima Tallinna turismiarengute teemal. Tallinn osaleb aastal 2020
esimest korda iseseisva stendiga Helsingis toimuval turismimessil Matka.
Tallinn toetab 2020. aastal Eestis toimuva maailma toidukultuuri tippürituse Bocuse d’Or
Euroopa võistlust. Tallinnale tähendab see 3000 Euroopa gastronoomia tipp-spetsialisti, oma
võistkondadega saabunud riikide esindajate ning kokku ligi 10 000 pealtvaataja võõrustamist.
Lisaks saabub Tallinnasse sadakond ajakirjanikku ja toiduvaldkonna suunanäitajat, 20
rahvusvahelist telekanalit ja enam kui 30 ametlikku fotoreporterit, mis annab ideaalse
võimaluse rahvusvaheliselt turundada Tallinna terve aasta jooksul kui Euroopa toidukultuuri
keskpunkti. Traditsiooniliselt toetatakse kohaliku restorani- ja toidukultuuri elavdamiseks
Tallinna Restoranide Nädala läbiviimist. 2020. aastal kaasatakse Eesti tuntud sportlased Kelly
Sildaru ja Saskia Alusalu Tallinna kui turismisihtkoha tuntuse tõstmiseks. Jätkuvalt toetatakse
ka Tallinna Teadusparki TEHNOPOL targa linna lahenduste testkeskkonna ja ettevõtete
rahvusvahelistumise edendamiseks. Kuna Eesti on Euroopa Kosmoseagentuuri täisliige ning
ettevõtluse edendamise eesmärgil loodi 2017. aastal Eestisse Euroopa Kosmoseagentuuri
äriinkubaator, panustab Tallinna linn Tallinna Teaduspargi TEHNOPOL kaudu kahe
kosmosevaldkonna ettevõtte toodete ja teenuste prototüüpimist.
Linnamajanduse valdkonnas on fookus munitsipaal- ja sotsiaalelamute arendamisel,
korteriühistute toetusmeetmetel ning linna hoonete ehitamise, rekonstrueerimise ja haldamise
koondamisel linnavaraametisse.
2020. aastal jätkatakse projekti „Korteriühistute kompetentsikeskus“, mille eesmärk on tõsta
korteriühistute juhatuse liikmete ja korteriomanike haldussuutlikkust ning parandada
korteriomanike ja korteriühistu suhteid. Projekti raames on kavandatud Tallinna korteriühistute
liikmete ja juhatuse liikmete juriidiline nõustamine suulise konsultatsiooni vormis ning
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arenguseminaride läbiviimine. Korteriühistute toetuste taotlemise ja eraldamise tõhustamiseks
koondatakse erinevad korteriühistutele hoonete ja nende hoovialade korrastamiseks antavad
erinevad toetused (s.o korteriühistute toetus „Roheline õu“, toetus korteriühistutele fassaadide
korrastamiseks ja toetus korteriühistutele rõdude ehitustehnilise ekspertiisi teostamiseks)
kaheks meetmeks: toetus korteriühistutele õuealade heakorrastamiseks ja renoveerimistoetused
korteriühistutele.
Jätkub ka linna ehitustegevuse ja asutuste hoonete haldamise koondamine linnavaraametisse,
mis võimaldab suurendada linna kui tellija ehitusalast kompetentsi ja tõsta linna
ehitusprojektide kvaliteeti. Lisanduvate funktsioonide täitmiseks luuakse linnavaraameti
koosseisu 2020. aastal viis uut töökohta.
Linnamajanduse valdkonna investeeringuteks kavandatakse kokku 5 023 000 €.
Viiakse lõpule Maleva tn 18 sotsiaalelamu ehitus ning alustatakse aadressil Tammsaare tee 135
uue sotsiaalmaja projekteerimisega. Alustatakse Lasnamäe põlvkondade maja projekteerimist,
kuhu planeeritakse ruumid nii erinevate avalike teenuste osutamiseks kui ka erinevate
mittetulunduslike organisatsioonidele vajalike ruumide tagamiseks. Samuti on kavandatud
munitsipaal- ja sotsiaalmajade E. Vilde tee 94, Energia tn 13, Männiku tee 96 ja 98a ning Liiva
kalmistu kabeli rekonstrueerimine. Panustatakse ka Tallinna turgude arendamisse ja linna
asutuste ligipääsetavuse parendamisse. Jätkuvad ka ettevalmistavad tegevused Linnahalli
rekonstrueerimiseks.
Linnatranspordi valdkonnas kasvavad kulud enam kui 5 miljoni euro võrra ehk 6,7%.
Keskendutakse liinivõrgu arendamisele ja nüüdisajastamisele ning ühistranspordi kasutamise
edendamisele. Jätkatakse Tallinna elanikele, kõigile Eesti õpilastele ning 65-aastastele ja
vanematele isikutele tasuta ühistranspordi kasutamise võimaldamist, sh tasuta sõidu
võimaldamist elektrirongide esimeses (Tallinna) sõidutsoonis. Jätkatakse koostööprojekti
Tallinna Tehnikaülikooliga „Liinivõrgu optimeerimine“, mis võimaldab välja töötada Tallinna
ühistranspordisüsteemi liinimuudatused muutmaks ühistransport veelgi kättesaadavamaks ning
parendada inimeste töö- ja elukohtade vahelisi ühendusi.
Linnatranspordi valdkonna investeeringutena nähakse ette ühistranspordipeatustesse
reaalajainfotabloode paigaldamise jätkamist. Linn tagab Tallinna Linnatranspordi
Aktsiaseltsile veeremi uuendamiseks vajaliku finantseerimise.
Teede ja tänavate valdkonna kulud kasvavad 6,4%, so ligi 2 miljonit eurot.
Enam tähelepanu pööratakse teeäärse haljastuse hooldusele ning tänavate puhastusele, sh
talveperioodil lume väljaveole. Jätkuvalt tagatakse linna kõigi ca 60 000 valgusti
normaalrežiimil töötamine ning liiklejate ohutuse tagamiseks vahetatakse välja
ca 200 amortiseerunud tänavavalgustusmasti. Linna kaunistava dekoratiivvalgustuse
jooksvateks kuludeks ja uute valgustite paigaldamiseks on ette nähtud 500 000 €.
Teede ja tänavate valdkonna investeeringuteks kavandatakse 41 356 101 €.
Rõhuasetus on oluliste liiklussõlmede ehitamisel ja rekonstrueerimisel ning tänavate, sildade ja
viaduktide kapitaal- ja taastusremondil. Lisaks arendatakse kergliiklusteid, rajatakse
fooriobjekte ja nüüdisajastatakse tänavavalgustust. Viiakse lõpule Gonsiori tänava
rekonstrueerimine, arendatakse Vanasadama ja kesklinna vahelist liikuvuskeskkonda,
projekteeritakse Ülemiste terminali ja Vanasadama vaheline trammitee ning tehakse
ettevalmistused
Mustakivi
tee
läbimurdeks.
Suuremaid
kapitaalremondija
rekonstrueerimistöid teostatakse Tulika tänaval (Paldiski mnt – Endla tn) koos Paldiski mnt ja
Sõle tn ristmikuga, J. Poska tänaval (Vesivärava tn – Narva mnt), Tähetorni tänaval (Paldiski
mnt – Kadaka pst), Pirita tee ühistranspordirajal, Pikal tänaval (Olevimägi – Rannamäe tee),
13

Rannamõisa teel (Lõuka tn – Pikaliiva tn) ja Viljandi maanteel (Liivametsa tee – Pärnu mnt).
Alustatakse Rahu tee projekteerimisega. Lisaks rekonstrueeritakse ühistranspordipeatusi ja –
radasid, remonditakse sildu ja viadukte ning rajatakse turvalise liiklemise tagamiseks
teekünniseid. Jätkatakse kvartalisiseste teede remonttöödega linnaosades, milleks on
kavandatud 8 000 000 €.
Jalgrattateede võrgustiku laiendamiseks on kergliiklusteede rajamiseks planeeritud
6 184 411 €. Tähtsamatest objektidest alustatakse Filtri teed Kadrioruga ja Ülemiste
ühisterminaliga ühendava kergliiklustee, Sadamaala kergliiklustee lõigus Kalaranna tn – Reidi
tee ning Vana-Kalamaja tänava rekonstrueerimise ehitustöödega. Jalakäijate ja kergliiklejate
turvalisuse tagamiseks alustatakse Endla tänavale, Paldiski maanteele, Pääsküla raudteejaama
ning Kotka ja Tehnika tänava vahele raudteealuste käigutunnelite rajamise ettevalmistamist.
Viiakse lõpule välisrahastusega projekt „Päikeseelektrit tootvate teekatendite arendamine ja
kasutuselevõtt“, mille käigus luuakse ja rakendatakse tee infrastruktuuri elemente ja
päikeseelektri tootmist ühendav tehnoloogiline lahendus, mis kataks vähemalt osaliselt tee
infrastruktuuri energiavajadust ning oleks vastupidav ilmastikutingimustele, vandalismile ja
liikluskoormusele. Jalakäijate ja teiste liiklejate turvalisuse suurendamiseks rajatakse
foorisüsteeme (nt Kuuli tn – Narva mnt ja Kose tee – Narva mnt ristmik) ning muudetakse
ohutumaks ka Pirita tee teeületuskohad. Liiklusmärkide, fooride ja viitade ning nende kandurite
uuendamist teostatakse kokku 500 000 € eest. Jätkatakse välisrahastusega projekti "LUCIA –
säästlike ja tarkade valgustuslahenduste rakendamise edendamine", mille raames
rekonstrueeritakse Kanutiaia valgustus, asendades 48 valgustit LED valgustitega ning
paigaldatakse ka dekoratiivvalgustus.
Keskkonnakaitse ja heakorra valdkondades on endiselt oluliseks sihiks rohelise pealinna tiitli
saavutamise kriteeriumite täitmiseks vajalike tegevuste läbiviimine. Teostatakse ka uuringuid
ja seireid ning keskkonnahoiu ja keskkonnakorralduse tegevusi ja projekte, mis on suunatud
linnalooduse seisundi parandamisele. Keskkonnasäästliku õppeasutuse rahvusvahelise
programmi „Roheline kool“ on kavandatud kaasata vähemalt 60 Tallinna õppeasutust.
Panustatakse toimiva rohevõrgustiku ning mitmekesise looduse ja maastikuga väärtusliku ja
esteetilise elukeskkonna loomisse ning jäätmekäitluse edendamisse. Hooldatakse linna parke,
haljasalasid ja metsi, mille kvaliteedinäitajad on Euroopa rohelise pealinna tiitli taotluse oluline
osa ja mis on oluline ka linlastele kvaliteetse avaliku linnaruumi tagamiseks.
Lisaks Harju tn, Pirita Spordikeskuse ja Nõmme uisuväljakutele töötab kogu talvehooaja vältel
avalik liuväli ka Mustamäel. Senisest enam tähelepanu pööratakse linna lastemänguväljakute
rajamisel erivajadustega lastele mõeldud mängualadele.
Jäätmete käitlemise efektiivsuse suurendamiseks viiakse MTÜ Keskkonnateenused tegevused
üle Tallinna Ettevõtlusameti hallatavasse asutusse Tallinna Jäätmekeskus, mis jätkab
korraldatud jäätmeveo teenuse pakkumist ja linnale kuuluvate jäätmejaamade opereerimist.
Heakorra ja keskkonnakaitse investeeringuteks kavandatakse 7 726 794 €, mis on ligi 1,8
miljonit eurot enam kui 2019. aastal.
Jätkatakse lastemänguväljakute ehitust ja rekonstrueerimist, sh rekonstrueeritakse Männipargi
peremänguväljak ja rajatakse mänguväljak Tammsaare parki. Jätkatakse ka parkide ja
rohealade korrastamist. Mahuliselt suurimateks töödeks on Männipargi, Kase pargi ja Harku
järve rannaala korrastamine ning Poolamäe-Tiigiveski pargiansambli rekonstrueerimine.
Alustatakse Tondiraba pargi arendusprojektiga. Rekonstrueeritakse avalikke koerte
jalutusväljakuid ning ehitatakse loomade varjupaiga koerte õueaedikute varikatus. Jätkuvad ka
kalmistute investeeringud. Siselinna kalmistule ehitatakse uus kontorihoone, samuti rajatakse
ja korrastatakse kalmistute piirdeaedu ja väravaid. Jäätmemajanduse arendamiseks on kavas
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kahe uue jäätmejaama ehitamine ja jäätmejaamade inventari soetamine ning mobiilse ohtlike
jäätmete kogumispunkti soetamine.
Linnaplaneerimise valdkonnas on jätkuvalt prioriteetseks Tallinna mereäärse piirkonna areng
ning selle järk-järguline muutmine kvaliteetseks ja multifunktsionaalseks aastaringses aktiivses
kasutuses olevaks linnaruumiks. Jätkatakse Merevisiooni ja Linnasüdame visiooni koostamist
ning Rail Balticu ja Ülemiste transpordisõlme ning Tallinn-Helsingi tunneli kavandamisega
soetud ettevalmistustöid. Jätkatakse ka ideekonkursside korraldamisega Tallinnasse erinevate
arhitektuuriliste ja kunstiobjektide rajamiseks. Tähtsamateks linna tellimusel koostatavateks
detailplaneeringuteks on Nunne tn, Toompuiestee ja Toompea vahelise rekreatsiooniala
detailplaneering ning Pirita ranna-ala detailplaneering.
Avaliku korra valdkonnas luuakse Munitsipaalpolitsei Ametisse kõnekeskus, mis võtab üle
Tallinna abitelefoni 1345 funktsiooni, mida kuni 2019. aasta 31. detsembrini täidab
Häirekeskus. Uus kõnekeskus luuakse valmidusega võtta see kriisiolukorras kasutusele ka
kriisikomisjoni staabi juhtimiskeskusena. Linnaosade turvalisuse suurendamiseks tagatakse
igas linnaosas üks täiendav piirkonnatööga tegelev munitsipaalpolitsei ametnik. Samuti
suurendatakse patrulli- ja valveosakonna koosseisu. Kokku luuakse Munitsipaalpolitsei
Ametisse 2020. aasta jooksul 21 uut ametikohta. Lisaks nähakse avaliku korra kuludes ette
reserv linnaosades turvalisuse tagamiseks, mille arvelt on vajadusel võimalik tellida
turvateenuseid parkidesse, spordi- ja mänguväljakutele jm avalikele aladele.
Linna tugiteenuste valdkonnas on investeeringuteks kavandatud 534 000 €, sh Vabaduse Väljak
7 hoonesse uue lifti projekteerimiseks ja ehituseks, Tallinna Linnaarhiivi hoone keldrisse
ehitatud hoidlatesse riiulite soetamiseks ja elektrikaabelduse ümberehituseks ning muudeks
linna administratiivhoonete investeeringuteks.
Finantseerimistegevus
2020. aastal on kavas linna investeeringute finantseerimiseks kaasata laenuvahendeid kokku
summas kuni 35 miljonit eurot. Laenude ja võlakirjade põhiosa tagasimakseteks on 2020. aastal
kavandatud 19,3 miljonit eurot ja intressikuludeks 4 miljonit eurot.
Arvestades linna kõrget krediidireitingut ning sellest tulenevat võimalust kaasata
kapitaliturgudelt võõrfinantseerimist soodsatel tingimustel, on lähtudes KOFS § 37 lõigetes 2
ja 21 sätestatust eelarves ette nähtud võimalus laenu andmiseks linnale kuuluvatele haiglatele ja
transpordiettevõttele investeeringute finantseerimiseks ning lühiajalise käibekapitali
tagamiseks.

1.3

Määruse struktuur

2020. aasta eelarve koosneb määruses toodud regulatsioonist ja seitsmest alljärgnevalt
nimetatud lisast:
 koondeelarve – lisa 1;
 tulude eelarve - lisa 2;
 kulude eelarve - lisa 3;
 investeerimistegevuse eelarve - lisa 4;
 finantseerimistegevuse eelarve - lisa 5;
 rahakäibe prognoos - lisa 6;
 eelarve kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse järgi – lisa 7.
Eelarves ja seletuskirjas on summad esitatud eurodes.
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Koondeelarves on kajastatud nii tulemi prognoos, mis hõlmab eelarvestatud tulusid ja kulusid
ning hindab eelarveaasta tegevustulemit, kui ka kavandatavad muutused bilansis, mis
peegeldavad eelarvega kavandatavaid muutusi varades, nõuetes, kohustustes ja netovaras.
Eelarve tulud on kajastatud lisas 2, millest „Tulude eelarve” esitab planeeritavaid eelarve
tulusid kokku, „Linnakassa tulud” linna asutuste poolt kogutavaid linnakassa tuludesse
arvatavaid tulusid ja „Linna asutuste omatulud” linna asutuste kohustust 2019. aastal oma
ülesannete täitmisel teenida omatulusid vähemalt nimetatud lisas toodud mahus. Lisa 2 osas
„Toetused“ on esitatud ülevaade riigi ja muude institutsioonide toetustest linnale ning
välisrahastusest projektide lõikes.
Tallinna linna eelarves on tootepõhiselt kajastatud kõikide linna ametiasutuste kui ka
linnaosade valitsuste vastavate valdkondade kulud. Tootegruppide või toodete puhul on
kajastatud 2020. aastaks püsititatud eesmärgid ja eesmärkide saavutamiseks eraldatavad
vahendid.
Seletuskirjas võrreldakse 2020. aasta eelarve andmeid 2019. aasta täpsustatud eelarve
andmetega, võttes aluseks järgmiste õigusaktide andmed:
 Tallinna linna 2019. aasta eelarve (Tallinna Linnavolikogu 13.12.2018 määrus nr 18)
 Tallinna linna 2019. aasta lisaeelarve (Tallinna Linnavolikogu 13.06.2019 määrus nr
16)
 Tallinna linna 2019. aasta teine lisaeelarve (Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu)
 Tallinna linna 2019. aasta eelarves palga korrektsiooni reservis ette nähtud vahendite
jaotus (Tallinna Linnavalitsuse 29.04.2019 korraldus nr 592-k)
 Tallinna linna 2019. aasta eelarves palga korrektsiooni reservis ette nähtud vahendite
II jaotus (Tallinna Linnavalitsuse 19.06.2019 korraldus nr 887-k)
 Tallinna linna 2019. aasta eelarves palga korrektsiooni reservis ette nähtud vahendite
III jaotus (Tallinna Linnavalitsuse 30.10.2019 korraldus nr 1392-k).
Tallinna Linnavolikogu 27.11.2003 määrusega nr 59 kinnitatud Tallinna linna eelarve
koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra järgi määratakse kulud eelarves
kindlaksmääratutena, arvestuslikena või ülekantavatena. Kulud võib samaaegselt määrata
arvestuslike ja ülekantavatena. Kui kulu liiki ei ole eelarves määratud, loetakse kulu
kindlaksmääratuks. Kindlaksmääratud kulu ei ole lubatud eelarveaastal ületada ega üle kanda
järgmisesse eelarveaastasse.
Arvestuslikud kulud on kulud, mille suurus tuleneb riigi või linna õigusaktidest, riigieelarvest
sihtotstarbeliste eraldiste arvel tehtavad kulud, välisabist või laenulepingust linnale tulenevad
kulud. Arvestuslikku kulu võib eelarveaastal ületada. Kui arvestuslikku kulu ületatakse rohkem
kui 5% eelarves ettenähtud kulust, algatab linnavalitsus lisaeelarve eelnõu. 2020. aasta eelarves
on järgmised arvestuslikud kulud:
 Linnakantselei - liikmemaksud ja endiste linnapeade toetus;
 Haridusamet – põhi- ja üldkeskhariduse finantskulud;
 Spordi- ja Noorsooamet - sporditegevuse toetamine;
 Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - sotsiaaltransporditeenus, imiku hoolduspakid, puuetega
inimeste hooldajatoetus, puuetega inimeste hooldajate eest makstav sotsiaalmaks,
toetused lastele ja peredele (toetused toimetulekuraskustes peredele, esmakordselt kooli
mineva lapse toetus, sünnitoetus, lapsehoiuteenuse hüvitis, ellusuunamise toetus,
asendushooldusteenuse kasutaja toetus, hoolduspere vanema toetus), pensionilisa,
toetused erivajadustega inimestele (puudega lapse toetus, eluruumi kohandamise hüvitis
puudega inimesele ja nägemisfunktsiooni piiranguga isiku juhtkoera pidamise toetus)
ning ravikindlustusega hõlmamata isikute ravikulud;
 Linnavaraamet – renoveerimistoetused korteriühistutele;
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Keskkonna- ja Kommunaalamet – teerajatiste puhastamine ja sademevee puhastus;
linna üldkulud - linna rahahaldusega seotud finantskulud, riigi ja muude institutsioonide
toetuste arvelt tehtavad kulud;
amortisatsioonikulud.

Ülekantav kulu on investeering või kulu, mille ülekantavus määratakse eelarves. Ülekantavat
kulu võib üle kanda järgmisesse eelarveaastasse, kuid selle suurust ei või ületada. Järgmisesse
eelarveaastasse üle kantavaid kulusid võib kasutada samal otstarbel ning üksnes järgmise
eelarveaasta jooksul. 2020. aasta eelarves on järgmised ülekantavad kulud:
 Linnakantselei – IT teenused, õigusaktide infosüsteemi Teele juurutamise projekt ning
finantsjuhtimine;
 Haridusamet - välisrahastusega projektid „Eriilmeliste lasteaiakohtade loomine
Tallinna linna lasteasutustes“ ja „StratKIT - avaliku toitlustamise innovaatilised
strateegiad“;
 Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - eluruumi kohandamise hüvitis puudega inimesele ning
välisrahastusega projekt „Koduteenuste kvaliteedihüpe“;
 Linnavaraamet - toetused korteriühistutele (õuealade heakorrastamiseks,
renoveerimistoetused ja koolitustoetus);
 Ettevõtlusamet - välisrahastusega projektid „INTHERWASTE – piirkondadevaheline
jäätmemajanduse keskkonda integreerimine Euroopa kultuuripärandiga linnades“ ja
„Smart-up BSR - nutika spetsialiseerumise edendamine Läänemere regioonis
innovatsioonikeskuste koordineeritud tegevuse kaudu“;
 Transpordiamet – välisrahastusega projektid „E-TICKETING – Eesti ja Soome
elektrooniliste
piletisüsteemide
ristkasutuse
loomine“,
„SOHJOA
keskkonnasõbralikule ja isesõitvale viimase miili ühistranspordile üleminek Läänemere
regioonis", „SUMBA – jätkusuutlik linnaliikuvus ja pendelränne Läänemere linnades“,
„Park4SUMP“, „HUPMOBILE - terviklik linna ja linnalähedane liikuvus“;
 Keskkonna- ja Kommunaalamet – keskkonnaprogrammid, linnapõllumajandus,
supergraafilised seinapildid korterelamutele ja välisrahastusega projektid „Säästlike ja
kliimakindlate linna sademeveesüsteemide arendamine (LIFE UrbanStorm)“,
„HEAWATER – Läänemere valgala väikeste jõgede tervendamine toite- ning ohtlike
ainete sissevoolu ärahoidmise kaudu“ ning "CoastNet LIFE – rannikuelupaikade
taastamine“;
 Linnaplaneerimise Amet – välisrahastusega projekt „Koosloome ja liitreaalsus
linnaplaneerimises - Augmented Urbans“;
 Kesklinna Valitsus - Välisrahastusega projekt „Ökosaared - Urban Eco Islands“;
 linna üldkulud - riigi ja muude institutsioonide toetuste arvelt tehtavad kulud.
Tallinna linna eelarves on tulud ja kulud planeeritud tekkepõhiselt.
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2. TULUD
2.1

Ülevaade tuludest

Tallinna tulupoliitika peaeesmärk on kindlustada linnale seadusega pandud ülesannete
nõuetekohaseks täitmiseks ning kodanikele osutatavate avalike teenuste kvaliteedi tagamiseks
piisav stabiilne tulubaas.
Kohalike omavalitsuste tulubaasi moodustavad maksutulud, kaupade ja teenuste müügitulud,
lõivud, vara müügitulud, tulud varadelt, toetused ja muud tulud.
Maksukorralduse seaduse, tulumaksuseaduse ja maamaksuseaduse alusel eraldatakse
omavalitsustele kinnitatud maksumäära alusel osa omavalitsuse haldusterritooriumil elavate
inimeste tulumaksust ning haldusterritooriumi maksustatavalt maalt kogutav maamaks.
Kohalike maksude seadus võimaldab omavalitsustel kehtestada kuus kohalikku maksu.
Nendeks maksudeks on reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks, parkimistasu,
mootorsõidukimaks, loomapidamismaks ja lõbustusmaks.
Kohalike omavalitsuste eelarve tuludeks on ka toetused riigieelarvest ja välisrahastus. Vastavalt
põhiseadusele võib riik seaduse alusel või kokkuleppel omavalitsustega panna neile riiklikke
kohustusi, millega seotud kulud kaetakse riigieelarvest. Riigieelarve seaduse alusel teeb riik
eraldisi kohaliku omavalitsuse eelarvesse tasandusfondi ja toetusfondi kaudu ning
sihtotstarbeliste eraldistena. Riigieelarveliste eraldiste jaotus kohalike omavalitsuste vahel
kehtestatakse Vabariigi Valitsuse korraldusega. Enamus välisrahastusest laekub Euroopa Liidu
regionaalarengu fondist, sotsiaalfondist ja ühtekuuluvusfondist. Eestile eraldatud vahendid
suunatakse läbi riigieelarve ning jaotatakse valdkondlike rakenduskavade alusel
projektipõhiselt.

2.1.1 Eelarvetulude struktuur
2020. aasta eelarve tulude kogumahuks on 772 592 521 €.
Tuludest moodustavad riiklikud maksud 66,2%, sh üksikisiku tulumaks 62,9%. Kohalike
maksude osatähtsus on 1,6%. Võrreldes 2019. aastaga suureneb 2020. aastal kõige enam
tulumaksutulu.

18

Joonis 1 Tulude struktuur 2020. aastal

toetused
19,1%
kaupade ja
teenuste müük
11,4%

riiklikud maksud
66,2%

kohalikud maksud
1,6%
dividendid
1,2%
muud tulud
0,2%

kasum vara müügist
0,2%

2020. aastal tuludes toimunud muutused võrreldes 2019. aasta täpsustatud eelarvega on
esitatud järgnevas tabelis.
Tabel 1 Tallinna eelarve tulud 2019-2020
Tululiik

Maksutulud kokku
Riiklikud maksud
Üksikisiku tulumaks
Maamaks
Kohalikud maksud
Reklaamimaks
Teede ja tänavate sulgemise maks
Parkimistasu
Lõivud
Kaupade ja teenuste müük
Tulud majandustegevusest
Üür ja rent
Õiguste müük
Muu toodete ja teenuste müük
Muud tulud
Trahvid
Eespool nimetamata muud tulud
Finantstulu
Tulu finantsvara investeerimisest
Kasum vara müügist
sh tulu vara müügist
müüdava vara jääkmaksumus
vara müügi kulud
Kasum / kahjum kauba müügist
Muud tulud varalt
Loodusvarade kasutustasu
Intressid
Võlalt arvestatud tulu

(€)
2019
Täpsustatud
eelarve
490 550 000
478 000 000
452 000 000
26 000 000
12 550 000
5 000 000
1 250 000
6 300 000
543 158
86 364 661
68 902 440
9 831 913
3 339 625
4 290 683
968 899
516 000
452 899
6 000
6 000
2 715 034
5 111 624
-2 514 290
-10 000
127 700
530 355
400 000
66 000
94 355

Muutus 2020/2019

Osatäht-

eelnõu

€

%-des

sus %-s

524 445 000
511 795 000
486 000 000
25 795 000
12 650 000
5 000 000
1 250 000
6 400 000
543 100
87 911 919
70 585 980
10 006 153
3 253 830
4 065 956
797 000
516 000
281 000
6 000
6 000
1 524 360
1 683 800
-285 340
-10 000
135 900
437 850
400 000
0
67 000

33 895 000
33 795 000
34 000 000
-205 000
100 000
0
0
100 000
-58
1 547 258
1 683 540
174 240
-85 795
-224 727
-171 899
0
-171 899
0
0
-1 190 674
-3 427 824
2 228 950
0

6,9%
7,1%
7,5%
-0,8%
0,8%
0,0%
0,0%
1,6%
0,0%
1,8%
2,4%
1,8%
-2,6%
-5,2%
-17,7%
0,0%
-38,0%
0,0%
0,0%
-43,9%
-67,1%
-88,7%
0,0%

67,9%
66,2%
62,9%
3,3%
1,6%
0,6%
0,2%
0,8%
0,1%
11,4%
9,1%
1,3%
0,4%
0,5%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,2%
0,2%
0,0%
0,0%

-92 505
0

-17,4%
0,0%

0,1%
0,1%

-27 355

-29,0%

0,0%

2020
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Tululiik

Kasum/kahjum varude müügist
Dividendid
Tulud kokku (v.a toetused)
Toetused
sh riigilt jm institutsioonidelt
välisrahastus
välisprojektide kaasfinantseerimine
Eelarve tulud kokku

2019
Täpsustatud
eelarve
-30 000
8 000 000
589 678 107
153 940 633
130 376 618
21 679 090
1 884 925
743 618 740

2020
eelnõu
-29 150
9 600 000
625 265 229
147 327 292
135 589 898
11 737 394
0
772 592 521

Muutus 2020/2019

Osatäht-

€

sus %-s

%-des

850
-2,8%
1600000
20,0%
35 587 122
6,0%
-6 613 341
-4,3%
5 213 280
4,0%
-9 941 696 -45,9%
-1 884 925 -100,0%
28 973 781
3,9%

0,0%
1,2%
80,9%
19,1%
17,5%
1,5%
0,0%
100,0%

Suurimateks tululiikideks on üksikisiku tulumaks summas 486 000 000 €, maamaks 25 795 000
€, kaupade ja teenuste müük 87 911 919 € ning kohalikud maksud 12 650 000 €. Linnavara
kavandatakse 2020. aastal müüa 1 683 800 € ulatuses, saades müügist kasumit 1 524 360 €.
Dividenditulu on 2020. aastal kavandatud 9 600 000 €. Toetusi riigieelarvest ja muudelt
institutsioonidelt planeeritakse 135 589 898 € ja välisrahastust 11 737 394 €.

2.2

Riiklikud maksud

Riiklikud maksud moodustavad 66,2% linnaeelarve tuludest. 2020. aastal on maksude struktuur
alljärgnev:
Joonis 2 Maksude struktuur 2020. aastal

Üksikisiku tulumaks
92,7%

Maamaks
4,9%
Reklaamimaks
1,0%
Teede ja tänavate
sulgemise maks
Parkimistasu
0,2%
1,2%

2.2.1 Üksikisiku tulumaks

486 000 000

Üksikisiku tulumaksuga maksustamise ning kohalikele omavalitsustele tulumaksu eraldamise
põhimõtted sätestavad tulumaksuseadus ja maksukorralduse seadus. Kohalikele
omavalitsustele 2020. aastal eraldatava tulumaksu summa sõltub kolmest põhitegurist.
Nendeks on keskmise palga ja muude maksustatavate tulude, maksumaksjate arvu ning
kohaliku omavalitsuse üksusele eraldatava tulumaksu määra muutus. Mõju avaldab samuti
maksuvõlgade muutus, nende sissenõudmine Maksu- ja Tolliameti poolt jm tegurid.
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Maksu- ja Tolliameti andmetel on käesoleva aasta 10 kuu keskmisena Maksu- ja Tolliametis
tulu deklareerinud inimeste arv Tallinnas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvanud
ligi 8,1 tuhande inimese võrra. Statistikaameti andmetel kasvas käesoleva aasta esimesel
poolaastal keskmine palk eelmise aasta sama perioodiga võrreldes Eestis eelmise aasta sama
perioodiga võrreldes 7,4%. Maksu- ja Tolliameti andmetel kasvas käesoleva aasta 10 kuuga
Tallinnas keskmine deklareeritud tulu ühe tulu saaja kohta 5,4%.
Tulumaksu kasvuks võrreldes 2019. aasta täpsustatud eelarvega on kavandatud 7,5%. Kasv
toimub keskmise palga ja tulu saajate arvu suurenemise tulemusena. Tulu saajate arvu kasv
tuleneb Tallinnasse aasta jooksul registreerunud uute elanike arvust. Eeldatavalt kasvab
2020. aastal tulusaajate arv enam kui kahe tuhande inimese võrra ning keskmine deklareeritud
brutotulu ühe tulu saaja kohta keskmiselt 5-7%. Keskmise palga kasv ühe protsendipunkti võrra
suurendab linna eelarves arvestuslikult tulumaksutulu ligi 4,2 mln eurot aastas. Tulu saajate
arvu suurenemine tuhande inimese võrra suurendab maksutulu samuti ligi 1,9 mln eurot aastas.
Lisaks mõjutab 2020. aasta tulumaksulaekumist kohalikele omavalitsustele eraldatava
tulumaksumäära tõus 11,93%-lt 11,96%-le. Alates 2019. aastast on linna tulubaasis ka vahendid
jäätmehoolduse ning sotsiaaltoetuste ja –teenuste korraldamiseks, mis varasematel aastatel
eraldati toetusfondi kaudu.

2.2.2 Maamaks

25 795 000

Maamaks on riiklik maks, mis maamaksuseaduse alusel laekub kohaliku omavalitsuse
eelarvesse.
Maamaksutulu sõltub:
• maksustatava maa pindalast;
• maa maksustamishinnast;
• maamaksu määrast.
Maksustatava maa suurus sõltub reformimata riigimaa munitsipaliseerimisest, maa
kasutuselevõtust, ümberkruntimistest, maksuvabastustest jm.
Maa maksustamishind sõltub hinnatsoonist, maa sihtotstarbest ja lubatud ehitusõiguse
pindalast.
Maamaksuseaduse alusel võib kohalik omavalitsus kehtestada maksumääraks 0,1 kuni 2,5%
maa maksustamishinnast. Tallinnas on alates 2012. aastast analoogiliselt paljude Tallinna
lähivaldadega maamaksumäär 2,5% maa maksustamishinnast aastas.
Võrreldes 2019. aastaga kahaneb maamaksu tulu 2020. aastal 205 000 €. Kahanemine on
tingitud maareformi seaduse § 40 lg 4 tulenevalt. Munitsipaliseeritud maa on maksuvaba maa
tulenevalt maamaksuseaduse § 4 lg 1 p 6. Seni on riik tasunud maamaksu jätkuvalt riigi
omandis olevalt maalt, mille tagastamise, asendamise või kompenseerimise kohta on esitatud
taotlus või mis on kompenseeritud, kuid mida keegi ei ole kasutusse võtnud, või mille
tagastamise, asendamise või kompenseerimise kohta pole esitatud taotlust ning mida keegi ei
ole kasutusse võtnud.
Maakatastris on seisuga 30.09.2019 registreeritud 37 283 katastriüksust kogupindalaga
15 603,8 ha, mis moodustab 97,9% Tallinna linna pindalast. 2019. a üheksa kuuga on
katastrisse kantud 228,4 ha maad.
Omandivormi järgi jaotub Tallinna linna maa järgmiselt:
 Eraomandisse antud maad on katastris registreeritud järgmiselt:
o tagastatud maad 2072,9 ha, so 13,0 % linna pindalast;
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o erastatud maad 3733,7 ha, so 23,4 % linna pindalast;
Munitsipaalomandisse antud maad on maakatastris registreeritud 6575,1 ha, s.o 41,3% linna
pindalast.
Riigi omandisse jäetud maad on maakatastris registreeritud 3222,2 ha, s.o 20,2% linna
pindalast.
Katastrisse kandmata maad on Tallinna linnas 30.09.2019 seisuga 333,2 ha, mis
moodustab 2,1% linna pindalast.

Joonis 3 Katastrisse kantud maa struktuur sihtotstarbe alusel 03.09.2019

Jäätmehoidla maa
Sihtotstarbeta maa
1,0%
Mäetööstusmaa
2,5%
1,6%
Ühiskondlike ehitiste maa
5,1% Ärimaa

Riigikaitsemaa
0,7%

Elamumaa
20,6%

5,3%
Tootmismaa
5,8%

Veekogude maa
7,1%

Üldkasutatav maa
16,6%

Maatulundusmaa
8,6%
Segasihtotstarbeline maa
9,0%

2.3

Sotsiaalmaa
0,2%

Transpordimaa
15,8%

Kohalikud maksud

Kohalike maksude seadus võimaldab omavalitsustel kehtestada reklaamimaksu, teede ja
tänavate sulgemise maksu, parkimistasu, mootorsõidukimaksu, loomapidamismaksu ja
lõbustusmaksu. Tallinna Linnavolikogu poolt on kehtestatud reklaamimaks, teede ja tänavate
sulgemise maks ja parkimistasu.

2.3.1 Reklaamimaks

5 000 000
Reklaamimaks on kehtestatud kohalike maksude seaduse alusel linnavolikogu määrusega
17.12.2009 nr 44 „Reklaamimaks Tallinnas“. Maksuhaldur on Ettevõtlusamet.
Reklaamimaksuga maksustatakse linna haldusterritooriumil eksponeeritud teave, mis on
avalikustatud mistahes üldtajutaval kujul teenuse osutamise, kaubamüügi suurendamise, ürituse
edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil. Maksumääraks on
0,55 € m² kohta kalendripäevas. Reklaamimaksu tulu jääb 2020. aastal eelmise aastaga
võrreldes samale tasemele. Tõhusa ja järjepideva maksujärelevalve tulemusena on kasvanud
maksu vabatahtlik laekumine.

2.3.2 Teede ja tänavate sulgemise maks

1 250 000

Teede ja tänavate sulgemise maks on kehtestatud kohalike maksude seaduse alusel
linnavolikogu määrusega 20.12.2012 nr 31 „Teede ja tänavate sulgemise maks“. Maksuhaldur
on Transpordiamet.
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Maksu eesmärgiks on eelkõige reguleerida Tallinna teede ja tänavate sulgemist selliselt, et teed
oleksid liiklejate jaoks võimalikult lühikest aega või väikeses mahus suletud. Teede ja tänavate
sulgemise maksu määruse kohaselt võetakse maksuobjekti maksustamisel aluseks
liiklusintensiivsusest tulenevalt vastava tee, tänava või väljaku maksumäär. Maksumäärad on
diferentseeritud sõltuvalt tänavate grupist, sulgemise viisist (täielik või osaline), nädalapäevast,
kellaajast ja sulgemise kestusest. Maksutulu on otseses sõltuvuses linna majandusarenguga
kaasnevast ehitusmahust, sellest tulenevast teede ja tänavate sulgemistest ning järelevalve
tõhususest.
Enamus maksust koguneb I gruppi kuuluvate tänavate kaevetöödest (vee-, elektri- ja
gaasitrassid ning kanalisatsiooni rajamine). Väiksema osa tänavate sulgemisest tingivad
tellingud ehk tänavaid suletakse hoonete fassaadide remondi- ja rekonstrueerimistööde tõttu.
Suurt mõju avaldavad maksu laekumisele linna tellimused, mille puhul ettevõtted vabastatakse
tänavate sulgemise maksu maksmisest (näiteks trammiliinide ja teede ja tänavate
rekonstrueerimine).
Teede ja tänavate sulgemise maksumäärad 2020. aastal ei muutu jäädes 2019. aasta tasemele.
Tulu antud maksust jääb 2020. aastal eelmise aastaga võrreldes samale tasemele. Endiselt jääb
kehtima võimalus, kui tööd teostatakse soodusajal, ehk ajal, millal on liiklus tänavatel kõige
väiksem, rakendatakse maksusummale koefitsienti 0,5.

2.3.3 Parkimistasu
6 400 000
Parkimistasu on kehtestatud kohalike maksude seaduse ja liiklusseaduse alusel linnavolikogu
määrusega 20.12.2012 nr 30 „Tallinna avalik tasuline parkimisala ja parkimistasu“.
Parkimistasu on parkimise korraldamise eesmärgil kehtestatud kohalik maks, mida tasub
mootorsõiduki juht parkimise eest linna avalikul tasulisel parkimisalal. Parkimisel on esimesed
15 minutit tasuta. Parkimistasu maksumäär on 2020. aastal iga alustatud parkimisminuti kohta
vastavalt parkimistsoonile 0,01-0,10 €, sh kesklinna tsoonis 0,025 €, südalinna tsoonis 0,08 €,
vanalinna tsoonis 0,10 € ja Pirital 0,01 €. Parkimistasu määrad on samad mis 2019. aastal ning
neid ei ole kavas muuta.
Ööpäevaringset tasu võetakse 650 parkimiskohaga vanalinna alas ja 500 kohaga südalinnas;
4650 parkimiskohaga kesklinna territooriumil on parkimine tasuline tööpäevadel kell 7–19 ja
laupäeval kell 8–15. Pirita tsoonis on 200 parkimiskohta. Kokku on tasulisel parkimisalal 6000
parkimiskohta. 650 vanalinna ööpäevaringset tasulist parkimiskohta kasutavad ka
soodustingimustel vanalinna elanikud ja linnavalitsuse korralduse alusel soodustingimusel
parkijad. Kõige hõivatumaks – 95% täituvusega - on kujunenud südalinna tasuline parkimisala,
mis on üle koormatud nii soodustingimustel elanike kui linnavalitsuse korralduse alusel antud
soodustingimustel parkijatega, rääkimata linnakodanikest-külalistest.
Parkimistasu üheks eesmärgiks on lisaks fiskaalsele tulule muuta ühistransport tunduvalt
atraktiivsemaks ja konkurentsivõimelisemaks võrreldes erasõidukite kasutamisega ning seeläbi
mõjutada liiklejaid kasutama keskkonnasäästlikke liikumisviise. Selle kindlustamiseks on
vajalik läbimõeldud ja tulevikku orienteeritud liikluskorraldus, mis tagaks vajaduse
mootorsõidukite minimaalseks kasutamiseks linnalises liikumises. Tasuline parkimiskorraldus,
sh maksumäärade korrigeerimine, on üks liikluskorralduse meetmeid ja suunatud eelpool
mainitud eesmärgi saavutamiseks.
Parkimistasu maksmatajätmise korral määratakse maksukohustuslasele viivistasu 31 €
ööpäevas, vähemmaksmise korral 15 € ööpäevas.
Parkimistasu maksuhaldur on Transpordiamet.
Parkimistasust moodustab 85% parkimispiletitulu ja parkimistasu maksusoodustused elanikele
ning 15% viivistasud. Aasta-aastalt on parkimispiletitulu osa parkimistasus kasvanud ning
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viivistasude osa kahanenud. Parkimistasu tulud kasvavad 2020. aastal 2019. aastaga võrreldes
1,6%.

2.4

Lõivud
2.4.1 Riigilõiv

543 100

Riigilõivu tasumist reguleerib riigilõivuseadus. Põhilise osa riigilõivust saab linn ehitiste
püstitamiseks, rekonstrueerimiseks ja ümberehitamiseks väljastatavate ehitus- ja kasutuslubade
eest. Ehitusseadustiku rakendumisega 2015. aasta 1. juulist muutusid ehitamist reguleerivad
põhimõtted. Mitmete väikesemahuliste ehitiste puhul asendab ehitusluba riigilõivuvaba
ehitusteatis. Samas tõusis oluliselt ehitusloa riigilõiv. Eelnevate aastate tulemused on näidanud,
et kokkuvõttes seadusemuudatuse tulemusena siiski väheneb kohalikele omavalitsuste tulu
riigilõivust. Samas Rahandusministeeriumi prognoosile tuginedes võib loota, et ehitusmahud
Tallinnas jätkavad tõusutrendi ning seda eelkõige rajatiste osas ning see kompenseerib
seadusemuudatusest tingitud tulu langust.
Munitsipaalpolitsei Ameti riigilõivude plaan on 2020. aastal järgmine:
1. taksoveoluba 15 000 €;
2. sõidukikaart 35 000 €;
3. teenindajakaart 60 000 €.
Transpordiametile jääb endiselt funktsioon teostada järelevalvet liinilubade ja muude ameti
tegevusest tulenevate erilubade nõuete ning avaliku teenindamise lepingute üle. 2020. aastal
planeeritakse bussiveo liinilubade riigilõivu 300 eurot.
Arhiivitoimingutest saadav riigilõiv jääb 2019. aasta tasemele (2800 €).

2.5

Kaupade ja teenuste müük (linnakassa tulu osa)
2.5.1 Hoonestusõiguse seadmise tasu ja
isikliku kasutusõiguse tasu

669 435

Asjaõigusseaduse kohaselt on isikul, kelle kasuks on kinnisasjal hoonestusõigus seatud, õigus
võõrandada ja pärandada kinnisasjal olevat ehitist. Hoonestajal on vastavalt kokkuleppele
kohustus maksta kinnistu omanikule hoonestusõiguse eest tasu. Tallinna linna omandis olevale
kinnisasjale hoonestusõiguse seadmise korra kohaselt muudetakse hoonestusõiguse aastatasu
vastavalt maa maksustamishinna muutumisele. 2020. aastal lähtutakse viimase, s.o
2001. aastal toimunud maa korralise hindamise andmetest. Hoonestusõiguse seadmise tasu
saamise aluseks on notariaalselt sõlmitud leping.
Hoonestusõiguse aastatasu muudetakse vastavalt maa maksustamishinna muutmisele.
Hoonestusõiguse aastatasu uus suurus saadakse kehtiva aastatasu korrutamisel kordajaga, mis
saadakse uue maa maksustamishinna jagamisel maa maksustamishinnaga, mis kehtis vahetult
enne uue maa maksustamishinna kehtestamist. Hoonestusõiguse aastatasu uus suurus ei või olla
väiksem hoonestusõiguse kinnistusraamatusse kandmisel kehtinud hoonestusõiguse
aastatasust.
Hoonestusõiguse aastatasu suurus on sõltuvalt katastriüksuse sihtotstarbest järgmine:
• äri- ja tootmismaa puhul 5% maa maksustamishinnast;
• transpordimaa puhul 4% maa maksustamishinnast;
• muude katastriüksuse sihtotstarvete puhul 2% maa maksustamishinnast.
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Kui hoonestusõiguse alusel püstitatakse muu hulgas spordiehitis (spordikeskus, spordihall,
universaalhall, staadion, spordiväljak jms) või erakooliseaduse mõistes erakooli tegevuseks
vajalik ehitis, määratakse hoonestusõiguse aastatasu suurus lähtuvalt detailplaneeringus
määratud ehitusõigusest spordiehitise või erakooli tegevuseks vajaliku ehitise osas 2%
sotsiaalmaa maksustamishinnast.
Võrreldes 2019. aastaga väheneb 2020. aastal hoonestusõiguse seadmise tasu 90 570 € ehk 16%
võrra.
Isiklikust kasutusõigusest ja servituutide seadmisest laekuva tulu alus on notariaalselt sõlmitud
leping. Põhiline osa kasutusõiguse tasust saadakse isikliku kasutusõiguse alusel ajutiseks
kasutamiseks antud kinnistute eest. Enamik tulust saadakse maade kasutusse andmisest
põhiliselt parklateenuse osutamiseks ning tehnovõrkude ehitamiseks. Kasutusõiguse tasu
alaneb 2020. aastal 2019. aastaga võrreldes 15 601 euro võrra, ehk 9%.

2.6

Trahvid

516 000

Trahvid määratakse väärteo toimepanemise eest.
Enamus trahvitulust saadakse Munitsipaalpolitsei Ameti kontrolli ja järelevalve tegevuse
tulemusena.
Märkimisväärne
osa
trahvituludest
saadakse
liiklusseadusest
ja
ühistranspordiseadusest tulenevate eeskirjade rikkumise eest. Järgnevad ehitusseadustiku,
kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse, tubakaseaduse rikkumise eest määratud trahvid jm.
Ühistranspordiseaduse alusel (sõiduõigust tõendava dokumendita sõit) määratavate trahvide
arv ja trahvitulu väheneb seoses Tallinna elanikele tasuta ühistranspordi võimaldamisega.
Pidevalt suureneb tasuta sõiduõigust lubava ühiskaardi kasutajate arv ning väheneb piletiga
sõitjate arv.
Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse põhimõtetest lähtuvalt tuleb ettevõtjaid
motiveerida seaduskuulekusele läbi haldusõiguslike meetmete, st ettekirjutuste ja sunniraha
määramise teel. 2020. aastal jääb trahvide summa 2019. aasta tasemele.

2.7

Finantstulud

6 000

Finantstulu teenimise võimalused sõltuvad ajutiselt vabade rahaliste vahendite hulgast,
paigutuste kestvusest, intressimääradest ning linna õigusaktidest lähtuvatest piirangutest raha
paigutamisel. Enamus linna finantstulust laekub raha paigutamisest tähtajalistesse
deposiitidesse, rahaturufondidesse ja üleöö rahaturule.
Rahaturu intressimäärad püsivad endiselt ajalooliselt madalatel tasemetel, mistõttu on
finantstulu
teenimine
kõrget
investeerimisjärgu
krediidireitingut
omavatelt
finantsinstrumentidelt muutunud väga keeruliseks. Eeltoodust tulenevalt on 2020. aasta
finantstuluks planeeritud üksnes 6 000 €.

2.8

Kasum vara müügist

1 524 360

2020. aastal on kavandatud müüa linnavara mahus 1 683 800 €. Müüdava vara jääkväärtus on
285 340 €, müügikulud 10 000 € ning vara müügi kasumiks kujuneb 1 524 360 €.
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2020. aastal kavandatav suurim müügiobjekt on Toom-Kooli tn 9 kinnistu, lisaks müüakse
9 korteriomandit või nende mõttelist osa, näiteks A. H. Tammsaare tee 65-24 korteriomand ja
Kopli tn 61-6 korteriomand. Tulu aluseks on notariaalselt sõlmitud leping.

2.9

Muud tulud varalt
2.9.1 Loodusvara kasutusõiguse tasu

400 000

Loodusvara kasutusõiguse tasust saab linn tulu maavara kaevandamisõiguse tasu ja vee
erikasutusõiguse tasu näol.
Maavaradest kaevandatakse Tallinna haldusterritooriumil Väo karjääris dolokivi (paekivi).
Paekivi killustikku, paekivi, ehituspaasi toodavad osaühingud Paekivitoodete Tehas ja Väo
Paas.
Maavara kasutusõiguse tasu suurus sõltub tasu määradest ning maavara kaevandamise mahust.
Loodusvara kasutusõiguse tasu jääb 2020. aastal eelmise aastaga võrreldes samale tasemele.

2.10 Dividendid

9 600 000

Dividenditulu 9 600 000 € on kavandatud saada AS-idelt Tallinna Vesi, Tallinna Soojus ja
Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus. Esitatud on linnavalitsuse esialgne prognoos.
Börsiettevõte AS Tallinna Vesi ise nii varakult aktsionäridele oma prognoosi ei avalda.

2.11 Kasum/kahjum varude müügist

-30 000

Kahjum varude müügist tekib kaupade müügist linnapoes. Linnapood avati eesmärgiga
pakkuda hinnatundlikule kliendile elementaarseid toidu- ja tööstuskaupu linna kõige
soodsamate hindadega. Selle tulemusena kujuneb kauba müügist saadav tulu väiksemaks kui
on kaupade ostmiseks ja realiseerimiseks tehtavad kulud.

2.12 Linna asutuste omatulud
Linna asutused teenivad omatulu tasuliste teenuste osutamisest ja kaupade müügist.
Tabel 2 Tallinna asutuste omatulud aastatel 2019-2020
Ametiasutuse haldusala
2019

2020

Muutus
€

Linnavolikogu Kantselei

%

Osakaal
2020
%

28 400

28 450

50

0%

0%

667 874

713 596

45 722

7%

1%

53 839

49 488

-4 351

-8%

0%

210 776

287 801

77 025

37%

0%

Haridusamet

30 411 096

30 955 220

544 124

2%

35%

Kultuuriamet

3 602 000

3 447 000

-155 000

-4%

4%

Spordi- ja Noorsooamet

6 811 474

6 511 161

-300 313

-4%

7%

Linnakantselei
Linnaarhiiv
Perekonnaseisuamet
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Ametiasutuse haldusala

2019

2020

Muutus
€

Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
Linnavaraamet

%

Osakaal
2020
%

16 965 769
3 784 975

18 186 125
3 938 300

1 220 356
153 325

7%
4%

21%
5%

Ettevõtlusamet

8 029 432

8 269 434

240 002

3%

9%

Transpordiamet

1 311 790

1 369 700

57 910

4%

2%

Keskkonna- ja Kommunaalamet

3 749 207

3 431 150

-318 057

-8%

4%

Linnaplaneerimise Amet

9 600

9 600

0

0%

0%

Haabersti Linnaosa Valitsus

472 570

456 453

-16 117

-3%

1%

Tallinna Kesklinna Valitsus

4 967 700

4 979 980

12 280

0%

6%

Kristiine Linnaosa Valitsus

329 920

329 796

-124

0%

0%

Lasnamäe Linnaosa Valitsus

1 449 310

1 430 635

-18 675

-1%

2%

Mustamäe Linnaosa Valitsus

718 717

780 180

61 463

9%

1%

Nõmme Linnaosa Valitsus

783 380

775 830

-7 550

-1%

1%

Pirita Linnaosa Valitsus

274 335

272 875

-1 460

-1%

0%

Põhja-Tallinna Valitsus

1 111 093

1 143 560

32 467

3%

1%

85 743 257

87 366 334

1 623 077

2%

100%

Ametiasutuste haldusalad kokku

2020. aastal kavandavad linna asutused saada omatulu 87 366 334 €, mis on 1 623 077 € ehk
2% enam kui 2019. aastal.
Suuremaks tululiigiks on tulu haridusalasest tegevusest summas 29 863 070 €. Järgneb tulu
tervishoiualasest tegevusest, mida prognoositakse 2020. aastal kokku 12 518 720 €, ning üürija renditulu 10 006 153 €.
Joonis 4 Omatulude struktuur 2020. aastal
Muud tulud
2,2%

Õiguste müük Muu toodete ja
3,0%
teenuste müük
4,6%

Tulud sotsiaalabialasest
tegevusest
6,8%
Tulud spordi- ja
puhkealasest
tegevusest
5,7%

Tulud haridusalasest
tegevusest
34,2%

Tulud tervishoiualasest
tegevusest
14,3%

Elamu- ja
kommunaaltegevuse tulud
4,8%

Üür ja rent
11,4%

Tulud kultuuri- ja
kunstialasest tegevusest
6,0%
Tulu keskkonnaalasest
tegevusest
7,0%

Suurima osakaaluga linna omatuludest on Haridusameti, Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ning
Ettevõtlusameti haldusalade omatulud. Enam kasvab omatulu Perekonnaseisuameti, Mustamäe
Linnaosa Valitsuse ning Sotsiaal- ja Tervishoiuameti haldusalas.
Järgnevalt on toodud ülevaade suurema osakaaluga ametiasutuste omatuludest.
Haridusameti haldusala asutuste omatulu
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Haridusameti haldusala asutuste omatulu 2020. aastal on kokku 30 955 220 €, mis moodustab
35,4% linna asutuste omatuludest. 2020. aasta tulud on 544 124 € ehk 1,8% võrra suuremad kui
2019. aastal. Omatulu kasvab põhiliselt koolieelsete lasteasutuste vanema poolt kaetava
kohatasu arvelt. Koolieelsete lasteasutuste kohatasuks on 2020. aastal kavandatud
16 059 160 €, mis on 368 540 € enam kui käesoleval aastal. Kohatasu planeerimise aluseks on
hetkel kehtiv töötasu alamäär 540 € kuus. Vanema osa määr ühes kuus ühe lapse kohta on
summa, mis moodustab 12,2% (ujulaga lasteasutuses 13,4%) Vabariigi Valitsuse kehtestatud
töötasu alammäärast kuus.
Keskmiseks laste arvuks kohatasu planeerimisel on 2020. aastal arvestatud 21 412, mis on
112 last enam kui käesoleval aastal. 2019. aasta kaheksa kuu keskmisena on kohatasu osalist
või täielikku vabastust rakendatud 696 lapsele, s.o 3,3% lastest.
Teistelt omavalitsusüksustelt saab linn 2020. aastal haridusteenuse osutamise eest Tallinna
koolides 3 548 000 €, koolieelsetes lasteasutustes 1 435 000 € ning huvikoolides 526 750 €.
Võrreldes käesoleva aastaga kasvab tasu teistelt omavalitsustelt haridusteenuse osutamise eest
395 470 € ehk 7,7%.
Suuremad tululiigid on veel haridusasutuse ruumide kasutamine üritusteks, huviringi
osalustasu, äriruumide üüritulu ja kommunaalteenuste müük.
Kultuuriameti haldusala asutuste omatulu
Kultuuriameti haldusala asutuste omatulu 2020. aastal on kokku 3 447 000 €, mis moodustab
3,95% linna asutuste omatuludest. 2020. aasta tulud on 155 000 € ehk 4,3% võrra väiksemad
kui 2019. aastal. Suuremad omatulud on Tallinna Linnateatril ja Tallinna Linnamuuseumil.
Suuremateks tululiikideks on kultuuriasutuste piletitulu, osutatavate teenuste eest saadav tasu
ja kultuuriasutuse ruumide kasutamise eest saadav tasu.
Enim väheneb Tallinna Linnateatri omatulu seoses võimalik kolimisega ajutisse mängupaika
Salme Kultuurikeskuses mistõttu on planeeritud etenduste arvu vähenemist kolimisperioodil.
Vähenevad ka Kultuuriameti poolt korraldatava ürituse Tallinna Merepäevad tulu, seoses
asjaoluga, et üritusega kaasnevad tulud selguvad alles 2020. aasta esimesel poolel pärast lõplike
kokkulepete sõlmimist üritusel osalejate ja toetajatega.
Spordi- ja Noorsooameti haldusala asutuste omatulu
Spordi- ja Noorsooameti haldusala asutuste omatulu on 2020. aastal kokku 6 511 161 €, mis
moodustab 7,5% linna asutuste omatulust. 2020. aasta tulud on 300 313 € ehk 4,4% võrra
väiksemad kui 2019. aastal. Suuremad omatulud on Tallinna Spordihallil, Pirita
Spordikeskusel, Tondiraba Spordikeskusel ja Kristiine Spordil ning suuremad omatulude liigid
on tulu spordi- ja noorsooasutuste tasulistest teenustest ning ruumide jm rajatiste üüritulu koos
tasuga kommunaalteenuste eest.
Enim väheneb Tallinna Spordi- ja Noorsooameti omatulu seoses asjaoluga, et 2020. aastal ei
jätku enam Euroopa Sotsiaalfondist rahastatud kohalike omavalitsuste koostöögruppide
programm noorte sotsiaalse tõrjutuse ennetamiseks. Projekti tegevused lõppesid 2019. aastal.
Sotsiaal- ja Tervishoiuameti haldusala asutuste omatulu
Sotsiaal- ja Tervishoiuameti haldusala asutuste omatulu on 2020. aastal kokku 18 186 125 €,
mis moodustab 21% linna asutuste omatulust. Käesoleva aastaga võrreldes suureneb omatulu
1 220 356 € ehk 7%. Suuremad omatulud on Tallinna Kiirabil, Iru Hooldekodul ja Tallinna
Vaimse Tervise Keskusel. Käesoleva aastaga võrreldes on planeeritud suuremad omatulud
Tallinna Kiirabile riigi poolt ostetava kiirabiteenuse eest, lähtudes Eesti Haigekassaga sõlmitud
lepingust. Lisaks kasvavad omatulud Tallinna Vaimse Tervise Keskusel, Käo Tugikeskusel ja
Tallinna Tugikeskusel Juks, sest nendes asutustes on kasvanud riigi poolt ostetavate
rehabilitatsiooni- ja psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekandeteenuste mahud. 2020. aasta
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kevadel avatakse peale remonti Pelgurannas Vaimse Tervise Keskuse 30-kohaline
majutusüksus, mille tulemusena saab teenusele võtta rohkem kliente ning suurenevad tulud
majutusteenustelt. Teiste Sotsiaal- ja Tervishoiuameti haldusala asutuste omatulu
märkimisväärselt ei muutu. Sotsiaal- ja Tervishoiuameti haldusala asutuste suuremad tululiigid
on sotsiaalasutuste klientide teenindamise eest saadav hooldustasu, toitlustustasu, kiirabialased
teenused, ruumide üür ja tasu kommunaalteenuste eest.
Linnavaraameti omatulu
Linnavaraameti omatulu on 2020. aastal kokku 3 938 300 €, mis moodustab 5% linna asutuste
omatulust. Enamus Linnavaraameti omatulust saadakse linna eluruumide üürile andmisest ja
kommunaalteenuste osutamise eest. Linnavaraameti hallata on 31 tervikelamut. Käesoleva
aastaga võrreldes suureneb omatulu 153 325 € ehk 4%. Kasv on tingitud äriruumide üüritulu ja
sotsiaalmajutusüksuse kohatasu kasvust, mis on seotud vastavalt 2019. aastal omandatud
Suurtüki tn 12 kinnistu üürilepingust ja uue sotsiaalmajutusüksuse avamisest 2020. aastal
Sõpruse pst 5 renoveeritud hoones.
Transpordiameti omatulu
Transpordiameti omatulu on 2020. aastal kokku 1 369 700 €, mis moodustab 2% linna asutuste
omatulust. Enamuse omatulust moodustab ühistranspordi piletimüügi teenustasu summas
1 328 110 €. Käesoleva aastaga võrreldes suureneb omatulu 57 910 € ehk 3%, mille peamiseks
põhjuseks on ühistranspordi piletimüügi teenustasu, mis kasvab koos ühissõidukite arvu
kasvuga 48 sõiduki võrra, millega seoses kasvab ka validaatorite arv, mis omakorda on
teenustasu arvestuse aluseks.
Keskkonna- ja Kommunaalameti omatulu
Keskkonna- ja Kommunaalameti omatulu on 2020. aastal kokku 3 431 150 €, mis moodustab
4% linna asutuste omatulust. Käesoleva aastaga võrreldes väheneb omatulu 318 057 € ehk 8%.
2019. aastal täitis ameti hallatav asutus Kadrioru Park suuremahulist Reidi tee haljastuse
rajamise alltöövõtu lepingut, mille sarnast 2020. aastal ei ole ette näha.
Tallinna Kesklinna Valitsuse haldusala
Tallinna Kesklinna Valitsuse asutuste omatulu on 2020. aastal kokku 4 979 980 €, mis
moodustab 6% linna asutuste omatuludest. 2020. aasta omatulud on 12 280 € suuremad kui
2019. aastal. Suurimaks tululiigiks on äriruumide üüritulu ja tulu kaubandustegevusest.
Äriruumide üürituludeks planeeritakse 2 726 200 €, mis on 38 200 ehk 1% rohkem kui 2019.
aastal. Üüritav pind, millelt laekub üüritulu on 34 343,7 m², kokku on sõlmitud 225 äriruumi
üürilepingut. Keskmine prognoositav üürihind 2020. aastal on 6,60 € kuus/m², arvestades
üürilepingutega kaetud äripindasid (v.a. parkimisplatsid ja tasuta kasutusse antud ruumid).
Mustamäe Linnaosa Valitsuse haldusala
Mustamäe linnaosa asutuste omatulu on 2020. aastal kokku 780 180€, mis moodustab 1% linna
asutuste omatuludest. 2020. aasta omatulud on 61 463€ ehk 9% võrra suuremad kui 2019.
aastal. 2019 aastal kevadel avati Mustamäel uus Kultuurikeskuse „Kaja“ multifuktsionaalne
hoone, mis on terves linnas kvaliteetset kultuuri väärtustavaks kultuurisõlmeks. 2020 aastal
saab Kultuurikeskus „Kaja“ teenindada linlasi terve aasta vältel. Uues hoones on netopinda
kokku 4000 m², millest 62% on kultuurikeskuse ja 38% Mustamäe Linnaosa Valitsuse
käsutuses. Suurimad tululiigid on kultuuriasutuste ruumide kasutamine üritusteks ning
äriruumide üüritulu, samuti planeeritakse kasvu piletituludes.
Linna teiste ametiasutuste ja nende hallatavate asutuste omatulu
Linna teiste asutuste omatuludest on suuremad elu- ja äriruumide üüritulu, tulu
kaubandustegevusest, parkimisest, kalmistuteenuste osutamisest, Tallinn-Card piletite müügist
ja linnarajatise reklaamitulu.
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2.13 Toetused
2020. aastal saadavatest toetustest moodustavad riigilt ja muudelt institutsioonidelt saadavad
vahendid 92% ja välisrahastus 8%.

2.13.1 Toetused riigilt jm institutsioonidelt
135 589 898
Tallinna linn saab toetusi riigieelarve toetusfondist ning ministeeriumide vahendusel haldus- ja
muude lepingute alusel. 2020. aastaks planeeritakse toetusi riigilt jm institutsioonidelt
kogusummas 135 589 898 €, sh vahendeid tegevuskulude katteks 123 000 000 € ja
investeerimistegevuseks 12 589 898 €.
Vabariigi Valitsuse poolt eraldati Tallinnale 2019. aastaks tasandus- ja toetusfondist vahendeid
kokku 116 091 227 €:
Summa (€)
Tasandusfondi jaotus
22 977
Toetusfondi jaotus
Üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus, sh
100 379 983
põhikooli õpetajate tööjõukuludeks
64 972 352
gümnaasiumi õpetajate tööjõukuludeks
14 438 037
direktorite ja õppealajuhatajate tööjõukuludeks
4 186 092
õpetajate, direktorite ja õppealajuhatajate täienduskoolituseks
546 012
õppekirjanduseks
2 578 965
koolilõunaks
7 621 075
tõhustatud ja eritoe tegevuskuludeks
6 037 450
Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus
2 398 992
Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus
782 753
Huvihariduse ja -tegevuse toetus
941 121
Toimetulekutoetuse maksmise hüvitis
3 341 947
Matusetoetus
1 183 461
Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus
3 142 876
Rahvastikutoimingute kulude hüvitis
489 728
Kohalike teede hoiu toetus
3 407 389
KOKKU
116 091 227

Tegevuskulude katteks saab linn vahendeid ka riigiasutustega sõlmitud lepingute alusel.
Riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingute alusel eraldatakse vahendeid Tallinna
Linnateatrile töötasukuludeks, Kopli Ametikoolile riikliku koolitustellimuse täitmiseks,
üldhariduskoolide riikliku õppekava elluviimise toetamiseks jne. Lisaks sõlmitakse
eelarveaasta jooksul ministeeriumide ja muude riigiasutustega muid lepinguid, mille alusel
eraldatakse linnale sihtotstarbeliselt vahendeid konkreetseteks projektideks ja üritusteks.
2020. aasta eelarve eelnõu koostamisel on arvestatud, et toetusfondist eraldatakse Tallinnale
sarnases suurusjärgus vahendeid kui 2019. aastal. Ka muud riigi toetuste prognoosid rajanevad
riigieelarve eelnõus esitatud materjalidele.

2.13.1 Välisrahastus

11 737 394

Välisrahastusest on kavandatud kasutada investeerimisprojektide realiseerimiseks 8 848 344 €
ning tegevuskulu ehk nn pehmete projektide rahastamiseks 2 889 050 €.
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Seoses Euroopa Liidu eelarveperioodi 2014-2020 lõppfaasi jõudmisega on
rahastamisvõimalused on vähenenud ja osa programme on lõppenud, kuid jätkatakse aktiivselt
projektides osalemist ja nende elluviimist.
Jätkatakse kergliiklusteede rajamist meetme „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng“ raames.
Välisraha toel rekonstrueeritakse Järveotsa tee 33 hoone, luues 264 uut lasteaiakohta.
Tallinna Loomaaias jätkub Euroopa Liidu rahastusega projekt „Pilvemets“ (vihmametsakillu
loomine), millest saab polaariumiga koostoimes uus pereatraktsioon, et tuua loomaaeda
külastajaid juurde (eriti mõeldes madalhooajale). Pilvemets avatakse eeldatavalt aastal 2021..
Lisaks eelnimetatud projektidele rakendab linn arvukaid nn pehmeid projekte. Need projektid
annavad võimaluse tuua valdkondadesse uusi teadmisi, vahetada kogemusi, planeerida arengut,
eksperimenteerida, töötada välja tööriistu jms.
Uue eelarveperioodi 2021–2027 planeerimine on alanud. Praegu töötatakse välja üleeuroopalisi õigusakte, mille alusel tekivad riikide rakenduskavad. Välja on pakutud viis
prioriteetset valdkonda (teadus ja arendus ning ettevõtlus; kliima ja keskkond; ühendused;
tööhõive, oskused, kaasatus; kohalike strateegiate toetamine). Toetussummad tervikuna
kahanevad ja omafinantseerimine suureneb. Suur osa rahastusest suunatakse ettevõtluse ja
innovatsiooni arendamisse ning keskkonnateemadele (kliimamuutused, CO2 vähendamine).
Euroopa Komisjoni hetkeettepanek on eraldada Eestile 2021–2027 perioodiks
ühtekuuluvuspoliitika vahendeid 3 miljardit eurot. Eesti majanduse arenguga seoses
eraldatavate vahendite hulk järgmisel eelarveperioodil väheneb, kuid Eesti saab ka edaspidi ELi
eelarvest rohkem toetusi, kui sinna maksab. Tõenäoliselt ei avane uue perioodi vahendid anne
2021 aastat.
2020. aastal on suuremad ja olulisemad välisrahastusega investeerimisprojektid: sadamaala
kergliiklustee lõigus Kalaranna tn – Reidi tee 1 124 456 €, Vana-Kalamaja tänava
rekonstrueerimine 1 151 130 €, põhitänavate välisvalgustuse rekonstrueerimise I etapp (sh
Mustamäe) 1 579 999 €, Järveotsa tee 33 hoone rekonstrueerimine lasteaiaks summas
850 000 €, Tallinna Loomaaia „Pilvemets“ 1 291 252 € ja kaasava hariduse põhimõtete
rakendamise toetamine Tallinna koolides 886 035 €.
Tegevuskuludes kajastatud projektidest on 2020. aastal suuremad „Erivajadustega inimeste
eluaseme füüsiline kohandamine“ 376 375 €, „HEAWATER – Läänemere valgala väikeste
jõgede tervendamine toite- ning ohtlike ainete sissevoolu ärahoidmise kaudu“ 529 674 € ning
„E-TICKETING - Eesti ja Soome elektrooniliste piletisüsteemide ristkasutuse loomine“
1 273 200 €. Ülevaade nimetatud projektidest on esitatud seletuskirja osas „Kulud”.
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3. KULUD
2020. aasta eelarve eelnõus on tegevuskulude mahuks kavandatud 648 099 333 €, sellest kulud
riigieelarve eraldiste arvelt 123 000 000 € ning kulud välisrahastuse arvelt 2 889 050 €.
Tegevuskuludest (v.a linna üldkulud) moodustavad suurema osa haridusvaldkonna kulud
40,6%, linnatranspordi kulud 13,1% ja sotsiaalhoolekande valdkonna kulud 8,1%.
Tabel 3 Tegevuskulud valdkonniti 2019 – 2020
Valdkond
Kulud kokku
Linna juhtimine ja tugiteenused
Haridus
Kultuur
Sport ja vaba aeg
Noorsootöö
Sotsiaalhoolekanne
Tervishoid
Linnamajandus
Ettevõtluskeskkond
Linnatransport
Teed ja tänavad
Heakord
Tehnovõrgud
Muud kommunaalkulud
Keskkonnakaitse
Linnaplaneerimine
Avalik kord
Valdkonnad kokku
Finantskulud
Reservfond (linnavalitsus ja linnaosad)
Kohtuvaidluste ja muude õiguslike vaidlustega seotud
nõuete reserv
Linna vara ja kohustustega seonduvate toimingute
reserv
Oma- ja kaasfinantseerimise ja välisprojektide
ettevalmistamise reserv
Palga korrektsiooni reserv
Tegevuskulud, v.a riigi ja muude institutsioonide
toetuste arvelt tehtavad kulud
Riigi ja muude institutsioonide toetuste arvelt tehtavad
kulud
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2019

2020

626 170 179 648 099 333
46 106 858 48 937 049
257 069 164 262 808 679
27 221 735 27 626 710
19 136 576 19 605 297
2 589 909
2 288 081
49 062 229 52 587 683
13 224 966 14 068 772
22 086 462 22 419 232
11 212 683
8 700 044
82 109 653 84 976 475
33 806 314 32 678 740
16 104 151 17 469 060
5 205 880
5 205 880
3 186 779
3 103 360
979 703
1 150 374
4 492 260
4 933 704
4 231 695
4 818 545
597 827 017 613 377 685
4 020 000
4 020 000
1 008 082
1 251 000

Muutus
€
%
21 929 154
4%
2 830 191
6%
5 739 515
2%
404 975
1%
468 721
2%
-301 828
-12%
3 525 454
7%
843 806
6%
332 770
2%
-2 512 639
-22%
2 866 822
3%
-1 127 574
-3%
1 364 909
8%
0
0%
-83 419
-3%
170 671
17%
441 444
10%
586 850
14%
15 550 668
3%
0
0%
242 918
24%

0

1 500 000

1 500 000

X

4 296 115

3 000 000

-1 296 115

-30%

1 138 450
1 755 213

1 000 000
5 000 000

-138 450
3 244 787

-12%
X

610 044 877 629 148 685

19 103 808

3%

2 825 346

18%

16 125 302

18 950 648

Joonis 5 2020. aasta tegevuskulude struktuur
Finantskulud
Reservfond ja reservid
0,6%
1,8%
Heakord
2,7%
Linnatransport
13,1%
Linnamajandus
3,5%

Riigi ja muude
institutsioonide toetuste
arvelt tehtavad kulud
2,9%
Muud
Linna juhtimine ja
4,3%
tugiteenused
7,6%

Teed ja tänavad
5,0%
Sotsiaalhoolekanne ja
tervishoid
10,3%
Sport, vaba aeg ja
noorsootöö
3,4%

Haridus ja teadus
40,6%
Muud, sh
tehnovõrgud
0,8%
linnaplaneerimine
0,8%
ettevõtluskeskkond
1,3%
avalik kord
0,7%
keskkonnakaitse
0,2%
muud kommunaalkulud 0,5%

Kultuur
4,2%

Tabel 4 Tegevuskulud ametiasutuste haldusalade lõikes 2019 – 2020
Ametiasutus (e haldusala)
2019
Linnavolikogu Kantselei
Linnakantselei
Linnaarhiiv
Perekonnaseisuamet
Haridusamet
Kultuuriamet
Spordi- ja Noorsooamet
Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
Linnavaraamet
Ettevõtlusamet
Transpordiamet
Keskkonna- ja Kommunaalamet
Linnaplaneerimise Amet
Munitsipaalpolitsei Amet
Haabersti Linnaosa Valitsus
Tallinna Kesklinna Valitsus
Kristiine Linnaosa Valitsus
Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Mustamäe Linnaosa Valitsus
Nõmme Linnaosa Valitsus
Pirita Linnaosa Valitsus
Põhja-Tallinna Valitsus
Ametiasutuste haldusalad kokku
Finantskulud
Linnavalitsuse reservfond
Kohtuvaidluste ja muude õiguslike vaidlustega
seotud nõuete reserv
Linna vara ja kohustustega seonduvate toimingute
reserv
Oma- ja kaasfinantseerimise ja välisprojektide
ettevalmistamise reserv

2 462 051
30 309 318
1 010 885
1 188 532
254 295 154
15 386 435
20 392 660
55 543 009
19 716 910
17 966 848
82 109 653
55 279 157
6 015 687
4 031 325
2 435 141
6 264 607
2 304 772
6 748 706
3 901 998
3 506 105
1 993 642
5 047 633
597 910 228
4 020 000
948 432

2020
2 563 688
32 886 174
1 026 655
1 228 904
259 348 981
15 416 195
20 540 088
59 567 531
20 401 240
15 584 345
84 976 475
54 745 672
6 385 790
4 648 495
2 556 578
6 403 230
2 640 507
7 050 776
4 363 450
3 643 993
2 050 636
5 372 282
613 401 685
4 020 000
1 200 000
1 500 000

Muutus
€
101 637
2 576 856
15 770
40 372
5 053 827
29 760
147 428
4 024 522
684 330
-2 382 503
2 866 822
-533 485
370 103
617 170
121 437
138 623
335 735
302 070
461 452
137 888
56 994
324 649
15 491 457

%
4%
9%
2%
3%
2%
0%
1%
7%
3%
-13%
3%
-1%
6%
15%
5%
2%
15%
4%
12%
4%
3%
6%
3%

251 568

27%

1 500 000 #DIV/0!

4 296 115

3 000 000

-1 296 115

-30%

1 138 450

1 027 000

-111 450

X
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Ametiasutus (e haldusala)

2019

Palga korrektsiooni reserv
Riigi ja muude institutsioonide toetuste arvelt
tehtavad kulud
KOKKU

2020

1 731 652

5 000 000

16 125 302
626 170 179

18 950 648
648 099 333

Muutus
€

2 825 346
18 660 806

%

18%
3%

Kuludest kaetakse 67,2% linnakassa vahendite arvelt (2019. aastal 66,7%). Riigilt ja muudelt
institutsioonidelt saadavad toetused moodustavad katteallikatest 2020. aastal 19% (2019. aastal
19,2%) ning omatulud 13,4% (2019. aastal 13,6%). Välisrahastuse osakaal tegevuskulude
katteallikana jääb nii 2019. kui ka 2018. aastal alla 1%.
Joonis 6 2020. aasta tegevuskulude katteallikate struktuur
Linnakassa
67,2%

Riigi ja muude
institutsioonide
toetused
19,0%

Omatulud
13,4%
Välisrahastus
0,4%

Ülevaade linna kulude sisust
Suurima osakaaluga linna tegevuskuludes on tööjõukulud (46,2%).
Majandamiskulud moodustavad linna kuludest 28,9%. Majandamiskulud koosnevad:
 administreerimiskuludest;
 kinnistute, hoonete, ruumide, rajatiste, sõidukite ja inventari majandamiskuludest;
 koolituse, õppevahendite, meditsiini- ja materjalide kuludest;
 toitlustus- ja muud teenused.
Majandamiskuludest suurima osakaaluga on kinnistute, hoonete, ruumide ja rajatiste haldamisja majandamiskulud (49%).
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Joonis 7 Kulude struktuur majandusliku sisu järgi

Toetused
17,9%

Tööjõulud
46,2%

Muud kulud
7,0%

Majandamiskulud
28,9%

Antavatest toetustest 79% moodustavad siht- ja mittesihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks
ning 21% sotsiaaltoetused.
Muudest kuludest on suurima osakaaluga linna kuluna kajastatav käibemaksukulu (54%).

3.1

Linna juhtimine

Tallinna linn on eesti suurim omavalitsusüksus. Tallinn kui kohalik omavalitsusüksus on
avalik-õiguslik juriidiline isik. Tallinn kohaliku omavalitsusüksusena korraldab talle seadusega
pandud kohaliku elu küsimusi, samuti lahendab kõiki neid kohaliku elu küsimusi, mis ei ole
seadusega antud riigiorganite või kellegi teise pädevusse.
Tallinna omavalitsusorganid on:
- linnavolikogu – omavalitsusüksuse esinduskogu, mis valitakse linna hääleõiguslike
elanike poolt seaduse alusel;
- linnavalitsus – linnavolikogu poolt moodustatud täitevorgan.

3.1.1 Linnavolikogu

961 357

Tallinna Linnavolikogu on Tallinna kui kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, mis valitakse
linna hääleõiguslike elanike poolt seaduses sätestatud korras neljaks aastaks. Kohaliku
omavalitsuse pädevusse kuuluvate küsimuste otsustamisel on linnavolikogu sõltumatu ning
tegutseb ainult linnaelanike huvides ja nende nimel.
Linnavolikogu praeguse IX koosseisu valimised toimusid 15. oktoobril 2017 ja koosseisu
volitused algasid 26. oktoobril 2017. Linnavolikogu töötab täiskoguna, samuti komisjonide ja
fraktsioonide kaudu. Linnavolikogu täiskogu töövorm on istung. Linnavolikogu praegune
koosseis on moodustanud 10 alatist komisjoni: haridus- ja kultuurikomisjon,
innovatsioonikomisjon,
keskkonnakomisjon,
korraja
tarbijakaitsekomisjon,
linnamajanduskomisjon, linnavarakomisjon, rahanduskomisjon, revisjonikomisjon, sotsiaal- ja
tervishoiukomisjon ning õiguskomisjon.
Linnavolikogu koosseisus on 79 liiget. Linnavolikogus on 5 fraktsiooni, sh Keskerakonna
(39 liiget), Konservatiivse Rahvaerakonna (6 liiget), Reformierakonna (17 liiget),

35

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon (9 liiget) ning Isamaa (5 liiget). Fraktsiooni
mittekuuluvaid liikmeid on 3.
Tallinna Linnavolikogu asub Vana-Viru tn 12.
Eelarvepositsioon hõlmab Tallinna Linnavolikogu esimehele ja 2-le aseesimehele ning
linnavolikogu liikmele, komisjoni esimehele ja komisjoni liikmele makstavaid tasusid,
teenistuslähetus- ja koolituskulusid. 2019. aasta eelarvesse on vastavad tasud planeeritud
lähtudes järgmistest õigusaktidest:
 Linnavolikogu esimehele ja aseesimehele makstava tasu suurus ja kord on kehtestatud
Tallinna Linnavolikogu 21. veebruari 2013 määrusega nr 12 „Tallinna Linnavolikogu
esimehele ja aseesimehele ning Tallinna Linnavalitsuse liikmetele makstava tasu suurus ja
kord“. Määruse § 3 lõike 2 alusel indekseeritakse nimetatud töötasu määr indeksiga
vastavalt kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse § 2 lõigetele 2-5, mille järgi on
linnavolikogu esimehe töötasu määr on 5288,40 €. Alates 2. novembrist 2017 on
vastavalt Tallinna Linnavolikogu otsusele nr 146 „Tallinna Linnavolikogu aseesimeeste
arvu määramine“ linnavolikogus 2 hüvitist saavat aseesimeest ja nendele on määratud
hüvitis a´2000 € kuus Tallinna Linnavolikogu 9. novembri 2017 otsusega nr 152 „
Tallinna Linnavolikogu aseesimeestele hüvitise määramine“.


Linnavolikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise
kord on kehtestatud Tallinna Linnavolikogu 20. veebruari 2014 määrusega nr 4
„Tallinna Linnavolikogu ja linnaosade esinduskogude tööst osavõtu eest makstava tasu
suurus ja kord“.

3.1.1 Linnavalitsus ja linnavalitsuse liikmete bürood

1 527 302

Linnavalitsus on linna omavalitsuse kollegiaalne täitevorgan, kes viib praktilise tegevusega ellu
riigi ja Tallinna õigusaktidega pandud ülesandeid. Tallinna linna tegevjuhtkonnaks on 8liikmeline Tallinna Linnavalitsus, sh linnapea ja 7 abilinnapead, mis on kinnitatud Tallinna
Linnavolikogu 9. novembri 2017 otsusega nr 153 „Tallinna Linnavalitsuse liikmete arvu ja
struktuuri kinnitamine“. Linnavalitsuse liikmete töötasu määrad on kinnitatud Tallinna
Linnavolikogu 21. veebruari 2013 määrusega nr 12 „Tallinna Linnavolikogu esimehele ja
aseesimehele ning Tallinna Linnavalitsuse liikmetele makstava tasu suurus ja kord“.
Linnavolikogu esimehe ja linnapea töötasu määr on 6100 eurot kuus ning linnavolikogu
aseesimehe ja abilinnapea töötasu määr on 5200 eurot kuus. Nimetatud töötasu määrad
indekseeritakse iga aasta 1. aprillist kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduses sätestatud
kõrgeima palgamäära indeksiga. Tallinna linna äriühingu ja sihtasutuse nõukogu liikmeks
määratud palgalisele linnavolikogu esimehele ja aseesimehele ning linnavalitsuse liikmele
nõukogu liikme tasu ei maksta.
Linnavalitsuse liikmete kohustused on piiritletud tööjaotusega. Linnavalitsuse töö vorm on
istung. Linnavalitsus juhib linna ametiasutuste (v.a Linnavolikogu Kantselei) ja nende kaudu
hallatavate asutuste tegevust ning osaleb linnavolikogu poolt kehtestatud korras aktsionärina,
osanikuna, asutajana ja liikmena linna eraõiguslike juriidiliste isikute juhtimistegevuses.
Linnavalitsus asub Vabaduse väljak 7.
Eelarvepositsioon sisaldab linnavalitsuse liikmete ja linnavalitsuse liikmete büroode
isikkoosseisu kulusid.
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3.1.2 Linnavolikogu kantselei
3.1.2.1 Linnavolikogu kantselei

1 562 331

Tallinna Linnavolikogu Kantselei (edaspidi: kantselei) on linna ametiasutus, kes tegutseb
Tallinna Linnavolikogu 05. septembri 2013 määrusega nr 48 kinnitatud põhimääruse alusel.
Kantselei põhiülesandeks on linnavolikogu teenindamine ja asjaajamise korraldamine ning
linnavolikogu liikmete, fraktsioonide ja komisjonide ning linna ombudsmani tööks vajalike
organisatsiooniliste, majanduslike ja tehniliste tingimuste tagamine. Oma ülesannete täitmisel
tegutseb kantselei koostöös Tallinna Linnakantseleiga. Ombudsmani büroo on Tallinna
Linnavolikogu Kantselei koosseisu kuuluv struktuuriüksus. Tallinna linna ombudsmani
teenindav büroo on moodustatud Tallinna Linnavolikogu 24.03.2011 vastuvõetud määruse nr
8 alusel. Büroo juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, linnavolikogu esimehe
ja kantselei juhataja käskkirjadest ning büroo põhimäärusest. Büroo ülesandeks on linna
ombudsmanile Tallinna põhimäärusega ja teiste õigusaktidega pandud ülesannete täitmise
korraldamine.
Linnavolikogu Kantselei asub Vana-Viru tn 12.
3.1.2.2 Visioonikonverents

40 000

Tulenevalt vajadusest leida lahendusi Tallinna linna arengu olulistele probleemidele, jätkatakse
erinevatel teemadel konverentside, seminaride ja arvamusfoorumite korraldamisega. Eesmärk
on kaasata Tallinna elukeskkonna parandamisse ja tulevikupildi kujundamisse oma valdkonna
arvamusliidreid ja eksperte.

3.1.1 Endiste linnapeade toetus (a)

63 840

Toetust on kavandatud maksta neljale (Harri Lumi, Ivi Eenmaa, Tõnis Palts ja Edgar Savisaar)
endisele pensionärist linnapeale. Alates 1. jaanuarist 2020 on toetuse saajale makstav toetus
1000 eurot kuus, millele lisandub sotsiaalkindlustusmaks. Toetuse maksmise aluseks on
Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2007 määrus nr 39 „Toetuse maksmine Tallinna
endistele linnapeadele“.
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3.2

Linna tugiteenused

LINNA
TUGITEENUSED

Arhiiviteenused

Perekonnaseisuteenused

Arhivaalide
kogumine ja
säilitamine

Perekonnaseisutoimingud

Arhivaalides
sisalduva info
vahendamine

Arhiivi- ja
rahvastikuregistri
toimingud

Linna tugiteenuste valdkonna tooted ja tootegrupid
Linna tugiteenuste valdkonna põhieesmärk on teadmistepõhise juhtimise ning hea
teeninduskultuuriga ja tulemuslikult töötavate linnaasutustega Tallinn.
Linna tugiteenuste valdkond hõlmab tootegruppe ja eelarvepositsioone Linnaarhiivi ja
Perekonnaseisuameti haldusalas, eelarvepositsioone Linnavolikogu Kantselei ja Linnakantselei
haldusalas ning piirkondlikke tugiteenuseid linnaosa valitsuste haldusalas.

3.2.1 Arhiiviteenused

1 026 655

Tootegrupp arhiiviteenused hõlmab tooteid: „Arhivaalide kogumine ja säilitamine“,
„Arhivaalides sisalduva info vahendamine“ ning eelarvepositsiooni arhiivinduse haldus
Tallinna Linnaarhiivi haldusalas.
3.2.1.1 Toode: arhivaalide kogumine ja säilitamine

512 898

Toote üldeesmärk
Toote üldeesmärgiks on Tallinna omavalitsuse ja asutuste tegevuse tulemusena loodud või
saadud arhiiviväärtusega arhivaalide (alates 13. sajandist kuni tänapäevani) kogumine ja
säilitamine ning dokumentide arhiiviväärtuse hindamine Tallinna linna ametiasutustes ja nende
hallatavates asutustes.
Tegevuse kirjeldus
Toote raames kogutakse, säilitatakse, kaitstakse, konserveeritakse ja restaureeritakse Tallinna
linna kui omavalitsusüksuse ja tema asutuse tegevuse tulemusena loodud või saadud
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arhiiviväärtusega arhivaale, täiustatakse arhivaalide arvestus- ja teatmesüsteemi,
digitaliseeritakse dokumente valmistades ette digitaalarhiivindusele üleminekut ning tagatakse
linnaarhiivile säilitamiseks üleantud arhivaalide säilimine ja kaitse, parandades arhivaalide
säilitustingimusi linnaarhiivi hoonetes.
3.2.1.2 Toode: arhivaalides sisalduva info vahendamine

233 783

Toote üldeesmärk
Toote üldeesmärgiks on linnaarhiivis säilitatavates säilikutes sisalduva informatsiooni
vahendamine avalikkusele.
Tegevuse kirjeldus
Väljastatakse arhiiviteatisi, ärakirju ja väljavõtteid linnaarhiivis säilitatavatest arhivaalidest,
antakse välja arhiivinduslikke teatme- ja metoodilisi materjale ja teatmikke (sh elektroonilisi),
korraldatakse Tallinna ajaloo teaduslikku uurimist. Korraldatakse ajaloo- ja arhiivindusalaseid
seminare ja nõupidamisi, tehakse koostööd teiste arhiivide ja teadusasutustega arhiivinduse ja
ajaloouurimise alal ning tutvustatakse Tallinna ajalugu ja linnaarhiivi varasid avalikkusele.
Nõustatakse uurijaid ja edastatakse infot linnaarhiivi ja linnaarhiivi kogude kohta Tallinna
veebilehel.
3.2.1.3 Arhiivinduse haldus

279 974

Arhiiviteenuste osutajaks on Tallinna Linnaarhiiv (edaspidi: linnaarhiiv). Linnaarhiiv on linna
ametiasutus, kes tegutseb Tallinna Linnavolikogu 26. jaanuari 2012 määrusega nr 3 kinnitatud
põhimääruse alusel. Linnaarhiiv asub Tolli tn 6.

3.2.1 Perekonnaseisuteenused1

1 228 904

Tootegrupp perekonnaseisuteenused hõlmab tooteid perekonnaseisu toimingud ja
rahvastikuregistri toimingud ning eelarvepositsiooni perekonnaseisuteenuste haldus Tallinna
Perekonnaseisuameti haldusalas.
3.2.1.1 Toode: perekonnaseisutoimingud

667 016

Toote üldeesmärk
Toote eesmärgiks on õiguslikku tähendust omavate perekonnaseisutoimingute ja nimeõiguslike
otsuste tegemine ning riiklike toimingute sidumine linna teenustega ühtseks terviklikuks
teenuseks. Sihtgrupiks on Tallinna ja teiste Eesti piirkondade täisealised ning eeskostel olevad
elanikud, sh Euroopa Liidu ning teiste välisriikide kodanikud.
Tegevuse kirjeldus
Toote tegevusteks on esmaste perekonnaseisukannete, abielu-, abielu lahutamise-, sünni-,
isaduse omaksvõtu-, surma- ja soo andmete muutmise kannete koostamine. Uue isikunime
andmise otsustamine või menetlusdokumentide edastamine siseministeeriumile otsuse
tegemiseks. Lapsendamise kohtuotsusest andmehõive tegemine ja uue sünnikande koostamine.
Abieluvararegistrile varasuhte valiku edastamine. Vaimulike juhendamine ning abielukannete
sisestamine registrisse ja varasuhte edastamine. Euroopa Liidu Nõukogu määrus (EÜ)
1

Alates 2017. aastast kajastatakse tootegrupi kuludes ka riigieelarve toetuste arvel tehtavad riiklike ülesannete
täitmisega seotud kulud.
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22.01/2003 artikkel 39 alusel tõendi väljastamine. Abielu sõlmimise piduliku kombetalituse
läbiviimine. Tallinna sünnitoetuste avalduste vastuvõtmine. Sünni registreerimine väljaspool
ameti ruume. Riigilõivu vastuvõtmine ja tasumise üle arvestuse pidamine (abielu-, abielu
lahutamise ja uue nime andmise kande eest). Nõustamine perekonnaseisutoimingute
alastes küsimustes. Dokumentide ettevalmistamine arhiveerimiseks.
Perekonna väärtustamise ja ootuspärase teenuse eesmärgil korraldatakse abielu sõlmimise
pidulikke kombetalitusi. Kavandatud on kinkida 1 200-le teenuse kasutajale abieludokumendi
ümbriskaaned ja „õnnepliiats“ kokku summas 3 865 € ning 4700-le vastsündinud
linnakodanikule mälestusese ja väärilise kujunduse ning ümbriskaanega nimetunnistus kokku
summas 58 956 €.
3.2.1.2 Toode: arhiivi- ja rahvastikuregistri toimingud

395 360

Toote üldeesmärk
Toote üldeesmärgiks on arhiivi- ja rahvastikuregistritoimingud ja rahvastikuregistri kasutamise
korraldamine.
Tegevuse kirjeldus
Teostatakse kandeid elukoha aadressi, statistiliste andmete, perekonnaseisu muudatusi
kajastavate kohtuotsuste ning välisriigi abielu, abielulahutuse, sünni- ja surma kohta.
Väljastatakse perekonnasündmuse tõendeid, rahvastikuregistri väljavõtteid, tõendeid Viini
1976 aasta konventsiooni alusel (CIEC tõendid) ning abieluvõimetõendeid ja muid
isikuandmeid sisaldavaid dokumente. Täiendatakse rahvastikuregistri andmeid varasemate
perekonnaseisuaktide sisestamisega ning sugulussidemeid tõendavate andmetega. Teostatakse
kandeid Euroopa Liidu kodanikule tähtajalise elamisõiguse andmise ja isikukoodide andmise
kohta. Koordineeritakse rahvastiku arvestuse alast tegevust ja juhendamist ning
rahvastikuregistri kasutamise korraldamist. Koostatakse statistikat Tallinna elanike kohta.
Peetakse arvestust riigilõivu vastuvõtmise ja tasumise üle. Korraldatakse ameti dokumentide
arhiveerimist.
Rahvastikuregistri andmete kvaliteedi tõstmiseks parandatakse ebaõiged ja lisatakse puuduvad
andmed, millega seonduvate kulude katteks on määratud riigieelarveline toetus summas
96 000 €.
3.2.1.3 Perekonnaseisuteenuste haldus

166 528

Perekonnaseisuteenuste
pakkujaks
on
Tallinna
Perekonnaseisuamet
(edaspidi:
perekonnaseisuamet). Perekonnaseisuamet on linna ametiasutus, kes tegutseb Tallinna
Linnavolikogu 13. juuni 2013 määrusega nr 35 kinnitatud põhimääruse alusel. Asutuse
tegevuse eesmärgiks on kõrge teeninduskultuuriga ja tegusa linnaasutusena elanikkonna
kvaliteetne ja häireteta perekonnaseisualane teenindamine. Asutuse põhitegevuseks on
õigusliku tähendusega perekonnaseisukannete koostamine ja edastamine rahvastikuregistrisse.
Kande tegemisel kohaldatakse Eesti- ja rahvusvahelist õigust ning luuakse õiguslik alus
sugulussidemetest. Teised haldusorganid (notar, kohus, politsei- ja piirivalveamet,
sotsiaalkindlusamet, maksu- ja tolliamet jt) teevad õiguslikke toiminguid lähtudes
perekonnaseisuasutuse poolt rahvastikuregistrisse kantud perekonnaseisuandmetest.
Perekonnaseisuamet asub Pärnu mnt 67.
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3.2.2 Piirkondlikud tugiteenused
3.2.2.1

Haabersti Linnaosa Valitsus

1 237 453

Haabersti Linnaosa Valitsus (edaspidi: linnaosa valitsus) on linna ametiasutus, kes tegutseb
Tallinna Linnavolikogu 20. aprilli 2017 määrusega nr 8 kinnitatud põhimääruse alusel.
Linnaosa valitsus otsustab ja korraldab oma haldusterritooriumil kas vahetult või teiste
isikutega sõlmitud lepingute alusel kõiki kohaliku elu küsimusi, mis on talle pandud riigi või
Tallinna õigusaktidega. Linnaosa valitsus asub Ehitajate tee 109a.
Eelarvepositsioon Haabersti Linnaosa Valitsus hõlmab linnaosa valitsuse teenistujate ja
halduskogu liikmete tööjõukulusid ja majandamiskulusid.
Linnaosakogu on 19 liikmeline.
3.2.2.2

Tallinna Kesklinna Valitsus

2 421 514

Kesklinna Valitsus (edaspidi: linnaosa valitsus) on linna ametiasutus, kes tegutseb Tallinna
Linnavolikogu 20. aprilli 2017 määrusega nr 8 kinnitatud põhimääruse alusel. Linnaosa valitsus
otsustab ja korraldab oma haldusterritooriumil kas vahetult või teiste isikutega sõlmitud
lepingute alusel kõiki kohaliku elu küsimusi, mis on talle pandud riigi või Tallinna
õigusaktidega. Linnaosa valitsus asub Nunne tn 18.
Eelarvepositsioon Kesklinna Valitsus hõlmab linnaosa valitsuse teenistujate ja halduskogu
liikmete tööjõukulusid ja majandamiskulusid.
Linnaosakogu on 21 liikmeline.
3.2.2.3

Kristiine Linnaosa Valitsus

1 526 055

Kristiine Linnaosa Valitsus (edaspidi: linnaosa valitsus) on linna ametiasutus, kes tegutseb
Tallinna Linnavolikogu 20. aprilli 2017 määrusega nr 8 kinnitatud põhimääruse alusel.
Linnaosa valitsus otsustab ja korraldab oma haldusterritooriumil kas vahetult või teiste
isikutega sõlmitud lepingute alusel kõiki kohaliku elu küsimusi, mis on talle pandud riigi või
Tallinna õigusaktidega. Linnaosa valitsus asub Tulika tn 33b ja linnaosa valitsuse teenindussaal
Sõstra tn 4a.
Eelarvepositsioon Kristiine Linnaosa Valitsus hõlmab linnaosa valitsuse teenistujate ja
halduskogu liikmete tööjõukulusid ja majandamiskulusid.
Linnaosakogu on 17 liikmeline.
3.2.2.4

Lasnamäe Linnaosa Valitsus

3 020 060

Lasnamäe Linnaosa Valitsus (edaspidi: linnaosa valitsus) on linna ametiasutus, kes tegutseb
Tallinna Linnavolikogu 20. aprilli 2017 määrusega nr 8 kinnitatud põhimääruse alusel.
Linnaosa valitsus otsustab ja korraldab oma haldusterritooriumil kas vahetult või teiste
isikutega sõlmitud lepingute alusel kõiki kohaliku elu küsimusi, mis on talle pandud riigi või
Tallinna õigusaktidega. Linnaosa valitsus asub Pallasti tn 54.
Eelarvepositsioon Lasnamäe Linnaosa Valitsus hõlmab linnaosa valitsuse teenistujate ja
halduskogu liikmete tööjõukulusid ja majandamiskulusid.
Linnaosakogu on 33 liikmeline.
3.2.2.5

Mustamäe Linnaosa Valitsus

1 896 677
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Mustamäe Linnaosa Valitsus (edaspidi: linnaosa valitsus) on linna ametiasutus, kes tegutseb
Tallinna Linnavolikogu 20. aprilli 2017 määrusega nr 8 kinnitatud põhimääruse alusel.
Linnaosa valitsus otsustab ja korraldab oma haldusterritooriumil kas vahetult või teiste
isikutega sõlmitud lepingute alusel kõiki kohaliku elu küsimusi, mis on talle pandud riigi või
Tallinna õigusaktidega. Linnaosa valitsus asub Ed.Vilde tee 118.
Eelarvepositsioon Mustamäe Linnaosa Valitsus hõlmab linnaosa valitsuse teenistujate ja
halduskogu liikmete tööjõukulusid ja majandamiskulusid.
Linnaosakogu on 23 liikmeline.
3.2.2.6

Nõmme Linnaosa Valitsus

1 555 370

Nõmme Linnaosa Valitsus (edaspidi: linnaosa valitsus) on linna ametiasutus, kes tegutseb
Tallinna Linnavolikogu 20. aprilli 2017 määrusega nr 8 kinnitatud põhimääruse alusel.
Linnaosa valitsus otsustab ja korraldab oma haldusterritooriumil kas vahetult või teiste
isikutega sõlmitud lepingute alusel kõiki kohaliku elu küsimusi, mis on talle pandud riigi või
Tallinna õigusaktidega. Linnaosa valitsus asub Valdeku tn 13.
Eelarvepositsioon Nõmme Linnaosa Valitsus hõlmab linnaosa valitsuse teenistujate ja
halduskogu liikmete tööjõukulusid ja majandamiskulusid.
Linnaosakogu on 17 liikmeline.
3.2.2.7

Pirita Linnaosa Valitsus

940 687

Pirita Linnaosa Valitsus (edaspidi: linnaosa valitsus) on linna ametiasutus, kes tegutseb
Tallinna Linnavolikogu 20. aprilli 2017 määrusega nr 8 kinnitatud põhimääruse alusel.
Linnaosa valitsus otsustab ja korraldab oma haldusterritooriumil kas vahetult või teiste
isikutega sõlmitud lepingute alusel kõiki kohaliku elu küsimusi, mis on talle pandud riigi või
Tallinna õigusaktidega. Linnaosa valitsus asub Kloostri tee 6.
Eelarvepositsioon Pirita Linnaosa Valitsus hõlmab linnaosa valitsuse teenistujate ja halduskogu
liikmete tööjõukulusid ja majandamiskulusid.
Linnaosakogu on 15 liikmeline.
3.2.2.8

Põhja-Tallinna Valitsus

2 156 860

Põhja-Tallinna Valitsus (edaspidi: linnaosa valitsus) on linna ametiasutus, kes tegutseb Tallinna
Linnavolikogu 20. aprilli 2017 määrusega nr 8 kinnitatud põhimääruse alusel. Linnaosa valitsus
otsustab ja korraldab oma haldusterritooriumil kas vahetult või teiste isikutega sõlmitud
lepingute alusel kõiki kohaliku elu küsimusi, mis on talle pandud riigi või Tallinna
õigusaktidega. Linnaosa valitsus asub Niine tn 2.
Eelarvepositsioon Põhja-Tallinna Valitsus hõlmab linnaosa valitsuse teenistujate ja halduskogu
liikmete tööjõukulusid ja majandamiskulusid.
Linnaosakogu on 21 liikmeline.

3.2.3 Linnakantselei
Tallinna Linnakantselei (edaspidi: linnakantselei) on linna ametiasutus, kes tegutseb Tallinna
Linnavolikogu 21. märtsi 2013 määrusega nr 20 kinnitatud põhimääruse alusel. Linnakantselei
tööd juhib linnapea poolt ametisse nimetatud linnasekretär.
Linnakantselei ülesanne on tagada linnavalitsuse organisatsiooniline ja tehniline töö.
Linnakantselei põhiülesanded on järgmised: linnavalitsuse asjaajamise korraldamine; elanike
vastuvõtu korraldamine linnavalitsuse liikmete ja linnakantselei ametnike poolt; linnavalitsuse
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istungite organisatsiooniline ja tehniline ettevalmistamine ning läbiviimise tagamine vastavalt
linnavalitsuse reglemendile; linnavalitsuse liikmete ja linnakantselei õigusalane teenindamine;
Tallinna õigusaktide avaldamine ja avalikustamine; linna avaliku teenistuse koordineerimine,
linna ametiasutuste ühtse personali-, koolitus- ja palgapoliitika väljatöötamine ja elluviimine;
linna infotehnoloogia arengustrateegia loomine, arendamine ja teostamine; linna eelarve
koostamine, eelarve täitmise korraldamine, majandusarvestuse korraldamine; linna
eelarvestrateegia kujundamine ja elluviimine; linnavalitsuse tegevust kajastava informatsiooni
kogumine ja levitamine; riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikku registrisse esitatavate
andmete kogumine ja kontroll andmete esitamise üle; Tallinna linna nimel ostjana riigihankeid
teostatavate asutuste metoodiline juhendamine riigihangete teostamisel, selle tegevuse
juhtimine Tallinnas ja Tallinna riigihangete arvestuse pidamine; linna ühtse sisekontrolli
süsteemi koordineerimine ning juhtimis-, administratiivse ja finantskontrolli teostamine.
3.2.3.1 IT-teenused1(ü)

9 680 168

Eelarvepositsiooni üldeesmärgiks on linna ametiasutuste teenistujatele kaasaegse ITinfrastruktuuri ja IT-teenuste tagamine vastavalt teenustasemete kokkulepetele.
Eelarvepositsioon hõlmab:
 linna ametiasutuste ühtse infotehnoloogilise infrastruktuuri loomist, arendamist ja ITseadmete hankimist;
 infotehnoloogilise tugiteenuse organiseerimist kõikidele linna ametiasutustele
infotehnoloogiliste seadmete ja rakenduste optimaalse töö tagamiseks;
 teenistuse infotehnoloogilises keskkonnas peetavate infosüsteemide tervikliku,
käideldava ja turvalise halduse ning tehnilise toe tagamist;
 linna ametiasutuste infotehnoloogia arengustrateegia loomise, arendamise ja teostamise
organiseerimist, linna ametiasutuste nõustamise korraldamist infosüsteemide loomisel,
arendamisel ja kasutuselevõtmisel ning infotehnoloogiliste vahendite valikul.
Planeeritud kulud jagunevad:
IT-infosüsteemid – 3 779 610
IT-infosüsteemide kuludeks planeeritakse kokku 3 779 610 €, sealhulgas infosüsteemide
majutamise, administreerimise, hooldamise ja kasutajatoe kuludeks ehk püsikuludeks 1 220
320 € ja arenduskuludeks 2 559 290 €. Mahukamad arendused toimuvad linna õigusaktide
menetlemise infosüsteemis TEELE ja linnatöötajaportaalis LTP. 2018. aasta kevadel
rakendunud EL andmekaitsemäärus toob ka 2020. aastal kaasa arendusvajadusi linna
infosüsteemides ja täiendavate infoturbemeetmete rakendamise töökohaseadmetes ja
kesksüsteemides. Kulud jagunevad järgmisele infosüsteemidele:
 veebilehed ja –väljundid, teabesüsteemid: linna avalike suhete teenistuse vastutada olevad
linna veebileht ja selle moodulid (Pealinn, Stolitsa, omavalitsuste foorumi, hea liikleja,
ettevõtluspäeva jt veebilehed), veebikaart, linna intranet, portaal „Huvi“ (endise nimega
„Kuhu minna“ ), Keskkonna- ja Kommunaalameti vastutada olevad kampaaniad veebilehel
(Tallinna valgus, hoovid korda, fassaadid korda);
 dokumendihaldussüsteemid: Linnakantselei vastutada olevad Tallinna õigusaktide register,
linnavalitsuse istungite infosüsteem LIIS ja dokumendihaldussüsteem Postipoiss,
Linnavolikogu vastutada olevad volikogu istungite infosüsteem AKTAL ja
stenografeerimise süsteem. 2020. aastal on kavas dokumendihaldussüsteemi Postipoiss
laiendamine hallatavatele asutustele;
1
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teenuste infosüsteemid: Ettevõtlusameti Tallinn Cardi administreerimissüsteem,
Keskkonna- ja Kommunaalameti kalmistute infosüsteem, lemmikloomaregister, raielubade
infosüsteem ja mänguväljakute infosüsteem, kaevetööloa, tänava ajutise sulgemise ja teiste
teemaa-alal toimuvate teehoiutööde lubade menetlemise infosüsteem, Linnaarhiivi
kultuuriväärtuslike objektide infosüsteem KAJA ning arhivaalide digiteerimine avalikustamine -säilitamine, Linnaplaneerimise Ameti geomõõdistuste infosüsteem ja
digiarhiivi süsteem, Linnavaraameti maainfosüsteem ja elektroonilise enampakkumise
infosüsteem, Sotsiaal- ja Tervishoiuameti universaaltoetuste andmekogu, ligipääsetavuse
infosüsteem, sotsiaaltranspordi infosüsteem ja linna sotsiaalhoolekande infosüsteem,
Spordi- ja Noorsooameti sporditoetuste infosüsteem, Transpordiameti sõiduplaanide
andmebaas, parkimiskorralduse andmekogu ja ühistranspordi liikluskorralduse
infosüsteem, Linnakantselei avalike teenuste andmekogu, selle iseteenindus- ja
maksekeskkond, avalike ürituste infosüsteem ja statistikaatlas. Planeeritud on vahendid
omaosaluseks välisrahastuse saanud infosüsteemide arendamisel: Sotsiaal- ja
Tervishoiuameti ligipääsetavuse infosüsteem ja sotsiaalhoolekande infosüsteem,
Transpordiameti ühistranspordi liikluskorralduse infosüsteem, Linnaplaneerimise Ameti
geomõõdistuste infosüsteem ja digiarhiivi infosüsteem;
tugiteenuste infosüsteemid: Ettevõtlusameti hallatavad välireklaami- ja teabekandjate ning
reklaamimaksu järelevalveliste menetluste andmekogu TERA ning turismiturunduse
infosüsteem, Keskkonna-Kommunaalameti hallatavad linna hooldus-, heakorra ja
haljastustööde infosüsteem HHHIS ja haljastute infosüsteem, Munitsipaalpolitsei Ameti
hallatav väärteoasjade register, Transpordiameti hallatavad Viru Keskuse bussiterminali
juhtimissüsteem, sõitjate loenduse andmebaas ja ühistranspordi prioriteetide infosüsteem,
Linnakantselei hallatavad linnatöötajaportaal, välisprojektide andmebaas, projekti- ja
tegevustoetuste infosüsteem, kinnisvara korrashoiu rakendus, kohtuasjade infosüsteem,
kehtivuskinnituste ja ajatempli teenus, teevideolahenduse ja Estlexi kasutamine.

IT-infrastruktuur - 1 864 310
IT infrastruktuuri kuludes planeeritakse vahendeid järgmisteks tegevusteks:
 valmistarkvara kasutusõiguste (litsentside) tagamine;
 kesksüsteemi rakenduste toimimise tagamine;
 IT-seadmete soetamine;
 IT-vahendite hooldus, remont ja kasutajatugi;
 andmeside;
 infoturbemeetmete rakendamine.
Valmistarkvara kulud on planeeritud samal tasemel 2019. aastaga. 2020. aastal sõlmitakse uus
Microsofti tarkvara kasutusõiguse leping linna ametiasutuste kasutajatele, samuti kaetakse
viirusetõrjetarkvara, Adobe tootepere, projekteerimis- ja kaarditarkvara (Remix,AutoCADi ja
MicroStationi tootepere) versiooniuuenduste ja kasutusõiguse pikendamise kulud.
Kesksüsteemi rakenduste kulud jäävad 2019. aasta tasemele, millega kaetakse kesksüsteemide
(serverite ja UPS-ide) hooldus, tugi andmete varundamisele ja vajalikud arendused domeenile,
Active Directory-le ning x-teele.
IT-seadmete hankimiseks on 2020. aastal planeeritud kulud mõnevõrra väiksemad kui 2019.
aastal. Kavandatud on 150 lauaarvuti ja 150 sülearvuti väljavahetamine. Kuvarite, printerite ja
lisaseadmete soetamiseks on kulud planeeritud eelnevate aastatega samas mahus. Kavandatud
hankemaht tagaks linna ametiasutuste arvutitöökohtade IT vahendite seisundi säilimise
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saavutatud tasemel – arvuti kasutusiga ei ole pikem kui 5 aastat. Lisaks on kavandatud kulud
sotsiaaltranspordi infosüsteemi nutiseadmete rendile invabussides.
IT-seadmete hooldus ja remondi kulud arvutipargi ja kesksüsteemide riistvaralise seisundi
säilitamiseks, hoolduseks ja remondiks on planeeritud 2019. aasta tasemel.
Andmeside kulud hõlmavad linna ametiasutuste kohtvõrkude hooldus- ja arendustöid, linna
sisemise traadita andmeside pidamist, andmeside tagamist linna ametiasutuste vahel, välise
internetiühenduse tagamist ja mobiilse interneti kulusid. Andmeside kulud on küll langeva
trendiga, kuid samas toimub linna wifi-alade kasv ja andmesidekiiruste tõstmine.
Muud kulud sisaldavad kulusid IT-poliitikate väljatöötamiseks, analüüside, kaardistuste ja
auditite korraldamiseks, nõustamisteenuse tellimiseks riigihangete lähteülesannete koostamisel
ja keeruliste hangete korraldamisel.
IT-teenused hallatavatele asutustele 642 800
2019. aasta lõpuks on teenustega liidetud 40 asutust 85 asukohas. 2020. aasta lõpuks on
planeeritud katta ühtsete IT- teenustega kõik asutused va Keskraamatukogu ja Tallinna Kiirabi,
mille ühtlustamine tsentraalselt osutatud teenustega on keerulisem ning võib seetõttu võtta
mõnevõrra rohkem aega. IT-teenuseid on kavandatud 2020. aasta lõpuks osutada
tsentraliseeritult 56 hallatavale asutusele (ca 1000 arvutitöökohta). Tsentraliseeritud ITteenusteks on IT-kasutajatugi, arvutitöökohtade haldus, serveriteenused (failiserver, e-post,
kaugtöölaud), viirusetõrje, andmeside, traadita internet ja kohtvõrkude ehitus.
Haridusasutuste IKT-keskkond 3 393 448
Planeeritud on kulud järgmisteks tegevusteks:
 arvutite rent koolidele ja lasteaedadele;
 projektorilahenduste ja digitahvlite rent koolidele;
 mobiilsete seadmete rent lasteaedadele,
 kohtvõrkude ehitamine koolides ja lasteaedades;
 haridusasutuste IT-haldusteenus;
 tsentraalse printimise projektiga jätkamine;
 haridusasutuste andmeside;
 haridusasutuste töökohatarkvara (MS Win ja Office) rent.
Koolide IT-vahendite osas jätkatakse osalise rendimudeliga ning 2020. aastal on kavas sõlmida
kasutusrendilepingud 750 lauaarvuti (III etapp), 1100 sülearvuti (III etapp), 200 klassiruumi
projektori (IV etapp) ja kuni 255 digitahvli nelja-aastaseks kasutusrendiks. Lisaks on
2020. aastal planeeritud koolides alustada tsentraalse printimisteenuse osutamisega, mis kätkeb
endas ka prindikombainide rentimist.
Tulenevalt haridusasutuste poolt esitatud soovidest ja linna IT-teenistuse poolt läbiviidud
kaardistustest planeeritakse 2020. aastal veel 30 saaliprojektori, 1100 tahvelarvuti (sh
laadimiskapi) ja 150 dokumendikaamera soetamist.
3.2.3.2 Avalikud suhted1

2 332 000

Eelarvepositsiooni üldeesmärgiks on avalikkuse teavitamine linnaorganisatsiooni tegevustest.
Eelarvepositsioon hõlmab:
 linnavalitsuse liikmete ja linna ametiasutuste ametlikku tegevust kajastava
informatsiooni kogumist, süstematiseerimist ja levitamist;
1
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linnavalitsuse liikmete ja linna ametiasutuste avalike suhete korraldamist;
linnaorganisatsiooni sisese informatsiooni vahendamist.

Planeeritud kulud jaotuvad:
Infomaterjalide kuludeks planeeritakse 182 000 €.
Kavas on tellida esindus- ja reklaamtrükiseid, infovoldikuid, õnnitluskaarte, kutsekaarte,
raamatuid, dokumendikaasi, ajakirju, e-kaarte jms. Samuti vajatakse vahendeid seoses
tõlkimise ja teksti toimetamisega eesti, inglise ja vene keeles, plakatite ja muude infokandjate
kujundustööde, küljendustööde, tootmise ja eksponeerimisega ning ürituste reklaamimisega
erinevates infokanalites ja infokandjatel. Infomaterjalide kuludes on planeeritud Tallinna
veebilehe ning intraneti sisutootmise ja bännerite kujunduste kulud, samuti Vabaduse väljaku
ekraanile materjalide tootmise, vahendamise ja tehnilise konverteerimise kulud. Lisaks
planeeritakse patenditeenuse sisse ostmisega seotud kulud.
Sisekommunikatsiooni kuludeks planeeritakse 40 000 €.
Kulud on ette nähtud mitmesuguste sisekommunikatsiooni ürituste läbiviimiseks.
Meediakuludeks planeeritakse 2 110 000 €.
Alates 15. novembrist 2019 lõpetati seoses linna avalike suhete teenistuses töö
ümberkorraldamisega linna pressiteenistuse Raepress tegevus ning loodi selle asemel
kommunikatsiooniosakond, mille eesmärk on linnaelu kajastava olulise teabe edastamine
sihtrühmadele tagamaks, et tallinlaste ja linna külaliste elu oleks mugav ja meeldiv ning et linna
elanikud ja külalised oleksid kursis neile olulise informatsiooniga. Osakonna peamine ülesanne
on kujundada eeltoodud eesmärk vastavateks kommunikatsioonitegevusteks s.o korraldada
tallinlaste jaoks olulise tähtsusega teemade kommunikatsiooni ja info jõudmist sihtrühmadeni
vastavalt kommunikatsiooniplaanile ja -eesmärkidele.
Tallinna linna poolt väljaantavad ajalehed Pealinn ja Stolitsa on planeeritud jätkama ilmumist
nädalalehtedena ka 2020. aastal. Samuti jätkavad tegevust ajalehtede portaalid. 2020. aastal
planeeritakse nende väljaandmiseks 1 280 000 €. Ajalehtede täpsed tootmis- ja levikulud
selguvad riigihanke ja läbirääkimiste tulemusena.
Traditsiooniliselt jätkub BNS uudiste ja meediamonitooringu tellimine 12 kuuks kogu linna
laivõrgule. Linna ametlikke teateid avaldatakse üleriiklikus päevalehes, teenuse pakkuja selgub
riigihanke tulemusena. Jätkuvad pika traditsiooniga linnauudised Kuku-raadios ning Tallinna
elu kajastavad telesarjad ning raadiouudised vene keeles.
3.2.3.3 Arendustegevus1

238 700

Eelarvepositsiooni üldeesmärgiks on linna igakülgse, tasakaalustatud ja jätkusuutliku arengu
kindlustamine.
Eelarvepositsioon hõlmab arendustegevuse ja Tallinna Brüsseli esinduse kulusid.
Arendustegevus 131 000
Uurimuste kuludeks planeeritakse 120 000 €.
Kavas on läbi viia järgmised linnauuringud:
 tallinlaste rahulolu-uuring 35 000 €;
 teleauditooriumi uuring telekanalite vaatajaskonna kohta koos Infosys+ aastase
kasutuslitsentsiga 25 000 €;
1
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linnajuhtimise teemadega seonduvad ad hoc lühiküsitlused 60 000 €.

Statistilised kogumikud – kuludeks planeeritakse 11 000 € statistikakogumiku „Tallinn
Arvudes“ välja andmiseks:
 statistikakogumiku „Tallinn arvudes“ trükiettevalmistus ja trükk;
 vajalike statistiliste andmete ostmine Eesti Statistikaametilt;
 kogumiku tõlkimine vene ja inglise keelde.
Tallinna Brüsseli esindus 107 700
Tallinna esindus Euroopa Liidu institutsioonide juures Brüsselis avati 13. mail 2002. Esinduse
tegevust koordineerib Tallinna Linnakantselei.
Tallinna esindus Brüsselis esindab linna Euroopa Liidu juures, arendab koostööd kohalikule
omavalitsusele
oluliste
Euroopa
Liidu
institutsioonide,
organisatsioonide
ja
kontaktvõrgustikega, tutvustab Tallinna kui uuendusmeelset omavalitsust ja atraktiivset
turismikohta.
Olulisemateks tegevusteks 2020. aastal on rahvusvaheliselt tasuta ühistranspordi idee
levitamine, välisajakirjanike visiitide korraldamine Tallinna ning osalemine rahvusvahelistes
linnade ja regioonide võrgustikes (Eurocities, ECRN, Impacts, BaltMet).
3.2.3.4

Personalijuhtimine1

452 654

Valik ja värbamine 20 800
Eelarvepositsiooni eesmärgiks on kvaliteetse ja efektiivse valiku- ja värbamisprotsessi
tulemusena professionaalsete töötajate leidmise ja kinnistamise tagamine.
Eelarvepositsioon hõlmab:
 väärtustatud põhimõtete alusel toimuva personalivaliku ja värbamise tagamist;
 ametiasutuste sisese ja välise värbamise kaudu linna ametiasutuste personalivajaduse
rahuldamist uute teenistujate osas;
 personalivalikul kasutatavate meetodite ja vahendite kindlustamist ametikohale
sobivaima kandidaadi leidmisel;
 ametiasutuste juhtidele ja linnakantselei struktuuriüksuste juhtidele professionaalset abi
ja tuge valikuprotsessi läbiviimisel.
Tulenevalt värbamiskanalite sobivusest linna personaliotsingu profiiliga, tagab linnakantselei
kahe elektroonilise personaliotsingu keskkonna (CV Keskus ja CV Online)
kasutamisvõimaluse kõigile linna ametiasutustele ning tasub kasutamisõigusega seotud kulud.
Linnakantselei nimel 23 ametiasutusele ühise kasutuslepingu sõlmimine on linnale oluliselt
säästlikum ja annab õiguse piiramatu arvu otsingukuulutuste avaldamiseks, andmebaasis
olevate CV-de analüüsiks jne.
Linnakantselei teenistujate ja linna ametiasutuste juhtide värbamisel kasutatakse personali
konkursside korral ajalehte Postimees (kui linna ametlike teadete avaldajat) ja lähtuvalt
teenistusspetsiifikast lisaks teisi meediaväljaandeid kuulutuste avaldamiseks (Äripäev,
Päevaleht, Eesti Ekspress). Suuremate ajakirjandusväljaannetega on saavutatud kokkulepped
soodushinnapakettides.
Ühekordse otsingukuulutuse avaldamise kulu koos käibemaksuga on vahemikus 450 – 890 €.
Tavaliselt avaldatakse ühe otsingu käigus kuulutus 2 korda.
1
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Personaliarendus 402 554
Eelarvepositsiooni eesmärgiks on linna ametiasutuste teenistujate ja hallatavate asutuste
töötajate oskuste arendamine ja toetamine kvaliteetse ja järjepideva arendus- ja
koolitustegevuse kaudu.
Eelarvepositsioon hõlmab:
 koolitus- ja arendustegevust, mis toimub väljatöötatud koolituspõhimõtete alusel,
arvestades iga-aastaseid linnavalitsuse poolt heaks kiidetud koolitusprioriteete;
 ametiasutuste teenistujate ja hallatavate asutuste töötajate iga-aastast tsentraliseeritud
koolitusvajaduse väljaselgitamist, selle alusel koolitusplaani ja koolituseelarve
koostamist;
 koolitusplaani täitmise tagamist ja kontrolli koolituseelarve kasutamise üle;
 linnavalitsuse liikmete ja linnakantselei teenistujate koolitusvajaduste välja selgitamist,
koolitusplaanide ja –kavade ning optimaalse koolituseelarve koostamist, samuti
koolitusplaani täitmise tagamist selleks eraldatud vahendite piires.
Linna ametiasutuste tsentraliseeritud koolituskuludeks planeeritakse 149 424 € ja
linnakantselei koolituskuluks 178 130 €.
Linnakantselei teenistujate koolituskuludeks on planeeritud 20% teenistujate ühe kuu
ametipalkadest. Koolituskulu sisaldab koolitusteenuse ostmist, sh käibemaksu, kohvipauside
korraldamist koolitustel ja ka koolituslähetusi.
Tsentraliseeritud koolituskulud on planeeritud järgmiste koolituste läbiviimiseks:
 asjaajamine, arhiivindus, sekretäritöö
 arvutiõpe ja infotehnoloogia
 juhtimine/arendus
 Euroopa Liit ja välissuhtlus
 klienditeenindus ja suhtlemispsühholoogia
 majandus, rahandus ja raamatupidamine
 personalitöö
 sisekontroll
 sotsiaaltöö
 suhtekorraldus ning toodete ja teenuste turundus
 õigus
 muud koolitused lähtuvalt vajadusest.
Lisaks tsentraliseeritud koolitusetele on personaliteenistusel 2020. aastal kavas läbi viia mitmed
personalijuhtimise alaseid uuringud, milleks on kokku planeeritud 75 000 €.
Töötervishoid 29 300
Eelarvepositsiooni eesmärgiks on töökeskkonna kujundamine Linnakantseleis, vältimaks
tööõnnetusi ja tervisekahjustusi ning säilitamaks teenistujate töövõime ja tööheaolu.
Arvestades Linnakantselei töökeskkonna riskianalüüsi ja selle alusel koostatud tegevuskava
ning töötervishoiuarsti otsuseid planeeritakse töötervishoiu kuludeks 29 300 €, sellest:
 arstliku läbivaatuse (tervisekontroll) kulud 5 200 € (tervisekontroll on planeeritud läbi
viia 115 teenistuja osas ja ühe kontrolli kuluks on arvestatud 45 €);
 vaktsineerimised 240 € (vaktsineerimisi planeeritakse 16-le riskigrupi teenistujale, kes
oma töös väga tihedalt suhtlevad klientidega, ühe vaktsineerimise hinnaks on arvestatud
15 €);
 nägemisteravust korrigeerivate abivahendite (prillide) hüvitamise kulud 9 000 € (60–le
teenistujale a` 150 €);
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nägemisteravust korrigeerivate abivahendite (prillide) hüvitamise kulude reserv linna
ametiasutuste hallatavatele asutustele 12 500 €;
muud kulud 2 360 €.
3.2.3.5

Haldusteenused1

2 546 573

Infrastruktuuri haldamine 2 023 973
Eelarvepositsiooni üldeesmärgiks on tagada Linnakantselei hallatava kinnisvara füüsiline,
juriidiline ja majanduslik säilimine läbi kinnisvara kasutamisega seotud protsesside juhtimise
ja dokumenteerimise.
Eelarvepositsioon hõlmab Linnakantselei bilansis olevate ja üüritavate hoonete
ekspluateerimiseks, korrashoiuks ja säilimiseks vajalikku tegevuste kogumit, sh vara
haldamiseks vajalike lepingute sõlmimist, jooksvate remonttööde teostamist, soojus- ja
elektrienergiaga, vee- ja kanalisatsiooniga varustamise kindlustamist, tuleohutusnõuete
järgimise kindlustamist, valve- ja sidesüsteemide toimimise kindlustamist jms.
Toote kuludeks kavandatakse kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud. Linnakantselei
haldamisel on hooned Vabaduse väljak 7, Vabaduse väljak 10/Harju tn 13, Müürivahe tn 2,
Rotermanni tn 14 ja 16, Raekoja hoone, Roosikrantsi residents, Särgava külalistemaja ja
hoonete kompleks J. Poska tn 8 ja alates 1. veebruarist 2020 lisanduvad ruumid aadressil
Roosikrantsi 2.
Varustusteenused 431 600
Eelarvepositsiooni üldeesmärgiks on linnavalitsuse liikmetele ja linnakantselei teenistujatele
tööks vajalike vahendite kindlustamine.
Eelarvepositsioon hõlmab väikevahendite ja kulumaterjalide hankimist, väikevahendite
hooldust, arvestuse pidamist kulumaterjalide kasutamise ning väikevahendite säilimise üle ning
sidekulusid. 2020. aastal on kavas Tallinna esitlusruumi ja Vabaduse väljak 7 hoone V ja VII
korruse tööruumide sisustamine ning töökohtade mööbli uuendamine.
Transporditeenused 91 000
Eelarvepositsiooni üldeesmärgiks on linnakantselei tegevuste logistiline toetamine.
Eelarvepositsioon hõlmab:
 tööalasteks sõitudeks isikliku sõiduauto kasutamise hüvitamist linnakantselei
teenistujatele;
 linnakantselei
tegevuseks
vajalike
veoste
teostamist
linnakantselei
transpordivahenditega;
 täiendavate transporditeenuste tellimist.
3.2.3.6

Finantsjuhtimine2 (ü)

1 914 910

Finantsarvestus 112 510
Kulud hõlmavad linna konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannete auditeerimist summas
57 510 € ning finants-, maksu- ja juhtimisarvestuse valdkonnas konsultatsiooniteenuste ja
koolituste tellimist summas 55 000 €.
2017.a viidi läbi riigihange linna audiitori valimiseks. Hanke tulemusena linna
konsolideerimisgrupi aastaaruannete auditeerimise ja konsultatsiooniteenuste osutamise
1
2

Eelarvepositsiooni eelarves ei kajastu isikkoosseisu ülalpidamise ja töökeskkonna kulud.
Eelarvepositsiooni eelarves ei kajastu isikkoosseisu ülalpidamise ja töökeskkonna kulud.

49

teenuse hind jäi varasemaga võrreldes praktiliselt samale tasemele. 2020. aastal viiakse läbi uus
riigihange audiitorteenuse ostmiseks perioodil 2020-2023 linna raamatupidamisaruannete
auditeerimiseks. 2020. aastaks planeeritakse kulude kasv võrreldes 2019. aastaga 3 510 €.
Rahahaldus ja finantsplaneerimine 155 000
Eelarvepositsiooni eesmärgiks on linna rahahalduse ja finatsplaneerimise korraldamine.
Vahendid on planeeritud linna krediidireitingu uuendamiseks, võlakirjade hooldustasudeks,
laenuhaldustarkvara TreasuryView kasutustasuks, pangalinkide tasudeks, sularahaveo ja
kaardimaksete korraldamiseks linna asutustes. Jätkuvalt kasvab asutuste ja nende filiaalide
hulk, kes kasutavad kaardimaksete terminale ning suureneb sellevõrra ka kaardimaksete arv.
Kaardimaksete terminale on üha enam mõistlik paigutada ka väiksema käibega asutustesse ja
nende filiaalidesse, kuna sularaha haldusega seotud teenustasud on pidevalt kasvanud.
Finantsinfosüsteemide haldus 1 562 400
Eelarvepositsiooni eesmärk on tagada linna juhtimiseks vajaliku finantsinformatsiooni
süsteemi funktsioneerimine.
Kulud on planeeritud peamiselt majandustarkvaral SAP põhineva Tallinna linna
finantsinfosüsteemi ülal hoiuks (sh kulud hooldusele, majutusteenusele, tarkvaralitsentsidele
jms). Aastal 2020 toimub uus majutusteenuse hange, mis toob oodatavalt kaasa kulude kasvu.
Suuremad kulud on planeeritud ka uuele tarkvaraversioonile SAP HANA üleminekuks, mis
toob kaasa ühekordseid kulusid seadistusele kui ka jooksvate kulude kasvu. Olulises mahus
jätkuvad linna finantsinfosüsteemi arendused raamatupidamisarvestuse funktsiooni
tõhustamiseks ja edasiseks automatiseerimiseks. Samuti on kavas alustada juhtimisinfo ja
eelarve planeerimist toetavate lahenduste pilootarendustega. FIS haldamise kuludest
teostatakse ka linna personaliarvestuse funktsioonide tarkvaraliseks tagamiseks vajalikud ülal
hoiu- ja arendustööd.
Üldjuhtimine 40 000
Eelarvepositsiooni kulud on seotud teenistuse organisatsioonikultuuri ja meeskonnatöö
arendamisega ning linna esindamisega suhetes kolmandate osapooltega.
Välisprojektide administreerimine 45 000
Kulud on planeeritud seoses linna uue arengukava koostamisega ning uue välisprojektide
kompetentsikeskuse töö käivitamisega.
3.2.3.7 Linnasekretäri büroo ja linna valdkondlike
teenistuste isikkoosseis

11 989 469

Eelarve positsioon sisaldab linnasekretäri büroo ja linna valdkondlike teenistuste isikkoosseisu
kuuluvate teenistuskohtade ning võlaõiguslike lepingute alusel töötavate töötajate töötasu ja
tööjõu maksude kulusid.
3.2.3.8 Juhtimistugi

478 658

Asutuse esindus- ja vastuvõtukulud 280 000
Asutuse esindus- ja vastuvõtukulud on ette nähtud linna esindusürituste, protokolliliste
vastuvõttude ja välisdelegatsioonide vastuvõttude korraldamiseks ning linna meenete
soetamiseks. Oluline on Tallinna positsiooni säilitamine rahvusvaheliste ürituste (konverentsid,
festivalid, suurvõistlused jm) toimumiskohana. Sellega kaasnevad traditsiooniliselt linnapoolse
toetusena väliskülaliste vastuvõtud raekojas või teistes linna esindushoonetes. Kulud kaasnevad
ka tähtpäevade ja linna tippsündmustega seotud ürituste ning vastuvõttude korraldamisega
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(Tallinna päev, linna teenetemärkide kätteandmine, rahvusvahelised merepäevad, Eesti
taasiseseisvumispäev, jõulud ja aastavahetus jm). Protokolliüritustega kaasnevad kulud on
seotud toitlustamise, lillede ja protokollitrükiste tellimisega. Seoses linna uue visuaalse
identiteedi rakendumisega on vajalik tellida uue kujundusega protokollitrükiseid (kutsed,
tänukirjad) ja meeneid.
Muu juhtimistugi 198 658
Muu juhtimistoe kuludest planeeritakse lähetuskuludeks 150 000 €, sh välislähetusteks 135 000
€ ja riigisisesteks lähetusteks 15 000 €. Lähetuskulud on vajalikud seoses Tallinna tegevusega
rahvusvahelistes organisatsioonides ja koostöövõrgustikes ning sõprus- ja partnerlinnade
üritustel. Tallinn osaleb 19 rahvusvahelise organisatsiooni ja koostöövõrgustiku töös, millest 8
tööd koordineerib Linnakantselei. Ka ametite poolt koordineeritavate organisatsioonide töös
osalemine toob kaasa lähetusi linnavalitsuse liikmetele, sest nad esindavad linna poliitilisel
tasandil. Lähetusi toob endaga kaasa ka linna positsioonide esindamine erinevate
organisatsioonide töögruppides. Alates 2018 aastast on Tallinn Euroopa kõige mõjukama
suurlinnade organisatsiooni EUROCITIES juhatuse liige, millega on seotud regulaarsed
lähetused seoses juhatuse töös osalemisega nii ametnike kui poliitikute tasandil. Tallinn osaleb
ka EUROCITIES foorumite töös. Välislähetusi toovad kaasa ka partnerlinnadega läbiviidavad
koostööprojektid ning osalemine partnerlinnade esindusürituste programmis. Tallinnal on
hetkel 20 aktiivset partnerlinna. Ühekordse või ettenägematu iseloomuga kuludeks
planeeritakse 48 658 €.
3.2.3.9 Liikmemaksud (a)

299 300

Tallinna Linnavolikogu on võtnud vastu otsuse Tallinna liikmelisuse kohta järgmistes
rahvusvahelistes organisatsioonides koos kohustusega tasuda iga-aastaseid liikmemakse:
 ELVL (Eesti Linnade ja Valdade Liit);
 HOL (Harjumaa Omavalitsuste Liit);
 IMPACTS (rahvusvaheline võrgustik, mis koondab Euroopa ja Põhja-Ameerika linnu
liikuvuse ja transpordipoliitikate alastes küsimustes);
 Eurocities;
 UBC (Läänemere Linnade Liit);
 ICF (Intelligentsete Kogukondade Foorum).
Liikmemaksude prognoositavaks hinnatõusuks on planeeritud 13 700 €.
3.2.3.10 Juriidilised teenused ja ühekordsed
kohtuvaidlused

326 000

Juriidilised teenused 191 000
Tallinna linna tegevus avalik-õiguslike ülesannete täitmisel on seotud õiguslike küsimuste ja
probleemide lahendamisega, mille juures võib esineda vajadus kvaliteetse õigusteenuse
sisseostmiseks advokaadibüroodelt ja teistelt kutselistelt õigusabi pakkujatelt.
Tallinna Linnakantselei korraldab Tallinna linna esindamist kohtus, mis hõlmab muuhulgas
kohtuasjade algatamist, pooleliolevates vaidlustes apellatsiooni-, kassatsiooni- ja
määruskaebuste esitamist ning teiste menetlustoimingute tegemist sätestatud ulatuses.
Kulud jagunevad
 õigusabikuludeks 158 000 €;
 Eesti Juristide Liidule üliõpilaste praktika korraldamise toetamiseks 10 000 €.
Läbi selle praktika saavad tudengid olulise reaalse töökogemuse ühelt poolt ja teiselt
poolt on vähekindlustatud elanikel seeläbi võimalus saada tasuta õigusnõuandeid;
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riigilõivudeks 23 000 €
Tallinna Linnakantselei korraldab Tallinna linna kohtus esindamist, mis hõlmab
muuhulgas kohtuasjade algatamist, pooleliolevates vaidlustes apellatsioon-,
kassatsioonkaebuste ja määruskaebuste esitamist ning teiste menetlustoimingute
tegemist. Vastavalt riigilõivuseadusele tuleb enamuselt nimetatud toimingutest tasuda
riigilõiv seaduses sätestatud ulatuses.

Ühekordsed kohtuvaidlused 135 000
Ühekordsete hüvitiste maksmiseks on planeerimisel aluseks võetud kohtupraktika ja
pooleliolevate kohtuvaidluste maht.
3.2.3.11Õigusaktide infosüsteemi Teele juurutamise projekt
(ü)

50 000

2020. aasta jaanuarikuus võetakse õigusaktide menetlemiseks kasutusele uus õigusaktide
infosüsteem Teele. 2020. aasta I poolaastal toimub uue infosüsteemi aktiivne juurutamine linna
ametiasutustes. Juurutamisega kaasnevad infosüsteemi kasutuselevõtmise kulud, sh
administreerimise ja tööjõu kulud, kuna sellega on seotud mitmed linna ametiasutuste
(peamiselt Tallinna Linnakantselei ja Tallina Linnavolikogu Kantselei) teenistujad.
Administreerimise kuludeks on lisaks lepingupartneriga peetavate kohtumiste teenindamine,
Teele projekti juurutamisega seotud teenistujate koolitamine, projekti muutuste juhtimise
hindamine ja muud infosüsteemi edukaks kasutamiseks vajalikud kulud.
3.2.3.12 Rahuliku kooselamise programm

453 000

2020. aastaks planeeritakse rahuliku kooselamise programmi kuludeks 453 000 €, millest
15 000 € planeeritakse tegevustoetuseks Eesti Juristide Liidule Tallinna linnaosades 8
õigusapteegi läbiviimiseks ning 10 000 eurot tegevustoetuseks Sihtasutusele Avatud Kool.
Töötasudeks planeeritakse 30 000 €.
Rahuliku kooselamise programmi üldiseks eesmärgiks ja esmaseks ülesandeks on ennetada
kõikvõimalikke julgeolekuriske, mis võivad tuleneda rahvuspingetest ja tagada linnaelanike
turvalisus, vastastikune usaldus ja rahulik kooselu.
Programmi raames planeeritakse jätkata mittetulundustegevuse toetamise projektikonkursside
korraldamist (3 vooru), projektikonkursi põhisuunad kinnitatakse linnavalitsuse poolt
käesoleva aasta novembris. Jätkatakse traditsiooniliseks saanud ürituste, sh ülelinnalise
Totaalse Etteütluse korraldamisega. Koolitustegevuse raames jätkatakse 2020. aastal õpilastele
suunatud Poeesia Sõpruskonna koolitusprojektiga. Jätkatakse erinevate (vähemusrahvuste)
kultuuriürituste ja festivalide korraldamisega ning vähemusrahvuste tähtpäevade tähistamise
ja erinevate kultuuride tutvustamisega. 2020. aastal jätkub ka integratsiooni temaatikat
käsitleva venekeelse regionaalsaate näitamine.
3.2.3.13Positiivse programmi arendamine (kaasav eelarve)

20 000

2014. aastal alguse saanud Tallinna positiivse programmi järgmise arenguetapi n.ö kaasava
eelarve põhimõtete väljatöötamiseks nähakse ette 20 000 €.
3.2.3.14 Omavalitsusfoorumid ja koostöö arendamine
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20 000

Alates 2007. aastast korraldatakse omavalitsusfoorumeid, kus käsitletakse kohalikele
omavalitsustele aktuaalseid teemasid. Kulud on seotud foorumite korraldamisega kaasnevate
materjalide koostamise ja trükkimise kuludega.
3.2.3.15Toetus Sihtasutusele Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus

117 000

2020. aastaks planeeritakse toetuseks SA-le Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus 117 000. SA
Tallinna Arengu- ja Koolituskeskuse eesmärk on rahvusvaheliste konverentside, ürituste ja
koolitusseminaride korraldamine ning Tallinna parimate kogemuste (sh e-lahenduste)
tutvustamine nii Eesti omavalitsustele kui rahvusvahelisel tasandil.
3.2.3.16 Tartu Ülikooli väärikate ülikooli tegevuse
toetamine

5 000

2020. aastaks planeeritakse toetuse suuruseks 5 000 €,mis on võrdne 2019. aasta eelarvega.
Tartu Ülikooli väärikate ülikool on ellu kutsutud lähtudes elukestva õppe põhimõtetest, et
paindlikult reageerida ühiskonna muutustele ja vajadustele ning pakkuda täiendusõpet
erinevatele sihtrühmadele. Tartu Ülikooli väärikate ülikooli tegevust Tallinnas toetab peale
Tallinna Linnavalitsuse ka Hasartmängumaksu Nõukogu. Loengud on osalejatele tasuta.
3.2.3.17 Koostöö arendamine partnerlinnade ja
rahvusvaheliste organisatsioonidega

95 000

Tallinn osaleb 19 rahvusvahelise organisatsiooni töös ja on aktiivsetes partnerlussuhetes ca 20
linnaga, neist aktiivsemalt Helsingi, Riia, Sankt-Peterburi, Pekingi, Souli, Chengdu, Genti,
Kieli, Kotka, Tbilisi, Vilniuse, Viini, Kiieviga. Suurematest koostööprogrammidest
partnerlinnadega on 2020. aastal kavas korraldada Tallinna kohtumised Peterburis ning toetada
Pekingi artistide kontserte Tallinnas seoses Hiina uues aasta vastuvõtuga Traditsiooniliselt
toetatakse linna ekspositsiooni ja kultuurigrupi osalemist Rahvusvahelistel Hansapäevadel
ning sõpruslinnade üritustel.
3.2.3.18 Siseaudit

64 800

Lähtudes korruptsiooni ennetamise strateegia raporti „Ettepanekud Tallinna linna
korruptsioonivastaste meetmete täiendamiseks ja elluviimiseks” Tallinna linnale tehtud
ettepanekutest, planeeritakse linna eelarvega täiendavad vahendid väliste auditeerimis- ja
hindamisteenuse tellimiseks.
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3.3

Haridus
HARIDUS

Lastehoid ja
alusharidus
Lastehoid ja
alusharidus

Põhi- ja
üldkeskharidus

Kutseharidus

Põhi- ja
üldkeskharidus

Kutseharidus

Huviharidus

Huviharidus

Hariduse
tugiteenused
Tallinna
Õppenõustamiskeskus
Tallinna Õpetajate Maja

Hariduse valdkonna tooted ja tootegrupid

Hariduse valdkonna põhieesmärgiks on „Turvaliselt kasvav, mitmekülgselt arenev ja
elukestvalt õppiv tallinlane – haritud, võimekas ja avatud Tallinn“.
2020. aasta eelarve eelnõu prioriteetideks hariduse valdkonnas on alljärgnevate programmide
jätkuv teostamine ja elluviimine:
 „Lasteaiakoht igale lapsele“ – lasteaedade renoveerimine;
 „Koolid korda“ – koolide renoveerimine;
 koolikiusamise ennetus- ja sekkumisprogrammide toetamine;
 spordiväljakute ja staadionite uuendamine;
 mitmekesise huvitegevuse võimaldamine;
 munitsipaalkoolide võrgu korrastamise kava 2013-2021 tegevuste elluviimine;
 haridusasutuste toetamine muutunud õpikäsituse rakendamisel;
 kaasaegsete õppevahendite soetamine;
 juhtide, pedagoogide ja õpilaste IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogilise) alase
pädevuse toetamine;
 toetatakse ja tunnustatakse kõiki olulisi haridusasutustega seotud sihtgruppe:
haridusasutuste juhte, õpetajaid, teisi töötajaid, õpilasi, lapsevanemaid (hoolekogud)
ning korraldatakse neile konkursse ja tunnustusüritusi.
Hariduse valdkond hõlmab tootegruppe ja muid eelarvepositsioone Haridusameti,
Linnakantselei ning Keskkonna- ja Kommunaalameti haldusalades.
Haridusamet
Linnakantselei (IT kulud)
Keskkonna- ja Kommunaalamet
HARIDUSE VALDKOND KOKKU

2019 kinnitatud eelarve
148 224 165*
2 714 510
9 500
150 948 175*

2020 eelnõu
259 348 981**
3 450 198
9 500
262 808 679**

*2019. aasta kinnitatud eelarves ei olnud algselt Haridusameti haldusalas näidatud riigieelarve toetusfondi
vahendeid summas 103 720 096 € linna koolide ja lasteaedade kulude katmiseks. 2019. aastal riigieelarve
toetusfond kokku oli 103 720 096 €.
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** 2020. aasta eelarve eelnõus on Haridusameti haldusala kuludes koheselt kajastatud ka riigieelarve toetusfondi
vahendite arvelt tehtavad kulud (lastehoid ja alusharidus, põhi-ja üldkeskharidus ja Tallinna
Õppenõustamiskeskus)

2019. aastal toimusid Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste arvus muudatused, mida on
arvestatud ka 2020. aasta eelarve projekti koostamisel:
Tallinna Linnavolikogu 4. aprilli 2019 otsusega nr 58 „Muumipere Lastesõime ja
Rõõmutarekese Lasteaia ümberkorraldamine Rõõmutarekese Lasteaiaks“ liideti alates
1. oktoobrist 2019 Muumipere Lastesõim Rõõmutarekese Lasteaiaga.

3.3.1
3.3.1.1

Lastehoid ja alusharidus

Toode: lastehoid ja alusharidus

94 534 005

Toote üldeesmärk
Võimaluste loomine laste hoiuks ning alushariduse teenuse pakkumiseks lastele lähtuvalt
koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast lapse 1,5 aastaseks saamisest kuni koolikohustuse
tekkimiseni.
Tegevuse kirjeldus
Teenusega toetatakse peresid laste kasvatamisel, arendamisel ja individuaalsusega
arvestamisel. Luuakse tingimused ja eeldused laste edukaks edasijõudmiseks igapäevaelus ja
koolis (koolivalmidus).
Tallinna linnas osutavad 2019/2020. õppeaastal laste hoiu ja alushariduse teenust 124 lasteaeda
(koolieelsed lasteasutused), Laagna Lasteaed-Põhikool ja 1 lasteaiarühmadega kool (Tallinna
Heleni Kool).
Rahvastikuregistri andmetel oli seisuga 1. august 2019 Tallinnas registreeritud 35 345 kuni
seitsmeaastast last.
2019/2020. õppeaastal võimaldatakse Tallinna linna koolieelsetes munitsipaallasteasutustes
laste hoidu ja alusharidust 21 416 lapsele (2018/2019. õppeaastal 21 300 last). Võrreldes
2018/2019 õppeaastaga on laste arv koolieelsetes munitsipaallasteasutustes suurenenud
116 võrra. Lasteaedadesse on tekkinud vabad kohad. 2019. aasta oktoobrikuu seisuga oli
koolieelsetes munitsipaallasteasutustes 474 vaba sõime- ja lasteaiakohta, enim neist Mustamäe
ja Lasnamäe lasteaedade 3-7-aastaste laste rühmades. Järjekorras on ca 665 last (vanuses 1,52 aastat), kes jäid lasteaiakohata käesoleva aasta sügisel, kuid vabad kohad ei asu otseselt nende
piirkondade lasteasutustes, mis on lapsevanemate esmaste valikute hulgas.
2020. aastal jätkatakse 2014. aastal alustatud projektiga laiendamaks paindlikke võimalusi
lapsehoiu valdkonnas, sealhulgas laste hoiu teenuse osutamist lapsevanematele, kes vajavad
oma sõimeealistele lastele vanuses kuni 3 aastat osaajalist sõimekohta. Teenust pakutakse viies
lasteaias (Tallinna Kelmiküla Lasteaias, Tallinna Padriku Lasteaias, Tallinna Suitsupääsupesa
Lasteaias, Tallinna Asunduse Lasteaias, Tallinna Arbu Lasteaias) 65 kohal. Septembris 2019
alustati teenuse osutamist Tallinna Lotte Lasteaias 12 kohal. Teenust osutatakse 77-95 lapsele,
kellest osa kasutavad 2 ja 3 päeva paketti.
Tallinna koolieelsetes munitsipaallasteasutustes käivate laste arv kelle elukohaks ei ole
rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn on 2019. aasta keskmisena 487. Teiste linnade ja
valdade lasteaedades käib aastas keskmiselt 425 Tallinnasse registreeritud last.
2019. aasta jooksul on suletud moodulmajade rühmad Tallinna Lasteaias Männimudila
(2 rühm), Merivälja Lasteaias (2 rühma), Tallinna Liivamäe Lasteaias (2 rühma) ja Tallinna
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Lasteaias Südameke (2 rühma). Seoses Tallinna Männikäbi Lasteaia renoveerimisega
tulenevalt hoone eripärast vähenes rühmade arv 2 võrra.
Koostöös erasektoriga renoveeriti 2012. aastal K&L Arendus OÜ poolt kaks lasteaeda –
Tallinna Lasteaed Vikerkaar ja Kolde Lasteaed. Kahe lasteaia üürimakseteks on 2020. aastal
planeeritud 636 530 €.
Lastekaitsepäeva tähistatakse 1. juunil 2020 Tallinna Vabaduse väljakul toimuva Tallinna
lasteaedade laulupeoga „Meie lapse laulupai“, millest võtavad osa 100 lasteaeda ja igast
lasteaiast 10 last.
2020. aastal tagatakse keskmiselt 4 105 koosseisulise koha tööjõukulud, sh ca 2 370 õpetaja ja
tugispetsialisti tööjõukulud. 2020. aastal on töötasudeks planeeritud 55 157 443 €, mis
võrreldes 2019. aastaga suureneb 2 805 226 € võrra. Töötasu suureneb seoses
1. septembril 2019 toimunud munitsipaallasteaedade õpetajate (tõus 1150 €lt 1250 €-le) ja
õpetaja abide (tõus 610 €-lt 665 €-le) töötasu alammäärade suurendamisega ning 7,5% võrra
suurendati lasteaedade juhtide põhipalkadeks ette nähtud vahendeid, mis 2020. aasta eelarves
on planeeritud kogu aasta arvestuses.
Alates 1. septembrist 2017 võimaldab linn tasuta toitlustamist kõigile munitsipaallasteasutustes
käivatele laste, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn, kehtestatud
toidukulu piirmäära ulatuses. Sõimerühmas on piirmääraks 1,80 € ja aiarühmas 2 € lapse kohta
päevas. Toidukulu katmiseks lasteaedades on 2020. aasta eelarves ette nähtud 5,9 miljonit
eurot. Täiendavad vahendid nähakse ette uuest õppeaastast ka eralasteaedades käivate Tallinna
laste toidukulude osaliseks katmiseks linna poolt kehtestatud piirmääras. Vastava korra töötab
välja Tallinna Haridusamet lähtuvalt linna munitsipaallasteaedade toidukulu katmise korrast,
kus kulude hüvitamise aluseks on laste kohalkäimine lasteaias.
Lähtuvalt laste vanusest ja vajadustest osutavad lastehoiu ja alushariduse teenust:
 munitsipaallasteasutused:
o lastesõim (kuni kolmeaastastele lastele),
o lasteaed (kuni seitsmeaastastele lastele),
o erilasteaed (kuni seitsmeaastastele erivajadustega lastele),
o lasteaed-algkool, lasteaed-põhikool (lasteaiaga on ühendatud algkool/põhikool),
o ööhoiuteenus (koolieast noorematele lastele tööpäeviti ööpäevaringse hoiu
võimaldamine).
 eralasteasutused.
Laste õpetamine ja arendamine toimub lasteasutuse õppekava alusel, lapse elu ja ümbritsevat
keskkonda käsitlevate teemade kaudu.
Mõõdik
Keskmine
rühma
täituvus
munitsipaallasteasutuses, sh
rühmade täituvus sõimes
rühmade täituvus aiarühmades
rühmade täituvus ööhoiul
rühmade täituvus erirühmas

Ühik

Arvnäitajad
Laste arv koolieelses munitsipaallasteasutuses
kokku, sh
laste arv sõime rühmades
laste arv aia rühmades
laste arv erirühmades
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2018

2019

2020

koolieelses
L/R
L/R
L/R
L/R
L/R
Ühik
L
L
L
L

19,9
17,3
22,4
18,0
12,1
2018
21 541
3 993
17 073
1 065

19,8
16,2
22,3
11,5
11,5
2019
21 300
4 179
15 995
1 126

20,0
17
22,2
11,5
11,9
2020
21 416
4 211
16 016
1 189

Arvnäitajad
Laste arv erirühmades, sh
tasandusrühmas
arendusrühmas
meelepuudega laste rühmas
kehapuudega laste rühmas
liitpuudega laste rühmas
sobitusrühmas
Laste arv ööhoiul
Laste arv eralasteaedades kokku
Rühmade arv koolieelsetes
munitsipaallasteasutuses kokku, sh
rühmade arv - sõim
rühmade arv - aed
rühmade arv - erirühmad
sh rühmade arv - ööhoid

3.3.2
3.3.2.1

Ühik
L
L
L
L
L
L
L
L
L

2018
1 065
456
45
22
9
60
473
36
762

2019
1 126
468
39
19
9
64
527
23
762

2020
1 189
482
41
20
9
68
569
23
767

R
R
R
R
R

1 082
231
763
88
2

1 068
248
720
100
2

1 055
236
713
106
2

Põhi- ja üldkeskharidus

Toode: põhi- ja üldkeskharidus

149 691 928

Toote üldeesmärk
Võimaluste loomine põhi- ja üldkeskhariduse omandamiseks ja koolikohustuse täitmiseks.
Tegevuse kirjeldus
Koolikohustuslik on isik, kes on saanud enne käesoleva aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks.
Õpilane on koolikohustuslik põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni.
2019. aasta augustikuu seisuga on rahvastikuregistri andmetel koolikohustuslikke Tallinna
õpilasi 51 980.
2019/2020. õppeaastal omandab põhi- ja üldkeskharidust munitsipaalkoolides 46 234 last, sh
keskmiselt 3 934 last teistest omavalitsusüksustest.
Tallinna linnas on võimalik põhi- ja üldkeskharidust 2019/2020. õppeaastal omandada
57 õppeasutuses, sh 1 lasteaed-põhikoolis, 9 põhikoolis, 43 gümnaasiumis, 2 täiskasvanute
gümnaasiumis ja 2 erivajadustega õpilaste koolis.
Põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava määrab kindlaks gümnaasiumi õppe- ja
kasvatustegevuse eesmärgid, riikliku õppekava põhimõtted, omandatavad pädevused,
õppekorralduse alused, kohustuslikud õppeained ja tunnijaotusplaani, nõuded kooliastmele ja
kooli lõpetamiseks. Riikliku õppekava alusel kujundab iga kool oma õppekava.
Põhi- ja üldkeskhariduse omandamist võimaldatakse erinevaid õppekavasid rakendades,
vajalikke õppevorme ja tugiteenuseid kasutades, 3 erineval tasemel:
Põhitaseme (1.-9. klassis) õppe- ja kasvatuseesmärgid, õppekorralduse alused, kohustuslikud ja
valikõppeained, ainete mahud ja ainekavad, nõuded kooliastmete ja kooli lõpetamiseks on
sätestatud riiklikes õppekavades. Riikliku õppekava alusel kujundab iga kool oma õppekava.
Põhihariduse omandamine loob eeldused ja annab õiguse jätkata õpinguid keskhariduse
omandamiseks.
Üldkeskhariduse (10.-12. klassis) omandamine annab õiguse jätkata õpinguid kõrghariduse
omandamiseks. Gümnaasiumis toimub õppetegevus päevases, õhtuses ja kaugõppe vormis.
Kooli lõpetamine on lubatud ka eksternina.
Täiskasvanutel (17-aastased ja vanemad) on võimalik omandada põhi- ja üldkeskharidust
õhtuses ja kaugõppe õppevormis ning/või eksternina.
Munitsipaalkoolide 2020. aasta arengueesmärkideks on olemasolevate ja uute rahvusvaheliste
kontaktide arendamine õppekultuuri rikastamise eesmärgil. Koostöö arendamine ja jätkamine
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Eesti koolide ja ülikoolidega. Kooli eesmärke, väärtusi ja õpitegevusi toetavate projektide,
võistluste ja konkursside töös osalemine nii riigi kui linna tasandil. Õppimist toetava turvalise,
loova ja mitmekülgsete võimalustega õpikeskkonna järjepidev kujundamine-kaasajastamine,
kiusamisvaba keskkonna arendamine. Tugisüsteemide arendamine hariduslike erivajadustega
õpilaste arengupotentsiaali toetamiseks ning huvitegevuse kaudu õpilaste arendamine.
Personali kompetentside arendamine digioskuste, väärtuskasvatuse ja hindamise valdkondades.
Senisest enam pööratakse tähelepanu koolikiusamise ennetus- ja sekkumisprogrammide
rakendamisele koolides. Laste liikumisharjumuste suurendamiseks luuakse täiendavaid
tingimusi koolimajades ja õuealadel. Alustatakse õpilaste jaoks ettevõtlikkuspädevust arendava
keskkonna loomist, mis toetab õppija ettevõtlikkuse arengut, ettevõtlusalase terminoloogia
kasutamist, sotsiaalse pädevuse, suhtluspädevuse ja matemaatikapädevuse arengut. Läbi
erinevate rollimängude õpetavad mängujuhid mängus osalejatele nägema erinevaid seoseid
majanduse ja ühiskonna toimimisest. Vajalikud ruumid tegevuste läbiviimiseks luuakse
Tallinna Huvikeskuses Kullo.
Tallinna päeva puhul viiakse läbi Tallinna teemalise etteütluse kirjutamine kuni 2000
kirjutajale.
Alates 1. septembrist 2017 võimaldab linn tasuta toitlustamist kõigile munitsipaalüldhariduskoolide statsionaarses õppes õppivatele õpilastele. Koolilõuna maksumuseks alates
1. septembrist 2014 on 1,34 € päevas, millest riigi osa alates 2018. aastast on 1,0 € ja linna osa
0,34 €. Toidukulu katmiseks linna eelarvest on üldhariduskoolidele 2020. aastaks ette nähtud
10,35 miljonit eurot.
Tallinna Huvikeskus Kullo korraldab Tallinna üldhariduskoolide 3. klassidele koolikohustuslikku ujumisõpet üheksas Tallinna linna kooli ujulas, kahes Tallinna Spordihalli
hallatavas ujulas ja ühes eraspordiklubi ujulas. 2019/2020 õppeaastal osalevad kolmandates
klassidest 4636 õpilast koolikohustuslikus ujumisõppes.
2020. aastal on töötasudeks planeeritud 80 420 792 €. Üldhariduskoolidele nähakse ette
täiendavad vahendid haridustehnoloogide ja koolide raamatukogude töötajate töötasude
korrigeerimiseks alates 1. jaanuarist 2020. Tallinna linna 12 üldhariduskoolis, kus õppetöö
toimub kahes vahetuses. Neile koolidele nähakse ette täiendavad vahendid koristuskuludeks.
Lisaks on kõikidele õpilastele ette nähtud täiendavad 11 € õppevahendite kulude katteks lisaks
riigi toetusfondi hariduskuludes ette nähtud 57 €-le.
Renoveeritud koolide üürimakseteks on 2020. aastal planeeritud 12 001 856 €.
Avaliku ja erasektori koostööprojektidena on renoveeritud 16 koolihoonet:
 OÜ BCA Center – Kadrioru Saksa Gümnaasium (end. Tallinna Sikupilli Keskkooli
hoone), Haabersti Vene Gümnaasium, Karjamaa Põhikool (endine Karjamaa
Gümnaasium), Tallinna Ühisgümnaasium ja Tallinna Nõmme Gümnaasium;
 Vivatex Holding OÜ - Pelgulinna Gümnaasium, Tallinna Laagna Gümnaasium,
Tallinna Kristiine Gümnaasium, Tallinna 32. Keskkool ja Kalamaja Põhikool;
 Kooliarenduse OÜ - Tallinna Humanitaargümnaasium, Tallinna Järveotsa
Gümnaasium, Tallinna Õismäe Gümnaasium ja Tallinna Südalinna Kool (endine
Liivalaia Gümnaasium);
 K&L Arendus OÜ – Tallinna Kuristiku Gümnaasium ja Tallinna Läänemere
Gümnaasium.
Eelarve
OÜ BCA Center
Vivatex Holding OÜ
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2019
eelarve
3 563 987
4 359 034

2020
eelnõu
3 568 326
4 366 944

Muutus
4 339
7 910

Eelarve
Kooliarenduse OÜ
K&L Arendus OÜ
Kokku

2019
eelarve
2 413 899
1 619 190
11 956 110

2020
eelnõu
2 435 396
1 631 190
12 001 856

Muutus
21 497
12 000
45 746

Võrreldes 2019. aastaga suurenevad koolide üürimaksed 45 746 € võrra, mille aluseks on
rendilepingutes sätestatud rendihind, mis sõltub tarbijahinnaindeksi ja EURIBORi muutumisest.
Põhi- ja üldkeskhariduse kuludes sisalduvad ka avaliku ja erasektori koostööprojektide
finantseerimisega seotud finantskulud (intressid) summas 3 315 890 €.
Mõõdik
Keskmine klassitäituvus munitsipaalkoolides, sh
- I kooliaste (I - III kl.)
- II kooliaste (IV - VI kl.)
- III kooliaste (VII - IX kl.)
- IV kooliaste (X - XII kl.)
m2 õpilase kohta
Arvnäitajad
Põhihariduse omandanute arv (9. klassi lõpetajad)
Üldkeskhariduse omandanute arv ( 12. klassi lõpetajad)
Õpilaste arv I kooliastmes ( I - III kl)
Õpilaste arv II kooliastmes ( IV - VI kl)
Õpilaste arv III kooliastmes ( VII - IX kl)
Õpilaste arv IV kooliastmes ( X - XII kl)
Õpilaste arv munitsipaalkoolides
Üldklassides õppivad õpilased
Õhtu- ja kaugõppes
Õpilaste arv ühtse asutusena tegutseva üldhariduskooli
huvikoolis (Vanalinna Hariduskolleegium), sh
õpilaste arv kunstikoolides
õpilaste arv muusikakoolides
õpilaste arv teistes huviringides
Hariduslikud tugiteenused munitsipaalkoolides, sh
Tasandusklassis/õpiraskustega klassis õppivate õpilaste arv
Kasvatusraskustega/käitumishäiretega
klassis
õppivate
õpilaste arv
Kuulmis- või nägemispuudega (meelepuudega) õpilaste arv
Kehapuudega/liikumispuudega klassis õppivate õpilaste arv
Kõnepuudega laste klassis õppivate õpilaste arv
Abiklassi/lihtsustatud õppel olevate õpilaste arv
Toimetulekuklassis õppivate õpilaste arv
Liitpuudega laste klassis õppivate õpilaste arv
Hooldusklassis õppivate õpilaste arv
Väikeklassis õppivate õpilaste arv
Tundeelu- ja käitumishäiretega klassis õppivate õpilaste arv
Ühe õpilase õpetamisele keskendatud õppel olevate õpilaste
arv
Klassikomplektide arv kokku, sh
- I kooliaste
- II kooliaste
- III kooliaste
- IV kooliaste
Munitsipaalkoolide suletud netopind
3. klasside koolikohustuslikus ujumises osalejate arv

Ühik
Õ/K
Õ/K
Õ/K
Õ/K
Õ/K
m2/Õ
Ühik
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ

2018
21,2
21,2
19,7
18,6
28,6
8,85

2019
21,4
20,5
20,0
19,2
29,9
8,75

2020
21,6
19,7
20,4
20,3
30,3
8,68

2018
3 435
2 348
12 888
11 904
10 752
9 232
44 776
42 855
1 921

2019
3 515
2 550
12 474
12 592
11 219
9 244
45 529
43 808
1 721

2020
3 902
2 751
12 055
12 804
11 972
9 403
46 234
44 602
1 632

Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ

819
197
399
223
1 580
377
48

818
189
414
215
1 629*

816
189
412
215
1 633*

Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ

21
12
50
195
139
8
42
589
32
67
2 133
607
629
587
310
400 724
4 600

2 140
611
628
591
310
401 266
4 636

K
K
K
K
K
m2
Õ

2 114
609
604
578
323
396 491
4 504

* alates 2018. aastast ei eristata EHISes klassiliike
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3.3.3
3.3.3.1

Kutseharidus

Toode: kutseharidus

477 103

Toote üldeesmärk
Tagada õppijatele võimalused tööks vajalike teadmiste, oskuste ning eetiliste tõekspidamiste
omandamiseks, arvestades seejuures Tallinna linna ja ettevõtete tööjõu ning Eesti tööjõuturu
vajadusi.
Tegevuse kirjeldus
Kutseharidust pakub Tallinna Kopli Ametikool.
Kutsehariduse eesmärk on pakkuda kutseharidust taotlevatele inimestele esma-, ümber- ja
täiendõpet, kasutades selleks kaasaja nõuetele vastavaid konkurentsivõimelisi
õppekavasid, -meetodeid ja -baasi ning professionaalse õppetöö läbiviijaid, arvestades Tallinna
linna ja ettevõtete tööjõu kui ka Eesti tööjõuturu vajadusi. Kutseharidus antakse õpilasele
põhihariduse baasil (riiklikult toetavad kohad) ning põhihariduse nõudeta õpilastele (linna poolt
toetatavad kohad).
2019/2020 õppeaastal rakendatakse koolis järgmisi erialasid: kinnisvarahooldus, hoone
tehnosüsteemide hooldus, tekstiilitöö, nahatöö, aiandus, elektrik, rahvuslik puutööndus,
sepatöö, maaler, veevärgi lukksepp, puhastusteenindaja ja teenindaja abiline ning kangakuduja.
Õppeaeg on kõigil erialadel kolm aastat. 2020. aastal on plaanis avada nooremaedniku abi
õppegrupp haridusliku erivajadustega õpilastele.
2020. aasta arengueesmärkideks on kutseõppe kvaliteedi parandamine, uute õpikäsituste
rakendamine, digipädevuste arendamine, õpi- ja sotsiaalsete pädevuste arengu toetamine
õppetöö katkestamise vähendamiseks. Õppetöö korraldamisel arvestatakse tööturu
nõudmistega ja uute tehnoloogiate rakendamisega õppetöös.
Tallinna Kopli Ametikoolis võimaldatakse elukutse omandamist kuni 450 noorele. Kool on
valmis vastu võtma ka erivajadustega õpilasi. 2019/2020 õppeaastal õpib koolis 297 õpilast,
kellest 197 õpilast on põhihariduse nõudega, 36 keskhariduse nõudega, 16 põhihariduse
nõudeta õpilast ja 48 põhihariduse nõudeta täiskasvanud õpilast. 2020. aasta eelarves on
planeeritud katta 267 õpilase koolilõuna kulud. Linna eelarvest finantseeritavaid koosseisulisi
töökohti on asutuses 18.
Mõõdik
Keskmine täituvus grupis
Keskhariduse baasil
Põhihariduse baasil
Põhihariduseta
Põhihariduseta täiskasvanute õpe
Arvnäitajad
Õppekohtade arv
Õppegruppide arv kokku, sh
Keskhariduse baasil õppegruppide arv
Põhihariduse baasil õppegruppide arv
Põhihariduseta õppegruppide arv
Põhihariduseta täiskasvanute õppegruppide arv
Õpilaste arv riiklikel ametikohtadel, sh
Keskharidusega õpilaste arv
Põhiharidusega õpilaste arv
Põhihariduseta õpilaste arv
Põhihariduseta täiskasvanute õpe
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Ühik
Õ/G
Õ/G
Õ/G
Õ/G
Õ/G
Ühik
Õ
G
Õ/G
Õ/G
Õ/G
Õ/G
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ

2018
9,9
11,7
9,7
8,0
10,4
2018
450
30
3
20
2
5
297
35
194
16
52

2019
9,9
8,8
10,0
8,0
11,2
2019
450
31
4
20
2
5
307
35
200
16
56

2020
9,3
9,0
9,3
8,0
9,6
2020
450
32
4
21
2
5
297
36
197
16
48

3.3.4
3.3.4.1

Huviharidus

Toode: huviharidus

10 542 510

Toote üldeesmärk
Toetada lapse isiksuse arendamist, tema sotsialiseerumist ja vaba aja sisustamist turvalises
õpikeskkonnas professionaalsete pedagoogide juhendamisel.
Tegevuse kirjeldus
Linn pakub võimalust omandada huviharidust valitud huvialal/erialal. Õpe toimub huvikooli
õppekava alusel, nii individuaalselt kui ka rühmaõppes. Eristatakse järgnevaid huvihariduse
teenuseid: kunstialane, muusikaalane, individuaalpilliõpe, huvikoolide grupiõpe ja
stuudiotegevus.
Tallinnas saab huviharidust omandada järgmistes munitsipaalhuvikoolides: Tallinna
Muusikakool, Lasnamäe Muusikakool, Nõmme Muusikakool, Tallinna Kunstikool, Tallinna
Kanutiaia Huvikool, Mustamäe Laste Loomingu Maja, Tallinna Tondiraba Huvikool, Tallinna
Nõmme Huvikool, Tallinna Kopli Noortemaja ja Tallinna Huvikeskus Kullo.
Huvihariduse 2020. aasta peamisteks arengueesmärkideks on arendada koostööprojekte
väljaspool Eestit, osaleda rahvusvahelistel konkurssidel ja näitustel (nt Tallinna Muusikakooli
osavõtt Walesi festivalist ning erinevad konkursid Lätis ja Tšehhis), parandada koostööd
üldhariduskoolidega ja lasteaedadega, suurendada poiste huvi huvihariduse vastu, huviringide
mitmekesistamine ning ürituste korraldamine laste ja noorte vabaaja kvaliteetseks
sisustamiseks.
Rahvastikuregistri andmete kohaselt on 2019. aasta maikuu seisuga Tallinnas
registreeritud 69 479 4-19 aastast last ja õpilast. 2019/2020 õppeaastal omandab huviharidust
Tallinna huvikoolides 8 377 last ehk 12,06% 4-19-aastastest Tallinna lastest ja õpilastest.
2020. aastal tagatakse keskmiselt 444 koosseisulise koha tööjõukulud, sh ca 220 õpetaja koha
tööjõukulud. 2020. aastal on töötasudeks planeeritud 6 318 793 €, mis võrreldes 2019. aastaga
suureneb 117 139 € võrra. Töötasu suureneb seoses 1. septembril 2019 toimunud huvikoolide
õpetajate töötasu alammäärade suurendamisega 1150€-lt 1250€-le ja kuni 5% võrra suurendati
juhtide põhipalkadeks ette nähtud vahendeid, mis 2020. aasta eelarves on planeeritud kogu
aasta arvestuses. 2020. aastal on täiendavad vahendid ette nähtud e-õpilaspileti
kasutuselevõtmiseks munitsipaalhuvikoolides. Tallinna koolide õpilased kasutavad alates
2016. aastast õpilase isikutuvastamiseks e-õpilaspiletit. Nüüd on plaanis laiendada
e-õpilaspileti teenuseid ka linna huvikoolidesse, kus õpilased saaksid juba kasutusel olevaid
e-õpilaspileteid kasutada huvikoolis hoonesse sisenemisel ja huviringidesse registreerimisel.
Mõõdik
Huviharidust omandavate õpilaste ja laste osatähtsus
õpilaste ja laste üldarvust
Arvnäitajad
4-19 aastaste Tallinna laste ja õpilaste arv
Õpilaste arv (Õ) Tallinna munitsipaalhuvikoolides
kokku, sh
õpilaste arv kunstikoolides
õpilaste arv muusikakoolides
õpilaste arv teistes huvikoolides

Ühik
%

Ühik
laps
Õ
Õ
Õ
Õ

2018
13,5

2019
12,0

2020
12,06

2018
67 525

2019
69 015

2020
69 479

6 584
383
1 145
5 056

8 040
389
1 115
6 536

8 377
345
1 096
6 936
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3.3.5
3.3.5.1

Hariduse tugiteenused

Tallinna Õpetajate Maja

367 744

Toote üldeesmärk
Võimaldada haridustöötajatele ja teistele linnakodanikele, sh noortele erinevaid võimalusi oma
teadmiste ja võimete arendamiseks ja täiendamiseks ning vaba aja sisustamiseks.
Tegevuse kirjeldus
Tallinna Õpetajate Maja põhitegevuseks on huviõppekursuste ja tellitud ürituste
(meeskonnakoolituste) korraldamine, koolituste korraldamine Tallinna koolide õpetajatele ja
õpilaste ainevõistluste koordineerimine. Õpetajate Maja tagab ülelinnaliste haridusürituste
läbiviimise ning osaleb Raekoja platsil toimuvate ülelinnaliste ürituste organiseerimisel.
2020. aasta peamisteks eesmärkideks on jätkata Tallinna Õpetajate Maja visuaalse identiteedi
värskendamist ja uute sihtrühmade leidmist, täiendada kursuseprogrammi vastavalt klientide
ootustele (õpetajad, noored ja vene keelt emakeelena kõnelevaid inimesed kui kolm olulist
sihtrühma) ning leida uusi, st esmaosalejaid kursustele nende jaoks huvipakkuvatel teemadel,
arendada edasi 2019. aasta suvest kasutusele võetud uut funktsionaalset kursustele
registreerimis- ja maksekeskkonda, kaasajastada mitmeid aastaid tagaplaanile jäänud
„õpikeskkonda“, sh teha ruumides remonttöid ning uuendada koolitus- ja renditegevuseks
olulist tehnilist inventari.
Asutuses on 7,5 koosseisulist kohta. 2020. aastal on töötasudeks planeeritud 158 724 €, mis
võrreldes 2019. aastaga suureneb 3 175 € võrra. Töötasu suureneb seoses 2019. aastal asutuse
koosseisuliste töötajate töötasude korrigeerimistega.
Arvnäitajad
Kursuste ja meeskonnakoolituste arv
Kursustel ja meeskonnakoolitustel osalejate arv
Õpetajate koolituste arv
Koolitustel osalevate õpetajate arv

3.3.5.2

Tallinna Õppenõustamiskeskus

Ühik
tk
in
tk
in

2018
103
1 409
80
1 600

2019
110
2 180
80
1 600

2020
110
2 180
80
1 600

815 149

Tallinna Linnavolikogu 5. oktoobri 2017 otsusega nr 142 „Tallinna Haridusameti hallatava
asutuse Tallinna Õppenõustamiskeskuse asutamine“ asutati alates 1. oktoobrist 2017 Tallinna
Õppenõustamiskeskus (edaspidi TÕNK).
Tallinnas suureneb erivajadustega laste arv. Järjekorrad spetsialistidelt abi saamiseks on pikad,
vähenenud on teenuse kättesaadavus vanematele (polikliinikutes ja rehabilitatsioonikeskustes
logopeedidelt, eripedagoogidelt ja eelkooliealiste lastega tegelevatelt psühholoogidelt).
TÕNK on multifunktsionaalne keskus, kus on võimalik saada tasuta nõustamisteenust ja abi
eripedagoogidelt, logopeedidelt, psühholoogidelt ja psühhiaatrilt nii eesti kui ka vene keeles ja
vajadusel inglise ning soome keeles.
Nii koolieelse lasteasutuse kui ka põhikooli osas vajavad õpetajad ja lapsevanemad palju
juhtumipõhist nõustamist, et toime tulla laste arengu-, õpi- või käitumisprobleemidega. TÕNK
osutab abi ka selles vallas. Saab osaleda vajalikel koolitustel ja seminaridel.
2019. aasta sügisest osutab TÕNK logopeedilist abi kõikide linna lasteaedade 4-5 aastastele
lastele, kus ei ole tööl oma logopeedi. TÕNK-is töötab ka spetsialistide - ekspertide meeskond,
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kelle eesmärgiks on toetada kooliõpilasi ja nende vanemaid, õpetajaid, tugispetsialiste, HEVkoordinaatoreid ning kooli juhtkonda selleks, et iga õpilane õnnestuks oma haridustee
läbimisel. Koolide eesmärgiks on toetades õpilast tema eripärast lähtuvalt, kas üldise,
tõhustatud või eritoe kaudu.
TÕNK-i filiaalid on avatud viies linnaosas - Mustamäel, Kesklinnas, Haabersti, Lasnamäel ja
Kristiines. 2020. aasta sügisel avatakse uus filiaal Tallinna Tondi Põhikooli uues hoones.
2020. aasta arengueesmärkideks on edasi arendada õppenõustamise teenuse ja esmatasandi abi
osutamist, laiendada pedagoogidele suunatud seminaride ja koolituste temaatikat, aktiviseerida
pedagoogide ja lapsevanemate tugigruppide tegevust, jätkata koostööd erinevate
organisatsioonide ja struktuuride üksustega, et antav abi oleks igal tasandil reaalselt toimiv.
Alates 2019. aasta septembrist pakub teenust 9 logopeedi, 4 psühholoogi, 5 eripedagoogi,
sotsiaalpedagoog ja psühhiaater.
Arvnäitajad
Nõustamiste ja koolituste arv
Nõustamistel osalejate arv

3.3.6
3.3.6.1

Ühik
tk
laps

2019
1 805
3 130

2020
2 420
3 210

Haridusamet

Haridusamet

2 113 525

Tallinna Haridusamet on linna ametiasutus, mis tegutseb Tallinna Linnavolikogu 22. veebruari
2007 määrusega nr 4 kinnitatud põhimääruse alusel. Amet asub Estonia pst 5a, Tallinn.
Ameti põhiülesanneteks on:
 hariduspoliitika valdkonda kuuluvate küsimuste korraldamine Tallinnas;
 laste ja nende vanemate ning haridusasutuste nõustamine;
 tingimuste loomine alus-, põhi- ja kesk- ning huvialahariduse korraldamiseks
hallatavates asutustes;
 ameti hallatavate asutuste võrgu korraldamine, selle arengusuundade kujundamine,
ettepanekute tegemine linnavalitsusele asutuste asutamiseks, ümberkorraldamiseks ja
tegevuse lõpetamiseks;
 teenistusliku järelvalve teostamine hallatavate asutuste üle;
 haridusalase aruandluse analüüs;
 hariduskulude aastaeelarve eelnõu koostamine ja hallatavate asutuste eelarvete
kinnitamine;
 ameti hallatavate asutuste ehitamise, kapitaalremondi ja renoveerimise planeerimine,
vajadusel selle ettevalmistamine ning korraldamine;
 haridusasutuste infotehnoloogilise arengu koordineerimine;
 haridusasutuse juhi vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi
läbiviimine;
 ameti valitsemisele antud linnavara valdamise, kasutamise ja käsutamise korraldamine;
 haridusalase rahvusvahelise koostöö arendamine ja koordineerimine;
 haridusalaste andmekogude pidamine.
Vahendid on ette nähtud Estonia pst 5a hoone majandamis- ja kommunaalkuludeks (samuti
ameti halduses olevate hoonete majandamis- ja kommunaalkuludeks) ning teenistujate
tööjõukuludeks.
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3.3.7
3.3.7.1

Haridusalased tugiteenused

Haridusalased tugiteenused

311 588

Teenuseid osutab ja tegevusi korraldab Tallinna Haridusamet.
Haridusteemaliste ürituste planeerimisel ja rahastamise kavandamisel lähtutakse Tallinna
Haridusameti väärtustest, visioonist ja missioonist, õppeaasta prioriteetidest, eesmärkidest ja
tööplaanist. Keskmes on haridusasutuste juhtimiskvaliteedi tõstmine, haridusuuenduste
elluviimine, kaasaegse õpikäsitluse rakendamine, heade praktikate jagamine, motiveeritud ja
kompetentsete pedagoogide ja tugispetsialistide koolitus-, motivatsiooni- ja karjäärisüsteemide
arendamine, kaasava hariduse rakendamine, formaalse ja mitteformaalse õppe lõimimine,
koostöö võimestamine lapsevanemate, kogukonna, erasektori ja riigiga, haridusvõrgu
kaasajastamine.
Ameti fookuses on ennekõike muutunud õpikäsituse (MÕK) rakendamise toetamine. Toimiva
MÕKi saavutamiseks on oluline koostöö, partnerlus, koos õppimine ja õppurite eripäradega
arvestamine ning paindlikum aja- ja ruumikasutus. Haridusasutuste juhtidel tuleb liikuda
õpetaja-õpetaja ning õpetaja-õpilane koostöö toetamise ning õpetajate juhtimisse kaasamise
suunas. Oluline on jätkuval haridustöötajate tunnustussüsteemi toimimise tagamine, juhtide
kompetentside arendamine, samuti mittetulundusühingute tegevuse projektipõhise tegevuse
toetamine linna hariduselu ja õpilastele suunatud tegevuste arendamisel. Tegevused hõlmavad
ühtekokku 194 hallatavat asutust ja asutuste juhte.
Olulisemad traditsioonilised üritused, mida Haridusamet soovib korraldada, on järgmised:
Üritus
KOKKU, sh
 kvaliteediprojektid
 kiusamise ennetus- ja sekkumisprogrammide rakendamine
 pedagoogide eesti keele süvaõppe kursused
 konverentside korraldamine
 haridusasutuste ja mittetulundusühingute projektide taotlused
 juhtide teabepäevad, seminarid
 Tallinna Päeva etteütlus
 haridustöötajate tunnustamine
 Aabitsapeo korraldamine



Kvaliteediprojektid

Summa
311 588
88 820
53 000
40 300
30 000
30 000
29 880
17 588
14 000
8 000

88 820

Kvaliteediprojektide raames korraldatakse erinevaid võistluseid ja konkursse haridusasutustele
(üldhariduskoolid, huvikoolid ja koolieelsed lasteasutused) ja haridusametile olulistele
sihtrühmadele: õppeasutuste töötajad (sh pedagoogid), haridusasutuste hoolekogudele ja
juhtidele, õpilastele/lastele. Antakse välja auhindu ja tunnustusi erinevate nominatsioonide
lõikes, et motiveerida enam haridusasutuste töötajaid ja tunnustada nende head tööd.
2019/2020 õppeaasta prioriteediks on „Tallinna haridusasutustes on toimiv muutunud
õpikäsitus“, läbi konkursside soovime selle rakendumist tunnustada. Planeeritakse konkursse
viies suures valdkonnas: juhtimine, õppimine ja õpetamine, õpikeskkond, tervisedendus,
turvalisus ja liikumine ning koostöö ja kaasamine. Konkurssidel osalevad haridusasutused,
õpetajad, õpilased/lapsed saavad rahalisi auhindu ning tunnustusele kaasnevaid meeneid.
Muutunud õpikäsituse rakendumise toetamiseks teeme koostööd kõrgkoolidega, kaasates
eksperte.
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Konkursside korraldamise raames viiakse läbi koolitusi ja seminare haridusasutuste
meeskondadele. Ürituse korraldamise kuludest kaetakse tunnustused, protsessis osalejate
tänuvastuvõttude ning parimate autasustamistseremooniaga õppeaasta lõpul seonduvad kulud
(toitlustamine, ruumide rentimine, tehniliste vahendite rent).


Kiusamise ennetus- ja sekkumisprogrammide rakendamine

53 000

Senisest enam pööratakse tähelepanu koolikiusamise ennetus- ja sekkumisprogrammide
rakendamisele koolides. Sõltuvalt uuritud vanuseastmest on Eestis iga viies, mõnes koolis või
kooliastmes lausa iga neljas laps kiusuohver. Kiusamine on see, kui üks inimene paneb teist
inimest meelega ja korduvalt end halvasti tundma ning kannatajal on raske end kaitsta.
Kiusamine võib olla nähtav (füüsiline, sõnaline) või varjatud (tõrjumine, kuulujuttude
levitamine või küberkiusamine), kusjuures seda teist on keerulisem märgata. Kiusamise
ennetus- ja sekkumisprogramme on mitmeid: „Veel parem!“ (VEPA) 1.-3. klasside õpilastele
ja „Kiusamisest vabaks!“ (KiVa) 1.-6. klasside õpilastele. KiVa ja VEPA on käitumisoskuste
programm.
Tallinna linna 13 munitsipaalkoolis ei ole hetkel rakendatud ühtegi kiusamise ennetus- ja
sekkumisprogrammi, kuid soov on, et kõik Tallinna munitsipaalkoolid siiski liituks mõne
programmiga ning koolid, kus programmid on juba rakendunud, laiendaksid oma tegevust
järgmistesse kooliastmetesse. KiVa ja VEPA programmiga liitumise kulud sõltuvad koolide
laste arvust. Programmiga liitumine hõlmab tegevusi (materjalid, õpetajate koolitus, mentor)
kuni 2 aastaks. Seni ei ole koolidele täiendavaid vahendeid nende tegevuste ellu viimiseks ette
nähtud. Hetkel panustab Lastekaitse Liit juba „Kiusamisest vabaks!“ programmiga liitunud
koole tervikliku liitumise poole, et tagada süsteemne väärtuskasvatusõppe läbiviimine. Liitunud
koolides tegevuse laiendamiseks on Haridusamet planeerinud Tartu Ülikooli Eetikakeskuse
poolt välja töötatud mängu „Väärtuste avastajad” koolitusi õpetajatele ning vaimse tervise
loenguid ja töötubasid põhikooli III kooliastme (7.-9. klass) õpilastele koostöös
Mittetulundusühingu Peaasjad koolitajatega.


Pedagoogide eesti keele süvaõppe kursused

40 300

2018. aasta veebruaris alustati Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste pedagoogide eesti
keele süvaõppe programmiga, mille eesmärgiks on tõsta pedagoogide eesti keele oskuse taset.
Hetkel on amet keskendunud kooliõpetajate keeleoskuse täiendamisele. Lepingud on sõlminud
nelja eesti keele õpet pakkuva ettevõttega. Uute õppijate välja selgitamiseks on kaasanud ka
koolide direktorid. 2019. aasta sügisel alanud kursusele registreeris end 92 õppijat (2018. aasta
99 õppijat). Kõik soovijatel on võimalus koolitusel osaleda. Eesti keele tasemeeksamid
toimuvad neli korda aastas (veebruaris, mais, septembris ja novembris). On ka koole, kes on
sõlminud eesti keele õpetamiseks lepingud Eesti Töötukassaga.


Konverentside korraldamine

30 000

2020. aastal on planeeritud 6 konverentsi allasutustele (osalejaid üle 1 300), millest suurimad
on õppeaasta avakonverents ja juhtimiskonverents kõikidele allasutuste juhtidele.
Konverentside eesmärgiks on erinevate sihtgruppide (juhid, pedagoogid, lapsevanemad,
õpilased) koostöö arendamine, juhtimiskompetentsi tõstmine, kaudselt juhtide järelkasvu
toetamine, parimate praktikate jagamine, ühistegevuse soodustamine ja koos õppimine.


Mittetulundusühingute projektide taotlused

30 000

Mittetulundusühingute projektide toetamise maht jääb 2019. aasta tasemele. Planeeritud on
toetada ca 80 mittetulundusühingu haridusalast projekti, mille eesmärgiks on laste ja noorte
(4-19.a.) mitmekülgne areng, vaba aja veetmise võimaluste laiendamine ja huvihariduslike
võimaluste mitmekesistamine toetamaks esmajärjekorras haridus- ja kasvatustegevust,
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kultuurialast hõivatust, mitteformaalse ja formaalharidus lõimitust ning tervistedendavat
tegevust. Toetatakse tegevusi, mis toetavad laste ja noorte ettevõtlikkust ning sotsiaalsete
oskuste kujunemist, sealhulgas suhtlemist.


Juhtide teabepäevad, seminarid

29 880

Planeeritud on ca 45 teabepäeva ja seminari ligi 1 400-le osalejale. Sihtgruppidena on kaasatud
haridusasutuste juhid ja juhtimismeeskonnad, hoolekogud, õpilasomavalitsused, juhtide
ühendused, pedagoogid. Seminaride hulka on arvestatud ka regulaarselt kord kvartalis
toimuvad nõupidamised allasutuste juhtidele, juhtide ühendustele ning õppeasutuste
meeskondadele. Teabepäevade raames viiakse vajadusel läbi linnaositi erinevaid piirkondlikke
temaatilisi seminare koolieelsete lasteasutuste, üldhariduskoolide ja huvialakoolide juhtidele.
Seminaridel ja teabepäevadel käsitletakse 2019/2020 õppeaastal muutunud õpikäsituse ja
sellega seotud töökorralduse teemasid, hariduskorralduslike muudatusi ja väljakutseid.
Fookuses on kaasava hariduse rakendamine, laste/õpilaste turvalisus ja koolipäeva disain.
Teabepäevade ja seminaride formaat hõlmab teabe jagamist, koolitust ning parimate
kogemusete jagamist, millesse on kaasatud juhid, juhtimismeekonnad, pedagoogid jt.


Tallinna Päeva etteütlus

17 588

Tallinna päeva puhul Tallinna-teemalise etteütluse kirjutamise traditsioon sai alguse
2013. aastal. Eesmärgiks on pakkuda võimalust kontrollida oma eesti keele oskust, panna
proovile oma teadmised ja õppida midagi uut Tallinna linna kohta. Osaleda saavad kõik
soovijad: nii õpilased, üliõpilased kui ka täiskasvanud nii eesti kui ka vene keele kõnelejad.
2020. aastal toimub eesti keele etteütlus Alexela Kontserdimajas kuni 2000 kirjutajale.


Haridustöötajate tunnustamine

14 000

Tallinna linnas töötab munitsipaalharidusasutustes keskmiselt 7 270 õpetajat ja tugispetsialisti.
Traditsiooniliselt on Tallinna linn tunnustanud õpetajate päeval 20 parimat õpetajat pidulikul
vastuvõtul. Tallinn peab õpetajate tunnustamist linna tasandil väga oluliseks ja seetõttu on
laiendanud tunnustatavate haridustöötajate ringi inimeste näol, kes 2020. aastal tähistavad oma
juubelit. Motiveeritud töötajaskond loob haridusasutustes lastele ja õpilastele hea õpikeskkonna
ja on iga haridusasutuse üks olulisemaid tegureid. Õnnitlusüritustega alustas Haridusamet
2010. aasta oktoobrikuus. 2020. aastal on sarnaselt eelnevate aastatega kavas korraldada
6 vastuvõttu.


Aabitsapeo korraldamine

8 000

Esimeste klasside õpilaste ja nende õpetajate auks 1. septembril korraldatav Aabitsapeo
traditsioon sai alguse 2009. aastal. Tallinna linnas alustab 2020. aasta sügisel kooliteed u 4 000
last. Üritust korraldavad Tallinna Haridusamet ja Tallinna Kesklinna Valitsus. Peokavas leidub
tegevusi igale vanusele ja maitsele.

3.3.8
3.3.8.1

IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) keskkond

IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) keskkond

280 000

Teenust osutab Tallinna Haridusamet, luues Tallinna lastele ja õpilastele õpikeskkonna, kus on
võimalik omandada IKT pädevusi, mis vastavad riiklikus õppekavas esitatud nõuetele.
Linna haridusasutuste IT valdkonna tehnilise töö korraldamisega, mis sisaldab IKT riist- ja
tarkvara hooldusteenuste, infrastruktuuriteenuste, lokaal- ja laivõrgu ning andmeside tagamist
tegeleb Tallinna Linnakantselei infotehnoloogia teenistus. Haridusasutuste juhtide,
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pedagoogide ja õpilaste IKT alase pädevuse toetamisega läbi erinevate koolituste, konkursside
ja projektide tegeleb Tallinna Haridusamet.
Eelarves on planeeritud järgmised kulud:
 Tallinna haridusasutuste projekti „Nutikuu Tallinnas“ läbiviimine. Projekti raames
saavad kõik Tallinna koolid ja lasteaiad jagada oma kogemusi, mida nad õppetöös
digipädevuste tõstmiseks teevad ja kuidas tegevusi lõimivad erinevatesse
õppeainetesse. Projekti raames on plaanitud korraldada mitmeid ülelinnalisi üritusi
ja koolitusi ning teha neist veebipõhiseid otseülekandeid. Toimuvad mitmed
konkursid, kus selguvad parimad ja antakse parimatele auhindu;
 IKT valdkonna pilootasutuste (kompetentsikeskuste) toetamine. Jätkatakse
konkursiga digipädevuste kompetentsikeskuste arendamiseks haridusasutustes,
mille eesmärgiks on anda täiendav tõuge innovaatiliste haridusasutuste arengule.
Samuti aidatakase eelmistel aastatel IKT valdkonna pilootasutuste konkurssidel
võidukad olnud asutustel arendada IKT valdkonna uuenduslikke projekte,
eesmärgiga hinnata nende sobivust ja kasulikkust lasteaia või kooli õppetöös ja
tegevuses ning saadud positiivseid kogemusi laiendada edaspidi ka teistesse
pealinna haridusasutustesse. Soov on toetada nimetatud konkurssidel edukad olnud
koole ja lasteaedu 3 aasta jooksul (12 kooli ja 8 lasteaeda). Planeeritavaid vahendeid
kasutatakse asutuste digitaalse ja uuendusliku õppevara täiendamiseks ning
pilootasutuste personali arendamiseks;
 koolide IKT projektide toetamine. Toetatakse linna jaoks olulisi koolide IKT
pilootprojekte, mille tulemustest võiks olla edaspidi olla kasu kõigile koolidele.
Eesmärgiks on propageerida koolide initsiatiivi nende IKT lahenduste välja
arendamisel ja kasutusele võtmisel, mis toetavad koolides kaasaegse õppetöö
läbiviimist ja muutunud õpikäsituse rakendamist;
 IKT valdkonna konverentsid/seminarid/õpitoad. Tallinna Haridusamet korraldab
koostöös Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse, eKooli ja Tallinna Reaalkooliga
IKT valdkonna haridusmessi, mis on mõeldud nii aineõpetajatele, lapsevanematele
ja õpilastele, kes jagavad infotehnoloogia abil õppimise ja õpetamise huvitavamaks
muutmise kogemusi;
 IKT valdkonna konkursid/võistlused. Innovaatilise õpetaja konkurss, uudsetele
ideedele avatud, loov ja ettevõtlik pedagoog, kes on õppe- ja kasvatustegevuse
eesmärkidest lähtuvalt uudse idee või õppemeetodi edukalt ka kasutusele võtnud.
Planeeritud vahendeid kasutatakse parimatele auhindade väljaandmiseks;
 hariduslike õppeprogrammide hankimine haridusasutustesse, mille kasutusele
võtmine ja rakendamine õppeprotsessis toetab elukestva õppe strateegia 2020
põhimõtteid, sh digipööret ja MÕK-i (standardprogrammid, eriprogrammid,
rakendamine kooskõlas õppekavaga ja koostöös koolide infojuhtide, direktoritega,
HTM-iga);
 koolitused haridusasutustele tõstmaks haridusasutuste ja õpetajate digipädevusi.
Kooskõlas ISTE (International Society for Technology in Education ehk
Rahvusvaheline haridustehnoloogia ühendus) standardiga on plaanis 2020. aastal
rahastada tsentraalseid IKT valdkonna erinevaid koolitusi (veebiturvalisus sh
nutiseadmed,
hariduslikud
digitaalsed
õppeprogrammid,
IT-juhtide
taseme/pädevuse tõstmine jms). Muuhulgas on planeeritud toetada koolide
osalemist rahvusvahelistel messidel või seminaridel;
 IKT ja STEM (Science, technology, engineering, and mathematics ehk teadus,
tehnoloogia, tehnika ja matemaatika) õppevahendite soetamine haridusasutustesse,
et toetada täppisteaduste õpetamist koolides, muutes selle õpilaste jaoks
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kaasaegsemaks ja
mõõteriistad jms).

3.3.9
3.3.9.1

põnevamaks

(erinevad

robootikaseadmed,

digitaalsed

Stipendiumid (Linnakantselei)

Tallinna linna Raestipendium

45 000

Tallinna linna ning ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide vahel sõlmitud koostöölepingute alusel
asutatud Tallinna linna Raestipendiumi eesmärgiks on: toetada ja tunnustada teadus- ja
õppetöös edukaid magistrante ja doktorante, kelle magistritöö, doktoritöö või
teaduspublikatsioon käsitleb teemat, mis seondub Tallinna linna kui kohaliku omavalitsuse
tegevusvaldkondadega, on linnaelu korraldamise seisukohast rakendusliku väärtusega ning
aitab kaasa mõne Tallinna linna ees seisva küsimuse lahendamisele; propageerida ja soodustada
Tallinna kui Eesti Vabariigi pealinna eluvaldkondadega seonduvate teemade uurimist Tallinnas
asuvate ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide magistrantide ja doktorantide poolt; toetada heal
tasemel uurimistöödega Tallinna linna asutusi arendustegevuses ning aidata kaasa nende ees
seisvate ülesannete ja probleemide teaduspõhisele lahendamisele.
Tallinna linna Raestipendiumi suurus on 45 000 €, millest magistrantidele on ette nähtud kuni
36 stipendiumi (iga stipendium 1 000 €) ja doktorantidele kuni 6 stipendiumi (iga stipendium
1 500 €) aastas.
Stipendium on asutatud Tallinna Linnavalitsuse 10. oktoobri 2018 määrusega nr 35 „Tallinna
linna Raestipendiumi asutamine ja Raestipendiumi statuut“
3.3.9.2

Tallinna linna infotehnoloogia stipendium (TTÜ IT Kolledž)

5 750

Stipendium on loodud eesmärgiga motiveerida ITK tudengeid osalema Tallinna linna asutustele
huvipakkuvates IT-alastes projektides ja IT lahenduste väljatöötamisel või Tallinna linna
asutuste poolt pakutud teemadel. Stipendiumifondi suurus on 5 750 € aastas ja summa jaguneb
vähemalt 3 stipendiumiks vastavalt stipendiumikomisjoni otsusele.
Stipendium on asutatud Tallinna Linnavalitsuse 16. aprilli 2008 määrusega nr 32 „Tallinna
linna Infotehnoloogia stipendiumi asutamine ja stipendiumi statuudi projekti heakskiitmine“.
1. augustil 2017 ühines Eesti Infotehnoloogia Kolledž Tallinna Tehnikaülikooliga. Ülikool on
huvitatud stipendiumi jätkumises samas suuruses, kuid stipendiumi statuut ja koostööleping on
veel uuendamata.
3.3.9.3
Tallinna linna Anton Uessoni
stipendium (Eesti Kunstiakadeemia)

1 000

Stipendiumi asutamine on kokku lepitud Eesti Kunstiakadeemia (EKA) ja Tallinna linna vahel
sõlmitud ühiste kavatsuste protokollis. Stipendiumi eesmärk on motiveerida EKA üliõpilasi
tegema uurimis- ja lõputöid Tallinna linnale huvipakkuvatel ja vajalikel teemadel
linnaplaneerimise ja arhitektuuri valdkonnas. Stipendiumi statuudi ja selle muudatused
kehtestab
EKA
rektor,
kooskõlastades
need
Tallinna
Linnavalitsusega.
Stipendiumikandidaadid valib EKA rektori moodustatud Tallinna linna Anton Uessoni
stipendiumi määramise komisjon (edaspidi stipendiumikomisjon). Stipendiumifondi suurus on
1 000 € aastas, ühe stipendiumi suurus on 1 000 €.
Stipendium on asutatud ja statuut heaks kiidetud Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2012
määrusega nr 53 „Tallinna linna Anton Uessoni stipendiumi asutamine ja statuudi projekti
heakskiitmine“.
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3.3.10 Toetus Sihtasutusele Tallinna Tehnika- ja
Teaduskeskus

18 000

Sihtasutuse Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskus põhitegevuseks on nüüdisaegse tehnika- ja
teaduskeskuse loomine ning mitteformaalse ja näitliku õppe arendamine. Teaduskeskuse all
töötab ka Energia Avastuskeskus, mille missiooniks on tekitada ja süvendada külastajates huvi
loodusteaduste ja tehnoloogia vastu, aidates läbi praktiliste kogemuste parandada hoiakuid
teaduse uurimise suhtes ning motiveerida lapsi/noori end tulevikus erinevate teaduserialadega
siduma. Toetus on kavandatud sihtasutuse tegevuskulude katteks aadressil Põhja pst 29.

3.3.11 Toetus Sihtasutusele Tallinna Vene
Lütseum

55 400

Sihtasutus Tallinna Vene Lütseum asutati Tallinna Linnavolikogu 8. märtsi 2012 otsusega nr 38
„Sihtasutuse Tallinna Vene Lütseum asutamisotsuse vastuvõtmine ja põhikirja kinnitamine“.
Sihtasutuse tegevuse põhieesmärk on riiklike õppekavadega määratud mahus tasuta põhi- ja
üldkeskhariduse võimaldamine ning täiendkoolituste korraldamine.
Sihtasutus korraldab täiendavat õppetegevust kõigi Tallinna vene õppekeelega koolide
gümnasistidele, kellele on pakutud täiendavaid õppetunde matemaatikas, keemias, bioloogias
ja füüsikas.
Tegevuskuludeks ettenähtud toetuse 55 400 € arvelt kaetakse õppeekskursioonide ja
täiendkoolituste kulud, sh õpetajate töötasud, õppevahendid ja muud õppetegevuse
korraldamisega seotud kulud ning sihtasutuse juhatuse liikmete tasud.

3.3.12 Muud hariduskulud (Keskkonna- ja Kommunaalameti
haldusala)
3.3.12.1

Õppekava toetav loodusõpe Tallinna Botaanikaaias

9 500

Õppekava toetava loodusõppe korraldamine on oluline osa Tallinna Botaanikaaia Loodusmaja
tegevusest. Õppekava toetavat loodusõpet on botaanikaaias projektipõhiselt läbi viidud alates
2006. aastast. Õppetöö läbiviimiseks on koostatud 11 erinevatele vanuseastmetele sobivat
programmi. Õppetegevuse järjepidevus võimaldab pakkuda Tallinna üldhariduskoolidele
nende jaoks väga suurt huvi pakkuvat ja olulist õppetöövormi.

3.3.13

Projektid

3.3.13.1 Välisrahastusega projekt "Eriilmelised
lasteaiakohad Tallinna linna lasteasutustes"

110 617

Tallinna Linnavolikogu 1. novembri 2018 otsusega nr 162 „Osalemine Euroopa Sotsiaalfondi
välisprojektis „Eriilmelised lasteaiakohad Tallinna linna lasteasutustes“, nõustumine oma- ja
sildfinantseerimisega ning volituse andmine Tallinna Haridusameti juhatajale“, võeti vastu
otsus osaleda juhtpartnerina Euroopa Sotsiaalfondi välisprojektis „Eriilmelised lasteaiakohad
Tallinna linna lasteasutustes”. Projekti üldeesmärk on võimaldada erivajadustega laste
vanemate vajadustele vastava alushariduse teenuse paremat kättesaadavust laste arengu
vajadustele vastavate eriilmeliste lasteaiakohtade loomise kaudu Tallinna linna lasteasutustes.
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Projekti eesmärgiks on luua seitse uut rühma 86 eriilmelise lasteaiakohaga Tallinna linna
lasteasutustes. Projekti kestvus on 1.08.2018–31.07.2020.
Projekti kogueelarve on 505 680 €, millest välistoetus on 379 260 € ning linna
omafinantseering 126 420 €. 2020. aasta eelarveks on 147 490 €, millest välistoetus on
110 617 €, sellest töötasu 82 673 € ja linna omafinantseering 36 873 €, sellest töötasu 27 558 €.
Linna omafinantseering kaetakse toote: lastehoid ja alusharidus vahendite arvelt.
Sildfinantseerimise vajadus 2020. aastal on 110 617 €.
3.3.13.2 Välisrahastusega projekt "StratKIT - avaliku toitlustamise
innovaatilised strateegiad"

31 412

Tallinna Linnavolikogu 30. mai 2019 otsusega nr 103 „Osalemine EL projektis "StratKIT avaliku toitlustamise innovaatilised strateegiad", nõustumine oma- ja sildfinantseerimisega
ning volituse andmine Tallinna Haridusameti juhatajale“, võeti vastu otsus osaleda
lihtpartnerina Euroopa Liidu välisprojektis „StratKIT - avaliku toitlustamise innovaatilised
strateegiad”. Projekti eesmärgiks on edendada avaliku sektori toitlustusteenuse mudelite
arendamist ja kasutuselevõttu Läänemere piirkonna riikides. Põhirõhk on suunatud kohalike
omavalitsuste poolt läbiviidavate toitlustushangete arendamisele. Projekti käigus töötatakse
välja strateegiline dokument, kus on kogu vajaminev teave, mis aitab avalikul sektoril (sh
omavalitsustel) arendada ja täiendada toitlustustingimusi nii, et hangetes oleks arvesse võetud
parimad tervislikkuse ja keskkonnahoidlikkuse kriteeriumid. Lisaks luuakse jätkusuutlike
toitlustusteenuste alane platvorm ja arendatakse Läänemere piirkonna riikide koostööd. Projekti
juhtpartner on Helsingi Ülikool. Projekti kestvus on 1.01.2019–30.06.2021.
Projekti kogueelarve on 2 046 588 € ja Tallinna linna projekti eelarve on 60 055 €, millest
välistoetus on 51 047 € ning linna omafinantseering 9 008 €. 2020. aasta eelarveks on 31 412 €,
millest välistoetus on 26 700 €, sellest töötasu 13 935 € ja linna omafinantseering 4 712 €,
sellest töötasu 2 460 €. Sildfinantseerimise vajadus 2020. aastal on 26 700 €.
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3.4

Kultuur

KULTUUR

Kultuur

Raamatukogud

Kultuuritegevus

Muuseumid

Kirjanduskeskus

Botaanikaaed

Teater

Kontsertteenus

Koolitusteenus

Kultuurivaldkonna tooted

Kultuuri valdkonna põhieesmärgiks on „Vaimselt ja kehaliselt aktiivne tallinlane –
mitmekesiste tegevusvõimalustega ning elamusterohke Tallinn“.
2020. aastal on planeeritud ellu viia alljärgnevad olulisemad tegevused:
 Tallinna kultuurielu mitmekesisuse tagamine ja linnakodanikele kvaliteetse
kultuuriteenuse pakkumine.
 Jätkata ettevalmistusi Tallinna kui rahvusvahelise purjeõppeassotsiatsiooni Sail
Training International korraldatava purjelaevade avamereregati The Tall Ships Races
2021 vastuvõtusadama programmi ja tegevuste käivitamiseks
 Tallinna Linnateatri arendusprojekti jätkamine, sh linnateatri kvartali ehitustöödega
alustamine ning Suur-Sõjamäe tn 44d tootmiskompleksi valmimine
 Tähistatakse Georg Otsa ja Jaan Krossi 100. sünniaastapäeva
 Jätkatakse kirikurenessansi programmi
 Koostöö arendamine linnaosade kultuuri- ja vabaaja keskustega, Tallinna
kultuuriasutuste võrgustiku töö arendamine. Koostöö jätkamine kodanikeühendusega.
Kultuuri valdkond hõlmab tootegruppe ja muid eelarvepositsioone Kultuuriameti,
Linnaplaneerimise Ameti, Keskkonna- ja Kommunaalameti ja linnaosa valitsuste haldusalades.

3.4.1
3.4.1.1

Raamatukogud

Toode: raamatukogud

3 632 850

Toote üldeesmärk
Tagada elanike juurdepääs kirjandusele ja informatsioonile ning toetada inimeste elukestvat
õpet ja enesetäiendamist.
Tegevuse kirjeldus
Kogusid komplekteerivad, korraldavad ja teevad kättesaadavaks Tallinna Keskraamatukogu
osakonnad, 17 haruraamatukogu erinevates linnaosades ja raamatukogubuss Katariina Jee.
2019. aastal on Haabersti linnaosas 2 (Nurmenuku ja Väike-Õismäe), Kesklinnas 3 (Kadrioru,
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Tondi ja Torupilli), Lasnamäe linnaosas 2 (Laagna ja Paepealse), Mustamäe linnaosas 3
(Kännukuke, Männi ja Sääse), Nõmme linnaosas 3 (Männiku, Nõmme ja Pääsküla), Pirita
linnaosas 1 (Pirita) ja Põhja-Tallinnas 3 (Kalamaja, Pelguranna ja Sõle) haruraamatukogu ning
Keskraamatukogu osakonnad kahes eraldi hoones (peamaja Estonia pst 8 ja filiaal Liivalaia
tn 40). Raamatukogubuss Katariina Jee alustas oma tegevust 2008. aastal ning pakub
raamatulaenutusteenust piirkondades, kus täna raamatukogu ei ole või kust on olemasolevasse
raamatukokku keeruline jõuda.
Raamatukogu kasutajatele pakutakse:
 teavikute kojulaenutust ja kohalkasutust;
 teatme- ja infoteenust;
 juurdepääsu informatsioonile arvutivõrkude kaudu;
 e-teenuseid (e-raamatute laenutus, e-päringutele vastamine, raamatukogudevaheline
laenutus, juurdepääs e-kataloogile, e-kogudele ja andmebaasidele, laenutustähtaja
pikendamine jne);
Lisaks eelnevale korraldatakse:
 eakate ja liikumispuudega inimeste koduteenindust;
 kasutajakoolitusi (raamatukoguekskursioonid ja –tunnid, arvuti– ja internetikoolitused,
raamatukogu kataloogide ja andmebaaside kasutamise õpetused);
 interneti töökohtade kasutamist;
 üritusi (näitused, laste- ja noorteüritused, kirjandushuviliste klubid, uudiskirjanduse
tutvustamine lugejatele).
2020. aastal on kavas hakata Keskraamatukogus Estonia pst 8 pakkuma pilveprintimise
võimalust (sularahavaba printimise, skaneerimise ja paljundamise teenus). Lugejad on sellise
iseseisva printimise ja paljundamise võimalusest huvitatud, kuna antud teenusega ollakse juba
harjutud Eesti Rahvusraamatukogus jt raamatukogudes. 2019. aasta sügisest kuni 2020. aasta
kevadeni viib raamatukogu läbi projekti „Õnnelik seenior raamatukogus“, mille eesmärgiks on
pakkuda seeniorile võimalust olla sotsiaalselt aktiivne ühiskonnaliige, soodustada elukestvat
õpet, mitmekesistada vaba aja tegevusi, laiendada silmaringi, panustada oma vaimsesse ja
füüsilisse heaolusse. Projekti raames toimuvad regulaarselt tegevus- ja vestlushommikud ning
töötoad, mängime erinevaid mänge ja võimalik on osaleda ka põlvkondadevahelises
mälumängus.
Arvnäitajad
Külastuste (sh virtuaalsete) arv
Laenutuste arv
Päringute (sh virtuaalsete) arv
Internetitöökohtade kasutamine
Lugejakoolituste ja ürituste arv

3.4.2
3.4.2.1

Ühik
tk
tk
tk
tund
tk

2018
1 573 532
1 639 448
13 596
63 268
9 478

2019
1 570 000
1 625 000
14 500
60 000
9 000

2020
1 572 000
1 640 000
14 500
63 000
9 000

Kultuuritegevus

Toode: kultuuritegevus (Kultuuriameti haldusala)

862 055

Toote üldeesmärk
Luua mitmekesised võimalused vaba aja veetmiseks, sealhulgas harrastus- ja seltsitegevuse
arendamiseks ning kontsertide, etenduste ja näituste korraldamiseks.
Tegevuse kirjeldus
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Eesmärgiks on tingimuste loomine mittetulundusühingute ja harrastusringide tööks, toetada
pärimuskultuuril põhinevat harrastustegevust, korraldada traditsioonilisi kultuuriprojekte,
organiseerida riiklike ja rahvakultuuri tähtpäevade tähistamist, viia läbi konverentse, kontserte,
etendusi ja meelelahutusüritusi ning algatavad koostööprojekte.
Teenust osutab Tallinna Kultuuriameti hallatav asutus Vene Kultuurikeskus, mille tegevuse
eesmärgiks on pakkuda vaba aja tegevusi vene kogukonnale ja senisest enam arendada
kultuurisidemeid Venemaaga, vähemusrahvuste kaasamine ja nende osaluse suurendamine
kultuurielus – nii kultuurikorraldajate, artistide, kunstnike kui ka publiku suhtes ning
rahvusgruppide omakeelsesse kultuuri suletuse vähendamine.
2019. aasta lõpuni osutab teenust ka Tallinna Pelgulinna Rahvamaja. Vastavalt Tallinna
Linnavolikogu 31. oktoobri 2019 otsusega nr 141 „Tallinna Pelgulinna Rahvamaja ja Tallinna
Rahvaülikooli ümberkorraldamine Tallinna Rahvaülikooliks“ liidetakse Tallinna Kultuuriameti
hallatav asutus Tallinna Pelgulinna Rahvamaja Tallinna Kultuuriameti hallatava asutusega
Tallinna Rahvaülikool. Tallinna Pelgulinna Rahvamaja tegevus lõpetatakse 31. detsembril
2019. Kahe asutuse liitmise tulemusena laiendav rahvaülikool oma tegevust pakkudes
linnaelanikele veelgi mitmekülgsemaid koolitus- ja huvitegevuse võimalusi.
2020. aasta eesmärgiks on arendada loomingulisi kontakte ja koostööd rahvusvahelisel tasemel,
tugevdada koostööd Eesti kollektiividega ning teiste rahvuste kultuuriseltsidega ja laiendada
hariduslikku täiendõpet erinevatele huvi- ja vanusegruppidele.
Arvnäitajad
Ürituste arv
Mittetulundusühingute ja seltside arv
Harrastusringide arv
Harrastajate arv

3.4.2.2

Ühik
tk
tk
tk
tk

Toode: kultuuritegevus (linnaosad)

KOKKU, sh
 Haabersti linnaosa
 Kesklinna linnaosa
 Lasnamäe linnaosa
 Mustamäe linnaosa
 Nõmme linnaosa
 Pirita linnaosa
 Põhja-Tallinna linnaosa

2018
469
22
30
818

2019
450
17
30
790

2020
470
17
28
795

2 451 683
2 134 658
101 050
215 000
440 679
566 696
334 039
240 266
553 953

Toote üldeesmärk
Luua mitmekesised võimalused vaba aja veetmiseks, sealhulgas harrastus- ja seltsitegevuse
arendamiseks ning kontsertide, etenduste ja näituste korraldamiseks.
Tegevuse kirjeldus
Teenust osutavad:
- Haabersti Vaba Aja Keskus,
- Kesklinna Vaba Aja Keskus,
- Kultuurikeskus Lindakivi,
- Mustamäe Kultuurikeskus Kaja,
- Nõmme Kultuurikeskus,
- Pirita Vaba Aja Keskus,
- Tallinna Salme Kultuurikeskus.
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Asutused loovad tingimused mittetulundusühingute ja harrastusringide tööks, toetavad
pärimuskultuuril põhinevat harrastustegevust, korraldavad traditsioonilisi kultuuriprojekte,
organiseerivad riiklike ja rahvakultuuritähtpäevade tähistamist, viivad läbi konverentse,
kontserte, etendusi ja meelelahutusüritusi ning algatavad koostööprojekte.
2019. aastal kevadel avati Mustamäe Kultuurikeskus Kaja uus multifuktsionaalne hoone, mis
on terves linnas kvaliteetset kultuuri väärtustavaks kultuurisõlmeks.
Arvnäitajad
Ürituste arv, sh
Haabersti
Kesklinn
Lasnamäe
Mustamäe
Nõmme
Pirita
Põhja-Tallinn
Üritustel osalejate arv, sh
Haabersti
Kesklinn
Lasnamäe
Mustamäe
Nõmme
Pirita
Põhja-Tallinn
Mittetulundusühingute ja seltside arv, sh
Haabersti
Kesklinn
Lasnamäe
Mustamäe
Nõmme
Pirita
Põhja-Tallinn
Harrastusringide arv, sh
Haabersti
Kesklinn
Lasnamäe
Mustamäe
Nõmme
Pirita
Põhja-Tallinn
Harrastajate arv, sh
Haabersti
Kesklinn
Lasnamäe
Mustamäe
Nõmme
Pirita
Põhja-Tallinn

3.4.3
3.4.3.1
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2018
1 730
59
125
812
70
209
85
370
285 900
15 000
13 500
101 000
10 500
20 300
4 100
121 500
137
8
6
47
10
20
28
18
184
8
10
50
20
40
28
28
5 610
600
630
1 600
500
1 200
430
650

2019
1 750
59
125
810
90
216
80
370
281 000
15 000
13 500
100 900
10 500
15 500
4 100
121 500
149
8
6
47
15
26
29
18
199
8
10
50
30
44
29
28
5 765
600
630
1590
750
1220
455
520

2020
1 482
60
125
807
70
220
80
120
198 700
15 000
13 500
99 200
10 500
15 800
4 200
40 500
146
8
6
45
13
26
29
19
191
8
10
50
24
44
30
25
5 675
600
630
1570
500
1220
465
690

Muuseumid

Toode: muuseumid

Toote üldeesmärk

Ühik
tk
tk
tk
tk
tk
tk
tk
tk
in
in
in
in
in
in
in
in
tk
tk
tk
tk
tk
tk
tk
tk
tk
tk
tk
tk
tk
tk
tk
tk
tk
tk
tk
tk
tk
tk
tk
tk

2 600 280

Koguda, uurida ja säilitada eelnevate põlvkondade poolt loodud väärtusi ning vahendada neid
teaduslikel, hariduslikel ja meelelahutuslikel eesmärkidel üldsusele.
Tegevuse kirjeldus
Tallinna Linnamuuseum, mille koosseisu kuulub 7 erineva spetsiifikaga muuseumi:
Linnamuuseumi keskaegne kaupmehemaja, Raevangla-Fotomuuseum, Kiek in de Kök
kindlustustemuuseum, Lastemuuseum „Miiamilla”, Tallinna Vene muuseum. Peeter I maja ja
Kalamaja muuseum tegutseb eesmärgiga koguda, uurida ja säilitada eelnevate põlvkondade
loodud väärtusi ning vahendada neid üldsusele teaduslikel, hariduslikel ja meelelahutuslikel
eesmärkidel. Kindlustustemuuseumi moodustab üle 500 meetri pikkune muuseumikompleks,
mille koosseisu kuuluvad neli torni: Kiek in de Kök, Neitsitorn, Tallitorn ja Lühikese jala
väravatorn ja ka salapärased maa-alused bastionikäigud ning neis asuv Raidkivimuuseum.
Kogutud kultuuripärand dokumenteeritakse ja eksponeeritakse. Selle tutvustamiseks
korraldatakse näitusi, konverentse, loenguid ja ekskursioone. Antakse konsultatsioone,
teostatakse ekspertiise, teenindatakse uurijaid, avaldatakse trükiseid ning korraldatakse
muuseumipedagoogilisi ja muid üritusi. Külastajate paremaks teenindamiseks töötab
2 muuseumikohvikut ja kõikides filiaalides saab osta suveniire. Osaletakse rahvusvahelistes
muuseumiorganisatsioonides, tehakse ühisprojekte ja koostööd.
Peamised tegevused 2020. aastal:
 Raevangla-Fotomuuseumi hoone püsiekspositsiooni sisuprojekti välja töötamine;
 Lastemuuseum Miiamilla uue püsiekspositsiooni sisu- ja kujundusprojekti välja
töötamine;
 Kiek in de Köki kindlustustemuuseumi infograafika ja sisekujunduse uuendamine;
 teadus- ja näitustealase koostöö edendamine, aastanäitustega kaasnevate publikuprogrammide läbiviimine;
 kogumisprojektide elluviimine, kogude täiendamine, inventeerimine, digiteerimine
ning avalikkusele kättesaadavaks tegemine elektroonilise andmebaasi MuIS kaudu;
 ekskursioonide, loengute, teemapäevade, linnalaagrite, perepäevade ja pedagoogiliste
programmide läbiviimine ning uute võõrkeelsete programmide ja ekskursioonide
väljatöötamine.
Arvnäitajad
Muuseumide arv
Museaalide arv
Muuseumi külastajate arv
Ekskursioonide arv
Korraldatud ürituste arv

3.4.4
3.4.4.1

Ühik
tk
tk
in
tk
tk

2018

2019

2020

12
151 776
250 919
2 855
1 860

10
152 199
240 000
3 500
1 800

7
153 000
260 000
3 000
1 800

Kirjanduskeskus

Toode: kirjanduskeskus

197 880

Toote üldeesmärk
A. H. Tammsaare ja E. Vilde elu ja kirjandusliku loominguga seotud materjalide kogumine,
säilitamine, uurimine, väärtustamine, vahendamine ja eksponeerimine hariduslikel, teaduslikel
ja elamuslikel eesmärkidel üldsusele.
Tegevuse kirjeldus
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Tallinna Kirjanduskeskus asutati 1. jaanuaril 2017. aastal ning tegutseb kahes hoones: Lydia
Koidula tn 12a ja Roheline aas 3. Kirjanduskeskuse põhitegevuseks on A. H. Tammsaare ja
E. Vilde elu ja kirjandusliku loominguga seotud materjalide kogumine, säilitamine, uurimine,
väärtustamine, vahendamine ja eksponeerimine hariduslikel, teaduslikel ja elamuslikel
eesmärkidel. Kirjanduskeskus osaleb kirjandusvaldkonna ettevõtmistes, tegevustes ja
projektides ning arendab koostööd teiste Eesti ja välismaa asutustega, millel on sarnased
tegevuseesmärgid, panustab Tallinna kirjanduselu elavdamisse ning Tallinna kui
kirjandussõbraliku linnaruumi arendamisse.
2020. aastal planeeritakse jätkata järgmiste traditsiooniliste üritustega: Kirjandustänava
festival, Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine, kirjanike sünnipäevade tähistamine, Eduard
Vilde 155. sünniaastapäeva ja Jaan Krossi100. sünniaastapäeva tähistamine, Muuseumiöö,
Kadrioru pargi sünnipäev (Roosiaia päev) ja ürituste sari „Kirjanduse õhtukool“.
Arvnäitajad
Muuseumide arv
Museaalide arv
Muuseumi külastajate arv
Ekskursioonide arv
Korraldatud ürituste arv

3.4.5
3.4.5.1

Ühik
tk
tk
in
tk
tk

2018

2019

2020

2
19 325
9 392
153
59

2
19 323
12 000
200
60

2
19 403
12 000
220
70

Teater

Toode: teater

2 489 940

Toote üldeesmärk
Kindlustada teatrikunsti kättesaadavus ja tutvustada eesti kultuuri erinevatele sihtgruppidele.
Tegevuse kirjeldus
Teenust osutab Tallinna Linnateater. Teater säilitab ja arendab edasi Eesti teatrikunsti ning
rahuldab elanike kultuurilisi vajadusi. Teenuse raames korraldatakse regulaarselt teatrietendusi,
tuuakse välja uusi lavastusi, võetakse osa teatrifestivalidest ning antakse külalisetendusi.
Alates 2020. aasta teisest poolest on teatrile erandlik, ees ootab mitmeid sündmusi. Teater
plaanib jätkata oma põhitegevusega, etendustegevusega, tavapäraselt Laia tänava saalides
niikaua, kui seda võimaldab algav väljakolimine statsionaarsetest teatrisaalidest. Seoses
Tallinna Linnateatri kvartali Laia ja Aida tänava vahelisel alal ehitustööde alustamisega toimub
etendustegevuse ajutine üleviimine Salme kultuurikeskusesse. Sel perioodil saab regulaarselt
etendusi anda vaid Hobuveskis. 2020. aastal valmib ka teatri tootmishoonete- ja töökodade
kompleks. Hetkel ajutiselt kasutatavast laohoonest väljakolimine ja uude tootmiskompleksi
sissekolimine toimub põhitegevusega paralleelselt.
Lisaks põhilavadel Laial tänaval ning ajutiselt Salme kultuurikeskuses mängimisele plaanib
teater korraldada võimalusel väljasõiduetendusi Eestis ja ka välismaal.
2020. aastal toimub teatri üheteistkümnes rahvusvaheline teatrifestival Talveöö Unenägu, mille
keskmeks on prantsuse teater ja lavastaja Peter Brook. Kultuuriameti ülelinnaliste
kultuuriürituste ja -projektide koosseisus on festivali kuludeks Tallinna Linnateatrile
planeeritud 290 500 €.
Arvnäitajad
Lavastuste arv repertuaaris
Uuslavastuste arv
Etenduste arv aastas
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Ühik
tk
tk
tk

2018
25
8
478

2019
25
5
500

2020
25
7
420

Teatrikülastajate arv

3.4.6
3.4.6.1

in

74 696

73 000

70 000

Kontsertteenus

Toode: kontsertteenus

1 182 465

Toote üldeesmärk
Tagada elanike juurdepääs muusikasündmustele ning luua loovisikutele võimalused oma
loomingu tutvustamiseks ja rahvusvaheliseks koostööks. Eesti muusikakultuuri arendamine ja
rikastamine muusikateoste ettekandmise, salvestamise ja propageerimise kaudu ning
kontsertide ja festivalide korraldamine.
Tegevuse kirjeldus
Teenust pakub Tallinna Filharmoonia, mille eesmärgiks on:
 pakkuda tallinlastele ja linna külalistele kvaliteetset kontserdielu erinevates žanrites.
 Tallinna Filharmoonia koosseisu kuuluvale Tallinna Kammerorkestrile erinevate
võimaluste tagamine oma interpretatsioonikunsti tutvustamiseks Eestis ja välisriikides;
 Mustpeade Maja, üks väheseid Tallinna linnas säilinud renessanssehitisi, arendamine ja
professionaalne haldamine, mis väärtustab linna esindussaale ja loob tingimused ja huvi
kultuuriorganisatsioonidel nendes saalides esineda.
Tallinna Filharmoonia korraldab alates 2005. aastast traditsioonilist kõrgetasemelist
muusikateatri festivali Birgitta Festival, mis on kujunenud olulisimaks mitmežanrilise
muusikateatri festivaliks Põhja- ja Baltimaades. 2020. aastal toimub festival juba 16. korda.
Festival uue kunstilise juhi Dmitri Bertmani eestvedamisel tuuakse Tallinnasse erakordne
tantsukompanii NoGravity Itaaliast. Kultuuriameti ülelinnaliste kultuuriürituste ja -projektide
koosseisus on festivali kuludeks Tallinna Filharmooniale planeeritud 670 000 €.
Arvnäitajad
Kontsertide arv
Koostööprojektide arv
Külastajate arv

3.4.7
3.4.7.1

Ühik
tk
tk
in

2018

2019

2020

57
29
41 130

60
15
25 000

60
15
30 000

Koolitusteenus

Toode: koolitusteenus

590 475

Toote üldeesmärk
Mitmekesistada koolitusturgu ning väärtustada elukestvat õpet.
Tegevuse kirjeldus
Tallinna Rahvaülikool tegeleb täiskasvanute vabaharidus- ja täiendkoolituste, huvitegevuse ja
kultuuriürituste korraldamise ning kultuuripärandi hoidmisega. Põhitegevuseks on koolituste ja
mitmekesise huvitegevuse korraldamine. Teenus võimaldab täiendada tegevusi järgmistes
valdkondades: arvuti ja majandus, fotograafia, käsitöö, keeled, kokandus, kultuur, kunst,
liikumine, loodus, muusika, teater ning tervis ja ilu. Rahvaülikoolis korraldatakse loenguid,
praktilisi kursusi, õppeekskursioone, kontserte, teatrietendusi ja näitusi.
Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 31. oktoobri 2019 otsusega nr 141 „Tallinna Pelgulinna
Rahvamaja ja Tallinna Rahvaülikooli ümberkorraldamine Tallinna Rahvaülikooliks“ liidetakse
Tallinna Kultuuriameti hallatav asutus Tallinna Pelgulinna Rahvamaja Tallinna Kultuuriameti
hallatava asutusega Tallinna Rahvaülikool. Tallinna Pelgulinna Rahvamaja tegevus lõpetatakse
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31. detsembril 2019. Kahe asutuse liitmise tulemusena laiendav rahvaülikool oma tegevust
pakkudes linnaelanikele veelgi mitmekülgsemaid koolitus- ja huvitegevuse võimalusi.
Arvnäitajad
Õppeprogrammide arv
Loengute maht
Õppijate arv
Korraldatud näituste arv
Korraldatud ürituste arv

3.4.8
3.4.8.1

Ühik
tk
tund
in
tk
tk

2018
205
4 885
3 702
25
97

2019
200
5 000
3 800
25
100

2020
200
5 000
3 800
25
100

Loomaaed (Keskkonna- ja Kommunaalameti haldusala)

Toode: loomaaed

5 554 630

Toote üldeesmärk
Loodusharidusliku tegevuse kaudu loodus- ja keskkonnateadmiste populariseerimine,
liigikaitse ja teaduslik uurimistöö, täiendkoolituse võimaldamine ning inimestele
looduslähedases keskkonnas puhkevõimaluste pakkumine.
Tegevuse kirjeldus
Ülesandeks on luua loomaaias võimalikult soodsad elu- ja sigimistingimused 550 liigist
ühtekokku ca 13 300 isendi suurusele kollektsioonile. Vastavalt vajadusele ja võimalustele
suurendatakse kollektsiooni zooloogilist, botaanilist ja didaktilist väärtust. Kollektsiooni
tutvustamiseks korraldab loomaaed üldtutvustavaid ja temaatilisi ekskursioone ning koostab ja
annab välja õppematerjale.
Tallinna Loomaaias kogutakse liikide kohta infot ning viiakse läbi nende teaduslikku uurimist,
tutvustatakse ökoloogilisi probleeme, teavitustöö kaudu kujundatakse keskkonnasäästlikke
käitumisharjumusi, arendatakse riiklikke õppekavasid toetavat keskkonnaharidust (zookool) ja
õpiringe. Tallinna Loomaaed teeb koostööd paljude ülikoolide ja teiste loomaaedadega üle
maailma, vahendab uurimistulemusi ning osaleb liigikaitselistes in situ ja ex situ programmides.
Olulisim strateegiline tegevus 2020. aastal on loomaaiale rahvusvahelises koostöös uue arengukava
koostamine. See dokument määratleb nii loomaaia missiooni, kui tegevussuunad pikemaks ajaks, sh
kollektsiooni koosseisu kujunemise, ala maastikukujunduse, haridustöö, teadustöö ja külastaja
teeninduse põhimõtted.
Peamised tegevused 2020. aastal on loomade elu- ja sigimistingimuste parandamine, sh projekti
„Pilvemets“ elluviimine ja tiigrioru rajamine.
Arvnäitajad
Kollektsiooni suurus
Kollektsiooni suurus
Külastajate arv
Ürituste arv
Ekskursioonide arv
Aktiivõppeprogrammide arv
Õpiringide arv

Ühik
liik
isend
in
tk
tk
tk
tk

2018
520
11 265
431 209
99
348
328
22

2019
520
11 265
400 000
120
300
250
20

2020
450
10 000
400 000
100
300
360
15

3.4.9
Tallinna Botaanikaaed (Keskkonna- ja Kommunaalameti
haldusala)
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3.4.9.1

Tallinna Botaanikaaed

1 338 470

Toote üldeesmärk
Koguda, töödelda ning jagada botaanilist informatsiooni, tutvustada teadus- ja
arendusasutusena oma kollektsioonide kaudu taimeriigi mitmekesisust.
Tegevuse kirjeldus
Toote sisuks on taime- ja seeneriigi uurimine; asutuse taimekollektsioonide ja maastikulise
kompleksi eksponeerimine, nende arendamine, täiendamine ja kaitsmine loodus- ja
kultuuriväärtusena; haruldaste ja hävimisohus olevate taimeliikide ja nende genofondi
säilitamine ja kaitsmine koostöös riigiasutustega ning rakenduslike ja teoreetiliste
konverentside, seminaride ja nõupidamiste, kursuste, praktikumide ja suvekoolide
korraldamine. Toote täitjaks on Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti hallatav asutus
Tallinna Botaanikaaed, kes tegutseb Tallinna Linnavalitsuse 9. oktoobri 2013 määrusega
nr 163 kinnitatud põhimääruse alusel. Botaanikaaed asub Kloostrimetsa tee 52.
Mõõdik
Külastajate arv
Näituste ja ürituste arv

Arvnäitajad
Botaanikaaia territooriumi pindala

3.4.10
3.4.10.1

Ühik
isik
tk

2018
66 870
19

2019
60 000
16

2020
40 000
7

Ühik
ha

2018

2019

2020

29

29

29

Tallinna Kultuuriamet

Tallinna Kultuuriamet

750 100

Tallinna Kultuuriamet on linna ametiasutus, mis tegutseb Tallinna Linnavolikogu 28. jaanuari
2016 määrusega nr 3 kinnitatud põhimääruse alusel. Amet asub Vabaduse väljak 10a, Tallinn.
Ameti tegevuse eesmärkideks on kultuuritegevuse korraldamine Tallinnas, sh ameti hallatavate
etendusasutuste, raamatukogu, muuseumi, kirjanduskeskuse, loomaaia, rahvaülikooli ja
kultuurikeskuste töö korraldamine, Tallinna kultuuripärandi säilitamine ja tutvustamine.
Samuti kultuurisündmuste korraldamine ja toetamine ning võimaluste loomine mittetulundusja huvitegevuseks ning vaba aja veetmiseks.

3.4.11 Muinsus- ja miljööalade kaitse (Linnaplaneerimise
Amet)
3.4.11.1

Muinsuskaitse

206 260

Eelarvepositsiooni eesmärk on hoida ja teadvustada kultuuripärandit, tagada kultuurimälestiste
ja miljööväärtuslikel hoonestusaladel paiknevate hoonete materiaalne korrashoid ning
ajaloolise linnaruumi ning elukeskkonna väärtustamine.
Peamised tegevused 2020. aastal:
 Tallinna vanalinnas asuvate kultuuriväärtuslike hoonete, ajalooliste kindlusrajatiste,
säilinud originaaldetailide ja –tarindite konserveerimine, projektdokumentatsiooni
koostamine, uuringute läbiviimine ning ekspertiiside koostamine;
 eeslinnade ehitis-, ajaloo- ja arheoloogiamälestiste uuringute ning ekspertiiside
koostamine;
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Tallinna linnas asuvate vallasmälestiste uurimine, restaureerimine, projektdokumentatsiooni koostamine;
restaureerimise toetamine vastavalt Tallinna Linnavolikogu 8. veebruari 2018
määrusele nr 3 „Restaureerimistoetuse andmise kord”;
kultuuriväärtuslike objektide täiendav märgistamine ja tutvustavate tekstide lisamine;
konverentside ja infopäevade ning õpitubade korraldamine või nende korraldamise
toetamine;
Tallinna kultuuripärandit tutvustavate filmide, raadio- ja telesaadete tegemise
toetamine.

3.4.11.2 Kirikurenessansi programm ja muud restaureerimised

1 245 826

Kirikurenessansi programmiga jätkatakse Tallinna ajalooliste ja muinsusväärtuslike
pühakodade restaureerimist, kirikutes asuvate kultuuriväärtuste konserveerimist ja sellega
seotud tegevusi, sh avalikkusele suunatud teavitust, trükiste koostamist jne. Kirikurenessansi
programmiga nähakse ette nii linnale kuuluvate kirikuhoonete investeeringuid kui ka
kogudustele kuuluvate kirikute toetamist. Toetusi on plaanis eraldada järgmise kava kohaselt.
- Oleviste kirikule (Kesklinna linnaosa, Lai tn 50) 2018. aastal teostatud seisukorra ülevaatusest
selgus, et kirikuhoone ja selle tehnosüsteemid vajavad põhjalikku renoveerimist. Kiriku
välisilme on ebarahuldavas seisukorras, mis kahjustab linnapilti. Kogudusele käib Tallinna
suurima kiriku restaureerimine üle jõu ning linna toetus on hädavajalik. Kirikutorni ülemine
osa, avariiline karniis ja vaateplatvorm korrastati linna toetusega 2018. aastal. Tornikiivri plekk
on osaliselt amortiseerunud ja tuleb vahetada. Kirikuakende restaureerimine ja küttesüsteemi
renoveerimine võimaldaks tõsta kiriku sisetemperatuuri ning kasutada saali rohkem avalike
kontsertide ja muude kirikusse sobivate ürituste korraldamiseks. 2018. aastal on koostatud
kiriku läänetorni ja lõunakabeli restaureerimise projekt, mis realiseeriti osaliselt juba
2018. aastal. Tellitud on tornikiivri, katuste, lõunakabeli ja läänetorni akende projektid,
peaportaali ja peaukse ning Hans Pawelsi kenotaafi konserveerimise tegevuskavad. 2020. aastal
plaanitakse läänetorni kiivri restaureerimist, sh vaskpleki vahetus, konstruktsioonide tugevdusja asendustööd. 2020. aastal jätkub kiriku restaureerimise projekteerimine, sh fassaadid,
raidraamistuses aknad, Hans Pawelsi kenotaafi eksponeerimine ning sellega seotult hooviala ja
piirdeaia korrastamine. Tööd eksterjööris ja interjööris jätkuvad järgnevatel aastatel.
- Toomkiriku (Kesklinna linnaosa, Toom-Kuninga tn 6) jaoks valmivad 2020. aastaks
muinsuskaitse eritingimused. Järgmistel aastatel on kavas eeluuringud ja projekteerimine,
kütte-, elektri- jm süsteemide rekonstrueerimine, kiriku eksterjööri ja interjööride
restaureerimine ja kiriku kunstimälestiste konserveerimine. 2020. aastal plaanitakse
eeluuringuid ja projekteerimistöid, Jüri kabeli põranda, avariilise Rosencrantzi sarkofaagi ja
vajunud von Rammi sarkofaagi kindlustamist ning lõunapoolses osas asuva kabeli (kantselei)
interjööride restaureerimist. Uuringud, projekteerimine ning restaureerimistööd eksterjööris ja
interjööris jätkuvad järgnevatel aastatel. Kogudus on kiriku restaureerimiseks saanud toetuse
Vabariigi Valitsuselt, millest aga ei piisa kiriku täielikuks restaureerimiseks.
- Püha Vaimu kirik (Kesklinna linnaosa, Pühavaimu tn 2) on Tallinna üks vanemaid ja
algupärasemalt säilinud keskaegseid kirikuid. Kogudus plaanib 2020. aastal fassaadide
restaureerimist. Jätkatakse ainulaadse tuntud keskaegse meistri Bernt Notke töökojas
valmistatud keskaegse kappaltari (valminud 1483. aastal) konserveerimis- ja uurimisprojektiga.
Jätkatakse ka kirikus asuvate maalide restaureerimist.
- Kaasani kirik (Kesklinna linnaosa, Liivalaia tn 38) on Tallinna vanim puukirik ja tähistab
2021. aastal oma rajamise 300 aasta juubelit. Kirikus on väärtuslikud 18. ja 19. sajandist
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pärinevad laemaalingud, mille konserveerimine on keerukas. Tööd jätkuvad 2020. aastal
vastavalt 2018. aastal kooskõlastatud projektidele ja tegevuskavadele.
- Katoliku kirikus (Kesklinna linnaosa, Vene tn 18) on plaanis 2020. aastal restaureerida kiriku
interjööre (keldriruumid, koorituba) ning kirikusaali, pööningu, tornide ja käärkambri aknaid.
- Kaarli kirikus (Kesklinna linnaosa, Toompea tn 10) plaanitakse akende ja fassaadide
restaureerimist, katuse remonti jm töid.
- Tallinna Nikolai kirikus (Kesklinna linnaosa, Vene tn 24) on kavas tornifassaadide ja kupli
välisviimistluse restaureerimine. Jätkatakse ikonostaaside, ikoonide ja maalide
konserveerimist.
- Jaani kirikus (Kesklinna linnaosa, Vabaduse väljak 1) jätkub akende ja fassaadide
restaureerimine.
- Peeteli kirikus (Põhja-Tallinna linnaosa, Preesi tn 5) soovitakse tugevdada kirikutorni
konstruktsioone ja korrastada torni lagunenud siseseinad.
- Keskaegse Jaani Seegi kiriku (Kesklinna linnaosa, Tartu mnt 16a) fassaadide ja piirdemüüride
seisukord on muutunud avariiliseks ja kahjustab linnapilti. 2020. aastal on plaanis restaureerida
fassaadid, piirdemüürid ning lahendada hooviala vihmavee ära juhtimine.
- Nõmme Saksa Lunastaja kirikus (Õie tn 10) plaanitakse pastoraadi restaureerimist.
Kirikurenessansi programmist eraldatakse kirikute toetuseks 2020. aastal 1 020 826 €.
Muudeks restaureerimisteks eraldatakse kokku 225 000 €.

3.4.12
3.4.12.1

Ülelinnalised kultuuriüritused ja -projektid

Ülelinnalised kultuuriüritused ja –projektid*

1 975 700

Eelarvepositsioon hõlmab endas linna poolt algatatud kultuuriürituste korraldamist. Eelarvesse
on planeeritud riiklike pühade ja tähtpäevade tähistamise üritused, mälestuspäevade toetamine
ning preemiate ja autasude väljaandmine. Ülelinnalistest kultuuriüritustest on suuremad
Tallinna Filharmoonia korraldatav Birgitta festival, Tallinna Linnateatri korraldatav Talveöö
unenägu, Tallinna Kultuuriameti poolt korraldatavad Hiina uusaasta, Tallinna päev, Tallinna
Merepäevad ja Taasiseseisvumise aastapäev.
Ülelinnaliste kultuuriürituste korraldamisel saab 2020. aastal olema väljakutseks jäätmete
kogumise korraldamine. 1. oktoobrist jõustuva Tallinna linnas avaliku ürituse korraldamise ja
pidamise korra uue redaktsiooni kohaselt tuleb avalikul üritusel koguda igas kogumiskohas
liigiti vähemalt segaolmejäätmeid, biolagunevaid jäätmeid ja pakendijäätmeid. Tallinna
Merepäevade korraldusmeeskond tegi jäätmete liigiti kogumisega algust juba käesoleva aasta
merepäevadel, kuid paljudele külastajate jaoks on jäätmete ja prügi liigiti äraviskamine siiski
võõras ja ei ole piisavalt motivatsiooni selle teostamiseks.
2020. aasta eelarvesse planeeritud üritustest annab ülevaate järgnev tabel:
Üritus
Hiina uusaasta
Eesti Vabariik 100
Tallinna päev
Kristjan Raua kunstipreemia
Tallinna Merepäevad
Birgitta festival

2020 eelnõu
70 000
5 000
50 000
14 000
277 000
670 000
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Üritus
Taasiseseisvumise aastapäev
Kirjandustänava festival
Kultuuriöö
Rahvuskultuuride päev
Tallinna kohtumised Peterburis
Hingedepäeva kontsert
Jõulukontsert
Teatrifestival „Talveöö unenägu”
The Tall Ships Races 2021
Jaan Kross 100
Georg Ots 100
Märtsiküüditamise aastapäev
Muud ülelinnalised kultuuriüritused

2020 eelnõu
20 000
6 000
60 000
30 000
30 000
6 000
6 000
290 500
310 000
10 000
30 000
10 000
81 200

* Eelarve täitmisel on linnavalitsusel õigus muuta summade jaotust ülelinnaliste kultuuriürituste üldsumma piires.
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Hiina uusaasta - Tallinna Kultuuriamet koostöös Pekingi Kultuuribürooga tähistab
alates aastast 2009 Hiina uue aasta saabumist suurejoonelise tasuta üritusega.
2020. aastal toimub üritus 26. jaanuaril Vabaduse väljakul;
Eesti Vabariik 100 – ametlikud juubeliaasta üritused toimuvad veel ka 2020. aastal;
Tallinna päev - Tallinna päev on 15. mail tähistatav tähtpäev, mis mälestab Tallinnale
Lübecki linnaõiguse andmist 1248. aastal. Sellega võeti Tallinn vastu Euroopa linnade
liitu. Esimest korda peeti Tallinna päeva 2002. aastal. Päeva korraldamise peaeesmärk
on tõsta tallinlastes oma kodulinna tunnet. Toimub mitmekülgne tasuta programm;
Kristjan Raua kunstipreemia - Kristjan Raua nimeline kunstipreemia on Eesti vanim ja
auväärseim kunstipreemia, mida annavad alates 1973. aastast välja Eesti Kunstnike Liit
ja Tallinna linnavalitsus;
Tallinna Merepäevad on igal suvel juulikuus toimuv Eesti suurim tasuta mere- ja
perepidu, kus pakutakse mereliste teemadega seotud programmi nii professionaalidele
kui ka tavaturistidele ja tallinlastele. Merepäevad ühendavad endas merenduse ja
sadamaga seotud sündmusi, kontserte, laevasõite, veega seotud atraktsioone ja etendusi.
Järgmised Tallinna merepäevad toimuvad 17.-19. juulil 2020 ja on pühendatud 40 aasta
möödumisele Tallinna Olümpiapurjeregatist;
Birgitta festival on 2005 aastast Tallinnas Pirita kloostri varemetes toimuv omanäoline
muusikateatri festival, mis on oluline nii maailma kõrgkultuuri tutvustamisel
linnaelanikele kui ka Eesti põhiliste turismi sihtturgude muusikasõprade meelitamiseks
Tallinnasse;
Kirjandustänava festival - festival toimub septembrikuus Kadriorus Koidula tänaval,
mis on eriline kirjandusega seotud tänav. Ühes otsas asub Tammsaare muuseum, teises
otsas Vilde muuseum ning keskpaigas eesti kirjanikele ehitatud kortermaja, kus elavad
ka tänasel päeval mitmed armastatud kirjanikud. Üheks päevaks kutsutakse tänavale
kokku kirjandusega tegelevad organisatsioonid, kellega koosloomes sünnib ka rikkalik
kultuuriprogramm.
Kultuuriöö on augustikuu viimasel laupäeval toimuv kultuurisündmus Tallinna linna
südames ja mere ääres. Programmis on küllaga kontserte ja etendusi. Avatud on mitmed
muuseumid ja galeriid. Osaleda saab põnevates töötubades ja ekskursioonidel. Ühe
suure kontserdi või etenduse asemel on Kultuuriöö eesmärgiks olnud pakkuda pigem
huvitavaid kultuurikooslusi ebatraditsioonilisemates esinemiskohtades;













Rahvuskultuuride päev - 24. septembril tähistatakse Eesti rahvusvähemuste päeva ehk
Eesti rahvuste päeva. Nädala jooksul oli huvilistel võimalik tutvuda Tallinnas elavate
rahvaste kultuuri ja traditsioonidega. Kavas olid näitused, kontserdid, loengud, õpitoad
ja lasteprogramm;
Peterburi kohtumised Tallinnas - Tallinna ja Peterburi kokkusaamisi nimetatakse
sõpruspäevade asemel kohtumisteks, mis rõhutab kahe linna pikaaegseid
heanaaberlikke suhteid. Kohtumiste eesmärk on tuua kokku linnadevahelise suhtlemise
erinevad tasandid ja sihtgrupid, kaasa aidata erinevate elualade esindajate
otsesuhtlemise arendamisele.
Hingedepäeva kontsert ja jõulukontsert - traditsioonilised tasuta kontserdid, kus
esinevad Tallinna Filharmoonia muusikud ja külalised.
Talveöö unenägu on teatrifestival, mille eesmärgiks on tuua Tallinnasse väärtteatrit üle
maailma. Festival toimub 06. – 12. detsember 2020;
The Tall Ships Races 2021 - Tallinn on valitud 2021. aasta rahvusvahelise suurte
purjelaevade avamereregati The Tall Ships Races ametlikuks võistlussadamaks. See on
avamereregatt purjeõppealustele, mille eesmärgiks on edendada ja populariseerida
noorte purjeõpet. Ametliku võistlussadamana peab Tallinn olema valmis üle
100 purjelaeva võõrustamiseks;
Jaan Kross 100 ja Georg Ots 100 - erinevate sündmustega meenutatakse eesti
kultuuriloolisi suurkujusid. Jaan Krossi, kes tõstis eesti ajalookirjanduse kõrgele
kunstilisele tasemele, 100. sünniaastapäeva tähistatakse veebruaris ning Märtsis
tähistakse Eesti ühe silmapaistvaima ooperilaulja Georg Otsa 100. sünniaastapäeva.
Märtsiküüditamise aastapäeva tähistatakse Vabaduse väljakul mälestusküünalde
süütamisega ja sellele järgneva kontserdiga Jaani Kirikus, kus esinevad kammerkoor
Collegium Musicale, orkester Eesti Sinfonietta ja solistid Endrik Üksvärava
juhendamisel.

3.4.13

Kultuuriprojektide ja –organisatsioonide toetamine

3.4.13.1 Kultuuriprojektide
toetamine

ja

-organisatsioonide

913 520

Eelarvepositsioon hõlmab endas mittetulundustegevuse ja projektide toetamist, mis on
kooskõlas Tallinna arengudokumentides sätestatud eesmärkide ja prioriteetidega. Toetusi
eraldatakse vastavalt Tallinna Linnavolikogu 3. novembri 2016 määrusega nr 25 kinnitatud
„Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord” kohaselt. Toetuse andmise eesmärk on linna
elanike ja organisatsioonide omaalgatuse, ühistegevuse ja kestva arengu toetamine kooskõlas
linna ametiasutuste valdkondlike prioriteetidega.
Toetuste eraldamisel on prioriteetsed valdkonnad:
 linnale oluliste kultuuriorganisatsioonide tegevusvaldkonnad, mida ei kaeta linna
asutuste kaudu;
 laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide tegevus;
 Tallinna laulu- ja tantsupäevadel osalevate kollektiivide tegevus;
 pärimuskultuuri viljelemise toetamine;
 traditsioonilised jätkusuutlikud kultuuriüritused;
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rahvusvähemuste kultuuriseltside omakultuuriline tegevus;
kultuurikalendrit mitmekesistavad uuendusmeelsed algatused.

Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide (koorid, orkestrid ja rahvatantsurühmad)
ja Tallinna laulu- ja tantsupäevadel osalenud kollektiivide tegevust ja loomingulisi taotlusi
toetatakse püsivalt tegutseva organisatsiooni kaudu. Toetust antakse alaliselt tegutsevatele
kollektiividele õppimise ja harjutamiseprotsessi korraldamiseks, kvalifitseeritud juhendaja
palkamiseks.
Kultuuritegevuse korraldamist finantseeritakse linnale oluliste kultuuriorganisatsioonide
tegevuse toetamise eesmärgil ja valdkondades, mida linn ei kata oma hallatavate asutuste
kaudu. Suuremad toetatavad projektid ja organisatsioonid:
Mittetulundusühing Pimedate Ööde Filmifestival
Rahvusvaheline Rahvuskultuuride Ühenduste Liit Lüüra
Jazzkaare Sõprade Ühing
ART - Fortius MTÜ (Kuldne Mask Eestis)
Mittetulundusühing Mustonenfest
Laulu- ja Tantsupeo Slaavi pärg Korralduskomitee
Shiftworks OÜ (Tallinn Music Week)
Eesti Kooriühing

3.4.13.2

Mittetulundustegevuse toetamine (linnaosad)

100 000
67 000
60 000
56 000
65 000
65 000
30 000
20 000

72 750

Eelarvepositsioon hõlmab endas mittetulundustegevuse ja projektide toetamist, mis on kooskõlas
Tallinna arengudokumentides sätestatud eesmärkide ja prioriteetidega Toetusi eraldatakse
vastavalt Tallinna Linnavolikogu 3. novembri 2016 määrusega nr 25 kinnitatud
„Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord” kohaselt.
KOKKU, sh
 Haabersti linnaosa
 Kesklinna linnaosa
 Kristiine linnaosa
 Lasnamäe linnaosa
 Mustamäe linnaosa
 Nõmme linnaosa
 Pirita linnaosa
 Põhja-Tallinna linnaosa

3.4.14

72 750
9 750
25 000
3 000
10 000
9 000
5 000
5 000
6 000

Toetused

3.4.14.1Toetus Sihtasutusele Tallinna Lauluväljak

190 000

SA Tallinna Lauluväljak asutati Tallinna Linnavolikogu 11. detsembri 2003 otsusega nr 367.
SA Tallinna Lauluväljak on kultuuri- ja sotsiaalmissiooni kandev ettevõte, kelle põhieesmärk
ei ole ärikasumi teenimine läbi erinevate kommertstegevuste. Kommertstegevus on
kõrvaltegevus lauluväljaku klientide paremaks teenindamiseks ja täiendavate finantside
hankimiseks. Toetuse eesmärkideks on sihtasutuse halduses olevate territooriumide ja hoonete
haldamine ning majandamine; Tallinna Lauluväljaku pikaajalise arengukava elluviimine ja
kultuuriürituste korraldamine; teenindus Tallinna Lauluväljaku territooriumil. Tallinna
Lauluväljak on populaarne ürituste toimumispaik ja vaatamisväärsus.
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SA Tallinna Lauluväljak on operaator-tüüpi teenindusettevõte, mis haldab riigile kuuluvat
lauluväljaku maa-ala ja Tallinna linnale kuuluvaid hooneid ning rajatisi ja pakub oma
klientidele erinevaid teenuseid.
3.4.14.2 Toetus Revali Raeapteegi Muuseumi
Ühingule

25 500

Vahendid on planeeritud Revali Raeapteegi Muuseumi Ühingule tagamaks ajaloolise
Raeapteegi tegutsemise järjepidevuse. Tallinna Raeapteek asub Tallinnas Raekoja platsil ja
tegutseb alates 15. sajandi algusest. See on üks vanimaid püsivalt tegutsenud apteeke Euroopas
ja ühtlasi Tallinna vanim ettevõte. Ühingule eraldatakse Tallinna Raeapteegi muuseumi
tegevuse korraldamiseks ja arendamiseks 29 500 € aastas, sh Raekoja plats 11 // Apteegi tn 1 //
Saiakang 2 allkasutuse üüri tasumiseks.
3.4.14.3 Toetus Sihtasutusele Tallinna Televisioon
(Ettevõtlusamet)

2 300 000

Sihtasutus Tallinna Televisioon (edaspidi TTV) asutati Tallinna Linnavolikogu 28. mai 2009
otsusega nr 107 „Sihtasutuse Tallinna Televisioon asutamine ja selle põhikirja kinnitamine“.
Sihtasutuse põhieesmärgiks on kaasaegsete kommunikatsioonivahendite kaudu mitmekülgselt
ja loovalt kajastada sündmusi Tallinnas. TTV saadete edastamine vabalevis lõpetati alates
1. oktoobrist 2019 ning asutuse tegevus korraldati ümber.
Toetus on kavandatud TTV majandamiseks: Tallinna-kesksete uudiste ja saadete tootmiseks,
nende levitamiseks vajaliku eetriaja ostmiseks, töötajate töötasudeks, põhitegevuseks vajaliku
tehnika ja sisseseade uuendamiseks ning hooldamiseks, ruumide üüri- ja kommunaalkuludeks.
TTV alustab 2020. aastal tele-eetris argipäeviti pealinna uudiste, korra nädalas eetris oleva
debatisaate ning samuti korra nädalas kultuurielu ja aktuaalseid teemasid käsitleva telemagasini
edastamisega, kokku mahus ca 2-2,5 tundi nädalas. Eetriaja ostmise hanke kuulutab TTV välja
novembris 2019. Lisaks toodab TTV ennetus- ja teavitusvideoid ning audiovisuaalset materjali
Pealinna ja Stolitsa portaalile ning linna sotsiaalmeediakanalitele.

3.4.15
3.4.15.1

Linna kunstikogu haldamine

Linna kunstikogu haldamine

1 000

Eelarvepositsiooni eesmärk on linna kunstikogusse kuuluvate kunstiteoste eksponeerimine
linna asutustes (kultuuri-, hariduse-, spordi-, meditsiiniasutustes) ja avalikes kohtades (tänavad,
väljakud, pargid). Kunstikogu andmebaas on üleval Tallinna linna veebilehel. 2019. aasta
eelarvesse on planeeritud vahendid kunstikogu kindlustamisega seotud kulude katteks.

3.4.16
3.4.16.1

Linna teeneka kultuuritegelase preemia

Linna teeneka kultuuritegelase preemia

4 430

Preemia asutati Tallinna Linnavolikogu 7. oktoobri 2010 määrusega nr 49 „Tallinna teeneka
kultuuritegelase preemia“. Preemia eesmärk on tunnustada tallinlastest teenekate
kultuuritegelaste loomingulist tegevust. Preemia antakse pikaajalise väljapaistva loomingulise
tegevuse eest kunsti, teatri, filmi, tantsu, muusika, arhitektuuri või kirjanduse alal. Preemia
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andmisega tunnustatakse loovisiku panust Tallinna kultuuriellu. Taotlusi preemia andmiseks
on õigus esitada Tallinna Linnavolikogu ja Tallinna Linnavalitsuse liikmetel ning linna
ametiasutustel.

3.4.17
3.4.17.1

Rahvarinde muuseum (Tallinna Kesklinna Valitsus)

Rahvarinde muuseum

110 000

Rahvarinde muuseum tutvustab Eesti taasiseseisvumisperioodi ajalugu, eksponeeritakse
Rahvarinde asutamise ja selle tegevusaastate materjale, korraldatakse loenguid ja ekskursioone.
Muuseumi avamine toimus 01. oktoobril 2013. Rahvarinde muuseum asub Vabaduse väljak 9.
Rahvarinde muuseumi eesmärk on olla osa üle-eestilisest kultuurivõrgustikust, teha koostööd
kultuuri-, teadus- ja haridusasutustega. Muuseum korraldab igakuiselt filmiõhtuid. Viiakse läbi
ekskursioone ning kooliõpilastele pakutakse ajaloo ainetundi toetavat haridusprogrammi.

3.4.18

Piirkondlikud vaba aja üritused ja projektid

Kultuuriürituste korraldamise eesmärgiks on kohaliku kultuurielu säilitamine ja arendamine.
3.4.18.1 Piirkondlikud
sündmused,
projektid
mittetulundustegevuse toetamine (Haabersti linnaosa)

ja

95 000

Olulisemad traditsioonilised üritused, mida 2020. aastal soovitakse korraldada või korraldamist
toetada on: Tulepidu, Haabersti Sügis, Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine ja
lastehommikuid Õismäe tiigi ääres, Õismäe tee 15 mäguväljakul ja Kakumäe rannas. Koostöös
Tallinna Spordi- ja Noorsooametiga jätkatakse Haabersti linnaosa koolide 3-4. klasside õpilaste
kehalise kasvatuse tundide raames läbi viidava purjeõppe tundide toetamist. Kuni 2019. aastani
korraldatud Haabersti Kevade ürituse asemel soovitakse korraldada enam tervisespordile ja
vaba aja sisustamise tegevuste tutvustamisele keskenduvat üritust „Terve Pere Päev“. Õismäe
tiigi amfiteatris korraldatakse suveperioodil rohkem elanikele suunatud kultuuri- ja vaba aja
üritusi ning vastvalminud Õismäe raba terviseraja kasutuse populariseerimiseks korraldada
erinevaid spordiüritusi tervele perele.
3.4.18.2 Piirkondlikud sündmused, projektid
mittetulundustegevuse toetamine (Kesklinn)

ja

490 000

Olulisemad traditsioonilised üritused, mida 2020. aastal soovitakse korraldada või korraldamist
toetada on: Vanalinna Päevad, kontsertsari „Kesklinna suvemuusika“, Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine, lasteetendused, Kesklinna jaanipäev, aabitsapidu, sügislaat, jõulurahu
väljakuulutamine ning aastavahetuse ilutulestik.
3.4.18.3 Piirkondlikud
sündmused,
projektid
mittetulundustegevuse toetamine (Kristiine linnaosa)

ja

100 600

Olulisemad traditsioonilised üritused, mida 2020. aastal soovitakse korraldada või korraldamist
toetada on: kuuskede põletamine, Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine, kevad- ja sügislaat,
jaanipäev, lastehommikud, Kuninganna Kristina päev, hoovikohvikute päev, õnnitluskontserdid linnaosa eakate sünnipäevade tähistamiseks, Maisimman koolieelikutele, Kristiine
toidufestival, hoovikohvikute päev, pargikontsertide sari Muusikasuvi Löwenruh pargi
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vabaõhulaval, lastehommikud ja jõulukontsert Kaarli kirikus. Esmakordselt soovitakse
2020. aastal läbi viia Kristiine noorte ümarlaua üritusi, tähistada emadepäeva ning tänada ja
tunnustada meenega 1. klassi minejaid ning koolilõpetajaid.
3.4.18.4 Piirkondlikud
sündmused,
projektid
mittetulundustegevuse toetamine (Lasnamäe linnaosa)

ja

189 340

Olulisemad traditsioonilised üritused, mida 2020. aastal soovitakse korraldada või korraldamist
toetada on: Lasnamäe päevad, Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine, vastlapäev – maslenitsa,
jüripäev, Pae pargi rahvajooks, linnaosa jaanituli, eakate juubilaride kontsert-vastuvõtud,
Lasnamäe perepäev, tervisepäev, koolivaheaja linnalaagrid ja jõuluüritused.
Jätkatakse varasemalt Euroopa Sotsiaalfondi kaasarahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte
kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ tegevusi projektide „Raadiku
Noortestaap“ ja „LasnaSport“ raames (61 840 €).
3.4.18.5 Piirkondlikud
sündmused,
projektid
mittetulundustegevuse toetamine (Mustamäe linnaosa)

ja

72 000

Olulisemad traditsioonilised üritused, mida 2020. aastal soovitakse korraldada või korraldamist
toetada on: Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine, koguperefestival Männi pargis, eakatele
KINO 65+, juubilaride õnnitlemine ja bowlinguturniir, Eduard Vilde jutuvõistlus Mustamäe
koolidele, õpilaste lauluvõistlus „Mustamäe Laululind“, parimate koolilõpetajate tunnustamine,
kogupereüritused Valgusfestival, Talvepäev – Maslenitsa-Vastlatrall, KVN festival Mustamäe
karikale, lastekaitsepäev. Samuti traditsioonilised üritused tervise- ja spordivaldkonnas.
Jätkatakse varasemalt Euroopa Sotsiaalfondi kaasarahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte
kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ tegevusi Ellujääjate” programmi raames
(5 000 €), mille eesmärgiks on laiendada noorsootöös osalemise võimalusi ja suurendada noorte
kaasatust piirkondlikul tasandil. Rakendatud on mitu uut tegevussuunda: bändiruum, fotovideo-meedia klubi, spordiring, loodud õueõppeala ja filmisaal.
3.4.18.6 Piirkondlikud
sündmused,
projektid
mittetulundustegevuse toetamine (Nõmme linnaosa)

ja

36 000

Olulisemad traditsioonilised üritused, mida 2020. aastal soovitakse korraldada või korraldamist
toetada on: Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine, „Nõmme kevade” raames toimuvad
kultuuri- ja spordiüritused, rabajooksud, Nõmmele linnaõiguste andmise aastapäeva
tähistamine ja jõulukontserdid. Jätkatakse spordiklubide traditsiooniliste võistluste toetamist.
Toetatakse eelkõige uusi algatusi, kus saavad osaleda võimalikult paljud Nõmme elanikud või
tegevus viiakse läbi sotsiaalselt- või majanduslikult vähekindlustatud elanikele.
3.4.18.7 Piirkondlikud
sündmused,
projektid
mittetulundustegevuse toetamine (Pirita linnaosa)

ja

36 000

Olulisemad traditsioonilised üritused, mida 2020. aastal soovitakse korraldada või korraldamist
toetada on: Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud kontsert Estonia kontserdisaalis,
taasiseseisvumispäevale pühendatud kontsert Teletorni hoovis, juubilaride vastuvõtud ja 1.
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klassi minejate vastuvõtt. Jätkatakse Pirita Lasteaedade spordipäevade, lasteaialõpetajate
vastusvõttude ja linnalaagrite korraldamist.
3.4.18.8 Piirkondlikud
sündmused,
projektid
mittetulundustegevuse toetamine (Põhja-Tallinn)

ja

91 956

Olulisemad traditsioonilised üritused, mida 2020. aastal soovitakse korraldada ja korraldamist
toetada on: Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine, asumifestival KopliFest, emadepäeva
kontsert, linnaosa jaanipäev Stroomi rannas, eakate juubilaride õnnitlemine ja kinoklubi
korraldamine.
Jätkatakse varasemalt Euroopa Sotsiaalfondi kaasarahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte
kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ tegevusi projekti „Minu Põhja-Tallinn“
raames (42 956 €), mille eesmärgiks on luua noortele võimalusi ja tingimusi aktiivseks
tegevuseks ja sotsialiseerumiseks, uute oskuste omandamiseks edasiste võimalike
riskikäitumiste vältimiseks.
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3.5

Sport ja vaba aeg
SPORT JA VABA
AEG

Sportimisvõimaluste
tagamine

Spordihallid ja väljakud

Spordihooned ja rajatised

Spordikoolid

Ujulad

Staadionid

Sporditegevuse
toetamine

7 - 19-aastaste
harrastajate
sporditegevus

Spordi ja vaba aja valdkonna tooted ja tootegrupid

Spordi- ja vaba aja valdkonna põhieesmärk on linna elanikkonna ja eriti noorte harrastus- ja
saavutusspordiga tegelemise võimaluste laiendamine. Selle eesmärgi saavutamiseks jätkatakse
sportimisvõimaluste pakkumist ja uute loomist ning laste ja noorte sporditegevuse toetamist.
Spordi ja vaba aja valdkond hõlmab tootegruppe ja muid eelarvepositsioone Spordi- ja
Noorsooameti ning Lasnamäe Spordikompleksi kulusid Lasnamäe Linnaosa Valitsuse
haldusalas.

3.5.1
3.5.1.1

Sportimisvõimaluste tagamine

Toode: spordihallid ja -väljakud

1 150 581

Toote üldeesmärk
Tagada soovijatele võimalused sportlikuks vaba aja tegevuseks ja sportliku võimekuse
arendamiseks linna hallatavates spordibaasides.
Tegevuse kirjeldus
Spordihalle ja -väljakuid haldab Spordi- ja Noorsooameti hallatav asutus Tallinna Spordihall.
Spordihallides ja -väljakutel pakutavad teenused võimaldavad soovijatel tegeleda kõigi
sisekergejõustikualadega, mängida tennist ja muid pallimänge. Tallinna Spordihallis ja
Lasnamäe Kergejõustikuhallis on võimalus tegeleda kaljuronimisega, batuudihüpetega,
aeroobikaga ning grossinguga, samuti kasutada jõusaali, sauna, solaariumi ja teisi
kõrvalteenuseid. Nõmme Tennisekeskuses on klientide käsutuses vaipkattega sise- ja
harjutusväljak ning 6 savi-liivaväljakut pluss asfaltplatsid.
Renoveeritud Kalevi Spordihallis toimuvad põhiliselt korv-, võrk- ja käsipalli
treeningud/võistlused, kuid ka mitmete teiste spordialade võistlused (vehklemine,
iluvõimlemine, tennis, jalgpall, sulgpall, võitluskunstid jpm) ja muud üritused (messid).
Teenuse kättesaadavus kõikides spordiasutustes on soovijatele tagatud keskmiselt 14 tundi
päevas ja 7 päeva nädalas.
Spordihallide ja –väljakute kasutamine võimaldab:
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rahvusvaheliste, üleriiklike ja ülelinnaliste spordivõistluste ja -ürituste korraldamist;
laste, noorte ja täiskasvanute treeningute ning spordiharrastuse läbiviimist;
rahvusvaheliste spordialaste kohtumiste, seminaride jms korraldamist.

Kasutada saab:
- Tallinna spordihalli (Herne tn 30);
- Lasnamäe kergejõustikuhalli (Punane tn 45);
- Kalevi spordihalli asukohaga Juhkentali tn 12.
Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 7. veebruari 2019 otsusele nr 21 „Rahu tn 3 ja Rahu tn 4a
kinnisasjadele hoonestusõiguse seadmine“ on Tallinna Linnavaraamet algatanud Nõmme
Tennisekeskuse (Rahu tn 3) hoonestusõiguse läbiviimise riigihanke menetluse, mille
tulemusena arvatakse antud spordibaas välja Tallinna Spordihalli haldusalast. Nimetatud
muudatusega on arvestatud 2020. aasta eelarves.
3.5.1.2
Toode: spordihooned ja –rajatised
(Spordi- ja Noorsooameti haldusala)

5 462 337

Toote üldeesmärk
Tagada soovijatele võimalused sportlikuks vaba aja tegevuseks ja sportliku võimekuse
arendamiseks linna hallatavates spordibaasides.
Tegevuse kirjeldus
Spordihooneid ja –rajatisi haldavad Spordi- ja Noorsooameti hallatavad asutused Tallinna
spordihall, Pirita Spordikeskus, Kristiine Sport, Nõmme Spordikeskus ja Tondiraba
Spordikeskus. Soovijatel on võimalus tegeleda paljude erinevate spordialadega nagu jalg-,
korv-, käsi-, võrkpall, iluuisutamine, jäähoki, curling, lauatennis, sulgpall, tennis, judo, male,
kabe, rendžu, poks, maadlus, võimlemine, vehklemine, tervisesport, suusahüpped ning
kasutada jõusaali. Võimalik on tegelda ka surfamisega, sõudmisega ja aerutamisega.
Spordihoonete juurde on tegevuse mitmekesistamiseks ehitatud välispordiväljakud. Talvel
väljakutele rajatavad liuväljad võimaldavad linnarahvale pakkuda uisutamisvõimalust.
Terviseradadel on võimalik harrastada jooksu, kõndi ja rattasõitu. Talvel on rajad pikema
kasutusaja saavutamiseks kaetud kunstlumega. Soovijatele on võimalik laenutada rulluiske,
kepikõnnikeppe, suuski, uiske, jalgrattaid.
Kristiine Sport uues filiaalis Sõle spordikeskus (avati 2017 sügisel), on 3 väljakuga
pallimängusaal, vehklemissaal, väiksemad treeningsaalid, kunstmurukattega jalgpallistaadion.,
Sõle jalgpalliväljak on täismõõtmetega Star2 normidele vastav kunstmurukattega
jalgpalliväljak, kuhu talveperioodiks püstitatakse pneumohall. Tallinna esinduslikum
rahvusvahelistele nõuetele vastavate mõõtmetega kunstmuruväljak võimaldab kõrgema
tasemega võistluste korraldamist ning suurepäraseid tingimusi treeningute läbiviimiseks
spordiklubide harrastajatele, eelkõige piirkonna lastele ja noortele.
Kasutada saab erineva suuruse ja otstarbega saale ja väljakuid, mis võimaldab:
 rahvusvaheliste, üleriigiliste ja ülelinnaliste spordivõistluste ja - ürituste korraldamist,
 korraldada rahvusvahelisi spordialaseid kohtumisi, seminare jms;
 laste, noorte ja täiskasvanute treeningute läbiviimist ning spordiharrastuse
võimaldamist;
 lauamängude treeningute läbiviimist.
Teenuse kättesaadavus on soovijatele tagatud keskmiselt 8-14 tundi päevas ja 7 päeva nädalas.
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Alates 1. jaanuarist 2019 lisandus Tallinna Spordihalli koosseisu uus filiaal Inglise Kolledži
spordihoone, kus on 2 pallisaali.
Teenust osutavad:
Pirita Spordikeskuse filiaalid:
1. Pirita velodroom asukohaga Rummu tee 3
2. Pirita terviserada asukohaga Rummu tee 3
3. Kristiine spordimaja asukohaga Sõpruse pst 161
4. Paul Kerese malemaja asukohaga Vene tn 29
5. Lasnamäe sportmängude maja asukohaga J. Koorti tn 25
6. Kopli spordihoone asukohaga Erika tn 5
7. Põhja spordihoone asukohaga Kopli tn 98/Uus-Maleva tn 10
8. Lasnamäe sulgpallihall asukohaga Punane tn 69a
Kristiine Spordi filiaalid:
1. Kristiine spordihall asukohaga Forelli tn 12
2. Kadaka Spordihall asukohaga Kadaka tee 62b
3. Harku sõudebaas asukohaga Sõudebaasi tee 21
4. Õismäe sportmängude hall asukohaga Õismäe tee 177
5. Sõle spordikeskus asukohaga Sõle tn 40a
Nõmme Spordikeskuse filiaalid:
1. Nõmme spordikeskus ja terviserajad asukohaga Külmallika tn 15
2. Vana-Mustamäe suusahüppebaas asukohaga Vana-Mustamäe tn 16
Tondiraba Spordikeskus, asukohaga Varraku tn 14
Tallinna Spordihalli filiaal Inglise Kolledži spordihoone Estonia pst 10 / Pärnu mnt 13
2020. aastal tagatakse 124,6 koosseisulise koha tööjõukulud. 2020. aastal on töötasudeks
planeeritud 1 670 379 €, mis võrreldes 2019. aastaga suureneb 169 313 € võrra. Töötasu
suureneb seoses 1. juunil 2019 toimunud linna spordiasutuste põhipalgafondi suurendamisega
keskmiselt 5% võrra, mis 2020. aasta eelarves on planeeritud kogu aasta arvestuses.
3.5.1.3
Toode: spordihooned
(Lasnamäe linnaosa)

ja

–rajatised
238 984

Toote üldeesmärk
Tagada soovijatele võimalused sportlikuks vaba aja tegevuseks ja sportliku võimekuse
arendamiseks linna hallatavates spordibaasides.
Tegevuse kirjeldus
Teenust osutab:
- Lasnamäe Spordikompleks (Pae tn 1/Peterburi tee 15).
Teenus võimaldab soovijatel tegeleda paljude erinevate spordialadega nagu jalg-, korv-,
käsipall, judo, sambo, tervisesport, ning kasutada jõusaali. Spordihoonete juurde on tegevuse
mitmekesistamiseks ning elanikkonnale kompaktsema teenuse pakkumiseks rajatud
välispordiväljakud. Teenuse kättesaadavus on soovijatele tagatud keskmiselt 10-14 tundi
päevas ja 7 päeva nädalas.
Erineva suuruse ja otstarbega saalid ja väljakud võimaldavad:
 rahvusvaheliste, üleriigiliste ja ülelinnaliste spordivõistluste ja -ürituste korraldamist;
 rahvusvaheliste spordialaste kohtumiste, seminaride jms korraldamist;
 laste, noorte ja täiskasvanute treeningute läbiviimist ning spordi harrastamist.
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3.5.1.4

Toode: ujulad

1 773 866

Toote üldeesmärk
Tagada soovijatele võimalused sportlikuks vaba aja tegevuseks ja sportliku võimekuse
arendamiseks linna hallatavates spordibaasides.
Tegevuse kirjeldus
Ujulaid haldavad ja teenust osutavad Spordi- ja Noorsooameti hallatavad asutused: Tallinna
Spordihall ja Kristiine Sport.
Alates 1. jaanuarist 2019 lisandus Tallinna Spordihalli koosseisu uus filiaal Inglise Kolledži
spordihoone, kus on 4 rajaga 25-meetrine ujula.
Ujulates pakutavad teenused võimaldavad soovijatel tegeleda ujumisõppega ja harrastada muid
veespordialasid, samuti on võimalik kasutada jõu- ja aeroobikasaale.
Ujula kasutamine võimaldab:
 laste, noorte ja täiskasvanute treeningute ning spordi harrastamist;
 korraldada rahvusvahelisi, üleriigiliste ja ülelinnalisi üritusi.
Teenuse kättesaadavus on soovijatele tagatud järgmistel kellaaegadel:
E-R 07:00 – 23:00 ja L-P 09:00 – 22:00.
Teenust osutavad:
1. Nõmme ujula asukohaga Vabaduse pst 156
2. Õismäe ujula asukohaga Ehitajate tee 109a/2
3. Sõle spordikeskuse ujula asukohaga Sõle tn 40a
4. Inglise Kolledži spordihoone ujula asukohaga Estonia pst 10/Pärnu mnt 13
3.5.1.5

Toode: staadionid

524 580

Toote üldeesmärk
Tagada soovijatele võimalused sportlikuks vaba aja veetmiseks ja sportliku võimekuse
arendamiseks linna hallatavates spordibaasides.
Tegevuse kirjeldus
Staadione haldavad Spordi- ja Noorsooameti hallatavad asutused Kadrioru Staadion ja Nõmme
Spordikeskus.
Staadionitel pakutavad teenused võimaldavad soovijatel tegeleda kergejõustiku, jalgpalli ja
korvpalliga ning kasutada jõusaali ja jõulinnakut.
Staadionite kasutamine võimaldab:
 rahvusvaheliste, üleriigiliste ja ülelinnaliste spordivõistluste ja - ürituste korraldamist;
 tagada spordiklubidele treeningtingimused;
 korraldada rahvusvahelisi ja üleriigiliste spordialaseid kohtumisi, seminare jms;
 laste, noorte ja täiskasvanute treeningute läbiviimist ning spordi harrastamist;
 läbi viia üldhariduskoolide õpilaste kehalise kasvatuse tunde.
Teenust osutavad:
1. Kadrioru Staadion asukohaga Roheline aas 24 ja tema filiaalid:
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 Võidujooksu jalgpalliväljak asukohaga Võidujooksu tn 8 (üürile antud Jalgpalliklubile Ajax
TLMK);
 Wismari jalgpallikompleks asukohaga Wismari tn 15a (üürile antud Mittetulundusühingule
Tallinna Jalgpalliklubi Legion);
2. Snelli staadion asukohaga Toompuiestee 24a (üüritakse Personal Power Haldus OÜ-lt)
3. Hiiu staadion asukohaga Pidu tn 11 (üürile antud 2016. aastal Mittetulundusühingule Nõmme
Kalju FC).
Kadrioru Staadion on riigi ja pealinna esindusstaadion, kus korraldatakse rahvusvahelisi ja
üleriigilisi võistlusi, omades alates 2006 aastast IAAF-i (Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu) II
klassi sertifikaati. Lisaks võistlustele viiakse staadionil läbi peamiselt jalgpalli ja kergejõustiku
treeninguid. Jõutreeninguteks saab kasutada üldfüüsilise treeningu ruumi.
Snelli staadioni kasutamise peamiseks eesmärgiks on teenindada piirkonna üldhariduskoole
ning pakkuda spordiklubidele ja -harrastajatele treeningtingimusi. Tegeleda saab jalgpalli,
korvpalli, kergejõustiku ja tervisespordiga. Kunstkattega jalgpalliväljakut ümbritsevad
tartaankattega jooksurajad, 4 kaugushüppe sektorit ja 1 kuulitõuke sektor.
Õppetegevuse ajal ajavahemikul 8.00 – 15.00 on piirkonna üldhariduskoolidel võimalik
staadionil tasuta läbi viia kehalise kasvatuse tunde ning spordipäevi. Teistel aegadel saavad
staadionit tasu eest kasutada spordiklubid ning teised harrastajad.

3.5.2

Sporditegevuse toetamine

5 725 000

Toote üldeesmärk
Toetada 7-19-aastaste ning püsiva töövõimetusega (vähemalt 40%) harrastajate sporditegevust.
Tegevuse kirjeldus
Sporditegevuse toetamine toimub Tallinna Linnavolikogu 21. augusti 2008 määruse nr 28
„Sporditegevuse toetamise kord“ alusel. Toetuse andja on Tallinna Spordi- ja Noorsooamet.
Toetust antakse füüsilisest isikust ettevõtjale või eraõiguslikule juriidilisele isikule, kes peab
erakooli ning kelle põhitegevuseks on spordi arendamine ja kes korraldab organiseeritud
sporditegevust 7-19-aastastele noortele, sh puuetega noortele ning püsiva töövõimetusega
inimestele, kes on tunnistatud püsivalt töövõimetuks riikliku pensionikindlustuse seaduses
sätestatud korras töövõime kaotusega vähemalt 40%. 2016. aastal muudeti sporditegevuse
toetamise korda (Tallinna Linnavolikogu 02.06.2016 määrus nr 18 „Tallinna Linnavolikogu
21. augusti 2008 määruse nr 28 “Sporditegevuse toetamise kord” muutmine“), mille alusel
alates 2017. aastast lõpetati 4–6-aastaste laste sporditegevuse toetamine.
Toetuse saaja peab korraldama organiseeritud sporditegevust 9 kuud ja 10 päeva aastas, sh 7–
15-aastastele noortele 3 korda nädalas kokku 4 tundi ning 16–19-aastastele noortele 4 korda
nädalas ja kokku vähemalt 6 tundi. Lisaks toetatakse 7-19-aastaste harrastajatega ning püsiva
töövõimetusega (vähemalt 40%) harrastajate treeningrühmadega töötavaid treenereid, kes
omavad vähemalt Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) 5. taset ning töötavad
treeningrühmade põhitreeneritena. 2020. aastal planeeritakse eraldada sporditegevuse toetust
155 spordiorganisatsioonile kokku 22 500 harrasta ja ning 530 treeneri (kutsekvalifikatsiooni
EKRi 5.–8. tasemega) kohta. Sporditegevuse toetuse baassumma 200 € jääb 2019. aasta
tasemele.
Toetuse saaja kohustub kasutama toetust sihtotstarbeliselt treenerite töötasudeks, spordirajatiste
üürikuludeks ning kuni 30% ulatuses muude sporditegevusega seotud kulude katteks.
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Arvnäitajad

Ühik

Harrastajate (7-19-aastaste ning püsiva töövõimetusega
[vähemalt 40%]) arv sh:
Harrastajate (7-63-aastaste püsiva töövõimetusega
[vähemalt 40%]) arv
Harrastajate (7-10-aastaste) arv
Harrastajate (7-10-aastaste iluuisutajate, iluvõimlejate,
ujujate, võistlustantsijate) arv
Harrastajate0 (11-15-aastaste) arv
Harrastajate (11-19-aastaste iluuisutajate, iluvõimlejate,
ujujate, võistlustantsijate) arv
Harrastajate (16-19-aastaste) arv
Treenerite arv sh:
EKR5 tasemega treenerite arv
EKR6 tasemega treenerite arv
EKR7 tasemega treenerite arv
EKR8 tasemega treenerite arv

3.5.3

2018

2019

2020

in
22 000

23 000

22 500

450
6 400

450
6 330

450
6 150

3 750
6 700

3 630
7 180

3 650
7 050

2 250
2 450

2 480
2 930

2 500
2 700

490

545

530

255
180

285
200

270
197

54
1

59
1

60
3

in
in
in
in
in
in
in
in
in
in
in

Spordikoolid

1 377 595

Toote üldeesmärk
Toetada 7-19-aastaste (erandjuhtudel kuni 23-aastaste) harrastajate saavutussporti.
Tegevuse kirjeldus
Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 28.01.2016 otsusele nr 3 „Tallinna Spordikooli
ümberkorraldamine“ korraldati 1. septembriks 2016. Tallinna Spordikool huvikoolist ümber
saavutussporti korraldavaks Tallinna Spordi- ja Noorsooameti hallatavaks linna
spordiasutuseks.
Tallinna Spordikooli eesmärgiks on toetada ja arendada noorte saavutussporti koostöös
spordiorganisatsioonidega, et tagada sportlastele parem ettevalmistus ning võistlusväljund
19 spordiala: judo, karate, epeevehklemine, jäähoki, iluvõimlemine, iluuisutamine
(sh jäätants), kergejõustiku mitmevõistlus, kiiruisutamine, korvpall, käsipall, laskesuusatamine, maadlus, poks, purjetamine (sh surf), sulgpall, taekwon-do, tennis, ujumine,
võrkpall (sh rannavõrkpall) kokku 521 harrastajale.
Tallinna Spordikooli ülesandeks on eelkõige Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinnas
elavatele 11–19 aastastele, erandjuhtudel kuni 23-aastastele saavutussportlastele luua
lisatreenimisvõimalused kõrgtasemel tulemuste saavutamiseks, arendades nende sportlikke
võimeid, andes neile konkreetse spordialaga seotud süvateadmisi ja tagada rahvusvaheline
võistlusväljund.

3.5.4
3.5.4.1

Muud eelarvepositsioonid

Spordi- ja Noorsooamet (halduskulud)

666 523

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet on linna ametiasutus, mis tegutseb Tallinna Linnavolikogu
17. juuni 2010 määrusega nr 38 kinnitatud põhimääruse alusel. Amet asub aadressil Juhkentali
tn 12.
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Ameti tegevuse eesmärkideks on:
- spordi ja noorsootöö valdkonna tegevuste korraldamine Tallinnas, sh ameti hallatavate
spordiasutuste töö korraldamine;
- Tallinna linna sporditegevuse ja noorsootöö kavandamine ja elluviimine, sh linna
spordiasutuste ja noorsootööasutuste ning teiste linna asutuste valdkondliku töö
koordineerimine, jälgimine ja analüüsimine;
- sportimise, vaba aja veetmise ja mitteformaalse õppe võimaluste loomine.
3.5.4.2

Eraspordibaaside toetus

100 000

Eraspordibaaside tegevuse toetamine linna eelarvest võimaldab eraspordibaaside omanikel
pakkuda spordibaasiteenuseid noorte spordiklubidele ja linnakodanikele sobivama hinnaga.
Toetus on kavandatud 1000-le jäähalli kasutajale, keskmiselt 100 € sportlase kohta ja on ette
nähtud Jeti ja Škoda jäähallidele, kus treenivad noorsportlased. Jäähallide põhitegevuseks on
jääväljakute rentimine iluuisutajatele, hokimängijatele ning vaba-aja uisutajatele. Mõlemad
jäähallid on väikesed võistlushallid, mis sobivad spordiklubide treeningute ja võistluste
läbiviimiseks.
3.5.4.3

Spordiprojektide toetus

2 510 791

Spordiprojektide toetamine toimub 2019. aastal Tallinna Linnavolikogu 03. novembri 2016
määruse nr 25 „Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord“ alusel.
Rahvusvahelised spordiüritused 535 000 €
Toetatakse traditsioonilisi rahvusvahelisi suurvõistlusi ja eri spordialadel Euroopa- ja
maailmameistrivõistlusi ning maailmakarika etappe, mida korraldatakse Tallinnas.
2020. aastal toimuvad Tallinnas viis tiitlivõistlust - juunioride maailmameistrivõistlused
iluuisutamises (märtsis), U18 II divisjoni A-grupi maailmameistrivõistlused jäähokis (märtsis),
U17 Euroopa meistrivõitluste finaalturniir jalgpallis (mais), Euroopa meistrivõistlused
Optimist klassi purjetamises (juunis) ja noorte Euroopa meistrivõitlused rahvusvahelises kabes
(augustis).
Lisaks toetatakse traditsioonilisi rahvusvahelisi suurvõistlusi nagu Tallinn International Horse
Show, Kristjan Palusalu mälestusvõistlused maadluses, maailmakarika etapp vehklemises
"Tallinna Mõõk", rahvusvaheline autoralli „Tallinna Ralli”, Tour of Estonia avaetapp,
ekstreemspordivõistlus Simple Session jt. Toetus on sihtotstarbeline, mille arvelt kaetakse
ruumide üürikulusid, kohtunike töötasusid, inventari rendi kulusid jne.
Tallinna Maraton 150 000 €
Toetatakse Baltimaade suurima rahvaspordi ja terviseliikumisürituse Tallinna Maratoni ja
Tallinna Sügisjooksu korraldamist Tallinna kesklinnas, kus erinevatel vanusegruppidel (lapsed,
noored, täiskasvanud) on võimalik valida erinevate jooksudistantside (42,2 km maraton,
21,1 km poolmaraton, 10 km jooks/kõnd/kepikõnd, 5 km noortejooks ja Mesikäpa
lastejooksud) vahel. Toetus on sihtotstarbeline, mille arvelt kaetakse ajavõtuteenuse ja
võistluspaigaga seotud kulud (piirdeaiad, rajaskeemid, võistluskeskuse ehitustööd ja Kaarli pst
parkla rent) jms. Osalejate arvuks on kavandatud ca 23 000.
Ironman Tallinn 100 000 €
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Toetatakse maailmameistrivõistluste etappi ja regiooni suurimat triatlonivõistlust, kuhu on
oodata võistlema 2000 sportlast üle maailma. Sündmus toimub 1. august 2020. IRONMAN
Tallinn on nii tippsportlastele kui ka harrastajatele suunatud rahvusvaheline spordisündmus,
kus põhidistantsil läbitakse 3,8 km ujudes, 180 km rattal ja 42 km joostes. Lisaks toimuvad
laste- ja harrastajate võistlused ja heategevuslik ööjooks. Sündmusel on piirkonnale suur
majanduslik mõju, kuna on saabumas suur hulk välismaalasi. Toetus on sihtotstarbeline
liikluskorralduse ja turvalisuse tagamiseks.
Tallinna meistrivõistlused 65 000 €
Toetatakse mittetulundusühingute ja spordiorganisatsioonide poolt üks kord aastas
korraldatavaid Tallinna meistrivõistlusi erinevatel spordialadel. Korraldamise kulude osaliseks
katmiseks on kavandatud eraldada toetust 45-le erinevale Tallinna spordiklubile, kes
korraldavad erinevate spordialade meistrivõistlusi, selgitatakse välja Tallinna parimad
sportlased erinevates vanuseklassides (täiskasvanute, juunioride ja kahe vanema noorte
vanuseklassi arvestuses). Tallinna meistrit autasustatakse linna poolt eritellimusel tehtud
Tallinna medaliga ja diplomiga. Toetus on sihtotstarbeline, mille arvelt kaetakse üürikulusid,
inventari rendikulusid ja võimalusel kohtunike kulusid.
Terviseliikumise programmüritused 130 000 €
Toetatakse terviseliikumise programmi „Tallinn Liigub“ raames korraldatavaid massi- sari- ja
tervisespordi üritustesarju, mis tutvustavad pealinlastele terviseliikumist ja tervislikku eluviisi.
Linnapoolne toetus on mõeldud terviseliikumisprogrammi jätkuvalt paremaks arenguks ning
terviseliikumise üldise kandepinna laiendamiseks. Toetus on sihtotstarbeline, millest kaetakse
peamiselt võistluskeskuse, tehnika, inventari ja ajavõtu rendiga seotud kulusid.
Saavutusspordi toetamine 250 000 €
Toetatakse Tallinna saavutussportlasi (juuniorid ja täiskasvanud), kes on näidanud
suurepäraseid saavutusi tiitlivõistlustel ja rahvusvahelise alaliidu egiidi all toimuvatel
kõrgetasemelistel spordivõistlustel (MM, EM, MK-etapid jne). Saavutusspordi toetus
eraldatakse alaliidule saavutussportlaste (sh treenerite) ettevalmistuseks ja osalemiseks
tiitlivõistlustel sihtotstarbega treeningprotsessi parandamiseks (spordiehitiste üüri- ja
rendikuludeks, meditsiinikuludeks), spordiinventari ja -varustuse soetamiseks ning võistlustel
osalemiseks (osavõtumaksude, majutuse ja transpordikulude katteks).
Alaliitude toetamine 405 000 €
2020. aastal planeeritakse jätkata alaliitude toetamist. 2019. aastal toetati Eesti Korvpalliliitu,
Eesti Invaspordi Liitu ja Eesti Võrkpalli Liitu, samuti võitlussporti ja talisporti.
Tallinna esindusvõistkonnad 500 000 €, sellest Tallinna Spordiselts Kalev 250 000 €
Toetatakse pealinna esindusmeeskondi ja –naiskondi sportmängudes, kes on saavutanud
kõrgeid kohti meistriliigas vastavalt mittetulundustegevuse toetuse andmise korra
lisatingimustele spordivaldkonnas. Esindusmeeskondade toetus on ettenähtud ettevalmistusteks ja osalemiseks meistriliigas ning rahvusvahelise alaliidu egiidi all toimuvatel
kõrgetasemelistel spordivõistlustel. Toetus on mõeldud Tallinna sportmängude võistkondadele
jalg-, korv-, käsi- ja võrkpallis, kelle kodusaal on pealinnas ja kes on saavutanud kõrgeid kohti
nii Eesti meistrivõistlustel, kui rahvusvahelistes Balti- ja Euroliiga sarjades. Toetus on
sihtotstarbeline treeningprotsessi parandamiseks (spordiehitiste üüri- ja rendikuludeks,
meditsiinikuludeks), spordiinventari ja -varustuse soetamiseks ning võistlustel osalemiseks
(osavõtumaksude, majutuse ja transpordikulude katteks).
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Tallinna Spordiselts Kalev ühendab spordi vastu huvitundvaid tallinlastest harrastus- ja
saavutussportlasi. 2018. aastal spordiselts laienes, lisaks korvpalli meistriliiga võistkonnale
TLÜ/Kalev liitusid spordiseltsiga meistriliigas mängivad Selver Tallinn võrkpallimeeskond ja
JK Tallinna Kalev jalgpallimeeskond. Spordiseltsi kuulub üle 2 300 harrastaja, kellele
võimaldatakse osaleda läbi aasta korraldatavatel erinevatel spordiüritustel, lisaks toetatakse
pealinna sportmängude esindusmeeskondade osalemist Eesti meistriliigas, kui ka
rahvusvahelistes Balti- ja Euroliiga sarjades. Toetus on ette nähtud võrkpalli, korvpalli ja
jalgpalli toetuseks. Toetus on sihtotstarbeline, mida kasutatakse spordiehitiste üüri- ja
rendikuludeks, transpordikuludeks, osavõtu- või litsentsitasudeks, majutus-, toitlustus- ja
meditsiinikuludeks, spordiinventari ja -varustuse soetamiseks. Toetus on ette nähtud võrkpalli,
korvpalli ja jalgpalli toetuseks.
Tallinna noorsportlased 31 000 €
Toetatakse Tallinna parimaid noori saavutussportlasi vanuses 15-23 aastat ja panustatakse
nende edasisse arengusse. Tunnustatakse ja premeeritakse parimaid Tallinna 15–23-aastaseid
noorsportlasi ja nende treenereid, kes on edukalt esinenud rahvusvahelistel tiitlivõistlustel.
Toetuse määramisel võetakse aluseks vastaval alal või kategoorias osalejate arv ja toetust
taotleva sportlase saavutatud koht. Igal aastal toetatakse keskmiselt kuni 30 noorsportlast ja
ühte sportmängude võistkonda, ürituse raames tunnustatakse ka noorsportlaste treenereid.
Projekt „Sport kooli” 44 000 € on suunatud eeskätt 7-8-aastastele õpilastele, kes osalevad lisaks
kooli kehalise kasvatuse tunnile täiendavalt ka liikumisharrastuse tunnis, eesmärgiga tekitada
lastes huvi spordi ja liikumise vastu. Projekti raames pakutakse võimalust tutvuda erinevate
spordialadega oma kooli juures ja seda kvalifitseeritud treenerite käe all. 2019. aasta
I poolaastal osales projektis 13 Tallinna üldhariduskooli ja sügisest jätkusid tegevused
17 koolis.
Tallinna Spordiaasta lõpetamine 40 000 €. Igal aastal korraldatakse Tallinna Spordiaasta
pidulik lõpetamine, kus tunnustatakse ja toetatakse linna parimat nais- ja meessportlast, nende
treenereid, parimat sportmängude võistkonda ja kolme parimat noorte spordiklubi. Lisaks
nimetatule toetatakse igal aastal tallinlastest olümpiaveterane ühekordse toetusega. Parimad
tallinlastest sportlased valitakse välja koostöös spordialaliitudega. Tegemist on pikkade
traditsioonidega üritusega, kuhu on kutsutud ca 100 külalist, kellele korraldatakse õhtusöök
koos eriprogrammiga.
Tallinna Spordiveteranide 4 760 € toetussumma eest toetatakse Tallinna Spordiveteranide
Koondise, Eesti Spordiselts „Kalev“ Veteranide Ühenduse (endised „kalevlased“), Eesti
Seeniorspordi ja Spordiveteranide Liidu liikmete (ca 650 liiget) tegevust. Organisatsioonid
korraldavad spordiveteranidele mõeldud spordiüritusi, lisaks hoitakse korras spordiveteranide
rahulaid Metsakalmistul.
Spordiklubi LiVal Sport 70 000 € ühendab spordi vastu huvi tundvaid ja harrastusspordiga
tegelevaid Tallinna Linnavalitsuse süsteemi töötajaid, võimaldades ca 250-l harrastajal osaleda
läbi aasta korraldatavatel üritustel. Toetus on ettenähtud klubi tegevuse osaliseks toetamiseks
ja see võimaldab tegutseda erinevatel spordisektsioonidel, nagu jalg-, võrk- ja korvpall,
ujumine, tennis, kergejõustik, aeroobika jne ning toetada nende läbiviidavaid üritusi nii LiVal
Sport liikmetele kui ka teistele Tallinna linna teenistujatele.
Arendustegevused 63 000 €
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Eesmärgiks on arendada koostöös Tallinna Spordiliidu ja spordiorganisatsioonidega pealinna
spordivaldkonda. Korraldada spordivaldkonna tunnustusüritusi, konverentse, koolitusi,
seminare, infopäevi, uuringuid ja rahulolu-küsitlusi. 2020. aastal korraldatavad üritused:
Tallinna noorsportlaste tunnustusüritus veebruaris, Euroopa Kergejõustikuliidu aastakonverents novembris, Tallinna Spordiaasta lõpetamise tunnustusürituse ca 250 külalisele
detsembris ja erakorralised tunnustusüritused (olümpiamängudel ja tiitlivõistlustel edukalt
võistelnud sportlaste vastuvõtu korraldamine Tallinna Raekojas).
Muude spordiprojektide toetused 123 031 € on kavandatud mitmete kohaliku tasemega
traditsiooniliste spordiürituste, mis on suunatud nii noortele kui täiskasvanutele (sh teenekate
sporditegelaste nimelised memoriaalturniirid jms), korraldamise kulude osaliseks katmiseks

3.5.5

Noorsportlaste terviseuuringud

75 040

Linna spordipoliitika kujundamisel lähtutakse jätkuvalt põhimõttest “Sport läbi terve elukaare”.
Sellest tulenevalt on plaanis tervistava liikumise ja tervisespordi arendamiseks läbi viia
erinevaid uuringud, et võtta need aluseks spordisüsteemi võimalikele arengusuundadele. Lisaks
uuringutele toetatakse ka noorsportlaste terviseuuringuid, mida teostab Spordimeditsiini
Sihtasutus koostöös Spordi- ja Noorsooameti ning noortespordiga tegelevate klubidega juba
aastast 2006. Terviseuuringutes osaleb 700 noorsportlast.
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3.6

Noorsootöö
NOORSOOTÖÖ

Noorsootöö

Noortekeskus

Noorte info- ja
nõustamiskeskus

Info ja
nõustamine

Mobiilne
noorsootöö

Noorsootöö valdkonna tooted ja tootegrupp

Noorsootöö valdkonna põhieesmärk on 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 valdkond hõlmab tootegruppi noorsootöö ja muid eelarvepositsioone Spordi- ja
Noorsooameti haldusalas ning piirkondlikke noorsookeskusi linnaosa valitsuste haldusalades.

3.6.1
3.6.1.1

Noorsootöö

Toode: noortekeskus (linnaosad)

Haabersti linnaosa
Kesklinna linnaosa
Kristiine linnaosa
Lasnamäe linnaosa
Mustamäe linnaosa
Nõmme linnaosa
Pirita linnaosa
Põhja-Tallinna linnaosa

1 114 306
130 363
183 300
95 542
138 894
135 426
163 272
133 855
133 654

Toote üldeesmärk
Noortele arendavaks tegevuseks tingimuste loomine, mis võimaldab noortel vaba tahte alusel
tegutseda väljaspool perekonda, õppekava ja tööd.
Tegevuse kirjeldus
Teenust osutavad:
- Haabersti noortekeskus (Õismäe tee 88a),
- Kesklinna noortekeskus (Raua tn 23),
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- Kristiine noortekeskus (Sõpruse pst 4a)
- Lasnamäe Noortekeskus (Punane tn 69),
- Mustamäe Avatud Noortekeskus (Ehitajate tee 82),
- Valdeku noortekeskus (Valdeku tn 13),
- Pääsküla noortekeskus (Rännaku pst 1),
- Mähe Vaba Aja Keskus (Mugula tee 17a),
- Kose Vaba Aja Keskus (Rahvakooli tee 3),
- Põhja-Tallinna noortekeskus (Kopli tn 98).
Asutused loovad mitmekesised võimalused noortele vaba aja veetmiseks, viies läbi nii avatud
piirkondlikke kui ka ülelinnalisi noorteüritusi. Noored saavad noorsootöötajailt infot, abi ja
toetust oma ideede rakendamisel, võivad kasutada keskuste ruume ning vahendeid, osaleda
noortekeskuste korraldatavates tegevustes.
Noortekeskused on avatud septembrist juunini 5 päeva nädalas, keskmiselt 35 tundi nädalas,
kuid tulenevalt vajadusest on keskused avatud ka nädalavahetustel. Juulikuus on keskused
suletud ja sellel ajal toimuvad tegevused erinevates randades, kus noorsootöötajad pakuvad
noortele erinevaid võimalusi oma vaba aja sisustamiseks. Keskuste külastamine on tasuta.
3.6.1.2

Noorte info- ja nõustamiskeskus

312 119

Toote eesmärgiks on Tallinna noorteinfot koondavate keskkondade uuendamine ja arendamine
ning kommunikatsioonistrateegia ülevaatamine, et linna noorsootöö temaatikat rohkem esile
tõsta. Samuti mobiilse noorsootöö arendamine ja rakendamine senisest suuremas mahus.
Teenust osutab Tallinna Spordi- ja Noorsooamet.
2020. aastal on plaanis keskenduda noorte kaasamisele noorteinfo kogumisel ja levitamisel,
samuti veebikeskkonna www.noortegija.ee ja sotsiaalmeediakanalite edasiarendamisele ning
riskikäitumisega noorte toetamisele ja kaasamisele.
Toode Noorte info- ja nõustamiskeskus jaguneb kaheks alamtooteks: info ja nõustamine ning
mobiilne noorsootöö.
Alamtoode: info ja nõustamine 78 000 €
Alamtoote üldeesmärk
Koondada ja levitada Tallinna noortele, lastevanematele ja koostööpartneritele infot vaba aja
võimaluste kohta ning jõuda noorteni, kes ei ole leidnud noorsootöö poolt pakutavaid võimalusi
või on nendest eemaldunud ning suunata neid harivate ja arendavate vaba aja tegevuste juurde.
Tegevuse kirjeldus
Teenus aitab suurendada valikuvõimalusi, pakkudes teavet ja nõu ning seeläbi võimaldades
noortel teha lihtsamini iseseisvaid valikuid.
Noorte info kogumist ja vahendamist korraldab Tallinna Spordi- ja Noorsooamet, kelle
ülesandeks on vahendada ja koguda noorteinfot, korraldada infoüritusi ning hallata ülelinnalist
noorteinfo portaali www.tallinn.ee/noorteinfo. Info vahendamise osas tehakse tihedat koostööd
Tallinna noortekeskustega ning teiste organisatsioonide ja ettevõtetega, kes noortele vaba aja
tegevusi pakuvad.
Arvnäitajad
Info ja nõustamise kontaktid kokku, sh
7-26 aastased noored ja lapsevanemad (sihtgrupp)
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Ühik
kord
inimest

2018
200 000
281 022

2019
200 000
262 734

2020
230 000
258 387

Alamtoode: mobiilne noorsootöö 234 119 €
Alamtoote üldeesmärk
Jõuda noorteni, kes ei ole leidnud noorsootöö poolt pakutavaid võimalusi või on nendest
eemaldunud, ning suunata neid harivate ja arendavate vaba aja tegevuste juurde.
Tegevuse kirjeldus
Mobiilne noorsootöö, mille eesmärgiks on kontakti saamine noortega ja seeläbi nendele
asjakohase info edastamine. Sihtgrupiks on eelkõige noored, kelle vaba aja tegevus ei ole
organiseeritud ja kes veedavad enamuse oma ajast avalikes kohtades. Tänavatöö toimub
avalikus kohas, kus kogunevad noored (tänaval, kaubamajas, pargis, bussijaamas jne) ja
teostajateks on spetsiaalse väljaõppe saanud noorsootöötajad.
Tänavatöö protsess koosneb:
 tööpiirkondade
analüüsimisest,
millega
saadakse
informatsiooni
noorte
kogunemiskohtadest;
 kontakti loomisest, mis jaguneb otseseks, kaudseks ja juhuslikuks kontaktiks;
 klienditööst - nõustatakse ja sõlmitakse kokkuleppeid ning toimub konkreetne
suunamine;
 sihtgrupile tegevuste korraldamine nende endi sotsiaalruumis.
Peamiseks töömeetodiks on tänavatöö, mida tehakse regulaarselt. Toetavad tegevused on
individuaalne töö, grupitöö ja kogukonnatöö. Teenust osutatakse peamiselt Kesklinna, PõhjaTallinna, Mustamäe ja Lasnamäe piirkonnas.
Arvnäitajad
Mobiilse noorsootöö kontaktid
Mobiilse noorsootöö rakendamine

3.6.2
Noorsootöö programmid ja
projektid

Ühik
kord
tund

2018
8 000
4 000

2019
10 000
4 400

2020
10 000
7 040

709 490

Kavandatud on järgmised toetused ja tegevused:
Arendustegevuseks (47 290 €) planeeritavad tegevused ja noortele mõeldud üritused:
 laagrikasvatajate ja – juhatajate koolitused;
 tunnustusauhindade konkursi ”Suured teod” konkursi;
 noorsootöötajatele õppe- ja koolitusreiside korraldamine;
 spetsiifiliste oskuste arendamiseks täienduskoolitusprogrammide koostamine ja
läbiviimine noorsootöötajatele;
 noorsootöö kvaliteedihindamise/mõju-uuringu läbiviimine;
 linna noorsootööd toetavates välisprojektides ja koostöövõrgustikes osalemine;
 noorsootöötajatele ning noorsootööametnikele korraldatavad seminarid, ümaralauad,
foorumid;
 infopäevad, koolitused ja ümarlauad mittetulundusühingutele, sh noorteühingutele.
Laagriprojektidega (120 000 €) luuakse Tallinna 7-19- aastastele noortele võimalus
organiseeritult linnast väljas tervistavalt ja arendavalt puhata ning vaba aega veeta. Laagrid on
üldjuhul temaatilised: mere-, seikluskasvatuslikud, skaudi- ja gaidilaagrid, kunsti-, teatri-,
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tsirkuse-, muusika- ja tantsulaagrid, keeleõppelaagrid ja laagrid erivajadustega noortele
(puuetega noored, s.h lastekodulapsed, probleemsed noored,), sportliku suunitlusega ning
rahvusvahelised noortelaagrid. Laagri korraldaja peab planeerima sisuka ja arendava
programmi kindla päevakavaga, mille ta toetuse taotlemisel esitab. Laagrite üle teostab
järelvalvet
Tallinna
Spordija
Noorsooamet.
Noortelaagreid
korraldavaid
mittetulundusühinguid ehk potentsiaalseid lepingupartnereid on 35. Planeeritav osalejate arv
on 5 000.
Parima noorsootöötaja preemia (1 250 €) on ette nähtud Tallinna aasta noorsootöötaja
rahaliseks premeerimiseks. Aasta noorsootöötaja konkursi eesmärk on tunnustada
noorsootöötajaid ja seeläbi ka organisatsioone, kus noorsootöötajad on aasta jooksul
silmapaistvalt tegutsenud, teinud Tallinna noorte seisukohast märkimisväärset ja olulist tööd
ning aidanud kaasa linna noorsootöö arendamisele. Aasta noorsootöötaja tunnustamine toimub
veebruaris toimuval pidulikul tunnustusüritusel.
Programmilised tegevused ja üritused (62 250 €). Ülelinnaliste programmide ja ürituste
korraldamine, mis toetavad noorte omaalgatust, ennetustööd, loovust, osalust, ettevõtlikkust,
tööturule sisenemist ja vabatahtlikku tegevust. Prioriteetne sihtgrupp on noored vanuses 14-26
eluaastat.
2020. aastaks planeeritud tegevused:
 Huvitegevuse online-mess „No Vaata“ - lastele, noortele ja lastevanematele suunatud
mess, mis toimub veebikeskkonnas ja eesmärgiks on tutvustatakse erinevaid vaba aja
sisustamise võimalusi Tallinnas. Külastajatel on võimalik läbi veebikeskkonna otse
suhelda teenuse pakkujatega;
 noorte tänavakultuurifestival 2020 – noortele suunatud festival, mille raames toimuvad
erinevad võistlused (tänavatants, rula, jalgpall jne), esinemised ning avatud töötoad.
Festivali eesmärgiks on anda noortele võimalus enda oskuseid näidata ja ennast proovile
panna erinevatel spordialadel ning tutvustada noortele võimalusi vaba aja aktiivseks
sisustamiseks;
 noorte online-mess töömess „Suveks tööle“ – mess on suunatud 13–18-aastasele
noortele, kes soovivad saada esmast töökogemust, veeta tegus suvi töö- või
praktikakohal ning saada töömaailmast targemaks. Mess toimub veebikeskkonnas ja
annab võimaluse tutvuda alaealistele suunatud tööpakkumistega ning suhelda läbi
veebikeskkonna tööandjatega. Messi ajal toimuvad noortele suunatud veebinarid ja
videoülekanded, kus räägitakse noorte tööõigusest, jagatakse tööandjate soovitusi
noorele tööotsijale ja näpunäiteid kandideerimiseks ning CV koostamiseks;
 programm „Ettevõtlikkuspädevus ja tulevikuoskused“ – eesmärgiks on suurendada
noorte ettevõtlikkuspädevust. Toetada noorte tööturule sisenemist ja ettevõtlikuks
olemist vabatahtliku töö, omaalgatuste toetamise, noortelt noortele tegevuste ja
koolituste kaudu. Eesmärgiks on suurendada noorte ettevõtlikkuspädevust;
 Koolivaheaja programm – ülelinnalised üritused koolivaheaegadel, mille eesmärgiks on
pakkuda noortele võimalust aktiivselt oma vaba aega sisustada.
Tallinna linna noortevolikogu (5 000 €) on Tallinna Linnavolikogu juures tegutsev Tallinna
noortest koosnev nõuandva õigusega osaluskogu, mis esindab Tallinna noorte huve.
Noortevolikogu eesmärgiks on kaitsta noorte huvisid linnas, rääkida kaasa linna noorsootöö
korralduslikes küsimustes, tutvustada noortele demokraatia põhimõtteid, julgustada
kodanikualgatust
ning
kaasata
noori
linnaelu
korraldamist
puudutavatesse
otsustusprotsessidesse. Noortevolikogul on 21 liiget, kes on valitud õpilaste ja üliõpilaste
hulgast ning noorteühingutest.
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Toetused (473 700 €), sh:
Õpilasmaleva (273 700 €) tegevust Tallinna linna lastele ja noortele korraldab Sihtasutus
Õpilasmalev. Tegevus on suunatud 13-18-aastaste noorte töökasvatusele ja võimaldab neile
aktiivset suvepuhkust. Keskmiselt tegutseb õpilasmalevas suve ajal 45-50 malevarühma,
millest üldjuhul pooled on linnasisesed ja pooled linnavälised. Tööd varieeruvad
marjakorjetööde, heakorratööde ja muude abitööde vahel. Lisaks on õpilasmalevas noortele
huvitav kultuuri- ja meelelahutusprogramm. Kavandatav osalejate arv on 1000 noort.
Noorsootööprojekte (106 000 €) teostatakse linna noorsootööd toetavate prioriteetide alusel:
noorte omaalgatuslikud projektid (erinevad loomingulised, noortelt-noortele, harivad,
demokraatiat ja osalust võimaldavad projektid,); linna noorsootöö üldist arengut toetavad
(seminarid, koolitused, konverentsid, võrgustiku koostööprojektid noorsootöö valdkonnas);
erinevaid sihtrühmasid kaasavad (erivajadustega ja teistest rahvustest noorte ning tööotsijate
noorte toetamise projektid); mitteformaalse õppe projektid (täiskasvanutelt noortele), laste- ja
noortesõbraliku linna projektid (pereväärtused ja põlvkondade koos tegutsemine)
Noorteprojekte korraldavaid mittetulundusühinguid ehk potentsiaalseid lepingupartnereid on
70. Planeeritav kasusaajate arv on 100 000.
Noorteühingute (20 000 €) toetamise eesmärk võimaldada neil püsivalt rentida ruume oma töö
korraldamiseks ja organisatsiooni arendamiseks. Potentsiaalseid lepingupartnereid on 14.
Mittetulundusühing SPIN (74 000 €). Toetatakse programmi SPIN, mis on spordil põhinev
ennetusprogramm vähekindlustatud ja riskioludes elavatele noortele vanuses 10-18. Programmi
pikaajaline eesmärk on riskikäitumise vähendamine ning noorte püsimine haridussüsteemis ja
jõudmine tööturule. Toetuse sihtotstarve on Mustamäe, Haabersti, Kesklinna ja Nõmme
linnaosa noorte programmis osalemise toetamine. Programmis töötatakse SPIN-programmi
mudeli järgi, mis tähendab, et nädalas toimub iga grupi noortega kolm sessiooni, millest igaühe
kestvus on 1,5 tundi. Sessioonid toimuvad 40-44 nädalat aastas ning jaotuvad
jalgpallisessioonideks ning eluks vajalikke sotsiaalseid ja enesejuhtimise oskusi arendavateks
sessioonideks. Sihtotstarbeline toetus sisaldab treenerite ja abitreenerite töötasu, sessioonide
elluviimiseks kasutatava taristu rendikulu, varustust treeningute läbiviimiseks, mõju hindamise
läbiviimist ja programmi koordineerimisega seotuid kulusid. Grupid komplekteeritakse
koostöös koolide ja linnaosavalitsustega. Planeeritav kasusaajate arv on 150.

3.6.3

NEET noorte tugiteenused

152 166

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet võitis Eesti Noorsootöö Keskuse poolt välja kuulutatud
riigihanke „Raskemates oludes noorte (NEET noorte) jaoks tugimeetmete käivitamine ja
rakendamine“. Tugimeetmete rakendamise eesmärgiks on osutada koostöös noorsootöö
asutustega mittetöötavatele ja mitteõppivatele noortele sellist tegevust ja tuge, mis toetavad
nende naasmist õpingutesse või tööle. Tegevused on plaanitud kolmeks aastaks (2019 – 2021)
ning hanke kogumaksumus on 456 500 €. Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri
kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondi
kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse
parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.
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3.7

Sotsiaalhoolekanne

SOTSIAALHOOLEKANNE

Puuetega inimeste
hoolekanne

Eakate hoolekanne

Kodutute öömaja- ja
varjupaigateenused

Päevakeskuse teenused

Asendushooldusteenus

Supiköögiteenused

Õigusalane nõustamine

Koduteenused

Käitumishäiretega laste
rehabilitatsiooniteenus

Lastelaagrite
sotsiaaltuusikute
linnaosalus

Toimetulekut soodustavad
teenused

Vältimatu sotsiaalabi

Sotsiaaleluaseme teenus

Raske ja sügava puudega
laste tugiisikuteenus

Lastekaitse
arendustegevused
võrgustikuga

Noortekodu teenus

Kriisiabi

Sotsiaalmajutusüksused

Raske ja sügava puudega
laste hoiukoduteenus

Laste päevakeskuse
teenused (Lasnamäe
Lastekeskus ja Nõmme
Vaba Aja Keskus)

Viipekeeleteenus

Ööpäevane üldhoolduse
teenus

Isikliku abistaja teenused

Töö- ja rakenduskeskuse
teenused

Eaka inimese perekonda
toetavad teenused

Perekeskuse teenused

Laste ja emad lastega
turvakoduteenused

Nõustamisteenused

Päevategevus ja -hoid

Sotsiaalvalve teenus

Perekonda toetavad
teenused

Puudega inimese
perekonda toetavad
teenused

Teenused psüühiliste
erivajadustega inimestele

Eakate päevakeskuste
haldamine

Omastehooldaja
asendusteenus

Perekonda toetavad
teenused

Puudega laste päevahoid
koolivaheajal
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Toimetulekuraskustes
isikute hoolekanne

Sotsiaalselt tundlike
sihtgruppide
rehabilitatsiooniteenused

Sotsiaaltransporditeenus

Rehabilitatsiooniteenused

Muude kriisirühmade
hoolekanne

Laste hoolekanne

Lastekaitse korralduslikud
meetmed

Asendus- ja
järelhooldusteenused

Sotsiaalhoolekande valdkond hõlmab tootegruppe ja muid eelarvepositsioone Sotsiaal- ja
Tervishoiuameti, Linnavaraameti ning linnaosa valitsuste haldusalades.

3.7.1 Puuetega isikute hoolekanne
3.7.1.1

Toode: sotsiaaltransporditeenus (a)

1 695 920

Toote üldeesmärk
Võimaldada puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada
enda vajadustele vastavat sõidukit sõitmiseks tema toimetulekuks vajalikesse sihtkohtadesse.
Tegevuse kirjeldus
Tulenevalt sotsiaalhoolekande seaduse §38 on sotsiaaltransporditeenus kohaliku omavalitsuse
üksuse poolt korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on võimaldada „Puuetega inimeste
sotsiaaltoetuste seaduse“ §2 lõike 1 tähenduses puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või
ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või
õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks. Sotsiaalhoolekande seaduse §39 ja
40 alusel reguleeritakse nõudeid teenuseosutajatele ning tasu võtmist juhuveo ja invatakso
teenuse osutamise eest.
2019. aastal muutus sotsiaaltransporditeenuse korraldus ja kehtib Tallinna Linnavolikogu 07.
septembri 2017 määrus nr 16 „Sotsiaaltransporditeenuse kord“, mis reguleerib
sotsiaaltransporditeenuse taotlemist, määramist ja selle eest tasumist; määrab kindlaks isikud,
kellel on õigus teenust kasutada ning kehtestab nõuded teenusele ja teenuse osutajale. Tallinnas
on võimalik taksoteenust osta tunduvalt odavamalt ja puudub sisuline põhjendus, miks osaliselt
tasuda taksoteenuse eest nende isikute puhul, kellel puue ei takista kasutamast tavataksot.
Põhjusena ei saa käsitada asjaolu, et sotsiaaltranspordina on teenus isikule odavam. Kui isiku
vajadustele vastab ainult taksoteenus, kuid tema majanduslik olukord ei võimalda tal seda
kasutada, tuleb leida vahendid (maksta toetust), et isikul oleks võimalik kasutada tavataksot,
mitte maksta linnaeelarve vahenditest kinni tavateenusest kallimat teenust. Taksoveoteenus on
kasutajale
osaliselt
tasuline.
Sotsiaalhoolekande
seaduse
§40
lubab
võtta
sotsiaaltransporditeenusena korraldatud taksoveoteenuse eest suuremat tasu kui teenuse
kasutaja peaks maksma tavatakso teenuse eest.
Sotsiaalkindlustusameti andmetel elas Tallinnas 30.09.2019 seisuga 32 865 puudega isikut.
Seisuga 01.01.2019 oli sotsiaaltransporditeenuse kasutajaid Tallinnas kokku 3174 isikut, sh
puuetega inimeste taksoveoteenusel 2424 isikut, lisaks liiniveo- ja juhuveokasutajaid 750
isikut. 2019. aasta I poolaastal on keskmiselt kuus osutatud sotsiaaltransporditeenust
igapäevaste liinivedudena 410 isikule. Kokku viidi isikuid 69 sihtkohta. Juhuvedudena kasutas
teenust 356 inimest sõiduks taastusravile, tervishoiu- ja rehabilitatsiooniasutustesse.
Sotsiaaltransporditeenus jaguneb:
 Liiniveoteenus on teenus, mille puhul puudega inimeste veoks kohandatud sõiduk läbib
Tallinna linna haldusterritooriumil kindlatel kellaaegadel kindla liikumistee. Teenust on
õigus kasutada isikul, kellel on liikumis-, nägemis- või vaimse funktsiooni kõrvalekalle
ja kes vajab teenust regulaarselt tööle, hoolekande- või õppeasutusse sõitmiseks; kes
vajab teenust regulaarselt dialüüsiprotseduurile sõitmiseks.
 Juhuveoteenus on teenus, mille puhul sõidu lähte- ja sihtkoht ning aeg määratakse
kindlaks ja kasutatav sõiduk valitakse teenuse kasutaja vajadusest lähtuvalt.
Juhuveoteenust on õigus kasutada isikul, kellel on liikumis-, nägemis- või vaimse
funktsiooni kõrvalekalle ja kes vajab teenust üksiksõiduks tervishoiu- või
hoolekandeasutusse või avalike teenuste kasutamiseks.
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Taksoveoteenus on teenus, mille puhul liikumise abivahendi vedamiseks kohandatud
sõiduki või tavasõiduki tellib ning lähte- ja sihtkoha ja aja valib teenuse kasutaja.
Taksoveoteenust on õigus kasutada isikul, kellel on Sotsiaalkindlustusamet tuvastanud
raske või sügava puude raskusastme ja kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki
kasutamist ja kes on vähemalt kolmeaastane ja kelle elukohana on rahvastikuregistrisse
kantud Tallinna linn. Taksokaart väljastatakse linnaosa valitsuse otsuse alusel isikutele,
kellel nägemisfunktsiooni täieliku puudumise tõttu omistatud sügava puude raskusaste.
Liiniveo- ja juhuveoteenuseid ning taksoteenust ratastoolibussiga puudega inimestele osutab
linnale kuuluv äriühing Termaki Autopargi AS (leping kehtib kuni 30.06.2024) ja puuetega
inimeste taksoteenust (autoga) AS Tulika Takso (leping kehtib kuni 30.06.2024). Puuetega
inimeste liiniveoteenus on kasutajale tasuta. Juhuveoteenus linna haldusterritooriumil on
teenuse kasutajale tasuta Tallinna Linnavalitsuse määratud arv kordi kalendriaastas
(2019. aastal – 12 sõitu) ja osaliselt tasuline linnavalitsuse määratud arv kordi kalendriaastas
(2019. aastal – 24 sõitu, osalustasuga 2 eurot sõit). Juhuveoteenus linna haldusterritooriumilt
mujal Eestis asuvasse sihtkohta või sealt tagasi on teenuse kasutajale osaliselt tasuline
(osalustasu 13 senti kilomeetrilt). Uue korra alusel ei osutata juhuveo teenust hooldekodusse
viimiseks, vaid transport ööpäevasesse hoolekandeasutusse viimiseks korraldatakse koos
ööpäevases hoolekandeasutuses hooldamise teenusele paigutamisega ning teenuse eest tasub
hoolekandeosakonna taotluse alusel Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.
Puuetega inimeste taksoveoteenuse kuulimiit on 2020. aastal 190 eurot, millele lisandub 25%
kliendi omaosalustasu. Alates 01.07.2019 osutatakse teenust hinnakirja alusel: sõidualustustasu
5,85 eurot, sõidualustamise tasu (kohandatud sõiduk), millest käsundiandja tasub teenuse
osutamise korra eest, kui teenust kasutatakse ratastoolis või kärus istudes 8,70 eurot; kilomeetri
tariif 0,79 eurot päeval ja 0,89 eurot öösel, ajatasu 12 eurot tund.


Mõõdik

Ühik

Teenust saavate isikute osakaal teenuse vajajatest, sh
liiniveo ja juhuveo teenust
taksoteenust autoga ja bussiga

Arvnäitajad
Liiniveo- ja juhuveoteenus
Taksoteenus autoga ja bussiga
Igapäevane liiniveo- ja juhuveoteenus
Liiniveoteenus ratastoolikasutajale (tööle)
Taksoteenus taksokaartide alusel, sh:
ratastoolikasutajad

3.7.1.2

Toode: viipekeeleteenus

%
%

2018

2019

2020

4,2
13,5

4,3
10,3

4,3
4,6

Ühik
€
€
isik/kuus
isik/kuus
isik/kuus

2018
1 404 111
440 893
772
20
2 424

2019
1 085 163
390 257
947
21
2 268

2020
1 206 376
429 544
947
22
1 020

isik/kuus

343

309

360

75 820

Toote üldeesmärk
Tagada kuulmispuudega isikutele maksimaalne osavõtt ühiskonna elust ja juurdepääs avalikele
teenustele Tallinna linnas.
Tegevuse kirjeldus
Viipekeelt kasutavate kuulmispuudega elanike sihtrühma suurus alates 15-st eluaastast on
518 inimest, kes rahvastikuregistri andmetel elavad Tallinnas. 2019. aastal on viipekeele
teenuse nimekirjas 342 teenuse kasutajat, mis võrreldes 2018. aastaga on kasvanud 8 inimese
võrra. 2020. aastal jätkatakse viipekeele teenuse pakkumist kurtidele noortele vanuses 1217 eluaastat. Teenuse tundide maht ühele kliendile on 2020. aastal on 5,40 tundi aastas .
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Tulenevalt ÜRO Puuetega Inimeste Õiguste Konventsiooni artikkel 9-st, tuleb luua puuetega
inimestele võimalused iseseisvaks eluks ja täielikuks osalemiseks kõigis eluvaldkondades,
tagades neile juurdepääsu muuhulgas teabele ja suhtlemisele, st viipekeele tõlketeenuse
tagamine inimväärikust austavas mahus.
Teenus hõlmab:
 viipekeele tõlketeenust isiklikus asjaajamises avalikes asutustes (nn olmetõlge);
 grupiviisilist teenindamist konverentsidel, seminaridel, kursustel (soovitavalt rohkem
kui 3 inimest grupis), teatrietendustel, perekondlikel sündmustel, avalikel üritustel jms.
Teenust koordineerib mittetulundusühing Eesti Kurtide Liit, kellel on sõlmitud kokkulepe
monopoolses seisundis oleva viipekeele tõlketeenuse osutaja Viipekeeletõlkide OÜ-ga.
Mõõdik
Teenust saavate isikute osakaal teenuse kasutajatest

Arvnäitajad
Nimekirjas arvel teenuse kasutajaid
Teenust saavate isikute arv
Teenuse tunnihind
Teenuse maht
Teenuse tundide maht ühele kliendile (aastas)

3.7.1.3

Toode: isikliku abistaja teenused

Ühik
%

2018
25,5

2019
29,9

2020
29,2

Ühik
isik
isik/kuus
€
tundi/aastas
tund

2018
334
85
38,70
1 959
4,49

2019
334
100
41,05
1 847
5,53

2020
342
100
41,05
1 847
5,40

393 708

Toote üldeesmärk
Parandada oma kodus elava sügava ja raske puudega liikumis- või nägemisabivahendit
kasutava täisealise inimese iseseisvat toimetulekut igapäevaelus, võimaldades tal realiseerida
oma sotsiaalset aktiivsust, osaleda õpingutes, huviringide töös ja muudes tegevustes väljaspool
kodu. Tagada tugiisikuteenust vaimupuudega isikutele iseseisvasse ellu astumiseks või ette
valmistamiseks erihoolekandeteenuste kasutamisele.
Tegevuse kirjeldus
Seisuga 30.09.2019 oli Sotsiaalkindlustusameti andmetel puuetega inimeste arv Tallinnas
32 865 inimest, nendest kuulub isikliku abistaja või tugiisiku teenuse saajate sihtrühma
22 091 isikut. Need on isikud, kellel on raske või sügav vaimupuue, psüühikahäire, nägemis-,
liit- või liikumispuue.
Tulenevalt sotsiaalhoolekande seaduse § 3, 9, 14-16 ja 27 lähtutakse sotsiaalhoolekandelise abi
andmisel abimeetmetest, mis on suunatud isiku suutlikkuse suurendamisele korraldada oma elu
võimalikult iseseisvalt. Teenust osutatakse juhtumikorralduse põhimõttel. Isikliku abistaja
teenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on
suurendada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse §2 lõike 1 tähenduses puude tõttu
füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis
eluvaldkondades, vähendades teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust.
Isikliku abistaja teenuse kulude maksmise aluseks on Tallinna Linnavalitsuse 17. novembri
2014 korraldus nr 1777-k „Sotsiaalteenuste nõuded“ p.2.5.
Isikliku abistaja teenuse kasutaja peab olema võimeline korraldama oma asjaajamist ja andma
abistajale ise teenuse osutamiseks vajalikke korraldusi. Isikliku abistaja teenuse vajadust ja
teenuse mahtu hinnatakse tervikliku abivajaduse hindamise käigus, peale seda suunab isiku
elukohajärgne linnaosavalitsus isiku teenust koordineeriva asutuse poole.
Teenust osutavad:
- Põhja-Eesti Pimedate Ühing,
- MTÜ Eesti Iseseisva Elu Keskus,
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-

Eesti Tegevusjuhendajate Liit.

KOKKU, sh
 Isikliku abistaja teenus täiskasvanud nägemispuudega inimestele
 Isikliku abistaja teenus täiskasvanud liikumispuudega inimestele
 Tugiisiku teenus täiskasvanud vaimupuudega inimestele

393 708
154 828
174 357
64 523

1. Isikliku abistaja teenus täiskasvanud nägemispuudega inimestele
Eelarveaasta eesmärgiks on tagada isikliku abistaja teenus 100-le täiskasvanud inimesele kokku
33 475 tunni ulatuses. Teenust osutatakse sügava või raske nägemispuudega täiskasvanutele.
2019. aastal on tasu isiklikule abistajale 4,30 €/h, teenuse kasutaja omaosalus on 13 senti.
Teenust osutab Põhja-Eesti Pimedate Ühing.
Teenust osutatakse Tallinna linnas:
 ühiskondlike ja tööülesannete täitmisel, haridus-, tervishoiu- ja hoolekandeasutuste
külastamisel, isiklikeks käikudeks ja vaba aja veetmisel;
 nägemispuudega inimestele, kes vajavad abistajat ettelugemisel, kirjutamisel, võõras
või keerulises kohas saatmisel, ümbruskonna kirjeldamisel, abistamisel isiklikes
asjaajamistes ja saatmisel väljaspool kodu.
Teenusele on planeeritud 2020. aastal 154 828 € (33 475 tundi x 4,30 € = 143 943 €, millele
lisaks on planeeritud koordineerimise tasu 10 885 €).
2. Isikliku abistaja teenus täiskasvanud liikumispuudega inimestele
Eelarveaasta eesmärgiks on tagada isikliku abistaja teenus 80-le täiskasvanud liikumispuudega
inimesele kokku 38 190 tunni ulatuses. Teenust osutatakse sügava või raske liikumispuudega
täiskasvanud isikutele. Teenuse koordinaatoriks on MTÜ Eesti Iseseisva Elu Keskus.
Teenust osutatakse Tallinna linnas:
 ühiskondlike ja tööülesannete täitmisel, haridus-, tervishoiu- ja hoolekandeasutuste
külastamisel, isiklikeks käikudeks ja vaba aja veetmisel;
 liikumispuudega inimestele, kes vajavad abistajat ratastooli lükkamisel või muu
liikumisabivahendiga liikumisel, kirjutamisel, lugemisel ja suhtlemisel.
Isikliku abistaja roll on abistada puudega inimest füüsilises mõttes, tööülesandeid jagab ja
protsessi juhiks on puudega inimene ise. Teenusele on planeeritud 2020. aastal 174 357 €
(38 190 tundi x 4,30 € = 164 217 €, millele lisandub koordineerimise tasu 10 140 €).
3. Tugiisiku teenus täiskasvanud vaimupuudega inimestele
Eelarveaasta eesmärgiks on tagada tugiisikuteenus kuni 20-le täiskasvanud raske või mõõduka
vaimupuudega (v.a psüühikahäire) inimesele kogumahus 2 824,5 tundi aastas. Teenust
osutatakse mõõduka või raske vaimupuudega noortele iseseisva elu toetamiseks ja
erihoolekandeteenuste kättesaadavuse soodustamiseks. Teenuse koordinaatoriks on Eesti
Tegevusjuhendajate Liit.
Teenust osutatakse Tallinna linnas ja see sisaldab kliendi jõustamist ja juhendamist igapäevaelu
toiminguteks vajalike oskuste ning harjumuste kujundamisel ja säilitamisel (sh
majapidamistöödes ja igapäevaelu korraldamisel).
Tugiisiku ülesandeks on valmistada täiskasvanud raske või mõõduka vaimupuudega isik ette
erihoolekandeteenuste kasutamiseks või iseseisvasse ellu astumiseks. Tugiisiku teenuse puhul
on abistamisprotsessi juhiks tugiisik, kes tegutseb konkreetse tegevusplaani alusel. Kuna
tugiisik peab olema vähemalt keskharidusega inimene, kellel on kokkupuuteid
sotsiaalvaldkonnaga, siis on tugiisiku teenuse tunnihinnaks 6,90 € (tööjõuturu tingimustes välja
kujunenud hind). Teenusele on planeeritud 2020. aastal 64 523 € (5 648 tundi x 10 € =
56 480 €, millele lisandub koordineerimise tasu 8 043 €).
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Mõõdik
Teenust saavate isikute osakaal sihtgrupis

Arvnäitajad
Teenust saavate isikute arv kokku, sh
nägemispuudega isikuid
liikumispuudega isikuid
vaimupuudega isikuid
Teenuse tunnihind:
nägemispuudega isikute isikliku abistaja teenus
liikumispuudega isikute isikliku abistaja teenus
vaimupuudega isikute tugiisiku teenus
Teenuse tundide maht kokku, sh
nägemispuudega isikutele
liikumispuudega isikutele
vaimupuudega isikutele

3.7.1.4

Ühik
%

2018
1,19

2019
0,84

2020
0,89

Ühik
isik
isik
isik
isik

2018
181
93
78
10

2019
186
96
80
10

2020
196
96
80
20

€/h
€/h
€/h
tundi/aastas
tundi/aastas
tundi/aastas
tundi/aastas

3,70
3,70
6,90
61 173
29 333
34 638
1 870

4,17
4,17
6,90
71 591
33 475
38 190
2 835

4,17
4,17
10,00
71 591
33 475
38 190
5 648

Toode: töö- ja rakenduskeskuse teenused

196 870

Toote üldeesmärk
Toetada nägemispuudega ja psüühiliste erivajadustega inimesi, kes ei ole võimelised töötama
avatud tööturul või tavatöökeskkonnas ning vajavad juhendamist, psühholoogilist tuge ja
kohandatud töökeskkonda.
Tegevuse kirjeldus
Sotsiaalhoolekande seaduse §91 alusel tagatakse psüühikahäirega isikutele töötamise toetamise
teenus, mille raames abivajajat juhendatakse ja nõustatakse, et parandada iseseisvat
toimetulekut ja elukvaliteeti tema võimetele sobiva töö otsimise ning töötamise ajal. Laiemale
sihtgrupile, sh nägemispuudega inimestele tagatakse pikaajaline kaitstud töö teenus, mille
raames abivajajat juhendatakse ja nõustatakse sobiliku võimetekohase töö leidmisel, et
iseseisvalt paremini toime tulla. Tuginedes sotsiaalhoolekande seaduse §14 ja §89 sätestatule
toetatakse Tallinna linnaeelarvest puuetega inimestele suunatud töö- ja tegevuskeskuste
kommunaalkulude tasumist ja teenuse osutamiseks vajalikke abitegevusi, mis on seotud tööelus
osalemisega.
Psüühilise erivajadusega tööealisi isikuid (psüühikahäire ja vaimupuue) on
Sotsiaalkindlustusameti andmetel 01.01.2019 seisuga Tallinnas 4 523, nendest töötamisega
seotud riiklikke teenuseid saab Tallinnas ligi 250 psüühikahäirega isikut ning erihoolekande
teenusele saamise järjekorras on Harjumaal 62, sh Tallinnas 52 psüühikahäirega isikut.
Sotsiaalministeeriumi poolt puuetega inimeste arvu kajastavate statistiliste näitajate kohaselt on
Tallinnas 650 nägemispuudega isikut, kuid hinnanguliselt (kaasuva haigusena) 700-750.
Teenust saavad isikud, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Tallinna linn. Järjepidev
tegevuskeskuste toetamine tagab nende poolt pakutava teenuse kvaliteedi paranemise ning
vajadustele ja nõuetele vastava töökeskkonna. Jätkuvalt vajavad spetsiifilist toetust ning
kohandatud töö- ja tegevuskeskkonda uued pimemassööri kutsetunnistuse saanud isikud, et
alustada töötamist näiteks FIE-na. Pimemassöörid vajavad teatud tööprotsessides juhendamist
ja füüsilist abi tulenevalt nägemispuudega seotud piirangutest (dokumentide vormistamine,
klientide vahendamine, infomaterjali edastamine, aruandluse koostamine, tööruumide
korrashoid jne).
Toode hõlmab:
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igapäevaelu toetamise teenust (kaitstud töökohtade võimaluste loomine,
igapäevategevuste ja ühiskonnaelus osalemise toetamine), eelkõige klientide töise
tegevuse toetamine, kasutades ära nende endi oskusi ja võimeid);
 töötamise toetamise teenust avatud tööturul vähese konkurentsivõimega isikutele;
 tööalast nõustamist, koolitamist ja arendavaid vabaajategevusi nägemispuudega
inimestele;
 puuetega inimeste tegevuskeskuse teenust.
Teenust osutavad:
- Merimetsa Tugikeskus,
- MTÜ Pimedate Töökeskus Hariner,
- Eesti Pimemassööride Ühing,
- Tallinna Puuetega Inimeste Koda;
- Põhja-Eesti Pimedate Ühing.


KOKKU, sh
 Puuetega inimeste kaitstud töö- ja rakenduskeskuse teenused1


Tallinna Puuetega Inimeste Koda

196 870
136 410
60 460

1. Puuetega inimeste kaitstud töö ja rakenduskeskuse teenus
1.1.Tallinnas pakuvad kaitstud töö ja rakenduskeskuse teenust mitmed mittetulundusühingud,
kelle tegevust, sh ruumide kasutamisega seotud kulutusi toetatakse linnaeelarvest. Suurim neist
on Merimetsa Tugikeskus (Akadeemia tee 78), kus osutatakse erihoolekandeteenust
167 Tallinna psüühiliste erivajadustega inimesele. Tugikeskuse kasutuses on 333,4 m² pinda,
et osutada igapäevaelu toetamise teenust, töötamise toetamise teenust ning pikaaegset kaitstud
töö teenust. Merimetsa Tugikeskus tegeleb aktiivselt klientidele jõukohase ja stabiilse töö
tagamisega ning tööoskuste õpetamise ja juhendamisega. Sotsiaalhoolekande seaduse §14 ja
§89 alusel kaetakse Tallinna linna eelarvest 167 kliendi tegevuseks vajalike ruumide
ülalpidamiskulud ja abiteenused.
Merimetsa Tugikeskusele nähakse ette 67 406 € (167 klienti x 12 kuud x 33,63 €).
1.2.Kaitstud töö- ja rakenduskeskuse teenust pakub MTÜ Pimedate Töökeskus Hariner (Laki
tn 7), kus võimaldatakse töötada 33 puudega inimesel. Töökeskuse tegevuse eesmärgiks on
puudega, eelkõige nägemispuudega inimeste abistamine oma koha leidmisel ühiskonnas, neile
võimetekohase töö andmine ja tööalane rehabiliteerimine, osalise tööajaga töötamise kõrval
pakutakse klientidele ka sotsiaalnõustamise teenust.
Alates 2016. aastast on võimalik ka nägemispuudega inimestel osaleda Euroopa Sotsiaalfondi
meetme rahastataval pikaaegsel kaitstud töö teenusel, mis eeldab teatud aja jooksul (1-2 aastat)
avatud tööturule liikumist. Paraku on avatud tööturu võimaluste pakkumised nägemispuudega
inimestele minimaalsed. MTÜ Töökeskus Hariner osales 2018. aastal Sotsiaalkindlustusameti
poolt korraldatavas pikaaegse kaitstud töö teenuse hankes, mille kaudu osutatakse teenust
kümnele nägemispuudega inimesele. Et tagada järjepidevust õpitud oskuste kasutamisel on
mittetulundusühing kohandanud oma töökeskkonna kaitstud töö teenuse osutamise
tingimustele vastavalt ja sellest tulenevalt on keskuse tegevus olnud jätkusuutlik ja tulemuslik.
Sotsiaalhoolekande seaduse §14 alusel toetatakse Tallinna linna eelarvest MTÜ Pimedate
Töökeskus Hariner töökeskuse ülalpidamiskulusid ja abiteenuseid.
MTÜ-le Pimedate Töökeskus Hariner nähakse ette 33 003 € (33 klienti x 12 kuud x 83,34 €).
1

Finantseeritakse MTÜ-d Pimedate Töökeskus Hariner, Eesti Pimemassööride Ühingut, Põhja-Eesti Pimedate
Ühingut ja Merimetsa Tugikeskust.
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1.3. Eesti Pimemassööride Ühing (Tondi tn 8a) on kutseorganisatsioon, mis koolitab, nõustab
ja tagab kohandatud töökeskkonna nägemispuudega massööridele ning loob võimalusi
kutsealaseks arenguks. Aastas saab nõustamist, koolitust ja täiendkoolitust ligi
50 nägemispuudega inimest. Seoses massööri kutseoskuse omandanud isikute arvu kasvuga on
jätkuv vajadus abistavatele meetmetele, mis toetavad tööturul püsimist ja iseseisvat
toimetulekut.
Tallinna hoolekande arengukava näeb ette puuetega inimeste töötamise toetamist. Tallinn
toetab osaliselt Eesti Pimemassööride Ühingu ruumide rendi- ja kommunaalkulude tasumist
ning ühe koordinaatori/tegevusjuhendaja tööjõukulusid. Ühingu poolt aastate jooksul tõhus ja
tulemuslik ettevalmistav ja toetav tegevus nägemispuudega inimeste tööellu aitamisel on
võimaldanud nägemispuudega inimestel olla aktiivne ühiskondlikus elus ja endale sissetuleku
tagamisel. Oluline kasutegus on koordinaator/tegevusjuhendaja tegevusel, kes aitab kaasa
iseseisva töökoha loomisel või ettevalmistamisel, dokumentide töötlemisel, töövahendite
hankimisel, klientide otsimisel, jne. Aktiivse juhendamise ja nõustamise abil on
nägemispuudega inimesel võimalus jätkata oma tööelu juba iseseisvamalt ja edaspidi keskusest
eraldiseisvalt.
Eesti Pimemassööride Ühingule nähakse ette 21 601 € (50 klienti x 12 kuud x 36 €).
1.4. Põhja-Eesti Pimedate Ühing on tegutsenud juba 98 aastat. Ühingusse kuulub 400 Tallinnas
elavat nägemispuudega inimest. Ühingu majas (Tondi tn 8a) on aastate jooksul kujunenud välja
nägemispuudega inimeste tegevuskeskus, kus pakutakse pimedatele ja vaegnägijatele
kohandatud tingimustes erinevaid toimetulekut ja aktiivsust soodustavaid tegevusi ja teenuseid.
Põhja-Eesti Pimedate Ühingu tegevuskeskus on Tallinnas ainuke nägemispuudega inimestele
kohandatud ja spetsiifilist juhendamist pakkuv asutus. Keskuses toimuvad pimedate lauatennise
treeningud, tööoskuste õpetamist korraldatakse keraamika- ja kangakudumise töötubades,
kommunikatsiooni parandamiseks kasutatakse aktiivselt vaegnägijatele ja pimedatele
kohandatud programmiga arvutituba jne. Pimedate töökeskuses töötavad juhendajad on
enamuses ka ise vaegnägijad või pimedad ning selle tulemusel on nägemispuudega inimestele
tagatud võimalus osaleda aktiivselt ühiskondlikus elus, olla kaasatud vajaduspõhise tegevuse
arengule ja olla tööga hõivatud. Tegevuskeskuse teenuse kasutajateks saavad olla kõik
Tallinnas elavad nägemispuudega inimesed, st ka need, kes töötavad näiteks Pimedate
Töökeskuses Hariner või Pimemassööride koolituskeskuses, kuid vajavad ka aktiivset,
arendavat ja psühholoogiliselt toetavat vabaajaveetmise võimalust. 2020. aastal toetab linn
tegevuskeskust ühe koordineerija/tegevusjuhendaja tööjõukulude katmisega, mille tulemusel
paraneb nägemispuudega inimestel võimalus osaleda arendavatel vabaajategevustel ja
töölaadsetes tegevustes.
Põhja-Eesti Pimedate Ühingule nähakse ette 14 400 € (palgakulude katteks).
2. Puuetega Inimeste Tegevuskeskus
Puuetega Inimeste Tegevuskeskus (Endla tn 59) on avatud kõigile Tallinna puuetega
inimestele. Tallinna Puuetega Inimeste Kojal on kokku 23 liikmesorganisatsiooni, kes
teostavad keskuses oma organisatsioonide arendustegevust. Keskuses töötavad huvialaringid,
pakutakse vabaaja tegevusi, korraldatakse koolitusi ja infopäevi. Avatud on infotuba ja
internetipunkt, osutatakse sotsiaalnõustamise teenust. 2018. aastal registreeriti keskmiselt 2300
külastust ühes kuus. Puuetega Inimeste Tegevuskeskuse hoone on ligipääsetav ja kohandatud
puuetega inimestele, mis võimaldab ka tööd pakkuda just erivajadusega inimestele.
Puuetega Inimeste Tegevuskeskusele nähakse ette 60 460 € (5 038,4 € x 12 kuud, haldus- ja
personalikulud). Sotsiaal- ja Tervishoiuamet tasub eelpool nimetatud eelarve vahenditest
Puuetega Inimeste Tegevuskeskuse ruumide kommunaalkulude arved ja erakorralised
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remonditööd kokku summas 23 860 €. Tegevuskuludeks (haldus- ja personalikulud) on
arvestatud 36 600 € aastas, mis kantakse tegevuskeskusele üle kui tegevustoetus.
Mõõdik
Teenust saavate isikute osakaal teenuse vajajatest

Arvnäitajad
Arvestuslik sihtrühma suurus, sh
psüühiliste erivajadustega inimeste arv
nägemispuudega inimeste arv
Teenust saavate isikute arv

3.7.1.5

Ühik
%

2018
10,2

2019
10,2

2020
10,2

Ühik
isik
isik
isik
isik

2018
2 500
2 200
300
255

2019
2 500
2 200
300
255

2020
2 500
2 200
300
255

Toode: nõustamisteenused

12 000

Toote üldeesmärk
Puudega inimese ja tema perekonna toetamine.
Tegevuse kirjeldus
Seisuga 01.01.2019 on Sotsiaalkindlustusameti andmetel puuetega isikuid Tallinnas 33 356,
sellest 22 091 on isikud, kellel on raske või sügav psüühikahäire, vaimu-, nägemis-, liikumisvõi liitpuue. Nõustamisteenuseid osutatakse vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 17. novembri
2014 korralduses nr 1777-k „Sotsiaalteenuste nõuded“ kehtestatud nõuetele.
Teenus hõlmab:
 viipekeelset sotsiaalnõustamist viipekeelt emakeelena kasutavatele kuulmispuudega
inimestele;
 kogemusnõustamist nägemispuudega inimestele;
 psühhosotsiaalset nõustamist nägemis- ja nägemisliitpuudega inimestele ning
võrgustikuliikmetele;
 psühhosotsiaalset nõustamist erivajadustega (intellektipuudega) noortele.
Nõustamisteenust osutatakse individuaalselt ja grupiviisiliselt. Teenust osutavad vastava eriala
spetsialistid (psühholoogid, kogemusnõustajate koolituse läbinud inimesed, puuetega inimeste
ühingute vastavad spetsialistid). Teenuse eesmärgiks on tuua järjest rohkem inimesi kodudest
välja. Teenuse osutamisel lähtutakse Eesti Vabariigi invapoliitika üldkontseptsioonist
„Puuetega inimestele võrdsete võimaluste loomise standardreeglid“ ning Puuetega inimeste
õiguste konventsioonist.
Teenust osutavad:
 Eesti Kurtide Liit,
 Eesti Pimekurtide Tugiliit,
 Põhja-Eesti Pimedate Ühing.
2020. aastal kavandatakse osutada teenust järgmiselt:
 sotsiaalnõustamine kurtidele – 500 tundi;
 kogemusnõustamise teenus nägemispuudega inimestele koos supervisiooniga –
155 tundi;
 pimekurtide, liitpuudega pimekurtide ja pimedate inimeste nõustamine – 100 tundi;
 psühhosotsiaalne nõustamine 50 nägemispuudega inimesele;
 psühhosotsiaalset nõustamist erivajadustega (intellektipuudega) noortele – 200 tundi.
Mõõdik
Teenust saavate isikute osakaal teenuse vajajatest
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Ühik
%

2018
2,6

2019
1,8

2020
1,8

Arvnäitajad
Teenust saavate isikute arv
Teenuste maht
Keskmine tunni maksumus

3.7.1.6

Ühik
isik
tundi/aastas
€

Toode: päevategevus ja -hoid

2018
400
751
16

2019
400
780
16

2020
400
780
16

3 467 349

Toote üldeesmärk
Pakkuda päevast hoidu kodus elavale raske või sügava psüühikahäirega või vaimupuudega
isikule tavapärasele võimalikult sarnases keskkonnas, parandada või säilitada tema
võimetekohast osalus- ja tegevusvõimet ning leevendada toimetulekuraskusi.
Intervallhoiuteenuse raames pakkuda täisealisele sügava vaimupuudega kodus elavale isikule
ajaliselt piiratud perioodil ööpäevaringset hooldusteenust hoolekandeasutuses vähendamaks
pereliikmete hoolduskoormust.
Tegevuse kirjeldus
Psüühiliste erivajadustega isikuid (psüühikahäire ja vaimupuue) oli seisuga 01.01.2019
Tallinnas 5 274. Tallinnas saab 2019. aastal erinevate asutuste poolt riiklikult rahastatavaid
erihoolekandeteenuseid ligi 860 inimest, millest 2020. aastal planeerib Tallinn toetada ligi 450
psüühikahäirega isiku päevategevust.
Raske, sügava ja keskmise vaimu- ja/või liitpuudega täiskasvanud inimeste ning laste
päevahoiuteenus on toimetulekut ning arendavaid tegevusi sisaldav päevane teenus. Päevahoiu
tegevuse raames osutatakse ka riikliku erihoolekande teenust – igapäevaelu toetamise teenust,
mille tegevuskulud katab Sotsiaalkindlustusamet riigieelarvest ning sotsiaalhoolekande
seaduse §89 alusel on kohaliku omavalitsuse üksus kohustatud tagama teenuseosutaja kasutuses
või omandis olevate ruumidega seotud kulude katmise kohaliku omavalitsuse kehtestatud
ulatuses. Igapäevaelu toetamise teenus psüühikahäirega isikutele jaguneb oma spetsiifikalt
kolmeks: päevasel ajal pakutav igapäevaelu toetamise teenus, suure hoolduskoormusega
klientidele majutusega nädalahoiuteenus (maksimaalselt 21 päeva kuus) ning pideva
järelevalve vajadusega autismispektriga klientidele suunatud teenus (vähemalt 120 tundi kuus).
Suure hoolduse ja pideva järelevalvevajadusega klientidele pakutavate teenuste korral on topelt
personali nõue ja spetsiifiliselt kohandatud ruumilahendused. Tallinn on esimene omavalitsus,
kus alustati teenuse osutamist pideva järelevalvevajadusega autismispektriga täisealistele ning
suure hooldus- ja järelevalvevajadusega klientidele. Sügava ja raske vaimupuudega isikute
iseseisva toimetuleku parandamiseks arendatakse erinevaid töölaadseid tegevusi ja õpetatakse
erinevaid tööoskusi, et valmistada neid ette Töötukassa või Sotsiaalkindlustusameti poolt
rahastatava teenuse osutamiseks. Toetavate teenustega päevasel ajal ennetatakse kodus elavate
raske või sügava psüühikahäirega või vaimupuudega isikute sattumist ööpäevaringsele
teenusele.
Teenust osutavad:
- Erivajadustega Inimeste Toetusühing Tugiliisu,
- Sihtasutus Autistika,
- Heaolu ja Taastumise Kool MTÜ,
- MTÜ LaNoor,
- AS Hoolekandeteenused Hea Hoog,
- Tallinna linna hoolekandeasutus Käo Tugikeskus,
- Tallinna linna hoolekandeasutus Tugikeskus Juks.
KOKKU, sh
 Erivajadustega Inimeste Toetusühing Tugiliisu

3 467 349
9 840
113








7 840
1 320
1 500
1 500
1 314 199
2 131 150

Sihtasutus Autistika
Heaolu ja Taastumise Kool MTÜ
MTÜ LaNoor
AS Hoolekandeteenused Hea Hoog
Tallinna Tugikeskus Juks
Käo Tugikeskus

Mõõdik
Teenust saavate isikute osakaal teenuse vajajatest

Ühik
%

2018

2019
55

2020
55

55

1. Erivajadustega Inimeste Toetusühing Tugiliisu
Teenust osutatakse keskmise ja raske vaimupuudega isikutele, kes rahvastikuregistri andmetel
on Tallinna elanikud. Teenust osutab Erivajadustega Inimeste Toetusühing Tugiliisu (Kakumäe
tee 37A), kellele on Sotsiaalkindlustusamet andnud tegevusloa igapäevaelu toetuse teenuse
osutamiseks 90 isikule.
Toetusühingu poolt pakutava igapäevaelu toetamise teenuse eesmärk on teenuse kasutajate
võimalikult iseseisva elu toetamine, avalike teenuste kasutamise õpetamine, avatud tööturul
töötamisele suunamine, õpetamine, juhendamine ja jõustamine erinevates eluvaldkondades.
Teenust osutatakse pealelõunasel ajal ja nädalavahetustel vastavalt kinnitatud kindlale
nädalakavale.
Erivajadustega Inimeste Toetusühingule Tugiliisu nähakse ette 9 840 € (820 € x 12 kuud).
Arvnäitajad
Päevategevusega hõlmatud raske ja keskmise puudega
isikute arv
Vaimupuudega täiskasvanud inimeste päevategevuse
teenuse hind ühele isikule

Ühik
isik
€/aastas

2018
90

2019
90

2020
90
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109,33

109,33

2. Sihtasutus Autistika
Sihtasutus Autistika osutab igapäevaelu toetamise teenust 6 autismispektriga raske ja sügava
puudega täiskasvanule (vanuses 18-30 aastat), kellel esineb äärmuslikku kahjustavat käitumist
(karjumine, peksmine, põgenemine, endasse sulgumine, enese vigastamine jne). Arvestades
nimetatud diagnoosi eripära, vajavad nad spetsiifilist lähenemist ning vajadustele kohandatud
turvalist keskkonda ja pädevat personali. Rühma suuruseks on maksimaalselt 6 klienti ja
3 tegevusjuhendajat. Sihtasutusele on teenuse osutamiseks antud kasutusele ruumid aadressil
Alasi tn 4, kus nende kasutuses on 188,1 m2 pinda. Ruumide kasutamise kulud on ühes kuus
keskmiselt 653 eurot, mis sisaldab ka turvaseadmete hooldusteenust, jooksvat remondikulu ja
korrashoiuteenust.
Sihtasutusele Autistika nähakse ette 7 840 € (653 € x 12 kuud).
Arvnäitajad
Päevategevusega hõlmatud raske ja keskmise puudega
isikute arv
Vaimupuudega täiskasvanud inimeste päevategevuse
teenuse hind ühele isikule

Ühik
isik
€/aastas

2018

2019

2020

6

6

6

1 240

1 306,66

1 306,66

3. Heaolu ja Taastumise Kool MTÜ
Heaolu ja Taastumise Kool MTÜ pakub Tallinnas 35 psüühikahäirega inimesele igapäevaelu
toetamise teenust. Grupitöö ja päevategevuse tarbeks renditakse allüürilepingu alusel MTÜlt Eesti Grupianalüüsi Selts 26 m² suurust ruumi aadressil Tartu mnt 7-5. Ruumi kasutatakse
graafiku alusel individuaal- ja väikerühma töödeks. Igapäevaelu toetamise teenuse raames
pakutakse pikaaegset individuaalset ja kogemustuge. Teenuse raames õpetatakse nägema
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taastumist kui protsessi, mida taastuja ise juhib; kujundatakse isiklikke ja igapäevaelu oskusi
erinevate tegevuste kaudu arvestades terviseseisundit; toetatakse ja juhendatakse suhete
loomisel, säilitamisel ja arendamisel; juhendatakse avalike teenuste kasutamisel,
õppimisvõimaluste leidmisel ja elluviimisel. Ruumi kasutamise kuutasu on 220 €, aastas kokku
2 640 €, mis sisaldab kommunaalkulusid. Päevategevuse, sh igapäevaelu toetamise teenuse
tarbeks toetatakse ruumide kommunaalkulude tasumist 50% ulatuses.
Heaolu ja Taastumise Kool MTÜ-le nähakse ette 1 320 € (110 € x 12 kuud).
Arvnäitajad
Päevategevusega hõlmatud raske ja keskmise puudega
isikute arv
Vaimupuudega täiskasvanud inimeste päevategevuse
teenuse hind ühele isikule

Ühik
isik
€/aastas

2018
35

2019
35

2020
35

37,71

37,71

37,71

4. MTÜ LaNoor
MTÜ LaNoor osutab alates 2017. aastast erihoolekandeteenuseid psüühikahäirega inimesele:
igapäevaelu toetamise teenust, toetatud elamise ja töötamise toetamise teenust. Teenuse
osutamiseks üüritakse Põhja-Tallinna Valitsuselt ruume aadressil Karjamaa tn 18. Igapäevaelu
toetamise teenuse tarbeks kasutatakse hinnanguliselt 125 m² pinda (tegelusruum, saal, köök,
töövahendite ladu). Teenust osutatakse tööpäevadel kella 8.00-18.00. Teenust osutatakse
suuremalt jaolt kliendi emakeeles – vene keeles.
MTÜ-le LaNoor nähakse ette 1 500 € (125 € x 12 kuud).
Arvnäitajad
Päevategevusega hõlmatud raske ja keskmise puudega
isikute arv
Vaimupuudega täiskasvanud inimeste päevategevuse
teenuse hind ühele isikule

Ühik
isik

2018

€/aastas

x

2019
10

2020
10

x

x

150

5. AS Hoolekandeteenused Hea Hoog
AS-is Hoolekandeteenused Hea Hoog osutatakse igapäevaelu toetamise teenust päeva- ja
nädalahoiu vormis, mis ööpäevaringse asendushoolduse alternatiivina võimaldab vähendada
hooldust vajavate inimeste lähedaste hoolduskoormust, toetada nende töötamist ja
ühiskonnaelus osalemist ning pakkuda hooldust vajavatele inimestele nende vajadustele
vastavaid teenuseid. Teenuse saajate sihtgrupiks on rehabilitatsiooniplaanis fikseeritud suures
mahus hooldust, järelevalvet ja kõrvalabi vajavad raske või sügava intellektihäirega täisealised
isikud. Teenust osutatakse aadressil Merimetsa tee 1, kus on teenuse osutamiseks pinda 290 m².
Teenust osutatakse tööpäevade 7.30-17.30. Võimalik on teenust osutada kuni 25 kliendile.
AS-le Hoolekandeteenused Hea Hoog nähakse ette 1 500 € (125 € x 12 kuud).
Arvnäitajad
Päevategevusega hõlmatud raske ja keskmise puudega
isikute arv
Vaimupuudega täiskasvanud inimeste päevategevuse
teenuse hind ühele isikule

Ühik
isik
€/aastas

2018
x

2019
25

2020
25

x

6. Tallinna Tugikeskus Juks
Tallinna Tugikeskus Juks (Kadaka tee 153) tegutseb alates 1994. aastast. Asutus on Tallinna
linna hoolekandeasutus, mille tegevuse peaeesmärgiks on aidata korraldada puuetega inimeste
igapäevaelu toetamist, võimetekohast rakenduslikku tegevust ning arendada loovat ja iseseisvat
toimetulekut. Oluline rõhk on klientidele sobiva keskkonna loomisel, sh ligipääsetavuse
põhimõtteid järgides.
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2020. aastal osutatakse teenuseid 140 kliendile. Teenuse ootel kliendid tulevad kas Laagna,
Tondi või Kadaka Põhikoolist. Tugikeskus Juks tegevusteks on vaimupuudega noorte tööeluks
ettevalmistamine ja kaitstud töökohal tööülesannetega hakkama saamise harjutamine. Teenuse
saajate arv teenuste lõikes (teenuse kohtade arv ei ole seotud isikute arvuga, sest ühel inimesel
on õigus saada üheaegselt mitut riiklikku erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenust aasta
jooksul):
 igapäevaelu toetamise teenusel 120 klienti;
 pikaajalise kaitstud töö teenusel 26 klienti;
 rehabilitatsiooniteenusel 50 klienti;
 töötamise toetamise teenusel 2 klienti;
 arendavate- ja loovtegevuste teenusel 75 klienti;
 kaitstud töö teenusel 50 klienti.
Arvnäitajad
Päevakeskuse teenust kasutavate keskmise ja raske
puudega noorte/täiskasvanute arv
Teenuse hind ühele isikule keskmiselt
Päevategevuse toitlustamine
Toidupäeva maksumus

Ühik
isik

2018
135

2019
140

2020
140

€/aastas
kordi/päevas
€/päevas

8 586,34
2
2,85

8 897,15
2
2,85

9 387,14
2
2,85

7. Käo Tugikeskus
Käo Tugikeskus (Käo tn 53) on hoolekandeasutus, mis tegutseb alates 1996. aastast
päevakeskusena sügava ja raske puudega lastele. Käo Tugikeskusel täitub 2020. aastal
25. tegevusaasta. Tänaseks on Käo Tugikeskusest kujunenud segatüüpi hoolekandeasutus,
mille teenuste valik ja sihtgrupp on muutunud. Keskuses osutatakse päevahoiu- ja muid
sotsiaalhoolekandeteenuseid lastele ja täiskasvanutele ning intervallhoiuteenust
täiskasvanutele. Asutuse tegevuse eesmärgiks on raske ja sügava vaimupuudega ning
liitpuudega inimestele sotsiaalteenuste osutamine ja arendamine. Asutuse põhitegevuseks on
päevahoiuteenuse
osutamine,
rehabilitatsiooniteenuse
osutamine
(sh
rehabilitatsiooniprogrammid), teenuse saajate ea- ja võimetekohastesse toetatud töö
tegevustesse rakendamine/kaasamine, intervallhoiuteenuse osutamine, teenuse saajate
sotsiaalvõrgustiku ja sidusvaldkondades töötavate spetsialistide nõustamine ning koolitamine,
keskuse kompetentsi ja kvaliteedi hoidmine ning tõstmine.
2020. aasta II poolaastast peale Maleva keskuse hoone renoveerimist on valmisolek pakkuda
täiendavalt igapäevaelu toetamise teenust nädalahoiuteenusena 12 voodikohal, mis võimaldab
majutusega teenust osutada 36 kliendile. Nädalahoiuteenuse osutamine eeldab
tegevusjuhendajate töötamist ka öisel ajal ja seega on personali vajadus suurem võrreldes
päevase teenuse osutamisega.
Asutusel on kolm keskust: Lastekeskus (Käo tn 53), Pae keskus (Pae tn 37/Võidujooksu tn 18)
ja Maleva keskus (Maleva tn 16). Lastekeskuses pakutakse päevahoiuteenust lastele vanuses 718 eluaastat, keskuses töötab 6 rühma ja kohti on 38 lapsele. Pae keskus on täiskasvanute
päevakeskus, kus osutatakse teenust 8 rühmas 55 teenuse saajale ja täiskasvanute intervallhoid,
kus pakutakse teenust 5 kohal. Maleva keskus on täiskasvanute päevakeskus, kus töötab
4 rühma ja teenust osutatakse 24 kliendile.
Arvnäitajad
Tugikeskuse teenust saavate raske ja sügava puudega
isikute arv
sellest lapsed
Teenuse hind ühele isikule keskmiselt
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Ühik
isik

2018
118

2019
121

2020
121

isik
€/aastas

36
13 217

36
16 914

32
17 613

Intervallhoiuteenust saavate raske ja sügava puudega
isikute arv
Toitlustamine
Toidupäeva maksumus täiskasvanule
Toidupäeva maksumus lapsele

isik

27

27

32

kordi/päevas
€/päevas
€/päevas

2
3,1
2,5

2
3,1
2,5

2-3
4
2,5

3.7.1.7
Toode: puudega inimese perekonda toetavad teenused
(Sotsiaal- ja Tervishoiuameti haldusala)

6 460

Toote üldeesmärk
Tugiteenuste osutamine erivajadustega inimestele ja nende perekondadele aidates kaasa
kommunikatsiooni oskuste arendamisele ja seeläbi edukamale toimetulekule igapäeva elus.
Tegevuse kirjeldus
Sotsiaalkindlustusameti andmetel oli seisuga 01.01.2019 Tallinnas 104 kuulmispuudega last
vanuses 0-17, kelle vanemad vajavad viipekeele õpetust selleks, et suhelda oma kurdi lapsega
ning 494 nägemispuudega inimest, kes vajavad puudest tingitud takistuste tõttu kohandatud
informatsiooni. Teenust osutatakse lastele, noortele ja täiskasvanutele, kes rahvastikuregistri
andmetel elavad Tallinnas.
Teenus võimaldab:
 viipekeele õppimist võimaldavate materjalide tootmist kuulmispuudega lapsele ja tema
pereliikmetele;
 informatsiooni parema kättesaadavuse tagamiseks nägemispuudega inimestele
osutatakse materjalide skaneerimise ja lugemisteenust.
Teenust osutavad:
- Viipekeele Õpetajate Liit,
- Põhja-Eesti Pimedate Ühing.
Teenuse eesmärgiks on viipekeele õpetamine kuulmispuudega lastele ning nende
pereliikmetele alates algtasemest kuni edasijõudnuteni. Teenuse käigus toodetakse
korduvkasutusega audiofilme, mis on varustatud viipekeele algviibete, tavaheli ja subtiitritega.
Materjal on ligipääsetav, st kättesaadav ööpäevaringselt. Materjal on hea võimalus
individuaalseks õppimiseks. Nimetatud materjalide eesmärgiks on liita kuulmispuudega lapsi
oma perekonnaga. Kommunikatsioonioskuste suurenemine loob aluse headele peresuhetele ja
vastastikusele mõistmisele.
2020. aastal jätkatakse viipekeele õppeks vajalike audio/viipekeelt ja subtiitritega varustatud
õppefilmide tootmist.
Mõõdik
Teenust saavate isikute osakaal teenuse vajajatest

Arvnäitajad
Teenust saavate isikute arv kokku, sh
viipekeele kursustel osalevate lapsevanemate arv
skaneerimis- ja lugemisteenuse kasutajad
Kuulmispuudega laste lähedastele viipekeele õppe hind
ühele isikule

Ühik
%

2018
4,6

2019
5,2

2020
5,6

Ühik
isik
isik
isik
€

2018

2019

2020

3.7.1.8
Toode: teenused psüühiliste erivajadustega
inimestele

92
17
25
4,55

92
17
25
4,55

92
17
25
4,55

1 614 585

Toote üldeesmärk
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Toetada psüühilise erivajadusega inimeste toimetulekut ja vähendada nende pereliikmete
hoolduskoormust.
Tegevuse kirjeldus
Eelarve eelnõu koostamisel lähtutakse prognoosist, et raske psüühikahäiretega inimesi, kes
vajavad toetavaid teenuseid igapäevaeluga toimetulekuks, elab Tallinnas vähemalt 1 200.
Prognoosi aluseks on elanikkonna arv, Sotsiaalkindlustusameti andmed puuet ja/või
töövõimetoetust taotlenud psüühikahäirega isikute arv ning välisuuringutele tuginev prognoos
teenuseid vajavate raske psüühikahäirega isikute arvu kohta. Peale selle lisandub igal aastal
esmasesse psühhoosi haigestunuid Tallinnas keskmiselt 200 inimest, kellest uuringute kohaselt
80% vajavad tuge, et haigusest taastuda ning ära hoida haiguse krooniliseks muutumist. Kuna
asutus on viimastel aastatel suunanud mitmeid tegevusi eesmärgiga teenindada rohkem
esmahaigestunuid, siis amortiseerunud Lõime tn 31a kapitaalremondist kasutusse võtmisega
saab selle sihtgrupi osakaalu asutuse teenuste portfellis oluliselt suurendada.
Toetavate teenuste nõudlus näitab kasvutendentsi, seda peamiselt toetatud elamise ja
igapäevaelu toetamise teenuste osas. Erihoolekandeteenustest on jätkuvalt kõige suurema
nõudlusega majutusega toetatud elamise teenus tugikodudes ja igapäevaelu toetamise teenus
kogukonnas.
Linnaeelarvest rahastatakse tugiisikuteenust nendele klientidele, kes ei vasta riiklike teenuste
saajate nõuetele või ei ole veel saanud riiklikule teenusele suunamist, kokku kuni 55 isikule
aastas. Suurim koormus on psüühikahäirega kliendi nõustamisel haigusteadlikkuse tõstmiseks,
kontakti loomine ja motiveerimine teenusele tulema. Teenust osutatakse rahvastikuregistri
järgselt Tallinna linnas elavatele psüühikahäiretega isikutele.
Teenus hõlmab:
 igapäevaelu toetamise teenust päevakeskustes (igapäevaelu ja sotsiaalsete oskuste
õpetamine ja arendamine, tööoskuste harjutamine, töö- ja tegutsemisvõime arendamine,
töö leidmise toetamine, eneseabigruppide toetamine, loovteraapiliste rühmade
läbiviimine);
 igapäevaelu toetamise teenust juhtumikorralduse meetodil (kliendi toimetuleku
hindamine ja toetamine, kliendi seostamist talle sobivate teenustega ning teenuste
koordineerimine, koostöö teiste teenuste osutajatega ja perekonnaga, haigusega
toimetuleku toetamine);
 töötamise toetamine (iseseisvalt elava või toetatud elamise teenust kasutava inimese
töötamine tavapärastes töösuhetes, töövõtja ja tööandja toetamine);
 toetatud elamise teenust (igapäevaelu oskuste ja iseseisvuse arendamine turvalises
keskkonnas, eluasemeteenuse pakkumine).
Kuna ühel isikul on õigus saada üheaegselt ka mitut riiklikku erihoolekande- või
rehabilitatsiooniteenust, ei ole teenuse kohtade arv seoses isikute arvuga, kellele aasta jooksul
teenuseid osutatakse. Isikute arv ühekordselt, kes 2020. aasta jooksul saavad Tallinna Vaimse
Tervise Keskuses erihoolekandeteenuseid, on prognoositavalt 557 inimest aastas.
Teenust osutab Tallinna linna hoolekandeasutus Tallinna Vaimse Tervise Keskus.
Tallinna Vaimse Tervise Keskus on Tallinna linna segatüüpi hoolekandeasutus, mille
ülesandeks on psüühiliste erivajadustega isikutele sotsiaalteenuste osutamine ja arendamine.
Asutus koosneb seitsmest struktuuriüksusest, mis asuvad Tallinnas järgmistel aadressitel:
Mustamäe tee 50 (administratsioon, rehabilitatsioonimeeskond, kogukonnatöö meeskond,
teraapiakeskus), Õismäe tee 105a (Haabersti klubimaja), Pae tn 19/1 (Lasnamäe
tegevuskeskus), Lõime tn 31a (Pelguranna tugikodu – kapitaalremondis 2020 alguses –
majutusüksus 30 kliendile), Lõime tn 29a (Pelguranna noortemaja – uus üksus, kasutusel alates
aprill 2019 – majutusüksus 30 kliendile), Hooldekodu tee 2/2 (Iru noortemaja – majutusüksus
18 kliendile) ja Peterburi tee 11 (Majutusüksus 7 kliendile).
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Mõõdik
Teenust saavate isikute osakaal sihtgrupist

Arvnäitajad
Teenust saavate isikute arv kuus kokku, sh
toetatud elamise teenust saavate isikute arv
igapäevaelu toetamise teenust saavate isikute arv
töötamise toetamise teenust saavate isikute arv
individuaalset tugiisikuteenust saavate isikute arv

Ühik
%
Ühik
isik/kuus
isik/kuus
isik/kuus
isik/kuus
isik/kuus

2018

2019

2020

35

38

38

2018
480
89
381
38
55

2019
557
96
371
35
55

2020
557
96
371
35
55

3.7.1.9 Toode: rehabilitatsiooniteenused

580 000

Toote üldeesmärk
Toetada psüühilise erivajadusega inimeste toimetulekut ja vähendada nende pereliikmete
hoolduskoormust.
Tegevuse kirjeldus
Sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenused on Sotsiaalkindlustusameti poolt rahastatud
riiklikud
teenused,
mida osutatakse
rehabilitatsiooniplaani,
tegevuskava
või
rehabilitatsiooniprogrammi alusel. Sotsiaalse teenuse korraldus ja suunamine on reguleeritud
sotsiaalhoolekande seaduse §§56 - 69. Tööalane rehabilitatsiooniteenus on isiku tööeluks
ettevalmistamiseks, tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks osutatav tööturuteenus, mis
seisneb sotsiaalhoolekande seaduse §57 alusel kehtestatud rehabiliteerivates tegevustes.
Psüühilise erivajadusega tööealisi isikuid (psüühikahäire ja vaimupuue kokku) on seisuga
01.01.2019 Tallinnas 5057 inimest. Kõigil neil on õigus taotleda rehabilitatsiooniteenuseid kas
läbi Töötukassa või Sotsiaalkindlustusameti, sõltuvalt sellest kas neile on määratud osaline
töövõime või töövõime puudumine. Teenust osutab Tallinna Vaimse Tervise Keskus 313-le
kliendile Sotsiaalkindlustusameti ja 235-le Töötukassa suunamisotsuste alusel. Tööalase
rehabilitatsiooni maksimaalne maksumus isiku kohta aastas on kuni 1800 eurot. Sotsiaalse
rehabilitatsiooni teenuse maksimaalne maksumus isiku kohta aastas on kuni 4300 eurot.
Keskmine teenuse maksumus kliendi kohta on aga alati madalam, kuna enamasti ei vaja
kliendid teenuseid maksimaalses mahus, mis neile määratud on.
2019. aastal alustas Tallinna Vaimse Tervise Keskus sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse
osutamist AS Hoolekandeteenused Valkla Kodu klientidele. Valkla Kodus on majutatud
86 psüühikahäirega inimest.
2019. aasta jooksul saab Tallinna Vaimse Tervise Keskuses rehabilitatsiooniteenuseid vähemalt
548 Tallinnas elavat isikut aastas.
Mõõdik
Teenust saavate isikute osakaal teenuse vajajatest

Arvnäitajad
Teenust saavate isikute arv kokku, sh
sotsiaalne rehabilitatsiooniteenus
tööalane rehabilitatsiooniteenus

Ühik
%
Ühik
isik/aastas
isik/aastas
isik/aastas

2018

2019

2020

11

13

18

2018
565
440
125

2019
635
455
180

2020
888
548
340

3.7.2 Eakate hoolekanne
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3.7.2.1
Toode: ööpäevane üldhoolduse teenus (Sotsiaal- ja
Tervishoiuameti haldusala)

5 807 923

Toote üldeesmärk
Ööpäevase üldhoolduse teenuse eesmärk on tagada terviseseisundi või tegevusvõime piiratuse
tõttu pidevat kõrvalabi, hooldamist, põetamist ja/või järelevalvet vajavatele täisealistele
isikutele teenuse kompleksne osutamine asutuses.
Tegevuse kirjeldus
Eakaid elanikke, kes vajavad ööpäevaringse hooldamise teenust, on hinnanguliselt 2019. aastal
Tallinnas 733. Eelarve eelnõu koostamisel lähtutakse prognoosist, et 2020. aastal on sihtgrupp
samas suurusjärgus.
Üldhooldekodus kindlustatakse isik ööpäevaringse järelevalve, hooldamise ja terviseabiga.
Tagatakse toitlustamine ja vaba aja veetmise võimalused.
Teenust osutavad:
- Tallinna linna hoolekandeasutus Iru Hooldekodu,
- hooldekodud väljaspool Tallinna haldusterritooriumi.
KOKKU, sh
 Iru Hooldekodu
 hooldekodud väljaspool Tallinna

5 807 923
4 038 773
1 769 150

Tallinna linn lähtub hooldust vajavate isikute paigutamisel hooldekodusse konkreetsest
juhtumist. Hooldekodu valikul koostöös linnaosadega võetakse arvesse isiku enda ja lähedaste
soovi ning hooldusvajadust.
Tallinna linn tasub teenuse maksumuse ulatuses, mida ei kata teenust saava isiku makstav
summa ja/või tema ülalpidamiskohustuslase makstav summa. Teenuse eest tasutakse osaliselt
linnaeelarve vahenditest rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas elava täisealise isiku eest,
kui:
 isik vajab terviseseisundi või tegevusvõime piiratuse tõttu pidevat kõrvalabi,
hooldamist, põetamist ja/või järelevalvet;
 isiku abivajadust ei ole võimalik katta teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega;
 isik ning tema abikaasa, täisealised esimese ja teise astme ülenejad ja alanejad
sugulased ei suuda majandusliku olukorra tõttu tasuda teenuse kogu maksumust.
Teenust osutab asutus, kellele Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet on andnud kinnituse selle
isiku teenuse eest osaliselt tasuda.
Tallinna linn lähtub hooldust vajavate isikute paigutamisel hooldekodusse konkreetsest
juhtumist. Hooldekodu valikul koostöös linnaosadega võetakse arvesse isiku enda ja lähedaste
soovi ning hooldusvajadust. Piirangud seab vabade hooldekodu kohtade olemasolu, isiku
tervislik seisund ja eraldatud eelarveliste vahendite maht. Tallinna linna allasutus Iru
Hooldekodu suudab mahutada vähem kui poole teenust vajavatest tallinlastest. Ülejäänud
abivajajatele ostetakse teenust teistest valdavalt väljaspool Tallinna asuvatest hooldekodudest.
Sotsiaal- ja Tervishoiuameti kaudu rahastatakse vajadusel ka transpordi ja saatja tasu inimeste
transportimisel hooldekodudesse väljaspool Tallinna. Iru Hooldekodu pakub
hooldekoduteenust 334 kohal, sellest 80 kohta on täistasulised.
Arvestusega, et linn maksab ühe isiku kohta ca 287,15 € kuus ja 2020. aastal osaleb Tallinna
linn 440 isiku hoolduskulude tasumises teistes Eesti hooldekodudes, planeeritakse 2020. aastal
1 769 150 € (430 isikut x 342,86 € x 12 kuud) isikute suunamiseks teistesse hooldekodudesse.
Mõõdik
Teenust saavate isikute osakaal teenuse vajajatest
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Ühik
%

2018
94,3

2019
92,7

2020
92,7

Arvnäitajad
Ööpäevase üldhoolduse teenuse kohti, sh
Iru Hooldekodus
väljapoole Iru Hooldekodu
Ööpäevase üldhoolduse teenuse koha maksumus Iru
Hooldekodus isiku kohta
Tallinna keskmine osalus ühe isiku puhul väljapool Iru
Hooldekodu
Hooldekodu koha taotlejate arv keskmiselt

Ühik
isik
isik
isik
€/kuus

2018
759
334
425
839,05

2019
759
334
425
896,11

2020
759
334
430
929,16

€/kuus

283,25

331,60

342,86

46

60

60

isik

3.7.2.2
Toode: ööpäevane üldhoolduse teenus (Nõmme
linnaosa)

244 020

Toote üldeesmärk
Tagada üksi elavate eakate isikute, kelle toimetuleku tagamiseks päevahoiu ja
koduhooldusteenustest rakendamisest ei piisa, ööpäevaringne hooldamine üldhooldekodus.
Tegevuse kirjeldus
Eakate hooldamise eesmärgiks Nõmme Sotsiaalmaja pansionaadis on toetada ja parandada
hoolealuste toimetulekut tervise ja elukvaliteedi tõstmise või säilitamise abil. Hoolduse sisu ja
maht oleneb hoolealuse individuaalsetest vajadustest, mis kindlustaksid talle parima võimaliku
elukvaliteedi. Üldhooldekodus kindlustatakse isik ööpäevaringse järelevalvega, meditsiinilise
abiga, vaba aja sisuka veetmise võimalustega ja tervisliku toiduga. Hooldekodusse suunamine
korraldab Nõmme Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande komisjon. Isik ise või tema
ülalpidajad tasuvad osaliselt hoolduskulude eest. Teenust osutab Nõmme Sotsiaalmaja
pansionaat (Pihlaka tn 12).
Arvnäitajad
Ööpäevase üldhoolduse teenuse saajad, sh
eakad
puudega isikud
Ööpäevase üldhoolduse teenuse maksumus isiku kohta

Ühik
isik
isik
isik
€/kuus

3.7.2.3
Toode: eaka inimese perekonda toetavad
teenused

2018
20
12
8
785

2019
20
13
7
941

2020
20
14
6
1017

32 880

Toote üldeesmärk
Tagada dementsuse diagnoosiga liikumisvõimelisele täiskasvanud isikule päevane hooldus,
järelevalve ja toimetulekut toetavad tegevused.
Tegevuse kirjeldus
Rahvastikuregistri andmetel oli seisuga 02.01.2019 Tallinnas elanikke 438 855, kellest
ligikaudu 18% olid eakad. Eestis puudub täpne statistika dementsuse diagnoosiga inimeste
kohta. 2019. aastal on Tallinnas hinnanguliselt 6 400 elanikku, kes tervislikel põhjustel vajavad
päevahoiuteenust. Antud näitaja on tuletatud toetudes Euroopa riikide andmetele, mille alusel
umbes 6-8% üle 65-aastastest on levinud dementsus.
Teenuse sihtgrupiks on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas elavad dementsuse
sündroomiga eakad, kes vajavad päevahoidu. Teenus on eelkõige mõeldud peredele, kes ei saa
eakat üksi koju jätta. Vältimaks vajadust paigutada selline isik hooldekodusse, pakutakse perele
võimalust saada päevase hoolduse teenust päevakeskuses. Teenust osutab AS Lääne-Tallinna
Keskhaigla hooldusravikliinik.
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Mäluhäiretega isikute päevahoid kuulub eaka inimese perekonda toetavate teenuste hulka, mis
on ühtlasi ka alternatiiv hooldekodule. Teenus soodustab eakate inimeste kodus elamist,
võimaldab nende lähedastel jätkata töötamist ja anda neile puhkust. Päevahoiuteenusele suunab
perearst või psühhiaater. Teenuse osutamiseks on vaja kliendi elukohajärgse linnaosa
sotsiaalhoolekande osakonna suunamiskirja.
Teenuse tarbijatele pakutakse lisaks hooldusele arendavaid tegevusi, mälutreeninguid, tegevusi
füüsilise seisundi säilitamiseks, võimalust puhkuseks, toitlustamist. Päevased tegevused
planeeritakse vanuritele individuaalselt, lähtuvalt füüsilise ja vaimse seisundi hindamisest ning
eaka lähedaste soovist. Tegevusterapeut ja –juhendajad abistavad eakat tavatoimingutes ja
nõustavad tema lähedasi, kuidas igapäevaelus paremini toime tulla.
Kliendi omaosalustasu päevahoius on 3,50 eurot ühe päeva kohta. Hind sisaldab teenusel
viibimise ajal tehtavaid lisakulutusi (sidemematerjal, uriinipidamatuse korral hooldusvahendid
jms). Hind ei sisalda toitlustamist ja see tuleb eraldi tellida. Vastavalt lähedaste soovile
toitlustatakse eakaid kuni kolm korda päevas. Kliendi hooldaja korraldab ise igapäevase
transpordi.
Mõõdik
Teenust saavate isikute osakaal teenuse vajajatest

Ühik
%

2018

2019
1

2020
1

1

Arvnäitajad

Ühik
2018
2019
2020
isik
8
5
5*
Hooldusel olevate isikute arv
€/kuus
Teenuse kohamaksumus kuus isiku kohta
305,80
597,81
597,81
*sotsiaalnõuete kohaselt peab olema viie kliendi kohta üks hooldustöötaja või tegevusjuhendaja. Planeeritud
eelarve võimaldabki teenust osutada korraga 5-le inimesele ( ruumid võimaldaks pakkuda teenust 10-le
kliendile).

3.7.2.4

Toode: sotsiaalvalve teenus

177 362

Toote üldeesmärk
Sotsiaalvalve teenuse eesmärk on pakkuda abi olukorras, kui inimene vajab vältimatult
kõrvalabi ja ei ole võimeline iseseisvalt abistajale oma eluruumi ust avama. Teenus aitab tõsta
kodus elavate eakate ja puudega inimeste turvatunnet, samuti tagab abi jõudmise teenuse
kasutajani võimalikult kiiresti.
Tegevuse kirjeldus
2019. aastal on Tallinnas hinnanguliselt 2 000 elanikku, kes tervislikel põhjustel vajavad
sotsiaalvalve teenust. Eelarve eelnõu koostamisel lähtutakse prognoosist, et 2020. aastal
sihtgrupi arv ei muutu.
Teenuse sihtgrupiks on kodus elavad eakad ja puuetega isikud, kellel oma tervisliku seisundi
tõttu on vaja kõrvalist abi abitusse seisundisse sattumisel. Teenus võimaldab inimestel elada
võimalikult kaua oma kodus, mis on oluliselt odavam kui hooldamine hoolekandeasutuses.
Teenuse osutamiseks paigaldatakse inimese eluruumi häirenupuseadmete komplekt
(hoolekandetelefon ja mobiilne häirenupp), millega on võimalik saada otseühendus
kõnekeskusega ja kutsuda abi. Kõnekeskus edastab väljakutse inimese kontaktisikule. Kui
kontaktisik ei saa väljakutsele reageerida, siis edastatakse väljakutse väljasõidumeeskonnale.
Teenuse kasutamine võimaldab abi kutsuda eelkõige olukordades, kus inimene ei ole võimeline
liikuma ja iseseisvalt oma eluruumi ust avama. Teenuse kasutamise eesmärgiks ei ole tavaliste
koduteenuste ja isikuabiteenuste saamine. Väljakutsete põhjusteks on peamiselt
terviseprobleemid. Teenuse tarbimine on kliendile tasuta, häirenupuga abi kutsumine maksab
kohaliku kõne hinna ja telefonioperaatori testkõnede kulu.
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Teenust osutab ostumenetluse tulemusena sõlmitud käsunduslepingu alusel Meditech Estonia
OÜ (perioodil 01.02.2018-31.01.2020). 2019. aasta I poolaasta jooksul on teenust kasutanud
366 klienti. Pidevalt on teenusel u 300 inimest, kellest 40% on linna koduteenuse kliendid.
Kuus on keskmiselt 12 väljakutset.
Mõõdik

Ühik
%

2018
13,5

2019

Teenust saavate isikute osakaal teenuse vajajatest

Arvnäitajad

Ühik

2018

2019

Teenusel olevate isikute arv
Teenuse maksumus kuus isiku kohta

isik
€/kuus

3.7.2.5

2020
15

15
2020

270

300

300

42,08

42,42

42,42

Toode: eakate päevakeskuste haldamine

16 220

Toote üldeesmärk
Võimaldada eakatele sotsiaalset integratsiooni ja suhtlemist, sisustada nende vaba aega ning
toetada igapäevaeluga toimetulekut. Päevakeskuse tegevused kaasavad eakaid ühiskonnaellu
vastavalt nende võimetele, vajadustele ja soovidele.
Tegevuse kirjeldus
Tallinnas on hinnanguliselt 2 500 eakat elanikku, kes on huvitatud eakatele mõeldud päeva- ja
huvikeskuste pakutavatest tegevustest.
Teenuse raames toimub:
 nõustamine;
 huvitegevus ja suhtlemise võimaldamine;
 toimetuleku soodustamine sotsiaalteenuste (soodushinnaga sauna- ja pesemisteenus,
juuksuriteenus) ja muu abi osutamise kaudu (tasuta kasutatud riided);
 sotsiaalhoolekande- ja sotsiaalkindlustuse alaste õigusaktide tutvustamine, info
edastamine ja teabepäevade korraldamine;
 personali juhitav päevane tegevus.
Teenust osutavad Vanurite Eneseabi ja Nõustamisühing, MTÜ RAAVIS, Tallinna
Pensionäride Ühendus ja MTÜ Looja.
Teenust osutatakse tööpäeviti. Päevakeskused on avatud vähemalt 11 kuud aastas.
Mõõdik
Teenust saavate isikute osakaal teenuse vajajatest

Ühik
%

2018
100

2019
100

2020
100

Arvnäitajad

Ühik

2018

2019

2020

Teenuseid kasutavate isikute arv
Teenuse maksumus ühe isiku kohta

isik
€/kuus

3.7.2.6

Toode: omastehooldaja asendusteenus

2 500

2 500

2 500

6,49

6,49

6,49

110 500

Toote üldeesmärk
Teenuse eesmärk on omastehooldajate hoolduskoormuse vähendamine lühiajalise puhkuse ja
vaba aja võimaldamiseks.
Tegevuse kirjeldus
Omastehooldaja asendusteenus on hooldajaks määratud isikute ja muude suure
hooldusvajadusega isikute hooldajate asendamine hooldustoimingutes. Hooldatav on inimene,
kes oma terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevalt vajab
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hooldaja/omastehooldaja abi, toetust või juhendamist igapäevaeluks vajalike toimingute
sooritamiseks, mis seostuvad enese eest hoolitsemisega. Hooldatava abivajadus võib olla
tingitud ajutisest või püsivast funktsioonihäirest või mitme funktsioonihäire kombinatsioonist.
Seisuga 01.01.2019 on Tallinnas hooldaja määratud 2916 kõrvalabi vajavale isikule. Erinevad
uuringud näitavad, et täiendavat abi vajab nendest umbes 30%. Omastehooldajate
asendusteenust vajavate isikute arv Tallinnas on hinnanguliselt vähemalt 1 000 isikut. Teenuse
sihtgrupp on Tallinna Linnavolikogu 26. augusti 2010 määruse nr 42 „Täisealise isikule
hoolduse seadmise ja hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord“
alusel hooldajaks määratud isikute ja muude, suure hooldusvajadusega isikute hooldajad.
Teenust osutatakse Tallinna linna haldusterritooriumil hooldatava kodus.
Teenust osutab Alfa Hoolekanne OÜ.
Teenuse saamiseks pöördub omastehooldaja teenuseosutaja poole. Teenuseosutaja selgitab
välja teenuse osutamiseks vajalikud üksikasjad, sh algusaeg, tähtaeg, teenuse osutamise koht,
maht jne. Teenus on omastehooldajale ja hooldatavale tasuta. Teenust osutatakse ühele isikule
keskmiselt 3 tundi üks külastuskord (mähkmevahetus, voodi korrastamine, toidu soojendamine,
söömisega seotud toimingud, valmispandud ravimite andmine, järelevalve, suhtlemine),
teenuse osutamise sagedus on keskmiselt kord nädalas. Teenuse osutamine on vajaduspõhine,
kuid mitte igapäevane omastehooldaja asendamine. Perioodil 01.01.-31.07.2019 kasutas
omastehooldaja asendusteenust 52 omastehooldajat.
Mõõdik
Teenust saavate isikute osakaal teenuse vajajatest

Arvnäitajad
Teenust saanud isikute arv
Teenuse maht tundides
Teenuse tunni hind

Ühik
%
Ühik
isik
tundi/aastas
€/tunnis

2018
1

2019
4,6

2020
6,59

2018
69
5 425
10,14

2019
80
6 742
16,39

2020
80
6 742
16,39

3.7.3 Laste hoolekanne
3.7.3.1

Toode: perekeskuse teenused

611 189

Toote üldeesmärk
Perekeskuse teenuste eesmärk on nõustada lapsi ja lapsi kasvatavaid peresid ning osutada
toetavaid sotsiaalteenuseid riskiperedele.
Tegevuse kirjeldus
Eelarve eelnõu koostamisel lähtutakse prognoosist, et 2020. aastal teenindatavate klientide arv
jääb 2019. aasta tasemele.
Teenus hõlmab:
 psühholoogilise nõustamise teenust, sh nõustamist telefoni ja interneti teel;
 toetavat pereteenust;
 lapse vabatahtliku tugiisiku teenust;
 laste päevakeskuse teenust;
 lapsele suhtlemise korraldamist lahuselava vanemaga;
 pereteraapia seansside läbiviimist;
 perelepituse läbiviimist;
 perekeskset aitamistööd;
 autismispektri häirega laste peredele virtuaalsete konsultatsioonide pakkumine.
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Teenust osutab Tallinna linna hallatav asutus Tallinna Perekeskus, mis tegutseb Tallinna
Linnavalitsuse 21. detsembri 2005 määrusega nr 124 kinnitatud põhimääruse alusel. Tallinna
Perekeskus asub aadressil Asula tn 11.
Nõudlus kõikide perekeskuse poolt osutatavate teenuste järele on jätkuvalt suur. Perekeskuses
on kujunenud pidev järjekord tasuta psühholoogilise nõustamise teenusele. 2020. aastal
lisandub Tallinna Perekeskuse teenustesse autismispektri häirega laste perede virtuaalsete
konsultatsioonide pakkumine, samuti tuleb leida võimalus pakkuda supervisiooni oma
lepitusteenust pakkuvatele töötajatele ennetamaks nende läbipõlemist. 2020. aastast muutub
psühholoogilise nõustamise mahu arvestamine – eelarvelist eesmärki määratletakse perede läbi
(varem oli ühikuks isik). Sel moel on võimalik teenuse mahtu kirjeldada täpsemalt, lisaks on
nii asutuse erinevate teenuste mahtude arvestused sarnasel alusel.
Mõõdik
Teenuseid saanud isikute arv
Teenuseid saanud perede arv

Arvnäitajad
Psühholoogilist nõustamist saanud isikuid aastas
Vabatahtlikku tugiisikuteenust saanud laste arv
Perekeskset aitamistööd saanud perede arv
Lahuselava vanemaga läbiviidud kohtumisi
Interneti- ja telefoninõustamine
Laste päevakeskuse töös osalenud laste arv
Perelepituse teenust kasutanud perede arv
Pereteraapia teenust kasutanud perede arv
Virtuaalsete konsultatsioonide arv autismispektri häirega
lapse peredele
*muutus mõõdiku ühik

3.7.3.2

Toode: perekonda toetavad teenused

Ühik
isik
pere

2018
4 470
225

2019
4 870
225

2020
470*
1 275*

Ühik
isik
isik
pere
pere
isik
isik
pere
pere
tk

2018
4 404
32
142
18
258
19
56
51

2019
4 000
30
130
15
420
20
35
135

2020
960*
30
130
15
420
20
35
135
35

364 696

Toote üldeesmärk
Taastada perekonna jõuvarusid, ennetada/ületada kriisiolukordi ja parandada suhteid
perekonnas ning toetada vähekindlustatud perede toimetulekut. Aidata lapsevanemal arendada
efektiivseid toimetulekustrateegiaid, et ennetada ja toime tulla laste käitumisprobleemide ja
arenguküsimustega. Tagada igale Tallinna linna vastsündinule hoolduspakk.
Tegevuse kirjeldus
Lapse heaolu ja tarbimisvõimalused olenevad palju sellest, kui palju on peres raha teenijaid ja
kui palju ülalpeetavaid ehk lapsi ja töötuid. Ühe vanemaga ja lasterikastes peredes kasvavate
laste vaesusrisk on tunduvalt suurem kui neil, kellel on vähe õdesid-vendi. Statistikaameti
andmetel elas 2018. aastal alla 18-aastastest lastest suhtelises vaesuses 15,9% ehk
0,6 protsendipunkti vähem kui aasta varem, samuti langes aastaga laste absoluutse vaesuse
määr. Seega võib eeldada, et ka 2020. aastal jätkub teatud mahus Tallinnas laste vaesust
puudutavate arvnäitajate vähenemine, kuid see info ilmneb aastaid hiljem. Perekonda toetavaid
teenuseid osutatakse isikutele, kes vajavad abi toimetulekul.
Toote „perekonda toetavad teenused“ koosseisus on järgmised tegevused:
 imiku hoolduspakid;
 vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ koolitused;
 psühholoogiline nõustamine;
 ranitsad vähekindlustatud perede lastele;
 transport lastelaagritesse;
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 laste toitlustamine päevakeskustes;
 muud perekonda toetavad teenused.
Antud toote raames planeeritakse tegevused laste vaesuse vähenemisele (sisaldab
meetmeid, mille eesmärk on perede sissetuleku säilitamine ja lapse kasvatamisega seotud
kulude kompenseerimine) ning lapse arengu ja heaolu toetamisele (hõlmab meetmeid, mis
võimaldavad vanemal lapsega koos olemist, lapse osalemist kvaliteetses hoius ja
alushariduses ning lapse õiguste tagamist).
KOKKU, sh
364 696
105 000
 imiku hoolduspakid
61 890
 vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ koolitused
39 680
 psühholoogiline nõustamine
17 481
 ranitsad vähekindlustatud perede lastele
12 500
 transport lastelaagritesse
45 545
 laste toitlustamine päevakeskustes
82 600
 muud perekonda toetavad teenused
Teenust osutatakse Tallinna rahvastikuregistrisse kantud isikutele, kes vajavad abi
perekondlikust olukorrast tulenevalt.
1. Imiku hoolduspakid
Eelarveaasta eesmärgiks on tagada igale Tallinna linna vastsündinule hoolduspakk. Teenust
osutatakse perele, kus mõlemad vanemad on kantud Tallinna elanike registrisse, neist üks on
olnud registris vähemalt aasta. Vastsündinu emale antakse sünnitusmajast lahkumisel imiku
hoolduspakk, milles on 6 nimetust imiku riide- ja pesuesemeid, mähkmete komplekt, vannilina
ja pakend. Toode sisaldab kulutusi pakile ja transpordile sünnitusmajja.
Töötasust kaetakse pakkide väljastamisega tegelevate isikute (1 töötaja AS-is Lääne-Tallinna
Keskhaigla ja 1 töötaja AS-is Ida-Tallinna Keskhaigla) töötasu pakkide väljastamiseks ja
arvestuse pidamiseks.
Imiku hoolduspakkideks nähakse ette 105 000 € (27,63 € x 3800 pakki).
Mõõdik
Teenust saavate isikute osakaal teenuse vajajatest

Arvnäitajad
Imiku hoolduspakkide arv
Imiku hoolduspaki maksumus

Ühik
%

2018
100

2019
100

2020
100

Ühik
tk
€

2018
3 802
26,48

2019
3 800
27,63

2020
3 800
27,63

2. Vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ koolitused
Eelarveaasta eesmärgiks on aidata lapsevanemal arendada efektiivseid toimetulekustrateegiaid,
et ennetada ja toime tulla laste käitumisprobleemide ja arenguküsimustega.
Lastekaitseseaduse §6 lõikest 1 tulenevalt tuleb lapse õiguste ja heaolu tagamiseks ennetada
lapse heaolu ja arengut ohustavaid riske. Ennetamine hõlmab last ohustavate olukordade ja
sündmuste võimalikult varast märkamist ja neile reageerimist, sh lapse arengu- ja
käitumisprobleemide, kasvukeskkonnas esinevate probleemide ja väärkohtlemise tuvastamist
ning lapse heaolu ja arengut soodustavate kaitsetegurite suurendamist. Programmi raames
aidatakse lapsevanematel arendada efektiivseid toimetulekustrateegiaid, pikas perspektiivis on
eesmärk ennetada ja vähendada laste käitumisprobleeme, antisotsiaalset ja agressiivset
käitumist, sõltuvusainete tarvitamist, õigusrikkumisi, haridus- ja tööalast edasijõudmatust jms.
Teenust osutavad Tallinna Laste Turvakeskus (venekeelsed koolitused) ja Tallinna Perekeskus
(eestikeelsed koolitused). Koolituste läbiviimist lisarahastab Tervise Arengu Instituut ja
seetõttu on 2020. aastal võimalik läbi viia 8 Preschool Basic ja 4 Advance koolitust.
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Vanemluskoolitustele
suunatakse
linnaosavalitsuse
sotsiaalhoolekandeosakonna
lastekaitsetöötajate poolt, et tagada meetme raames pakutava abi jõudmine abivajajani, sest
rahaliste vahendite piiratuse tõttu ei ole võimalik koolitusi kõigile huvilistele pakkuda.
„Imelised aastad“ süsteemi kuuluva Preschool Basic alaprogrammi üks lastevanematele
mõeldud koolitustsükkel kestab kokku 16 nädalat ja igal nädalal toimub üks 2-tunnine
grupikohtumine tööpäevade õhtutel või nädalavahetusel. Koolituse toimumise ajal pakutakse
seal osalevatele lapsevanematele ka lapsehoiuteenust ning koolitatavate toitlustamist.
Alaprogrammi Basic koolitused on suunatud 3–8-aastaste laste vanematele. Advance koolitused
on suunatud 3–12-aastaste laste vanematele, kes on läbinud eelnevalt Basic koolituse ja vajavad
probleemidega toimetulekuks jätkukoolitust. Koolitus kestab kokku 10 nädalat ja igal nädalal
toimub üks 2-tunnine grupikohtumine.
Vanemluskoolituste läbiviimiseks nähakse ette 61 890 €.
Mõõdik
Vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ koolituse läbinud
isikute arv, sh
Preschool Basic koolituse läbinute arv
Advance koolituse läbinute arv

Arvnäitajad
Preschool Basic koolituste arv
Advance koolituste arv

Ühik
isik
isik
isik
Ühik
tk
tk

2018
82

2019
112

2020
112

56
28

70
42

70
42

2018

2019
4
2

2020
9
2

8
4

3. Psühholoogiline nõustamine
Eelarveaasta eesmärgiks on aidata kaasa laste ja perede suhte-, kasvatus- ja
käitumisprobleemide lahendamisele ja oletatava psüühilise trauma tagajärgedega
toimetulemisele. Psühholoogilist nõustamist vajavate laste ja nende pereliikmete arv on
hinnanguliselt Tallinnas 4 000 isikut. Teenust osutab Kesklinna Perenõustamiskeskus OÜ, kus
abi osutavad 3 pereterapeuti ja loovterapeut. Ühe vastuvõtu pikkus perele on kuni 1,5 tundi.
Toimuvad juhtumite arutelud koos lastepsühhiaatrist-superviisoriga, lisaks toimuvad
iganädalased co-visioonid teiste psühhoterapeutide ja arstidega. Alla 12-aastaste lastega perede
pöördumise põhjusteks on käitumishäired ja psühhosomaatilised probleemid. Laste vajadustega
mittearvestamine toob sageli kaasa käitumisprobleeme. Eelkõige on rahuldamata laste
emotsionaalsed vajadused nagu vajadus tähelepanu, mõistmise, koosolemise ja tunnustuse
järele. Suureks probleemiks on nii vanemate kui ka laste pidev viibimine digimaailmas.
Noorukite pöördumise peamisteks põhjusteks on jätkuvalt depressiivsus, ärevus,
psühhosomaatilised kaebused, keskendumisraskused. Sageli on noorte pöördumise põhjusteks
ka pereliikmete depressiivsus, vägivaldsed suhted, vanemate lahutus ja sõltuvused.
Ühiskonnas naistevastase vägivalla kui ka perevägivalla suurem teadvustamine on mõjutanud
klientide julgemat pöördumist vägivalla teemadega keskusesse. Jätkuvalt on paljude perearstide
ja pediaatrite poolt suunatud lapsi ja noorukeid, kellel esinesid enurees, enkoprees, unehäired,
erinevad psühhosomaatilised kaebused ja ärevushäired.
Teenust osutatakse nõustamiskeskuses kõikidel tööpäevadel kindlatel kellaaegadel
eelregistreerimisega vastuvõtule. Teenus on kliendile tasuta.
Psühholoogilise nõustamise tagamiseks nähakse ette 39 680 € (41,78 € x 950 tundi).
Mõõdik
Teenust saavate isikute osakaal teenuse vajajatest
Arvnäitajad
Nõustatavaid aastas
Teenuse tundide arv kokku, sh
perede nõustamine pereteraapiana

Ühik
%
Ühik
isik
tund
tund

2018
32,5
2018
1 000
1 100
950

2019
32,5
2019
1 000
1 100
950

2020
32,5
2020
1 000
1 100
950
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internetinõustamine
meeskonnajuhtumite arutelu
Keskmine teenuse hind ühele isikule

tund
tk
€

150
40
41,78

150
70
41,78

150
70
41,78

4. Ranitsad vähekindlustatud perede lastele
Pered, kes saavad igakuist toimetulekutoetust või elavad toimetulekupiiril, kindlustatakse
vajadusel lapse I klassi minekul või õppimise korral algklassis ranitsaga, mis sisaldab vajalikke
õppevahendeid. Koostöös Eesti Punase Risti Tallinna Ühendusega jagati vähekindlustatud
perede lastele 2019. aastal 353 ranitsat (koos vajalike koolitarvetega).
Ranitsate soetamiseks vähekindlustatud perede lastele nähakse ette 17 481 € (48,56 € x 360
ranitsat).
Arvnäitajad
Ranitsat saavate laste osakaal vähekindlustatud perede
lastest Tallinnas
Ranitsat saavate laste arv

Ühik
%
isik

2018
4,6

2019
4,4

358

353

2020
4,5
360

5. Soodustuusikutega laste transport lastelaagritesse
2019. aastal tagati edasi-tagasi tasuta transport kõigile 369 soodustuusikuga Remniku õppe- ja
puhkekeskuse erinevates laagrivahetustes käinud vähekindlustatud perede lapsele. Linna
eelarvest toetatakse 2020. aastal 457 antud sihtgrupi lapse laagrisse sõit. Antud meede tagab
vähekindlustatud perede laste laagrisse jõudmise ja ei koorma liigselt pere eelarvet.
Lastelaagritesse sõiduks nähakse ette 12 500 €.
Arvnäitajad
Lastelaagrisse transporditud vähekindlustatud perede
laste arv

Ühik
isik

2018
375

2019
369

2020
457

6. Laste toitlustamine päevakeskustes
Laste toitlustamine päevakeskustes ja vaesust kannatavatele peredele linnaosavalitsuste kaudu
toidupakkide jagamine on olnud tõhus abimeede. Meetme raames pakuvad laste toitlustamist
päevakeskustes Haabersti Päevakeskus, Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskus, Lasnamäe
Sotsiaalkeskus, Kristiine Tegevuskeskus, Mustamäe Avatud Noorte Keskus ja Tallinna
Perekeskus ning jagatakse toidupakke vähekindlustatud peredele Pirita, Kristiine, Mustamäe,
Nõmme ja Lasnamäe linnaosade valitsustes. 2018. aastal toitlustati kokku 1400 last (keskmiselt
117 last kuus) kogumahus 10 990 toiduportsjonit, lisaks jagati linnaosade kaudu
500 toidupakki. 2020. aastal toetatakse nimetatud sihtgrupi lapsi samas mahus kui 2019. aastal.
Laste toitlustamiseks päevakeskustes nähakse ette 45 545 €.
Arvnäitajad
Päevakeskustes aasta jooksul toitlustatud laste arv
Linnaosade poolt peredele aasta jooksul väljastatud
toidupakkide arv

Ühik
isik
tk

2018
1 434
500

2019
1 400
500

2020
1 400
500

7. Muud perekonda toetavad teenused
Perekonda toetavate teenuste eesmärk on taastada perekonna jõuvarusid, ennetada/ületada
kriisiolukordi ja parandada suhteid perekonnas ning toetada vähekindlustatud perede
toimetulekut. Teenuseid osutatakse isikutele, kes vajavad abi perekondlikust olukorrast
tulenevalt. Perede jõustamiseks rakendatakse erinevaid töövorme, mida ostetakse sisse
erinevatelt koostööpartneritelt. SA-lt Eesti Lastefond tellitakse aktiivsus- ja tähelepanuhäirega
laste vanematele 20 tugirühma kohtumist ning lahutanud ja lahutavatele vanematele
10 tugirühma kohtumist nii eesti kui vene keeles grupitööna. MTÜ-lt Caritas Eesti ostetakse
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nõustamisteenust 274-le väga vara noorelt emaks ja isaks saanutele, mille raames toetatakse
noorte vanemate lapsevanemaks kasvamist ja igapäevast toimetulekut. EELK Perekeskus
pakub tallinlastele psühholoogilist nõustamist, sh tugigruppide kohtumisi peredele.
MTÜ Lastekeskus Tähetorn pakub päevakeskuse teenust Põhja-Tallinna riskiperede lastele.
Oma tegevusega loob lastekeskus Põhja-Tallinna linnaosa lastele tingimused tasakaalustatud
arenguks ja aitab ennetada perekonna toimetulekuraskusi, pakkudes lapsele päevast toetust ja
rakendust ning abi õppetöös.
Muudeks perekonda toetavateks teenusteks nähakse ette 82 600 €.
Mõõdik
Laste suhtelise vaesuse määr Tallinnas

Ühik
%

3.7.3.3
Toode: raske ja sügava puudega laste
tugiisikuteenus

2018
10,1

2019
10,1

2020
10,1

2 894 690

Toote üldeesmärk
Tagada lapsele turvaline ja toetav kasvukeskkond ning toetada iseseisvat toimetulekut koolis
ja lasteaias ning olukordades, kus laps vajab puudest tulenevate sotsiaalsete, majanduslike,
psühholoogiliste või terviseprobleemide tõttu juhendamist, julgustamist ja motiveerimist.
Tegevuse kirjeldus
Tallinna linnas elas Sotsiaalkindlustusameti andmetel seisuga 01.01.2019 kokku 2016 sügava
ja raske puudega last (raske puudega 1775 ja sügava puudega 241) last. Nõudlus
tugiisikuteenuse järele on Tallinnas viimastel aastatel järjekindlalt kasvanud – kui 2016. aastal
sai tugiisikuteenust 226 last, siis 2018. aastal pakuti teenust 342 lapsele. Raske ja sügava
puudega lapse tugiisikuteenust on õigus saada 3–18-aastasel lapsel, kes ei ole võimeline ilma
tugiisikuta käima elukohajärgses lasteaias või koolis. Põhjendatud juhtudel saab tugiisik olla
lapsele toeks ka kodus või terviseasutuses. Statsionaarses õppes või tervislikel näidustustel
muus õppevormis põhiharidust omandava lapse 18-aastaseks saamisel on tal õigus teenust
saada kuni õppeaasta lõpuni. Teenus on mõeldud kõigile, kelle teenusevajadus on hinnatud
kohaliku omavalitsusüksuse lastekaitse spetsialisti poolt.
Tallinna linnas lapsele osutatav tugiisikuteenus hõlmab järgmisi tegevusi:
- arendavad tegevused lapsega;
- vestlused ja arutelud lapsega;
- probleemolukordade lahendamised;
- sotsiaalsete suhete ja kontaktide loomisele ja arendamisele kaasaaitamine;
- osalemine lapse isiklike ja igapäevaelu oskuste arendamisel;
- lapse tööoskuste arendamisele ja tööharjumuse kujundamisele kaasa aitamine;
- lapse aitamine ja motiveerimine õppimisel;
- lapse aitamine suhtlemisel ümbritsevate inimestega;
- lapsele enda eest hoolitsemise õpetamine ja julgustamine igapäevaelus toimetulekuga.
Teenust osutab Tallinna linna hallatav asutus Tallinna Perekeskus.
Riik on perioodiks 2014-2020 läbi Sotsiaalkindlustusameti rakendamas raske ja sügava
puudega lastele suunatud Euroopa Sotsiaalfondi (edaspidi ESF) „Lapsehoiu ja puudega laste
hoolekandeteenuste arendamine hoolduskoormuse vähendamiseks“ toetusmeedet, mille raames
on 2020. aastaks iga raske ja sügava puudega lapse kohta läbi Sotsiaalkindlustusameti aastas
planeeritud teenuste rahastamiseks 4 918 € lapse kohta. 2019. aastal kaetakse ESF vahenditega
83% tugiisikute töötasust. Tallinna linna eelarvest kaetakse tugiisikute puudujääv töötasu koos
tööjõumaksudega ja projekti korralduskulud. ESF vahendite jääk aastateks 2019-2020 on
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1 429 316 eurot ja hankelepingu järgset raha jätkub hinnanguliselt umbes 2020 veebruarini.
Tulenevalt ESF vahendite piiratusest ja pidevalt lisanduvatest teenuse soovijatest, suureneb
2020. aastal märkimisväärselt teenuse rahastamine Tallinna linna eelarvest. Seisuga 01.08.2019
osutati Tallinna Perekeskuses tugiisikuteenust 335 raske ja sügava puudega lapsele ja teenuse
järjekorras oli 92 last.
2020. aastaks eraldatud linnaeelarveliste vahendite eest on Euroopa Sotsiaalfondi ja Tallinna
linna kaasrahastatava projekti raames võimalik teenust pakkuda vähemalt 324 raske või sügava
puudega lapsele.
Mõõdik
Raske ja sügava puudega laste arv Tallinnas
Teenust saavate laste osakaal teenuse vajajatest

Arvnäitajad
Teenust kasutavate laste arv
100% linna rahastatud teenusel olevate laste arv
Euroopa Sotsiaalfondi ja linna kaasrahastatud teenusel
olevate laste arv

Ühik
isik
%

2018
2 118
15,3

2019
2 016
20,14

2020
2 016
20,14

Ühik
isik
isik
isik

2018
324
19
217

2019
324
27
297

2020
324
33
291

3.7.3.4
Toode: raske ja sügava puudega laste
hoiukoduteenus

72 210

Toote üldeesmärk
Tagada lapsele turvaline ja toetav kasvukeskkond.
Tegevuse kirjeldus
Tallinna linnas elas Sotsiaalkindlustusameti andmetel seisuga 01.01.2019 kokku 2016 raske ja
sügava puudega last, kellest raske puudega oli 1775 ja sügava puudega 241 last.
Eelarveaasta eesmärgiks on tagada raske ja sügava puudega lastele lühiajalise- ja pikaajalise
hoiukoduteenuse osutamine. Teenust osutab Tallinna linna hallatav asutus Tallinna Lastekodu,
kus on teenuse osutamiseks 14 kohta. 2020. aastal osutatakse teenust 2019. aastaga võrdses
mahus. 2019. aastal alustati Tallinna Lastekodu imikute ja puuetega laste maja (aadressil
Sõpruse pst 248) renoveerimise projekteerimistöödega ning 2020. aasta teisel poolaastal
alustatakse hoone renoveerimisega.
Mõõdik
Sügava ja raske puudega laste arv Tallinnas

Ühik
isik

2018
2 118

2019
2 016

2020
2 016

Arvnäitajad

Ühik
isik
isik
tk

2018
40
33
7

2019
30
23
7

2020
30
23
7

Teenust kasutanud laste arv
sh lühiajalist hoiukoduteenust
pikaajalist hoiukoduteenust

3.7.3.5

Toode: puudega laste päevahoid koolivaheajal

14 320

Toote üldeesmärk
Puuetega lastele päevahoiu ja tegevuse pakkumine koolivaheaegadel, et võimaldada
pereliikmetel töötada.
Tegevuse kirjeldus
Seisuga 01.01.2019 oli Sotsiaalkindlustusameti andmetel rahvastikuregistri järgselt 2016 raske
ja sügava puudega last, kes vajavad abi tulenevalt puudest. Teenus võimaldab raske ja sügava
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puudega lastele koolivaheaegadel, järgides lapse individuaalseid võimeid ja vajadusi turvalist
keskkonda ja hooldust, tuge või suunamist lihtsamate igapäevaelu kohustuste ja toimingutega
toimetulemisel, abi isiklikes hügieenitoimingutes, arengut toetavaid vabaajategevusi. Teenuse
sihtrühm on sügava või raske liikumis-, nägemis-, kuulmis-, vaimu- või liitpuudega lapsed
vanuses 7-18 eluaastat (kokkuleppel Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga erandkorras noored kuni
24 eluaastani), kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Tallinn ja kes õpivad tavakoolis,
kutsekoolis või puuetega laste koolis ja viibivad koolivaheajal. Eelkõige on teenuse
sihtrühmaks need puuetega lapsed, kelle vanemad töötavad ning kes on koolivaheajal ilma
järelevalveta. Eelpool nimetatud teenuse pakkumine koolivaheaegadel võimaldab
lastevanematel töötada, vähendab perede koormust laste hooldamisel ja annab perele võimaluse
taastumiseks. Koolivaheaja aegne teenus ei ole mõeldud lastele, kes saavad samal ajal teenuseid
Tallinna linna hoolekandeasutustes, v.a juhul kui Tallinna hoolekandeasutus on suletud
puhkuse tõttu. Lapsevanematele rakendatakse omaosalust, mis sisaldab toitlustamise,
hügieenitarvete ja abivahenditega seotud kulude katmist.
Teenus võimaldab erinevaid päeva ja ööpäeva hoidusid koolivaheaegadel, kus laps
kindlustatakse päevase või ööpäevaringse hoolduse ja järelevalvega.
Teenust osutavad:
- MTÜ Meie Lapsed,
- MTÜ Charity Pirital,
- Pirita Vaba Aja Keskus,
- Eesti Pimekurtide Tugiliit,
- Nõmme Vaba Aja Keskus.
Arvnäitajad
Teenust kasutanud laste arv

3.7.3.6
Toode: Laste ja emad lastega
turvakoduteenused

Ühik
isik

2018

2019
40

2020
40

40

1 145 270

Toote üldeesmärk
Tagada turvaline elukeskkond lapsele, kes vajab hooldamist, kaitset, nõustamist ja abi või
emale lastega, kes kogetud füüsilise, vaimse või seksuaalse vägivalla või muu erakorralise
asjaolu tõttu vajavad ajutist eluaset ja abi igapäevaelu korraldamiseks.
Tegevuse kirjeldus
Sotsiaalministeeriumi sotsiaalteenuste ja –toetuste andmeregistri STAR aruandluse järgi viidi
2018. aastal Tallinnas lastekaitsetöötajate poolt läbi 2250 lastega seotud menetlust, neist uusi
juhtumeid oli 627. Tallinnas osutati 2018. aastal turvakoduteenust kokku 295 lapsele. Linnaosa
valitsuste lastekaitsetöötajate poolt eraldati aasta jooksul perekonnast kokku 49 last, kellest otse
turvakoduteenusele paigutati 6 last.
KOKKU, sh
1 145 270
785 213
 Tallinna Laste Turvakeskus
360 057
 Tallinna Lastekodu
Turvakoduteenus on sotsiaalhoolekande seaduse §33 alusel reguleeritud kohaliku omavalitsuse
sotsiaalteenusena. Tallinna linnas hõlmab turvakoduteenus nii laste turvakodu kui ema-lapse
turvakodu teenuseid, mille nõuded on kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse 17.11.2014
korraldusega nr 1777-k „Sotsiaalteenuste nõuded“. Tallinna Laste Turvakeskuse Lilleküla
keskuses ja Männi keskuses (kohti kokku 28, kummaski 14) viibis 2017. aastal teenusel kokku
206 last. Nõmme tee keskuse 4-kohalises turvakoduüksuses noorukitele, keda politseil ei ole
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võimalik koheselt koju saata, või kes on alkoholi või kerges narkootilises joobes, viibis 2018.
aasta jooksul teenusel 49 noort. Enamuse antud teenusel viibinud noortest moodustasid teistest
kohalikest omavalitsustest pärit noored. Tallinna Lastekodu imikute ja puuetega laste majas
asub väikelaste turvakodu, kus osutatakse teenust lastele vanuses 0-4 eluaastat ning kus teenust
osutati 2018. aastal 25 lapsele (kohti 10).
Tallinna Lastekodu ema ja lapse turvakoduteenust kasutas 2018. aastal 85 inimest, kellest 36
olid täiskasvanud. Ema ja lapse turvakoduteenusel viibitakse endiselt pikemaajaliselt, sest
vabade sotsiaalmajutusüksuste kohtade arv linnas on piiratud ning isikuid ei ole antud eelpool
nimetatud teenusele võimalik edasi suunata. Eelarve eelnõu koostamisel lähtutakse prognoosist,
et 2020. aastal nimetatud sihtgruppide arv ei kasva.
Teenust osutatakse kõikidele abivajavatele lastele ja Tallinna rahvastikuregistrisse kantud
lastega emadele või naistele, kes:
 on kogenud füüsilist, vaimset, seksuaalset vägivalda, hülgamist või hooletusse jätmist
(turvakoduteenus lastele);
 kogetud füüsilise, vaimse või seksuaalse vägivalla või muu erakorralise asjaolu tõttu
vajavad ajutist eluaset ja abi igapäevaelu korraldamiseks (turvakoduteenus emadele
lastega).
Teenust osutavad:
- Tallinna Laste Turvakeskuse Lilleküla ja Männi keskused ning Nõmme tee turvakodu
üksus,
- Tallinna Lastekodu (väikelaste turvakodu Mustamäel ning ema ja lapse turvakodu
Nõmmel).
Laste turvakoduteenust osutatakse kõigile lastele sõltumata nende elukohast. Teenus on lastele
ööpäevaringne. Teenuse osutaja peab tagama, et turvakodu rühmas (piir 14 last) on päevasel ja
õhtusel ajal tagatud kahe ning öisel ajal vähemalt ühe kasvatusala töötaja kohalolek. Enamus
lastest, kes viibivad teenusel lühiajaliselt, satub sinna politsei vahendusel. Osutatava teenuse
raames pakutakse lapsele individuaalset nõustamist ja psühholoogilist abi; nõustamist
igapäevaelu kohustustega toimetulemisel; east ja vajadusest tulenevalt hooldamist ning tema
arengu toetamist; sobivaid tingimusi õppimiseks ja toetatakse last õppetöös; vaba aja tegevused.
Laps on teenusel oma elukohajärgse linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonna teadmisel.
Laps võib olla teenusel aja jooksul, mis on vajalik tema edaspidise elu korraldamiseks või kuni
probleemi lahendamiseni. Kuna lapse asenduskodusse, perekonnas hooldamisele paigutamisele
või eestkoste seadmisele eelneb kohtus vanema hooldusõiguste ajutine piiramine või
isikuhooldusõiguse täielik äravõtmine, siis on väga raske hinnata lapse varjupaigas viibimise
ajalist pikkust.
Väikelaste turvakodu teenusele satub aegajalt sünnitusmajast või lastehaiglast väga raske
diagnoosiga lapsi, kelle puhul ei ole neid võimalik paigutada olemasolevale turvakoduteenuse
kohtadele, sest tulenevalt oma väga raskest puudest, vajavad nad pidevat järelevalvet ning
kõrvalabi. Tavaliselt suunatakse haiglatest sellised lapsed teenusele lühikese etteteatamise
tähtajaga ning teenuse osutaja ei saa piisavalt informatsiooni lapse puude ja tema vajaduste
kohta. 2018. aastal loodi Tallinna Lastekodus eraldi valmidus raskete diagnoosidega laste
vastuvõtmiseks, selleks sisustati vajalikud ruumid ning suurendati isikkoosseisu 2 kasvataja
võrra. Tulenevalt 01. jaanuarist 2018 aset leidnud asendushooldusteenuse reformist, suunatakse
nüüdsest
asendushooldusteenusele
õigustatud
väikelapsed
linnaosavalitsuste
lastekaitsetöötajate poolt turvakoduteenuse asemel hoopis hooldusperedesse, millest lähtuvalt
on vähenenud väikelaste turvakoduteenuse kohtade vajadus (2019. aastal kohtade arv vähendati
16-lt 10-le).
Ema-laps turvakoduteenus sisaldab ööpäevaringset varjupaiga pakkumist naistele, last
ootavatele naistele ja emadele lastega, kes kannatavad lähisuhte vägivalla all või on mingil muul
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põhjusel jäänud koduta, on hätta sattunud ja vajavad kaitset, mõistmist, tuge ning nõustamist.
Tallinna Laste Turvakeskuses on abivajajatele 24 kohta ja Tallinna Lastekodus 10 kohta. Ema
ja lapse turvakodu kindlustab ema ja lapsed kõige hädapärasemaga, mis on vajalik laste
hooldamiseks ja kasvatamiseks. Turvakodus nõustatakse emasid, aidatakse lahendada töö ja
eluasemega seotud probleeme ning taastada sotsiaalset võrgustikku, õpetatakse korraldama
oma igapäevaelu. Toiduvalmistamise, pesupesemise jmt eest hoolitsevad emad ise. Ema lastega
võib viibida teenusel kuni muule eluaset andvale teenusele asumiseni või iseseisva
toimetulekuvõime taastumiseni või tekkimiseni. Teenus on ööpäevaringne.
Mõõdik
Turvakoduteenust saanud laste osakaal lastest, kellega
seotult menetleti lastekaitsealaseid juhtumeid

Arvnäitajad
Aasta jooksul turvakoduteenust saanud/vajanud laste arv
sh aasta jooksul laste turvakoduteenust kasutanud
noorukite arv, keda politseil ei olnud võimalik koheselt
koju paigutada või kes olid alkoholi või narkootilises
joobes
Laste varjupaiga kohtade arv, sh
öise turvakoduteenuse kohtade arv alkoholijoobes
alaealistele
Aasta jooksul ema ja lapse turvakodu teenust saanud/
vajanud ema koos lastega arv
Kohti emadele lastega

3.7.3.7
Toode: käitumishäiretega laste
rehabilitatsiooniteenus

Ühik
%

2018
10,9

2019
14,7

2020
12,9

Ühik
isik/aastas
isik/aastas

2018
295
49

2019
350
65

2020
300
55

kohti
kohti

48
4

48
4

48
4

isik

85

160

160

kohti

22

22

22

1 169 609

Toote üldeesmärk
Tagada turvaline keskkond käitumishäiretega koolikohustuslikele lastele, kes vajavad abi
hooldamisel ja kasvatamisel tekkinud puuduste tõttu ning aidata kaasa lapse
resotsialiseerimisele ja antisotsiaalsete käitumisjoonte ning sõltuvuskäitumise vähenemisele.
Tegevuse kirjeldus
Sotsiaalministeeriumi sotsiaalteenuste ja –toetuste andmeregistri STAR aruandluse järgi viidi
2018. aastal Tallinnas lastekaitsetöötajate poolt läbi 2250 lastega seotud menetlust, neist uusi
juhtumeid oli 627. Tallinna Laste Turvakeskuse Nõmme tee keskuses osutati 2017. aastal
käitumishäiretega laste rehabilitatsiooniteenust kokku 82 lapsele (42 tüdrukule ja 40 poisile).
Eelarve koostamisel lähtutakse prognoosist, et 2020. aastal jääb käitumisprobleemsete laste
rehabilitatsiooniteenuse kohtade arv samaks.
Teenus hõlmab:
 individuaalset nõustamist ja psühholoogilist abi;
 motiveerimist ja toimetulekuoskuste õpetamist;
 suhtlemisõpetust ja sotsiaalse võrgustiku taastamist/loomist;
 sobivaid tingimusi õppimiseks ning tuge õppetöös;
 arengut toetavaid vabaajategevusi.
Teenust osutab Tallinna linna hoolekandeasutus Tallinna Laste Turvakeskus, mis paikneb
aadressil Nõmme tee 99, kus on 48 kohta ja see on mõeldud sõltuvusprobleemidega lastele
vanuses 7-17 eluaastat.
Rehabilitatsioonikeskuses pakutakse ööpäevaringset teenust võõrutusravi läbinud
käitumisprobleemsetele sõltuvusprobleemidega lastele ja noortele. Teenuse osutaja peab
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tagama, et igas rühmas on päevasel ja õhtusel ajal kaks ning öisel ajal vähemalt üks kasvatusala
töötaja kohal. Lapsed suunatakse programmi linnaosa lastekaitsetöötaja poolt. Teenuse
osutamise tsükkel algab üldiselt õppeaasta algusest ja kestab kuni õppeaasta lõpuni. Peale
teenuse osutamise lõppemist jääb noor järelnõustamisele, mille kestvus fikseeritakse noorele
koostatud juhtumiplaanis. Noor võib viibida teenusel kuni probleemi lahenemiseni kuid mitte
üle 3 korra. Enneaegselt on võimalik teenus peatada, kui on selge, et noor saab iseseisvalt
hakkama oma igapäevases kasvukeskkonnas, või juhul, kui antud meede noore puhul ei täida
oma eesmärki.
Alates 2018. aastast kaotati ära riigi poolt rahastatavad alaealiste komisjonid ning nende
töökohustused anti üle kohalike omavalitsuste lastekaitsetöötajatele. Lähtuvalt
Lastekaitseseduse § 17 lõige 1 on kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanded lastekaitse
korraldamisel järgmised:
 lapse õigusi ja heaolu tagavate programmide ja projektide väljatöötamine ning nende
rakendamine oma haldusterritooriumil last ohustavate riskide ennetamiseks ja
vähendamiseks;
 abivajavast lapsest teada saamisel viivitamata lapse abivajaduse hindamine ja lapse
abistamiseks meetmete pakkumine.
Seega on seadusega pandid kohalikule omavalitsusele kohustus pakkuda lapsele vajalikke
tugiteenuseid. Toetamaks lastekaitsetöötajaid käivitati Tallinna Laste Turvakeskuses alates
2019. aastast laste ja noorte tugiprogramm, mille raames viiakse läbi individuaal-, pere- ja
grupinõustamisi. Teenust hakkab osutama meeskond, kuhu kuuluvad psühholoogid,
sotsiaalpedagoogid ja –töötajad ning eripedagoog. Teenusele/programmi suunatakse linnaosa
valitsuste sotsiaalhoolekande osakondade suunamiskirjaga. Programmi kestus on 3 kuud, kus
osaleb korraga kuni 15 last. Aastas viiakse läbi kuni 3 programmi, milles osutatakse teenust
kuni 45 lapsele.
Viimastel aastatel on suvisel koolivaheajal üks Nõmme tee keskuse rühmadest avatud lastele,
kelle puhul lastekaitseametnikud ei pea põhjendatuks lapse koju lubamist, sest perel puuduvad
võimalused tema toetamiseks ning on oht, et seetõttu võivad tema antisotsiaalsed
käitumisjooned taastuda. See meede on toiminud edukalt, millest lähtuvalt jätkatakse sellega
ka 2020. aastal.
Mõõdik

Ühik
%

Rehabilitatsiooniteenust saanud laste/noorte osakaal aasta
jooksul menetletud laste juhtumitest

Arvnäitajad
Aasta jooksul lastekaitsealaseid juhtumeid menetletud
laste arv
Kohti rehabilitatsioonikeskuses
Aasta jooksul rehabilitatsiooniteenust saanud
laste/noorte arv
Aasta jooksul toimunud laste ja noorte
tugiprogrammide arv
Aasta jooksul laste ja noorte tugiprogrammis osalenud
laste/noorte arv

2018
3

2020
3,5

Ühik
isik

2018
2 250

2019
2 705

2020
2 705

kohti
isik

48
82

48
96

48
96

tk

0

3

3

isik

0

45

45

3.7.3.8
Toode: lastekaitse arendustegevused
võrgustikuga
Toote üldeesmärk
Toetada linna poolt täiendavalt teenuste osutamisega seotud lisategevusi.
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2019
3,5

16 340

Tegevuse kirjeldus
Antud toote raames viiakse läbi laste ja perede heaolu ümarlaua kohtumisi, parima
lastekaitsetöötaja tunnustusüritusi, võrgustikukoolitusi lastega töötavatele spetsialistidele
(sügiskool) ning korraldatakse asendushooldusteenusel hooldusperes viibivatele lastele
jõulupidu.
Laste ja perede heaolu ümarlaud moodustati 2014. aastal ning see on alaline Tallinna
Linnavalitsuse komisjon linnavalitsuse nõustamiseks laste ja perede heaolu ning laste tervise
kaitse küsimustes. Igal aastal toimub kokku kuni 4 ümarlaua töökoosolekut. Traditsiooniliseks
on muutunud Tallinna linnas parima lastekaitsetöötaja tiitli väljaandmine koos tunnustusega
ning sotsiaalvaldkonna abilinnapea poolt korraldatud lastekaitsetöötajate vastuvõtt
lastekaitsepäeval.
Sotsiaalja
Tervishoiuamet
korraldab
igal
aastal
linnaosa
valitsuste
sotsiaalhoolekandeosakondade lastekaitsetöötajatele ning hallatavate asutuste töötajatele
võrgustikukoolitusi. 2020. aastal korraldatakse üks võrgustikukoolitus lastega töötavatele
spetsialistidele, et ühtlustada lastekaitsetöö korraldust Tallinnas ja toetamaks seda tööd tegevaid
spetsialiste. Samuti jätkatakse asendushooldusteenusel viibivatele Tallinnast pärit hoolduspere
lastele jõulupidu ja hoolduspere vanema tunnustamine.
Arvnäitajad
Laste ja perede ümarlaua koosolekute arv
Lastekaitsetöötajate- ja võrgustikuliikmete koolituste
arv

Ühik
korda/aastas
korda/aastas

2018

2019
4
1

2020
4
1

3.7.3.9
Toode: laste päevakeskuse teenused (Lasnamäe
Linnaosa Valitsus)

4
1

290 388

Toote üldeesmärk
Võimaldada koostöös lapse elukohajärgse linnaosavalitsusega sotsiaalselt ebakindlates oludes
elavate perekondade lastele ajutiselt õppimis-, elamis- ja kasvatustingimusi. Pakkudes lapsele
toetust ja rakendust ning psühholoogilist abi.
Tegevuse kirjeldus
Teenust osutab Lasnamäe Lastekeskus. Lasnamäe Lastekeskus toetab nende laste
sotsialiseerimist, osutab õpiabi ning võimaldab huvialategevust koolivälisel ajal. Lastekeskus
tegutseb õppeperioodil ning vajadusel koolivaheaegadel.
Lasnamäe Lastekeskus on Lasnamäe Linnaosa Valitsuse hallatav asutus alates 01.02.2016.
Asutus tegutseb Tallinna Linnavalitsuse 22. juuni 2016 määrusega nr 31 kinnitatud „Lasnamäe
Lastekeskuse põhimäärus“ alusel. Asutuse põhitegevuseks on 3 teenust: käitumishäiretega laste
rehabilitatsiooniteenus, laste päevakeskuse teenus ja huviringitegevus. Lasnamäe Lastekeskus
pakub laste päevakeskuse teenust esmaspäevast-reedeni kella 10.00-18.00 kuni 45 lapsele ja
käitumishäiretega laste rehabilitatsiooniteenust kuni 36 lapsele. Lisaks on loodud vabaaja
sisustamise võimalus Lasnamäe linnaosa koolikohustuslike lastele ja kohtade olemasolul ka
teiste linnaosade ning kohalike omavalitsuste üksuste koolikohustuslike lastele.
Arvnäitajad
Lasnamäe Lastekeskuse õpilaste arv, sh
laste päevakeskuse teenus (toitlustamisega)
käitumishäiretega laste rehabilitatsiooniteenus
Huviringides osalevate laste arv

Ühik
isik
isik
isik
isik

2018

2019
81
45
36
80

2020
81
45
36
80

81
45
36
80
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3.7.3.10 Toode: laste päevakeskuse teenused (Nõmme
Linnaosa Valitsus)

138 155

Toote üldeesmärk
Ennetada toimetulekuraskusi. Pakkuda lastele ja noortele päevast rakendust.
Tegevuse kirjeldus
Teenus hõlmab vanemliku hoolitsuseta ja/või toimetulekuraskustes perede (lapsed vanuses 715 aastat) nõustamist. Lastele ja peredele pakutakse nõustamist, sotsiaalsete oskuste
arendamist, mängimis- ja suhtlemisvõimalust.
Teenust osutab Nõmme Vaba Aja Keskus. Laste päevakeskuse koosseisus töötab Rahumäe
mängujaam ja päevakeskuse filiaal – puuetega laste ja noorte tegevustuba.
1. Rahumäe mängujaam
Alates 2005. aastast tegutseb Nõmme linnaosas Rahumäe jaamahoones (Pärnu mnt 288b) laste
mängujaam. Rahumäe mängujaama sihtrühm on kuni 17-aastased lapsed. Kuni 6-aastaste laste
puhul on tingimuseks, et mängujaama tegevustest võtab osa ka lapsevanem, kuna mängujaam
ei saa muutuda laste päevahoidu pakkuvaks asutuseks. Mängujaama tegevuse eesmärgiks on
olla lastele tegevuskeskuseks. Mängujaama ruumid on kohandatud ligipääsetavaks ka
liikumispuuetega lastele. Oodatud on kõik, kellel on soov mängida, meisterdada ja tegeleda
loovate tegevustega. Peredel on võimalik saada infot, mis puudutab lapse hooldamistkasvatamist ning Tallinnas pakutavaid teenuseid ja toetusi lastele ning nende peredele.
Mängujaam on avatud septembrist maini (9 kuud) esmaspäevast reedeni. Mängujaamas
korraldatakse töötubasid erinevas vanuses lastele.
2. Laste päevakeskuse filiaal – puuetega laste ja noorte tegevustuba
Laste päevakeskuse eesmärgiks on toetada Nõmme linnaosas elavate lastega perede
toimetulekuvõimet ning pakkuda perekonda toetavaid teenuseid. Päevakeskus pakub lastele
psühhosotsiaalset toetust, abi õppetöös, lõunasööki, sotsiaalsete oskuste arendamist ja vaba aja
veetmise võimalusi. Päevakeskuse sotsiaaltöötajad aitavad luua last ümbritsevat
sotsiaalvõrgustikku ning arendada võrgustikuliikmete vahelist koostööd lapse arengu paremaks
toetamiseks. Koostöös linnaosavalitsusega edendatakse linnaosa noorte riskikäitumise
vähendamisele suunatud ennetuslikku tegevust. Laste päevakeskus töötab aadressil Pihlaka tn 1
ja on avatud september-juuni (10 kuud), lisaks korraldatakse suvel nädalane välilaager.
Erivajadustega laste ja noorte tegevustuba pakub alates seitsmendast eluaastast erivajadustega
lastele ja noortele, kes ei vaja üks-ühele järelevalvet, erihooldamist ning kes oma käitumisega
ei sea ohtu ennast ega teisi, võimalust veeta laupäeviti 3 tundi ühiselt aega koos arendavaid
tegevusi tehes. Tegevustoa eesmärgiks on toetada puudega laste vaimset ja füüsilist arengut läbi
mänguliste ja loovtegevuste, soodustada suhtlemisoskusi, leida sõpru, pakkuda võimalusi olla
koos oma eakaaslastega. Tegevustuba on koht kus koos tegevusjuhendajatega tehakse loov-,
kunsti-, muusika- ja käsitöötegevusi, arendavaid mängulisi ja sportlikke tegevusi ning
toimetulekuõpetust (nt söögivalmistamine, lauakatmine jms.). Erivajadustega laste tegevustuba
töötab aadressil Valdeku tn 13.
Arvnäitajad
Teenuse kasutajaid kuus
Külastatavus kokku

Ühik
laps/kuus
kordi/aastas

2018
120
5 500

2019
120
5 500

2020
370*
5 500

*Metoodika muudatus, alates 2020 aastast loetakse ka Rahumäe mängujaama ning erivajadustega laste
tegevustoa külastajaid teenuse kasutajate hulka.
3.7.3.11

Toode: asendushooldusteenus

Toote üldeesmärk
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1 146 595

Asendushooldusteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille
eesmärk on pika- ja lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste
rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa
elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks
täisealisena.
Tegevuse kirjeldus
Asendushooldusteenus on kohaliku omavalitsuse teenus alates 2018. aastast vastavalt
sotsiaalhoolekande seadusele. Tallinnas elas seisuga 01.01.2019. aastal 87 283 last vanuses 019, kellest viibib asendushooldusel 186 Tallinnast pärit last. Eelarve eelnõu koostamisel lähtuti
prognoosist, et 2020. aastal jääb asendushooldusel viibivate laste arvuks 190. Teenust
osutatakse Tallinna rahvastikuregistrisse kantud vanemliku hoolitsuseta lastele.
Asendushooldusteenuse rahastamine on sotsiaalhoolekande seaduses ette nähtud isiku
rahvastikuregistrijärgse kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvest. Riigi poolt eraldatakse läbi
toetusfondi kohalikele omavalitsustele teenusel viibivate laste rahastamiseks vahendid
koefitsiendi alusel. Alates 2019. aasta toetusfondi vahendite eraldamisel arvestab riik juba
sellega millisel konkreetsel teenusel laps viibib.
Teenus hõlmab hooldamist pere- ja asenduskodus.
Sotsiaal- ja Tervishoiuamet korraldab pere- ja asenduskodus asendushooldusteenuse osutamist
läbi oma hallatava asutuse Tallinna Lastekodu ning koostööpartnerite, kelleks on SOS Eesti
Lasteküla Ühing ja SA Haapsalu Hoolekandekeskus. Kahe viimase koostööpartneriga on
sõlmitud 2018. aasta alguses koostöökokkulepped, mille alusel toimub laste teenusele
suunamine ja teenuse rahastamine. Koostööleppes kokkulepitud hinnad kehtivad seni, kuni
koostööpartner ei ole avaldanud soovi nende muutmiseks. 01.07.2019 seisuga viibis SOS
Lasteküla Eesti Ühingu erinevates teenusekohtades teenusel kokku 31 Tallinnast pärit last ning
SA Haapsalu Hoolekandekeskuses viibis raske ja sügava puudega lastele osutataval
asenduskoduteenusel 3 last.
Teenust osutavad:
- Tallinna Lastekodu;
- SOS Eesti Lasteküla Ühing;
- SA Haapsalu Hoolekandekeskus.
Mõõdik
Asendushooldusel viibivate laste osakaal kogu Tallinna
laste arvust

Arvnäitajad
Asendushooldusel viibivate (kuni 18-aastased) Tallinnast
pärit laste arv
sh asendushooldusel hooldusperes viibivate laste
arv
asendushooldusel pere- ja asenduskodus
viibivate laste arv
Raske ja sügava puudega laste hoiukoduteenust
kasutanud laste arv
sh lühiajaline hoiukoduteenus
pikaajaline hoiukoduteenus

Ühik
%

2018
0,3

2019
0,21

2020
0,21

Ühik
isik

2018
186

2019
182

2020
182

isik

25

28

28

isik

161

154

154

isik

40

30

30

isik
isik

33
7

23
7

23
7

3.7.3.12 Toode: lastelaagrite sotsiaaltuusikute
linnaosalus

17 388

Toote üldeesmärk
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Asendushooldusteenusel viibivatele lastele tegevuse pakkumine suvisel koolivaheajal.
Tegevuse kirjeldus
Lastelaagrite sotsiaaltuusikute linnaosalus näeb ette asendushooldusel viibivatele kooliealiste
laste (7-18 aastased) laagrituusikute katmiseks vahendid, mis eraldatakse last või noort
esindavale linnaosavalitsusele. See tugimeede hõlmab ka hooldusperedes kasvavaid lapsi.
2020. aasta eesmärgiks on tagada 176 lapse laagrituusiku omaosaluse katmine, mis on
võrdväärses mahus 2019. aasta eelarvega. Asendushooldusteenusel viibivate kooliealiste
lastega suvelaagri linnaosaluseks ettenähtud vahendite jääki võib kasutada ka lapsega seotud
tegevusteks muudel koolivaheaegadel.
Mõõdik
Asendushooldusel viibivate laste osakaal kogu Tallinna
laste arvust

Arvnäitajad
Asenduskoduteenusel viibivate Tallinnast pärit laste arv
Kooliealistele asendushooldusel viibivate pere- või
asenduskodu laste arv, kellele võimaldatakse laagris
osalemine suvel

3.7.3.13

Ühik
%

2018
0,3

2019
0,21

2020
0,21

Ühik
isik
isik

2018
186
161

2019
182
176

2020
182
176

Toode: noortekodu teenus

62 166

Toote üldeesmärk
Teenuse eesmärk on aidata iseseisvuda 18-aastasel ja vanemal noorel (kuni 25-aastaseks
saamiseni), kes on elanud turva- või asenduskodus, eestkostja juures või olnud perekonnas
hooldamisel, parandada tema toimetulekuoskusi ning tagada talle elamiseks ja arenemiseks
vajalik turvaline elukeskkond.
Tegevuse kirjeldus
Järelhooldusteenuse, sh noortekodu teenuse eesmärk on asendushoolduselt ja eestkostelt
lahkuva isiku iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine. 2020. aasta eesmärgiks on
osutada noortekodu teenust Tallinna Lastekodu noortekodus täisealisele kuni 21-aastasele
mitteõppivale 7 noorele, kes on elanud turvakodus, eestkostja juures või olnud perekonnas
hooldamisel (korraga kuni 5 noorele). Noortekodu teenusel viibis 2018. aastal kokku 9 noort.
Teenust osutab Tallinna Lastekodu.
Mõõdik
Asendushooldusel viibivate laste/noorte arv
Noortekodu teenuse kohtade arv

Arvnäitajad
Noortekodu teenusel viibinud noorte arv

Ühik
isik
tk

2018
186
6

2019
182
5

2020
182
5

Ühik
isik

2018

2019

2020

9

6

7

3.7.4 Muude kriisirühmade hoolekanne
3.7.4.1
Toode: sotsiaalselt tundlike sihtgruppide
rehabilitatsiooniteenused

215 070

Toote üldeesmärk
Ennetada sotsiaalselt tundlike sihtgruppide sotsiaalset tõrjutust ning soodustada nende isikute
iseseisvat toimetulekut.
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Tegevuse kirjeldus
2019. aastal oli Tallinnas sotsiaalselt tundlike sihtgrupi suurus 1 000 ja neist 300 inimest
soovisid eluviisi muuta. Eelarve eelnõu koostamisel lähtutakse prognoosist, et 2020. aastal jääb
eluviisi muuta soovivate isikute arv samaks (300 isikut) ja sotsiaalselt tundlike sihtgrupi
suuruseks jääb 1 000 inimest, sest lisaks kodututele kuuluvad sihtgruppi ka kinnipidamiskohast
vabanenud, vähekindlustatud, pikaajalised töötud ja heitunud.
Teenus hõlmab:
 päevast rehabilitatsiooniteenust heitunutele, vähekindlustatutele, pikaajalistele töötutele
ja neile kodututele, kes avaldavad soovi ja suudavad endisest eluviisist loobuda;
 toetatud eluasemeteenust koos rehabilitatsiooniga (isikutele, kes on ennast tööle
vormistanud lepingu alusel või kes omavad muud legaalset sissetulekuallikat).
Teenust osutab Tallinna Hoolekande Keskus MTÜ.
Rehabilitatsioonikeskuses toimub aktiivne kodutute, vanglast vabanenud isikute ning
vähekindlustatud inimeste rehabiliteerimine sotsiaalse tõrjutuse ennetamiseks ning isikute
iseseisva toimetuleku soodustamiseks. Rehabilitatsiooniteenust osutatakse Suur-Sõjamäe tn 6a
rehabilitatsioonikeskuses, kus toimub toimetulekuõpe, aktiviseerimine, tööharjumuste
taastamine, abi osutamine tööotsinguil. Keskuses on päevakeskus ja pesemisvõimalus Tallinna
kodututele. Samas osutatakse toetatud eluasemeteenust koos rehabilitatsiooniteenustega.
Vajalik on kodututele saunateenuse osutamise ning riideabi kogumise, ladustamise ja jaotamise
korraldamisega seonduvate kulutuste katmine. Teenuse osutamisel on vajalik turvalisuse
tagamiseks mehitatud turvateenus.
Mõõdik
Teenust saavate isikute osakaal teenuse vajajatest

Arvnäitajad
Päevase rehabilitatsiooni kohti
Toetatud eluasemeteenuse kohti
Teenuse saajate keskmine arv päevas
Keskmine teenuse maksumus isiku kohta

3.7.4.2
Toode: kodutute öömaja- ja
varjupaigateenused1

Ühik
%
Ühik
kohti
kohti
isik/päevas
€/aastas

2018

2019

2020

30

30

30

2018
90
20
120
1 697,71

2019
90
20
120
1 758,92

2020
90
20
120
1 758,92

166 810

Toote üldeesmärk
Osutada öömaja- ja/või varjupaigateenust kõigile isikutele, kes vajavad abi elukoha puudumise
tõttu.
Tegevuse kirjeldus
Tänavakodutuid oli 2019. aastal Tallinna haldusterritooriumil orienteeruvalt 600. Eelarve
eelnõu koostamisel lähtutakse prognoosist, et 2020. aastal jääb nimetatud isikute arv samale
tasemele (600 isikut). Pakutav teenus hõlmab öömajateenust, kus abivajajad saavad pesta ja
magada.
Teenust osutab Tallinna Hoolekande Keskus MTÜ.
Turvalisuse tagamiseks teenuse osutamisel on vajalik mehitatud turvateenus. Teenuse
osutamine on korraldatud aadressil Alasi tn 8, kus tagatakse 60 öömaja kohta ning
külmaperioodil hoitakse uksed avatuna tavapärasest kahe tunni võrra kauem. Öömajateenuse
planeeritav maksumus 2020. aastal on 166 810 € (60 inimest x 7,61 € x 365 ööd).
1

Akadeemia tee 34 resotsialiseerimisüksuse (38 kohta), Kadaka tee 153 resotsialiseerumisüksuse (40 kohta),
Merelahe tn 4 öömaja (26 kohta) ja Mahtra tn 44 resotsialiseerimisüksuse (40 kohta) majutusteenuse
osutamiseks on eelarvelised vahendid ameti hallataval asutusel Tallinna Sotsiaaltöö Keskus
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Mõõdik
Teenust saavate isikute osakaal teenuse vajajatest

Arvnäitajad
Öömaja kohti
Keskmine täituvus
Ühe koha maksumus öömajas

Ühik
%

2018
36,4

2019
36,4

2020
36,4

Ühik
kohti
%
€/öö

2018

2019

2020

60
100
7,10

60
100
7,43

Toode: supiköögiteenused

60
100
7,61

155 050

Toote üldeesmärk
Kindlustada abivajajate toitlustamine supiköökides.
Tegevuse kirjeldus
Tänavakodutuid oli 2019. aastal Tallinna haldusterritooriumil 600. Eelarve eelnõu koostamisel
lähtutakse prognoosist, et 2020. aastal jääb kodutute arv samale tasemele (600 isikut), kuid
sotsiaalselt tundlike sihtgrupi suuruseks jääb kokku 1 000 inimest, sest lisaks kodututele
kuuluvad sihtgruppi ka kinnipidamiskohast vabanenud, vähekindlustatud, töötud ja heitunud
isikud.
Teenus hõlmab abivajajate aastaringset (7 päeva nädalas) toitlustamist supiköökides 1 kord
päevas ja toimetulekuraskustes ning piisavate elatusvahenditeta isikutele toidu valmistamist
ning päevas ühe toiduportsjoni valmistoidu kaasaandmist abivajaja nõusse (5 päeva nädalas
talongide alusel).
2018. aastal läbi viidud hanke supiköögiteenusele võitis JK Taverni OÜ kes pakub suppi
hädasolijatele aadressil Pae tn 19 kõigil nädalapäevadel. Ühe portsjoni hind on 1,60 eurot. Toitu
koju kaasa (oma nõusse) jagab Eesti Punane Rist, ühe portsjoni hind on 1,90 eurot.
Supiköögiteenuse planeeritav maksumus 2020. aastal on 155 050 €, mille eest on
toimetulekuraskustes ja piisavate elatusvahenditeta isikutele võimalik valmistada ja jaotada
talongide alusel oma nõusse kaasaandmiseks aastaringselt viiel päeval nädalas kokku
34 700 portsjonit 65 930 euro väärtuses (34 700 x 1,90 €) ja kohapeal supiköögis söömiseks
igapäevaselt kokku 55 700 portsjonit 89 120 € väärtuses (55 700 x 1,60 €).
Teenust osutavad:
- Eesti Punane Rist,
- JK Taverni OÜ.
Arvnäitajad
Toiduportsjoni maksumus supiköögis
Toiduportsjonite arv supiköögis
Toimetulekuraskustes isikutele toidu kaasaandmine oma
nõusse

3.7.4.3

Ühik
€
tk/aastas
tk/aastas

Toode: õigusalane nõustamine

2018
1,82
55 742
34 453

2019
1,90
54 750
35 500

2020
1,90
55 700
34 700

13 000

Toote üldeesmärk
Võimaldada õigusalast nõustamist vähekindlustatud isikutele.
Tegevuse kirjeldus
Eelarve eelnõu koostamisel lähtutakse prognoosist, et 2020. aastal on teenust maksumusega
25 €/tund võimalik osutada 520 tunni ulatuses.
Nõustamisteenust korraldatakse lähtuvalt sotsiaalhoolekande seaduse §5 ja Tallinna
Linnavalitsuse 18.04.2007 määrusest nr 31 „Sotsiaalhoolekande korraldamise juhend“. Teenus
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sisaldab vähese konkurentsivõimega inimeste juriidilist nõustamist ja abistamist
perekonnaõiguse valdkonnas, eluaseme- ja tööhõiveprobleemidega seotud küsimustes. Teenus
võimaldab õigusalast nõustamist toimetuleku parandamise eesmärgil vähekindlustatud
isikutele (pensionärid, puudega inimesed, üürivõlgades pered, eluasemeta pered, töötud,
vangist vabanenud jne). Teenus on kliendile tasuta.
Teenust osutab SA Õigusteenuste Büroo.
Mõõdik
Teenust saavate isikute osakaal teenuse vajajatest

Arvnäitajad
Nõustamise maht
Teenuse tunnihind

3.7.4.4

Ühik
%

2018
100

2019
100

2020
100

Ühik
tundi
€

2018
520
25

2019
520
25

2020
520
25

Toode: toimetulekut soodustavad teenused

131 750

Toote üldeesmärk
Soodustada Tšernobõli tuumakatastroofi tagajärgede likvideerimises osalenud veteranide
toimetulekut ning Toidupanga tegevuse (toidu kogumine, ladustamine, toidupakkide
komplekteerimine ja abivajajatele jagamine) toetamise kaudu sotsiaalselt abitusse olukorda
sattunud inimesi.
Tegevuse kirjeldus
Teenus hõlmab toimetulekut soodustavaid teenuseid Tšernobõli katastroofi tagajärgede
likvideerimises osalenud isikute toetamiseks. Toidupanga toetamise kaudu suurendatakse
sotsiaalselt abitusse olukorda sattunud Tallinna inimeste toimetulekut.
Harjumaa Tšernobõli Ühenduse andmetel on Tallinna rahvastikuregistris ligikaudu
500 veterani. Neile kompenseeritakse 2020. aastal hambaravihüvitis summas kuni 150 €,
sanatoorne või ambulatoorne rehabilitatsiooniteenus summas kuni 250 € ja toetatakse prillide
muretsemist summas kuni 40 €. 2018. aastal kompenseeriti erinevaid teenuseid kokku 194
veteranile, sellest hambaravi 119, taastusravi 71 ja prille 73 veteranile. Tšernobõli
sotsiaalprogrammi kulude katteks 2019. aastal on planeeritud 48 150 €.
Tallinna Toidupank kogub kokku erinevatel põhjustel äraviskamisele kuuluva, kuid
söögikõlbliku toidu otse tootjatelt ja maaletoojatelt, kauplustest ja talupidajatelt ning see
kontrollitakse, sorteeritakse ja pakitakse toidupanga laos. Tallinna Toidupank jagab igal nädalal
toiduabi ligikaudu 2000 inimesele. Toidupanga töö tehakse 90% ulatuses ära vabatahtlike
abiga, kuid on ka tasuline personal (autojuhid ja laotöölised), kelle töötasu maksmiseks oma
vahenditest ei piisa, mistõttu on vajalik toidu kogumise ja abivajajatele edasijagamise
toetamiseks igakuine linnapoolne toetus.
Teenust osutavad: MTÜ Harjumaa Tšernobõli Ühendus ja Tallinna Toidupank.
Mõõdik
Teenust saavate isikute osakaal teenuse vajajatest
(Tšernobõl)

Arvnäitajad
Harjumaa Tšernobõli Ühenduse Tallinna liikmed, kes
kasutavad teenust

3.7.4.5

Toode: vältimatu sotsiaalabi

Ühik
%

2018
35

2019
40

2020
40

Ühik
isik

2018
194

2019
200

2020
200

14 170

Toote üldeesmärk
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Abistada elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu sotsiaalselt abitusse olukorda sattunud
inimesi.
Tegevuse kirjeldus
Vältimatu sotsiaalabi korraldamise aluseks on sotsiaalhoolekande seaduse §5 ja Tallinna
Linnavalitsuse 28. juuni 2006 määrus nr 61 „Vältimatu sotsiaalabi osutamise tingimused ja
kord“. Vältimatu sotsiaalabi teenus sisaldab Tallinna linna halduspiirkonnas viibivatele
vältimatut sotsiaalabi vajavatele isikutele olukorrale vastava hädavajaliku toidu, riietuse ja
ajutise peavarju andmist, sotsiaalnõustamist, transporditeenuse osutamist ning õnnetusjuhtumi
tagajärjel eluasemeta jäänud isikute erakorralist majutamist.
2019. aastal sattusid Tallinnas 1 000 isikut sotsiaalselt abitusse olukorda elatusvahendite
kaotuse või puudumise tõttu ning vajasid vältimatu sotsiaalabi teenust. Eelarve eelnõu
koostamisel on lähtutud prognoosist, et 2020. aastal jääb nimetatud isikute arv samaks
(1 000 isikut).
Vältimatu sotsiaalabi vahendeid kasutatakse ka eriolukordades: nt väga külmade ilmade korral
kaetakse varjupaigateenuse kulud päevasel ajal, hätta sattunud inimeste transpordikulud
(erivajadustega inimeste transportimine välismaalt tagasi) jne.
Teenust ostetakse valitsusvälistelt organisatsioonidelt, kes koguvad ja jagavad riietusesemeid
jm vajalikke esemeid ning osutavad ajutise peavarju teenust.
Arvnäitajad

Ühik
isik
isik

Sotsiaalselt abitusse olukorda sattunud isikute arv
Abi saanud isikute arv

3.7.4.6

2018
1 000
750

2019
1 000
750

2020
1 000
750

Toode: kriisiabi

75 000

Toote üldeesmärk
Pakkuda kriisi sattunud Tallinna linna elanikele tasuta lühiajalist psühholoogilist abi vaimse
tervise ja töövõime säilitamiseks või taastamiseks.
Tegevuse kirjeldus
Kriisiabi korraldamise aluseks on sotsiaalhoolekande seaduse §5. Kriisinõustamine on
lühiajaline psühholoogiline abi vaimse tervise ja töövõime säilitamiseks või taastamiseks.
Kriisinõustamise alla kuuluvad individuaalne psühholoogiline kriisinõustamine,
grupinõustamine (leina-, lahutanute, isiksusliku arengu ja teraapiagrupid), telefoninõustamine
(esmane kriisiabi ja info jagamine) ning psühhiaatri konsultatsioon. Kriisiabi teenus on
anonüümne. Aasta vältel satub igakuiselt ca 200 isikut psühholoogilisse kriisi ja vajavad
spetsialisti professionaalset abi eluga toimetulekuks. Kriisiabiteenused on kliendile tasuta.
Pöördumisi on aastas keskmiselt 1800 igapäevakriisidega seoses, 250-260 õnnetusjuhtumitega
seoses ja 730-750 terviseprobleemidega seoses.
Arvnäitajad
Teenust vajavate klientide arv
Osutatud psühholoogilist kriisinõustamist

3.7.4.7

2018
200
2470

2019
200
1800

Toode: sotsiaalmajutusüksused

Toote üldeesmärk
Tagada linnale kuuluvate
sotsiaalteenuste osutamine.
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Ühik
isik/kuus
tundi/aastas

sotsiaalmajutusüksuste

2020
200
1800

1 786 576
hoonete

ülalpidamine

ja

nendes

Tegevuse kirjeldus
Toote sisuks on linnale kuuluvate sotsiaalmajutusüksuste majandamine nendes asuvate
voodikohtade abivajajatele kasutusse andmiseks ja vähekindlustatud isikutele saunateenuse
osutamine (Tallinna Linnavaraamet) ning sotsiaalmajutusüksustes sotsiaalteenuste osutamine
toimetulekuraskustega isikutele (Tallinna Sotsiaaltöö Keskus). Sotsiaalmajutusüksused
võimaldavad resotsialiseerida kodutuid, kellel on soovi oma elu muuta, ja ei lase tänavale
sattuda inimestel, kes munitsipaalpinnal majanduslikult toime ei tule.
Sotsiaalmajutusüksustes on kokku 499 kohta, mis jagunevad järgmiselt:
- Tuulemaa tn 6 sotsiaalmajutusüksuses on 210 kohta,
- Akadeemia tee 34 sotsiaalmajutusüksuses 56 kohta,
- Paagi tn 8 (endine Paljassaare tee 35) sotsiaalmajutusüksuses on 35 kohta,
- Männiku tee 92 sotsiaalmajutusüksuses 92 kohta,
- Varre tn 7 sotsiaalmajutusüksuses 52 kohta,
- Sõpruse pst 5 sotsiaalmajutusüksuses (sotsiaalkodus) 54 kohta.
Teenust osutavad:
- Tallinna Linnavaraamet,
- Tallinna linna hoolekandeasutus Tallinna Sotsiaaltöö Keskus.
KOKKU, sh
1 786 576
735 000
 Tallinna Linnavaraamet
1 051 576
 Tallinna Sotsiaaltöö Keskus
Võrreldes 2019.aastaga kasvab kohtade arv 54 võrra. 01.01.2020 valmib Sõpruse pst 5
sotsiaalkodu, kus on 54 voodikohta. Sotsiaalkodusse majutatakse 44 täiskasvanud üksikisikut
ja kahe täiskasvanud liikmega perekonnad (5 perekonda, 10 isikut). Sotsiaalkodus tagatakse iga
päev 24-tunnine järelevalve ja sotsiaaltöö tööpäeviti 8 tundi päevas.
Arvnäitajad
Sotsiaalmajutusüksuste arv
Majutuskohtade arv
Saunateenuse kasutuskorade arv

Ühik
tk
tk
tk

2018
5
445
9 454

2019
5
445
9 500

2020
6
499
9 500

3.7.5 Toimetulekuraskustes isikute hoolekanne
3.7.5.1
Toode: päevakeskuse teenused
(linnaosavalitsused)
KOKKU, sh
 Haabersti Päevakeskus
 Kesklinna Sotsiaalkeskus
 Kristiine Tegevuskeskus
 Lasnamäe Sotsiaalkeskus
 Mustamäe Päevakeskus
 Nõmme Vaba Aja Keskus
 Pirita Vaba Aja Keskus
 Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskus

2 084 790
2 084 790
208 835
355 100
205 063
289 037
327 761
164 990
149 240
384 764

Toote üldeesmärk
Ennetada toimetulekuraskusi. Võtta aktiivselt osa ühiskondlikust elust. Pakkuda päevast
rakendust.
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Tegevuse kirjeldus
Päevakeskuse teenuseid vajavad aktiivsest sotsiaalsest elust kõrvalejäänud eakad, puudega
isikud, lapsed, hoolekandeasutusest ellusuunatud ning muud riskigrupid (pikaajalised töötud,
vangist vabanenud jms).
Teenus võimaldab:
 tõsta klientide teadlikkust sotsiaalsete probleemide lahendamisel;
 vältida tõrjutust ja vähendada sotsiaaltoetuste vajadust.
Päevakeskuse teenuste miinimumpakett hõlmab:
 nõustamist sotsiaalküsimustes (lastele ja lastega peredele ka kasvatus- ja
kooliküsimustes);
 huvitegevust, rakendustegevust aktiivsest ühiskondlikust elust kõrvale jäänud
täiskasvanud isikutele.
Teenust osutavad:
Haabersti linnaosa hallatav asutus Haabersti Päevakeskus,
Kesklinna valitsuse hallatav asutus Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskus,
Kristiine linnaosa hallatav asutus Kristiine Tegevuskeskus,
Lasnamäe linnaosa hallatav asutus Lasnamäe Sotsiaalkeskus,
Mustamäe linnaosa hallatav asutus Mustamäe Päevakeskus,
Nõmme linnaosa hallatav asutus Nõmme Vaba Aja Keskus,
Pirita linnaosa hallatava asutuse Pirita Vaba Aja Keskuse allüksus sotsiaalkeskus,
Põhja-Tallinna valitsuse hallatav asutus Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskus.
Kliendid pöörduvad päevakeskusesse omal algatusel või sotsiaalhoolekandeosakonna
suunamisel. Tegevus toimub programmilise kava alusel. Teenuste hinnad määratletakse
keskuste hinnakirjades. Erinevate sihtgruppidega tegeletakse päevakeskuses eraldi (erinevates
ruumides või külastusaegadel).
Päevakeskus teeb koostööd sotsiaalhoolekandeosakonnaga, lastevanemate, koolide,
tööhõivetalituse, teiste hoolekandeasutuste ja vabatahtlikega
Mõõdik

Ühik
%

Päevakeskuse teenust saavate isikute osakaal
linna elanike arvust

Arvnäitajad
Elanikke Tallinnas1, sh
Haabersti linnaosas
Kesklinna linnaosas
Kristiine linnaosas
Lasnamäe linnaosas
Mustamäe linnaosas
Nõmme linnaosas
Pirita linnaosas
Põhja-Tallinna linnaosas
Teenuse kasutajaid kokku, sh
Haabersti linnaosas
Kesklinna linnaosas
Kristiine linnaosas
Lasnamäe linnaosas
Mustamäe linnaosas
Nõmme linnaosas
Pirita linnaosas

1

2018
2,3

2020
2,27

Ühik
isik

2018
449 800

2019
453 328

2020
443 541

isik
isik
isik
isik
isik
isik
isik
isik
isik
isik
isik
isik
isik
isik
isik
isik

45 600
63 600
33 400
119 900
68 500
39 700
18 700
60 400
9 565
1 210
1 185
560
2 500
1 000
600
1 310

46 184
65 351
33 681
120 576
68 521
39 491
18 812
60 712
8 445
1 250
1 185
560
2 100
1 000
600
450

46 455
62 424
32 909
118 117
66 477
38 537
18 781
59841
10 055
2 500
1 570
585
2 100
1 000
600
450

2019. aasta andmed seisuga 01.11.2018 ja 2020. aasta andmed seisuga 01.11.2019.
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2019
1,86

Arvnäitajad
Põhja-Tallinna linnaosas
Külastatavus kokku
Haabersti linnaosas
Kesklinna linnaosas
Kristiine linnaosas
Lasnamäe linnaosas
Mustamäe linnaosas
Nõmme linnaosas
Pirita linnaosas
Põhja-Tallinna linnaosas
Teenuste kogusumma

Ühik
isik
isik
isik
isik
isik
isik
isik
isik
isik
isik
€

2018
1 200
333 300
51 500
33 600
34 100
46 000
67 000
14 100
43 000
41 000
1 899 664

2019
1 300
304 350
27 000
33 600
33 550
45 000
67 000
13 200
43 000
42 000
1 957 625

2020
1 250
300 800
25 000
33 600
32 000
45 000
67 000
13 200
43 000
42 000
2 086 141

Teenuse summa ühe elaniku kohta

€

4,22

4,32

4,70

Teenuse summa iga teenusesaaja kohta

€

198,61

231,81

207,47

3.7.5.2

Toode: koduteenused (linnaosavalitsused)

3 277 596

KOKKU, sh
 Haabersti linnaosa
 Kesklinn
 Kristiine linnaosa
 Lasnamäe linnaosa
 Mustamäe linnaosa
 Nõmme linnaosa
 Pirita linnaosa
 Põhja-Tallinn

3 277 596
188 027
294 126
418 443
824 039
604 840
217 653
65 908
603 586

Toote üldeesmärk
Parandada igapäevaelu kvaliteeti isikule harjumuspärases keskkonnas.
Tegevuse kirjeldus
Koduteenused on isikule kodustes tingimustes osutatavad teenused, mis aitavad tal
harjumuspärases keskkonnas toime tulla.
Teenus hõlmab:
 koduteenuseid eakatele ja puuetega isikutele (nende hooldamine, abistamine,
nõustamine, põetamine), kes teenuse puudumisel vajaksid hooldust asutuses.
Teenust osutatakse kuni perekonna/isiku iseseisva toimetulekuoskuse väljakujunemiseni või
taastumiseni või isiku hooldusvajaduse lõppemiseni muudel põhjustel (surm, muu
hooldusvormi valimine jmt).
Teenust korraldab linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakond.
Mõõdik
Teenust saavate isikute osakaal linna elanike arvust

Arvnäitajad
Elanikke Tallinnas, sh
Haabersti linnaosas
Kesklinna linnaosas
Kristiine linnaosas

Ühik
%
Ühik
isik
isik
isik
isik

2018
0,3

2019
0,3

2020

2018
449 800
45 600
63 600
33 400

2019
453 328
46 184
65 351
33 681

2020
443 541
46 455
62 424
32 909

0,4
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Arvnäitajad
Lasnamäe linnaosas
Mustamäe linnaosas
Nõmme linnaosas
Pirita linnaosas
Põhja-Tallinna linnaosas
Teenuse saajaid (peresid) kokku, sh
Haabersti linnaosas
Kesklinna linnaosas
Kristiine linnaosas
Lasnamäe linnaosas
Mustamäe linnaosas
Nõmme linnaosas
Pirita linnaosas
Põhja-Tallinna linnaosas
Teenuste kogusumma

Ühik
isik
isik
isik
isik
isik
isik
isik
isik
isik
isik
isik
isik
isik
isik
€

Teenuste summa ühe elaniku kohta
Teenuste summa iga teenusesaaja kohta
Hooldustöötajaid kokku, sh
Haabersti linnaosas
Kesklinna linnaosas
Kristiine linnaosas
Lasnamäe linnaosas
Mustamäe linnaosas
Nõmme linnaosas
Pirita linnaosas
Põhja-Tallinna linnaosas

3.7.5.3

2018
119 900
68 500
39 700
18 700
60 400
1 562
110
180
140
350
315
99
23
345
2 484 767

2019
120 576
68 521
39 491
18 812
60 712
1 560
110
180
116
350
315
99
20
370
2 705 837

2020
118 117
66 477
38 537
18 781
59841
1 596
110
165
127
360
315
99
20
400
3 277 596

€

5,52

5,97

7,39

€

1 590,76

1 734,51

2053,63

168
11
19
19
44
36
12
4
23,5

172
11
17
21
46
36
13
4
24

171,5
11
17
21
46
36
13
4
23,5

teenistuskohti
teenistuskohti
teenistuskohti
teenistuskohti
teenistuskohti
teenistuskohti
teenistuskohti
teenistuskohti
teenistuskohti

Toode: sotsiaaleluaseme teenus (Nõmme linnaosa)

243 649

Toote üldeesmärk
Toetada igapäevaelu korraldamist.
Tegevuse kirjeldus
Toetatud elamise teenus on igapäevaelu korraldamise juhendamine iseseisvale toimetulekule
orienteeritud eesmärgi saavutamiseks. Teenus tähendab nõustamist, motiveerimist, avalike
teenuste juurde suunamist, kontakti hoidmist teenuse osutajatega, kliendi tugivõrgustiku
loomist, tugevdamist või taastamist ja seeläbi iseseisvuse suurendamist.
Teenust osutatakse:
 eakatele;
 puudega isikutele;
 lastekodust elluastujatele;
 kriisiperedele;
 muudele isikutele, kellel puudub eluase.
Teenust osutab linna hoolekandeasutus Nõmme Sotsiaalmaja.
Toetatud elamise teenust osutavad 10 töötajat. Teenuse osutamist juhib isik, kes omab
sotsiaaltööalast kõrgharidust. Klient saab vajadusel pöörduda igal tööpäeval abi saamiseks
sotsiaalmaja töötajate poole. Kliendi passiivsuse korral võtab sotsiaalmaja töötaja temaga
ühendust vähemalt kord nädalas. Suurenenud on sotsiaalkorterite elanike hooldusteenuse
vajadus, kuna elanike tervislik seisund on halvenenud ja elanike vanus pidevalt kasvab.
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Arvnäitajad
Teenust saavate isikute arv, sh
puudega isikuid
teisi isikuid
Keskmine teenuse hind ühe isiku kohta

Ühik
isik
isik
isik
€/aastas

2018
50
39
11
984

2019
50
37
13
981

2020
50
37
13
1 101

3.7.6 Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
3.7.6.1

Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

1 224 683

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet on linna ametiasutus, kes tegutseb Tallinna Linnavolikogu
22. augusti 2013. a määrusega nr 44 kinnitatud põhimääruse alusel. Ameti tegevusvaldkonnad
on Tallinna linnas sotsiaalhoolekande koordineerimine ja korraldamine ning Tallinna elanike
haiguste ennetamisele ja tervise edendamisele suunatud tegevuse koordineerimine. Amet
korraldab Tallinna linna sotsiaalhoolekannet ja tervishoidu läbi linna hoolekandeasutuste
tegevuse ja sotsiaaltoetuste, täidab sotsiaalhoolekande- ja tervishoiuseadust ning tegeleb
erinevate jooksvate küsimustega. Ametis on 2 osakonda: arendus- ja haldusosakond ning
sotsiaalhoolekande ja terviseosakond. Alates 01.04.2019 lisandus sotsiaalhoolekande ja
terviseosakonna struktuuri lastekaitse sektor. Amet asub aadressil Paldiski mnt 48a.

3.7.7 Puuetega inimeste hooldajatoetus ja sotsiaalmaks
3.7.7.1

Puuetega inimeste hooldajatoetus (a)

2 303 750

Puuetega inimeste hooldajatoetuse eesmärk on tagada raske või sügava puudega isikule
igapäevane kõrvalabi, juhendamine ja järelevalve, mis toetab puudega isiku iseseisvat
toimetulekut. 1. aprillist 2005 on kohaliku omavalitsuse ülesanne hooldajatoetuse määramise
ja maksmise korraldamine. Seda reguleerib Tallinna Linnavolikogu 26. augusti 2010 määrus
nr 42 „Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise ning hooldajatoetuse
määramise ja maksmise kord“. Hooldajatoetus on hooldajale igakuiselt makstav toetus
hooldatava toimetuleku soodustamiseks. Alates 2019. aastast tõsteti hooldajatoetuse määrad
sügava puudega isiku hooldajale 40 eurolt 100 euroni kuus ja raske puudega isiku hooldajale
30 eurolt 50 euroni kuus.
Arvnäitajad
Hooldajatoetust saavate hooldajate arv, sellest
sügava puudega isiku hooldajaid
raske puudega isiku hooldajaid
Toetus ühe isiku kohta kuus sügava puudega isiku
hooldamisel
Toetus ühe isiku kohta kuus raske puudega isiku
hooldamisel

3.7.7.2

Ühik
isik
isik
isik
€/kuus

2018
2 916
1 102
1 933
40

2019
3 100
1 200
1 900
100

2020
3 100
1 200
1 900
100

€/kuus

30

50

50

Puuetega inimeste hooldajate eest makstav sotsiaalmaks (a)

1 571 850

Hooldajate eest, kellel puudub ravikindlustuskaitse, makstakse sotsiaalmaksu. Kohaliku
omavalitsuse ülesanne on hooldajatoetuse määramise ja maksmise korraldamine. Seda
reguleerib Tallinna Linnavolikogu 26. augusti 2010 määrus nr 42 „Täisealisele isikule hoolduse
seadmise ja hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord“.
Hooldajate eest, kellel puudub ravikindlustuskaitse, makstakse sotsiaalmaksu. Alates 2019.
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aastast on hooldajate eest makstava sotsiaalmaksu määr 165 eurot. Sotsiaalmaksu määra
aluseks on palga alammäär.
Arvnäitajad
Hooldajate arv kelle eest makstakse sotsiaalmaksu
Hooldaja eest makstava sotsiaalmaksu määr

Ühik
isik
€/kuus

2018
898
155,10

2019
900
165

2020
900
165

3.7.8 Sotsiaalteenuste arendamise ja täiendavate sotsiaaltoetuste
maksmise toetus
3.7.8.1
Sotsiaalteenuste arendamise ja täiendavate
sotsiaaltoetuste maksmise toetus

66 390

Antud toetusest kavandatakse Tallinna hoolekande arendusvajaduste analüüsi, samuti linna
hoolekandes uute initsiatiivide ja lahenduste väljatöötamist ning piloot-testimist ning
otstarbekuse hindamist.
2020. aasta eelarvesse on planeeritud selleks otstarbeks kokku 66 390 eurot, sellest
tööjõukuludeks 1000 eurot (VÕS-lepingud) ja mitmesugusteks arengutegvusteks 65 052 eurot.

3.7.9 Muud hoolekandeteenused
3.7.9.1
Muud hoolekandeteenused (Tallinna Sotsiaaltöö
Keskus)

1 651 546

Muid hoolekandeteenuseid osutab Tallinna linna hoolekandeasutus Tallinna Sotsiaaltöö
Keskus, kelle ülesandeks on toimetulekuraskuste ennetamine ja toimetulekuraskustes isikute
resotsialiseerimine ning toimetulekuraskustes isikutele osutatavate sotsiaalteenuste
arendamine. Asutuse struktuuriüksused on personaliosakond, haldus- ja ennetavate
sotsiaalteenuste osakond (sh võlanõustamine ja majandusnõustamine) ning resotsialiseerivate
sotsiaalteenuste
osakond
(sh
resotsialiseerimisteenus
sotsiaalmajutusüksustes,
resotsialiseerimisteenus resotsialiseerimisüksuses, vältimatu sotsiaalabi öömajateenus,
vältimatu sotsiaalabi varjupaigateenus, vältimatu sotsiaalabi järgne varjupaigateenus). Asutuse
üksused asuvad aadressidel: Kaupmehe tn 4, Akadeemia tee 34, Kadaka tee 153, Merelahe
tee 4, Kauge tn 4 ja Mahtra tn 44.
Majutusüksustes on kokku 204 kohta; kohtade jagunemine on järgmine:
- Akadeemia tee 34 resotsialiseerimisüksuses 38 kohta,
- Mahtra tn 44 resotsialiseerimisüksuses 40 kohta,
- Kadaka tee 153 resotsialiseerimisüksuses 40 kohta,
- Merelahe tee 4 öömajas 26 kohta,
- Kauge tn 4 vältimatu abi ja vältimatu abi järgses varjupaigas 60 kohta.
Lisaks teeb asutus kuus keskmiselt ligikaudu 200 võlanõustamise vastuvõttu ning
100 majandusnõustamist.
Arvnäitajad
Majutusteenuste kohtade arv
Võlanõustamisteenuste arv
Majandusnõustamiste arv

Ühik
tk
kord/kuus
kord/kuus

2018
204
205
108

2019
204
200
100

3.7.10
Sotsiaalabi osutamine juhtumikorralduse põhimõttel
(linnaosavalitsuste haldusala)
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2020
204
200
100

3.7.10.1

Sotsiaalabi osutamine juhtumikorralduse põhimõttel

13 300

KOKKU, sh
 Kesklinn
 Kristiine
 Mustamäe

13 300
3 500
5 800
4 000

Toote üldeesmärk
Võimaldada nõustamist, koolitust ja teisi teenuseid
toimetulekuraskustes isikutele ja nende peredele.

kõige enam

abi

vajavatele

Tegevuse kirjeldus
Alates 2008. aastast kohustab sotsiaalhoolekandeseadus klientide teenindamist korraldama
juhtumikorralduse põhimõttel. Nimetatud teenuse rakendamine võimaldab klientide paremaks
toimetulekuks kavandada kliendile toetuse maksmise asemel talle vajaliku teenuse ostmist.
Teenus hõlmab koolitus- ja teabepäevade läbiviimist, perede nõustamisteenuseid, hooldamise
ja rehabilitatsiooni teenuseid, taastusravi ja muid sotsiaalteenuseid.
Tulenevalt sotsiaalhoolekande seadusest on hoolekande ülesanne isikule või perekonnale
toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks abi osutamine ning
sotsiaalse erivajadusega isikule sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele
kaasaaitamine.
Teenuse osutamist teostavad:
- Tallinna Kesklinna Valitsuse sotsiaalhoolekandeosakond,
- Kristiine Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekandeosakond,
- Mustamäe Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekandeosakond.

3.7.11

Muud sotsiaaltoetused

3.7.11.1 Muud sotsiaaltoetused (Sotsiaal- ja Tervishoiuameti
haldusala)

13 883 250

Muude sotsiaaltoetuste (v.a eluruumi kohandamise hüvitis puudega inimesele ja
lapsehoiuteenuse hüvitis) määramise aluseks on „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja
kord“, mis on vastu võetud Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2012 määrusega nr 27.
Lapsehoiuteenuse hüvitise maksmisel on aluseks Tallinna Linnavolikogu 22. märtsi 2007
määrus nr 8 „Lapsehoiuteenuse rahastamise kord“. Eluruumi kohandamise hüvitise maksmisel
on aluseks Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2013 määrus nr 5 „Eluruumi kohandamise kulu
hüvitamise kord“.
Toetused lastele ja peredele (a), sh
 toetus toimetulekuraskustes peredele
 esmakordselt kooli mineva lapse toetus
 sünnitoetus
 lapsehoiuteenuse hüvitis
 ellusuunamise toetus
 asendushooldusteenuse kasutaja toetus
 hoolduspere vanema toetus
Toetused eakatele (a), sh
 pensionilisa

4 530 040
482 750
1 292 000
1 243 000
1 441 070
18 240
40 800
12 180
9 160 030
9 160 030
149

Toetused erivajadustega inimestele (a), sh
 puudega lapse toetus
 eluruumi kohandamise hüvitis puudega inimesele
 juhtkoera pidamise toetus


193 180
163 280
20 000
9 900

Toetus toimetulekuraskustes peredele

482 750

Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2012 määrusega nr 27 on sissetulekust sõltuva toetuse
sihtrühmadeks lapsed, tööealised isikud ja isikud, kes on riikliku pensionikindlustuse seaduse
mõistes vanaduspensioniealised. Toetuse sihtgrupiks on toimetulekuraskustes pered, kelle
sissetulek esimese pereliikme kohta on alla töötasu alammäära (2019. aastal 540 €) ja järgmiste
pereliikmete kohta alla 80% töötasu alammäärast.
Toetuste maksmiseks ettenähtud vahendid jaotatakse linnaosavalitsuste sotsiaalhoolekande
osakondadele vastavalt väljatöötatud valemitele, kus arvestatakse linnaosa laste, eakate ja
toimetulekutoetust saavate isikute arvu.
Arvnäitajad
Toetust saavate isikute arv
Toetuse keskmine määr

Ühik
isik

2018
7 404
65,19

2019
8 600
56,13

2020
8 600
56,13

Vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 27. detsembri 2012 määrusele nr 82 „Sissetulekust sõltuvate
toetuste maksimaalmäärad ja universaaltoetuste määrad“ on toetuse maksimaalsed piirmäärad
aastas:
- toetus lapsele (alla 18aastane isik ja üldharidus- või kutseõppeasutuse kuni 19aastane
õpilane) 350 eurot;
- toimetulekutoetust saava pere laste kooliminekutoetus 32 eurot;
- paljulapselise pere laste toetus Eesti Vabariigi aastapäevaks 39 eurot;
- toetus tööealisele isikule 250 eurot;
- toetus isikule, kes on riikliku pensionikindlustuse seaduse mõistes
vanaduspensioniealine 250 eurot.
Lapsele makstav toetus hõlmab ka laagrituusiku ning laste huvi- ja sporditegevusega seotud
kulutuste osalist hüvitamist. 2018. aastal maksti sissetulekust sõltuvaid toetusi 7404 isikule,
sellest 1903 vanaduspensioniealisele isikule. Keskmiselt maksti toetust ühe taotluse kohta
28,23 eurot, ühele isikule maksti toetusi keskmiselt 4,26 korda aastas. Lastele maksti toetusi
keskmiselt 126,37 eurot lapse kohta aastas, kokku 2 501 lapsele.


Esmakordselt kooli mineva lapse toetus

1 292 000

Tallinna linn toetab esmakordselt kooli mineva lapsega peret 320 € tingimusel, et vähemalt üks
lapse vanematest on rahvastikuregistri andmetel olnud Tallinna linna elanik vähemalt aasta
enne lapse kooliminekut ning laps läheb Tallinna linna kooli. 2020. aastal lähevad kooli
2013. aastal sündinud lapsed, keda on rahvastikuregistri andmetel seisuga 01.07.2019 Tallinnas
4 518. Sotsiaal- ja Tervishoiuamet planeerib 2020. aasta eelarvesse toetust 4 350 lapsele kokku
summas 1 392 000 €.
Arvnäitajad
Sihtgrupi suurus
Toetuse suurus
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Ühik
isik
€

2018
3 944
160+160

2019
4 569
160+160

2020
4 518
160+160

Toetust makstakse kahes osas: 160 eurot lapse kooli minekul ja 160 eurot juunikuus pärast
esimese klassi lõpetamist tingimusel, et toetuse taotleja ja laps on katkematult rahvastikuregistri
andmetel Tallinna linna elanikud ja laps õpib Tallinna koolis.


Sünnitoetus

1 243 000

Linn toetab sündinud lapse peret 320 euroga alates 2002. aastast. Toetuse maksmise kord näeb
ette mõlema lapsevanema olemist Tallinna rahvastikuregistris enne lapse sündi ning üks neist
peab olema Tallinna linna elanik vähemalt aasta enne lapse sündi. Mõlema lapsevanema nõue
ei laiene üksikvanemale. Sünnitoetust on 2019. aasta I poolaastal makstud 1951 lapsele, sh 31
korral kaksikute sünni puhul.
Arvestuslikult sünnib 2019. aastal 3 900 – 4 000 last.
Arvnäitajad
Toetust saavate isikute arv (üks laps)
Toetust saavate perede arv (kaksikud)
Toetuse suurus (üks laps)
Toetuse suurus (kaksikud)

Ühik
isik
isik
€
€

2018
4 176
0
160+160
0

2019
3 852
62
160+160
1 000

2020
3 852
62
160+160
1 000

Alates 2010. aastast makstakse toetust kahes osas: 160 eurot pärast lapse sündi ja 160 eurot
lapse aastaseks saamisel tingimusel, et laps ja lapsevanemad on rahvastikuregistri andmetel
katkematult Tallinna linna elanikud alates lapse sünnist kuni lapse aastaseks saamiseni.
Kaksikute sünnitoetus 1000 eurot pere kohta makstakse välja ühes osas, pärast kaksikute sündi.


Lapsehoiuteenuse hüvitis

1 441 070

Tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 22. märtsi 2007 määrusest nr 8 toetab Tallinna linn
vanemahüvitise lõppemisest kuni lapse kandmiseni koolieelse lasteasutuse või kooli nimekirja
laste vanemaid lapsehoiuteenuse ostmisel tehtud rahaliste kulutuste katmisel, hüvitades neile
osaliselt lapsehoiu teenuse eest tehtud kulutused. Hüvitis määratakse juhul kui lapse ja vanema
elukohaks on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn ning laps ei ole kantud ühegi koolieelse
lasteasutuse nimekirja. Hüvitist makstakse juhul kui teenuse osutajal on kehtiv tegevusluba.
Arvnäitajad
Toetuse saajate arv
Hüvitise määr 50%
Hüvitise määr 100%

Ühik
isik
€
€

2018
1 303
83
166

2019
1 500
86,75
173,50

2020
1 500
86,75
173,50

Hüvitist makstakse 100% hüvitise määrast, kui teenuse eest on tasutud summas, mis on hüvitise
poolteisekordse määraga võrdne või sellest suurem; või 50% hüvitise määrast, kui teenuse eest
on tasutud summas, mis on hüvitise määraga võrdne või sellest suurem, kuid väiksem hüvitise
kahekordsest määrast. Hüvitis on kulupõhine ja seda makstakse vastavaid kulutusi tõendavate
dokumentide alusel. Tallinna Linnavalitsuse 09. jaanuari 2019 määrusega nr 4 kehtestati
lapsehoiuteenuse hüvitise määraks 2019. aastal 173,50 € ühes kalendrikuus ühe lapse kohta.
Hüvitise määr on võrdne Haridusameti poolt kehtestatavast koolieelse munitsipaallasteasutuse
koha arvestuslikust maksumusest ühes kalendrikuus.


Ellusuunamise toetus

18 240

Ellusuunamise toetus määratakse asenduskodust, eestkostelt või perekonnas hooldamiselt
iseseisvasse ellu astuvale isikule tingimusel, et isik on rahvastikuregistri andmetel Tallinna
linna elanik. Peale vanuse sõltub ellusuunatavate arv eluruumi eraldamise võimalusest ja noore
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inimese õpingute jätkamise soovist. 2019. aasta I poolaastal suunati asendushoolduselt ellu 19
noort ning II poolaastal peaks iseseisvasse ellu astuma tulenevalt vanusest veel 38 noort.
Arvnäitajad
Toetust saavate isikute arv
Toetuse suurus

Ühik
isik
€

2018

2019

37
320

2020

57
320

57
320

Toetust on õigus maksta osade kaupa maksimaalselt kuue kuu jooksul.


Asendushooldusteenuse kasutaja toetus

40 800

Sotsiaalhoolekandeseaduse kohaselt on asendushooldusteenuse eesmärk pika- või lühiajaliselt
lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste
elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning
lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena. Võimetekohane
toimetulek tähendab ka oskust raha kasutada ja selle kasutamist planeerida. Tallinna linna poolt
makstav asendushooldusteenuse kasutaja toetus annab seda teenust kasutavatele lastele
võimaluse olla eakaaslastega võrdses olukorras vähemalt pisitehingute tegemisel. Toetust
makstakse vastavalt Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2012 määruse nr 27 §18⁴ alusel
linnaosavalitsuste sotsiaalhoolekandeosakondade poolt. Asendushooldusteenuse kasutaja
toetust makstakse vähemalt 7aastasele isikule, kellele:
 hooldusperes asendushooldusteenuse osutamiseks on linnaosa valitsuse ja hoolduspere
vanema vahel sõlmitud leping;
 pere- või asenduskodus asendushooldusteenuse osutamiseks on linnaosa valitsuse ja
asendushooldusteenuse osutaja vahel sõlmitud leping.
Asendushooldusteenuse kasutaja toetusele on Tallinna Linnavalitsuse 14. veebruari 2018
määrus nr 15 „Universaaltoetuse määrad“ alusel kehtestatud kaks määra: kuni 12-aastasele on
toetuse määr 10 eurot kuus ning 13-aastasele ja vanemale 20 eurot kuus.
Arvnäitajad
Toetust saavate laste arv


Ühik
isik

2018
186

2019
183

Hoolduspere vanema toetus

2020
183
12 180

Sotsiaalhoolekande seaduse kohaselt on riigi korraldatud asenduskoduteenus alates 2018.
aastast muudetud kohaliku omavalitsuse korraldatavaks teenuseks. Sotsiaalhoolekande seaduse
§45 lõige 4 kohustab kohaliku omavalitsuse üksust toetama hoolduspere vanemat ühele lapsele
teenuse osutamisel vähemalt ¼ ulatuses Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast.
Seoses sellega maksab Tallinna linn alates 01. aprillist 2018 hoolduspere vanema toetust
alljärgnevate määradega:
 hooldusperes asendushooldusteenuse kasutaja isiklike kulude toetus 240 € kuus;
 hooldusperes järelhooldusteenuse kasutaja isiklike kulude toetus 240 € kuus;
 hoolduspere vanema (asendus- ja järelhooldusteenus) toetus 135 € kuus.
Arvnäitajad
Hooldusperes asendushooldusteenuse kasutaja isikliku
kulude toetuse saajate arv
Hooldusperes järelhooldusteenuse kasutaja isikliku toetuse
saajate arv
Hoolduspere vanema toetuse saajate arv
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Pensionilisa

Ühik
isik/kuus

2018

2019

2020

25

29

29

isik/kuus

3

7

7

isik/kuus

3

25

25
9 160 030

Alates 2010. aastast maksab Tallinna linn pensionäridele hinnatõusu kompenseerimiseks aastas
ühekordset toetust, mille määraks alates 2018. aastast on 100 eurot. Pensionilisa määratakse
vanadus- ja töövõimetuspensioni saajale ning täisealisele rahva- ja toitjakaotuspensioni saajale
tingimusel, et toetuse taotleja on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanik vähemalt
aasta enne toetuse taotlemise aasta 1. jaanuari ning on kantud riiklikku pensionikindlustuse
registrisse, sotsiaalkaitse infosüsteemi või töövõime hindamise ja töövõimetoetuse
andmekogusse.
Alates 2018. aasta aprillikuust makstakse pensionilisa sünnikuule eelneval kuul. Toetuse
maksmise kord näeb ette, et toetust ei saa taotleda pensionile jäämise aastal. Alates 01.01.2012
ei pea toetust taotlema iga aasta, avalduse peavad esitama ainult esmakordsed taotlejad.
Sotsiaalkindlustusameti andmetel elas seisuga 01.01.2019 Tallinnas 96 769 pensionäri.
Arvnäitajad
Toetust saavate isikute arv
Toetuse suurus

Ühik
isik
€

2018
100 909
76,7

2019
92 500
100

2020
92 500
100

Sealhulgas kaetakse Eesti Posti teenustasu 5 500 €.


Puudega lapse toetus

163 280

Tallinna linn alustas hinnatõusu kompenseerimist puuetega lastele 2006. aastal. Toetus
määratakse lapse vanemale, eestkostjale või lapse hooldajale, kes rahvastikuregistri andmetel
on Tallinna linna elanik vähemalt aasta enne toetuse taotlemise aasta 1. jaanuari, elab
rahvastikuregistri andmetel lapsega ühel aadressil ja lapsele ei ole määratud
töövõimetuspension. Alates 2019. aastast on toetuse määraks 100 eurot aastas.
Sotsiaalkindlustusameti andmetel elab seisuga 01.01.2019 Tallinnas 2 564 puudega last
vanuses 0-15 aastat.
Arvnäitajad
Toetust saavate laste arv
Toetuse suurus


Ühik
isik
€

2018
1 529
76,7

2019
1 700
100

Eluruumi kohandamise hüvitis puudega inimesele

2020
1 700
100
20 000

Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2013 määruse nr 5 „Eluruumi kohandamise kulu
hüvitamise kord“ kohaselt on eluruumi kohandamise kulu hüvitis, mille eesmärgiks on
soodustada puudega isikute iseseisvat toimetulekut ning leevendada või kõrvaldada puudest
tingitud takistusi eluruumi kasutamisel, toetudes isiku vastutusele enda ja oma pereliikmete
toimetuleku eest. Kulu hüvitatakse isikutele, kellele on määratud raske või sügava puude
raskusaste ning kelle elukoht on rahvastikuregistri alusel Tallinn. Kulu hüvitatakse osaliselt,
kui eluruumi kohandamise tulemusel paraneb taotleja iseseisev toimetulek ja tegevusvõime
igapäevastes praktilistes tegevustes ja väheneb oluliselt tema kõrvalabi vajadus liikumisel,
hügieenitoimingutes jne ning kui kõrvalabi katmine teenuste või muu abiga ei ole otstarbekas
või võimalik. Taotluse võib jätta rahuldamata, kui taotleja ise või tema perekonna varaline
seisund võimaldab eluruumide kohandamise kulud kanda ise või kohandus ei vasta taotleja
vajadustele.
Arvnäitajad
Toetust saavate isikute arv
Toetuse keskmine suurus
*k.a ehituse asjatundja teenus

Ühik
isik
€

2018
18
1 250

2019

2020

12
2 109,25

13
1 538,46*
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Tallinna Linnavolikogu võttis 31. mail 2018 vastu määruse nr 10 „Puuetega inimeste eluaseme
füüsilise kohandamise kord“, mille kohaselt menetleb alates 15.06.2018 hüvitise taotlusi
Sotsiaal- ja Tervishoiuamet (enne seda menetlesid linnaosade valitsuste sotsiaalhoolekande
osakonnad). Antud muudatus oli vajalik ühtlustamaks toetuse eraldamise põhimõtet Tallinna
linnas. Taotluse esitamisele eelneb töö eluruumi kohandamise vajalikkuse ja võimalikkuse
väljaselgitamiseks ning kohandamise eeldatava kulu arvestamiseks. Eluruumi kohandamise
kulud hüvitatakse kuludokumendi alusel.


juhtkoera pidamise toetus

9 900

Nägemisfunktsiooni piiranguga isikutele hüvitatakse osaliselt juhtkoerte toidukulud. Toetus
määratakse nägemisfunktsiooni häirega isikule, kes on rahvastikuregistri andmetel Tallinna
linna elanik, kellel on Sotsiaalkindlustusameti poolt tuvastatud raske või sügav puue ja kes
kasutab igapäevaseks tänaval liikumiseks spetsiaalse väljaõppe saanud juhtkoera. Juhtkoer
peab olema kantud lemmikloomaregistrisse LLR ja seda kontrollib Tallinna Sotsiaal- ja
Tervishoiuamet.
Toetust makstakse ühe kalendriaasta jooksul alates toetuse taotluse esitamisest üks kord
kvartalis toetuse ühes neljandikus määras. Sotsiaaltoetuse maksmise tingimused ja kord
kehtestab universaaltoetusena juhtkoera pidamise toetuse määraks 660 €, kvartali toetuse
määraks ühele juhtkoera kasutajale 165 €. Toetust makstakse universaaltoetuste registri UNTO
kaudu. Seisuga 01.10.2019 on Tallinnas 16 juhtkoera pidamise toetuse taotlejat. Juhtkoera
kasutajate arv aasta jooksul muutub pidevalt, teavet lisanduvate juhtkoerte kohta on juhtkoerte
koolidelt võimalik saada 6 kuud enne koera tööle asumist, samas võib ka juhtkoerte ja nende
kasutajate arv väheneda juhtkoera kasutajate haiguse tõttu.
Arvnäitajad

Ühik
isik
€

Toetust saavate isikute arv
Toetuse suurus

3.7.12

2018

2019
15
55

Muud sotsiaaltoetused (linnaosavalitsused)

KOKKU, sh
 Haabersti linnaosa
 Kesklinn
 Kristiine linnaosa
 Lasnamäe linnaosa
 Mustamäe linnaosa
 Nõmme linnaosa
 Pirita linnaosa
 Põhja-Tallinn

2020
16
55

15
55

423 000
423 000
51 100
60 000
33 000
80 000
57 000
20 000
9 600
112 300

Toote üldeesmärk
Toimetuleku soodustamine.
Tegevuse kirjeldus
Sotsiaaltoetus on rahaline toetus isiku toimetuleku soodustamiseks. Sotsiaaltoetuste määramise
aluseks on „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“, mis on vastu võetud Tallinna
Linnavolikogu 29. novembri 2012 määrusega nr 27.
Sissetulekust sõltuvaid toetusi makstakse:
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 toimetuleku tagamiseks;
 tervise säilitamise ja taastamisega (taastus- ja hooldusravi, retseptiravimid,
vaktsineerimine jms) ja abivahendite soetamisega seotud kulutuste osaliseks
hüvitamiseks;
 õnnetusjuhtumite ja muude erakorraliste juhtumitega seotud kulutuste osaliseks
hüvitamiseks;
 lapse hariduse ning huvi- ja sporditegevusega seotud kulutuste osaliseks hüvitamiseks;
 paljulapselise pere lastele Eesti Vabariigi aastapäevaks;
 toimetulekutoetust saava pere lastele kooliminekul.
Toetuste maksmist teostavad Tallinna linnaosavalitsuste sotsiaalhoolekandeosakonnad.
Toetusi makstakse isiku sissetuleku alusel. Toetuste maksmise korra kinnitab linnavolikogu,
toetuste piirmäärad linnavalitsus. Eelneval kokkuleppel isikuga kantakse toetus kas isiku
arveldusarvele või tema poolt kasutatava teenuse osutajale.
Mõõdik
Toetust saavate isikute osakaal linnaosa elanike arvust

Arvnäitajad
Elanikke Tallinnas, sh
Haabersti linnaosas
Kesklinnas
Kristiine linnaosas
Lasnamäe linnaosas
Mustamäe linnaosas
Nõmme linnaosas
Pirita linnaosas
Põhja-Tallinnas
Rahuldatud toetuste arv kokku
Toetuse saajate arv kokku

Ühik
%

2018
1,26

2019
1,26

2020
1,26

Ühik
isik
isik
isik
isik
isik
isik
isik
isik
isik

2018
449 800
45 600
63 600
33 400
119 900
68 500
39 700
18 700
60 400

2019
453 328
46 184
65 351
33 681
120 576
68 521
39 491
18 812
60 712

2020
443 541
46 455
62 424
32 909
118 117
66 477
38 537
18 781
59841

tk

15 670

15 670

15 670

isik

5 635

5 635

5 635

Toetuste kogusumma

€

424 000

423 550

423 000

Toetuste summa ühe elaniku kohta

€

0,94

0,94

0,94

Toetuste summa iga toetuse saaja kohta

€

75,24

75,16

75,07

3.7.13
3.7.13.1

Mittetulundustegevuse toetamine
Mittetulundustegevuse toetamine

124 330

Tallinna Linnavolikogu 03. novembri 2016 määrusega nr 25 „Mittetulundustegevuse toetuse
andmise kord“ sätestatakse linnaeelarvelise eraldise taotlemise kord juriidilistele isikutele,
füüsilisest isikust ettevõtjatele või Tallinna elanikele Tallinna linna arengukavaga kooskõlas
oleva mittetulundusliku tegevuse toetamiseks. Sotsiaalvaldkonna mittetulundustegevuse
toetuse määramise eesmärgiks on laste ja lastega perede, puuetega inimeste, eakate ning teiste
sihtrühmade toimetulek ja toimetulekuraskuste leevendamine; sotsiaalsete erivajadustega
isikute areng, turvalisus ja ühiskonda kaasatus ning riskikäitumistega laste ja noorte
probleemide leevendamine. Nimetatud korra rakendamine eeldab linnaeelarves selleks
ettenähtud rahaliste vahendite olemasolu.
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2019. aastal toetatakse mittetulundusühinguid summas 123 230 €, sh kaht püsitoetuse saajat
summas 23 570 €, muid mittetulundusühinguid summas 30 260 €, eakatele ja puuetega
inimestele suunatud ürituste korraldamiseks summas 35 000 € ning tegevustoetusi
abiorganisatsioonidele 34 400 €. Seisuga 30.08.2019 on muude mittetulundusühingute osas
sõlmitud 16 mittetulundustegevuse toetuse lepingut summas 31 038 €, keskmine toetuse suurus
ühe saaja kohta on 2 586,50 €.
2020. aastal kavandatakse toetada muid mittetulundusühinguid summas 124 330 €, sh Tallinna
Noorteklubi KODULINN (mitmesugused tegevused erinevatele vanusegruppidele –
majandamiskulud ja tegevustoetus) 17 570, tegevustoetus abiorganisatsioonidele
(mittetulundusühing Vivere Kool 25 500 €, MTÜ Päästearmee 5000 €, MTÜ Lootus Sinuga
5000 €, Fond Rõõmukuulutus 15 000 €) kokku 50 500 €, muud mittetulundusühingud 21 260 €
ning ürituste korraldamiseks 35 000 €.

3.7.14
Sotsiaalhoolekande tööpere (v.a
hooldajad) palkade korrigeerimine

378 000
Alates 01.01.2020 suurendatakse 5% võrra linna sotsiaalhoolekandeasutuste
sotsiaalhoolekande tööperesse kuuluvate töötajate palgafondi, kelle tööjõukulud kaetakse linna
eelarvest. Erandiks on hooldajad, kelle palgatase kasvab 980 euroni, s.o ca 20%.

3.7.15

Sotsiaaltöötajate tunnustamine

7 700

Traditsiooniline iga-aastane parimate sotsiaalvaldkonna töötajate autasustamine ning vastuvõtt
jõulude ajal Raekojas. Vastuvõtul tunnustatakse 11 parimat sotsiaaltöötajat, keda autasustatakse
ühekordse preemiaga (11 x 375 €).

3.7.16
Projekt „Erivajadustega inimeste
eluaseme füüsiline kohandamine“

445 235

Riik algatas 2017. aasta sügisel põhitaotlusvooru, kus Tallinna linnale on planeeritud kodanike
eluruumide füüsiliseks kohandamiseks perioodil 2017 – 2023 kokku 1 051 194 € Euroopa
Regionaalarengu Fondi vahendeid 211 kohanduse elluviimiseks. 2020. aasta tegevuste raames
on kavandatud eluruumi kohandused 75 puudega inimesele. Eluruumide kohandamise
protsesse korraldatakse Tallinnas tsentraalselt, selleks on Sotsiaal- ja Tervishoiuameti
isikkoosseisus tähtajaline peaspetsialist. Kohanduskuludest 85% moodustab välistoetus
summas 376 375 € ja 15% on linna omaosalus summas 68 860 €. Välistoetuse väljamaksmine
toimub ainult siis, kui kohandused on teostatud ja selle teostamise kohta on tõendav dokument.

3.7.17
Projekt „Vabaturult korterite
üürimine SMÜ ja ema-laps turvakodu
elanikele“

62 000

Tallinna sotsiaalmajutusüksustes resotsialiseeritud ja iseseisva toimetulekuvõime saavutanud
isikute majanduslik olukord ei võimalda neil alustada iseseisvate elu linnale mittekuuluvatel
elamispindadel, kuna neil ei ole vahendeid, et maksta ette korteri üürimisega kaasnevaid
kulusid nagu ühe kuu üür, maakleritasu, deposiit. Samuti on neil keeruline iseseisvalt otsida
sobiv korter ja sõlmida üürileping. Samamoodi on hädas ema-laps turvakodusse sattunud ning
abivajavad inimesed. Tallinna linnas on sotsiaalmajutusüksuse teenuse järjekorras on üle 500
inimese, seetõttu on antud projekti eesmärgiks aidata sotsiaalmajutusüksustes resotsialiseeritud

156

inimesed ja perekonnad vabaturu üüripinnale. Projekti raames on 2019. aasta 7 kuuga aidatud
leida korterid 18 korral. 2020. aastaks prognoositakse turvakodu elanike sihtrühmaks 10
üürikorteri vajajat ja sotsiaalmajutusüksuste elanike sihtrühmaks 50 üürikorteri vajajat.

3.7.18

Projekt „Samm Eesti tööellu“

18 750
Tallinna Linnavolikogu 07.03.2019 otsuse nr 41 alusel osaleb Tallinna Sotsiaal- ja
Tervishoiuamet juhtpartnerina Euroopa Sotsiaalfondi välisprojektis „Samm Eesti tööellu“.
Projekti kestus on 01.11.2018-31.10.2020. Projektiga toetatakse pikka aega tööturult eemal
olnud ja vähese või puuduva eesti keele oskusega elanike tööle asumist ja tööturul püsimist läbi
aktiivsete tööturumeetmete pakkumise, parandades seejuures tööturuteenuste kättesaadavust ja
kvaliteeti. Eelkõige toimub pikaajaliste töötute ja puuduva või vähese eesti keele oskusega
elanike hõivesse toomine.
Käesolev projekt aitab omavalitsustel täita sotsiaalhoolekande seaduses §23 toodud kohustusi:
„Tugiisikuteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk
on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike,
psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste
teostamisel olulisel määral kõrvalabi“. Riskirühma töötud: pikka aega (vähemalt 6 kuud)
tööturult eemal olnud vähese või puuduva eesti keele oskusega elanikud. Iga osaleja suunamine
erinevatesse tegevustesse toimub „rätsepaülikonna“ põhimõttel ehk tema individuaalseid
vajadusi hinnates.

3.7.19
Välisrahastusega projekt
„Koduteenuste kvaliteedihüpe“ (ü)

232 699

Tallinna Linnavolikogu 18. oktoobri 2018 otsuse nr 141 alusel osaleb Tallinna Sotsiaal- ja
Tervishoiuamet juhtpartnerina Euroopa Sotsiaalfondi välisprojektis „Koduteenuste
kvaliteedihüpe“. Projekti kestus on 01.10.2018-30.09.2020. Projekti eesmärk on osutada
jätkusuutlikult mitmekesisemat vajaduspõhist ja kättesaadavat teenust hooldusvajadusega
inimestele, kelle pereliikmed saavad siseneda tööturule või jätkavad seal täis- või osalise
tööajaga. Projekti tulemuseks on teenusdisaini meetodil analüüsitud ja arendatud teenus, mis
on paindlikum ja integreeritud olemasolevasse teenussüsteemi. See loob võimaluse säilitada ja
arendada täisealiste hooldusvajadusega inimeste võimetekohast toimetulekut koduses
keskkonnas ning tööealistele hoolduskoormusega pereliikmetele võrdväärselt teiste tööealiste
inimestega käia hooldusvajadusega inimese kõrvalt tööl. Teenuse arendamisel ja
parandusettepanekute tegemisel lähtutakse teenuse sihtrühma vajadustest, teenusepakkujate
võimalustest ning võimekusest.

3.7.20 Välisrahastusega projekt „Hoolivad isad“

4 080

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet osaleb lihtpartnerina Erasmus + KA204 Strateegiline
koostöö täiskasvanuhariduses programmi välisprojektis „Hoolivad isad“. Projekti kestus on
01.11.2018-31.10.2020. Projekti eesmärk on parandada meeste suhteid oma perega ja aidata
neil paremini mõista laste arengut ning nende vajadusi. „Hoolivad isad“ on programm
pereisadele, kes mõnikord vihastavad oma laste või laste ema peale ja kellel on raske oma
vihamõtetel minna lasta. Võib juhtuda, et puuduvad teadmised ja oskused, kuidas olla hooliv,
armastav ja austav lapsevanem. Projektiperioodil osaleb programmis 80 isa, kellest saab
lapsekeskse vanemluse põhimõtteid järgiv pereliige. Projektil puudub Tallinna linna
omaosalus. MTÜ Vaimse Tervise Edendamise Kompetentsikeskus katab ameti kulud. Toetuse
eest osaletakse võrgustikutöös, projektikohtumistel ja projekti koolitusprogrammi elluviimisel.
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3.8

Tervishoid

Tervishoiu valdkond hõlmab muid eelarvepositsioone Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ja linnaosa
valitsuste haldusalades.

3.8.1 Tallinna Kiirabi

11 749 175

Alates 01.01.2019 osutab Tallinna Kiirabi kiirabiteenust Eesti Haigekassaga 3 aastaks sõlmitud
kiirabi rahastamise lepingu alusel. 2020. aastal jätkatakse kiirabiteenuse osutamisega senises
mahus, s.o 23 kiirabibrigaadiga samades teeninduspiirkondades (Tallinna linnas, Maardu
linnas, Viimsi ja osaliselt ka Rae ja Harku valdades) ning olemasoleva 8 tugikeskusega
(Mustamäe, Kesklinna, Haabersti ja Põhja-Tallinna linnaosades igas üks, kaks tugikeskust
Lasnamäel, üks Viimsis ja Maardus). 01.07.2019 jõustus Terviseameti määrus, millega kinnitati
kiirabi välijuhtide arv, vastutuspiirkonnad, nõuded varustusele ning töökord. Sarnaselt
kiirabiteenusele toimub välijuhi rahastamine Eesti Haigekassa kaudu tervise- ja tööministri
määrusega kehtestatud hindade alusel.
Kokku töötab 2019. aastal Tallinna Kiirabis 450 töötajat. Aastas teenindatakse ligikaudu
100 000 patsienti. Lisaks kiirabiteenuse riigipoolsele rahastamisele teenitakse omatulusid
2020. aastal järgnevate teenuste osutamisest:
 meditsiiniline transporditeenus (perearstide, haiglate, ettevõtete ja eraisikute tellimisel
teostatakse patsientide transporti nii Eesti siseselt kui vajadusel välismaalt);
 meditsiiniline julgestusteenus (spordi-, kultuuri- või muude ürituste meditsiiniline
julgestamine);
 meditsiinialane koolitusteenus (lisaks oma töötajate koolitamisele korraldab Tallinna
Kiirabi koolituskeskus erinevaid erialaseid koolitusi, täienduskursuseid ja õppepäevi
kõigile huvitatuile);
 koolituskeskuse ruumide välja üürimine erinevatele asutustele ja organisatsioonidele
konverentside, koosolekute jms läbiviimiseks.
Tallinna Kiirabi kiirabiteenuse tegevuskulude eelarve suureneb 2020. aastal võrreldes 2019.
aastaga 684 tuhande euro võrra seoses kiirabibrigaadide töötasufondi 7,7% suurenemisega.
Majandamiskulude suurenemine on seotud töötasutõusuga kaasneva maksukulude
suurenemisega ning kütuse hinna muutumisega ning ruumidesse planeeritud remondikulude
lisandumisega.

3.8.2 Mitmesugused tervishoiukulud
3.8.2.1


Mitmesugused tervishoiukulud

Projektid ja programmid

KOKKU, sh
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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ennetustegevus
opiaatsõltuvate isikute asendusravi
koolitervishoiu programm
narkomaania ja AIDS-i ennetustegevus
apteegi öövahetuse teenuse osutamine
tuberkuloosi riskigruppide uuring
tervisefond
ülelinnalised tervishoiuüritused
rahvusvahelised koostööprojektid

1 104 677
525 237
525 237
20 482
207 007
44 621
95 868
57 521
4 000
56 791
8 947
4 000

o
o

haiglaravile suunatud eakate transpordi toetamine
Lastekaitse Liidu ülekaaluliste laste suvelaager

20 000
6 000

Ennetustegevus
Tallinna Linnavolikogu 14. juuni 2018 määruse nr 12 Tallinna arengukava 2018-2023
eesmärgiks on laste tervisliku ja turvalise arengu ning tervislike valikute soodustamine.
2018. aastal toimus Harjumaal lastega sünnist kuni 15 eluaastani 17 903 välispõhjustest tingitud
vigastust, seejuures 3,9% esimese eluaasta lastega, mis viitab noorte vanemate madalale
teadlikkusele vigastuste tekkepõhjustest ja nende ennetusvõimalustest. Küllalt sageli puudub
vanematel oskus anda lastele kiiret esmaabi, mistõttu jätkatakse koostöös Tallinna Kiirabiga
gümnaasiumiõpilaste esmaabikoolitustega. Koolituse käigus õpivad õpilased – tulevased
lapsevanemad – ära tundma elule ja tervisele ohtlikke seisundeid ja olukordi, omandavad abi
andmise praktilisi oskusi ja abi kutsumise põhimõtteid. Rakendati kursuse esimest neljatunnilist
moodulit, mis viidi läbi loengute, rühmatööde ja praktiliste harjutustena. Grupi suurus on kuni
35 õpilast, ühe mooduli läbiviimise hind on 451,20 €. Uuel õppeaastal jätkatakse koolituste
läbiviimist arvestades koolide poolset suurt huvi õpilaste elutähtsate oskuste omandamiseks.
2020. aastal jätkatakse linnaosades koolieelsetele lasteasutustele ennetuspäevade korraldamist
Mini-SOS programmi alusel. Koos haridusameti, politsei ja noorsootöö esindajatega osaletakse
põhikooli õpilaste KEAT (Kaitse End ja Aita Teist) väliteabepäevade läbiviimisel, millega
kaasatakse kuni 500 õpilast. Arvestades eakatega juhtuvate õnnetuste suurt arvu kavandatakse
2020. aastal linnaosades eakate sellekohase ennetustegevuse läbiviimist koostöös Politsei ja
Piirivalveametiga.
Opiaatsõltuvate isikute asendusravi korraldamine
Terviseameti andmetel registreeriti 2019. aasta I poolaastal Tallinnas 54 HIV-nakatunut. Alates
2003. aastast töötab AS Lääne-Tallinna Keskhaigla baasil metadoon-asendusravi programm
pikaaegse võõrutusena ja säilitusravina opiaatsõltlastele. Programmis eristatakse
3 tegevussuunda: asendusravi pikaajalise võõrutusena (Sõle tn 63), asendusravi säilitusravina
(Kopli tn 75a) ja jätkuravi grupp (Sõle tn 63). Lisaks on eraldi programm haigla
nakkuskeskuses (Paldiski mnt 63) toetava säilitusravina antiretroviiruse ravil käivatele
patsientidele. Teenuse sihtrühmaks on rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavad
täiskasvanud opiaatsõltlased järgmistel näidustustel: raskekujuline ravile allumatu
opiaatsõltuvus, raskekujuline opiaatsõltuvus ja HIV positiivsus ning raskekujuline
opiaatsõltuvus ja retsidiivne asotsiaalne käitumine (korduvad kriminaalkaristused).
Raviprogrammidesse saamise järjekorda arvatakse uued ravialused peale seisundi hindamist:
toimub arsti, psühholoogi ja sotsiaaltöötaja vastuvõtt, toimub anamneesi, käesoleva seisundi ja
sotsiaalse staatuse täpsustamine ning isiksuse uuring. Esimestel kuudel toimub asendusravimi
doosi tiitrimine psühhiaatri vahetu kontrolli all. Ravimit annab õde iga päev kindlatel
kellaaegadel raviasutuse selleks kohandatud ruumides. Ravi käigus tagatakse regulaarne
toksikoloogiline kontroll psühhoaktiivsete ainete tarvitamise võimaliku jätkamise
kindlakstegemiseks. Ravi osutatakse komplektselt koos psühholoogilise ja sotsiaalse
taastusravi sekkumistega. Üleviimine ühest programmist teise või ravi lõpetamine eeldab
komisjoni poolt kinnitatud otsust. Asendusravis pikaaegse võõrutusena on keskmiselt igas kuus
ravil 45 patsienti, kelle sotsiaalne adaptsioon ja tervislik seisund võimaldavad pikaajaliselt
alaneva annusega metadoon-asenduse ja psühhosotsiaalse toetuse tulemusel lõpetada täielikult
illegaalsete uimastite tarvitamine ja kohanduda ühiskonnaga. Arvestades probleemi ulatust
oleks lähiaastatel vajalik ravi laiendada suuremale arvule uimastisõltlastele. Enamasti külastab
patsient keskust aastaid, mistõttu uute patsientide vastuvõtt on piiratud ja ravile soovijad
ootavad järjekorras.
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Toetuse taotlemise aluseks on Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ning AS Lääne-Tallinna
Keskhaigla vahel 08.02.2019 sõlmitud leping nr 5-1/54 opioidsõltlastele metadoon asendus- ja
võõrutusravi korraldamiseks Tallinna linnas.
Koolitervishoiu programm
Koolis osutatava meditsiiniabi eesmärk on saavutada bioloogilise, psühholoogilise ja sotsiaalse
küpsusega ning tervist arendava eluviisiga täiskasvanu kujunemine. Kooliõe peamiseks
tööülesandeks on õpilaste terviseseisundi ja arengu süstemaatiline jälgimine ja hindamine,
samuti igapäevane meditsiiniline abi haigestunutele. Ennetava tervisekontrolli eesmärk on
avastada võimalikud terviseriskid varakult kavandades meetmed haiguste ennetamiseks.
Peamisteks terviseriskideks on rühihäired ja nägemisteravuse langus, samuti ülekaaluliste
õpilaste arv, mis on seotud ebaregulaarse või ühekülgse toitumisega ja vähese kehalise
aktiivsusega. Aasta jooksul pöörduti kooliõe poole erinevate kaebustega 47 348 korral.
Sagedasemaks pöördumise põhjuseks on ülemiste hingamisteede haigused, pea- või kõhuvalu,
seedetrakti häired, ka vaimse tervisega seotud probleemid. Välispõhjustest tingitud vigastusi
registreeriti tundides (kehaline kasvatus, kodundus, tööõpetus või vahetunnis) 479, kergemaid
vigastusi 6439. 2018. aasta jooksul tehti immuniseerimiskava järgseid vaktsineerimisi 22,6%
õpilastest. Vanemate teadlikkus vaktsineerimise olulisusest on madal, sest 2808 õpilase
vanemad keeldusid lapse vaktsineerimisest. Õdede töömahukus kasvas seoses papilloomviiruse
vastase vaktsineerimise lisandumisega immuniseerimiskalendrisse.
2019. aastal kehtiva haigekassa raviteenuste hinnakirja kohaselt on koolitervishoiu teenuse
piirhind õpilase kohta 3,93 € kuus ja hariduslike erivajadustega õpilaste koolis õppivatele
lastele 17,42 €, millest ei piisa vajalike meditsiinitarvikute (kaalud, pikkusemõõtjad,
otoskoobid, sidemed, glükomeetrid, hügieenivahendid, vajalikud ravimid esmaabi osutamiseks,
külmikud vaktsiinide hoidmiseks jne) ostmiseks, personali koolituskuludeks, eriti aga
infotehnoloogia arendamiseks. Koos linnavalitsuse infotehnoloogia teenistusega välja töötatud
e-koolitervishoiu infosüsteem EKTIS õpilaste terviseandmete vahetamiseks koolide
tervishoiutöötajate ja perearstide vahel haldamiskulud kaetakse linnaeelarvest saadavast
toetusest.
Tegevuse aluseks on Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ning SA Tallinna Koolitervishoid
vaheline koostööleping 07. jaanuarist 2019 nr 5-1/6.
Narkomaania ja AIDS-i ennetustegevus
Uimastite nõudlust mõjutavad järgmised indikaatorid: kättesaadavus, avalik arvamus,
sotsiaalne kontroll, väär imagomudel noorterühmades, vaba aja sisustamatus paljudel noortel.
Kuigi HIV-levik vabariigis on stabiliseerunud, on HIV-infektsiooni levik noorte,
tavaelanikkonna ja kinnipeetavate hulgas murettekitav. 2019. aasta 6 kuuga on registreeritud
Tallinnas 54 HIV-nakkuse uut juhtu ja 5 HIV tõvejuhtu.
Narkomaania ja AIDS-i ennetustegevust toetatakse Tallinnas alates 2001. aastast. Ennetustöö
osas toetatakse olemasolevat rehabilitatsioonisüsteemi eeskätt lastele ja noorukitele,
soodustatakse erinevate koostöövõrgustike arengut linnaosade, ametkondade ja
mittetulundusühingutega. Välja on kujunenud kindlad partnerid, kes viivad ellu jätkusuutlikku
tegevust: Eesti Seksuaaltervise Liit seksuaalhariduslikud loengud aktiivmeetodil ennetamaks
noorte haigestumist HIV/AIDSi ning seksuaalsel teel levivatesse infektsioonidesse; MTÜ
Lasnamäe Huvikool vene õppekeelega õpilastele interaktiivses vormis koolitused
narkootikumide, alkoholi ja tubakaga seonduvatest probleemidest ning toimetulekuoskuste
arendamine riskisituatsioonides; HIV-Positiivsete Võrgustik HIV-mõjutatud perede vaimse
tervise ja sotsiaalse toimetuleku toetamisega, sh tugiteenused nende perede lastele; MTÜ
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Convictus Eesti loovteraapilised grupitööd tervenevate uimastisõltlaste isiksuse ja loovuse
arendamiseks; Eesti HIV-Positiivsete Ühendus ESPO nõustamisteenused HIV-positiivsetele
inimestele ravisoostumuse saavutamiseks ja elukvaliteedi parandamiseks, AIDS-i Tugikeskus
ambulatoorne
rehabilitatsiooniteenus
kriminaalhooldusalustele
uimastisõltlastele,
Sotsiaalrehabilitatsiooni Keskus Loksa ning Päästearmee Eestis sotsiaalse rehabilitatsiooni
teenused – kuna riik nende tegevust ei rahasta. Programm hõlmab erinevaid kombinatsioone
psühholoogilisest, sotsiaalsest, kogemuslikust abist ning tööteraapiast.
Apteegi öövahetuse teenuse osutamine
Elanike paremaks kindlustamiseks töövälisel ajal, öötundidel, puhkepäevadel ja riiklikel
pühadel vajalike ravimitega ostetakse apteegi öövahetuse teenust riigihankel parima pakkumise
teinud apteegilt. Teenust osutavad Pharma Group OÜ 2 apteeki: Tallinna Tõnismäe Apteek
aadressil Tõnismägi 5 ja Vikerlase apteek aadressil Vikerlase tn 19. Mõlemad apteegid asuvad
hästi ligipääsetavates kohtades ja vastavad vajalikele turvanõuetele. Olenevalt aastaajast on
pöördujate arv kõikuv, ulatudes kõrgema haigestumuse perioodil viirusinfektsioonidesse 150200 inimeseni ööpäevas. Ühe kuu jooksul on keskmiseks teenuse tarbijate arvuks mõlemas
apteegis kokku kuni 5800-7200. Apteegi teenuseid kasutavad ka süstivad narkomaanid puhaste
süstalde muretsemiseks.
Toetuse taotlemise aluseks on Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ning Pharma Group OÜ
vahel 07.01.2019 sõlmitud leping nr 5-1/151 apteegi öövalve teenuse osutamiseks kokkulepitud
tingimustel ja korras
Tuberkuloosi riskigruppide uuring
Tuberkuloos on üheks tundlikumaks indikaatoriks ühiskonna erinevatele sotsiaalsetele
muutustele ja teguritele – töötus, kodutus, stress, vaegtoitumine, alkoholism, narkomaania jms.
Kõik need tegurid vähendavad organismi kaitsevõimet, mis suurendab tuberkuloosi ja
mitmetesse teistesse nakkushaigustesse nakatumise riski. Indiviidi asemel lisandub
tuberkuloosi riskitegurina kestev lähikontakt lahtise haigusvormiga haigega (öömajades ja
varjupaikades).
Alates 2003. aastast ei ole lubatud teostada enam fluorograafilisi läbivalgustusi, mistõttu
alustati samal aastal linna eelarvelistest vahenditest AS Ida-Tallinna Keskhaigla baasil kodutute
varjupaiga ja öömajade, samuti supiköökide külastajate röntgenülesvõtete tegemist
kopsutuberkuloosi varajaseks avastamiseks ja nende suunamiseks konsultatsioonile ning ravile.
Nimetatud isikud läbivad röntgenoloogilise uuringu varjupaika-öömajja saabumisel ja edasi
vähemalt kord aastas. Uuringute tulemused väljastatakse sotsiaalmajutusasutustele.
Tuberkuloosi kahtlusel suunab haigla radioloogiakeskus kliendi konsultatsioonile ja vajadusel
ravile tuberkuloosiravi ambulatoorsesse üksusesse. 2018. aasta jooksul läbisid radioloogilise
kontrolli 251 isikut. Kogu elanikkonna seas avastati Tallinnas 2018. aasta jooksul 43 uut
kopsutuberkuloosi haigestumise juhtumit.
Toetuse taotlemise aluseks on Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ning AS Ida-Tallinna
Keskhaigla vahel 07.01.2019 sõlmitud käsundusleping nr 5.1/5 rindkere röntgenuuringute
teostamiseks öömajades ja varjupaikades viibivatele ning supiköökides toitlustatavatele
isikutele.
Tervisefond
Tervist väärtustava ja soodustava eluviisi ning käitumisharjumuste kujundamiseks on loodud
linnaosades tervisedenduse spetsialistide ametikohad. 2019. aastal koondas Mustamäe linnaosa
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tervisedendaja töökoha, pannes ettenähtud töökohustused teise eriala töötajatele. Tallinna
Sotsiaal- ja Tervishoiuamet on aastate jooksul pidevalt tegelenud nimetatud spetsialistide
koolitusega. Erinevate tervisekäitumist kujundavate projektidega soovitakse asumikeskselt
kaasata võimalikult suurearvulist elanikkonda, millele aitavad kaasa linnaosade
tervistedendavad projektid tervise- ja perepäevade, südametervise ning vigastuste ennetamise
temaatikaga asumikesksed üritused. Tallinna koolide I klasside õpilased saavad kooliaasta algul
kingituseks helkurvestid nende liiklusohutuse tagamiseks, 2019. aastal kavandatakse jagada
4 700 helkurvesti. Koostöös Tallinna 5 supelrannaga varustatakse väikelapsed spetsiaalsete
käeribadega laste tuvastamiseks ja nende vanemate leidmiseks laste eksimisel rannas.
Septembrikuus korraldatakse koolieelsete lasteasutuste linnaositi mini-SOS (Sina Oskad Seda)
õppepäevi, kus käsitletakse nii vee- kui tuleohutuse küsimusi, samuti õpetatakse lihtsamaid
eneseabi võtteid ja jagatakse tervisekäitumise juhiseid. Juba traditsiooniks on kujunenud
maikuu lõpul koos Päästeameti, Eesti Punase Risti jt ametkondadega 500 õpilasele KEAT
(Kaitse end ja aita teist) õppepäeva läbiviimine, kus kõrvuti teoreetiliste teadmistega saadakse
praktilisi oskusi enesekaitse ja –abi valdkonnas.
Alates 2013. aastast on Tallinn rahvusvahelise Safe Community võrgustiku liige, koostöös
linnavalitsuse erinevate ametitega arendatakse erinevaid tegevusi elanike turvalisuse
suurendamiseks ja nende teadlikkuse tõstmiseks. Valminud on resertifitseerimiseks vajalik 5
aasta tegevuse ülevaade. Traditsiooniliselt korraldatakse igal aastal ülelinnaline konverents
„Turvaline Tallinn“ ülevaatega hetkeolukorrast ning erinevate ametite tegevusest probleemsete
valdkondade
lahendamisel.
Aastas
korraldatakse
3-5 ülelinnalist
konverentsi
terviseprobleemidest, tervisekäitumise kujundamise heast praktikast, samuti toetatakse
erinevate tervisedenduslike projektide läbiviimist erinevate mittetulundusühingute ja
linnaosade poolt. Linnaosades tervisedenduslike ürituste läbiviimiseks eraldatakse Tallinna
Tervisenõukogule esitatud projektide läbiviimiseks kuni 2 500 eurot linnaosa kohta. Aasta
jooksul toetatakse 8-10 erinevat mittetulundusühingute poolt läbiviidavat terviseprojekti, sh
üritused erivajadustega inimestele. Samade tegevustega jätkatakse 2020. aastal.
Ülelinnalised tervishoiuüritused
Tallinna arengukava 2018-2023 raames pööratakse suurt tähelepanu laste tervisliku ja turvalise
arengu ning tervist toetava elu-, töö- ja õpikeskkonna tagamisele, samuti linnaelanike sotsiaalse
kaasatuse suurendamisele, nende tervislike valikute soodustamisele ning narkomaania ja HIV
leviku vähendamisele. Nii korraldatakse 1-2 korda kvartalis linnaosade tervisedendajate
ümarlaudu elanike terviseteadlikkuse kujundamiseks kogukonnas, jätkuvad arutelud linna
raviasutuste ja kiirabi juhtide ning perearstide seltsiga reguleerimaks patsientide põhjendamatut
pöördumist haiglate erakorralise meditsiini osakondadesse, milleks valmisid linnaelanikele
mõeldud juhendvoldikud elanike teadlikkuse parandamiseks tervishoiuteenuse osutaja valikul.
Koostöös erinevate ametite ja ametkondadega on valmimas rahvusvahelise võrgustiku Safe
Community kokkuvõte 5 aasta jooksul tehtust koos uute tegevuseesmärkide püstitamisega.
Koos rannavalvega jagatakse igal suvel linna 5 supelrannas ca 5000 käepaela väikelastele
vältimaks nende eksimist rannas. Uudse ettevõtmisena viiakse läbi ülelinnaline autovaba päev.
2020. aastal pööratakse tähelepanu laste tasakaalustatud vaimsele ja füüsilisele arengule, sh
laste tervisliku toitumise ja küllaldase füüsilise aktiivsuse arendamisele kooli keskkonnas,
vanemate teadlikkuse tõstmisele laste vaimse tervise häirete varaseks avastamiseks, uute
toitumissoovituste laialdasele tutvustamisele linnaelanikele ja krooniliste tervisehäiretega ning
erivajadustega inimestele. Jätkub hooldustöötajatele seminaride korraldamine koduhooldusel
viibiva kliendi terviseprobleemide leevendamiseks ja heaolu ning toimetuleku arendmiseks.
Rahvusvahelised koostööprojektid
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Vahendeid kasutatakse erinevate rahvusvaheliste koostööprojektide läbiviimise toetamiseks.
Jätkub koostöö liikumisega Euroopa linnad narkootikumide vastu (ECAD), mille eesmärgiks
on riikidevahelise koostöövõrgustiku loomine, mis vahendaks informatsiooni parimatest
praktikatest uimastiennetustöös liikmeslinnade vahel. Rahvusvahelise projekti Planet Youth
raames viiakse läbi konverents huvitegevuse, pere- ja kogukonnasuhete, tervisekäitumise jms
küsimustes õpilaste küsimustulemuste alusel koos välisekspertidega.
Haiglaravile suunatud eakate transpordi toetamine
Tallinnas on avatud 276 perearstipraksist, kus kokku teenindatakse 477 258 patsienti, perearsti
nimistu keskmine suurus on 1730 inimest. Lisaks on korraldatud patsientide teenindamine
Tallinna Munitsipaalperearstikeskuse OÜ poolt, kus seisuga 01.08.2019 on 8 nimistuga
perearsti. Sageli on üksi elavatel eakatel inimestel haiglaravile minek raskendatud
liikumisvõimaluste või omaste puudumise tõttu. Oma nimistu patsiendi plaanilisel suunamisel
haiglaravile esitab perearst transporditaotluse Tallinna Kiirabi transpordibrigaadile, kes
hospitaliseerib patsiendi. Ühes kuus osutatakse nimetatud teenust kuni 40 patsiendile.
2018. aastal osutati teenust 424 juhul. Kuna ravikindlustuseta elanikele osutatakse
statsionaarset abi AS-is Kallavere Haigla, seetõttu on suurenenud vajadus transporditeenuse
järele patsiendi viimisel Kallaverre.
Lastekaitse Liidu ülekaaluliste laste suvelaager
Edukaks on osutunud SA Tallinna Lastehaigla baasil läbiviidav personaalne kooliaastaringne
perekonnapõhine sekkumine laste tervise parandamiseks ja rasvumise väljakujunemise
vähendamiseks. Sekkumise üheks viisiks on osalemine kaalulangetamise suvelaagris.
Varasemalt läbiviidud laagrites on saadud positiivseid tulemusi laste enesetunde ja
psühholoogilise seisundi paranemisega ning keskmiselt 2-3 kg kaalulangusega 10 päeva
jooksul. Laagri mõju on lapse väljatoomine tavapärasest linnakeskkonnast, personaalse
liikumisaktiivsuse programmi rakendamine, õige toiduvaliku aluste omandamine ja tõrjutuse
vähendamine. Laagri tegevuskavasse kaasatakse kuni 20 last, kes eelneva õppeaasta jooksul on
regulaarselt osalenud haigla füsioterapeutide, dietoloogi ja psühholoogi poolt läbiviidavas
koolitusprogrammis. Toetust taotletakse terviseprojekti esitamisega Sotsiaal- ja
Tervishoiuameti tervisenõukogule. 2020. aastal kavandatakse korraldada 2 suvelaagrit
ülekaalulistele ja rasvunud lastele.


Õendusabi korraldamine

579 440

Toetuse taotlemise aluseks on Tallinna arengukava 2018-2023 kohaselt koduõendusteenuse
kättesaadavuse parandamine kroonilistele haigetele kodus ja Iru Hooldekodus elavatele
klientidele.
Koduõendusteenust osutatakse Tallinnas alates 2001. aasta lõpust linna eelarvelistest
vahenditest. Teenuse vajajateks on liikumisvõimetud patsiendid, tõsiste füüsiliste
probleemidega kroonilised voodihaiged, liikumispuudega inimesed, terminaalses seisundis
patsiendid ja surijad. Koduõde OÜ osutas 2018. aastal raviteenust krooniliste tervisehäiretega
461 patsiendile, ravijuhte oli 1317, kodudesse tehti 12 000 visiiti. Kõikidele patsientidele
tehakse päevas 1-2 külastust kõikidel nädalapäevadel. Lisaks suhtleb õde veel patsiendi omaste
ja perearstiga, kelle poolt on teenust patsiendile soovitatud. Põhikontingendi patsientidest
moodustavad südame-veresoonkonna patoloogia, aju veresoonte haiguste, pahaloomuliste
kasvajatega ja suhkurtõve diagnoosiga patsiendid. Samuti esineb patsientidel rohkesti
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infitseeritud haavu, amputeeritud jäsemeid, luumurde jms, mis tingib rohket sidemete ja salvide
kasutamist. 2018. aastal alustati Sotsiaalministeeriumi finantseeritud aastase juhtumikorraldaja
pilootprojektiga Haabersti linnaosas, et parandada sotsiaal- ja tervishoiuteenuste ühtset käsitlust
patsient-kliendile vajaliku abi osutamiseks.
Arvestades, et riiklikult on lahendamata õendusteenuse osutamine suurtes hooldekodudes,
osutatakse teenust linna eelarvelistest vahenditest ka Iru Hooldekodus, kus hoolealustest vajab
igapäevaselt teenust vähemalt 330 hooldatavat. 2018. aastal tehti hooldekodu klientidele
236 380 õekülastust.
Koduõendusteenust osutatakse Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ning OÜ Koduõde vahel
20.12.2018 sõlmitud lepingu nr 5-1/253 alusel

3.8.3 Ravikindlustusega hõlmamata isikute
ravikulud (a)

137 560

Tallinna elanikkonnast on Haigekassa Harju osakonna andmetel ravikindlustusega hõlmamata
39 000 isikut seisuga 01.07.2019, mis moodustab 8,7% perearstide nimistutes olevatest
isikutest. Sotsiaalministeeriumi poolt kaetakse ainult nende isikute vältimatu abi (k.a
sünnitusabi) kulutused. Ravikindlustusega hõlmamata isikutele osutatakse statsionaarset abi
AS-is Kallavere Haigla ja ambulatoorset tervishoiuteenust (üldarst ja kirurg) AS LääneTallinna Keskhaigla Kopli polikliinikus.
Ravikindlustusega hõlmamata isikute ravikulude kalkulatsiooni aluseks on Eesti Haigekassa
raviteenuste loetelus olev järelravi teenuse hind 72,20 € kuni 60 ravipäeva ulatuses ja
ambulatoorses arstiabis esmavisiidi hind 23,78 € ning õe iseseisev visiit 12,10 €.
Ambulatoorset eriarstiabi osutatakse Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ning AS Lääne-Tallinna
Keskhaigla vahel 11.01.2019 sõlmitud lepingu nr 5-1/9 alusel. Statsionaarset abi osutatakse
Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ning AS Kallavere Haigla vahel 19.12.2018 sõlmitud lepingu nr
5-1/252 alusel.

3.8.4 Laste visiiditasust vabastamine
3.8.4.1

Laste visiiditasust vabastamine

500 000

Ravikindlustuse seaduse §70 lg 1 alusel on ambulatoorse eriarstiabi osutamisel üldarstiabi või
eriarstiabi osutaja saatekirja alusel eriarstiabi osutajal õigus nõuda kindlustatud isikult
visiiditasu maksmist. Koduvisiidi ja ambulatoorse eriarstiabi visiiditasu piirmäär on alates
2013. aastast kuni 5 €. 2018. aasta jooksul tehti laste poolt 107 182 visiiti eriarstile.
2006. aastal alustati teenust osutavatele asutustele visiiditasu osalist kompenseerimist 1,6 €
esmavisiidi kohta eriarstiabiteenust osutavatele raviasutustele (SA Tallinna Lastehaigla,
AS Ida-Tallinna Keskhaigla, AS Lääne-Tallinna Keskhaigla ja Lasnamäe Tervisekeskus AS)
saamata jäänud tulu osaliseks kompenseerimiseks. Alla 2-aastased lapsed on visiiditasust
vabastatud. 2020. aastal tõstetakse ambulatoorse eriarstiabi kompenseeritava visiiditasu osa
5 euroni esmavisiidi kohta.

3.8.5 Uimastiennetustegevus SA-s Tallinna Lastehaigla
3.8.5.1

Uimastiennetustegevus SA-s Tallinna Lastehaigla

32 080

Tegevuse toetamise eesmärgiks on uimastisõltuvuse jätkusuutliku ravi ja rehabilitatsiooni
elluviimine. SA Tallinna Lastehaigla viib kuni 18-aastastele sõltuvus- ja käitumishäiretega
lastele ja noorukitele uimastisõltuvuse statsionaarset ja ambulatoorset ravi- ja
rehabilitatsiooniteenust läbi Laste Vaimse Tervise Keskuses. Sihtotstarbeline toetus on ette
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nähtud laste sõltuvushäirete sekundaarseks ja tertsiaarseks ennetustegevuseks, kuna Haigekassa
poolse lepinguga ei kaeta spetsialistide teenust vajalikus mahus. Osakonnas on 6 voodikohta,
ravil kuu jooksul kuni 12 last, kellega tegelevad individuaalselt või grupiteraapias psühholoog,
psühhiaater ja sotsiaaltöötaja. Erinevaid võrgustikukohtumisi on kuus kuni 25. Keskuses on
võimalik koostöö abivajava lapsega ka päevaravi vormis. Keskuses viiakse läbi patsiendi
diagnoosimist, ravi, juhtumikorraldust, õppetööd, võrgustikukohtumisi nii statsionaarse
meeskonna ja ambulatoorsete psühhoterapeutide kui ka perekonna, lähedaste ja teiste oluliste
võrgustikupartnerite vahel. Peale statsionaarse ravi lõppemist jälgitakse patsiendi seisundit ja
ravimite toimet ka ambulatoorselt psühhoteraapia läbiviimise teel. See on vajalik ravijärgse
tagasilanguse ennetamiseks ja seda eriti sihtgrupile, kes ei liigu edasi kindlasse
rehabilitatsioonisüsteemi.
Toetuse taotlemise aluseks on Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ja SA Tallinna Lastehaigla
vahel 2019 sõlmitud leping.

3.8.6 Kainestusmaja haldamine
3.8.6.1

Kainestusmaja haldamine

369 510

2009. aasta septembris valminud kainestuskambritega 50-kohalises arestimajas osutatakse
AS Lääne-Tallinna Keskhaigla poolt kainenemisele toodud isikutele vajalikku meditsiinilist abi
ja ööpäevaringset järelevalvet kuni 8 voodikohal. Politsei- ja Piirivalveamet tagab arestimaja
kainestuskambri tööks vajaliku personali ja tehnilised vahendid. Tallinna linn kannab hoone
ekspluatatsiooniga seotud kulud ning vajaliku tervishoiuteenuse osutamise koostööleppel ASga Lääne-Tallinna Keskhaigla. Päevas tuuakse kainenemisele kuni 35 klienti, vastuvõtul
otsustatakse kliendi vajadus meditsiinilise jälgimise järele eraldi osakonnas. Tervishoiutöötajad
hindavad vajadusel ka kambrites olevate klientide tervislikku seisundit ööpäeva jooksul. 2018.
aastal viibis kainenemisel 5962 isikut. Teiste riikide kodanikest viibis kainenemisel 430 isikut.
Toetuse andmise aluseks on Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ning AS Lääne-Tallinna
Keskhaiglaga 23.01.2019 sõlmitud käsundusleping nr 5-1/22, millega tasutakse haiglale
ööpäevaringselt valves oleva meditsiiniõe ja hooldaja töötasu ning vajalike tarvikute ja ravimite
kulu, samuti kambrite ja sisustuse desinfektsioonikulud.

3.8.7 Noorte nõustamiskeskuste haldamine
3.8.7.1

Noorte nõustamiskeskuste haldamine

6 230

Magasini tn 32 asuvas MTÜ Pealinna Abikeskuses osutatakse nn madala läve teenust, mis on
uimastiabi võrgustiku oluline osa ning kujutab endast uimastisõltuvusega isikute abisüsteemi
esimest ehk kontakti loomise etappi koos sõltlastele vajalike vahendite/info kättesaadavaks
muutmisega. Keskuses toimub esmase kontakti loomine uimastisõltuvusega isikuga, tema
usalduse võitmine, motiveerimine edaspidiseks raviks ja rehabilitatsiooniks ning suunamine
ravile või juhtumikorraldaja poole.
Teenuse osutamise peamiseks eesmärgiks on riskikäitumise vähendamine süstivate
narkomaanide hulgas.
Teenus on suunatud Tallinnas 18–29-aastastele probleemsetele narkomaanidele, st
narkootikume süstivatele või pikaajaliselt/regulaarselt opiaate, kokaiini ja/või amfetamiini
tarbivatele narkomaanidele. Keskus mahutab üheaegselt 10-15 teenusevajajat, kuus külastab
keskust keskmiselt 300 klienti. Keskuses osutatavateks teenusteks on tänavatöö, sotsiaaltöö,
juhtumikorraldus, profülaktiliste vahenditega (süstlad, desinfitseerivad vahendid, kondoomid)
varustamine, minimaalne tervishoiuteenus, informatsiooni kogumine ja riskianalüüs. Loodud
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on võimalused klientide hügieenivajaduste rahuldamiseks (pesemisvõimalused kliendile ja
pesupesemise võimalus). Välitöö on suunatud varjatud sihtrühma tuvastamiseks ja nendega
kontakti loomiseks eesmärgiga suunata sõltlane keskusesse ja leida üles sõltuvusse
tagasilangenud kliendid. Välitöö raames toimub ka süstalde vahetus, mis keskuse ruumides on
kohtu otsusel keelatud.
Keskuse teenuse osutamist finantseerib osaliselt Tervise Arengu Instituut, samas on vajalik
lisafinantseerimine ka linna eelarvest keskuse kommunaalkulude katmiseks.

3.8.8 Tervishoiutöötajate tunnustamine
3.8.8.1

Tervishoiutöötajate tunnustamine

9 000

Traditsiooniline iga-aastane parimate tervishoiuvaldkonna töötajate autasustamine ning
vastuvõtt jõulude ajal Raekojas. Vastuvõtul tunnustatakse 16 parimat tervishoiutöötajat, keda
autasustatakse ühekordse preemiaga (16 x 375 €).

3.8.9 Tegevustoetus Sotsiaalrehabilitatsiooni Keskusele Loksa
3.8.9.1

Tegevustoetus Sotsiaalrehabilitatsiooni Keskusele Loksa

25 170

Tegevuse toetamise eesmärgiks on jätkusuutliku uimastisõltuvuse ravi ja rehabilitatsiooni
elluviimine. Pikaajalised programmid on olulised uimastite tarbimisest ühiskonnale tekitatavate
kahjude vähendamiseks, mille tulemusel nõudlus uimastite järele alaneb. Toetuse sihtotstarve
on sõltlaste ja nende lähedaste, HIV-positiivsete inimeste sotsiaalne ja psühholoogiline
nõustamine. Sotsiaalrehabilitatsiooni Keskus Loksa nõustamistoas aadressil Madara tn 31
võtavad kliente vastu psühholoog ja sotsiaaltöötaja, lisaks pakutakse nõustamist telefoni teel.
Nõustamistuppa pöördub orienteeruvalt 25-40 klienti kuus, korduvalt teenusel olijaid 8-12
klienti kuus. Keskus on avatud kõikidel tööpäevadel.
Tegevustoetuse aluseks on Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ning Sotsiaalrehabilitatsiooni
Keskus Loksa vahel 2019. aastal sõlmitud leping.

3.8.10

Toetus MTÜ-le AIDSi Tugikeskus uimastiennetustegevuseks

3.8.10.1 Toetus MTÜ-le AIDSi Tugikeskus
uimastiennetustegevuseks

15 170

Toetuse sihtotstarve on ambulatoorse sõltuvusravi ja rehabilitatsiooni kaudu saavutada
narkosõltlaste püsiv remissioon ja narkovaba elu. Ravi kestus on 1-9 kuud vastavalt vajadusele.
Kuus pöördub abi saamiseks keskusesse 15-20 inimest. Teenust osutatakse linna toel aadressil
Paldiski mnt 36a avatud keskuses, kus on võimalik teha ka grupiteraapiat ja teemakohaseid
arutelusid. Teenuse osutamise raames toimub kondoomide, desinfitseerivate vahendite,
infomaterjalide jagamine, klientide nõustamine ravi- ja rehabilitatsiooniprogrammidesse
pöördumiseks.
Tegevustoetuse aluseks on Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ning MTÜ AIDSi
Tugikeskuse vahel 2019 sõlmitud tegevustoetuse leping.

3.8.11
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Tegevustoetus MTÜ-le Lootuse Küla

3.8.11.1

Tegevustoetus MTÜ-le Lootuse Küla

14 400

Tegevuse toetuse eesmärgiks on sotsiaalselt vähekaitstud ja probleemsete inimeste, alkoholi- ja
narkosõltlaste võõrutamine, rehabiliteerimine ja abistamine tavaühiskonda naasmisel. Lootuse
Küla rehabilitatsiooniprogrammiga ühinenud inimesed on oma vaba tahte alusel otsustanud
enda elu muuta. Statsionaarne rehabilitatsiooniprogramm sisaldab õppetööd, koduseid
ülesandeid, kohustusi, vastutust, suhtlemist ning tööharjutusi ja tööpraktikat. Teenust on
võimalik saada täiskasvanud sõltlastel eesti ja vene keeles. Kasutatakse „12 sammu“
metoodikat. Rehabilitatsiooniprogrammis on 2019. aastal osalemas 10 tallinlast, mistõttu linn
toetab mittetulundusühingu tegevust rehabilitatsiooniteenuse osutamisel meestele ja
naistele.Osalejatele tagatakse majutus, toitlustamine 3 korda päevas, ööpäevaringne järelevalve
ja nõustamisteenused psühholoogi ja kogemusnõustajate poolt.

3.8.12
3.8.12.1

Toetus Eesti Haiglaõpetajate Seltsile
Toetus Eesti Haiglaõpetajate Seltsile

5 800

Toetus on planeeritud 11.-15. mail 2019 Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses
toimuva Euroopa haiglaõpetajate kongressi „HOPE“ korraldamisega seotud kulude katmiseks.

3.8.13
3.8.13.1

Projekt „Tallinna Haigla“
Projekt „Tallinna Haigla“

100 000

Rajatav Tallinna Haigla koondab seni iseseisvalt tegutsenud AS Lääne-Tallinna Keskhaigla ja
AS Ida-Tallinna Keskhaigla ühtseks haiglaorganisatsiooniks rajades tänaste, paljus juba
amortiseerunud hoonete asemele nn Lasnamäe meditsiinilinnaku aadressil Narva mnt 129 ja
129b. Haiglaorganisatsiooni SA Tallinna Haigla asutavad ühiselt Tallinna linn ja
Sotsiaalministeerium.
2020. aastal on planeeritud Tallinna Haigla meditsiinitehnoloogia eelprojekti koostamine.
2019. aasta lõpuks peab valmima Narva mnt 129 ja 129b Lasnamäe Tervisekeskuse
meditsiinitehnoloogia eelprojekt. 2020. aastal kuulutatakse välja Lasnamäe Tervisekeskuse
projekteerimise hange. Tööde kestvus on ca üks aasta.
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3.9

Ettevõtluskeskkond
ETTEVÕTLUSKESKKOND

Ettevõtluse arendamine

Turismi arendamine

Väikeettevõtlus

Konverentsiturism

Ettevõtluskeskkonna
turundus

Kultuuriturism

Tarbija- ja hinnapoliitika

Tarbijakaitse

Turismiturundus

Turismiinfoteenused

Turismi infrastruktuuri ja
teenuste kvaliteedi
arendus

Statistika ja uuringud

Ettevõtluskeskkonna tooted ja tootegrupid

Ettevõtluse valdkond hõlmab tootegruppe ja muid eelarvepositsioone Ettevõtlusameti,
Kultuuriameti, Keskkonna- ja Kommunaalameti ning linnaosavalitsuste haldusalades.

3.9.1 Ettevõtluse arendamine
3.9.1.1

Toode: väikeettevõtlus

286 770

Toote üldeesmärk
Toote üldeesmärgiks on ettevõtlusaktiivsuse suurendamine, ettevõtete konkurentsivõime
tõstmine ja tööhõive situatsiooni parandamine Tallinna linnas.
Tegevuse kirjeldus
Toote raames toimub potentsiaalsete, alustavate ja tegutsevate ettevõtjate nõustamine ja
informatsiooni andmine, koolituskursuste korraldamine ning ettevõtlustegevuse toetamine ja
innovatsiooni edendamine. 2020. aastal suunab ettevõtlusamet rohkem fookust targa linna
temaatikale, sh uute nutikate lahenduste, ärimudelite tekke ning rakendamise hoogustamisele
avaliku ja erasektori koostöös. Luuakse Tallinna ülelinnaline innovatsioonifond, mille eesmärk on
luua järjepidev võimekus uute majandusliku mõjuga innovaatiliste projektide (kuni 10 aastas)
tegevuste rahastamiseks, mille tulemusena suureneb uudsete ja pikemaajalise mõjuga nutikate
linnalahenduste või linnalise teenuste osakaal. Võimalikud toetusprojektid leitakse nt läbi
innovatsiooniplatvormide ja nende tegevuste ideekorjete (sh Prototron, häkatonid, linna poolt
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korraldatavad valdkondlikud ideekonkursid, Accelerate Estonia), innohangete, start-up või
tehnoloogiaettevõtete testprojektide kaudu.
Majandamiskulud 289 770 € (sh 16 000 € kaetakse omatulude arvelt), sh
 Ettevõtlusprogramm, sh:
o koolitused, teabepäevad, infoseminarid
o ettevõtlusakadeemiad koostöös
ülikoolidega (TalTech, TLÜ, TÜ)
o Tallinna Ettevõtluspäeva sisuline
ettevalmistus
 Ettevõtlusalaste mittetulunduslike projektide
toetamine, sh:
o koostöös ülikoolidega
o koostöös ettevõtjate ühendustega
o koostöös ettevõtluse
tugiorganisatsioonidega
 Innovatsiooniprogramm, sh:
o uute ärimudelite konkursid (nt Ajujaht,
STARTERtallinn, Prototron)
o Smart City lahenduste innovatsioonifond
o Tuleviku linna professuuri
kaasrahastamine
o MELT Innovatsioonifoorumi sisuline
ettevalmistus
 Võrgustike arendamine, sh:
o klastriklubi; startup kogukonna
kohtumised
o Maakondlike Arenduskeskuste (MAK)
võrgustikus osalemine
 Lähetused, sh osalustasud
 Ettevõtjate monitooring (Krediidiinfo),
infokogumikud, tarvikud
Arvnäitajad
Nõustamiskordade arv
Nõustatud äriplaanide arv
Koolitustel ja infopäevadel osalejate arv
Ettevõtlusakadeemia seminaridel osalejate arv

3.9.1.2

Ühik
tk
tk
in
in

Toode: ettevõtluskeskkonna turundus

2018
1250
150
500
1200

100 000
40 000
17 000
43 000
51 000
8 000
10 000
33 000
122 000
35 000
50 000
20 000
17 000
10 000
8 000
2 000
6 000
770
2019
1300
150
500
1300

2020
1400
150
500
1300

203 000

Toote üldeesmärk
Toote üldeesmärgiks on Tallinna ettevõtlus- ja investeerimiskeskkonna tuntuse suurendamine
ja positiivse maine kujundamine, ettevõtlusaktiivsuse ja ettevõtliku elustiili väärtustamine.
Tegevuse kirjeldus
Toote raames toimub Tallinna ettevõtluskeskkonna ja investeerimisvõimaluste tutvustamine
messidel, ärivisiitidel ja seminaridel, ettevõtlus- ja investeerimiskeskkonna tutvustamine
kodulehe vahendusel, info- ja reklaammaterjalide ettevalmistamine, väljaandmine ja
levitamine, kontaktvõrgustiku arendamine nii Eesti siseselt kui ka väljaspool Eestit,
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koostööpartnerite leidmine. Turundustegevus ettevõtlusteadlikkuse ja –aktiivsuse tõstmise
eesmärgil, ettevõtluse toetusmeetmete ja muu ettevõtjale suunatud info edastamine erinevates
meediakanalites, ettevõtja kuvandi kujundamine meedias.
Majandamiskulud 218 000 € (sh 20 000 € kaetakse omatulude arvelt), sh
 ettevõtjale ja investorile suunatud interneti veebilehtede haldus ja
arendus
 trükiste ja infomaterjalide koostamine ja kujundus
 trükiteenused
 meedia- ja kommunikatsiooniteenused
 turundusüritused, sh:
o rahvusvahelised turundusüritused (kinnisvaramess MIPIM 2020,
Smart City Expo, jt)
o kohalikud
turundusüritused
(Ettevõtluspäev,
MELT
Innovatsiooniforum, jt)
 statistika kogumine, analüüsid
 lähetuskulud
 kuulutuste ja reklaamide avaldamine (sh sotsiaalmeedia kanalid)
 atribuutika, meened, auhinnad jms
 postikulu, kirjandus, statistika, kullerteenus, trükiste ladustamine, jms
Mõõdikud
Tallinna Ettevõtluspäeval osalejate arv
MELT Innovatsioonifoorumil osalejate arv
Rahvusvahelisele messile (MIPIM) kaasatud ettevõtete arv
Targa linna esitluskeskuse väliskülastajate arv
Ettevõtlusveebide külastuskordade arv
Sotsiaalmeediakanali (FB) jälgijate arv

Ühik
in
in
tk
in
tk
tk

2018
2200
530
6
90 000
2200

2019
2300
540
14
100 000
2500

1 500
10 000
8 000
35 000
150 000
90 000
60 000
1 500
4 500
4 000
3 000
500

2020
2300
550
12
200
110 000
2700

3.9.2 Turismi arendamine
3.9.2.1

Toode: konverentsiturism

61 000

Toote üldeesmärk
Toote üldeesmärgiks on Tallinna kui konverentsiturismi sihtkoha turundamine.
Tegevuse kirjeldus
Konverentsiturism on äriturismi sektor, mis hõlmab konverentse, seminare, preemiaturismi
üritusi jms. Tallinna kui konverentsiturismisihtkoha turundamise eesmärgiks on kaasa aidata
Tallinna rahvusvahelise tuntuse ja tunnustatuse saavutamisele Läänemereäärse ja Euroopa
konverentsiturismi sihtkohana, soodustada suurte rahvusvaheliste ürituste toimumist Tallinnas,
suurendada ärituristide arvu ning pikendada nende Tallinnas viibimise aega. Rahvusvahelised
konverentsid aitavad suurendada kohalikel ettevõtete, teadlaste ja spetsialistide võimalusi
arendada rahvusvahelisi koostöövõrgustikke ja oma oskusteabe pagasit ning kasvatada seeläbi
Tallinna tuntust maailmas erinevate valdkondade kompetentsikeskusena.
Oluline on tagada aktiivne turundustegevus Euroopa võtmeturgudel, kus asuvad
assotsiatsioonide ja korporatsioonide peakorterid ning sihtturgudel, kust on Tallinnaga
mugavad transpordiühendused. Tallinna kui konverentsisihtkohta tutvustatakse
rahvusvahelistel konverentsiturismi messidel ja workshopi’del. Koostöös Ettevõtluse
Arendamise Sihtasutuse, Eesti Konverentsibüroo ja erasektoriga korraldatakse
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konverentsiprofessionaalidele ja -ajakirjanikele tutvumisreise eesmärgiga tutvustada neile
sihtkohta ja ürituste korraldamiseks vajalikke teenuseid. Välja antakse Tallinna
konverentsivõimalusi
tutvustavaid
trükist.
Aktualiseeritud
info
Tallinna
kui
konverentsisihtkoha võimaluste kohta on eesti ja inglise keeles olemas Tallinna turismiportaalis
www.visittallinn.ee. Infot levitatakse ja vahendatakse pidevalt rahvusvahelistele konverentsija äriturismi ajakirjanikele ja väljaannetele. Igapäevaselt tehakse koostööd turismiettevõtjate ja
ürituste korraldajatega eesmärgiga pakkuda sihtkohas sünergiliselt kvaliteetseid ja
mitmekesiseid konverentsi- ja elamustooteid.
Tallinna konverentsiürituste statistikat kogutakse keskkonnas meetings.ee. Statistika kogumine
annab meile teadmise, et hinnanguliselt toimub Tallinnas üle aastas üle 4000
konverentsiürituse, millest enamik on väiksed üritused. 2020.aastal on eesmärgiks leida mudel
Tallinnas toimuvate rahvusvaheliste konverentside majandusliku mõju hindamiseks.
Tööjõukulud on 7000 €, sellest töötasud 5230 €, on kavandatud ajutise lepingulise töötaja
töötasuks, mis on seotud statistika kogumise ja mooduli haldamise ning arendamisega.
Majandamiskulud 54 000 €, sh
 osalemine rahvusvahelistel konverentsiturismi B2B
turundusüritustel Euroopas (7 üritust) Tallinna kui
konverentsiturismisihtkoha tutvustamiseks
 tutvustusreiside korraldamine Tallinnasse rahvusvahelistele
konverentsikorraldajatele koos ettevõtjatega
 Tallinna kui konverentsiturismi sihtkohta tutvustavad trükised,
veeb, digiturundus
 koostööprojektid konverentsisektoriga
 konverentsiturismi statistika ja oskusteabe koondamine, sh
Tallinnas toimuvate konverentside majandusliku mõju hindamise
moodul, erialane perioodika, osalemine European Cities
Marketing konverentsidivisjoni töös
Arvnäitajad
Rahvusvahelistel turundusüritustel osalemise arv
Tutvumisreisidel Tallinna osalevate konverentsi- ja
preemiareiside korraldajate arv
Päringutele vastamise ja pakkumistes osalemise arv
Tallinna Turismiportaali konverentsirubriigi (eesti ja
inglise keel) lehekülgede sirvimise arv

3.9.2.2

Toode: kultuuriturism

Ühik
tk

2018

38 000
5 000
3 000
2 000

6 000
2019

2020

9

9

7

isik

115

70

70

tk

121

100

100

tk

55 368

55 000

60 000

616 800

Toote üldeesmärk
Toote üldeesmärgiks on muuta linna külastus mitmekesiseks ja mugavaks, tutvustada Tallinna
ajaloo- ja kultuuripärandit ning suurendada Tallinna väliskülastaja kulutusi kultuurivaldkonnas.
Tegevuse kirjeldus
Tallinna kui kultuurilinna tutvustamisel ja turustamisel on oluline osa Tallinn Card´i ehk
linnapileti projektil. Tallinn Card on kultuurihuvilisele linnakülalisele mõeldud sooduskaart 24,
48 või 72 tunniks, nii lastele kui täiskasvanutele, mis muudab Tallinnaga tutvumise lihtsamaks
ja mugavamaks. Pileti lunastanul on võimalus valida ligi 80 erineva tasuta ja sooduspakkumise
vahel. Paketti kuuluvad Tallinna muuseumid ja vaatamisväärsused, kultuuri- ja
meelelahutusasutused, ekskursioonid jt teenused. Tallinn Card’id ehk linnapiletid on end
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tõestanud efektiivse viisina tutvustada linna kultuuriväärtusi, tõsta kultuuriobjektide
külastatavust ning suurendada kultuurivaldkonnale tehtavaid kulutusi.
Projekt põhineb muuseumide, vaatamisväärsuste, kultuuri- jt turismiga seotud ettevõtete
koostööl ning tagab nende tutvustamise ja reklaamimise. Tallinn Card aitab kaasa turistide
poolt Tallinnas veedetava aja pikendamisele ning seeläbi turismitulude suurendamisele. Tallinn
Card projekti tegevused hõlmavad järgmisi valdkondi: tootepaketi kujundamine, toote reklaam
(sh suhtekorraldus, veebiarendus) ja müügitoe (sh koolituse) pakkumine, toote müük ja
aruandlus. Tallinn Cardi külastuste administreerimiseks on kasutusel elektrooniline süsteem,
Tallinn Cardid on saadaval kontaktivabade kaartide ja QR-piletitena, mida müüakse veebipoes.
Iga aasta 1. jaanuariks tuuakse turule uus Tallinn Card’i pakett.
Kultuuriturismi kõik kulud kaetakse omatulude arvelt.
Majandamiskulud 616 800 €, sh
 Müük ja turundus, sh müügiedendus, reklaam ja kampaaniad (trüki ja
digimeedia), turundusüritused (Tourest)
 Partnerlussuhted (külastuspäevad, infopäevad, seminarid ja koolitused
piletipartneritele)
 trükised (reklaamvoldik, kaardivoldik jm)
 Tallinn Card´i partneritele makstavad summad
 Teised tegevused (European City Card expert meeting, lähetused)
Arvnäitajad
Müüdud linnapileteid (Tallinn Card)*
Tallinn Card´iga registreeritud muuseumide ja
vaatamisväärsuste külastused
Tallinn Card’i soovitusindeks (tagasisideküsitluse
põhjal)

Ühik
ööpäev

2018
18 582

2019
23 000

78 200
4 000
13 000
519 000
2 600
2020
23 000

korda
98 456
120 000
120 000
keskmine
küsitlust
hinne 5ei
pallisüsteemis toimunud
4,6
4,7
* Tallinn Card’ide müümisel arvutatakse ööpäevi vastavalt müüdud kaartidele: 24 tunni kaart võrdub
1 ööpäevaga, 48-tunni kaart võrdub 2 ööpäevaga ja 72-tunni kaart võrdub 3 ööpäevaga.

3.9.2.3

Toode: turismiturundus

338 500

Toote üldeesmärk
Toote üldeesmärgiks on Tallinna kui turismikoha sihipärane tutvustamine potentsiaalsetele
turistidele ja turismiteenuste vahendajatele väljastpoolt Eestit ning Tallinna kui atraktiivse
turismikoha imago kujundamine.
Tegevuse kirjeldus
Tallinna tutvustamine on valdavalt suunatud Tallinna prioriteetsetele sihtturgudele, milleks on
Soome, Venemaa suurlinnad, Euroopa ja Aasia suurlinnad, millega Tallinnal on hea
lennuühendus. Turundustöö tulemusena on Tallinn turistide jaoks tuntud,
konkurentsivõimeline, atraktiivse ja positiivse imagoga linnareisireisisihtkoht, mida pakuvad
paljud turismifirmad väljaspool Eestit, ning mida regulaarselt tutvustatakse välismeedias ja
millest positiivselt räägitakse sotsiaalmeedias. Adekvaatne info sihtkoha kohta on kättesaadav
erinevates digitaalsetes kanalites (Tallinna turismiveeb, VisitTallinn sotsiaalmeediakanalid,
reisiblogid ja –portaalid).
Toote kuludest kaetakse 104 200 € linnapiletite müügitulu ja Matka messile kaasatavate
partnerite osalustasude arvelt. Tööjõukulud 5 000 €, sellest töötasu 3730 €, on kavandatud
ajutiste lepinguliste töötajate töötasudeks (youtuberid ja blogijad).
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Majandamiskulud 348 500 €, sh
 Visit Tallinn Facebook, Twitter, Instagram kampaaniad ja võimendamised,
Wechat sisuloome
25 000
 reklaam ja kampaaniad koos partneritega ja reisiportaalidega
41 500
 rahvusvahelised pressireisid (ajakirjanikud sotsiaalmeedia) ja
sisuloojate loovlaager Tallinna kui turismisihtkoha tutvustamiseks
55 000
 turundusüritused Soomes, Venemaal, Euroopas, Aasias
55 000
 reisikorraldajate tutvumisreisid Tallinnasse
15 000
 sisuloome erinevatesse Visit Tallinn kanalitesse ja
turundustegevusteks, sh:
152 000
o tõlked ja tekstiloome
35 000
o trükised ja levi: linnaplaanid 12 keeles, asumiplaanid, imago,
55 000
jms
o turundusmeened
12 000
o fotod, fotolavastused, videoloome, graafiline disain,
50 000
litsentsilepingud
5 000
 oskusteave
Arvnäitajad
Pressireisidel osalenud ajakirjanikud
Tutvustusreisidel osalenud reisifirmade esindajad
Läbiviidud kampaaniad
Tallinna Turismiportaali lehekülgede vaatamiste arv
Online turunduskanalite arv lõpptarbijaga suhtlemiseks
Erinevad keeled turismiveebil

3.9.2.4

Toode: turismiinfoteenused

Ühik
in
in
tk
tk
tk
tk

2018
322
659
5
6 500 000
6
7

2019
300
500
6
6 700 000
7
7

2020
300
500
6
6 900 000
7
7

75 000

Toote üldeesmärk
Toote üldeesmärgiks on pakkuda Tallinna külastajatele kvaliteetseid turismiinfoteenuseid ja
tagada Tallinna külastajate varustamine kvaliteetse ja adekvaatse turismiinfoga, et suurendada
Tallinna huviväärsuste külastusi, turismitoodete ja teenuste tarbimist, suurendades seeläbi
Tallinna külastajate rahulolu reisiga ning turismitulusid.
Tegevuse kirjeldus
Tallinna vanalinnas asuvat Tallinna Turismiinfokeskust külastab aastas üle 300 000 inimese.
Turismiinfokeskuses kogutakse, süstematiseeritakse ja aktualiseeritakse turismiinfot, mis on
aluseks turundus- ja tootearendustrükistele ning Tallinna turismiveebile www.visittallinn.ee.
Turismiinfokeskuse peamised teeninduskeeled on eesti, vene, inglise ja soome keel, lisaks
teenindatakse turiste ka hispaania, prantsuse, jaapani ja ungari keeles. Tallinna
Turismiinfokeskuses osutatakse külastajatele lisaks info jagamisele ka järgmisi teenuseid:
meenete ja turismikirjanduse müük, Tallinn Card’i müük, giiditeenuste vahendamine,
majutuskoha leidmisel abistamine. Infopäringutele vastatakse ka online-chati kaudu ning
suvekuudel vanalinna tänavatel. Turismiettevõtjatele üüritakse reklaammaterjalide
eksponeerimispindu eesmärgiga hõlbustada turisti jõudmist vajaliku teenuseni ning anda
partneritele võimalus kvaliteetsete ja atraktiivsete turismitoodete tutvustamiseks ja sedakaudu
tööhõive ja turismitulude suurendamiseks. Teenuste osutamine ning reklaammaterjalide
eksponeerimine on külastajatele lisaväärtuseks ning suurendab samas ka linna omatulusid.
Tallinna Turismiinfokeskus on külastajatele avatud 363 päeva aastas. 2020.aastal planeeritakse
infokeskuse remonti. 2020. aastal planeeritakse omatulude arvelt turismiinfoteenuste kulude
katteks 34 500 €.
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Tööjõukuludeks kavandatakse 25 000 €, sellest ajutiste lepinguliste töötajate töötasu 18 680 €.
Ajutisteks lepingulisteks töötajateks on ajutine tööjõud perioodidel, mil turismiinfokeskuse
külastusnumbrid kasvavad võrreldes madalhooajaga.
Majandamiskulud 50 000 €, sh
 turismiinfokeskuse halduskulud
45 000
 giidivahendusteenuse käigus giididele väljamakstav summa
5 000
Arvnäitajad
Turismiinfokeskuse külastajate arv aastas
Turismiinfokeskuse lahtioleku aeg
Turismiinfokeskuse teeninduskeeled (võõrkeeled)

Ühik
isik
tundi/aastas

tk

2018
316 435
3 036
9

2019
320 000
3 036
9

3.9.2.5
Toode: turismiinfrastruktuuri ja teenuste kvaliteedi
arendus

2020
320 000
3 036
8

42 000

Toote üldeesmärk
Läbi tõhusa kommunikatsiooni turismiettevõtjate ja strateegiliste linnaametitega on Tallinn
turismisihtkohana teinud edusamme, et olla külalislahke ja ligipääsetav ning turism Tallinnas
tasakaalustatud ja jätkusuutlik.
Tegevuse kirjeldus
Tallinna turismiinfrastruktuuri ja –teenuste kvaliteedi arenduse raames tehakse koostööd linna
erinevate institutsioonidega ning korraldatakse infovahetust (ümarlauad, infopäevad,
koolitused) erinevate linna ametiasutuste ning turismiettevõtjate vahel valdkondades, mis on
tihedalt seotud turismimajanduse arengutega (turismiviidad, infotahvlid, avalikud tualetid,
ligipääsetavus, turismibusside peatumine ja parkimine, turvalisus, meenekaubandus, giidid,
taksondus jms). Turismiveebil avaldatakse infot Tallinna turismisektorit puudutavate teemade
ja arengute kohta ning erivajadustega inimestele ligipääsetavate huviväärsuste kohta.
Eesmärgiks on leida nutikaid lahendusi turismikoormuse hajutamiseks ja tasakaalustatud
turismiarenguks.
Koostööd Rahvusvahelise Majaga tutvustatakse Tallinna siin pikemalt peatuvatele välisriikide
residentidele (rahvusvahelised tudengid, rahvusvahelised töötajad).
Tallinn on Euroopa turismilinnade ühenduse European Cities Marketing liige. Osaletakse
organisatsiooni ja selle töögruppide töös. Tallinn teeb koostööd Läänemere regiooni
pealinnadega, eesmärgiga vahetada kogemusi ja teadmisi ning teha koostööd erinevates
arendusprojektides ning turundustegevustes. Osaletakse Läänemereäärseid linnasid ühendava
kruiisivõrgustiku Cruise Baltic töös. Alates 2019.aastast on Tallinn maailma turismilinnasid
ühendava võrgustiku World Tourism Cities Federation liige.
Majandamiskulud 42 000 €, sh
 koostööprojektid teenuste kvaliteedi tõstmiseks
 giiditeenuse taseme tõstmise projektid
 Läänemerelinnade vaheline rahvusvaheline koostöö, osalemine
koostööprojektides
 osalemine rahvusvaheliste organisatsioonide töös: European Cities
Marketing, Cruise Baltic, World Tourism Cities Federation (sh
liikmemaksud, koostööprojektid ja osalemine organisatsiooni töös)
 koostöö Rahvusvahelise Majaga
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5 000
7 000
4 000
24 000
2 000

Arvnäitajad
Infovõrgustikus osalevate koostööpartnerite arv
Kohalikele ja rahvusvahelistele turismiettevõtjatele
suunatud turismiinfrastruktuuri ja –teenuste kvaliteedi
arenduse sisuga lehtede vaatamiste arv

3.9.2.6

Ühik
tk

2018

tk

-

2019
100

2020
200

-

2000

4000

Toode: statistika ja uuringud

25 500

Toote üldeesmärk
Toode hõlmab endas linna turismistatistika (majutusettevõtted, väliskülastused, lühiajalised
üüripinnad, Visit Tallinn kanalid, turismiinfokeskus jm) koondamist ja süstematiseerimist,
nendest ülevaadete koostamist ja turismiuuringute korraldamist. Tallinna turismi sihtgruppide
informeerimiseks uuendatakse Visit Tallinn statistikamoodulis igakuiselt turismivaldkonna
olemasolevaid andmestikke, avaldatakse veebilehtedel (Visit Tallinn statistikamoodulis ja
Tallinna uuringute infosüsteemis) valminud analüüsid ja uuringud, koostatakse Tallinna turismi
arengutest turismistatistika uudised ja ettekandeid ning vastatakse infopäringutele.
Turismistatistikat ja –uuringute tulemusi kasutavad Tallinna Ettevõtlusameti töötajad,
ettevõtjad, turismisektori koostööorganisatsioonid, meedia, ülikoolid, uuringu- ja
konsultatsioonifirmad ning teised valdkonnast huvitatud inimesed.
Tallinna turismi planeerimiseks ja hindamiseks tellitakse 2020. aastal andmed linna
väliskülastuste ja külaliskorterite (lühaiajaliste üüripindade) kohta, hinnatakse Tallinnas
toimuvate suurürituste majandusliku mõju linna majandusele, viiakse läbi turismiosakonna
toodete kasutajatega rahulolu küsitlus (Turismiinfokeskus, www.visittallinn.ee, Tallinn Card),
koostatakse turismistatistika analüüsid ning uuendatakse olemasolevaid andmestikke.
Majandamiskulud 25 500 €, sh
 Tallinna väliskülastajate statistika (mobiilpositsioneerimine) andmete ost
 Turismistatistika ja oskusteabe koondamine (The European Cities
Marketing Benchmarketing Report, Statistikaameti andmestik, Läti
Statistikaameti andmete ost, lisaanalüüsid jm); turismistatistikat ning
analüüse puudutavatel seminaridel ja töötubades osalemine
 Turismiinfokeskuse külastajate rahulolu küsitlus
 AirBnb Tallinna andmestiku ost (igakuiselt)
 Rahvusvaheliste suursündmuste mõju hindamine
Arvnäitajad
Tallinna turismistatistika ülevaated
Vastatud infopäringud
Tallinna Turismiportaali statistika ja uuringute rubriigi
külastatavus (page views)

Ühik
tk
tk
tk

2018

2019

11 500

1 500
3 000
4 500
5 000

2020

10

4

4

20

20

25

10 000

10 000

7 500

3.9.3 Tarbija- ja hinnapoliitika
3.9.3.1

Toode: tarbijakaitse

10 000

Toote üldeesmärk
Toote üldeesmärgiks on tarbija informeerituse suurendamine ja tema teadmiste süvendamine
oma huvide kaitsel ja kauplejate teavitamine nende kohustustest tarbijakaebuste lahendamisel.
Tegevuse kirjeldus
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Selleks, et tagada tarbijaõiguste ühtlane kaitse riskide ja ohtude eest ning suurendada tarbijate
informeeritust, tutvustatakse tarbijate õigusi erinevates infokanalites, infovoldikutel,
infotundides ja tarbijaõiguste infopäeval. Tarbijaid ja kauplejaid nõustatakse kohapeal
infosaalis, telefoni ja meili teel, samuti kontrollitakse kauplemisnõuete täitmist müügikohtades.
Tarbijakaitse toote suurim üritus on ülelinnaline tarbijaõiguste päev, mis on toimunud 11 aastat
järjest tähistamaks ülemaailmset tarbijaõiguste päeva. Tänu osavõtjate soovile ning positiivsele
tagasisidele jätkatakse tasuta infopäeva korraldamist ka 2020. aastal.
Toote tegevuskuludeks planeeritakse 2020. aastal 10 000 €, sellest tööjõukuludeks 880 €, sh
töötasudeks 660 € ülelinnalise tarbijaõiguste päeva esinejate tasustamiseks.
Majandamiskulud 9 120 €, sh
 trükiste ja infomaterjali koostamine ja kujundus
 tarbijaõiguste päev märtsikuus
 personalikulud
Arvnäitajad
Korraldatud tarbijainfopäevade arv
Tarbijad ja ettevõtjad

Ühik
tk
tk

1 017
7 220
883
2018

2019

1

1

2020
1

200 000

200 000

200 000

2 895 914
Ettevõtluskeskkonna ning alates 01. juunist 2019. aastal lisaks ka jäätmehoolduse korraldamise
kulud on kavandatud Tallinna Ettevõtlusametile (edaspidi: Ettevõtlusamet). Ettevõtlusamet on
linna ametiasutus, kes tegutseb Tallinna Linnavolikogu 16. mai 2019 määrusega nr 8 kinnitatud
põhimääruse alusel. Ettevõtlusamet tegeleb linna ettevõtluse arengu soodustamisega, Tallinna
kui puhke-, konverentsi- ja äriturismi sihtkoha arenduse ja turundusega, tarbijakaitsealase
nõustamise ja järelevalvega ning linna asutuste hindade kooskõlastamisega, müügimaksu
haldamisega, reklaamimaksu haldamise ja järelevalvega, linna äriühingute ja sihtasutuste ning
linna osalusega äriühingute ja sihtasutuste järelevalve ning nendes osalemise korraldamisega
ning jäätmehoolduse korraldamisega. Ettevõtlusamet asub Vabaduse väljak 7. Ametil on kolm
hallatavat asutust: Tallinna Turud ja seoses Tallinna Keskkonnaameti likvideerimisega alates
juunist 2019 lisandunud Tallinna Jäätmekeskus ja Tallinna Energiaagentuur.
Seoses Ettevõtlusameti kolimisega 2020. aasta alguses seniselt aadressilt Vabaduse väljak 7
uutesse ruumidesse aadressil Roosikrantsi tn 2, on ameti 2020. aasta suurimateks kuludeks
üürikulud (fikseeritud üür kehtib 12 kuud, 2020. aastal 20 380 € kuus) ja kommunaalkulud
(arvestuslikult 4,20 €/m², 2020. aastal 71 390 € aastas). Lisaks on seoses kolimisega arvestatud
täiendavate ruumide remondi ja mööblisoetuse kuludega. Majandamiskulude eelarvesse on
planeeritud 2020. aastal on reklaami ja müügimaksu kogumise kulud tulenevalt Tallinna linna
ja Maksu- ja Tolliameti vahel 13. juunil 2013 sõlmitud lepingust nr 86 „Haldusleping
müügimaksu ja reklaamimaksu kogumise volitamiseks“. Halduslepingu kohaselt on Maksu- ja
Tolliameti ülesanne koguda kohalikke makse ning täita linnaga lepingus kokku lepitud
maksuhalduri kohustusi. Haldusülesande täitmisega seotud kulud katab Ettevõtlusamet. Kulud
arvestab Maksu- ja Tolliamet lepingu lisas toodud kululiikide ja ühikuhindade alusel. Amet on
planeerinud maksimaalseks kuluks kvartalis 9 000 € ning seega on kulu aastas 36 000 €.

3.9.4 Ettevõtluse haldus

3.9.5 Väikeettevõtluse toetamine
KOKKU, sh
 praktikajuhendaja toetus
 messitoetus
 väikeettevõtja välismessitoetus
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264 000
264 000
40 000
80 000
80 000



digitaliseerimise toetus

64 000



Praktikajuhendaja toetus

40 000

Praktikajuhendaja toetuse eesmärk on soodustada ülikoolide, rakenduskõrgkoolide,
kutseõppeasutuste ja ettevõtete koostööd teadmismahukamate õppepraktikate kvaliteetseks
korraldamiseks ning motiveerida ettevõtteid kasutama kogenud töötajaid õppurite
juhendamisel. Vahendid on ette nähtud sihtotstarbeliseks toetuseks Eesti kõrgharidusstandardi
ja kutseharidusstandardi alusel valitud loodus- ja täppisteaduste ning tehnika, tootmise ja
ehituse ning valitud humanitaaria ja kunstide õppevaldkondade erialadel õppivate praktikantide
juhendamiseks ettevõttes. Toetuse sihtgrupiks on Eesti äriregistris registreeritud äriühing, kes
on registreeritud ja kelle põhitegevuskohaks on Tallinn ning õppepraktika läbiviimise koht on
Tallinnas (v.a kliendikülastused).
Arvnäitajad
Toetatud ettevõtete arv
Juhendatud praktikantide arv


Ühik
tk
isik

2018

2019
22
33

2020
40
40

Messitoetus

40
40
80 000

Messitoetuse eesmärgiks on toetada Tallinna väike- ja keskmise suurusega ettevõtete ning
füüsilisest isikust ettevõtjate osalemist Eestis toimuvatel messidel, mis on suunatud
ärikontaktide loomisele, uute turustuskanalite leidmisele, müügi edendamisele ning selle kaudu
toetada ja arendada väikeettevõtluse arengut Tallinnas. Vahendid on ette nähtud
sihtotstarbeliseks toetuseks: messi osavõtumaks, messiboksi/väljapanekukoha maksumus,
stendide/väljapaneku kujunduse ja paigaldusega seotud kulud, kaardimakseterminalide
rentimise ja ülespanemisega seotud kulud, messiks vajalike info- ja/või reklaamtrükiste (v.a
visiitkaardid) kujundamise ja trükikulud. Toetuse sihtgrupiks on Tallinnas registreeritud
ettevõtted, kus põhikohaga töötajate arv on kuni 50. Taotleja peab olema tegutsenud vähemalt
ühe majandusaasta ja eelmise majandusaasta netokäibest ei tohi kaubandus jmt tegevusalad
moodustada rohkem kui 50%.
Arvnäitajad
Toetatud ettevõtete arv

Ühik
tk

2018
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2019
120

2020
120

Toetuse taotlemise aluseks on Tallinna Linnavolikogu 23. jaanuari 2014 määrus nr 3
Messitoetuse andmise kord. Toetuse ülemmääraks on 1 000 € ühe taotleja kohta aastas. Taotleja
võib saada toetust mitte rohkem kui kahel messil osalemiseks kalendriaasta jooksul.


Väikeettevõtja välismessitoetus

80 000

Väikeettevõtja välismessitoetuse eesmärk on toetada Tallinna ettevõtjate eksponendina
osalemist valdkondlikel välismessidel, et soodustada ettevõtjate kontaktvõrgustiku laienemist
ning suurendada nende rahvusvahelist konkurentsivõimet ja ekspordivõimekust. Vahendid on
ette nähtud sihtotstarbeliseks toetuseks: messile registreerimise kulu (messikorraldaja
fikseeritud tasu eksponendi registreerimiseks messil); stendipinna üürikulu; messi kindlustuse
kulu; messipääsme kulu ja messile akrediteerimise kulu, kui taotleja osaleb messil
eksponendina; eksponendi messi ametlikku kataloogi ja elektroonilisse andmebaasi kandmise
kulu. Toetuse sihtgrupiks on Tallinnas registreeritud ettevõtted, ke on tegutsenud vähemalt ühe
majandusaasta ning kelle viimase majandusaasta käive jääb vahemikku 20 000 kuni 200 000
eurot. Toetuse ülemmäär ühe taotleja kohta kalendriaastas on 8000 eurot ning toetust antakse
kuni 80% ulatuses tegelikult tehtud abikõlblikest kuludest.
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Arvnäitajad
Toetatud ettevõtete arv

Ühik
tk

2018

2019
0

2020
20

25

Toetuse taotlemise aluseks on Tallinna Linnavolikogu 21. märtsi 2019 määrus nr 6
Väikeettevõtja välismessitoetuse andmise kord. Toetuse ülemmäär ühe taotleja kohta
kalendriaastas on 8000 € ning toetust antakse kuni 80% ulatuses tegelikult tehtud abikõlblikest
kuludest. Taotleja võib saada toetust mitte rohkem kui kahel messil osalemiseks kalendriaasta
jooksul.


Digitaliseerimise toetus

64 000

Toetuse andmise eesmärgiks on toetada Tallinna tootvate ja teenust osutate väikeettevõtjate
konkurentsivõime suurendamist digilahenduste kasutamisel. Toetuse andmise tulemusena on
väikeettevõtjad võimelised tootma kuluefektiivselt, müüma rohkem ja kõrgema
lisandväärtusega tooteid ning teenuseid ja seeläbi looma suurema konkurentsivõimega
töökohti. Siiani ei ole võimalik ettevõtjatel väljaspool tööstuse ja mäetööstuse sektorit ning
müügikäibega alla 200 000 € taotleda ei Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest ega
Keskkonnainvesteeringte Keskusest digitaliseerimise toetust. Vajadus on suur, sest näiteks
internetis kaupu või teenuseid müüvate Eesti väikeettevõtete osakaal (16%) on alla Euroopa
Liidu keskmise (17 %).
Toetuse suurus on kuni 6000 € aastas taotleja kohta ja omafinantseering vähemalt 50%
abikõlblikest kulutustest. Toetatakse litsentside ja/või tarkvara soetamise kulu kuni üheks
aastaks (nt turundus- ja kliendihaldustarkvara Pipedrive, laohaldussüsteem, e-poe lahendus,
broneerimissüsteem, veebilehest kaasaegne mobiilivaade) ning füüsilise seadme soetust koos
tarkvaraga, mida kasutatakse mitte ainult tootearenduses vaid ka tootmisprotsessis
Arvnäitajad
Toetatud ettevõtete arv

Ühik
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2018

2019
0
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3.9.6 Ettevõtluse ja turismiga seotud mittetulundustegevuse
toetamine

412 570

KOKKU, sh
 toetus Kelly Sildaru kaasamiseks Tallinna kui turismisihtkoha tuntuse
tõstmiseks
 toetus Saskia Alusalu kaasamiseks Tallinna kui turismisihtkoha
tuntuse tõstmiseks
 toetus Tallinn Hockey Weekend 2020 ja Tähtede mängu
korraldamiseks
 Mittetulundusühing Eesti Kulinaaria Instituut
 Sihtasutus Filmitootmise Ekspordi Liit
 Mittetulundusühing Robotex
 Mittetulundusühing Tallinn Restaurant Week
 Mittetulundusühing Eesti Konverentsibüroo
 Mittetulundusühing Eesti Toidumess
 Sihtasutus Tallinna Teaduspark TEHNOPOL
 Mittetulundusühing Integratsiooni Ühiskondlik Algatuskeskus
 Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit
 Muud ettevõtlusalased projektid

412 570
65 000
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35 000
18 000
100 000
20 000
10 000
18 000
20 570
8 000
85 000
6 000
15 000
12 000



Toetus Kelly Sildaru kaasamiseks Tallinna kui turismisihtkoha tuntuse
tõstmiseks

65 000

Toetus Eesti Suusaliidule 65 000 € on ette nähtud Kelly Sildaru kaasamiseks Tallinna kui
turismisihtkoha tuntuse tõstmiseks. Kelly Sildaru on esimene eestlasest vigursuusatamise
maailmameister, X Games võistluse võitja ja maailma noorim kahekordne X Games võitja,
kuuekordne juunioride maailmameister. Lisaks kõrgetele sportlikele tulemustele on ta aktiivne
oma spordiala propageerija ning Tallinna/Eesti maailmakaardile viija rahvusvahelisel tasandil.
Ta haldab kontosid nii Facebookis kui Instagramis, kusjuures viimase puhul on tal jälgijaid
enam kui 61 000.


Toetus Saskia Alusalu kaasamiseks Tallinna kui turismisihtkoha tuntuse
tõstmiseks

35 000

Toetus 35 000 € on ette nähtud Saskia Alusalu (MTÜ-le VOIMA) kaasamiseks Tallinna kui
turismisihtkoha tuntuse tõstmiseks. Saskia Alusalu on Eesti parim kiiruisutaja, 2018. aasta Eesti
parim naissportlane (olümpiamängude 4. koht). Lisaks kõrgetele sportlikele tulemustele on ta
aktiivne oma spordiala propageerija ning Eesti maailmakaardile viija rahvusvahelisel tasandil.
Alusalu haldab kontosid nii Facebookis kui Instagramis, kusjuures viimase puhul on tal jälgijaid
enam kui 32 000.


Toetus Tallinn Hockey Weekend 2020 ja Tähtede mängu korraldamiseks



Mittetulundusühing Eesti Kulinaaria Instituut



Sihtasutus Filmitootmise Ekspordi Liit



Mittetulundusühing Robotex



Mittetulundusühing Tallinn Restaurant Week

18 000

Vahendid nähakse ette AS-le Ekspress Meedia Tallinn Hockey Weekend 2020 korraldamise
toetamiseks summas 13 000 € ja rahvusvahelise korvpalliürituse Tähtede mäng toetamiseks
summas 5000 €. Hinnanguliselt toob Tallinn Hockey Weekend 2020 Tondiraba jäähalli ca
10 000 pealtvaatajat, Tähtede mäng ca 2000 pealtvaatajat, sh väliskülalisi.
100 000

Toetus MTÜ-le Eesti Kulinaaria Instituut 10 000 € on ette nähtud 2020. aastal Tallinnas
toimuva rahvusvahelise Bocuse d’Ori Euroopa finaalvõistluse läbiviimiseks. Tippkokkade
olümpiaks peetava Bocuse d’Or võistluse toimumine Tallinnas on ainulaadne
mainekujundusprojekt. Tallinna oodatakse ligi 6000 väliskülalist, sealhulgas 20 Euroopa riigi
meeskonda, palju Michelini tärniga restoranide spetsialiste, toidukriitikuid ja ajakirjanike. Saku
suurhalli oodatakse külastama kokku 12-13 tuhat inimest.
20 000

Toetus SA Filmitootmise Ekspordi Liidule summas 20 000 € on mõeldud Tallinna kui sihtkoha
tuntuse suurendamiseks virtuaalreaalsuse materjalidega, interaktiivsete turundusmaterjalidega,
samuti sisuturunduse tegemiseks. Sihtasutus on asutatud Tallinn Film Wonderlandi poolt
eesmärgiga tuua peamiselt piirkonda Tallinn-Helsingi-Riia rohkem välisproduktsioone ehk –
investeeringuid. Turundatakse kogu regiooni oma teenuste, lokatsioonide ja taristuga (sh.
Tallinna filmilinnak).
10 100

Toetus MTÜ-le Robotex summas 10 000 € on ette nähtud 20. korda toimuva rahvusvahelise
robootikafestivali Robotex International 2020 (sh festival, võistlused) korraldamiseks, sh
Tallinna kui robootika ja tehnoloogia valdkonna eestvedaja tutvustamiseks nii kohalikul
tasandil kui välisturgudel. Aastate pikkuse töö tulemusena on Robotex kasvanud Euroopa
suurimaks robootikasündmuseks, kuhu tuleb kokku üle 1000 roboti, 3000 robotiehitaja ning
16000 pealtvaataja - rohkem kui kahekümnest riigist.
18 000

2011. aastal alguse saanud Tallinna Restoranide Nädala eesmärgiks on elavdada kohalikku
restorani- ja toidukultuuri ning seeläbi reklaamida Tallinna kui maitseelamuste rohket
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sihtkohta, kus saab nautida maailmatasemega võrdväärset toiduloomingut, mis on suurimal
võimalikul hulgal valmistatud kohalikust toorainest. Tallinna Restoranide Nädalat väisavate
välismaiste meediaesindajate toel jõuab positiivne kuvand sihtkohast potentsiaalsete linna
külastajateni. Tallinna Restoranide Nädalat korraldab MTÜ Tallinn Restaurant Week.
2020. aastal toetatakse MTÜ-d Tallinn Restaurant Week tegevust 18 000 euroga.


Mittetulundusühing Eesti Konverentsibüroo



Mittetulundusühing Eesti Toidumess



Sihtasutus Tallinna Teaduspark TEHNOPOL

20 570

2007. aasta septembris asutatud MTÜ Eesti Konverentsibüroo üheks asutajaliikmeks on
Tallinna linn. Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond on arendanud konverentsiturismi alates
2000. aastast ja osalemine MTÜ Eesti Konverentsibüroo töös on loomulikuks jätkuks
konverentsiturismi arendamisel.
MTÜ Eesti Konverentsibüroo peamised tegevused on:
 Eesti kui konverentsimaa maine kujundamine ja tuntuse tõstmine;
 konverentsiturismi sektori neutraalse ja adekvaatse informatsiooni edastamine;
 klientide nõustamine, soovituste andmine ja aitamine ürituste planeerimisel;
 osalemine bidding (hanked konverentside Tallinnasse võtmiseks) protsessidel;
 rahvusvaheline koostöö.
2020. aastal toetatakse MTÜ-d Eesti Konverentsibüroo 20 570 €, sellest 4 790 € on ette nähtud
iga-aastase liikmemaksu tasumiseks.
8 000

Toetus Mittetulundusühingule Eesti Toidumess 8 000 € on ette nähtud 2020. aastal 9.-10. maini
Lauluväljakul toimuva Toidumessi laienemise toetamiseks. 2020. aastal lisandub kobarmessiga
lisaks Eesti Toidumessile - Sööma! ja Eesti Automessile - Sõidame! ka Eesti Pulmamess. Enam
kui 100 000 m2 alale Lauluväljakul oodatakse oma tooteid ja teenuseid tutvustama rohkem kui
400 ettevõtet, pealtvaatajaid prognoositakse 80 000 ringi.
85 000

2020. aastal toetatakse SA-d Tallinna Teaduspark TEHNOPOL 85 000 €, sellest 35 000 € on
Targa linna lahenduste testkeskkonna ning teenuste väljaarendamiseks ja 50 000 € on Euroopa
Kosmoseagentuuri äriinkubaatoris 2 kosmosevaldkonna ettevõttele toodete ja teenuste
prototüüpimiseks.
Tallinna Teaduspark TEHNOPOL on teadus- ja ärilinnak, mis on koduks alustavatele ja
kasvavatele tehnoloogiaettevõtetele. Testpiirkonnana koondab Tehnopol nutika linnakuna
kokku targa linna lahendusi arendavad tehnoloogiaettevõtted (IT ja rohetehnoloogia valdkond),
kellele pakutakse võimalust testida oma innovaatilisi tooteid teaduspargi territooriumil.
Lahenduste fookuseks on peamiselt tark liikumine ja transpordiühendused, isejuhtivad hooned,
keskkonnasäästlikud lahendused, aga ka sidusus lähimate linnaosadega. Eesti on alates 2015.
aasta 1. septembrist Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) täisliige. Sellega seonduvalt loodi 2017.
aastal Eestisse (Tartusse ja Tallinnasse) Euroopa Kosmoseagentuuri äriinkubaator, mis pakub
äriarendusteenust maapealselt kosmosetehnoloogia rakendusi kasutavatele ettevõtetele.
Euroopa Kosmoseagentuuri tingimuste kohaselt saab inkubaatorisse vastu võetud start-up
meeskond prototüübi valmistamiseks seemneraha 50 tuhat eurot (sellest 25 tuhat eurot panustab
ESA ja 25 tuhat eurot kohalik omavalitsus). Tallinna Linnavolikogu 8. septembri 2016 otsuse
nr 139 kohaselt toetatakse Euroopa Kosmoseagentuuri äriinkubaatori Tallinna rajamisel
inkubaatori tegevust Tallinna linna eelarvest aastatel 2017-2021 iga-aastaselt kuni 50 000 €
ulatuses.
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Mittetulundusühing Integratsiooni Ühiskondlik Algatuskeskus

6 000

MTÜ Integratsiooni Ühiskondlik Algatuskeskus toetuseks on planeeritud 6000 eurot. MTÜ on
olnud Tallinna linna pikaajaline ja kindel koostööpartner. Ühendus on üle kahekümne aasta
jooksul ellu viinud kümneid projekte. Hinnanguliselt on selle aja jooksul arendavaid tegevusi
pakutud üle 10 000 tallinlasele. Viimased aastad on MTÜ olnud aktiivseks Euroopa
Sotsiaalfondi projektide elluviijaks, mille raames korraldatakse eripalgelisi koolitusi, teostakse
sihtgruppide eripäradest tulenevaid nõustamisi, tööpraktikate ja vabatahtliku töö vahendusel
viiakse kokku potentsiaalsed tööandjad ja tööotsijad.


Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit



Muud ettevõtlusalased projektid

15 000

MTÜ Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu tegevuse eesmärgiks on rahvuslike
käsitöötraditsioonide järjepidevuse säilitamine ja arendamine oma liikmete tegevuse kaudu.
Oluline on, et loomesektor oleks ettevõtlik ja jätkusuutlik ning aitaks kaasa töökohtade
loomisele. Kohalike rahvuslike käsitöötraditsioonide järjepidevuse säilitamine ja
arendamine annavad toodetele unikaalsuse ja omapära. Professionaalsete käsitöömeistrite
loomingu aktiivsem tutvustamine ja turustamine aitab kaasa kohaliku loomesektori
arengule ning seeläbi ka ekspordivõimaluste kasvule.
Uute käsitöötoodete turule toomine koostöös kunsti- ja disaini õpetavate kõrgkoolide ning
käsitööettevõtetega rikastab turgu ja annab tudengitele võimaluse osaleda ettevõtluses juba
õppeprotsessis ning väikeettevõtted saavad kogemuse koostööks kunstnike/disaineritega. Linn
toetab MTÜ Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu tegevust 2020. aastal 15 000 euroga.
12 000

Latitude59 on iga-aastane idufirmadele suunatud rahvusvaheline tehnoloogia, ettevõtlus-,
innovatsiooni- ja inspiratsioonikonverents, mis toob kokku üle 2000 idufirma ja investori.
Sihtgrupina on põhifookuses uusi kliente/investoreid aktiivselt otsivad ettevõtted, kellele
pakutakse lisaks konverentsiprogrammile võimalust osaleda kontaktkohtumistel, tutvustada
oma tooteid ja teenuseid demoalal ning võtta osa äriideede võistlusest. Konverentsiprogramm
sisaldab nii iduettevõtete arendamisega seotud teemasid, laiemaid tulevikuvisioone ning e-riigi
ja digitaalse ühiskonnaga seonduvad teemad. Toetamaks uuenduslike ideede teket ja start-up
ettevõtluse kasvu plaanib Ettevõtlusamet aastal 2020 jätkata Latitude59 konverentsi kui
Tallinna ühe võtmesündmuse toetamist summas 10 000 eurot.
2000 eurot on mõeldud aasta jooksul laekuvateks ettenägematuteks mittetulunduslikeks
projektideks.

3.9.8 Toetus Sihtasutusele Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid

635 000

Sihtasutus asutati Tallinna Linnavolikogu 18. mai 2006 otsusega nr 165. Vastavalt Tallinna
Linnavolikogu 18. juuni 2009 otsusele nr 145 ühendati SA Tallinna Eluasemefond ja SA
Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid. Tallinna Linnavolikogu 03. oktoobri 2013 otsusega nr 160 on
sihtasutuse nimetus SA Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid.
Sihtasutuse tegevuse peaeesmärgiks on ettevõtjatele tegevuse alustamisel soodsate
starditingimuste loomine, ettevõtlusriskide vähendamine ja konkurentsivõime tõstmine neile
individuaalselt vajalike toetavate teenuste ning kaasaegse kvaliteetse töökeskkonna pakkumise
kaudu, sealhulgas ettevõtlusinkubatsiooniteenuste pakkumine; loomemajandusalase
nõustamis- ja arendusteenuse pakkumine; rahaliste vahendite kogumine ettevõtete
finantseerimiseks laenude, garantiide ja toetuste andmise teel; elamute ja korterite ehitamise,
ostmise või rekonstrueerimise finantseerimiseks garantiide andmine ja antud laenude ning
eluasemelaenude garantiide haldamine. Sihtasutuse struktuuri kuuluvad Tallinna
Loomeinkubaator ja Tallinn Design House.
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Tegevustoetus 635 000 € on ette nähtud Loomeinkubaatori (inkubatsiooniteenuse osutamine ja
inkubaatorite ruumide ülalpidamisega seonduv) ning Tallinn Design House tegevuskulude
katmiseks 2020. aastal.

3.9.9 Välisrahastusega projekt „Smart-up BSR –
Nutika spetsialiseerumise edendamine Läänemere
regioonis innovatsioonikeskuste koordineeritud
tegevuse kaudu”

45 800

Tallinna Linnavolikogu 05. oktoobri 2017 otsuse nr 125 alusel osaleb Tallinna Ettevõtlusamet
lihtpartnerina Euroopa territoriaalse koostöö Läänemere piirkonna programmi välisprojektis
„Smart-up BSR – Nutika spetsialiseerumise edendamine Läänemere regioonis
innovatsioonikeskuste koordineeritud tegevuse kaudu“. Projekti kestus on 01.10.201730.09.2020. Projekti eesmärk: Smart-up BSR on suunatud linnaliste piirkondade probleemidele
teadus- ja innovatsioonipoliitikate rakendamisel. Projekt on suunatud 4 temaatilisele
sisuvaldkonnale: aktiivne tervislik vananemine, nutikas linn (digitaliseerimine linna
arendamisel/Urban Agenda, sh liiklus, logistika, elamumajandus), kliimamuutused ning
ringmajandus ja jagamismajandus. Need valdkonnad vajavad sügavamat analüüsi. Projekt
kasutab selleks eksperimenteerimise, prototüüpimise ja uute lahenduste testimise uuenduslikke
meetodeid (Innovation Camp, 6-taseme arengutee jt). Tallinn vastutab projekti raames
muuhulgas targa linna (Smart City) innovatsioonilabori läbiviimise ning regiooni linnadele
suunatud targa linna arendamise tegevuskava koostamise eest.
Projekti kogumaksumus (kokku 3 a): 2 448 883 eurot, sh Tallinna eelarve 179 770 €.
2020. aasta kuludeks on planeeritud 45 800 € sh töötasu 14 000 €.

3.10 Linnamajandus
LINNAMAJANDUS

Saunad

Elamumajandus

Saunateenused

Elamute
majandamine

Kaubandus

Tallinna Turud

Linnamajanduse valdkonna tooted ja tootegrupid

Linnamajanduse valdkonna põhieesmärgid on elamistingimuste parandamisel abi vajavatele
isikutele, sh puuetega ja erivajadustega inimesed, eluaseme probleemide lahendamine ning
linna elamufondi korrastamine. Linnamajanduse valdkonda kuuluvad linna eluruumide ja
äriruumide majandamine ning teistelt isikutelt eluruumide kasutusse võtmine nende välja
üürimise eesmärgil.
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Linnamajanduse valdkonna olulisemad arengueesmärgid 2020. aastal on:
 abivajajate kindlustamine eluasemega;
 elamufondi parandamisele suunatud tegevuste toetamine (korteriühistutele suunatud
tegevused);
 linna arenguvajadustest lähtuva maakorralduse rakendamine ja linna territooriumi
maaressursi kasutamine avalikes huvides.
2020. aasta tegevussuundadeks on:
 linnale kuuluvate tervikelamute, üksikkorterite, turgude, saunade, äriruumide ja muu
kinnisvara majandamine;
 elamistingimuste parandamist vajavatele isikutele eluasemete üürimine;
 elamumajanduse üldist arengut toetavate meetmete rakendamine, nagu korteriühistute
toetamine elamute ja õuealade korrastamisel ning korteriühistu juhtide koolitamise
toetamine ja projekti „Korteriühistute kompetentsikeskus“ rakendamine;
 linnavaraks olevate kinnistute ja ehitiste kasutamise, käsutamise ja valdamise üle
arvestuse pidamine, sh Tallinna kinnisvararegistri pidamine ja arendamine, ning
maakorraldusega seotud toimingute tegemine;
 Tallinna maamaksu registri pidamine, maamaksu infosüsteemi kaudu maamaksu
alusandmete
edastamine
Maksuja
Tolliametile
ning
koduomaniku
maamaksuvabastuse määramine Tallinnas;
 Linnaosavalitsuste haldushoonete ajakohastamine ja efektiivne haldamine.
Linnamajanduse valdkond hõlmab tootegruppe ja muid eelarvepositsioone Linnavaraameti,
Ettevõtlusameti ning linnaosavalitsuste haldusalades.

3.10.1 Elamumajandus
3.10.1.1

Toode: elamute majandamine

3 366 598

Toote üldeesmärk
Tagada linnale kuuluvate tervikelamute majandamine.
Tegevuse kirjeldus
Toote sisuks on tervikuna linnale kuuluvate elamute majandamine, nendes asuvate eluruumide
üürile andmine tagastatud eluruumide endistele üürnikele ning eluruumi mitteomavatele ja
elamistingimuste parandamisel abi vajavatele isikutele. 2020. aastal valmib uus elamu aadressil
Maleva tn 18.
Mõõdik
Elamute arv

Arvnäitajad
Eluruumide arv
Eluruumide pind

Ühik
tk

2018
34

2019
34

2020
35

Ühik
tk
m²

2018
2 555
87 050

2019
2 555
87 050

2020
2 635
89 920
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2020. aasta eelarve arvandmed täitjate lõikes
Eelarve

Kokku

Linnavaraamet
2 783 000

Haabersti

Kulud kokku

3 366 598

Eelarveaasta eesmärk

Kokku

Haabersti

34

Linnavaraamet
31

Haabersti

34

Linnavaraamet
31

Haabersti

2 635
89 920

Linnavaraamet
2 275
76 320

Elamute arv (tk)
Mõõdik

Kokku

Elamute arv (tk)
Arvnäitajad
Eluruumide arv (tk)
Eluruumide pind (m²)

Kokku

Kesklinn

0

Kristiine
0

Kesklinn

0

0
Kristiine

0
Kesklinn

0

0

0

0
Kristiine

0
0

Mustamäe

583 598
Lasnamäe

Kristiine

Kesklinn
0
0

Lasnamäe

Mustamäe
0

Lasnamäe

Mustamäe

Lasnamäe
0
0

0

4

4

360
13 600

Nõmme
0
Nõmme

0
0

PõhjaTallinn
0

Pirita
0

Nõmme

0
Mustamäe

Pirita

PõhjaTallinn
0

Pirita
0

Nõmme

0
PõhjaTallinn

0
Pirita

0
0

0

0
PõhjaTallinn

0
0

0
0

3.10.1.2

Linnavaraamet

3 295 290

Tallinna Linnavaraamet (edaspidi: amet) on linna ametiasutus, kes loodi Tallinna
Linnavolikogu 11. detsembri 2008 otsuse nr 237 alusel 1. aprillist 2009 Tallinna
Elamumajandusameti ja Tallinna Maa-ameti liitmise teel ning kes tegutseb Tallinna
Linnavolikogu 11. detsembri 2008 määrusega nr 43 kinnitatud põhimääruse alusel. Ameti
põhiülesanneteks on linna eluasemepoliitika väljatöötamine, munitsipaalelamuehituse
arendamine ja munitsipaalelamufondi haldamine, Tallinna Üürikomisjoni tegevuse
korraldamine, linnaelanike ühistegevuse toetamine ja soodustamine elamumajanduse
valdkonnas, maakorraldus ning Tallinna kinnisvararegistri ja maamaksu registri pidamine.
Amet asub aadressil Vabaduse väljak 10.
Eelarvepositsioon hõlmab ameti teenistujate tööjõukulusid ja majandamiskulusid ning
linnavaraga seotud tehingute kulusid (päritava ja hõivatava vara hindamise kulud, notaritasud,
riigilõivud ja kohtuvaidlustega seotud õigusabikulud).
3.10.1.3

Tallinna kinnisvararegister

80 200

Eelarvepositsiooni eesmärk on 2010. aastal asutatud Tallinna kinnisvararegistri hooldamine,
majutamine ja arendamine. Register on ette nähtud kinnisvara valitsemisega seonduva
teabevajaduse ja vara arvestuse pidamisele seatud nõuete täitmiseks. Kinnisvararegistri näol on
tegemist keskse infotehnoloogilise süsteemiga, mille funktsionaalsus on oluliselt laiem, kui seni
kasutusel olevatel lahendustel. Registri pidamise tulemusena paraneb oluliselt linna varaga
seotud andmete kvaliteet ja töötlemise kiirus, mis võimaldab linna vara efektiivsemalt hallata.
3.10.1.4

Elamumajanduse muud kulud

Eluruumide haldamine

11 657 650
390 650

Eelarvepositsiooni eesmärk on tagada linnale kuuluvate eluruumide majandamine. Vahendid
on ette nähtud linna omandis olevate asustamata eluruumidega seotud kulude katmiseks ja linna
eestkostel olevate isikute eluaseme kulude katmiseks, kui nende enda vahenditest selleks ei
piisa, samuti üürnike poolt vabastatud taasasustatavate eluruumide remondiks. Kavandatud on
remontida 80 asustamata eluruumi.
Loopealse elurajooni üürimaksed

2 496 000

Eelarvepositsiooni eesmärk on eluruumide üürile võtmine nende üürile andmiseks tagastatud
eluruumide endistele üürnikele ning eluruumi mitteomavatele ja elamistingimuste
parandamisel abi vajavatele isikutele. Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 21. aprilli 2005
otsusega nr 97 kehtestatud tingimustele valmis 2008. aastal Loopealse elamurajoonis 10 maja
680 korteriga ja eluruumide kogupinnaga 35 273 m2. Linn sai hoonestajaga sõlmitud
rendilepingu kohaselt õiguse sõlmida linnale rendile antud elamutes asuvate korterite osas
üürilepinguid linna poolt määratud isikutega ja linna poolt kindlaks määratud tingimustel.
Hoonestaja-rendileandja kohustub rendilepingu kohaselt hooldama ja haldama rendile antavaid
elamuid ning esindama linna suhetes üürnikega, muuhulgas linna esindajana sõlmima ja
lõpetama eluruumide üürilepinguid ning koguma eluruumide eest makstavat üüri ning tasu
kommunaalteenuste eest. Linn tasub hoonestajale-rendileandjale renti linnale rendile antud
korterelamute kasutamise eest. Eluruumi üürnik tasub linnale üüri eluruumi kasutamise eest.
Loopealse asumi rendimakse 2019. aastal on 7,53 €/m2, millest elanik maksab 1,76 €/m2.
Rendimakse muutub igal aastal võrdeliselt poolega eelmise aasta THI muutusest.
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Eelarvepositsiooni vahendid on ette nähtud eluruumi üürniku poolt makstava üüri ja linna poolt
hoonestajale-rendileandjale makstava rendi vahe tasumiseks.
Raadiku elurajooni üürimaksed

8 562 000

Eelarvepositsiooni eesmärk on eluruumide üürile võtmine nende üürile andmiseks tagastatud
eluruumide endistele üürnikele ning eluruumi mitteomavatele ja elamistingimuste
parandamisel abi vajavatele isikutele. Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 23. augusti 2007
otsusega nr 197 kehtestatud tingimustele valmis aastatel 2009-2011 Raadiku elamurajoonis
9 maja 1215 korteriga ja eluruumide kogupinnaga 74 872 m2. Linn sai arendajaga sõlmitud
rendilepingu kohaselt õiguse sõlmida linnale rendile antud elamutes asuvate korterite osas
üürilepinguid linna poolt määratud isikutega ja linna poolt kindlaks määratud tingimustel.
Hoonestaja-rendileandja kohustub rendilepingu kohaselt hooldama ja haldama rendile antavaid
elamuid ning esindama linna suhetes üürnikega, muuhulgas linna esindajana sõlmima ja
lõpetama eluruumide üürilepinguid ning koguma eluruumide eest makstavat üüri ning tasu
kommunaalteenuste eest. Linn tasub arendajale-rendileandjale renti linnale rendile antud
korterelamute kasutamise eest. Eluruumi üürnik tasub linnale üüri eluruumi kasutamise eest.
Raadiku asumi rendimakse 2019. aastal on 11,10 €/m2, millest üürnikud maksavad olenevalt
eluruumi saamise ajast ja põhjusest kas 1,6 €/m2 või 1,92 €/m2. Rendimakse muutub igal aastal
2%, millele lisandub pool eelmise aasta THI muutusest, mis on suurem kui 2%.
Eelarvepositsiooni vahendid on ette nähtud eluruumi üürniku poolt makstava üüri ja linna poolt
hoonestajale-rendileandjale makstava rendi vahe tasumiseks.
Ohtlike ja linnapilti risustavate hoonete lammutamine

120 000

Eelarvepositsiooni eesmärk on linnapilti risustavate ja potentsiaalselt ohtlike hoonete
lammutamine. Linnas on palju tühjaltseisvaid tuleohtlikke või varisemisohtlikke hooneid ja
rajatisi. Need muutuvad asotsiaalide peatuspaikadeks ja jäätmete kogumise kohtadeks. Sellised
hooned risustavad linnapilti ja häirivad ümbruskonna elanikke. Samuti kujunevad nad näriliste
elupaikadeks ja võivad muutuda nakkushaiguste tekkekoldeks. 2020. aastal kavandatakse
lammutada Pirita Kose lasteaia vanad hooned aadressitel Kose tee 58/1 ja 58/2, lisaks Sõpruse
pst 181b, Kantsi tn 7, Kurereha tee 16, Kopliranna tn 14 ja Raua tn 51 kinnistustel asuvad
hooned.
Linnale kuuluvate kinnistute hooldamine

50 000

Eelarvepositsiooni eesmärk on linnale kuuluvate kinnistute hooldamise tagamine.
Linnavaraameti bilansis on hetkel ca 100 hektarit hoonestamata kinnistuid. Kinnistutele
ladustatakse prügi ja kinnistud on hooldamata, sest selleks puudusid eelnevatel aastatel eelarves
vahendid. Kinnistutel heakorra tagamine on iga-aastane tegevus, mis koosneb prügi
koristamisest, rohu niitmisest ning langenud okste ja lehtede koristamisest.
Elamumajandusprojektide toetamine

5 900

Eelarvepositsiooni eesmärk on elamumajandusega seotud mittetulundustegevuse toetamine.
Mittetulundustegevuse toetamise hulka kuulub üürnike, korteriühistute ja korteriomanike
nõustamine, kinnisvara hooldamiseks ja haldamiseks vajalike juhendmaterjalide välja
töötamine ning sellealase koolituse korraldamine.
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Tegevustoetus elamumajanduse MTÜdele1

33 100

Eelarvepositsiooni eesmärk on Tallinnas asuvate kortermajade elanikele tasuta õigusalase
nõustamise teenuse osutamine korteriomandi valitsemise ja majandamise küsimustes.
Sihtgrupiks on eakad ja vähekindlustatud linnaelanikud, kellele õigusbüroode teenused on liiga
kallid. Teenust osutavad mittetulundusühingud Eesti Korteriühistute Liit ja Eesti Üürnike Liit.
Nõustamine toimub piiramatu ajaga konsultatsiooni ehk probleemide suulise menetlemise teel.
Eesti Korteriühistute Liit osutab teenust linnavalitsuse teenindussaali eraldiasetsevas
teenindusletis. Eesti Üürnike Liit osutab teenust oma infopunktis Sakala tn 23a neljal päeval
nädalas ning nõustab telefoni ja interneti vahendusel. Eesti Üürnike Liit osaleb ka Tallinna linna
ja linnaosavalitsuste eluasemekomisjonide tegevuses, esindades üürnike huve
eluasemeprobleemide lahendamisel.
3.10.1.5

Toetused korteriühistutele (ü)2

Korteriühistute koolitustoetus

18 000
18 000

Eelarvepositsiooni eesmärk on korteriühistute toetamine korteriühistute tegevjuhtide
kvalifikatsiooni tõstmisel. Tallinna Linnavolikogu 13. detsembri 2018 määruse nr 21
„Korteriühistutele toetuste andmise kord“ kohaselt makstakse korteriühistutele koolitustoetust
kuni 130 € kalendriaasta jooksul mittetulundusühingu Eesti Korteriühistute Liit või
mittetulundusühingu Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liit poolt korraldatud koolitusel osalemise
kohta. 2020. aastaks on kavandatud korteriühistutele koolitustoetuse maksmine ca 140
koolitusel osalemise toetamiseks.
3.10.1.6
Projekt "Korteriühistute
kompetentsikeskus"3

132 000

Eelarvepositsiooni eesmärk on korteriühistute kompetentsikeskuse tegevuse arendamine.
Projekti käigus toimub korteriühistute juhatuse liikmete ja korteriomanike haldussuutlikkuse
tõstmine. 2019. aastaga võrreldes suureneb kulu 37 000 € võrra, mis on seotud nõustamise
mahtude ja arenguseminaride läbiviimisega aastaringselt, arvestusega, et arenguseminari
ligikaudne maksumus on ca 2000 € ning aastas viiakse läbi 16 seminari. Projekti kuludes on
kajastatud ka varem Lasnamäe Linnaosa Valitsuse haldusalas kajastatud projekti
„Korteriühistute lepituskomisjon“ kulud summas 30 000 €.
3.10.1.7

Üksikkorterite majandamine

KOKKU, sh
 Haabersti linnaosa
 Kesklinn
 Kristiine linnaosa
 Lasnamäe linnaosa
 Mustamäe linnaosa
 Nõmme linnaosa

385 100
385 100
51 000
50 000
28 400
78 000
41 600
1 100

1

Eelarvepositsioon sisaldab endisi eelarvepositsioone „korteriühistute infopunkt“ ja„toetus Eesti Üürnike
Liidule“.
2
Toetused korteriühistutele on ette nähtud ka heakorra valdkonnas.
3
Eelarvepositsiooni endine nimetus oli „Projekt „Korteriühistute lepituskomisjon““.
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135 000

Põhja-Tallinn

Eelarvepositsiooni eesmärk on linnaosavalitsuste valitsemisel olevate
andmine tagastatud eluruumide endistele üürnikele ning eluruumi
elamistingimuste parandamisel abi vajavatele isikutele. Vahendid
linnaosavalitsuse valitsemisel olevate üksikkorterite, majaosade
majandamiskuludeks.

eluruumide üürile
mitteomavatele ja
on ette nähtud
ja väikeelamute

3.10.2 Kaubandus
3.10.2.1

Toode: Tallinna Turud

820 856

Toote üldeesmärk
Tallinna turgude eesmärk on müüa eestimaist kaupa otse tootjalt.
Tegevuse kirjeldus
Nõmme Turg asutati Tallinna Linnavolikogu 30. oktoobri 2008 otsusega nr 214, haldajaks
määrati Nõmme Linnaosa Valitsus. Tallinna Linnavolikogu 20. oktoobri 2011 otsusega nr 174
nimetati Nõmme Turg ümber Tallinna Turgudeks ning selle haldavaks asutuseks Tallinna
Ettevõtlusamet. Asutuse hallata on Nõmme, Mustamäe ja ning Kalaturg. Asutuse
tegevusvaldkond ja ülesanded on Tallinna munitsipaalturgude ja Tallinnas aadressil Viru tn 26
asuva hoone haldamine ja arendamine. Lisaks paikneb Punane tn 48a kinnistul linnapood LIPO,
kus tegeletakse jaekaubandusega. Linnapood on kauplus, mis avati arvesse võttes viimastel
aastatel toimunud toidu- ja esmatarbekaupade järsku hinnatõusu, eesmärgiga tagada Tallinna
linna puudust kannatavatele ja majanduslikult raskes olukorras olevatele inimestele võimalus
osta toidu- ja esmatarbekaupu soodsamalt kui teistes Tallinna toidukauplustes.
Tallinna Turgude isikkoosseisu on kavandatud kokku 16 töökohta, sellest turgude koosseisus
10 töökohta (juhataja, finantsspetsialist, peaspetsialist, haldusspetsialist, juhiabi, haldur, 1
spetsialist, 3 koristajat) ja linnapoe koosseisus 6 töökohta (juhataja, vanemmüüja, 3 müüjat ja
laotöötaja).
Mõõdik
Tallinna turgude sihtgrupp Tallinna elanike arvust

Ühik
%

2018
73

2019
75

2020
75

Arvnäitajad
Turgude välilettide väljarentimine
Tallinna turgudel läbiviidavate laatade ja kontsertide arv

Ühik
%
tk

2018

2019

2020

90
15

90
10

90
15

3.10.3 Saunateenuse korraldamine
3.10.3.1

Saunateenuse korraldamine (Raua Saun)

369 000

Raua Saun on Tallinna Kesklinna Valitsuse hallatav asutus, kes tegutseb Tallinna
Linnavalitsuse 11. septembri 2013 määrusega nr 154 kinnitatud põhimääruse alusel. Asutuse
põhiülesanneteks on avaliku saunateenuse osutamine ja pesemisvõimaluse pakkumine; ilu- ja
puhastusteenuste ning muude saunateenuse osutamisega kaasnevate teenuste osutamise
korraldamine. Samuti osutatakse pesemisteenuseid vähekindlustatutele kesklinna linnaosa
elanikele, keda suunatakse Sotsiaalhoolekande osakonna poolt.
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Saun on 50-kohaline, millest 20 kohta naistele ja 30 meestele, lisaks on 6 tunnisauna. Esimesel
korrusel paiknevad meeste ja naiste üldsaunad, aurusaun, tunnisaunad, pesemis-, riietus- ja
puhkeruumid, kohvik, garderoob, pesumaja, ilusalong. Asutus asub aadressil Raua tn 23.
3.10.3.2

Saunateenuse korraldamine (Lasnamäe Saun)

234 557

Lasnamäe Saun on Lasnamäe Linnaosa Valitsuse hallatav asutus, kes tegutseb Tallinna
Linnavalitsuse 26. novembri 2014 määrusega nr 72 kinnitatud põhimääruse alusel. Asutuse
põhiülesanneteks on avaliku saunateenuse osutamine ja pesemisvõimaluse pakkumine; ilu- ja
puhastusteenuste ning muude saunateenuse osutamisega kaasnevate teenuste osutamise
korraldamine. Saun on 60-kohaline, millest 30 kohta naistele ja 30 meestele ning adapteeritud
ka liikumispuudega inimestele. Lasnamäe Saun asub Pae tn 19.
3.10.3.3

Saunateenuse korraldamine (Nõmme linnaosa)

127 861

Eelarvepositsioon hõlmab endas avaliku saunateenuse osutamist ja pesemisvõimaluse
pakkumist. Saun on 60-kohaline, millest 30 kohta naistele ja 30 meestele. Saun asub Valdeku
tn 15 sauna- ja spordikompleksis.
Eelarvepositsioon kajastab sauna- ja spordikompleksi töötajate tööjõukulusid ja
majandamiskulusid. Saunateenuse osutamiseks on Nõmme Linnaosa Valitsuses
koosseisuvälisena planeeritud kokku 5,6 töökohta.

3.10.4 Äriruumide majandamine
3.10.4.1

Toetus Tallinna Linnahalli AS-ile

522 000

Eelarvepositsiooni eesmärk on linnale kuuluva Tallinna Linnahalli hooldamine ja säilimise
tagamine. Vahendid on ette nähtud tegevustoetusena Tallinna Linnahalli hooldavale Tallinna
Linnahalli ASile.
3.10.4.2

Äriruumide majandamine

KOKKU, sh
 Linnavaraamet
 Haabersti linnaosa
 Kesklinn
 Kristiine linnaosa
 Lasnamäe linnaosa
 Mustamäe linnaosa
 Nõmme linnaosa
 Pirita linnaosa
 Põhja-Tallinn

1 490 320
1 490 320
278 100
117 000
483 680
4 000
78 000
29 940
75 000
24 600
400 000

Eelarvepositsiooni eesmärk on linnale kuuluvate äriruumide majandamine ja üüritulu
teenimine. Vahendid on ette nähtud Linnavaraameti ja linnaosavalitsuste valitsemisel olevate
äriruumide majandamiskuludeks.
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3.11 Linnatransport
LINNATRANSPORT

Ühistransport

Liinivedu

Liikluskorraldus

Piletimajandus

Liikluskorraldusvahendid
ja teekattemärgistus

Parkimiskorraldus

Tasuline parkimine

Linnatranspordi valdkonna tooted ja tootegrupid.

Linnatranspordi valdkonna põhieesmärk on Tallinna linna ja tema tagamaa hästi arendatud ja
terviklik ühistransport ning hästikorraldatud liiklus ja parkimine. Linnatranspordi valdkonda
kuulub ühistransporditeenuste osutamine linna valitseva mõju all oleva ettevõtte Tallinna
Linnatranspordi AS poolt, ühistranspordi sõidupiletite müümine ning liikluse ja parkimise
korraldamine.
Linnatranspordi valdkonna olulisemad arengueesmärgid 2020. aastal on:
 Ühistranspordi liiniveo korraldamine, ühistranspordiliinide ja sõidugraafikute
optimeerimine;
 Ühistranspordi liinivõrgu kaasajastamine ning elanike elu- ja äritegevuse vajadustega
vastavusse viimine;
 Piletimüügisüsteemi edasiarendamine ja veoettevõtetele piletimüügi vahendusteenuse
osutamine;
 Parkimiskorralduse edendamine, Pargi ja Reisi süsteemi edendamine, parkimistasu
maksmise kontrollimine, viivistasu määramine, viivistasu sissenõudmine ja vaiete
lahendamine ning parkimistasu haldamise toimingute teostamine;
 Liikluskorraldusvahendite korrasoleku tagamine, uute liikluskorraldusvahendite
paigaldamine, teekattemärgistuse uuendamine, liikluse videojälgimissüsteemi ja
ilmastikuolude seire süsteemi korrasoleku tagamine;
 Meretranspordi arendamine, laevaliini Tallinn-Aegna-Tallinn kulude osaline katmine;
 Ühistranspordi infrastruktuuri objektide planeerimise, rajamise, korrashoiu ja kasutamise
korraldamine ning ühissõidukitele soodusliiklusolude loomine;
 Ühissõidukite peatuskohtade tehnilise varustatuse ja korrashoiu kontrollimine;
 Ühistransporti käsitletavate uuringute ja projektide tellimine.
2020. aasta tegevussuundadeks on:
 Tallinlastele ja linna külalistele kvaliteetse ühistransporditeenuse pakkumine;
 Tänavate joonimine-markeerimine, ülekäiguradade tähistamine;
 Parkimise korraldamine ja parkimistasu maksmise kontrollimine, viivistasu määramine,
viivistasu sissenõudmine ja vaiete menetlemine ning parkimistasu haldamise toimingute
teostamine, parkimiskontrolli tulemuslikkuse ja ökonoomsuse suurendamine;
 Linnatranspordi innovatiivsuse tagamiseks välisrahastusega projektide elluviimine ja
Tallinna kaasamine uutesse projektidesse;
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Ühistranspordi parema toimimise huvides koostöös vedajaga ühissõidukite liinitöö
korraldamiseks vajalike infosüsteemide (pileti, ühistranspordi prioriteedi ja juhtimise,
sõitjate
loenduse
ja
info
jm
süsteemid)
haldamine
ning
kommunikatsioonitehnoloogiliste seadmete andmebaasi loomine;
Ühissõidukite peatuskohtade tehnilise varustatuse ja korrashoiu kontrollimine;
Tallinn-Aegna-Tallinn laevaliinil opereerimise korraldamine.

Linnatranspordi valdkond hõlmab tootegruppe ja muid eelarvepositsioone Transpordiameti
haldusalas.

3.11.1 Ühistransport
3.11.1.1

Toode: liinivedu

75 600 000

Toote üldeesmärk
Tagada sõitjate ühistranspordiga teenindamisel konkurentsivõimeline alternatiiv
sõiduautoliiklusele. Säilitada ühistranspordi reiside 30%-line osakaal kõikidest reisidest.
Tegevuse kirjeldus
Toode hõlmab:
 liinivedu Tallinna Linnatranspordi AS trammide, trollibusside ja autobussidega;
 Tallinna linna piires tallinlastele sõidusoodustuse võimaldamine AS Eesti Liinirongid
tsoonirongides;
 ühistranspordiliinide ümbersõidud ja asendamine;
 ühistranspordiga teenindamise parandamine.
2015. aastast loetakse ühistranspordi piletitulu üksnes ühistranspordi teenuse osutate Tallinna
Linnatranspordi Aktsiaseltsi tuluks. Kuna piletitulu enam linna tuludes ei kajastu, on
2020. aastal ühistranspordi liiniveo kuludes kajastatud ainult piletituluga katmata kulude
katteks Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsile linnaeelarvest antav dotatsioon ja Aktsiaseltsile
Eesti Liinirongid makstav piletitulu hüvitis.
Mõõdik
Liiniläbisõit
Sõitjate (sõitude) arv

Arvnäitajad
Autobusside keskmine vanus
Trollibusside keskmine vanus
Trammide keskmine vanus

3.11.1.2

Toode: piletimajandus

Ühik
tuh km
mln tk

2018
32 720
141

2019
33 335
142

2020
34 632
142

Ühik
aasta
aasta
aasta

2018
8,5
12,6
15,3

2019

2020
7,8
13,6
15,2

9,4
12,6
15,2

1 328 110

Toote üldeesmärk
Tallinna ja Harjumaa ühistranspordi integreeritud piletisüsteemi haldamine, piletitulu
kogumine ning operatiivse analüütilise info saamine sõitjatele paremate sõiduvõimaluste
pakkumiseks.
Tegevuse kirjeldus
Tallinna ja Harjumaa ühistranspordis kontaktivabade kaartide kasutamine piletitulu kogumiseks
ning mitmekülgsete andmete kogumine sõidunõudluse määramiseks, liinivõrgu optimeerimiseks
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ja sõitjatele paremate sõiduvõimaluste pakkumiseks. Alates 2015. aastast osutab Tallinna linn
ühistranspordi teenuse osutajale Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsile piletimüügi
vahendusteenust, saades teenustasu, mille suurus võrdub piletimüügi kuludega.
Mõõdik
Müüdud sõidupiletite arv, sh
elektroonilised
paberpiletid
Validaatorite arv

Arvnäitajad
Sõitjate (sõitude) arv

Ühik
tuh tk
tuh tk
tuh tk
tk

2018
2 561
1 846
715
2 325

2019
2 300
1 670
630
2 700

2020
2 700
2 100
600
2700

Ühik
mln tk

2018
141

2019
142

2020
142

3.11.2 Liikluskorraldus
3.11.2.1
Toode: liikluskorraldusvahendid ja
teekattemärgistus

2 359 600

Toote üldeesmärk
Tagada häireteta, sujuv, efektiivne, keskkonda minimaalselt kahjustav ja turvaline liiklus.
Tegevuse kirjeldus
Toote sisuks on linnaliikluse operatiivne korraldamine liiklusmärkide, teemärgiste, fooride,
piirete ja teiste liikluskorraldusvahenditega; liikluskorralduse tehniliste vahendite tellimine;
nende paigalduse ja hoolduse korraldamine. Toode hõlmab järgmisi tegevusi:
 liikluskorraldusvahendite, sh liiklusmärkide, jalakäijate piirete, põrkepiirete ja künniste
korrasoleku tagamine;
 valgusfoorisüsteemide (fooride tööks vajaliku riist- ja tarkvara) ja foorijuhtimiskeskuse
töö tagamine;
 liikluse videojälgimissüsteemi ja ilmastikutingimuste seiresüsteemi korrasoleku
tagamine;
 liikluskorraldusvahendite
paigaldamine
ja
demontaaž,
sh
ajutiste
liikluskorraldusvahendite paigaldamine;
 teekatte markeerimistööde teostamine.
Mõõdik
Hooldatavate liikluskorraldusvahendite arv
Uuendatava teekattemärgistuse pindala

Arvnäitajad
Liikluskorraldusvahendite koguarv

Ühik
tk
m²

2018
38 931
39 860

2019
34 000
42 100

2020
35 600
67 100

Ühik
tk

2018
38 931

2019
34 000

2020
35 600

3.11.3 Parkimiskorraldus
3.11.3.1

Toode: tasuline parkimine

1 265 700

Toote üldeesmärk
Avaliku tasulise parkimisala optimaalne kasutamine.
Tegevuse kirjeldus
Toote sisuks on Tallinna linna avaliku tasulise parkimise alal parkimise korraldamine, sh
parkimiskontroll. Toode hõlmab järgmisi tegevusi:
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parklate ja parklakohtade tähistamine;
parklaseadmete paigaldus ja hooldus;
parkimisalaste infotahvlite ülespanek;
internetis parkimiskorra ja piletite müügikohtade kohta info avaldamine;
parkimispiletite müügi korraldamine ja parkimistasu kogumine;
parkimiskontrolli korraldamine, viivistasu otsuste vormistamine ja menetlemine.

Mõõdik
Parkimiskohtade arv, sh
Vanalinna tsoon
Südalinna tsoon
Kesklinna tsoon
P.s Pirita tsoon (ainult suvekuudel)

Ühik
tk
tk
tk
tk
tk

2018
5 800
650
500
4 650
200

2019
6 200
884
661
4 655
200

2020
6 200
884
661
4 655
200

3.11.4 Transpordiamet
3.11.4.1

Transpordiamet

1 681 600

Tallinna Transpordiamet (edaspidi: amet) on linna ametiasutus, kes tegutseb Tallinna
Linnavolikogu 7. veebruari 2013 määrusega nr 9 kinnitatud põhimääruse alusel. Ameti
põhiülesanneteks on linnatranspordi ja linnaliikluse korraldamine; liikluskorraldusalaste
uuringute korraldamine; ühistranspordi infrastruktuuri ning linnale kuuluvate raudtee- ja
sadamarajatiste opereerimine; teede ja tänavate sulgemise maksu haldamine; sõidukite
parkimise korraldamine, parkimistasu maksmise kontrollimine, viivistasu määramine ja
viivistasu sissenõudmine. Amet asub Vabaduse väljak 10.
Eelarvepositsioon hõlmab ameti teenistujate tööjõukulusid ja majandamiskulusid ning
rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemakse.

3.11.5 Ühistranspordi infrastruktuuri haldamine
3.11.5.1

Viru keskuse autobussiterminal

742 800
324 800

Eelarvepositsiooni eesmärk on suurendada ühistranspordi kasutamise mugavust ja turvalisust.
Bussiterminal avatakse hommikul kell 05:00 ja suletakse õhtul kell 24:00. Bussiterminalis on
kuus maa-alust peatuskohta ja kolm reservpeatuskohta tänavatel. Terminali läbivad 14 erineva
liini autobussid, mis on ca 1/3 kesklinna läbivast ühistranspordiliiklusest. Tööpäeval väljub
terminalist 650 reisi, tipptundidel 60 autobussi tunnis. Bussiterminal teenindab tööpäevas
ligikaudu 25 000 sõitjat. Bussiterminali ootesaal on varustatud 4 suure infotablooga. Nendel
kuvatakse autobusside reaalaja väljumiste info. Lisaks on kõikides peatustes täiendav
infotabloo. Bussiterminalis on avalik käimla, mis on avatud terminali lahtioleku aegadel.
Bussiterminalis on elektroonilised puutetundlike monitoridega infokioskid, kust leiab
informatsiooni terminali, ühissõidukite sõiduplaanide, ühistranspordi uudiste ning
piletihindade kohta. Infokiosk teenindab terminali külastajaid kolmes keeles: eesti, vene ja
inglise keeles. Samuti on terminalis võimalik osta e-pileteid ja ühiskaarte R-Kioskist.
Terminalis on tagatud korrashoid ning avalik kord. Bussi oodates on võimalik külastada
terminalis erinevaid kauplusi, juua kohvi, osta lilli, ajalehti või maiustusi, parandada jalatseid,
valmistada võtmeid ning kasutada internetikohviku teenuseid.
3.11.5.2
hooldus

Ühistranspordi ootepaviljonide
192 000
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Eelarvepositsiooni eesmärk on suurendada ühistranspordi kasutamise mugavust. Kokku on
Tallinnas 1043 ühissõidukipeatust, millest 825 on varustatud ootekodadega. Peatustesse
paigaldatud 894 ootekojast 278 on Tallinna linna halduses, 616 kuulub eraomanikele.
Tellitavateks töödeks on lõhutud seinaklaaside või -plekkide vahetamine;
puitkonstruktsioonide, katuste ja istepinkide remont ning värvimine; graffiti eemaldamine;
puhastus; jää- ja lumetõrje katustelt; infostendide korrastamine ning muud tööd vastavalt
vajadusele.
3.11.5.3

Liiniveo infosüsteemid

180 000

Arvestades ühistranspordi kulude optimeerimise vajadust on hädavajalik saada informatsiooni
ühissõidukite täituvuse kohta. Peamised kulud on seotud loendusseadmete hooldamisega ja
remondiga ning loendusandmete administreerimisega. Samuti on planeeritud kulutused
ühistranspordi info- ja prioriteedi- ning ühissõidukites sõitjate infosüsteemi hoolduseks,
liiklussageduse seiresüsteemi arenduseks, liikluskorraldusvahendite rikete registreerimise
infosüsteemi arenduseks, fooride juhtimise, seire ja kaughalduse infosüsteemi arenduseks,
liiklusega seotud infojagamise GIS-rakenduste arenduseks ning ühisliikluse seire ja korralduse
süsteemide (liikluse jälgimise kaamerasüsteem) arenduseks.
3.11.5.4

Ühistranspordi peatuste info

46 000

Eelarvepositsiooni eesmärk on suurendada ühistranspordi kasutamise mugavust. Vahendid on
kavandatud ühistranspordipeatuste sõiduplaanide hoolduse ja vahetuse tööde teostamiseks,
uute sõiduplaanide aluste ostmiseks ning ühistranspordipeatustesse paigaldamiseks. Tallinna
ühtse piletisüsteemi ühistranspordiliinide 988 peatust on varustatud ühissõidukite
sõiduplaanidega. Kaks suuremat sõiduplaanide vahetamist aastas ühistranspordi peatustes üle
terve Tallinna linna territooriumi toimub seoses ühistranspordi suvise sõidugraafikuga
01.06.2020 ja 01.09.2020. Aastas vahetatakse välja ka ca 220 hävinud sõiduplaanide alust.

3.11.6 Muud linnatranspordi kulud
3.11.6.1

Liinivedu laevaga

243 800
229 677

Eelarvepositsiooni eesmärk on tagada suvekuudel regulaarne laevaliiklus Tallinn-Aegna liinil.
2020. aastal planeeritakse teostada 268 reisi. Eelarvepositsioon hõlmab kõiki kulutusi, mis
tehakse seoses liiniveoga liinil Tallinn-Aegna-Tallinn. Laevaliini operaatorile makstav tasu
sisaldab lisaks reiside teostamise kuludele ka laeva hoiutasu navigatsiooniperioodi välisel ajal.
3.11.6.2

Sadamate haldus

14 123

Eelarvepositsiooni eesmärk on tagada linnale kuuluvate sadamate hooldus ja sadamakapteni
teenuse olemasolu. Suvekuudel toimub regulaarne laevaliiklus Tallinn-Aegna liinil ja selle
tagamiseks on vaja teha kulutusi Linnahalli sadamas ja Aegna saarel, kust laev väljub. Samuti
kuulub linnale Pirita jõe parempoolse kalda kai, mille sadamakapteni tasu tuleb linnal kanda.

3.11.7 Ühistranspordi uuringud ja projektid
3.11.7.1
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Liikluskorralduse uuringud

101 000
55 000

Liikluskorralduse uuringute läbiviimise eesmärk on anda liikluskorralduslike meetmete
rakendamiseks vajalikku informatsiooni. Vahendid on ette nähtud liikluskorralduse uuringute
läbiviimiseks. 2020. aastal on kavas iga-aastane Tallinna Tehnikaülikooli rakendusuuring
liiklusvoogude muutumise kohta. Lisaks pööratakse senisest oluliselt enam rõhku
liiklusõnnetuste ennetamise alasele tegevusele, milleks on tarvilik teostada spetsiifilisi
liikluskorralduse skeeme ja –lahendusi ning läbi viia liiklusalast teavitustööd.
3.11.7.2

Projekt "Liinivõrgu optimeerimine"

36 000

Tallinna Tehnikaülikooliga sõlmitud teadus- ja arendustöö lepingu „Tallinna
ühistranspordisüsteemi arendamine, liinivõrgu optimeerimine“ esimese etapina valmis
2015. aastal Tallinna ühistranspordisüsteemi kasutatavuse analüüs. Samuti oli kavandatud
modelleerimiseks vajalike alusandmete kogumine ning uute lähiperspektiivi liinimuudatuste
väljatöötamine. Selleks, et hinnata tegelikku või potentsiaalset nõudlust erinevate
liikumisseoste kohta, on vajalikud andmed inimeste tegeliku töö- ja elukoha ning teiste
külgetõmbefookuste vahel. Kuna elanike liikumisnõudluse hindamiseks vajalike alusandmete
saamine inimeste tegeliku töö- ja elukoha vahel riiklikest registritest on osutunud planeeritust
keerulisemaks ja aeganõudvamaks, on uuringu läbiviimine viibinud. Uuringut on kavandatud
jätkata 2020. aastal.
3.11.7.3

Muud uuringud ja projektid

10 000

Vastavalt ühistranspordiseadusele korraldab omavalitsusorgan oma haldusterritooriumil
elanike liiklemisvajaduse uuringuid, et selgitada välja nõudlus ühistransporditeenuse järele
ning eri liiki vedude korraldamise otstarbekus ja võimalused. Uuringute tulemused on aluseks
ühistranspordi planeerimisele, teenindustaseme ja –kvaliteedi tõstmisele, sõiduplaanide
koostamisele, ühistranspordi teabelevi laiendamisele ja kokkuvõttes sõitjate rahulolu
suurendamisele.

3.11.8 Transpordialased välisrahastusega projektid
3.11.8.1
Välisrahastusega projekt „ETICKETING – Eesti ja Soome elektrooniliste
piletisüsteemide ristkasutuse loomine“ (ü)

1 345 936

Tallinna linn osaleb juhtpartnerina Euroopa Liidu Kesk-Läänemere piiriülese koostöö
programmi projektis „E-TICKETING – Eesti ja Soome elektrooniliste piletisüsteemide
ristkasutuse loomine“. Projekti lihtpartneriteks on Helsingi linn (HSL – Helsinkin Seudun
Liikenne) ja Tartu linn. Projekti eesmärgiks on Tallinna ja Helsingi linnapeade kohtumisel
heakskiidu saanud Tallinna-Helsingi omavahel integreeritud ühistranspordi piletisüsteemi
loomine. Süsteemi toimimise eelduseks on online piletisüsteem, mis Tallinnas juba viies aasta
toimib, kuid mida Helsingis alles planeeritakse. Projekti on kaasatud ka Tartu linn, kus on
rakendatud Tallinnaga analoogne piletimüügisüsteem ning kaalutakse võimalust kaasata mõni
laevafirma ja bussifirma, et tekiks võimalus osta ühele kaardile kogu reis. Projekti Tallinna osa
maksumus on 974 553 €, millest 85% kaetakse välistoetuse arvelt. Projekti tuludes-kuludes
kajastatakse ka lihtpartneritele vahendatav välisabi.
Projekti kestus on 01.05.2018–30.04.2021.
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3.11.8.2
Välisrahastusega projekt „SOHJOA keskkonnasõbralikule ja isesõitvale viimase miili
ühistranspordile üleminek Läänemere regioonis" (ü)

61 275

Tallinna linn osaleb lihtpartnerina Euroopa Liidu Läänemere piirkonna riikidevahelise koostöö
programmi projektis „SOHJOA - keskkonnasõbralikule ja isesõitvale viimase miili
ühistranspordile üleminek Läänemere regioonis". Projekti juhtpartner on Helsinki Metropolia
University of Applied Sciences ning liikmeteks on peale Tallinna linna veel Tallinna
Tehnikaülikool, Forum Virium Helsinki, Finnish Transport Safety Agency, Helsinki Region
Transport, Gdanski linn jt. Projekti eesmärgiks on edendada ühistranspordi ahela osatähtsust
eriti
linnatranspordi
jaoks,
sealhulgas
automaatsete elektriliste väikebusside
kasutuselevõtmiseks, esimese/viimase miili reiside jaoks. Pilootprojektide kaudu toob projekt
kaasa teadmise ja pädevuse keskkonnasõbralike ja arukate autonoomsete
ühistranspordilahenduste korraldamiseks ning suuniste esitamiseks sellise teenuse
korraldamiseks vajaliku organisatsioonilise ülesehituse kohta. Projekti Tallinna osa maksumus
on 382 000 €, millest 85% kaetakse välistoetuse arvelt.
Projekti kestus on 01.10.2017–01.09.2020.
3.11.8.3
Välisrahastusega projekt „SUMBA –
jätkusuutlik linnaliikuvus ja pendelränne
Läänemere linnades“ (ü)

85 582

Tallinna linn osaleb lihtpartnerina Euroopa Liidu Läänemere piirkonna riikidevahelise koostöö
programmi projektis „SUMBA – jätkusuutlik linnaliikuvus ja pendelränne Läänemere
linnades“. Projekti viib ellu 12-liikmeline konsortsium, mille juhtpartner on Hamburgi Altona
linnaosa ning liikmeteks on peale Tallinna veel German Aerospace Center (Saksamaa),
Harjumaa Omavalitsuste Liit, Balti Keskkonnafoorum (Eesti), Tartu linn, Riia Linnavolikogu
(Läti), Balti Keskkonnafoorum (Läti), Växjö linn (Rootsi), Šiauliai linn (Leedu), Olsztyni
Kohalik Omavalitsus (Poola), Earth and People Foundation (Poola). Projekti eesmärgiks on
näidata, et kuidas saab tõhusamalt muuta linna ja lähiümbruse pendelrännet jätkusuutlikumaks
ja mitmeliigilisemaks (intermodaalsemaks) 10 erinevas pilootregioonis. Projekt keskendub
peamiselt linnatranspordi planeerijate teadmiste ja oskuste tõstmisele: kuidas hinnata,
planeerida, parandada ja integreerida pendelrännet transpordiplaneeringutesse ja poliitikatesse.
Projekti Tallinna osa maksumus on 179 158 €, millest 85% kaetakse välistoetuse arvelt.
Projekti kestus on 01.10.2017 – 31.09.2020.
3.11.8.4
(ü)

Välisrahastusega projekt „Park4SUMP“
18 900

Tallinna linn osaleb lihtpartnerina Euroopa Liidu Horisont 2020 programmi projektis
„Park4SUMP“. Projekti juhtpartner on University College London ning liikmeteks on peale
Tallinna veel näiteks Shkodra omavalitsus (Albaania), Belgradi linn (Serbia), La Rochelle’i
omavalitsus (Prantsusmaa), Rotterdami linn (Holland) ja Freiburgi linn (Saksamaa). Projekti
üldine eesmärk on võtta Euroopa parimad parkimise juhtimise näited ja kanda need laialdaselt
ja parimal viisil üle uutele linnadele. Tallinna linna roll Park4SUMP projektis on arendada linna
parkimispoliitikat, õppida n.ö edasijõudnud linnade kogemustest ning arendada
parkimispoliitika alast pädevust ning levitada projekti tulemusi Eestis. Projekti Tallinna osa
maksumus on 83 868 €, millest 100% kaetakse välistoetuse arvelt.
Projekti kestus on 01.09.2018 – 28.02.2022.
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3.11.8.5
Välisrahastusega projekt
„HUPMOBILE - terviklik linna ja linnalähedane
liikuvus“ (ü)

80 000

Tallinna linn osaleb lihtpartnerina Euroopa Liidu Läänemere piirkonna riikidevahelise koostöö
programmi projektis „HUPMOBILE“. Projekti juhtpartner on Aalto Ülikool (Soome) ning
liikmeteks on peale Tallinna veel Gdynia linn (Poola), Hamburgi linn (Saksamaa), Riia linn
(Läti), Turu linn (Soome), Kuninglik Tehnikainstituut (Rootsi) ja ITL DIGITAL LAB MTÜ
(Eesti). Projekti eesmärgiks on suurendada liiklussõlmede läbilaskvust elektrooniliste
liikluskorraldusvahenditega eelistades ühistransporti ja kergliiklust. Projekti Tallinna osa
maksumus on 213 964 €, millest 85% kaetakse välistoetuse arvelt.
Projekti kestus on 01.09.2018 – 31.08.2021.

3.11.9 Projekt „Koolibuss”
3.11.9.1

Projekt „Koolibuss”

41 672

Koolibussi eesmärgiks on vähendada autode poolt põhjustatavat liikluskoormust
magistraalteedel hommikusel tipptunnil ning muuta kooli jõudmine lapsele lapsevanemast
vähem sõltuvaks ja mugavamaks. Koolibussi projekt on suunatud Tallinna kesklinnas
paiknevate koolide alg-, põhi- ja gümnaasiumiklasside õpilastele. Projekti kehtivuse ajal on sõit
koolibussis tasuta õpilaspileti ettenäitamisel. Koolibussi teenusega on alaliselt kaetud kolm
suunda:
 Viimsi haigla – Balti jaam;
 Tammneeme – Balti jaam;
 Tiskre – Balti jaam.

3.11.10
3.11.10.1

Projekt „Pargi ja Reisi”
Projekt „Pargi ja Reisi”

20 500

Projekti eesmärgiks on teha ühistranspordi kasutamine autoomanikele mugavamaks ning
seeläbi vähendada autode poolt tipptundidel põhjustatavat liikluskoormust kesklinnas.
Tallinnas on 2019. aastal viis Pargi ja Reisi (P&R) parklat: Merivälja teel, Pärnu mnt-l, Paldiski
mnt-l, Narva mnt-l ning Gonsiori tänaval Torupilli Selveri juures. Projekti kulud sisaldavad
kulutusi videojälgimissüsteemile P&R parklates ning tõkkepuude ja elektroonilise P&R
piletisüsteemi hooldusele.
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3.12 Teed ja tänavad

TEED JA
TÄNAVAD

Teetööd

Teerajatiste
korrashoid

Tänavavalgustus

Teerajatiste
puhastamine

Tänavavalgustus

Teede ja tänavate valdkonna tooted ja tootegrupid

Teede ja tänavate valdkonna põhieesmärk on hooldatud, valgustatud ja väljaarendatud
tänavavõrgu ning väljaehitatud jalgrattateede võrgustiku tagamine. Tallinna linna tegevus teede
ja tänavate valdkonnas sisaldab teede ja tänavate jooksvat remonti ja puhastamist ning
tänavavalgustuse tagamist.
Teede ja tänavate valdkond hõlmab tootegruppe ja muid eelarvepositsioone Keskkonna- ja
Kommunaalameti haldusalas.

3.12.1 Teetööd
3.12.1.1

Toode: teerajatiste korrashoid

8 460 840

Toote üldeesmärk
Tallinna linna teede, sildade, viaduktide, kõnniteede, truupide ning muude tee- ja hüdrorajatiste
säilitusremondi teostamine, et võimaldada ohutut liiklemist Tallinna tänavatel.
Tegevuse kirjeldus
Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele on omavalitsusüksuse ülesandeks
korraldada linna teede ja tänavate korrashoidu. Teerajatiste korrashoiu toode on teekatte
üksikute defektide aastaringne likvideerimine, sh löökaukude remont asfaltbetooniga või
immutusmeetodil; pikivagude likvideerimine; väiksemate ebatasasuste mahafreesimine;
sademeveekraavituste, truupide ja rentslite puhastamine; teepeenarde ning kruusa- ja
killustikteede hööveldamine. Toote eesmärgi täitmine toimub vastavalt ehitusseadustiku alusel
kehtestatud majandus- ja taristuministri määrustele, mis sätestavad teehoiu miinimumnõuded.
Toote kuludest toimub ka teerajatiste nõuetele mittevastavusest autojuhtidele põhjustatud
varalise kahju hüvitamine.
Mõõdik
Aastas remonditav teerajatiste pindala

Arvnäitajad
Teerajatiste pindala kokku
Aastas remonditav pinnaosa
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Ühik
tuh m²

2018
436

2019
370

2020
363

Ühik
tuh m²
%

2018
11 766
3,7

2019
11 959
3,1

2020
12 101
3,0

Aastas remonti vajav teerajatiste pindala
Aastas remonti vajav pinnaosa

3.12.1.2

tuh m²
%

353
3,0

359
3,0

Toode: teerajatiste puhastamine (a)

363
3,0

15 616 360

Toote üldeesmärk
Õigusaktidega kehtestatud teede ja tänavate seisukorra tagamine.
Tegevuse kirjeldus
Teerajatiste puhastamise tootes on arvestatud aastaringse linna teede ja tänavate puhastuse
läbiviimisega lähtudes õigusaktidega kehtestatud normatiividest. Toode hõlmab alljärgnevaid
tegevusi:
 suvine teede (peamagistraalide, ühistranspordiga kaetud tänavate, kvartalisiseste teede
ja tänavate, kõnni- ja jalgrattateede, parklate, sildade, viaduktide) puhastus;
 prahi koristus (koos äraveo ja ladustamisega);
 talvine teede (peamagistraalide, ühistranspordiga kaetud tänavate, kvartalisiseste teede
ja tänavate, kõnni- ja jalgrattateede, parklate, sildade, viaduktide) puhastus;
 teede lumetõrje ja libedusetõrje, sh abrasiivmaterjaliga, ning abrasiivmaterjali koristus
ja äravedu;
 kõnniteede suvine puhastus koos prahi äraveoga ja kastmine;
 kõnniteede talvine puhastus ja libedusetõrje abrasiivmaterjaliga, abrasiivmaterjali
koristus ja äravedu;
 lume äravedu;
 teemaal asuva haljastuse hooldus;
 ühistranspordipeatuste korrashoid;
 teega ühel tasapinnal asuvate trammiteede puhastus.
Alates 2014. aastast on teemaal asuva haljastuse hooldus antud osaliselt Keskkonna- ja
Kommunaalameti hallatavale asutusele Kadrioru Park, milleks nähakse ette 17 töökoha töötasu.
Ühik

Mõõdik
Teerajatiste pindalast vastab õigusaktidega kehtestatud
nõuetele kalendriaasta keskmisena

Arvnäitajad
Hooldamist vajavate teerajatiste pindala, sh
sõidu-, kõnni- ja jalgrattateed ning parklad
ühistranspordipeatused
teemaal asuv haljastus

3.12.1.3

Teeregister

%
Ühik
tuh m²
tuh m²
tuh m²
tuh m²

2018

2019

2020

89

92

95

2018
14 931
10 599
81
4 251

2019
15 324
10 662
83
4 580

2020
16 421
11 757
84
4 580

66 500

Teeregistrisse kogutakse ja säilitatakse usaldusväärne teave Tallinna linna territooriumil
asuvate tänavate ja nende lisavarustuse kohta sõltumata nende omandivormist. Samuti
kogutakse ja säilitatakse kaeve- ja remonttööde ning munitsipaliseeritud maade andmeid.
tagatakse andmete ülekanne riiklikusse teeregistrisse ja linna veebipõhise teeregistri
puhverandmebaasi ning jooksvatele päringutele vastamine.
Teeregistri pidaja tellib programmi autorilt registri hooldus- ja arendusteenust.
3.12.1.4

Jalakäijate tunnelite hooldus

117 000
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Tunnelite hoolduse eesmärk on tagada tunnelite kasutajatele heakorrastatud ja meeldiv
tunnelikasutus, sisaldades igapäevast puhastust, prügikastide tühjendamist, väiksemaid
hooldusremonttöid, grafiti eemaldamist, öiseks ajaks sulgemist, tehnosüsteemide ja liftide
hooldust. Eelarvepositsiooni vahendite arvelt on hooldamisel Kaubamaja tunnel, Balti jaama
tunnel, Liivalaia tunnel, Tondiraba tunnel ja Järvevana tee autotunnel. Ülejäänud tunnelid:
Haabersti ristmiku kaks kergliiklustunnelit, Sõjakooli tunnel, Tondi tunnel, Mustakivi tunneli
kaldteed ning seoses Ülemiste liiklussõlme valmimisega lisandunud Veerenni tunnel, Filtri
tunnel, Renniotsa tunnel ja Juhkentali tunnel – hooldatakse toote teerajatiste puhastamine
vahendite arvelt. 2019. aasta oktoobris lisandus Ehitajate tee alt läbi minev „suusatajate“ tunnel.
3.12.1.5
Erakorraliste lumeolude ja teede
erakorralise puhastuse reserv

750 000

Reservi eesmärk on näha ette vahendid teerajatiste, sh kesklinna kõnniteede, puhastamiseks ja
lume äraveoks juhuks, kui erakorraliste lumeolude tõttu peaks tekkima sellekohane vajadus.

3.12.2 Tänavavalgustus
3.12.2.1

Toode: tänavavalgustus

7 367 000

Toote üldeesmärk
Tagada tänavavalgustuse korrasolek.
Tegevuse kirjeldus
Toode hõlmab alljärgnevaid tegevusi:
 tänavavalgustuse töökorralduslike ülesannete täitmine (tänavavalgustuse tehnilise
andmebaasi hooldamine ja täiustamine, muudatuste fikseerimine, tehniliste tingimuste
ja projekteerimistingimuste väljastamine ning liikluskahjude menetlus);
 tänavavalgustuse ööpäevaringse valve- ja dispetšerteenistuse korraldamine;
 tänavavalgustuse hooldustööd (lampide vahetus ning valgustite, liinide, postielementide
ja tarvikute korrashoid);
 taastusremondi korras tehtavad tööd (amortiseerunud liinielementide, tarvikute,
valgustite remont ja vahetus ning liiklusavariide, huligaansuse, loodusõnnetuste ja
omavoliliste kaevetööde tagajärjel käidust väljalangenud tänavavalgustuse elementide
taastamine);
 talvevalgustuse paigaldamine ja hooldus.
Toode sisaldab tänavavalgustuse tööks vajaliku elektri kulu.
Tallinna linna ja Elektrilevi OÜ vahel on sõlmitud käsundusleping nr JV-JUH-18/181 tähtajaga
01.02.2015–31.01.2020.
Mõõdik
Nõuetekohaste valgustite osakaal

Arvnäitajad
Valgustite arv

3.12.2.2
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Valgusfestivali korraldamine

Ühik
%

2018
99,5

2019
99,5

2020
100

Ühik
tk

2018
57 706

2019
58 206

2020
60 031

301 040

Traditsiooniline Kadrioru pargi valgusfestival on laienenud kolmepäevaseks ülelinnaliseks
festivaliks „Valgus kõnnib“, mille käigus paigaldatakse linnaruumi erinevaid installatsioone
Kadrioru pargist kuni Raekoja platsini luues sellega piduliku, emotsionaalse ja valgusküllase
teekonna. Festivalist on kavas kujundada iga-aastane traditsiooniline suurüritus, mis tooks
Tallinna erinevaid kunstnikke ja väliskülalisi ning tagaks, et festivali installatsioonid ja muud
valguslahendused ei muutuks üksluiseks. Nagu igal festivalil tänapäeval, on kavandatud
kaasnev muusika- ja muu kultuuriprogramm.
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3.13 Heakord

HEAKORD

Haljastus

Haljastute hooldus

Kalmistud

Kalmistuteenused

Loomakaitse

Loomakaitse

Jäätmemajandus

Taaskasutatavate
ja ohtlike jäätmete
käitlus

Korraldatud
jäätmevedu

Heakorra valdkonna tooted ja tootegrupid

Rannad ja
puhkealad

Randade hooldus

Heakorra valdkonna põhieesmärk on hooldatud haljasalade ja linnametsade võrgustiku loomine
Tallinnas. Heakorra valdkonna tegevused toetavad Euroopa rohelise pealinna tiitli saavutamise
kriteeriumite täitmist.
2020. aasta tegevussuundadeks on mänguväljakute rajamine koos aladega erivajadustega
lastele, mänguväljakute hoolduse taseme tõstmine ja ohtlike mänguväljakuelementide
likvideerimine; linna ilme parandamine lillelahenduste ja -konteinerite kasutamise ning
korteriühistute hallatavate elamute ja territooriumide korrastamise toetamise kaudu. Jätkub
linna parkide, randade ja haljasalade korrastamine ning linna rohevõrgustiku arendamine.
Tõhustatakse kalmistute jäätmekäitlust vältimaks kalmistutele jäätmete kuhjumist. Tallinna
Jäätmekeskus jätkab korraldatud jäätmeveo teenuse pakkumist Haaberstis, Kristiines,
Lasnamäel, Mustamäel, Pirital ja Põhja-Tallinnas.
Heakorra valdkond hõlmab tootegruppe ja muid eelarvepositsioone Linnavaraameti,
Ettevõtlusameti, Keskkonna- ja Kommunaalameti ning linnaosa valitsuste haldusalades.

3.13.1 Haljastus
3.13.1.1

Toode: haljastute hooldus

5 056 794

Toote üldeesmärk
Tagada Tallinna haljastute heakord.
Tegevuse kirjeldus
Toode hõlmab alljärgnevaid tegevusi:
 Haljastuse registri pidamine ja arendamine.
 Haljasalade, parkmetsade, pargiteede ja muru heakorra- ja puhastustööd:
Prahi kokkukorjamine koos prügikastide tühjendamisega. Omavoliliste prügimägede
likvideerimine. Ühekordne kevadine haljasalade suurpuhastus ja sügisene lehtede
riisumine.
 Muru rajamine, hooldus ja taastamine:
Muru jooksev remont, umbrohutõrje, väetamine, kastmine, niitmine ja niidujärgse rohu
riisumine. Põõsasgruppide hooldus, kujundus- ja harvenduslõikus. Kuivanud ja murtud
okste lõikus. Põõsaste rohimine, õitsenud õisikute lõikus, väetamine, kasvumulla
juurdevedu ja laiali laotamine.
 Hekkide hooldus:
Hekilõikus, hekialuste rohimine, okste kokkukorjamine, hekkide kastmine, väetamine.
 Puude hooldus:
Võra harvenduslõikus, võrade regulaarne vormilõikus, murdunud ja kuivanud okste
lõikus, võra- ja juurevõsude lõikamine.
 Lillepeenarde hooldus:
Lillede istutamine, rohimine ja õitsenud õievarte lõikus, kasvumulla juurdevedu,
kastmine. Sügisene õitsenud lillede ülesvõtmine. Lillepeenarde katmine talveks
kuuseokste ja kasvuturbaga. Kevadine püsilillepeenarde vabastamine talvekattest,
kevadine puhastamine.
 Pargiteede hooldus:
Umbrohutõrje, teede servamine ja tasandamine, teeplaatide rohust puhastamine.
 Okas- ja lehtpuude istutamine.
 Prahi laadimine ja äravedu prügimäele, prügi ladustamine.
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Haljasaladel paiknevate rajatiste hulka kuuluvate konstruktsioonide, väikevormide,
seadmete ja objektide (pingid, mänguvahendid, tervisespordiseadmed, katusealused,
skulptuurid, ruumiteosed, veebasseinid, tugimüürid, trepid, piirded, sillad jms) hooldus
ja korrashoid.
Purskkaevude ja tiikide hooldus.
Pargiehitiste (kõlakojad, lehtlad, muusikapaviljonid, pergolad, kaetud teed, pargipingid,
prügikastid) hooldus ja jooksev remont.

Toote täitjateks on linnaosavalitsused ning Keskkonna- ja Kommunaalamet ja tema hallatav
asutus Kadrioru Park, kes tegutseb Tallinna Linnavalitsuse 27. märtsi 2013 määrusega nr 22
kinnitatud põhimääruse alusel. Asutus asub A. Weizenbergi tn 26. Kadrioru Pargi
koosseisunimestikus on 2020. aastaks planeeritud 54 töökohta, sh 17 töökohta, mille kulu
kaetakse toote „teerajatiste puhastamine“ vahenditest. Kadrioru Park viib läbi ka Tallinna
valgusfestivali.
Tootes sisaldub ka laste ja noorte lillepeo raames Sõpruse puiesteele ja Laagna teele rajatud
peenarde hooldus. 2016. aastal rajati ürituse raames Sõpruse pst liiklussaartele 3 464 m2
peenraid, kuhu istutati 3 970 pargiroosi, 420 põõsast ja 7 130 püsilille. Istutustöödel osales
600 õpilast. 2017. aastal jätkati projekti ning rajati 4 120 m2 suurused püsilillede ja roosidega
kujundatud istutusalad Laagna tee liiklussaartele.
Alates 2018. aastast suurendatakse linnaosade haljastute hoolduse kulusid 4 aasta jooksul igal
aastal 25% võrreldes 2017. aasta esialgse eelarvega.
Mõõdik
Ametiasutuste hooldamisel olevate haljastute vastavus
õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta
keskmisena

Arvnäitajad
Ametiasutuste hooldamisel olevate haljastute pindala
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Ühik

%
Ühik
tuh m²

2018

2019

2020

42

48

53

2018
22 841

2019
22 841

2020
22 836

2020. aasta eelarve arvandmed täitjate lõikes
Eelarve

Kokku

Kulud kokku
sellest töötasu

5 056 794
489 447

Eelarveaasta eesmärk

Kokku

Ametiasutuse hooldamisel
olevate haljastute vastavus
õigusaktidega kehtestatud
nõuetele kalendriaasta
keskmisena (%)
Mõõdik

Ametiasutuse hooldamisel
olevate haljastute vastavus
õigusaktidega kehtestatud
nõuetele kalendriaasta
keskmisena (%)
Arvnäitajad

Ametiasutuse hooldamisel
olevate haljastute pindala
(tuh m²)

53
Kokku

53
Kokku

22 836

Keskkonna- ja
Kommunaalamet
661 502

Kadrioru
Park

Haabersti

1 228 008
463 467

246 000
6 480

Keskkonna- ja
Kommunaalamet

Kadrioru
Park

Haabersti

100

100

37

Keskkonna- ja
Kommunaalamet

Kadrioru
Park

Haabersti

100

100

37

Keskkonna- ja
Kommunaalamet

Kadrioru
Park

Haabersti

2 832

954

3 169

Kesklinn

1 016 750
7 500
Kesklinn

100
Kesklinn

100
Kesklinn

737

Kristiine

131 250

Kristiine

42
Kristiine

42
Kristiine

940

Lasnamäe

Mustamäe

431 200
12 000

358 055

Lasnamäe

Mustamäe

24,5

63

Lasnamäe

Mustamäe

24,5

63

Lasnamäe

Mustamäe

6 411

1 413

Nõmme

199 500

Nõmme

Pirita

276 850

Pirita

57
Nõmme

2 524

507 679

PõhjaTallinn

41
Pirita

57
Nõmme

PõhjaTallinn

70,8
PõhjaTallinn

41
Pirita

1 981

70,8
PõhjaTallinn

1 875

3.13.1.2

Haljastute hooldusremont

100 000

Eelarvepositsiooni eesmärk on linna haljastu säilimise tagamine väiksemahuliste kuid oluliste
remonttöödega, millele siiamaani ei ole vajalikku tähelepanu pööratud. Õigeaegselt tegemata
jäetud remonttööd suurendavad aasta aastalt investeeringute vajadust parkide
rekonstrueerimiseks. Kombineerides väikesemahulisi remonttöid asendusistutuse raames
tehtava haljastuse rajamisega, on võimalik väikeste rahaliste vahenditega saavutada suur
elukeskkonna kvaliteedi tõus. Haljastu kvaliteedi näitajad on olulised Euroopa rohelise pealinna
tiitli taotlemisel. Tekitades linnakodanikes positiivseid emotsioone, sidustatakse nad paremini
ümbritseva avaliku ruumiga ja suurendatakse seeläbi omanikutunnet ning avaliku ruumi
hoidmist.
3.13.1.3

Linnapõllumajandus (ü)

140 000

Eelarvepositsiooni eesmärk on parandada Tallinna elanike heaolu ja luua isetegemise võimalusi
pakkuvat, rohelist ja uut moodi linnaruumi. 2018. aastal alustati linnaloomade projektiga
looduskaitsealusel Paljassaare märgalal eesmärgiga taastada ala liigirikkus. 2019. aasta
linnapõllumajanduse tegevussuund oli linnaaedade rajamine. Linnapõllumajandus on kogu
maailmas tõusev trend. Paljudel lastel pole enam võimalust vanaema juures maal käia ja näha,
kuidas kasvab igapäevane toit. 2019. aastal rajati 25 lasteaeda ja 3 kooli istutuskastidest koosnev
aed. Eesmärgiks on anda lasteasutustes viibivatele lastele teadmisi aiandusest ning toidu
kasvatamisest. Aiandusega tegelemine annab õpilastele võimaluse kinnistada klassiruumis
saadud tarkusi õues õppel ning õpetajatele võimaluse rakendada erinevaid õppemetoodikaid
teadmiste edasiandmisel. Lisaks rajati 8 kogukonnaaeda. 2020. aastaks on kavandatud
õppepeenarde rajamine vähemalt 40 Tallinna õppeasutustes ja vähemalt 10 uue kogukonnaaia
rajamine erinevates linnaosades.
Tallinna Linnavolikogu 1. novembri 2018 otsusega nr 163 on heaks kiidetud Tallinna linna
liitumine Euroopa pestitsiidivabade linnade võrgustikuga. Liitumisel võtab linn kohustuse viia
pestitsiidide kasutamine miinimumini ning asendada need jätkusuutlike alternatiividega, et
kaitsta inimeste tervist ja keskkonda ning parandada elukvaliteeti. Kohustuse täitmiseks on
2020. aastal kavas koostada pestitsiidide avalikul alal kasutamise järkjärgulise lõpetamise
tegevuskava, mis hõlmab ka pestitsiidide kasutamise järkjärgulise vähendamise kava avaliku
juurdepääsuga eramaal ja elupiirkondade lähedal asuvatel põllumajandusaladel.

3.13.2 Kalmistud
3.13.2.1

Toode: kalmistuteenused

1 734 000

Toote üldeesmärk
Tagada Tallinna haldusterritooriumil olevatel kalmistutel matuseteenuse ja muude
kalmistuteenuste osutamine ning aastaringne kalmistute korrashoid.
Tegevuse kirjeldus
Toote sisuks on matuseteenuse ja muude kalmistuteenuste osutamine elanikkonnale, Tallinna
kalmistute aastaringne korrashoid, kalmistutel asuvate kultuuri- ja muinsuskaitse objektide
hooldamine ja nende säilimise tagamine, jäätmekäitluse korraldamine, veevarustussüsteemide
ja kaevude korrashoid ning kalmistutel paiknevate hoonete ja rajatiste hooldus. Toote
koosseisus pakutakse ka väikeloomade kremeerimise teenust.
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Toodet täidab Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti hallatav asutus Tallinna Kalmistud,
kes tegutseb Tallinna Linnavalitsuse 27. veebruari 2013 määrusega nr 14 kinnitatud
põhimääruse alusel. Tallinna Kalmistud aadress on Pärnamäe tee 36.
Mõõdik
Matuste arv
Kalmistute territooriumi pindala
Matmiseks kasutatav pindala

Arvnäitajad
Kalmistute arv

Ühik
tk
ha
ha

2018
4 117
342,4
302,6

2019
4 500
342,6
302,6

2020
4 500
342,6
302,6

Ühik
tk

2018

2019

2020

7

7

7

3.13.3 Loomakaitse
3.13.3.1

Toode: loomakaitse

378 700

Toote üldeesmärk
Registreerida kõik Tallinna lemmikloomad. Vähendada hulkuvate ja kodutute loomade arvu
Tallinna linnas.
Tegevuse kirjeldus
Toote sisuks on Tallinna linnas asuvate koerte ja kasside registreerimine ning koerte ja kasside
püüdmise, hoidmise, omanikule tagastamise või uuele omanikule üleandmise korraldamine
Tallinna linnas.
Mõõdik
Püütud ja hoitud koerad
Püütud ja hoitud kassid

Arvnäitajad
Kiibistatud ja registreeritud koerad
Kiibistatud ja registreeritud kassid

Ühik
tk
tk

2018
248
754

2019
300
800

2020
300
800

Ühik
tk
tk

2018
2 914
2 427

2019
2 500
3 000

2020
2 500
3 000

3.13.4 Jäätmemajandus (Ettevõtlusameti haldusala)
3.13.4.1

Toode: korraldatud jäätmevedu

4 847 680

Toote üldeesmärk
Korraldatud jäätmeveoteenuse osutamine.
Tegevuse kirjeldus
Toote eesmärk on Tallinna linna poolt korraldatud jäätmeveo teenuse osutamine.
Jäätmeseaduse § 66 lg 2 kohaselt korraldab kohaliku omavalitsuse üksus oma
haldusterritooriumil olmejäätmete, eelkõige prügi ehk segaolmejäätmete, nende
sortimisjääkide ja olmejäätmete tekkekohas liigiti kogumisel tekkinud jäätmeliikide kogumise
ja veo. Korraldatud jäätmeveoteenuse osutamist Tallinna haldusterritooriumil reguleerib
Tallinna jäätmehoolduseeskiri. Linn on senini korraldanud jäätmeveokonkursid vedajate
leidmiseks ja andnud vedajale ainuõiguse oma piirkonnas teenuse osutamiseks. 7. jaanuarini
2015 kehtinud jäätmeseaduse § 66 lg 11 kohaselt võis jäätmeveo korraldada selliselt, et jäätmeid
vedava ettevõtja ainsaks kliendiks ja temale tasu maksjaks on kohaliku omavalitsuse üksus.
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Sellisel juhul lasub jäätmevaldajate üle arvestuse pidamise ning nendega arveldamise kohustus
kohaliku omavalitsuse üksusel. 2013. aasta 1. märtsist alustas Tallinna linn jäätmeseaduse § 66
lg 11 kohast korraldatud jäätmevedu kahes Põhja-Tallinna piirkonnas. 2015. aasta
1. novembrist laiendati tegevust Kesklinna piirkonda (v.a Vanalinn), mis 2017. aastal läks
tagasi vabaturule. 2016. aasta 1. novembrist osutatakse teenust Lasnamäe kahes piirkonnas.
2017. aastal lisandus üks Lasnamäe ja Nõmme piirkond, 2018. aastal Haabersti, Kristiine ja
kaks Mustamäe piirkonda. Jäätmeseaduse § 66 lg 11 kohast korraldatud jäätmevedu jätkatakse
nimetatud sätte alusel korraldatud riigihangete alusel sõlmitud lepingute lõpptähtpäevani.
2019. aastal laiendati teenuse pakkumine Piritale. 2020. aasta eesmärgiks on jätkata töös
olevates piirkondades teenuse osutamist ja suurendada veelgi liigiti kogumist.
Toote täitjaks on Tallinna Ettevõtlusameti hallatav asutus Tallinna Jäätmekeskus, kes tegutseb
Tallinna Linnavalitsuse 22. mai 2019 määrusega nr 17 kinnitatud põhimääruse alusel. Tallinna
Jäätmekeskuse aadress on Paljassaare põik 5. Tallinna Jäätmekeskusesse on 2020. aastaks
kavandatud 16 töökohta.
Mõõdik
Sõlmitud jäätmeveo lepingute arv
Jäätmevaldajate arv kinnistupõhiselt

Arvnäitajad
Teenindatavate piirkondade arv
Kinnistute arv katastri andmetel
Veetavate jäätmete kogus

3.13.4.2
käitlus

Ühik
tk
tk

2018
11 500
14 000

2019
29 000
32 680

2020
29 000
32 680

Ühik
tk
tk
t

2018

2019

2020

9
11 000
58 128

9
24 500
66 098

9
24 500
59 488

Toode: taaskasutatavate ja ohtlike jäätmete

1 118 171

Toote üldeesmärk
Jäätmehoolduse arendamine ning ohtlike jäätmete kogumise korraldamine.
Tegevuse kirjeldus
Jäätmeseaduse § 65 lg 2 kohaselt korraldavad kohaliku omavalitsuse üksused oma
haldusterritooriumi kodumajapidamises tekkivate ohtlike jäätmete kogumist ja nende
üleandmist jäätmekäitlejale.
Toote sisuks on Euroopa Liidu ja Eesti nõudeid ning jäätmeteket arvestava otstarbeka ja
keskkonnahoidliku jäätmekäitluse korraldamine. Eesmärgiks seatakse üleminek jäätmete
sorteerimisele tekkekohtades ning taaskasutuse suurendamine. Toode hõlmab jäätmekäitluse
kavandamist, jäätmeveo korraldamist, jäätmete liigiti kogumise korraldamist, sh
liigitikogumise süsteemide väljaarendamist, elanikelt ohtlike jäätmete kogumist, elanike
jäätmealase teadlikkuse suurendamist ja käitumise kujundamist, tagasiside saamist avaliku
arvamuse küsitluste korraldamise kaudu, jäätmevaldajate registri pidamist ning jäätmejaamade
opereerimise korraldamist.
Toote juurutamine võimaldab:
 vähendada looduse reostamist ning säästa loodusressursse;
 suurendada elanike võimalusi jäätmete liigiti kogumiseks ja ära andmiseks;
 vähendada jäätmete keskkonnaohtlikkust;
 parandada elanike teadlikkust ja motivatsiooni jäätmehoolduses;
 korraldada jäätmehooldust tänapäevastest nõuetest lähtudes ja elanikele võimalikult
mugavalt.
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Teenust osutab Tallinna linna hallatav asutus Tallinna Jäätmekeskus.
Mõõdik
Jäätmejaamade arv
Ohtlike jäätmete kogumispunktide arv
Kogumisreidide kestus

Arvnäitajad
Jäätmejaamade vajalik arv
Avalike pakendipunktide arv
Kogumisreidide vajalik kestus

Ühik
tk
tk
h

2018

Ühik
tk
tk
h

2018

2019
5
4
69

9
343
32

5
4
34,5
2019
9
343
32

2020
7
4
34,5
2020
9
500
32

Tallinna Ettevõtlusameti tellimusel opereerib 2020. aasta seisuga linnas 4 aastaringselt avatud
jäätmejaama. Mustjõe 40 projekteeritud uue jäätmejaama ehituse ettevalmistamist on
alustatud ja ehitusloa saamisel algatatakse jaama väljaehitamine.
3.13.4.3

Toode: jäätmehoolduse arendamine

144 437

Tallinna Linnavolikogu 16. mai 2019 määruse nr 8 „Tallinna Ettevõtlusameti põhimäärus“ § 6
lg 1 p-de 42 – 49 järgi on ameti ülesanne jäätmehoolduse kavandamine, arendamine ja
korraldamine, jääkreostuskollete saneerimine, Pääsküla prügila järelhooldus, korraldatud
jäätmeveo rakendamine, kodumajapidamises tekkivate ohtlike jäätmete kogumise
korraldamine, jäätmete liigitikogumise arendamine ja jäätmejaamade võrgustiku
väljaarendamine.
2020. aastal pööratakse tähelepanu keskkonnateadlikkuse tõstmisele suunatud kampaaniate
läbiviimiseks ning uute jäätmealaste teavikute välja töötamiseks ja võimalusel ka trükkimiseks.
Vajadus jäätmealaste infomaterjalide järgi on suur, sest linnakodanike teadmised jäätmete liigiti
kogumise ja vähendamise olulisusest on kesised. Prügihunt jäätmeteavituse maskotina on
aastate jooksul saanud tuntud näoks nii laste kui täiskasvanute seas, Tallinna Ettevõtlusamet on
välja töötanud uue jäätmete teemalise teavituskampaania, millise eesmärk on Tallinna linna
elanike teadlikkuse tõstmine terviklikult. Eesmärk on luua uued ja kaasaaegsed infokandjad
(videomaterjal, veebi postitatavad või vajadusel trükitavad teabekandjad, sildid) jäätmete
sortimisalase teabe (kuhu saab jäätmeid viia, mis jäätmeid tuleb sorteerida jms) levitamiseks
ning töötada välja uus atraktiivne esitluste programm, mis on kaasahaarav ja silmapaistev ning
millisega osaleda erinevatel avalikel üritustel.
Tallinna jäätmeveoturul konkurentsiolukorra parandamiseks ning uute tegijate ja jäätmealaste
lahenduste turule kutsumiseks on vaja osaleda jäätmemajanduse alastel kokkusaamistel
väljaspool Eestit ja kutsuda välislektoreid Eestisse esinema, osaleda erialastel konverentsidel,
seminaridel, Eesti ja naaberriikide ning erialaorganisatsioonide poolt initsieeritud töögruppides
ja koostööprojektides.
3.13.4.4

Pääsküla prügila monitooring

183 788

Pääsküla prügila monitooringu eesmärk on tagada prügila sulgemisjärgne keskkonnaseire,
järelhooldus ja valve. 2006. aastal toimus Pääsküla prügila lõplik katmine, prügimäge
ümbritseva teenindustee ehitus ning nõrgvee, pinnavee ja prügilagaasi kogumissüsteemi ehitus.
Vastavalt keskkonnaministri 29. aprilli 2004 määrusele nr 38 “Prügila rajamise, kasutamise ja
sulgemise nõuded” tuleb teha prügila järelhoolduse nõuetele vastavat seiret ja vajalikke töid
negatiivsete keskkonnamõjude vähendamiseks.
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Heakorratööd sisaldavad prügila katendi (sh niitmine, katendi parandamine ja tasandamine),
prügilat ümbritsevate kraavide sildade ja prügila juurdepääsuteede (sh tee täitmine,
tasandamine ja lume lükkamine) korrashoidu. Elektrikulud kaasnevad prügilast gaasi
kogumisega, nõrgveesüsteemi kasutamisega, jäätmejaama teenuse osutamisega ja
lemmikloomade krematooriumi toimimisega. Elektrikulud on prognoositud vastavalt senisele
tegelikule kulule, nõrgvee kanaliseerimise kulu on prognoositud eelnevate aastate kogemuse
alusel. Valdav osa elektrikuludest müüakse kommunaalteenusena edasi gaasisüsteemi
operaatorile, jäätmejaama operaatorile ja veesüsteemide hooldajale.
Pääsküla prügila suleti lõplikult 2006. aastal. Mäe sulgemise käigus rajatud seirekaevud on
hakanud sisse vajuma ning vajavad edasise keskkonnaseire teostamiseks olemasolevate remonti
või halvemal juhul uute kaevude rajamist. Samuti vajab korrastamist mäe ümber rajatud
ringkraav, kus asub 3 pinnasevee seirepunkti, mille alusel analüüsitakse suletud prügila mõju
Pääsküla jõele. Ringkraavi saneerimise vajadus on tekkinud kraavi madalast sügavusest ja
hõljumi settimises kümnekonna aasta jooksul. Suur sette hulk ja väike sügavus on põhjustanud
veetaimestiku arengu kiirenemise, mistõttu on ringkraavist esinduslike ja usaldusväärsete
seireandmete kogumine takistatud ning prügila mõju hindamine Pääsküla jõele raskendatud
juba mitmeid aastaid. Ringkraavi korrastamiseks ja seirekaevude rekonstrueerimiseks tuleb läbi
viia riigihange tööde teostaja leidmiseks.

3.13.5 Rannad ja puhkealad
3.13.5.1
Randade hooldus
(linnaosad)
KOKKU, sh
 Haabersti linnaosa
 Kesklinn
 Pirita linnaosa
 Põhja-Tallinn

315 230
244 730
54 000
20 000
111 730
129 500

Eelarvepositsiooni eesmärk on tagada Tallinna randade heakord. Eelarvepositsioon hõlmab
Tallinna linna supel- ja puhkerandade heakorra tagamist, liiva- ja suplusala puhastust ning
jooksvat hooldust (sh mehhanismidega koristus ja liiva sõelumine), rannainventari ja
väikevormide ohutuse kontrolli, hooldust ja jooksvat remonti. Samuti on ette nähtud Pirita ja
Stroomi randadesse paigaldatud sanitaarkonteinerite rendi- ja hoolduskulud.

3.13.6 Toetus korteriühistutele (ü)14
3.13.6.1
Toetus korteriühistutele õuealade
heakorrastamiseks15

900 000

600 000

Vahendid on ette nähtud korteriühistutega koostöös õuealade heakorrastamiseks. Toetuse
üldeesmärk on suurendada linna elukeskkonna atraktiivsust ja elukvaliteeti kohaliku aktiivsuse
suurendamise ja mittetulundusliku tegevuse arendamise kaudu. Tallinna Linnavolikogu
13. detsembri 2018 määruse nr 21 „Korteriühistutele toetuste andmise kord“ alusel toetatavate
14
15

Toetused korteriühistutele on ette nähtud ka linnamajanduse valdkonnas.
Eelarvepositsioon sisaldab endist eelarvepositsiooni „korteriühistute toetus „Roheline õu“.
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tööde hulka kuuluvad õuealal asuvate teede ja korterelamute esiste kõnniteede rajamine ning
remont; parkimisplatside, prügimajade rajamine; õueala sadevete probleemide lahendamine;
haljasalade ja kõrghaljastuse rajamine; mängu- või spordiväljakute ning puhkealade rajamine;
tänavavalgustuse, aedade või piirete paigaldamine ning hoovi inventari paigaldamine või
korrastamine. 2020. aastaks on planeeritud rahuldada ca 100 korteriühistu taotlused hoovide
heakorrastamiseks.
3.13.6.2

Renoveerimistoetused korteriühistutele (a)16

300 000

Vahendid on ette nähtud korteriühistutega koostöös korterelamute korrastamiseks. Tallinna
Linnavolikogu 13. detsembri 2018 määruse nr 21 „Korteriühistutele toetuste andmise kord“
alusel antava toetuse peaeesmärk on toetada korteriühistuid korterelamute parendamisel ja
rekonstrueerimisel, et suurendada Tallinna linnas asuvate korterelamute energiatõhusust ja
parandada korterelamute välisilmet. Teine eesmärk on toetada korterelamute rõdude ja
varikatuste tehnoseisundi kontrolli, et tagada nende turvalisus.
2020. aastaks on planeeritud rahuldada ca 15 korteriühistu renoveerimistoetuse taotlused.
3.13.6.3

Supergraafilised seinapildid korterelamutele

60 000

Vahendid on ette nähtud korteriühistutega koostöös korterelamute fassaadide ilmestamiseks
supergraafikaga (seinamaalingutega).
Tallinna Kommunaalametile anti 2015. aastal ülesanne rajada 2016. aastal korterelamutega
linnaosades 5-6 hoonele supergraafilised seinapildid fassaadide kaunistamiseks. Projekti
eesmärgiks on panustada linnaruumi rikastamisse ja professionaalse tänavakunsti arengusse.
Idee kiideti heaks Tallinna Linnavalitsuse linnakujunduskomisjonis 21. aprillil 2015 ning
3. novembril 2015 toimunud koosolekul. Eesti Kujundusgraafikute Liit on 26. veebruaril 2016
esitanud omapoolsed ettepanekud seinapiltide rajamiseks vajaliku konkursi tingimuste ja
kavandite koostamise osas ning samuti omapoolsed soovitused seinapiltide rajamiseks sobivate
ilmastikutingimuste kohta. Nimetatud ettepanekuid arvestades viiakse läbi hoonete
fassaadidele rajatavate supergraafiliste seinapiltide avatud ideekonkurss ning võidutööd
realiseeritakse eelarveliste vahendite piires. 2020. aastaks on plaanitud 3 seinapildi rajamine.

16

Eelarvepositsioon sisaldab endisi eelarvepositsioone „toetus korteriühistutele fassaadide korrastamiseks“ ja
„toetus korteriühistutele rõdude ehitustehnilise ekspertiisi teostamiseks“.
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3.13.7 Muud heakorrakulud
3.13.7.1

Aegna saare Loodusmaja haldamine

31 500

2008. aastal valmis Aegna saare Loodusmaja, mida kasutatakse erinevate kollektiivsete ürituste
(koolituste, nõupidamiste jm) korraldamiseks suvehooajal. Talvel on ühenduse pidamine Aegna
saarega raskendatud muutlike ilmastikuolude tõttu, mistõttu talviste ürituste korraldamist ei
planeerita. Loodusmaja teenindamise ja valve korraldamiseks on ette nähtud ühe töötaja
(komandandi) aastaringne kohalolek saarel.
3.13.7.2
Ohtlike mänguväljaku elementide
teisaldamine ja utiliseerimine

200 000

Eelarvepositsiooni eesmärgiks on näha ette vahendid osaliselt veel nõukogude ajast pärit
ohtlike mänguväljakuelementide teisaldamiseks ja utiliseerimiseks, et tagada laste ohutus. Tööd
on planeeritud lõpetada 2020. aasta aprillis.
3.13.7.3
Muud heakorrakulud (Keskkonna- ja
Kommunaalameti haldusala)

1 480 425

Eelarvepositsiooni eesmärk on teostada välisinventari ja kommunaalrajatiste (v.a inventar ja
rajatised, mis kuuluvad toodete ja teiste eelarvepositsioonide koosseisu) paigaldust, hooldust ja
jooksvat remonti. Vahendid on ette nähtud lastemänguväljakute elementide hoolduseks ja liiva
vahetuseks, koerte jalutusväljakute ja ujutamiskohtade hoolduseks, linnale kuuluvatelt ehitistelt
grafiti eemaldamiseks, heakorrakuu ürituste korraldamiseks, Harju tn, Mustamäe ja Nõmme
teisaldatavate jääväljakute tegevuskuludeks, Toompea WC ja ajutiste välikäimlate
hoolduskuludeks, elektroonilise lukustussüsteemiga jalgrattaparklate teenuse osutamiseks,
Aegna sadama kail asuva meremärgi toimimise tagamiseks, samuti heakorra valdkonnaga
seotud konkursside, ekspertiiside ja õigusabi kuludeks.
3.13.7.4

Muud heakorrakulud (linnaosad)

KOKKU, sh
 Haabersti linnaosa
 Kesklinn
 Kristiine linnaosa
 Lasnamäe linnaosa
 Mustamäe linnaosa
 Nõmme linnaosa
 Pirita linnaosa
 Põhja-Tallinn

962 123
57 000
210 000
74 354
104 000
236 955
98 384
44 400
137 030

Eelarvepositsiooni eesmärk on teostada välisinventari ja kommunaalrajatiste (v.a inventar ja
rajatised, mis kuuluvad toote haljastute hooldus ja eelarvepositsiooni randade hooldus
koosseisu) paigaldust, hooldust ja jooksvat remonti; korraldada peremehetute rajatiste hooldust
ning omavoliliste ehitiste ja varemete likvideerimist; teostada jõulukaunistuste, tänavasiltide ja
infoviitade paigaldamist; teostada tormikahjustuste likvideerimist ja muid ühekordseid töid.
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3.14 Tehnovõrgud
Tehnovõrkude valdkonna põhieesmärk on vee- ja kanalisatsiooniteenuste kvaliteedi tõstmine
ja linnaelanikele kättesaadavuse kindlustamine.
2020. aasta tegevussuundadeks on vee-ettevõtjatele sademevee puhastuse ning tulekustutusvee
ja tuletõrjehüdrantide hoolduse eest tasumine; üleujutuste ennetamiseks ning sademevee
käitluse optimeerimiseks skeemide ja uurimistööde koostamine Tallinna ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni arendamise kavast tulenevate lahkvoolsete sademeveekanalisatsiooni
süsteemide arendamiseks ning Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutuse tegevuse
toetamine. Ettevõtlusameti haldusalas tegutsev Tallinna Energiaagentuur on asutus, mille
põhiülesanded on linna energiavaldkonna poliitika väljatöötamine ja rakendamine ning
inimeste teadlikkuse suurendamine säästva energia temaatikas.
Tehnovõrkude valdkond hõlmab eelarvepositsioone Ettevõtlusameti ning Keskkonna- ja
Kommunaalameti haldusalades.

3.14.1 Vesi ja kanalisatsioon
3.14.1.1

Sademevee puhastus (a)

5 205 880
4 617 000

Vahendid on ette nähtud Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2006 määruse nr 37 „Tallinna
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskiri” § 4 lg 2 alusel ühiskanalisatsiooni kaudu
avalikelt teedelt, tänavatelt ja väljakutelt sademe- ja drenaaživee ning muu pinnasevee
ärajuhtimise kuludeks vastavalt linna ja vee-ettevõtjate vahelistele halduslepingutele.
3.14.1.2
Tulekustutusvee tasud ja tuletõrjehüdrantide
hoolduskulud

373 000

Vahendid on ette nähtud Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2006 määruse nr 37 „Tallinna
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskiri” § 4 lg 2 alusel ühisveevärgil asuvatest
tuletõrjehüdrantidest kahjutule tõrjumiseks, teisteks päästetöödeks ja õppusteks kasutatava vee
eest tasumiseks vastavalt linna ja vee-ettevõtjate vahelistele halduslepingutele.
3.14.1.3
kava

Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise
64 000

Vastavalt Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse § 4 lõikele 2 peab kohalikul omavalitsusel
olema ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava, mis koostatakse vähemalt 12 aastaks.
Kava vaadatakse üle vähemalt kord nelja aasta tagant ja vajaduse korral seda korrigeeritakse.
Seejuures tuleb kava täiendada nii, et käsitletava perioodi pikkus oleks taas vähemalt 12 aastat.
Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2010-2021 on kinnitatud Tallinna
Linnavolikogu 18. novembri 2010 määrusega nr 54. Vahendid on ette nähtud Tallinna
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava uuendamiseks ning kavast tulenevalt
lahkvoolsete sademeveekanalisatsiooni süsteemide arendamiseks vajalike üleujutuste
ennetamise ja sademevee käitluse optimeerimise skeemide ja uurimistööde koostamiseks.
3.14.1.4
Toetus Tallinna Vee-ettevõtjate
Järelevalve SA-le

151 880

Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutus on Tallinna linna poolt määramata ajaks
asutatud eraõiguslik juriidiline isik. Sihtasutuse eesmärkideks on Tallinna Linnavolikogu poolt
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määratud vee-ettevõtjate tegevuse üle sõltumatu järelevalve teostamine ning hinnangute ja
soovituste koostamine. Vahendid on ette nähtud Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve SA
põhitegevuse toetamiseks.

3.14.2 Energeetika (Ettevõtlusameti haldusala
3.14.2.1

Tallinna Energiaagentuur

233 990

Tallinna Energiaagentuur (edaspidi TEA) tegutseb „Tallinna Energiaagentuuri põhimääruse“
alusel (Tallinna Linnavalitsuse määrus 22. mai 2019 nr 16). Energiaagentuur tegutseb alates 01.
juunist 2019 tegutseb Tallinna Ettevõtlusameti hallatava asutusena.
Energiaagentuuri põhitegevuseks on linna säästva energiamajanduse ja kliimamuutuste mõjuga
kohanemise planeerimine ja arendamine, linnapeade paktist tulenevate kohustuste täitmise
korraldamine ja koordineerimine koostöös linna asutustega, säästva energiamajanduse ja
kliimamuutustega kohanemise tegevuskava koostamine ja täitmise seire, uuringute
korraldamine, elanikkonna teadlikkuse suurendamine, säästva energia ja kliimamuutuste
valdkonnas linna tegevuste kujundamine eesmärgiga kaitsta keskkonda ja energiaressursse läbi
targa linna tegevuste, Tallinna energiapäevade korraldamine, osalemine energiaagentuuride
rahvusvahelises võrgustikus.
2018. aasta suvel moodustati linnapea käskkirjaga töögrupp päikeseelektrijaamade (PEJ)
paigaldamise kontseptsiooni väljatöötamiseks. Aastatel 2019-2020 viiakse linnas ellu projekt
„PV-100“ ehk kuni 100 päikeseelektrijaama Tallinna linna omandis olevatele katustele.
Vastavalt töögrupi otsusele jäi PEJ paigaldamise projekti „PV-100“ koordineerima Tallinna
Energiaagentuur. 2020. aasta eelarve võimaldab etteantud piires täita linnapeade paktiga seotud
aruandluse täitmise korraldamist ja esitamist linnapeade pakti koordineerivasse büroosse,
energiaagentuuri ruumides elanikkonna nõustamist elamute säästliku renoveerimise ja
energiakasutuse osas ning koolituste korraldamist linna asutuste ametnikele kliima- ja
energiapoliitika valdkonnas, osalemist energiaagentuuride rahvusvahelises koostöös,
valdkondlikel lähetustel ja ning linnapeade paktiga seotud välisüritustel.
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3.15 Muud kommunaalkulud
MUUD
KOMMUNAALKULUD

Spetsiifilised
matuseteenused

Omasteta surnute
matmine

Surnute transport

Muude kommunaalkulude valdkonna tooted ja tootegrupid

Muude kommunaalkulude valdkonna põhieesmärk on tagada Tallinna linna territooriumil
avalikus kohas leitud või omasteta surnute transport sündmuskohalt arsti või politsei poolt
suunatud asukohta ning omasteta ja tundmatute surnute matmine.
Muude kommunaalkulude valdkond hõlmab tootegruppe ja muid eelarvepositsioone
Keskkonna- ja Kommunaalameti haldusalades.

3.15.1 Spetsiifilised matuseteenused
3.15.1.1

5 500

Toode: surnute transport

Toote üldeesmärk
Tagada omasteta või
haldusterritooriumil.

avalikus

kohas

leitud

1 000
surnute

vedamine

Tallinna

linna

Tegevuse kirjeldus
Toote sisuks on Tallinna linna territooriumil omasteta või avalikus kohas leitud surnute
vedamine sündmuskohalt arsti või politsei poolt suunatud asukohta.
Mõõdik
Väljasõitude arv aastas

Arvnäitajad
Ühe väljasõidu maksumus

3.15.1.2

Ühik
tk

2018

Ühik
€

2018

Toode: omasteta surnute matmine

2019
6

2020
12

2019
84

12
2020

84

84

4 500

Toote üldeesmärk
Korraldada Tallinna linna territooriumil omasteta ja tundmatute surnud isikute matmine.
Tegevuse kirjeldus
Toote sisuks on Tallinna linna territooriumil omasteta ja tundmatute surnud isikute matmine.
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Tallinna Keskkonna- ja Kommunalamet kui matusekorraldaja võib taotleda matuse
korraldamise kulude hüvitamiseks matusetoetust Tallinna Linnavalitsuse 14. veebruari 2018
määruses nr 15 sätestatud määras. Matusetoetuse arvel kaetud matmiskulud käesoleva toote
kuludes ei kajastu. Juhul kui matusetoetusest ei piisa matuse korraldamiseks või matusega
kaasnevate kulude (nt surnu külmkambris säilitamise kulu) katmiseks, kaetakse matmiskulude
puudujääv osa käesoleva toote arvelt.
Mõõdik
Matuste arv aastas (alates 2018 matusetoetuse arvelt)

Arvnäitajad
Ühe tuhastamise maksumus
Ühe matuse maksumus

Ühik
tk

2018
13

2019
100

2020
120

Ühik
€
€

2018
250
100

2019
250
100

2020
250
100

3.15.2 Keskkonna- ja Kommunaalamet
3.15.2.1
Keskkonna- ja Kommunaalamet
3 036 670
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet (edaspidi: amet) on linna ametiasutus, kes tegutseb
Tallinna Linnavolikogu 16. mai 2019 määrusega nr 9 kinnitatud põhimääruse alusel. Ameti
põhiülesanneteks on linna teede, tänavavalgustuse, sademevee kanalisatsiooni, parkide ja
muude linna avalikult kasutatavate taristuobjektide projekteerimise, ehituse, remondi ja
hoolduse korraldamine; keskkonnajärelevalve, keskkonnaseire ja analüüsi tegemine;
keskkonnakasvatuse ja -hariduse ning teavitamise alase tegevuse korraldamine; linna haljastusja heakorratööde korraldamine ja koordineerimine; haljastute ja kalmistute korrashoiu ja
hoolduse korraldamine; hulkuvate koerte ja kasside püüdmise, hoidmise ja omanikule
tagastamise või uuele omanikule üleandmise ning omanikuta looma hukkamise korraldamine;
omasteta või avalikus kohas leitud surnu sündmuskohast äravedamise korraldamine; omasteta
või tundmatu isiku matmise korraldamine; kaevetöölubade, puude raielubade, linnatänavatel
erakorraliseks veoks ja sõiduks tasuliste erilubade ja muude ameti tegevusvaldkonnaga seotud
lubade andmine; teeregistri ja muude ameti põhiülesannete täitmiseks vajalike registrite ja
andmekogude pidamine. Ameti aadress on Mündi tn 2.
Eelarvepositsioon hõlmab ameti teenistujate tööjõukulusid ning majandamiskulusid.

3.15.3 Välisrahastusega projektid
3.15.3.1
Välisrahastusega projekt „Säästlike ja
kliimakindlate linna sademeveesüsteemide
arendamine (LIFE UrbanStorm) “ (ü)

61 190

Tallinna linn osaleb lihtpartnerina Euroopa Komisjoni LIFE programmi projektis „Säästlike ja
kliimakindlate linna sademeveesüsteemide arendamine (LIFE UrbanStorm)“. Projekti
juhtpartner on Viimsi vald ning lihtpartneriteks on peale Tallinna veel Eesti Maaülikool ja MTÜ
Balti Keskkonnafoorum (Eesti). Projekti eesmärgiks on vähendada Eesti linnade haavatavust
kliimamuutuste mõjule ning tõsta linnade suutlikkust leevendada paduvihmadest tingitud
üleujutusi. Projekti Tallinna osa maksumus on 279 752 €, millest 60% kaetakse välistoetuse
arvelt ja 1,57% SA Keskkonnainvesteeringute Keskus kaasrahastusest.
Projekti kestus on 01.09.2018 – 28.02.2023.
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3.16 Keskkonnakaitse
Keskkonnakaitse valdkonna põhieesmärk on linnaruumi keskkonnaohutuse kindlustamine ning
laste ja noorte kaasamine keskkonnakaitselisse tegevusse. Nimetatud eesmärgi täitmist tagab
linn erinevate programmi- ja projektipõhiste meetmetega. Keskkonnakaitse valdkonnas on
endiselt aktuaalne Euroopa rohelise pealinna tiitli saavutamise kriteeriumite täitmiseks vajalike
tegevuste läbiviimine. Viiakse läbi uuringuid ja seireid ning keskkonnahoiu ja
keskkonnakorralduse tegevusi, mis on suunatud linnakeskkonna seisundi parandamisele.
Keskkonnakaitse valdkond hõlmab eelarvepositsioone Keskkonna- ja Kommunaalameti
haldusalas.

3.16.1 Keskkonnaprogrammid
3.16.1.1

Keskkonnaprogrammid (ü)

253 000

Vahendid on ette nähtud järgmiste programmide teostamiseks:
 Keskkonnahoiu ja keskkonnakorralduse tegevusteks planeeritakse 126 500 €.
Looduskaitses jätkub keskkonnategevuskava kohane elustiku seire ning elurikkuse
tegevus- ja seirekava rakendamine. Jätkub linna territooriumil asuvate loodusobjektide
hoolde ja kaitse korraldamine, sh Paljassaare ja Merimetsa kaitsealade kaitsekorraldusja hooldustööd ning karuputke tõrje.
Veekaitses jätkatakse Harku järve ning Tallinna lahte suunduvate sademevee
väljalaskude vee seiret. Kavandatud on Harku järve täiendavad uuringud ja järve
seisundit parandavad tegevused.
Välisõhu kaitse osas kavandatakse linnakodanike kaebustest tulenevalt välisõhu
kvaliteedi ja mürataseme mõõtmisi ning Paljassaares asuva müramonitori
ümberpaigaldamine Lilleküla asumisse lennukoridori alale lennumüra mõõtmiseks.
 Keskkonnahariduse tegevusteks planeeritakse 126 500 €.
Keskkonnahariduse raames toimub Tallinna elanike erinevate ea- ning sihtgruppide
keskkonnateadlikkuse suurendamine koolituste, õppeprogrammide, trükiste
publitseerimise ja mittetulundustegevuse toetamise kaudu. Jätkub loodusõppe
korraldamine Aegna saare loodusmajas, õppepäevade korraldamine ning kevadise
õuesõppe läbiviimise toetamine. Samuti toetatakse keskkonnahariduslikku
mittetulundustegevust linnas. Propageeritakse säästlikke eluviise, keskkonna- ja
loodushoidu. Seoses vajadusega juhtida rohkem tähelepanu ühistranspordi kasutamisele
ja erinevate siht- ja vanuserühmade laiema kaasamisega keskkonnasõbralikku
liikumisse korraldab Tallinn alates 2012. aastast septembris „Keskkonnasõbraliku
liikumise kuu”, mille jooksul propageeritakse linna ühistranspordi kasutamist ja isikliku
auto kasutamise vähendamist ning keskkonnasõbralike liikumisviiside, nagu
jalakäimine ja jalgrattasõit, väärtustamist. Ürituse raames toimub Autovaba päev
Tallinna elanikkonna keskkonnateadlikkuse suurendamiseks ning eri siht- ja
vanuserühmade kaasamiseks, mis toimub Euroopa liikuvusnädala (European Mobility
Week) raames. Eesti keskkonnakuu ehk looduskaitsekuu tähistamise raames mais
planeeritakse läbi viia Parkide päev Kalamaja kalmistupargis. Osaletakse
programmides „Sinilipp“ ja „Roheline kool“, eesmärgiga täita sinilipu nõuded Pirita ja
Pikakari randades.

3.16.2 Välisrahastusega projektid
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3.16.2.1
Välisrahastusega projekt "INTHERWASTE –
piirkondadevaheline jäätmemajanduse keskkonda integreerimine
Euroopa kultuuripärandiga linnades" (ü) (Ettevõtlusameti
haldusala)

23 569

Tallinna Linnavolikogu 21. aprilli 2016 otsuse nr 60 alusel osaleb Tallinna Keskkonnaamet
lihtpartnerina Interreg Euroopa programmi välisprojektis „INTHERWASTE –
piirkondadevaheline jäätmemajanduse keskkonda integreerimine Euroopa kultuuripärandiga
linnades“. Alates juunist 2019 likvideeriti Tallinna Keskkonnaamet ning välisprojekti võttis üle
Tallinna Ettevõtlusamet. Projekti kestus on 01.04.2016–31.03.2021. Projekti eesmärgiks on
kultuuripärandiga linnade efektiivse ja jätkusuutliku jäätmemajanduse teemal kogemuste
vahetamise, poliitikate õppimise, pädevuse suurendamise ja tegevuskava loomise abil
panustada Tallinna vanalinna jäätmekäitluse tõhustamisse ja kaasajastamisse. Projekti käigus
teostatavaks hinnatud ning esile tõstetud lahendusi ja poliitikaid saab üle kanda ka teistesse
linnaosadesse. Projekti väljundiks on ka Tallinna jäätmekava ajakohastamine vanalinna
jäätmeveopiirkonna osas.
Projekti kogumaksumus on 1 379 335 €, millest Tallinna eelarve on 199 445 €. 2020. aasta
kuludeks on planeeritud 23 569 €, sh välisrahastus 20 034 €.
3.16.2.2
Välisrahastusega projekt „HEAWATER –
Läänemere valgala väikeste jõgede tervendamine toite- ning
ohtlike ainete sissevoolu ärahoidmise kaudu” (ü) (Keskkonna- ja
Kommunaalameti haldusala)

546 757

Tallinna linn osaleb juhtpartnerina Euroopa Liidu Kesk-Läänemere piiriülese koostöö
programmi välisprojektis „HEAWATER – Läänemere valgala väikeste jõgede tervendamine
toite- ning ohtlike ainete sissevoolu ärahoidmise kaudu”. Projekti Tallinna eelarve summa on
534 987 €, millest välistoetus moodustab 85%. Projekti eesmärk on vähendada toite- ja ohtlike
ainete sissevoolu Läänemerre vähemalt 10% võrra. Projektiga kavandatakse ja rakendatakse
vähemalt kolm uut jätkusuutlikku vesikondadepõhist pilootinvesteeringut, mille eesmärk on
vähendada vähemalt ühte saasteallikat projekti partneromavalitsustes Tallinnas, Turus (Soome)
ja Söderhamnis (Rootsi). Projekti tuludes-kuludes sisaldub ka lihtpartneritele vahendatav
välisabi.
Projekti kestus on 01.03.2018 – 28.02.2021.
3.16.2.3
Välisrahastusega projekt "CoastNet LIFE –
rannikuelupaikade taastamine" (ü) (Keskkonna- ja
Kommunaalameti haldusala)
41 200
Tallinna linn osaleb lihtpartnerina Euroopa Komisjoni LIFE programmi välisprojektis
"CoastNet LIFE – rannikuelupaikade taastamine". Projekti Tallinna eelarve summa on
252 600 €, millest välistoetus moodustab 60%. Projekti juhtpartner on Metsähallitus, Parks &
Wildlife Finland (Soome). Projekti lihtpartneriteks on veel Raahe linn, Rauma linn, Turu linn,
Turu Ülikool, Centre for Economic Development, Transport and Environment for Southwest
Finland, Maailman Luonnon Säätiö – World Wide Fund For Nature, Suomen Rahasto sr (kõik
Soome) ja Eesti Keskkonnaamet. Projekti eesmärk on väärtuslike rannikukoosluste seisundi
parandamine läbi tervikliku majandamise ning linnaelanike teadlikkuse suurendamine ja
külastustaristu parandamine. Projekti käigus taastatakse Paljassaare hoiuala ning Aegna saare
maastikukaitseala väärtuslikud kooslused, mis aitavad tagada mitmete linnu- ja taimeliikide
püsimajäämise Tallinnas.
Projekti kestus on 01.08.2018 – 31.12.2024.
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3.16.2.4
Välisrahastusega projekt "Ökosaared – Urban Eco
Island" (ü) (Tallinna Kesklinna Valitsuse haldusala)
41 200
Projekti eesmärgiks on luua Helsingi-Tallinna kaksiklinna ühine linnakeskkonna saarteturismi
atraktsioonide kontseptsioon ning arendada Aegna Tallinnas ja Vasikkasaari Helsingis
uuenduslikeks säästva loodusturismi sihtkohtadeks.
Projekti raames Aegna saarele luuakse:
•
aktraktiivsete ja nutikate linnasaarte uus turismikontseptsioon saare ökoloogiliselt ja
jätkusuutlikult (majanduslikult, keskkondlikult, sotsiaal-kultuuriliselt) arendamiseks,
•
töötatakse välja ja rakendatakse uusi nutikaid ja uuenduslikke turismi keskkonnamõjude
seire viise,
•
ehitatakse uut jäätmejääma ja laudteid.
Projekti kogueelarve moodustab 215 020 €, millest Euroopa Regionaalarengu Fondi poolt
eraldatav välisfinantseeringu summa on 182 767 € ja Tallinna omafinantseering 32 253 € ehk
15% kogueelarvest.
Projekti kestus on 01.04.2019 – 30.06.2021.
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3.17 Linnaplaneerimine
Linnaplaneerimise valdkonna peamiseks eesmärgiks on inimkeskse linna kujundamine läbi
tasakaalustatud linnaplaneerimise.
Linnaplaneerimise peamisteks arengusuundadeks 2020. aastal on jätkata Tallinna mereääre
arendamisega ning järk-järgulise muutmisega kvaliteetseks ja multifunktsionaalseks
aastaringses aktiivses kasutuses olevaks linnaruumiks; kesklinna tihendamine; eluruumide
valiku mitmekesistamine; avaliku ruumi osakaalu suurendamine linnas ja olemasoleva avaliku
ruumi kvaliteedi oluline tõstmine. Erinevate arhitektuuriliste ja kunstiobjektide rajamiseks
Tallinnasse on kavas korraldada ideekonkursse.
Linnaplaneerimise valdkond hõlmab eelarvepositsioone Linnaplaneerimise Ameti haldusalas.

3.17.1 Linnaplaneerimise Amet

3 793 826

Linnaplaneerimise Amet (edaspidi: amet) on linna ametiasutus, kes tegutseb Tallinna
Linnavolikogu 13. juuni 2013 määrusega nr 36 kinnitatud põhimääruse alusel. Ameti
põhiülesanneteks on linna arengu, planeerimise ja infrastruktuuri ühtse strateegia
väljatöötamine; linna arengusuundade väljatöötamiseks vajalike planeeringute koostamise
korraldamine ja nende rakendamise kontroll planeerimistegevuses; 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; ehitusjärelevalve teostamine ja ehitiste vastuvõtu
korraldamine; miljööväärtuslike hoonestusalade kaitse- ja kasutustingimuste määramine,
säilitamise ja kaitse ning järelevalve korraldamine. Linnaplaneerimise Amet asub aadressil
Vabaduse väljak 7.
Eelarvepositsioon hõlmab Linnaplaneerimise Ameti teenistujate tööjõukulusid ja
majandamiskulusid.

3.17.2 Geomaatika
3.17.2.1

Geodeetilised ja maakorralduslikud tööd

497 400
100 600

Eelarvepositsiooni eesmärgiks on ehitusmõõdistamise, katastrimõõdistamise, krundi
mõõdistamise ja põhivõrgu tööd ning saadud andmete avalikuks ja kasutatavaks tegemine.
Seoses suuremahulise ehitustegevusega linnas vajalik asendada või kontrollmõõdistada
geodeetilise võrgu punkte. Piirkonniti on vajalik teostada geodeetilisse võrku kuuluvate
märkide ülevaatustööd ning planeerida hooldus või rekonstrueerimistöid, et säilitada võrgu
ülesehitus ja täpsus. Kõik nende tööde tulemused tagavad parema ning kiirema tulemuse
arendus-, ehitus- ja projekteerimistöödes. Lisaks toimuvad geodeetiliste mõõdistustööde
registri ehk Geoveebi ja Tallinna Maainfosüsteemi (vana nimetusega maaregister) hooldus ning
iga-aastased väiksemad arendused.
3.17.2.2
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Geoinfosüsteemid ja kartograafilised tööd

396 800

Eelarvepositsiooni eesmärgiks on muuta linna juhtimisel tehtavad otsused kvaliteetsemaks ja
põhjendatumaks, linnavalitsuse töö kiiremaks ja efektiivsemaks ning võimaldada
linnakodanikel ja muudel huvitatud isikutel kogutud ruumiandmetest saada informatsiooni
parema elukvaliteedi tagamiseks, samuti parandada koostööd ja ühtlustada Tallinna
ruumiandmete registri andmestruktuuri tehnovõrkude osas koostöös kohalike
võrguettevõtetega, lihtsustamaks ja tõhustamaks kahepoolset andmevahetust ja andmete
kaasaegsena hoidmist.
Geoinfosüsteemide abil kogutakse, hoitakse, analüüsitakse, esitletakse ja väljastatakse
ruumiandmeid. Ruumiandmed on andmed, millel on ruumis fikseeriv asukoht, mis võib olla
ajas muutuv. Ruumiandmed on katastriüksused, liiklusmärgid, liiklusloendusandmed, mis on
fikseeritud asukohaga, reklaamitahvlid, tehnovõrgud, tänavalõigud, ühistranspordivahendi
paiknemine ruumis antud ajahetkel jne. Andmete asukoht määratakse näiteks koordinaatide,
aadresside, aadressivahemike, postiindeksite, kirjelduste, samuti ruumiliste objektide
topoloogiliste suhete järgi. Hinnanguliselt võib 80% kohalikus omavalitsuses kogutavatest
andmetest klassifitseerida ruumiandmete hulka.
Põhilised geoinfosüsteemid, mida peetakse, majutatakse ja arendatakse on Tallinna
planeeringute register (TPR), Tallinna ruumiandmete register (TAR) ning Tallinna vanalinna
3D mudeli keskkond. Lisaks kavandatakse välja anda uus Tallinna seinakaart.

3.17.3 Planeeringud ja
arhitektuurikonkursid

619 000

3.17.3.1
Üld- ja teemaplaneeringud ning
arhitektuurikonkursid ja muud linnaruumi kvaliteedi
parandamise meetmed

581 000

Eelarvepositsiooni eesmärgiks on üld- ja teemaplaneeringute tulemusena üld- ja
teemaplaneeringute kohta otsuse tegemine ning üld- ja teemaplaneeringute kehtestamisega ja
ehitusmääruste kinnitamisega piirkonna ruumilise arengu suundade, planeerimise ja ehitamise
üldiste põhimõtete ning reeglite määramine koos juriidilise aluse loomisega detailplaneeringute
menetlemiseks. 2020. aasta põhitegevuseks on Kesklinna üldplaneeringu, Merevisiooni ja
Linnasüdame visiooni koostamise jätkamine. Samuti viiakse lõpule Nõmme linnaosa
üldplaneeringu koostamine ning jätkatakse Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneeringu protsessiga.
Linnaehituslikult olulistesse asukohtadesse kavandatakse parima arhitektuurse lahenduse
saamiseks arhitektuurivõistlusi, nagu Tallinna Reaalkooli ja Jakob Westholmi Gümnaasiumi
juurdeehituse arhitektuurikonkursid. Jätkuvad ka Rail Balticu ja Ülemiste transpordisõlme ning
Tallinn-Helsingi tunneli kavandamisega soetud ettevalmistustööd. Toetakse linnaruumi
arendusprojekte ja sündmusi, nagu Tallinna Arhitektuuribiennaali korraldamine. Lisaks
tellitakse ekspertiise miljööväärtuslike hoonete kohta ning korraldatakse ruumilise
planeerimise seminare ja infopäevi.
3.17.3.2

Detailplaneeringud

Eelarvepositsiooni
eesmärgiks
on
detailplaneeringute
detailplaneeringute kehtestamine ning detailplaneeringute
maakasutus- ja ehitustingimuste määramine.

38 000
menetlemise
tulemusena
kehtestamisega kruntidele

Detailplaneering on detailplaneeringu menetlemise lõpptulemusena valmiv dokument, mis
määrab teatud maa-alale maakasutus- ja ehitustingimused. Detailplaneering määrab kruntidele
ehitusõiguse. Prioriteediks on Tallinna mereääre areng ning selle järk-järguline muutmine
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kvaliteetseks ja multifunktsionaalseks aastaringses aktiivses kasutuses olevaks linnaruumiks.
Tähtsamateks linna tellimusel koostatavateks detailplaneeringuteks on Nunne tänava,
Toompuiestee ja Toompea vahelise rekreatsiooniala detailplaneering ja Pirita ranna-ala
detailplaneering. Samuti koostatakse A. H. Tammsaare tee 135 detailplaneering, mis on aluseks
linna poolt kavandatava elamu ehitusele.

3.17.4 Välisrahastusega projektid
3.17.4.1
Välisrahastusega projekt "Koosloome ja liitreaalsus
linnaplaneerimises – Augmented Urbans" (ü)

23 478

Tallinna linn osaleb lihtpartnerina Euroopa Liidu Kesk-Läänemere piiriülese koostöö
programmi välisprojektis „Koosloome ja liitreaalsus linnaplaneerimises – Augmented Urbans”.
Projekti Tallinna eelarve on 144 354 €, millest välistoetus moodustab 85%. Projekti eesmärk
Tallinna kontekstis on mõtestada seda osa linnaruumist, mis jääb 110kV kõrgepinge õhuliinide
alla. Lähima 5 aasta jooksul on kavas suurem osa õhuliinidest asendada maa-aluste kaablitega,
mille tulemusena vabanevad 50 m laiused seni piiranguga koridorid linnaruumis, mis omavad
suurt potentsiaali arendamaks inimmõõtmelist linnaruumi, arvestades üleüldise elanikkonna
heaolu ja elukvaliteediga. Projekti koosseisu kuuluvad 10 partnerit, kellest 6 on KeskLäänemere regiooni kohalikud omavalitsusüksused: Tallinna linn, Riga Planning Region (Läti),
Viimsi Vallavalitsus, Cesise omavalitsus (Läti), Helsingi linn (Soome), Gävle Homestead
(Rootsi). Ülejäänud on nelja regiooni uurimisasutused: Tallinna Ülikool, Stockholmi Ülikool
(Rootsi), Gävle Ülikool (Rootsi), Helsingi Metropolia Ülikool (Soome).
Projekti kestus on 01.03.2018 – 28.02.2021.
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3.18 Avalik kord
Avaliku korra valdkonna põhieesmärgid on hästitoimiv munitsipaalpolitsei ning riigi-,
munitsipaal- ja erastruktuuride koostöö turvalisuse tagamisel. Tegevused avaliku korra
valdkonnas on seotud munitsipaalpolitsei tegevusega, vetelpääste korraldamisega, Tallinna
abitelefoni 1345 töö ümberkorraldamisega ning turvalisuse projektide läbiviimisega.
Avaliku korra valdkonna olulisemaks arengueesmärgiks 2020. aastal on elukeskkonna
kvaliteedi tõstmine läbi erinevate linna õigusaktide järelevalve tõhustamise, samuti kohaliku
omavalitsuse korralduse seadusega linnale pandud täiendavate riigikaitseliste kohustuste
täitmine. Eesmärgi saavutamiseks nõuab arendamist nii munitsipaalpolitsei struktuur kui
juriidiline baas ja ametialased oskused. 2020. aastal luuakse Munitsipaalpolitsei Ametisse
kõnekeskus, mis võtab üle Tallinna abitelefoni 1345 funktsiooni, mida 2019. aasta
31. detsembrini kehtiva koostöölepingu alusel täidab Häirekeskus. Uus kõnekeskus luuakse
valmidusega võtta see kriisiolukorras kasutusele kriisikomisjoni staabi juhtimiskeskusena.
Linnaosade turvalisuse suurendamiseks võetakse igas linnaosas tööle piirkonnatööga tegelev
munitsipaalpolitsei ametnik ning lisaks nähakse ette linnaosades turvalisuse tagamise kulude
reserv, mille arvelt on vajadusel võimalik tellida turvateenuseid parkidesse, spordi- ja
mänguväljakutele jm avalikele aladele. Samuti suurendatakse patrulli- ja valveosakonna
koosseisu. Kokku luuakse Munitsipaalpolitsei Ametisse 2020. aasta jooksul 21 uut ametikohta.
2020. aasta tegevussuundadeks on patrullreidide korraldamine, väärtegude avastamine,
kaebuste vastuvõtmine ja registreerimine, vaatlusprotokollide koostamine, tunnistajatelt ütluste
võtmine, hoiatuste ja karistuste määramine.
Avaliku korra valdkond hõlmab eelarvepositsioone Linnakantselei, Munitsipaalpolitsei Ameti
ning Tallinna Kesklinna Valitsuse haldusalas.

3.18.1 Munitsipaalpolitsei Amet
3.18.1.1

Munitsipaalpolitsei Amet

4 189 310

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet (edaspidi: amet) on linna ametiasutus, kes tegutseb Tallinna
Linnavolikogu 11. detsembri 2014 määrusega nr 32 kinnitatud põhimääruse alusel. Ameti
põhiülesanneteks on seaduste ja linnavolikogu poolt vastuvõetud eeskirjade täitmise üle
järelevalve teostamine ja nende rikkumistel väärtegude menetlemine; linna omandis või
valduses oleva vara valve; linna asutustes ja avalikel üritustel avaliku korra tagamisel
osalemine; väärteoasjade registri ning muude ameti ülesannete täitmiseks vajalike registrite ja
andmekogude pidamine; ennetustöö oma pädevusse kuuluvate väärtegude ennetamise osas.
Seoses Tallinna ühistranspordis tallinlastele ja kõigile eesti õpilastele sõidusoodustuse
kehtestamisega on vähenenud piletikontrolli funktsiooni osatähtsus. Ameti olulisimaks
ülesandeks on muutunud parkimiskontrolli tõhustamine linnatänavatel, tagades sujuva liikluse
ja korrakohase parkimise. 2018. aastal koondati ametisse kogu taksonduse korraldus,
taksoveolubade, sõidukikaartide ja sõidukijuhi teenindajakaartide väljastamine ja nende üle
järelevalve teostamine. Samuti on oluline kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega linnale
pandud täiendavate riigikaitseliste kohustuste täitmine. Amet asub Paldiski mnt 48a.
Eelarvepositsioon hõlmab Munitsipaalpolitsei Ameti teenistujate tööjõukulusid ja
majandamiskulusid.

3.18.2 Eraldised Päästeliidule
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3.18.2.1
Eraldised Päästeliidule vabatahtlike kaasamiseks
õnnetuste ennetamisel

7 000

Tallinna linna ja Päästeliidu vahel on sõlmitud koostöölepe, mille eesmärgiks on tugevdada
poolte koostööd vabatahtliku pääste ja vabatahtliku merepääste arenguks ning tagada
vabatahtlike päästjate ja vabatahtlike merepäästjate laiahaardelisem kaasamine Tallinnas. Üheks
prioriteediks on teha koostööd ennetustegevuste läbiviimisel, sealhulgas mahajäetud hoonete
kontrollimisel, surfajate tegevuste järelevalve teostamisel supelrandade akvatooriumi läheduses
ning rannikureostuse õppusel osalemisel. Kulud on ette nähtud Päästeliidu tegevuse toetamiseks,
sealhulgas mahajäetud hoonete kontrollreidide teostamiseks ning surfajate järelevalve
korraldamiseks Stroomi ja Kakumäe supelrandade akvatooriumi läheduses.

3.18.3 Tuletõrje- ja päästetegevus
3.18.3.1

Vetelpääste avalikes supelrandades

252 185

Rannavalve teenuse osutamist korraldatakse 5 Tallinna üldkasutatavas rannas: Pirita,
Pelgurand/Stroomi, Harku, Kakumäe ja Pikakari. Teenuse eesmärgiks on ranna külastajate
turvalisuse tagamine suvehooajal 1. juunist – 31. augustini. Samuti nähakse 10 080 € ette noorte
päästjate töömaleva kulude katmise toetamiseks.

3.18.4 Kesklinna videovalve
3.18.4.1 Kesklinna videovalve (Linnakantselei)

59 260

Videovalve tagab avaliku korra kaitse ja heakorraeeskirjade pideva järelevalve kesklinna
piirkonnas. Linna videovalve süsteemi täiendatakse pidevalt kõigis linna rahvarohketes ja
probleemsetes kohtades. Õiguskorra seisundi näol on tegemist dünaamilise nähtusega, mis
muutub nii ajas kui ruumis. Igal aastal ilmnevad linnas mõned kohad või objektid, mis vajavad
kõrgendatud tähelepanu, tehnilisest aspektist tagatakse järelevalve eeskätt videovalvega.
Selleks on teataval määral võimalik kasutada olemasolevaid kaameraid, kuid vähemalt kahe
uue kaamera hankimine on vältimatult vajalik.
Linnal on kehtiv valvekaamerate kasutusrendileping, millele lisanduvad igal aastal
videosüsteemi haldamisega seonduvad kulud.

3.18.5 Muud korrakaitse teenistused
3.18.5.1 Turvalisuse projektid (Linnakantselei)

60 000

Turvalisuse projektides on ette nähtud järgmised tegevused.
Toetuseks Politsei- ja Piirivalveameti Põhja Prefektuurile planeeritakse 28 000 €.
Tallinna linnal on kehtiv koostöökokkulepe Põhja Prefektuuriga, koostöökokkuleppest
lähtuvalt ja õiguskorra analüüside alusel koostatakse 2020. aasta rakenduskava. Põhilised
töösuunad on aastatega välja kujunenud ja nendeks on abipolitsei toetamine ning
süüteoennetusprojektide läbiviimine, rahastatud on samuti koolitusi ja politsei võimekuse
tõstmisele suunatud treeninguid. Tavapäraselt on abipolitsei olnud alati kaasatud avaliku korra
tagamisse linnas toimuvatel üritustel ja liiklusohutuse tagamise kampaaniatesse. Jätkuvalt
aktuaalsed on küberkuritegevus ja äkkrünnakute ennetamine.
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Mittetulundustegevuse toetuseks planeeritakse 32 000 €.
Jätkatakse Tallinna linna poolt tegevuste toetamist, mis on seotud Tallinna linna territooriumil
korraldatavate ja linnaelanikele suunatud süüteoennetusega seonduvate projektide
läbiviimisega. Neist mahukaim on Reservpäästerühma projekt maksumusega kuni 20 000 €.
Aktiivset tegevust on viimasel kahel aastal üles näidanud mittetulundusühingud, mis
keskenduvad ohutuse tõstmisele ranna-aladel ja linna akvatooriumil. Linna poolt toetatud
Vabatahtlik Merepäästeühing on lisaks koolitustele suutnud korraldada ka alalise valve
Tallinna sadama piirkonnas. Sobivate ja põhjendatud taotluste esitamisel on kavas toetada ka
noorte väärkäitumise ennetusprojekte ja liiklusturvalisuse tõstmisele suunatud tegevusi.
3.18.5.2 Linna asutuste ja linnakeskkonna turvalisuse tõstmine
(Linnakantselei)

40 790

Linna asutuste turvalisuse suurendamiseks planeeritakse 40 790 €.
2020. aastal keskendutakse linnaasutuste turvalisuse tõstmise tehnilistele meetmetele, nagu
videosüsteemid, signalisatsioonid, tuletõkkeuksed jmt. Linnaosavalitsused on eelistanud
videovalvet lähtuvalt pakutavate lahenduste suhteliselt soodsast hinnast ja madalatest
ekspluatatsioonikuludest kui ka tehnika töökindlusest.
3.18.5.3
Linnaosades turvalisuse tagamise
kulude reserv

200 000

Eesmärgiks on avaliku korra parandamine ja turvalisuse tõstmine linnaosade territooriumil.
Nähakse ette reserv, mille arvelt on vajadusel võimalik tellida turvateenuseid parkidesse,
spordi- ja mänguväljakutele jm avalikele aladele.
3.18.5.4

Turvalisuse projektid (Kesklinn)

10 000

Eesmärgiks on avaliku korra parandamine ja turvalisuse tõstmine linnaosa territooriumil.
Projekti tegevused on Tallinna Kesklinna Valitsuse poolt korraldatavate ürituste turvamine ja
vajadusel linnavara valve või turvameetmete kasutuselevõtmine ning linnaosa territooriumil
tegutsevate abipolitseinike motiveerimine.
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3.19 Linna rahahaldusega seotud finantskulud (a)
Linna finantskuludeks on 2020. aastal planeeritud 4,02 miljonit eurot, sh 3,77 miljonit eurot
laenuintresside ja 0,25 miljonit eurot muude finantskulude tasumiseks (vt peatükk
„Finantseerimistegevus“). Linna finantskulude planeerimisel on arvestatud
uute
võlakohustuste võtmisega ning võimaliku baasintressimäärade tõusuga.

3.20 Riigi ja muude institutsioonide toetuste arvelt tehtavad kulud (a)
2020. aastal on riigi ja muude institutsioonide toetuste arvelt tehtavateks kuludeks planeeritud
18 950 648 €, lisaks kajastub 585 728 € Perekonnaseisuameti tootegrupi „perekonnaseisuteenused“ kuludes ja 103 463 624 € Haridusameti haldusala tootegruppide „Põhi-ja
üldkeskharidus“, „Lastehoid ja alusharidus“ ning „Hariduse tugiteenused“ kuludes (s.o
toetusfondist üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus).
Riigi ja muude institutsioonide toetuste arvelt tehtavatest kuludest on suurima osakaaluga (ca
98%) toetusfondist eraldatavate vahendite arvelt kaetavad kulud (sh üldhariduskoolide
õpetajate tööjõukulud, koolilõunatoetus, tõhustatud ja
eritoe tegevuskulud, riiklik
toimetulekutoetus jne).
Määruse eelnõu § 2 lg 1 p 1 järgi on linnavalitsusel lubatud kinnitada ja täpsustada Tallinna
linnale antud riigieelarve eraldiste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud
annetuste jaotus ametiasutuste, eelarvepositsioonide ning vajadusel majandusliku sisu lõikes
pärast vastavate riigi õigusaktide vastuvõtmist, lepingute sõlmimist või annetuste saamist
eraldatud vahendite ulatuses.

3.21 Reservid ja reservfondid
Reservfondid ja reservid kokku, sh
Linnavalitsuse reservfond
Kohtuvaidluste ja muude õiguslike vaidlustega seotud nõuete reserv
Linna vara ja kohustustega seonduvate toimingute reserv
Oma- ja kaasfinantseerimise reserv
Haabersti Linnaosa Valitsuse reservfond
Tallinna Kesklinna Valitsuse reservfond
Kristiine Linnaosa Valitsuse reservfond
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse reservfond
Mustamäe Linnaosa Valitsuse reservfond
Nõmme Linnaosa Valitsuse reservfond
Pirita Linnaosa Valitsuse haldusala
Põhja-Tallinna Valitsuse haldusala

2020
6 878 000
1 200 000
1 500 000
3 000 000
1 027 000
10 000
30 000
15 000
20 000
23 500
20 000
12 500
20 000

Linnavalitsuse reservfondi mahuks on planeeritud 1 200 000 € ning linnaosade valitsuste
reservfondide kogumahuks 151 000 €. Raha eraldamist reservfondidest reguleerib Tallinna
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Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määrusega nr 6 kinnitatud Tallinna linna reservfondist raha
eraldamise ja kasutamise kord.
Muude reservide maht on 5 527 000 €.
Määruse eelnõu järgi on eelarve täitmisel linnavalitsusel õigus muuta linnavalitsuse reservfondi
ja reservide jaotust ettenähtud üldsumma piires.
Kohtuvaidluste ja muude õiguslike vaidlustega seotud nõuete reservi mahuks on planeeritud
1 500 000 €. Tallinna Linnakantselei õigusteenistus lähtub reservi planeerimisel linna vastu
esitatud nõuete analüüsist ning senisest kohtupraktikast.
Alates 2006. aastast nähakse linna eelarves ette linna vara ja kohustustega seonduvate
toimingute reserv, mille arvelt kaetakse nii linna varaga seonduvate toimingute kui ka juriidilise
nõustamise kulusid, mida eelarveaasta alguses ei ole võimalik ette näha. Reservi maht 2020.
aastal on 3 000 000 €.
Oma- ja kaasfinantseerimise ja välisprojektide ettevalmistamise reserv 1 027 000 € on
planeeritud eesmärgiga tagada välisrahastusega projektide linnapoolne kaasrahastamine
nendele projektidele, mida eelarve planeerimise käigus ei ole võimalik ette näha ja selleks
vajalikke vahendeid välisrahastuse saajale linna eelarves planeerida. Alates 2014. aastast on
reservist võimalik taotleda vahendeid ka välisprojektide ettevalmistamiseks. Reservi
kasutamisel lähtutakse Tallinna Linnavolikogu 21. veebruari 2008 määrusest nr 6
Välisprojektides osalemise kord.

3.22 Palga korrektsiooni reserv
Lähtudes eelarvestrateegias aastateks 2020-2023 kavandatust on linna üldkuludes ette nähtud
palga korrektsiooni reserv 5 miljonit eurot linna asutuste töötajate palkade korrigeerimiseks
vastavalt palgaturul toimunud muutustele.
Vastavalt määruse eelnõu § 2 lg 3 on linnavalitsusel õigus kinnitada lisas 3 palga korrektsiooni
reservis ette nähtud vahendite jaotus linna asutuste ja eelarvepositsioonide lõikes.
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4. INVESTEERIMISTEGEVUS
4.1

Ülevaade investeerimistegevusest aastal 2020

Linna arenguvajadustest lähtudes peab eelarves kavandatud investeeringute maht kindlustama
kulunud põhivara asendamise, linna arenguks uue põhivara soetamise ning linna äriühingute
vajaliku kapitaliseerituse.
Investeeringutest kuni 84,5% (sõltuvalt kaasatavast võõrfinantseerimisest) kaetakse linnakassa
vahendite arvelt. Välisrahastus moodustab investeeringute katteallikatest 8,9%, riigieelarve
eraldised 9,5% ning muud sihtotstarbelised eraldised 1,4%.
Investeeringutest on valdkondlikult suurima osakaaluga haridusvaldkond 35,2%, teed ja
tänavad 29,4% ja kultuurivaldkond 13,7%, mis kokku moodustavad 78,3% investeeringute
kogumahust.
Joonis 8 Investeerimisprojektide ja investeerimistoetuste struktuur 2020. aastal
Tehnovõrgud
5,2%
Teed ja tänavad
29,4%
Sotsiaalhoolekanne
7,9%

Linnatransport
0,1%

Haridus
35,2%

Kultuur
13,7%

Linnamajandus
3,6%
Sport, vaba aeg ja
noorsootöö
3,3%
Muud
1,5%

4.2

Haridus

49 590 484

Tallinna Tondi Põhikooli tervikrenoveerimine
1 442 000
Tallinna Tondi Põhikooli hoone aadressil Tondi tn 40 on ehitatud 1963. aastal. Täna on hoone
kasutusel erivajadustega laste õpikeskkonnana. Investeering on vajalik parandamaks laste õpija rehabilitatsioonitingimusi. 2019. aastal alustati ehitustöödega, mille käigus lammutati senine,
nõuetele mittevastav hoone ja ehitatakse uus, arvestades sealsete õpilaste erivajadusi. Kool saab
oma kasutusse uued õpperuumid, ruumid töö- ja tehnoloogiaõpetuseks, kodunduseks ja
käsitööks ning võimalused huvitegevuse arendamiseks. Täielikult uuendatakse spordisaal koos
vajalike abiruumidega, luuakse tingimused rehabilitatsiooniks, mida selle kooli õpilased
vajavad. Kooli juurde ehitatakse kompleks õpilaskodu ja Tallinna Õppenõustamiskeskuse
tarbeks. 2020. aastal lõpetatakse ehitustööd ja sisustatakse koolihoone vajaliku inventariga.
Hoone kavandatud käikuandmise aeg on sügis 2020.
Ehituse finantseerimine on kavandatud koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga
hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud meetme kaudu. Projekti eeldatav
kogumaksumus 13 192 000 €, millest 2020. aasta eelarvesse on kavandatud 1 442 000 €.
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Tallinna Nõmme Gümnaasiumi spordihoone projekteerimine ja
2 000 000
ehitus
Tallinna Linnavalitsuse 23. detsembri 2015 korraldusega nr 1939-k kehtestati Nõmme
linnaosas Raudtee tn 73 ja Pargi tn 2a kinnistute detailplaneering, millega sai kavandatud uuele
moodustatavale kinnistule (Põllu tn 68) spordihoone. Kinnistul lubatud hoonete alune pind on
2294 m2 ning lubatud korruste arv on 4 maapinnal ning 2 maa-alust.
Septembris 2019 alustati Tallinna Nõmme Gümnaasiumi uue spordihoone ehituse
projekteerimistöödega. 2020. aastal jätkatakse projekteerimistöödega ning alustatakse ehitustöödega, mis lõpetatakse 2021. aastal. Kavandatava hoone netopind on 1725,7 m2. Projekti
kogumaksumus on 3 690 000 €, millest 2020. aasta eelarvesse on kavandatud 2 000 000 €.
Tallinna Arte Gümnaasiumi tervikrenoveerimine
7 726 770
2019. aastal valmis Tallinna Arte Gümnaasiumi renoveerimisprojekt, millele on väljastatud
ehitusluba. Kogu hoone kaasajastatakse, luuakse täiendavad õppepinnad väikeklassidele,
laiendatakse koolisööklat ja sportimisvõimalusi, renoveeritakse ujula. 2020. aastal alustatakse
kooli renoveerimistöödega. Renoveerimistööd lõpetatakse 2021. aastal. Projekti kogumaksumus on 14 500 000 €, millest 2020. aasta eelarvesse on kavandatud 7 726 770 €.
Lasnamäe Põhikooli tervikrenoveerimine
9 000 000
2019. aastal lõpetati Lasnamäe Põhikooli tervikrenoveerimise projekteerimistöödega
Tervikrenoveerimine on vajalik kooli õpi- ning töötingimuste kaasajastamiseks. 2020. aastal
alustatakse kooli renoveerimistöödega, mis lõpetatakse 2021. aastal. Projekti kogumaksumus
on 14 800 000 €, millest 2020. aasta eelarvesse on kavandatud 9 000 000 €.
Spordisaalide ja staadionite arendamine
2 000 000
Spordisaalide ja staadionite arendamise projektile on kavandatud 2 000 000 €. 2020. aastal
rekonstrueeritakse Tallinna 53. Keskkooli staadion ja aadressil Vilde tee 120 asuv staadion.
Tallinna Mustjõe Gümnaasiumi tervikrenoveerimine
3 650 000
2019. aastal augustikuus alustati projekteerimistöödega, mis valmivad 2020. aastal. Kool saab
projekteerimise käigus kaasaegse ja vajaduspõhise aula, söögi- ja spordisaali. Projekteerimise
tulemusena suureneb koolihoone maht kuni 33%. 2020. aasta IV kvartalis alustatakse
ehitustöödega. Koolihoone valmib 2022. aastal. Tööde kogumaksumus on 10 242 600 €,
millest 2020. aasta eelarvesse on kavandatud 3 650 000 €.
Tallinna Huvikeskus Kullo renoveerimine
3 000 000
2019. aastal alustati Tallinna Huvikeskus „Kullo“ renoveerimise projekteerimistöödega, mis
valmib 2020. aastal. Korrastamist vajavad hoone katus, ventilatsioon, fassaad ja välisvõrgud.
2020. aasta teises pooles alustatakse renoveerimistöödega, mis lõppevad 2021. aastal. Tööde
kogumaksumus on 6 500 000 €, millest 2020. aasta eelarvesse on kavandatud 3 000 000 €.
Põhja-Tallinna linnaosa põlvkondade maja (Kari tn 13), sh
4 500 000
Tallinna Kopli Noortemaja uued ruumid
Planeeritud on vahendid Põhja-Tallinna linnaosa põlvkondade maja projekteerimise
jätkamiseks aadressil Kari tn 13, kuhu saab oma tegevuseks uued ruumid ka Tallinna Kopli
Noortemaja. 2019. aastal valmis hoone ehitusprojekt. Ehitustöödega alustatakse 2020. aasta
I kvartalis. Kavas on püstitada kaasaegne 4-korruseline hoone, suletud brutopindalaga 5200 m2.
Hoone valmib 2021. aastal. Projekti kogumaksumus on 9 000 000 €, millest 2020. aasta
eelarvesse on kavandatud 4 500 000 €.
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50 000
Mustamäe Laste Loomingu Maja
2019. aastal alustati Mustamäe Laste Loomingu Maja renoveerimistööde projekti
koostamisega. Ettepanek on vana hoone lammutada ning püstitada uus energiatõhus ja hea
sisekliimaga hoone, mis vastab huvikooli vajadustele. Olemasoleva hoone aadressil E. Vilde
tee 54 ruumid on kohandatud vastavalt lasteaia planeeringule, mis ei ole piisavavalt suured
aktiivsete huviringide tegemisel. Samuti puuduvad laopinnad, pesemisruumid ja ürituste
korraldamiseks aula. Hoone piirdekonstruktsioone (fassaad, katus, sokkel) ei ole kunagi
renoveeritud ning seintes on märgata pragusid ja niiskuskahjustusi. Siseviimistlus ja
tehnosüsteemid on amortiseerunud ning ei vasta tänapäeva vajadustele ja nõuetele. 2020. aastal
alustatakse uue hoone projekteerimistöödega. Projekti kogumaksumus on 6 000 000 €, millest
2020. aasta eelarvesse on kavandatud 50 000 €.
Tallinna Heleni Kooli renoveerimine
700 000
2019. aastal valmis kooli A ja B korpuse osaline rekonstrueerimisprojekt, mis sisaldas järgmisi
töid: fassaadi ja katuste rekonstrueerimine, avatäidete vahetus ning ventilatsiooni
rekonstrueerimine. Valminud projektiga ehitustöid ei teostata. Haridusamet koostöös kooliga
on välja töötanud uue kontseptsiooni kooli rekonstrueerimiseks. 2020 aastal on planeeritud
alustada uue kontseptsiooni alusel projekteerimistöödega. Projekti kogumaksumus on
950 000 €, millest 2020. aasta eelarvesse on kavandatud 700 000 €.
700 000
Tallinna Tõnismäe Reaalkool
2019. aastal teostakse Tallinna Tõnismäe Reaalkooli fassaadi remont koos akende vahetusega.
2020. aastaks teostakse ventilatsioonisüsteemi ja hoone põrandate (4 korrust)
renoveerimistööd.
Kaasava hariduse põhimõtete rakendamise toetamine
1 042 394
Tallinna koolides
Tallinna Linnavolikogu 18. aprilli 2019 otsusega nr 162 „Osalemine Euroopa Regionaalarengu
Fondi välisprojektis „Kaasava hariduse põhimõtete rakendamise toetamine Tallinna koolides“,
nõustumine oma- ja sildfinantseerimisega ning volituse andmine Tallinna Haridusameti
juhatajale“, võeti vastu otsus osaleda juhtpartnerina Euroopa Regionaalarengu Fondi
välisprojektis „Kaasava hariduse põhimõtete rakendamise toetamine Tallinna koolides“.
Projekti rakendusüksus on Sihtasutus Innove. Projekti eesmärgiks on suurendada Tallinna linna
üldhariduskoolide valmisolekut rakendada kaasava hariduse põhimõtteid ning panustada
koolide hoonetesse haridusliku erivajadusega õpilaste integreerimiseks vajalike ehitustööde
tegemise, sisustuse, õppe- ja õueala vahendite ostu ning paigalduse kaudu. Projektiga
kavandatakse ehitustööde läbiviimine, sisustuse ja/või õppevahendite ost ja paigaldus
32 Tallinna koolis. Projekti tulemusena renoveeritakse ja/või sisustatakse olemasolevaid ruume
ja/või ostetakse ja paigaldatakse vajalikke õppe- ja/või õueala vahendeid hariduslike
erivajadustega õpilaste toetamiseks. Projekti kestus on 1.08.2019–31 08.2022.
Projekti kogueelarve on 3 127 181 €, millest välistoetus on 2 658 104 € ning linna
omafinantseering 469 077 €. 2020. aasta eelarveks on 1 042 394 €, millest välistoetus on
886 035 € ja linna omafinantseering 156 359 €.
Muud haridusasutuste (v.a koolieelsete lasteasutuste)
remonttööd, soetused ja tuleohutusnõuete täitmine
2 250 000
Haridusasutuste muudeks remonttöödeks, soetusteks ja tuleohutusnõuete täitmiseks
kavandatud vahendite arvelt jätkub koolide jooksev remont nendes majades, mille
tervikrenoveerimistest on möödas 10 – 20 aastat. Suuremate töödena on kavandatud Tallinna
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Tõnismäe Reaalkooli katuse renoveerimine, Vanalinna Hariduskolleegiumi Uus tn 19/Vene tn
28 hoone renoveerimisprojekt, Tallinna Inglise Kolledži fassaadi ja vihmasüsteemide remont
ja klassiruumide siseviimistlustööd, Tallinna Reaalkooli fassaadi viimase etapi remont ja
klasside siseviimistlustööd, Tallinna Pirita Majandusgümnaasiumi fassaadi osaline
renoveerimine ja klassiruumide siseviimistlustööd, Tallinna Kivimäe Põhikooli valgustite
vahetamine, Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikooli klassiruumi väljaehitamine jt objektid.
Haridusasutuste muudeks remonttöödeks, soetusteks ja tuleohutusnõuete täitmiseks on
kavandatud 2 250 000 €.
Koolieelsed lasteasutused

11 529 320

Järveotsa tee 33 hoone rekonstrueerimine lasteaiaks
1 229 320
ESF Linnapiirkonna meetme raames on kavandatud Järveotsa tee 33 hoone (endine Õismäe
Kool) rekonstrueerimine lasteaiahooneks. Tööde maksumus kokku on 5 180 000 €, millest
välisrahastuse osa on 2 210 000 €, linna omafinantseering 390 000 € ja projektiga seotud
lisafinantseering 2 580 000 €. 2019. aastal valmis renoveerimisprojekt ja alustatakse
ehitustöödega. 2020. aastal jätkatakse ehitustöödega ja hangitakse sisustus. Uue 12-rühmalise
lasteaia avamine on kavandatud 2020. aasta sügiseks.
Tallinna Padriku Lasteaia hoone laiendus
300 000
Tallinna Padriku Lasteaia hoone laiendusega on planeeritud olemasoleva lasteaia laiendamine.
Lasteaia laiendus on kavandatud kõrval asuvale kinnistule, aadressiga Võsa 26. Rajatakse kuni
2 500 m2 ehitusaluse pinnaga nelja korruseline hoone. 2020. aastal on planeeritud teostada
projekteerimistööd. Projekti kogumaksumus on 3 100 000 €, millest 2020. aastasse on
kavandatud 300 000 €.
Lasteaedade renoveerimine, remonttööd, soetused ja
10 000 000
tuleohutusnõuete täitmine
Alates 2019. aastast on kavandatud alustada programmiga, mis tagab lasteasutuste
tervikrenoveerimised kiiremas tempos, seda tulenevalt muutuvast seadusandlusest ja eelkõige
vajadusest tagada lastele kaasaegne, turvaline ja kõikidele normidele vastav õpikeskkond.
2019. aastal alustati tervikrenoveerimise projekteerimisega järgmistes lasteaedades: Tallinna
Järveotsa Lasteaed, Tallinna Lasteaed Laagna Rukkilill, Tallinna Lasteaed Rabarüblik, Tallinna
Liivamäe Lasteaed. Lasteaedade projekteerimistööd kestavad kuni 2020. aasta esimese pooleni.
2020. aasta teises pooles alustatakse eelnimetatud lasteaedade renoveerimistöödega.
Lisaks esitati 2019. aastal projekteerimistingimuste taotlus Tallinna Linnalaneerimise Ametile
järgnevate lasteaedade kohta: Tallinna Päikesejänku Lasteaed, Tallinna Vindi Lasteaed,
Tallinna Rõõmupesa Lasteaed, Lasteaed Maasikas, Lasteaed Päikene, Tallinna Rukkilille
Lasteaed, Tallinna Kristiine Lasteaed, Merivälja Lasteaed, Tallinna Männiku Lasteaed,
Tallinna Asunduse Lasteaed, Tallinna Lasteaed Kikas ja Lasteaed Kelluke.
2020. aastal on planeeritud alustada projekteerimistöödega järgmistes lasteaedades: Tallinna
Päikesejänku Lasteaed, Tallinna Vindi Lasteaed, Tallinna Rõõmupesa Lasteaed, Merivälja
Lasteaed, Lasteaed Maasikas ja Lasteaed Kelluke.
Osaliste remontidena on kavandatud teostada tehnosüsteemide, trasside ja tarindite jooksvaidning avariiremonte, rajada uusi piirdeaedu, parandada välisvalgustust, korrastada
krundisiseseid teid ning parkimisplatse ja suurendada hoonete turvalisust, samuti tagada
ujumisbasseinidega lasteaedade basseinikompleksides nõuetele vastav sisekliima ja ohutus.
Lasteaiad, mille olulises mahus rekonstrueerimine ei ole kavandatud lähiaastatel, tuleb hoida
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ekspluatatsioonis ja tagada nende turvalisus. Vaatamata iga-aastastele parendustöödele on
vajalik täiendada turvasüsteeme, ehitada juurde uusi tuletõkketsoone, korrastada
evakuatsiooniteid- ja treppe. 2020. aasta eelarvesse on kavandatud kokku 10 000 000 €.

4.3

Kultuur

Tallinna Loomaaia projekt "Pilvemets"

19 319 363
2 613 815

Tallinna Linnavolikogu 24. augusti 2017 otsusega nr 96 „Osalemine EL struktuurivahendite
välisprojektis „PILVEMETS“, nõustumine oma-, lisa- ja sildfinantseerimisega ning volituse
andmine Tallinna Kultuuriameti juhatajale“, otsustati osaleda Euroopa Liidu
struktuurivahendite välisprojektis „PILVEMETS“. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse
toetusel jätkub Tallinna Loomaaia projekt „Pilvemets“ eesmärgiga suurendada loomaaia
külastatavust madalhooajal läbi uue rahvusvaheliselt atraktiivse pereatraktsiooni rajamise.
Pereatraktsiooni näol luuakse Tallinna loomaaeda fragment Kagu-Aasia troopilise vihmametsa
ökosüsteemist, mis aitab seletada globaalseid keskkonnaprobleeme. Rajatav atraktsioon
võimaldab külastada loomaaeda sõltumata aastaajast ja iga ilmaga ning vähendada madalhooaja
negatiivset
mõju
külastatavusele.
2018. aasta
augustis
valmis
„Pilvemetsa“
ekspositsioonihoone põhiprojekt. Hoone ja ekspositsiooniala projekteerimine on lõppenud.
Läbi on viidud hankemenetlus ekspositsiooniala “Pilvemets“ ehitustööde omanikujärelevalve
ja nõustamisteenuse osutamiseks. Vastava teenuse sisuks on mh Tallinna Loomaaia nõustamine
ehitushanke läbiviimisel. Ehitushange kuulutati välja 2019. aasta suvel. Kõik ehitushanke
pakkumused lükati tagasi, kuna esitatud pakkumuste maksumused ületasid eeldatavat
lepingulist maksumust ja uus hange on plaanis välja kuulutada 2019. aasta lõpus.
Projekti kogumaksumus on 5 116 396 €, millest välisrahastus on 2 492 850 €, linna
omafinantseering 2 492 850 € ja projektiga seotud linna lisafinantseering 130 696 €. Projekt
oleks pidanud valmima 2020. aasta kevadel. Esitatakse taotlus projekti valmimise tähtaja
pikendamiseks.
Tallinna Loomaaia tiigriorg
1 500 000
Tallinna Loomaaed on loonud koostöös Tallinna Loomaaia Sõprade Seltsiga uue
ekspositsiooniala „Tiigriorg“ kontseptsiooni. Valminud on ameerika zoo-disainerite poolt
loodud eskiis ning 2019. aastal alustati projekteerimisega. Tiigriorg pakub nii tiigritele kui ka
teistele sellel alal elavatele loomadele nende heaolunõuetele vastavaid tingimusi ja külastajatele
meeldivaid elamusi. Lisaks amuuri tiigritele eksponeeritakse sellel alal ka mitmeid teisi tiigri
levikuareaalis elavaid liike – seega on tegemist Kaug-Ida ökosüsteemide terviklahendusega
ning mitte ainult üle liigi aedikuga. Tiigrioru kogumaksumuseks koos projekteerimisega on
kavandatud 2 000 000 €. Projekteerimisega alustati 2019. aastal, 2020. aastal alustatakse
ehitustöödega. Tööd valmivad 2021. aastal.
Tallinna Keskraamatukogu teavikute soetamine
660 898
Riigieelarvest eraldatakse 2020. aastaks raamatufondi täiendamiseks vahendeid 2019. aasta
mahus summas 375 898 €, millele linn panustab täiendavalt 285 000 €. Lisaks trükiste
soetamisele nähakse ette ka vahendid ligipääsu ostmiseks e-raamatutele, audioraamatutele ja
digiperioodikale (e-ajakirjad ning eesti ajalehtede tasulised digiväljaanded). Ingliskeelsete
audioraamatute ja e-raamatute laenutamisteenus on vajalik õpilastele ja õpetajatele
õppetegevuse käigus, samuti teistele tallinlastele keeleoskuse arendamiseks. Audioraamatute
parem kättesaadavus laiendab raamatute lugemise viise ja võimalusi (nt raamatu kuulamine
tervisesporti tehes).
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Vene Kultuurikeskuse renoveerimine
150 000
Jätkuvad Vene Kultuurikeskuse renoveerimistööd. 2019. aastal lõpetatakse Vene
Kultuurikeskuse Inseneri tn poolse hoovi ja Kanutiaia poolse tiiva III korruse
renoveerimistööd. 2020. aastal on kavas tellida Vene Kultuurikeskuse katuse renoveerimisprojekt ja I etapina teostakse Kanutiaia ja Inseneri tn poolse katuse ehitustööd. Lisaks vajavad
välja vahetamist suure saali lavakardinad ja lava põrand.
Muuseumide investeeringud
250 000
Tallinna Linnamuuseumi Vene muuseumi renoveerimine
Tallinna Linnamuuseumi Vene muuseum on ebarahuldavas seisukorras ning suurim probleem
on hoone vajumisega - vundamendi tugevdamiseks tuleb vundament väljaspoolt lahti kaevata
ja teostada allavundeerimine. Lisaks on vajalikud tööd: vee- ja kanalisatsioonitorustike
hoonesisene vahetus, küttesüsteemi lahendamine gaasiküttele, ventilatsioon ning
elektrisüsteem. Tänaseks päevaks ei ole linn saavutanud kokkulepet korteriühistuga (hoone
teine korrus). Enne kokkuleppe saavutamist ei ole võimalik hoonet tehnoloogiliselt
rekonstrueerida/restaureerida (osaliselt allavundeerida). 2020. aastal on planeeritud tellida
hoone muinsuskaitse eritingimused, uuringud ning võimalusel alustada remonttöödega.
Tallinna Linnateatri arendusprojekt
5 720 000
Tallinna Linnateatril on valminud arengukontseptsioon, mis näeb ette koostöös riigiga Tallinna
Linnateatri kvartali väljaehitamist Laia ja Aida tänava vahelisel alal koos Põrgulava
laiendusega.
2019. aastal jätkus 2018. aastal alustatud Tallinna Linnateatri 9. kvartali projekteerimine.
Teatri rekonstrueerimistööde käigus korrastatakse kõik olemasolevad hooned (muudetakse
ruumiprogrammi,
asendatakse
vananenud
tehnosüsteemid,
ehitatakse
välja
ventilatsioonisüsteem, renoveeritakse fassaadid, uuendatakse siseviimistlust jne). Hoovialale
ehitatakse 500-kohaline vabaõhu istumisala ja 300 m2 suurune väliõhulava. Hoovitasapinna alla
rajatakse olemasoleva Põrgulava asemele kaks uut saali, mis sisustatakse uue lavatehnikaga.
2020. aastal jätkatakse Linnateatri 9. kvartali projekteerimistöödega.
Lisaks Linnateatri kvartali välja ehitamisele vanalinnas saab teater endale ka uued
dekoratsioonide tootmis- ja laoruumid Suur-Sõjamäe tänaval. 2019. aastal valmis Suur-Sõjamäe
tootmiskompleksi ehitusprojekt, väljastati ehitusluba ning alustati ehitustöödega. 2020. aastal
jätkatakse tootmiskompleksi ehitustöödega. Hoone valmib juulis 2020.
Linnateatri arendusprojekti kogumaksumus on 32 318 000 €, millest 2020 aasta eelarvesse on
kavandatud 5 720 000 €.
Mustpeade Maja investeeringud
250 000
2019. aastal viidi läbi projekteerimistööde eeltööd (muinsuskaitselised uuringud, muinsuskaitse
eritingimused). 2020. aastal alustatakse Mustpeade maja tehnosüsteemide projekteerimisega.
2020. aasta eelarvesse on kavandatud 250 000 €.
Tallinna Filharmoonia pillifond
25 000
Tallinna Kammerorkester on Tallinna Filharmoonia koosseisus olev rahvusvaheliselt
tunnustatud orkester, mis koondab Eesti parimaid keelpillimängijaid. 2017. aastal loodi
Tallinna Kammerorkestri pillifond, mille eesmärgiks on orkestrantidele kvaliteetsete
muusikainstrumentide ostmine. Võimalus soetada muusikutele töövahendeid, suurendab
Tallinna Kammerorkestri konkurentsivõimet ja orkestri atraktiivsust töökohana. Pillifondi

233

eesmärgiks on aastate jooksul soetada orkestrile keelpillikvinteti jagu uusi meistripille (kaks
viiulit, vioola, tšello ja kontrabass). 2019. aastal soetati kontrabass.
G. Otsa, K. Pätsi, J. Krossi ja S. Dovlatovi mälestusmärkide
500 000
rajamine
Tallinna Linnavolikogu 25. jaanuari 2018 otsuse nr 7 „Georg Otsa mälestusmärgi rajamine“
kohaselt rajatakse väljapaistvale Eesti lauljale ja näitlejale Georg Otsale tema
100. sünniaastapäevaks 21.03.2020 mälestusmärk. Georg Ots õppis pärast Tallinna Prantsuse
Lütseumi lõpetamist 1938. aastal Tondi Sõjakoolis ja teenis lühikest aega Eesti merejõududes
ning õppis paar aastat ka Tallinna Polütehnilise Instituudi ehitusteaduskonnas. 1944. aastal
alustas ta õpinguid Tallinna konservatooriumis Tiit Kuusiku lauluklassis ning alguse sai tema
lauljakarjäär. Estonia laval laulis ta alates 1951. aastast kuni surmani.
Tallinna Linnavolikogu 5. aprilli 2018 otsuse nr 45 „Ülesande andmine Tallinna
Linnavalitsusele püstitada aukodanik Jaan Krossi 100. sünniaastapäevaks 2020. aastal talle
mälestusmärk“ kohaselt rajatakse mitmekordse Nobeli kirjandusauhinna kandidaadile ja
aastast 1998 Tallinna vapimärgi kavalerile Jaan Krossile tema 100. sünniaastapäevaks
19.02.2020 mälestusmärk. Põlise tallinlase Jaan Krossi panus Eesti kirjandusloos on
hindamatu. Ta on mitmes oma romaanis („Kolme katku vahel", „Wikmani poisid" jt)
kajastanud erinevaid Tallinna ajalooperioode. Arvestades Jaan Krossi kohta Eesti ja Tallinna
kultuuriloos peab Tallinna linn oluliseks talle mälestusmärgi püstitamist.
Tallinna Linnavalitsuse 15.08.2018 korraldusega nr 1156-k moodustati Konstantin Pätsi
mälestusmärgile sobiva asukoha leidmise ajutine komisjon. Komisjoni töösse kaasati
liikmetena poliitikud, ajaloolased, kirjanikud, dirigent ja linnaplaneerimise ameti teenistujad.
Komisjoni tööd juhtis Tallinna abilinnapea Andrei Novikov.
Eesti riigi kõige väljapaistvamatest rajajatest on olemas ausammas Jaan Tõnissonile tema
kodulinna Tartu südames. Kuna Konstantin Pätsil on erakordsed teened eestluse arendamisel
Tallinnas, Eesti riikluse ettevalmistamisel ning Eesti Vabariigi väljakuulutamisel ja
ülesehitamisel, peab tema mälestusmärgile kuuluma väärikas koht ka riigi pealinnas.
Eesti riik on toetanud monumendi rajamist ning andnud riiklikku toetust Tallinna linnale ning
MTÜ-le Konstantin Pätsi Muuseum.
Tallinna Linnavalitsuse 19. detsembri 2018 korraldusega nr 1852 moodustati Tallinna
Linnavalitsuse ajutine komisjon kirjanik Sergei Dovlatovile mälestusmärgi rajamiseks.
Komisjon moodustati kirjanike Andrei Hvostovi, Kadri Kõusaare, Karl-Martin Sinijärve ja
Maimu Bergi poolt tehtud ettepaneku alusel paigaldada Tallinnasse Sergei Dovlatovile
mälestusmärk, milles tuuakse välja nii S. Dovlatovi kirjanduslooline panus kui tema rolli
tähendus eesti ja vene kultuuriruumi ühendajana.
2017. aasta 3. septembril oleks 76 aastaseks saanud uuema vene kirjanduse üks värvikamaid
esindajaid Sergei Dovlatov, kes elas aastatel 1972-1975 Tallinnas. Tallinnas elades avaldas
tema tekste ajaleht Sovetskaja Estonija, mille korraliseks töötajaks ta hiljem sai.
Kirjaniku Tallinna perioodi elamused on kajastatud jutukogumikus "Kompromiss", mis on nii
vene kui ka eesti kirjanduse üks silmapaistvamaid kirjeldusi absurdsest nõukogude
tegelikkusest. Eestis viibimise ajal keelati KGB poolt S. Dovlatovi esimese raamatu "Viis
nurka" avaldamine. Sellest hoolimata kujunes S. Dovlatov just Tallinnas professionaalseks
kirjanikuks.
S. Dovlatovi nimi anti ühele New Yorkis asuvale tänavale 2014. aastal ning talle pühendatud
monument avati Peterburis 2016. aastal. 2017. aastal toimusid Tallinnas viiendat korda
Dovlatovi päevad. Kodanikualgatuse korras on Sergei Dovlatovi tollasesse elukohta Tallinnas
(Vabriku tn 41) paigaldatud tema mälestuseks kaks mälestustahvlit.
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Tallinna Botaanikaaia investeeringud
5 505 150
Botaanikaaia palmimaja klaasfassaad ja polükarbonaadist katus on mitmekordselt ületanud
ekspluatatsiooniks ette nähtud perioodi ning hoone on suure energiakuluga, mistõttu on
rekonstrueerimistööd kriitilise tähtsusega. Kavandatud on asendada palmimaja klaasfassaad,
rekonstrueerida ventilatsiooni- ja küttesüsteem, luua uus kastmissüsteem taimedele ning
soojustada ja krohvida välisseinad. 2019. aastal valmis ehitusprojekt, millele on väljastatud
ehitusluba. Ehitustööd toimuvad 2020. aasta kevadest sügiseni (võimalikud üksnes
vegetatsiooniperioodil). Palmimaja rekonstrueerimise eeldatav kogumaksumus on 3 095 000 €,
millest 2019. aastal lõpetati ehitusprojekti koostamine ja tehakse ekspertiis ning 2020. aastal on
ehituse maksumuseks planeeritud 2 895 000 €.
2019. aastal lõppeb Tallinna Botaanikaaial rendileping perekond Pätsile kuuluva täielikult
amortiseerunud endise laudahoone kasutamiseks. Hoones asuvad haldusosakonna garaaž,
töökoda, töötajate riietusruumid jms. Uude rajatavasse majandushoonesse on kavandatud
kolida lisaks nimetatutele veel herbaarium, teadurite ruumid ja laboratooriumid ning
raamatukogu, mis hetkel asuvad administratiivhoone (Kloostrimetsa tee 52) hädapäraselt
kohandatud ruumides, mille tehniline seisukord seab ohtu hinnaliste kollektsioonide säilimise.
Administratiivhoone vabanevad ruumid plaanitakse kasutusele võtta külastuskeskusena, mis
võimaldab jätta ehitamata varasemalt plaanitud uue külastuskeskuse. Ehitis on kriitilise
tähtsusega. Uus hoone ehitatakse projekteerimistingimuste alusel, ilma detailplaneeringu
vajaduseta. Hoone ehitamise eeldatav kogumaksumus on 3 350 000 €, millest 2019. aastal
teostati projekteerimistöid maksumusega 500 000 € ja 2020. aastal on ehitustöödeks
kavandatud 2 000 000 €.
Rekonstrueerimist vajav vetesüsteem rajati 1960–1970. aastatel, millest tulenevalt on see oma
eluea peaaegu kaks korda ületanud, tugevasti amortiseerunud ja ei täida enam oma ülesandeid.
Investeeringute eeldatav kogumaksumus vetesüsteemi rekonstrueerimiseks on 510 000 €,
millest 2019. aastal kavandati I etapi töödele 200 000 € ja 2020. aastal tehtavate II etapi tööde
maksumuseks on samuti kavandatud 200 000 €.
Väliekspositsioon on amortiseerunud vetesüsteemi, taimede osaliselt puudulike
kasvutingimuste ning ekspluatatsiooniaja ületanud ehitiste tõttu minetamas atraktiivsust ning
kaasaja nõuetele vastavust, mistõttu vajab rekonstrueerimist. Tööde planeerimisel on silmas
peetud nii avamaakollektsioonidega otseselt seotud vetesüsteemi rekonstrueerimise etappe kui
ka konkreetse kollektsiooni tehnilist ja visuaalset seisukorda. Sellest lähtuvalt on
väliekspositsiooni
rekonstrueerimistööd
jagatud
etappideks.
Väliekspositsiooni
rekonstrueerimise eeldatav kogumaksumus on 967 700 €, millest 2020. aastal tehtavate II etapi
töödeks on kavandatud 310 150 €.
Kaasaegne, nõuetekohane ning uudseid lahendusi pakkuv kompostimisväljak on vajalik nii
botaanikaaia kui Kadrioru Pargi vajadusi silmas pidades. See on kavandatud Kloostrimetsa
tee 56 kinnistule uue majandushoone taha planeeritavale majandusalale. Kompostimisväljaku
eeldatav kogumaksumus on 1 000 000 €, millest 2020. aastal on projekteerimiseks kavandatud
100 000 €.
Muinsuskaitsealased investeeringud
160 000
Muinsuskaitse osakond kasutab vahendeid Toompeal asuvate tugimüüride, linnamüüri ja
linnakindlustuste ning Pirita kloostrivaremete korrastamiseks. Toompea tugimüürid ning
linnamüür ja linnakindlustused on UNESCO maailmapärandi nimekirja kuuluva vanalinna
osana riikliku kaitse all, Pirita kloostrivaremed on Tallinna kõige olulisem vanalinnast
väljaspool asuv keskaegne kultuurimälestis.
Investeeringutega peatatakse ehitussubstantsi lagunemine. Eemaldatakse müüre kattev ja seda
kahjustav taimestik, taastatakse lagunenud müüriosad, müüritise vuugid jms. Investeeringutega
alustati juba 2017. aastal. 2020. aastal kavandatakse Toompea tugimüüri korrastamist Kohtu
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tn 1 / Kiriku põik 4 lõigus, linnakindlustuste nn Gooti reduudi korrastamist, tellitakse
tegevuskavad ja projektid Skoone, Rootsi ja Ingeri bastionide korrastamiseks ning alustatakse
võimalusel nende korrastamist. Pirita kloostrivaremetes jätkatakse varemete konserveerimist
idapoolses osas.
Muinsuskaitse osakond vajab investeeringuteks igal aastal minimaalselt 160 000 €. Vahendeid
kasutatakse Toompeal asuvate tugimüüride, linnamüüri ja linnakindlustuste ning Pirita
kloostrivaremete korrastamiseks. Investeeringute kogusummat jaotatakse kolme fondi vahel
vastavalt vajadusele.
Pirita vaba aja keskuse ja Kose noortekeskuse hoonete
140 000
fassaadide renoveerimine
Kavandatud on Pirita Vaba Aja Keskuse Merivälja tee 3 hoone fassaadi renoveerimine koos
hoonet ümbritseva estakaadi ja sillutise kallete korrigeerimisega, et vältida vihma- ja
lumesulamisvee voolamist hoone suunas ja fassaadi kahjustumist tulevikus. Kose noortekekuse
Rahvakooli tee 3 hoonel on kavas asendada amortiseerunud vihmaveesüsteem ning teostada
katuslae täiendav soojustamine, et vältida vihmaveesüsteemi kahjustavate jääpurikate teket.
Salme Kultuurikeskuse renoveerimine, ümberehitustööd ja
796 000
sisustus
2019. aastal koostati ehitusprojekt Salme Kultuurikeskuse ümberkohandamiseks Tallinna
Linnateatri ajutiseks mängupaigaks ning alustati ehitustöödega (sh hoone katuse remont).
Rekonstrueerimistööd lõpetatakse 2020. aastal. Lisaks on vaja teostada rekonstrueerimistöid
Salme Kultuurikeskuse keldrikorrusel asuvates kohvikuruumides. 2019. aastal alustati
kohvikuruumide renoveerimise projekti koostamisega, mida jätkatakse 2020. aastal ning aasta
teises pooles planeeritakse alustada ehitustöödega. Salme Kultuurikeskuse renoveerimistööde
kogumaksumus on 4 314 000 €, millest 2020. aasta eelarvesse on kavandatud 796 000 €.
Kopli tn 93 hoone tervikrenoveerimine (projekt CENTRINNO
620 000
(New Industrial Areas as Engines for Innovation and Urban
Transformation)
Kopli tn 93 hoone tervikrenoveerimise eeldatav kogumaksumus on 6 200 000 €, millest
2020. aastaks on kavandatud 620 000 €. 2019. aastal valmistatakse ette ja esitatakse taotlus
UIA (Urban Innovative Actions) taotlusvooru, mille tähtaeg on 12.12.2019. Maksimaalne
välisrahastuse suurus on 5 miljonit eurot. 2020. aastal tellitakse muinsuskaitse eritingimused
ning alustakse hoone projekteerimistöödega.
Lauluväljaku investeeringud (SA Tallinna Lauluväljak)
153 500
Sihtasutusele Tallinna Lauluväljak nähakse ette toetus lauluväljaku kassade ja piirdeaia
uuendus- ja parendustöödeks ning Mäe ala väljaehitamiseks (sh meenekioski ehitamiseks).
Muud kultuurivaldkonna asutuste remonttööd ja soetused
275 000
Linna kultuuriasutused vajavad pidevalt väiksemamahulisi remonttöid, samuti on vaja soetada
uut tehnikat ja muud inventari. 2020. aastal jätkatakse linnamüüri hooldus- ja renoveerimistöödega, teostatakse Vilde muuseumi külaliste vastuvõturuumi ja garderoobi ehitustööd ning
uuendatakse ekspositsiooni, Vene tn 6 III korruse ruumide avarii- ja remonttööd, raamatukogu
filiaalide erinevad parendustööd, Hobuveski hoone esise panduse ning trepi ehitustööd ja
teostatakse muid väiksemaid avariitöid.
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4.4

Sport ja vaba aeg

4 685 861

Spordirajatiste rajamine linnaosadesse
60 000
Vahendid on planeeritud jalgpalli, korvpalli ja võrkpalli väliväljakute rajamiseks linnaosadesse.
Kavas on alustada ka rulapargi projekteerimisega Charlottenthali parki. Koostatud on pargi
renoveerimisprojekt, mis näeb ette ka rula-skatepargi rajamist. Rajatakse vajalikud rularambid,
skateelemendid jm vajalikud vahendid.
Kalevi staadioni investeeringud
1 790 861
Koostöös riigiga nähakse ette sihtfinantseerimine Kalevi staadioni rekonstrueerimiseks
vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 16. mai 2018 korraldusele nr 726-k „Kalevi keskstaadioni
rekonstrueerimise finantseerimise koostöölepingu muutmise heakskiitmine ja volituse andmine
Tallinna linnapeale“ eesmärgiga viia staadioni I etapi rekonstrueerimistööd lõpule 2020. aasta
lõpuks. Staadioni hädavajalikud korrastustööd teostati 2019. aasta tantsupeoks.
Rekonstrueerimistöödega jätkatakse 2020. aastal.
Lasnamäe sportmängude maja staadioni korrastamine
100 000
(Pirita Spordikeskuse filiaal)
Kavandatud on Lasnamäe sportmängude maja staadionile (Härma staadion) rajada
uisulaenutus- ja laohoone. Seoses kiiruisuraja avamisega tuleb lahendada uisulaenutuse ja
inventari hoidmisega seonduvad küsimused ning soetada vajaminev inventar.
Kadrioru Staadioni renoveerimine ja juurdeehitus
1 000 000
Kadrioru staadionil on läbi aegade võõrustatud rahvusvahelisi suursündmusi, kuid järjest
keerulisem on täita nii tehnilisi- kui ka ruumilisi nõudmisi uute võistluste saamiseks. Nii UEFA
kui ka Euroopa Kergejõustiku Assotsiatsioon on teinud kriitilisi ettekirjutusi aegunud taristu ja
olmetingimuste kohta. Sellele vaatamata on juba täna teada, et 2020. aastal võõrustatakse U-17
vanuseklassi Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri ning 2021. aastal toimuvad Kadriorus
U-20 Euroopa meistrivõistlused kergejõustikus. Kui soovime võistlusi heal tasemel läbi viia, ja
seda teha ka tulevikus, siis on Kadrioru staadioni renoveerimine ülioluline. 2020. aastal
alustatakse Kadrioru Staadioni kergejõustiku harjutusväljaku renoveerimistöödega, mis peavad
valmis olema 2021. aasta võistlusteks.
Eesmärgiks on riikliku tähtsusega esindusstaadioni täielik renoveerimine kaasaegseks võistlusja treeningkeskuseks. Paralleelselt harjutusväljaku renoveerimisega minnakse edasi kompleksi
projekteerimisega, mis hõlmab endas peatribüüni renoveerimist, kaasaegset valgustust
peaareenil (olemas on valgustuse projektid) ja kahel harjutusväljakul, laopindade laiendamist
ning täiendava hoonestuse planeerimist. Mälestisena arvel oleva peatribüüni seisukorra
hindamiseks on läbi viidud ekspertiis, mille kokkuvõtteks võib öelda, et hoone remonti ei ole
enam võimalik edasi lükata. Lisaks kandekonstruktsioonidele on väga halvas olukorras kõik
kommunikatsioonid (elekter, vesi, küte).
Tallinna Spordihalli tervikrenoveerimine
350 000
1996. aastal kesklinnas Herne tn 30 avatud kergejõustikuhalli seisukorda on hinnanud TTÜ
ehituseksperdid ning on tuvastatud hoone ulatuslik vajumine ja sellest tekkinud mõrad.
Spordihalli jätkuvalt halvenenud tehnilist seisukorda on jälgitud alates 2005. aastast.
Tervikrenoveerimise peamisteks ajenditeks on spordihalli konstruktsioonide vajumid,
amortiseerunud fassaadielemendid ja kõrged küttekulud (elekter). 2019. aastal telliti täiendavad
ekspertiisid projekteerimistegevuse lähtealuste saamiseks. 2020. aastal alustatakse Tallinna

237

Spordihalli kergejõustikuhalli rekonstrueerimisprojekti koostamisega. Tööde käigus on kavas
hoonestuse mahtu suurendada ja opereerimiskulude vähendamiseks hoone korralikult
soojustada ja kommunikatsioonid kaasajastada. Projekti kogumaksumus on 4 800 000 €,
millest 2020. aasta eelarvesse on kavandatud 350 000 €.
Tondiraba jäähalli valgustus
450 000
Tondiraba Spordikeskuse peaareeni valgustus ei vasta rahvusvaheliste teleülekannete nõuetele.
Suurvõistluste korraldamise üheks eelduseks on nõuetele vastava valgustuse olemasolu.
2019. aasta suvel küsitud ekspertarvamuste kohaselt on uue valgustusprojekti ja seadmete
maksumus 350 000 €. Selline ressurss enamikel Eesti spordiorganisatsioonidel puudub ja nende
huvi ja soov suurvõistlus Tallinnas korraldada kindlasti langeb. Täiendavalt on lisavalguse
võimekus lisaväärtuseks ka teiste sündmuste juures, kus erinevaid valguslahendusi kasutatakse.
Sellel suvel tuvastati ka puudusi jääareenide toimimiseks vajaliku voolulati töös. Probleemi
põhjuseks on peaareeni lae all asuvate voolulattide avariiline olukord, mis vajab nende
põhjalikku üle vaatamist ja väljavahetamist. Tööde maksumus 100 000 €.
Pääsküla Noortekeskuse siseskatepargi korrastamine
25 000
Nõmme Linnaosa Valitsuse haldusalas teguseva Pääsküla Noortekeskuse ruumides asub
Tallinna ainuke siseskatepark, mis on amortiseerunud ja vajab uuendamist säilitamaks noorte
sportimise- ja vabaaja veetmise võimalused.
Välibasseisi rajamine
80 000
Lähtuvalt naaberriikide praktikatest on tekkinud idee viia läbi analüüs võimaluste kohta rajada
ka Tallinnas veekogule puhkeala välibassein. Ajalooliselt (1919. aastal) asus taoline
väliujumiskoht Pirita jõel.
Pneumohall Punane tn 69 staadionile
500 000
12. juuli 2021 lõpeb Lasnamäe kergejõustikuhalli kõrval asuva jalgpallihalli tähtajaline
kasutusluba, mille pikendamine ei pruugi olla võimalik. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti
detailplaneeringute teenistuselt saadud tagasiside põhjal saab sellises mahus halli sinna vaid
ajutise lahendusena ette näha (5 aastane kasutusluba). Projekteerimistingimuste taotlus on
hetkel menetluses. Eelarvestrateegias on arvestatud alternatiivse lahendusega, et pneumohall
paigaldatakse ümber Punasele tänavale. Tehakse ettevalmistustöid jalgpalliväljaku rajamiseks
ja võimalusel ka pneumohalli paigaldamiseks Punane tn 69 staadionile. Selleks, et olemasolev
hall paigaldada aadressile Punane tn 69, tuleb eelnevalt olemasoleva amortiseerunud
spordiväljaku valgustuspostid eemaldada, tagada vajalikud liitumised ja rajada vundamendiga
kunstkattega jalgpalliväljak. Projekti kogumaksumus on 1 000 000 €, millest 2020. aasta
eelarvesse on kavandatud 500 000 €.
Muud spordiasutuste remonttööd ja soetused
330 000
Linna spordiasutused ja spordibaasid vajavad ka väiksemahulisi renoveerimistöid, mida ei ole
enne eelarveaasta algust võimalik ette näha. Spordi- ja Noorsooametile antakse võimalus
eraldatud summa piires teostada linna spordibaasides väiksemaid remonttöid ja soetada
inventari.

4.5

Sotsiaalhoolekanne

Tallinna Vaimse Tervise Keskuse
Mai tn 23 hoone renoveerimine
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9 163 496
195 829

2019. aastal alustati Mai tn 23 hoone rekonstrueerimise projekteerimisega. Kavas on
renoveerida fassaad, sise- ja välistehnovõrgud, vahetada aknad ja uksed ning korrastada õueala.
2020. aastal jätkatakse projekteerimist ning aasta teises pooles alustatakse
renoveerimistöödega. Hoone ehitustööd valmivad 2021. aastal. Projekti kogumaksumus on
703 815 €, millest 2020. aastasse on kavandatud 195 829 €.
Käo Tugikeskus
830 000
sh Maleva keskuse hoone renoveerimine
Käo Tugikeskuse Maleva tn 16 hoone ehitusprojekt valmis 2019. aastal ning alustati
rekonstrueerimistöödega, mille tulemusena muudetakse hoone A- ja B-korpustes osaliselt
ruumilahendust, renoveeritakse tehnosüsteeme ja siseviimistlust ning asendatakse avatäited.
2020. aastal jätkatakse hoone rekonstrueerimistöödega. Projekti kogumaksumus on
2 000 000 €, millest 2020. aasta eelarvesse on kavandatud 690 000 €.
Pae keskuse hoone renoveerimine
Käo Tugikeskuse Pae keskuse hoone asub aadressil Võidujooksu tn 18. 2020. aastal teostatakse
hoone katuse ja küttesüsteemi tasakaalustamise renoveerimistöid. Projekti kogumaksumus on
140 000 €.
410 000
Mustamäe Päevakeskuse (Ehitajate tee 82 hoone)
renoveerimine ja õueala korrastamine
Aadressil Ehitajate tee 82 asuva Mustamäe Päevakeskuse hoone projekteerimistöödega alustati
2019. aastal. Renoveeritakse hoone fassaad, sokkel, sadeveesüsteem, varikatused, sillutisriba.
Tööd on planeeritud teostada 2020. aasta jooksul. Projekti kogumaksumus on 500 000 €, millest
2020. aasta eelarvesse on kavandatud 410 000 €.
Kesklinna Sotsiaalkeskuse filiaali loomine
200 000
Tallinna Kesklinna Valitsus soovib leida Kesklinna Sotsiaalkeskuse filiaali jaoks sobiva
asukoha Kitseküla asumisse, tänu millele muutuvad keskuse poolt pakutavad sotsiaalteenused
kättesaadavamaks piirkonna elanikele. Uue filiaali ruumides saab pakkuda avahoolduse
kompleksteenuseid, korraldada uusi huviringe ja üritusi ning samuti teha tihedat koostööd
kohalike elanike ja asumiseltsidega. Projekti kogumaksumuseks on 210 000 €, millest 2020.
aasta eelarvesse on kavandatud 200 000 €.
Lasnamäe Sotsiaalkeskuse investeeringud (uus hoone)
200 000
2019. aastal telliti uue hoone kavand ning taotleti projekteerimistingimused. Olemasolev hoone
on ehitatud 1960. aastal lasteaia jaoks. Kuna olemasolev hoone on kehvas seisukorras,
lammutatakse hoone ning püstitatakse uus kaasaegne hoone. Uue hoone brutopind 1000 m2.
2020. aastal valmib hoone ehitusprojekt. Ehitustöödega alustatakse 2021. aastal ja lõpetatakse
2022. aastal. Lasnamäe Sotsiaalkeskuse kogumaksumus on 2 100 000 €, sellest 2020. aasta
eelarvesse on kavandatud 200 000 €.
Iru Hooldekodu õenduskodu projekteerimine ja ehitamine
2 010 000
Iru Hooldekodu õenduskodu ehitusprojekt valmis 2019. aastal. 2020. aastal tellitakse
sisustusprojekt ning alustatakse hoone ehitustöödega. Hoone ehitustööd lõpetatakse
2021. aastal. Iru Hooldekodu õenduskodu kogumaksumus on 7 700 000 €, millest 2020. aasta
eelarvesse on kavandatud 2 010 000 €.
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Haabersti Päevakeskuse renoveerimise II etapp (Õismäe tee
2 500 000
24)
Haabersti Päevakeskuse renoveerimise II etapi projekteerimistööd lõpetati 2019. aastal.
II etapis renoveeritakse ja kohandatakse hoone teine pool Haabersti Vaba Aja Keskuse
Noortekeskuse tarbeks. Lisaks teostatakse kogu hoone fassaaditööd. 2020. aastal alustatakse
hoone renoveerimistöödega. Hoone valmib 2021. aasta alguses. Õismäe tee 24 hoone
renoveerimistööde kogumaksumus on 2 500 000 €.
Tallinna Lastekodu imikute ja erivajadustega laste maja
2 220 000
(Sõpruse pst 248)
Tallinna Lastekodu imikute ja puuetega laste maja (aadressil Sõpruse pst 248) renoveerimise
projekteerimistöödega alustati 2019. aastal ning 2020. aastal töid jätkatakse. Hoone
renoveerimistöödega alustatakse 2020. aasta teises pooles, tööd valmivad 2021. aastal. Projekti
kogumaksumus on 2 500 000 €, millest 2020. aasta eelarvesse on kavandatud 2 220 000 €.
Pähkli peremajad (Pähkli tn 15)
344 667
Pähkli peremajade renoveerimist alustati 2019. aastal ning töödega jätkatakse 2020. aastal.
Teostatakse varikatuste remont, fassaadide korrastamine, pesuruumide renoveerimine,
ventilatsiooni rekonstrueerimine ning muud hädapärased tööd. Renoveerimistööde
kogumaksumus on 535 750 €, millest 2020. aasta eelarvesse on kavandatud 344 667 €.
Muud sotsiaalvaldkonna asutuste remonttööd ja soetused (STA ja linnaosad) 253 000
2020. aastasse on planeeritud Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hallatavate asutuste remonttöödeks ja
soetusteks kokku 200 000 € ning linnaosade hallatavate sotsiaalhoolekandeasutuste remontideks ja
ettenägematuteks avariitöödeks 53 000 €. 2020. aastasse on planeeritud Iru Hooldekodus Päästeameti
ettekirjutuse täitmise jätkamist ning hoone galeriisse teise avariiväljapääsu ehitust. Tallinna
Tugikeskuses Juks on vajalik Tööinspektsiooni nõude kohaselt ümber ehitada elektrisüsteem
keldriruumides kus asuvad garderoobid, ventilatsiooni kamber, soojussõlm ja töökojad ning
ligipääsetavuse parandamiseks on vajalik asendada olemasolevad välisuksed automaatselt avanevate
välisustega. Käo Tugikeskuse lastekeskuses tuleb vahetada põrandakatted ning Pae keskuses on vaja
sisustada puuetega laste õueala vaba aja tegevusteks ja ehitada katusealune. Tallinna Perekeskuses on
planeeritud lammutada ja utiliseerida vana ja poollagunenud paekivist kõrvalhoone. Tallinna Vaimse
Tervise Keskuse Lasnamäe tegevuskeskuses on planeeritud teostada vastavalt vajadusele ruumide
ümberehitus ning nende klubimajale teostatakse fassaadi remont. Tallinna Kainestusmajas teostatakse
2020. aastal siseruumide valgustite vahetus.

4.6

Tervishoid

Tallinna Kiirabi investeeringud, sh meditsiinivarustuse soetamine

1 935 980
435 980

Tallinna Kiirabi planeerib 2020.aastal soetada põhivara kogusummas 921 960 eurot, sealhulgas
8 uut kiirabiautot kogumaksumusega 677 760 eurot, meditsiiniseadmeid uutesse autodesse
kogumaksumusega 192 000 eurot ning ostetakse välja kaks kuni 2020. aastani rendil olevat
kiirabiautot kogusummas 52 200 eurot. Kiirabiautode lubatud amortisatsiooniaega lühendati
viiele aastale Eesti Haigekassaga 2018. aastal sõlmitud lepingus, mistõttu tuleb Tallinna Kiirabi
autopark viia vastavusse, et säilitada kiirabiteenuse osutamise tellimus ka eeloleva konkursi
perioodil (algab 2021.aasta jaanuarist).
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Tallinna Haigla (sh Lasnamäe Tervisekeskus)
1 500 000
projekteerimine
Tallinna Haigla rajamise projekti kohaselt liidetakse tulevikus kaks keskhaiglat: AS IdaTallinna Keskhaigla ja AS Lääne-Tallinna Keskhaigla. Uus Tallinna Haigla kompleks on
planeeritud Tallinnas Narva mnt 129 ja Narva mnt 129b kinnistutele. Tallinna Haigla
funktsionaalse arengukava II etapi dokumendi kohaselt (kinnitatud EV Sotsiaalministeeriumi
poolt 18.02.2019) vajab haigla kavandatud tegevusmahu teenindamiseks 75 113 m2
programmeeritud tööpinda (sisaldab endas ca 4000 ravi-, büroo- ja tehnilist ruumi), mis koos
lisanduvate üldpindadega annab haigla brutopinnaks 144 645 m2. 2020. aastal koostatakse
Tallinna Haigla meditsiinitehnoloogia eelprojekt, mille eesmärgiks on koondada, kirjeldada,
süstematiseerida ning graafiliselt kajastada haigla edasise projekteerimise lähteülesande
koostamiseks vajalik meditsiinitehnoloogiline, tootmistehnoloogiline ning hoone eriosade
(konstruktsioonid; vee-, kanalisatsiooni ja küttevarustus; ventilatsioon; tugevvoolu ning
nõrkvoolu lahendused jms) vajalik tehniline informatsioon. 2020. aasta investeeringuteks on
kavandatud 1 500 000 €.

4.7

Linnamajandus

Munitsipaalelamute projekteerimine, ehitamine ja
sisustamine, sh:
1. Maleva tn 18

5 023 000
2 800 000

2019. aastal valmis Maleva tn 18 hoone ehitusprojekt ning alustati ehitustöödega.
2020. aastal jätkatakse hoone püstitamisega. Hoone valmib 2020. aasta sügisel. Projekti
toetab KredEx summas 2 500 000 €. Projekti kogumaksumus on 7 500 000 €, millest
2020. aasta eelarvesse on kavandatud 2 600 000 €.
2. Tammsaare tee 135

2019. aastal lammutati kinnistul olemasolev hoone (endine Mustamäe Linnaosa Valitsuse
hoone). Koostatava detailplaneeringu kohaselt on uude hoonesse kavandatud kuni
15 munitsipaalkorterit ja kuni 84 sotsiaalkorterit ning sotsiaalasutused. Suurim lubatud
brutopind on 6220 m2. 2020. aastal kinnitatakse detailplaneering ning alustatakse
projekteerimistöödega. Projekti kogumaksumus on 15 500 000 €, millest 2020. aasta
eelarvesse on kavandatud 200 000 €
Lasnamäe põlvkondade maja

400 000

Projekteeritava hoone asukohana on kaalumisel kas Punane tn 17 või Mustakivi tee 29
kinnistu. Projekteeritavasse hoonesse planeeritakse raamatukogu, noortekeskus,
multifunktsionaalne saal, rendiruumid MTÜ-dele, näitustesaal, spordikompleks,
kogukondlikud töötoad, köök ja kohvik ning ruumid Lasnamäe Luteri kirikule.
Projekteeritavas hoones on kasulikku pinda kuni 5000 m2. 2020. aastal alustatakse
projekteerimistöödega. Projekti eeldatav kogumaksumus on 13 716 000 €, millest
2020. aasta eelarvesse on kavandatud 400 000 €.
Turgude arendamine
85 000
2019. aastal oli plaanis Mustamäe turu puuvilja ning liha- ja kalamajas paigaldada epopõrand,
kuna olemasolev põrand mõlemas hoones on betoonist, mida on raske hooldada.
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Ettevalmistustööde käigus selgus, et Mustamäe turu liha- ja kalamaja hoone äravoolutrapid on
mitte nõuetepäraselt ehitatud ning seetõttu lükati epopõranda investeering 2020. aastasse. Kuna
Mustamäe turul toimub palju väliüritusi (laadad ja kontserdid), siis on planeeritud 2020. aastal
ehitada statsionaarne puidust lava koos pinkidega.
Linna asutuste ligipääsetavuse parendamine
100 000
Tallinna Linnavalitsus on koostanud ligipääsetavuse valdkonda puudutava
arengudokumendi „Tallinna ligipääsetavuse arengusuunad 2016-2022“. Vastav
arengudokument kiideti protokollilise otsusena heaks Tallinna Linnavalitsuse istungil 22.
juunil 2016. Eesmärgiks on saavutada aastaks 2022 Tallinna linna osas oluliselt
ligipääsetavam keskkond praegusega võrreldes. Eesmärgi saavutamiseks rakendatakse
planeerimise, arengualaseid, ehituslikke, teavituslikke jms põhimõtteid või tegevusi.
Ligipääsetavuse arengusuundade plaanipäraseks ja süstemaatiliseks elluviimiseks ning
Tallinna linna hallatavates asutustes ligipääsetavuse parandamiseks, on loodud Sotsiaal- ja
Tervishoiuameti juurde ligipääsetavuse fond, mille suuruseks on 100 000 €. Linnaosad ja
linna allasutused (sotsiaalkeskused, koolid, lasteaiad, muuseumid jt) saavad taotleda
projektipõhiselt ühekordselt toetust olemasolevates hoonetes ligipääsetavuse
parandamiseks.
Tallinna Linnahalli rekonstrueerimine
1 000 000
Tallinna Linnahallile kavandatava rekonstrueerimistoetuse puhul on tegemist riigiabiga ja
selleks on vajalik riigiabi luba Euroopa Komisjonilt. Tallinna Linnahalli ASi poolt
2018. aastal koostanud äriplaani alusel esitati Euroopa Komisjonile riigiabi taotlus.
Ehitusprojekti edasine menetlemine on võimalik tulenevalt riigiabi lubamise otsusest.
Muud linnamajanduse valdkonna asutuste remonttööd ja
638 000
soetused
2020. aastal on kavandatud rekonstrueerimistööd ja soetused munitsipaal- ja sotsiaalmajadele
E. Vilde tee 94, Energia tn 13, Männiku tee 96 ja 98a ning Liiva kalmistu kabelile.
Renoveeritakse E. Vilde tee 94 munitsipaalmaja fassaad ja katus, mille käigus likvideeritakse
fassaadi praod, vee- ja niiskuskahjustused ning uuendatakse viimistlus. Rekonstrueeritakse
sissepääsude katused ning ventilatsioonikorstnad, uuendatakse üldruume, sh elektripaigaldist.
Energia tn 13 sotsiaalmaja renoveerimise käigus uuendatakse fassaadi ja tuulekaste (sh
vahetatakse välja kõik aknad, teostatakse rõdude klaasimine ja vihmaveesüsteemi asendamine).
Hoones remonditakse üldruume, sh elektripaigaldist, asendatakse amortiseerunud
ventilatsiooniagregaat ja hoonet teenindav lift. Männiku tee 96 ja 98a munitsipaalmajades vajab
asendamist amortiseerunud fonolukusüsteem. Samuti tuleb hoonetes renoveerida üldruume ja
elektripaigaldist, mille käigus ehitatakse valgustite sisse- ja väljalülitamine ümber
liikumisanduritele. Nendeks töödeks on 2020. aasta eelarvesse kavandatud 500 000 €.
2020. aastal jätkatakse Liiva kalmistu kabeli taastamistöödega ning viiakse lõpule hoone
katuse, laetalade ja akende rekonstrueerimine ja väljavahetamine. Selleks on planeeritud
vahendeid 80 000 € väärtuses.

4.8

Linnatransport

200 000

Ühistranspordipeatustesse reaalajainfotabloode paigaldamine
200 000
Tallinna linnas avalikku sõitjatevedu teostavate ühissõidukite reaalajainfosüsteemi ostmise
eesmärk on parandada ühistransporditeenust, esitades sõitjatele täpset ja kättesaadavat infot.
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Reaalajas info saamine suurendab ühistranspordi kasutajate rahulolu, sest reisijal on võimalik
paremini planeerida oma aega ja ühistranspordi kasutamist. Reaalajainfosüsteemi efektiivsus
on kõige suurem tipptundidel, kuna võimaldab reisijatel operatiivselt valida alternatiivseid
ühissõidukeid jõudmaks võimalikult kiiresti sihtpunkti. Seeläbi saab ühtlustada ka
ühissõidukite koormust. Eelisjärjekorras on kavas 2020. aastal paigaldada reaalajainfotablood
järgmistesse peatusesse: Nõmme (Nõmme keskväljak 3 tk), Löwenruh (Mustamäe tee),
Vabaduse väljak (Pärnu mnt), Risti (Pärnu mnt), Ülemiste jaam (Suur-Sõjamäe), Kelluka tee
(Narva mnt) ja Tõnismägi (Endla). Peatused ja nende täpne arv sõltub ühissõidukipeatustesse
rajatava püsivoolu ja reaalaja infotabloode maksumusest. Kui reaalajainfotabloo jaoks
vajamineva püsivoolu ehitamine antud peatusesse osutub kalliks või tekivad muud paigaldamist
takistavad asjaolud, siis nimetatud peatusesse tablood ei paigaldata, vaid valitakse uus peatus.

4.9

Tehnovõrgud

950 000

Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ehitus, sh endiste
950 000
peremehetute torustike rekonstrueerimine
Kavandatakse põhjendatud juhtudel koostöös linna ja kinnistuomanikega ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni laiendamist nendele vähestele aladele, kus see veel puudub. Kinnistuomanikele
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise kulude osaline hüvitamine on võimalik selleks
kehtestatava korra alusel. Kanaliseerimiskava II etapi eeldatav kogumaksumus on
14 000 000 €, millest 2020. aastal on kavandatud hüvitada kuni 700 000 €.
Tallinna Linnavolikogu 19. detsembri 2002 otsusega nr 511 tunnistati peremehetuks ehitiseks
92,6 km kanalisatsioonitorustikke ning 38,8 km veetorustikke. Tallinna Linnavalitsuse
01. oktoobri 2003 korraldusega nr 2191-k määrati nimetatud torustike valitsejaks Tallinna
Keskkonna- ja Kommunaalamet. Arvestades torustike vanust on nimetatud torustikel
sagenenud avariide arv. Halvimas seisus torustike korrastamiseks on vajalik nende
rekonstrueerimine eeldatava kogumaksumusega 6 700 000 €, millest 2020. aastal tehtavate
tööde maksumuseks on kavandatud 250 000 €.

4.10 Heakord

7 350 125

Mänguväljakud ja treeningelemendid
1 552 000
Eesmärgiks on jätkata Tallinnas aktiivsetele noortele vabaaja veetmise ja treenimise võimaluste
väljaarendamist. Eesmärgiks on seatud, et igal lapsel oleks vähemalt 10 minuti jalutustee
kaugusel turvaline mänguväljak või park.
2020. aastal on kavas läbi viia Nõmme linnaosas kahe olemasoleva mänguväljaku
rekonstrueerimine kogumaksumusega 60 000 €. Kavandatud on rekonstrueerida Päikese pst 3T
ning Piiri tn äärne mänguväljak. Hetkel on mänguväljakutel nii nõukogudeaegseid kui ka üle
15 aasta tagasi paigaldatud mänguväljaku seadmeid, mis on amortiseerunud ja vajavad välja
vahetamist. Rekonstrueerimise käigus on kavas välja vahetada kõik olemasolevad
mänguväljaku seadmed ja rajada nõuetele vastavad turvaalused.
2020. aastal on planeeritud Põhja-Tallinna linnaosas Stroomi rannaalal asuva
peremänguväljaku rekonstrueerimine kogumaksumusega 100 000 €. 2019. aastal eraldati
mänguväljakute rekonstrueerimiseks 200 000 €. Mänguväljakute rekonstrueerimistööde
teostamiseks on sõlmitud töövõtuleping. Tegemist on 2008. aastal rajatud peremänguväljakuga,
mis on aktiivses kasutuses terve aktiivse mänguväljakute hooaja ja saab koormust ka ülejäänud
osal aastast, millest tulenevalt on olemasolevad seadmed amortiseerunud ja vajavad välja
vahetamist. Stroomi peremänguväljakul on 8 erinevate tegevustega mänguplatsi. Enne
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rekonstrueerimist viiakse läbi põhjalik ülevaatus, mille käigus tuvastatakse kõige enam välja
vahetamist vajavad seadmed.
Haabersti linnaosa nelja olemasoleva mänguväljaku rekonstrueerimine kogumaksumusega
140 000 €. Rekonstrueerimist vajavad Õismäe tee 105b, Õismäe tee 191a, Õismäe tee 21a ning
Paldiski mnt 183 mänguväljakud. Tegemist on mänguväljakutega, kus on vanad
mänguelemendid ning tegevusi on mänguväljakutel vähe. Kõikidel väljakutel tuleb välja
vahetada olemasolevad seadmed, lisada juurde tegevusi ning uuendada turvaalused.
Lasnamäe peremänguväljakud Vormsi tn 5 ning Kivila pargi pereväljak Muhu tn 8b vajavad
rekonstrueerimist. Mõlemad väljakud on rajatud rohkem kui 10 aastat tagasi ning suure
kasutuse tõttu on mänguseadmed selle ajaga amortiseerunud. Mõlemad väljakud vajavad
mängualade korrastamist, turvaaluste uuendamist ning kaasaegsemaid mänguelemente, kus
oleks võimalus ka erivajadustega lastel mängida. Kivila peremänguväljaku rekonstrueerimiseks
on planeeritud 250 000 €. Vormsi tn 5 mänguväljaku rekonstrueerimiseks on planeeritud
240 000 €.
2019. aastal projekteeriti Lasnamäe linnaosas, Pae asumisse uus mänguväljak aadressile
Punane tn 17. Mänguväljakul leiavad tegevust lapsed vanuses 0-12, lisaks on projekteeritud
mänguseadmed erivajadustega lastele, kes saavad arendada erinevaid kehalisi ning vaimset
arengut soodustavaid tegevusi. Piirkonnas puudub mänguala, kus saaksid kõige väiksemad
lapsed koos mängida, Punane tn 17 kinnistu on sobilik koht selleks, kuna territoorium on
piiratud piirde ning haljastusega, tänu sellele on mänguväljak eraldatud autoliiklusest ning
mürast. Punane tn 17 mänguväljaku ehituse kogumaksumus on 72 000 €.
Lasnamäel on hetkel 6 peremänguväljakut. Ümera tn piirkonnas ja sealses elamukvartalis ei asu
ühtegi peremänguväljakut. Lähimad väljakud jäävad üle Laagna tee Tondiloo haljasalale ja
sinna on lastel üksi ohtlik minna, mistõttu oleks vaja ka Ümera kvartalisse peremänguväljak
rajada. Sobivaks kohaks on Seli mets (Ümera 21b). Antud alale on plaanis projekteerida ja
rajada peremänguväljak, kus on alad erinevatele vanusegruppidele, pakkudes neile kõigile
tegevust. Peaelemendiks on plaanis paigaldada suur mängulinnak. Pereväljakule rajatakse
erinevad alad 0-4, 4-12 ja 12+ vanusegruppidele. 12+ ala hõlmab ka välitrenažööre
täiskasvanutele ning seenioritele oma koordinatsiooni ja keha liikuvuse treenimiseks.
Pereväljakule luuakse ka võimalused erivajadustega lastele mängimiseks ehk sinna
paigaldatakse
erivajadustega lastele sobivaid mänguväljaku seadmeid.
Seli metsa
peremänguväljaku projekteerimiseks on 2020. aatal planeeritud 15 000 €. Ehitustööd on kavas
läbi viia 2021. aastal.
Lastekodu tn 32 mänguväljaku rekonstrueerimise projekteerimine toimub 2019. aastal.
Mänguväljak vajab uuendamist, kuna mänguelemendid on amortiseerunud ning väljakul on
vähe tegevusi. Keldrimäe piirkond on pidevas arenemises ning Lastekodu tänava ääres on palju
korterelamuid, kuid avalikke mänguväljakuid on asumis 2 tk, esimene on Liivalaia tn ääres ning
teine Odra tn poolses osas. Lähimad väikelaste mänguväljakud asuvad Lembitu pargis ning
Püssirohu tn 5, kuid need jäävad väikelastele liiga kaugele, lisaks tuleb ületada Liivalaia või
Juhkentali tn, mis on suure liiklusega ning ohtlikud. Lastekodu tn 32 mänguväljaku
rekonstrueerimiseks on planeeritud 120 000 €.
Mustamäe linnaosas Akadeemia tee 30 on projekteeritud mänguväljak koos spordiplatsidega.
Väljak on mõeldud suuremate lastele 12+ aastat, lisaks on planeeritud jõutrenažöörid
täiskasvanutele. Pallimängudele harrastamiseks on
projekteeritud multifunktsionaalne
spordiväljak, kus saab harrastada jalgpalli, korvpalli ning võrkpalli. Akadeemia tee 30
mänguväljaku rajamiseks on planeeritud 120 000 €.
Kavandatud on Tammsaare pargi mänguväljaku rajamine maksumusega 300 000 € võrra, mille
ehitus jäi pargi rekonstrueerimisprojektist välja.
Pirita linnaosas on planeeritud rekonstrueerida kaks mänguväljakut. Kose asumis Rahvakooli
tee 3 asuv mänguväljak vajab uuendamist, puitatraktsioonid ning turvaala piirded on
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amortiseerunud. Lisada tuleb mänguelemente väikelastele ning erivajadustega lastele.
Mänguala kõrval olev treeningala vajab täiendamist ning turvaala korrastamist. Merivälja pargi
(Väina tee 29a) mängualad said osaliselt rekonstrueeritud. Et mänguväljak oleks terviklik ning
lastele ohutu, tuleb korrastada ka turvaalad ning välja vahetada amortiseerunud mänguseadmed.
Pirita linnaosa mänguväljakute rekonstrueerimise maksumus on 120 000 €.
Haabersti Linnaosa Valitsus on mitme aasta vältel ehitanud valmis Järveotsa tee 15a
koguperemänguväljaku, välja on ehitamata erivajadustega lastele mõeldud mänguala.
Erivajadustega lapsed peavad saama mängida koos teiste lastega, et lapsed saaksid suhelda ning
oskaksid arvestada üksteisega. Järveotsa tee 15a peremänguväljaku juurdeehituse maksumus
on 15 000 €.
Koerte jalutus- ja treeningväljakute rajamine ja
110 000
rekonstrueerimine
2020. aastal on kavas Vana-Rannamõisa tee äärde koerte jalutusväljaku ehitamine
maksumusega kokku 55 000 €. 2019. aastal eraldati antud väljaku tarbeks 45 000 €, vajalik on
2020. aastal eraldada veel täiendavad 10 000 €. Antud piirkonnas koerte jalutusväljakuid pole
ja inimesed lasevad oma koeri lahtiselt jooksma Õismäe rabas. 2018. aastal leidis piirkonnas
aset kahetsusväärne juhtum, kus koerad murdsid jalutuskäigul maha metskitsed. Antud väljaku
olemasolul oleks tagatud kodanikele koht, kus turvaliselt koeri jooksma lasta rihmata ja samas
aitaksime tagada ka metsloomade ohutuse.
2020. aastaks on planeeritud Tiigiveski, Toompargi, Astangu, Sõpruse, Tildri, Tondimõisa ja
Liikuri jalutusväljakute rekonstrueerimine kogumaksumusega 100 000 €. Koerte
jalutusväljakute korraline koristus ja hooldus ei hõlma väljakute pinnasetöid ega inventari
remonti või amortiseerunud elementide vahetust. Tagamaks kodanike rahulolu, kaunis linnapilt
ja ohutute elementidega jalutusväljakud, on vaja olemasolevaid väljakuid rekonstrueerida.
Toompargi koerte jalutusväljak tuleb jagada kaheks, et tagada nii väikestele kui ka suurtele
koertele oma platsi osa, kus ohutult mängida. Lisaks on talvisel perioodil, kui õhtul läheb varem
pimedaks, väljaku kasutamine piiratud, kuna väljakul puudub välisvalgustus. Kristiine
linnaosas Tondimõisa pargis ja Haaberstis Astangu väljakul asuvatel koerte jalutusväljakutel
on suureks probleemiks niiskus. Vihmasel perioodil on väljakud suuresti kasutuskõlbmatud,
kuna väljakud on mudased ja libedad ning see võib põhjustada lisaks määrdumisele ka
vigastusi. Suurte vihmaveeloikude tõttu ei pääse koeraomanikud tihtipeale väljakute väravatele
ligi. Lisaks on väljakutel jalgväravad vaja välja vahetada ning väravapostid uuesti betoneerida
allpool külmumise piiri.
25 000
Loomade varjupaiga koerte õueaedikute varikatuse ehitamine
Tallinna loomade varjupaigas, aadressiga Paljassaare tee 85, on koerte väliboksid hetkel
katuseta. Sademed sajavad otse puuridesse, kus vihmasemal perioodil on suured loigud ja talvel
tekivad jääväljad. Töötajatel on antud hetkel puure keeruline puhastada, rohkema lumega talvel
on puurides puhtuse hoidmine väga keeruline. Koerte heaolu ja turvalisus ning töötingimuste
parendamiseks on vajalik puuridele projekteerida ja ehitada varikatused.
Kalmistute investeeringud
Siselinna uue kalmistuhoone ehitamine

305 000

Siselinna uue kalmistuhoone ehitusprojekt valmis 2017. aastal. 2019. aastal teostati projektile
ekspertiis. 2020. aastal alustatakse ehitustöödega. Ehitatakse valmis kontorihoone ja selle
teenindamiseks vajalikud tehnovõrgud, teed, parklad, haljastus ja soetatakse vajaminev sisustus
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ning vahendid teenuse osutamiseks. Hoone valmib 2021. aastal. Siselinna kalmistuhoone
kogumaksumus on 1 246 800 €, millest 2020. aasta eelarvesse on kavandatud 205 000 €.
2020. aastal on kavas kalmistute piirete rajamine ja korrastamine kokku summas 100 000 €.
Remonditakse Liiva kalmistu piirdeaed 155 m ulatuses, maksumusega 46 000 €. Piirdeaed on
kahjustatud Valdeku tn poolt mitme liiklusõnnetuse, vandalismi ja väljaspool kalmistut
Silikaltsiidi tänava poolt lohaka teekoristuse tõttu.
Rajatakse roheline piire Pärnamäe kalmistule Muuga tee äärde maksumusega 32 000 €.
Pärnamäe kalmistu on ainus kalmistu, millel puudub igasugune piire. Seoses elamuehituse
kasvuga kalmistu ümber kannatab kalmistu heakord ja turvalisus.
Rajatakse roheline piire Liiva kalmistule, Viljandi mnt äärde maksumusega 22 000 €. Uued
matmisalad on nihkunud Viljandi maantee äärde ja vajavad piiret turvalisuse ja kasutajate
privaatsuse huvides. Ühtlasi on piirde eesmärk ka varjata vaadet kalmistule.
Linnamööbli soetamine (prügikastid, pingid jm)
500 000 €
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet korraldab heakorratööde teostamist ühissõidukite
ootealal. Tallinna ühissõidukite ootealadele paigaldatud prügikastid ja pingid on suures osas
amortiseerunud. 2017. aastal soetati 335 uut prügikasti ning 165 uut pinki kokku maksumusega
250 000 €. 2018. aastal soetati 176 uut prügikasti ning 335 uut pinki maksumusega 400 000 €.
2019. aastal soetati 198 uut prügikasti ning 185 uut pinki ning rajati 26 pingitaskut
maksumusega 306 000 €. Amortiseerunud linnamööbli väljavahetamisega kavandatakse jätkata
aastatel 2020-2022. Amortiseerunud prügikastide väljavahetamiseks ühissõidukite peatuste
ootealadel ning pinkide ja muu linnamööbli paigaldamiseks 2020. aastal on kavandatud
500 000 €, sh rajatakse Russalka ranna puhkealale täiendavat rannainventari hinnangulise
maksumusega 150 000 €.
Pargid ja rohealad
2 883 000
Kristiine linnaosas asuva Löwenruh’ pargi rekonstrueerimiseks nähakse ette 18 000 €.
2020. aastal alustatakse Löwenruh pargis asuva vabaõhulava ja välisvalgustuse
rekonstrueerimisega.
2020. aastal on linna parkide ja rohealade rekonstrueerimise ja korrastamise mahus kavandatud
eelarvelised vahendid Mustamäe linnaosas paikneva Männipargi rekonstrueerimiseks summas
1 275 000 €.
Männipargi rekonstrueerimiseks algatas Mustamäe Linnaosa Valitsus Männipargi
maastikuarhitektuurse ideevõistluse, mille korraldas Eesti Maastikuarhitektide Liit koostöös
Tallinna Keskkonnaametiga. 9. novembril 2018 väljakuulutatud ideekonkursi eesmärgiks oli
saada võistlusala piires terviklikult lahendatud Männipargi ideelahendus, sh uuendada
multifunktsionaalset pargiruumi tegevuste põhiselt, luua kaasaaegse kujundusega pargiruum,
kus on erinevatele elanike gruppidele loodud võimalused mängimiseks, liikumiseks,
puhkamiseks ja vaba aja veetmiseks arvestades olemasoleva haljastusega ja pargiala õrna
pinnasega. 2019. aastal alustatakse Männipargi projekteerija leidmisega, eesmärgiga alustada
ehitustöödega 2020. aastal.
Kesklinnas asuva Poolamäe-Tiigiveski pargiansambli rekonstrueerimiseks alustati 2019. aastal
ehitusprojekti koostamisega. Poolamäe park ning Tiigiveski park on teineteise naabruses olevad
väiksed pargid. Ruumikvaliteedi seisukohast ja arvestades linnakodanike huvi oleks vajalik
need omavahel sidustada, hõlmates ümbritsevad alad, nt Staadioni tn parkla ja
kergejõustikuhalli ümbruse. Pargialade sidususe saavutamiseks ning nendega külgnevate
avalike alade väljaarendamiseks on 2020. aastal kavandatud rekonstrueerimiseks 235 000 €.
Projekti realiseerimisel saavad uuendatav Kalevi keskstaadion ning ehitismälestiseks olev
rekonstrueeritud Kalevi Spordihall enda ümber väärikalt välja arendatud ning mõtestatud
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avaliku ruumi. Samuti luuakse Tallinnas paik, kus saab eksponeerida läbi monumentaalkunsti
Eesti spordisangarite mälestust.
Põhja-Tallinnas asuva Kase pargi korrastamiseks on kavandatud 778 000 € ja Merimetsa
terviseraja ja puhkeala korrastamiseks 150 000 €. Kase pargi korrastamiseks on Tallinna
Kommunaalameti tellimusel 2018. aastal koostatud Kase pargi rekonstrueerimise
projektdokumentatsioon. Töö eesmärgiks on Põhja-Tallinnas asuva 7,2 ha suuruse looduskaitse
all oleva kunagise metsala korrastamine. Pargi suurim väärtus on tema looduslikkus, pargile
annab eriomase ja ainulaadse ilme kivikülv. Parki ümbritsevad kool, lasteaed, elamualad ja
kavandatav Kopli liinide asum. Pargi selgrooks on jalgtee, mis ühendab Kopli tänavat Sepa
tänavaga. Eeldatakse, et uue Kopli liini asumi valmimisega muutub see olulisimaks
ühenduslüliks kergliiklejatele ja jalakäijatele. Peatelje äärde on kavandatud alad eri
tegevustega. Pargi keskel on peaväljak, kus vajadusel saab korraldada kontserte või muid
avalikke üritusi. Tegevusalad ulatuvad üle neid ühendava tee. Nii on sekkumine
looduskeskkonda minimeeritud ning juurdepääs tegevustele maksimaalne. Olemasoleva
teedevõrgustiku baasil on kavandatud mitu jooksurada, välitrenažööridega sportimisrada ning
lastele mängimisrada, lisaks pargi põhiossa, niidulaadsemasse keskkonda sisseniidetud
radadega piknikuala.
Merimetsa terviseraja korrastamist alustatakse novembris 2019 Merimetsa terviseraja I etapi
töödega. 2019. aastal on koostatud Merimetsa terviseradade korrastamise põhiprojekt.
Projekteeritud on 3,0 m laiune ja 2555 m pikkune multšist kattega terviserada. Terviserada on
kavandatud kulgema valdavalt olemasolevate radade asukohas. Raja paiknemist on võrreldes
olemasoleva olukorraga muudetud, kuna kavandatav terviserada on olevast laiem. Võimalikult
paljude puude säilitamiseks on rada projekteeritud puude vahele looklema. Terviseraja Kolde
pst poolsesse serva on ette nähtud rajada 9 erinevast seadmest koosnev välijõusaal, mis sobib
erinevatele treeningutele: nii vormis püsimiseks, jõutreeninguks, südametreeninguks,
kaalukaotuseks kui ka eakatele inimestele. Seadmed paigaldatakse ringikujuliselt, moodustades
ühtse jõusaali.
Lasnamäe linnaosas asuva Tondiraba pargi rajamise projekteerimiseks on kavandatud 50 000 €.
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet on esitanud projekteerimistingimuste taotluse
Lasnamäe linnaosas Varraku tn 16 kinnistul asuva haljasala korrastamiseks, eesmärgiga
koostada projektdokumentatsioon 2020. aastal. Lasnamäe linnaosa on suurim asum Tallinnas,
kus ei ole piisavalt võimalusi avatud keskkonnas sportimiseks ja vaba aja veetmiseks.
Tondiraba pargi piirkond on sobiv territoorium avalike sportimisvõimaluste ja aktiivse
ajaveetmise võimaluste arendamiseks, mis oleks ühtlasi oluliseks toeks lasnamäelaste
elukeskkonna parandamisel. Keskkonna arendamise baaskriteeriumiteks peaks olema roheluse
ja looduskeskkonna maksimaalne säilitamine, keskkonna avatus, ligipääsetavus, võimaluste
mitmekülgsus ja aastaringse kasutuse võimalus. Tallinna eelarvestrateegias 2020-2023 on pargi
rajamine kavandatud 2021. aastal.
Haabersti linnaosas rajatakse 2020. aastal Kakumäe ranna laulukaar, lava ja väljak
maksumusega 30 000 €, alustatakse Õismäe tiigi ja purskkaevu renoveerimisega 50 000 €
ulatuses ning Harku järve rannaala korrastamisega kavandatud maksumusega 297 000 €.
Järveotsa promenaad, turg ning näituste ala
30 000
Haabersti Linnaosa Valitsuse eesmärk on korrastada ala, mis ulatub Järveotsa tee 15a
mänguväljaku, Järveotsa tee 105a keskuse ning Järveotsa ja Akadeemia tee ristumiskohani.
Aiaga piiratud ala sees oleks valdavalt avaturg, mis pakub erinevaid aiasaadusi. Turu
kontseptsioon võiks järgida eelkõige Nõmme ja Pirita turgusid. Turu ala projekteeritakse
arvestades tulevast näituste ala ja promenaadi üldilmet ja sobivust.
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Järveotsa näituste ala teelõik on hetkel osaliselt kasutusel autode parkimisalana. Haabersti
linnaosavalitsuse sooviks on teelõik autode parkimiseks sulgeda ning rajada näituste ala, kuhu
kuuluksid raamid erinevate teoste esitamiseks, pingid ja haljastus.
Järveotsa kooli kõrval olevatele kõnniteedele luuakse promenaad: paigaldatakse uus asfaltkate
ja märgistus tagades eraldi alad jalakäijatele ja jalgratturitele. Vajalik on projekteerida ala
valgustus ja haljastus, mis võtaks arvesse olemasolevat kõrghaljastust. Kuna Järveotsa
Gümnaasiumis õpetatakse jaapani keelt, sobivad alale eelkõige selle riigiga seonduv haljastus,
nt kirsipuud. Promenaadi uuendamisel korrastatakse teede kõrval olevad vananenud alad.
2020. aastal alustatakse projektdokumentatsiooni koostamist hinnangulise maksumusega
30 000 €.
Pirita ranna-ala arendamine ja kergliiklustee valgustuse
30 000
projekteerimine
2018. aastal korrastati Pirita ranna-ala juures metsas kulgev jalgtee ning tee sai uue asfaltkatte.
Tegemist on ligi 2 km pikkuse kergliiklusteega, mis kulgeb Supluse pst-st kuni Mähe-Kaasiku
teeni. Kuna kergliiklusteel puudub valgustus, on 2020. aastal kavandatud selle projekteerimine.
Projekteeritav valgustus on planeeritud LED valgustitega. Vältimaks rohealal kaevetööde
teostamist planeeritakse valgustusvõrk projekteerida puitmastide ja õhuliiniga.
Projekteerimistööde eeldatav maksumus on 30 000 €.
Jäätmejaamade ehitamine ja soetused
Uute jäätmejaamade rajamine (sh Punase tn jäätmejaam)

1 915 125 €
1 385 125

Tallinnas toimib 4 jäätmejaama, sh Pääskülas, Rahumäel, Paljassaares ning Pärnamäel. Suured
hea elukeskkonnaga alad on aga jäätmejaamadest kaugel. Seetõttu on planeeritud rajada
Haabersti, Mustamäe ja Kristiine elanikele jäätmejaam Laki tänava kvartalisse Mustjõe
tänavale, korrastades ühtlasi linnale kuuluva detailplaneeritud tühermaa. Lasnamäe linnaosas
puudub samuti jäätmejaam ja selle vajakajäämine kõrvaldatakse Punase tänava äärde rajatava
jäätmejaamaga. Jäätmejaamades aidatakse elanikkonnal soodsalt vabaneda olmes tekkinud
jäätmetest, mida kinnistupõhiselt ei koguta. Samuti toimivad jäätmejaamad kasutuskõlblike
asjade tasuta vahendajatena taaskasutust armastavatele linnaelanikele.
Jäätmejaamadesse konteinerite soetamine

80 000

Jäätmejaamades toimub vastuvõetavate jäätmevoogude kogumine peamiselt multilift- või
presskonteineritega. Suuremahuliste konteinerite kasutamine aitab kokku hoida jäätmeveole
kuluvat aega ja vähendab keskkonnakoormust.
Suletud ohtlike jäätmete kogumispunktide asendamiseks mobiilse kogumispunkti soetamine
120 000

Ohtlikke jäätmeid kogutakse elanikkonnalt tasuta neljas jäätmejaamas ning kevaditi-sügiseti
korraldatavatel kogumisringidel. Soovides täiustada võimalusi elanikkonnal tekkivate ohtlike
jäätmete äraandmiseks, soetatakse mobiilne paigast-paika liikuv jäätmekogumise
transpordivahend/konteiner, millega on võimalik igakuiselt suuremaid asumeid teenindada
vähendades võimalust, et ohtlik jääde satub segaolmejäätmete mahutisse.
Jäätmeid liigiti kogumist võimaldavate prügiurnide soetamine

330 000

Tallinn ja kogu Eesti on liikumas jäätmete segamini viskamise ajastust – jäätmete liigiti
kogumise ajastusse. Iga elanik, sõltumata vanusest, peab saama võimaluse ja võtma kohustuse
tekkivad jäätmed liigi kaupa ära visata. Selleks on planeeritud arendada liigipõhist avalikku
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kogumisparki ning pakkuda elanikkonnale nõu liigiti kogumise kohustuse tõusul saada linna
tuge uute kogumisvahendite valikul ja kasutuselevõtul.

4.11 Keskkonnakaitse

376 669

Projekt „HEAWATER – Läänemere valgala väikeste jõgede
tervendamine toite- ning ohtlike ainete sissevoolu ärahoidmise
kaudu“
321 869
Tallinna linn osaleb juhtpartnerina Euroopa Liidu Kesk-Läänemere programmi projektis
„HEAWATER – Läänemere valgala väikeste jõgede tervendamine toite- ning ohtlike ainete
sissevoolu ärahoidmise kaudu”. Projekti eesmärk on väikeste linnajõgede kaudu vähendada
toite- ja ohtlike ainete sissevoolu Läänemerre. Projektiga kavandatakse ja rakendatakse
vähemalt kolm pilootinvesteeringut väikejõgedel Tallinnas, Turus (Soome) ja Söderhamnis
(Rootsi). Tallinnas rajatakse Mustjõe oja kaldakindlustus ja eemaldatakse setted, misläbi
väheneb kalda erosioon, fosfori vabanemine setetest ning üleujutuste risk. Projekti kestus on
01.03.2018 – 28.02.2021.
Projekti Tallinna eelarve summa oli 534 987 €, sh investeeringud 170 000 €, millest välistoetus
moodustas 84,4%. Seoses ehituse maksumuse kallinemisega suurendati linna osalust
investeeringu tegemiseks Mustjõel 232 820 € võrra.
Projekti korrigeeritud kogumaksumus on 767 804 €, millest investeeringute osa on 431 169 €.
Projekt „CoastNet LIFE – rannikuelupaikade taastamine“
9 800
Tallinna linn osaleb lihtpartnerina Euroopa Komisjoni LIFE programmi välisprojektis
"CoastNet LIFE – rannikuelupaikade taastamine". Projekti Tallinna eelarve summa on
252 600 €, millest välistoetus moodustab 60%. Projekti juhtpartner on Metsähallitus, Parks &
Wildlife Finland (Soome). Projekti lihtpartneriteks on veel Raahe linn, Rauma linn, Turu linn,
Turu Ülikool, Centre for Economic Development, Transport and Environment for Southwest
Finland, Maailman Luonnon Säätiö – World Wide Fund For Nature, Suomen Rahasto sr (kõik
Soome) ja Eesti Keskkonnaamet. Projekti eesmärk on väärtuslike rannikukoosluste seisundi
parandamine läbi tervikliku majandamise ning linnaelanike teadlikkuse suurendamine ja
külastustaristu parandamine. Projekti käigus taastatakse Paljassaare hoiuala ning Aegna saare
maastikukaitseala väärtuslikud kooslused, mis aitavad tagada mitmete linnu- ja taimeliikide
püsimajäämise Tallinnas. Projekti kestus on 01.08.2018 – 31.12.2024.
Investeeringu tulemusena valmib linnuvaatlustorn koos välibinoklite ja infostendidega,
taastatakse Paljassaare rannikujärv ning luuakse tingimused karjatamise jätkamiseks
Paljassaare hoiualal ja Aegna saarel.
Projekt "Ökosaared - Urban Eco Islands"
45 000
Projekti põhieesmärk on arendada kaks uut saarelist sihtkohta Aegnat Tallinnas ja Vasikkasaarit
Helsingis, mis asuvad Helsingi-Tallinna kaksiklinna linna-alal, populaarseteks nutikateks
säästva loodusturismi sihtkohtadeks.
Projekti raames Aegna saarel teostatakse järgmiseid töid: saarele ehitatakse jäätmekäitluspunkt,
parandatakse külastajainfrastruktuuri (viidad, infotahvlid), ehitatakse laudteed looduse
kaitseks, paigaldatakse nutikaid lahendusi saarte looduse säästmiseks ja külastajakogemuse
tõstmiseks.
Investeeringu eelarve kogumaksumuseks on planeeritud 105 000 € (sh välistoetus 89 250 € ja
omafinantseering 15 750 €), sellest 2020. aastaks 45 000 €.
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4.12 Teed ja tänavad

41 356 101

Teede kapitaalremont ja rekonstrueerimine

23 897 820

Tähtsamad objektid

2 897 820

Euroopa Liidu (EL) eelarveperioodil 2014-2020 on üheks peamiseks eesmärgiks linna
jätkusuutlikuks arenguks esmavajalike teede ja tänavate infrastruktuuri ehitus ning
rekonstrueerimine. Uute suuremamahuliste objektide rajamisel ja rekonstrueerimisel viib linn
teede ja tänavate valdkonnas ellu neid projekte, millele eraldatava välisrahastuse osatähtsus on
85% objekti kogumaksumusest.
2020. aastal jätkatakse Vabariigi Valitsuse 19. veebruari 2015 korraldusega nr 93 kinnitatud
„Perioodi 2014–2020 transpordi infrastruktuuri arendamise investeeringute kava“ projektide
„Gonsiori tänava rekonstrueerimine Tallinnas“ ning „Vanasadama ja kesklinna vahelise
liikuvuskeskkonna arendamine“ elluviimisega. Reidi tee ehitusega seotud tööd lõpetatakse
põhimahus 2019. aastal.
Gonsiori tänava rekonstrueerimine Tallinnas
760 800
Projekt „Gonsiori tänava rekonstrueerimine Tallinnas“ on investeeringute kavasse planeeritud
abikõlbliku maksumusega 6 775 100 €, millest maksimaalne välisrahastus 85% on 5 741 875 €
ja omafinantseering 1 013 265 €. Projektiga seotud lisafinantseering projekti juhtimiskulude jm
kulude katteks on 896 100 €. Linnaeelarve kokku on 1 909 365 €.
Projekti eesmärgiks on ühistranspordi ühenduskiiruse suurendamine, erasõidukitele kesklinna
suunalise liikluse piiramine ja liiklusvoo sujuvamaks muutmine, et vähendada müra,
vibratsiooni ja heitgaaside negatiivset mõju linnakeskkonnale ning ohutuma liikluskeskkonna
kujundamine. Rekonstrueerimistööde käigus toimub Gonsiori tänava koridori ümberehitamine
ja liiklusruumi ümberjagamine ühistranspordi kasuks ning valgustuse ja kergliiklusteede
rekonstrueerimine.
Projekti tulemusel rekonstrueeritakse sõiduteed ja kergliiklusteid ning rajatakse haljastust.
Rekonstrueeritav tänavalõik algab Maneeži tänavast ja lõpeb Laagna tee alguses. Lisaks on
projekti mahtu kaasatud K. Türnpu tänav lõigus J. Kunderi tänav – Tartu maantee, Laagna tee
lõik pikkusega 0,3 km ning K. Türnpu tänava lõik pikkusega 0,21 km. Laagna tee ja
Gonsiori tänava lõikumiskohtade lähedal olevale alale on rajatud „Pargi ja reisi“
154 parkimiskohaga parkla. Gonsiori tänav, mille liikluskorralduse kohaselt on äärmised
sõidurajad ühistranspordi tarbeks ning keskmine sõidurada muutuvsuunaga rada, avati
liiklusele 15.11.2018.
Rakendusüksus on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.
Välisprojektis osalemine on otsustatud Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2016 otsusega nr 87
„Osalemine Ühtekuuluvusfondi välisprojektis "Gonsiori tänava rekonstrueerimine Tallinnas"
ning volituste andmine Tallinna Kommunaalameti tegevusvaldkondi koordineerivale
abilinnapeale ja Tallinna Kommunaalameti juhatajale“.
Seoses Reidi tee ehitusest tingitud suuremahuliste liikluse ümbersuunamistega kesklinnas on
J. Kunderi tänava rattatee ehitus hinnangulise maksumusega 760 800 € kavandatud 2020. aastal
Tallinna Transpordiameti ettepanekute alusel korrigeeritud projektlahendust arvestades.
Vanasadama ja kesklinna vahelise liikuvuskeskkonna arendamine
729 000
Projekt „Vanasadama ja kesklinna vahelise liikuvuskeskkonna arendamine“ on investeeringute
kavasse planeeritud abikõlbliku maksumusega 10 180 705 €, millest maksimaalne
välisrahastus on 85% ehk 8 653 599 €. Linna omafinantseering on 2 530 406 € ning
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lisafinantseering projekti juhtimiskulude jm kulude katteks summas 203 913 €. Projekti
kogumaksumuseks koos projekteerimisega on kavandatud 11 387 918 €.
Välisprojektis osalemine on otsustatud Tallinna Linnavolikogu 23. veebruari 2017 otsusega
nr 16 „Osalemine Ühtekuuluvusfondi välisprojektis "Vanasadama ja kesklinna vahelise
liikuvuskeskkonna arendamine" ning volituste andmine abilinnapeale linnapea ülesannetes ja
Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhatajale ja Tallinna Kommunaalameti juhatajale“.
Projekti elluviimiseks vajaliku eeltööna korraldas Tallinna Linnaplaneerimise Amet kahes
etapis ideekonkurssi arhitektuurse eskiislahenduse koostamiseks. Esimese etapi ideekonkursi
„Tallinna peatänava ideevõistlus“ võitis võistlustöö „Kevad linnas“ ning teise etapi
ideekonkursi „Meri Peatänava äärde“ võistlustöö „Aul“.
Projekti I etapi võidutöö alusel sõlmiti ehitusprojekti koostamiseks KAVAKAVA OÜ-ga
14.12.2017 projekteerimise töövõtuleping maksumusega 1 177 560 € ja töö teostamise
tähtajaga 16 kuud (13.04.2019). 01.06.2018 toimus Tallinna Linnavalitsuses projekti
eskiislahendust tutvustav nõupidamine, mille tulemusel leiti, et täiendavalt on vajalik tellida
tänava (ristmikud + ühissõidukipeatused) liikluse simulatsioon.
Tallinna Kommunaalameti 22.10.2018 kirjaga paluti ehitusprojekti koostajal peatada kõik
lepingu täitmisega seotud tegevused, millega kaasnevad kulud, kuni linna ametid on
kooskõlastamiseks esitatud eskiislahenduse heaks kiitnud. Tallinna Transpordiameti poolt läbi
viidud riigihanke tulemusel koostas AS K-Projekt uurimistöö, mille eesmärgiks oli koostada
liiklusuuring ja simulatsioon Tallinna peatänava läbilaskevõimest ning mõjust Tallinna
Vanasadama trammiühendusele. Uurimistöö tulemustest lähtuvalt otsustati Tallinna
Linnavalitsuse teede juhtkomisjoni 26.06.2019 koosolekul, et tuleb välja töötada alternatiivne
peatänava lahendus, koostada uued projekteerimistingimused ning viia läbi uus
projekteerimistööde riigihange. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga on arutatud
võimalust tõsta peatänava rajamiseks ette nähtud vahendid ümber sadama trammi rajamiseks.
Ministeeriumi ettepanek on Rävala puiestee läbimurde rajamine trammitee asemel.
Tallinna peatänava rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamise lepingu lõpetamine poolte
kokkuleppel on käesoleval ajal menetluses.
Rakendusüksus on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.
Ülemiste terminali ja Vanasadama vaheline trammitee
808 020
Tallinna linn ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium sõlmisid 5. juulil 2019
koostöölepingu Rail Balticu Ülemiste reisijate terminali ning Tallinna Vanasadama vahelise
trammitee projekteerimise riigihanke korraldamiseks, mille eesmärk on trammitee eelprojekti
koostamine. Eelprojekt koostatakse uue trammitee rajamiseks Vanasadamast kuni Tartu
maantee ja Liivalaia tänava ristmikuni. Uus trammiühendus võib liituda olemasoleva
trammiühendusega ka enne Tartu maantee ja Liivalaia tänava ristmikku. Linna kohustus on
korraldada riigihange projekteerija leidmiseks ja sõlmida leping eduka pakkujaga.
Mustakivi tee läbimurre
600 000
Mustakivi tee (Narva mnt ja Kose tee vahelise tee) rajamise ettevalmistustega on planeeritud
alustada 2020. aastal. Enne projekteerimistingimuste väljastamist viiakse läbi tingimuste
täpsustamiseks keskkonnamõjude hindamine ja muud vajalikud uuringud. Seejärel kaalutakse
uuesti Mustakivi tee rajamise võimalikkust ning vajadusel parandatakse ja täiendatakse
projekteerimistingimuste eelnõu. Projekteerimistingimuste väljastamise järgselt on planeeritud
alustada võimalusel 2020. aastal projekteerimistöödega.
Muud objektid

21 000 000
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2020. aastal on kavandatud teostada uute teede ehitamist ning olemasolevate teede
rekonstrueerimist ja taastusremonti, samuti sildade ja viaduktide kapitaalremonti ning
projekteerimistöid kokku summas 21 000 000 €.
Suuremamahulistest töödest kavandatakse teostada Tulika tn (Paldiski mnt – Endla tn)
rekonstrueerimine, sh Paldiski mnt ja Sõle tn ristmik (ca 600 m), J. Poska tn (Vesivärava tn –
Narva mnt) (ca 700m), Tähetorni tn (Paldiski mnt – Kadaka pst) (ca 2800 m), Pikk tn
(Olevimägi – Rannamäe tee) (ca 700 m), Rannamõisa tee (Lõuka tn – Pikaliiva tn) (ca 730m)
ja Viljandi mnt (Liivametsa tee – Pärnu mnt) (ca 1000 m) rekonstrueerimine ning Pirita tee
ühistranspordiraja rajamine (ca 2100 m). Rekonstrueerimistööde käigus teostatakse
olemasoleva tänavaruumi korrastamine, millega kaasneb teekonstruktsiooni vahetus, kõnni ja
kergliiklusteede rajamine, LED-tehnoloogial töötav tänavavalgustuse rajamine. Jalakäijate
ülekäiguradadele erivalgustuse paigaldamine ning vaegnägijate liikumise hõlbustamiseks
reljeefsed kõnniteeplaatide paigaldamine. Liikluse rahustamiseks ehitatakse sõiduteele
künniseid ja teekitsendusi. Üldjuhul rajatakse tänavale sademeveekanalisatsioon ning
korrastatakse töömaale jäävad kaevud. Pika tn rekonstrueerimistööde eesmärgiks on
jalakäijatele ja jalgratturitele paremate ja ohutumate liikumisvõimaluste loomine ning tänava
ühele tasapinnale viimine Viru tn ja Harju tänava põhimõtetel.
Samuti on planeeritud teostada sildade ja viaduktide kapitaalremonti hinnangulise
maksumusega 300 000 €, sh Kõrkja tee silla rekonstrueerimise projekt ja ehitus, Kanali tee silla
ja Vesse viadukti rekonstrueerimise projekti koostamine.
Kavandatud on ka Mustamäe tee T3, „Kullo“ ühistranspordipeatuse ning Forelli tn ja
Mustakivi autobussipeatuse rajamine Laagna teele linnast väljuvale suunale ning teekünniste
rajamine. Linnaosavalitsuste esitatud ettepanekute alusel on kvartalisiseste teede ja kõnniteede
remondiks planeeritud 8 000 000 €.
2020. aastal alustatakse Varraku tn 20 parkla rajamise, Kolde pst (Sõle tn – Pelguranna tn),
Rahumäe tee (Tammsaare tee – Tervise tn), Tiskre tee, Pikk tn (Nunne tn – Olevimärgi), Kõivu
tee (Lodjapuu – Ranniku tee) ja Kerese tn rekonstrueerimise projektdokumentatsiooni
koostamisega ning Ussimäe tee, sh Priisle tee koos ristmiku, Tondi tn raudteeülesõidu
eritasandiliseks rajamise ja Mustakivi tee pikendus rajamise projekti koostamisega.
Lisaks jätkatakse Roosikrantsi tn taastusremonttöödega, Raja tn ja Koidu tn (Paldiski mnt –
Endla tn) ning Varraku silla rekonstrueerimistöödega. Roosikrantsi tänaval on planeeritud
koostöös ASiga Tallinna Vesi teostada tänava taastusremont. Tehnovõrgu valdaja planeerib
olemasolevate tehnovõrkude rekonstrueerimist ning sõidu- ja kõnniteede katete korrastamine
teostatakse linna finantseerimisel.
Raja tn (Akadeemia tee – Raja tn 15), Mäepeale tn (Raja tn – Mäealuse tn) ja Koidu tn (Paldiski
mnt – Endla tn) rekonstrueerimistööde eesmärgiks on jalakäijatele ja jalgratturitele paremate ja
ohutumate liikumisvõimaluste loomine, puuduvate kõnniteede rajamine, olemasoleva sõidutee
rekonstrueerimine,
veevarustuse
ja
kanalisatsioonisüsteemide
rekonstrueerimine,
tänavavalgustuse korrastamine ja liikluskorralduse korrigeerimine ning haljastuse
korrastamine.
Kergliiklusteede ja terviseradade rajamine

6 184 411

Tähtsamad objektid
4 424 211
Linnapiirkondade jätkusuutliku arengu meetme tegevuste eesmärkide elluviimiseks on
siseministri 3. märtsi 2015 määrusega nr 9 kinnitatud „Toetuse andmise tingimused meetmes
„Linnapiirkondade jätkusuutlik areng“. Tallinna Linnavolikogu 19. veebruari 2015
määrusega nr 4 on vastu võetud „Tallinna linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia“ ning
selle alusel on Tallinna Linnavalitsuse 10. veebruari 2016 korraldusega nr 210-k kinnitatud
Tallinna linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia tegevuskava. Projekte rahastatakse 85%
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ulatuses Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) meetme „Linnapiirkondade jätkusuutlik
areng“ tegevuse „Säästva linnalise liikuvuse ning inim- ja keskkonnasõbraliku avaliku
linnaruumi arendamine” raames.
2020. aastal on kavandatud linnapiirkondade kergliiklusteede rajamiseks kokku vahendeid
summas 4 424 411 €, millest välisrahastus on 2 771 229 € ja linnaeelarve vahendid
1 653 182 €. 2020. aastal rajatakse järgmisi kergliiklusteid:
Filtri teed Kadrioruga ja Ülemiste ühisterminaliga ühendav kergliiklustee

585 971

Välisprojektis osalemine on otsustatud Tallinna Linnavolikogu 22.03.2018 otsusega nr 36,
mille kohaselt on projekti kogumaksumuseks 1 464 927 €.
Riigihanke „Filtri teed Kadrioru ja Ülemiste ühisterminaliga ühendava kergliiklustee
põhiprojekti koostamine” (viitenumber 194473) tulemusel sõlmiti 4.04.2018 Filtri teed
Kadrioru ja Ülemiste ühisterminaliga ühendava kergliiklustee põhiprojekti koostamiseks leping
Reaalprojekt OÜ-ga täitmise tähtpäevaga 2.09.2019. Projekteerimise töövõtulepingu
kogumaksumuseks on 75 900 €. Ehitusluba on menetluses.
Projekteeritud kergliiklustee lahenduse alusel on projekti hinnanguline kogumaksumus
3 075 665 €, millest lähtuvalt on rakendusüksusele esitatud toetuse taotlus, kus projekti
abikõlblik kulu on 1 749 330 € (s.o 20% võrra suurem tegevuskavas kinnitatud abikõlblikust
kulust), sh ERF toetus on 1 486 929,60 € (85%), ja projekti elluviimise aeg on 05.11.2018 –
18.11.2020. Toetuse taotlus rahuldatakse pärast ehitushanke läbiviimist, millega täpsustub
projekti tegelik maksumus. 2020. aastal on kergliiklustee rajamiseks kavandatud 585 971 €, sh
linnaeelarve 90 328 € ja välisabi 495 643 €.
Sadamaala kergliiklustee lõigus Kalaranna tn – Reidi tee

1 333 579

Välisprojektis osalemine on otsustatud Tallinna Linnavolikogu 22.03.2018 otsusega nr 35.
Rakendusüksusele esitatud toetuse taotluse kohaselt on projekti elluviimise aeg 01.10.2019 –
30.09.2021.
Riigihanke “Sadamaala kergliiklustee lõigus Kalaranna tn kuni Reidi tee põhiprojekti
koostamine” (viitenumber 197524) tulemusel sõlmiti sadamaala kergliiklustee põhiprojekti
koostamise leping Teedeprojekt OÜ-ga 17.07.2018 maksumusega 103 020 € lepingu täitmise
tähtpäevaga 16.05.2019.
Projekteerimistingimuste, linna peaarhitekti büroo tingimuste p. 5 kohaselt tuleb Ahtri tn (Mere
pst – Reidi tee) ratta- ja kõnniteed rajada sõidutee arvelt. Projekteerimise käigus selgus, et
Tallinna Transpordiamet ei nõustu sõidutee 2+2 rajaliseks muutmisega. Ahtri tn moodustas
olulise osa projekteerimise mahust, mistõttu tuli korralda uus hange. Projekteerimise
töövõtulepingu lõpetamise kokkulepe sõlmiti 16. mail 2019 töö maksumusega 33 066 €.
Uus projekteerimise hange avaldati 25.09.2019 pakkumuste esitamise tähtajaga 7.10.2019.
Projekti elluviimiseks on 2020. aasta linnaeelarve projektis kavandatud 1 333 579 €, sh
linnaeelarve 209 123 € ja välisabi 1 124 456 €.
Vana-Kalamaja tänava rekonstrueerimine

2 504 861

Välisprojektis osalemine on otsustatud Tallinna Linnavolikogu 22.03.2018 otsusega nr 33.
Projekti elluviimise aeg on rakendusüksusele esitatud taotluse kohaselt 01.06.2020 –
31.10.2022. Projekti hinnanguline kogumaksumus on 4 345 208 €, millest abikõlbliku kulu on
2 1140 000 €, sh ERF toetus 1 819 000 € (85%).
Rekonstrueerimise aluseks on ideekonkursi võidutöö "KASVULAVA“. Tallinna
Linnavalitsuse 13.07.2018 istungi protokolliga nr 29/29 kiideti heaks Vana-Kalamaja tänava
rekonstrueerimise vähendatud mahuga alternatiiv.

253

Vana-Kalamaja tänava projekteerimise töövõtuleping sõlmiti 21.01.2019 tähtajaga 5.05.2020
ja maksumusega 225 600 €. Arhitektuurse projekti koostamine leping sõlmiti 7.03.2019
tähtajaga 10.06.2020 ja maksumusega 153 600 €.
Linna soovil valmib objekt 2021. aastal. Vana-Kalamaja tänava rekonstrueerimise eesmärgiks
on Kalamaja asumi olulisima tänava kujundamine jalakäijaid ja jalgrattureid eelistavaks ning
asumit liitvaks linnaruumiks. Projekti tulemusel rajatakse kergliiklusteed pikkusega 1,1 km.
Avalik linnaruumi maht, mis projektiga luuakse või taastatakse on 15 000 – 20 000 m2.
Projekti elluviimiseks on 2020. aasta linnaeelarve projektis kavandatud 2 504 861 €, sh
linnaeelarve 1 353 731 € ja välisabi 1 151 130 €.
Muud objektid

1 760 000

2020. aasta muude kergliiklusteede ja terviseradade rajamise raames jätkatakse olemasolevate
kergliiklusteede ühendamisega terviklikuks võrgustikuks. Jätkatakse Viljandi maantee
kergliiklustee rajamise II etapiga, mille mahus rajatakse kergliiklustee 2019. aastal rajatud
Viljandi mnt kergliiklustee raudteeviadukti ja Järvevana tee vahele. Lisaks rajatakse
Hooldekodu tee kergliiklustee, mille eesmärgiks on rajada ca 950 m eraldiseisev kergliiklustee,
mis võimaldaks kergliiklejatel liikuda alates Ussimäe teelt sõiduteest eraldatud koridoris kuni
Iru Hooldekoduni.
SA Eesti Terviserajad tellimusel on koostamisel Pärnu mnt – Viljandi mnt kergliiklustee
projekt, mille eesmärgiks on omavahel ühendada Pärnu maantee ja Viljandi maanteel olevad
kergliiklusteed ühtseks tervikuks. Kergliiklusteede ühildumisel oleks võimalik eraldiseisval
kergliiklusteel
liigelda
Viljandi
maanteelt
Rocca al Mare
rannapromenaadini.
Projektdokumentatsioonis on kavandatud jalakäijate tunnelid Männiku tee ja Liiva jaama alla.
Pärnu mnt – Viljandi mnt kergliiklustee on pikkusega ca 1,25 km.
Kakumäe tee kergliiklustee lõigus Soolahe tee kuni Kakumäe tee 249 rajamise mahtudes on
planeeritud teostada olemasoleva ca 800 m pikkuse killustikkattega tee asfalteerimine, mis
võimaldaks poolasaare tipule mugavamat ligipääsu.
Raudteealused käigutunnelid (Endla tn, Paldiski mnt,
Pääsküla raudteejaam, Kotka tn ja Tehnika tn vahel)

400 000

2020. aastal alustatakse jalakäijate ja kergliiklejate turvalisuse tõstmiseks raudteealuste käiguja kergliiklustunnelite projekteerimisega Endla tänavale, Paldiski maanteele, Pääsküla
raudteejaama ning Kotka tn ja Tehnika tn vahelisele alale.
Päikeseelektrit
kasutuselevõtt

tootvate

teekatendite

arendamine

ja

384 956

Seoses intelligentsete teesüsteemide arenguga kasvab järjest tee infrastruktuuri energianõudlus,
mille vajaduste vähemalt osaliseks katmiseks on võimalik toota elektrienergiat, kasutades seni
kasutamata ressurssi – teepinda. Eelnimetatud võimaluste kasutamiseks esitas Kommunaalamet
18.05.2018 toetuse taotluse ettevõtlusministri 28.03.2016 määruse nr 28 „Innovatsiooni
edendavate hangete toetamise tingimused“ alusel toetuse saamiseks.
Rakendusüksus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) rahuldas projekti „Päikeseelektrit
tootvate teekatendite arendamine ja kasutuselevõtt“ toetuse taotluse EASi 25.06.2018 otsusega
nr 1.1-5.1/18/771. Tallinna Linnavolikogu on projektis osalemise otsustanud 23.08.2018
otsusega nr 116. Projekti kestuseks on 24 kuud, projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev
on 01.10.2018 ja lõppkuupäev 30.09.2020.
Innovatsioonipartnerluse tulemusel sõlmiti 24.04.2019 ühispakkujatega – Tallinna
Tehnikaülikool, e-Pavement OÜ ja T-Konsult OÜ – töövõtuleping uudse tehnoloogilise
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lahenduse prototüübi loomiseks ja installeerimiseks tänavakeskkonda täitmise tähtpäevaga
30.09.2020 ja maksumusega 696 000 €.
Lepingu raames viiakse läbi rakendusuuring, mille käigus luuakse tee infrastruktuuri elemente
ja päikeseelektri tootmist ühendav tehnoloogiline lahendus, mis:
a) toodab enam elektrienergiat kui tarbib;
b) on vastupidav ilmastikutingimustele ja liikluskoormusele, suutes sulatada sadavat lund
ja jääd;
c) on vastuvõetava hinnaga ja
d) on vastupidav võimalikule vandalismile.
Projekti tulemusena installeeritakse päikeseelektrit tootva ja kasutava tee infrastruktuuri
lahendus.
Projekti kogueelarve on 775 200 €, millest 50% ehk 387 600 € kaetakse Euroopa
Regionaalarengu Fondist ja 50% ehk 387 600 € on Tallinna linna omafinantseering.
2020. aastal on kavandatud kulutusi summas 384 956 €, sh omafinantseering 192 478 € ja
välisabi 192 478 €.
Põhitänavate välisvalgustuse rekonstrueerimise I etapp (sh
2 261 461
Mustamäe)
Välisprojektis osalemine on otsustatud Tallinna Linnavolikogu 04.04.2019 otsusega nr 60.
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus on rahuldanud Ühtekuuluvusfondi projekti „Tallinna
põhitänavate välisvalgustuse rekonstrueerimise I etapp“ toetuse taotluse projekti abikõlbliku
eelarvega 3 947 367 €, millest ÜF toetus on 76% ehk 2 999 999 €. Projekti eesmärgiks on
rekonstrueerida oluline osa projektiga haaratud põhitänavate tänavavalgustusest ja saavutada
energiasääst 597 MWh aastas. Projekti tulemusel demonteeritakse amortiseerunud
betoonmastidega valgustuspaigaldised ning ehitatakse metallmastidel, kaasaegsete energiat
säästvate valgustite baasil uus tänavavalgustus. Asendatakse 1494 valgustit ja 578 masti ning
4,2 km välisvalgustusvõrgu kaabeldust.
Tänavavalgustus uuendatakse Tallinna erinevate piirkondade järgmistel põhitänavatel:
• Ehitajate tee (lõigus Ehitajate tee 114 kuni A. H. Tammsaare tee)
• A. H. Tammsaare tee (lõigus Ehitajate tee kuni Lelle tn)
• Paldiski mnt (lõigus Mõisa tn kuni Mustamäe tee)
• Kadaka tee (lõigus Akadeemia tee kuni Kadaka pst)
• Kadaka pst (lõigus Kalda tn kuni Leiva tn)
• Narva mnt (lõigus Oru tn kuni Pärnamäe tee)
• Pirita tee (lõigus Pirita tee 12 kuni Pirita sild)
• Sõle tn (lõigus Paldiski mnt kuni Kopli tn)
Projekteerimise töövõtuleping sõlmiti 8.07.2019 K-Projekt AS-iga tähtajaga 7.02.2020 ja
maksumusega 133 234 €. Projekti kestus on 01.01.2019 - 31.12.2020.
Tänavavalgustuse ehitamine ja renoveerimine, sh lasteaedade
6 660 000
territooriumide valgustamine
Püstitatud eesmärk – valgustada kõik linnale kuuluvad tänavad on täidetud, jätkuvalt vajavad
tähelepanu amortiseerunud valgustusvõrk ja/või ebapiisavalt valgustatud tänavad. Eesmärgiks
on Tallinna linna välisvalgustuse funktsionaalsuse ning esteetilisuse parendamine ning
energiasäästu suurendamine, kasutades LED-tehnoloogial põhinevaid valgusteid.
2020. aastaks kavandatud tänavavalgustuse rekonstrueerimistööde planeerimisel on lähtutud
järgmistest eesmärkidest:
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amortiseerunud, normidele ja eeskirjadele mittevastavate ülekandeliinide, puit- ja
betoonmastide ning seadmete, samuti ebaefektiivsete valgustite väljavahetamine energiat
säästvate, kaasaegsete valgustite vastu;
välisvalgustuse parendamine ebapiisavalt valgustatud aladel (tänavad, pargid, haljakud,
mänguväljakud jne);
ülekäiguradadele erivalgustuse rajamise jätkamine.

Kavandatavate tööde eesmärgiks on tagada normidekohase ja kaasaegse valgustuse
väljaehitamine ka teedeehituse objektidel – tänavatel, kus planeeritakse vaid uute ülekatete
tegemist.
Katastroofilises
seisukorras
on
mitmete
tänavate
amortiseerunud
raudbetoonpostidega tänavavalgustusvõrk (Peterburi mnt, Kadaka tee jne kokku ligikaudu
10 000 valgustimasti), mis nõuab valgustimastide uuendamist koos kaabeldusega.
Jätkatakse lasteaedade välisvalgustuse korrastamise töödega. Tööde raames rekonstrueeritakse
lasteaedade territooriumite valgustus kasutades selleks energiasääsltikke LED valgusteid.
2020. aastal on kavas korrastada 10 lasteaia territooriumi valgustus.
Aastal 2020 alustatakse tänavavalgustite vahetusega energiasäästlike LED valgustite vastu.
Hinnanguliselt vahetatakse 2020. aasta lõpuks välja 7000 valgustit.
Kokku on tänavavalgustuse ehituseks ja renoveerimiseks 2020. aastal kavandatud 6 660 000 €,
sh programmi „Turvaline ülekäigurada“ jätkamiseks 400 000 € ning valgustite vahetusele LED
valgustite vastu 4 000 000 €.
429 050
Fooriobjektide rajamine
Liikluse sujuvamaks muutmise ja liiklusohutuse parendamise eesmärgil on kavas rajada liikluse
probleemsematesse kohtadesse uusi fooriobjekte. 2020. aastal on kavas rajada fooriobjektid:
 Kuuli tn - Narva mnt;
 Kose tee - Narva mnt.
Pirita tee teeületuskohtade ohutumaks muutmine

594 640

Riigieelarvest eraldatud juhtumipõhise investeeringutoetuse abil on kavandatud Pirita tee
teeületuskohtade ohutumaks muutmine. Tööde kogumaksumus on 594 640 €, millest riigi toetus
moodustab 451 926 € ja linna omafinantseering 142 714 €.

Liikluskorraldusvahendite (elektroonilised liiklusmärgid,
foorikontrollerid, fooripead, liiklusjärelvalve seadmed) ja
kandurite uuendamine

500 000

2020. aastal on kavas liiklusohutuse suurendamise eesmärgil paigaldada ja uuendada
elektroonilisi liikluskorraldusvahendeid (elektroonilised liiklusmärgid, foorikontrollerid,
fooripead, liiklusjärelevalve seadmed). Vältimaks valgusfooride ja liiklusmärkide konsoolide,
portaalide postide kukkumist inimeste ja sõidukite peale tuleb pidevalt vahetada kõige
korrodeerunumaid konstruktsioone (kandureid).
Projekt "LUCIA - säästlike ja tarkade valgustuslahenduste
43 763
rakendamise edendamine"
Välisprojektis osalemine on otsustatud Tallinna Linnavolikogu 21. veebruari 2019 otsusega nr
30. Interreg 2014–2020 Läänemere programmi projekti kogueelarve on 2 811 732 €, millest
Tallinna linna eelarve on 193 694 €, sh välistoetus 164 640 € ja omafinantseering 29 054 €.
Projekti kestus on 21.09.2018 – 30.09.2021.
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Projektil on 10 partnerit 6-st erinevast riigist (Eesti, Läti, Soome, Taani, Rootsi, Venemaa).
Projekti eesmärgiks on jätkusuutliku, turvalise ja meeldiva linnaruumi tagamine pimedal ajal
ning innovaatiliste ja energiatõhusate valgustuslahenduste kasutuselevõtt.
Tallinna linna tegevused hõlmavad Tallinna bastioni vööndi parkide valgustuse
teemaplaneeringu koostamist (Hirvepark, Lindamäe park, Toompark, Tornide väljak,
Margareeta aed, Kanuti aed) ja Kanuti aia valgustuspaigaldise rekonstrueerimist. 2020. aastal
on kavandatud tööde teostamiseks 43 763 €, sh omafinantseering 6564 € ja välisabi 37 199 €.

4.13 Linnaplaneerimine
Geoinfosüsteemide arendamine ja soetused

239 842
60 000

Geomaatika valdkonna 2020. aasta investeeringute eesmärgiks on läbi viia
geoinfosüsteemidealaseid töid, mis tõstavad avalikkusele ja ametnikele pakutavate
ruumiandmete teenuste ja toodete kvaliteeti ning kättesaadavust läbi Tallinna planeeringute
registri tarkvaralahenduse ja Tallinna geoportaali arendustööde. Investeeringu objekti sisuks on
geoinfosüsteemidealane analüüs ja arendustöö. Tallinna planeeringute registri arendustööd on
registri tarkvara planeeringute osa täiendustööd, mis tulenevad digitaalse menetluse
juurutamisest, kasutajate vajadustest, seadusandlikest muudatustest, mis sätestavad riiklikud
nõuded kehtestatavatele planeeringutele ja digitaalsetele kaardikihtidele. Tallinna geoportaali
arendustööde eesmärk on parandada Tallinna ruumiandmete kättesaadavust avalikkuse jaoks.
Seda on kavas teha läbi senise veebikaardi asendamise ja ruumiandmete avaandmetena
allalaadimisteenuste edasiarendamise Tallinna geoportaalis. Mõlemad arendustööd teostatakse
koostöös linna IT-teenistusega.
Tallinna geomõõdistuste infosüsteem – Geoveeb

179 842

Projekt sai lõpliku rahastuse otsuse RIA peadirektori 07.02.2019 käskkirja nr 1.1-2/19-015
alusel. Projekti eesmärk on arendada linnas teostatavate geodeetiliste tööde ja andmehalduse
korraldamise ning nendega seotud protsesside jaoks geodeetiliste mõõdistuste infosüsteem.
Eesmärgiks on kasutusele võtta infosüsteem, mis kataks eelanalüüsis tuvastatud olulisemad
vajadused suurendades protsessis osalejate rahulolu. Samuti oleks uue süsteemi rakendamine
ressursside seisukohalt säästvam lahendus. Eesmärgi saavutamise (infosüsteemi valmimine ja
kasutuselevõtt) tähtaeg on 30.04.2020
Investeeringu kogumaksumus on 240 804 €. 2020. aasta tööde maht on 179 842 €, millest
152 865 € kaetakse välisrahastuse arvelt.

4.14 Linna tugiteenused

534 000

Ametiasutuste administratiivhoonete investeeringud
509 000
Suurima tööna asendatakse Vabaduse väljak 7 hoones kaks vana ja väikest lifti ühe uue ja suure
liftiga maksumusega 210 000 €. Kristiine Linnaosa Valitsuse uute ruumide sisustamiseks on
kavandatud 40 000 €. Haabersti Linnaosa Valitsuse hoonele tellitakse ehitusekspertiis ning
teostatakse remonttööd avariilise olukorra likvideerimiseks. Linnaarhiivi Tolli tn 8 hoone
arhiivihoidlasse riiulite soetamiseks ja paigaldamiseks ning Tolli tn 4 ja Tolli tn 8 hoone
vahelise elektrikaabelduse ümberehituseks kavandatakse 44 000 €. Samuti on kavandatud
võimalikud remonttööd Tallinna Perekonnaseisuameti hoones. Linna hallatavate hoonete
väiksemahulisteks renoveerimistöödeks, mida ei ole enne eelarveaasta algust võimalik ette
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näha, kavandatakse 155 000 €. Linnakantseleile antakse võimalus otsustada selle summa piires
teostada linna hallatavates hoonetes väiksemaid remonttöid.
Tallinna kinnisvararegistri arendamine
25 000
Tallinna linna omandis olevate kinnisasjade andmete koondamiseks on loodud
kinnisvararegister. Tallinna kinnisvararegistri juurutamise ja kasutamise käigus on selgunud, et
registri eesmärgipärasel rakendamisel on täiendavate arendustööde tellimiseks vaja 25 000 €,
et tõsta süsteemi kasutajamugavust, parendada funktsionaalsust ning käia kaasas riigi
infotehnoloogiliste lahenduste muudatustega (X-tee, Mobiil-ID, ID-kaart). Ühtlasi on seeläbi
tagatud valmisolek võimalikeks muudatusteks seonduvalt elektroonilisi enampakkumisi ja
linna ehitiste tsentraliseerimist toetavate lahendustega 2020. aastal.
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5. FINANTSEERIMISTEGEVUS
5.1

Ülevaade linna laenutegevusest ja linna võlakoormusest

2020. aasta eelarvesse on investeeringuprojekte planeeritud mahus 140,7 miljonit eurot, mida
on kavas osaliselt rahastada võõrfinantseerimise kaasamise teel, võttes selleks pikaajalist laenu
Euroopa Investeerimispangast või emiteerides pikaajalisi võlakirju. Kokku plaanib linn
2020. aastal uut võõrfinantseerimist kaasata kuni 35 miljonit eurot, lisaks on linnal võimalus
välja võtta ka 2019. aastaks planeeritud, kuid välja võtmata jäänud laen summas 41,8 miljonit
eurot. Tegelik võõrfinantseerimise vajadus sõltub eelarves planeeritud investeeringute
elluviimise tähtaegadest ja linna likviidsusest.
Alates 2012. aastast reguleerib kohaliku omavalitsuse üksuse laenutegevust kohaliku
omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus. Vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse
finantsjuhtimise seadusele võib kohaliku omavalitsuse üksuse ja kohaliku omavalitsuse üksuse
arvestusüksuse netovõlakoormus17 aruandeaasta lõpul ulatuda lõppenud aruandeaasta
põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude kuuekordse vaheni, kuid ei tohi ületada sama
aruandeaasta põhitegevuse tulude kogusummat. Kui põhitegevuse tulude ja põhitegevuse
kulude kuuekordne vahe on väiksem kui 60 protsenti vastava aruandeaasta põhitegevuse
tuludest, võib netovõlakoormus ulatuda kuni 60 protsendini vastava aruandeaasta põhitegevuse
tuludest.
Arvestades Tallinna linna ja tema arvestusüksuse 2020. aasta prognoositavat kulude ja tulude
vahet, võib linna ja tema arvestusüksuse netovõlakoormus ulatuda 80%-ni vastava aasta
põhitegevuse tuludest.
Arvestades 2020. aastal võetavate võlakohustustega ning asjaoluga, et linn 2019. aastaks
planeeritud laenu välja ei võta, kujuneb linna arvestuslikuks netovõlakoormuseks 2020. aasta
lõpuks 39%. Ülevaade linna võlakoormusest on toodud tabelis 5.
Tabel 5 Ülevaade linna võlakoormusest aastatel 2017 – 2019 (tuh €)
2018
täitmine

2019
eelarve

2020
eelnõu

664 253

706 181

744 134

Laenude ja võlakirjade põhiosa tagastamine
Kontsessioonilepingutest tulenevate kohustuste tasumine

18 490
643

18 490
700

19 347
763

Võlakohustuste põhiosa tagastamine kokku

19 133

19 190

20 109

1 100
3 436
4 536

4 020
3 436
7 456

4 020
3 316
7 336

23 669

26 645

27 445

3,6%

3,8%

3,7%

Laenude ja võlakirjade põhiosa jääk
Kontsessioonilepingutest tulenevate kohustuste jääk
Muud linna pikaajalised kohustused

190 164
39 569
6 366

171 675
38 869
6 000

187 328
38 106
6 000

Võlakohustused kokku

236 099

216 544

231 434

Põhitegevuse tulud

Laenude ja võlakirjade ja intressid
Kontsessioonilepingutest tulenevate kohustuste intressid
Finantskulu kokku
Kokku põhiosa ja intressid
Võlakohustuste tagastamine puhastuludesse

17

Netovõlakoormus on võlakohustuste suuruse ja likviidsete varade kogusumma vahe.
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Netovõlakoormus
Netovõlakoormuse määr põhitegevuse tuludesse

184 939

156 544

171 434

27,8%

22,2%

23,0%

Kohaliku omavalitsuse üksuse arvestusüksuse netovõlakoormust on võimalik arvutada ainult lõppenud
majandusaasta arvandmete põhjal, vastava informatsiooni leiab Rahandusministeeriumi kodulehelt veebiaadressil
http://www.fin.ee/kohalikud-omavalitsused

5.2

Ülevaade linna laenuportfellist

Linna laenuportfelli kaalutud keskmiseks tähtajaks kujuneb 2019. aasta lõpu seisuga 11,6 aastat
(arvestamata 2019. aastaks planeeritud laenu) ning kaalutud keskmiseks intressimarginaaliks
0,48%. Tallinna linnale on rahvusvahelise reitinguagentuuri Fitch poolt omistatud
krediidireiting AA-, stabiilse väljavaatega.
Tabel 6 Linna laenuportfell seisuga 05.11.2019 (tuh €)
Põhiosa
jääk
Intressibaas
31.12.2019

Laenuandja/emissiooni
korraldaja

Laen/võlakiri Algus

Nordic Investment Bank

laen

2003

2021

20 000,0

1 241,4 6-kuu Euribor

0,15

Nordea Bank Finland Plc

laen

2003

2021

10 000,0

620,7 6-kuu Euribor

0,20

Svensk Exportkredit

võlakiri

2006

2021

41 300,0

5 506,7 6-kuu Euribor

0,07

Dexia Banque

võlakiri

2007

2027

25 564,7

10 476,0 6-kuu Euribor

0,06

EIB

laen

2008

2028

31 955,0

15 136,6 3-kuu Euribor

0,13

Nordea Bank Finland Plc

võlakiri

2010

2020

13 805,0

9 860,7 3-kuu Euribor

0,58

Nordea Bank Finland Plc

võlakiri

2011

2021

13 800,0

7 996,4 3-kuu Euribor

0,58

EIB

laen

2013

2033

20 000,0

15 942,0 3-kuu Euribor

0,72

Swedbank AB

võlakiri

2013

2033

15 000,0

15 000,0

Fikseeritud

0,92

EIB

laen

2014

2034

25 000,0

20 652,2 3-kuu Euribor

0,81

Swedbank AS

võlakiri

2014

2024

28 400,0

20 285,7 3-kuu Euribor

0,59

EIB

laen

2014

2034

21 800,0

18 956,5 3-kuu Euribor

0,71

EIB

laen

2017

2037

30 000,0

30 000,0 6-kuu Euribor

0,05

Lõpp

Summa

KOKKU:

Keskmine
171 674,9 kaalutud
marginaal:

Marginaal
(%)

0,48

Eelarvelaenude põhiosa tagasimakseteks on linna 2020. aasta eelarves ettenähtud 18,5 miljonit
eurot, linna finantskuludeks on kokku planeeritud 4,02 miljonit eurot, sh 3,77 miljonit eurot
laenuintresside ja 0,25 miljonit eurot muude finantskulude tasumiseks. Linna investeeringute
finantseerimiseks võetud eelarvelaenud on üldjuhul muutuva intressimääraga kolme ja kuue
kuu Euribori baasil, millele lisandub lepingus fikseeritud riskimarginaal.

5.3

Kassalaen

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 38 lg 4 võib linn võtta
eelarve kulutuste rahastamiseks, kui eelarve tulude laekumine ja kassatagavara ei võimalda
eelarveaasta mingil perioodil eelarve kulude rahastamist, eelarveaasta kestel kassalaenu, mis
kuulub tagasimaksmisele enne eelarveaasta lõppu. Kassalaenu piirsumma ja põhitingimused
kehtestab linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul eelarve vastuvõtmisega. 2020. aastaks on
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linna eelarves ettenähtud võimalus võtta linna eelarve kassaliseks teenindamiseks kassalaenu
suurima lubatud jäägiga kuni 20 miljonit eurot.

5.4

Teenuste kontsessioonilepingud ehk avaliku ja erasektori
partnerlusprojektid

Tallinna linn on sõlminud avaliku ja erasektori partnerlusprojektide raames lepingud 20 koolija 2 lasteaiahoone renoveerimistööde teostamiseks, millest 4 kooli refinantseeris linn 2017.
aastal. Lepinguperioodi alguses seadis linn erapartnerite kasuks kinnistute hoonestusõigused.
Erapartneri kohustuseks oli 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. 2019. aasta lõpu seisuga moodustavad
eelnimetatud kohustused kokku 38,9 miljonit eurot, 2020. aasta lõpuks vähenevad kohustused
38,1 miljonit eurot.
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6. LINNA OSALUSEGA ÄRIÜHINGUD JA SIHTASUTUSED
VALDKONDADE LÕIKES
6.1

Kultuur
6.1.1

Sihtasutus Tallinna Lauluväljak

Asutamine
Sihtasutus Tallinna Lauluväljak asutati Tallinna Linnavolikogu 11. detsembri 2003 otsusega nr
367.
Eesmärk
Sihtasutuse põhieesmärk on tema halduses olevate territooriumide ja hoonete haldamine ja
majandamine, Tallinna Lauluväljaku pikaajalise arengukava elluviimine ning kultuuriürituste
korraldamine ja teenindamine Tallinna Lauluväljaku territooriumil. Oma eesmärkide
saavutamiseks töötab sihtasutus välja Tallinna Lauluväljaku arengukontseptsiooni, arendab
põhikirjaliste eesmärkide saavutamist toetavat majandustegevust, osaleb oma tegevuse
eesmärgile vastavates liitudes ja ühendustes ja taotleb eraldisi ning annetusi välismaistelt
fondidelt, organisatsioonidelt ja juriidilistelt isikutelt.
Struktuur
Sihtasutusel on 6-liikmeline nõukogu ja üks juhatuse liige.
Tallinna linna 2020. aasta eelarves planeeritud kulud
Toetus 190 000 € on kavandatud Sihtasutusele Tallinna Lauluväljak majandamiseks.
(Kultuuriameti eelarvepositsioon: toetus Sihtasutus Tallinna Lauluväljak) ja 153 500 €
lauluväljaku investeeringuteks.

6.1.2

Sihtasutus Tallinna Televisioon

Asutamine
Sihtasutus Tallinna Televisioon asutati Tallinna Linnavolikogu 28. mai 2009 otsusega nr 107.
Eesmärk
Sihtasutuse tegevuse peaeesmärgiks on kaasaegsete kommunikatsioonivahendite kaudu
kajastada mitmekülgselt ja loovalt sündmusi Tallinnas, pakkudes vaatajatele tasakaalustatud
tõepärast informatsiooni.
Struktuur
Sihtasutusel on 7-liikmeline nõukogu ja alates 1. detsembrist 1-liikmeline juhatus (varem 2liikmeline).
Tallinna linna 2020. aasta eelarves planeeritud kulud
Toetus 2 300 000 € on kavandatud Sihtasutuse Tallinna Televisioon põhikirjaliste eesmärkide
täitmiseks (Ettevõtlusameti eelarvepositsioon: toetus Sihtasutusele Tallinna Televisioon).

6.2

Noorsootöö
6.2.1

Asutamine
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Sihtasutus Õpilasmalev

Tallinna Linnavolikogu 22. märtsi 2001 otsusega nr 72 asutati Sihtasutus Homne Tallinn, mille
nimi ja põhikiri muudeti Tallinna Linnavolikogu 20. veebruari 2003 otsusega nr 39. Sihtasutuse
uueks nimeks sai Sihtasutus Õpilasmalev.
Eesmärk
Sihtasutuse Õpilasmalev eesmärkideks on kasumit mittetaotleval viisil Tallinna linna arengu
prioriteete arvestades lastele ja noortele vaba aja veetmise võimaluste loomine ning selleks
vahendite kogumine, vahendamine ja jaotamine, samuti teiste kodu- ning välismaiste
sihtasutuste ja muude mittetulundusühingute ning riiklike ja rahvusvaheliste organisatsioonide
poolt algatatud sihtasutuse eesmärke järgivates programmides osalemine.
Struktuur
Sihtasutusel on 5-liikmeline nõukogu ja üks juhatuse liige.
Tallinna linna 2020. aasta eelarves planeeritud kulud
Toetus 273 700 € on planeeritud sihtasutuse tegevuskulude osaliseks katmiseks (Spordi- ja
Noorsooameti eelarvepositsioon: toetus Sihtasutusele Õpilasmalev).

6.3

Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid
6.3.1 SA Tallinna Lastehaigla

Asutamine
SA Tallinna Lastehaigla asutati Tallinna Linnavolikogu 14. juuni 2001 otsusega nr 186 Tallinna
Lastehaigla ja Tallinna Kesklinna Lastepolikliiniku tegevuse lõpetamine ja Sihtasutuse Tallinna
Lastehaigla asutamine.
Eesmärk
SA Tallinna Lastehaigla (edaspidi: Lastehaigla) on piirkondlik haigla, mille ülesandeks on
osutada kõrgekvaliteedilist ja perekeskset eriarstiabi Põhja-Eesti (osaliselt ka Lõuna-Eesti)
lastele kõikidel laste-, kirurgiliste, ortopeediliste ja nina-kõrva-kurguhaiguste erialadel ning II
etapi abi Harju maakonna lastele.
Struktuur
Lastehaigla struktuuris on järgmised põhiüksused: pediaatriakliinik, kirurgiakliinik,
psühhiaatriakliinik (Laste Vaimse Tervise Keskus), Kesklinna Lastepolikliinik ning
diagnostika- ja tugiteenuste üksused. Sihtasutusel on 5-liikmeline nõukogu ja 3-liikmeline
juhatus.
Tallinna linna 2020. aasta eelarves planeeritud kulud
1. 2020. aastal eraldab linn sihtasutusele uimastiennetustegevuseks 32 080 €. Tegevuse
toetamise eesmärgiks on jätkusuutliku uimastisõltuvuse ravis ja rehabilitatsioonis nende
vajalike tegevuste toetamine, mis ei ole kaetud haigekassa lepinguga (Sotsiaal-ja
Tervishoiuameti eelarvepositsioon: uimastiennetustegevus SA-s Tallinna Lastehaigla).
2. Laste visiiditasu osaliseks kompenseerimiseks eriarstide külastamisel 5 eurot visiidi
kohta linna tervishoiuasutustes nähakse eelarves ette 500 000 €, sellest SA-le Tallinna
Lastehaigla orienteeruvalt 70%. Alla 2-aastased lapsed on visiiditasust vabastatud
(Sotsiaal-ja Tervishoiuameti eelarvepositsioon: laste visiiditasust vabastamine).

6.3.2 AS Ida-Tallinna Keskhaigla
Asutamine
AS Ida-Tallinna Keskhaigla asutati Tallinna Linnavolikogu 23. august 2001 otsusega nr 226
Tallinna Magdaleena Haigla, Tallinna Keskhaigla, Tallinna Hooldushaigla, Tallinna Järve
haigla, Tallinna Diagnostikakeskuse, Tallinna Tõnismäe Polikliiniku ja Tallinna Mäekalda
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Polikliiniku tegevuse lõpetamine ja Aktsiaseltsi Ida-Tallinna Keskhaigla asutamine.
Keskhaigla alustas tegevust 01.01.2002. Lisaks omandas haigla 19.01.2012 sõlmitud lepingu
alusel pankrotistunud Loksa Ravikeskus OÜ-lt kinnistu Loksal (Posti tn 29) ning kinnistu
oluliseks osaks olevas Loksa Ravikeskuse hoones asuvad seadmed ja asjad.
Eesmärk
AS Ida-Tallinna Keskhaigla eesmärgiks on olla tipptasemel tervishoiuteenuseid pakkuv
Tallinna haigla, mis on esimene valik patsiendile, koostööpartnerile ja töötajale. AS IdaTallinna Keskhaigla tegevusalad on põhikirja kohaselt eriarstiabi osutamine, tervishoiualane
teadustöö ja koolitustegevus. Ida-Tallinna Keskhaigla vastutuspiirkonnaks on eelkõige Tallinna
linn, Harjumaa ja Põhja-Eesti, kuid olulise ja kiirelt areneva haiglana pakutakse
tervishoiuteenust kõigile Eesti elanikele.
Struktuur
AS Ida-Tallinna Keskhaigla struktuurid jaotuvad oma funktsionaalsuse järgi kaheks:
meditsiinilise tegevusega seotud struktuurid (kliinikud) ja tervishoiuteenuse osutamist toetavad
tugistruktuurid. Tervishoiuteenuse osutamisega tegelevad 7 kliinikut: kirurgiakliinik,
sisekliinik, naistekliinik, diagnostikakliinik, taastusravikliinik, hooldusravikliinik, ja
silmakliinik. Sihtasutusel on 5-liikmeline nõukogu ja 4-liikmeline juhatus.
Tallinna linna 2020. aasta eelarves planeeritud kulud
1. Laste visiiditasu osaliseks kompenseerimiseks eriarstide külastamisel linna
tervishoiuasutustes nähakse eelarves ette 500 000 €, sellest AS-le Ida-Tallinna
Keskhaigla orienteeruvalt 10%. Alla 2-aastased lapsed on visiiditasust vabastatud
(Sotsiaal-ja Tervishoiuameti eelarvepositsioon: laste visiiditasust vabastamine).
2. Kodutute öömajade, varjupaikade ja supiköökide kliendid peavad kord aastas läbima
röntgenuuringu haigla kabinetis, et varaselt avastada tuberkuloosi nakatumist ja suunata
patsiendid õigeaegselt haiglaravile. 2020. aastal nähakse teenuse osutamiseks ette
4 000 € (Sotsiaal-ja Tervishoiuameti eelarvepositsioon: mitmesugused tervishoiukulud,
sh projektid ja programmid).

6.3.3 AS Lääne-Tallinna Keskhaigla
Asutamine
AS Lääne-Tallinna Keskhaigla asutati Tallinna Linnavolikogu 23. augusti 2001 otsusega nr 227
Eesti Meremeeste Haigla, Tallinna Pelgulinna Haigla, Tallinna Nõmme haigla, Tallinna
Wismari Haigla, Tallinna Merimetsa Haigla ja Tallinna Väike-Õismäe Polikliiniku tegevuse
lõpetamine ja Aktsiaseltsi Lääne-Tallinna Keskhaigla asutamine.
Eesmärk
AS Lääne-Tallinna Keskhaigla eesmärgiks on tagada asjatundlik ja tänapäevane diagnostika ja
ravi patsiendisõbralikus haiglas. Keskhaiglana on asutuse teeninduspiirkond ca
200 000 inimest, kuid teatud erialade puhul täidab haigla ka regionaalset funktsiooni
(infektsioonhaigused, günekoloogia ja sünnitusabi, nefroloogia, neuroloogia ja proktoloogia).
Struktuur
AS Lääne-Tallinna Keskhaigla struktuuriüksustena töötavad kirurgiakliinik, anestesioloogiaja intensiivravikliinik, sisekliinik (sh nefroloogiakeskus), naistekliinik (sh raseduskeskus,
perekeskus, reproduktiivmeditsiini keskus), diagnostikakliinik, nakkuskeskus, närvihaiguste
kliinik (sh Sclerosis Multiplexi keskus), psühhiaatriakeskus, hambaravikliinik, ambulatoorne
eriarstiabi ja hooldusravikliinik. Sihtasutusel on 5-liikmeline nõukogu ja 3-liikmeline juhatus.
Tallinna linna 2020. aasta eelarves planeeritud kulud
1. AS Lääne-Tallinna Keskhaigla osutab oma ravikindlustusega hõlmamata isikute
üksuses ambulatoorset esmatasandi abi. 2020. aastal nähakse teenuse osutamiseks
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2.

3.

4.

5.

orienteeruvalt ette 45 000 € (Sotsiaal-ja Tervishoiuameti eelarvepositsioon:
ravikindlustusega hõlmamata isikute ravikulud).
AS Lääne-Tallinna Keskhaigla viib oma psühhiaatriakeskuses läbi opiaatsõltlaste
metadoon-asendusravi nii pikaaegse võõrutusena aadressil Sõle tn 63 kui säilitusravina
aadressil Kopli tn 75a. 2020. aastal nähakse teenuse osutamiseks ette 207 007 €
(Sotsiaal-ja Tervishoiuameti eelarvepositsioon: mitmesugused tervishoiukulud, sh
projektid ja programmid).
Laste visiiditasu osaliseks kompenseerimiseks eriarstide külastamisel 2 eurot visiidi
kohta linna tervishoiuasutustes nähakse eelarves ette 500 000 €, sellest AS-le LääneTallinna Keskhaigla orienteeruvalt 21 000 € (Sotsiaal-ja Tervishoiuameti
eelarvepositsioon: laste visiiditasust vabastamine). Alla 2-aastased lapsed on
visiiditasust vabastatud.
AS Lääne-Tallinna Keskhaigla kinnistul aadressil Merelahe tee 4 asuvas
meditsiiniteenusega kainestuskambritega 50-kohalises arestimajas osutatakse AS
Lääne-Tallinna Keskhaigla poolt kainenemisele toodud isikutele vajalikku
meditsiinilist abi ja ööpäevaringset järelevalvet kuni 8 voodikohal. Tegevuskuludeks
tervishoiuteenuste ostmisel ja arestimaja majandamiskulude katmisel on kinnitatud
369 510 € (Sotsiaal-ja Tervishoiuameti eelarvepositsioon: kainestusmaja haldamine).
AS Lääne-Tallinna Keskhaigla osutab hooldusravikliinikus aadressil Õismäe tee 179
dementsuse sündroomiga eakatele päevahoiuteenust, mille tegevuskulude katteks on
planeeritud 32 880 € (Sotsiaal-ja Tervishoiuameti toode: eaka inimese perekonda
toetavad teenused).

6.3.4 SA Tallinna Hambapolikliinik
Asutamine
SA Tallinna Hambapolikliinik asutati Tallinna Linnavolikogu 22. jaanuari 2004 otsusega nr 16
ning on munitsipaalasutuse Tallinna Hambapolikliinik baasil moodustatud hambaraviteenuseid
osutav raviasutus.
Eesmärk
SA Tallinna Hambapolikliinik osutab nii Tallinna, selle lähiümbruse kui teiste linnade ja
maakondade elanikele ambulatoorset stomatoloogilist abi hambaravi, hambakirurgia koos
implantoloogiaga, ortodontia ja proteesimise valdkonnas, osutab esmaabi näo-lõualuude
piirkonna ägedate haigestumiste ja traumade puhul ning teostab ennetavat hambaravi.
Struktuur
SA Tallinna Hambapolikliinik struktuuriüksustena töötavad ravi-kirurgiaosakond, raviortodontia osakond, proteesiosakond ja hambatehniline laboratoorium. Sihtasutusel on 4liikmeline nõukogu ja 2-liikmeline juhatus.
Tallinna linna 2020. aasta eelarves planeeritud kulud
2020. aastal ei ole Tallinna linna eelarvest otseseid kulusid planeeritud. SA Tallinna
Hambapolikliiniku teenust kasutatakse Tšernobõli sotsiaalprogrammi raames (Sotsiaal-ja
Tervishoiuameti toode: toimetulekut soodustavad teenused).

6.3.5 Termaki Autopargi AS
Asutamine
Endine Tervishoiuministeeriumi Autopark reorganiseeriti 100%-liselt linna omandis olevaks
ettevõtteks. Termaki Autopargi AS-i põhikiri on kinnitatud Tallinna Linnavolikogu otsusega
19. augusti 1997 otsusega nr 117.
Eesmärk
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Ettevõtte põhitegevuseks on liikumispuudega inimestele transporditeenuse ja ratastoolitakso
teenuse osutamine.
Puuetega inimeste veoteenuse maht on kasvanud, pidevalt on uuendatud tehnikat ja viidud see
vastavusse eurostandarditega. 2020. aastal osutatakse transporditeenust puuetega laste vedudel
28 marsruudi alusel lasteasutustesse, sotsiaalhoolekande-, ravi- või rehabilitatsiooniasutustesse
ja tagasi ning ratastooli taksoteenust liikumispuudega täiskasvanutele sooduskaartide alusel,
mida finantseeritakse linnaeelarvest. Samuti osutatakse sõidu- ja veoautode remondi- ja
hooldusteenuseid ning teostatakse kõikide autode tehnilist ülevaatust vastavalt ARK nõuetele.
Põhitegevuse toetuseks on välja renditud ettevõtte vabad kontori- ja tööstuspinnad ning
territoorium parklateenuse osutamiseks.
Struktuur
Aktsiaseltsil on 5-liikmeline nõukogu ja 2-liikmeline juhatus.
Tallinna linna 2020. aasta eelarves planeeritud kulud
1. Liikumispuuetega
inimeste
transporditeenus
sotsiaal-,
haridus
ja
rehabilitatsiooniteenusele liinivedudel ja üksiksõitudel 2020. aastal nähakse ette
teenuse osutamiseks 1 06 376 € (Sotsiaal-ja Tervishoiuameti tootegrupp: puuetega
isikute hoolekanne, toode: sotsiaaltransporditeenus).

6.4

Ettevõtluskeskkond
6.4.1 SA Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid

Asutamine
Sihtasutus asutati Tallinna Linnavolikogu 18. mai 2006 otsusega nr 165 nime all SA Tallinna
Ettevõtlusinkubaatorid. Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 18. juuni 2009 otsusele nr 145
ühendati SA Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid SA-ga Tallinna Eluasemefond. Ühendatud
sihtasutus registreeriti äriregistris nime all Ettevõtluse Toetamise ja Krediidi Haldamise
Sihtasutus. Tallinna Linnavolikogu 03. oktoobri 2013 otsusega nr 160 muudeti nimetus SA
Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid ning kinnitati uus põhikiri.
Eesmärk
Sihtasutuse tegevuse peaeesmärgiks on alustavatele ettevõtjatele soodsate starditingimuste
loomine, ettevõtlusriskide vähendamine ja konkurentsivõime tõstmine neile vajalike toetavate
teenuste ning kaasaegse ja kvaliteetse töökeskkonna pakkumise kaudu. Inkubaatoris pakutakse
alustavatele ettevõtetele valmis büroo-töökohti, nõustamist, mentorlust ning osalemist
laialdases kontaktvõrgustikus. Loomemajanduse arenduskeskus pakub sobivaid tugiteenuseid
alustavale disainiettevõttele, sh erialased töövahendid, võimalus osaleda showruumis ning
kompetentsikoolitustel. Sihtasutuse tegevuste hulka kuulub ka eluasemete ostuks ja
rekonstrueerimiseks antud garantiidega laenude haldamine.
Struktuur
Sihtasutusel on 5-liikmeline nõukogu ja üks juhatuse liige.
Tallinna linna 2020. aasta eelarves planeeritud kulud
Tegevustoetus 635 000 € (Ettevõtlusameti eelarvepositsioon: toetus SA-le Tallinna
Ettevõtlusinkubaatorid) on ette nähtud ettevõtlusinkubaatorite (Kopli Ettevõtlusinkubaator ja
Loomeinkubaator) igapäevategevuse korraldamiseks ning põhikirjaliste eesmärkide
elluviimiseks.

6.4.2 AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus
Asutamine
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AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus (endise ärinimega Tallinna Prügila AS) asutati
1998. aastal selleaegse linna äriühingu Tallinna Jäätmekeskuse ASi poolt. Tallinna linna osalus
aktsiaseltsis on 100%.
Eesmärk
AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus asutati eesmärgiga rajada Tallinna linnale ja
Harjumaa omavalitsustele kaasaja nõuetele vastav jäätmekäitlusettevõte ja kaasaegne prügila
Jõelähtme valda.
Struktuur
Aktsiaseltsil on 8-liikmeline nõukogu ja üks juhatuse liige.
Tallinna linna 2020. aasta eelarve
Tallinna linn on planeerinud aktsiaseltsilt 2020. aastal dividenditulu 1 600 000 €.

6.5

Linnamajandus
6.5.1 Tallinna Linnahalli Aktsiaselts

Asutamine
Tallinna Linnahalli Aktsiaselts on kantud äriregistrisse 02.03.1998.
Eesmärk
Tallinna Linnahalli Aktsiaseltsi eesmärk on Tallinna Linnahallis asuvate äriruumide üürile
andmine ja üürnikele kommunaalteenuste vahendamine.
Struktuur
Aktsiaseltsil on 3-liikmeline nõukogu ja üks juhatuse liige.
Tallinna linna 2020. aasta eelarves planeeritud kulud
1. Linn annab aktsiaseltsile tema põhikirjalise eesmärgi täitmiseks tegevustoetust
522 000 € (Linnavaraameti eelarvepositsioon: toetus Tallinna Linnahalli
Aktsiaseltsile).
2. Linn annab aktsiaseltsile linnahalli hoone rekonstrueerimisega seotud eeltoiminguteks
investeeringutoetust
1 000 000 €
(investeerimisobjekt:
Tallinna
Linnahalli
rekonstrueerimine).

6.6

Linnatransport
6.6.1 Tallinna Linnatranspordi AS

Asutamine
Tallinna Linnatranspordi AS asutati Tallinna Linnavolikogu 14. juuni 2012 otsusega nr 89
Tallinna Autobussikoondise ASi ning Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise ASi ühinemise
teel.
Eesmärk
Tallinna Linnatranspordi ASi põhieesmärgiks on reisijate vedu Tallinna ühtse piletisüsteemi
liinidel.
Struktuur
Aktsiaseltsil on 7-liikmeline nõukogu ja 3-liikmeline juhatus.
Tallinna linna 2020. aasta eelarves planeeritud kulud
1. Linn annab reisijate veoks Tallinna ühtse piletisüsteemi liinidel toetusena 71 420 000 €
(toode: liinivedu). Lisaks on liiniveo kuludes ette nähtud reserv 1 600 000 €, mille arvelt
on aasta jooksul võimalik eraldada täiendavat toetust teetöödega seotud liiniveo
ümbersõitude ja asenduste katteks.
2. Linn tasub projekti „Koolibuss“ reisijate veo eest 41 672 € (Transpordiameti
eelarvepositsioon: projekt „Koolibuss“).
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Tallinna linna 2020. aasta eelarves planeeritud tulud
Tallinna Linnatranspordi AS-ilt planeerib Tallinna linn 2020. aastal saada ühistranspordi
sõidupiletite müügi vahendamise eest tasu 1 328 110 € (Transpordiameti eelarvepositsioon:
piletimüügi teenustasu).

6.7

Insenerivõrgud
6.7.1 Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve SA

Asutamine
Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve SA asutati Tallinna Linnavolikogu 21. märtsi 2002
otsusega nr 127 „Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutuse asutamisotsuse vastuvõtmine
ja põhikirja kinnitamine“.
Eesmärk
Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve SA eesmärgiks on Tallinna Linnavolikogu poolt määratud
vee-ettevõtjate tegevuse üle sõltumatu järelevalve teostamine ning hinnangute ja soovituste
koostamine.
Struktuur
Sihtasutusel on 3-liikmeline nõukogu ja üks juhatuse liige.
Tallinna linna 2020. aasta eelarves planeeritud kulud
Linn annab sihtasutusele tema põhikirjalise eesmärgi täitmiseks tegevustoetust 151 880 €
(Keskkonna- ja Kommunaalameti eelarvepositsioon: toetus Tallinna Vee-ettevõtjate
Järelevalve SA-le).

6.7.2 AS Tallinna Vesi
Asutamine
AS Tallinna Vesi asutati Tallinna Linnavolikogu 29. mai 1997 otsusega nr 68 „Tallinna
Veevarustuse ja Kanalisatsiooni Munitsipaalettevõtte ümberkujundamine”. Tallinna linna
osalus aktsiaseltsis on 34,7%.
Eesmärk
AS-i Tallinna Vesi põhieesmärk on tarbijate varustamine normatiividele vastava kvaliteediga
joogi- ja tehnilise veega ning tarbijate heit- ja sademevee ärajuhtimine ja puhastamine.
Struktuur
Aktsiaseltsil on 9-liikmeline nõukogu ja 3-liikmeline juhatus.
Tallinna linna 2020. aasta eelarves planeeritud kulud
1. Tallinna linn tasub avalikelt teedelt, tänavatelt ja väljakutelt sademe- ja drenaaživee
ning muu pinnase- ja pinnavee ühiskanalisatsiooni juhtimise ja selle puhastamise eest
3 990 126 € (Keskkonna- ja Kommunaalameti eelarvepositsioon: sademevee puhastus
(a)).
2. Tallinna linn tasub ühisveevärgil asuvatest tuletõrjehüdrantidest tulekustutusvee ja
avalikest veevõtukohtadest vee võtmise eest 267 800 € (Keskkonna- ja
Kommunaalameti eelarvepositsioon: tulekustutusvee tasud ja tuletõrjehüdrantide
hoolduskulud).
Tallinna linna 2020. aasta eelarves planeeritud tulud
AS Tallinna Vesi on äriühing, kellelt prognoosib Tallinna linn 2020. aastal saada dividenditulu.

6.8

Kommunaalmajandus ja heakord
6.8.1 AS Tallinna Soojus

Asutamine
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AS Tallinna Soojus asutati Tallinna Linnavalitsuse 15. märtsi 1996 korraldusega nr 661-k
„Munitsipaalettevõtte Linnasoojus ümberkujundamine”.
Eesmärk
AS-i Tallinna Soojus põhieesmärk on soojusenergia müük ning soojusenergia võrgu kaudu
edastamise ja jaotamise teenuse müük. Samuti soojuse tootmiseks ja jaotamiseks vajalike
süsteemide, seadmete, rajatiste ja muu vara opereerimisele teiste ettevõtjate kaasamine
lepingulisel alusel, kontroll lepingute täitmise ja varade kasutamise üle rentnike ja operaatorite
poolt. ASil Tallinna Soojus on ASiga Utilitas Tallinn (endise ärinimega Tallinna Küte)
30 aastaks sõlmitud rendi- ja operaatorleping. Rendileping sõlmiti 2001. aastal eesmärgiga
varustada Tallinna tarbijaid soojusega vastavuses kokkulepitud teenuste tasemetega. Rentnikul
on ka tootmisvõimsuste ja -võrkude arendamise kohustus.
Struktuur
Aktsiaseltsil on 5-liikmeline nõukogu ja üks juhatuse liige.
Tallinna linna 2020. aasta eelarves planeeritud tulud
AS Tallinna Soojus on äriühing, kellelt prognoosib Tallinna linn 2020. aastal saada
dividenditulu.

6.9

Linna tugiteenused
6.9.1 SA Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus

Asutamine
SA Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus asutati Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2008
otsusega nr 3. „Sihtasutuse Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus asutamisotsuse vastuvõtmine
ja põhikirja kinnitamine“
Eesmärk
Sihtasutuse eesmärgiks on Tallinna linna, Eesti ja teiste riikide omavalitsuste jaoks oluliste
arendusprojektide edendamine, uuringute ja analüüside teostamine, innovatsioonitoetuste
määramine ning koolitustegevus.
Struktuur
Sihtasutusel on 3-liikmeline nõukogu, üks juhatuse liige ja üks töötaja.
Tallinna linna 2019. aasta eelarves planeeritud kulud
2020. aastaks planeeritakse toetuseks SA-le Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus 117 000
(Linnakantselei eelarvepositsioon). SA Tallinna Arengu- ja Koolituskeskuse eesmärk on
rahvusvaheliste konverentside, ürituste ja koolitusseminaride korraldamine ning Tallinna
parimate kogemuste (sh e-lahenduste) tutvustamine nii Eesti omavalitsustele kui
rahvusvahelisel tasandil.
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7. TALLINNA INNOVAATLISTE LAHENDUSTE TEEKAART
2020. AASTA EELARVES
Tallinna innovaatiliste lahenduste teekaart on nimekiri nn suurtest ideedest, tegevustest,
rajatistest, teenustest jms, mis on Tallinna linnaruumile, elukeskkonnale, infrastruktuurile ja
elukorraldusele, kokkuvõttes – Tallinna arengule olulised.
Innovaatiliste lahenduste teekaart 2020. aasta eelarves:
1. Jalgrataste kasutamisvõimaluste arendamine
Kergliiklusteede arendamine 6 184 411 €:
- Filtri teed Kadrioruga ja Ülemiste ühisterminaliga ühendav kergliiklustee
- Sadamaala kergliiklustee lõigus Kalaranna tn – Reidi tee
- Vana-Kalamaja tänava rekonstrueerimine
- Viljandi mnt kergliiklustee II etapp (lõigus Järvevana tee – Viljandi mnt KLT raudtee
viaduktil)
- Pärnu mnt – Viljandi mnt kergliiklustee
- Kakumäe tee kergliiklustee asfalteerimine (lõigus Soolahe tee kuni Kakumäe tee 249)
- Hooldekodu tee kergliiklustee
2. Kogukondlik linnapõllumajandus
Linnapõllumajandus 140 000 €:
- Rajatakse vähemalt 10 uut kogukonnaaeda erinevates linnaosades
- Rajatakse õppepeenrad vähemalt 40 haridusasutusse
- Jätkatakse pestitsiidivaba linna rakendus- ja tegevuskava koostatamist
- Avalikkuse teadlikkuse tõstmiseks linnaaianduse võimalustest korraldatakse seminare,
töötubasid ja infopäevi
3. Nutilahendused Tallinna elanikele ja külalistele
- Jätkatakse välisrahastusega projekti „E-TICKETING – Eesti ja Soome elektrooniliste
piletisüsteemide ristkasutuse loomine“ 1 345 936 €, sellest Tallinna projekti osa 454
601 € ja Tallinna kui juhtpartneri poolt lihtpartneritele vahendatav välisabi 891 335 €
- Viiakse lõpule välisrahastusega projekt „Päikeseelektrit tootvate teekatendite
arendamine ja kasutuselevõtt“ kogumaksumusega 775 200 €, sh 2020. aasta eelarve
384 956 €
- Jätkatakse välisrahastuse toel põhitänavate välisvalgustuse rekonstrueerimise I etappi
kogumaksumusega 4 742 982 €, sh 2020. aasta eelarve 2 261 461 €
- Jätkatakse välisrahastusega projekti "LUCIA - säästlike ja tarkade valgustuslahenduste
rakendamise edendamine„ kogumaksumusega 193 694 €, sh 2020. aasta eelarve 43
763 €
4. Isesõitvate autode pilootprojekt
- Välisrahastusega projekt „SOHJOA - keskkonnasõbralikule ja isesõitvale viimase
miili ühistranspordile üleminek Läänemere regioonis“ 61 275 €
5. Kesklinna ja sadamate sidumine kõnniteede ja kergliiklusteedega
- Vanasadama ja kesklinna vahelise liikuvuskeskkonna arendamine 729 000 €
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6. Rail Balticu ja Ülemiste ühistranspordisõlme arendamine; Tallinn-Helsingi tunnel
- Rail Balticu ja Ülemiste transpordisõlme ning Tallinn-Helsingi tunneli kavandamisega
soetud ettevalmistustööd (planeeringute ja arhitektuurikonkursside real on arvestatud
kuni 250 000 €)

8. LINNAOSAKOGUDE ARVAMUSED EELARVE KOHTA
Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 22 lõige 21 sätestab, et kui linnas on
moodustatud linnaosa, esitatakse eelarve eelnõu koos seletuskirjaga arvamuse avaldamiseks
linnaosakogule.
Eelnõu esitati linnaosakogudele arvamuse kujundamiseks pärast linnavalitsuse istungil eelnõu heaks
kiitmist 31. oktoobril 2019. Linnaosa halduskogude arvamusi oodati 11. novembriks 2019.
Laekunud arvamused koondatakse kokku ja esitati 11. novembril 2019 linnavolikogule Tallinna
Linnavolikogu määruse eelnõu „Tallinna linna 2020. aasta eelarve“ seletuskirjale lisatud materjalina.
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