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AJALUGU
Üle 800 aasta vana Tallinn
2019. aasta 15. juunil tähistas Tallinn 800 aasta möödumist kirjalikust esmamainimisest 1219. aastal Henriku Liivimaa kroonikas, kus Läti Henrik kirjeldas
Taani kuninga Valdemar II ja tollaste eestimaalaste vahel toimunud Lindanise
linnuse (Toompea) lahingut.
1248. aasta 15. mail annetas Taani kuningas Erik IV Adraraha Tallinnale
Lübecki õiguse, millega liideti Tallinn keskaegsete Saksa kaubalinnadega
ühisesse õigusruumi.

Tallinn on kõige paremini säilinud
keskaegne linn Põhja-Euroopas.
Tallinna vanalinn kuulub UNESCO
maailmapärandi nimekirja.

Koostanud Tallinna Ettevõtlusamet
Kujundanud Disainikorp
Pildistanud Renee Altrov, Martin Dremljuga, E-Residency, Aivo Kallas,
Kaupo Kalda, Egert Kamenik, Jüri Kartul, Peti Kollanyi/Bloomberg,
Vahur Lõhmus, Siim Lõvi, Arhitektuuribüroo Pluss, Jaanus Ree, Kristi Sits,
Sven Tupits, TalTech Mektory, Toomas Tuul
Trükkinud Joon
Toimetanud Luisa Tõlkebüroo
Välja antud 2020. aasta augustis

TALLINN
Asukoht

59° 26’ põhjalaiust ja
24° 46’ idapikkust

Pindala

159,37 km²

EESTI

45 227 km²

Saared
Aegna (3,01 km²)
		

2222 meresaart, neist 318 üle 1 hektari.
Suurimad Saaremaa, Hiiumaa, Muhu

Järved

Harku (1,6 km²) ja
Ülemiste (9,4 km²)

Ligikaudu 1200 järve ja veehoidlat

Merepiir

49 km

3780 km

Maismaapiir

58 km

645 km

Rahvaarv

443 926 (01.01.2020)

1 328 360 (01.01.2020)

Asustustihedus 2785 in/km²

29,8 in/km²

Riigikeel

Rahaühik

eesti keel

euro (€)

Keskmine õhutemperatuur juulis +16 °C (2019); veebruaris +2 °C (2020)

● Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO)
liige alates 13. novembrist 1999;
● NATO liikmesriik alates 29. märtsist 2004;
● Euroopa Liidu liikmesriik alates maist 2004;
● Schengeni viisaruumis alates 21. detsembrist 2007;
● Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD)
liige alates 9. detsembrist 2010;
● 2014. aasta detsembris loodud koostöövõrgustiku
Digital-5 üks asutajariikidest.
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Tallinn rahvusvaheliste organisatsioonide liikmena (2020)
ASCE

Euroopa Ajalooliste Kalmistute Assotsiatsioon

Baltic Metropoles Läänemere Piirkonna Metropolide Koostöövõrgustik
CNV

Euroopa kodanikukaitse ja kriisireguleerimise võrgustik

EACTV

Euroopa Linnatelevisioonide Assotsiatsioon

ECAD

Euroopa Linnad Uimastite Vastu

ECM

Euroopa Linnaturunduse Liit

EUROCITIES

Euroopa suurlinnade võrgustik

HANSA

Hansaliikumine

ICA

Rahvusvaheline Arhiivide Nõukogu

ICF

Intelligentsete Kogukondade Liit

IMPACTS

Rahvusvaheline Euroopa ja Põhja-Ameerika pea- ja suurlinnade
võrgustik linnaliikuvuse ja transpordipoliitika küsimustes

InterCity Youth

Euroopa linnade noorsooametite võrgustik

LUCI

Rahvusvaheline Linnavalgustuse Liit

POLIS

Euroopa Linnade ja Regioonide Transpordi Võrgustik

Strasbourgi klubi Euroopa suurlinnade ja piirkonnakeskuste linnapeade
mitteformaalne ühendus
UBC

Läänemere Linnade Liit

WTCF

Rahvusvaheline turismilinnade võrgustik
(World Tourism Cities Federation)

Krediidireitingud (2020)
TALLINN (07.04.2020)

EESTI

Fitch Ratings AA-/stabiilne

Fitch Ratings AA-/stabiilne (27.03.2020)

		

Standard & Poor’s AA-/positiivne (28.02.2020)

		

Moody’s A1/stabiilne (10.05.2019)

Rahvusvaheline reisijuhtide kirjastaja Lonely Planet
aastal 2018: Tallinn – linn, mis paistab silma parima
hinna ja kvaliteedi suhte poolest ning mida tasub
kindlasti külastada.

Krediidiasutused (2020)
EESTI

VÄLISRIIKIDE FILIAALID

AS Inbank

AS Citadele banka Eesti filiaal

AS LHV Pank

Folkefinans AS Eesti filiaal

AS SEB Pank

Nordea Bank Abp Eesti filiaal

AS TBB pank

OP Corporate Bank plc Eesti filiaal

Bigbank AS

Svenska Handelsbanken AB Eesti filiaal

Coop Pank AS

TF Bank AB (publ.) Eesti filiaal

Holm Bank AS
Luminor Bank AS
Swedbank AS
ALLIKAS: Finantsinspektsioon
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KONKURENTSIVÕIME
1. koht:

idufirmade suhtes sõbralikkuse indeks 2018 (Index Venture)

1. koht:

ettevõtlus 2017 (Maailma Majandusfoorum)

1. koht:

e-tervise indeks (Bertelsmann Foundation)

1. koht:

Tallinna targa linna lahendused on Euroopa parimad 		
(Emerging Europe Awards)

2. koht:

internetivabadus 2019 (Freedom House)

2. koht:

OECD Tallinn – kõige efektiivsem linn digimenetluses

3. koht:

uuenduslikkus koroonaviiruse ajal – riikide järjestus USA ja Kanada järel

35. koht:

IMD rahvusvaheline konkurentsivõime reiting 2019 (63 riiki)

7. koht:

Tallinn – maailma ühe suurima tehnoloogiakonverentsi Web Summit 		
raames Euroopa innovatsioonipealinna konkursi üks parimaid

7. koht:

aasta intelligentseim kogukond 2020, Intelligentsete Kogukondade Liit 		
(The Intelligent Community Forum, ICF)

14. koht:

pressivabaduse indeks 2020, Piirideta Ajakirjanikud
(Reporters Without Borders, RSF; 180 riiki)

15. koht:

The Heritage Foundationi rahvusvaheline majandusvabaduse
indeks 2019 (180 riiki)

16. koht:

Maailmapanga äritegevuse lihtsuse indeks 2019 (190 riiki)

18. koht:

rahvusvaheline korruptsioonitajumise indeks 2019 (180 riiki)

18. koht:

European Digital City Index Tallinnale

20. koht:

uuenduslikkus koroonaviiruse ajal – linnade järjestus

27. koht:

Šveitsi äriülikooli IMD koostatud talentide hoidmise ja meelitamise 		
edetabel 2019 (IMD World Talent Ranking 2019; 63 riiki)

29. koht:

IMD digitaalse arengutaseme indeks 2019 (63 riiki)

30. koht:

ÜRO rahvusvaheline inimarengu indeks 2019 (189 riiki)

31. koht:

WEFi globaalne konkurentsivõime reiting 2019 (141 riiki)
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Täpsem ettevõtlusteave:
• ettevõtlusega alustamine:
www.eesti.ee, www.eas.ee,
www.investinestonia.com,
ettevotja.tallinn.ee;
• ettevõtlustoetused:
www.eas.ee, www.rtk.ee,
ettevõtja.tallinn.ee;
• e-residentsus:
https://e-resident.gov.ee.

ETTEVÕTLUS
Eesti majanduskasvu nurgakivid on ettevõtlus ja eksport. Riik aitab oluliselt
kaasa atraktiivse ärikeskkonna loomisele, vähendades bürokraatiat ning
soodustades keskkonda, kus äri tegemine on lihtne, aga samas plokiahelatehnoloogia abil turvatud. Kõike – alates ettevõtte asutamisest ja maksude
deklareerimisest kuni aruannete esitamiseni – saab tänu e-riigi lahendustele teha kodust lahkumata. Äri kasvab seal, kus see on lihtne. Seepärast
kuulub Eesti juhtivate riikide hulka, kus on enim idufirmasid inimese kohta.

Ettevõtte asutamine vaid mõne tunniga
Ettevõtte asutamiseks kulub umbes kolm tundi, rekordaeg on 18 minutit (tegemist on aastaid püsinud maailmarekordiga; praegu on esikohal
Omaan, ent seda tänu Eesti IT-ettevõtete abile). 95% inimestest eelistab
asutada ettevõtte internetis. Kuna 99,8% pangatoimingutest toimub
samuti internetis, on ettevõtte juhtimine Eestis lihtne.

Maksude esitamine täielikult automatiseeritud
Projekti „Reporting 3.0“ eesmärk on vähendada ettevõtete riigiasutustele
andmete edastamise kohustusest tulenevat koormat. Valmimise lõppjärgus
on uus e-maksuameti ja e-tolli portaal, kus andmevahetus ettevõtete ja
maksuhalduri vahel hakkab toimuma automaatselt, vajades vaid juurdepääsuluba vajalikele andmetele. Projekt säästab väärtuslikku aega ja raha,
võimaldades ettevõtetel tõhusamalt töötada ning kasvule keskenduda.

Nutikas spetsialiseerumine
Ettevõtluse arendamisel keskendub Tallinn nutika spetsialiseerumise põhivaldkondadele ehk tegevusaladele, mille panus piirkonna arengusse on
oluline, mille tootlikkus ja turg kasvab kiiresti ning mille areng avaldab teistele majandusvaldkondadele tugevat mõju. Need valdkonnad on: küberturvalisus, robootika, nutikad tekstiilid, personaalmeditsiin, digiretseptid,
geneetikauuringud ja e-tervis.
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Muretu maksusüsteem
95% maksudeklaratsioonidest täidetakse internetis – selleks kulub vaid
kolm minutit.

Tööstuse digiteerimine
● e-ehituse platvorm
● Industry 4.0
● nutikas energia
● majandus reaalajas (e-arved, e-kviitungid, e-aruanded)

Tallinn on ettevõtluseks avatud
Tallinn on Eesti olulisim finants- ja ärikeskus. Pealinna ja selle ümbrusesse
on koondunud peaaegu pool Eesti ettevõtetest ning Tallinnas luuakse üle
50% Eesti sisemajanduse kogutoodangust. Tallinn on tuntud ka tehnoloogiapõhise ettevõtluse keskkonnana, pakkudes tegutsemispaika rahvusvaheliste
ettevõtete arenduskeskustele ja idufirmadele.
Linna ettevõtlus- ja majanduskeskkonna arengut edendab kohalikul tasandil
Tallinna Ettevõtlusamet.

Tallinnas registreeritud ettevõtted põhitegevusalade kaupa
(01.01.2020)

TEGEVUSVALDKOND

KOKKU

ÄRIÜHING

FIE

Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus

20 141

19 443

698

Hulgi- ja jaemüük; mootorsõidukite ja
mootorrataste remont

15 957

15 272

685

Haldus- ja abitegevused

12 223

12 091

132

Info ja side

10 797

10 607

190

Kinnisvaraalane tegevus

9288

9032

256

Muud teenindavad tegevused

7947

6902

1045

Ehitus

5540

5387

153

Finants- ja kindlustustegevus

5764

5741

23

Veondus ja laondus

4846

3489

1357

Kunst, meelelahutus ja vaba aeg

5058

4252

806

Töötlev tööstus

3375

3146

229

Majutus ja toitlustus

2279

2235

44

Haridus

2269

2017

252

Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne

1438

1319

119

Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük

585

468

117

Elektrienergia, gaasi, auru ja
konditsioneeritud õhuga varustamine

236

236

Tegevusala määramata

101

53

48

Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus

115

109

6

Mäetööstus

42

42

KOKKU

108 001 ↑

101 841 ↑ 6160 ↓
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Tallinnas registreeritud
ettevõtted omaniku järgi

80,94%

(01.01.2020)

0,01%

0,01%

Riik 21

0,01%

Algteave
puudulik 3

0,01%

Kohalik
omavalitsus 9

0,01%

19,03%

0,01%

80,94% Eesti eraõiguslik isik 87 414 ↑
19,03% Välismaa eraõiguslik isik 20 554 ↑
KOKKU 108 001

Töötajate arv Tallinnas aktiivselt
tegutsevates äriühingutes
(2018. majandusaasta aruande põhjal)
58,8%

0 töötajat 38 047 		

36,8%

1–10 töötajat 23 786			

3,6%

11–50 töötajat 2315			

0,7%

51–250 töötajat 451			

0,1%

üle 250 100			

58,8%

KOKKU 64 699				

0,1%

0,7%

3,6%

36,8%

ALLIKAS: Registrite ja Infosüsteemide Keskus

Tallinnas on koha leidnud traditsioonilised ettevõtlusüritused:
(NB! Uuri, kas üritus sel hooajal toimub!)
● Junior Achievementi Eesti õpilasfirmade laat (märts): www.ja.ee;
● „Ajujaht“ (aprill): www.ajujaht.ee;
● MELTi innovatsioonifoorum (aprill): https://melt.ee/;
● „Latitude 59“ (mai): www.latitude59.ee;
● Tallinn Marketing Week (mai): www.tallinnmarketingweek.com;
● Tallinn Music Weeki muusikatööstuskonverents (august):
https://tmw.ee/conference/;
● Tallinna ettevõtluspäev (oktoober): www.ettevotluspaev.tallinn.ee;
● Rahvusvaheline robotivõistlus „Robotex“ (november):
https://robotex.international/;
● PÖFFi filmitööstuskonverents (november):
https://industrytallinn.com/.
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ETTEVÕTLUSE
TUGISTRUKTUURID
Tallinna Tööstuspargid
AS Tallinna Tööstuspargid on Tallinna äriühing, mille eesmärk on pakkuda
soodsaid tingimusi tööstusliku tootmise arendamiseks ja luua uusi töökohti.
Ettevõte on välja ehitanud kompleksse taristu koos vajalike teede, tänavavalgustuse ning kõigi oluliste kommunikatsioonidega, kuhu ettevõtja saab
tootmis- või ärihoonet ehitama hakata. www.ltp.ee
TALLINNA TÖÖSTUSPARKIDE EELISED:
● tööstuspargid asuvad logistiliselt soodsas paigas, Peterburi tee ja
Tallinna ringtee liiklussõlme lähedal;
● Tallinna kesklinn, lennujaam ja põhimaanteed jäävad kümneminutilise
sõidu kaugusele;
● Muuga sadam asub 20-minutilise autoteekonna kaugusel;
● tänu suure elamurajooni lähedusele on ümbruses piisavalt tööjõudu.
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VALMINUD TARISTUD:
● Tondiraba tööstuspark (22,5 ha; kõik kinnistud müüdud);
● Betooni tööstuspark (3,6 ha; kaks kinnistut pakkumisel);
● Suur-Sõjamäe tööstuspark (6,4 ha; kaks kinnistut pakkumisel).

Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid
SA Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid on ettevõtluskeskus, mille alla kuuluvad
Tallinna Loomeinkubaator ja Tallinn Design House. Sihtasutus on tegutsenud
alates 2006. aastast ning aidanud kaasa üle 400 ettevõtte jätkusuutlikule arengule. Loomeinkubaatori programmis osaleb igal aastal 50 ettevõtet
tehnoloogiaga tegelevatest idufirmadest tootvate disaineriteni. Tallinn Design
House’s on esindatud üle 100 Eesti disainimärgi. inkubaator.tallinn.ee
INKUBATSIOON PAKUB:
● kuni 24-kuulist arenguprogrammi;
● personaalset konsultatsiooniteenust;

● toetusi ettevõtete ekspordivõimekuse kasvuks;

● 30 professionaalset ärimentorit;

● koostöövõimalusi rahvusvaheliste
projektide raames;

● regulaarseid sündmusi, seminare,
ühistegevusi;

● alates 10 m² suuruseid kontori-,
ateljee- ja stuudiopindu.
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Tallinna Teaduspark Tehnopol
Teadus- ja ärilinnaku Tehnopol eesmärk on aidata kaasa maailmatasemel
tehnoloogiaettevõtete tekkele ja kasvule Eestis ning toetada nende laienemist välisturgudele. Tehnopol pakub lahendusi ärikinnisvarast kuni terviklike
äriarendusteenusteni. Tehnopoli visioon on muuta tehnoloogia abil Eesti
majandus kestlikuks. www.tehnopol.ee
TEHNOPOL PAKUB LAHENDUSI IGAS KASVUFAASIS ETTEVÕTETELE:
●
●
●
●

prototüüpimise rahastu Prototron (algfaasis iduettevõtetele);
Tehnopol Startup Inkubaator (iduettevõtete investorvalmiks kasvamine);
äriteenused tootearenduseks ja ekspordiks (kasvuettevõtete arenguks);
innovatsiooniprogramm suurettevõtetele (suurettevõtete innovatsiooniks).

PÕHIVALDKONNAD:

TEHNOPOL ARVUDES:

● tark linn;

● üle 200 pargis tegutseva
ettevõtte;

● rohetehnoloogia;
● tervisetehnoloogia;
● teadmismahukad tehnoloogialahendused (sh kosmos).

TUNTUMAD ÄRILINNAKU
ETTEVÕTTED:
Starship (www.starship.xyz)
Microsoft ja Skype
(www.microsoft.com/et-ee/)
Cybernetica (cyber.ee)
Bikeep (bikeep.com)
Defendec (www.defendec.com)
Toggl (toggl.com)

● üle 160 teenuseid kasutava ettevõtte;
● üle 45 iduettevõtte Tehnopol
Startup Inkubaatoris;
● üle 230 Tehnopol Startup Inkubaatori
programmi läbinud ettevõtte;
● üle 4000 töötaja linnakus;
● ettevõtete käive 1,4 miljardit;
● ettevõtete eksport 300 miljonit;
● 11 000 tudengit ja 1300 teadlast
vahetus läheduses;
● 55 000 m² üüritavat kontori- ja
laboripinda;
● 16 konverentsi- ja koosolekuruumi;
● kaks teadus-arenduskeskust;
● kaks laborit.

Tallinna Tehnikaülikooli linnak
Tallinna Tehnikaülikool (TalTech) on Eesti ja Baltimaade ainus ülikool, kus
kogu tudengielu on mugavalt ühte linnakusse koondunud. TalTechis arendatakse maailmas esimest piiriülese targa linna tippkeskust, mis keskendub
viiele valdkonnale: andmed, valitsemine, transport, energia- ja tehiskeskkonnad ning targa linnaruumi ja teenuste praktiline arendus. Tippkeskus
võimendab Eesti e-riigi ja Euroopa digitaalse ühisturu arengut ning tugevdab
ülikoolide ja ettevõtete teadus- ja innovatsioonikoostööd. TalTech on ka
tudengite, teadlaste ja ettevõtjate loodud isesõitva sõiduki sünnikodu. Tehnikaülikooli territooriumi kogupindala on 55,5 hektarit ja seal asub 72 hoonet.
Linnakust on kesklinna 7, lennujaama 9 ja sadamasse 8 km. www.taltech.ee
TalTechi innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory on rahvusvaheline
innovatsiooni ökosüsteem ning uuendusliku ettevõtluse toetaja. Mektorys
tegutsevad ettevõtjad, teadlased ja üliõpilased. See on paik, kuhu ettevõtja
saab tulla alati, kui ta vajab tootearendusprobleemi lahendamiseks ülikooli
abi. Mektorys toetatakse TalTechi uurimisrühmade koostööd ettevõtetega
ning tudengite ettevõtlikkust ja nende alustavaid idufirmasid. Mektory üks
eesmärke on edendada rahvusvahelisi ettevõtlussuhteid. Keskust külastab
aastas keskmiselt 50 000 inimest Eestist ja välismaalt.

MEKTORYS ASUVAD:
● interaktiivsete multimeedialahendustega
TalTechi demokeskus;
● koostööala, testimise ja prototüüpimise
keskus tudengitele;
● modernne tipptehnoloogiaga varustatud
konverentsisaal;
● XR keskus: – virtuaal- ja liitreaalsuse
tehnoloogiale spetsialiseerunud keskus.

Ülemiste City – tark linn
Ülemiste City on Baltimaade suurim ja kõige kiiremini arenev ärilinnak, mis
asub kompaktselt 36 hektari suurusel maa-alal Tallinna lennujaama kõrval.
Linnaku ettevõtetele ja töötajatele pakutavad teenused aitavad kaasa igapäevatoimetuste sujumisele. Ettevõtted saavad tutvustada oma teenuseid,
korraldada kohtumisi ja ühisüritusi ning luua uusi edasiviivaid kontakte. Siin
asub ka Eesti Rahvusvaheline Maja.
Kolmandikku linnakust arendab Technopolis Ülemiste AS, millest 51% kuulub
ärikinnisvara- ja tugiteenuseid pakkuvale Soome börsifirmale Technopolis
Plc. Kaht kolmandikku linnakust arendab Mainor Ülemiste AS.
http://ulemistecity.ee

Ülemiste City arvudes:

Linnakus asuvad:

● üle 400 ettevõtte

● eesti-, inglis- ja prantsuskeelne

● 120 000 m² büroopinda
● 10 000 töötajat
● 3000 parkimiskohta

Linnaku tuntuimad
ettevõtted:
● Playtech Estonia

(www.playtech.ee);
● Kühne + Nagel

lasteaed;
● Eesti ja rahvusvaheline kool;
● pere- ja hambaarstid;
● autorendid ja -pesulad;
● basseiniga spordiklubi;
● kuue rannavõrkpalliplatsiga

Beach House;
● kohvikud, restoranid;
● toidupood.

(ee.kuehne-nagel.com);
● Nortal (www.nortal.com);
● Helmes (www.helmes.ee);
● ABB (abb.com/ee).

Linnakusse toovad linnaliinibussid nr 7, 15, 45, 49 ja 65 ning tramm nr 4.
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TALLINN JA IDUFIRMAD
Idufirmade kogukond on Tallinnas kasvanud kiiresti juba 15 aastat järjest.
See ei ole juhus, et Euroopa linnade hulgas on Tallinnas idufirmade arv elaniku kohta üks suurimaid. Eesti inimesed on ettevõtlikud ja uuendusmeelsed
ning valitsus toetab tehnoloogia arengut ja väikeettevõtlust. Ei leidu põhjust,
miks mitte Eestis idufirmat asutada – äritegevus on lihtne, kogukond toetav
ja teenused taskukohased ning abistavad (vaata näiteks e-residentsuse võimalust). Selle saavutamiseks on kulunud 15 aastat, mille jooksul on kaasatud
1,3 miljardi euro väärtuses kapitali; keskmine tehingu suurus on kolm miljonit
eurot ja Tallinnas on asutatud 700 idufirmat (Eestis 1000). See on tõepoolest
Euroopa idufirmade paradiis.

Eesti idufirmadest tööandjate esikümme

+19%

2018. aasta töötajate arv
2019. aasta töötajate arv

+88%

+22%
+370%

+55%

+61%

+172% –22%

Investeeringute graafik (2019, allikas #EstonianMafia)
● 75 tehingut
● 300 miljonit eurot investeeringuid idufirmadesse
● 24,5 miljoni euro väärtuses kapitali Eesti investoritelt
Ökosüsteem ja esiletõstmist väärivad nimed:
Startup Estonia, EstBAN, Tallinna Teaduspark Tehnopol, Prototron

2020. aastal eestlaste üleskutsutud „The Global
Hack“ – loodi, et leida kiired lahendused võitluseks
Covid-19-ga ja pakkuda välja uusi ärimudeleid.
theglobalhack.com

+53%
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INFO- JA
KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA
● ANDMEVAHETUSKIHT X-TEE on tehniline ja organisatsiooniline
lahendus, mis võimaldab turvalist ning tõestusväärtust tagavat internetipõhist andmevahetust riigiasutuste vahel ja erasektoriga. Teabe vahetamiseks
kirjeldab üks X-tee liige jagatavad andmed ning kõik teised liikmed saavad
kokkuleppe alusel seda teavet kasutada. Tänu X-teele suhtlevad organisatsioonide infosüsteemid omavahel otse ja reaalajas – nii ei pea näiteks
kodanik või ettevõtja ühelt organisatsioonilt saadud andmeid (tõendit, luba,
litsentsi vms) ise teisele organisatsioonile esitama. X-tee võimaldab märkimisväärselt vähendada halduskoormust nii riigi sees kui ka rahvusvaheliselt.
www.ria.ee/x-tee

ANDMEKOGU

REGISTER
X TEE

TE
E

E
TE

X

ERP

X

KESKNE
TOORING
VALVE

TUGI

ETTEVÕTE

LIIKMETE
TEENUSTE
HALDUS

AVALIK
INTERNET

X TE
E

E
X TE

RIMINE

AJATEMBELDAJA

EE
XT

XT

EE

MAKSUAMET

SEERIJA

PANK

PORTAAL

● M-MAKSE võimaldab mobiiltelefoniga tasuda mitmesuguste toodete ja
teenuste eest.
● MTASKU on digitaalne rahakott, milles saab mugavalt hoida ja kasutada
kõiki igapäevatoiminguteks vajalikke panga- ja kliendikaarte: maksta, nautida kliendisoodustusi, valideerida sõiduõigust ja palju muud. www.mtasku.ee
● MOBIIL-ID võimaldab mobiiltelefoni vahendusel turvaliselt tõendada oma
isikut, näiteks logida internetipanka ja digiallkirjastada dokumente. Mobiil-ID
teenus on ID-kaardi analoog mobiiltelefonis. http://mobiil.id.ee
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● E-ÄRIREGISTER võimaldab päringuid ettevõtte majandusaruannete
ja omanike kohta. Eesti ärikeskkond on tänu sellele läbipaistev ja usaldusväärne. www.rik.ee
● E-ÄRIREGISTRI ETTEVÕTJAPORTAAL võimaldab esitada avaldusi uue
ettevõtte registreerimiseks, registriandmete muutmiseks, ettevõtte likvideerimiseks ja registrist kustutamiseks. Eestis asutatakse 95% ettevõtetest
e-äriregistri ettevõtjaportaali kaudu. Registrit saavad kasutada ka e-residendid ID-kaardiga. www.rik.ee/ettevotjaportaal
● E-KOOL on koolihaldussüsteem, mis ühendab kodu, kooli ja omavalitsust.
See hõlmab Eestis 95% õpilastest ja 85% kõigist koolidest. www.ekool.eu
● E-MAKSUAMETI JA E-TOLLI kaudu on võimalik teha tollitoiminguid ning
olla kursis oma maksuasjadega. www.emta.ee
● E-KINNISTUSRAAMAT on veebirakendus, mis sisaldab katastriteavet
ning infot kõigi kinnisvara puudutavate omandisuhete kohta. Rakenduse abil
on võimalik saada konkreetse kinnistu kohta täisülevaade alates aadressist,
piirkonnast, maa otstarbest, koormatistest ja piirangutest kuni kasutusõiguse, kõikide märgete ja hüpoteekide kohta. www.rik.ee/kinnistuportaal
● E-TERVISE INFOSÜSTEEM koondab terviseandmeid nii arsti kui ka
patsiendi jaoks. Patsient saab ülevaate oma terviseloost, st tutvuda visiite,
uuringuid, diagnoose puudutavate andmetega, broneerida arsti vastuvõtuaegu ja maksta visiiditasu. Meedikud saavad üksteisele vahendada ravi käigus selgunud andmeid, vaadata röntgeniülesvõtteid ja muid piltdiagnostika
tulemusi ning väljastada elektroonilisi ravimiretsepte. Delikaatseid isikuandmeid sisaldava tervise infosüsteemi arenduses on tähtsal kohal turvalisus:
inimesel on võimalus kontrollida, kes on tema terviseandmeid vaadanud, sest
igast andmevaatamisest jääb jälg. www.digilugu.ee, www.etervis.ee
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E-residentsus:
esimene omataoline maailmas
Eesti on maailmas esimene riik, kes pakub e-residentsust. E-residentsus
on riigi väljastatud digitaalne ID, mis on kättesaadav kõikidele inimestele
üle kogu maailma. E-residentsus annab igale maailmakodanikule võimaluse
asutada internetis rahvusvahelise ELi ettevõtte ning juhtida seda interneti
teel oma füüsilisest asukohast olenemata. Seni on e-residentsust taotlenud
53 000 inimest 167 riigist. e-resident.gov.ee
2019. aastal lõid e-residendid Eestis rekordiliselt 4275 ettevõtet, mis moodustab kuuendiku kõigist 2019. aastal Eestisse
registreeritud ettevõtetest. Alates e-residentsuse programmi
käivitamisest 2014. aasta detsembris on e-residendid kokku
asutanud Eesti majandusruumi ligi 12 000 uut ettevõtet.

E-residentsus võimaldab:
● asutada interneti kaudu ettevõtte vähem kui päevaga;
● juhtida oma ettevõtet interneti teel asukohast olenemata;
● taotleda digitaalselt ettevõtte pangakonto avamist;
● pääseda ligi rahvusvahelistele makseteenuste pakkujatele;
● allkirjastada ja edastada dokumente digitaalselt;
● deklareerida Eesti makse interneti kaudu.

Kuidas saada e-residendiks?
1. samm: taotlus internetis e-resident.gov.ee.
2. samm: kinnitus e-posti teel pärast taustakontrolli läbimist.
3. samm: digitaalne ID-kaart sobivast Eesti välisteenindusest.
4. samm: pakutavad e-teenused e-residentsuse platvormil
on kasutamiseks avatud.

167

Riigis
Üle
Üle

53 000

e-residendi

6600

e-residendi
ettevõtte
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Eesti Rahvusvaheline Maja
Eesti Rahvusvaheline Maja (IHE) on Eestis viibivatele välismaalastele loodud keskus, mis pakub tasuta kõiki vajalikke teenuseid riigiga suhtlemiseks,
nõustamiseks ja võrgustiku loomiseks eesmärgiga muuta Eestisse kolimine
ja sisseelamine hõlpsaks ja murevabaks. IHE toob ühe katuse alla paljud
teenusepakkujad, sealhulgas Politsei- ja Piirivalveameti, Tallinna linna, Integratsiooni Sihtasutuse, Eesti Töötukassa ja Work in Estonia, aidata Eestisse
kolijal ja tema pereliikmetel leida teavet vajalike dokumentide, äri alustamise,
karjääri edendamise, tervishoiu, keeleõppe ja muu olulise kohta.
Majas korraldatakse ka eriüritusi sotsiaalse võrgustiku loomiseks, samuti
võib leida sealt tööpakkumisi.

Teenused ja koostööpartneid

Tallinn

Siseministeerium

Maksu- ja Tolliamet

EAS

Mainor AS

Integratsiooni
Sihtasutus

Politsei- ja
Piirivalveamet

Töötukassa

Abikaasade
võrgustik

Kultuuriüritused

Kultuur
ja keel

Karjäärinõustamine

Eluase
Rändealane
konsultatsioon

Isikukood
Elukoha
registreerimine

Kool
Lasteaed

Kohanemisprogrammi
koolitused

Perearst

Professionaalne
võrgustik

Erateenused

Eesti Rahvusvaheline Maja asub Ülemiste Citys aadressil Valukoja 8, vaid
400 m kaugusel Tallinna lennujaamast.
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TURISM
Maailma Majandusfoorumi koostatud turismi konkurentsivõime raportis
on Eesti 140 riigi arvestuses 45. kohal. Järjestamisel võetakse arvesse
turvalisust, transpordi- ja IT-taristut, loodus- ja kultuurivarasid, tervishoiuja hügieenitingimusi jmt.
ALLIKAS: www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2019.pdf

Mobiilpositsioneerimise andmetel (Positium
LBS / Eesti Pank, 2020) käis 2019. aastal
Tallinnas 74% kõigist Eesti väliskülalistest.

Tallinna külastajad (2019)
VÄLISKÜLASTAJAD

4,5 mln

EESTI
ELANIKUD

Siseturistid

Välisturistid

Ühepäevakülastajad

Mujal
(sh tasuta
ööbijad)

Teised
ühepäevakülastajad

Ühepäevakülastajad

2,15 mln

1,73 mln

2,39 mln

Majutusettevõtetes
ööbijad

Majutusettevõtetes
ööbijad

259 622

1 513 133

(+3%)

ALLIKAD: Positium LBS,
Tallinna Sadam , Statistikaamet

Mujal
ööbijad

643 000

Kruiisireisijad

656 000

(+3%)

1,77 mln
(+3%)

Tallinna suurimad konverentsipaigad (2019)
Kohti
konverentsiruumis
500–1000

Konverentsi
paiku
14

Konverentsipaigad

Rahvusooper Estonia, Estonia kontserdisaal, Tallinna Tehnika-

		
		
		
		
		
		

ülikool, Vene Teater, Kultuurikatel, Lennusadam, Salme Kultuurikeskus, Tallinna Lauluväljak, Original Sokos Hotel Viru
konverentsikeskus, Swissôteli Tallinna konverentsikeskus,
Hilton Tallinn Park Hotelli konverentsikeskus, Radisson Blu
Hotell Olümpia konverentsikeskus, Vaba Lava teatrikeskus,
Noblessneri Valukoda

1001–2000

2

Alexela Kontserdimaja, Eesti Näituste messikeskus

7000

2

Saku Suurhall, Tondiraba jäähall

ALLIKAS: Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond
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Rahvusvaheline kongresside ja konverentside ühendus (ICCA) avalikustas
2019. aasta paremusjärjestuse, milles Tallinn tuli 1850 linna seas 41. kohale,
edestades näiteks New Yorki, Washingtoni ja Istanbuli. Kokku toimus 2019.
aastal Tallinnas 59 rahvusvahelist erialaühenduste konverentsi, mis on Balti
riikide suurim näitaja. Eesti tuli 162 riigi arvestuses 46. kohale. Eesti konverentsiturismi arengus on suur panus meie ülikoolidel ja teadlaskonnal.

Tallinna Turismiinfokeskus teenindas 2019.
aastal üle 318 600 kliendi.

Turistide jaoks on linn loonud Tallinn Cardi, mis võimaldab soodsalt külastada
paljusid muuseume ja vaatamisväärsusi, sõita ühissõidukitega ning tutvuda
pealinnaga muid soodustusi (nt kingitused poodides ja eripakkumised restoranides) kasutades. Tallinna ametlik turismiinfo veebileht on visittallinn.ee,
kust leiab teavet nii vaatamisväärsuste, tegevuste kui ka söögi- ja joogivõimaluste kohta.

Väliskülaliste
Tallinnas käigud (2019)

53%

47% mitmepäevakülastused (2 156 100)
53% ühepäevakülastused (2 388 000)
KOKKU 4 544 100

47%

ALLIKAS: Positium LBS, Eesti Pank

Tallinnasse tegid välisriikide elanikud 2019. aastal
4,54 miljonit külastust, millest mitmepäevakülalisi
oli 2,16 miljonit ja ühepäevakülalisi 2,39 miljonit.

Väliskülaliste mitmepäevased
Tallinnas käigud (2019)
69%

69% majutatud välisturiste (1 513 133)
31% mujal ööbinuid (642 967)
KOKKU 2 156 100
31%

ALLIKAD: Positium LBS, Statistikaamet,
Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond
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2015

2017

2016

1772

1513

259

1715

2018

● Eesti elanikud

ALLIKAS: Statistikaamet

1463

252

1728

1493

235

1680

1462

218

1579

1381

198

Tallinna majutusettevõtetes peatunud inimesed (tuh)

2019

● Väliskülalised ● Kokku

2015

2016

2017

2018

● Eesti elanikud

ALLIKAS: Statistikaamet

1,84

1,86

1,73

1,84

1,85

1,74

1,79

1,80

1,73

1,78

1,80

1,66

1,77

1,79

1,62

Keskmine Tallinna majutusettevõtetes viibimise kestus (öödes)

2019

● Väliskülalised ● Kokku

155 245 788

115 323 741

126 208 722

143 979 921

149 360 835

115 323 741

126 208 722

143 979 921

149 360 835

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

155 245 788
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Tallinna Vanasadamas peatunud kruiisilaevade
ja kruiisireisijate arv (tuh)
2015

280

2016

271

500
2017

311

2019

474
2018

338

564

338

635

656

ALLIKAS: Tallinna Sadam

Sissetulek majutusteenuste müügist (€)

115 323 741

126 208 722

143 979 921

149 360 835

2015

2016

2017

2018

155 245 788

2019

ALLIKAS: Statistikaamet

Mitu päeva kestnud külastuse korral ööbis Statistikaameti valimisse kuuluvates majutusettevõtetes
(vähemalt viis voodikohta) 1 513 133 välisturisti ja
mujal (sh tasuta majutuses) 643 000 välisturisti.
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Tallinn on Läänemerel ristlevate kruiisilaevade jaoks
populaarne peatuskoht: 2019. aastal külastasid need
Tallinna 338 korda kokku 656 000 reisijaga.

Välisturistide Tallinnas
käigu eesmärk (2019)

25%

70% puhkusereis
25% tööreis
3% konverents

70%

2% muu eesmärk

3%

ALLIKAS: Statistikaamet

2%

Siseturistide Tallinnas
käigu eesmärk (2019)

32%

60% puhkusereis
32% tööreis
5% konverents

60%

3% muu eesmärk
5%
ALLIKAS: Statistikaamet

3%

2019. aastal Tallinna majutusettevõtetes majutatud 1 772 755 turisti jagunesid reisi eesmärkide kaupa järgmiselt: puhkusereisijaid 68% (1 208 776),
tööreisijaid 26% (458 244), konverentsireisijaid 4% (66 559) ja mõnel muul
põhjusel (õppimine, tervis jm) reisivaid linnakülastajaid 2% (39 176).

Eesti majutusettevõtetes peatunud ärireisijad
		
Eestis kokku, sh
Tallinnas
Tallinnas peatunud
ärireisijate osakaal %

2015

2016

2017

2018

698 261
417 405
60

2019

730 290

771 643

822 740

847 791

432 335

475 968

519 050

524 803

59

62

63

62

ALLIKAS: Statistikaamet

62% kõigist 2019. aastal Eesti majutusettevõtetes peatunud ärireisijatest
ööbis Tallinnas.
LISAINFO: www.visittallinn.ee; www.visitestonia.com

2019. aastal valiti Tallinna
jõuluturg Euroopa parimaks!
ALLIKAS: europeanbestdestinations.com
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MAJANDUS
Eesti sisemajanduse kogutoodang (SKT) oli
2019. aastal jooksevhindades 28 miljardit eurot.

SKT elaniku kohta (€)
32 845,4

Statistikaamet
avaldab andmed
13.12.2020

30 340,9
27 063,9

21 163,0

27 974,6

19 737,1
18 047,8
16 487,2
15 808,7
2015

2016

2017

2018

2019

● Eesti keskmine ● Tallinn

ALLIKAS: Statistikaamet

2019. aasta lõpuks ulatusid otseinvesteeringud
Eestis kokku 24,5 MILJARDI EURONI.
ALLIKAS: Eesti Pank, Statistikaamet

Eesti tarbijahinnaindeks (%)
3,4

3,4
2,3

0,1
–0,5
2015

2016

2017

2018

2019

ALLIKAS: Statistikaamet

Eestisse tehtud otseinvesteeringute osakaal SKP-st (%)
9,7
7,2
4,8

4,4

0,15
2015
ALLIKAS: Eesti Pank

2016

2017

2018

2019
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Välismaised otseinvesteeringud Eestisse (mln €)
2720
1700

957
1258

32

ALLIKAS: Eesti Pank
2015

2017

2016

2019

2018

Eestisse tehtud otseinvesteeringute jaotus (riigiti)

Soome
13%

Läti
4%

Leedu
8%

Saksamaa
3%

Suurbritannia
7%

Prantsusmaa
3%

Rootsi 52%

Ülejäänud
riigid
10%

ALLIKAS: Eesti Pank

Eestisse tehtud otseinvesteeringute
jaotus (tegevusalade järgi)
Finants- ja kindlustustegevus 56%
Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite
ja mootorrataste remont 11%
Töötlev tööstus 8%
Info ja side 7%
Kinnisvaraalane tegevus 5%
Kutse-, teadus- ja tehnikaalane
tegevus 3%
Veondus ja laondus 2%
Ehitus 2%
Muu 6%

7
8

11

56

ALLIKAS: Eesti Pank

Tallinna elanike peamised sotsiaal-majanduslikud näitajad (€)
Keskmine kuu brutopalk (2019)

1545

Keskmine vanaduspension kuus (2019)

499

Toimetulekupiir kuus (2020)

150

Nädala toidukorv neljaliikmelisele perele (2020. aasta I kv)
Kuu brutopalga alammäär (2020)
ALLIKAD: Statistikaamet, Sotsiaalkindlustusamet, Konjunktuuriinstituut

78,11
584
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VÄLISKAUBANDUS

2015

2017

2016

2018

16 096

14 386

16 218

14 421

14 771

12 878

13 515

11 897

11 575

13 097

Eesti kaubaeksport ja -import (mln €)

2019

● Eksport ● Import

ALLIKAS: Statistikaamet

Eesti kaubaekspordi osakaal riigiti (2019)

Saksamaa
6%

Norra
4%

Venemaa
6%

Taani
4%

Ameerika
Ühendriigid
7%

Leedu
6%

Holland
3%

Soome 16%
Rootsi 10%
Läti 9%

Muud
riigid
29%

ALLIKAS: Statistikaamet

2015
ALLIKAS: Eesti Pank

2016

2017

2018

16 096

14 386

16 218

14 421

14 771

12 878

13 515

11 897

5284

13 097

Eesti teenuseeksport ja -import (mln €)

2019

● Eksport ● Import

Suurimad Eesti teenuse ekspordiliigid 2019. aastal Eesti panga andmetel:
veoteenused, reisiteenused, telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenused,
muud äriteenused.
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Eesti teenuseekspordi osakaal riigiti (2019)

Saksamaa
6%
Venemaa
6%
Läti
5%

Ameerika
Ühendriigid
4%
Norra
4%
Leedu
3%

Suurbritannia
5%

Poola
3%
Šveits
3%

Soome 24%

Muud
riigid
37%

ALLIKAS: Eesti Pank

Suurimad Eesti
eksportkauba jaotised
(2019)

Suurimad Eesti
importkauba jaotised
(2019)

Elektriseadmed

15%

Mineraalsed tooted

13%

Mineraalsed tooted

12%

Elektriseadmed

13%

Puit ja puidutooted

11%

Transpordivahendid

11%

Põllumajandussaadused
ja toidukaubad

10%

Põllumajandussaadused
ja toidukaubad

10%

Mehaanilised masinad

9%

Mehaanilised masinad

10%

Metallid ja metallitooted

8%

Metallid ja metalltooted

9%

Mitmesugused tööstustooted

8%

Keemiatööstuse tooraine ja tooted 9%

Transpordivahendid

7%

Kummi- ja plasttooted

ALLIKAS: Statistikaamet

ALLIKAS: Statistikaamet

2019. aastal oli kaupa eksportivate ettevõtete
arv Eestis 16 270, neist Tallinnas 6508. Eestist
eksporditi kaupu 183 riiki ja imporditi 145 riigist.

5%

Erinevalt paljudest Euroopa pealinnadest puudub
Tallinnas väljakujunenud kaubandustänav. Kesk- ja
vanalinna kõrval on tänavakaubanduse tõmbekohtadeks
kujunenud Rotermanni ja Telliskivi kvartal.

ELAMUMAJANDUS
JA ÄRIKINNISVARA
Tallinna elamufond (seisuga 01.01.2017)
Eluruumide arv

213 307

Keskmine pind elaniku kohta

24,3 m2

ALLIKAS: Statistikaamet

Tallinna uusehitised
		

2015

2016

2017

2018

2019

1850

2264

2732

3149

2739

142 269

170 986

190 722

227 169

215 504

99 761

206 599

268 798

449 280

127 587

242 030

377 585

459 520

676 449

343 091

Eluhooned
Eluruumide arv
Eluruumide pind m²
Mitteeluhooned
Kasulik pind m²
Eluhoonete ja mitteeluhoonete pind kokku m²
ALLIKAS: Statistikaamet

Tallinna planeeringute register
Tallinna planeeringute registri (TPR) kaudu on kättesaadavad detail- ja
üldplaneeringute andmed ning samas toimub ka planeeringute menetlemine.
Registrisse saab sisse logida ID-kaardi ja mobiil-ID abil. Kõigil isikutel on
võimalik siseneda registrisse kliendirollis. Asutused saavad ka anda isikutele
õigusi, mille alusel registris määratud rollis tegutseda (näiteks projekteerijad).
tpr.tallinn.ee

2019. aastal Tallinnas
EHITUSVALDKOND
Ehituslube väljastati kokku
Ehitusteatisi esitati

DETAILPLANEERINGUTE VALDKOND
1042
755

Kasutuslube väljastati

1058

Kasutusteatisi esitati

476

Riiklik ehitusjärelevalve tegi kokku
ettekirjutust ja hoiatust

ALLIKAS: Tallinna Linnaplaneerimise Amet

60

Esitati detailplaneeringute
algatamise taotlusi

43

Algatati detailplaneeringuid

25

Võeti vastu detailplaneeringuid

21

Kehtestati detailplaneeringuid

47

Tunnistati kehtetuks
detailplaneeringuid

35

Esitati projekteerimistingimuste
taotlusi

330

Väljastati projekteerimistingimusi

120
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Ärikinnisvara
Kaubanduskeskused Tallinnas
Viimase viie aasta jooksul on vähemalt 5000 m² äripinnaga kaubanduskeskustes oleva äripinna maht suurenenud koguni kolmandiku ehk ligi
160 000 m² ning koos ehitus- ja tööstuskaupadele spetsialiseerunud keskuste
ning väiksemate poodidega ületas äripinna mahu kasv 200 000 m² piiri.

2019. aastal valmis Tallinnas umbes 25 000 m² uut
kaubanduspinda.
Meelelahutuskeskkonna loomisel on suurte kaubanduskeskuste laienemise
kõrval juba mitmendat aastat püsivaks trendiks kujunenud väiksemate kaupluste võidukäik. Suured jaeketid on viimastel aastatel palju investeerinud
kodu- ja ekspresspoodide arendamisse, kuna tarbijate jaoks on ostu kiirus ja
lihtsus ühed kõige olulisemad märksõnad kaupluse valikul. Coopi, Maxima,
Rimi ja Selveri kõrval sekkus kodupoodide turule mullu ka Prisma. Konkurentsi teravdab Lidl, kes soovib lähiaastatel avada kuni kümme uut kauplust.

Tänavasissepääsuga Tallinna kaubandus- ja
teeninduspindade keskmine kuuüür (2020. aasta I kvartal)
Jalakäijate voog

Piirkond

Netohind €/m²

Intensiivne

Kesklinn

30−50

Äärelinn

7−15

Kesklinn

7−15

Äärelinn

5−10

Väheintensiivne
ALLIKAS: Uus Maa Kinnisvarabüroo turuülevaade

Bürookinnisvara turg
on Tallinnas koondunud peamiselt viide piirkonda, mis katavad suurema
osa A- ja B-klassi büroopindadest: südalinn, Pärnu maantee, Mustamäe tee
algus, Tehnopol ja Ülemiste äripiirkond. Turgu iseloomustab tugev konkurents kesk- ja äärelinna vahel ning ehitusjärgus olevate ning valminud hoonete vahel. 2020. aasta jaanuari alguse seisuga on nüüdisaegse büroopinna
maht Tallinnas ligi 940 000 m².
2019. aasta jooksul lisandus suurtes hoonetes (büroohooned äripinnaga
vähemalt 2000 m²) umbes 35 000 m² uut büroopinda.
Turu üürnikukesksus on muutnud ka lepingud paindlikumaks: varasemate
kümneaastase tähtajaga lepingute asemel on uueks normaalsuseks saanud
viieaastased või isegi lühemad lepingud. Nende taga on järjest kasvav tehnoloogiasektoriettevõtete muutuv pinnavajadus ning valdkonna kiire areng.

Kasvanud on nõudlus ühistööalade ehk büroohotellide vastu ning huvi aina suureneb. Praegu on
selline kontseptsioon esindatud nii Ülemiste Citys,
Tornimäe ärimajas, Metro Plazas ja Hobujaama ärimajas kui ka Nõmmel asuvas Manta majas.
www.wrkland.com; www.1office.co; www.umaworkspace.com
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Valdav üürihindade vahemik Tallinn kaubanduskeskustes
Äripinna otstarve

Äripinna suurus m²

Netohind €/m²

Lillepood

Kuni 100

30–50 (20–30)

Apteek

101–300

30–50

Optikapood

Kuni 100

20–35

Kaubandus

Kuni 100

20–40 (15–30)

101–300

15–30 (10–20)

Üle 300

7–15 (5–10)

Toitlustus
Ankurüürnik

101–300

7–15

Üle 300

8–12

ALLIKAS: Uus Maa Kinnisvarabüroo turuülevaade (sulgudes hind väheintensiivse jalakäijate vooga piirkonnas)

Lao- ja tootmispindade turg on Eestis Harjumaa-keskne.
Eelistatud linnasisesed piirkonnad on:
● Mustamäe tee ja Kadaka ning Laki tee vaheline piirkond (5);
● Peterburi tee ümbruses (3) ja Sõjamäel (4) raudtee ja lennujaama vahel

on Tallinna Tööstuspargid (www.ltp.ee) välja arendanud suured maa-alad,
kus ettevõtja saab hakata endale tootmis- või ärihoonet ise ehitama;
● Põhja-Tallinnas Kopli ja Paljassaare poolsaare sadamaaladel ja nende

vahetus läheduses (1);
● Männiku tee ja Kalmistu tee ümbruses Nõmmel (8).
ALLIKAD: Maa-amet, Uus Maa Kinnisvarabüroo, maps.google.ee

2019. aastal anti Harjumaal lao- ja tootmishoonetes uusehitiste ning laiendustena kasutusse 137 500 m² suletud netopinda.
2020. aastal on tegeletud aktiivselt logistikakeskuste juurdeehitustega.

1

1

2

3
5

4

6
7
8
9
10
11

32
Tallinna büroopindade keskmine kuuüür
(2020. aasta I kvartal)
Kvaliteediklass

Äripiirkonna klass

Netohind €/m²

AA

Kesklinna äripiirkonna A-klassi hoone

13,5–17

AB

Kesklinna äripiirkonna B-klassi hoone

10,5–14

BA

Äärelinna piirkonna A-klassi hoone

11–15

BB

Äärelinna piirkonna B-klassi hoone

8–12

ALLIKAS: Uus Maa Kinnisvarabüroo turuülevaade
LISAINFO: www.kv.ee, www.city24.ee, Tallinna linna kinnisvaraportaal www.kinnisvara.tallinn.ee

Arendusprojektid
Noblessneri kvartal

24,54 ha

Kopli liinid

23,3 ha

Linnahall ja selle lähiala

11,5 ha

Tallinna Filmilinnak
Ülemiste City targa
linna arendus
Tallinna Teaduspargi
Tehnopol arendus

57 ha

Rotermanni kvartal 		
(paljud hooned valmis või valmimas)
Mustamäe kirik
Järve Selveri laiendus
Tallinna Ülikooli spordihoone

2,4 ha

Telliskivi Loomelinnak ja lähiümbrus
Depoo kvartal

1 ha

Reidi tee
Tammsaare pargi rekonstrueerimine
Admiraliteedi basseini lähiümbrus
(Norde Centrum, Porto Franco,
Poordi majad jne)

Mustjõe ranna-ala elamuarendus
Tallinna haigla ehitus
Veerenni ja Pille kvartali ehitus
Kalaranna kvartali ehitus
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RAHVASTIK JA TÖÖTURG
Tallinna rahvastiku
vanuseline jaotus
(seisuga 01.01.2020)

Tallinna
rahvuskoosseis

0–4

23 248

234 195

eestlased

52,8%

5–9

23 227

164 662

venelased

37,1%

10–14

23 171

15–19

18 765

15 799

ukrainlased

3,6%

20–24

23 434

7226

valgevenelased

1,6%

25–29

32 738

3115

soomlased

0,7%

30–34

40 793

1345

juudid

0,3%

35–39

36 549

1261

tatarlased

0,3%

40–44

32 861

1232

lätlased

0,3%

45–49

29 781

1141

sakslased

0,3%

50–54

25 101

55–59

26 536

1103

leedulased

0,2%

60–64

25 925

1087

armeenlased

0,2%

65–69

23 807

917

poolakad

0,2%

70–74

19 545

782

aserbaidžaanlased

0,2%

muu rahvus

2,3%

75–79

14 331

10 087

80–84

13 602

ALLIKAS: Rahvastikuregister

85+
KOKKU
ALLIKAS: Rahvastikuregister

10 512
443 926
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15–74-aastaste Tallinna elanike majanduslik seisund (2019)
15–74-aastased Tallinna elanikud

326 200

Majanduslikult aktiivseid elanikke (tööjõud), sh

257 200
247 700

hõivatuid

9500

töötuid
Majanduslikult passiivseid elanikke

69 000

Tööjõus osalemise määr (%)

78,9

Tööhõive määr (%)

75,9

Töötuse määr (%)

3,7

ALLIKAS: Statistikaameti tööjõu-uuring

Eurostat: Eesti tööhõive vanuserühmas 20–64 oli
2019. aastal 80,2%, mis kuulub Euroopa Liidu riikide
arvestuses kõrgeimate tööhõive määrade hulka.

Tallinnas tööga hõivatud inimesed tegevusala järgi (2019)
Hõivatute arv (tuh) Osakaal (%)
Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja
mootorrataste remont

35,7

14,4

Töötlev tööstus

34,4

13,9

Info ja side

21,6

8,7

Veondus ja laondus

20,4

8,2

Ehitus

19,0

7,7

Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus

19,3

7,2

Haridus

18,1

7,3

Majutus ja toitlustus

15,3

6,2

Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus

13,4

5,4

Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne

12,8

5,2

Haldus- ja abitegevused

10,4

4,2

9,3

3,8

Finants- ja kindlustustegevus

7,9

3,2

Kunst, meelelahutus ja vaba aeg

7,8

3,1

Muud tegevusalad

Kinnisvaraalane tegevus
KOKKU

5,5

2,2

247,7

100,0

ALLIKAS: Statistikaamet, tööjõu-uuringu andmed

Veebiportaal Work in Estonia aitab ettevõtetel palgata välisspetsialiste,
tutvustab Eestit ja siinseid karjäärivõimalusi ning lihtsustab välistalentide
Eestisse kolimist. Portaal pakub teavet nii Eestis töötamisest huvitatud
välismaalasele kui ka Eestis tegutsevale ettevõtjale, kes soovib leida uusi
meeskonnaliikmeid teistest riikidest. Leht sisaldab Eestisse ümberasumise
juhiseid, teavet elukeskkonna kohta, välismaalastele sobivaid töökuulutusi
ning turundusmaterjale, mis on ettevõtjale välisvärbamisel abiks.
www.workinestonia.com

35

TRANSPORT
Tallinna tänavavõrk (km, 2020)
		

Tallinnas asuvad teed kokku

Nendest linnale kuuluvad teed

Sõiduteed

1052

989

Kõnniteed

1006

995

293

293

Jalgrattateed

2019. aastal osutati veoteenust
143,2 miljonile sõitjale.
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Aktiivsed transpordiprojektid Tallinnas
Projekt „E-ticketing“. Projekti eesmärk on ühendada piletimüügisüsteemid
Tallinnas, Tartus ja Helsingis, mis lihtsustaks inimeste piletiostu ja võimaldaks sujuvamat reisimist.
Projekt „HUPMOBILE“. Projekti eesmärk on korraldada adaptiivsete foorisüsteemide tasuvusuuringu eeluuring. Ka on projekti käigus plaanis edukalt
katsetada uusi teenuseid/lahendusi läbi minipilootprojektide.
Projekt „SOHJOA“. Projekti eesmärk on edendada just linna ja linnatranspordi jaoks ühistranspordiahela osatähtsust, sealhulgas automaatsete
elektriliste väikebusside kasutuselevõtmiseks, eriti esimese/viimase miili
reiside jaoks.
Projekt „SUMBA“. Projekti raames on plaanis korraldada Tallinna ümbruse
kergrööbastranspordi tasuvusuuring ja ühistranspordi modelleerimine koos
vajalike sisendandmete kogumisega.
Projekt „Park4SUMP“. Projekti eesmärk on arendada linna parkimispoliitikat, õppida n-ö edasijõudnud linnade kogemustest ning arendada parkimispoliitika pädevust, sh korraldada parkimispoliitikaaudit, analüüsida uute
tehnoloogialahenduste mõju parkimisnõudlusele ja parkimislahendustele jne.

Linna ühistransport ja parkimine
Alates 1. jaanuarist 2013 on Tallinna registreeritud elanikele linna ühistransport tasuta, mille tulemusena on vähenenud autoliiklus ja suurenenud ühissõiduki kasutajate arv.

Tallinnas on viis süsteemi „Pargi ja reisi“ (P&R)
parklat, kuhu saab oma auto päevaseks ajaks jätta
ja ühistranspordiga kesklinna sõita. Nii parkimine
kui ka ühistransport on spetsiaalse tasuta sõiduõigust tõestava Ühiskaardi omanikule tasuta.
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Tallinna avalikul tasulisel parkimisalal on kokku umbes 5800 parkimiskohta:
vanalinnas 650, südalinnas 500 ja kesklinnas 4650. Parkimiskohtade arv
väheneb kogu aeg, autode arv aga kasvab.
Avalikul tasulisel parkimisalal on alates 2001. aastast kasutusel m-parkimise
süsteem, mis võimaldab parkimise eest tasuda mobiiliga. 97% parkijatest
kasutab just m-parkimist või nutiparkimist. Alates 2019. aastast on loodud
ka kaardimaksevõimalus. Pärast pikalt väldanud arendamist ja testimist Telia
Eesti ASis on nüüd parkimise eest võimalik tasuda ka välismaalt Eestisse
saabunud külalistel.

Tallinna ühistranspordiliine teenindab 498 ühissõidukit:
● neljal trammiliinil 45 trammi;
● neljal trolliliinil 32 trolli;
● 75 bussiliinil kokku 421 bussi.

Liine teenindavatest bussidest, trammidest ja trollidest on 89,4% madalapõhjalised (vähemalt kahe madala sissepääsuga), sh 94,1% bussidest, 45,7%
trammidest ja 100% trollidest. Busside keskmine vanus oli 2019. aasta
lõpuks 9,5 aastat, trollidel 13,2 aastat ja trammidel 16,3 aastat. 2020. aastal
on plaanis osta juurde 100 uut madala sisenemisega surugaasibussi.
2019. aasta lõpu seisuga on Tallinnas kasutusel 1071 ühistranspordipeatust,
millest 860 on varustatud ootekodadega. Tulevikus on plaanis paigaldata
ootekojad veel 108 peatusesse. 2019. aastal korraldati liinivedu Aegna saarele. Toimus 226 reisi, millega veeti 9116 reisijat.
ALLIKAS: Tallinna Transpordiamet

Tallinna Sadam
		

2015

2016

2017

2018

2019

Reisijaid (tuh)

9793

10 173

10 560

10 560

10 640

7081

7370

7716

7652

7855

1684

1791

1677

1754

1743

Laevu, sh
kaubalaevu
reisilaevu
Konteinerveoseid (TEU)
Kaubakäive (tuh tonnides)

5397

5579

6039

5898

5766

208 784

202 327

215 451

228 654

223 000

22 431

20 118,5

19 181,7

20 608

19 931

ALLIKAS: Tallinna Sadam

Eesti Raudtee
		

2015

2016

2017

2018

2019

Reisijaid (tuh)

6660

6925

7435

7764

8300

15 392

12 522

12 406

13 535

13 200

Kaubamaht (tuh tonnides)
ALLIKAS: Eesti Raudtee

Ettevõttel on kvaliteedijuhtimissüsteemi standardi ISO 9001 ja keskkonnajuhtimissüsteemi standardi ISO 14001 sertifikaadid ning 2018. aasta Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksi pronkstaseme tunnustus. Eesti Raudtee on
Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi ja Ausa Ettevõtluse Võrgustiku liige.
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2026. aastaks planeeritakse Rail Balticu raudteeühenduse valmimist. Rail
Baltic on 870 km pikkune elektrifitseeritud raudtee, mis võimaldab reisirongidel liikuda maksimumkiirusega 249 km/h. Rail Baltic on kiire, turvaline ja
keskkonnasõbralik rahvusvaheline raudtee, mis ühendab tulevikus Tallinna,
Pärnu, Riia, Kaunase, Vilniuse ja Varssavi ülejäänud Euroopaga.
LISATEAVE: www.rbestonia.ee; www.railbaltica.org

Tallinna lennujaam
		

2015

2016

2017

2018

2019

Reisijaid (tuh)

2167

2222

2648

3008

3267

Lennuoperatsioone
(kõik maandumised ja stardid)

41 513

40 938

45 325

48 568

47 867

Kaubakäive tonnides

16 156

13 940

11 345

11 518

10 916

ALLIKAS: Tallinna Lennujaam

2018. aastal pälvis Tallinna lennujaam kaks olulist rahvusvahelist tunnustust,
mida annab välja rahvusvaheline lennujaamade ühendus Airports Council
International (ACI). Kõrged auhinnad saadi kuni viie miljoni reisijaga lennujaamade kategoorias.

Best European Airport 2018
Airport Service Quality Award 2018

39
Targa linna lahendused

www.tallinnovation.ee; juhtimislaud.tallinn.ee

●

●

Tallinna ühistranspordis on kasutusel kontopõhine veebipiletisüsteem.
Kontaktivabale Ühiskaardile saab osta perioodipileteid ja laadida
tunnipiletite ostmiseks raha. Ühiskaardi asemel saab kasutada ka kiibiga
õpilaspileteid ja ISIC-kaarte. Alates 2018. aasta lõpust saab tunnipileteid
osta ka kontaktivabade pangakaartidega (Visa, MasterCard, Maestro).
Nutitelefoni rakendusest pilet.ee, veebisaidilt tallinn.pilet.ee ja piletiautomaadist saab osta QR-pileti, mille koodile saab laadida 1–10 tunni piletit. QR-pilet võib olla nii paberkandjal kui ka kuvatud nutiseadme ekraanil. Paberil tunnipileteid müüvad ka sõidukijuhid. Isikustatud e-kaart
kehtib ainult koos isikut tõendava dokumendiga.
Parkimiskorralduse platvorm hõlmab mobiilset parkimist (sh sõnumipõhist infovahetust), (inva)lubade, trahvide ja vaiete haldust, kontrolöride töövahendit jms ning võimaldab teha kuni 95% tehingutest
elektrooniliselt. Kui sõiduki omanik on jätnud parkimise eest tasumata,
alustatakse menetlust, mis jõuab kohe koos parkimist tõendavate fotodega parkimiskorralduse süsteemi.
M-parkimisega ühilduv elektrooniline parkimistasu maksusoodustuste ja -vabastuste paberivaba süsteem tagab elanikele kodu ligidal
soodsama parkimise ja annab parkimiskontrolörile teada, et sõidukil
on õigus soodustusega parkida. Sama õigust saavad kasutada ka kõik
elektrisõidukite kasutajad. 2019. aastal oli kesklinna tsoonis tasuta
parkimise õigus 957 elektrisõidukil.

●

●

●

●

●
●

●

Süsteemi „Pargi ja reisi“ (P&R) kasutajad on sõidukijuht ja kaassõitjad,
kes pargivad oma sõiduauto või kaubiku P&R-parklasse ning liiguvad
sihtpunkti ja tagasi ühissõidukiga. P&R-pilet on parkla ja ühistranspordi
kasutamiseks mõeldud elektrooniline pilet, mis deponeeritakse isikustatud Ühiskaardi kontol olevast summast parklasse sisenemisel. Süsteemi
saavad samadel tingimustel kasutada nii tallinlased kui ka linna külalised.
2019. aastal paigaldati kümnesse ühistranspordipeatusesse reaalaja
infotablood. Kokku on nendega varustatud 53 peatust. Infotabloodest
51 on varustatud häälteavitusega vaegnägijatele.
Peale infotabloode loodi ka kümme peatusepõhist reaalaja veebilehekülge, millest kahte kuvatakse Tallinna Sadama terminalide siseekraanidel ja kaheksat Reidi tee infokioskitel.
Reidi tee ehitamise tõttu paigaldati kaheksasse ühistranspordipeatusesse esimest korda elektroonilised infokioskid, mille ekraanidel
kuvatakse ühistranspordi reaalaja väljumisteavet ja liinide sõiduplaane.
Ka kasutatakse infokioskit ühistransporditeavituste infokandjana.
Bussid on varustatud prioriteedisüsteemi seadmetega, mis annavad
neile ristmikel eesõiguse.
Reidi tee rajamisega võeti Tallinnas kasutusele adaptiivne foorisüsteem
optimaalse liiklusruumi kasutamiseks, mida võimaldab uus fooride kesktarkvara Omnia. Reidi teele paigaldati ka kolm automaatset liiklusjärelevalve süsteemi (trahvikaamerat).
Isejuhtiv foorisüsteem Reidi teel, et reguleerida laevalt maha sõitvate
autode kolonne.
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●

●

Tallinnas on kasutusel 30 liiklusteabe infotablood liiklejatele, mis
võimaldavad anda operatiivset liiklusteavet avariitööde, õnnetuste ja
liikluskorralduse muudatuste kohta.
Sõidukite monitoorimissüsteem koosneb 170 ristmikukaamerast ja 28
põhiristmiku loendurite süsteemist, mis annab ülevaate liikluskoormusest ja selle muutustest. Andmeid kasutatakse liikluse korraldamiseks
ja linna planeerimiseks. Loendurite andmed on reaalajas nähtavad ka
avalikult veebiaadressil seire.tallinn.ee. See võimaldab juhtidel teekonna
planeerimisel valida vähemkoormatud marsruut.

ALLIKAS: Tallinna Transpordiamet

●

Tallinnas asub Eesti nutikaim tänav ehk Kalaranna nutitänav, mille
veebilehel saab reaalajas jälgida õhu saastatust, liikluskoormust, musta
jää olemasolu ning isegi prügikastide täituvust. Kalaranna tänav on valgustatud LED-lampidega, mida ühendab paljude sensoritega varustatud
juhtsüsteem linnakeskkonna jälgimiseks. www.eliko.ee/smartstreet/

Nutikad transpordivaldkonna lahendused
BIKEEP – nutikad jalgratta- ja tõukerattaparklad;
ühtlasi laadib elektritõukerattaid (www.bikeep.com).
CITYBEE – elektritõukerataste, sõiduautode ja kaubikute jagamisteenus
(www.citybee.ee).
COMODULE – elektritõukerataste jagamisteenus (www.comodule.com).
BOLT – elektritõukerataste ja sõidu jagamisteenus (www.bolt.eu).
BARKING – parkimisrakendus, kuhu on koondunud parkimiskoha pakkujad
ja soovijad (www.barking.ee).
UPSTEAM – liikuv autode loodust säästev aurupesu kliendi juures
(www.upsteam.ee).

B Barking
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HARIDUS
Olukorras, kus keskkoolilõpetajate arv väheneb iga aastaga, on IKT-erialad
suutnud oma populaarsust kasvatada ja isegi tudengeid üle võtta. Igal aastal
otsustab iga kümnes õpilane IKT kasuks.

Eestis õpib IKT-erialadel keskmiselt üle kahe
korra rohkem üliõpilasi kui teistes OECD riikides
Allikas: e-estonia.com

Eestis väärtustatakse haridust kõrgelt ning põhihariduse tase on olnud juba
aastakümneid väga tugev. 2018. aastast alates on Eesti põhihariduse tase
absoluutses tipus.
Rahvusvahelise täiskasvanute oskuste uuringu PIAAC järgi on ka Eesti
50–60aastaste põhiharidusega täiskasvanute oskused OECD riikide võrdluses tipptasemel.
ALLIKAS: Innove.ee

PISA 2018 Eesti tulemused
● LOODUSTEADUSED: Eesti õpilased Euroopas 1. kohal ning maailmas
4. kohal.
● MATEMAATIKA: Eesti õpilased Euroopas 1. kohal ja maailmas 8. kohal.
● LUGEMINE: Eesti õpilased Euroopas 1. kohal ning maailmas 5. kohal.

Finantskirjaoskus: Eesti õpilased Euroopas
1. kohal ning maailmas 1. kohal
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Tallinna tööjõud haridustaseme järgi (2019)
		

Elanike arv (tuh)

Osakaal

Esimese taseme haridus

14,8

5,7%

Teise taseme haridus, teise taseme järgne
ning kolmanda taseme eelne haridus

111,7

43,4%

130,7

50,8%

14,5

5,6%

116,3

45,3%

257,2

100%

Kolmanda taseme haridus, sh
keskeriharidus pärast keskharidust
kõrgharidus, magistri- ja doktorikraad
KOKKU
ALLIKAS: Statistikaamet

Tallinna haridusasutused (2019/2020. õppeaasta)
Asutuse liik

Asutuste arv

Koolieelsed lasteasutused, sh Eesti Rahvusvaheline Eelkool,
Rahvusvaheline Lasteaed

142

Põhikoolid ja gümnaasiumid, sh Tallinna Soome Kool, Eesti Rahvusvaheline Kool,
Tallinna Rahvusvaheline Kool, Tallinna Euroopa Kool, Emili Kool

90

Kutseõppeasutused

12

Kõrgkoolid, sh

12

avalik-õiguslikud ülikoolid

4

eraülikoolid

1

riigi rakenduskõrgkoolid

3

erarakendusõrgkoolid

4

ALLIKAS: Haridus- ja Teadusministeerium

Seitsmes üldhariduskoolis toimub õppetöö inglise keeles.
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Eesti kõrgkoolide lõpetanute arv ja osakaal valdkonniti (2019)
Õppevaldkond

Lõpetanute arv

Osakaal

Ärindus, haldus ja õigus

2146

23,8%

Tehnika, tootmine, ehitus

1223

13,6%

Humanitaaria ja kunstid

1118

12,4%

Tervis ja heaolu

1101

12,2%

Haridus

735

8,1%

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia

718

8%

Sotsiaalteadused, ajakirjandus ja teave

709

7,9%

Loodusteadused, matemaatika ja statistika

573

6,3%

Teenindus

525

5,8%

Põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
KOKKU

177

2%

9025

100

ALLIKAS: Haridus- ja Teadusministeerium

2018. aastal õppis Eestis 5047
välisüliõpilast, neist 57% mehed ja
43% naised.

BakalaureMagistriõpe
Doktoriõpe
use õpe			

Integreeritud
õpe

Rakendusteaduste õpe

1740

322

340

2129

ALLIKAS: archimedes.ee, studyinestonia.ee

516
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KESKKOND
Tallinn osaleb Euroopa Liidu programmi
„Horisont 2020“ välisprojektis „Rohelinnad –
GoGreenRoutes“

LOODUS
●
●
●
●

8,2% Tallinna pindalast kuulub võrgustikku Natura 2000.
13,8% pealinna pindalast on looduskaitse all.
Kaitstavate alade kogupindala on 2200 ha.
Tallinnas on 138 kaitsealust loomaliiki (sh 92 linnuliiki) ja 41 kaitsealust
taimeliiki.

ROHEALAD JA MAAKASUTUS
●
●
●
●
●

87,3% linlastest elab kuni 300 m kaugusel rohealast.
25% Tallinna territooriumist on avalik roheala.
Ühe elaniku kohta on 90 m² avalikku roheala.
70% uusarendustest on tehtud linna tihendades.
55% pruunaladest* on võetud uuesti kasutusse.

* Linnaruumi pruunala on alarakendatud või mahajäetud koht, mis on olnud varem kasutusel.

VÄLISÕHK JA MÜRA
●
●
●
●

Tallinn kuulub maailmas 500 puhtaima õhuga linna hulka.
Kümne aasta jooksul pole Euroopa Liidu SO2 ja CO piirmäärasid ületatud.
66% elanikest elab kuni 300 m kaugusel vaikalast*.
Üle 120 fassaadi on linna toel renoveeritud mürakindlaks.

* Vaikala on ala, mis on linnakodanikele mõeldud peamiselt rekreatiivseks kasutuseks.

JÄÄTMED
●
●
●
●

Elaniku kohta tekib aastas olmejäätmeid u 480 kg.
Tallinnas on 290 avalikku pakendijäätmete kogumispunkti.
Olmejäätmete ladestamine toimub ainult u 7,7% ulatuses.
Pealinnas kogutakse jäätmeid liigiti, need suunatakse taaskasutusse.

Tallinn on nimetatud nelja finalisti sekka,
kes jätkavad võistlustules 2022. aasta
Euroopa rohelise pealinna tiitli nimel.
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VESI JA REOVESI
● Keskmine ööpäevane veekulu elaniku kohta on 134,7 l.
● 88% vajaminevast veest tuleb Ülemiste järvest.
● 99,9% eluasemetest on liidetud ühiskanalisatsiooniga ja 99,8% ühisveevärgiga.
● Kogu linna reovesi puhastatakse keemilis-bioloogiliselt.
● Linna veetrasside kogupikkus on 1099 km, kanalisatsioonitorustikke on
1044 km.

ÖKOINNOVATSIOON JA KESKKONNAJUHTIMINE
● 17% omavalitsuste sõidukipargist on elektrisõidukid.
● Tallinn on 14 rahvusvahelise keskkonnaorganisatsiooni ja kontaktvõrgustiku liige.
● Linn osutab mitmesuguseid paberivabasid ehk e-teenuseid.
● Tallinna ametiasutustes juurutatakse rohelise kontori süsteemi ja muid
keskkonnahoidlikke lahendusi.
● Hindamismaterjalidest selgub, et Tallinna positsioon ökoinnovatsiooni
vallas on oluliselt tõusnud.

Rohemajandust edendavate ettevõtete jõuline
kasv Tallinnas on väga paljutõotav; sellega kaasneb
rohemajanduslik äriarendus ja -uuendus, sealhulgas
ringmajandus, materjalide ringkasutus ja rohekogukonna kasv.

TERVISHOID
Tallinnasse tasub ravile tulla
Selle nimel on ühendanud jõud kõik meditsiiniteenustega seonduvad
asutused: haiglad ja kliinikud, erihoolekande- ja laboriteenuste pakkujad,
teadus-arenduskeskus, ülikoolid ning klastrid.
Teises riigis arsti juures käimine muutub üle maailma üha sagedasemaks.
Euroopa Liidu (EL) kodanikele teeb ravireisimise ja ravikulude hüvitamise
lihtsamaks ELi patsientide piiriülese vaba liikumise direktiiv.
Tallinnat iseloomustavad:
● kiire ja lihtne ligipääs arsti vastuvõtule;
● mõistlik hinnatase nii raviteenuste eest tasumisel kui ka patsienti
saatvale lähedasele ajaveetmisel.

Tavameditsiini kõrval on Tallinnas arenenud e-meditsiin
● Elektroonilised saatekirjad eriarstile. Eesti on üks vähestest riikidest,

kus on rakendatud iga inimese terviseandmeid koondav üleriigiline
elektrooniline terviseandmete register (www.digilugu.ee). Infosüsteem
võimaldab parandada ravi kvaliteeti ja tõhusust. Patsient saab internetis
turvaliselt oma terviseandmetega tutvuda. Vajaduse korral ja patsiendi
nõusolekul pääseb teenusepakkuja ligi ka teise teenusepakkuja juures
salvestatud uuringu- jt terviseandmetele. Soovi korral salvestatakse
andmed CD-plaadile, mälupulgale või saadetakse edasi e-kirjaga.
● E-konsultatsioon. Teatud valdkondade ja haigusseisundite korral on
perearstil võimalik e-saatekirja kaudu küsida eriarsti e-konsultatsiooni.
Sellisel juhul saadab eriarst konsultatsiooni vastuse perearstile digitaalsena ning patsient ei pea selleks eriarsti visiidile minema. Eriarsti konsultatsiooni eest tasub Eesti Haigekassa.
● E-palat. Põhja-Eesti Regionaalhaigla väljatöötatud lahendus, kus osakondade valvearstid kasutavad tahvelarvutirakendust, mis võimaldab
operatiivset ülevaadet osakonnas viibivate patsientidest terviseandmetest. Kaasaskantava tahvelarvuti vahendusel saab arst tarviliku teabe
kätte täpselt seal, kus seda parasjagu vaja on.
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Veebilehe startupblink.com hinnang: kõige uuenduslikumad riigid ja linnad Covid-19 pandeemia ajal
Eesti, 3. koht: uuenduslikkus koroonaviiruse ajal – riikide
järjestus (pärast Ameerika Ühendriike ja Kanadat)
Tallinn, 20. koht: uuenduslikkus koroonaviiruse ajal –
linnade järjestus

● E-voodiportaal. Ida-Tallinna Keskhaiglas rakendatud ning ettevõttes

Girf välja töötatud digilahendus, mis parandab ravikvaliteeti, viies olulise
teabe patsiendi haiglavoodi juurde. Patsient saab tutvuda oma raviarsti,
raviprotseduuri ja rehabilitatsiooniharjutustega mugavalt juba enne operatsiooni. Haiglavoodi küljes asuva statsionaarse infoseadme kaudu saab
patsient vaadata ka telerit ja filme, lehitseda internetilehti ning märkida
üles oma terviseseisundit puudutavaid andmeid.
● Teledermatoskoopia. Uus võimalus pahaloomuliste nahakasvajate
ennetamiseks, varaseks diagnostikaks ja sõeluuringuks. Teledermatoskoopia tarvis arendatud rakendustarkvara DermTest võimaldab edastada
digitaalse dermatoskoobiga tehtud ülesvõtte haiguskoldest kiirelt ja mugavalt arvuti teel erialaspetsialistile hindamiseks. Patsiendile määratakse
diagnoos telekonsultatsiooni vahendusel.
● Digiretsept. Elektrooniline ravimiretsept või digitaalne meditsiiniseadmeretsept, mida ei trükita paberil välja, vaid saadetakse arsti arvutist
interneti teel otse retseptikeskusesse. Retseptikeskus on retseptide
(ravimid, imikutoidud, meditsiiniseadmed) väljakirjutamiseks ning töötlemiseks asutatud elektrooniline andmekogu. Apteeki minnes peab ravimi
väljaostjal olema kaasas isikut tõendav dokument, kus on peal pilt ning
isikukood, näiteks ID-kaart, juhiluba või pass. Juhul kui ravimit ostetakse
teisele inimesele, peab teadma ka tema isikukoodi. Apteeker leiab retseptikeskusest patsiendi isikukoodi abil hõlpsasti üles kogu talle vajaliku
teabe. ALLIKAS: Eesti Haigekassa
Tänu digiretseptidele ei pea inimene ravimi saamiseks alati arsti juurde
minema. Piisab telefonikõnest arstile ja visiidist apteeki või tellimusest
internetis. 100% kasutatavatest retseptidest on digiretseptid. 98% väljastatakse digitaalselt, ülejäänud 2% sisestatakse apteekides.
Eesti apteekides saavad digiretsepti kasutada ja ravimeid välja osta ka
Soome patsiendid.
● Virtuaalne arstipalat. Uue tervishoiuteenusena on Eestis avatud Confido kiirkliinikud ja kaugmeditsiiniteenus Viveo Health, mille kaudu on
võimalik suhelda perearstiga veebis ilma järjekorrata.
www.confido.ee; www.kiirkliinik.ee; www.viveohealt.com.
ALLIKAS: e-estonia.com

Fakte Tallinna tervishoiu kohta (seisuga 01.01.2020)
Perearstipraksiseid
Inimesi perearstinimistutes kokku
Perearstinimistu keskmine inimeste arv
ALLIKAD: Terviseamet, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

276
491 280
1780
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SPORT
Tallinna tuntud sportlased
● Vigursuusataja KELLY SILDARU –
freestyle-suusatamise rennisõidu
maailmameister 2019
● WRC sarja rallisõitja OTT TÄNAK –
WRC maailmameister 2019
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Tuntud rahvusvahelised spordivõistlused Tallinnas
● Rahvusvaheline male kiirturniir „Meenutades Paul Kerest“ –

ACP Open ( jaanuar)
● Euroopa suurim BMX- ja rulafestival „Simple Session“ (veebruar)
● Iluuisutamise juunioride maailmameistrivõistlused (märts)
● Tallinki maijooks (mai)
● Euroopa meistrivõistlused purjetamises (paadiklass Optimist) ( juuni)
● Maailmameistrivõistlused maadluses juunioridele (august)
● Rahvusvaheline triatlonivõistlus Ironman Tallinn (august)
● Tallinna maraton ja sügisjooks (september)
● Tallinn International Horse Show (oktoober)
● Maailmakarikaetapp naiste epeevehklemises „Tallinna Mõõk“ (november)
VÕISTLUSKALENDER: www.tallinn.ee/est/sport/Voistlused-Tallinnas

Ülemaailmse COVID-19 puhangu tõttu võib
osa võistluseid ära jääda. Lisateavet vaata
ürituse kodulehelt.
Tallinna suuremad spordirajatised
17
1
21
13
		

pallimängusaali
kuue rannavõrkpalliplatsiga Beach House
ujulat ja veekeskust (sh kooliujulat)
jalgpallistaadioni (sh Sõle spordikeskuse täismõõtmeline 		
kunstkattega jalgpalliväljak, mis vastab FIFA Star2 normidele)

8

tennisekeskust

3

jäähalli

3

kergejõustikuhalli

6

kergejõustikustaadioni

82
üle 50

pallimänguplatsi
välijõusaali-jõulinnaku

ALLIKAS: Tallinna Spordi- ja Noorsooamet
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KULTUUR
Tallinna peamised vaatamisväärsused
on UNESCO maailmapärandi nimistusse
arvatud Tallinna vanalinn, Eesti Meremuuseumi
Lennusadam, Tallinna loomaaed, Tallinna
teletorn, Toompea, Kadrioru park ning Eesti
Vabaõhumuuseum.

Tallinnas tegutseb
● üle 40 muuseumi, teletorn, raekoda ja energia avastuskeskus
● üle 40 kunstigalerii ja näitusesaali
● keskraamatukogu ning 17 haruraamatukogu ja raamatukogubuss
● 30 teadus- ja erialaraamatukogu (sh Eesti Rahvusraamatukogu)
● üle 60 kooliraamatukogu
● üle 20 kontserdisaali ja lauluväljak
● üle 30 projekti- ja repertuaariteatri
● 7 kino (sh Euroopa moodsaim kino Ülemiste keskuses)
● 12 kultuurikeskust, rahvamaja ja vabaajakeskust
● 10 munitsipaalhuvikooli
● üle 200 kultuuriseltsi ja ühenduse
● üle 350 erahuvikooli
● 10 avatud noortekeskust
● botaanikaaed ja loomaaed
● 44 usuliste ühenduste pühakoda

Tallinnal on koostöösuhe 22 linnaga üle maailma
Annapolis (USA)

Peking (Hiina)

Berliin (Saksamaa)

Peterburi (Venemaa)

Chengdu (Hiina)

Riia (Läti)

Gent (Belgia)

Schwerin (Saksamaa)

Hangzhou (Hiina)

Soul (Lõuna-Korea)

Helsingi (Soome)

Stockholm (Rootsi)

Kiel (Saksamaa)

Thbilisi (Gruusia)

Kiiev (Ukraina)

Turu (Soome)

Kotka (Soome)

Veneetsia (Itaalia)

Moskva (Venemaa)

Viin (Austria)

Odessa (Ukraina)

Vilnius (Leedu)

Iga viie aasta tagant toimub laulu- ja tantsupidu. Esimesest laulupeost on möödunud 150
aastat. Esimene üle-eestiline laulupidu toimus
1869. aastal Tartus. Alates kuuendast üldlaulupeost toimub üritus Tallinnas.

Eesti, Läti ja Leedu laulu- ja tantsupidude
traditsioon kanti 2003. aastal UNESCO eestvõttel koostatavasse inimkonna suulise ja
vaimse pärandi meistriteoste nimekirja.

Tallinna kultuurielus on leidnud koha paljud
traditsioonilised sündmused
● Tallinn Music Week (märts) www.tmw.ee
● Tallinn Fashion Week (märts, oktoober) www.estonianfashion.eu
● Rahvusvahelised džässifestivalid „Jazzkaar“, „Sügisjazz“ ja „Jõulujazz“

(aprill, september, detsember) www.jazzkaar.ee

● Tallinna päev (15. mai) www.tallinn.ee/tallinnapaev
● Muuseumiöö (mai) www.muuseumioo.ee
● Tallinna merepäevad ( juuli) www.tallinnamerepaevad.ee
● Birgitta festival (august) www.filharmoonia.ee/birgitta
● Festival „Valgus kõnnib Kadriorus“ (september) www.kadriorupark.ee/

sundmused/valgus-konnib-kadriorus-2018

● Tallinna disainifestival „Disainiöö“ (september) www.disainioo.ee
● Teatrifestival „Kuldne mask Eestis“ (oktoober) www.goldenmask.ee
● Pimedate Ööde filmifestival (november) www.2019.poff.ee
● Jõuluturg Raekoja platsil (detsember-jaanuar) www.christmasmarket.ee

Ülemaailmse COVID-19 puhangu tõttu
võib osa üritusi ära jääda. Lisateavet vaata
ürituse kodulehelt.
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JUHTIMINE JA EELARVE
Tallinna linna juhivad linnavolikogu ja linnavalitsus. Tallinna linnavolikogu kui
kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu valitakse neljaks aastaks. Linnavolikogu töötab täiskogu istungitena, samuti komisjonide ja fraktsioonide kaudu.
Tallinna linna tegevjuhtkond on seitsmeliikmeline linnavalitsus, sh linnapea
ja kuus abilinnapead. Linnavalitsus juhib linna asutuste tegevust ning osaleb
aktsionäri, osaniku, asutaja ja liikmena eraõiguslikes juriidilistes isikutes.
Tallinn jaguneb kaheksaks haldusüksuseks ehk linnaosaks, mille juhtimiseks on
moodustatud linnaosavalitsused.

Tallinna juhtimine (seisuga 01.01.2020)

Linnavolikogu (79)

Linnavalitsus (7)

Linnakantselei (355)
Linnasekretär
Linnasekretäri büroo (10)
Linnapea büroo (7)
Abilinnapeade bürood (18)
Linna avalike suhete teenistus (63)
Linna finantsteenistus (116)
Linna haldusteenistus (32)
Linna infotehnoloogia
teenistus (37)
Linna sisekontrolöri teenistus (13)
Linna personaliteenistus (35)
Linna õigusteenistus (23)

8 linnaosa
halduskogu

Linnavolikogu
kantselei (32)

10 komisjoni

8 linnaosa valitsust (423,2)
Haabersti Linnaosa Valitsus (37,5)
Tallinna Kesklinna Valitsus (66)
Kristiine Linnaosa Valitsus (42,2)
Lasnamäe Linnaosa Valitsus (90)
Mustamäe Linnaosa Valitsus (50)
Nõmme Linnaosa Valitsus (43,5)
Pirita Linnaosa Valitsus (26)
Põhja-Tallinna Valitsus (68)

12 ametit (723)
Ettevõtlusamet (65)
Haridusamet (51)
Keskkonna- ja Kommunaalamet (83)
Kultuuriamet (19,5)
Linnaarhiiv (27)
Linnaplaneerimise Amet (116,5)
Linnavaraamet (89)
Munitsipaalpolitsei Amet (128)
Perekonnaseisuamet (34)
Sotsiaal- ja Tervishoiuamet (34)
Spordi- ja Noorsooamet (29)
Transpordiamet (47)

Sulgudes on märgitud ametikohtade arv
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Tallinna linna 2020. aasta
eelarve on 823 745 947 eurot

Tallinna eelarve sissetulekud (€, 2020)
Üksikisiku tulumaks
Maamaks

486 050 000
25 795 000

Reklaamimaks

5 000 000

Tänavate sulgemise maks

1 250 000

Parkimistasu

6 400 000

Lõivud

543 100

Tulud majandustegevusest

70 585 980

Üür ja rent

10 006 153

Õiguste müük

3 253 830

Muu toodete ja teenuste müük

4 065 956

Muud tulud

797 000

Finantstulu

6000

Vara müük

1 673 800

Muud tulud varalt
Dividendid
Toetused riigilt ja muudelt institutsioonidelt
Välisrahastus
Võetavad laenud
Laenude tagasimaksed

573 750
9 600 000
135 589 898
11 886 346
35 000 000
1 043 500

Muutus hoiustes

14 862 993

Nõuete muutus

–237 359

SISSETULEKUD KOKKU
ALLIKAS: Tallinna Linnakantselei finantsteenistus

823 745 947
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Tallinna eelarve väljaminekud (€, 2020)
Linna juhtimine
Linna tugiteenused
Avalik kord
Haridus
sellest era- ja avaliku sektori koostööprojektid

2 552 499
46 911 550
4 818 545
312 405 163
12 638 386

Kultuur

49 091 073

Sport ja vaba aeg

24 291 158

Noorsootöö

2 288 081

Sotsiaalhoolekanne

62 249 782

Teed ja tänavad

74 184 841

Heakord

25 177 973

Tehnovõrgud

6 389 870

Muud kommunaalkulud

3 103 360

Linnamajandus (sh elamumajandus)
sellest era- ja avaliku sektori koostööprojektid
Linnatransport

27 622 232
11 058 000
85 376 475

Keskkonnakaitse

1 297 455

Linnaplaneerimine

5 173 546

Ettevõtluskeskkond

5 905 854

Tervishoid

16 575 676

Finantskulud

4 020 000

Reservid, sh

11 273 349

linnavalitsuse reservfond
linnaosade reservfond

995 000
151 000

kohtuvaidluste ja muude õiguslike vaidlustega seotud nõuete reserv

1 500 000

linna vara ja kohustustega seonduvate toimingute reserv

2 650 000

oma- ja kaasfinantseerimise ning välisprojektide
ettevalmistamise reserv
palga korrektsiooni reserv

977 349
5 000 000

Riigi ja muude institutsioonide eraldiste arvelt tehtavad kulud

18 950 648

Laenude andmine

14 214 736

Laenude tagasimaksed

19 346 725

Maksed teenuste kontsessioonilepingu raames
Kohustuste muutus
VÄLJAMINEKUD KOKKU
ALLIKAS: Tallinna Linnakantselei finantsteenistus

762 715
–237 359
823 745 947
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Suuremate investeeringute jaotus (% 2020)
Haridus

35%

Teed ja tänavad

29,3%

Kultuur

13,6%

Sotsiaalhoolekanne
ja tervishoid

8,2%

8,2%

29,3%
13,6%

Heakord ja
keskkonnakaitse

5,6%

Linnamajandus
(sh elamumajandus)

3,5%

Sport ja vaba aeg

3,3%

Tehnovõrgud

0,7%

Muud (transport, linna
tugiteenused ja linnaplaneerimine)

0,7%

INVESTEERIMISPROJEKTID KOKKU

100%

35%

ALLIKAS: Tallinna Linnakantselei finantsteenistus

Suuremate investeeringute jaotus (€ 2020)
Valdkond
Haridus

EUR
49 590 484

Teed ja tänavad

41 506 101

Kultuur

19 319 363

Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid

11 619 944

Heakord ja keskkonnakaitse

7 881 794

Linnamajandus (sh elamumajandus)

5 023 000

Sport ja vaba aeg

4 685 861

Muud (transport, linna tugiteenused ja linnaplaneerimine)
Tehnovõrgud
INVESTEERIMISPROJEKTID KOKKU
ALLIKAS: Tallinna Linnakantselei finantsteenistus

973 842
950 000
141 550 389
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