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1. ÜLEVAADE LINNA 2021. AASTA EELARVEST
1.1

Ülevaade majanduslikust olukorrast

Rahandusministeeriumi majandusprognoosi põhistsenaariumi kohaselt Eesti SKP 2020. aastal
kahaneb 5,5% ja kasvab 2021. aastal 4,5%, jäädes sellega 2021. aasta lõpul alla 2019. aasta
lõpu tasemele umbes 1% võrra.
Rahandusministeeriumi ja Eesti Panga hinnangul tabab järsk majanduslangus 2020. aastal kõiki
maailma arenenud riike. Seejuures kahaneb EL-i majandus praeguste prognooside kohaselt
umbes 8% ega jõua veel 2021. aasta lõpuks 2019. aasta tasemele. Eestil on seni läinud oodatust
mõnevõrra paremini, 2020. aasta teises kvartalis langes meie majandus aastatagusega võrreldes
viiruse levikust tingitud liikumis- ja reisipiirangute tõttu 6,9%.
Majanduse käekäik riigiti sõltub eelkõige sellest, millised olid piirangud majandustegevusele
viiruse kiire leviku perioodil kevadsuvel ning kuidas rakendatakse piiranguid edaspidi, kuni
nakkusohu kontrolli alla saamiseni. Lisaks on oluline, kui suure osakaaluga on turismi ja vaba
aja veetmisega seotud tegevusalad riigi majanduses, kus sissetulekud jäävad veel pikaks ajaks
madalaks, ning kui tõhusaks osutuvad valitsuste abimeetmed.
Lisaks üldisele majanduskasvule mõjutab Tallinna linna majanduslikku olukorda ka
linnaelanike, eelkõige tulusaajate ja maksumaksjate, arvu muutus. 2020. aasta 1. oktoobri
seisuga elas Tallinnas rahvastikuregistri andmetel 447 tuhat inimest ja aasta algusest on linna
elanikkond kasvanud 3,1 tuhande inimese võrra. Maksu- ja Tolliameti andmetel oli Tallinnas
2020. aasta esimesel üheksal kuul keskmiselt 234 tuhat tulu saanud (tulu deklareerinud) isikut
kuus, kasvades aastaga 0,1%. Keskmine deklareeritud tulu maksumaksja kohta on 1 525
€ ja tulusaaja kohta 1 402 € kuus. Maksumaksjate osas on tulu kasv eelmise aastaga
võrreldes 3,2% ja tulu sajaate osas 3,5%

1.2

Eelarve üldnäitajad

Eelarve eelnõu kohaselt on linna 2021. aasta eelarve sissetulekute ja väljaminekute
kogumahuks 861 501 097 €, mis on 766 069 € ehk 0,1% vähem kui 2020. aasta täpsustatud
eelarves ja 37,8 miljonit eurot ehk 4,6% enam, kui 2020. aastaks esialgselt kinnitatud eelarves
kavandatud.
Eelarves kavandatu kohaselt kasvavad põhitegevuse tulud võrreldes 2020. aasta täpsustatud
eelarvega 0,7% ning põhitegevuse kulud 3,2%. 2021. aasta eelarve tegevustulemiks kujuneb
kavandatu kohaselt 53,4 miljonit eurot, laenude teenindamise kulud on 2021. aastal 22,6
miljonit eurot (sealhulgas 3 miljonit eurot intressikuludeks ja 19,6 miljonit eurot linna laenude
ja võlakirjade põhiosa tagasimakseteks). 2021. aasta likviidsuspuhvriks on kavandatud üle
50 miljonit euro, mis on piisav varu linna kolme nädala kulutuste katmiseks.
KOFS sätestab nõude, mille kohaselt peab omavalitsusüksuse ja tema arvestusüksuse oodatav
põhitegevuse tulemi väärtus olema aruandeaasta lõpu seisuga null või positiivne. Eelarve
eelnõu kohaselt kujuneb linna põhitegevuse tulemiks 2021. aastal 76,5 miljonit eurot.
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Linna investeeringute finantseerimiseks kavandab linn 2021. aastal kaasata laenu mahus kuni
70 miljonit eurot, millega koos kujuneks linna arvestuslikuks netovõlakoormuseks 2021. aasta
lõpuks 35,5%. Linna arvestusüksuse netovõlakoormus jääb 2021. aasta arvestuses tasemele
39%. Seega jäävad nii linna kui ka linna arvestusüksuse netovõlakoormuse tasemed seadusega
lubatud 80% piiresse.
Eelarve andmed 2019. – 2021. aasta kohta KOFS § 22 järgi nõutud detailsuses ning võrdlus
eelarvestrateegiaga on esitatud eelarve seletuskirja lisas.
Tulud
Linna 2021. aasta tulude üldmahuks kavandatakse 765 237 583 €, langus võrreldes 2020. aasta
esialgse eelarvega on 1% ehk 7,6 miljonit eurot ning 3,3% ehk 26 miljonit eurot võrreldes 2020.
aasta täpsustatud eelarvega.
Tuludest moodustavad maksutulud 68%, sh riiklikud maksud 67% ja kohalikud maksud ligi
1%.
Linna peamisteks tuludeks on üksikisiku tulumaks summas 483 748 536 €, riigilt ja muudelt
institutsioonidelt saadavad toetused 132 280 785 €, linna asutuste kaupade ja teenuste müügist
saadav tulu 89 650 898 €, maamaks 25 400 000 € ja saadav välisrahastus 12 175 903 €.
2021. aasta tulumaksu tulu prognoos on 0,5% väiksem kui 2020. aasta esialgselt kinnitatud
eelarves ja 0,8% enam kui 2020. aasta täpsustatud eelarves. 2020. aasta märtsis kehtestas Eesti
Vabariigi Valitsus eriolukorra seoses COVID-19 viiruse levikuga. Eriolukorra raames
kehtestati Eestis ulatuslikud reisi- ja liikumise piirangud. Samuti kehtestasid teised Euroopa
riigid laiapõhjalised reisi- ja liikumispiirangud, mis tõi kaasa kiire majandus- ja
kaubandusaktiivsuse languse ning viis nii Eesti kui teiste riikide majandused kiiresse
majanduslangusesse. Eriolukorrast tingitud reisi- ja liikumispiirangud aitasid Eestis suveks
viiruse leviku kontrolli alla saada ning Vabariigi Valitusese palgatoetused ja muud
toetusmeetmed aitasid majandusel kriisiga prognoositust paremini toime tulla. Tulenevalt uuest
olukorrast hindas linna finantsteenistus ümber ka 2021. aasta tulumaksu laekumise prognoosi,
võttes maksulaekumise prognoosimise aluseks kõige värskemad Eesti Panga ja
Rahandusministeeriumi andmed, sh on prognoosi aluseks võetud eeldused, et 2021. aastal
Tallinnas tulu saajate arv, keskmine palk ega muud deklareeritavad tulud ei kasva oluliselt.
Maamaksutulu väheneb nii 2020. aasta esialgse kui ka täpsustatud eelarvega võrreldes 1,5%.
Kohalike maksude osatähtsus linna tuludes on jätkuvalt madal, moodustades vaid ligi 1,5%
eelarve tulude kogumahust. Üle poole kohalikest maksudest moodustab parkimistasu, mille
prognoos jääb 2020. aasta tasemele. Tulu kohalikest maksudest kavandatakse 2021. aastal
kokku summas 11 100 000 €, mis on 800 000 € ehk 7,8% enam kui 2020. aasta täpsustatud
eelarves, kuid 1,6 miljonit eurot ehk 12,3% vähem kui 2020. aasta esialgses eelarves.
Tulud kaupade ja teenuste müügist moodustavad 2021. aastal 89 650 898 € ehk 11,7% eelarve
tulude mahust. 2020. aasta täpsustatud eelarvega võrreldes kasvab tulu kaupade ja teenuste
müügist 12,2%, võrreldes 2020. aasta esialgse eelarvega võrreldes 2%..
2021. aastal on kavandatud kasumiks linnavara müügist kokku 734 527 €. Oodatav
dividenditulu linna osalusega aktsiaseltsidelt (s.o AKTSIASELTS TALLINNA VESI,
aktsiaselts Tallinna Soojus ja AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus) kokku 7 800 000 €.
Saadavatest toetustest moodustavad toetused riigilt ja muudelt institutsioonidelt 132 280 785 €
ning välisrahastus 12 175 903 €. Riigieelarvelised vahendid kahanevad 2020. aasta täpsustatud
eelarvega võrreldes 34 716 419 € võrra eeskätt seetõttu, et 2020. aastal eraldas Vabariigi
Valitsuse erakorraliselt toetusi majanduse stimuleerimiseks ja viiruse leviku tõkestamise ja
ennetamisega kaasnenud kulude ja saamata jäävate tulude katteks. Välisrahastus veidi kahaneb
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tulenevalt Euroopa Liidu 2014-2020 eelarveperioodi lõppemisest. Euroopa Liidu 2014-2020
eelarveperioodi toetuste jäägi arvelt viiakse ellu põhiliselt teede ja tänavate rekonstrueerimise
ning kergliiklusteede ehitamise projekte.
Muude tulude, s.o trahvitulud, lõivud, loodusvarade kasutustasu, finantstulu jm osatähtsus
moodustab eelarve tuludest kokku vähem kui 1%.
Kulutused
Tegevuskuludeks on Tallinna linna 2021. aasta eelarves kavandatud 675 559 760 €, mis on
4,2% enam kui 2020. aasta esialgses eelarves ja 2,8% enam kui 2020. aasta täpsustatud eelarves
kavandatud.
Linnakassa tulude ja omatulude arvelt kaetavatest tegevuskuludest on suurima osakaaluga
haridusvaldkonna kulud 41,1%, järgnevad linnatranspordi kulud 14,1% ning
sotsiaalhoolekande ja tervishoiu valdkonna kulud 10,7%, mis kokku moodustavad 65,9%
kulude kogumahust.
Enamus linna tegevuskuludest (s.o 67%) kaetakse linnakassa tulude arvelt. Linna asutuste
omatulude arvelt kaetakse kulusid 13% ulatuses. Ülejäänud osa moodustavad tegevuskulud,
mis kaetakse riigilt ja muudelt institutsioonidelt saadavate sihtotstarbeliste toetuste ning
välisrahastuse arvelt (s.o 20%).
Investeerimistegevuseks on 2021. aasta eelarve eelnõus ette nähtud vahendeid kokku
165 561 042 €, kasv võrreldes 2020. aasta esialgse eelarvega on 17% ja täpsustatud eelarvega
võrreldes 26%. Investeeringutest 51,3% kaetakse linnakassa vahendite arvelt ja kuni 42,3%
laenu arvelt. Välisrahastus moodustab investeeringute katteallikatest 2,9% ning riigieelarve
eraldised 3,3%.
Investeeringutest on valdkondlikult suurima osakaaluga teed ja tänavad 32,8%, haridus 29,5%
ning heakord 10,4%, mis kokku moodustavad 72,7% investeeringute kogumahust.
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.
Haridusvaldkonna tegevuskuludeks on kavandatud kokku 277 322 577 €.
Haridusvaldkonna tähtsamad eesmärgid on mitmekülgse, kvaliteetse ja nüüdisaegse hariduse
võimaldamine munitsipaalkoolides ning laste päevahoiu teenuse ning alushariduse andmise
tagamine. Samuti panustab linn tallinlastele mitmekesise huvitegevuse võimaldamisse ja
huvialade arendamisse.
Enam pööratakse tähelepanu koolikiusamise ennetus- ja sekkumisprogrammide rakendamisele
koolides. 2020/2021. õppeaasta on Tallinnas kuulutatud klassijuhataja teema-aastaks, et tõsta
senisest rohkem esile klassijuhataja ametit ning väärtustada tema rolli iga õppija arengu
toetajana. Välja töötatud on andekate laste toetamise programm, mille piloteerimisega
alustatakse 2021. aastal. Laste liikumisharjumuste suurendamiseks jätkatakse täiendavate
tingimuste loomist koolimajades ja õuealadel. Tallinna päeva puhul viiakse läbi Tallinna
teemalise etteütluse kirjutamine kuni 2000 kirjutajale. 2021. aasta alguses avab uksed uus 14rühmaline lasteaed Haaberstis, Tallinna Lasteaed Naksitrallid.
Toidukulude katmiseks keskmiselt 20 300 lapsele linna lasteaedades linnas kehtestatud
piirmäära ulatuses on 2021. aasta eelarvesse kavandatud 6 miljonit eurot. Keskmiselt
820 eralasteaedades käiva Tallinna lapse toidukulude osaliseks katmiseks linna poolt
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kehtestatud piirmääras on kavandatud 240 000 €. Alates 1. septembrist 2020 muutis linn
lasteaedades kohatasu vabastamise aluseid. Lisaks vähekindlustatud perede lastele ja pere
kolmandast lapsest alates on kohatasust vabastatud ka hariduslike erivajadustega lapsed.
Kohatasu 100% soodustuse saajaid on hetkel keskmiselt 2400 last varasema 800 lapse asemel,
millest tulenev täiendav kulu linnale on keskmiselt 2 miljonit eurot aastas. Üldhariduskoolidele
nähakse ette ka vahendid täiendavate haridustehnoloogide töökohtade loomiseks.
Hariduse valdkonna investeeringute mahuks kavandatakse kokku 48 417 839 €.
Valdkonnas kavandatavad olulisemad projektid on erivajadusega laste koolide renoveerimine
ja nüüdisajastamine, üldhariduskoolide ja koolieelsete lasteasutuste tervikrenoveerimise
jätkamine ning üldhariduskoolide spordisaalide ja staadionide arendamine ning linna
huvikoolide ja huvikeskuste renoveerimine ja arendamine.
2021. aastal lõpetatakse Tallinna Arte Gümnaasiumi rekonstrueerimistööd, mille käigus
uuendatakse kooli õpikeskkond, laiendatakse koolisööklat ja luuakse uusi sportimisvõimalusi.
Valmib uus spordihoone koos maadlus-, jõu- ja aeroobikasaaliga. Täielikult rekonstrueeritakse
ka kooli staadion. Valmib Lasnamäe Põhikooli renoveeritav õpihoone ja uus võimlakompleks,
mille käigus luuakse sobilik õpikeskus erivajadustega õpilastele. Lisaks põhikoolile saavad
uues hoones olema ruumid ka Lasnamäe Lastekeskusele ja Tallinna Õppenõustamiskeskuse
uuele filiaalile. 2021. aasta sügisel lõpevad Tallinna Mustjõe Gümnaasiumi rekonstrueerimistööd, mille käigus lammutati olemasolev võimla- ja aulakorpus ning rajatakse uus, tänapäeva
tingimustele vastav õppekompleks koos õuealaga. Lisaks saab kool ka renoveeritud staadioni
jooksuradade ja kunstmurukattega jalgpalliväljakuga. Seoses õpilaste arvu kasvuga alustatakse
Tallinna Merivälja Kooli ja Pirita Majandusgümnaasiumi koolihoonete täiendavate
juurdeehitustega, mis valmivad 2021. aasta sügisel. Sportimisvõimaluste laiendamiseks
rekonstrueeritakse Vilde tee 120 staadion ja uusehitisena Nõmme Gümnaasiumi spordihoone.
Valmib Tallinna Muusikakooli Narva mnt 28 rekonstrueeritud hoone, mille käigus saab
ajaloolisest majast sobiv õpikeskkond muusikalise hariduse andmiseks ning kool saab endale
kauaoodatud kontserdisaali.
Lõpetatakse Mustamäe Laste Loomingu Maja uue hoone projekteerimine ja alustatakse uue
hoone ehitusega. Alustatakse Tallinna Nõmme Gümnaasiumi põhikoolihoone (Raudtee tn 55),
Tallinna Nõmme Põhikooli, Tallinna Kivimäe Põhikooli, Tallinna Kunstikooli ja Tallinna
Huvikeskus Kullo projekteerimist ning Jakob Westholmi Gümnaasiumi ja Tallinna Reaalkooli
juurdeehituste projekteerimist.
Koolieelsete lasteasutuste remonttöödeks ja soetusteks kavandatakse kokku 19 128 890 €.
Muude haridusasutuste remonttööde ja soetuste reserviks on kavandatud kokku 2 250 000 €,
mille arvelt on võimalik katta väiksemamahulisi töid paljudes haridusasutustes.
Renoveerimistöid viiakse läbi mitmetes Tallinna lasteaedades, 2021. aastal viiakse lõpule tööd
Tallinna Lasteaias Laagna Rukkilill, Tallinna Järveotsa Lasteaias, Tallinna Liivamäe Lasteaias
ja Tallinna Lasteaias Rabarüblik. Ehitustöödega alustatakse Tallinna Vindi Lasteaias, Tallinna
Rõõmupesa Lasteaias ja Lasteaias Maasikas. Lasteaedade remonttööde ja soetuste reserviks
kavandatakse kokku 2 000 000 €, so vahendid lasteaedade remonttöödeks ja soetusteks ning
territooriumide korrastamiseks (sh piirdeaiad, välisvalgustus, krundisisesed teed ja
parkimisplatsid).
Kultuurivaldkonna tegevuskuludeks on planeeritud 27 978 498 €.
Kultuurivaldkonna eesmärgiks on vaimselt ja kehaliselt aktiivne tallinlane – mitmekesiste
tegevusvõimalustega ning elamusterohke Tallinn. Kultuurielu elavdamisel pööratakse
tähelepanu nii eesti rahvuskultuuri kui ka rahvusvähemuste kultuuride edendamisele, Tallinna
kultuurielu tähtsündmuste toetamisele ning linna kultuuriasutuste arendamisele.
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2021. aasta juulis toimub Tallinnas maailma suurim purjeõppelaevade regatt The Tall Ships
Races, mis toob kesklinna sadamatesse sadakond purjelaeva. Tallinn korraldab ligi 200 noore
osavõtu regatist laevameeskondades. Toimub Linnateatri üheteistkümnes rahvusvaheline
teatrifestival Talveöö Unenägu, mille keskmes on prantsuse teater Bouffes du Nord. Birgitta
festival toob 2021. aastal uue kunstilise juhi Dmitri Bertmani eestvedamisel Tallinnasse
erakordse tantsukompanii NoGravity Itaaliast. 2021. aastal kandideerib Tallinn UNESCO
loovlinnade võrgustiku liikmeks muusikalinnade kategoorias. Kandideerimiseks valmistumise
protsessis valmib muusikavaldkonna tegevuskava, mis täiendab linna kultuurivaldkonna
arengustrateegiat ning mille eesmärk on tihendada rahvusvahelist koostööd ning tutvustada
Tallinna ja Eesti muusikaelu mujal maailmas. 2021. aasta septembris toimub Tallinnas
European Jazz Networki korraldatav konverents European Jazz Conference, mille raames
külastab Tallinna ca 350 olulist jazzidelegaati. Jätkuvalt toetakse Tallinna tunnusfestivali
Jazzkaar, linnafestivali Tallinn Music Week ja teatrifestivali „Kuldne Mask Eestis“. URBACT
III välisprojekti „Kultuuri kättesaadavus kõikidele linnakodanikele – ACCESS“ raames
valmistatakse ette tegevuskava kultuuri kättesaadavuse parandamiseks ja kultuurilise
segregatsiooni vähendamiseks. Jätkatakse kultuurimälestiste restaureerimise toetamist.
Muinsus- ja miljööalade kaitseks ning kultuuriväärtuslike objektide täiendavaks tähistamiseks
on ette nähtud 241 500 € ning kirikurenessansi programmi jätkamiseks ja muudeks
restaureerimisteks 1,1 miljonit eurot.
Kultuurivaldkonna investeeringute mahuks kavandatakse kokku 16 809 868 €.
Jätkub Tallinna Loomaaeda uue unikaalse atraktsiooni "Pilvemets" loomine eesmärgiga
suurendada külastatavust madalhooajal läbi uue rahvusvaheliselt atraktiivse pereatraktsiooni
rajamise. Jätkatakse ka uue ekspositsiooniala – Tiigriorg – ehitust. Tallinna Botaanikaaias
viiakse lõpule uue majandushoone ehitustööd. Jätkatakse botaanikaaia vetesüsteemi ja
väliekspositsiooni (alpinaarium, rosaarium, salikaarium) rekonstrueerimisega ning alustatakse
administratiivhoone, sh talveaia korrastamise ning külastuskeskuseks kohandamise
projekteerimisega. Jätkatakse nelja tuntud riigi- ja kultuuritegelase – G. Ots, K. Päts, J. Kross
ja S. Dovlatov – mälestusmärkide rajamise ettevalmistustöödega ning kavas on J. Krossi ja
S. Dovlatovi mälestusmärgi püstitamine. Lisaks traditsioonilistele muinsuskaitsealastele
investeeringutele alustatakse Skoone bastioni korrastamisega ja Dominiiklaste kloostri
kompleksi renoveerimisega.
Kavas on Vene Kultuurikeskuse katuse remont ning kultuurikeskuse suurde saali multimeedia
projektori soetamine. Tallinna Keskraamatukogus vahetatakse kaasaegse elektribussi vastu
välja tänane raamatukogubuss, mis on sõitnud oma marsruudil juba alates 2008. aastast.
Jätkatakse raadiolaineid kasutava tehnoloogia ehk raadiosagedustuvastuse RFID tehnoloogial
põhineva iseteenindusliku raamatute laenutus- ja tagastussüsteemi hankega. Tallinna
Linnamuuseumis koostatakse Kiek in de Kök kindlustustemuuseumi kujunduskontseptsioon ja
infograafika projekt, millega viiakse lõpule Kiek in de Kök`i Tallinna lõunapoolsete
linnakindlustuste sidumine terviklikuks ja atraktiivseks muuseumikompleksiks. Jätkatakse
Mustpeade Maja restaureerimistöödega. Sihtasutusele Tallinna Lauluväljak nähakse ette toetus
külastuskeskuse I etapi rajamiseks, mille eesmärgiks on tutvustada Lauluväljaku ja laulupidude
ajalugu, ning siseruumide remonttöödeks ja interaktiivse foto- ja ajalooseina ehitamiseks Mäe
alale. Kultuurivaldkonna asutuste remonttööde ja soetuste reserviks on kavandatud 250 000 €,
mille arvelt on võimalik katta väiksemamahulisi töid mitmetes kultuurisasutustes.
Spordi ja liikumisharrastuse valdkonna tegevuskuludeks on kavandatud 18 244 680 €.
Spordivaldkonnas on eesmärgiks rahvatervise edendamine, pakkudes linnaelanikele
tänapäevaseid võimalusi liikumisharrastusega tegelemiseks, sh korraldades mitmekülgseid
harrastusspordiüritusi.
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Toetatakse erinevaid spordiprojekte ja –ühendusi, eraspordibaase ning spordikalendris kindla
koha leidnud rahvusvahelisi spordivõistlusi, mis tutvustavad ja rikastavad Tallinna spordielu
ning võimaldavad Tallinnal olla spordielu keskpunktiks. Tähelepanu pööratakse
terviseliikumisele, toetades võistlussarja „Tallinn liigub!“ ja noorsportlaste terviseuuringuid.
Jätkatakse laste ja noorte harrastus- ja saavutusspordi toetamist.
Spordi ja liikumisharrastuse valdkonna investeeringute mahuks kavandatakse 5 617 334 €.
2021. aastal valmivad Kadrioru staadioni kergejõustiku harjutusväljaku renoveerimistööd,
mille käigus vahetatakse väljaku rajakate, uuendatakse heiteringe, renoveeritakse staadioni
muru ning rekonstrueeritakse drenaaž ja kastmissüsteemid. Rajatakse jalgpallihall Punane tn 69
staadionile. Viiakse läbi Tallinna Spordihalli kergejõustikuhalli ehitushange ja alustakse
ehitustöödega.
Alustatakse
Kadrioru
staadioni
peaväljaku
renoveerimistööde
ettevalmistamisega. Täiendatakse Tondiraba Spordikeskuse peaareeni valgustust tagamaks
vajalikud nõuded rahvusvaheliste teleülekannete läbiviimiseks. Ette on nähtud vahendid Pirita
jõele välibasseini rajamiseks. Jätkatakse rulapargi rajamist Charlottenthali parki Kristiine
linnaosas. Laiendatakse linna terviseradu ja hooldatakse olemasolevaid. Koostöös riigiga
panustatakse Kalevi staadioni rekonstrueerimisse vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 16. mai
2018 korraldusele nr 726-k „Kalevi keskstaadioni rekonstrueerimise finantseerimise
koostöölepingu muutmise heakskiitmine ja volituse andmine Tallinna linnapeale“ eesmärgiga
viia staadioni I etapi rekonstrueerimistööd lõpule 2021. aastal. Spordivaldkonna asutuste
remonttööde ja soetuste reserviks on kavandatud 300 000 €, mille arvelt on võimalik katta
väiksemamahulisi töid mitmetes spordiasutustes.
Noorsootöö valdkonna tegevuskuludeks on kavandatud 2 575 001 €.
Noorsootöö eesmärk on luua noortele võimalus areneda ja vaba aega sisustada, lähtudes nende
huvidest ja vajadustest. Noorsootööga soodustatakse noorte ettevõtlikkust ja kaasatust ning
valmistatakse neid ette iseseisva eluga toimetulekuks. Linna noorsootööasutuste kaudu
pakutakse noortele mitmekesiseid teenuseid ja programme, sh mobiilne noorsootöö, hõivamata
ja töötutele noortele mõeldud teenused, ülelinnalised vaba aja programmid ja virtuaalne
noorsootöö. Läbi mitteformaalse õppetegevuse toetatakse noorte omaalgatust, tööturule
sisenemist, loovust, osalust, ettevõtlikkust ja vabatahtlikku tegevust. 2021. aastal jätkatakse
tegevusi, mis tagavad noortele mõeldud info atraktiivsuse ning nõustamise parema
kättesaadavuse, näiteks infoüritused, koostöö koolidega, interaktiivse kodulehe arendus,
sotsiaal- ja muu meedia aktiivne kasutamine teavitustöös. Toetatakse noortelaagrite
korraldamist, sh Sihtasutuse Õpilasmalev tegevust. Noortele pakutakse võimalusi osaleda ja
kaasa rääkida linnaelus, toetades noortevolikogu ja noortenõukogu tegevust. Jätkatakse
varasemalt Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte
kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ tegevusi.
Noorsootöö valdkonna investeeringutes nähakse Põhja-Tallinna Noortekeskuse remonttöödeks
ette 30 500 €.
Sotsiaalhoolekande valdkonna tegevuskuludeks on planeeritud 57 822 539 €.
Peamiseks eesmärgiks on tagada erinevate linnaelanike sihtgruppide sotsiaalne toimetulek ja
võimalused ühiskonnas aktiivselt osaleda. Teenused ja toetused nähakse ette lastega peredele,
eakatele, erivajadustega inimestele ja teistele abivajajatele. Enim pööratakse tähelepanu
erivajadustega ja eakate inimeste toimetulekule ja neile teenuste kättesaadavuse tagamisele.
2021. aastal osutatakse senisest suuremas mahus riigi poolt rahastatavat hoolekandeteenust
psüühiliste erivajadustega inimestele, seda võimaldavad täiendavad ruumid seoses Käo
Tugikeskuse Maleva keskuse renoveerimisega ja Tallinna Vaimse Tervise Keskuse Lõime tn
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31a hoone kasutusele võtmisega. Jätkatakse erivajadusega inimeste eluruumide kohandamist
Euroopa Regionaalfondi meetmest saadava välisrahastuse toel. Isikliku abistaja teenuste mahu
suurendamisega parandatakse oma kodus elava sügava ja raske puudega liikumis- või
nägemisabivahendit kasutava täisealise inimese iseseisvat toimetulekut igapäevaelus,
võimaldades tal realiseerida oma sotsiaalset aktiivsust, osaleda õpingutes, huviringide töös ja
muudes tegevustes väljaspool kodu. Luuakse täiendavalt teenuskohad resotsialiseerimisteenuse
klientidele, et tagada keerukamate klientide majutamine.
Tallinna Perekeskuse poolt pakutava vabatahtliku tugiisikuteenuse kuluhüvitise piirmäära
tõstetakse seniselt 26 eurolt 50 eurole kuus, mis annab tugiisikutele senisest paremad
võimalused teenusele suunatud lapsega koos aja veetmiseks.
Suurendatakse lapsehoiuteenuse hüvitiseks ette nähtud vahendeid, et kompenseerida hoius
olevate laste eest lastevanematele toidukulusid, haridusliku erivajadusega laste täiendava
hüvitise maksmisega kaasnevaid kulusid ja 2021. aasta kohatasu prognoositava hinnatõusu
kulusid. 2021. aastal rahastatakse riigieelarvest seni linna eelarvest kaetud raske ja sügava
puudega laste hoiukoduteenust, puudega laste päevahoidu koolivaheajal, noortekodu teenust,
lastelaagrite sotsiaaltuusikuid, ellusuunamise toetust, asendushooldusteenuse kasutaja ja
hoolduspere vanema toetuseid ning osaliselt asendushooldusteenust. Jätkatakse 2020. aastal
käivitatud projektiga „Alaealiste erikohtlemise süsteemi loomine“ ennetamaks laste ja noorte
riskikäitumist.
Tallinna linn maksab alates 2010. aastast pensionäridele hinnatõusu kompenseerimiseks üks
kord aastas toetust, toetuse määr on kavas 2021. aastal tõsta seniselt 100 eurolt 125 eurole.
2021. aasta eelarvega tagatakse lisavahendid ööpäevaringsele üldhooldusteenusele tulenevalt
teenuse hinna tõusust 2020. aastal. Senisest suuremas mahus panustatakse omastehooldaja
asendusteenuse tagamisele, leevendamaks lähedaste hoolduskoormust. Jätkatakse koduteenuse
klientidele poekaupade ja ravimite kullerteenusega kohaletoimetamist. Jätkatakse projekti
„Abiks hoolduskoormusega inimestele“ läbiviimist, mille tulemusena töötatakse välja
Tallinnas elavatele hoolduskoormusega inimestele toetavad teenused ning neile tehakse
kättesaadavaks asjakohane info.
Tagatakse vahendid ka sotsiaalvaldkonna palgatõusude katteks alates 01.03.2021. Palkade
korrigeerimine toimub kogu sotsiaalvaldkonna üleselt ning planeeritavad palgatõusud sõltuvad
töötajate tööperedest, jäädes enamasti vahemikku 10-15%.
Sotsiaalhoolekande valdkonna investeeringute mahuks kavandatakse kokku 9 224 000 €.
Jätkatakse Iru Hooldekodu õenduskodu ehitamist ning alustatakse Lasnamäe Sotsiaalkeskuse
uue hoone ehitamist. Alustatakse Tallinna Tugikeskuse Juks vana korpuse remondi ja uue
korpuse projekteerimis- ning ehitustöödega. Projekteeritakse uus sotsiaalmajutusüksus
aadressile Punane tn 48a ja renoveeritakse Tallinna Vaimse Tervise Keskuse Mai tn 23 hoone.
Viiakse lõpule Tallinna Lastekodu imikute ja erivajadustega laste maja (Sõpruse pst 248)
rekonstrueerimine. Alustatakse Käo Tugikeskuse lastekeskuse hoone (Käo tn 53)
renoveerimisega. Samuti nähakse ette vahendid linna asutuste ligipääsetavuse parendamiseks
ning muudeks linna sotsiaalhoolekandeasutuste vajalikeks remonttöödeks ja soetusteks.
Tervishoiu valdkonna tegevuskuludeks on planeeritud 14 733 583 €. 2020. aastal eraldas riik
Tallinna Kiirabile erakorraliselt 2 miljonit eurot eriolukorrast tulenevate kulude katteks, mida
2021. aastal enam ette ei nähta ning millest tulenevalt vähenevad ka tervishoiu valdkonna
tegevuskulud. Tervishoiuvaldkonnas on eesmärgiks tallinlaste hea tervis ja võimelisus ennast
realiseerida sidusas, sotsiaalset kindlustunnet pakkuvas ja ökoloogiliselt tasakaalus linnas.
2021. aastal nähakse ette vahendid lastele arsti koduvisiitide kulude katteks, mille raames saab
vanem kutsuda ägedate haigussümptomitega lapsele arsti koju juhul, kui tal ei ole võimalik
lapsega perearsti juurde minna. 2020. aastal lahendati riiklikult ambulatoorse õendusteenuse
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osutamine tööpäevadel suurtes hooldekodudes ning 2021. aastal rahastatakse linna eelarve
kaasabil ööpäevaringne koduõendusteenus Iru Hooldekodus elavatele klientidele. Pööratakse
suurt tähelepanu narkomaania ja AIDS-i ennetustegevusele, toetades olemasolevat
rehabilitatsioonisüsteemi eeskätt lastele ja noorukitele, soodustatakse erinevate
koostöövõrgustike arengut linnaosade valitsuste, ametkondade ja mittetulundusühingutega.
Jätkuvalt toetatakse Tallinnas elavate täiskasvanud opioidisõltlaste metadoon-asendusravi
programmi pikaaegse võõrutusena ja säilitusravina.
Tervishoiu valdkonna investeeringuteks nähakse ette 2 185 760 €. 2021. aastal jätkatakse uue
linnahaigla ehitust ettevalmistavate projekteerimistöödega. Tallinna Kiirabi investeeringuteks,
sh meditsiinivarustuse soetamiseks nähakse ette 725 760 €.
Ettevõtluskeskkonna valdkonna tegevuskuludeks on planeeritud 2 772 195 €.
Valdkonna eesmärkideks on panustada tööhõive, ettevõtlusaktiivsuse ja ettevõtlusteadlikkuse
kasvu, alustavate ettevõtete arengu ja innovatsiooni toetamisse ning soodsa keskkonna loomisse
ärivõimaluste laiendamiseks. Samuti on oluline suurendada Tallinna rahvusvahelist tuntust ja
elavdada turismi.
Väikeettevõtluses on kriisist väljumise ajal fookus suunatud nii erasektori digitaliseerimisele,
mis toetaks ettevõtete protsesside efektiivsemaks muutmist ning toodete ja teenuste
lisandväärtuste suurendamist, kui ka müügi- ja turundustoele, et tulla paremini toime
turupositsioonide ümberjaotamisega ettevõtte jaoks kriitilistel aegadel. Senisest enam
keskendutakse targa linna temaatikale, sh uute nutikate lahenduste, ärimudelite tekke ning
nende rakendamise hoogustamisele avaliku ja erasektori koostöös.
Turismi arendamise peamiseks eesmärgiks on Tallinna kui konverentsiturismi sihtkoha
turundamine ning linna külastamise muutmine mitmekesiseks ja mugavaks, Tallinna ajaloo- ja
kultuuripärandi tutvustamine ning Tallinna kui atraktiivse turismikoha imago hoidmine.
Tehakse eeltööd VisitTallinn/TallinnCard mobiilirakenduse arendamiseks eesmärgiga muuta
Tallinna külastamine lihtsamaks ja mitmekülgsemaks. 2021. aastal töötatakse välja Tallinna
tasakaalustatud ja jätkusuutlik turismiprogramm ning tutvustakse seda kohalikule
turismisektorile. Traditsiooniliselt toetatakse kohaliku restorani- ja toidukultuuri elavdamiseks
Tallinna Restoranide Nädala läbiviimist ning Tallinna Teadusparki TEHNOPOL targa linna
lahenduste testkeskkonna ja ettevõtete rahvusvahelistumise edendamisel.
Teede ja tänavate valdkonna tegevuskuludeks on planeeritud 35 825 002 €.
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti hallatava asutuse Kadrioru Park koosseisus luuakse
linna puhastamiseks ajaliku lisavõimekuse loomiseks eraldi üksus, mille peamised ülesanded
on talveperioodil lume- ja libedusetõrjetööde teostamine, lume äravedu, erakorraliste
ilmastikuolude tagajärgede likvideerimine, ning ekstreemsete lumeolude olukorras linnaosades
asuvate parkimiskohtade lumest vabastamise võimekuse suurendamine. Suveperioodil on
loodava üksuse ülesandeks pargi, kõnni- ja rattateede puhastamine, erakorraliste ilmastikuolude
tagajärgede likvideerimine ning niitmis- ja lehekoristustööde teostamine. Üksusesse
kavandatakse hankida 6 sahktraktorit ning tööle võtta 17 mehhanismijuhti ja 1 töögrupijuht.
Jätkuvalt tagatakse linna kõigi ca 64 000 valgusti normaalrežiimil töötamine. Liiklejate ohutuse
tagamiseks vahetatakse välja ca 200 amortiseerunud tänavavalgustusmasti. Alates novembrist
linna kaunistava dekoratiivvalgustuse jooksvateks kuludeks ja uute valgustite paigaldamiseks
nähakse ette 485 000 €.
Teede ja tänavate valdkonna investeeringuteks kavandatakse 53 755 830 €.
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Rõhuasetus on oluliste liiklussõlmede rekonstrueerimisel ning tänavate, sildade ja viaduktide
kapitaal- ja taastusremondil. Lisaks arendatakse kergliiklusteid, rajatakse fooriobjekte ja
nüüdisajastatakse tänavavalgustust. Alustatakse Rävala puiestee ühistranspordi läbimurde
projekteerimise ja ehituseks vajalike maade omandamisega, Mustakivi tee läbimurde
projekteerimisega, Peterburi tee rekonstrueerimise ettevalmistamise ning Liivalaia tn, SuurAmeerika tn ja Endla tn (lõigus Suur-Ameerika tn/Luise tn ristmik kuni Taksopargi ristmik)
rekonstrueerimise projekteerimisega. Suuremaid kapitaalremondi- ja rekonstrueerimistöid
teostatakse veel Pikal tänaval (Olevimägi – Rannamäe tee), Kadaka teel (Ehitajate tee –
Akadeemia tee), Rannamõisa teel (Lõuka tn – Tiskre oja sild), J. Poska tänaval (Vesivärava tn
– Narva mnt), Kolde puiesteel (Sõle tn – Pelguranna tn), Aida tänaval, Võidujooksu tänaval ja
Roosikrantsi tänaval. Alustatakse Rahu tee rajamisega. Lisaks rekonstrueeritakse
ühistranspordipeatusi ja –radasid, remonditakse sildu ja viadukte ning rajatakse turvalise
liiklemise tagamiseks teekünniseid. Jätkatakse kvartalisiseste teede remonttöödega
linnaosades, milleks on kavandatud 10 000 000 €.
Tallinna rattastrateegia 2018-2028 elluviimise raames jätkatakse Filtri teed Kadrioruga ja
Ülemiste ühisterminaliga ühendava kergliiklustee rajamisega ning alustatakse Vana-Kalamaja
tänava rekonstrueerimise, Lasnamäe rattatee ühenduse kesklinnaga I etapi ja NõmmeMustamäe maastikukaitseala terviseraja II etapi rajamise ehitustöödega. Jalakäijate ja
kergliiklejate turvalisuse tagamiseks alustatakse Endla tänavale ja Paldiski maanteele
raudteealuste käigutunnelite rajamisega.
Jätkatakse tänavavalgustuse üleviimist LED valgustitele ja fooride üleviimist LED fooridele.
Jalakäijate ja teiste liiklejate turvalisuse suurendamiseks jätkatakse programmiga "Turvaline
ülekäigurada" ning rajatakse foorisüsteeme, millest tähtsaim on Suurtüki tn trammi ülesõidu
liikluslahendus. Liikluskorralduse täiustamiseks vajaliku info saamiseks on kavandatud
täiendavate liiklusloendusandurite paigaldamine. Jätkatakse ka liiklusmärkide, fooride ja
viitade ning nende kandurite uuendamist. Viiakse lõpule välisrahastusega projekt "LUCIA –
säästlike ja tarkade valgustuslahenduste rakendamise edendamine", mille raames
rekonstrueeritakse Kanutiaia valgustus, asendades 48 valgustit LED valgustitega ning
paigaldades dekoratiivvalgustuse.
Linnamajanduse valdkonna tegevuskuludeks on planeeritud 25 512 077 €. Valdkonna fookus
on munitsipaal- ja sotsiaalelamute arendamisel, korteriühistute toetusmeetmetel ning linna
hoonete ehitamise, rekonstrueerimise ja haldamise koondamisel linnavaraametisse.
2021. aastal jätkatakse projekti „Korteriühistute kompetentsikeskus“, mille eesmärk on tõsta
korteriühistute juhatuse liikmete ja korteriomanike haldussuutlikkust ning parandada
korteriomanike ja korteriühistu suhteid. Projekti raames on kavandatud Tallinna korteriühistute
liikmete ja juhatuse liikmete juriidiline nõustamine suulise konsultatsiooni vormis ning
arenguseminaride läbiviimine. Lisaks korteriühistute hoonete ja nende õuealade korrastamiseks
antavatele toetustele on 2021. aastal kavas taasalustada ka korteriühistute juhtide
koolitustoetusega.
Jätkub linna ehitustegevuse ja asutuste korrashoiuteenuste koondamine linnavaraametisse,
mille eesmärk on tagada linna kinnisvarakeskkonna ühetaoline majandamine ning suurendada
linna kui tellija ja omaniku valdkondlikku kompetentsi. Lisanduvate funktsioonide täitmiseks
tuuakse Tallinna Linnavaraameti koosseisu 2021. aastal üle Tallinna Linnakantseleist linna
haldusteenistuse 7 töökohta, Tallinna Linnaarhiivi 1 peaspetsialisti töökoht ning 1 hankehalduri
töökoht koos ülesannetega Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametist.
Linnamajanduse valdkonna investeeringuteks kavandatakse kokku 4 170 000 €.
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Viiakse lõpule Põhja-Tallinna linnaosa põlvkondade maja (Kari tn 13), sh Tallinna Kopli
Huvikooli uute ruumide ehitus. Alustatakse aadressil Tammsaare tee 135 uue sotsiaalmaja
projekteerimisega, Lasnamäe põlvkondade maja (Punane tn 17) projekteerimisega, kuhu
planeeritakse ruumid nii erinevate avalike teenuste osutamiseks kui ka erinevate
mittetulunduslike organisatsioonidele vajalike ruumide tagamiseks, ning Vasara tänavale kahe
sotsiaalmaja projekteerimisega.
Jätkuvad
ettevalmistavad
tegevused
Linnahalli
rekonstrueerimiseks. Samuti nähakse ette vahendid linnamajanduse valdkonna muudeks
vajalikeks remonttöödeks ja soetusteks.
Linnatranspordi valdkonna tegevuskuludeks on planeeritud 95 329 669 €. Keskendutakse
liinivõrgu arendamisele ja nüüdisajastamisele ning ühistranspordi kasutamise edendamisele.
Jätkatakse Tallinna elanikele, kõigile Eesti õpilastele ning 65-aastastele ja vanematele isikutele
tasuta ühistranspordi kasutamise võimaldamist, sh tasuta sõidu võimaldamist elektrirongide
esimeses (Tallinna) sõidutsoonis. Jätkatakse Tallinna ühistranspordi keskkonnasõbralikkuse
suurendamist, milleks osaletakse Ühtekuuluvusfondi välisprojektis „Biometaani tarbivate
gaasibusside avalikul liiniveol kasutamise toetamine Tallinna linnas“. Projektis osalemisel
võtab linn kohustuse Tallinnas avalikul liiniveol sajas gaasibussis biometaani kasutamiseks
vähemalt seitsme aasta jooksul, mille katteks saadakse 2021. aastal ühekordset toetust
maksimaalselt 4 000 000 €.
Linnatranspordi valdkonna investeeringuteks nähakse ette 3 657 000 €, sh uute trammide
soetamiseks esimese sissemakse tegemiseks, koolibusside projekti arendamiseks kolme uue
koolibussi
soetamiseks
ning
100
uue
gaasibussi
soetamiseks.
Jätkatakse
ühistranspordipeatustesse ootekodade ja reaalajainfotabloode paigaldamist. Alustatakse Aegna
sadama süvendustööde projekteerimise ja Patarei sadamasse reisijatele trapi rajamisega.
Keskkonnakaitse ja heakorra valdkondade tegevuskuludeks on planeeritud 17 914 726 €.
Endiselt on oluliseks sihiks rohelise pealinna tiitli saavutamise kriteeriumite täitmiseks vajalike
tegevuste läbiviimine. Teostatakse ka uuringuid ja seireid ning keskkonnahoiu ja
keskkonnakorralduse tegevusi ja projekte, mis on suunatud linnalooduse seisundi
parandamisele. Panustatakse toimiva rohevõrgustiku ning mitmekesise looduse ja maastikuga
väärtusliku ja esteetilise elukeskkonna loomisse ning jäätmekäitluse edendamisse. Hooldatakse
linna parke, haljasalasid ja metsi, mille kvaliteedinäitajad on Euroopa rohelise pealinna tiitli
taotluse oluline osa ja mis on oluline ka linlastele kvaliteetse avaliku linnaruumi tagamiseks.
Lisaks Harju tn, Pirita Spordikeskuse, Nõmme ja Mustamäe uisuväljakutele avatakse
2021. aasta sügistalvel avalik liuväli ka valmivas Tondiraba pargis. Senisest enam tähelepanu
pööratakse linna lastemänguväljakute rajamisel erivajadustega lastele mõeldud mängualadele.
Kalmistuteenuste kvaliteedi parandamiseks avatakse Siselinna kalmistu uues kalmistuhoones
teeninduskeskus, kus kliendid saavad informatsiooni ja tellida teenuseid üle kõigi tallinna
kalmistute. Jäätmete käitlemise efektiivsuse suurendamiseks alustatakse ohtlike jäätmete
kogumist elanikelt nende elukoha läheduses mobiilse kogumispunkti kaudu.
2021. aastal pööratakse senisest enam tähelepanu keskkonnateadlikkuse tõstmisele suunatud
kampaaniate läbiviimiseks ning uute jäätmealaste teavikute välja töötamiseks. Vajadus
jäätmealaste infomaterjalide järgi on suur, sest linnakodanike teadmised jäätmete liigiti
kogumise ja vähendamise olulisusest on kesised.
Heakorra ja keskkonnakaitse investeeringuteks kavandatakse 17 171 011 €.
Jätkatakse parkide ja rohealade korrastamist ning lastemänguväljakute ehitust ja
rekonstrueerimist. Mahuliselt suurimateks töödeks on Tondiraba pargi rajamine ning
Männipargi, Kopli Kasepargi ja Harku järve rannaala korrastamine. Alustatakse Maarjamäe
memoriaali korrastamisega. Rajatakse Järveotsa promenaad, turg ning näituste ala. Ehitatakse
ja rekonstrueeritakse avalikke koerte jalutusväljakuid. Jätkuvad ka kalmistute investeeringud.
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Rajatakse ja korrastatakse kalmistute teid, vee- ja kanalisatsioonitrasse ning piirdeaedu ja
väravaid. Ringmajanduse arendamiseks on kavas suletud ohtlike jäätmete kogumispunktide
asendamiseks mobiilse kogumispunkti soetamine. Ringmajanduskeskuste ehitamiseks ja
soetusteks nähakse 2021. aasta eelarves ette 435 000 €. 2020. aasta lõpus alustati Tallinna linna
ringmajanduskeskuste renoveerimisega, mille tulemusel muutub jäätmete üleandmine elanikele
veelgi atraktiivsemaks ning eeldatavasti suureneb 2021. aastal ka üleantud jäätmete kogus.
Senine Aegna saare jäätmejaam lammutatakse ning sinna rajatakse uus jäätmejaam
välisrahastuse toel. 2021. aasta eelarves nähakse ette vahendid 2020. aasta teises pooles
hangitud 2 ohtlike jäätmete mobiilset kogumispunkti käivitamiseks.
Jäätmeseaduse § 42 kohaselt on kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava kohaliku
omavalitsuse üksuse arengukava osa, mis käsitleb valla või linna jäätmehoolduse arendamist.
Uueks perioodiks 2022-2027 tuleb koostada uus jäätmekava, milleks on vaja teostada uuringuid
ja küsitlusi. 2021.a eelarves nähakse ette vahendid väliste ekspertide kaasamiseks ning vajalike
tegevuste läbiviimiseks. Lisaks nähakse ette vahendid Pääsküla prügilas hüdrogeoloogilise
uuringu läbiviimiseks ning prügilale piirdeaia ehitamiseks.
Linnaplaneerimise valdkonna tegevuskuludeks on planeeritud 4 125 129 €. Valdkonna
prioriteediks on jätkuvalt Tallinna mereäärse piirkonna areng ning selle järk-järguline
muutmine kvaliteetseks ja multifunktsionaalseks aastaringses aktiivses kasutuses olevaks
linnaruumiks. Jätkatakse Merevisiooni ja Linnasüdame visiooni koostamist ning Rail Balticu
ja Ülemiste transpordisõlme ning Tallinn-Helsingi tunneli kavandamisega soetud
ettevalmistustöid. Jätkatakse ka ideekonkursside korraldamisega Tallinnasse erinevate
arhitektuuriliste ja kunstiobjektide rajamiseks. Tähtsamaks linna tellimusel koostatavaks
detailplaneeringuks on Nunne tn, Toompuiestee ja Toompea vahelise rekreatsiooniala
detailplaneering.
Avaliku korra valdkonnas tegevuskuludeks on planeeritud 4 981 896 €. Arendatakse
Munitsipaalpolitsei
Ameti
võimekust,
eesmärgiga
valmistuda
1. juunist 2021
korrakaitseametnikele seadusega antavate suuremate õiguste ja pädevuste rakendamiseks.
Vajalike oskustega teenistujate leidmiseks ja hoidmiseks kavandatakse politseinike ja
munitsipaalpolitsei ametnike palgavahe vähendamist poole võrra. Munitsipaalpolitsei Amet
jätkab avalikes supelrandades vetelpääste korraldamisega, samuti jätkatakse 2020. aastal
Linnakantseleilt üle antud Kesklinna videovalve, turvalisuse projektide ning linna asutuste ja
linnakeskkonna turvalisuse tõstmise ülesannete täitmist. Turvalisuse suurendamiseks linnas
nähakse avaliku korra kuludes ette reserv linnaosades turvalisuse tagamiseks, mille arvelt on
vajadusel võimalik tellida turvateenuseid parkidesse, spordi- ja mänguväljakutele jm avalikele
aladele.
Linna tugiteenuste valdkonna kuludeks on planeeritud 51 677 479 €. Tulenevalt soovist muuta
linna asutuste tegevust efektiivsemaks ja arendada juhtimist korraldatakse osaliselt ümber
mõnede linna ametiasutuste ja nende hallatavate asutuste töö alates 01.01.2021. Peamised
muudatused on linna Strateegiakeskuse loomine ja Linnakantselei reformimine, mille käigus
Linnakantselei jätkab oluliselt vähendatud funktsioonidega ning linna valdkondlikud
teenistused viiakse üle Strateegiakeskuse koosseisu.
Tallinna Strateegiakeskuse ülesannete täitmiseks nimetatakse Tallinna Ettevõtlusamet ümber
Tallinna Strateegiakeskuseks, Tallinna Ettevõtlusameti hallatava asutuse Tallinna
Energiaagentuur ülesanded antakse üle strateegiakeskusele ja Tallinna Energiaagentuuri
tegevus linna hallatava asutusena lõpetatakse.
Tallinna Linnavolikogu 17. septembri 2020 otsuse nr 78 „Tallinna linna asutuste
ümberkorraldamine“ järgi on Tallinna Strateegiakeskuse peamisteks ülesanneteks korraldada
linna arengu- ja strateegiliste eesmärkide väljatöötamist ja nende elluviimise järelevalvet,
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juhtida linnavalitsuse poliitika rakendamist linna asutustes ja linna suurprojektide elluviimist,
keskselt juhtida linna avalike teenuste, siseteenuste põhimõtete ja standardite arendamist ning
täita senise Tallinna Ettevõtlusameti ja ameti hallatava asutuse Tallinna Energiaagentuur
ülesandeid. Strateegiakeskus tegutseb ka linna valdkondlike teenistuste kaudu tugiteenuste
kompetentsikeskusena, mis toetab linna asutuste ja linna osalusega juriidiliste isikute
põhitegevusi.
Tallinna Linnakantselei põhiülesanneteks jäävad linnavalitsuse liikmete tööks vajalike
organisatsiooniliste, majanduslike ja tehniliste tingimuste tagamine, keskselt linna
õigusküsimuste koordineerimine ja linna õigusaktide õiguspärasuse, sisekontrollisüsteemi
toimimise ja asjaajamiskorralduse tagamine ning valimiste läbiviimine. Oluliseks muudatuseks
on ka Tallinna Linnaarhiivi ümberkorraldamine Tallinna Linnakantselei hallatavaks asutuseks.
Linna tugiteenuste investeeringuteks on kavandatud 421 900 €, sh Tallinna Linnaarhiivi ja
Linnavolikogu Kantselei remonttöödeks ja soetusteks, kinnisvararegistri arendamiseks ning
muudeks linna administratiivhoonete investeeringuteks.
Lisaks nähakse 2021. aasta eelarve investeeringutes esmakordselt ette reserv kokku summas
800 000 € kaasava eelarve projekti elluviimiseks ning reserv summas 1 500 000 € COVID-19
eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks, lammutamise ja
remonttöödega seotud tegevusteks eraldatud toetuse arvelt tehtavate investeeringute
lisafinantseeringu katteks.
Linna üldkuludes nähakse ette reserv 1 miljonit eurot COVID-19 viiruse leviku ennetamise ja
tõkestamisega kaasnevate kulude katmiseks.
Finantseerimistegevus
2021. aastal on kavas linna investeeringute finantseerimiseks kaasata laenuvahendeid sarnaselt
2020. aastaga kokku summas kuni 70 miljonit eurot. Samuti suunatakse eelarve kulutuste
katteks varasematel aastatel kogutud reservidest kuni 21,8 miljonit eurot. Laenude ja
võlakirjade põhiosa tagasimakseteks on 2021. aastal kavandatud 19,6 miljonit eurot ja
intressikuludeks 3 miljonit eurot. Investeeringute katteks kavandatava laenu tegelik vajadus
sõltub nii linna tulude laekumisest järgmise aasta kestel, linna likviidsete vahendite jäägist kui
ka planeeritud investeeringute elluviimisest. Arvestades kavandatavat laenu kaasamist
kujuneks linna netovõlakoormuseks 2021. aasta lõpuks 35,5%, seadusega lubatud 80%
puhastuludest.
Arvestades linna kõrget krediidireitingut ning sellest tulenevat võimalust kaasata
kapitaliturgudelt võõrfinantseerimist soodsatel tingimustel, on lähtudes KOFS § 37 lõigetes 2
ja 21 sätestatust eelarves ette nähtud võimalus laenu andmiseks linnale kuuluvatele ettevõtetele
investeeringute finantseerimiseks ning lühiajalise käibekapitali tagamiseks.

1.3

Määruse struktuur

2021. 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;
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eelarve kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse järgi – lisa 7.

Eelarves ja seletuskirjas on summad esitatud eurodes.
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 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 2021. aastaks püsititatud eesmärgid ja eesmärkide saavutamiseks eraldatavad
vahendid.
Seletuskirjas võrreldakse 2021. aasta eelarve andmeid 2020. aasta täpsustatud eelarve
andmetega, võttes aluseks järgmiste õigusaktide andmed:
 Tallinna linna 2020. aasta eelarve (Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2019 määrus
nr 24)
 Tallinna linna 2020. aasta lisaeelarve (Tallinna Linnavolikogu 29. oktoobri 2020 määrus
nr 17)
 Tallinna linna 2020. aasta eelarves palga korrektsiooni reservis ette nähtud vahendite
jaotus (Tallinna Linnavalitsuse 05. veebruari 2020 korraldus nr 153-k)
Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 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. 2021. aasta eelarves
on järgmised arvestuslikud kulud:
 Linnakantselei - liikmemaksud ja endiste linnapeade toetus;
 Haridusamet – põhi- ja üldkeskhariduse finantskulud;
 Kultuuri- ja Spordiamet - sporditegevuse toetamine;
 Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - sotsiaaltransporditeenus, imiku hoolduspakid, puuetega
inimeste hooldajatoetus, puuetega inimeste hooldajate eest makstav sotsiaalmaks,
toetused lastele ja peredele (toetused toimetulekuraskustes peredele, ranitsatoetus,
lapsehoiuteenuse hüvitis), pensionilisa, toetused erivajadustega inimestele (puudega
lapse toetus, eluruumi kohandamise hüvitis puudega inimesele ja juhtkoera pidamise
toetus) ning ravikindlustusega hõlmamata isikute ravikulud;
 Linnavaraamet – renoveerimistoetused korteriühistutele;
 Keskkonna- ja Kommunaalamet – teerajatiste puhastamine ja sademevee puhastus;
 linna üldkulud - linna rahahaldusega seotud finantskulud, riigi ja muude institutsioonide
toetuste arvelt tehtavad kulud;
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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. 2021. aasta eelarves on järgmised ülekantavad kulud:
 Linnakantselei – õigusaktide infosüsteemi Teele juurutamise projekt;
 Strateegiakeskus - IT teenused, finantsjuhtimine ning välisrahastusega projektid
„AI4Cities – linnade üleminek süsinikuneutraalsusele tehisintellekti abil“,
„CENTRINNO - Vanade tööstusalade muutmine uuteks loovklastriteks ja
kogukonnakeskusteks“, „Rohelinnad – GoGreenRoutes“, „Kultuuri kättesaadavus
kõikidele linnakodanikele – ACCESS“, „UserCentriCities (UCC) - Kasutajakeskne
teenusedisain linnades“, „Roheline kiirtee - innovaatiline rohetaristu planeerimine
(B.Green)“, „INTHERWASTE - piirkondadevaheline jäätmemajanduse keskkonda
integreerimine Euroopa kultuuripärandiga linnades“;
 Haridusamet - välisrahastusega projektid „Kaasava hariduse põhimõtete rakendamise
toetamine Tallinna koolides“, „StratKIT - avaliku toitlustamise innovaatilised
strateegiad“, „Teisel ringil targaks 3 (Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium“ ja
„TERITA III (Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasium)“;
 Kultuuri- ja Spordiamet - The Tall Ships Races 2021 ja välisrahastusega projekt
„Vahendades vähemusi – Agents of change: Mediating Minorities“;
 Sotsiaal- ja Tervishoiuamet - eluruumi kohandamise hüvitis puudega inimesele,
projektid „Erivajadustega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ ja „Vabaturult
korterite üürimine SMÜ ja ema-laps turvakodu elanikele“ ning välisrahastusega
projektid „Abiks hoolduskoormusega inimestele“, „Alaealiste erikohtlemise süsteemi
loomine“, „Integreeritud koduhooldusteenused eakatele“ ning „Klubimaja mudeli
riikliku teenuse väljatöötamine Eestis“;
 Linnavaraamet - toetused korteriühistutele (õuealade heakorrastamiseks,
renoveerimistoetused ja koolitustoetus);
 Transpordiamet – välisrahastusega projektid „E-TICKETING – Eesti ja Soome
elektrooniliste piletisüsteemide ristkasutuse loomine“, „SOHJOA Last Miles“,
„SUMBA+“, „Park4SUMP“, „HUPMOBILE - terviklik linna ja linnalähedane
liikuvus“ ja „CitySCAPE - linnasisene küberturvaline multimodaalne transpordi
ökosüsteem“;
 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“;
 Kesklinna Valitsus - välisrahastusega projektid „Ökosaared - Urban Eco Islands“ ja
„Kesklinna uussisserändajate projekt - The project of immigrants of Tallinn City
Center“;
 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.

1.1.1

Eelarvetulude struktuur

2021. aasta eelarve tulude kogumahuks on 765 237 583 €.
Tuludest moodustavad riiklikud maksud 66,5%, sh üksikisiku tulumaks 63,2%. Kohalike
maksude osatähtsus on 1,5%.
Joonis 1 Tulude struktuur 2021. aastal
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20

2021. aastal tuludes toimunud muutused võrreldes 2020. aasta täpsustatud eelarvega on
esitatud järgnevas tabelis.
Tabel 1 Tallinna eelarve tulud 2020-2021
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
Intressid antud laenudelt
Kasum vara müügist
sh tulu vara müügist
müüdava vara jääkmaksumus
vara müügi kulud
Muud tulud varalt
Loodusvarade kasutustasu
Võlalt arvestatud tulu
Kasum / kahjum kauba ja varude
müügist
Dividendid
Tulud kokku (v.a toetused)
Toetused
sh riigilt jm institutsioonidelt
välisrahastus
välisprojektide kaasfinantseerimine
Eelarve tulud kokku

(€)
2020

2021

täpsustatud
eelarve

eelnõu

516 095 000
505 795 000
480 000 000
25 795 000
10 300 000
3 300 000
1 300 000
5 700 000
543 100
79 876 890
66 378 645
8 322 170
2 183 706
2 992 369
1 022 117
526 715
495 402
6 000
6 000
1 388 460
1 683 800
-285 340
-10 000
534 895
400 000
69 520

520 248 536
509 148 536
483 748 536
25 400 000
11 100 000
4 500 000
900 000
5 700 000
563 100
89 650 898
71 731 197
11 549 532
2 984 799
3 385 370
867 000
586 000
281 000
258 000
6 000
252 000
734 527
959 100
-214 573
-10 000
511 500
400 000
67 000

65 375

44 500

11 339 730
610 806 192
180 409 314
166 997 204
13 269 694
142 416
791 215 506

Muutus 2020/2019

Osatäht-

€

sus %-s

%-des

4 153 536
0,8%
3 353 536
0,7%
3 748 536
0,8%
-395 000
-1,5%
800 000
7,8%
1 200 000
36,4%
-400 000
-30,8%
0
0,0%
20 000
3,7%
9 774 008
12,2%
5 352 552
8,1%
3 227 362
38,8%
801 093
36,7%
393 001
13,1%
-155 117 -15,2%
59 285
11,3%
-214 402
-43,3%
252000 4200,0%
0
0,0%
252000
-653 933 -47,1%
-724 700
-43,0%
70 767
-24,8%
0
0,0%
-23 395
-4,4%
0
0,0%
-2 520
-3,6%

68,0%
66,5%
63,2%
3,3%
1,5%
0,6%
0,1%
0,7%
0,1%
11,7%
9,4%
1,5%
0,4%
0,4%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,1%
0,1%
0,0%

-20 875

-31,9%

0,0%

7 800 000
-3539730
620 633 561
9 827 369
144 604 022 -35 805 292
132 280 785 -34 716 419
12 175 903 -1 093 791
147 334
4 918
765 237 583 -25 977 923

-31,2%
1,6%
-19,8%
-20,8%
-8,2%
3,5%
-3,3%

1,0%
81,1%
18,9%
17,3%
1,6%
0,0%
100,0%

Suurimateks tululiikideks on üksikisiku tulumaks summas 483 748 536 €, maamaks 25
400 000 €, kaupade ja teenuste müük 89 650 898 € ning kohalikud maksud 11 100 000 €.
Linnavara kavandatakse 2021. aastal müüa 959 100 € ulatuses, saades müügist kasumit
734 527 €. Dividenditulu on 2021. aastal kavandatud 7 800 000 €. Toetusi riigieelarvest ja
muudelt institutsioonidelt planeeritakse 132 280 785 € ja välisrahastust 12 175 903 €.
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2.2

Riiklikud maksud

Riiklikud maksud moodustavad 66,5% linnaeelarve tuludest. 2021. aastal on maksude struktuur
alljärgnev:
Joonis 2 Maksude struktuur 2021. aastal
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1.1.2

Üksikisiku tulumaks

483 748 536

Üksikisiku tulumaksuga maksustamise ning kohalikele omavalitsustele tulumaksu eraldamise
põhimõtted
sätestavad tulumaksuseadus ja maksukorralduse
seadus.
Kohalikele
omavalitsustele 2021. 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.
Maksu- ja Tolliameti andmetel on käesoleva aasta 9 kuu keskmisena Maksu- ja Tolliametis tulu
deklareerinud inimeste arv Tallinnas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvanud ligi 0,3
tuhande inimese võrra. Maksu- ja Tolliameti andmetel kasvas käesoleva aasta 9 kuuga eelmise
aastaga võrreldes Tallinnas keskmine deklareeritud tulu ühe tulu saaja kohta 3,5%.
2021. aasta tulumaksu kasvuks võrreldes 2020. aasta esialgse eelarvega on kavandatud 0,8%.
2020. aasta märtsis kehtestas Eesti Vabariigi Valitsus eriolukorra seoses COVID-19 viiruse
levikuga. Selle tulemusena kehtestati ulatuslikud reisi- ja liikumise piirangud Eestis. Samuti
kehtestasid teised Euroopa riigid laiapõhjalised reisi- ja liikumispiirangud, mis tõi kaasa kiire
majandus- ja kaubandusaktiivsuse languse ning viis nii Eesti kui teiste riikide majandused
kiiresse majanduslangusesse. Eriolukorrast tingitud liikumis- ja reisimispiirangud aitasid Eestis
suveks viiruse leviku kontrolli alla saada ning Vabariigi Valitusese palgatoetused ning muud
toetusmeetmed aitasid majandusel kriisiga prognoositust paremini toime tulla. Seoses tekkinud
uue olukorraga hindas linna finantsteenistus ümber 2021. aasta tulumaksu laekumise kasutades
maksulaekumise prognoosimiseks kõige värskemaid Eesti Panga ja Rahandusministeeriumi
prognoose. Tulumaksu prognooside eelduseks on võetud Rahandusministeeriumi prognoos
töötuse määra ja palgakasvu osas ning linna lähtekoht on, et 2021. aastal tulu saajate arv ja
keskmine palk ning muud deklareeritavad tulud 2021. aastal Tallinnas olulisel määral ei kasva.
Kohaliku omavalitsuse üksustele eraldatava tulumaksu eraldamise määr püsib tasemel 11,96%.
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Oluline on märkida, et tulu saajate arvu suurenemine tuhande inimese võrra suurendab
maksutulu ligi 1,9-2,0 miljoni euro võrra aastas. Keskmise palga kasv ühe protsendipunkti
võrra suurendab linna eelarves arvestuslikult tulumaksutulu üle 4,2 miljoni euro aastas.
Tulumaksu eraldamise määra tõstmine 0,1 protsendipunkti võrra tõstaks arvestuslikult
maksutulu üle 3,6 miljoni euro võrra.

2.2.1 Maamaks

25 400 000

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 2020. aastaga kahaneb maamaksu tulu 2021. aastal 395 000 €. 01.01.2021 jõustub
maamaksuseaduse muudatus, mille kohaselt veeseaduse § 118 alusel sätestatud kalda või ranna
veekaitsevööndi maalt makstakse maamaksu 50% maamaksumäärast. Hetkel teadaolevate
andmete alusel vähendab muudatus maamaksu tulubaasi hinnanguliselt ca 300 000 € ulatuses.
Arvestades Tallinnasse registreeritud elanike arvu kasvu, võib eeldada, et 2021. aastal suureneb
koduomaniku maamaksusoodustust saavate isikute arv mõningal määral ja maksutulu vastavalt
väheneb ca 100 000 € võrra.
Maakatastris on seisuga 30.09.2020 registreeritud 37 772 katastriüksust kogupindalaga
15 682,8 ha, mis moodustab 98,4% Tallinna linna pindalast. 2020. a üheksa kuuga on
katastrisse kantud 63,6 ha maad.
Omandivormi järgi jaotub Tallinna linna maa järgmiselt:
 Eraomandisse antud maad on katastris registreeritud järgmiselt:
o tagastatud maad 2110,2 ha, so 13,2 % linna pindalast;
o erastatud maad 3747 ha, so 23,5 % linna pindalast;
 Munitsipaalomandisse antud maad on maakatastris registreeritud 6579,9 ha, s.o 41,3% linna
pindalast.
 Riigi omandisse jäetud maad on maakatastris registreeritud 3245,7 ha, s.o 20,4% linna
pindalast.
 Katastrisse kandmata maad on Tallinna linnas 30.09.2020 seisuga 254,3 ha, mis
moodustab 1,6% linna pindalast.

23

Joonis 3 Katastrisse kantud maa struktuur sihtotstarbe alusel 30.09.2020
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2.3

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.

1.1.3

Reklaamimaks

4 500 000
Reklaamimaks on kehtestatud kohalike maksude seaduse alusel Tallinna Linnavolikogu 17.
detsembri 2009 määrusega nr 44 „Reklaamimaks Tallinnas“. Maksuhaldur on
Strateegiakeskus.
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 suureneb 2021. aastal 2020. aasta
täpsustatud eelarvega võrreldes 1 200 000 € võrra, jäädes COVID-19 pandeemia negatiivse
mõju tõttu Eesti majandusele siiski alla 2020. aasta eelarve esialgsele tasemele (5 000 000 €).

2.3.1 Teede ja tänavate sulgemise maks

900 000

Teede ja tänavate sulgemise maks on kehtestatud kohalike maksude seaduse alusel
linnavolikogu määrusega 20. detsembri 2012 nr 31 „Teede ja tänavate sulgemise maks“.
Maksuhaldur on Transpordiamet.
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.
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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 teede ja tänavate rekonstrueerimine).
Maksumäärad tõusevad 2021. aastal võrreldes 2020. aastaga 5%. Arvestades COVID-19
viiruse levimisest tingitud võimalikku ehitusmahtude vähenemist on 2021. aasta maksutulu
prognoositud konservatiivselt, 400 000 € vähem kui 2020. aastal.

2.3.1 Parkimistasu

5 700 000
Parkimistasu on kehtestatud kohalike maksude seaduse ja liiklusseaduse alusel linnavolikogu
määrusega 20. detsembri 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 2021. 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 2020. aastal ning
neid ei ole kavas muuta.
Ööpäevaringset tasu võetakse 884 parkimiskohaga vanalinna alas ja 661 kohaga südalinnas;
4655 parkimiskohaga kesklinna territooriumil on parkimine tasuline tööpäevadel kell 7–19 ja
laupäeval kell 8–15. Kokku on tasulisel parkimisalal 6200 parkimiskohta. Lisaks on Pirita
tsoonis 200 parkimiskohta.
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
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
viivistasude osa kahanenud. Parkimistasu tulu 2021. aastal 2020. aastaga võrreldes ei muutu.

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. Linnaplaneerimise Amet prognoosib riigilõivu 2021. aastal 430 000 € ehk sama palju, kui
2020. aastal.
Munitsipaalpolitsei Ameti riigilõivude plaan on 2021. aastal järgmine:
 taksoveoluba 15 000 €;
 sõidukikaart 60 000 €;
 teenindajakaart 55 000 €.
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Transpordiametile jääb endiselt funktsioon teostada järelevalvet liinilubade ja muude ameti
tegevusest tulenevate erilubade nõuete ning avaliku teenindamise lepingute üle. 2021. aastal
planeeritakse bussiveo liinilubade riigilõivu 300 eurot.
Arhiivitoimingutest saadav riigilõiv jääb 2020. 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. 2021. 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.
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 2020. aastaga suureneb 2021. aastal hoonestusõiguse seadmise tasu 3956 € ehk 0,8%
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
kasvab 2021. aastal 2020. aastaga võrreldes 52 744 € võrra ehk 30,3%.

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
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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. 2021. aastal kasvab trahvide summa 2020. aastaga võrreldes 59 285 € võrra
ehk 11,3%.

2.7

Tulu finantsvara investeerimisest

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 endiselt väga keeruline. Eeltoodust tulenevalt on 2021. aasta
finantstuluks planeeritud üksnes 6 000 €.

2.8

Intressid antud laenudelt

252 000

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusele võib kohaliku omavalitsuse
üksus anda laenu ainult temast viimasel kolmel aastal sõltunud ja eelarveaastal sõltuvale
üksusele investeeringuteks ning tagada sõltuva üksuse samaks otstarbeks võetavaid kohustusi.
Tulenevalt kõrgest krediidireitingust (AA-, stabiilse väljavaatega) saab linn kapitaliturgudelt
pikaajalist laenu väga soodsatel tingimustel, mis võimaldab linnal oma sõltuvaid üksuseid
vajadusel paindlikel tingimustel finantseerida. Samuti võimaldab grupisisene laenamine linnal
negatiivsete intresside keskkonnas teenida täiendavat intressitulu. Tallinna linn on
investeeringute finantseerimiseks andnud pikaajalist laenu AS-le Ida-Tallinna Keskhaigla ja
Tallinna Linnatranspordi AS-le, mille laenujääkidelt arvestatud intressituluks planeerib linn
2021. aastal kokku 252 000 €.

2.9

Kasum vara müügist

774 027

2021. aastal on kavandatud müüa linnavara mahus 959 100 €. Müüdava vara jääkväärtus on
214 573 €, müügikulud 10 000 € ning vara müügi kasumiks kujuneb 774 027 €.
2021. aastal kavandatavad suurimad müügiobjektid on Ahtri tn T5 kinnisasi, A. Adamsoni tn
34b kinnisasi ning Mustakivi tee 4 kinnisasi. Tulu aluseks on notariaalselt sõlmitud leping.
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2.10 Muud tulud varalt
1.1.4 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 2021. aastal eelmise aastaga võrreldes samale tasemele.

2.11 Dividendid

7 800 000

Dividenditulu 7 800 000 € on kavandatud saada AS-idelt Tallinna Vesi (5 000 000 €) ja
Tallinna Soojus (2 800 000 €). Esitatud on linnavalitsuse esialgne prognoos. Börsiettevõte AS
Tallinna Vesi ise nii varakult aktsionäridele oma prognoosi ei avalda.

2.12 Kasum/kahjum varude ja kauba
müügist

44 500

2021. aastal on planeeritav kasum suveniiride müügist Tallinna Loomaaias 30 600 €, meenete
ja turismitrükiste müügist Tallinna Turismiinfokeskuses 5000 €, raamatute müügist Tallinna
Linnamuuseumis 8000 € ning karastusjookide müügist Nõmme spordikeskuses 900 €.

2.13 Linna asutuste omatulud
Linna asutused teenivad omatulu tasuliste teenuste osutamisest ja kaupade müügist.
Tabel 2 Tallinna asutuste omatulud aastatel 2020-2021
Ametiasutuse haldusala
2020

2021

Muutus
€

Linnavolikogu Kantselei
Linnakantselei

Perekonnaseisuamet
Haridusamet

%

21 825

28 450

6 625

30%

0%

449 787

75 000

-374 787

-83%

0%

5 986 979

5 986 979

X

7%

Strateegiakeskus
Linnaarhiiv

Osakaal
2021
%

48 844

0

-48 844

-100%

0%

192 261

287 801

95 540

50%

0%

26 307 844

32 895 770

6 587 926

25%

37%

9 324 758

9 324 758

X

10%

-2 133 000

-100%

0%

0

-4 897 727

-100%

0%

Kultuuri- ja Spordiamet
Kultuuriamet

2 133 000

Spordi- ja Noorsooamet

4 897 727
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Ametiasutuse haldusala

2020

2021

Muutus
€

Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
Linnavaraamet

%

Osakaal
2021
%

22 066 986
4 212 754

20 144 140
5 895 341

-1 922 846
1 682 587

-9%
40%

23%
7%

Ettevõtlusamet

7 307 025

0

-7 307 025

-100%

0%

Transpordiamet

1 357 788

1 339 290

-18 498

-1%

2%

Keskkonna- ja Kommunaalamet

3 047 015

3 463 227

416 212

14%

4%

Linnaplaneerimise Amet

9 600

9 600

0

0%

0%

Haabersti Linnaosa Valitsus

411 153

476 820

65 667

16%

1%

Tallinna Kesklinna Valitsus

2 755 980

4 634 610

1 878 630

68%

5%

Kristiine Linnaosa Valitsus

269 820

329 796

59 976

22%

0%

Lasnamäe Linnaosa Valitsus

1 289 770

986 945

-302 825

-23%

1%

Mustamäe Linnaosa Valitsus

754 873

837 847

82 974

11%

1%

Nõmme Linnaosa Valitsus

702 755

769 195

66 440

9%

1%

Pirita Linnaosa Valitsus

198 826

284 545

85 719

43%

0%

Põhja-Tallinna Valitsus

924 457

1 323 784

399 327

43%

1%

79 360 090

89 093 898

9 733 808

12%

100%

Ametiasutuste haldusalad kokku

2021. aastal kavandavad linna asutused saada omatulu 89 093 898 €, mis on 9 733 808 € ehk
12% enam kui 2020. aastal.
Suuremaks tululiigiks on tulu haridusalasest tegevusest summas 31 642 400 €. Järgneb tulu
tervishoiualasest tegevusest, mida prognoositakse 2021. aastal kokku 13 110 849 €, ning üürija renditulu 11 549 532 €.
Joonis 4 Omatulude struktuur 2021. aastal
Õiguste
müük
2,6%

Muud tulud
2,1%

Tulud haridusalasest
tegevusest
35,5%

Tulud tervishoiualasest
tegevusest
14,7%

Muu toodete ja
Elamu- ja
teenuste müük
kommunaaltegevuse
3,8%
tulud
Tulud
sotsiaalabialasest 4,8%
tegevusest
8,0%
Tulud spordi- ja
puhkealasest
tegevusest
5,2%

Üür ja rent
12,9%

Tulud kultuuri- ja
kunstialasest
tegevusest
5,6%
Tulu keskkonnaalasest
tegevusest
4,9%

Suurima osakaaluga linna omatuludest on Haridusameti, Kultuuri- ja Spordiameti ning
Sotsiaal- ja Tervishoiuameti omatulud.
Järgnevalt on toodud ülevaade suurema osakaaluga ametiasutuste omatuludest.
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Haridusameti haldusala asutuste omatulu
Haridusameti haldusala asutuste omatulu 2021. aastal on kokku 32 895 770 €, mis moodustab
36,9% linna asutuste omatuludest. 2021. aasta tulud on 6,6 miljoni euro ehk 25% võrra
suuremad kui 2020. aasta täpsustatud eelarves. Omatulu kasvab põhiliselt koolieelsete
lasteasutuste vanema poolt kaetava kohatasu arvelt. Koolieelsete lasteasutuste kohatasuks on
2021. aastal kavandatud 17 260 140 €, mis on 4,1 miljoni euro võrra enam kui käesoleva aasta
täpsustaud eelarves. Kohatasu suureneb seoses uue Tallinna Lasteaed Naksitrallid avamisega
ja asjaoluga, et seoses Tallinna Linnavolikogu otsusega olid 16. märts 2020 – 31. mai 2020
vabastatud kohatasust kõik lasteaias käivad lapsed. Kohatasu planeerimise aluseks 2021. aastal
on hetkel kehtiv töötasu alammäär 584 € 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. Seoses Tallinna Spordi- ja Noorsooameti noorsootöö osakonna
ülesannete üle minemisega Tallinna Haridusametile suurenevad haldusala omatulud 165 700 €
võrra.
Keskmiseks laste arvuks kohatasu planeerimisel on 2021. aastal arvestatud 20 753, mis on
663 last vähem kui käesoleval aastal. 2020. aasta kaheksa kuu (jaanuar – august) keskmisena
on kohatasu osalist või täielikku vabastust rakendatud keskmiselt 800 lapsele kuus, s.o
3,9% lastest. Alates 1. septembrist 2020 muutis linn lasteaedades kohatasu vabastamise aluseid.
Lisaks vähekindlustatud perede lastele ja pere kolmandast lapsest alates on kohatasust
vabastatud nüüd ka hariduslike erivajadustega lapsed. Lisaks suurendati soodustuse määra
varasema 10%-80%-lt 100%-le. Oktoobrikuu seisuga on kohatasu soodustuse saajaid
keskmiselt 2400 last kuus.
Teistelt omavalitsusüksustelt saab linn 2021. aastal haridusteenuse osutamise eest Tallinna
koolides 3 548 000 €, koolieelsetes lasteasutustes 1 500 000 € ning huvikoolides 545 000 €.
Võrreldes käesoleva aasta kinnitatud eelarvega kasvab tasu teistelt omavalitsusüksusustelt
haridusteenuse osutamise eest 83 250 € ehk 1,5%.
Suuremad tululiigid on veel haridusasutuse ruumide kasutamine üritusteks, huviringi
osalustasu, toidutasu, äriruumide üüritulu ja kommunaalteenuste müük.
Kultuuri- ja Spordiameti haldusala asutuste omatulu
Kultuuri- ja Spordiameti haldusala asutuste omatulu 2021. aastal on kokku 9 324 758 €, mis
moodustab 10,5% linna asutuste omatuludest. 2021. aasta tulud on 2,29 miljoni euro ehk
32,6% võrra suuremad kui 2020. aasta täpsustatud eelarves. Suuremad omatulud on Tallinna
Spordihallil, Pirita Spordikeskusel, Tallinna Linnateatril ja Tondiraba Spordikeskusel.
Asutuste omatulusid mõjutab enim COVID-19 pandeemiast tingitud olukord. Tallinna
Spordihalli omatulud vähenevad seoses Herne tn 30
kergejõustikuhalli sulgemisega
rekonstrueerimistöödeks 2021. aasta kevadel.
Suuremateks tululiikideks on kultuuri- ja spordiasutuste poolt osutatavate teenuste eest saadav
tasu, kultuuriasutuste piletitulu ning ruumide jm rajatiste üüritulu koos kommunaalteenuste
tasuga.
Sotsiaal- ja Tervishoiuameti haldusala asutuste omatulu
Sotsiaal- ja Tervishoiuameti haldusala asutuste omatulu on 2021. aastal kokku 20 144 140 €,
mis moodustab 21% linna asutuste omatulust. Käesoleva aastaga võrreldes väheneb omatulu
1 922 846 € ehk 9%. Olulisemaks omatulu vähenemise põhjuseks on asjaolu, et 2020. aastal
eraldas riik Tallinna Kiirabile erakorraliselt 2 miljonit € eriolukorrast tulenevate kulude katteks,
mida 2021. aastal enam ette ei nähta. 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
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Keskusel, Käo Tugikeskusel ja Tallinna Tugikeskusel Juks, sest nendes asutustes on kasvanud
riigi poolt ostetavate rehabilitatsiooni- ja psüühiliste erivajadustega inimeste
hoolekandeteenuste mahud. 2020. aasta lõpus avatakse peale renoveerimist Käo Tugikeskuse
Maleva keskus, kus suurendati majutuskohtade arv 5-lt kohalt 13-le, lisaks on võimalik avada
uusi rühmi täisealistele klientidele, mille tulemusena saab teenusele võtta rohkem kliente ning
suurenevad tulud osutatavatelt teenustelt. Lisaks alustatakse Tallinna Vaimse Tervise Keskuses
uuele sihtrühmale, esmasesse psühhoosi haigestunutele, sotsiaalse rehabilitatsiooni osutamist,
mistõttu suurenevad tulud Sotsiaalkindlustusameti rahastatavate teenuste eest. Teiste Sotsiaalja 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 2021. aastal kokku 5 895 341 €, mis moodustab 7% linna asutuste
omatulust. Enamus Linnavaraameti omatulust saadakse linna eluruumide üürile andmisest ja
kommunaalteenuste osutamise eest. Linnavaraameti hallata on 35 tervikelamut. Käesoleva
aastaga võrreldes suureneb omatulu 1 682 587 € ehk 40%. Kasv on tingitud äriruumide
üüritulu, äriruumide haldamise tulu ja kommunaalteenuste tulu kasvust, mis on seotud Sotsiaalja Tervishoiuameti ning Linnakantselei ja Linnaarhiivi hoonete üleandmisest Linnavarameti
valitsemisele.
Transpordiameti omatulu
Transpordiameti omatulu on 2021. aastal kokku 1 339 290 €, mis moodustab 2% linna asutuste
omatulust. Enamuse omatulust moodustab ühistranspordi piletimüügi teenustasu summas
1 297 700 €. Käesoleva aastaga võrreldes väheneb omatulu 18 498 € ehk 1%, mille peamiseks
põhjuseks on ühistranspordi piletimüügi teenustasu vähenemine.
Keskkonna- ja Kommunaalameti omatulu
Keskkonna- ja Kommunaalameti omatulu on 2021. aastal kokku 3 463 227 €, mis moodustab
4% linna asutuste omatulust. Käesoleva aastaga võrreldes suureneb omatulu 416 212 € ehk
14%. Suurim tulude kasv on prognoositud Tallinna Loomaaias, mis seoses 2020. aastal
kehtinud eriolukorraga kaotas ligi veerandi omatuludest.
Tallinna Kesklinna Valitsuse haldusala
Tallinna Kesklinna Valitsuse asutuste omatulu on 2021. aastal kokku 4 634 610 €, mis
moodustab 5,2% linna asutuste omatuludest. 2021. aasta omatulud on 1,8 miljoni euro ehk
68,2% võrra suuremad kui 2020. täpsustatud eelarve. Suurimaks tululiigiks on äriruumide
üüritulu ja tulu kaubandustegevusest. Äriruumide üürituludeks planeeritakse 2 655 400€.
Üüritav pind, millelt laekub üüritulu on 32 782,25 m², kokku on sõlmitud 258 äriruumi
üürilepingut. Keskmine prognoositav üürihind 2021. aastal on 6,68 € kuus/m², arvestades
üürilepingutega kaetud äripindasid (v.a. parkimisplatsid ja tasuta kasutusse antud ruumid).
Mustamäe Linnaosa Valitsuse haldusala
Mustamäe linnaosa asutuste omatulu 2021 aastal on kokku 837 847 €, mis moodustab 1% linna
asutuste omatuludest. 2021. aasta omatulud on 82 974 € ehk 11% võrra suuremad kui 2020.
aasta täpsustatud eelarve. 2019 aastal kevadel avatud Mustamäe uues Kultuurikeskuse „Kaja“
multifuktsionaalses hoones, on 2021 aastal planeeritud äriruumi üüritulusid 199 374 € ja
kultuuriasutuste ruumide kasutamise tulu üritusteks 90 000 €.
Põhja-Tallinna Valitsuse haldusala
Põhja-Tallinna Valitsuse asutuste omatulu on 2021. aastal kokku 1 323 784 €, mis moodustab
1,5% linna asutuste omatuludest. 2021. aasta omatulud on 399 327 € ehk 43,2% võrra
suuremad kui 2020. täpsustatud eelarve. Suurimaks tululiigiks on äriruumide üüritulu ja tulu
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kaubandustegevusest. Äriruumide üürituludeks planeeritakse 415 422 € linnaosa valitsusele ja
234 230 € Salme Kultuurikeskusele. Üüritav pind, millelt laekub üüritulu on 22 018,34 m²,
kokku on sõlmitud 76 äriruumi üürilepingut. Keskmine prognoositav üürihind 2021. aastal on
3,30 € kuus/m², arvestades üürilepingutega kaetud äripindasid (v.a. parkimisplatsid ja tasuta
kasutusse antud ruumid).
Linna teiste ametiasutuste ja nende hallatavate asutuste omatulu
Linna teiste asutuste omatuludest on suuremad äriruumide üüritulu, tulu kaubandustegevusest,
parkimisest, jäätmeveo teenustasu, tulu Tallinn-Card piletite müügist ja linnarajatise
reklaamitulu.
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2.14 Toetused
2021. aastal saadavatest toetustest moodustavad riigilt ja muudelt institutsioonidelt saadavad
vahendid 91,5% ning välisrahastus ja välisrahastuse kaasfinantseerimine 8,5%.

2.14.1 Toetused riigilt jm institutsioonidelt

132 280 785
Tallinna linn saab toetusi riigieelarve toetusfondist ning ministeeriumide vahendusel haldus- ja
muude lepingute alusel. 2021. aastaks planeeritakse toetusi riigilt jm institutsioonidelt
kogusummas 132 280 785 €, sh vahendeid tegevuskulude katteks 126 920 774 € ja
investeerimistegevuseks 5 360 011 €.
Vabariigi Valitsuse poolt eraldati Tallinnale 2020. aastaks tasandus- ja toetusfondist vahendeid
kokku 131 024 681 €:
Summa (€)
23 866
Tasandusfondi jaotus
Toetusfondi jaotus
Üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus, sh
103 855 060
põhikooli õpetajate tööjõukuludeks
67 444 169
gümnaasiumi õpetajate tööjõukuludeks
15 181 343
direktorite ja õppealajuhatajate tööjõukuludeks
4 259 416
õpetajate, direktorite ja õppealajuhatajate täienduskoolituseks
555 576
õppekirjanduseks
2 625 853
koolilõunaks
7 760 200
tõhustatud ja eritoe tegevuskuludeks
6 028 503
Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus
2 381 100
Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus
667 706
Huvihariduse ja -tegevuse toetus
1 098 886
Toimetulekutoetuse maksmise hüvitis
3 784 269
Matusetoetus
962 616
Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus
3 172 151
Rahvastikutoimingute kulude hüvitis
511 416
Kohalike teede hoiu toetus
6 879 733
Tulubaasi stabiliseerimise toetus
7 687 878
131
024 681
KOKKU

Tegevuskulude katteks saab linn vahendeid ka riigiasutustega sõlmitud lepingute alusel.
Riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingute alusel eraldatakse vahendeid nt Tallinna
Linnateatrile töötasukuludeks, Kopli Ametikoolile riikliku koolitustellimuse täitmiseks jne.
Lisaks sõlmitakse eelarveaasta jooksul ministeeriumide ja muude riigiasutustega muid
lepinguid, mille alusel eraldatakse linnale sihtotstarbeliselt vahendeid konkreetseteks
projektideks ja üritusteks.
2021. aasta eelarve eelnõu koostamisel on arvestatud, et toetusfondist eraldatakse Tallinnale
sarnases suurusjärgus vahendeid kui 2020. aastal, v.a tulubaasi stabiliseerimise toetus (2020.
aastal 7 687 878 €) ning kohalike teede hoiu täiendav toetus (2020. a 3 479 709 €). Ka muud
riigi toetuste prognoosid rajanevad riigieelarve eelnõus esitatud materjalidele.

2.14.2 Välisrahastus

12 175 903

Välisrahastusest on kavandatud kasutada investeerimisprojektide realiseerimiseks 4 680 940 €
ning tegevuskulu ehk nn pehmete projektide rahastamiseks 7 494 963 €.
Tallinna linn jätkab aktiivselt välisprojektides osalemist ja nende elluviimist.
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Ühtekuuluvusfondi meetme „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng“ raames jätkatakse
kergliiklusteede rajamist, uue projektina planeeritakse Lasnamäe rattatee kesklinnaga
ühendamise esimese etapi ehitusega alustamist (Valge tn - J.Smuuli tee - Liikuri tn ning
Tondiraba pargi vaheline piirkond) kogumaksumusega 1 500 000 €, lõpetamisel on Järveotsa
tee 33 lasteaiahoone rekonstrueerimine.
Alustatud on mitmeid uusi Horizon 2020, URBACT III ja Interreg programmist toetatud
valdkondade-üleseid projekte Linnaplaneerimise Ametis ja Linnakantseleis, mis tegelevad
koosloomeplatvormide arendamisega, kultuuri kättesaadavuse tegevuskava väljatöötamisega ja
Kopli rahvamaja muutmisega avatud kohtumispaigaks linnaelanikele, samuti kasutajakeskse
teenusedisaini arendamisega ning rohetaristu loomise ja liikuvuse linnovatsioonihangetega,
mis toetavad linna üleminekut süsinikuneutraalsusele. Projektid võimaldavad tuua
valdkondadesse uusi teadmisi, jagada kogemusi teiste Euroopa linnadega, töötada välja
tegevuskavasid ja tööriistu, edendada koosloomet.
Kesk-Läänemere programmist rahastatud Linnaplaneerimise Ameti projekt “Roheline kiirtee
–innovaatiline rohetaristu planeerimine” käigus töötatakse välja rohe- ja kergliiklustee
kontseptsioon ning luuakse Putukaväila pilootalale uuenduslikke ja kuluefektiivseid rohetaristu
lahendusi. Sotsiaal-ja Tervishoiuametis jätkub välisprojekt “Abiks hoolduskoormusega
inimesele”, et välja töötada toetavaid teenuseid ja tugisüsteem.
Keskkonna- ja Kommunaalametis jätkatakse mitmete infrastruktuuriprojektidega nagu Rävala
puiestee ühistranspordi läbimurde rajamine, põhitänavate välisvalgustuse rekonstrueerimise II
etapp ja LUCIA - säästlike ja tarkade valgustuslahenduste rakendamise edendamine jms.
Tallinna Loomaaias jätkub projekt „Pilvemets”, millest 2022. aastaks saab koostoimes
polaariumiga uus pereatraktsioon, et tuua loomaaeda külastajaid juurde.
Transpordiamet jätkab küberturvalise multimodaalse transpordi ökosüsteemi arendamisega ja
alustab uut projekti, mille eesmärk on biometaani kasutusele võtmine sajas Tallinnas avalikku
liinivedu teostavas linnaliinibussis.
2021. aastal on suuremad ja olulisemad välisrahastusega investeerimisprojektid: Tallinna
Loomaaia „Pilvemets“, kaasava hariduse põhimõtete rakendamise toetamine Tallinna koolides,
põhitänavate välisvalgustuse rekonstrueerimise II etapp, Rävala puiestee ühistranspordi
läbimurre ja kergliiklusteede ehitamine. Lisaks taotleb linn raha uuteks projektideks, sh
ringmajanduse, keskkonnateadlikkuse tõstmise ja elanike kaasamise valdkondades Horisont
2020 programmi Green Deal jt. taotlusvoorudest. FinEstTwins targa linna pilootide
taotlusvooru esitati kaheksa ülikoolide ja Tallinna linna koostöös ettevalmistatud taotlust linna
strateegilise arengu kavandamise ja seire, linnaplaneerimise, liikuvuse ja transpordilahenduste
modelleerimise ja planeerimise, energiaauditite ning sademeveesüsteemide arendamise
valdkondades. Prognooside kohaselt peaks positiivse rahastusotsuse saama vähemalt kaks
Tallinna pilootprojekti.
Uue eelarveperioodi 2021–2027 planeerimine käib. 2021+ perioodi struktuuritoetuste (sh
õiglase ülemineku fond), taaskäivitamise rahastu ja REACT-EU rahastu läbirääkimised on
lõpusirgel ning riigid on hakanud koostama ka siseriiklikke tegevusprogramme ja meetmete
dokumente. Eelnimetatud fondide toetuste kogumaht Eestile on 3,3 miljardit eurot. Linna
eelarve kontekstis on oluline tähele panna, et järgmisel perioodil EL toetuse määrad muutuvad
ning omafinantseerimise määr suureneb seniselt 15 protsendilt 25 protsendile, mis tähendab, et
linna eelarvesse tuleb planeerida senisest suuremad omafinantseerimise mahud.
Eesti planeerib EL struktuuritoetused suunata järgmise 6 prioriteetse eesmärgi elluviimiseks:
Õiglane üleminek (10%), Nutikas Eesti (22%), Inimestele lähedasem Eesti (8%), Sotsiaalsem
Eesti (18%), Ühendatum Eesti (17%), Rohelisem Eesti (25%). Suur osa EL toetustest
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suunatakse kliima – ja keskkonnateemadele (kliimamuutused ja sellega kohanemine, CO2
vähendamine, ringmajandus, roheinnovatsioon, liikuvus, kliimaneutraalne transport). Samuti
on Tallinna jaoks oluline Sotsiaalsema Eesti raames planeeritavad meetmed, nagu sotsiaal- ja
tervishoiu investeeringud, pikaajalise hoolduse korraldus, puudust kannatavad inimesed,
lõimumine ja elukestev õpe. Investeeringute kontekstis on linna jaoks oluline linnapiirkondade
arendamise meede (Inimesele lähedasem Eesti prioriteet), mille raames on võimalik saada
välistoetust e-teenuste arendamiseks, linnaruumi kaasajastamiseks, alakasutatud alade
taaselavdamiseks ning tervislikke eluviise soosiva taristu arendamiseks.
2021. aasta linnaeelarve kontekstis on oluline märkida, et lähtuvalt praegusest SF 2021+
ettevalmistuste ajakavast on uue perioodi struktuuritoetuste seaduse vastuvõtmine planeeritud
järgmise aasta juunis, mis tähendab, et meetmete taotlusvoorud avanevad kõige varem alles
2021 aasta lõpul ning projektide rahastusotsused tehakse alles 2022. aastal.
Järgmisel aastal planeerime taotleda vahendeid Horizon 2020 programmi Green Deal
taotlusvoorudest rohepöörde toetamiseks linnas. Taotlusvoorud avanevad 2021 jaanuaris.
Samuti on 2021 aastal linnal võimalik saada toetust ka EL taaskäivitamise rahastust (maht
Eestile1,1 mld €, EL toetus 100%). 20% fondi mahust suunatakse digipöördesse ning 37%
rohepöördesse. Kohustused tuleb üles võtta kolme aastaga, sh 70% 2022. a. lõpuks ja 30% 2023
a. lõpuks. Projektide abikõlblikkus alates 1.02.2020, projektide lõpp august 2026.
See tähendab, et 2021 aasta jooksul keskendume välisprojektide valdkonnas eelkõige
järgmistele suundadele: a) uue perioodi struktuurifondidest investeeringu- ja muude projektide
portfelli kokkupanemine struktuurifondide meetmetest vahendite taotlemiseks; b) Horizon
2020 roheleppe taotlusvoorudesse projektide ettevalmistamine; c) taaskäivitamise rahastu
võimalike prioriteetsete projektide ettevalmistamine.
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3. KULUD
2021. aasta eelarve eelnõus on tegevuskulude mahuks kavandatud 675 559 760 €, sellest kulud
riigieelarve eraldiste arvelt 126 920 774 € ning kulud välisrahastuse arvelt 7 494 963 €.
Tegevuskuludest (v.a linna üldkulud) moodustavad suurema osa haridusvaldkonna kulud
41,1%, linnatranspordi kulud 14,1% ja sotsiaalhoolekande valdkonna kulud 8,6%.
Tabel 3 Tegevuskulud valdkonniti 2020 – 2021
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
COVID-19 viiruse leviku ennetamise ja tõkestamisega
kaasnevate kulude reserv
Oma- ja kaasfinantseerimise ja välisprojektide
ettevalmistamise reserv
Tööjõukulude reserv
Tegevuskulud, v.a riigi ja muude institutsioonide
toetuste arvelt tehtavad kulud
Riigi ja muude institutsioonide toetuste arvelt tehtavad
kulud

2020

2021

656 846 852 675 559 760
48 448 555 53 972 974
267 471 437 277 322 577
27 630 415 27 978 498
18 767 190 18 244 680
2 259 480
2 575 001
54 740 911 57 822 539
16 762 727 14 733 583
23 355 885 25 512 077
5 122 079
2 772 195
87 975 241 95 329 669
35 474 929 35 825 002
17 586 103 16 956 366
5 599 880
5 379 880
3 093 635
3 254 834
996 661
958 360
4 855 141
4 125 129
4 915 953
4 981 896
625 056 222 647 745 260
4 020 000
3 000 000
1 044 500
1 064 500

Muutus
€
18 712 908
5 524 419
9 851 140
348 083
-522 510
315 521
3 081 628
-2 029 144
2 156 192
-2 349 884
7 354 428
350 073
-629 737
-220 000
161 199
-38 301
-730 012
65 943
22 689 038
-1 020 000
20 000

%
3%
11%
4%
1%
-3%
14%
6%
-12%
9%
-46%
8%
1%
-4%
-4%
5%
-4%
-15%
1%
4%
-25%
2%

500 000

750 000

250 000

50%

2 650 000

2 000 000

-650 000

-25%

2 600 000

1 000 000

-1 600 000

-62%

610 161
1 415 321

750 000
250 000

139 839
-1 165 321

23%
-82%

637 896 204 656 559 760

18 663 556

3%

49 352

0%

18 950 648

19 000 000
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Joonis 5 2021. aasta tegevuskulude struktuur
Finantskulud
0,4%
Heakord
2,5%
Linnatransport
14,1%

Reservfond ja reservid
0,9%

Linnamajandus
3,8%

Muud
3,2%

Riigi ja muude
institutsioonide toetuste
arvelt tehtavad kulud
2,8%
Linna juhtimine ja
tugiteenused
8,0%

Teed ja tänavad
5,3%
Haridus ja teadus
41,1%
Muud, sh
tehnovõrgud
0,8%
linnaplaneerimine
0,6%
ettevõtluskeskkond
0,4%
avalik kord
0,8%
keskkonnakaitse
0,1%
muud kommunaalkulud 0,5%

Sotsiaalhoolekanne ja
tervishoid
10,7%
Sport, vaba aeg ja
noorsootöö
3,1%

Kultuur
4,1%

Tabel 4 Tegevuskulud ametiasutuste haldusalade lõikes 2020 – 2021
Ametiasutus (e haldusala)
2019
Linnavolikogu Kantselei
Linnakantselei
Strateegiakeskus
Linnaarhiiv
Perekonnaseisuamet
Haridusamet
Kultuuri- ja Spordiamet
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
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2 475 326
32 085 263
1 014 809
1 174 933
264 759 844

2020
2 629 982
6 992 253
42 127 952
2 461 909
274 419 883
34 718 744

Muutus
€
%
154 656
6%
-25 093 010
X
42 127 952
X
-1 014 809 -100%
1 286 976
110%
9 660 039
4%
34 718 744
X
-14 163 879
X
-19 715 738
X
-104 158
0%
2 803 580
13%
-14 635 675
X
6 826 418
8%
842 055
1%
-1 186 449
X
102 583
2%
42 122
2%
225 784
4%
73 961
3%
-690 971
-10%
-17 255
0%
-1 004
0%
135 200
6%
376 916
7%
22 754 038
4%
-1 020 000
-25%
-45 000
-5%

14 163 879
19 715 738
64 458 977
20 786 392
14 635 675
87 929 401
57 446 356
5 995 535
4 871 313
2 549 607
5 949 610
2 582 347
7 126 112
4 350 897
3 593 505
2 169 589
5 270 614
625 105 722
4 020 000
995 000

94 755 819
58 288 411
4 809 086
4 973 896
2 591 729
6 175 394
2 656 308
6 435 141
4 333 642
3 592 501
2 304 789
5 647 530
647 859 760
3 000 000
950 000

500 000

750 000

250 000

50%

2 650 000

2 000 000

-650 000

-25%

64 354 819
23 589 972

Ametiasutus (e haldusala)

2019

Oma- ja kaasfinantseerimise ja välisprojektide
ettevalmistamise reserv
COVID-19 viiruse leviku ennetamise ja
tõkestamisega kaasnevate kulude reserv
Tööjõukulude reserv
Riigi ja muude institutsioonide toetuste arvelt
tehtavad kulud
KOKKU

2020

Muutus
€

%

610 161

750 000

139 839

X

2 600 000

1 000 000

-1 600 000

-62%

1 415 321

250 000

-1 165 321

-82%

18 950 648
656 846 852

19 000 000
675 559 760

49 352
18 712 908

0%
3%

Kuludest kaetakse 67% linnakassa vahendite arvelt (2020. aastal 67,8%). Riigilt ja muudelt
institutsioonidelt saadavad toetused moodustavad katteallikatest 2021. aastal 18,8% (2020.
aastal 19,4%) ning omatulud 13,1% (2020. aastal 12,1%). Välisrahastuse osakaal
tegevuskulude katteallikana on 1,1% (2020. aastal 0,6%).
Joonis 6 2021. aasta tegevuskulude katteallikate struktuur
Linnakassa
67,0%

Riigi ja muude
institutsioonide
toetused
18,8%

Omatulud
13,1%
Välisrahastus
1,1%

Ülevaade linna kulude sisust
Suurima osakaaluga linna tegevuskuludes on tööjõukulud (47,2%).
Majandamiskulud moodustavad linna kuludest 28,6%. 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
47,2%

Muud kulud
6,3%

Majandamiskulud
28,6%

Antavatest toetustest 79% moodustavad siht- ja mittesihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks
ning 21% sotsiaaltoetused.
Muudest kuludest on suurima osakaaluga linna kuluna kajastatav käibemaksukulu (59%).

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

1 014 736

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. Järgmised KOV volikogu valimised toimuvad 2021.
aastal. Linnavolikogu töötab täiskoguna, samuti komisjonide ja fraktsioonide kaudu.
Linnavolikogu täiskogu töövorm on istung. Linnavolikogu praegune koosseis on moodustanud
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alatist komisjoni:
haridusja
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), Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (6 liiget), Reformierakonna (17 liiget),
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Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon (8 liiget) ning Isamaa (5 liiget). Fraktsiooni
mittekuuluvaid liikmeid seisuga 01.09.2020 oli 4.
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. 2021. 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. 2021. aastal on
arvestatud linnavolikogu esimehe töötasu määraga 6100 €, mis on samal tasemel hetkel
kehtiva töötasuga.
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“. Komisjoni
esimeestele makstav tasu on a’250 € kuus.
 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“. 2021. aastal Linnavolikogu komisjoni liikmete tasu aluseks on võetud hetkel kehtiv
linnavolikogu liikmete tasu tööst osavõtu eest, mis on 704 € kuus.
Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suuruse korrigeerimine toimub iga aasta 01.
märtsist vastavalt Statistikaameti poolt avaldatud andmetele. Täpsed andmed linnavolikogu
liikmete tasu kohta alates 01.03.2021 selguvad pärast Statistikaameti poolt 2020. aasta nelja
kvartali Eesti keskmise palga avaldamist. Tallinna Linnavolikogu 20. veebruari 2014
määruses nr 4 sätestatud korra alusel, makstakse linnavolikogu liikmetele tasu 50% eelmise
aasta nelja kvartali Eesti keskmisest palgast.

3.1.2 Linnavalitsus

716 919

Linnavalitsus on linna omavalitsuse kollegiaalne täitevorgan, kes viib praktilise tegevusega ellu
riigi ja Tallinna õigusaktidega pandud ülesandeid.
Linnavalitsuse liikmete arv ja struktuur on kinnitatud Tallinna Linnavolikogu 18. aprilli 2019
otsusega nr 69 „Tallinna Linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine“. Tallinna
Linnavalitsus on seitsmeliikmeline: linnapea ja 6 abilinnapead.
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 maksmise kord“. Linnapea töötasu määr on
6 100 € ja abilinnapea töötasu määr on 5 200 € kuus. Nimetatud määrade baasil on planeeritud
2021. aasta töötasu. 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.
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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.

3.1.3 Linnavolikogu kantselei
3.1.3.1 Linnavolikogu kantselei

1 576 576

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. märtsi
2011 vastuvõetud määruse nr 9 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.
3.1.3.2 Visioonikonverents

38 670

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.

3.1.4 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 2021 on toetuse saajale makstav toetus
1000 € kuus, millele lisandub sotsiaalkindlustusmaks. Toetuse maksmise aluseks on Tallinna
Linnavolikogu 29. novembri 2007 määrus nr 39 „Toetuse maksmine Tallinna endistele
linnapeadele“.

3.1.5 Valimised

500 000

Kohaliku omavalitsuse volikogude valimised toimuvad 17. oktoobril 2021.
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse (edaspidi KOVVS) § 58 lg 1 kohaselt
kaetakse valla- või linnavalitsuse, valla ja linna valimiskomisjoni, valla- ja linnasekretäri ning
jaoskonnakomisjoni valimiste korraldamisega kaasnevad kulud valla- või linnaeelarvest. Riik
eraldab vahendeid vaid jaoskondadele, mis teenindavad valijaid sõltumata nende elukohast
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kuuendast kuni kolmanda päevani enne valimispäeva1. Riigi valimisteenistuse juhi 06.08.2020
kinnitusel püsib eraldis 2017. aasta tasemel, mistõttu arvestatakse summaga 36 461 €. Seega
ülejäänud vahendid tuleb planeerida Tallinna linna eelarvesse.
2021. aasta eelarve planeerimisel on lähtutud viimaste valimiste eelarvetest ja muudatustest
valimiste korralduses, millega võib kaasneda täiendav kulu.

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 Linnakantselei ja
Perekonnaseisuameti haldusalas, eelarvepositsioone Linnavolikogu Kantselei, Linnakantselei
ja Strateegiakeskuse haldusalas ning piirkondlikke tugiteenuseid linnaosa valitsuste haldusalas.

1

2021. aastal kehtiva kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 44 lg 2 p 1 koosmõjul § 22 lg 2 p-ga 3
toimub hääletamine kuuendast kuni kolmanda päevani enne valimispäeva ühes linnavalitsuse määratud
jaoskonnas. Rohkem kui ühe valimisjaoskonna võib määrata riigi valimisteenistuse loal. Eeltoodust tulenevalt ning
arvestades Tallinna linna suurust, on riik varasemalt eraldanud vahendeid kolme sellise jaoskonna avamiseks.
Samas on riigi valimisteenistus tulnud vastu Tallinna linna soovidele ning näiteks 2019. aastal lubanud avada
kaheksa jaoskonda: igas linnaossa üks jaoskond, va Pirita, kus ei avatud sobivate ruumide puudumise tõttu ühtegi
jaoskonda, ning Lasnamäe, kus avati linnaosa suurust arvestades kaks jaoskonda. Arvestada tuleb, et rohkemate
jaoskondade kulud tuleb katta Tallinna linna eelarvest.
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3.2.1 Arhiiviteenused

666 820

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

310 526

Toote üldeesmärk
Toote üldeesmärgiks on Tallinna omavalitsuse ja asutuste tegevuse tulemusena loodud või
saadud arhiiviväärtusega arhivaalide (alates 13. sajandist kuni tänapäevani) kogumine ja
säilitamine, dokumentide arhiiviväärtuse hindamine Tallinna linna ametiasutustes ja nende
hallatavates asutustes ning säilitatavatele arhivaalidele juurdepääsu tagamine.
Tegevuse kirjeldus
Toote raames kogutakse, säilitatakse, kaitstakse, konserveeritakse ja restaureeritakse Tallinna
linna kui omavalitsusüksuse ja tema asutuse tegevuse tulemusena loodud või saadud
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

189 932

Toote üldeesmärk
Toote üldeesmärgiks on linnaarhiivis säilitatavates säilikutes sisalduva informatsiooni
vahendamine avalikkusele.
Tegevuse kirjeldus
Toote raames väljastatakse arhiiviteatisi, ärakirju ja väljavõtteid linnaarhiivis säilitatavatest
arhivaalidest, antakse välja arhiivinduslike teatme- ja metoodilisi materjale ja teatmikke (sh
elektroonilisi), korraldatakse Tallinna ajaloo teaduslikku uurimist. Korraldatakse ajaloo- ja
arhiivindusalaseid seminare, konverentse ja nõupidamisi, arhiivinäitusi, 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. Toimub teadusalane koostöö
mälu- ja teadusasutustega Eestis ja välismaal.
3.2.1.3 Arhiivinduse haldus

166 362

Arhiiviteenuste osutajaks on Tallinna Linnaarhiiv. Linnaarhiiv on alates 01.01.2021 Tallinna
Linnakantselei hallatav
asutus kes tegutseb Tallinna Linnavalitsuse poolt Tallinna
Linnavolikogule kinnitamiseks esitatud põhimääruse alusel.
Linnaarhiivi põhiülesannete hulka ei kuulu avaliku poliitika kujundamises osalemine, selle
elluviimine või igapäevane avaliku võimu teostamine. Sellest tulenevalt ei ole vaja korraldada
ülesannete täitmist ametiasutuse rollis.
Linnaarhiivi üks peamisi ülesandeid on linna arhivaalide kogumine ja säilitamine, asutuste
dokumentide hindamine ja säilitamiseks vajaliku dokumendihalduse korraldamine, mis
tähendab, et linnaarhiivi ja linnakantselei ülesannetes on suuri kattuvusi. Seetõttu on mõistlik
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kahe organisatsiooni kogemused ühendada ja luua lisasünergiat. Lähtudes eeltoodust
kujundatakse Tallinna Linnaarhiiv ümber Tallinna Linnakantselei hallatavaks asutuseks.
Linnaarhiiv asub Tolli tn 6.

3.2.2 Perekonnaseisuteenused2

1 218 909

Tootegrupp perekonnaseisuteenused hõlmab tooteid: „Perekonnaseisutoimingud“
„Rahvastikuregistritoimingud“ ning eelarvepositsiooni „Perekonnaseisuteenuste haldus“.
3.2.2.1 Toode: perekonnaseisutoimingud

ja

656 347

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 eestkostel 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 määruse (EÜ)
22.01/2003 artikkel 39 alusel tõendite 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.
Eesmärk on jätkata projekti „Hõbelusikas“ raames mälestusesemena Tallinna
Perekonnaseisuametis lapse sünni registreerimisel Tallinna linna poolt kingituse üleandmist ja
nimetunnistuse väljastamist ümbriskaantes.
2021. aastal on selleks planeeritud 4 000 laste kingituste komplekti summas 46 920 € ja
nimetunnistused koos kaantega 4 500 tk summas 12 036 €.
Laste kingituste arv võrreldes 2020. aastaga on planeeritud vähem 700 komplekti võrra, seoses
kingituste komplekti hindade kallinemisega ning suurenenud e–sünni registreerimisega.
Võimalusega registreerida lapse sünd e-teenusena, ei tule kõik lapsevanemad kingitustele järgi.
3.2.2.2 Toode: arhiivi- ja rahvastikuregistri toimingud

399 136

Toote üldeesmärk
Toote üldeesmärgiks on arhiivi- ja rahvastikuregistritoimingud ja rahvastikuregistri kasutamise
korraldamine.

2

Alates 2017. aastast kajastatakse tootegrupi kuludes ka riigieelarve toetuste arvel tehtavad riiklike ülesannete
täitmisega seotud kulud.
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Tegevuse kirjeldus
Toote raames 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), EL määruse 2016/1191 alusel mitme keelseid
standardvorme 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 €.
3.2.2.3 Perekonnaseisuteenuste haldus

163 426

Perekonnaseisuteenuste
pakkujaks
on
Tallinna
Perekonnaseisuamet
(edaspidi:
perekonnaseisuamet). Perekonnaseisuamet on linna ametiasutus, kes tegutseb Tallinna
Linnavalitsuse poolt 11.11.2020 Tallinna Linnavolikogule kinnitamiseks esitatud põhimääruse
alusel. Asutuse tegevuse eesmärgiks on kõrge teeninduskultuuriga ja tegusa linnaasutusena
elanikkonna kvaliteetne ja häireteta perekonnaseisualane teenindamine ning teenuse
kättesaadavus nii linnakodanikele kui ka Euroopa Liidu ja teistele välisriigi kodanikele.
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.

3.2.3 Linnakantselei
Tallinna linna asutuste tegevuse efektiivsemaks muutmiseks ja juhtimise edasiarendamiseks
korraldatakse ümber osade linna asutuste tegevus alates 01.01.2021. Peamised muudatused on
linna Strateegiakeskuse loomine ja Linnakantselei reformimine, mille käigus Linnakantselei
jätkab oluliselt vähendatud funktsioonidega. Tallinna Linnakantselei koosseisus oleva linna
infotehnoloogia teenistuse, linna personaliteenistuse, linna avalike suhete teenistuse ja linna
finantsteenistuse ülesanded, samuti linnasekretäri büroo andmekaitse valdkond ja linna
haldusteenistuse hankekeskuse ja varahalduse osakonna ülesanded antakse üle loodavale
Tallinna Strateegiakeskusele.
Tallinna Linnavolikogu 17.09.2020 otsuse nr 78 Tallinna linna asutuste ümberkorraldamine
kohaselt Tallinna Linnakantselei põhiülesanneteks jäävad linnavalitsuse liikmete tööks
vajalike organisatsiooniliste, majanduslike ja tehniliste tingimuste tagamine, keskselt linna
õigusküsimuste (sh kohtuasjade) koordineerimine ja linna õigusaktide õiguspärasuse,
sisekontrollisüsteemi toimimise ja asjaajamiskorralduse tagamine, valimiste läbiviimine ning
linna esindushoonete sisutegevuse korraldamine, linna arhivaalide kogumise ja säilitamise
tagamine. Linnakantselei tööd juhib linnapea poolt ametisse nimetatud linnasekretär.
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Tallinna Linnakantselei (edaspidi: linnakantselei) on linna ametiasutus, kes tegutseb Tallinna
Linnavalitsuse poolt Tallinna Linnavolikogule kinnitamiseks esitatud põhimääruse alusel.
Tegevuse kirjeldus:
Linnakantselei funktsioon on tagada linnavalitsuse organisatsiooniline ja tehniline töö,
linnavalitsuse asjaajamise korraldamine; elanike vastuvõtu korraldamine linnavalitsuse
liikmete ja linnakantselei ametnike poolt; linnavalitsuse istungite organisatsiooniline ja
tehniline ettevalmistamine ning läbiviimise tagamine vastavalt linnavalitsuse reglemendile;
linnavalitsuse
liikmete
ja
linnakantselei
õigusalane
teenindamine;
Tallinna
õigusaktide avaldamine ja avalikustamine; linna ühtse sisekontrolli süsteemi koordineerimine
ning juhtimis-, administratiivse ja finantskontrolli teostamine.
Tallinna Linnavolikogu 17. septembri 2020 otsuse nr 78 Tallinna linna asutuste
ümberkorraldamine kohaselt linnakantselei koosseisus oleva linna haldusteenistuse tegevus
lõpetatakse ning kinnisvara korrashoiu ja arendamise ülesanded antakse üle Tallinna
Linnavaraametile, ülelinnaliste hangete korraldamine ja varahalduse ülesanded liiguvad
Tallinna Strateegiakeskusele. Oluliseks muudatuseks on ka Tallinna Linnaarhiivi
ümberkorraldamine Tallinna Linnakantselei hallatavaks asutuseks
3.2.3.1 Linnakantselei haldus

3 812 374

Toimunud ümberkorraldamise
tulemusel jätkab linnakantselei oluliselt vähendatud
koosseisuga – 1. jaanuarist 2021 on linnakantselei koosseisus 84 ametikohta endise 351,5
ametikoha asemel.
Linnakantselei koosseisu jäävad linnapea büroo, abilinnapeade bürood, linnasekretäri büroo ja
seniste ülesannetega linna sisekontrolöri teenistus ja linna õigusteenistus. Luuakse teeninduse
ja asjaajamise osakond, mille koosseisus on teenindussektor ja asjaajamissektor, ning
üldosakond, mille koosseisus on Tallinna raekoda, Jaan Poska maja, Särgava külalistemaja ja
Roosikrantsi residents.
Linnakantselei koosseisus oleva linna haldusteenistuse tegevus lõpetatakse ning kinnisvara
korrashoiu ja arendamise ülesanded antakse üle Tallinna Linnavaraametile, ülelinnaliste
hangete korraldamine ja varahalduse ülesanded liiguvad Tallinna Strateegiakeskusele. Asutuste
ümberkorraldamise otsuse alusel muudetakse Tallinna Linnaarhiiv Tallinna Linnakantselei
hallatavaks asutuseks. Linnakantseleisse luuakse töökultuuri spetsialisti ametikoht, mille
ülesanne on tagada sisekommunikatsiooni operatiivne toimimine koostöös linna
kommunikatsiooniteenistuse ja linnakantselei meeskonnaga, töökultuuri arendamine ja
organisatsiooni väärtuste juurutamine.
Eelarve positsioon hõlmab linnavalitsuse liikmete büroode ja linnakantselei isikkoosseisu
tööjõukulusid ning majandamiskulusid, sh :
 Linnavalitsuse liikmete bürood
2021. aastaks planeeritakse 23 teenistuskoha tööjõukuludeks kokku 817 568 €, sellest
töötasu 604 161 €.
 Linnakantselei
2021. aastaks planeeritakse 61 teenistuskoha tööjõukuludeks 2 384 458 €, sellest töötasu
1 760 272 €.
 majandamiskulud 610 348 €, sh suuremad kuluartiklid on:
Esindus- ja vastuvõtukuld 266 000 €
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-

linna tunnustusüritused (jõuluvastuvõtt erivajadustega lastele, abiturientide
koolilõpupidu, vabariigi aastapäeva vastuvõtt linna ametiasutuste teenekatele
töötajatele, vastuvõtt eesti keele õpetajatele jm);
- Tallinnas toimuvate rahvusvaheliste ürituste korraldamine ning linna tippsündmustega
seotud ürituste ning vastuvõttude korraldamine (Tallinna päev, linna teenetemärkide
kätteandmine, rahvusvahelised merepäevad, Eesti taasiseseisvumispäev, jõulud ja
aastavahetus jm);
- protokolliüritustega kaasnevad kulud.
Lähetused 142 000 €, millest välislähetused 125 000 € ja riigisisesed lähetused 17 000 €.
Tallinnal on hetkel 20 aktiivset partnerlinna. Lähetuskulud on vajalikud seoses Tallinna
tegevusega rahvusvahelistes organisatsioonides ja koostöövõrgustikes ning sõprus- ja
partnerlinnade üritustel. Tallinn osaleb 20 rahvusvahelise organisatsiooni ja
koostöövõrgustiku töös, mida 8 juhul koordineerib Linnakantselei. Tallinn kavatseb taas
kandideerida Euroopa kõige olulisema suurlinnu ühendava organisatsiooni Eurocities
juhatusse aastateks 2021 – 2024. Juhatuse liikme staatus võimaldab Tallinnal otseselt kaasa
rääkida Euroopa Liidu linnapoliitika kujundamises. Tallinn on rahvusvahelise
kodanikukaitse ja kriisireguleerimise võrgustiku CNV eesistuja. Samuti esindab Tallinn
Eesti linnu rahvusvahelises hansakomisjonis.
Transporditeenused 86 000 €, sh esindusauto kasutusrent ja linnakantselei bussi rent,
liisingautod ja muud sõidukitega seotud kulud (kütus, kindlustus, hooldus).
Administreerimiskulud 41 000 € .
3.2.3.2 Liikmemaksud (ü)

296 100

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);
 Eurocities;
 UBC (Läänemere Linnade Liit);
 ICF (Intelligentsete Kogukondade Foorum).
Liikmemaksud
vähenevad võrreldes 2020. aastaga 3200 € võrra
seoses
transpordiorganisatsiooni
IMPACTS liikmemaksu
ümberpaigutusega Tallinna
Transpordiameti eelarvesse.
3.2.3.3 Juriidilised teenused ja ühekordsed
kohtuvaidlused

324 700

Eelarvepositsioon hõlmab:
Juriidilised teenused 213 160
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.
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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 188 160 €;
 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.
 Eesti Juristide Liidule Õigusapteekide korraldamiseks linnaosades 15 000 €.
Elanikkonna toimetuleku soodustamiseks osutatakse tasuta õigusabi läbi Õigusapteegi.
2021. aastal on planeeritud 8 õigusapteegi läbiviimist Tallinna linnaosades, milleks
nähakse ette tegevustoetuse andmine Eesti Juristide Liidule.
Riigilõivud 24 000
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 87 540
Kohtuvaidlustest tulenevatele ühekordsete hüvitiste maksmiseks on planeerimisel aluseks
võetud kohtupraktika ja pooleliolevate kohtuvaidluste maht.
3.2.3.4 Õigusaktide infosüsteemi Teele juurutamise
projekt (ü)

47 000

Uus õigusaktide infosüsteem TEELE on kasutusele võetud linnapea ja linnasekretäri ning
asutuste juhtide käskkirjade ja linnaosavanemate korralduste koostamiseks ja menetlemiseks.
2020. aasta sügisel võeti infosüsteem kasutusele ka linnvolikogu ja linnavalitsuse õigusaktide
eelnõude koostamiseks ja menetlemiseks ning istungite läbiviimiseks. Seejärel võetakse
infosüsteem kasutusele ka komisjonide ja töörühmade koosseisude ja asjaajamise haldamiseks.
Infosüsteemi uute osade kasutusele võtmisega lisanduvad uued kasutajad. Infosüsteemi
peamine funktsionaalsus saab valmis 2020. aastal, kuid infosüsteemi arendamine ja
juurutamine jätkuvad ka 2021. aastal. Juurutamisega kaasnevad infosüsteemi kasutusele
võtmise kulud, sh administreerimise ja tööjõu kulud, kuna sellega on seotud mitmed linna
ametiasutuste (peamiselt Tallinna Strateegiakeskus, Tallinna Linnakantselei ja Tallinna
Linnavolikogu) 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.
3.2.3.5 Rahuliku kooselamise programm

415 000

2021. aastaks planeeritakse rahuliku kooselamise programmi kuludeks 415 000 €, millest
töötasudeks planeeritakse 18 600 €.
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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 2021. aastal õpilastele
suunatud Poeesia Sõpruskonna koolitusprojektiga. Jätkatakse erinevate (vähemusrahvuste)
kultuuriürituste ja festivalide korraldamisega ning vähemusrahvuste tähtpäevade tähistamise
ja erinevate kultuuride tutvustamisega. 2021. aastal jätkub ka integratsiooni temaatikat
käsitleva venekeelse regionaalsaate näitamine.
3.2.3.6 Omavalitsusfoorumid ja koostöö arendamine

19 000

Alates 2007. aastast korraldatakse omavalitsusfoorumeid Eesti kohalikele omavalitsustele, kus
käsitletakse aktuaalseid teemasid. Kulud on seotud foorumite korraldamisega kaasnevate
materjalide koostamise ja trükimaterjalide väljaandmisega.
3.2.3.7 Partnerlinnade ja delegatsioonide vastuvõtukulud

90 500

Tallinn osaleb 20 rahvusvahelise organisatsiooni töös ja on aktiivsetes partnerlussuhetes ca 20
linnaga, neist aktiivsemalt Helsingi, Riia, Sankt-Peterburi, Pekingi, Souli, Chengdu, Genfi,
Kieli, Kotka, Tbilisi, Vilniuse, Viini, Kiieviga. Suurematest koostööprogrammidest
partnerlinnadega on 2021. aastal kavas korraldada Tallinna kohtumised Peterburis, Moskva
kultuuripäevad Tallinnas, osaleda Pekingi disainnädalal Helsinki linna partnerina,
Rahvusvahelistel Hansapäevadel Riias ning sõpruslinnade üritustel. Eurocities juhatusse
tagasivalimise korral on kavas korraldada Tallinnas 1 foorumi üritus. Seoses Tallinna
kandideerimisega Euroopa roheliseks pealinnaks kaasneb samuti rahvusvaheliste ürituste
programm.
Ürituste graafik seoses COVID pandeemia arenguga võib muutuda, sarnaselt 2020. aastaga
võivad üritused lükkuda edasi, jääda ära või toimuda veebipõhiselt, millega seoses ei ole kulu
täpselt prognoositav.
3.2.3.8 Siseaudit

40 000

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
hindamisteenuste tellimiseks.

3.2.4 Strateegiakeskus
Tallinna linna asutuste tegevuse efektiivsemaks muutmiseks ja juhtimise edasiarendamiseks
korraldatakse osaliselt ümber mõnede linna ametiasutuste ja nende hallatavate asutuste töö
alates 01.01.2021. Peamine muudatus on linna Strateegiakeskuse loomine, kuhu tuuakse üle
linna valdkondlikud teenistused. Täiendavalt luuakse linna strateegilise planeerimise teenistus
ning Tallinna Ettevõtlusameti baasil moodustatakse ettevõtlusteenistus.
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Strateegiakeskus tegutseb ühtlasi tugiteenuste kompetentsikeskusena, mis toetab ametiasutuste
ja linna hallatavate asutuste põhitegevusi.
Tallinna Linnavolikogu 17.09.2020 otsuse nr 78 Tallinna linna asutuste ümberkorraldamine
kohaselt Tallinna Strateegiakeskuse põhiülesanded on korraldada linna arengu- ja
strateegiliste eesmärkide väljatöötamist ja nende elluviimise järelevalvet, juhtida linnavalitsuse
poliitika rakendamist linna asutustes ja linna suurprojektide elluviimist, keskselt juhtida linna
avalike teenuste, siseteenuste põhimõtete ja standardite arendamist ning täita senise Tallinna
Ettevõtlusameti ja ameti hallatava asutuse Tallinna Energiaagentuur ülesandeid, kuna asutuste
ümberkorraldamise otsuse alusel lõpetatakse Tallinna Energiaagentuuri tegevus linna hallatava
asutusena alates 1. jaanuarist 2021.
Strateegiakeskuse koosseisus on kuus teenistust:
 Linna strateegilise planeerimise teenistus luuakse linna finantsteenistuse strateegilise
planeerimise osakonna, linnakantselei välissuhete ja protokolli osakonna ja
teabeosakonna linnauuringute sektori ning Tallinna Energiaagentuuri baasil.
Teenistusse luuakse ruumiloome kompetentsikeskus, kuhu viiakse linnaplaneerimise
ametist üldplaneeringute sektori teenistuskohad.
 Linna digiteenistus moodustatakse senise linnakantselei infotehnoloogia teenistuse baasil.
Senistele ülesannetele lisandub andmekaitse valdkond ning geoinfosüsteemide arendamine.
Vastavad ametikohad viiakse üle Tallinna Linnaplaneerimise Ameti geoinformaatika
ja kartograafia osakonnast ja Tallinna Linnakantseleist.
 Linna finantsteenistus jätkab suuresti seniste ülesannete täitmist. Strateegilise
planeerimise osakonna ülesanded viiakse strateegilise planeerimise teenistusse ning
täiendavalt võetakse üle Tallinna Linnakantselei haldusteenistuse hankekeskuse ja
varahalduse osakonna ülesanded. Teenistuse linnakassa osakonda luuakse
ametiasutuste finantshalduse sektor, mis tagab linnakantselei, strateegiakeskuse,
linnaplaneerimise ameti ja hallatava asutuse Tallinna Linnaarhiiv teenindamise.
 Linna personaliteenistus jätkab seniste ülesannete täitmist ning arendab ülelinnalist
personalivaldkonna nõustamist ja teenuse osutamist.
 Linna kommunikatsiooniteenistus (senine linna avalike suhete teenistus), mis hõlmab
linna ühismeediat ja kommunikatsiooniosakonda. Teenistus ühendab senise linna
avalike suhete teenistuse ja likvideeritava sihtasutuse Tallinna Televisioon
kommunikatsiooni- ja meediavormid, et senisest tõhusamalt teenindada linnaelanikke
ja teavitada kohalikku kogukonda.
 Linna ettevõtlusteenistus hakkab täitma Tallinna Ettevõtlusameti seniseid ülesandeid.
Struktuuriüksustena on teenistuses ettevõtluskeskus, kohalike maksude osakond,
turismiosakond, tarbijakaitse osakond ja ringmajanduse osakond.
3.2.4.1 Strateegiakeskuse haldus

15 363 578

Tallinna Strateegiakeskus luuakse asutuste ümberkorraldamise otsuse alusel linna
ametiasutusena alates 1. jaanuarist 2021. Strateegiakeskus on tegutseb Tallinna Linnavalitsuse
poolt Tallinna Linnavolikogule kinnitamiseks esitatud põhimääruse alusel.
Loodavasse 357 ametikohaga Tallinna Strateegiakeskuse koosseisu luuakse kuus teenistust.
Strateegiakeskuse koosseis on moodustatud Linnakantseleist üle tulevate teenistuste koosseisu
baasil ning teistest ametitest ja asutustest lisanduvate kohtade arvelt, sh:
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Linnakantseleist – 238 kohta, Ettevõtlusametist – 66 kohta, Linnaplaneerimisametist – 16
kohta, Kultuuriametist – 1 koht, Linnaarhiivist – 1 koht, Energiaagentuurist – 4 kohta ja
Tallinna Televisioonist – 19 kohta.
Luuakse 12 uut töökohta, mille rõhk on linna teenuste disainil, linnaruumi analüüsil,
innovatsioonil ja rohepöördel.
2021. aasta strateegiakeskuse koosseis on vastu võetud linnavolikogu otsusega ning kõikide
muudatuste põhjendused on täpsemalt kajastatud otsuse seletuskirjas.
Eelarve positsioon hõlmab strateegiakeskuse 357 teenistuskoha tööjõukulusid ja
majandamiskulusid.
Planeeritud kulud jagunevad:
- isikkoosseisu kulud – 13 504 766 €, sellest töötasu 10 093 248 €;
- koolituskulud 149 259 €, mis on 20% teenistujate ühe kuu planeeritud ametipalkade
summast. Koolituskulu sisaldab koolitusteenuse ostmist, sh käibemaksu, ruumi renti
ning vajadusel ka transport sihtkohta ning koolituslähetusi;
- töötervishoiukulud – 17 935 €;
- majandamiskulud – 1 691 618 € (sh suuremad kulud on seotud üüritavate ruumide
(Rotermanni tn 14, Toompuiestee 35, Roosikrantsi tn 2) majandamiskuludega,
inventari- ja administreerimiskuludega. Üüritavate ruumide majandamiskulud
hõlmavad ekspluateerimiseks, korrashoiuks ja säilimiseks vajalike jooksvate
remonttööde teostamist, soojus- ja elektrienergiaga, vee- ja kanalisatsiooniga
varustamise kindlustamist, tuleohutusnõuete järgimise kindlustamist, valve- ja
sidesüsteemide toimimise kindlustamist jms. Samuti 2021. aastal on kavas soetada
puudu olev inventar Toompuiestee 35 üüripinnale.
3.2.4.2 Strateegiline planeerimine

779 134

Strateegilise planeerimise üldeesmärgiks on linna igakülgse, tasakaalustatud ja jätkusuutliku
arengu kindlustamine.
Eelarvepositsioon on ümber paigutatud
Linnakantselei eelarvest (endine nimetus
„Arendustegevus“) ja hõlmab ka teistest linna ametiasutustest üle tulnud tegevusi.
Planeeritud kulud jagunevad:
Rohepööre

350 000

Kulud on planeeritud Rohelise pealinna projektide ja tegevuste ettevalmistamiseks ja
läbiviimiseks 2021. aastal.
Tallinna Linnavolikogu 16. juuni 2011 otsusega nr 107 vastu võetud „Tallinna
keskkonnastrateegia aastani 2030“ kohaselt on Tallinna esmatähtis strateegiline
keskkonnaeesmärk Euroopa rohelise pealinna tiitli saavutamine. Tulenevalt Tallinna
Linnavalitsuse 28.10.2020 korraldusest nr 1202 kandideerib Tallinna linn 2023. aasta Euroopa
rohelise pealinna tiitlile.
Tiitel antakse linnale, kes on parandanud linnakeskkonda tervikuna: juurutanud säästlikke
liikumisviise; rajanud ja laiendanud parke, rohe- ja puhkealasid; ajakohastanud
jäätmemajandust; võtnud kasutusele taastuvaid energiaallikaid; rakendanud uuenduslikke müra
vähendamise lahendusi; võtnud linnavalitsuses kasutusele keskkonnajuhtimis; parendanud
elamistingimusi linnas linnavõimu, elanike, ettevõtjate ja teiste osaliste koostöös.
Planeeringud
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189 000

Eelarve ümber paigutatud Tallinna Linnaplaneerimise ameti eelarvest vastavalt toimuvatele
ümberkorraldamisele.
Sarnaselt 2020. aastaga on eelarve jagatud kaheks: üldplaneeringute koostamine ja linnaruumi
kvaliteedi parandamine.
 Üldplaneeringud 74 000 €
Üldplaneeringute koostamiseks tellitakse järgmised uuringud:
- Põhja-Tallinna linnaosa tervikliku ühistranspordilahenduse koostamine, 2014. a
koostatud linnaosa liikuvusuuringu täpsustamiseks lähtuvalt muutunud üldplaneeringu
lahendusest koostöös Tallinna Transpordiametiga;
- Kesklinna üldplaneeringu liikuvuse stsenaariumitele liikuvusuuringu tellimine koostöös
Tallinna Transpordiametiga;
- Kliimamuutustest tingitud riskide (üleujutusrisk rannikul, rannikuerosioon,
sademeveest tingitud üleujutusrisk, soojussaarte terviseriskid) kaardistamine ja
leevendavate lahenduste välja pakkumine Kesklinna linnaosas, koostöös Tallinna
Keskkonna- ja Kommunaalametiga;
- Riskianalüüs Ülemiste järve kalda võimaliku kasutusega kaasnevate mõjude välja
selgitamiseks, koostöös Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametiga.
 Linnaruumi kvaliteedi tõstmine ja arhitektuurivõistluste korraldamine 115 000 €
Viiakse läbi järgmised ekspertiisid:
- Tallinna kesklinnas ja linnaosakeskustes ning haridus-, kultuuri- ja spordiasutuste
lähiümbruses ohutu jalgsi ja jalgrattaga liikumise soodustamiseks tänavaruumi
ümberjaotamise analüüsi koostamine.
- Audit Kesklinna linnaosa olemasolevate määratud vaatekoridoride toimivuse kohta.
Säästva energiamajanduse ja kliimamuutuste mõjuga kohanemise tegevuskava 61 134
Toimunud muudatuste kohaselt on Tallinna Energiaagentuur, kes varem oli selle valdkonna
töö eest vastustaja, alates 01.01.2021 likvideeritud, agentuuri funktsioonid antakse üle
strateegiakeskusele.
Eelarvepositsiooni üldeesmärk 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.
Strateegiline planeerimine ja välisprojektide administreerimine

169 000

Kulud on planeeritud mitmeteks uuringuteks ja analüüsideks: Tallinna arengustrateegia
veebilehe arenduseks ja tõlgeteks, linna spordi, kultuuri ja huviala asutuste teenuste
kaardistuseks, rahvusvaheliseks linnaarenduse konverentsiks koos Helsingi linnaga, tallinlaste
rahulolu uuringuks, linnajuhtimise teemadega seonduvate ad hoc lühiküsitlusteks.
Välisprojektide administreerimise kulud sisaldavad linna välisprojektide ettevalmistamist ja
elluviimise võimekuse tõstmist eesmärgiga kaasata linna eelarvesse EL vahendeid ning toetada
linna strateegiliste arenguprojektide elluviimist.
Statistilised kogumikud 10 000
Kulud on arvestatud järgmiselt:
 statistikakogumiku „Tallinn arvudes“ trükiettevalmistus ja trükk;
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vajalike statistiliste andmete ostmine Eesti Statistikaametilt;
kogumiku tõlkimine vene ja inglise keelde.

3.2.4.3 IT-teenused (ü)

6 952 602

Eelarvepositsiooni üldeesmärgiks on turvaline infotehnoloogiline tugi linna avalike teenuste
teostamiseks ning linna ametiasutustele ühtse kaasaegse infotehnoloogilise infrastruktuuri
tagamine.
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 3 879 610
IT-infosüsteemide kuludeks planeeritakse kokku 3 879 610 €, sealhulgas infosüsteemide
majutamise, administreerimise, hooldamise ja kasutajatoe kuludeks ehk püsikuludeks
1 229 190 € ja arenduskuludeks 2 650 420 €. Mahukamad arendused toimuvad linna
õigusaktide menetlemise infosüsteemis TEELE ja linnatöötajaportaalis LTP ning Tallinna
kaevetööloa, tänava ajutise sulgemise ja teiste teemaa-alal toimuvate teehoiutööde lubade
menetlemise infosüsteemis (OPINFO) ning Linnavaraameti kinnisvara infosüsteemis KIIS
koos e-oksjoni keskkonnaga. Uute arendustena on kavas intranet (siseveeb), maatoimingute
infosüsteem ja sotsiaalhoolekande infosüsteem TASHIS.
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 (siseveeb), 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. Nende süsteemide asemel on arendamisel infosüsteem TEELE,
mille arendamine ja juurutamine jätkub. 2021. aastal on kavas dokumendihaldussüsteemi
Postipoiss laiendamine hallatavatele asutustele;



teenuste infosüsteemid: Strateegiakeskuse 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
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kultuuriväärtuslike objektide infosüsteem KAJA ning arhivaalide digiteerimine avalikustamine -säilitamine; Linnaplaneerimise Ameti geomõõdistuste infosüsteem,
planeeringute register, ruumiandmete register, maatoimingute infosüsteem; Sotsiaal- ja
Tervishoiuameti universaaltoetuste andmekogu, ligipääsetavuse infosüsteem LIPS,
sotsiaaltransporditeenuse infosüsteem PIT2, linna sotsiaalhoolekande infosüsteem TASHIS
ja e-koduteenus; Kultuuri- ja Spordiameti sporditoetuste infosüsteem; Transpordiameti
sõiduplaanide andmebaas, parkimiskorralduse andmekogu ja liiklusmudeli rakendus;
Strateegiakeskuse avalike teenuste andmekogu, avalike ürituste infosüsteem ja
statistikaatlas.
tugiteenuste infosüsteemid: Strateegiakeskuse hallatavad välireklaami- ja teabekandjate
ning reklaamimaksu järelevalveliste menetluste andmekogu TERA ning turismiturunduse
infosüsteem ja jäätmevaldajate register; Keskkonna- ja Kommunaalameti hallatav linna
hooldus-, heakorra ja haljastustööde infosüsteem (HHHIS) ning ehituse järelevalve
halduskeskkonna infosüsteem; Linnavaraameti hallatav kinnisvara infosüsteem KIIS;
Munitsipaalpolitsei Ameti hallatav väärteoasjade register; Transpordiameti hallatavad Viru
Keskuse bussiterminali juhtimissüsteem, sõitjate loenduse andmebaas ja ühistranspordi
prioriteetide infosüsteem; Strateegiakeskuse hallatavad linnatöötajaportaal LTP,
välisprojektide andmebaas, projekti- ja tegevustoetuste infosüsteem, kinnisvara korrashoiu
rakendused, kohtuasjade infosüsteem, kehtivuskinnituste ja ajatempli teenus,
teevideolahenduse ja Estlexi kasutamine.

IT-infrastruktuur 2 305 028
IT infrastruktuuri kuludes planeeritakse vahendeid järgmisteks tegevusteks linna 20
ametiasutuses (ca 1600 arvutitöökohta):
 valmistarkvara kasutusõiguste (litsentside) tagamine;
 kesksüsteemi rakenduste toimimise tagamine;
 IT-seadmete soetamine;
 IT-vahendite hooldus, remont ja kasutajatugi;
 andmeside;
 infoturbemeetmete rakendamine.
Valmistarkvara kulud võrreldes 2020. aastaga suurenevad, seoses 01.07.2020 linna
ametiasutuste kasutajatele sõlmitud Microsofti tarkvara kasutusõiguse uue kolmeaastase
lepingu kulude suurenemisega. Kaetakse ka viirusetõrjetarkvara, Adobe tootepere,
projekteerimis- ja kaarditarkvara (Remix, AutoCADi ja MicroStationi tootepere)
versiooniuuenduste ja kasutusõiguse pikendamise kulud.
Kesksüsteemi rakenduste kulud planeeritakse pisut väiksemad 2020. aasta kuludest, millega
kaetakse kesksüsteemide (serverite ja UPS-ide) hooldus ja tugi andmete varundamisele.
IT-seadmete hankimiseks on 2021. aastal kulud planeeritud mõnevõrra suuremad kui 2020.
aastal. Kavandatud on 50 laua-, 170 sülearvuti, 600 kuvari ja 15 suure võrguprinteri
väljavahetamine. Lisaks on kavandatud kulud sotsiaaltranspordi infosüsteemi nutiseadmetele
invabussides. Kavandatud hankemaht tagaks linna ametiasutuste arvutitöökohtade ITvahendite seisundi säilimise saavutatud tasemel – arvuti kasutusiga ei ole pikem kui 5 aastat.
Planeeritud vahenditest soetatakse täiendavalt 150 sülearvutid kaugtöö (kodukontori)
laienemise tagamiseks (nõudlus sülearvutitele kasvab) ja paberivaba asjaajamise edendamiseks
(nõudlus teisele kuvarile)
ning teostatakse Transpordiameti foorikeskuste serverite ja
juhtarvutite vahetus, kuna kasulik iga, mis on 5 aastat saab läbi. Samuti soetatakse kõrge
jõudlusega riistvara, millega asendatakse kuni 20 arvutit, mis on tavalisest võimsamate
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näitajatega ja mida kasutavad ruumiandmete töötlejad (projekteerimine, planeeringute
töötlemine jt).
IT-seadmete hoolduse ja remondi kulud on kulud arvutipargi ja kesksüsteemide riistvaralise
seisundi säilitamiseks, hoolduseks ja remondiks, samuti IT-süsteemide haldusvahendi
ülalpidamiseks. Kulud on planeeritud pisut suuremas mahus kui 2020. aastal, mis on seotud
Transpordiameti enda hallatava ühistranspordi prioriteedi- ja infosüsteemi ning reaalaja
infosüsteemi hooldusega ning infotabloode jt süsteemiseadmete (va ühissõidukite seadmed)
hooldusega, remondiga ja vajadusel väljavahetamisega.
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 langeva trendiga,
kuid samas toimub wifi-alade kasv (2020. aastast trammide wifi) ja andmesidekiiruse tõstmine,
mistõttu kulud on planeeritud mõnevõrra suuremad kui 2020. aastal.
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 767 964
IT-teenuseid planeeritakse 2021. aastal osutada tsentraliseeritult 56 hallatavale asutusele (ca
1000 arvutitöökohta). Tsentraliseeritud IT-teenusteks on IT-kasutajatugi, arvutitöökohtade
haldus, serveriteenused (failiserver, e-post, kaugtöölaud), viirusetõrje, andmeside, traadita
internet ja kohtvõrkude ehitus/haldus. Lisaks uuendatakse regulaarselt hallatavate asutuste ITseadmeid tulenevalt nende vajadustest.
Eesmärgiks on 2021. aasta jooksul katta ühtse IT-teenusega viimased hallatavad (mitte
haridus-) asutused ja viia läbi ettevalmistustööd Keskraamatukogu ja Tallinna Kiirabi täisajaga
IT-tugipersonali liitmiseks linna IT-teenistuse koosseisuga.
Seoses kaugtöö (kodukontori) laienemise vajadusest suurendatakse sülearvutite osakaalu (ca 50
sülearvutit). Lisaks on vahendid planeeritud MS Teamsi kasutamise võimaldamiseks kuni 1000
hallatava asutuse töötajatele ning Salme Kultuurikeskuse ja Tondiraba Spordikeskuses
TallinnWifi väljaehitamiseks.
3.2.4.4 Kommunikatsioon

3 540 947

Eelarvepositsioon on ümber paigutatud Linnakantselei eelarvest (endine nimetus „Avalikud
suhted“) ja hõlmab ka teistest linna ametiasutustest üle tulnud tegevusi.
Kommunikatsiooniteenistus on üks kuuest strateegiakeskuse teenistusest, mille peamine
ülesanne on toetada Tallinna strateegilisi eesmärke läbi oskusliku kommunikatsiooni juhtimise.
Eelarvepositsiooni üldeesmärgiks on avalikkuse teavitamine linnaorganisatsiooni tegevustest.
Eelarvepositsioon hõlmab:
 linnavalitsuse liikmete ja linna ametiasutuste ametlikku tegevust kajastava
informatsiooni kogumist, süstematiseerimist ja levitamist;
 linnavalitsuse liikmete ja linna ametiasutuste avalike suhete korraldamist;
 linnaorganisatsiooni sisese informatsiooni vahendamist;
 mitmekülgset ja loomingulist Tallinna sündmuste kajastamist.
2021. aastaks on planeeritud kommunikatsiooni kuludeks 3 540 947 €, sellest töötasu 119 000
€.
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2020. aasta sügisel lõpetati sihtasutuse Tallinna Televisioon tegevus. Sihtasutuse Tallinna
Televisioon ja avalike suhete teenistuse kommunikatsiooni- ja meediavormid ühendati ning
kujundati need ümber linna ühismeediaks.
Planeeritud kulud jaotuvad:
Linna nädalalehed Pealinn ja Stolitsa
1 233 210
Suuremad kulud on Tallinna linna poolt väljaantavate ajalehtede Pealinn ja Stolitsa kulud,
ajalehtede ilmumist on planeeritud jätkata ka 2021. aastal, kuid loobutakse ajalehtede
levitamisest väljaspool Tallinna ja Harjumaad ning vähendatakse infomaterjalide ja ürituste
reklaami. Samuti jätkavad tegevust ajalehtede portaalid, kuhu on kavas integreerida ka saated.
Telesaated
1 732 737
Raadiosaated
40 000
Kohaliku kogukonna teavitamiseks ühendatakse sihtasutuse Tallinna Televisioon lõpetamisel
sihtasutuse ja linna kommunikatsiooni- ja meediavormid ning kujundatakse need ümber linna
ühismeediaks.
Peaeesmärgiks on kaasaegsete kommunikatsioonivahendite kaudu kajastada mitmekülgselt ja
loovalt sündmusi Tallinnas, pakkudes vaatajatele ja kuulajatele tasakaalustatud tõepärast
informatsiooni.
Olulisemad kulud on:
 eetsi ja venekeelsete saadete tootmine;
 telekanalitest ja raadiojaamadest eetriaja ostmine;
 tehnika ja inventari soetus, hooldus, rent.
Veeb ja sotsiaalmeedia
178 000
 Linnameedia reklaam ja turundus
 Ühismeedia platvormi arendus
Infomaterjalid
105 000
Selle hulgas on ka linna ametlike teadete avaldamine üleriigilises päevalehes.
Kavas on tellida esindus- ja reklaamtrükiseid, infovoldikuid, kutsekaarte, dokumendikaasi,
konverentsitarbeid linna korraldatavatele üritustele, uus Tallinna pildialbum linna külalistele
jms. Samuti on planeeritud sotsiaalmeedia reklaami kulud Tallinna ametlikel kontodel,
Vabaduse väljaku ekraanile sisu tootmise ja haldamise kulu.
Sisekommunikatsioon
45 000
Kulud on ette nähtud mitmesuguste juhtimist toetavate tegevuste läbiviimiseks.
Uuringud ja analüüs 92 000
 Meediamonitooring
 Kommunikatsioonistrateegia
 Linnameedia tarbimise uuringud
Selleks, et Tallinna uudised jõuaksid võimalikult paljude pealinlasteni viiakse läbi linnameedia
tarbimise uuringuid ja jätkatakse meediamonitooringut.
Muud kommunikatsioonikulud 115 000
Planeeritud Tallinna päeva välireklaami kulud, linnameedia tehnika soetused jms.
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3.2.4.5 Personalijuhtimine3

259 107

Planeeritud kulud jaotuvad:
Valik ja värbamine 33 000
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.
Linna nimel 20 ametiasutusele ühise kasutuslepingu sõlmimine on oluliselt säästlikum ja annab
õiguse piiramatu arvu otsingukuulutuste avaldamiseks, andmebaasis olevate CV-de analüüsiks.
2021. aastast on asutuste juhtide (k.a osakonna-, talituse- ja sektori juhid) värbamine
tsentraliseeritud. Keskmine värbamise kulu ühe ametikoha kohta on olnud ca 1300 €, sealhulgas
spetsialistide värbamise keskmine kulu on 1050 € ning juhi ametikoha värbamine
orienteeruvalt 1600 €. Seoses struktuurimuudatustega on prognoositav värbamiste kasv, eriti
juhtivatel ametikohtadel ca 25-30%.
Siiani on kasutatud värbamiskuulutuste levitamiseks CV-Keskuse ja CV-Online kõrval
peamiselt suuremate meediaväljaannete trükimeediat, kuid vajadus on suurendada
värbamiskanalite valikut, et jõuda paremini erinevate sihtgruppideni (nt. läbi MeetFarnki või
läbi sotsiaalmeedia reklaami).
Personaliarendus 226 107
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.
Planeeritud kulud jaotuvad järgmiselt:
Linna ametiasutuste tsentraliseeritud koolituskulud 151 107, sh valdkondade lõikes:
3
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juhtimine
tugiteenused
ettevõtluskeskkond
heakord
keskkonnahoid
korrakaitse
liikuvus
linnaplaneerimine
linnavara arendamine ja haldamine
noorsootöö
sotsiaalhoolekanne
tervishoid
muud koolitused lähtuvalt vajadusest

55 000
38 343
4 000
2 000
4 500
2 000
2 000
2 000
4 000
3 000
15 700
16 200
2 364

Personali uuringud 75 000, sh:






Linnaorganisatsiooni töötajate tulemustasusüsteemi kaasajastamine
Osalemine Fontese iga-aastases palgauuringus ja uuringu
tulemuste ostmine, Fontese konsultatsioonid
Rahulolu uuringu läbiviimine ja tulemuste tutvustamine
Töötajatele psühholoogilise toe pakkumine
Tööandja brändinguga seotud tegevused

3.2.4.6 Finantsjuhtimine4 (ü)

35 000
5 000
20 000
10 000
5 000

1 761 636

Planeeritud kulud jaotuvad:
Üldjuhtimine – 11 556
Perioodil 2020-2024 toimub teenistuse koosseisus muutusi, millega kaasneb vajadus ka
organisatsiooni kultuuri ning meeskonnatöö arendamiseks, nimetatud otstarbeks on vahendid
kavandatud ka 2021. aasta eelarvesse.
Finantsarvestus 120 080
Kulud hõlmavad linna konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannete auditeerimist summas
65 080 €, mis jaguneb omakorda konsolideeritud aruande auditeerimise kuludeks summas
38 400 € ja linna sihtasutute ja äriühingute auditi kuludeks summas 26 680 € ning finants-,
maksu- ja juhtimisarvestuse valdkonnas konsultatsiooniteenuste ja koolituste tellimist summas
55 000 €.
2020. aastal viidi läbi riigihange linna audiitori valimiseks järgmiseks kolmeks aastaks. Auditi
teenuse hankesse olid kaasatud ka kõik linna raamatupidamiskeskuses teenindatavad linna
sihtasutused, äriühingud ning lisaks veel ka Tallinna Linnatranspordi AS ja AS Tallinna
Jäätmete Taaskasutuskeskus. Linna auditi kulude kasv aastas on ca 6%.
Rahahaldus 155 000
Eelarvepositsiooni eesmärgiks on linna rahahalduse ja finantsplaneerimine korraldamine.
Vahendid on planeeritud linna krediidireitingu uuendamiseks, võlakirjade hooldustasudeks,
laenuhaldustarkvara TreasuryView kasutustasuks, pangalinkide tasudeks, sularahaveo ja
4
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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 1 475 000
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).
2020. aastal viidi läbi finantsinfosüsteemi majutusteenuse hange, mis tõi oodatult kaasa
vältimatu 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.
3.2.4.7 Positiivse programmi arendamine (kaasav eelarve)

19 000

2014. aastal alguse saanud Tallinna positiivse programmi järgmise arenguetapi n.ö kaasava
eelarve põhimõtete väljatöötamiseks nähakse ette 19 000 €.
3.2.4.8 Välisrahastusega projekt “UserCentriCities (UCC) –
kasutajakeskne teenusedisain linnades (ü)

25 000

Tallinna Linnavolikogu 17. septembri 2020 otsuse nr 82 Osalemine Horizon2020 programmi
välisprojektis "UserCentriCities kohaselt osaleb linn uues välisprojektis „UserCentriCities –
Kasutajakeskne teenusedisain linnades“ lihtpartnerina. Projekt on mitmeaastane, kestus
01.10.2020 kuni 01.04.2023. Projekti viib läbi Tallinna Strateegiakeskuse strateegilise
planeerimise teenistuse arengu- ja väliskoostöö osakonna välisprojektide kompetentsikeskus.
Projekti tulemusena luuakse digitaalne tugikeskkond koos tööriistade ja juhistega, mille abil
saab Tallinna linn tulevikus metoodiliselt välja arendada kasutajakeskseid avalikke teenuseid.
Tallinna projekti eelarve on 64 875 €, millest välistoetus moodustab 100% ehk 64 875 €. 2021.
aasta eelarveks on 25 000 €, mida kaetakse 100 % välistoetuse arvelt. Projekt näeb ette
personalikulu, 2021. aastal moodustab töötasu 9000 €.
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3.3

Haridus
HARIDUS

Lastehoid ja
alusharidus
Lastehoid ja
alusharidus

Põhi- ja
üldkeskharidus
Põhi- ja
üldkeskharidus

Hariduse
tugiteenused

Huviharidus

Kutseharidus
Kutseharidus

Huviharidus

Koolitusteenus

Tallinna
Õppenõustam
iskeskus

Koolitusteenus

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“.
2021. 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, Kultuuri- ja
Spordiameti, Keskkonna- ja Kommunaalameti ja Strateegiakeskuse haldusalades.
Amet
Haridusamet
Kultuuri- ja Spordiamet
Keskkonna- ja Kommunaalamet
Linnakantselei
Ettevõtlusamet
Strateegiakeskus (IKT-keskkond, stipendiumid)
Kokku

2020 eelarve
264 764 844
9 500
2 691 093
6 000
267 471 437

2021 eelnõu
273 031 264
573 952
9 500

3 707 861
277 322 577

Muutus
8 266 420
573 952
-2 691 093
-6 000
3 707 861
9 851 140

2020. aastal toimusid Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste arvus muudatused, mida on
arvestatud ka 2021. aasta eelarve projekti koostamisel:
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Tallinna Linnavolikogu 17. septembri 2020 otsusega nr 50 „Tallinna Haridusameti hallatava
asutuse Tallinna Lasteaia Naksitrallid asutamine“ asutati 1. oktoobril 2020 uus lasteaed
Tallinna Lasteaed Naksitrallid.

1.1.5
3.3.1.1

Lastehoid ja alusharidus

Toode: lastehoid ja alusharidus

101 630 863

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 2020/2021. õppeaastal laste hoiu ja alushariduse teenust 125 lasteaeda
(koolieelsed lasteasutused), Laagna Lasteaed-Põhikool ja 1 lasteaiarühmadega kool (Tallinna
Heleni Kool).
Rahvastikuregistri andmetel oli seisuga 1. august 2020 Tallinnas registreeritud 34 763 kuni
seitsmeaastast last.
2020/2021. õppeaastal võimaldatakse Tallinna linna koolieelsetes munitsipaallasteasutustes
laste hoidu ja alusharidust 20 753 lapsele (2019/2020. õppeaastal 21 416 last). Võrreldes
2019/2020 õppeaastaga on laste arv koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vähenenud
663 võrra. Lasteaedadesse on tekkinud vabad kohad. 2020. aasta oktoobrikuu seisuga oli
koolieelsetes munitsipaallasteasutustes 348 vaba sõime- ja lasteaiakohta, enim neist Kristiine,
Mustamäe, Lasnamäe ja Põhja-Tallinna lasteaedade 3-7-aastaste laste rühmades. Järjekorras on
ca 876 last (vanuses 1,5-2 aastat), kes jäid lasteaiakohata käesoleva aasta sügisel, kuid vabad
kohad ei asu otseselt nende piirkondade lasteasutustes, mis on lapsevanemate esmaste valikute
hulgas. Kõige rohkem 1,5-2 aastaseid lapsi on järjekorras Kesklinna lasteaedades. Üksikud
vabad sõimekohad on Mustamäel, Lasnamäel ja Põhja-Tallinnas. Järjekorda mõjutab
lasteaedade renoveerimine, kui lasteaiad on asenduspindadel. Sel perioodil täiendavaid rühmi
neis lasteaedades üldjuhul ei avata.
2021. 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
kuues lasteaias (Tallinna Kelmiküla Lasteaias, Tallinna Padriku Lasteaias, Tallinna
Suitsupääsupesa Lasteaias, Tallinna Asunduse Lasteaias, Tallinna Arbu Lasteaias, Tallinna
Lotte Lasteaias) 77 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 2020. aasta keskmisena 450. Teiste linnade ja
valdade lasteaedades käib aastas keskmiselt 327 Tallinnasse registreeritud last.
Koostöös erasektoriga renoveeriti 2012. aastal K&L Arendus OÜ poolt kaks lasteaeda –
Tallinna Lasteaed Vikerkaar ja Kolde Lasteaed. Kahe lasteaia üürimakseteks on 2021. aastal
planeeritud 640 914 €.
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Lastekaitsepäeva tähistatakse 1. juunil 2021 Tallinna Vabaduse väljakul toimuva Tallinna
lasteaedade laulupeoga „Meie lapse laulupai“, millest võtavad osa 100 lasteaeda ja igast
lasteaiast 10 last.
2021. aastal tagatakse keskmiselt 4 000 koosseisulise koha tööjõukulud, sh ca 2 290 õpetaja ja
tugispetsialisti tööjõukulud. 2021. aastal on töötasudeks planeeritud 59 362 777 €, mis
võrreldes 2020. aastaga suureneb 2 797 483 € võrra. Töötasu suureneb seoses
1. septembril 2020 toimunud munitsipaallasteaedade õpetajate (tõus 1250 eurolt 1315 eurole)
ja õpetaja abide (tõus 665 eurolt 750 eurole) töötasu alammäärade suurendamisega ning 5%
võrra suurendati lasteaedade juhtide põhipalkadeks ette nähtud vahendeid, mis 2021. 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 2021. aasta eelarves ette nähtud 6 miljonit eurot.
Täiendavad vahendid 240 000 € nähakse ette ka eralasteaedades käivate Tallinna laste
toidukulude osaliseks katmiseks linna poolt kehtestatud piirmääras.
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

2019

2020

2021

koolieelses

Arvnäitajad
Laste arv koolieelses munitsipaallasteasutuses
kokku, sh
laste arv sõimerühmades
laste arv aiarühmades
laste arv erirühmades
Laste arv erirühmades, sh
tasandusrühmas
arendusrühmas
meelepuudega laste rühmas
kehapuudega laste rühmas
liitpuudega laste rühmas
sobitusrühmas
pervasiivsete arenguhäiretega laste rühm
Laste arv ööhoiul

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

19,8
16,2
22,3
11,5
11,5
2019

20,0
17
22,2
11,5
11,9
2020

19,9
16,4
22,2
11,5
11,7
2021

21 300
4 179
15 995
1 126
1 126
468
39
19
9
64
527

21 416
4 211
16 016
1 189
1 189
482
41
20
9
68
569

23

23

20 753
3 645
15 817
1 291
1 291
491
42
15
7
32
656
48
23
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Arvnäitajad
Laste arv eralasteaedades kokku
Rühmade arv koolieelsetes
munitsipaallasteasutuses kokku, sh
rühmade arv - sõim
rühmade arv - aed
rühmade arv - erirühmad
sh rühmade arv - ööhoid

1.1.6
3.3.1.2

Ühik
L

2019
762

2020
767

2021
820

R
R
R
R
R

1 068
248
720
100
2

1 055
236
713
106
2

1 043
222
711
110
2

Põhi- ja üldkeskharidus

Toode: põhi- ja üldkeskharidus

154 592 374

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.
2020. aasta augustikuu seisuga on rahvastikuregistri andmetel koolikohustuslikke Tallinna
õpilasi 53 041.
2020/2021. õppeaastal omandab põhi- ja üldkeskharidust munitsipaalkoolides 46 843 last, sh
keskmiselt 3 900 last teistest omavalitsusüksustest.
Tallinna linnas on võimalik põhi- ja üldkeskharidust 2020/2021. 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 2021. aasta eesmärkide saavutamisel lähtutakse õppe- ja töökorralduses
hajutatuse, paindlike õpiviiside ja –vormide rakendamise tagamise põhimõtetest. Valmisoleku
suurendamine õppe läbiviimiseks distants- või osalise distantsõppena, sh video- ja onlinetundide läbiviimiseks veebipõhisena Microsoft Teams keskkonnas ning õpetajate vastava
kompetentsi tõstmine.
2020/2021. õppeaasta on Tallinnas kuulutatud klassijuhataja teema-aastaks, et tõsta senisest
rohkem esile klassijuhataja ametit ning väärtustada tema rolli iga õppija arengu toetajana. Enam
pööratakse tähelepanu koolikiusamise ennetus- ja sekkumisprogrammide rakendamisele
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koolides. Koostöö arendamine ja jätkamine Eesti koolide ja ülikoolidega. Kooli eesmärke,
väärtusi ja õpitegevusi toetavate projektide, võistluste ja konkursside töös osalemine nii riigi
kui linna tasandil. Laste liikumisharjumuste suurendamiseks jätkatakse täiendavate tingimuste
loomist koolimajades ja õuealadel. Tugisüsteemide arendamine hariduslike erivajadustega
õpilaste arengupotentsiaali toetamiseks ning huvitegevuse kaudu õpilaste arendamine.
Personali kompetentside arendamine digioskuste, väärtuskasvatuse ja hindamise valdkondades.
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 2021. aastaks ette nähtud
10,54 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. 2020/2021 õppeaastal osalevad kolmandate
klasside 4121 õpilast koolikohustuslikus ujumisõppes.
2021. aastal on töötasudeks planeeritud 82 778 352 €. Üldhariduskoolidele nähakse ette ka
vahendid täiendavate haridustehnoloogide töökohtade loomiseks. Kõikidele õpilastele on ette
nähtud täiendavad 11 € õppevahendite kulude katteks lisaks riigi toetusfondi hariduskuludes
ette nähtud 57 €-le.
Renoveeritud koolide üürimakseteks on 2021. aastal planeeritud 12 163 636 €.
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
Kooliarenduse OÜ
K&L Arendus OÜ
Kokku

2020
eelarve
3 597 092
4 402 693
2 459 601
1 631 190
12 090 576

2021
eelnõu
3 610 467
4 422 604
2 489 621
1 640 944
12 193 636

Muutus
13 375
19 911
30 020
9 754
73 060

Võrreldes 2020. aastaga suurenevad koolide üürimaksed 73 060 € 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 3 247 770 €.
Mõõdik
Keskmine klassitäituvus munitsipaalkoolides, sh

Ühik
Õ/K

2019
21,4

2020
21,6

2021
21,8
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Mõõdik
- I kooliaste (I - III kl.)
- II kooliaste (IV - VI kl.)
- III kooliaste (VII - IX kl.)
- IV kooliaste (X - XII kl.)
m2 õpilase kohta

Ühik
Õ/K
Õ/K
Õ/K
Õ/K
m2/Õ

Arvnäitajad
Põhihariduse omandanute arv Tallinnas (9. klassi lõpetajad)
Üldkeskhariduse omandanute arv Tallinnas (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
Tõhustatud- või erituge vajavate õpilaste arv eriklassides
Klassikomplektide arv kokku, sh
- I kooliaste
- II kooliaste
- III kooliaste
- IV kooliaste
Munitsipaalkoolide suletud netopind
3. klasside koolikohustuslikus ujumises osalejate arv

Ühik
Õ
Õ

2019
3 526

2020
3 775

2021
3 990

2 530

3 069

3 022

Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ
Õ

12 474
12 592
11 219
9 244
45 529
43 808
1 721

12 055
12 804
11 972
9 403
46 234
44 602
1 632

11 612
12 832
12 461
9 938
46 843
45 107
1 736

818
189
414
215
1 629
2 133
607
629
587
310
400 724
4 600

816
189
412
215
1 633
2 140
611
628
591
310
401 266
4 636

804
120
406
278
1 709
2 150
555
640
620
335
409 328
4 121

1.1.7
3.3.1.3

Õ
Õ
Õ
Õ
K
K
K
K
K
m2
Õ

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

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

2021
20,9
20,1
20,1
29,7
8,74

Kutseharidus

Toode: kutseharidus

473 207

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).
2020/2021 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.
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2021. aasta arengueesmärkideks on kavandatud võimalike rahvusvaheliste projektide koostöö
arendamine, edendades koostöövõimalusi erinevate Euroopa kutsekoolidega, kutseõppe
kvaliteedi parandamine, 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. 2020/2021 õppeaastal õpib koolis 279 õpilast,
kellest 191 õpilast on põhihariduse nõudega, 32 keskhariduse nõudega, 16 põhihariduse
nõudeta õpilast ja 40 põhihariduse nõudeta täiskasvanud õpilast. 2021. aasta eelarves on
planeeritud katta 279 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

1.1.8
3.3.1.4

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

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

2021
10,3
8,0
8,7
16,0
13,3
2021
450
36
4
20
2
10
279
32
191
16
40

Huviharidus

Toode: huviharidus

11 240 501

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 Huvikool ja Tallinna Huvikeskus Kullo.
Huvihariduse 2021. aasta peamisteks arengueesmärkideks on arendada koostööprojekte
väljaspool Eestit, osaleda rahvusvahelistel konkurssidel ja näitustel. Parandada koostööd
üldhariduskoolidega ja lasteaedadega, suurendada poiste huvi huvihariduse vastu, huviringide
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mitmekesistamine ning ürituste korraldamine kvaliteetse laste ja noorte vabaaja sisustamiseks.
Lisaks parandada õppetingimusi, õppekeskkonda ja –vahendeid ning suurendada turvalisust nii
õppehoonetes kui ka nende territooriumil.
Rahvastikuregistri andmete kohaselt on 2020. aasta augustikuu seisuga Tallinnas
registreeritud 70 721 4-19 aastast last ja õpilast. 2020/2021 õppeaastal omandab huviharidust
Tallinna huvikoolides 8 684 last ehk 12,28% 4-19-aastastest Tallinna lastest ja õpilastest.
Jätkub 2020. aasta sügisest käivitunud Tallinna Kunstikooli pilootprojekt lasteaedades, mille
raames õpetatakse lasteaialastele kunstiharidust neljal õppesuunal.
Jätkatakse 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 osalejaid nägema majanduse ja ühiskonna toimimise erinevaid
seoseid. Vajalikud ruumid tegevuste läbiviimiseks luuakse Tallinna Huvikeskuses Kullo.
Kavas on läbi viia Mustamäe Laste Loomingu Maja 35. aastapäevale pühendatud suurürituste
sari, mis koroonaviiruse tõttu lükkub 2021. aastasse. Suuremate soetuste tegemisel jätkatakse
kaasrahastatavates projektides osalemist (Eesti Noorsootöö Keskuse projekt „Varaait“, Eesti
Muusikakoolide Liidu projekt „Igale lapsele oma pill“ jne).
2021. aastal tagatakse keskmiselt 450 koosseisulise koha tööjõukulud, sh ca 280 õpetaja koha
tööjõukulud. 2021. aastal on töötasudeks planeeritud 6 993 410 €, mis võrreldes 2020. aastaga
suurenevad 219 293 € võrra. Töötasu suureneb seoses 1. septembril 2020 toimunud
huvikoolide õpetajate töötasu alammäärade suurendamisega 1250€-lt 1315€-le ja kuni 5%
võrra suurendati juhtide põhipalkadeks ette nähtud vahendeid, mis 2021. aasta eelarves on
planeeritud kogu aasta arvestuses.
Mõõdik
Huviharidust omandavate õpilaste ja laste osatähtsus
õpilaste ja laste üldarvust

Ühik
%

2019
12,0

2020
12,06

2021
12,28

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
laps

2019
69 015

2020
69 479

2021
70 721

8 040
389
1 115
6 536

8 377
345
1 096
6 936

8 684
467
1 153
7 064

1.1.9
3.3.1.5

Õ
Õ
Õ
Õ

Hariduse tugiteenused

Tallinna Õpetajate Maja

362 641

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.
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2021. aasta peamisteks eesmärkideks on optimeerida Tallinna Õpetajate Maja teenuste
halduskulusid ja suurendada seeläbi tulemuslikkust.
Asutuses on 6 koosseisulist kohta. 2021. aastal on töötasudeks planeeritud 144 063 €, mis
võrreldes 2020. aastaga väheneb 15 041 € võrra. Töötasu väheneb seoses asutuse koosseisuliste
kohtade vähenemisega.
Arvnäitajad
Kursuste ja meeskonnakoolituste arv
Kursustel ja meeskonnakoolitustel osalejate arv
Õpetajate koolituste arv
Koolitustel osalevate õpetajate arv

3.3.1.6

Ühik
tk
in
tk
in

2019
110
2 180
80
1 600

2020
110
2 180
80
1 600

Tallinna Õppenõustamiskeskus

2021
80
1 000
50
1 000

873 466

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,
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. Filiaalid asuvad mitmes Tallinna haridusasutuses, sh Tallinna Kannikese Lasteaias,
Tallinna Õunakese Lasteaias, Tallinna Südamekese Lasteaias, Tallinna Täiskasvanute
Gümnaasiumis, Tallinna Kadaka Põhikoolis ja Tondi Põhikoolis.
2021. 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.
Asutuses on planeeritud 35,1 koosseisulist ametikohta. Teenust pakub 12 logopeedi,
5 psühholoogi, 7 eripedagoogi, 2 sotsiaalpedagoogi. Alates 1. jaanuarist 2021 alustab tööd
eripedagoog-muusikaterapeut ja alates 1. septembrist psühholoog-kunstiterapeut. Tagatud on
ka lastepsühhiaatri teenus.
Arvnäitajad
Nõustamiste ja koolituste arv
Nõustamistel osalejate arv

Ühik
tk
laps

2019
1 805
3 130

2020
2 420
3 210

2021
2 600
4 450
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1.1.10 Koolitusteenus (Kultuuri- ja Spordiamet)
3.3.1.7

Toode: koolitusteenus

573 952

Toote üldeesmärk
Mitmekesistada koolitusturgu ning väärtustada elukestvat õpet.
Tegevuse kirjeldus
Tallinna Rahvaülikool tegeleb täiskasvanute vabaharidus- ja täiendkoolituste, huvitegevuse ja
ürituste korraldamisega. Põhitegevuseks on koolituste ja mitmekesise huvitegevuse
korraldamine. Teenus võimaldab täiendada tegevusi järgmistes valdkondades: IT ja
digioskused, käsitöö, keeled, kokandus, kultuur ja ühiskond, kunst ja disain, liikumine ja tants,
loodus ja keskkond, muusika, teater, psühholoogia ning tervis ja ilu. Rahvaülikoolis
korraldatakse loenguid, praktilisi kursusi, õppeekskursioone, kontserte, teatrietendusi ja näitusi.
Rahvaülikool asub Tallinnas kolmes hoones – Südalinna maja Estonia pst 5a I ja IV korrus,
Vanalinna maja Vene tänav 6 ning Pelgulinna maja Telliskivi 56, mis tegutseb Pelgulinna asumi
kogukonna kultuurikeskusena. Asutuses on 13,5 koosseisulist kohta.
Arvnäitajad
Õppeprogrammide arv
Loengute maht
Õppijate arv
Korraldatud näituste arv
Korraldatud ürituste arv

Ühik
tk
tund
in
tk
tk

2019
200
5 000
3 800
25
100

2020
200
5 000
3 800
25
100

2021
200
4 500
3 700
20
70

1.1.11 Haridusamet
3.3.1.8

Haridusamet

2 115 498

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;
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haridusalase rahvusvahelise koostöö arendamine ja koordineerimine;
haridusalaste andmekogude pidamine.




Tallinna Linnavolikogu 17. septembri 2020 otsusega nr 78 „Tallinna linna asutuste
ümberkorraldamine“ antakse alates 1. jaanuarist 2021 Tallinna Spordi- ja Noorsooameti
noorsootöö osakonna ülesanded üle Tallinna Haridusametile. Noorsootöö osakonna ülesandeks
on noorsootöö valdkonna tegevuste kavandamine ja elluviimine, sh noorsootööasutuse
valdkondliku töö koordineerimine, jälgimine ja korraldamine.
Vahendid on ette nähtud Estonia pst 5a hoone majandamis- ja kommunaalkuludeks (samuti
ameti halduses olevate hoonete majandamis- ja kommunaalkuludeks) ning teenistujate
tööjõukuludeks. Tallinna Haridusametis on 70 teenistuskohta.

1.1.12 Haridusalased tugiteenused
3.3.1.9

Haridusalased tugiteenused

298 827

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 ning valmivast valdkondlikust arengukavast, mille keskmes on haridusasutuste
tipptasemel juhtimine, motiveeritud ja kompetentsete pedagoogide ja spetsialistide tagamine,
võimetele ja soovidele vastav haridustee võimaldamine, formaalse ja mitteformaalse õppe
lõimimine, koostöö võimestamine lapsevanemate, kogukonna, erasektori ja riigiga, kaasaegse
ja kättesaadava haridusvõrgu tagamine kogu linnaruumis.
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 195 hallatavat asutust ja asutuste juhte.
Olulisemad traditsioonilised üritused, mida Haridusamet soovib korraldada, on järgmised:
Üritus
KOKKU, sh
 kvaliteedi tagamine
 kiusamise ennetus- ja sekkumisprogrammide rakendamine
 pedagoogide eesti keele süvaõppe kursused
 konverentside korraldamine
 mittetulundusühingute projektide taotlused
 nõupidamised, teabepäevad ja seminarid
 Tallinna Päeva etteütlus
 haridustöötajate tunnustamine
 MÕK arendusprojektide toetamine
 Aabitsapeo korraldamine



Kvaliteedi tagamine

Summa
298 827
85 000
45 000
38 285
30 000
20 000
28 542
18 000
16 000
10 000
8 000

85 000
70

Kvaliteedi tagamise 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. Konkursside läbiviimisel lähtutakse põhimõttest, et kõik olulised
hariduse sihtrühmad oleksid kaasatud (asutused, juhid, pedagoogid, töötajad, õpilased/lapsed,
hoolekogud) ning prioriteetsed valdkonnad oleksid tähelepanu all. Antakse välja auhindu ja
tunnustusi erinevate nominatsioonide lõikes, et motiveerida enam haridusasutuste töötajaid ja
tunnustada nende head tööd.
2020/2021 õppeaasta prioriteediks klassijuhataja teema-aasta. Fookus on suunatud
klassijuhataja töö märkamisele ja selle erinevate aspektidega tunnustamisele. Välja on töötatud
läbi õppeaasta toimuva tunnustussüsteem.


Kiusamise ennetus- ja sekkumisprogrammide rakendamine

45 000

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, Tartu Ülikooli Eetikakeskuse poolt on välja töötatud mäng „Väärtuste avastajad” jt.
Veel eelmisel õppeaastal ei olnud 13 Tallinna linna munitsipaalkoolis rakendatud ühtegi
kiusamise ennetus- ja sekkumisprogrammi. Aasta jooksul on olukord tunduvalt paranenud, 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. 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.
Koolieelsetes lasteasutustes hoiab kiusu ära muuhulgas lapsevanemate teadlikkus lapsevanema
rollist ning nendevaheline koostöö, seepärast soovitakse hoogustada Tervise Arengu Instituudi
kaasrahastusel vanemlusprogrammi „Minu imelised aastad“ koolitusi, mis on 4-kuuline
programm vanematele, kes vajavad tuge ja soovivad õppida, kuidas laste kasvatamisega
paremini toime tulla.


Pedagoogide eesti keele süvaõppe kursused

38 285

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.
2020/2021 õppeaastaks on lepingud sõlminud kolme eesti keele õpet pakkuva ettevõttega. Uute
õppijate välja selgitamiseks on kaasanud ka koolide direktorid. 2020. aasta sügisel alanud
kursusele registreeris end 80 õppijat (2019.a. 99 õppijat, 2018.a. 92 õppijat). Kõik soovijatel on
võimalus koolitusel osaleda. Eesti keele tasemeeksamid toimuvad neli korda aastas (veebruaris,
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mais, septembris ja novembris). On ka haridusasutusi, kes on sõlminud eesti keele õpetamiseks
lepingud Eesti Töötukassaga.


Konverentside korraldamine

30 000

2021. aastal on planeeritud korraldada erinevaid konverentse allasutustele (osalejaid üle 1300),
millest suurim on juhtimiskonverents juhtimismeeskondadele. Korraldatakse konverents
klassijuhatajatele (sh rühmaõpetajatele) seoses klassijuhataja teema-aastaga. Alates eelmisest
aastast pööratakse erilist tähelepanu kiusuennetusele. Planeeritud on ka sellekohase konverentsi
korraldamine. Konverentside eesmärgiks on erinevate sihtgruppide (juhid, pedagoogid,
lapsevanemad, õpilased) koostööoskuste arendamine, juhtimisse kaasatute hulga
suurendamine, juhtimiskompetentsi tõstmine, kaudselt juhtide järelkasvu toetamine, parimate
kogemuste jagamine, ühistegevuse soodustamine ja koos õppimine.


Mittetulundusühingute projektide taotlused

20 000

Planeeritud on toetada ca 40 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, kultuurialast hõivatust, mitteformaalse ja formaalharidus lõimitust ning
tervistedendavat tegevust. Toetatakse tegevusi, mis toetavad laste ja noorte ettevõtlikkust ning
sotsiaalsete oskuste kujunemist, sealhulgas suhtlemist. Lisaks linnale toetatakse huvihariduseja huvitegevuse projekte ka riigieelarvest.


Nõupidamised, teabepäevad ja seminarid

28 542

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, õppeasutuste meeskondadele, õppejuhtidele ning klassijuhatajatele. Teabepäevade raames viiakse vajadusel läbi
linnaositi erinevaid piirkondlikke temaatilisi seminare haridusasutustele.
Seminaridel ja teabepäevadel käsitletakse 2020/2021 õppeaastal kiusuennetuse, õpetaja ja
klassijuhataja professionaalse arengu (sh kompetentsi tõstmine distantsõppeks), koolipäeva
disaini ja paindlike õpivõimaluste, kaasava hariduse praktilise rakendamise, võimalusi
lapsevanemate ja kogukonna sisuliseks ja tulemuslikuks kaasamiseks haridusellu temaatikaid.


Tallinna Päeva etteütlus

18 000

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.
2021. aastal toimub eesti keele etteütlus Alexela Kontserdimajas kuni 2000 kirjutajale.


Haridustöötajate tunnustamine

16 000

Tallinna linnas töötab munitsipaalharidusasutustes 7 020 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 2021. 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. 2021. aastal on sarnaselt eelnevate aastatega kavas korraldada
6 vastuvõttu.
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MÕK arendusprojektide toetamine

10 000

Tallinna Haridusameti õppeaasta prioriteet on juba kuuendat aastat muutuva õpikäsituse
(MÕK) rakendamise toetamise (eesmärk: Tallinna haridusasutustes on toimiv MÕK).
Täiendavalt soovitakse toetada haridusasutuste MÕK arendusprojekte, et koondada, analüüsida
ja kujundada parimat tänapäevast hariduspraktikat ning levitada seda Tallina haridusvõrgus.
Haridusasutustel on võimalus taotleda lisaressurssi, et edendada erinevaid teemavaldkondi,
milleks on üldoskuste kujundamine; lapse/õppija arengut toetav hindamine; kaasav haridus;
sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arendamine; lapse/õppija päeva disain; õpetajate
koostöisuse arendamine.


Aabitsapeo korraldamine

8 000

Esimeste klasside õpilaste ja nende õpetajate auks 1. septembril korraldatav Aabitsapeo
traditsioon sai alguse 2009. aastal. Tallinna linnas alustab 2021. aasta sügisel kooliteed u 4 000
last. Üritust korraldavad Tallinna Haridusamet ja Tallinna Kesklinna Valitsus. Peokavas leidub
tegevusi igale vanusele ja maitsele.

1.1.13 IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) keskkond
3.3.1.10

IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) keskkond

266 000

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 Strateegiakeskuses linna digiteenistus. Haridusasutuste juhtide, 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 aidatakse
eelmistel aastatel IKT valdkonna pilootasutuste konkursside võidukatel 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 linna 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 kõikidele koolidele.
Eesmärgiks on propageerida koolide initsiatiivi nende IKT lahenduste välja arendamisel
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ja kasutusele võtmisel, mis toetavad koolides kaasaegse õppetöö läbiviimist ja
muutunud õpikäsituse rakendamist;
IKT valdkonna konverentsid/seminarid/õpitoad. Tallinna Haridusamet korraldab
koostöös Hariduse- ja Noorteametiga (HARNO), eKooli, Tallinna Ülikooli, Tallinna
Inglise Kollesdži, Tallinna Keskraamatukogu, Tallinna Reaalkooli ja mitmete teiste
asutustega IKT valdkonna haridusmessi, mis on mõeldud nii aineõpetajatele,
lapsevanematele ja õpilastele, kes jagavad infotehnoloogia abil õppimise ja õpetamise
huvitavamaks muutmise kogemusi. Lisaks on plaanis korraldada mitmeid väiksemaid
konverentse ja seminare koolide juhtidele, IT juhtidele ja haridustehnoloogidele ning
toetada haridusasutuste IKT valdkonna konverentside ja seminaride korraldamist või
nendel osalemist;
IKT valdkonna konkursid/võistlused. Uuendusmeelse õpetaja konkurss, uudsetele
ideedele avatud, loov ja ettevõtlik pedagoog, kes on õppe- ja kasvatustegevuse
eesmärkidest lähtudes tulemuslikult kasutusele võtnud kaasaegsele õpikäsitusele
toetuva lahenduse (õppematerjal, õppemeetod vm) või arendusprojekti. Planeeritud
vahendeid kasutatakse parimate tunnustamiseks. Lisaks korraldatakse võistlus
õpilastele ja tunnustatakse kolme uuendusmeelset õpilaste rühma, kes on algatanud
tänapäevaste väljakutsetega (kliima muutus, vananev ühiskond jne) seotud uuendusliku
projekti. Planeeritud vahendeid kasutatakse parimatele auhindade väljaandmiseks;
hariduslike õppeprogrammide hankimine haridusasutustesse, mille kasutusele võtmine
ja rakendamine õppeprotsessis toetab Haridusvaldkonna arengukava 2021–2035 ja
Tallinna haridusstrateegia 2020–2030 põhimõtteid, muutunud õpikäsitluse põhimõtteid
ja haridusasutuste uusi õpimeetodeid. Planeeritud vahendite eest soetatakse linna
haridusasutustesse hariduslikke õppeprogramme/õpikeskkondade litsentse ja viiakse
läbi koolitusi nende kasutamiseks;
koolitused haridusasutustele tõstmaks haridusasutuste ja õpetajate digipädevusi.
Kooskõlas ISTE (International Society for Technology in Education ehk
Rahvusvaheline haridustehnoloogia ühendus) standardiga on plaanis 2021. 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 kaasaegsemaks ja
põnevamaks (erinevad robootikaseadmed, digitaalsed mõõteriistad jms). Planeeritud
vahendite eest soetatakse linna haridusasutustesse seadmeid vastavalt asutuste
eelistustele ja koolitatakse õpetajaid neid kasutama;
haridustehnoloogide/IT spetsialistide võrgustiku arendamine. Tallinna koolide
haridustehnoloogide (ka IT spetsialistide) võrgustiku koordineerimine, arendamine ja
tegevuste toetamine. Võrgustiku eesmärgiks on jagada parimaid praktikaid, soodustada
haridustehnoloogia/IT valdkonna spetsialistide vahelist mentorlust, koolide üleseid
projekte ning mõtestada ja kavandada Tallinna haridusstrateegias 2020-2030 toodud
suundade rakendamist oma koolis. Kogukonda kuulumine vähendab spetsialisti
isoleeritust ja suurendab koostöövõimalusi ning võimaldab tasandada haridusasutuste
vahelisi erinevusi haridustehnoloogia ja muutunud õpikäsitluse vallas.

1.1.14 Haridusasutuste IKT-keskkond (Strateegiakeskus)
3.3.1.11 Haridusasutuste IKT-keskkond

3 651 111
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Linna haridusasutuste IT valdkonna tehnilise töö korraldamisega, mis sisaldab IKT riist- ja
tarkvara hooldusteenuste, infrastruktuuriteenuste, lokaal- ja laivõrgu ning andmeside tagamist
tegeleb Tallinna Strateegiakeskuse digiteenistus.
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 Windows ja Office) rent.

Jätkatakse eelnevatel aastatel alustatud tegevustega: IT- haldusteenuse pakkumine koolidele ja
lasteaedadele, sh IT-spetsialisti teenuse pakkumine koolidele; koolide töökohatarkvara
(Microsoft Windows ja Office) kasutusõiguse litsentside ja sõlmitud rendilepingute haldamine
(190 laua- ja 90 sülearvutit, 4700 lauaarvutit, 2100 sülearvutit, 30 projektorit ja 17 digitahvlit,
750 projektorit ja 430 projektorit); haridusasutuste andmeside, haridusasutuste kohtvõrkude ja
wifi-alade ehitus ja haldus; täiendava riistvara ostud ja uued kasutusrendilepingud (laua- ja
sülearvutid, tahvelarvutid, projektorid, digitahvlid, laadimiskärudega tahvelarvutud).

1.1.15 Stipendiumid (Strateegiakeskus)
3.3.1.12

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“
3.3.1.13 Tallinna
Tehnikaülikool)

linna

infotehnoloogia

stipendium

(Tallinna 5 750

Stipendium on loodud eesmärgiga motiveerida Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia
teaduskonna tudengeid osalema Tallinna linna asutustele huvipakkuvates IT-projektides või ITlahenduste väljatöötamisel või kirjutama lõputöö või üksikjuhtudel aine- või kursusetöö
Tallinna linna pakutud või Tallinna linnale huvipakkuval teemal.
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Stipendiumifondi suurus on 5 610 € aastas. Stipendium määratakse kuni kolmele stipendiaadile
ja ühe stipendiumi suurus on kuni 1700 eurot. Stipendiumikonkursi korraldamise kulud võivad
moodustada kuni 10% määratud stipendiumide kogusummast ehk maksimaalselt 510 €.
ja summa jaguneb vähemalt 3 stipendiumiks vastavalt stipendiumikomisjoni otsusele.
Stipendium on asutatud Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2020 määrusega nr 8 „Tallinna linna
infotehnoloogiastipendiumi asutamine ja infotehnoloogiastipendiumi statuut“.
3.3.1.14 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“.

1.1.16 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.

1.1.17 Toetus Sihtasutusele Tallinna Vene
Lütseum

52 630

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 52 630 € arvelt kaetakse õppeekskursioonide ja
täiendkoolituste kulud, sh õpetajate töötasud, õppevahendid ja muud õppetegevuse
korraldamisega seotud kulud ning sihtasutuse juhatuse liikmete tasud.
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3.3.2 Tartu ülikooli väärikate ülikooli tegevuse
toetamine Tallinnas

5 000

Tartu Ülikooli väärikate ülikool on ellu kutsutud lähtudes elukestva õppe põhimõtetest, et
paindlikult reageerida ühiskonna muutustele ja vajadustele ning pakkuda täiendusõpet
erinevatele sihtrühmadele. Osalemise tingimus Tallinnas on vanus 60+. Tartu Ülikooli
väärikate ülikooli tegevust Tallinnas toetab peale Tallinna Linnavalitsuse ka
Hasartmängumaksu Nõukogu. Loengud on osalejatele tasuta.

1.1.18 Muud hariduskulud (Keskkonna- ja Kommunaalameti
haldusala)
3.3.2.1

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.

1.1.19 Projektid
3.3.2.2 Välisrahastusega projekt "Kaasava hariduse põhimõtete
rakendamise toetamine Tallinna koolides"

965 405

Tallinna Linnavolikogu 18. aprilli 2019 otsusega nr 65 „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 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. Projekti kestvus on 1.06.2020–31.08.2022.
Projekti kogumaksumus on 2 007 799 €, millest välistoetus on 1 450 635 €, riiklik
kaasfinantseering 255 994 € ja linna omafinantseering 301 170 €, mis kaetakse riigi
tegevuskulutoetuse arvelt. 2021. aasta eelarveks on 965 405 €, millest välistoetus on
697 505 €, riiklik kaasfinantseering 123 089 € ja linna omafinantseering 144 811 €.
Sildfinantseerimise vajadus 2021. aastal on 820 594 €.
3.3.2.3
Välisrahastusega projekt "StratKIT - avaliku toitlustamise
innovaatilised strateegiad"

13 613

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
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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 1.01.2019–30.09.2021.
Projekti kogueelarve on 2 046 588 € ja Tallinna linna projekti kogumaksumus on 60 055 €,
millest välistoetus on 51 047 € ning linna omafinantseering 9 008 €. 2021. aasta eelarveks on
13 613 €, millest välistoetus on 11 571 €, sellest töötasu 6 967 € ja linna omafinantseering
2 042 €, sellest töötasu 1 230 €. Sildfinantseerimise vajadus 2021. aastal on 11 571 €.
3.3.2.4 Välisrahastusega projekt " Teisel ringil targaks 3 (Tallinna
Täiskasvanute Gümnaasium"

81 156

Projekti „Teisel ringil targaks 3“ eesmärk on toetada haridustee katkestanud täiskasvanute
tagasitoomist põhi- ja üldkeskharidusõppes ning nende õpingute edukat lõpetamist, pidurdades
õppijate arvu langust mittestatsionaarses õppes. Eesmärgiks on suurendada
gümnaasiumilõpetajate arvu ning vähendada koolist väljakukkumist. Projekti raames viiakse
läbi eesti keele lisakursusi integratsiooniklassi õppijatele (vene keelt emakeelena rääkivad
õppijad) ja lisa- ja tasanduskurusi tavaõppes osalejatele; rakendatakse õppenõustajat ja
lastehoiuteenust, korraldatakse õppekäike, et tõsta/hoida õpimotivatsiooni.
Projekti läbiviija on Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium. Projekti rahastab Euroopa
Sotsiaalfond. Projekti kestvus on 1.09.2020 - 31.08.2022. Projekti kogumaksumus on 99 982 €,
millest välistoetus on 84 985 € ja riiklik kaasfinantseering 14 997 €.
2021. aasta eelarveks on 81 156 €, millest välistoetus on 68 983 €, sellest töötasu 36 392 € ja
linna omafinantseering 12 173 €, sellest töötasu 6 422 €. Sildfinantseerimise vajadus
2021. aastal on 81 156 €.
3.3.2.5 Välisrahastusega projekt "TERITA III (Tallinna Vanalinna
Täiskasvanute Gümnaasium)"

47 083

Projekti „TERITA III (Teisel ringil targaks III)“ eesmärk on toetada haridustee katkestanud
täiskasvanute tagasitoomist põhi- ja üldkeskharidusõppes ning nende õpingute edukat
lõpetamist, pidurdades õppijate arvu langust mittestatsionaarses õppes. Eesmärgiks on
suurendada gümnaasiumilõpetajate arvu ning vähendada koolist väljakukkumist. Projekti
raames viiakse läbi eesti keele lisakursuseis integratsiooniklassi õppijatele (vene keelt
emakeelena rääkivad õppijad) ja lisa- ja tasanduskurusi tavaõppes osalejatele; rakendatakse
õppenõustajat ja korraldatakse õppekäike, et tõsta/hoida õpimotivatsiooni..
Projekti läbiviija on Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasium. Projekti rahastab Euroopa
Sotsiaalfond. Projekti kestvus on 1.09.2020 - 31.08.2022. Projekti kogumaksumus on 67 261 €,
millest välistoetus on 57 172 € ja riiklik kaasfinantseering 10 089 €.
2021. aasta eelarveks on 47 083 €, millest välistoetus on 40 021 €, sellest töötasu 16 065 € ja
linna omafinantseering 7 062 €, sellest töötasu 2 835 €. Sildfinantseerimise vajadus
2021. aastal on 47 083 €.
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3.4

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 Haridusameti
haldusalas ning piirkondlikke noorsookeskusi linnaosa valitsuste haldusalades.

1.1.20 Noorsootöö
3.4.1.1

Toode: noortekeskus (linnaosad)

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

1 087 657
128 870
178 000
94 830
121 400
128 141
168 254
130 105
138 057

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.
3.4.1.2

Noorte info- ja nõustamiskeskus

500 569

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 Haridusamet.
2021. aasta eesmärgiks on 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 luua noortega
usalduslik kontakt ning seeläbi nende toetamine, motiveerimine ja suunamine.
Toode Noorte info- ja nõustamiskeskus jaguneb kaheks alamtooteks: info ja nõustamine ning
mobiilne noorsootöö.
Alamtoode: info ja nõustamine
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 Haridusamet, kelle ülesandeks on
vahendada ja koguda noorteinfot, korraldada infoüritusi ning hallata ülelinnalist noorteinfo
portaali www.tallinn.ee/noorteinfo ja www.noortegija.ee. 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

Ühik
kord

2019
200 000

2020
230 000

2021
213 000
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7-26 aastased noored ja lapsevanemad (sihtgrupp)

inimest

262 734

258 387

267 369

Alamtoode: mobiilne noorsootöö
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, kaubanduskeskuses, 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

1.1.21 Noorsootöö programmid ja
projektid

Ühik
kord
tund

2019
10 000
4 400

2020
10 000
7 040

2021
10 000
6 300

732 350

Kavandatud on järgmised toetused ja tegevused:
Arendustegevuseks (53 290€) planeeritavad tegevused ja noortele mõeldud üritused:
 laagrikasvatajate ja – juhatajate koolitused;
 tunnustusauhindade konkursi ”Suured teod” konkursi;
 spetsiifiliste oskuste arendamiseks täienduskoolitusprogrammide koostamine ja
läbiviimine noorsootöötajatele;
 noorsootöö kvaliteedihindamise/mõju-uuringu läbiviimine;
 noorsootöötajate rahulolu-uuringu läbiviimine;
 linna noorsootööd toetavates välisprojektides ja koostöövõrgustikes osalemine;
 noorsootöötajatele ning noorsootööametnikele korraldatavad seminarid, ümarlauad,
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
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üldjuhul temaatilised: mere-, seikluskasvatuslikud-, skaudi- ja gaidilaagrid, kunsti-, teatri-,
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
järelevalvet Tallinna Haridusamet. Noortelaagreid korraldavaid mittetulundusühinguid ehk
potentsiaalseid lepingupartnereid on 37. 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.
2021. aastaks planeeritud tegevused:
 noorte tänavakultuurifestival 2021 – noortele suunatud festival, mille raames toimuvad
erinevad võistlused (tänavatants, rula, BMX, tänavakorvpall, jalgpall jne), esinemised
ning avatud töötoad. Festivali eesmärgiks on anda noortele võimalus enda oskusi
näidata ja ennast proovile panna erinevatel spordialadel ning tutvustada noortele
võimalusi vaba aja aktiivseks sisustamiseks;
 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 ja arengulaborite kaudu;
 Koolivaheaja programm – ülelinnalised üritused koolivaheaegadel, mille eesmärgiks on
pakkuda noortele võimalust aktiivselt oma vaba aega sisustada;
 Tasuta suvetreeningud noortele – koostöös spordiklubidega korraldatakse noortele
tasuta treeninguid (võrkpall, korvpall, jalgpall, tõukeratas jne) erinevates linnaosades.
Eesmärk on tekitada noortes huvi spordi vastu ja anda võimalus osaleda juhendatud
treeningutel ka nendel noortel, kellel ei ole võimalik osaleda suvel spordilaagrites ja/või
treeningutel;
 Tallinna päeva ja Autovaba päeva noorteprogrammide korraldamine.
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 (seitse õpilaste, seitse üliõpilaste ja seitse noorteühenduste
esindajat).
Toetused (490 560 €), sh:
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Õpilasmaleva (296 560 €) tegevust Tallinna linna lastele ja noortele korraldab Sihtasutus
Õpilasmalev. Tegevus on suunatud 13-18-aastaste noortele ja mille eripäraks on töökasvatuse
ja aktiivse vabaaja veetmise ühendamine. 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 900 noort.
Noorsootööprojekte (100 000 €) 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 60 000.
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.

1.1.22 NEET noorte tugiteenused

155 700

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 38 kuuks (2019 – veebruar 2022) ning
hanke kogumaksumus on 400 189 €. 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.

3.4.2 Raadiku Noortestaap (Lasnamäe
Linnaosa Valitsus)

58 725

Jätkatakse varasemalt Euroopa Sotsiaalfondi kaasarahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte
kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ tegevusi projektide „Raadiku
Noortestaap“ ja „LasnaSport“ raames.
Raadiku Noortestaabi tegevusi korraldab Lasnamäe Noortekeskus koostöös Noorteklubiga
"Active". Raadiku Noortestaabis toimub mitmekesine ja arendav tegevus lastele ja noortele läbi
regulaarselt korraldatavate erinevate ürituste ja töötubade. Noortele pakutakse erinevaid käelisi
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ja mängulisi tegevusi läbi mille arendatakse osalejate sotsiaalseid oskusi ning õpitakse tundma
ja märkama oma ümbritsevat keskkonda. Tegutsetakse nii noorsootööks kohandatud korteris
kui ka avalikus ruumis. Kõik tegevused on vanusepiiranguta, tasuta ning avatud kõigile
huvilistele.
Tänavaspordiprogrammi „LasnaSport“ raames pakutakse noortele võimalust osaleda erinevatel
tänavaspordi treeningutel, arendada meeskonnatöö oskusi ja leida omale huvipakkuv sportlik
harrastus. Tänavaspordi treeningud on suunatud noorte järgmiste sotsiaalsete oskuste
arendamisele: oskus meeskonnas töötada, ausa mängu reeglite õppimine ja koostöö areng,
individuaalsete liidriomaduste arendamine, oskus kuulata ja korrektselt ülesandeid täita,
koostöö teiste lastega ja mängulises vormis suhtlemisoskuse arendamine. Treeningutele on
oodatud noored vanuses 10–19 eluaastat. Treeningud toimuvad nii koolides kui spordihoonetes
ning suveperioodil korraldatakse võistlusi staadionitel ja parkides.

3.4.3 Programm „Minu Põhja-Tallinn“ (PõhjaTallinna Valitsus)

40 000

Jätkatakse varasemalt Euroopa Sotsiaalfondi kaasarahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte
kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ tegevusi projekti „Minu Põhja-Tallinn“
raames.
Eesmärgiks on luua noortele võimalusi ja tingimusi aktiivseks tegevuseks ja
sotsialiseerumiseks, uute oskuste omandamiseks edasiste võimalike riskikäitumiste
vältimiseks. Programm "Minu Põhja-Tallinn" on mõeldud 7-12 aastastele linnaosa noortele,
mille raames toimuvad erinevad noorte loomingulist ja füüsilist aktiivsust soosivad tegevused.
Programmiga soovitakse jõuda linnaosas vähemate võimalustega peredeni ning pakkuda nende
lastele erinevaid väljundeid eneseteostuseks. Viiakse läbi linnalaagreid, mille raames
külastavad noored põnevaid kohti nii Põhja-Tallinna piirkonnas, kui ka Tallinna linnas
üleüldiselt. Samuti toimuvad väljasõidud Tallinnast kaugemale.
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3.5

Kultuur

KULTUUR

Kultuur

Raamatukogud

Kultuuritegevus

Muuseumid

Kirjanduskeskus

Botaanikaaed

Loomaaed

Teater

Kontsertteenus

Kultuurivaldkonna tooted

Kultuuri valdkonna põhieesmärgiks on „Vaimselt ja kehaliselt aktiivne tallinlane –
mitmekesiste tegevusvõimalustega ning elamusterohke Tallinn“.
2021. aastal on planeeritud ellu viia alljärgnevad olulisemad tegevused:
 Tallinna kultuurielu mitmekesisuse tagamine ja linnakodanikele kvaliteetse
kultuuriteenuse pakkumine.
 Toimub maailma suurim purjeõppelaevade regatt The Tall Ships Races, mis toob
kesklinna sadamatesse sadakond purjelaeva
 Tallinna Linnateatri arendusprojekti jätkamine, sh linnateatri 9. kvartali ehitustöödega
alustamine
 Esitatakse taotlus UNESCO loovlinnade võrgustiku liikmeks saamiseks
muusikalinnade kategoorias
 Jätkatakse kirikurenessansi programmi
 Koostöö arendamine linnaosade kultuuri- ja vabaaja keskustega, Tallinna
kultuuriasutuste võrgustiku töö arendamine. Koostöö jätkamine kodanikeühendustega.
Kultuuri valdkond hõlmab tootegruppe ja muid eelarvepositsioone Kultuuri- ja Spordiameti,
Linnaplaneerimise Ameti, Keskkonna- ja Kommunaalameti, Strateegiakeskuse ja linnaosa
valitsuste haldusalades.

1.1.23 Raamatukogud
3.5.1.1

Toode: raamatukogud

3 741 842

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.
2020. 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);
 internetitöökohtade kasutamist;
 üritusi (näitused, laste- ja noorteüritused, kirjandushuviliste klubid, uudiskirjanduse
tutvustamine lugejatele).
2020. aasta sügisest alustakse uue tasulise teenuse pakkumist: raamatupaki tellimine
pakiautomaadi kaudu. Teenuse pakkumiseks hangitakse pakendid, mida on võimalik kiiresti
kokku voltida vastavalt pakitavate raamatute arvule ja formaadile ning mis tagavad raamatute
kaitse transportimisel.
2021. aastal jätkatakse raadiolaineid kasutava tehnoloogia ehk raadiosagedustuvastuse RFID
tehnoloogial põhineva iseteenindusliku raamatute laenutus- ja tagastussüsteemi hankega.
Arvnäitajad
Külastuste (sh virtuaalsete) arv
Laenutuste arv
Päringute (sh virtuaalsete) arv
Internetitöökohtade kasutamine
Lugejakoolituste ja ürituste arv

Ühik
tk
tk
tk
tund
tk

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

2021
1 350 000
1 600 000
20 000
20 000
6 000

1.1.24 Kultuuritegevus
3.5.1.2
Toode:
haldusala)

kultuuritegevus

(Kultuuri-

ja

Spordiameti

813 374

Toote üldeesmärk
Luua mitmekesised võimalused vaba aja veetmiseks, sealhulgas harrastus- ja seltsitegevuse
arendamiseks ning kontsertide, etenduste ja näituste korraldamiseks.
Tegevuse kirjeldus
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 algatada koostööprojekte.
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Teenust osutab Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti 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.
2021. 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, arendada veebipõhist tegevust,
kaasates linna kodanikke ja kogu Eestis tegutsevaid loomingulisi kollektiive ja kogukondi.
Arvnäitajad
Ürituste arv
Mittetulundusühingute ja seltside arv
Harrastusringide arv
Harrastajate arv

3.5.1.3

Ühik
tk
tk
tk
tk

2019
450
17
30
790

2020
470
17
28
795

Toode: kultuuritegevus (linnaosad)

2021
352
16
21
795

2 429 594

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

2 429 594
99 085
211 000
448 664
530 106
329 476
229 720
581 543

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.
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.
Arvnäitajad
Ürituste arv, sh
Haabersti
Kesklinn
Lasnamäe
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Ühik
tk
tk
tk
tk

2019
1 750
59
125
810

2020
1 482
60
125
807

2021
1 445
60
125
790

Arvnäitajad
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

Ühik
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

2019

2020

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

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

2021
150
220
80
20
194 295
15 200
13 500
95 000
10 500
15 800
4 200
40 095
163
8
6
45
30
26
29
19
207
8
10
50
34
50
30
25
6 085
600
530
1570
1000
1400
465
520

1.1.25 Muuseumid
3.5.1.4

Toode: muuseumid

2 350 079

Toote üldeesmärk
Koguda, uurida ja säilitada eelnevate põlvkondade poolt loodud väärtusi ning vahendada neid
teaduslikel, hariduslikel ja meelelahutuslikel eesmärkidel üldsusele.
Tegevuse kirjeldus
Tallinna Linnamuuseum on asutatud 1937. aastal. Muuseumi koosseisu kuulub 7 erineva
spetsiifikaga muuseumi: Linnamuuseumi keskaegne kaupmehemaja, RaevanglaFotomuuseum, Kiek in de Kök kindlustustemuuseum, Lastemuuseum „Miiamilla”, Tallinna
Vene muuseum, Peeter I maja ja Kalamaja muuseum. 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.
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Linnamuuseum tegutseb eesmärgiga koguda, uurida ja säilitada eelnevate põlvkondade loodud
väärtusi ning vahendada neid üldsusele teaduslikel, hariduslikel ja meelelahutuslikel
eesmärkidel. 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. Osaletakse rahvusvahelistes
muuseumiorganisatsioonides, tehakse ühisprojekte ja koostööd.
Peamised tegevused 2021. aastal:
 külastajatele avatakse kogukonnamuusumina Kalamaja muuseum;
 jätkatakse 2020. aastal alustatud Raevangla-Fotomuuseumi hoone püsiekspositsiooni
sisukontseptsiooni välja töötamist ja erinevate teema-aastate traditsiooni. 2021. aasta on
dokfoto aasta. Avatakse Peeter Langovitsi elutöö näitus;
 Linnamuuseumi peahoones (Vene tn 17) avatakse näitus „Kõlvatu Tallinn“, mis on
pühendatud vastuolulisele prostitutsiooni teemale linna ajaloos;
 Lastemuuseum Miiamilla uue püsiekspositsiooni sisu- ja kujundusprojekti välja
töötamine;
 Kiek in de Köki kindlustustemuuseumis Neitsitorni ajalugu puudutava püsinäituse II
osa teostamine;
 Tallinna Vene muuseumi püsinäituse kontseptsiooni väljatöötamine;
 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.
2021. aasta väljakutseks on turismisektori madalseisule vaatamata tõsta taas külastajate arvu.
Arvnäitajad
Muuseumide arv
Museaalide arv
Muuseumi külastajate arv
Ekskursioonide arv
Korraldatud ürituste arv

Ühik
tk
tk
in
tk
tk

2019

2020

2021

10
152 199
240 000
3 500
1 800

7
153 000
260 000
3 000
1 800

7
157 000
195 000
1 000
1 500

1.1.26 Kirjanduskeskus
3.5.1.5

Toode: kirjanduskeskus

231 093

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
Tallinna Kirjanduskeskus asutati 1. jaanuaril 2017. aastal ning tegutseb kahes hoones: Lydia
Koidula tn 12a ja Roheline aas 3. Kirjanduskeskus osaleb kirjandusvaldkonna ettevõtmistes,
tegevustes ja projektides ning arendab koostööd teiste Eesti ja välismaa asutustega, millel on
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sarnased tegevuseesmärgid, panustab Tallinna kirjanduselu elavdamisse ning Tallinna kui
kirjandussõbraliku linnaruumi arendamisse.
2021. aastal planeeritakse avada Vilde muusemi uuendatud ekspositsioon, jätkatakse Mati Undi
pop-up muuseumi tegevust aadressil L. Koidula 17 ja järgmiste traditsiooniliste ürituste läbi
viimist: Kirjandustänava festival, Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine, kirjanike
sünnipäevade 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

Ühik
tk
tk
in
tk
tk

2019

2020

2021

2
19 323
12 000
200
60

2
19 403
12 000
220
70

2
19 587
12 000
230
70

1.1.27 Teater
3.5.1.6

Toode: teater

2 797 401

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.
Seoses Tallinna Linnateatri kvartali Laia ja Aida tänava vahelisel alal ehitustööde alustamisega
toimub etendustegevuse ajutine üleviimine Salme Kultuurikeskusesse hiljemalt 2021. aasta
alguseks. Teatri põhimängupaigaks on järgnevatel aastatel Salme Kultuurikeskuse kolm saali:
suur saal ning kaks black-box tüüpi saali. Etendusi antakse veel Hobuveskis ning Toom-Kooli
tn 9 saalis. Töötab teater ka 2020. aastal valminud teatri tootmishoonete- ja töökodade
kompleksis Suur-Sõjamäe tänaval ja büroo Pikk tn 20 asenduspindadel. Lisaks põhilavadel
mängimisele plaanib teater mõned väljasõiduetendused Eestis ja võimalusel ka välismaal.
2021. aastal toimub teatri üheteistkümnes rahvusvaheline teatrifestival Talveöö Unenägu, mille
keskmeks on prantsuse teater Bouffes du Nord ja lavastaja Peter Brook. Kultuuri- ja
Spordiameti ülelinnaliste kultuuriürituste ja -projektide koosseisus on festivali kuludeks
Tallinna Linnateatrile planeeritud 290 500 €.
Arvnäitajad
Lavastuste arv repertuaaris
Uuslavastuste arv
Etenduste arv aastas
Teatrikülastajate arv

Ühik
tk
tk
tk
in

2019

2020

2021

25
5
500
73 000

25
7
420
70 000

22
7
380
70 000

1.1.28 Kontsertteenus
3.5.1.7

Toode: kontsertteenus

1 098 097

Toote üldeesmärk
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Tagada elanikele 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. 2021. aastal toimub festival juba 16. korda.
Festival uue kunstilise juhi Dmitri Bertmani eestvedamisel tuuakse Tallinnasse erakordne
tantsukompanii NoGravity Itaaliast. Kultuuri- ja Spordiameti ülelinnaliste kultuuriürituste ja projektide koosseisus on festivali kuludeks Tallinna Filharmooniale planeeritud 664 000 €.
Arvnäitajad
Kontsertide arv
Koostööprojektide arv
Külastajate arv

Ühik
tk
tk
in

2019

2020

2021

60
15
25 000

60
15
30 000

40
10
26 000

3.5.2 Loomaaed (Keskkonna- ja Kommunaalameti haldusala)
3.5.2.1

Toode: loomaaed

5 486 048

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 400 liigist
ühtekokku ca 8 250 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.
Peamised tegevused 2021. aastal on loomade elu- ja sigimistingimuste parandamine, sh projekti
„Pilvemets“ elluviimine ja tiigrioru rajamine.
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Arvnäitajad
Kollektsiooni suurus
Kollektsiooni suurus
Külastajate arv
Ürituste arv
Ekskursioonide arv
Aktiivõppeprogrammide arv
Õpiringide arv

Ühik
liik
isend
in
tk
tk
tk
tk

2019
520
11 265
400 000
120
300
250
20

2020
450
10 000
400 000
100
300
360
15

2021
400
8 250
399 000
100
300
360
15

3.5.3 Tallinna Botaanikaaed (Keskkonna- ja Kommunaalameti haldusala)
3.5.3.1

Tallinna Botaanikaaed

1 437 250

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

Ühik
isik
tk

2019
60 000
16

2020
40 000
7

2021
60 000
1

Ühik
ha

2019

2020

2021

29

29

29

1.1.29 Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet
3.5.3.2
Tallinna
Spordiamet

Kultuuri- ja

1 067 685

Tallinna Linnavolikogu 17. septembri 2020 otsusega nr 78 „Tallinna linna asutuste
ümberkorraldamine“ ühendatakse alates 1. jaanuarist 2021 Tallinna Kultuuriamet ja Tallinna
Spordi- ja Noorsooamet ning luua nende baasil ametiasutus Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet.
Tallinna Linnavalitsuse poolt kinnitatud uue ameti põhimääruse eelnõu esitati Tallinna
Linnavolikogule kinnitamiseks 11. novembril 2020.
Ameti tegevuse eesmärkideks on luua võimalused kultuuritegevuseks, vaba aja veetmiseks,
sportimiseks, liikumisharrastuseks ning säilitada ja tutvustada kultuuri- ja spordipärandit.
Ameti põhiülesanneteks on:
 loovust väärtustava ja aktiivse ühiskonna kujundamine;
 mitmekesise kultuuri- ja spordiruumi arendamine;
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kultuuri- ja sporditaristu ja -teenuste analüüs ja arendamine
kultuuri- ja spordipärandi säilitamine, väärtustamine ja tutvustamine;
linnaelanike aktiivse eluviisi soodustamine;
koostöö arendamine kultuuri- ja spordivaldkonnas tegutsevate isikutega ja nende
tegevuse koordineerimine;
ameti hallatavate asutuste nõustamine ja arengusuundade kujundamine, ettepanekute
tegemine
linnavalitsusele
ameti
hallatavate
asutuste
asutamiseks
ja
ümberkorraldamiseks ning nende tegevuse lõpetamiseks;
järelevalve tegemine ameti määratud toetuste kasutamise üle;
riiklikes ja rahvusvahelistes projektides osalemine ja nende projektide koordineerimine;
kultuuri- ja spordiprojektide algatamine ja korraldamine.

Vahendid on ette nähtud ameti majandamis- ja kommunaalkuludeks (sh linna kunstikogu
kindlustamisega seotud kulude katteks. Kunstikogu andmebaas on üleval Tallinna linna
veebilehel) ning teenistujate tööjõukuludeks. Tallinna Kultuuri- ja Spordiametis on
25,5 teenistuskohta.

1.1.30 Muinsus- ja miljööalade kaitse (Linnaplaneerimise
Amet)
3.5.3.3

Muinsuskaitse

241 500

Muinsuskaitse eesmärk on hoida ja teadvustada kultuuripärandit, tagada kultuurimälestiste ja
miljööväärtuslikel hoonestusaladel paiknevate hoonete materiaalne korrashoid ning ajaloolise
linnaruumi ning elukeskkonna väärtustamine.
Peamised tegevused 2021. 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;
 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.
3.5.3.4

Kirikurenessansi programm ja muud restaureerimised

1 100 000

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:
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- Oleviste kiriku (Kesklinna linnaosa, Lai tn 50) raidkivist vitraažakende ja fassaadide
restaureerimine ning muude restaureerimistööde ettevalmistuseks vajalikud tööd ca 250 000
eurot;
- Püha Vaimu kiriku (Kesklinna linnaosa, Pühavaimu tn 2) fassaadide ja oreli restaureerimine
ja sellega seotud tööd, keskaegse Notke altari uurimis- ja konserveerimisprogrammi jätkamine
ning muude restaureerimistööde ettevalmistuseks vajalikud tööd ca 250 000 eurot;
- Kaarli kiriku (Kesklinna linnaosa, Toompea tn 10) fassaadide ja akende restaureerimine ning
muude restaureerimistööde ettevalmistuseks vajalikud tööd ca 115 000 eurot;
- Apostlite Peetruse ja Pauluse kiriku (Kesklinna linnaosa, Vene tn 18) keldriruumide
restaureerimine ning muude restaureerimistööde ettevalmistuseks vajalikud tööd ca 80 000
eurot;
- Tallinna Kaasani Jumalaema Sünni kiriku (Kesklinna linnaosa, Liivalaia tn 38) ikoonide ja
ikoonikappide konserveerimine ja sellega seotud tööd ca 65 000 eurot;
- Püha Nikolai Imetegija kiriku (Kesklinna linnaosa, Vene tn 24) fassaadi restaureerimine ning
muude restaureerimistööde ettevalmistuseks vajalikud tööd;
- Toomkiriku (Kesklinna linnaosa, Toom-Kooli tn 6) restaureerimine ja restaureerimistööde
ettevalmistuseks vajalikud tööd;
- Peeteli kiriku (Põhja-Tallinna linnaosa, Preesi tn 5) restaureerimine ja restaureerimistööde
ettevalmistuseks vajalikud tööd;
- Tallinna Issanda Muutmise kiriku (Kesklinna linnaosa, Suur-Kloostri tn 14) restaureerimine
ja restaureerimistööde ettevalmistuseks vajalikud tööd;
- Tallinna Nikolai Imetegija kirik (Põhja-Tallinna linnaosa, Treiali tn 6) kiriku restaureerimine
ja restaureerimistööde ettevalmistuseks vajalikud tööd;
- Tallinna Kalju Baptistikoguduse kirik (Põhja-Tallinna linnaosa, Kalju tn 1) restaureerimine ja
restaureerimistööde ettevalmistuseks vajalikud tööd;
- Tallinna Jaani kiriku (Kesklinna linnaosa, Vabaduse väljak 1) restaureerimine ja
restaureerimistööde ettevalmistuseks vajalikud tööd.
Kirikurenessansi programmist eraldatakse kirikute toetuseks 2021. aastal 825 000 €. Muudeks
restaureerimisteks eraldatakse kokku 275 000 €.

1.1.31 Ülelinnalised kultuuriüritused ja -projektid
3.5.3.5

Ülelinnalised kultuuriüritused ja –projektid*

2 758 965

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 Kultuuri- ja Spordiameti poolt korraldatavad The Tall Ships Races 2021,
Tallinna Merepäevad, Tallinna päev ja Taasiseseisvumise aastapäev.
2021. aasta suursündmuseks on 15.-18. juuni 2021 toimuv The Tall Ships Races 2021.
Marienhamni võidusõidu ettevalmistuseks tulevad Tallinna sadamatesse kuni 30 suurt 60-120
m pikkust purjelaeva, 20-40 traditsioonilist purjekat nagu Hiiu Ingel või Hoppet ja kuni 50
ookeanijahti. Purjeõppelaevade meeskonnas on enamus 15-25 aastased noored kokku 250094

3000 inimest. Tallinnal on kohustus tagada laevadele tasuta sadamateenused: kaikoht,
varustamine vee ja elektriga, prügiveoga jms. Meeskondadele tuleb tagada pesemisvõimalused,
internetiühendus, võimalus pesu pesta, kohalik transport. Korraldada kultuuri- ja
spordiprogramm meeskondadele, samuti vastuvõtt kaptenitele, paraad südalinnas ja
autasustamine. Tegevusse on plaanis kaasata üle 300 vabatahtliku. Suurüritusele omaselt tuleb
korraldada regati tutvustus siseriiklikult ja naaberriikides. Kui 2021. aasta suvel ei ole
koroonaviiruse levikust tulenevaid piiranguid, siis võib tuginedes seniste regatti võõrustanud
linnade kogemusele eeldada, et Tallinnasse tuleb kuni pool miljonit vaatajat imetlema suurt
purjelaevastikku sadamas. The Tall Ships’ Races 2021 Tallinna regatti korraldab Tallinna linn
koostöös Tallinna Sadama, Lennusadama, Noblessneri sadama ja Eesti Noorte
Purjeõppeseltsiga „STA Estonia“.
Ülelinnaliste kultuuriürituste korraldamisel saab 2021. aastal olema väljakutseks jäätmete
kogumise korraldamine. 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.
2021. aasta eelarvesse planeeritud üritustest annab ülevaate järgnev tabel:
Üritus
Tallinna päev
Kristjan Raua kunstipreemia
Tallinna Merepäevad
Birgitta festival
Taasiseseisvumise aastapäev
Kirjandustänava festival
Kultuuriöö
Rahvuskultuuride päev
Peterburi kohtumised Tallinnas
Hingedepäeva kontsert
Jõulukontsert
Teatrifestival „Talveöö unenägu”
The Tall Ships Races 2021
Märtsiküüditamise aastapäev
Muud ülelinnalised kultuuriüritused

2021 eelnõu
50 000
14 000
227 000
664 000
20 000
6 000
60 000
30 000
30 000
6 000
6 000
290 500
1 154 265
10 000
191 200

* Eelarve täitmisel on linnavalitsusel õigus muuta summade jaotust ülelinnaliste kultuuriürituste üldsumma piires.
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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 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.
2021. aastal toimuvad Tallinna merepäevad regati The Tall Ships Races 2021 raames;

















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. 2021. aasta festival toob uue kunstilise juhi Dmitri Bertmani eestvedamisel
Tallinnasse erakordse tantsukompanii NoGravity Itaaliast;
Kirjandustänava 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 detsembris 2021;
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. Tallinn korraldab ligi 200 noore osavõtu regatist
laevameeskondades. The Tall Ships Races toimub juulis 2021;
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.

1.1.32 Kultuuriprojektide ja –organisatsioonide toetamine
3.5.3.6
Kultuuriprojektide
toetamine

ja

-organisatsioonide

936 520
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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;
 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
Shiftworks OÜ (Tallinn Music Week)
Eesti Kooriühing
Laulu- ja Tantsupeo Slaavi pärg Korralduskomitee
Sihtasutus ORTHODOX SINGERS

3.5.3.7

Mittetulundustegevuse toetamine (linnaosad)

100 000
67 000
110 000
56 000
65 000
30 000
20 000
65 000
15 000

54 700

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
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54 700
9 200
20 000
2 000
7 000
4 500
5 000
1 000



6 000

Põhja-Tallinna linnaosa

1.1.33 Toetused
3.5.3.8 Toetus Sihtasutusele Tallinna Lauluväljak

270 000

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.
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.
2021. aasta toetus suureneb seoses Tallinna Kesklinna Valitsuse haldusalas tegutseva
Rahvarinde muuseumi tegevuse üle võtmisega sihtasutuse poolt.
3.5.3.9
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 25 500 € aastas, sh Raekoja plats 11 // Apteegi tn 1 //
Saiakang 2 allkasutuse üüri tasumiseks.

1.1.34 Linna teeneka kultuuritegelase preemia
3.5.3.10

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
andmisega tunnustatakse loovisiku panust Tallinna kultuuriellu. Taotlusi preemia andmiseks
on õigus esitada Tallinna Linnavolikogu ja Tallinna Linnavalitsuse liikmetel ning linna
ametiasutustel.

1.1.35 Piirkondlikud vaba aja üritused ja projektid
Kultuuriürituste korraldamise eesmärgiks on kohaliku kultuurielu säilitamine ja arendamine.
3.5.3.11 Piirkondlikud
sündmused,
projektid
mittetulundustegevuse toetamine (Haabersti linnaosa)

ja

100 279
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Olulisemad traditsioonilised üritused, mida 2021. aastal soovitakse korraldada või korraldamist
toetada on: Tulepidu, Haabersti Sügis, Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine ja
lastehommikuid Õismäe tiigi ääres, Järveotsa tee 15 mäguväljakul ja Kakumäe rannas. 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.
3.5.3.12 Piirkondlikud sündmused, projektid
mittetulundustegevuse toetamine (Kesklinn)

ja

471 994

Olulisemad traditsioonilised üritused, mida 2021. aastal soovitakse korraldada või korraldamist
toetada on: Vanalinna Päevad, Muinastulede öö, kontsertsari „Kesklinna suvemuusika“, Eesti
Vabariigi aastapäeva tähistamine, erinevad lasteetendused, Kesklinna jaanipäev, Aabitsapidu,
sügislaat, jõulurahu väljakuulutamine. Spordiüritustest jätkatakse traditsiooniliste Kesklinna
lasteaedade spordipäevade ja eakate võimlemisürituste korraldamist.
3.5.3.13 Piirkondlikud
sündmused,
projektid
mittetulundustegevuse toetamine (Kristiine linnaosa)

ja

105 630

Olulisemad traditsioonilised üritused, mida 2021. aastal soovitakse korraldada või korraldamist
toetada on: Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine, talvetrall, kevad- ja sügislaat, Maisimman
koolieelikutele, jaanipäev, lastehommikud, pargikontsertide sari Muusikasuvi Löwenruh pargi
vabaõhulaval, Kuninganna Kristina päev, hoovikohvikute päev, õnnitluskontserdid linnaosa
eakate sünnipäevade tähistamiseks, projekt „Eakate filmiklubi“, välitreeningud ja jõulukontsert
Kaarli kirikus. Esmakordselt 2021 aastal korraldatakse 6 hoovikohtumist.
3.5.3.14 Piirkondlikud
sündmused,
projektid
mittetulundustegevuse toetamine (Lasnamäe linnaosa)

ja

140 009

Olulisemad traditsioonilised üritused, mida 2021. 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.
Esmakordselt planeeritakse korraldada parkides suvekontserte ja rahvusköökide festivali.
Jätkatakse varasemalt Euroopa Sotsiaalfondi kaasarahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte
kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ tegevusi projektide „Raadiku
Noortestaap“ ja „LasnaSport“ raames (58 725 €).
3.5.3.15 Piirkondlikud
sündmused,
projektid
mittetulundustegevuse toetamine (Mustamäe linnaosa)

ja

75 600

Olulisemad traditsioonilised üritused, mida 2021. aastal soovitakse korraldada või korraldamist
toetada on: Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine, eakatele KINO 65+, juubilaride õnnitlemine
ja bowlinguturniir, Eduard Vilde jutuvõistlus Mustamäe koolidele, õpilaste lauluvõistlus
„Mustamäe Laululind“, parimate koolilõpetajate tunnustamine ja ka kogupereüritused nagu
Valgusfestival, Talvepäev – Maslenitsa-Vastlatrall, KVN festival Mustamäe karikale,
lastekaitsepäev, lastehommikud, jaaniaegne grillipidu ja jaanilaat ning kalafestival. Samuti
toimuvad traditsioonilised üritused tervise- ja spordivaldkonnas.
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3.5.3.16 Piirkondlikud
sündmused,
projektid
mittetulundustegevuse toetamine (Nõmme linnaosa)

ja

33 770

Olulisemad traditsioonilised üritused, mida 2021. 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. Toetatakse
erinevaid tervist toetavaid tegevusi.
3.5.3.17 Piirkondlikud
sündmused,
projektid
mittetulundustegevuse toetamine (Pirita linnaosa)

ja

43 600

Olulisemad traditsioonilised üritused, mida 2021. aastal soovitakse korraldada või korraldamist
toetada on: Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine, taasiseseisvumispäevale pühendatud
kontsert Teletorni hoovis, juubilaride vastuvõtud, 1. klassi minejate vastuvõtt ja kiituskirjaga
kooli lõpetanute vastuvõtt. Jätkatakse Pirita lasteaedade spordipäevade, lasteaialõpetajate
vastusvõttude ja linnalaagrite korraldamist.
3.5.3.18 Piirkondlikud
sündmused,
projektid
mittetulundustegevuse toetamine (Põhja-Tallinna linnaosa)

ja

61 152

Olulisemad traditsioonilised üritused, mida 2021. aastal soovitakse korraldada ja korraldamist
toetada on: Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine, asumifestival KopliFest, vastlapäev –
maslenitsa, linnaosa jaanipäev Stroomi rannas koos laadaga, 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 (40 000 €).

1.1.36 Projektid
3.5.3.19 Välisrahastusega projekt "Vahendades vähemusi – Agents of
change: Mediating Minorities"

26 626

Tallinna Linnavolikogu 17. septembri 2020 otsusega nr 81 „Osalemine Loov Euroopa
programmi välisprojektis "Vahendades vähemusi - Agents of change: Mediating Minorities"
ning volituse andmine Tallinna Linnamuuseumi direktorile“, võeti vastu otsus osaleda
lihtpartnerina Loov Euroopa programmi välisprojektis „Vahendades vähemusi - Agents of
change: Mediating Minorities“. Projekti eesmärgiks on esile tõsta kultuurilist mitmekesisust
kui ressurssi, mis aitab edendada lõimumist Euroopa ühiskondades uue kaasatuse mudeli kaudu
(kohalik rahvus - vähemusrahvad). Antud mudel põhineb kultuuri ja kunsti vahendamisel ning
võimaldab aktiivselt kaasata vene keelt kõnelevat kogukonda, vähemusrahvuste esindajaid ja/
või teisi sotsiaalselt alaesindatud gruppe. Projekti kaudu, mille sihtrühmaks on rahvus- ja
kultuurivähemused, otsitakse alternatiivi ühesuunalistele sotsiaalse integratsiooni
programmidele. Projekti käigus uuritakse kultuurilise osaluse ja vahenduspõhimõtete
potentsiaali, mis aitavad kaasa mitmekesise, kaasava ja sidusa ühiskonna ülesehitamisele
partnerriikides (Läti, Soome, Rootsi) ja Euroopas laiemalt. Projekti tulemusena koostatakse ja
100

testitakse praktilist mudelit erineva rahvus- ja kultuuritaustaga kogukondade ning kohalike
põliselanike kaasamiseks ja sotsiaalse olukorra mõtestamiseks. See lähenemine soodustab
linnaelanike aktiivset osalemist kultuurielus. Projekti hoidja on Tallinna Linnamuuseum.
Projekti kestvus on 1.09.2020–31.08.2022.
Projekti kogueelarve on 333 220 € ja Tallinna linna projekti kogumaksumus on 47 210 €,
millest välistoetus on 28 326 € ning linna omafinantseering 18 884 €, mis kaetakse
linnaeelarves Tallinna Linnamuuseumile ettenähtud vahendite arvelt. 2021. aasta eelarveks on
44 376 €, millest välistoetus on 26 626 € ja linna omafinantseering 17 750 €, mis kaetakse
linnaeelarves Tallinna Linnamuuseumile ettenähtud vahendite arvelt. Sildfinantseerimise
vajadus 2021. aastal on 26 626 €.
3.5.3.20 Välisrahastusega projekt "CENTRINNO - Vanade
tööstusalade
muutmine
uuteks
loovklastriteks
ja
kogukonnakeskusteks" (Strateegiakeskus)

15 700

Tallinna Linnavolikogu 26. märtsi 2020 otsusega nr 29 „Osalemine Euroopa Liidu programmi
Horisont 2020 välisprojektis „Vanade tööstusalade muutmine uuteks loovklastriteks ja
kogukonnakeskusteks - CENTRINNO“, nõustumine sildfinantseerimisega ning volituse
andmine linna finantsdirektorile“, võeti vastu otsus osaleda lihtpartnerina Euroopa Liidu
programmi Horisont 2020 välisprojektis „Vanade tööstusalade muutmine uuteks
loovklastriteks ja kogukonnakeskusteks - CENTRINNO“.
Projekti eesmärgiks on välja töötada innovaatilised lahendused, mis võimaldavad endised
tööstusalad ümber kujundada loovklastriteks ja kogukonnakeskusteks. Kokku 26-liikmelises
projekti konsortsiumis osalevad partnerriikide kohalikud omavalitsused, ülikoolid,
teadusasutused, (riiklikud) innovatsioonikeskused, mittetulundusühingud ja ettevõtted
Hispaaniast (juhtpartner Institute for Advanced Architecture of Catalonia), Hollandist, Itaaliast,
Prantsusmaalt, Taanist, Šveitsist, Islandist, Eestist, Horvaatiast ja Kreekast. Partnerlinnadena
osalevad Amsterdam, Barcelona, Milaano, Kopenhaagen, Blonduos ja Tallinn, kes rakendavad
terviklikku lähenemist uute lahenduste kavandamisel ja kohalike tegevuste piloteerimisel.
Tegevuste keskmes on Põhja-Tallinna linnaosa Kopli asum, endine tööstuspiirkond, kuhu
seoses uute kinnisvaraarendustega asub elama ligikaudu 2000 uut elanikku ning elukeskkond
ja demograafiline struktuur on muutumas. Kopli piirkonna väljakutse on, kuidas luua kaasav
multikultuuriline kogukond. Eesmärgiks on Kopli vana kultuurimaja (aadressil Kopli tn 93/
Uue Loomingu Maja) muutmine avatud ja kaasaegseks kohtumispaigaks linnaelanikele.
Projekti käigus viiakse läbi kohalikke tegevusi, sh kunstialaseid koolitusi ja töötubasid,
linnaaianduse ja kogukonnaköögiga seotud sündmusi, kogutakse ja eksponeeritakse Kopli
asumi ajaloo ja elanike lugusid digitaalsete lahenduste kaudu. Projekti hoidja on Tallinna
Strateegiakeskuse strateegilise planeerimise teenistuse arengu- ja väliskoostöö osakonna
välisprojektide kompetentsikeskus. Projekti kestvus on 1.09.2020–29.02.2024
Projekti kogueelarve on 8 261 143 € ja Tallinna linna projekti kogumaksumus on 56 250 €,
millest välistoetus on 56 250 €. Tallinna linna omafinantseering puudub.. 2021. aasta eelarveks
on 15 700 €, millest välistoetus on 15 700 €, sellest töötasu 7 500 €. Sildfinantseerimise vajadus
2021. aastal on 12 560 €.
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3.5.3.21 Välisrahastusega projekt "Kultuuri kättesaadavus kõikidele
linnakodanikele - ACCESS" (Strateegiakeskus)

26 660

Tallinna Linnavolikogu 11. juuni 2020 otsusega nr 58 „Osalemine Euroopa Liidu territoriaalse
koostöö programmi URBACT III välisprojekti "Kultuuri kättesaadavus kõikidele
linnakodanikele - ACCESS" 2. etapis“, võeti vastu otsus osaleda lihtpartnerina Euroopa Liidu
territoriaalse koostöö programmi URBACT III välisprojekti „Kultuuri kättesaadavus kõikidele
linnakodanikele - ACCESS“ 2. etapis.
Projekti eesmärgiks on toetada jätkusuutlikku kultuurivaldkonna arengut linnades kaasava
kultuuripoliitika, ülelinnalise kultuurivaldkonna tegevuskava loomise ning asjaomaste asutuste,
partnerite ja huvigruppidega koostöö kaudu, et võimaldada kultuuri paremat kättesaadavust
kõigile linnaelanikele. Projektis osalevad kaheksa Euroopa linna – Amsterdam (juhtpartner),
Tallinn, London, Dublin, Lissabon, Riia, Vilnius ja Sofia. Projekti raames analüüsib kohalik
Urbact töörühm dialoogis teiste linnade töörühmadega linnade kogemusi, näiteid ja parimaid
praktikaid ja koostab selle põhjal võimalike lahenduste ja arenduste paketi Tallinna jaoks.
Projekti hoidja on Tallinna Strateegiakeskuse strateegilise planeerimise teenistuse arengu- ja
väliskoostöö osakonna välisprojektide kompetentsikeskus. Projekti kestvus on 1.06.2020–
7.08.2022
Projekti kogueelarve on 600 330 € ja Tallinna linna projekti kogumaksumus on 49 020 €,
millest välistoetus on 85% summas 41 667 € ning linna omafinantseering 15% summas 7353 €,
mis kaetakse linnaeelarves Tallinna Kultuuri- ja Spordiametile tööjõukuludeks ettenähtud
vahendite arvelt. 2021. aasta eelarveks on 27 010 €, millest välistoetus on 22 959 €, sellest
töötasu 4447 € ja omafinantseering 4051 €, sellest töötasu 785 €. Tööjõukuludest 350 €
kaetakse linnaeelarves Tallinna Kultuuri- ja Spordiametile tööjõukuludeks ettenähtud
vahendite arvelt. Sildfinantseerimise vajadus 2021. aastal on 22 959 €.
3.5.3.22 Välisrahastusega
projekt
"Tallinna
Kesklinna uussisserändajate projekt - The project of immigrants of
Tallinn City Center" (Tallinna Kesklinna Valitsus)

33 400

Tallinna Linnavolikogu 14. mai 2020 otsusega nr 48 „Osalemine Euroopa Sotsiaalfondi
välisprojektis „Tallinna Kesklinna uussisserändajate projekt - The project of immigrants of
Tallinn City Center“, nõustumine sildfinantseerimisega ning volituse andmine Tallinna
Kesklinna vanemale“, võeti vastu otsus osaleda juhtpartnerina Euroopa Sotsiaalfondi
välisprojektis „Tallinna Kesklinna uussisserändajate projekt - The project of immigrants of
Tallinn City Center“.
Projekti eesmärgiks on aidata Tallinn Kesklinna uussisserändajaid kohanemisel Eesti eluga ning
saada ülevaade rändeolukorrast Kesklinnas ja Tallinnas laiemalt. Projekti käigus tagatakse, et
linnaosaga seotud aktuaalne info jõuaks õigeaegselt Kesklinna ingliskeelsete elanikeni; luuakse
online-võrgustik, kus Kesklinna ingliskeelsed elanikud saaksid avaldada arvamust ning kaasa
rääkida linnaosa arendusprojektides; aidatakse ingliskeelseid sisserändajaid paremini
orienteeruda kohalikus elus ehk pakkuda teavet, kuhu peaks pöörduma abi, teenuste ja nõu
saamiseks erinevatel teemadel; tõstetakse Kesklinna valitsuse ametnike kompetentsi
sisserändajate ning uute ingliskeelsete linnaosa elanikega suhtlemisel ja nende teenindamisel.
Projekti tulemusena paraneb ingliskeelse info liikuvus linnaosas, linnaosavalitsuse teenused
muutuvad uussisserändajatele kättesaadavamaks.
Projekti kogueelarve on 90 000 eurot, millest Euroopa Sotsiaalfondi toetus moodustab 85%
ning riigieelarveline kaasfinantseering 15%. Tallinna linna omafinantseering puudub.
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2021. aasta eelarveks on 33 400 €, sellest töötasu 19 200 €. Sildfinantseerimise vajadus
2021. aastal on 33 400 €.
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3.6

Sport ja liikumisharrastus
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 liikumisharrastuse 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 liikumisharrastuse valdkond hõlmab tootegruppe ja muid eelarvepositsioone
Kultuuri- ja Spordiameti ning Lasnamäe Spordikompleksi kulusid Lasnamäe Linnaosa
Valitsuse haldusalas.

1.1.37 Sportimisvõimaluste tagamine
3.6.1.1

Toode: spordihallid ja -väljakud

956 153

Toote üldeesmärk
Tagada soovijatele võimalused sportlikuks vaba aja tegevuseks ja sportliku võimekuse
arendamiseks linna hallatavates spordibaasides.
Tegevuse kirjeldus
Spordihalle ja -väljakuid haldab Kultuuri- ja Spordimeti 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.
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 spordihall (Juhkentali tn 12).
Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 7. veebruari 2019 otsusele nr 21 „Rahu tn 3 ja Rahu tn 4a
kinnisasjadele hoonestusõiguse seadmine“ viidi läbi Nõmme Tennisekeskuse (Rahu tn 3)
hoonestusõiguse riigihange ja seati hoonestusõigus 50 aastaks. Selle tulemusena arvati antud
spordibaas välja Tallinna Spordihalli haldusalast. Nõmme Tennisekeskuses oli vaipkattega
sise- ja harjutusväljak ning 6 savi-liivaväljakut pluss asfaltplatsid.
3.6.1.2
Toode: spordihooned ja –rajatised
(Kultuuri- ja Spordiameti haldusala)

5 062 221

Toote üldeesmärk
Tagada soovijatele võimalused sportlikuks vaba aja tegevuseks ja sportliku võimekuse
arendamiseks linna hallatavates spordibaasides.
Tegevuse kirjeldus
Spordihooneid ja –rajatisi haldavad Kultuuri- ja Spordiameti 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
treeningusaalid,
kunstmurukattega
jalgpallistaadion. Sõle Spordikeskuses 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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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 (üürile antud mittetulundusühingule
AUDENTESE SPORDIKLUBI)
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
3.6.1.3
Toode: spordihooned
(Lasnamäe Linnaosa Valitsus)

ja

–rajatised
221 500

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 16 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.
3.6.1.4

Toode: ujulad

1 804 662

Toote üldeesmärk
Tagada soovijatele võimalused sportlikuks vaba aja tegevuseks ja sportliku võimekuse
arendamiseks linna hallatavates spordibaasides.
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Tegevuse kirjeldus
Ujulaid haldavad ja teenust osutavad Kultuuri- ja Spordiameti hallatavad asutused: Tallinna
Spordihall ja Kristiine Sport.
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.
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
3.6.1.5

Toode: staadionid

526 243

Toote üldeesmärk
Tagada soovijatele võimalused sportlikuks vaba aja veetmiseks ja sportliku võimekuse
arendamiseks linna hallatavates spordibaasides.
Tegevuse kirjeldus
Staadione haldavad Kultuuri- ja Spordiameti 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:
 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.
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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.
5 725 000

1.1.38 Sporditegevuse toetamine

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 Kultuuri- ja Spordiamet.
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. 2021. aastal planeeritakse eraldada sporditegevuse toetust
160 spordiorganisatsioonile kokku 22 500 harrasta ja ning 540 treeneri (kutsekvalifikatsiooni
EKRi 5.–8. tasemega) kohta. Sporditegevuse toetuse baassumma 200 € jääb 2020. aasta
tasemele.
Toetuse saaja kohustub kasutama toetust sihtotstarbeliselt treenerite töötasudeks, spordirajatiste
üürikuludeks ning kuni 30% ulatuses muude sporditegevusega seotud kulude katteks.
Arvnäitajad
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
Harrastajate (11-15-aastaste) arv
Harrastajate (11-19-aastaste iluuisutajate, iluvõimlejate,
ujujate, võistlustantsijate) arv
Harrastajate (16-19-aastaste) arv

Ühik

2019

2020

2021

in
23 000

22 500

22 500

450
6 330

450
6 150

450
6 100

3 630
7 180

3 650
7 050

3 600
7 400

2 480
2 930

2 500
2 700

2 550
2 400

in
in
in
in
in
in
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Arvnäitajad

Ühik

Treenerite arv sh:
EKR5 tasemega treenerite arv
EKR6 tasemega treenerite arv
EKR7 tasemega treenerite arv
EKR8 tasemega treenerite arv

in
in
in
in
in

2019

2020

2021

545

530

540

285
200

270
197

270
205

59
1

60
3

61
4

1.1.39 Spordikoolid

1 313 770

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 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 512 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.

1.1.40 Muud eelarvepositsioonid
3.6.1.6

Spordiprojektide toetus

2 457 760

Spordiprojektide toetamine toimub 2019. aastal Tallinna Linnavolikogu 03. novembri 2016
määruse nr 25 „Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord“ alusel.
Rahvusvahelised spordiüritused 565 000 €
Toetatakse Tallinnas korraldatavaid traditsioonilisi rahvusvahelisi suurvõistlusi ja eri
spordialade Euroopa- ja maailmameistrivõistlusi ning maailmakarika etappe.
2021. aastal toimuvad Tallinnas võrkpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniir, kergejõustiku
U20 Euroopa meistrivõistlused, judo U18 Euroopa meistrivõistlused, rahvusvahelise kabe
maailmameistrivõistlused, võrkpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniir ja avamerepurjetamise ORC (Offshore Racing Congress) klassi maailmameistrivõistlused.
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,
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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 €
Toetatakse maailmameistrivõistluste etappi ja regiooni suurimat triatlonivõistlust, kuhu on
oodata võistlema 3000 sportlast üle maailma. Sündmus toimub 7. august 2021. 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
muud erinevad ürituesed: IRONKIDS võistlus (erinevad distantsid vastavalt laste
vanusegrupile, heategevuslik ööjooks ning harrastajatele mõeldud lühimaatriatlon. Toetus on
sihtotstarbeline, mille arvelt kaetakse ajavõtuteenuse ja võistluspaikadega seotud kulud
(liikluskorraldus, tehnika ja inventari rent, turvateenus) jms.
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 180 000 €
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. Lisaks korraldatakse 2021. aastal
traditsiooniline VI Eestimaa võimlemispidu „Kingitus“ Kalevi Keskstaadionil, mis toimub iga
5-aasta tagant ja kus osaleb ca 6000 erinevas vanuses võimlejat. 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 270 000 €
2021. aastal planeeritakse jätkata alaliitude toetamist. 2020. aastal toetati Eesti Korvpalliliitu,
Eesti Invaspordi Liitu, Mittetulundusühingut Eesti Jäähokiliit samuti võitlussporti ja talisporti.
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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. Esindusvõistkondade toetus on ettenähtud ettevalmistusteks
ja osalemiseks meistriliigas ning rahvusvahelise alaliidu egiidi all toimuvatel kõrgetasemelistel
spordivõistlustel. Toetus on mõeldud Tallinna sportmängude võistkondadele jalg-, korv-, käsija 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).
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 35 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. 2020/2021 õppeaastal
osaleb projektis 15 Tallinna üldhariduskooli.
Tallinna Spordiaasta lõpetamine 44 000 €. 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
Arendustegevused 133 000 €
Eesmärgiks on arendada koostöös Tallinna Spordiliidu ja spordiorganisatsioonidega pealinna
spordivaldkonda. Korraldada spordivaldkonna tunnustusüritusi, konverentse, koolitusi,
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seminare, infopäevi, uuringuid ja rahulolu-küsitlusi. 2021. aastal korraldatavad üritused:
Tallinna noorsportlaste tunnustusüritus, Tallinna Spordiaasta lõpetamise tunnustusürituse ca
250 külalisele detsembris ja erakorralised tunnustusüritused (olümpiamängudel ja
tiitlivõistlustel edukalt võistelnud sportlaste vastuvõtu korraldamine Tallinna Raekojas).
Muude spordiprojektide toetused 121 000 € on kavandatud mitmete kohaliku tasemega
traditsiooniliste spordiürituste, mis on suunatud nii noortele kui täiskasvanutele (sh teenekate
sporditegelaste nimelised memoriaalturniirid jms), korraldamise kulude osaliseks katmiseks.
3.6.1.7

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.
3.6.1.8

Noorsportlaste terviseuuringud

78 071

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 650 noorsportlast.
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3.7

Sotsiaalhoolekanne
SOTSIAALHOOLEKANNE

Puuetega inimeste
hoolekanne

Eakate hoolekanne

Muude kriisirühmade
hoolekanne

Laste hoolekanne

Toimetulekuraskustes isikute
hoolekanne

Sotsiaaltransporditeenus

Viipekeeleteenus

Ööpäevane üldhoolduse
teenus

Perekeskuse teenused

Perekonda toetavad
teenused

Sotsiaalselt tundlike
sihtgruppide
rehabilitatsiooniteenused

Kodutute öömaja- ja
varjupaigateenused

Päevakeskuse teenused

Isikliku abistaja teenused

Töö- ja rakenduskeskuse
teenused

Eaka inimese perekonda
toetavad teenused

Raske ja sügava puudega
laste tugiisikuteenus

Laste ja emad lastega
turvakoduteenused

Supiköögiteenused

Õigusalane nõustamine

Koduteenused

Puudega inimese perekonda
toetavad teenused

Teenused psüühiliste
erivajadustega inimestele

Sotsiaalvalve teenus

Käitumishäiretega laste
rehabilitatsiooniteenus

Lastekaitse
arendustegevused
võrgustikuga

Toimetulekut soodustavad
teenused

Vältimatu sotsiaalabi

Sotsiaaleluaseme teenus

Eakate päevakeskuste
haldamine

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

Asendushooldusteenus

Kriisiabi

Sotsiaalmajutusüksused

Isikukeskne
erihoolekandeteenus

Omastehooldaja
asendusteenus

Koduteenuse klientide
poekaupade kullerteenus

Sotsiaalhoolekande valdkond hõlmab tootegruppe ja muid eelarvepositsioone Sotsiaal- ja
Tervishoiuameti, Tallinna Perekonnaseisuameti 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 sügav või raske puue takistab isikliku või ühissõiduki
kasutamist, kasutada enda vajadustele vastavat sõidukit sõitmiseks tema toimetulekuks
vajalikesse sihtkohtadesse.
Tegevuse kirjeldus
Tulenevalt sotsiaalhoolekande seaduse §38 lõikest 1 on kohalikul omavalitsusel kohustus
korralda sotsiaalteenust puuetega inimestele, kelle puue takistab isikliku või ühissõiduki
kasutamist. Sotsiaalhoolekande seaduse §39 ja 40 alusel reguleeritakse nõudeid
teenuseosutajatele ning tasu võtmist juhuveo ja invatakso teenuse osutamise eest.
2019. aastal muutus sotsiaaltransporditeenuse korraldus ja rakendus 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.
Taksoveoteenus on kasutajale osaliselt tasuline.
Statistikaameti andmetel elas Tallinnas 30.06.2020 seisuga 31 996 puudega isikut. Seisuga
01.08.2020 oli sotsiaaltransporditeenuse kasutajaid Tallinnas kokku 2753 isikut.
Sotsiaaltransporditeenust osutati igapäevaste liinivedudena 561 isikule, teenuse saajate arv
suurenes 102 isiku võrra, kokku viidi isikuid 78 sihtkohta. Juhuvedudena kasutas teenust
112 inimest sõiduks taastusravile, ravi- 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.
 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,
kelle abivajadus on hinnatud ja sotsiaalhoolekande osakond on andnud tähtajalise otsuse
alusel õiguse kasutada sotsiaaltransporditeenust.
Liiniveo- ja juhuveoteenuseid puudega inimestele osutab linnale kuuluv äriühing Termaki
Autopargi AS (leping kehtib kuni 30.06.2024) ja puuetega inimeste taksoteenust AS Tulika
Takso (leping kehtib kuni 30.06.2024). Tallinna Linnavalitsuse 10. juuni 2020 istungil otsustati
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alustada Termaki Autopargi Aktsiaseltsi Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsiga ühinemise
ettevalmistamist ning sotsiaaltransporditeenuse osutamine läheb alates 01.01.2021 üle Tallinna
Linnatranspordi AS-le. Puuetega inimeste liiniveoteenus on kasutajale tasuta. Juhuveoteenus
linna haldusterritooriumil asuvasse sihtkohta või sealt tagasi sõitmisel on maksimaalselt
12 tasuta sõidukorda kasutaja kohta aastas; ning maksimaalselt 4 osaliselt tasulist sõidukorda
kasutaja kohta kalendrikuus, mille omaosalustasu on 2 eurot sõit. Juhuveoteenus linna
haldusterritooriumilt mujal Eestis asuvasse sihtkohta või sealt tagasi on maksimaalselt
4 osaliselt tasulist sõidukorda kasutaja kohta aastas, millest omaosalustasu on 13 senti
kilomeetri eest.
Puuetega inimeste taksoveoteenuse kuulimiit on planeeritud 2021. aastal 190 eurot, mis
võimaldab kasutada teenust autoga ning kohandatud sõidukiga (ratastoolitakso). Teenuse
kasutajad tasuvad omaosalusena 25% taksoarvest. 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

%
%

2019

2020

2021

5,3
18,7

6,7
8,6

6,7
8,6

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

2019
1 505 329
541 127
943
21
2 814

2020
1 434 500
753 541
1 205
36
1 548

2021
1 142 380
553 540
1 205
36
1 548

isik/kuus

338

353

357

75 820

Toote üldeesmärk
Parandada kuulmispuudega, suhtlemisel viipekeelt kasutava täiskasvanud inimese igapäevast
toimetulekut isiklikus asjaajamises ning tagada juurdepääs üldistele ja avalikele teenustele
Tallinna linnas.
Tegevuse kirjeldus
Viipekeelt kasutavate kuulmispuudega elanike sihtrühma suurus alates 15-st eluaastast on
518 inimest, kes rahvastikuregistri andmetel elavad Tallinnas. 2020. aastal on viipekeele
teenuse nimekirjas 342 teenuse kasutajat, mis on samal tasemel 2020. aastaga. 2021. aastal
jätkatakse viipekeele teenuse pakkumist kurtidele noortele vanuses 12-17 eluaastat. Teenuse
tundide maht ühele kliendile on 2021. aastal on 5,4 tundi aastas.
Tulenevalt ÜRO Puuetega inimeste õiguste konventsiooni artikkel 9-st, tuleb tagada puuetega
inimestele teistega võrdsetel alustel juurdepääs muuhulgas teabele ja suhtlemisele, sealhulgas
info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatele ning muudele avalikele teenustele.
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.
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Teenust koordineerib mittetulundusühing Eesti Kurtide Liit, kellel on sõlmitud kokkulepe
Põhja-Eestis
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

Ühik
%

2019
29,9

2020
29,2

2021
29,2

Ühik
isik
isik/kuus
€
tundi/aastas
tund

2019
334
100
41,05
1 847
5,53

2020
342
100
41,05
1 847
5,40

2021
342
100
41,05
1 847
5,40

Toode: isikliku abistaja teenused

562 757

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 kasutamiseks.
Tegevuse kirjeldus
Seisuga 30.06.2020 oli Sotsiaalkindlustusameti andmetel puuetega inimeste arv Tallinnas
31 996 inimest, nendest kuulub isikliku abistaja või tugiisiku teenuse saajate sihtrühma
17 720 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
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 (nägemispuudega täiskasvanud – 100 isikut),
- MTÜ Eesti Iseseisva Elu Keskus (liikumispuudega täiskasvanud – 90 isikut),
- Eesti Tegevusjuhendajate Liit (vaimupuudega täiskasvanud – 20 isikut).
KOKKU, sh
 Isikliku abistaja teenus täiskasvanud nägemispuudega inimestele
 Isikliku abistaja teenus täiskasvanud liikumispuudega inimestele
 Tugiisiku teenus täiskasvanud vaimupuudega inimestele

562 757
231 422
250 929
80 406

1. Isikliku abistaja teenus täiskasvanud nägemispuudega inimestele
Eelarveaasta eesmärgiks on tagada isikliku abistaja teenus 100-le täiskasvanud inimesele kokku
46 257 tunni ulatuses. Teenust osutatakse sügava või raske nägemispuudega täiskasvanutele.
2021. aastal on tasu isiklikule abistajale 4,66 €/h, teenuse kasutaja omaosalus on 13 senti.
Teenust osutab Põhja-Eesti Pimedate Ühing.
Teenust osutatakse Tallinna linnas:
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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 2021. aastal 231 422 € (46 257 tundi x 4,66 € = 215 558 €, millele
lisaks on planeeritud koordineerimise tasu 15 864 €).


2. Isikliku abistaja teenus täiskasvanud liikumispuudega inimestele
Eelarveaasta eesmärgiks on tagada isikliku abistaja teenus 90-le täiskasvanud liikumispuudega
inimesele kokku 49 753 tunni ulatuses. Teenust osutatakse sügava või raske liikumispuudega
täiskasvanud isikutele. Teenuse koordinaatoriks on MTÜ Eesti Iseseisva Elu Keskus.
2021. aastal on tasu isiklikule abistajale 4,66 €/h, teenuse kasutaja omaosalus on 13 senti.
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 füüsilistes tegevustes, tööülesandeid jagab ja
protsessi juhiks on puudega inimene ise. Isiklik abistaja aitab puudega inimesel endal tegutseda,
ta ei tee tegevusi isiku eest, vaid isik ja isiklik abistaja tegutsevad koos. Teenusele on
planeeritud 2021. aastal 250 929 € (49 753 tundi x 4,66 € = 231 849 €, millele lisandub
koordineerimise tasu 19 080 €).
3. Tugiisiku teenus täiskasvanud vaimupuudega inimestele
Eelarveaasta eesmärgiks on tagada tugiisikuteenus kuni 20-le täiskasvanud (v.a psüühikahäire)
inimesele kogumahus 7 164 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 10 €. Teenusele on planeeritud
2021. aastal 80 406 € (7 164 tundi x 10 € = 71 640 €, millele lisandub koordineerimise tasu
8 766 €).
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

Ühik
%

2019
0,90

2020
1,13

2021
1,21

Ühik
isik
isik
isik
isik

2019
191
98
83
10

2020
200
100
80
20

2021
210
100
90
20

4,17
4,17

4,66
4,66

4,66
4,66

€/h
€/h
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vaimupuudega isikute tugiisiku teenus
Teenuse tundide maht kokku, sh
nägemispuudega isikutele
liikumispuudega isikutele
vaimupuudega isikutele

3.7.1.4

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

Toode: töö- ja rakenduskeskuse teenused

6,90
75 877
34 107
38 777
2 993

10,00
77 349
33 475
38 190
5 684

10,00
103 174
46 257
49 753
7 164

204 045

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
Puuetega inimeste õiguste konventsiooni artikkel nr 27 kirjeldab puuetega inimeste õigust tööle
teistega võrdsetel alustel, see hõlmab õigust teenida elatist vabalt valitud või tööturul vastu
võetud töökohal ning õigust puuetega inimestele avatud, kaasavale ja juurdepääsetavale
töökeskkonnale. 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 30.06.2020 seisuga Tallinnas 4 148, nendest töötamisega
seotud riiklikke teenuseid saab Tallinnas ligi 250 psüühikahäirega isikut ning erihoolekande
teenusele saamise järjekorras on Harjumaal 58 psüühikahäirega isikut. Sotsiaalministeeriumi
poolt puuetega inimeste arvu kajastavate statistiliste näitajate kohaselt on Tallinnas ligi
500 nägemispuudega isikut. Arvestusliku sihtgrupi suurus, kes võiksid vajada töö- ja
rakenduskeskuse tegevusi 2020. aastal on kokku 2 500, sellest nägemispuudega isikuid 300.
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:
 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.
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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

204 045
136 410
67 635

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
161 Tallinna psüühiliste erivajadustega inimesele. Tugikeskuse kasutuses on 411,5 m² pinda,
et osutada igapäevaelu toetamise teenust, töötamise toetamise teenust ning pikaaegset kaitstud
töö teenust. Alates 2020. aastast alustas Merimetsa Tugikeskus Tallinna linnaga koostööd ka
„Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“ projektis
teenuseosutajana. 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 161 kliendi tegevuseks vajalike ruumide
ülalpidamiskulud ja abiteenused.
Merimetsa Tugikeskusele nähakse ette 67 406 € (161 klienti x 12 kuud x 34,88 €).
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 piiratud. 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 €).
1.3. 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

1

Finantseeritakse MTÜ-d Pimedate Töökeskus Hariner, Eesti Pimemassööride Ühingut, Põhja-Eesti Pimedate
Ühingut ja Merimetsa Tugikeskust.
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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 99 aastat. Ühingusse kuulub ligi 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, mis eeldab spetsiifilise
juhendaja olemasolu. 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. 2021. 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. Keskuse külastatavus on paaril viimasel
aastal stabiilselt kasvanud, 2019. aastal registreeriti keskmiselt 2560 külastust ühes kuus.
Puuetega Inimeste Tegevuskeskuse hoone on ligipääsetav ja kohandatud, mis võimaldab
pakkuda tööd ja tegevusi just erivajadusega inimestele.
Puuetega Inimeste Tegevuskeskusele nähakse ette 67 635 € (5 636,25 € x 12 kuud). Sotsiaalja Tervishoiuamet tasub eelpool nimetatud eelarve vahenditest Puuetega Inimeste
Tegevuskeskuse ruumide kommunaalkulude arved ja erakorralised remonditööd kokku
summas 23 860 €. Tegevuskuludeks (haldus- ja personalikulud) on arvestatud 43 775 € aastas,
mis kantakse tegevuskeskusele üle kui tegevustoetus.
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Mõõdik
Teenust saavate isikute osakaal teenuse vajajatest

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

Ühik
%

2019
10,2

2020
10,2

2021
10,2

Ühik
isik
isik
isik
isik

2019
2 500
2 200
300
255

2020
2 500
2 200
300
255

2021
2 500
2 200
300
255

3.7.1.5
Toode: teenused psüühiliste erivajadustega
inimestele

6 487 803

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.
Tegevuse kirjeldus
Alates 2020. aastast ei paku Käo Tugikeskus ja Tallinna Tugikeskus Juks enam täisealistele
intellekti- ja liitpuudega inimestele päevahoiuteenust, vaid sotsiaalhoolekande seaduse
tähenduses erihoolekande teenuseid. Riigieelarvest rahastatava igapäevaelu toetamise teenuse
maht ei ole piisav, et täita sihtrühma jaoks teenuse eesmärke. Seetõttu on asutustes oma töö seni
korraldanud selliselt, et teenuse kasutajad saavad kasutada teenust suunamisotsuses märgitud
mahust enam väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse kaudu. Kuid väljaspool kodu
osutatava üldhooldusteenuse osutamiseks on alates 1. jaanuarist 2020 vaja täiendav
tegevusluba. Asutusel on olemas igapäevaelu toetamise teenuse osutamise tegevusluba. Seega
viiakse põhimäärus vastavusse tegeliku olukorraga ning täisealistele isikutele pakutakse
igapäevaelu toetamise teenust.
Teenuse nimetusi on korrigeeritud vastavalt sotsiaalhoolekande seaduses kehtestatud nõuetele.
Teenuse sisu teenuse kasutaja jaoks seetõttu ei muutu. Kasutajad saavad jätkuvalt asutuses
kasutada igapäevaelu toetamise teenust Sotsiaalkindlustusameti suunamisotsuses märgitud
mahust suuremas mahus linnaeelarvest rahastatava igapäevaelu toetamise teenuse kaudu.
Riigieelarve vahenditest osutatava teenuse maht määratakse kindlaks Sotsiaalkindlustusameti
suunamisotsuses. Linnaeelarve vahenditest osutatava teenuse mahu määrab asutus, lähtudes
teenuse kasutaja võimetest ja vajadusest ning hoolduskoormust kandva pereliikme vajadusest
(töötamine, teiste pereliikmete hooldamine jms).
Eestis saab Sotsiaalkindlustusameti poolt rahastatavaid erinevaid erihoolekandeteenuseid
kokku ligi 6 000 psüühikahäirega isikut. Harjumaal on 25 asutust, kus osutatakse igapäevaelu
toetamise teenust, sh Tallinnas 15 asutust (Sotsiaalkindlustusameti andmed juuni 2020), kus
osutatakse igapäevaelu toetamise teenust ligi 800 Tallinnas elavale psüühikahäirega inimesele.
Igapäevaelu toetamise teenus psüühikahäirega isikutele jaguneb oma spetsiifikalt kolmeks:
päevasel ajal pakutav teenus (vähemalt 4 tundi kuus); suure hoolduskoormusega klientidele
majutusega teenus, nn nädalahoiuteenus (maksimaalselt 23 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 (6:3) ja spetsiifiliselt kohandatud ruumilahendused. Tallinn on esimene
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omavalitsus, kus alustati teenuse osutamist pideva järelevalvevajadusega autismispektriga
täisealistele (2014. aastast Sihtasutuses Autistika, 2018. aastast Tallinna Tugikeskuses Juks ja
Käo Tugikeskuses) ning suure hooldus- ja järelevalvevajadusega klientidele (2018. aastast
nädalahoiuteenuse osutamine Käo Tugikeskuses, hiljem lisandus AS Hoolekandeteenused
Merimetsa üksus). Majutusega teenuse osutamise toetamine psüühikahäirega inimestele on
Tallinna 2019-2022 eelarvestrateegias välja toodud 2021. aasta ühe olulise tegevusena.
Erinevad uuringud ja praktikad kinnitavad, et toetavate teenuste, sh igapäevaelu toetamise
teenuse, tugiisiku teenuse, toetatud elamise teenuse jm toetavate teenuste abil on võimalik
säilitada ja arendada psüühikahäirega ja vaimupuudega inimese võimetekohast toimetulekut,
elamist koduses keskkonnas ning leevendada pereliikmete hoolduskoormust. Seoses
erihoolekande taristute reorganiseerimise ja deinstitutsionaliseerimise kavaga kasvavad ka nii
toetavate teenuste vajajate ja teenuse osutajate arvud kui ka tegevusteks vajalikud kulud.
Igapäevaelu toetamise teenusele on 30.06.2020 seisuga Harjumaal järjekorras 64 inimest.
Igapäevaelu toetamise teenuse osutamine Käo Tugikeskuses ja Tallinna Tugikeskuses Juks
Tallinna linna eelarve vahenditest tagab Tallinnas elavatele psüühikahäirega, sh sügava
intellektipuudega ja liitpuudega inimestele vajaduspõhise ja kvaliteetse teenuse kättesaadavuse,
mis on oluliseks täienduseks riiklikult rahastatavale erihoolekandeteenusele.
Teenust osutavad:
- Erivajadustega Inimeste Toetusühing Tugiliisu,
- Sihtasutus Autistika,
- Heaolu ja Taastumise Kool MTÜ,
- MTÜ LaNoor,
- AS Hoolekandeteenused,
- OÜ Pool&looP,
- Tallinna linna hallatav asutus Käo Tugikeskus,
- Tallinna linna hallatav asutus Tugikeskus Juks,
- Tallinna linna hallatav asutus Vaimse Tervise Keskus.
KOKKU, sh
 Erivajadustega Inimeste Toetusühing Tugiliisu
 Sihtasutus Autistika
 Heaolu ja Taastumise Kool MTÜ
 MTÜ LaNoor
 OÜ Pool&looP
 AS Hoolekandeteenused
 Tallinna Tugikeskus Juks
 Käo Tugikeskus
 Tallinna Vaimse Tervise Keskus
Mõõdik
Teenust saavate isikute osakaal teenuse vajajatest

Ühik
%

6 487 803
18 900
7 840
1 320
1 500
1 100
1 500
1 277 669
2 501 550
2 676 424
2019

2020
55

2021
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.
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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 ka pealelõunasel ajal ja nädalavahetustel vastavalt kinnitatud kindlale
nädalakavale
Erivajadustega Inimeste Toetusühingule Tugiliisu nähakse ette 18 900 € (1575 € x 12 kuud).
Arvnäitajad
Päevategevusega hõlmatud raske ja keskmise puudega
isikute arv
Vaimupuudega täiskasvanud inimeste päevategevuse
teenuse hind ühele isikule

Ühik
isik

2019
90

2020
90

2021
90

€/aastas

109,33

109,33

210

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

2019
6

2020
6

2021
6

€/aastas

1 306,66

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
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. Sobiva eneseabi- või tugigrupi abil aidatakse
suhelda sarnase kogemusega inimestega, toetades kõige sobivama töise tegevuse leidmisel ja
tööoskuste kujundamisel. 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

2019
35

2020
35

2021
35

37,71

37,71

37,71
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4. OÜ Pool&looP
Asutus osutab alates 2019.aastast igapäevaelu toetamise, töötamise toetamise ja toetatud
elamise teenust. Igapäevaelu toetamise teenust osutatakse 7 kliendile, kellest 6 on tallinlased.
Alates 2020. aastast alustas osaühing koostööd Tallinna linnaga „Isikukeskse erihoolekande
teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“ projektis teenuse osutajana. Projekti
raames osutatakse teenust 12 tallinlasele. Teenuse koordineerimiseks kasutatakse 22,5 m2
suurust ruumi Tallinnas. Tallinna linn toetab teenuse osutamist ruumide kommunaalkulude
tasumisel 50% ulatuses.
OÜ-le Pool&looP nähakse ette 1 100 € (91,67 € x 12 kuud).
Arvnäitajad
Päevategevusega hõlmatud raske ja keskmise puudega
isikute arv
Vaimupuudega täiskasvanud inimeste päevategevuse
teenuse hind ühele isikule

Ühik
isik

2019
x

2020
x

€/aastas

x

x

2021
7
157,14

5. MTÜ LaNoor
MTÜ LaNoor osutab alates 2017. aastast erihoolekandeteenuseid psüühikahäirega inimesele:
igapäevaelu toetamise teenust, toetatud elamise ja töötamise toetamise teenust. Teenuse
eesmärk on inimese parim võimalik iseseisev toimetulek ja areng psühhosotsiaalse toimetuleku
toetamise, igapäevaelu toimetulekuoskuste ja tööoskuste kujundamise ning inimese lähedaste
ja temaga koos elavate inimeste nõustamise kaudu. Teenust osutatakse 13 isikule. Teenuse
osutamiseks üüritakse Põhja-Tallinna Valitsuselt ruume aadressil Karjamaa tn 18. Igapäevaelu
toetamise teenuse tarbeks kasutatakse hinnanguliselt 125 m² pinda.
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
€/aastas

2019
10

2020
10

2021
13

150

150

115,38

6. AS Hoolekandeteenused
AS-is Hoolekandeteenused 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. Võimalik on
teenust osutada kuni 25 kliendile.
AS-le Hoolekandeteenused 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

2019
25

2020
25

2021
25

60

60

60

7. Tallinna Tugikeskus Juks
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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.
2021. aastal osutatakse teenuseid 133 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 27 klienti;
 rehabilitatsiooniteenusel 55 klienti;
 töötamise toetamise teenusel 2 klienti;
 arendavate- ja loovtegevuste teenusel 75 klienti;
 kaitstud töö teenusel 49 klienti.
Arvnäitajad
Päevakeskuse teenust kasutavate keskmise ja raske
puudega noorte/täiskasvanute arv
Teenuse hind ühele isikule keskmiselt
Päevategevuse toitlustamine
Toidupäeva maksumus

Ühik
isik
€/aastas
kordi/päevas
€/päevas

2019
128

2020
130

2021
133

9 806
2
2,85

9 885
2
2,85

9 607
2
2,85

8. Käo Tugikeskus
Käo Tugikeskus (Käo tn 53) on hoolekandeasutus, mis tegutseb alates 1996. aastast
päevakeskusena sügava ja raske puudega lastele. Käo Tugikeskusest on aastatega kujunenud
segatüüpi hoolekandeasutus, mille teenuste valik on laienenud ja sihtgrupp täienenud. Alates
2020. aastast ei paku Käo Tugikeskus enam täisealistele intellekti- ja liitpuudega inimestele
päevahoiuteenust vaid sotsiaalhoolekande seaduse tähenduses erihoolekande teenuseid.
Psüühikahäirega, sh liitpuudega intellektipuudega inimestele peavad vahetut klienditööd/
teenust pakkuma ainult tegevusjuhendaja kvalifikatsiooniga töötajad ning päevahoiuteenust
saavad pakkuda ainult hooldaja kvalifikatsiooniga töötajad. Mõlema teenuse pakkumisel oleks
vaja omada kahte eraldi Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatavat tegevusluba ja pidada kahte
eraldi kliendi hooldusplaani jm dokumente, mis on seotud sama inimesega. Alates 2020. aasta
teisest poolest on Käo Tugikeskuse põhimäärus muudetud ja teenuse nimetusi on korrigeeritud
vastavalt sotsiaalhoolekande seaduses kehtestatud nõuetele. Teenuse sisu teenuse kasutaja
jaoks seetõttu ei muutu, kuid töökorralduslikult on võimalik klienditöö dokumentatsiooni ja
töötajate ettevalmistust, värbamisi, sh koolitusi paremini reguleerida ja tagada.
2020. aasta sügisel lõpetatakse Maleva keskuse renoveerimine, mis tagab osadele Käo
Tugikeskuse teenuse kasutajatele kaasaegsemad teenuse osutamise tingimused. Pae keskuse
hoone ei ole liitpuudega klientidele ruumilahenduslikult ega ülalpidamiskulude mõistes
ajakohane ega efektiivne. 2021. aasta eelarves suurendatakse hoonete kommunaalkulude
osakaalu majanduskuludes võrreldes 2020. eelarveaastaga 15%. Muutus on seotud Maleva 16
hoone renoveerimisjärgse täiemahulise kasutuselevõtuga ning teenuskohtade arvu
suurendamisega. Kokku on võimalik pakkuda erinevaid teenuseid maksimaalselt 127 teenuse
saajale aastas, kuid keskmiselt 118-le teenusekasutajale kuus. Kuna ühel inimesel on õigus
125

saada üheaegselt ka mitut riiklikku erihoolekande- või rehabilitatsiooniteenust ning
lisandväärtusena lastel päevahoiuteenust, ei ole teenuskohtade arv rühmades suhtes isikute
arvuga, kellele aasta jooksul teenust osutatakse. Käo Tugikeskusel täitub 2021. aastal
25 tegevusaasta. Aastapäeva üritust planeeritakse läbi viia valdkonnapõhise konverentsi ja
piduliku aktusena.
Asutusel on kolm keskust: Lastekeskus (Käo tn 53), Pae keskus (Pae tn 37/Võidujooksu tn 18)
ja Maleva keskus (Maleva tn 16). Päevahoiuteenust lastele vanuses 7-18 eluaastat osutatakse
lastekeskuses, kus töötab 6 rühma ja kohti on 38 lapsele. Igapäevaelu toetamise teenust (kokku
84 kliendile kuus) ja igapäevaelu toetamise nädalahoiuteenust (kokku 60 kliendile kuus)
osutatakse Pae ja Maleva keskustes.
Arvnäitajad
Päevakeskuse teenust saavate raske ja sügava puudega
isikute arv
sellest lapsed
Teenuse hind ühele isikule keskmiselt
Toitlustamine
Toidupäeva maksumus täiskasvanule
Toidupäeva maksumus lapsele

Ühik
isik

2019
121

2020
121

2021
127

isik
€/aastas
kordi/päevas
€/päevas
€/päevas

27
16 914
2
3,1
2,5

39
17 613
2-3
4
2,5

38
19 697
2-3
4
2,5

9. Tallinna Vaimse Tervise Keskus
Eelarve eelnõu koostamisel lähtutakse prognoosist, et raske psüühikahäirega 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 Lõime tn 31a hoone kapitaalremondist kasutusse võtmisega saab selle
sihtgrupi osakaalu asutuse teenuste portfellis oluliselt 2021. aastal 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. 2021. aastal on Tallinna Vaimse Tervise Keskuse fookuses teenuse saajate
ettevalmistamine tööjõuturul paremaks toimetulekuks. Selleks on kavas pakkuda inimese
töövõime ja arenduse paketti. Uutele vajadustele reageerimise paratamatu osa on struktuuri
muutmine. Muudatuste tegemisel kasutatakse ka COVID-19 eriolukorra ajal saadud kogemusi
– hoolekandetöö paremaks korraldamiseks ja teenuse saajatele neile vajalikus mahus teenuse
osutamiseks on vaja suurendada töötajate otsustuspädevust ja ka vastutust. Muudatuste
tulemusel moodustatakse klientide ümber spetsialistide võrgustik, kes vastavalt kliendi
vajadustele tegelevad regulaarselt kliendi toetamisega, spetsiifiliste takistuste lahendamisega ja
kliendi tegevusvõime arendamisega. 2021. aastal ühendatakse Pelguranna noortemaja ja
tugikodu üksused, kusjuures majutusega toetatud elamise teenused koondatakse ühte
meeskonda. Lisaks kaotatakse teraapiakeskus.
Linnaeelarvest rahastatakse tugiisikuteenust nendele klientidele, kes ei vasta riiklike teenuste
saajate nõuetele või ei ole veel saanud riiklikule teenusele suunamist, kokku kuni 55 isikule
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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), Lõime tn 29a (Pelguranna noortemaja),
Hooldekodu tee 2/2 (Iru noortemaja).
Mõõdik
Teenust saavate isikute osakaal sihtgrupist

Arvnäitajad
Teenust saavate isikute arv aastas, 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

2019

2020

2021

45

40

46

2019
544
76
337
37
94

2020
481
84
313
29
55

2021
557
116
336
50
55

3.7.1.6
Toode: puudega inimese perekonda toetavad teenused
(Sotsiaal- ja Tervishoiuameti haldusala)

18 460

Toote üldeesmärk
Tugiteenuste osutamine erivajadustega inimestele ja nende perekondadele aidates kaasa
kommunikatsiooni oskuste arendamisele ja seeläbi edukamale toimetulekule igapäeva elus.
Tegevuse kirjeldus
2021. aastal paigutatakse toote „nõustamisteenused“ alaeelarve kokku „puudega inimese
perekonda toetavad teenused“ alaeelarvega, sest nende teenuste sisu, sihtgrupp ning eesmärk
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on ühine. Sotsiaalkindlustusameti andmetel oli seisuga 30.06.2020 Tallinnas puuetega isikuid
31 996, kellest täisealisi 29 851. Nõustamisteenust osutatakse individuaalselt ja grupiviisiliselt.
Teenust osutavad vastava eriala spetsialistid (psühholoogid, kogemusnõustajate koolituse
läbinud inimesed, puuetega inimeste ühingute vastavad spetsialistid). Rahvastikuregistri
andmetel on Tallinnas 98 kuulmispuudega last vanuses 0-17, kelle vanemad vajavad viipekeele
õpetust selleks, et suhelda oma kurdi lapsega ning 476 nägemispuudega inimest, kes vajavad
puudest tingitud takistuste tõttu kohandatud informatsiooni. Teenust osutatakse lastele, noortele
ja täiskasvanutele, kes rahvastikuregistri andmetel elavad Tallinnas.
Teenus võimaldab:
 psühhosotsiaalset nõustamist nägemispuudega, nägemisliitpuudega ja intellektipuudega
inimestele;
 kogemusnõustamist nägemispuudega täiskasvanud inimestele;
 psühhosotsiaalset nõustamist viipekeelt kasutavatele kurtidele ja vaegkuuljatele;
 psühhosotsiaalset nõustamist pimekurtidele, nägemis- ja nägemisliitpuudega lastele ja
täiskasvanutele;
 kuulmispuudega lastele ja nende vanematele viipekeele õppimise võimaluste
suurendamine;
 skaneerimise ja lugemisteenust nägemispuudega inimestele.
Teenust osutavad:
- Eesti Kurtide Liit,
- Eesti Pimekurtide Tugiliit,
- Kuulmispuudega Laste Õpetajate Selts,
- Põhja-Eesti Pimedate Ühing.
2021. aastal osutatakse nõustamisteenuseid 805 tunni ulatuses, valmib 60 tekstiraamatut ja
10 heliraamatut ning viipekeeleõppe e-raamat.
Mõõdik
Teenust saavate isikute osakaal teenuse vajajatest

Ühik
%

2019
5,2

2020
5,6

2021
26

Ühik
2019
2020
2021
Teenust saavate isikute arv kokku, sh
isik
92
92
92
viipekeele õpet saavate inimeste arv
isik
17
17
20*
skaneerimis- ja lugemisteenuse kasutajad
isik
25
25
25
Psühhosotsiaalset nõustamist saavate nägemispuudega
isik
50
50
50
inimeste arv
Kogemusnõustamist saavate nägemispuudega inimeste arv
isik
75
75
75
Sotsiaalnõustamist saavate kurtide inimeste arv
isik
500
500
500
Nõustamist saavate pimekurtidest inimeste arv
isik
100
100
100
*Tegelik arv on suurem, kuna on loodud võimalus kasutada interneti vahendusel õppematerjali ja uusi kasutajaid
liitub pidevalt.

Arvnäitajad

3.7.1.7

Toode: isikukeskne erihoolekandeteenus

365 944

Toote üldeesmärk
Katsetada psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel teenuskomponentidel põhinevat
lähenemist ja testida korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste
korraldaja rollis on kohalik omavalitsus.
Tegevuse kirjeldus
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet osaleb ESF pilootprojektis „Isikukeskse erihoolekande
teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“, mille kestvus on 01.10.2019 –
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31.12.2021. Projekti raames osutatakse uue korraldusmudeli baasil teenust 80-le psüühilise
erivajadusega Tallinna elanikule. Sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise
Tulemus:
 kombineeritud teenuspakett on isikukeskne – abimeetmed toetavad inimeste jõudmist
tööturuteenustele jm töisele tegevusele;
 linnaosadel on parem ülevaade oma piirkonna abivajajatest;
 tõhusam koostöö sidusrühmade ja kogukonnaga.
Teenust osutavad:
- OÜ Pool&looP,
- MTÜ LaNoor,
- Merimetsa Tugikeskus,
- Stefart Therapy OÜ,
- Tallinna Vaimse Tervise Keskus,
- Tallinna Tugikeskus Juks,
- Käo Tugikeskus.
Mõõdik
Teenust saavate isikute osakaal sihtgrupist

Arvnäitajad
Projektiga hõivatud isikute arv
Teenuse hind ühele isikule

Ühik
%

2019

Ühik
isik
€/aastas

2019

0

0
0

2020
1,9

2021
1,9

2020

2021

80
5576,58

80
4574,30

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

6 299 975

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 2020. aastal
Tallinnas 813. Eelarve eelnõu koostamisel lähtutakse prognoosist, et 2021. aastal on sihtgrupp
samas suurusjärgus.
Üldhooldekodus kindlustatakse isik ööpäevaringse järelevalve, hooldamise ja terviseabiga.
Tagatakse toitlustamine ja vaba aja veetmise võimalused.
Teenust osutavad:
- Tallinna linna hallatav asutus Iru Hooldekodu,
- hooldekodud väljaspool Tallinna haldusterritooriumi.
KOKKU, sh
 Iru Hooldekodu
 hooldekodud väljaspool Tallinna

6 299 975
3 995 025
2 304 950

Tallinna linn lähtub hooldust vajavate isikute paigutamisel hooldekodusse konkreetsest
juhtumist. Hooldekodu valikul koostöös linnaosadega võetakse arvesse isiku enda ja lähedaste
soovi ning hooldusvajadust.
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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 hallatav asutus Iru
Hooldekodu suudab mahutada 37% ulatuses 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 297 kohal, sellest 43 kohta on täistasulised.
Arvestusega, et 2021. aastal suunab Tallinna linn abivajajaid 497 kohale väljaspool Iru
Hooldekodu, kusjuures linna osalus ühe isiku kohta on ca 386,48 € kuus, on planeeritud
2021. aastal hoolduskuludeks 2 304 950 € (497 kohta x 386,48 € x 12 kuud).
Mõõdik
Teenust saavate isikute osakaal teenuse vajajatest

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
%

2019
94,3

2020
92,7

2021
92,7

Ühik
isik
isik
isik
€/kuus

2019
802
334
452
888,28

2020
805
334
471
896,11

2021
794
297
497
1 120,94

€/kuus

329,35

360,78

386,48

46

60

60

isik

3.7.2.2
Toode: ööpäevane üldhoolduse teenus (Nõmme
linnaosa)

247 786

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. Teenust
pakutakse üksi elavatele eakatele isikutele, kelle toimetuleku tagamiseks avahoolduse
teenustest (päevahoid, koduhooldus) ei piisa. Hoolduse sisu ja maht oleneb hoolealuse
individuaalsetest vajadustest, mis kindlustaksid talle parima võimaliku elukvaliteedi.
Üldhooldekodus kindlustatakse isik ööpäevaringse järelevalvega, meditsiinilise abiga, vaba aja
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sisuka veetmise võimalustega ja tervisliku toiduga. Hooldekodusse suunamise 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

2019
20
13
7
941

2020
20
14
6
1 017

2021
20
16
4
1 032

3.7.2.3
Toode: eaka inimese perekonda toetavad
teenused

32 880

Toote üldeesmärk
Tagada dementsuse diagnoosiga liikumisvõimelisele täiskasvanud isikule päevane hooldus,
järelevalve ja toimetulekut toetavad tegevused.
Tegevuse kirjeldus
Rahvastikuregistri andmetel oli seisuga 01.01.2020 Tallinnas elanikke 443 926, kellest
ligikaudu 18% olid eakad. Eestis puudub täpne statistika dementsuse diagnoosiga inimeste
kohta. 2020. aastal on Tallinnas hinnanguliselt 6 400 elanikku, kes tervislikel põhjustel vajavad
päevahoiuteenust. Antud näitaja on tuletatud toetudes Euroopa riikide andmetele, mille alusel
igal kaheksandal üle 65-aastasel inimesel on 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 õendusabikliinik.
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 eakale 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

Ühik
%

2019

Teenust saavate isikute osakaal teenuse vajajatest

Arvnäitajad

Ühik

2019

Hooldusel olevate isikute arv
Teenuse kohamaksumus kuus isiku kohta

isik
€/kuus

2020
1

2021
1

2020

1
2021

5

8

5

597,75

481,59

597,82
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3.7.2.4

Toode: sotsiaalvalve teenus

216 262

Toote üldeesmärk
Sotsiaalvalve teenuse eesmärk on pakkuda abi olukorras, kui inimene vajab vältimatult
kõrvalabi (kukkumine, siseruumidesse lõksu jäämine jne) 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
2020. aastal on Tallinnas hinnanguliselt 2 000 elanikku, kes tervislikel põhjustel vajavad
sotsiaalvalve teenust. Eelarve eelnõu koostamisel lähtutakse prognoosist, et 2021. 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.
Teenust osutab ostumenetluse tulemusena sõlmitud käsunduslepingu alusel Meditech Estonia
OÜ. 2020. aasta I poolaasta jooksul on teenust kasutanud 405 klienti. Pidevalt on teenusel u
350 inimest, kellest 40% on linna koduteenuse kliendid. Kuus on keskmiselt 13 väljakutset.
Mõõdik
Teenust saavate isikute osakaal teenuse vajajatest

Arvnäitajad

Ühik

Teenusel olevate isikute arv
Teenuse maksumus kuus isiku kohta
*alates 01.02.2020 uus hind

3.7.2.5

Ühik
%

isik
€/kuus

Toode: eakate päevakeskuste haldamine

2019
15,3
2019

2020
18,45
2020

2021
17,1
2021

306

350

342

42,42

42,42/45,60*

45,60

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, sh teabepäevade ja ringide töö korraldamine;
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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. Teenuse osutamise üle nädalavahetustel ja riigipühadel otsustab
teenuse pakkuja. Päevakeskused on avatud vähemalt 11 kuud aastas.


Mõõdik
Teenust saavate isikute osakaal teenuse vajajatest

Ühik
%

2019
100

2020
100

2021
100

Arvnäitajad

Ühik

2019

2020

2021

Teenuseid kasutavate isikute arv
Teenuse maksumus ühe isiku kohta

isik
€/kuus

3.7.2.6

2 500

2 500

2 500

6,49

6,49

6,49

Toode: omastehooldaja asendusteenus

149 384

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
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 01.01.2020 on Tallinnas hooldaja määratud 3156 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. 2019. aastal kasutas omastehooldaja
asendusteenust 53 omastehooldajat.
Mõõdik
Teenust saavate isikute osakaal teenuse vajajatest

Ühik
%

2019

2020
1

2021
1

1
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Arvnäitajad
Teenust saanud isikute arv
Teenuse maht tundides
Teenuse tunni hind

Ühik
isik
tundi/aastas
€/tunnis

2019
53
6 862
10,2

2020
58
7 492
14,75

3.7.2.7
Toode: koduteenuse klientide poekaupade
kullerteenus

2021
75
10 125
14,75

70 000

Toote üldeesmärk
Võimaldada koduteenuse klientidele tasuta poekaupade kojukannet.
Tegevuse kirjeldus
Seoses eriolukorraga on kasvanud vajadus tellida koduteenuse klientidele poekaupu ja ravimeid
kulleriga koju. Potentsiaalseid kliente, kes on võimelised kulleri telefonikõnele vastama ja
kauba kodu ukselt vastu võtma on 650. Sõltuvalt poeketist on kauba kohale toimetamise tasu:
5,50 eurot Coop-ist, 3,49 eurot Barborast, 5,50 eurot, ePrismast ja 3,90 eurot, e-Selverist.
Selverist tellides kehtib kokkuleppe hind linna koduteenust osutavatele asutustele.
Koduteenuse klientidele on planeeritud poekaupade koju toomine aastas 2x nädalas ja teenust
kasutajateks 650 klienti. Eelarve on planeeritud arvestusega, et kauba kojukande tasu on 5 eurot
ja klient saab tellida 6x ühes kalendrikuus (aastas 72 korda) kaupade kojutoomisega tasuta.
Sotsiaalmaja koduteenuse klientide poekaupade kohale toimetamine on kuluefektiivne, kuna
ühel aadressil on klientide tellimuste arv kokku piisavalt suur selleks, et poekett tooks kauba
tasuta kohale.
Arvnäitajad
Teenust saavate isikute arv
Kauba kojukannete arv kliendi kohta
Kojukande tasu

Ühik
isik
korda/aastas
€

2019
0
0
0

2020
650
54
3,90

2021
650
72
5

3.7.3 Laste hoolekanne
3.7.3.1

Toode: perekeskuse teenused

656 373

Toote üldeesmärk
Perekeskuse teenuste eesmärk on pakkuda lapsi kasvatavatele peredele kasvatus- ja
perenõustamist ning osutada peredele ja lastele toetavaid sotsiaalteenuseid.
Tegevuse kirjeldus
Eelarve eelnõu koostamisel lähtutakse prognoosist, et 2021. aastal teenindatavate klientide arv
jääb 2020. aasta tasemele.
Teenus hõlmab:
 psühholoogilise nõustamise teenust, sh internetinõustamist peredele ja autistlike laste
vanematele;
 toetavat pereteenust;
 lapse vabatahtliku tugiisiku teenust;
 laste päevakeskuse teenust;
 lahus elava vanemaga suhtlemise korraldamise teenust;
 pereteraapiat;
 perelepitust.
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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. 2021. aastal
tagatakse peredele keskuse kõikide teenuste kättesaadavus 2020. aastaga võrdses mahus.
Jätkatakse 2020. aastal Tallinna Perekeskuse teenustesse lisandunud autismispektri häirega
laste peredele mõeldud virtuaalsete konsultatsioonide pakkumist. Suurenenud on nõudlus
lahuselava vanemaga suhtlemise korraldamise teenuse järele, seetõttu ei ole alati võimalik
tagada teenuse osutamist kõikidele teenusele suunatud inimestele mõistliku aja jooksul. Pidev
järjekord on kujunenud tasuta psühholoogilise nõustamise teenusele, mida annab mõningal
määral reguleerida töökorralduslike võtetega.
Tallinna Perekeskus kompenseerib vabatahtliku tugiisiku teenuse raames vabatahtlikule isikule
kulu, mis tekib teenusele suunatud lapsega koos eesmärgipäraselt aega veetes. Selleks, et
arendada lapse sotsiaalseid oskusi, pakkuda noorele turvalist ja inspireerivat suhet
usaldusväärse täiskasvanuga, tõsta lapse toimetulekuvõimet erinevates olukordades ning
avardada tema silmaringi, kohtub vabatahtlik ühe kindla lapsega üks kord nädalas. Kohtumisel
tekkivate kulutuste hüvitamise piirmäär 26 eurot kuus on püsinud muutumatuna viimased
10 aastat ning ei ole enam kohtumisel tekkivate kulutuste hüvitamisel piisav ning alates
2021. aastast tõstetakse piirmäär 50 eurole kuus.
Mõõdik

Ühik

Teenuseid saanud isikute arv
Teenuseid saanud perede arv

isik
pere

4 870
225

470*
1 310

470
1 310

Arvnäitajad

Ühik
pere
isik
pere
pere
isik
isik
pere
pere

2019
4 000
30
130
15
420
20
35
135

2020
995*
30
130
15
420
20
35
135

2021
995
30
130
15
420
20
35
135

Psühholoogilist nõustamist saanud isikuid aastas
Vabatahtlikku tugiisikuteenust saanud laste arv
Perekeskset aitamistööd saanud perede arv
Lahuselava vanemaga läbiviidud kohtumisi
Internetinõustamine
Laste päevakeskuse kohtade arv
Perelepituse teenust kasutanud perede arv
Pereteraapia teenust kasutanud perede arv
*muutus mõõdiku ühik

3.7.3.2

Toode: perekonda toetavad teenused

2019

2020

2021

394 316

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 2019. 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 2021. aastal jätkub teatud mahus Tallinnas laste vaesust
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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;
 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
394 316
105 000
 imiku hoolduspakid
61 890
 vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ koolitused
39 680
 psühholoogiline nõustamine
17 481
 ranitsad vähekindlustatud perede lastele
12 500
 transport lastelaagritesse
54 545
 laste toitlustamine päevakeskustes
103 220
 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 ja
vannilina. Toode sisaldab kulutusi pakile ja transpordile sünnitusmajja. 2019. aastal väljastati
3280 pakki, millega kaasnes vanemate tänulikkus lisandunud vannilina toote kohta.
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.
Teenust osutab Katariina OÜ 18.12.2019 sõlmitud ostu-müügilepingu nr 4-3/259 alusel.
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
%

2019
100

2020
100

2021
100

Ühik
tk
€

2019
3 280
29,56

2020
3 850
25,19

2021
3 850
25,19

2. Vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ koolitused
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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.
Tallinna linnas koordineerib koolituste korraldamist Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.
Teenust osutavad Tallinna Laste Turvakeskus (venekeelsed koolitused) ja Tallinna Perekeskus
(eestikeelsed koolitused). Koolituste läbiviimist lisarahastab Tervise Arengu Instituut ja
seetõttu on 2021. aastal võimalik läbi viia 8 Preschool Basic ja 4 Advance koolitust.
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

2019
112

2020
112

2021
112

70
42

70
42

70
42

2019

2020
8
4

2021
8
4

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 MTÜ Laste ja Noorte Nõustamiskeskus
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,
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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.
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
internetinõustamine
meeskonnajuhtumite arutelu
Keskmine teenuse hind ühele isikule

Ühik
%
Ühik
isik
tund
tund
tund
tk
€

2019
32,5
2019
1 000
1 100
950
150
70
41,78

2020
25
2020
1 000
1 100
950
150
70
41,78

2021
25
2021
1 000
1 100
950
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 2020. aastal 401 ranitsat (koos vajalike koolitarvetega).
2021. aastal on planeeritud vähekindlustatud perede lastele 400 ranitsa soetamine 17 481 €
ulatuses (43,70 € x 400 ranitsat).
Arvnäitajad
Ranitsat saavate laste osakaal vähekindlustatud perede
lastest Tallinnas
Ranitsat saavate laste arv

Ühik
%
isik

2019
4,6

2020
4,5

353

401

2021
4,6
400

5. Soodustuusikutega laste transport lastelaagritesse
Tallinna linna toel tagati 2020. aastal edasi-tagasi tasuta transport kõigile 369 soodustuusikuga
Remniku õppe- ja puhkekeskuse erinevates laagrivahetustes käinud vähekindlustatud perede
lapsele. Linna eelarvest toetatakse 2021. 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

2019
369

2020
369

2021
457

6. Laste toitlustamine päevakeskustes
Laste toitlustamine päevakeskustes ja vaesust kannatavatele peredele linnaosavalitsuste kaudu
toidupakkide jagamine on olnud läbi aastate 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. 2019. aastal toitlustati kokku 1400 last (keskmiselt
117 last kuus) kogumahus 10 990 toiduportsjonit, lisaks jagati linnaosade kaudu
500 toidupakki. 2021. aastal toetatakse nimetatud sihtgrupi lapsi samas mahus kui 2020. aastal.
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Kuna toidukaupade hinnad on aasta-aastalt tõusnud, suurendatakse laste toitlustamise
vahendeid 9000 € võrra.
Laste toitlustamiseks päevakeskustes nähakse ette 54 545 €.
Arvnäitajad
Päevakeskustes aasta jooksul toitlustatud laste arv
Linnaosade poolt peredele aasta jooksul väljastatud
toidupakkide arv

Ühik
isik
tk

2019
1 400
500

2020
1 400
500

2021
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
nõustamisteenust 24-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 112 243 €.
Mõõdik
Laste suhtelise vaesuse määr Tallinnas

Ühik
%

3.7.3.3
Toode: raske ja sügava puudega laste
tugiisikuteenus

2019
10,1

2020
10,1

2021
10,1

2 887 280

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 01.01.2020 kokku 1896 sügava
ja raske puudega last (raske puudega 1659 ja sügava puudega 237) last. Nõudlus
tugiisikuteenuse järele on Tallinnas viimastel aastatel järjekindlalt kasvanud – kui 2016. aastal
sai tugiisikuteenust 226 last, siis 2020. aastal pakutakse teenust juba 349 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. Lapse tugiisik tegeleb ainult ühe
lapsega.
Tallinna linnas lapsele osutatav tugiisikuteenus hõlmab järgmisi tegevusi:
- õpetab last enda eest hoolitsema;
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-

julgustab igapäevaelus toime tulema;
aitab kaasa sotsiaalsete suhete ja kontaktide loomisele ning arendamisele;
aitab kaasa lapse tööoskuste arendamisele ja tööharjumuse kujundamisele;
abistab ning juhendab last haridusasutuses arendus- ja õppeprotsessis osalemisel;
loob lapsele turvalise keskkonna;
aitab luua tingimused võimalikult iseseisvaks toimetulekuks.

Teenust osutab Tallinna linna hallatav asutus Tallinna Perekeskus.
Kui 2020. aastal on olnud Tallinna lastele võimalik tugiisikuteenust pakkuda lisaks linna
eelarvelistele vahenditele ka Euroopa Sotsiaalfondi rahastusest, siis 2021. aastal jääb teenuse
rahastamine põhiliselt Tallinna linna kanda. Seisuga 01.01.2020 oli Tallinna Perekeskusel
sõlmitud teenuse osutamiseks lepinguid 350 raske ja sügava puudega lapsele.
2021. aastaks eraldatud linnaeelarveliste vahendite eest on võimalik teenust pakkuda vähemalt
348 raske või sügava puudega lapsele.
Mõõdik
Raske ja sügava puudega laste arv Tallinnas
Teenust saavate laste osakaal teenuse vajajatest

Arvnäitajad
Teenust kasutavate laste arv
Raske ja sügava puudega laste pika- ja lühiajalise
hoiukoduteenuse kasutajate arv

3.7.3.4

Ühik
isik
%

2019
1 877
17,3

2020
1 788
19,6

2021
1 788
19,6

Ühik
isik
isik

2019
324
14

2020
350
14

2021
348
14

Toode: laste ja emad lastega turvakoduteenused

1 190 803

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
Tallinnas osutati 2019. aastal turvakoduteenust kokku 302 lapsele. Linnaosa valitsuste
lastekaitsetöötajate poolt eraldati aasta jooksul perekonnast kokku 57 last.
KOKKU, sh
 Tallinna Laste Turvakeskus
 Tallinna Lastekodu

1 190 803
818 500
372 303

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 2019. aastal teenusel kokku
302 last. Nõmme tee keskuse 4-kohalises turvakoduüksuses noorukitele, keda politseil ei ole
võimalik koheselt koju saata, või kes on alkoholi või kerges narkootilises joobes, viibis
2019. aasta jooksul teenusel 53 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 2019. aastal 95 lapsele (kohti 10).
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Ema ja lapse turvakodu on ajutine kodu emadele (ka isadele) koos lastega, kes erinevatel
põhjustel on kodu kaotanud või erineva vägivalla tõttu ei saa elada kodus. Teenusele suunab
lastekaitse või tuleb vanem ise. Tallinna Lastekodu ema ja lapse turvakoduteenust kasutas
2019. aastal 81 inimest, kellest 33 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 2021. 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 ning ema ja lapse turvakodu Nõmme-Kases;
- 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 ja perele individuaalset nõustamist ja psühholoogilist- ning
meditsiinilist 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.
Ema-laps turvakoduteenus sisaldab ööpäevaringset varjupaiga pakkumist naistele, last
ootavatele naistele ja emadele lastega, kes kannatavad lähisuhte vägivalla all või on mingil muul
põhjusel jäänud koduta, on hätta sattunud ja vajavad kaitset, mõistmist, tuge ning nõustamist.
Tallinna Laste Turvakeskuses on abivajajatele 15 kohta ja Tallinna Lastekodus samuti 15 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. Teenust osutatakse keskkonnas, mis aitab kaasa inimese iseseisva
toimetuleku ja teadlikkuse suurendamisele. Koostatakse juhtumiplaan. Toiduvalmistamise,
pesupesemise jmt eest hoolitsevad emad ise. Ema lastega võib viibida teenusel kuni muule
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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

3.7.3.5
Toode: käitumishäiretega laste
rehabilitatsiooniteenus

Ühik
%

2019
12,4

2020
13,6

2021
13,6

Ühik
isik/aastas
isik/aastas

2019
302
53

2020
330
60

2021
330
60

kohti
kohti

48
4

48
4

48
4

isik

124

160

160

kohti

30

30

30

1 220 597

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
2019. aastal Tallinnas lastekaitsetöötajate poolt läbi 2430 lastega seotud menetlust, neist uusi
juhtumeid oli 710. Tallinna Laste Turvakeskuse Nõmme tee keskuses osutati 2019. aastal
käitumishäiretega laste rehabilitatsiooniteenust kokku 85 lapsele (44 tüdrukule ja 41 poisile).
Eelarve koostamisel lähtutakse prognoosist, et 2021. 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
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
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hakkama oma igapäevases kasvukeskkonnas, või juhul, kui antud meede noore puhul ei täida
oma eesmärki.
Vastavalt 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 pandud kohalikule omavalitsusele kohustus pakkuda lapsele vajalikke
tugiteenuseid. Toetamaks lastekaitsetöötajaid viiakse Tallinna Laste Turvakeskuses läbi laste
ja noorte tugiprogrammi, mille raames toimuvad individuaal-, pere- ja grupinõustamised.
Teenust osutab meeskond, kuhu kuuluvad psühholoogid, sotsiaalpedagoogid ja –töötajad ning
eripedagoog. Teenusele/programmi suunatakse linnaosavalitsuste 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 2021. 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

2019
3,6

2020
3,5

2021
3,5

Ühik
isik

2019
2 705

2020
2 705

2021
2 705

kohti
isik

48
98

48
96

48
96

tk

3

3

3

isik

27

45

45

3.7.3.6
Toode: lastekaitse arendustegevused
võrgustikuga

11 340

Toote üldeesmärk
Toetada linna poolt täiendavalt teenuste osutamisega seotud lisategevusi.
Tegevuse kirjeldus
Antud toote raames viiakse läbi laste ja perede heaolu ümarlaua kohtumisi, parima
lastekaitsetöötaja tunnustusüritus, võrgustikukoolitus lastega töötavatele spetsialistidele
(sügiskool) ning korraldatakse asendushooldusteenusel hooldusperes viibivatele lastele
jõulupidu.
Viis aastat on Tallinna linnas korraldatud parima lastekaitsetöötaja tiitli väljaandmist koos
tunnustusega ning sotsiaalvaldkonna abilinnapea poolt korraldatud lastekaitsetöötajate
vastuvõtt lastekaitsepäeval. Antud traditsiooni jätkatakse ka 2021. aastal tunnustamaks
lastekaitsetööd.
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Sotsiaal- ja Tervishoiuamet korraldab igal aastal linnaosa valitsuste sotsiaalhoolekande
osakondade lastekaitsetöötajatele ning lastega tegelevatele Tallinna Sotsiaal- ja
Tervishoiuameti hallatavate asutuste töötajatele võrgustikukoolitusi. 2021. aastal korraldatakse
üks võrgustikukoolitus lastega töötavatele spetsialistidele, et ühtlustada lastekaitsetöö
korraldust Tallinnas ja toetamaks seda tööd tegevaid spetsialiste. Samuti jätkatakse traditsiooni,
kus Tallinna abilinnapea poolt korraldatakse koostöös Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga
asendushooldusteenusel viibivate Tallinnast pärit hoolduspere laste jõulupidu ja hoolduspere
vanemate tunnustamine.
Arvnäitajad
Laste ja perede heaolu ümarlaua kohtumiste arv
Lastekaitsetöötajate- ja võrgustikuliikmete koolituste
arv

Ühik
korda/aastas
korda/aastas

2019

2020
4
1

2021
4
1

3.7.3.7
Toode: laste päevakeskuse teenused (Lasnamäe
Linnaosa Valitsus)

4
1

309 200

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

3.7.3.8
Toode: laste päevakeskuse teenused (Nõmme
Linnaosa Valitsus)

2019

2020
81
45
36
80

2021
81
45
36
80

81
45
36
80

140 989

Toote üldeesmärk
Luua koolikohustuslikele lastele tingimused lapse võimete tasakaalustatud arenguks ning aidata
ennetada perekonna toimetulekuraskusi, pakkudes lastele päevast toetust ja rakendust ning abi
õppetöös.
Tegevuse kirjeldus
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Teenus hõlmab vanemliku hoolitsuseta ja/või toimetulekuraskustes perede (koolikohustuslikud
lapsed) nõustamist. Lastele ja peredele pakutakse nõustamist, sotsiaalsete oskuste arendamist,
tuge õppetöös, mängimis- ja suhtlemisvõimalust.
Teenust osutab Nõmme Vaba Aja Keskus. Laste päevakeskuse koosseisus töötab Nõmme laste
päevakeskus, Rahumäe mängujaam ja erivajadustega 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. Eelkooliealised
lapsed külastavad mängujaama koos lapsevanemaga, kuna lapsehoiuteenust seal ei pakuta.
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 hooldamist-kasvatamist ning Tallinnas pakutavaid teenuseid ja toetusi lastele
ning nende peredele. Mängujaam on avatud septembrist maini (9 kuud) esmaspäevast reedeni.
2. Nõmme laste päevakeskus
Laste päevakeskus töötab aadressil Pihlaka tn 1 ja selle tegevuse eesmärgiks on toetada Nõmme
linnaosas elavate lastega perede toimetulekuvõimet ning pakkuda perekonda toetavaid
teenuseid. Läbi individuaalse ja lahenduskeskse lähenemise ning võrgustikutöö pakutakse
lastele ja peredele psühhosotsiaalset toetust, tuge õppetöös, abi õpiharjumuste kujundamisel,
sotsiaalsete ja toimetuleku oskuste arendamist ning vaba aja veetmise võimalusi. Päevakeskuse
töötajad aitavad luua ja toetada last ümbritsevat sotsiaalvõrgustikku ning arendada
võrgustikuliikmete vahelist koostööd lapse arengu paremaks toetamiseks. Koostöös
linnaosavalitsusega edendatakse linnaosa noorte riskikäitumise vähendamisele suunatud
ennetuslikku tegevust. Laste päevakeskus on avatud septembrist juunini (10 kuud), lisaks
korraldatakse suvel nädalane välilaager.
3. Erivajadustega laste ja –noorte tegevustuba
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 ja kolmapäeva õhtuti 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 kasutajate arv ühes kuus
Külastatavus aastas kokku

Ühik
isik
korda

2019
120
5 500

2020
370
5 500

2021
425*
5 500

*Metoodika muudatus, alates 2020 aastast loetakse ka Rahumäe mängujaama ning erivajadustega laste
tegevustoa külastajaid teenuse kasutajate hulka.
3.7.3.9

Toode: asendushooldusteenus

811 986

Toote üldeesmärk
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.
145

Tegevuse kirjeldus
Asendushooldusteenus on kohaliku omavalitsuse teenus alates 2018. aastast vastavalt
sotsiaalhoolekande seadusele. Tallinnas elas seisuga 01.07.2020. aastal 82 849 last vanuses 018, kellest viibib asendushooldusel 173 Tallinnast pärit last. Eelarve eelnõu koostamisel lähtuti
prognoosist, et 2021. aastal jääb asendushooldusel viibivate laste arvuks 173. 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, SA Haapsalu Hoolekandekeskus ja Haiba Lastekodu. Koostööpartneriga on
sõlmitud koostöökokkulepped, mille alusel toimub laste teenusele suunamine ja teenuse
rahastamine. Koostööleppes kokkulepitud hinnad kehtivad seni, kuni koostööpartner ei ole
avaldanud soovi nende muutmiseks. 01.09.2020 seisuga viibis SOS Lasteküla Eesti Ühingu
erinevates teenusekohtades teenusel kokku 27 Tallinnast pärit last, SA Haapsalu
Hoolekandekeskuses viibis raske ja sügava puudega lastele osutataval asenduskoduteenusel
2 last ja Haiba Lastekodus 1 laps.
Teenust osutavad:
 Tallinna Lastekodu,
 SOS Eesti Lasteküla Ühing,
 SA Haapsalu Hoolekandekeskus,
 Haiba Lastekodu.
Tallinna Lastekodu Pähkli majad läbivad 2020. aasta lõpuks uuenduskuuri: toimub ruumide
sanitaarremont, mööbli uuendus ja terasside korrastamine. Imikute- ja puuetega laste majas
aadressil Sõpruse pst 248 algab 2020. aasta lõpus kapitaalremont.
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
%

2019
0,21

2020
0,21

2021
0,21

Ühik
isik

2019
182

2020
173

2021
173

isik

28

34

34

isik

154

139

139

isik

44

40

40

isik
isik

37
7

34
6

34
6

3.7.4 Muude kriisirühmade hoolekanne
3.7.4.1
Toode: sotsiaalselt tundlike sihtgruppide
rehabilitatsiooniteenused

235 070

146

Toote üldeesmärk
Ennetada sotsiaalselt tundlike sihtgruppide sotsiaalset tõrjutust ning soodustada nende isikute
iseseisvat toimetulekut.
Tegevuse kirjeldus
2020. aastal oli Tallinnas sotsiaalselt tundlike sihtgrupi suurus 1 000 ja neist 300 inimest
soovisid eluviisi muuta. Eelarve eelnõu koostamisel lähtutakse prognoosist, et 2021. 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;
 majutust sisaldavat resotsialiseerimisteenust.
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 hoones osutatakse resotsialiseerimisteenust, mis sisaldab ka majutust.
Vajalik on kodututele toiduabi 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 kohtade arv
Resotsialiseerimisteenuse kohtade arv
Teenuse saajate keskmine arv päevas
Keskmine teenuse maksumus isiku kohta

3.7.4.2

Ühik
%
Ühik
kohti
kohti
isik/päevas
€/aastas

2019

2020

2021

30

30

30

2019
90
20
120
1 758,92

2020
90
20
120
1 958,92

2021
90
20
120
1 958,92

Toode: kodutute öömaja- ja varjupaigateenused

185 310

Toote üldeesmärk
Osutada öömaja- ja/või varjupaigateenust kõigile isikutele, kes vajavad abi elukoha puudumise
tõttu.
Tegevuse kirjeldus
Tänavakodutuid oli 2020. aastal Tallinna haldusterritooriumil orienteeruvalt 600. Eelarve
eelnõu koostamisel lähtutakse prognoosist, et 2021. 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. Tulenevalt
öömaja pikemalt avatuna hoidmisest, töötasu alammäära suurenemisest, muude teenuse
osutamisega kaasnevate kulude kallinemisest ja suuremast ruumide desinfektsioonivajadusest
on öömajateenuse planeeritav maksumus 2021. aastal on 185 310 € (60 inimest x 8,46 € x
365 ööd).
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Mõõdik
Teenust saavate isikute osakaal teenuse vajajatest

Arvnäitajad
Öömaja kohti
Keskmine täituvus
Ühe koha maksumus öömajas

Ühik
%

2019

2020

Ühik
kohti
%
€/öö

2019

10

60
100
7,35

2021
10

2020
60
100
8,46

Toode: supiköögiteenused

10
2021
60
100
8,46

155 050

Toote üldeesmärk
Kindlustada abivajajate toitlustamine supiköökides.
Tegevuse kirjeldus
Tänavakodutuid oli 2020. aastal Tallinna haldusterritooriumil 600. Eelarve eelnõu koostamisel
lähtutakse prognoosist, et 2021. 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).
Läbi viidud hanke alusel pakub supiköögiteenust JK Taverni OÜ, kes pakub suppi
hädasolijatele aadressil Pae tn 19 kõigil nädalapäevadel. Ühe portsjoni hind on 1,50 eurot. Toitu
koju kaasa (oma nõusse) jagab Eesti Punane Rist, ühe portsjoni hind on 2,10 eurot.
Supiköögiteenuse planeeritav maksumus 2021. 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
35 420 portsjonit 74 382 euro väärtuses (35 420 x 2,10 €) ja kohapeal supiköögis söömiseks
igapäevaselt kokku 53 777 portsjonit 80 665 € väärtuses (53 777 x 1,50 €).
Teenust osutavad:
 Eesti Punane Rist,
- JK Taverni OÜ.
Arvnäitajad
Toiduportsjoni maksumus supiköögis
Kaasaantava toiduportsjoni maksumus
Toiduportsjonite arv supiköögis
Toimetulekuraskustes isikutele toidu kaasaandmine oma
nõusse

3.7.4.3

Ühik
€
€
tk/aastas
tk/aastas

Toode: õigusalane nõustamine

2019
1,60
1,90
54 006
35 560

2020
1,50
2,10
53 777
35 420

2021
1,50
2,10
53 777
35 420

13 000

Toote üldeesmärk
Võimaldada õigusalast nõustamist vähekindlustatud isikutele.
Tegevuse kirjeldus
Eelarve eelnõu koostamisel lähtutakse prognoosist, et 2021. aastal on teenust maksumusega
25 €/tund võimalik osutada 520 tunni ulatuses.
Nõustamisteenust korraldatakse lähtuvalt sotsiaalhoolekande seaduse §5 ja Tallinna
Linnavalitsuse 18. aprilli 2007 määrusest nr 31 „Sotsiaalhoolekande korraldamise juhend“.
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Teenus 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 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
%

2019
100

2020
100

2021
100

Ühik
tundi
€

2019
520
25

2020
520
25

2021
520
25

Toode: toimetulekut soodustavad teenused

145 670

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 2021. aastal hambaravihüvitis summas kuni 200 €,
sanatoorne või ambulatoorne rehabilitatsiooniteenus summas kuni 250 € ja toetatakse prillide
muretsemist summas kuni 60 €. 2020. aastal kompenseeriti erinevaid teenuseid kokku
190 veteranile, sellest hambaravi 121, taastusravi 84 ja prille 53 veteranile. Tšernobõli
sotsiaalprogrammi kulude katteks 2021. 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. 2021. aastal nähakse toiduabi jagamiseks Tallinna
linnas ette 97 520 €.
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
%

2019

2020

2021

35

40

40

Ühik
isik

2019
200

2020
200

2021
250

14 170

Toote üldeesmärk

149

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.
2020. 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 2021. 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

2019
1 000
750

2020
1 000
750

2021
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. Psühholoogiline kriisinõustamine on
kliendile tasuta. Pöördumisi on aastas keskmiselt 1800 igapäevakriisidega seoses, 250260 õnnetusjuhtumitega seoses ja 730-750 terviseprobleemidega seoses.
Teenust osutab MTÜ Eluliin.
Arvnäitajad
Teenust vajavate klientide arv
Osutatud psühholoogilist kriisinõustamist

3.7.4.7

Ühik
isik/kuus
tundi/aastas

2019
200
1800

2020
200
1800

Toode: sotsiaalmajutusüksused

Toote üldeesmärk
Tagada linnale kuuluvate
sotsiaalteenuste osutamine.

sotsiaalmajutusüksuste

2021
200
1800

3 311 726
hoonete

ülalpidamine

ja

nendes
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Tegevuse kirjeldus
Toote sisuks on linnale kuuluvates sotsiaalmajutusüksustes sotsiaalteenuste osutamine
toimetulekuraskustega isikutele. Sotsiaalmajutusüksused võimaldavad resotsialiseerida koduta
inimesi ja ei lase tänavale sattuda inimestel, kes munitsipaalpinnal majanduslikult toime ei tule.
Teenust osutab Tallinna linna hoolekandeasutus Tallinna Sotsiaaltöö Keskus. Asutus tegutseb
Tallinna Linnavalitsuse 05.augusti 2015 määrusega nr 25 kinnitatud põhimääruse alusel.
Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse ülesandeks on toimetulekuraskuste ennetamine ja
toimetulekuraskustes isikute resotsialiseerimine ning toimetulekuraskustes isikutele
osutatavate sotsiaalteenuste arendamine. Asutuse struktuuriüksused on personaliosakond,
haldus- ja ennetavate sotsiaalteenuste osakond (sh võlanõustamise ja majandamisnõustamise
teenused) ning resotsialiseerivate sotsiaalteenuste osakond (sh resotsialiseerimisteenus,
vältimatu sotsiaalabi teenused, vabaturult korterite üürimise toetamine).
Majutusüksustes on kokku 670 kohta, mis jagunevad järgmiselt:
- Akadeemia tee 34 sotsiaalmajutusüksuses 69 kohta, sh
- A-osas 31 kohta,
- B-osas 13 kohta,
- C-osas 25 kohta,
- Tuulemaa tn 6 sotsiaalmajutusüksuses on 198 kohta,
- Paagi tn 8 sotsiaalmajutusüksuses on 40 kohta,
- Männiku tee 92 sotsiaalmajutusüksuses 92 kohta,
- Varre tn 7 sotsiaalmajutusüksuses 52 kohta,
- Kadaka tee 153 B-korpuse sotsiaalmajutusüksuses 40 kohta,
- Mahtra tn 44 sotsiaalmajutusüksuses 40 kohta,
- Sõpruse pst 5 ühiselamus 53 kohta,
- Kauge tn 4 varjupaigas 60 kohta,
- Merelahe tee 4 öömajas 26 kohta.
Lisaks teeb asutus kuus keskmiselt ligikaudu 200 võlanõustamise vastuvõttu ning
100 majandusnõustamist.
Seoses 01. jaanuarist 2020 jõustunud resotsialiseerimisteenuse osutamise korraga andis
Tallinna Linnavaraamet Tallinna Linnavalitsuse 29. jaanuari 2020 korralduse nr 110-k alusel
Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse kasutusse 7 sotsiaalmajutusüksuseks tunnistatud hoonet, sh
Tuulemaa tn 6 hoone (v.a keldrikorrusel asuv saun), Akadeemia tee 34 hoone neljakorruselise
B-osa I korruse ruumid nr 34 – 63 ja II korruse ruumid 64 – 72 ja 74 – 82 ning viiekorruselise
A-osa I korruse ruumid nr 1 – 14 ning Paagi tn 8, Männiku tee 92, Varre tn 7 hooned ja Kauge
tn 4 hoone (hoones asub varjupaik). Tallinna Linnavalitsuse 30.03.2020 korralduse nr 401-k
alusel andis Tallinna Linnavaraamet Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse kasutusse Sõpruse pst 5
sotsiaalmaja neljakorruselise B-korpuse ja see tunnistati ühiselamuks.
Tallinna Sotsiaaltöö Keskus tasub vastavalt Tallinna Linnavaraameti esitatud arvetele iga kuu
hoonete kasutamisega seotud kõrvalkulud, sise- ja väliskoristuse, tehnosüsteemide hoolduse ja
muud jooksvad kulud, samuti halduritasu ning tasutavad maksud ja koormised. Kõrvalkulude
tasumise kohustus rakendus alates 01.01.2020. Tallinna Linnavaraamet korraldab hoonete
ümbruse heakorra ning siseruumide koristamise, samuti ruumide ja inventari remonttööd.
Arvnäitajad
Majutusüksuste arv
sh sotsiaalmajutusüksuste arv

Ühik
tk
tk

2019
11
5

2020
12
9

2021
12
9
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Majutusüksuste majutuskohtade arv
sh sotsiaalmajutusüksuste majutuskohtade arv
Võlanõustamiste arv
Majandusnõustamiste arv

tk
tk
korda/kuus
korda/kuus

649
445
200
100

670
531
200
100

670
531
200
100

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

2 179 475
2 078 666
212 048
369 308
271 284
292 893
333 274
164 547
145 885
390 236

Toote üldeesmärk
Ennetada toimetulekuraskusi. Võtta aktiivselt osa ühiskondlikust elust. Pakkuda päevast
rakendust.
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).
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Päevakeskus teeb koostööd sotsiaalhoolekandeosakonnaga,
tööhõivetalituse, teiste hoolekandeasutuste ja vabatahtlikega.
Mõõdik

Ühik
%

Päevakeskuse teenust saavate isikute osakaal
linna elanike arvust

Arvnäitajad
Elanikke Tallinnas, 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
Põhja-Tallinna linnaosas
Külastatavus kokku
Haabersti linnaosas
Kesklinna linnaosas
Kristiine linnaosas
Lasnamäe linnaosas
Mustamäe linnaosas
Nõmme linnaosas
Pirita linnaosas
Põhja-Tallinna linnaosas
Teenuste kogusumma
Teenuse summa iga teenusesaaja kohta

3.7.5.2

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

lastevanemate,

2019
1,86

2020
2,27

koolide,
2021
2,20

2019
453 328

2020
443 541

2021
446 966

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

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

47 270
64 299
33 149
118 332
66 664
38 196
18 943
60 113
9 820
2 600
1 570
700
1 600
1 000
650
450
1 250
287 100
30 000
33 600
32 000
33 000
67 000
13 500
43 000
35 000
2 078 666

231,81

207,47

211,68

Toode: koduteenused (linnaosavalitsused)

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

3 391 351
3 391 351
189 245
278 390
359 278
832 682
614 254
221 708
66 940
828 854

Toote üldeesmärk
Parandada igapäevaelu kvaliteeti isikule harjumuspärases keskkonnas.
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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). Sõltuvalt kliendi majanduslikust olukorrast osutatakse
teenuseid osaliselt tasu eest (otsustab sotsiaalhoolekande osakonna juhataja).
Teenust korraldab linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakond.
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 Sotsiaalmaja,
Pirita linnaosa hallatava asutuse Pirita Vaba Aja Keskuse allüksus sotsiaalkeskus,
Põhja-Tallinna valitsuse hallatav asutus Paljassaare Sotsiaalmaja.
Mõõdik
Teenust saavate isikute osakaal linna elanike arvust

Arvnäitajad
Elanikke Tallinnas, sh
Haabersti linnaosas
Kesklinna linnaosas
Kristiine linnaosas
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
Teenuste summa iga teenusesaaja kohta
Hooldustöötajaid kokku, sh
Haabersti linnaosas
Kesklinna linnaosas
Kristiine linnaosas
Lasnamäe linnaosas
Mustamäe linnaosas
Nõmme linnaosas

Ühik
%

2019
0,3

2020
0,4

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

2019
453 328
46 184
65 351
33 681
120 576
68 521
39 491
18 812
60 712
1 560
110
180
116
350
315
99
20
370
2 484 767

2020
443 541
46 455
62 424
32 909
118 117
66 477
38 537
18 781
59841
1 596
110
165
127
360
315
99
20
400
2 705 837

2021
446 966
47 270
64 299
33 149
118 332
66 664
38 196
18 943
60 113
1 701
120
165
122
380
315
99
20
480
3 391 351

€

1 592,80

1 695,39

1 993,74

168
11
19
19
44
36
12

172
11
17
21
46
36
13

167,5
11
17
17
46
36
13

teenistuskohti
teenistuskohti
teenistuskohti
teenistuskohti
teenistuskohti
teenistuskohti
teenistuskohti

2021
0,4
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Arvnäitajad
Pirita linnaosas
Põhja-Tallinna linnaosas

3.7.5.3

Ühik
teenistuskohti
teenistuskohti

2019
4
23,5

2020

2021
4
24

Toode: sotsiaaleluaseme teenus (Nõmme linnaosa)

4
23,5

253 202

Toote üldeesmärk
Toetada igapäevaelu korraldamist.
Tegevuse kirjeldus
Sotsiaaleluaseme 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 Nõmme linnaosa hallatav asutus Nõmme Sotsiaalmaja.
Sotsiaaleluaseme 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.
Arvnäitajad
Teenust saavate isikute arv, sh
puudega isikuid
teisi isikuid
Keskmine teenuse hind ühe isiku kohta

Ühik
isik
isik
isik
€/aastas

2019
50
37
13
981

2020
50
37
13
1 101

2021
50
37
13
1 101

3.7.6 Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
3.7.6.1
Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
1 159 440
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 korraldamine ja
koordineerimine. Amet korraldab Tallinna linnas 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. 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
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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. Hooldajatoetuse määrad on sügava puudega isiku
hooldajale 100 eurot kuus ja raske puudega isiku hooldajale 50 eurot kuus.
Arvnäitajad
Hooldajatoetust saavate hooldajate arv, sellest
sügava puudega isiku hooldajaid
raske puudega isiku hooldajaid
Toetuse määr sügava puudega isiku hooldamisel
Toetuse määr raske puudega isiku hooldamisel

Ühik
isik
isik
isik
€/kuus
€/kuus

2019
3 156
1 106
2 050
100
50

2020
3 300
1 400
2 100
100
50

3.7.7.2
Puuetega inimeste hooldajate eest
makstav sotsiaalmaks (a)

2021
3 300
1 400
2 100
100
50

1 571 850

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 2020.
aastast on hooldajate eest makstava sotsiaalmaksu määr 178,20 eurot. Sotsiaalmaksu määra
aluseks on palga alammäär.
Arvnäitajad
Hooldajate arv kelle eest makstakse sotsiaalmaksu
Hooldaja eest makstava sotsiaalmaksu määr

Ühik
isik
€/kuus

2019
889
165

2020
950
178,20

2021
950
178,20

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

66 390

Antud toetuse arvel kavandatakse Tallinna hoolekande arendusvajaduste analüüsi, samuti linna
hoolekandes uute initsiatiivide ja lahenduste väljatöötamist ning piloot-testimist ning
otstarbekuse hindamist.
2021. aasta eelarvesse on planeeritud selleks otstarbeks kokku 66 390 €, sellest tööjõukuludeks
12 000 € (VÕS-lepingud) ja mitmesugusteks arengutegvusteks 50 334 €.

3.7.9 Sotsiaalabi osutamine juhtumikorralduse põhimõttel
(linnaosavalitsuste haldusala)
3.7.9.1

Sotsiaalabi osutamine juhtumikorralduse põhimõttel

KOKKU, sh
 Kesklinn
 Kristiine
 Mustamäe

13 300
13 300
3 500
5 800
4 000
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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.

3.7.10

Muud sotsiaaltoetused

3.7.10.1 Muud sotsiaaltoetused (Sotsiaal- ja Tervishoiuameti
haldusala)

15 190 050

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


Toetus toimetulekuraskustes peredele

3 548 740
482 750
1 292 000
1 773 990
11 448 130
11 448 130
193 180
163 280
20 000
9 900
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
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sissetulek esimese pereliikme kohta on alla töötasu alammäära (2020. aastal 584 €) ja järgmiste
pereliikmete kohta alla 80% töötasu alammäärast.
Toetuste maksmiseks ettenähtud vahendid jaotatakse linnaosavalitsuste sotsiaalhoolekande
osakondadele vastavalt väljatöötatud valemitele, kus arvestatakse linnaosa laste, eakate,
puuetega isikute ja toimetulekutoetust saavate isikute arvu.
Arvnäitajad
Toetust saavate isikute arv
Toetuse keskmine määr

Ühik
isik
€

2019
6 078
79,43

2020
8 600
56,13

2021
8 600
56,13

Vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 27. detsembri 2012 määrusele nr 82 „Sissetulekust sõltuvate
toetuste maksimaalmäärad“ on toetuste maksimaalmäärad 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.


Ranitsatoetus

1 292 000

Alates 01. jaanuarist 2021 muudetakse esmakordselt kooli mineva lapse toetuse nimetus
ranitsatoetuseks. Tallinna linn toetab esmakordselt kooli mineva lapsega peret 320 €
tingimusel, et vähemalt üks lapse vanematest on rahvastikuregistri andmetel olnud Tallinna
linna elanik vähemalt lapse koolimineku kalendriaasta 1. jaanuarist ning laps läheb Tallinna
linna kooli. 2021. aastal lähevad kooli 2014. aastal sündinud lapsed, keda on rahvastikuregistri
andmetel seisuga 01.07.2020 Tallinnas 4 596. 2021. aasta eelarvesse on kulud planeeritud
2020. aasta eelarve mahus, mis võimaldab koos lubatud arvestusliku 5% arvelt maksta toetust
maksimaalselt 4 240 lapsele.
Arvnäitajad
Sihtgrupi suurus
Toetuse suurus

Ühik
isik
€

2019
3 852
160+160

2020
4 240
160+160

2021
4 240
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.


Lapsehoiuteenuse hüvitis

1 773 990

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 kokku, sellest:
50% hüvitise saajate arv
100% hüvitise saajate arv

Ühik
isik
isik
isik

2019
1 708

2020
1 660

2021
1 660

221
1 487

160
1 500

160
1 500
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Hüvitise määr 50%
Hüvitise määr 100%

€
€

86,75
173,50

93,50
187

93,50
187

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
pooleteisekordsest määrast. Alates 1. septembrist 2020 hüvitatakse lapsehoiuteenusele lisaks
ka lapse toidukulu kohal käidud päevade eest, mille eest on arvestatud toidutasu vastavalt
Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäärale ning
makstakse koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel lapsehoiuteenust kasutava haridusliku
erivajadusega lapse vanemale, lapse eestkostjale või lapse perekonnas hooldamise lepingu
alusel hooldajale hüvitist, mis on võrdne koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate
poolt kaetava osa määraga. Hüvitis on kulupõhine ja seda makstakse vastavaid kulutusi
tõendavate dokumentide alusel. Tallinna Linnavalitsuse 15. jaanuari 2020 määrusega nr 2
kehtestati lapsehoiuteenuse hüvitise määraks 2020. aastal 187 eurot ühes kalendrikuus ühe
lapse kohta. Hüvitise määr on võrdne Haridusameti poolt kehtestatavast koolieelse
munitsipaallasteasutuse koha arvestuslikust maksumusest ühes kalendrikuus.


Pensionilisa

11 448 130

Alates 2010. aastast maksab Tallinna linn pensionäridele hinnatõusu kompenseerimiseks aastas
ühekordset toetust, mille määr on 2020. aastal 100 eurot, kuid alates 1. jaanuarist 2021
tõstetakse toetuse määr 125 eurole. 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 sotsiaalkaitse infosüsteemi või töövõime hindamise ja
töövõimetoetuse andmekogusse.
Alates 2018. aasta aprillikuust makstakse toetust selle taotleja sünnikuule eelneval kuul,
pensionile jäämisele järgnevast kalendriaastast. Alates 2012. aastast ei pea toetust taotlema iga
aasta, avalduse peavad esitama ainult esmakordsed taotlejad. Sotsiaalkindlustusameti andmetel
elas seisuga 01.05.2020 Tallinnas 94 850 pensionäri.
Arvnäitajad
Toetust saavate isikute arv
Toetuse suurus

Ühik
isik
€

2019
90 947
100

2020
93 000
100

2021
93 000
125

Sealhulgas kaetakse Eesti Posti teenustasu 7 650 €.


Puudega lapse toetus

163 280

Tallinna linn alustas puudega lapse toetuse maksmist 2006. aastal. Alates 2019. aastast on
toetuse määraks 100 eurot aastas. Toetust on õigus saada kuni 16-aastasel puudega lapsel, kellel
ei ole tuvastatud osalist töövõimet või töövõime puudumist, kelle puude andmed on kantud
sotsiaalkaitse infosüsteemi ja kelle vähemalt ühe vanema rahvastikuregistrijärgne elukoht on
Tallinna linn katkematult vähemalt toetuse taotlemise kalendriaastale eelnenud kalendriaasta
1. jaanuarist. Alates 2020. aastast makstakse puudega lapse toetus lapse sünnikuul ühekordse
avalduse alusel kord aastas. Statistikaameti andmetel elab seisuga 01.01.2020 Tallinnas
2 405 puudega last vanuses 0-15 aastat.
Arvnäitajad
Toetust saavate laste arv
Toetuse suurus

Ühik
isik
€

2019
1 532
100

2020
1 700
100

2021
1 700
100
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Eluruumi kohandamise hüvitis puudega inimesele

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.
Ühik
isik
€

Arvnäitajad
Toetust saavate isikute arv
Toetuse keskmine suurus

2019

2020

23
1 250

2021

16
1 250

16
1 250

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

Toetus määratakse nägemisfunktsiooni häirega isikule, kes on rahvastikuregistri andmetel
Tallinna linna elanik, kellel Sotsiaalkindlustusamet on tuvastanud raske või sügava puude ja
kes kasutab igapäevaseks liikumiseks spetsiaalse väljaõppe saanud juhtkoera. Juhtkoer peab
olema kantud lemmikloomaregistrisse LLR ja seda kontrollib Tallinna Sotsiaal- ja
Tervishoiuamet. Esmakordselt toetust taotledes peab taotleja koos juhtkoeraga olema edukalt
läbinud kokkuõppe ja sooritanud sellekohase eksami. Juhtkoer peab igal aastal läbima
veterinaarkontrolli ning tunnistatama terveks ja võimeliseks täitma juhtkoera ülesandeid.
Alates 2020. aastast esitatakse toetuse saamiseks ühekordne taotlus ning toetuse tingimuste
jätkuval täitmisel makstakse toetus välja kord kvartalis seni, kuni toetuse saamise nõuded on
täidetud. Tallinna Linnavalitsuse 19. detsembri 2019 määrusega nr 36 Universaaltoetuste
määrad kehtestatakse juhtkoera pidamise toetuse määraks 165 eurot kvartalis. Toetust
makstakse universaaltoetuste registri UNTO kaudu. Seisuga 01.10.2020 on Tallinnas
15 juhtkoera pidamise toetuse taotlejat. Juhtkoera kasutajate arv võib aasta jooksul muutuda,
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 kasutaja
haiguse tõttu.
Arvnäitajad

Ühik
isik
€

Toetust saavate isikute arv
Toetuse suurus

3.7.11

2019

2020
15
55

Muud sotsiaaltoetused (linnaosavalitsused)

KOKKU, sh
 Haabersti linnaosa

2021
14
55

15
55

423 000
423 000
51 100
160









60 000
33 000
80 000
57 000
20 000
9 600
112 300

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

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:
 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
%

2019
1,26

2020
1,26

2021
1,26

Ühik
isik
isik
isik
isik
isik
isik
isik
isik
isik

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

2021
446 966
47 270
64 299
33 149
118 332
66 664
38 196
18 943
60 113

tk

15 633

15 670

15 670

isik

5 071

5 635

5 635

Toetuste kogusumma

€

424 000

423 550

423 000

Toetuste summa iga toetuse saaja kohta

€

83,61

75,16

75,07

161

3.7.12
3.7.12.1

Mittetulundustegevuse toetamine
Mittetulundustegevuse toetamine

118 113

Tallinna Linnavolikogu 03. novembri 2016 määrusega nr 25 „Mittetulundustegevuse toetuse
andmise kord“ sätestatakse linnaeelarvelise eraldise taotlemise kord linna elanike ja
organisatsioonide omaalgatuse, ühistegevuse ja kestva arengu toetamiseks kooskõlas linna
ametiasutuste valdkondlike prioriteetidega. Sotsiaalvaldkonna sihtotstarbelise projektitoetuse
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.
2020. aastal toetatakse mittetulundusühinguid summas 108 330 €, sh üht püsitoetuse saajat
summas 17 570 €, muid mittetulundusühinguid summas 21 260 €, eakatele ja puuetega
inimestele suunatud ürituste korraldamiseks summas 20 000 € ning tegevustoetusi
abiorganisatsioonidele 49 500 €. Seisuga 30.08.2020 on muude mittetulundusühingute osas
sõlmitud 13 projektitoetuse lepingut summas 29 124 €, keskmine toetuse suurus ühe saaja kohta
on 2 240,30 €.
2021. aastal kavandatakse toetada muid mittetulundusühinguid summas 118 113 €, 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 28 783 €.

3.7.13
Sotsiaalvaldkonna töötajate
palgatõus

843 159

Alates 01.03.2021 tagatakse sotsiaalvaldkonna palgatõusude katteks 843 159 €. Palkade
tõstmisel lähtutakse eesmärgist, et palgatõus oleks kuni Fontese avaliku sektori palgavõrdlusele
tuginevale sihttasemeni, kuid enamustest tööperedest mitte kõrgem kui 10%. Erandina
arvestatakse palgatõusu piiriks 15% tööperedel, mille mahajäämus on suurem. Palkade
korrigeerimine toimub kogu sotsiaalvaldkonna üleselt.

3.7.14

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 €).

3.7.15
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. 2021. aasta tegevuste raames
on kavandatud eluruumi kohandused 75 puudega inimesele. Eluruumide kohandamise
protsesse korraldatakse Tallinnas tsentraalselt, selleks on Sotsiaal- ja Tervishoiuameti
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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.

3.7.16
Projekt „Vabaturult korterite
üürimine SMÜ ja ema-laps turvakodu
elanikele“

34 490

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 inimesed ja perekonnad vabaturu üüripinnale. Projekti raames on 2020. aasta
10 kuuga aidatud leida korterid 22 korral. 2021. aastaks prognoositakse turvakodu elanike
sihtrühmaks 10 üürikorteri vajajat ja sotsiaalmajutusüksuste elanike sihtrühmaks 50 üürikorteri
vajajat.

3.7.17
Välisrahastusega projekt „Abiks
hoolduskoormusega inimestele“ (ü)

299 018
Tallinna linn osaleb Euroopa Sotsiaalfondi välisprojektis „Abiks hoolduskoormusega
inimestele“. Projekti kestus on 01.02.2020-31.01.2022. Projekti eesmärkideks on töötada välja
Tallinnas elavatele hoolduskoormusega inimestele toetavad teenused ja teha neile
kättesaadavaks asjakohane info. Läbi projekti tegevuste tõuseb hoolduskoormusega inimeste
teadlikkus; suureneb oskus orienteerumaks olemasolevates hoolekandeteenustes ja –toetustes,
mis aitab hoolduskoormusega inimestel paremini pääseda tööturule või toetab seal püsimist.

3.7.18
Välisrahastusega projekt
„Alaealiste erikohtlemise süsteemi loomine“
(ü)

66 168

Tallinna linn on sõlminud Justiitsministeeriumiga koostöölepingu nr 7-8/1226, mille alusel
viiakse läbi projekt „Alaealiste erikohtlemise süsteemi loomine“. Projekti kestus on
01.02.2020-31.12.2022. Projekti eesmärk on ennetada laste ja noorte riskikäitumist. Projekti
raames osalevad tervisedenduse spetsialistid Planet Youth konverentsil. Tallinna linna igas
linnaosas koostatakse ja viiakse ellu riskikäitumise ennetamise kava. Projekti tulemusena on
igas linnaosas vähemalt ühes koolis 2021. aastaks kasutusel n.ö lapsevanema lepe kooliga, mis
sätestab lapsevanema kohustused lapse heaolu tagamisel ja võimaldab last toetava kooli- ja
kodukeskkonna loomist. Samuti on igas linnaosas loodud tervisemeeskonnad, mis on koolitatud
ennetustegevusi planeerima, ellu viima ja mõjusid hindama.

3.7.19 Välisrahastusega projekt „Integreeritud
koduhooldusteenused eakatele“ (ü)

7 650

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet osaleb Euroopa Liidu Läänemere regiooni seemnerahastu
2019-2020 programmis välisprojektis „Integreeritud koduhooldusteenused eakatele“. Projekti
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kestus on 01.09.2020-31.01.2022. Projekti eesmärk on koostöös partneritega valmistada ette
projekti põhitaotlus uuel eelarveperioodil 2021-2027. Antud projektiga kaardistatakse erinevad
osapooled (korteriühistud, eakate teenusepakkujad, kohalikud omavalitsused) ja nende rollid
ning mõeldakse läbi ka põhitaotluse sisu ja tegevused. Peateemaks on eakate kodus
hakkamasaamise toetamine kaasates selleks korteriühistu elanikke ja kogukonda. Lisaks
soovitatakse luua juhendmaterjal, mis annaks nõu korteriühistutele, kuidas toetada eakate
vaimset ja füüsilist tervist elukohas (nt kodulähedased infopäevad, üritused jms). Elamufondi
strateegiline kavandamine ja kohandamine vananeva elanikkonna vajadustega ning
koduhooldusteenuste osutamine eeldab tehnoloogilisi, administratiivseid ja kommunikatiivseid
aspekte, mida soovitakse samuti kaardistamisel arvestada.

3.7.20 Välisrahastusega projekt „Klubimaja mudeli
riikliku teenuse väljatöötamine Eestis“

5 062

Tallinna linnavolikogu otsuse eelnõu alusel osaleb Tallinna linn Euroopa Sotsiaalfondi
välisprojektis „Klubimaja mudeli riikliku teenuse väljatöötamine Eestis“. Projekti kestus on
17.03.2020-16.03.2021. Klubimaja mudelit tutvustatakse psühhiaatriahaigla osakondades,
Tallina linnaosade sotsiaalhoolekande osakondades, koolides ning väljaspool Tallinna
psüühikahäirega inimestega töötavates asutustes Pärnus, Tartus ja Narvas. Klubimaja
liikmeskond seeläbi suureneb ja annab oma panuse ühiskonnas levinud uue probleemiga –
üksindus – võitlemisel. Projekti käigus tehakse kohtumisi Sotsiaalministeeriumiga,
Sotsiaalkindlustusametiga ning Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga, et leida koostöös sobilik
rahastusmudel madala lävendiga teenusele.

3.8

Tervishoid

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

3.8.1 Tallinna Kiirabi

12 208 009

Tallinna Kiirabi osutab kiirabiteenust Eesti Haigekassaga 3 aastaks sõlmitud kiirabi
rahastamise lepingu alusel. 2021. 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). Jätkuvalt rakendatakse suvekuudel (juuni-august) Tallinna südalinna ja
vanalinna piirkonnas 2-liikmelist kiirabi jalgrattabrigaadi.
Kokku töötab 2021. aastal Tallinna Kiirabis 420 ametikohal 550 töötajat. Aastas teenindatakse
ligikaudu 100 000 patsienti. Lisaks kiirabiteenuse riigipoolsele rahastamisele teenitakse
omatulusid 2021. 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, täienduskursusi ja õppepäevi
kõigile huvitatuile);
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koolituskeskuse ruumide välja üürimine erinevatele asutustele ja organisatsioonidele
konverentside, koosolekute jms läbiviimiseks.
2020. aastal eraldas Eesti Haigekassa Tallinna Kiirabile eriolukorraga ja lisabrigaadide tööle
rakendamisega seotud kulude katteks 2 miljonit eurot, mida alljärgnevas võrdluses 2020. aasta
kulude eelarves ei kajastata. Tallinna Kiirabi kiirabiteenuse tegevuskulude eelarve jääb
2021. aastal võrreldes 2020. aastaga samale tasemele, ka personalikulude osas ei ole olulises
mahus muutust planeeritud. Majandamiskulude osas nähakse ette sisemised muudatused, sest
seoses kiirabiautode kasutusrentide lõppemisega ja kütusehinna muutumisega vähenevad
sõidukite majandamiskulud, kuid samas suurenevad isikukaitsevahendite soetamiseks
ettenähtud kulud seoses epideemia ohu püsimisega ning Tallinna Kiirabi kohustusega tagada
järgnevad 18 kuud ühe kuu isikukaitsevahendite varu intensiivse epideemia tingimustes
töötamisel.


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
o

ennetustegevus
opiaatsõltuvate isikute asendusravi
narkomaania ja AIDS-i ennetustegevus
apteegi öövahetuse teenuse osutamine
tuberkuloosi riskigruppide uuring
tervisefond
ülelinnalised tervishoiuüritused
rahvusvahelised koostööprojektid
haiglaravile suunatud eakate transpordi toetamine
Lastekaitse Liidu ülekaaluliste laste suvelaager

845 164
467 969
467 969
15 482
213 307
95 868
57 521
4 000
46 791
5 000
4 000
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.
2019. aastal toimus Harjumaal lastega sünnist kuni 15 eluaastani 19 879 välispõhjustest tingitud
vigastust, seejuures 3,1% (625 juhtu) 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 €. 2020. aastal on
koolituse esimese 2 kuu jooksul läbinud 4 kooli õpilased, uue õppeperioodi alguses käivitatakse
programmi võimalusel veel vähemalt 6 koolis arvestades koolide poolset suurt huvi elutähtsate
oskuste omandamiseks.
2021. aastal toetatakse 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 ja haigestumise
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näitajate tõusu kavandatakse 2021. aastal linnaosades eakate sellekohase ennetustegevuse
läbiviimist koostöös Politsei ja Piirivalveametiga.
Opiaatsõltuvate isikute asendusravi korraldamine
Terviseameti andmetel registreeriti 2020. aasta I poolaastal Tallinnas 40 uut HIV-nakatunut ja
AIDSi diagnoosiga 9 isikut. 2019. aastal viibis statsionaarsel narkomaaniaravil 96 tallinlast ja
vältimatut abi üledoosis patsientidele osutati Tallinna Kiirabi poolt 350 juhul. 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 opioidsõltlased järgmistel näidustustel: raskekujuline ravile allumatu
opioidsõltuvus, raskekujuline opioidsõltuvus ja HIV positiivsus ning raskekujuline
opioidsõltuvus ja retsidiivne asotsiaalne käitumine (korduvad kriminaalkaristused). Rühmas
osaleb 30-35 sõltlast, kellele ravi määramise otsustab keskuse töötajatest meditsiinikomisjon.
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. Pooltel patsientidel on diagnoositud HIV infektsioon.
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. Samas on terav probleem ka
personaliga komplekteeritus. 2019. aastal oli ravil 111 patsienti, ravipäevi oli kokku 32 672.
Toetuse eraldamise 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.
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. 2020. aasta 6 kuuga on registreeritud
Tallinnas 40 HIV-nakkuse uut juhtu ja 9 AIDSi 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. 2020. aastal rahastatakse 9 vastavat projekti. 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 Convictus Eesti loovteraapilised grupitööd tervenevate
uimastisõltlaste isiksuse ja loovuse arendamiseks; Eesti HIV-Positiivsete Ühendus ESPO
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nõustamisteenused HIV-positiivsetele inimestele ravisoostumuse saavutamiseks ja
elukvaliteedi parandamiseks, MTÜ AIDS-i Tugikeskus ambulatoorne rehabilitatsiooniteenus
kriminaalhooldusalustele uimastisõltlastele, Päästearmee Eestis sotsiaalse rehabilitatsiooni
teenused, MTÜ Eesti Positiivse Tervise Liit seksuaalhariduslikud koolitused uimasti- ja
alkoholisõltuvusest vabanevatele täiskasvanutele ning Living Israel Toetav Abi MTÜ
rehabilitatsiooniteenuste osutamine uimasti- ja alkoholisõltlastele. 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 2600-4900. Apteegi teenuseid kasutavad ka süstivad narkomaanid puhaste
süstalde muretsemiseks.
Toetuse taotlemise aluseks on Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ning Pharma Group OÜ
vahel 18.12.2019 sõlmitud leping nr 5-1/258 apteegi öövalve teenuse osutamiseks kokkulepitud
tingimustel ja korras. Kulud on planeeritud 2020. aasta mahus.
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
rahastatakse 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. 2019. aasta jooksul läbisid radioloogilise
kontrolli 285 isikut. Kogu elanikkonna seas avastati Tallinnas 2019. aasta jooksul 41 uut
kopsutuberkuloosi haigestumise juhtumit.
Toetuse taotlemise aluseks on Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ning AS Ida-Tallinna
Keskhaigla vahel 07.01.2020 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. 2020. aastal koondati Pirita Linnaosa
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Valitsuses tervisedendaja töökoht, pannes ettenähtud töökohustused teise eriala töötajale.
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. Koostöös Tallinna 5 supelrannaga varustatakse
väikelapsed spetsiaalsete käeribadega laste tuvastamiseks ja nende vanemate leidmiseks laste
eksimisel rannas. Septembrikuus korraldatakse koolieelsete lasteasutuste lastele 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. Traditsiooniliselt korraldatakse igal aastal
ülelinnaline konverents „Turvaline Tallinn“, mis 2019. aastal oli pühendatud vaimse tervise
probleemidele ja nende tekke ennetamise võimalustele. Aastas korraldatakse 3-5 ülelinnalist
konverentsi terviseprobleemidest, tervisekäitumise kujundamise heast praktikast, samuti
toetatakse erinevate tervisedenduslike projektide läbiviimist erinevate mittetulundusühingute ja
linnaosade poolt. Jätkub 2012. aastal alanud koolitusseminaride sari hooldustöötajatele nende
praktiliste oskuste ja juriidiliste teadmiste suurendamiseks. Aasta jooksul toetatakse 810 erinevat mittetulundusühingute poolt läbiviidavat terviseprojekti, sh üritused erivajadustega
inimestele.
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. 2021. aastal pööratakse tähelepanu
laste tasakaalustatud vaimsele ja füüsilisele arengule, sh laste tervisliku toitumise ja küllaldase
füüsilise aktiivsuse arendamisele koolikeskkonnas, vanemate teadlikkuse tõstmisele laste
vaimse tervise häirete varaseks avastamiseks, uute toitumissoovituste laialdasele tutvustamisele
linnaelanikele, krooniliste tervisehäiretega ja erivajadustega inimestele.
2021. aastal pööratakse tähelepanu linnaosade tervisemeeskondade võimestamisele
kogukonnasiseseks tervisedenduslikuks tegevuseks koos teabe- ja koolitusürituste
korraldamisega ning linnaelanike terviseharituse tõstmisele koostöös linnaosade
tervisedendajate ja tervisemeeskondadega pöörates erilist tähelepanu turvalise linnakeskkonna
kujundamisele. Planeeritud on ülekaaluliste ja adipoossete laste aastaringne nõustamine ja
individuaalse rehabilitatsiooniteenuse pakkumine koos suvise lastelaagri spetsialiseeritud
vahetuse tegevusega ning koos Tallinna Perearstide Seltsiga tegevusmudeli väljatöötamine
pereõe ja füsioterapeudi koostööks ülekaaluliste laste peredega tervisekeskuste baasil. Samuti
katsetatakse Tallinna 8 linnaosas projekti „Alaealiste erikohtlemise süsteemi loomine“ raames
Islandi vastavat ennetusmudelit.
Rahvusvahelised koostööprojektid
168

Vahendeid kasutatakse erinevate rahvusvaheliste koostööprojektide läbiviimise toetamiseks.
Jätkub koostöö liikumisega Euroopa linnad narkootikumide vastu (ECAD), mille eesmärgiks
on luua riikidevaheline koostöövõrgustik, mis vahendaks informatsiooni parimatest
praktikatest uimastiennetustöös liikmeslinnade vahel. Rahvusvahelise projekti Planet Youth
raames viiakse läbi 15-16-aastaste õpilaste elektroonne küsitlus koos esialgsete andmete
analüüsiga Reikjawiki ülikoolis ning tulemuste tutvustamisega Tallinna koolide ja hoolekogude
juhtidele ning linnaosade vanematele. 2021. aasta alguses läbiviidava küsitluse
ettevalmistamine on alanud.
Haiglaravile suunatud eakate transpordi toetamine
Tallinnas on avatud 277 perearstipraksist, kus kokku teenindatakse 488 943 patsienti, perearsti
nimistu keskmine suurus on 1765 inimest. Sealhulgas on korraldatud patsientide teenindamine
Tallinna Munitsipaalperearstikeskuse OÜ poolt, kus seisuga 01.10.2020 on 8 nimistuga
perearsti. Sageli on üksi elavatel eakatel inimestel haiglaravile minek raskendatud tervisliku
seisundi, 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.
2019. aastal osutati teenust 552 juhul. Tallinna linna ravikindlustuseta elanikele osutatakse
statsionaarset abi AS-is Kallavere Haigla, seetõttu on suurenenud vajadus transporditeenuse
järele selliste patsientide viimisel Kallaverre.
Lastekaitse Liidu ülekaaluliste laste suvelaager
Ülekaalulisus ja rasvumine mõjutab lapse kõigi organite talitust, sh vaimset tervist.
Traditsiooniline meditsiin ja populatsioonile suunatud teavituskampaaniad ei ole suutnud siiani
peatada laste ülekaalulisuse kasvu riigis. 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. 2021. aastal kavandatakse
korraldada 2 suvelaagrit ülekaalulistele ja rasvunud lastele.


Õendusabi korraldamine

377 195

Toetuse taotlemise aluseks on Tallinna arengukava 2018-2023 kohaselt koduõendusteenuse
kättesaadavuse parandamine kroonilistele haigetele kodus. Koduõendusteenust osutatakse
Tallinnas linna eelarvelistest vahenditest juba alates 2001. aasta lõpust. Teenuse saajateks on
liikumisvõimetud patsiendid, tõsiste füüsiliste probleemidega kroonilised voodihaiged,
liikumispuudega inimesed, terminaalses seisundis patsiendid ja surijad. Koduõde OÜ osutas
2019. aastal raviteenust krooniliste tervisehäiretega 496 patsiendile, ravijuhte oli 1407,
kodudesse tehti 12 000 visiiti. Patsientidele tehakse päevas 1-2 külastust kõikidel
nädalapäevadel. Lisaks suhtleb õde veel patsiendi omaste ja perearstiga, kelle poolt on teenust
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patsiendile soovitatud. Põhikontingendi patsientidest moodustavad südame-veresoonkonna
patoloogia, aju veresoonte haiguste, pahaloomuliste kasvajatega ja suhkurtõve diagnoosiga
patsiendid. Samuti esineb patsientidel hulgaliselt infitseeritud haavu, amputeeritud jäsemeid,
luumurde jms, mis tingib rohket sidemete ja salvide kasutamist.
Koduõendusteenust osutatakse Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ning OÜ Koduõde vahel
20.12.2018 sõlmitud lepingu nr 5-1/253 alusel.

3.8.3 Üldhooldusteenuse õendusteenus

413 145

Alates 01.03.2020 rahastab Eesti Haigekassa hooldekodudes õendusteenuse osutamist
tööpäeviti vastavalt tervishoiuteenuste hinnakirjale. Öötundidel, puhkepäevadel ning riiklikel
pühadel järjepideva õendusteenuse osutamine Iru Hooldekodu kaetakse linnaeelarvest. Iru
Hooldekodu õendusosakonnas on 14 õde ja osakonna juht. Vastavalt 30.11.2018 sõlmitud Eesti
Haiglate Liidu, Eesti Arstide Liidu, Eesti Kiirabi Liidu, Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu ja
Eesti Õdede Liidu kollektiivlepingule on alates 01.04.2020 õdede miinimum tunnitasu 8 eurot
tunnis, lisaks on ette nähtud öösel töötamise eest 1,3 kordne lisatasu ja nädalavahetustel
töötamise eest 1,1 kordne lisatasu.

3.8.4 Ravikindlustusega hõlmamata isikute
ravikulud (a)

137 560

Tallinna elanikkonnast on Haigekassa Harju osakonna andmetel ravikindlustusega hõlmamata
39 000 isikut, 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 Lääne-Tallinna
Keskhaigla Nõmme 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 25,18 € ning õe iseseisev visiit 12,70 €.
Ambulatoorset eriarstiabi osutatakse Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ning AS Lääne-Tallinna
Keskhaigla vahel 07.01.2020 sõlmitud lepingu nr 5-1/7 alusel. Statsionaarset abi osutatakse
Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ning AS Kallavere Haigla vahel 19.12.2018 sõlmitud lepingu nr
5-1/252 alusel.

3.8.5 Laste visiiditasust vabastamine
3.8.5.1

Laste visiiditasust vabastamine

425 000

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 €. 2019. aasta jooksul tehti laste poolt 97 028 visiiti eriarstile. Alates 2020.
aastast kompenseeritakse teenust osutavatele raviasutustele (SA Tallinna Lastehaigla, AS IdaTallinna Keskhaigla, AS Lääne-Tallinna Keskhaigla ja AS Medicum Tervishoiuteenused) laste
esmavisiidi tasu täies ulatuses. Alla 2-aastased lapsed on visiiditasust vabastatud.

3.8.6 Uimastiennetustegevus SA-s Tallinna Lastehaigla
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3.8.6.1

Uimastiennetustegevus SA-s Tallinna Lastehaigla

55 225

Tegevuse toetamise eesmärgiks on jätkusuutliku uimastisõltuvuse ravi ja rehabilitatsiooni
elluviimine. SA Tallinna Lastehaiglas viib kuni 18-aastastele sõltuvus- ja käitumishäiretega
lastele ja noorukitele statsionaarset ja ambulatoorset ravi- ja rehabilitatsiooniteenust läbi Laste
Vaimse Tervise Keskus. Sihtotstarbeline toetus on ette 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
(medikamentoosne, psühhoteraapia, tegelusteraapia), juhtumikorraldust, õppetööd,
võrgustikukohtumisi patsiendi vanemate, lähikondlaste ja teiste oluliste võrgustikuliikmetega.
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.
Samuti viiakse läbi võrgustikutööd nii statsionaarse meeskonna ja ambulatoorsete
psühhoterapeutide kui ka perekonna, lähedaste, linnaosade lastekaitsetöötajate ja teiste oluliste
võrgustikupartnerite vahel.
Toetuse taotlemise aluseks on Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ja SA Tallinna Lastehaigla
vahel 2020. aastal sõlmitud sihtotstarbelise toetuse leping.

3.8.7 Kainestusmaja haldamine
3.8.7.1

Kainestusmaja haldamine

379 510

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 AS-ga 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. 2019. aastal viibis
kainenemisel 6371 isikut, neist naisi 872. Teiste riikide kodanikest viibis kainenemisel
265 isikut. Tegevuskulud katavad kainestusmajas osutatud tervishoiuteenuste kulud, samuti
majandamiskulud. Aasta jooksul vahetatakse välja kambrites klientide poolt
kasutuskõlbmatuks muudetud madratsid jms, mida on hetkel võimatu prognoosida.
Toetuse andmise aluseks on Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ning AS Lääne-Tallinna
Keskhaiglaga 03.01.2020 sõlmitud käsundusleping nr 5-1/3, millega tasutakse haiglale
ööpäevaringselt valves oleva meditsiiniõe ja hooldaja töötasu ning vajalike tarvikute ja ravimite
kulu, samuti kambrite ja sisustuse desinfektsioonikulud. 2021. aastal on kavandatud
tervishoiutöötajate palgatõus kuni 8%, lisaks ravimite ja tarvikute kulude kasv 5%.

3.8.8 Noorte nõustamiskeskuste haldamine
3.8.8.1

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
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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
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.

3.8.9 Tervishoiutöötajate tunnustamine
3.8.9.1

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 €).

3.8.10
3.8.10.1

Tegevustoetus Sotsiaalrehabilitatsiooni Keskusele Loksa
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 2020. aastal sõlmitud sihtotstarbelise toetuse leping.

3.8.11

Toetus MTÜ-le AIDSi Tugikeskus uimastiennetustegevuseks

3.8.11.1 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.
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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 viia läbi
teemakohaseid arutelusid. Teenuse osutamise raames toimub kondoomide, desinfitseerivate
vahendite,
infomaterjalide
jagamine,
klientide
nõustamine
ravija
rehabilitatsiooniprogrammidesse pöördumiseks.
Tegevustoetuse aluseks on Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ning MTÜ AIDSi
Tugikeskuse vahel 2020 sõlmitud sihtotstarbelise toetuse leping.

3.8.12
3.8.12.1

Tegevustoetus MTÜ-le Lootuse Küla
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 osalema on 2021. aastal planeeritud 2 tallinlast, kelle
osalemist programmis toetatakse 12 kuu jooksul. Osalejatele tagatakse majutus, toitlustamine
3 korda päevas, ööpäevaringne järelevalve ja nõustamisteenused psühholoogi ja
kogemusnõustajate poolt.
Tegevustoetuse aluseks on Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ning MTÜ Lootuse Küla vahel
2020 sõlmitud sihtotstarbelise toetuse leping.

3.8.13
3.8.13.1

Arsti koduvisiidid
Arsti koduvisiidid

100 000

2020. aasta oktoobrist pilootprojektina käivitunud koduarstibrigaadi teenuse osutamiseks 2021.
aastal on planeeritud 100 000 eurot. Koduarsti brigaad teenindab nädalavahetusel ehk reedest
pühapäevani ja riigipühadel eeskätt ägedate tervisehäiretega lapsi vanuses 0-8 eluaastat.
Projekti koordineerib SA Tallinna Lastehaigla.

3.8.14
3.8.14.1

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. Kavandatava haigla vastustuspiirkond on kuni 600 000 elanikku.
2021. aastal on planeeritud Tallinna Haigla meditsiinitehnoloogia eelprojekti koostamine.
Nimetatud riigihange tuleks välja kuulutada 2020. aasta IV kvartalis. Kaalumisel on ka
maksimaalne variant, milles peale meditsiinilinnaku detailplaneeringu lõplikku kehtestamist
kuulutatakse välja projekteerimishange, mis võiks sisaldada ka meditsiinitehnoloogia projekti
koostamist. Tegemist oleks maksimumprogrammi puhul 3 aastase tööprojektiga, millest ca 1
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aasta kuluks meditsiinitehnoloogia projekti koostamisele ning 2-2,5 aastat hoone insenerosade
ja selle tööks vajalike trasside, teede jm projekteerimisele.
Seoses vahepeal töös olnud Lasnamäe tervisekeskuse projektist loobumisega on vajalik
tervisekeskusesse planeeritud kiirabi tugibaasi asukoht viia üle Narva mnt 129, 129b kinnistule
peale Tallinna haigla detailplaneeringu kinnitamist. Hange tuleb ette valmistada ja läbi viia
2021. aastal.

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 Strateegiakeskuse,
Keskkonna- ja Kommunaalameti ning linnaosavalitsuste haldusalades.

3.9.1 Ettevõtluse arendamine
3.9.1.1

Toode: väikeettevõtlus

274 431

Toote üldeesmärk
Toote üldeesmärgiks on ettevõtlusaktiivsuse suurendamine, ettevõtete konkurentsivõime
tõstmine ja tööhõive situatsiooni parandamine Tallinna linnas.
Tegevuse kirjeldus
Ettevõtluse valdkonnas on linna tegevuste põhifookus panustada tööhõive, ettevõtlusaktiivsuse
ja ettevõtlusteadlikkuse kasvu, alustavate ettevõtete arengu ja innovatsiooni toetamisse ning
soodsa keskkonna loomisse ärivõimaluste laiendamiseks. Toote raames toimub potentsiaalsete,
alustavate ja tegutsevate ettevõtjate nõustamine ja informatsiooni andmine, koolituskursuste
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korraldamine, ettevõtlikkuse ja innovatsioonivõimekuse edendamine ning ettevõtete
konkurentsivõime tõstmine.
COVID-19 viiruse levikuga kaasnenud tööpuuduse kasvu ning vähenenud tööhõive tingimustes
teostatakse toetavaid tegevusi, mis aitavad leevendada töö kaotanud või kaotamise ohus olevate
isikute liikumist töölt tööle, suurendada töövalmidust, toetada tööotsinguid ning endale töökoha
loomist. Koostöös Töötukassa ja Tööinspektsiooniga planeeritakse tööotsijatele infopäevi
linnaosades, et jagada infot nii erinevat tööotsinguteenuste, toetuste, koolituste kui
karjäärivõimaluste kohta. Koostöövõimalusi partneritega nähakse ka piirkondlike töömesside
korraldamisel ning nõustamisteenuste (võla- ja majandamisnõustamine, tööõigusnõustamine,
ettevõtlusnõustamine) pakkumisel.
2021. aastal suunab ettevõtlusamet jätkuvalt enam fookust targa linna temaatikale, sh uute
nutikate lahenduste, ärimudelite tekke ning nende rakendamise hoogustamisele avaliku ja
erasektori koostöös. Lisaks eelarvesse planeeritud 50 000 euro suuruse Tallinna üle-linnalisele
innovatsioonifondile planeeritakse eraldi tegevusena nö linnalahenduste häkatoni korraldamist,
mis aitab leida lahendusi linna ees seisvatele väljakutsetele ning loob võimalusi
konkurentsivõimeliste uute toodete, teenuste või ärimudelite tekkeks kriisijärgseks ajaks.
Majandamiskulud 274 431 €, 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 häkatud (nt andmed,
ringmajandus)
o uute ärimudelite konkursid (nt Ajujaht,
STARTERtallinn, Prototron)
o targa linna lahenduste
innovatsioonifond
o Tuleviku linna professuuri
kaasrahastamine
o MELT Innovatsioonifoorumi sisuline
ettevalmistus
 Võrgustike arendamine, sh:
o ühistegevused Helsingi linnaga
(uusettevõtlus, iduettevõtted)
o klastriklubi, startup kogukonna
kohtumised
 Lähetused, sh osalustasud
 Ettevõtjate monitooring (Krediidiinfo),
infokogumikud, tarvikud

90 000
30 000
17 000
43 000
45 000
5 000
10 000
30 000
118 000
18 000
28 000
50 000
5 000
17 000
15 000
7 000
8 000
5 000
1 431
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Arvnäitajad
Nõustamiskordade arv
Nõustatud äriplaanide arv
Koolitustel ja infopäevadel osalejate arv
Ettevõtlusakadeemia seminaridel osalejate arv

3.9.1.2

Ühik
tk
tk
in
in

2019
1300
150
500
1300

2020
1400
150
500
1300

Toode: ettevõtluskeskkonna turundus

2021
1350
110
500
1300

192 850

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,
koostööpartnerite leidmine. Turundustegevus ettevõtlusteadlikkuse ja –aktiivsuse tõstmise
eesmärgil, ettevõtluse toetusmeetmete ja muu ettevõtjale suunatud info edastamine erinevates
meediakanalites, ettevõtja kuvandi kujundamine meedias.
Majandamiskulud 192 850 €, sh
 ettevõtjale suunatud veebilehtede haldus ja arendus
 trükiste ja infomaterjalide koostamine ja kujundus
 trükiteenused
 meedia- ja kommunikatsiooniteenused, sh
o videoklippide, taskuhäälingute ja veebiülekannete tootmine
o kommunikatsiooniteenuste tellimine
 turundusüritused, sh:
o rahvusvahelised turundusüritused (kinnisvaramess MIPIM 2021,
Smart City Expo, jt)
o kohalikud
turundusüritused
(Ettevõtluspäev,
Innovatsiooniforum)
 lähetuskulud
 kuulutuste ja reklaamide avaldamine (sh sotsiaalmeedia kanalid)
 atribuutika, meened, auhinnad jms
 postikulu, kirjandus, kullerteenus, trükiste ladustamine, jms
Mõõdikud
Tallinna Ettevõtluspäeval osalejate arv
MELT Innovatsioonifoorumil osalejate arv
Rahvusvahelisele messile (MIPIM) kaasatud ettevõtete arv
Ettevõtlusveebide külastuskordade arv
Sotsiaalmeediakanali (FB) jälgijate arv

Ühik
in
in
tk
tk
tk

2019
2300
540
14
100 000
2500

2020
2300
550
12
110 000
2700

1 500
10 000
8 000
35 000
15 000
20 000
129 250
69 250
60 000
4 000
2 000
3 000
100

2021
2300
550
8
110 000
3500

3.9.2 Turismi arendamine
3.9.2.1

Toode: konverentsiturism

49 000

Toote üldeesmärk
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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.
Konverentsiturism on ülemaailmse pandeemia tõttu sügavas languses, taastumise algust
prognoositakse 2021. aasta sügisesse. Kohapeal korraldatavad konverentsiüritused saavad
esialgu olema väikese osalejate arvuga, kuid auditooriumi kasvatatakse hübriidürituste abil.
Otsitakse põnevaid infotehnoloogilisi lahendusi konverentsikeskkondade ülesehitamiseks ning
Eesti digiriigi kuvand loob positiivse fooni ürituste Tallinnasse tulekuks. Takistavaks teguriks
võib saada ligipääsetavus (lennuühenduste vähesus). Oluline roll saab olema turvalisusel ja
hügieenil. Oluline on tagada aktiivne infovahetus rahvusvaheliste konverentsikorraldajatega ja
rahvusvahelise erialameediaga ning olla konverentsiturismi sihtkohana pildil, kui
konverentside korraldamine taaskäivitub. Tehakse tegevusi, mis on oma ajas mõistlikud–
vastavalt olukorrale osaletakse kas rahvusvahelistel konverentsiturismi messidel ja
workshopi’del, korraldatakse tutvumisreise konverentsiprofessionaalidele või kohtutakse
digikeskkondades ja tehakse digiturundustegevusi. Anname konverentsiturismile uue
vaatenurga ning töötame välja keskkonnasõbralike konverentside korraldamise põhimõtted ja
toetamise meetmed. Keskkonnasõbralike konverentside poole liikumist saab alustada läbi
teadlikkuse tõstmise (kommunikatsioon läbi näidete ja rahvusvaheliste parimate praktikate),
keskkonnasõbralike konverentside korraldamise põhimõtete väljatöötamine ja motiveerimise
(linna toetus keskkonnasõbralikele rohelistele, jätkusuutlikku turismimajandust toetavatele
konverentsidele, keskkonnasõbralike lahenduste, konverentsiturismi teenusepakkujate
esiletoomine turunduses jmt). Leitakse võimalus Tallinna konverentsiürituste statistika
kogumise keskkonna meetings.ee edasiarenduse välisrahastuseks.
Tööjõukulud on 2000 €, sellest töötasud 1490 €, on kavandatud ajutise lepingulise töötaja
töötasuks, mis on seotud statistika kogumise ja mooduli haldamise ning arendamisega.
Majandamiskulud 47 000 €, sh
 osalemine rahvusvahelistel konverentsiturismi B2B
turundusüritustel Euroopas Tallinna kui
konverentsiturismisihtkoha tutvustamiseks (juhul kui
turundusüritusi ei toimu, siis osaletakse kohtumistel digikanalite
kaudu, tehakse suuremas mahus digiturundustegevusi)
 tutvustusreiside korraldamine Tallinnasse rahvusvahelistele
konverentsikorraldajatele koos ettevõtjatega
 keskkonnasõbralike konverentside põhimõtete väljatöötamine,
teadlikkuse kasvatamine, rahvusvaheline tutvustamine
 digiturundustegevused
Arvnäitajad
Päringutele vastamise ja pakkumistel osalemiste arv
konverentside toimumiseks Tallinnas
Konverentside korraldamise põhimõtete ja toetamise
meetmete väljatöötamine ja tutvustamine

Ühik
tk
korda

2019

38 000
3 000
4 000
2 000
2020

2021

154

100

100

-

-

1
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3.9.2.2

Toode: kultuuriturism

210 000

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
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.
1. jaanuariks tuuakse turule uus Tallinn Card’i pakett.
Majandamiskulud 210 000 €, sh
 Turundustegevused Tallinna kui kultuuriturismisihtkoha tutvustamiseks,
sh Tallinn Card’i turundusmaterjalid ja reklaam
 Tallinn Card´i partneritele makstavad summad
Arvnäitajad
Müüdud linnapileteid (Tallinn Card)*
Tallinn Card´iga registreeritud muuseumide ja
vaatamisväärsuste külastused
Klientide rahulolu Tallinn Card’iga
(tagasisideküsitluse põhjal)

Ühik
ööpäev

2019
23 857

2020
4 690

122 640
87 360
2021
4 750

korda
127 966
12 300
20 500
keskmine
hinne 5pallisüsteemis
4,65
4,5
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

299 000

Toote üldeesmärk
Toote üldeesmärgiks on Tallinna kui atraktiivse turismikoha imago hoidmine ja turismikoha
sihipärane tutvustamine.
Tegevuse kirjeldus
Ülemaailmne pandeemia Covid-19 ei ole seni märkimisväärselt mõjutanud inimeste soovi
reisida. Küll aga on reisimine vähemalt mõneks ajaks muutunud keerulisemaks ja sihtkohad
raskemini kättesaadavaks. Reisitakse vähem, kuid see-eest võetakse sihtkoha jaoks rohkem
aega ning ka oodatakse oma reisist enamat. Reisija jaoks on sihtkoha valikul muutunud
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olulisteks märksõnadeks turvalisus ja hügieen. Jälgitakse nii seda, milline on riigi kuvand
kriisiga toimetulemisel kui ka seda, milliseid samme tegelikkuses kohapeal ette on võetud
hügieeni ja turvalisuse tagamiseks. Otsitakse sihtkohti, mis pole nii tuntud ja kus on vähem
külastajaid. Välditakse suurtes gruppides liikumist. Sihtkohtadel on oluline jätkata järjekindla
turismiturunduskommunikatsiooniga, hoida end potentsiaalsete külastajate jaoks jätkuvalt
pildil ning anda rohkelt ideid Tallinnas pikema puhkuse veetmiseks neile, kel siiski on soovi ja
võimalust siia ka keerulistel aegadel reisida.
Jätkatakse kommunikatsioonitegevustega sotsiaalmeedias eesmärgiga hoida Tallinn
reisiunistuste nimekirjas. Vajalik on pidevalt uue ja värske sisu (tekstid, fotod, videod) tootmine
nii sotsiaalmeediakanalitesse kui visittallinn.ee veebilehele ning turismisektori
müügiedendustegevuste jaoks. Olemasolevad meediakontakte hoitakse kursis Tallinnas
toimuvaga ja jagatakse sisu. Korraldatakse mõjutajareise. Optimeeritakse visittallinn.ee viies
keeles lehe leitavus otsingumootorites veelgi paremini kättesaadavamaks. Viiakse läbi
digitaalseid turismisihtkoha turunduskampaaniaid sihtturgudel, kus see on võimalik ja mõistlik.
Toodetakse turundusvahendeid, mille abil on digikanalites võimalik inspireerivalt Tallinna
tutvustada. Kaardistatakse, milliseid turismiinfosüsteemi andmeid ja sihtkohta tutvustavaid
digitaalseid vahendeid peetakse vajalikuks kasutada reaalajas erinevate teenusepakkujate
rakendustes (nt hotellide äpid) ja otsitakse võimalusi andmevoogude edastamiseks. Tehakse
eeltööd VisitTallinn/TallinnCard mobiilirakenduse arendamiseks eesmärgiga muuta Tallinn
külastamine lihtsamaks ja mitmekülgsemaks.
Majandamiskulud 299 000 €, sh
 digiturundustegevused, sh sihtkohta tutvustavad tegevused sotsiaalmeedias,
digiturunduskampaaniad, reklaamid, mõjutajareisid
 rahvusvahelised pressireisid (ajakirjanikud sotsiaalmeedia)
 sisuloome (tekstid, tõlked, fotod, videod) erinevatesse VisitTallinn
kanalitesse)
 rahvusvahelised turundusüritused
 trükised
Arvnäitajad
Pressi- ja mõjutajareiside tulemusel ilmunud
kajastuste levi
Visittallinn.ee lehe külastajate rahulolu lehega

VisitTallinn sotsiaalmeediakanalite jälgijate arv
VisitTallinn sotsiaalmeediakanalite postituste levi

3.9.2.4

Toode: turismiinfoteenused

127 000
25 000
70 000
50 000
27 000

Ühik

2019

2020

2021

tk
keskmine
hinne 10pallisüsteemis
tk
tk

34 000 000

420 000

20 000 000

8,8
135 000
27 000 000

7
157 000
420 000

9
190 000
34 000 000

54 000

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 Turismiinfokeskus on külastajatele avatud 363 päeva aastas. Turismiinfokeskuse
töötajad jagavad Tallinna turismiinfot keskuses kohapeal, online-chati kaudu, telefoni ja kirja
teel, sotsiaalmeediakanalites. Turismiinfokeskuses kogutakse, süstematiseeritakse ja
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aktualiseeritakse turismiinfot, mis on aluseks turundus- ja tootearendustrükistele ning Tallinna
turismiveebile www.visittallinn.ee.
Tallinna Turismiinfokeskuses osutatakse külastajatele lisaks info jagamisele ka järgmisi
teenuseid: Tallinn Card’i müük, giiditeenuste vahendamine. Turismiettevõtjatele üüritakse
reklaammaterjalide eksponeerimispindu eesmärgiga hõlbustada turisti jõudmist vajaliku
teenuseni ning anda partneritele võimalus kvaliteetsete ja atraktiivsete turismitoodete
tutvustamiseks. Teenuste osutamine ning reklaammaterjalide eksponeerimine on külastajatele
lisaväärtuseks ning suurendab samas ka linna omatulusid.
2021. aastal on planeeritud koostöös partneritega võimalusel katsetada videoteenindust
pakkumaks linna külastajatele personaalset teenindust linna väravates ekraanide ja kaamerate
abil ning personaalsete digivahendite kaudu kohtadest, kus inimesed asuvad (enne reisi,
sihtkohas hotellides vmt). Kui turismivood suurenevad, siis jagatakse suvekuudel turismiinfot
mobiilselt kohtades, kus seda enim vajatakse.
Tööjõukuludeks kavandatakse 9 000 €, sellest ajutiste lepinguliste töötajate töötasu 6730 €.
Ajutisteks lepingulisteks töötajateks on ajutine tööjõud perioodidel, mil turismiinfokeskuse
külastusnumbrid kasvavad.
Majandamiskulud 45 000 €, sh
 turismiinfokeskuse halduskulud
40 500
 giidivahendusteenuse käigus giididele väljamakstav summa
4 500
Arvnäitajad
Turismiinfokeskuse külastajate arv aastas
Klientide rahulolu turismiinfokeskuse teenindusega

Ühik
isik
keskmine
hinne 5pallisüsteemis

2019
318 678

2020
55 000

2021
90 000

4,6

4,6

4,7

3.9.2.5
Toode: turismiinfrastruktuuri ja teenuste kvaliteedi
arendus

20 000

Toote üldeesmärk
Tallinna turismi tasakaalustatud ja jätkusuutlik arendamine.
Tegevuse kirjeldus
Sihtkohtadelt oodatakse üha enam jätkusuutlikke arendustegevusi, et hästi ja turvaliselt
tunneksid end ühtviisi nii linna külaline kui kohalik. Koostöö avaliku ja erasektori vahel on
muutunud olulisemaks kui kunagi varem. Sihtkohtade turismiorganisatsioonidel soovitatakse
veelgi enam võtta turismisektorit mobiliseeriv ja ühendav roll, jagada teadmisi, toetada
koolitusi.
2021. aastal töötatakse välja Tallinna tasakaalustatud ja jätkusuutlik turismiprogramm ning
tutvustakse seda kohalikule turismisektorile. Kohalikule turismisektorile tutvustatakse ka
ligipääsetava turismi põhimõtteid ja antakse soovitusi teenuste ja toodete kohaldamiseks
vastavate põhimõtetega. Analüüsitakse võimalusi ja tehakse eeltööd võimaliku hooajalise
shuttle-bussi liini käivitamiseks sadama ja vanalinna vahel (vanalinna ümber) aastal 2023.
Koostöös kruiisituristidele linnaekskursioone korraldavate ettevõtjatega leitakse lahendused
vanalinna ekskursioonide algusaegade ja –kohtade hajutamiseks aastaks 2023. Koostöös EASiga teostatakse e-akadeemias giididele ja teistele turismiteenindajatele Tallinna linna tutvustava
mooduli sisuarendus. Tehakse ettevalmistused jätkusuutliku turismisihtkoha märgise
taotlemiseks. Koostöös Eesti Kunstiakadeemiaga otsitakse võimalusi linna viida- ja
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infokandjate süsteemi ühtlustamise lähteülesande koostamiseks ja ringmajandusepõhimõtetest
lähtuvate linna meenete disainimiseks.
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 20 000 €, sh
 tasakaalustatud ja jätkusuutlik turismiprogramm, koostööprojektid;
tasakaalustatud ja jätkusuutlike turismi arendamise põhimõtete
tutvustamine turismisektorile
 osalemine rahvusvaheliste organisatsioonide töös: European Cities
Marketing, Cruise Baltic, World Tourism Cities Federation (sh
liikmemaksud, koostööprojektid ja osalemine organisatsiooni töös)
Arvnäitajad
Tasakaalustatud turismiarendusprogrammi väljatöötamine
Tasakaalustatud turismiarendusprogrammi käivitatud
projektid
Turismisektori teadlikkus tasakaalustatud
turismiarendusprogrammist

3.9.2.6

Toode: statistika ja uuringud

Ühik
tk
tk
%
küsitlusele
vastanutest

2019

2020

1 000
19 000
2021

-

-

1

-

-

3

-

-

70

49 000

Toote üldeesmärk
Toote eesmärgiks tagada Tallinna turismivaldkonna planeerimiseks ja hindamiseks vajalikud
kvaliteetsed andmed ning informeerida Tallinna turismi sihtgruppe linna turismiarengutest.
Tegevuse kirjeldus
Ülemaailmse pandeemia Covid-19 aegses ja järgses olukorras peavad sihtkohad arvestama
pidevalt muutuvate oludega ning olema valmis kiirelt ja paindlikult neile reageerima. Sihtkoha
arendus- ja turundustegevuste elluviimiseks on vajalik omada usaldusväärseid andmeid.
Tagamaks andmepõhine turismiarendus ja sihtkoha turundus koondatakse ja
süstematiseeritakse
olulised
andmed,
vajadusel
korraldatakse
turismiuuringud.
Turismiturundustegevuste planeerimisel ja teostamisel hakatakse kasutama suurandmeid, et
omada ülevaadet linna kuvandist reisisihtkohana, õppida paremini tundma Tallinna külastajat
ja tema reisikäitumist erinevates reisietappides. Kohalikke huvigruppe informeeritakse linna
turismiarengutest. Võtmeteguriks on andmete lihtne ja arusaadav visualiseerimine. Koostatakse
Tallinna turismi ülevaateid, uudiseid, tehakse ettekandeid, vastatakse infopäringutele.
Turismistatistikat ja –uuringute tulemusi kasutavad Tallinna linnajuhid, ametite töötajad,
ettevõtjad, muuseumid ja atraktsioonid, turismisektori koostööorganisatsioonid (EHRL, ETFL,
EKB jt), meedia, ülikoolid, uuringu- ja konsultatsioonifirmad ning teised valdkonnast huvitatud
inimesed.
Majandamiskulud 49 000 €, sh
 Tallinna turismi juhtimislaua arendused
 Tallinna väliskülastajate statistika (mobiilpositsioneerimine) andmete ost

10 000
16 000
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statistikaandmete ost. Turismistatistikat ning –analüüse puudutavatel
seminaridel ja töötubades osalemine, Statistikaameti majutusstatistika
töötlus Tallinna turismi juhtimislaua jaoks
AirBnb Tallinna andmestiku ost (aasta)
konverentside mõju hindamise kalkulaatori ost
globaalse meedia ja sotsiaalmeedia monitooringu platvormi kasutus

Arvnäitajad

Ühik

Turismistatistika on esitatud digitaalselt selgelt ja
kasutajasõbralikult
Avaldatud andmed ja ülevaated on kvaliteetsed ja
usaldusväärsed

2019

teostatud
teostatud

2020

1 500
4 000
2 700
14 800

2021

-

-

-

-

-

-

3.9.3 Tarbija- ja hinnapoliitika
3.9.3.1

Toode: tarbijakaitse

9 544

Toote üldeesmärk
Toote eesmärgiks on tarbija informeerituse suurendamine ja tema teadmiste süvendamine oma
huvide kaitsel ja kauplejate teavitamine nende kohustustest tarbijakaebuste lahendamisel.
Tegevuse kirjeldus
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, mida oleme korraldanud
aastast 2009, seega kaheteistkümnendat aastat järjest tähistamaks ülemaailmset tarbijaõiguste
päeva. Seoses COVID-19 viiruse levikuohuga ja selle tõkestamise vajadusega on Tallinna linn
tühistanud suuremad avalikud üritused, sh ka Eesti Rahvusraamatukogus 31. märtsil 2020
toimuma pidanud XII Tallinna tarbijaõiguste päeva. Tänu osavõtjate soovile ning positiivsele
tagasisidele jätkame tasuta infopäeva korraldamist ka 2021. aastal.
Toote 2021. aasta eelarveks planeerime 9 544 €, sellest töötasudeks 660 € Tarbijaõiguste päeva
esinejate tasustamiseks.
Majandamiskulud 9 544 €, sh
 trükiste ja infomaterjali koostamine ja kujundus
 tarbijaõiguste päev märtsikuus
 personalikulud
Arvnäitajad
Korraldatud tarbijainfopäevade arv
Tarbijainfopäevast osavõtjate arv

3.9.4 Väikeettevõtluse toetamine
KOKKU, sh
 praktikajuhendaja toetus
 messitoetus
 välismessitoetus
 väikeettevõtja digilahenduste toetus

Ühik
tk
isik

1 021
7 640
883
2019

2020

2021

1

1

1

350

350

350

250 800
250 800
35 000
60 000
60 000
95 800
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Praktikajuhendaja toetus

35 000

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

2019

2020
40
40

2021
40
40

Messitoetus

35
35
60 000

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) ning videomaterjali tootmiskulud. 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

2019
180

2020
130

2021
100

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.


Välismessi toetus

60 000

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, kes on tegutsenud vähemalt
ühe majandusaasta ning kelle viimase majandusaasta käive jääb vahemikku 20 000 kuni
40 000 €. Toetuse ülemmäär ühe taotleja kohta kalendriaastas on 8 000 € ning toetust antakse
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kuni 80% ulatuses tegelikult tehtud abikõlblikest kuludest. Taotleja võib saada toetust mitte
rohkem kui kahel messil osalemiseks kalendriaasta jooksul.
Arvnäitajad
Toetatud ettevõtete arv

Ühik
tk

2019

2020
20

2021
25

25

Toetuse taotlemise aluseks on Tallinna Linnavolikogu 21. märtsi 2019 määrus nr 6
Väikeettevõtja välismessitoetuse andmise kord.


Väikeettevõtja digilahenduste toetus

95 800

Väikeettevõtja digilahenduste toetuse eesmärgiks on suurendada kasvuambitsiooniga Tallinna
tootvate ja teenust osutavate mikro- ja väikeettevõtjate äritegevuse efektiivsust ja
konkurentsivõime kestvat kasvu ning ettevõtte loodavat lisandväärtust digilahenduste
kasutuselevõtu kaudu. Digilahenduseks võib olla uus soetatav tarkvaralitsents, tarkvarateenuse
(SaaS) eest kuupõhine tasumine kuni 12 kuu jooksul, ettevõtte enda vajadustele vastava
individuaalse digilahenduse arenduskulud ja/või ühekordsed seadistus- ja koolituskulud.
Toetust ei anta taotleja põhifunktsioone toetava tarkvara ja kontoritarkvara (raamatupidamis-,
tekstitöötlus-, tabelarvutus-, kujundus- ja fototöötlus- ning esitlusprogrammide) soetamiseks.
Toetuse suurus on kuni 6 000 € aastas taotleja kohta ja omafinantseering vähemalt 30%
abikõlblikest kulutustest. Toetust saab taotleda Tallinnasse registreeritud äriühing, kes on
tegutsenud vähemalt ühe majandusaasta ning esitanud äriregistrile vähemalt ühe majandusaasta
aruande. Taotleja viimase avaldatud 12 kuu käive peab jääma vahemikku 20 000 – 400 000 €
ning ettevõttes peab olema vähemalt 1 täisajaga töökoht viimase kuue kuu jooksul.
Arvnäitajad
Toetatud ettevõtete arv

Ühik
tk

2019

2020
0

3.9.5 Ettevõtluse ja turismiga seotud mittetulundustegevuse
toetamine
KOKKU, sh
 Tallinna Giidide Ühing
 Mittetulundusühing Tallinn Restaurant Week
 Mittetulundusühing Eesti Konverentsibüroo
 Sihtasutus Tallinna Teaduspark TEHNOPOL
 Mittetulundusühing Integratsiooni Ühiskondlik Algatuskeskus
 Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit
 Muud ettevõtlusalased projektid


Tallinna Giidide Ühing



Mittetulundusühing Tallinn Restaurant Week

2021
10

30

183 570

183 570
5 000
18 000
20 570
85 000
10 000
15 000
30 000
5 000

Tallinna Giidide Ühing on mittetulundusühing, mis loodi 1992. aastal eesmärgiga tagada
Tallinnas tegutsevate giidide kõrge professionaalne tase ja külalistele pakutava giiditeenuse hea
kvaliteet. Ühingusse saavad kuuluda ainult atesteerimiseksami sooritanud giidid, kelle jaoks on
oluline pidev erialane enesetäiendamine ning kes võtavad vastutuse Tallinna maine hoidmisel
ja kujundamisel. Alates 2021. aastast võtab Tallinna Giidide Ühing Tallinna Ettevõtlusametilt
üle Tallinna giidide atesteerimise korraldamise. Linn toetab MTÜ Tallinna Giidide Ühing
tegevust 2021. aastal 5 000 €.
18 000
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2011. aastal alguse saanud ja viimati ligi 70 restorani osalusel toimunud Tallinna Restoranide
Nädala eesmärgiks on elavdada kohalikku restorani- ja toidukultuuri ning seeläbi reklaamida
Tallinna kui maitseelamusterohket 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.
2021. aastal toetatakse MTÜ-d Tallinn Restaurant Week tegevust 18 000 €.


Mittetulundusühing Eesti Konverentsibüroo



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.
2021. aastal toetatakse MTÜ-d Eesti Konverentsibüroo 20 570 €, sellest 4 790 € on ette nähtud
iga-aastase liikmemaksu tasumiseks.
85 000

2021. aastal toetatakse SA-d Tallinna Teaduspark TEHNOPOL 85 000 €, sellest 35 000 € on
Targa linna lahenduste testkeskkonna 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.


Mittetulundusühing Integratsiooni Ühiskondlik Algatuskeskus

10 000

MTÜ Integratsiooni Ühiskondlik Algatuskeskus toetuseks on planeeritud 10 000 eurot. MTÜ
on olnud Tallinna linna pikaajaline ja kindel koostööpartner. Ühendus on rohkem kui
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
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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. Tegevuste toetamise vajadus
on kasvanud seoses töötute arvu kasvuga 2020. aasta pandeemia järgselt.


Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit

15 000

MTÜ Eesti 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 turuletoomine 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.


Muud ettevõtlusalased projektid

30 000

Muude ettevõtlusalaste projektide toetamiseks on planeeritud 2021. aastal 30 000 €. Toetused
eraldatakse lähtudes Tallinna linna mittetulundustegevuse toetuse andmise korrale.

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 neile soodsate
starditingimuste loomine, ettevõtlusriskide vähendamine ja konkurentsivõime tõstmine
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.
Tallinna Linnavolikogu kinnitas 11. juunil 2020 sihtasutuse uue põhikirja. Uus põhikiri
reguleerib sihtasutuse osutatavaid inkubatsiooni- ja loomemajanduse arenduskeskuse teenuseid
kui üldist majandushuvi pakkuvat teenust. Tallinna linna tegevustoetust käsitletakse kui hüvitist
sihtasutuse poolt üldist majandushuvi pakkuva teenuse osutamise eest.
Tegevustoetuse suuruseks 2021. aastal on kavandatud 635 000 €.

3.9.9 Toetus Sihtasutusele EXPO 2020 Dubai Eesti Esindus

30 000

Maailmanäitust EXPO korraldatakse iga viie aasta järel. 2020. aasta oktoobris Araabia
Ühendemiraatides uksed avama pidanud Dubai EXPO lükkub pandeemiast tingituna aasta
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võrra edasi, toimudes 1. oktoobrist 2021 kuni 31. märtsini 2022. Näitusel osaleb 192 riiki. Eesti
läheb Dubai maailmanäitusele esimest korda ajaloos riigi ja ettevõtete koostöös, näitusel
osalemist korraldab ettevõtete konsortsiumi poolt asutatud Sihtasutus EXPO 2020 Dubai Eesti
Esindus. Seekordse EXPO põhirõhk on globaalsel äril, mis on Eesti, sh Tallinna, ettevõtetele
heaks võimaluseks kinnitada kanda Pärsia lahe piirkonna kiiresti areneval tehnoloogiaturul. Just
Araabia Ühendemiraadid on üks kolmest riigist Saksamaa ja Hiina kõrval, milles nähakse
kasutamata potentsiaali ekspordi fookusriigina. Eesti ettevõtted ei ole veel märkimisväärses
mahus oma tooteid ja teenuseid Pärsia lahe piirkonda eksportinud, huvi on olemas nii, ITvaldkonnas, kaitse- ja toidutööstusel, aga ka rõiva-, mööbli- ja kosmeetikatootjatel ning
logistikafirmadel. Tallinna linnale on tehtud ettepanek liituda lihtpartnerina osalustasuga
30 000 €. Kokkulepe annab võimaluse saada koht ekspositsioonis ning äri- ja
kultuuriprogrammis, tutvustades Tallinna linna ettevõtluskeskkonda, nutikat rohelist linna ja
turismi sihtpaika teistele riikidele ning omavalitsustele. Külastajaid oodatakse
maailmanäitusele 25 miljonit, sellest 2/3 väljastpoolt Araabia Ühendemiraate. See on heaks
võimaluseks investeerida pealinnaregiooni ning kohalike ettevõtete rahvusvahelise
konkurentsivõime kasvu mitte ainult Pärsia lahe riikide, vaid kõigi osalevate riikide seas.
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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.
Linnamajanduse valdkonna olulisemad arengueesmärgid 2021. 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.
2021. 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;
 Linna haldushoonete ajakohastamine ja efektiivne haldamine.
Linnamajanduse valdkond hõlmab tootegruppe ja muid eelarvepositsioone Linnavaraameti,
Strateegiakeskuse ning linnaosavalitsuste haldusalades.

3.10.1 Elamumajandus
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3.10.1.1

Toode: elamute majandamine

3 578 140

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.
Mõõdik
Elamute arv

Arvnäitajad
Eluruumide arv
Eluruumide pind

Ühik
tk

2019
34

2020
35

2021
35

Ühik
tk
m²

2019
2 555
87 050

2020
2 635
89 920

2021
2 635
89 920
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3.10.1.2

Linnavaraamet

3 587 128

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

50 000

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

11 815 300
400 000

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 50 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 2020. aastal on 7,62 €/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

8 782 200

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 2020. aastal on 11,34 €/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

70 000

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. 2021. aastal kavandatakse
lammutada Pirita Kose lasteaia vana hoone aadressil Kose tee 58/1, Põhja pst 35 (Kultuurikatla)
ning Paljassaare tee 40 ja 42 asuvad laohooned.
Linnale kuuluvate kinnistute hooldamine

31 000

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

3 000

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.
Tegevustoetus elamumajanduse MTÜdele

33 100
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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)1

18 000

Korteriühistute koolitustoetus

18 000

Eelarvepositsiooni eesmärk on korteriühistute toetamine korteriühistute tegevjuhtide
kvalifikatsiooni tõstmisel. Kavas on kehtestada uus korteriühistutele toetuste andmise kord, kus
nähakse uuesti ette koolitustoetuse maksmine kuni 130 € kalendriaasta jooksul korteriühistu
kohta. 2021. aastaks on kavandatud korteriühistutele koolitustoetuse maksmine
ca 140 koolitusel osalemise toetamiseks.
3.10.1.6
Projekt "Korteriühistute
kompetentsikeskus"

132 000

Eelarvepositsiooni eesmärk on korteriühistute kompetentsikeskuse tegevuse arendamine.
Projekti käigus toimub korteriühistute juhatuse liikmete ja korteriomanike haldussuutlikkuse
tõstmine. Planeeritud on nõustamise ja arenguseminaride läbiviimine 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
 Kesklinn
 Kristiine
 Lasnamäe
 Mustamäe
 Nõmme
 Põhja-Tallinn

393 294
393 294
51 500
47 500
29 850
76 500
44 200
1 905
141 839

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.

1

eluruumide üürile
mitteomavatele ja
on ette nähtud
ja väikeelamute

Toetused korteriühistutele on ette nähtud ka heakorra valdkonnas.
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3.10.2 Kaubandus
3.10.2.1

Toode: Tallinna Turud

661 095

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 ja Mustamäe turud ning Kalaturg. Asutuse
tegevusvaldkond ja ülesanded on Tallinna munitsipaalturgude ja Tallinnas aadressil Viru tn 26
asuva hoone haldamine ja arendamine ning Punane tn 48a kinnistu haldamine. Punane tn 48a
kinnistul paiknes linnapood LIPO, mis suleti 2020. aasta aprillis. Tänaseks on Punane tn 48a
asuvad A, B ja C hooned välja renditud Eesti-Hollandi Heategevusfondi SA-le.
Olulisemad üritused, mida soovitakse 2021. aastal Tallinna turgudel korraldada on
kalafestivalid Kalaturul ning suvekontserdid Nõmme ja Mustamäe turgudel. 2021. aastal on
kavas esmakordselt läbi viia kontsert Viru tn 26 kioskite katusealal ning perepäevad Nõmme ja
Mustamäe turgudel.
Tallinna Turgude isikkoosseisu on kavandatud kokku 10 töökohta (juhataja, finantsspetsialist,
peaspetsialist, haldusspetsialist, juhiabi, haldur, 1 spetsialist, 3 koristajat). Linnapoe 6 töökohta
koondati 2020. aasta aprillis.
Mõõdik
Tallinna turgude sihtgrupp Tallinna elanike arvust

Ühik
%

2019
75

2020
75

2021
75

Arvnäitajad
Tallinna turgude välilettide väljarentimine
Tallinna turgude rendipindade väljarentimine
Tallinna turgudel läbiviidavate ürituste arv

Ühik
%
%
tk

2019

2020

2021

90
81
10

90
84
15

90
90
16

3.10.3 Saunateenuse korraldamine
3.10.3.1

Saunateenuse korraldamine (Raua Saun)

360 000

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 elanikele,
keda suunatakse sotsiaalhoolekande osakonna poolt.
Saun on 50-kohaline, millest 20 kohta naistele ja 30 meestele, lisaks on 6 tunnisauna. Hoones
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)

208 000
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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)

123 511

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

495 000

Eelarvepositsiooni eesmärk on linnale kuuluva Tallinna Linnahalli hooldamine ja säilimise
tagamine. Tegemist on aktsiaseltsi tegevustoetusega. Kuna linna äriühingus linna osalemise
korraldamine on ettevõtlusteenistuse pädevuses, siis viiakse alates 01.01.2021
eelarvepositsioon „Toetus Tallinna Linnahalli Aktsiaseltsile“ koos vahenditega summas
495 000 € Tallinna Linnavaraameti haldusalast Tallinna Strateegiakeskuse haldusalasse.
3.10.4.2

Äriruumide majandamine

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

4 321 609
4 321 609
3 209 404
112 200
440 500
6 000
75 500
29 940
75 000
22 065
351 000

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 2021. 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.
2021. 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

86 000 000

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 osutava Tallinna
Linnatranspordi Aktsiaseltsi tuluks. Kuna piletitulu enam linna tuludes ei kajastu, on
2021. 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

2019
32 750
143,2

2020
34 195
66,1

2021
35 556
143,2

Ühik
aasta
aasta
aasta

2019
9,5
13,2
16,3

2020
9,5
13,2
15,2

2021
7,8
13,2
15,2

1 297 700

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

2019
2 716
2 097
619
2 365

2020
1 467
1 387
80
2 400

2021
2 700
2 700
0
2400

Ühik
mln tk

2019
143,2

2020
66,1

2021
143,2

3.11.2 Liikluskorraldus
3.11.2.1
Toode: liikluskorraldusvahendid ja
teekattemärgistus

2 613 900

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;
 ühistranspordipeatuste markeerimistööde teostamine.
Mõõdik
Hooldatavate liikluskorraldusvahendite arv
Uuendatava teekattemärgistuse pindala
Ühistranspordipeatuste märgistuse pindala

Arvnäitajad
Liikluskorraldusvahendite koguarv

Ühik
tk
m²
m²

2019
38 931
39 860

2020
34 000
42 100

2021
36 100
100 000
4 225

Ühik
tk

2019
34 000

2020
35 600

2021
36 100

3.11.3 Parkimiskorraldus
3.11.3.1

Toode: tasuline parkimine

1 038 787

Toote üldeesmärk
Avaliku tasulise parkimisala optimaalne kasutamine.
Tegevuse kirjeldus
197

Toote sisuks on Tallinna linna avaliku tasulise parkimise alal parkimise korraldamine, sh
parkimiskontroll. Toode hõlmab järgmisi tegevusi:
 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

1 759 089

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

715 235
322 000

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.
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3.11.5.2
hooldus

Ühistranspordi ootepaviljonide
192 000

Eelarvepositsiooni eesmärk on suurendada ühistranspordi kasutamise mugavust. Kokku on
Tallinnas 1083 ühissõidukipeatust, millest 867 on varustatud ootekodadega. Peatustesse
paigaldatud 922 ootekojast 312 on Tallinna linna halduses, 610 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

155 235

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
01.06.2021 ja 01.09.2021. Aastas vahetatakse välja ka ca 220 hävinud sõiduplaanide alust.

3.11.6 Muud linnatranspordi kulud
3.11.6.1

Liinivedu laevaga

265 020
254 320

Eelarvepositsiooni eesmärk on tagada suvekuudel regulaarne laevaliiklus Tallinn-Aegna liinil.
2021. aastal planeeritakse teostada 272 reisi. Eelarvepositsioon hõlmab kõiki kulutusi, mis
tehakse seoses veoga Tallinn-Aegna-Tallinn liinil. Laevaliini operaatorile makstav tasu
sisaldab lisaks reiside teostamise kuludele ka laeva hoiutasu navigatsiooniperioodi välisel ajal.
3.11.6.2

Sadamate haldus

10 700

Eelarvepositsiooni eesmärk on tagada linnale kuuluvate sadamate hooldus ja sadamakapteni
teenuse olemasolu. Suvekuudel toimub regulaarne laevaliiklus Tallinn-Aegna-Tallinn liinil ja
selle tagamiseks on vaja teha kulutusi Linnahalli merepoolses otsas asuvas Patareisadamas ja
Aegna saare sadamas, kust laev väljub.
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3.11.7 Ühistranspordi uuringud ja projektid
3.11.7.1

Liikluskorralduse uuringud

255 000
55 000

Liikluskorralduse uuringute läbiviimise eesmärk on anda liikluskorralduslike meetmete
rakendamiseks vajalikku informatsiooni. Vahendid on ette nähtud liikluskorralduse uuringute
läbiviimiseks. 2021. aastal on kavas iga-aastane Tallinna Tehnikaülikooli rakendusuuring
liiklusvoogude muutumise kohta. Lisaks pööratakse senisest oluliselt enam rõhku
liiklusõnnetuste ennetamise alasele tegevusele, milleks on tarvilik välja töötada spetsiifilisi
liikluskorralduse skeeme ja –lahendusi ning läbi viia liiklusalast teavitustööd.
3.11.7.2

Liiklussimulatsioonimudel

190 000

Tallinna linna 2020. aasta eelarve eelnõu menetlemise käigus volikogus nähti Tallinna
Transpordiametile ette liiklussimulatsiooni väljatöötamiseks 200 000 €. Ekspertide hinnangul
on liiklussimulatsiooni mudeli tarkvara loomise maksumus vähemalt 500 000 €. Seepärast
planeeritakse 2021. aasta eelarvesse veel 190 000 € eesmärgiga jätkata 2020. aastal alustatud
töid liiklussimulatsiooni loomiseks. Samuti on 2021. aastal vaja tellida uuringuid ja uuendada
sisendandmeid.
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)

421 666

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
Last Miles" (ü)

67 000

Tallinna linn osaleb lihtpartnerina Euroopa Liidu Läänemere piirkonna riikidevahelise koostöö
programmi projektis „Välisrahastusega projekt „SOHJOA Last Miles". Tegemist on “SOHJOA
– keskkonnasõbralikule ja isesõitvale viimase miili ühistranspordile üleminek Läänemere
regioonis" jätkuprojektiga. 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
üldeesmärgiks on edendada ühistranspordi ahela osatähtsust eriti linnatranspordi jaoks,
sealhulgas automaatsete elektriliste väikebusside kasutuselevõtmiseks, esimese/viimase miili
reiside jaoks. Projekti konkreetsem eesmärk on panna kontrollitud keskkonnas, näiteks Tallinna
Loomaaia territooriumil, sõitma ilma juhita robobuss. Projekti Tallinna osa maksumus on
74 000 €, millest 85% kaetakse välistoetuse arvelt.
Projekti kestus on 01.10.2020–01.11.2021.
3.11.8.3
(ü)

Välisrahastusega projekt „SUMBA+“
59 238

Tallinna linn osaleb lihtpartnerina Euroopa Liidu Läänemere piirkonna riikidevahelise koostöö
programmi projektis „SUMBA+“. Tegemist on „SUMBA – jätkusuutlik linnaliikuvus ja
pendelränne Läänemere linnades“ jätkuprojektiga. 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, 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 65 238 €,
millest 85% kaetakse välistoetuse arvelt.
Projekti kestus on 01.10.2020–01.11.2021.
3.11.8.4
(ü)

Välisrahastusega projekt „Park4SUMP“
18 017

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)

96 222

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.
3.11.8.6
Välisrahastusega projekt „CitySCAPE
– linnasisene küberturvaline multimodaalne
transpordi ökosüsteem" (ü)

87 208

Tallinna linn osaleb lihtpartnerina Euroopa Liidu Horisont 2020 programmi projektis
„CitySCAPE - linnasisene küberturvaline multimodaalne transpordi ökosüsteem". Projekti viib
ellu 15-liikmeline konsortsium, mille juhtpartner on Institute Of Communication And
Computer Systems (Itaalia). Projekti eesmärgiks on uurida ja testida linnade multimodaalse
transpordi küberturvalisust. Testitakse Tallinna ja Genova näitel missuguseid rünnakuid on
võimelised need süsteemid taluma ning auditeerimisel tuuakse välja kitsaskohad. Projektis
töötatakse välja tegevuste pakett, et edaspidi oleks võimalik küberturvalisuse auditeerimist
rakendada ka teistesse Euroopa linnadesse. Projekti Tallinna osa maksumus on 261 625 €,
millest 100% kaetakse välistoetuse arvelt.
Projekti kestus on 01.09.2020 – 31.08.2023.
3.11.8.7
Välisrahastusega projekt „AI4Cities –
linnade üleminek süsinikuneutraalsusele
tehisintellekti abil“ (ü)

573 850

Tallinna Linnavolikogu 26.03.2020 otsuse „Osalemine Horizon2020 programmi välisprojektis
"AI4Cities - linnade üleminek süsinikuneutraalsusele tehisintellekti abil"“ kohaselt osaleb linn
uues välisprojektis lihtpartnerina. Projekti viib läbi Tallinna Strateegiakeskuse välisprojektide
kompetentsikeskus.
Projekti eesmärgiks on toetada linnade üleminekut süsinikuneutraalsusele, kasutades
tehisintellekti ja sellega seotud digitaalseid tehnoloogiaid, et vähendada linnade
kasvuhoonegaaside heitkoguseid. Projekt koondab Euroopa juhtivaid linnu selleks, et
kiirendada ja suunata uute läbimurdelahenduste loomist (transpordi ja hoonete CO2-jalajälje
vähendamiseks).
Tallinna projekti eelarve on 929 395 €, millest välistoetus moodustab 90% ehk 836 456 € ja
omafinantseering 10% ehk 92 939 €. 2021. aasta eelarveks on 573 850 €, millest välistoetus
moodustab 516 465 € ja omafinantseering 57 385 €. Projekt näeb ette personalikulu,
2021. aastal moodustab töötasu 22 422 €.
Projekti kestus on 01.01.2020 – 31.12.2023.

3.11.9 Projekt „Koolibuss”
3.11.9.1

Projekt „Koolibuss”

43 737
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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”

18 000

Projekti eesmärgiks on teha ühistranspordi kasutamine autoomanikele mugavamaks ning
seeläbi vähendada autode poolt tipptundidel põhjustatavat liikluskoormust kesklinnas.
Tallinnas on 2020. aastal kuus Pargi ja Reisi (P&R) parklat:
 Jõesuu tee 5 – 84 parkimiskohta;
 Pärnu mnt 150 – 57 parkimiskohta;
 Paldiski mnt 221 – 39 parkimiskohta;
 Narva mnt 120C – 45 parkimiskohta;
 Gonsiori tn – Laagna tee ristmik (Torupilli Selveri juures) –161 parkimiskohta;
 Pärnu mnt 550 – 20 parkimiskohta.
Projekti kulud sisaldavad kulutusi valveteenustele turvalise parkimisteenuse osutamiseks,
tõkkepuude hooldus- ja remondikulusid ning liikluskorraldusvahendite paigaldamiseks Pargi ja
Reisi parklates.
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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

10 707 015

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

Ühik
tuh m²

2019
441

2020
363

2021
453

Ühik
tuh m²
%

2019
12 101
3,7

2020
12 319
3,0

2021
12 319
3,7
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Aastas remonti vajav teerajatiste pindala
Aastas remonti vajav pinnaosa

3.12.1.2

tuh m²
%

363
3,0

370
3,0

Toode: teerajatiste puhastamine (a)

370
3,0

16 192 457

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. Lisaks alustab asutuse koosseisus
2021. aastal tööd linnapuhastusüksus, milleks nähakse ette 18 uut töökohta.
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

2019

2020

2021

92

95

100

2019
15 325
10 662
83
4 580

2020
15 189
11 757
84
3 348

2021
13 868
10 339
86
3 443

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, Tallinna teede
ja tänavate teekatte seisukorra mõõtmist ning andmete registrisse sisestamist, töötlemist,
analüüsi ja tulemuste väljastamist.
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3.12.1.4

Jalakäijate tunnelite hooldus

112 000

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, Juhkentali tunnel ja Ehitajate tee alt läbi minev „suusatajate“ tunnel
– hooldatakse toote teerajatiste puhastamine vahendite arvelt.
3.12.1.5
Erakorraliste lumeolude ja teede
erakorralise puhastuse reserv

500 000

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

7 945 990

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 tänavavalgustuse hooldusteenuse teostamiseks on Tallinna linna, Elektrilevi OÜ
ja Empower AS-i vahel 27.01.2020 sõlmitud käsundusleping nr TKA385 tähtajaga 31.07.2025.
Mõõdik
Nõuetekohaste valgustite osakaal

Arvnäitajad
Valgustite arv

Ühik
%

2019
99,5

2020
100

2021
100

Ühik
tk

2019
58 206

2020
63 920

2021
72 176
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3.12.2.2

Valgusfestivali korraldamine

301 040

Traditsiooniline Kadrioru pargi valgusfestival on laienenud neljapäevaseks 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

Rannad ja
puhkealad

Randade hooldus

Korraldatud
jäätmevedu

Heakorra valdkonna tooted ja tootegrupid
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Heakorra valdkonna põhieesmärk on hooldatud haljasalade ja linnametsade võrgustiku loomine
Tallinnas. Heakorra valdkonna tegevused toetavad Euroopa rohelise pealinna tiitli saavutamise
kriteeriumite täitmist.
2021. 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,
Mustamäel ja Pirital.
Heakorra valdkond hõlmab tootegruppe ja muid eelarvepositsioone Linnavaraameti,
Strateegiakeskuse, Keskkonna- ja Kommunaalameti ning linnaosa valitsuste haldusalades.

3.13.1 Haljastus
3.13.1.1

Toode: haljastute hooldus

5 698 755

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 10. juuni 2020 määrusega nr 14
kinnitatud põhimääruse alusel. Asutuse aadress on A. Weizenbergi tn 26. Kadrioru Pargi
koosseisunimestikus on 2021. aastaks planeeritud 132 töökohta, sh 35 töökohta, mille kulu
kaetakse toote „teerajatiste puhastamine“ vahenditest, 54 töökohta, mille kulu kaetakse toote
„kalmistuteenused“ vahenditest ja 2 töökohta, mille kulu kaetakse eelarvepositsiooni
„valgusfestivali korraldamine“ vahenditest.
Tootes sisaldub ka laste ja noorte lillepeo raames Sõpruse puiesteele ja Laagna teele rajatud
istutusalade hooldus.
Mõõdik
Ametiasutuste hooldamisel olevate haljastute vastavus
õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta
keskmisena

Arvnäitajad
Ametiasutuste hooldamisel olevate haljastute pindala

Ühik

%
Ühik
tuh m²

2019

2020

2021

48

53

55

2019
22 841

2020
22 836

2021
22 459
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2021. aasta eelarve arvandmed täitjate lõikes
Eelarve

Kokku

Kulud kokku

5 698 755

sellest töötasu

Eelarveaasta eesmärk

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)

Keskkonna- ja
Kommunaalamet
715 925

531 927

Kokku

55
Kokku

55
Kokku

22 459

Kadrioru
Park

Haabersti

1 283 745

280 000

1 175 500

505 417

7 010

7 500

Keskkonna- ja
Kommunaalamet

Kadrioru
Park

Haabersti

100

100

42

Keskkonna- ja
Kommunaalamet

Kadrioru
Park

Haabersti

100

100

42

Keskkonna- ja
Kommunaalamet

Kadrioru
Park

Haabersti

2 832

954

3 189

Kesklinn

Kesklinn

100
Kesklinn

100
Kesklinn

737

Kristiine

150 000

Lasnamäe

Mustamäe

490 500

389 480

Nõmme

228 000

Pirita

PõhjaTallinn

439 400

546 205

12 000

Kristiine

46
Kristiine

46
Kristiine

940

Lasnamäe

Mustamäe

24,6

72

Lasnamäe

Mustamäe

24,6

72

Lasnamäe

Mustamäe

6 354

1 413

Nõmme

Pirita

68
Nõmme

41
Pirita

68
Nõmme

2 524

PõhjaTallinn

59,73
PõhjaTallinn

41
Pirita

59,73
PõhjaTallinn

1 981

1 535

211

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 väiksemamahulisi 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)

150 000

Eelarvepositsiooni eesmärk on parandada Tallinna elanike heaolu ja luua isetegemise võimalusi
pakkuvat, rohelist ja uut moodi linnaruumi. Linnapõllumajandus on kogu maailmas tõusev trend.
Paljudel lastel pole enam võimalust vanaema juures maal käia ja näha, kuidas kasvab igapäevane
toit. 2018. aastal alustati linnaloomade projektiga looduskaitsealusel Paljassaare märgalal
eesmärgiga taastada ala liigirikkus. 2019. aasta linnapõllumajanduse tegevussuund oli
linnaaedade rajamine. 2020. aastal kehtestati Keskkonna- ja Kommunaalameti juhataja
käskkirjaga Tallinna linna asutuste õppeaedadele rahaliste vahendite eraldamise kord, mille
alusel toetati 37 linna haridusasutust. 2021. aastal on eesmärgiks arendada edasi nii
olemasolevaid õppeaedu kui ka kaasata võrgustikku uusi linna asutusi (sh kultuurikeskused,
noortekeskused, tervishoiuasutused, muuseumid, sotsiaalkeskused, raamatukogud). Plaanis on
toetada orienteeruvalt 40 linna asutust. Lisaks on kavandatud 10 olemasoleva kogukonnaaia
arendamine ning 4 uue rajamine erinevates linnaosades. Linnaaedade ohutuse tagamiseks
analüüsitakse nii kogukonnaaedade kui ka õppeaedade mulla- ja taimeproove. Samuti on kavas
korraldada regulaarseid linnaaianduse teemaga haakuvaid avatud seminare, töötubasid ja
infopäevi ning anda välja infomaterjali.

3.13.2 Kalmistud
3.13.2.1

Toode: kalmistuteenused

1 744 282

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.
Toodet täidab Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti hallatav asutus Kadrioru Park, kes
tegutseb Tallinna Linnavalitsuse 10. juuni 2020 määrusega nr 14 kinnitatud põhimääruse
alusel. Asutuse aadress on A. Weizenbergi tn 26. Kalmistuteenuste osutamine on kavandatud
koondada 2021. aastal valmivasse Siselinna kalmistuhoonesse aadressil Toonela tee 3.
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Mõõdik
Matuste arv
Kalmistute territooriumi pindala
Matmiseks kasutatav pindala

Arvnäitajad
Kalmistute arv

Ühik
tk
ha
ha

2019
4 500
342,6
302,6

2020
4 500
342,6
302,6

2021
4 500
342,6
302,6

Ühik
tk

2019

2020

2021

7

7

7

3.13.3 Loomakaitse
3.13.3.1

Toode: loomakaitse

410 045

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

2019
256
763

2020
300
800

2021
300
800

Ühik
tk
tk

2019
2 174
3 089

2020
2 100
3 000

2021
2 250
3 000

3.13.4 Ringmajandus (Strateegiakeskuse haldusala)
3.13.4.1

Toode: korraldatud jäätmevedu

3 100 000

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.
Teenuse osutajaks on Tallinna Jäätmekeskus.
Tallinna Jäätmekeskus tegutseb Tallinna Linnavalitsuse 22. mai 2019 määrusega nr 22
kinnitatud põhimääruse alusel aadressil Paljassaare põik 5. Tallinna Jäätmekeskus osutab
2021. aastal teenust Mustamäe (2 piirkonda), Kristiine, Haabersti ja Pirita piirkondades. 2021.
aasta eesmärgiks on jätkata töös olevates piirkondades teenuse osutamist ja suurendada veelgi
liigiti kogumist.
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Alates 31. oktoobrist 2020 lõppes teenuse osutamine 4 piirkonnas (neist 2 Lasnamäel ja 2
Põhja-Tallinnas) ning seoses sellega koondatakse seisuga 01 jaanuar 2021 Tallinna
Jäätmekeskuse isikkoosseisust 3 klinditeenindaja kohta ning struktuuri jääb korraldatud
jäätmeveo teenuse osutamiseks kokku 12 ametikohta. Tallinna Jäätmekeskus on isemajandav
asutus, kes katab kõik kulud omatulude arvelt.
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

2019
29 000
32 680

2020
29 000
32 680

2021
25 150
28 000

Ühik
tk
tk
t

2019

2020

2021

9
11 000
58 128

9
24 500
66 098

5
24 500
59 488

Toode: taaskasutatavate ja ohtlike jäätmete

1 439 939

Toote üldeesmärk
Ringmajanduse ja jäätmehoolduse arendamine ning ohtlike jäätmete kogumise korraldamine.
Tegevuse kirjeldus
Toote sisuks on Euroopa Liidu ja Eesti nõudeid ning jäätmeteket arvestava otstarbeka ja
keskkonnahoidliku jäätmekäitluse korraldamine. Eesmärgiks seatakse üleminek jäätmete liigiti
kogumisele tekkekohtades, jäätmete ettevalmistamine ringlusse võtuks 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 ringmajanduskeskuse ja jäätmejaamade opereerimise korraldamist.
Toote eelarve on 1 364 939 €, sh:
 Tallinna Ettevõtlusamet, sh:
o ohtlike jäätmete kogumisringid
o Aegna jäätmete kogumispunkt
o pakendipunktide ümbruse koristamine
 Tallinna Jäätmekeskus

131 000
78 200
2 800
50 000
1 308 939

Jäätmeseaduse § 65 lõige 2 kohaselt korraldavad kohaliku omavalitsuse üksused oma
haldusterritooriumi kodumajapidamises tekkivate ohtlike jäätmete kogumist ja nende
üleandmist jäätmekäitlejale. Ohtlike jäätmete kogumisringe viiakse traditsiooniliselt läbi 2
korda aastas kõigis linnaosades. Kogumisring toimub igas linnaosas ühel päeval
nädalavahetusel, kus vastavalt graafikule erinevates peatuskohtades 30 minuti jooksul on
võimalik elanikel üle anda kodumajapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed. 2020 septembris
viiakse läbi riigihange kogumisringide korraldamiseks sügisel 2020 ja aastatel 2021-2022,
kokku 5 ringi 8 linnaosas, iga ring umbes 50 tunni ulatuses. Suurendamaks inimeste teadlikkust
ohtlike jäätmete osas, vähendamaks ohtlike jäätmete hulka segaolme jäätmete hulgas ning
andmaks inimestele võimalus mugavalt jäätmeid üle anda, soetas Tallinna linn 2020. aasta
II poolaastal kaks mobiilset ohtlike jäätmete kogumispunkti. Mobiilne ohtlike jäätmete
kogumine on oluline võimaldamaks isiklikku transpordivõimalust mitteomavatel elanikel
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ohtlikke jäätmeid üle anda nendes linnaosades kus jäätmejaama veel ei ole. Pärast senise Aegna
saare jäätmejaama lammutamist kantakse see maha ning välisprojekti rahastusega rajatakse
saarele uus jäätmejaam, mis jääb Tallinna Jäätmekeskuse valdusesse ja haldamisele. Võrreldes
2020. aastaga kulude suurenemist ei prognoosita.
Taaskasutatavate ja ohtlike jäätmete käitluse teenuseid osutab linna hallatav asutus Tallinna
Jäätmekeskus. Tallinna Jäätmekeskuse jäätmejaamade osakonna eesmärgiks on oma
tegevusega suurendada jäätmete liigiti kogumist ja taaskasutusse suunamist, arendada
jäätmemajandust, jäätmenõustamist ja keskkonnaharidust. 2020. aasta lõpus alustatakse
jäätmejaamade renoveerimisega ringmajanduskeskusteks, mille tulemusel jäätmete üleandmine
elanikele muutub veelgi atraktiivsemaks ja eeldatavasti suureneb jäätmete üleandmise kogus.
Mõõdik
Jäätmejaamade arv
Ohtlike jäätmete kogumispunktide arv
Kogumisreidide kestus

Arvnäitajad
Jäätmete kogus
Jäätmejaamade külastatavus
Jäätmete vastuvõtuks sõlmitud lepingute arv

Ühik
tk
tk
h

2019
5
4
69

2020
5
4
100

2021
5
2
100

Ühik
tn
isik
tk

2019
14 290
116 263
9

2020
16 941
128 560
9

2021
19 482
147 013
9

Tallinnas tegutseb 2020. aasta seisuga 4 aastaringselt avatud jäätmejaama. Mustjõe tn 40
kavandatud jäätmejaam projekteeritakse ümber ringmajanduskeskuseks ja ehitusloa saamisel
algatatakse keskuse väljaehitamine. 2021. aastal alustatakse Punasele tänavale (uus aadress
Plasti tn 5) uue jäätmejaama ja ringmajanduskeskuse projekteerimist.
3.13.4.3

Toode: ringmajanduse arendamine

103 000

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.
2021. 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 jäätmetekke vähendamise olulisusest on kesised. Prügihunt jäätmeteavituse
maskotina on aastate jooksul saanud tuntud näoks nii laste kui täiskasvanute seas. Seetõttu on
otstarbekas välja töötada uus jäätmete teemaline teavituskampaania, mille eesmärk on Tallinna
linna elanike teadlikkuse tõstmine terviklikult. Eesmärk on luua uued ja kaasaaegsed
infokandjad (videomaterjal, veebi postitatavad või vajadusel trükitavad teabekandjad, sildid)
jäätmete liigiti kogumise alase teabe (kuhu saab jäätmeid viia, mis jäätmeid tuleb liigiti koguda
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. Tallinna linnal on kehtiv jäätmekava aastateks 2017-2021.
215

Jäätmeseaduse § 42 kohaselt on kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava kohaliku
omavalitsuse üksuse arengukava osa, mis käsitleb valla või linna ringmajanduse ja
jäätmehoolduse arendamist. 2021. aastal koostatakse uus jäätmekava perioodiks 2022-2027.
Jäätmekava koostamiseks teostatakse eelnevalt uuringuid ja küsitlusi ning kogutakse statistilisi
andmeid, mille alusel on võimalik teostada analüüse ja prognoose.
Mõõdik
Läbiviidavate kampaaniate arv
Jäätmekava koostamine

Arvnäitajad
Tellitavate uuringute arv

3.13.4.4

Pääsküla prügila monitooring

Ühik
tk
tk

2019

Ühik
tk

2019

2020
-

2021

2020
-

3
1

2021
-

3

254 800

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.
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. Heakorratööde kulu
kasvab läbiviidud hanke tulemusena võrreldes 2020. aastaga 60% võrra. Raba tn 40 asuvates
hoonetes on vajalik valveseadmestiku, automaatse tulekustutussüsteemi ning
nõrkvoolusüsteemi hooldus. Lisaks tuleb katta prügila gaasikogumissüsteemi opereerimise
kulud.
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. Pääsküla prügila seirearuannetes on viimastel aastatel juhitud tähelepanu
gaasiseire mõõtepunktide amortiseerumisele. Gaasiseirepunktide maapealsed osad on küll
asendatud ja hooldatud, kuid maa-aluseid osasid ei ole parandatud. Seetõttu on seirearuande
koostaja soovitanud kaaluda gaasiseireks püsiseireseadmete paigaldamist, et vältida ulatuslikke
kaevetöid, mis omakorda võivad põhjustada negatiivseid keskkonnamõjusid. Tulenevalt sellest
tellitakse 2021. aastal eksperthinnang gaasiseire mõõtepunktide taastamise võimaluste või
püsiseireseadmetega asendamise analüüsimiseks. Lisaks on 2021. aastal planeeritud läbi viia
Pääsküla prügila hüdrogeoloogiline uuring. Aastate jooksul on kõikunud kanalisatsiooni
pumbatud heitvee kogused, vajalik on leida kõikumise põhjused, et need kõrvaldada.
216

Uuringuga soovitakse selgitada ka võimalikku järelhoolduse perioodi kestvust ja prügilale
edaspidiste kasutusvõimaluste leidmist. Võõraste isikute prügilasse pääsemise tõkestamiseks
ehitatakse prügila nendesse kohtadesse, kus on harjutud mööda jalgradu või laudteed prügila
territooriumile sisenema, täiendav piirdeaed.

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

397 500
397 500
51 000
17 000
186 500
143 000

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 Haabersti,
Pirita ja Põhja-Tallinna randadesse paigaldatud sanitaarkonteinerite rendi- ja hoolduskulud.

3.13.6 Toetus korteriühistutele (ü)7
3.13.6.1
Toetus korteriühistutele õuealade
heakorrastamiseks8

1 200 000

800 000

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
12. detsembri 2019 määruse nr 26 „Korteriühistutele toetuste andmise kord“ alusel toetatavate
tööde hulka kuuluvad õuealal asuvate teede ja korterelamute esiste kõnniteede rajamine ning
remont; parkimisplatside, prügimajade rajamine; õueala sademevee probleemide lahendamine;
haljasalade ja kõrghaljastuse rajamine; mängu- või spordiväljakute ning puhkealade rajamine;
tänavavalgustuse, aedade või piirete paigaldamine ning hooviinventari paigaldamine või
korrastamine. 2021. aastaks on planeeritud rahuldada ca 100 korteriühistu taotlused hoovide
heakorrastamiseks.
3.13.6.2

Renoveerimistoetused korteriühistutele (a)9

400 000

Vahendid on ette nähtud korteriühistutega koostöös korterelamute korrastamiseks. Tallinna
Linnavolikogu 12. detsembri 2019 määruse nr 26 „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
7

Toetused korteriühistutele on ette nähtud ka linnamajanduse valdkonnas.
Eelarvepositsioon sisaldab endist eelarvepositsiooni „korteriühistute toetus „Roheline õu“.
9
Eelarvepositsioon sisaldab endisi eelarvepositsioone „toetus korteriühistutele fassaadide korrastamiseks“ ja
„toetus korteriühistutele rõdude ehitustehnilise ekspertiisi teostamiseks“.
8
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varikatuste tehnoseisundi kontrolli ja vajalike ehitustööde tegemis, et tagada nende turvalisus.
Kolmas eesmärk on toetada korteriühistuid Päästeameti ettekirjutuse kohaselt vajalike tööde
rahastamisel, et parendada korterelamute tuleohutust.
2021. aastaks on planeeritud rahuldada ca 40 korteriühistu renoveerimistoetuse taotlused.
3.13.6.3

Supergraafilised seinapildid korterelamutele

40 000

Vahendid on ette nähtud korteriühistutega koostöös korterelamute fassaadide ilmestamiseks
supergraafikaga (seinamaalingutega). Projekti eesmärgiks on panustada linnaruumi
rikastamisse ja professionaalse tänavakunsti arengusse. 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. 2021. aastaks on plaanitud 2 seinapildi
rajamine.
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3.13.7 Muud heakorrakulud
3.13.7.1
Aegna saare Loodusmaja haldamine
(Tallinna Kesklinna Valitsuse haldusala)

30 400

2008. aastal valminud Aegna saarel Külaniidu tee 12 kinnisasjal asuv loodusmaja kompleks on
antud alates 1. juulist 2020 Tallinna Kesklinna Valitsuse valitsemisele. Kompleks koosneb
neljast hoonest, sh loodusmaja, saunamaja, majutushoone ja komandandimaja. Kompleks on
antud tasuta ja tähtajatult Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti kasutusse tasuta loodus- ja
keskkonnahariduslike õppeprogrammide läbiviimiseks, looduslaagrite ja Päästeameti õppuste
korraldamiseks suvehooajal. Talvel on ühenduse pidamine Aegna saarega raskendatud
muutlike ilmastikuolude tõttu, mistõttu talviste ürituste korraldamist ei planeerita.
Eelarve on ette nähtud Aegna loodusmaja halduskuludeks, sh töötasud, kinnistute, hoonete ja
ruumide majandamiskulud, administreerimiskulud ning maksu- ja lõivukulud. Loodusmaja
teenindamise ja valve korraldamiseks on ette nähtud ühe töötaja (komandandi) aastaringne
kohalolek saarel.
3.13.7.2
Ohtlike mänguväljaku elementide
teisaldamine ja utiliseerimine

50 000

Eelarvepositsiooni eesmärgiks on näha ette vahendid ohtlike mänguväljakuelementide
teisaldamiseks ja utiliseerimiseks, et tagada laste ohutus.
3.13.7.3
Muud heakorrakulud (Keskkonna- ja
Kommunaalameti haldusala)

1 589 747

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

Muud heakorrakulud (linnaosad)
987 898
57 450
130 500
69 241
104 000
259 076
103 349
91 400
172 882

Eelarvepositsiooni eesmärk on teostada väliinventari ja kommunaalrajatiste (v.a inventar ja
rajatised, mis kuuluvad toote haljastute hooldus ja eelarvepositsiooni randade hooldus
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koosseisu) paigaldust, hooldust ja jooksvat remonti (väikevormid, prügikastid, pingid,
infoviidad, spordiväljakud, vaateplatvormide inventar, trepid, tunnelis, monumendid,
purskkaevud, müüritised, tiigid, sillad, puhkerajatised, jalgrattahoidjad, piirded jm); korraldada
peremehetute rajatiste hooldust ning omavoliliste ehitiste ja varemete likvideerimist; teostada
jõulukaunistuste, tänavasiltide ja infoviitade paigaldamist; teostada tormikahjustuste
likvideerimist ja muid ühekordseid töid.

3.14 Tehnovõrgud
Tehnovõrkude valdkonna põhieesmärk on vee- ja kanalisatsiooniteenuste kvaliteedi tõstmine
ja linnaelanikele kättesaadavuse kindlustamine.
2021. 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.
Tehnovõrkude valdkond hõlmab eelarvepositsioone Keskkonna- ja Kommunaalameti
haldusalades.

3.14.1 Vesi ja kanalisatsioon
3.14.1.1

Sademevee puhastus (a)

5 379 880
4 682 000

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

482 000

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
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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
määratud vee-ettevõtjate tegevuse üle sõltumatu järelevalve teostamine ning hinnangute ja
soovituste koostamine. Vahendid on ette nähtud Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve SA
põhitegevuse toetamiseks.
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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

5 225

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

2019

Ühik
€

2019

Toode: omasteta surnute matmine

2020
0

2021
11

2020
84

11
2021

84

84

4 225

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 Kommunaalamet kui matusekorraldaja võib taotleda matuse
korraldamise kulude hüvitamiseks matusetoetust Tallinna Linnavalitsuse 19. detsembri 2019
määruses nr 36 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

2019
100

2020
100

2021
100

Ühik
€
€

2019
250
100

2020
250
100

2021
250
100

3.15.2 Keskkonna- ja Kommunaalamet
3.15.2.1
Keskkonna- ja Kommunaalamet
3 188 419
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)

510 900

Vahendid on ette nähtud järgmiste programmide teostamiseks:
 Keskkonnahoiu ja keskkonnakorralduse tegevusteks planeeritakse 375 810 €.
Looduskaitses jätkub linna elustiku seire ning elurikkuse tegevus- ja seirekava
rakendamine. Jätkub linna territooriumil asuvate loodusobjektide hoolde ja kaitse
korraldamine, sh Paljassaare ja Merimetsa kaitsealade kaitsekorraldus- ja 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 strateegilise mürakaardi ülevaatamist ja täiendamist
ning linnakodanike kaebustest tulenevalt välisõhu kvaliteedi ja mürataseme mõõtmisi.
Tallinna Linnavolikogu 1. novembri 2018 otsusega nr 163 on heaks kiidetud Tallinna
linna liitumine Euroopa pestitsiidivabade linnade võrgustikuga. Liitumisel võttis linn
kohustuse viia pestitsiidide kasutamine miinimumini ning asendada need jätkusuutlike
alternatiividega, et kaitsta inimeste tervist ja keskkonda ning parandada elukvaliteeti.
Kohustuse täitmiseks on 2021. aastal kavas hakata rakendama pestitsiidide avalikul alal
kasutamise järkjärgulise lõpetamise tegevuskava, mis hõlmab ka pestitsiidide
kasutamise järkjärgulise vähendamise kava avaliku juurdepääsuga eramaal ja
elupiirkondade lähedal asuvatel põllumajandusaladel.
Kavandatud on ka vahendid Kesklinna üldplaneeringu ja Põhja- Tallina üldplaneeringu
ning menetletavate detailplaneeringute keskkonnamõju hindamiseks.
 Keskkonnahariduse tegevusteks planeeritakse 135 090 €.
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, sh korraldatakse kampaaniaid seoses Rohelise pealinna tiitli taotlemisega.
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,
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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
3.16.2.1
Välisrahastusega projekt "INTHERWASTE –
piirkondadevaheline jäätmemajanduse keskkonda integreerimine
Euroopa kultuuripärandiga linnades" (ü) (Strateegiakeskuse
haldusala)

1 367

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“. Projekti Tallinna eelarve summa on 199 445 €, millest välistoetus moodustab 85%.
Alates juunist 2019 likvideeriti Tallinna Keskkonnaamet ning välisprojekti võttis üle Tallinna
Ettevõtlusamet. 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 kestus on 01.04.2016 – 31.03.2021.
3.16.2.2
Välisrahastusega projekt „HEAWATER –
Läänemere valgala väikeste jõgede tervendamine toite- ning
ohtlike ainete sissevoolu ärahoidmise kaudu” (ü) (Keskkonna- ja
Kommunaalameti haldusala)

271 253

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)
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30 000

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.
3.16.2.4
Välisrahastusega projekt "Ökosaared – Urban Eco
Islands" (ü) (Tallinna Kesklinna Valitsuse haldusala)

11 902

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.
3.16.2.5
Välisrahastusega projekt "Rohelinnad –
GoGreenRoutes" (ü) (Strateegiakeskuse haldusala)

132 938

Tallinna Linnavolikogu 30. aprilli 2020 otsuse nr 36 Osalemine Euroopa Liidu programmi
Horisont 2020 välisprojektis "Rohelinnad - GoGreenRoutes“ kohaselt osaleb linn uues
välisprojektis „Rohelinnad - GoGreenRoutes“ lihtpartnerina. Projekti viib läbi Tallinna
Strateegiakeskuse välisprojektide kompetentsikeskus.
Projekti GoGreenRoutes eesmärgiks on elanike paranenud tervisekäitumine ja linnaliiklusest
tulenevate negatiivsete keskkonnamõjude leevendamine koostöös kogukonnaga haljastuslike
lahenduste rakendamise ja rohelise infrastruktuuri arendamise kaudu. Selleks rakendatakse
pilootaladel (Tallinnas on see Vormsi park), terviklikku lähenemist uute (rohe)lahenduste
kavandamisel ja piloteerimisel nii investeeringute, uuringute, digilahenduste kui ka
kogukondlike tegevustena. Projekti Tallinna eelarve summa on 497 500 €, millest välistoetus
moodustab 100%. Projekt näeb ette personalikulu, 2021. aastal moodustab töötasu 44 843 €.
Projekti kestus on 01.09.2020 – 31.08.2024.
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3.17 Linnaplaneerimine
Linnaplaneerimise valdkonna peamiseks eesmärgiks on inimkeskse linna kujundamine läbi
tasakaalustatud linnaplaneerimise.
Linnaplaneerimise peamisteks arengusuundadeks 2021. 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
Linnaplaneerimise Ameti haldusalas.

eelarvepositsioone

3.17.1 Linnaplaneerimise Amet

Strateegiakeskuse

ja

3 311 386

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
(Linnaplaneerimise Amet)

497 400
72 000

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.
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3.17.2.2
Geoinfosüsteemid ja kartograafilised tööd
(Strateegiakeskuse haldusala IT-teenused)

425 400

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 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

84 200

3.17.3.1
Arhitektuurikonkursid ja muud linnaruumi
kvaliteedi parandamise meetmed

50 000

Eelarvepositsiooni eesmärgiks on linnaehituslikult olulistesse asukohtadesse parima
arhitektuurse lahenduse saamiseks arhitektuurivõistluste ja ekspertiiside korraldamine ning
linnaosavalitsuste linnaruumi parenduse projektide elluviimine.
3.17.3.2

Detailplaneeringud

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

34 200
menetlemise
tulemusena
kehtestamisega kruntidele

Prioriteediks on Tallinna mereääre areng ning selle järk-järguline muutmine kvaliteetseks ja
multifunktsionaalseks aastaringses aktiivses kasutuses olevaks linnaruumiks. Tähtsamaks linna
tellimusel koostatavaks detailplaneeringuks on Nunne tänava, Toompuiestee ja Toompea
vahelise rekreatsiooniala detailplaneering.

3.17.4 Välisrahastusega projektid
3.17.4.1
Välisrahastusega projekt "Roheline kiirtee –
innovaatiline rohetaristu planeerimine (B.Green)" (ü)

232 143

Tallinna linn osaleb lihtpartnerina Euroopa Liidu Kesk-Läänemere piiriülese koostöö
programmi välisprojektis „Roheline kiirtee – innovaatiline rohetaristu planeerimine
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(B.Green)”. Projekti Tallinna eelarve on 522 619 €, millest välistoetus moodustab 85%.
Projekti eesmärk on rohelise infrastruktuuri arendamine eesmärgiga toetada Tallinna pürgimist
Euroopa Roheliseks pealinnaks; tasakaalustada linnaliikuvusest tulenevaid negatiivseid
keskkonnamõjusid, pakkudes alternatiivi keskkonnasäästlike liikumisviiside näol; arendada
linna bioloogilist mitmekesisust, parendada elukeskkondi linnas, tugevdada kogukondi ning
edendada elanike tervisekäitumist. Tallinna pilootala on 13,5 km pikkune Põhja-Tallinnast
Hiiuni kulgeva endise raudteetrassi ja kõrgepingeliinide alune koridor, mis ühendab 6 linnaosa:
Kesklinna, Põhja-Tallinna, Kristiine, Haabersti, Mustamäe ja Nõmme (kokku 18 eriilmelise
asumi) vaheldusrikkaid tehiskeskkondi ning looduskeskkondi. Projekti juhtpartner on Forum
Virium Helsinki (FVH). Projekti lihtpartnerid on Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna
Keskus (SEI Tallinn) ja Tallinna linn.
Projekti kestus on 01.02.2020 – 31.12.2022.
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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 14410 kõnekeskuse töö korraldamisega ning turvalisuse projektide läbiviimisega.
Avaliku korra valdkonna olulisemaks arengueesmärgiks 2021. aastal on elukeskkonna
kvaliteedi tõstmine läbi erinevate linna õigusaktide järelevalve tõhustamise, samuti
valmisoleku tagamine võimalikeks hädaolukordadeks. Eesmärgi saavutamiseks nõuab
arendamist nii munitsipaalpolitsei struktuur kui juriidiline baas ja ametialased oskused.
Jätkuvalt nähakse ette linnaosades turvalisuse tagamise kulude reserv, mille arvelt on vajadusel
võimalik tellida turvateenuseid parkidesse, spordi- ja mänguväljakutele jm avalikele aladele.
2021. 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 Munitsipaalpolitsei Ameti ning Tallinna
Kesklinna Valitsuse haldusalas.

3.18.1 Munitsipaalpolitsei Amet
3.18.1.1

Munitsipaalpolitsei Amet

4 392 266

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 Tuletõrje- ja päästetegevus
3.18.2.1

Vetelpääste avalikes supelrandades

239 580

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.

230

3.18.3 Kesklinna videovalve
3.18.3.1 Kesklinna videovalve

56 300

Videovalve tagab avaliku korra kaitse ja heakorraeeskirjade pideva järelevalve linna
piirkondades, kus on suur tõenäosus ohu tekkimiseks või korrarikkumise toimepanekuks. 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 ning mille järelevalve tagatakse eeskätt videovalvega.

3.18.4 Muud korrakaitse teenistused
3.18.4.1 Turvalisuse projektid

57 000

Turvalisuse projektides on ette nähtud järgmised tegevused.
Toetuseks Politsei- ja Piirivalveameti Põhja Prefektuurile planeeritakse 27 000 €.
Tallinna linnal on kehtiv koostöökokkulepe Põhja Prefektuuriga, koostöökokkuleppest
lähtuvalt ja õiguskorra analüüside alusel koostatakse 2021. 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.
Mittetulundustegevuse toetuseks planeeritakse 30 000 €.
Jätkatakse Tallinna linna poolt tegevuste toetamist, mis on seotud Tallinna linna territooriumil
korraldatavate ja linnaelanikele suunatud süüteoennetusega seonduvate projektide
läbiviimisega. Aktiivset tegevust on viimasel kahel aastal üles näidanud mittetulundusühingud,
mis keskenduvad ohutuse tõstmisele ranna-aladel ja linna akvatooriumil. Sobivate ja
põhjendatud taotluste esitamisel on kavas toetada ka noorte väärkäitumise ennetusprojekte ja
liiklusturvalisuse tõstmisele suunatud tegevusi.
3.18.4.2 Linna asutuste ja linnakeskkonna turvalisuse tõstmine

38 750

2021. 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.
3.18.4.3 Linnaosades turvalisuse tagamise kulude reserv

190 000

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.
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3.18.4.4

Turvalisuse projektid (Kesklinn)

8 000

Eesmärgiks on avaliku korra parandamine ja turvalisuse tõstmine linnaosa territooriumil.
Projekti tegevused on Tallinna Kesklinna Valitsuse poolt korraldatavate ürituste turvamine,
vajadusel linnavara valve või turvameetmete kasutuselevõtmine, linnaosa territooriumil
tegutsevate abipolitseinike motiveerimine ning koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga ning
Päästeametiga ennetusprojektide läbiviimine, mis aitavad kaasa kogukonna turvalisuse
suurendamisele.
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3.19 Linna rahahaldusega seotud finantskulud (a)
Linna finantskuludeks on 2021. aastal planeeritud 3 miljonit eurot, sh 2,75 miljonit eurot
laenuintresside ja 0,25 miljonit eurot muude finantskulude tasumiseks (vt peatükk
„Finantseerimistegevus“). Linna finantskulude planeerimisel on arvestatud ka uute
võlakohustuste võtmisega ning võimaliku baasintressimäärade tõusuga.

3.20 Riigi ja muude institutsioonide toetuste arvelt tehtavad kulud (a)
2021. aastal on riigi ja muude institutsioonide toetuste arvelt tehtavateks kuludeks planeeritud
19 000 000 €, lisaks kajastub 585 728 € Perekonnaseisuameti tootegrupi „perekonnaseisuteenused“ kuludes ja 107 335 046 € 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
COVID-19 viiruse leviku ennetamise ja tõkestamisega kaasnevate
kulude 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
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2021
5 564 500
950 000
750 000
2 000 000
750 000
1 000 000
9 500
20 000
10 000
19 000
13 500
10 000
12 500
20 000

Linnavalitsuse reservfondi mahuks on planeeritud 950 000 € ning linnaosade valitsuste
reservfondide kogumahuks 114 500 €. Raha eraldamist reservfondidest reguleerib Tallinna
Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määrusega nr 6 kinnitatud Tallinna linna reservfondist raha
eraldamise ja kasutamise kord.
Muude reservide maht on 4 500 000 €.
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
750 000 €. 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 2021.
aastal on 2 000 000 €.
Oma- ja kaasfinantseerimise ja välisprojektide ettevalmistamise reserv 750 000 € 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.
Analoogselt 2020. aastaga nähakse ka 2021. aasta eelarves ette COVID-19 viiruse leviku
ennetamise ja tõkestamisega kaasnevate kulude reserv, mille suuruseks on 1 000 000 €.
Vahendid nähakse ette isikukaitsevahendite, desinfitseerimis- ning puhastusvahendite kulude
kompenseerimiseks linna asutustele vastavalt tegelikult tehtud kuludele.

3.22 Tööjõukulude reserv
Seoses linnaorganisatsioonis alates 1. jaanuarist 2021 toimuvate muudatustega ning
moodustatavate töökohtade töötasude võimaliku korrigeerimisvajadusega on linna üldkuludes
ette nähtud tööjõukulude reserv 250 000 €.
Vastavalt määruse eelnõu § 2 lg 3 on linnavalitsusel õigus kinnitada lisas 3 tööjõukulude
reservis ette nähtud vahendite jaotus linna asutuste ja eelarvepositsioonide lõikes.
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4. INVESTEERIMISTEGEVUS
4.1

Ülevaade investeerimistegevusest aastal 2021

Linna arenguvajadustest lähtudes peab eelarves kavandatud investeeringute maht kindlustama
kulunud põhivara asendamise, linna arenguks uue põhivara soetamise ning linna äriühingute
vajaliku kapitaliseerituse.
Investeeringutest 51,3% kaetakse linnakassa vahendite arvelt ja kuni 42,3% laenu arvelt.
Välisrahastus moodustab investeeringute katteallikatest 2,9% ning riigieelarve eraldised 3,3%.
Investeeringutest on valdkondlikult suurima osakaaluga teed ja tänavad 33%, haridus 29%,
heakord 10% ja kultuur 10%, mis kokku moodustavad 82% investeeringute kogumahust.
Joonis 8 Investeerimisprojektide ja investeerimistoetuste struktuur 2021. aastal
Sport, vaba aeg ja
noorsootöö
Linnamajandus
3%
3%

Muud
3%
Kultuur
10%

Haridus
29%

Heakord
10%

Teed ja tänavad
33%

Linnatransport
2%
Sotsiaalhoolekanne
7%

4.2

Haridus

48 417 839

Tallinna Mustjõe Gümnaasiumi tervikrenoveerimine
6 363 999
Rekonstrueerimis- ja laiendustööde projekt valmis 2020. aasta II kvartalis. Aasta kestvate
ehitustöödega alustati juulis 2020. Tööde käigus lammutatakse olemasolev võimla- ja
aulakorpus ning rajatakse uus tänapäeva tingimustele vastav õppekompleks koos õuealaga.
Lisaks hoonele saab kool ka renoveeritud staadioni jooksuradade ja jalgpalli
kunstmuruväljakuga ning erinevate atraktsioonidega, kus on õpilastel võimalus aktiivselt
vahetundidel aega veeta ja õuesõppes osaleda. Laienduse järgselt on hoone suletud netopind
ca 7 500 m2 ja varasema 660 õppekoha asemel saab olema ligikaudu 900 õppekohta.
Koolihoone valmib 2021. aasta sügiseks. Tööde kogumaksumus on 10 242 600 €, millest
2021. aasta eelarvesse on kavandatud 6 363 999 €.
Tallinna Arte Gümnaasiumi tervikrenoveerimine
6 113 950
2019. aastal valmis Tallinna Arte Gümnaasiumi renoveerimisprojekt. 2020. aastal alustati kooli
renoveerimistöödega. Kogu hoone kaasajastatakse, luuakse täiendavad õppepinnad
235

väikeklassidele, laiendatakse koolisööklat ja sportimisvõimalusi, renoveeritakse ujula. Kool
saab spordihoone, mis on nii mõõtmetelt kui ka võimalustelt võrreldav kahe normaalmõõdus
võimlaga. Lisaks tulevad hoonesse maadlus-, jõu- ja aeroobikasaal ning täielikult
rekonstrueeritakse kooli staadion. Hoone kasulik pind suureneb ligi 2500 m2 võrra, kasvades
enam kui 10 500 m2-ni. Varasema 850 õppekoha asemel saab olema ligikaudu 950 õppekohta.
Renoveerimistööd lõpetatakse 2021. aastal. Projekti kogumaksumus on 14 500 000 €, millest
2021. aasta eelarvesse on kavandatud 6 113 950 €.
Lasnamäe Põhikooli tervikrenoveerimine
5 550 000
2019. aastal lõpetati Lasnamäe Põhikooli tervikrenoveerimise projekteerimistöödega.
Tervikrenoveerimine on vajalik kooli õpi- ning töötingimuste kaasajastamiseks. 2020. aastal
alustati kooli renoveerimistöödega. Valmib renoveeritav õpihoone ja uus võimlakompleks,
mille käigus luuakse sobilik õpikeskus erivajadustega õpilastele. Lisaks põhikoolile saavad
uues hoones olema ruumid ka Lasnamäe Lastekeskusele ja Tallinna Õppenõustamiskeskuse
uuele filiaalile. Varasema 360 õppekoha asemel saab koolil olema ligikaudu 550 õppekohta.
Renoveerimistööd lõpetatakse 2021. aasta mais, mille järel toimub hoone sisustamine. Hoone
avatakse õppetööks 2021. aasta sügisel. Projekti kogumaksumus on 14 800 000 €, millest
2021. aasta eelarvesse on kavandatud 5 550 000 €.
Pirita Majandusgümnaasiumi hoone laiendamine
1 900 000
Seoses Pirita Majandusgümnaasiumi õpilaste arvu kasvuga (2014/2015 õppeaastal käis koolis
769 õpilast, 2020/2021 õppeaastal juba 921 õpilast) ning muutunud õpivajadustega
planeeritakse olemasolevale hoonele täiendava korruse ehitamist. Täiendava juurdeehituse
maht on ligikaudu 1000 m2, millega luuakse koolile täiendavasid klassiruume ning muid
õpperuume, mis toetavad kaasaegset õpikäsitlust ja õppemeetodeid. Hetkel on koostamisel
eskiisprojekt. Tööd valmivad 2021. aasta sügisel. Projekti kogumaksumus on 2 200 000 €,
millest 2021. aasta eelarvesse on kavandatud 1 900 000 €.
Tallinna Nõmme Gümnaasiumi spordihoone ehitamine
1 500 000
Septembris 2019 alustati Tallinna Nõmme Gümnaasiumi uue spordihoone ehituse
projekteerimistöödega, mis valmisid 2020. aastal. Novembris 2020 alustatakse ehitustöödega.
Nõmme Gümnaasiumi õppehoone kõrvale kooli kinnistule (Põllu tn 68) ehitatav spordihoone
suletud netopinnaga 1772,4 m2 saab olema energiatõhusus- ja taastuvenergiatehnoloogiliste
lahendustega. Multifunktsionaalne spordihoone on mõeldud kasutamiseks nii kooliõpilastele
kui ka pärast õppetöö lõppu linnaelanikele ja spordirühmadele, kel võimalus saale välja rentida.
Hoone keskosas saab olema avar, valgusküllane fuajee, ühel pool fuajeed suurem pallimängude
saal ja teisel pool kolm lisasaali, riietus- ja pesemis- ja abiruumid. Teisel korrusel on õpetajate
töö- ja nõupidamisruumid. Projekti kogumaksumus 3 690 000 €, millest 2021. aasta eelarvesse
on kavandatud 1 500 000 €.
Tallinna Nõmme Gümnaasiumi põhikoolihoone (Raudtee tn 55)
350 000
tervikrenoveerimine ja sisustuse ost
2021. aastal tellitakse ehitise audit tervikrenoveerimise hindamiseks ning seejärel alustatakse
projekteerimistöödega. Objekti kogumaksumus on 7 800 000 €, millest 2021. eelarvesse on
kavandatud 350 000 €.
Merivälja Kooli hoone laiendamine
761 000
Seoses Merivälja Kooli õpilaste arvu kasvuga (2014/2015 õppeaastal käis koolis 316 õpilast,
2020/2021 õppeaastal juba 554 õpilast) on tekkinud vajadus uute klassiruumide loomiseks.
Valminud on eskiisprojekt, mille loomisel on silmas peetud, et kooli juurdeehitus sobiks
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ümbritsevasse keskkonda nii hoone välimuse kui ka kasutatavate materjalide poolest.
Eesmärgiks on rajada võimalikult palju täiendavaid klassiruume nii, et majale kõrgust ei lisata
ning vana osa täielikult ei lammutata. Ka hoone asendiplaan jääb üldiselt samaks, lisanduvad
üksikud väikesed muudatused vastavalt planeeritud klassiruumide paigutusele hoones. Selle
tulemusel saadakse koolile täiendavat juurde 4 klassiruumi, mille üldpind on ligikaudu 200 m2.
Ehitustöödega alustatakse ja need valmivad 2021. aastal Projekti kogumaksumus on 791 000 €,
millest 2021. aasta eelarvesse on kavandatud 761 000 €.
Jakob Westholmi Gümnaasiumi juurdeehitus
250 000
2021. aastal on planeeritud alustada juurdeehituse projekteerimisega. Esmalt kuulutatakse välja
arhitektuurivõistlus. Objekti kogumaksumus on 12 800 000 €, millest 2021. aasta eelarvesse on
kavandatud 250 000 €. Juurdeehituse eeldatav valmimisaeg on 2024. aastal.
Tallinna Reaalkooli juurdeehitus
250 000
2021. aastal on planeeritud alustada juurdeehituse projekteerimisega. Esmalt kuulutatakse välja
arhitektuurivõistlus. Objekti kogumaksumus on 12 400 000 €, millest 2021. aasta eelarvesse on
kavandatud 250 000 €. Juurdeehituse eeldatav valmimisaeg on 2024. aastal.
Tallinna Nõmme Põhikooli (Raudtee tn 68) renoveerimine
250 000
2021. aastal alustatakse projekteerimistöödega. Objekti kogumaksumus on 7 000 000 €, millest
2021. aastasse on kavandatud 250 000 €. Renoveerimistööde eeldatav valmimisaeg on
2024. aastal.
Tallinna Kivimäe Põhikooli renoveerimine
200 000
2021. aastal alustatakse projekteerimistöödega. Objekti kogumaksumus on 3 500 000 €, millest
2021. aastasse on kavandatud 200 000 €. Renoveerimistööde eeldatav valmimisaeg on
2024. aastal.
Spordisaalide ja staadionite arendamine
300 000
Spordisaalide ja staadionite arendamise projektile on kavandatud 300 000 €. 2021. aastal
rekonstrueeritakse aadressil Vilde tee 120 asuv staadion. Avalikuks kasutamiseks mõeldud
valgustatud staadionil saab olema kolm jooksurada, jalgpalli- ja korvpalliväljakud,
kaugushüppekast, samuti muudetavate raskustega treeningseadmetega jõulinnak ning erinevaid
võimlemisriistu. Lisaks on staadioni äärde planeeritud abihoone inventari hoidmiseks;
istepingid, sillutatud plats koos betoonist lauatenniselaudadega, jalgrattaparkla, ümber
staadioni puukoorekattega vabakujuline rada. Vilde uue staadioni ehitustööd peaksid valmima
suvel 2021. Objekti kogumaksumus on 1 000 000 €, millest 2021. aastasse on kavandatud
300 000 €.
Mustamäe Laste Loomingu Maja
2 500 000
2020. aastal alustati Mustamäe Laste Loomingu Maja uue hoone projekteerimistöödega.
2021. aastal jätkatakse projekteerimistöödega ning alustatakse ehitustöödega. Kavas on vana
hoone lammutada ning püstitada uus energiatõhus ja hea sisekliimaga hoone, mis vastab
huvikooli vajadustele. Praegune H-kujuline tellishoone aadressil E. Vilde tee 54 on ehitatud
1969. aastal. Olemasoleva hoone ruumid on kohandatud vastavalt lasteaia planeeringule, mis
ei ole piisavalt suured aktiivsete huviringide tegemisel. Samuti puuduvad laopinnad,
pesemisruumid ja aula ürituste korraldamiseks. 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
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nõuetele. Ehitustöödega planeeritakse lõpetada 2022. aastal. Objekti kogumaksumus on
6 000 000 €, millest 2021. aasta eelarvesse on kavandatud 2 500 000 €.
Tallinna Muusikakooli hoone (Narva mnt 28) renoveerimine
ja sisustus

400 000

Oktoobris 2021 alustati Tallinna Muusikakooli renoveerimistöödega. 1903. aastal ehitatud
ajaloolisest majast aadressil Narva mnt 28 saab kaasaegse õpikeskkonnaga hoone muusikalise
hariduse andmiseks ning kool saab endale kauaoodatud kontserdisaali. Lisaks peahoone
renoveerimisele rekonstrueeritakse ka hoone kõrval asuv tõllakuur vastavalt kooli
ruumiprogrammile. Remondi käigus kohandatakse mõlemad majad muusikakoolile sobivaks
ning tänapäeva nõuetele vastavateks õppehooneteks. Hoonetes uuendatakse õpperuumid,
vahetakse välja katusekate, ehitatakse välja uued tehnosüsteemid, kanalisatsioon, küttesüsteem,
sundventilatsioon ja muud kooli tööks vajalikud kaasaegsed rajatised koos juhtimisseadmetega.
Kinnistule rajatakse uued piirded, parkla ja haljastus. Renoveerimistöödega planeeritakse
lõpetada 2021. aastal. Objekti kogumaksumus on 4 000 000 €, millest 2021. aasta eelarvesse
on kavandatud 400 000 €.
Tallinna Kunstikooli renoveerimine (Kevade tn 4)
250 000
2021. aastal on planeeritud alustada rekonstrueerimistööde projekteerimisega. Objekti kogumaksumus on 2 600 000 €, millest 2021. aasta eelarvesse on kavandatud 250 000 €.
Rekonstrueerimise eeldatav valmimisaeg on 2022. aastal.
Tallinna Huvikeskus Kullo renoveerimine
100 000
2021. aastal on planeeritud alustada uue hoone projekteerimise ettevalmistusega. Esmalt
kuulutatakse välja arhitektuurivõistlus. Objekti kogumaksumus on 19 800 000 €, millest
2021. aasta eelarvesse on kavandatud 100 000 €.
Muud haridusasutuste (v.a koolieelsete lasteasutuste)
remonttööd, soetused ja tuleohutusnõuete täitmine
2 250 000
Linna haridusasutused vajavad pidevalt väiksemamahulisi remonttöid, samuti on vaja soetada
uut tehnikat ja muud inventari. Haridusasutuste remonttööde ja soetuste reserviks on
kavandatud 2 250 000 €, mille arvelt on võimalik katta väiksemamahulisi töid mitmetes
haridusasutustes.
Koolieelsed lasteasutused
Lasteaedade renoveerimine, remonttööd, soetused ja
19 128 890
tuleohutusnõuete täitmine
Alates 2019. aastast alustati 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
Lasteaed Laagna Rukkilill (Vilisuu tn 5), Tallinna Järveotsa Lasteaed (Järveotsa tee 15),
Tallinna Liivamäe Lasteaed (Juhkentali tn 25) ja Tallinna Lasteaed Rabarüblik (Raba tn 10).
2020. aasta teises pooles alustati eelnimetatud lasteaedade renoveerimistöödega, ehitustööd
lõpetatakse 2021. aasta suvel.
2020. aastal alustati projekteerimistöödega järgmistes lasteaedades: Tallinna Vindi Lasteaed
(Vindi tn 3), Tallinna Rõõmupesa Lasteaed (Tammsaare tee 141), Lasteaed Maasikas (Vasara
tn 18), Merivälja Lasteaed (Haaviku tee 10), Tallinna Asunduse Lasteaed (Pallasti tn 21a) ja
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Lasteaed Kelluke (Uus-Kalamaja tn 6). 2021. aastal alustatakse nimetatud lasteaedades
ehitustöödega.
2021. aastal alustatakse projekteerimistöödega järgmistes lasteaedades: Tallinna Rukkilille
Lasteaed (Õismäe tee 70), Tallinna Kristiine Lasteaed (Rästa põik 3), Tallinna Männiku
Lasteaed (Kraavi tn 4), Tallinna Lasteaed Kikas (Sõpruse pst 234), Lasteaed Päikene (Sõle
tn 39), Tallinna Loitsu Lasteaed (Loitsu tn 8), Tallinna Magdaleena Lasteaed (Asula tn 16) ja
Tallinna Lasteaed Männimudila (Saha tn 19).
Lasteaedade projekteerimis- ja ehitustegevuseks on 2021. aasta eelarvesse kavandatud kokku
17 128 890 €.
Osaliste remontidena on kavandatud teostada tehnosüsteemide, trasside ja tarindite jooksvaidning avariiremonte ja suurendada hoonete ja lasteaedade õuealade turvalisust. Lasteaiad, mille
olulises mahus rekonstrueerimine ei ole kavandatud lähiaastatel, tuleb hoida ekspluatatsioonis
ja tagada nende turvalisus vastavus nõuetele ning täiendada turvasüsteeme, ehitada juurde uusi
tuletõkketsoone, korrastada evakuatsiooniteid- ja treppe. 2021. aasta eelarvesse on kavandatud
kokku 2 000 000 €.

4.3

Kultuur ja muinsuskaitse

16 809 868

Tallinna Keskraamatukogu teavikute soetamine
664 107
Riigieelarvest eraldatakse 2021. aastaks raamatufondi täiendamiseks 374 107 €, millele linn
panustab täiendavalt 290 000 €. 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).
Tallinna Keskraamatukogu investeeringud
680 000
Estonia pst 8 välisfassaad ja karniis
Tallinna Keskraamatukogu hoone välisfassaad ja karniis on ebarahuldavas seisukorras.
Katusekarniis on hetkel toestatud võrkudega. Enne tööde alustamist tuleb tellida audit
välisfassaadi tehnilise seisukorra hindamiseks. 2021. aastal alustatakse renoveerimistöödega
ning tööd lõpetatakse sama aasta lõpuks. Investeeringu kogumaksumus ja 2021. aasta tööde
maksumus on 280 000 €.
Raamatukogubuss (Elektribuss)
Raamatukogubuss Katarina Jee on sõitnud marsruudil alates 2008. aastast. Kulud bussi
remondile suurenevad iga aastaga. Koostöös Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsiga
vahetatakse Tallinna Keskraamatukogu raamatukogubuss välja uue kaasaegse elektribussi
vastu. Linna osalus uue bussi soetamisel on 400 000 €.
Tallinna Keskraamatukogu RFID
550 000
Jätkatakse
2020. aastal
alustatud
raadiolaineid
kasutava
tehnoloogia
ehk
raadiosagedustuvastuse RFID tehnoloogial põhineva iseteenindusliku raamatute laenutus- ja
tagastussüsteemi hankega. Lahendused, mida võimaldab RFID kasutuselevõtt: iseteenindus- ja
tagastusautomaatide kasutuselevõtt; välitingimustes sobivate laenutus- ja tagastuskappide
kasutuselevõtt; RFID kiipkleebiseid lugev inventeerimisseadme kasutuselevõtt; täpsem
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statistika (külastatavus, kasutus jne) ja 24/7 avatud raamatukogud. Investeeringu
kogumaksumus on 1 097 300 € ja 2021. aasta tööde maksumus on 550 000 €.
Vene Kultuurikeskuse renoveerimine
270 000
2020. aastal oli kavas tellida Vene Kultuurikeskuse katuse renoveerimisprojekt ja I etapina
teostada Kanutiaia ja Inseneri tn poolse katuse ehitustööd. Majanduslikku otstarbekust arvesse
võttes otsustati siiski katus renoveerida terves ulatuses. 2020. aastal telliti ka vastav projekt.
Peamine eesmärk maja ekspluateerimisel on tagada hoone säilitamine antud kujul, kuna
tegemist on arhitektuurimälestisega. Koos katusekatte vahetusega (3200 m2) lammutatakse ka
endine lokaalse keskkütte korsten, millel puudub tänapäeval otstarve. Renoveerimise käigus on
vajalik renoveerida Mere pst fassaadil oleval kolmnurksel frontoonil asuv vapp, mis on
muutunud varisemisohtlikuks ja paigaldada uued vihmaveetorud läbi katuse karniisi Mere pst
ja Kanuti aia poolsel fassaadil.
Vene Kultuurikeskuse suure saali multimeedia projektor
30 000
Vajalik on lava tehnilise baasi uuendamine. Planeeritud on suurde saali multimeedia projektori
soetamine maksumusega 30 000 €, mis oleks oma tehniliste näitajate poolest sobiv erinevateks
kasutusvõimalusteks.
Muuseumide investeeringud
1 543 000
Tallinna Linnamuuseumi Vene tn 17 katuse remonttööd ja ekspositsiooni uuendamine
Vene tn 17 keskaegne hoone on Tallinna Linnamuuseumi keskne näituste maja, kus Tallinna
800 aasta pikkust ajalugu tutvustava püsiekspositsiooni kõrval saab eksponeerida ka
külalisnäitusi. Kindlasti on vaja lahendada hoone 30 töötaja töökohad – muuseum vajab
töökohtadeks täiendavat ruumi. Vajalik on tellida hoone ehituslik audit (olemas on ekspertiis
katuse ehitusliku seisundi kohta). 2021. aastal alustatud tööd lõpetatakse 2021. aasta lõpuks.
Objekti kogumaksumus ja 2021. aasta tööde maksumus on 275 000 €.
Tallinna Linnamuuseumi Vene muuseumi (Pikk 29) renoveerimine
Tallinna Linnamuuseumi Vene muuseum on ebarahuldavas seisukorras ning suurim probleem
on hoone vajumisega: vundamendi tugevdamiseks tuleb vundament väljastpoolt lahti kaevata
ja teostada allavundeerimine. Lisaks on vajalikud järgmised tööd: hoonesiseste vee- ja
kanalisatsioonitorustike vahetus, küttesüsteemi üleviimine gaasiküttele, ventilatsiooni ning
elektrisüsteemi uuendamine. Enne projekteerimistööde alustamist tuleb tellida hoone audit ning
muinsuskaitse eritingimused. 2021. aastal alustatakse projekteerimistöödega ning 2022. aastal
ehitustöödega. Objekti kogumaksumus on 2 250 000€, millest 2021. aasta eelarvesse on
kavandatud 1 000 000 €.
Raevangla-Fotomuuseum (Raekoja tn 4/6) renoveerimine ja püsiekspositsiooni uuendamine
Muuseumi uue püsiekspositsiooni sisukontseptsiooni väljatöötamine algas 2020. aastal.
Planeeritud on järgmised tööd: tehniliselt amortiseerunud ja avariiohtlike süsteemide (vesi,
elekter ja küttesüsteem) täielik väljavahetamine, hoone välisfassaadi korrastamine ning
siseruumide remont. Enne projekteerimistööde alustamist tuleb tellida ehituse audit ning
muinsuskaitse eritingimused. Objekti kogumaksumus on 2 738 000 €, millest 2021. aasta
eelarvesse on kavandatud 57 000 €.
Lastemuuseum Miiamilla (L. Koidula tn 21c) fassaadi remont ja ekspositsiooni uuendamine
Lastemuuseumis Miiamilla on planeeritud järgmised tööd: uue püsiekspositsiooni sisu- ja
kujundusprojekti väljatöötamine ning fassaadi ja piirdeaia korrastustööd. Vajalik on tellida
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tehnilise seisukorra hindamiseks audit. Objekti kogumaksumus on 479 000 €, millest
2021. aasta eelarvesse on kavandatud 115 000 €.
Kiek in de Kök`i kindlustustemuuseum
Koostatakse Kiek in de Kök kindlustustemuuseumi kujunduskontseptsioon ja infograafika
projekt, millega viiakse lõpule Kiek in de Kök`i Tallinna lõunapoolsete linnakindlustuste
sidumine terviklikuks ja atraktiivseks muuseumikompleksiks. Tööde kogumaksumus 96 000 €.
Tallinna Linnateatri arendusprojekt

5 099 056

Tallinna Linnateatril on valminud arengukontseptsioon, mis näeb ette koostöös riigiga Tallinna
Linnateatri kvartali väljaehitamist Laia ja Aida tänava vahelisel alal koos Põrgulava
laiendusega.
2020. aastal jätkati Tallinna Linnateatri IX kvartali projekteerimistöödega, valmis tööprojekt ja
väljastati ehitusluba. 2020. aasta lõpus kuulutatakse välja ehitushange ja 2021. aastal
alustatakse ehitustöödega. 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. Tallinna Linnateatri IX kvartal valmib 2023. aastal. Lisaks Linnateatri
kvartali välja ehitamisele vanalinnas sai teater endale ka uued dekoratsioonide tootmis- ja
laoruumid Suur-Sõjamäe tänaval, mis valmisid 2020. aasta sügisel. 2021. aastaks nähakse ette
25 000 € tootmiskompleksi täiendavate seadmete ja inventari soetamiseks.
Linnateatri arendusprojekti kogumaksumus on 32 343 000 €, millest 2020 aasta eelarvesse on
kavandatud 5 099 056 €.
Mustpeade Maja investeeringud
50 000
2020. aastal viidi läbi tehnosüsteemide projekteerimishange ja alustati projekteerimistöödega,
mis lõppevad 2021. aastal. Tehnosüsteemide rekonstrueerimise eesmärgiks on hoone
sisekliima, energiatõhususe ja tuleohutuse parandamine. Objekti kogumaksumus on 250 000 €,
millest 2021. aasta eelarvesse on kavandatud 50 000 €.
Tallinna Filharmoonia pillifond

30 000

Tallinna Filharmoonia koosseisus olev Tallinna Kammerorkester on Eesti parimaid
keelpillimängijaid koondav rahvusvaheliselt tunnustatud orkester. Väga oluline on pillide kõla,
nende tooni säravus ja selgus. Paraku on head meistripillid väga kallid ning tõeliselt
kõrgetasemelised tippinstrumendid pole interpreetidele taskukohased. Kammerorkestri
muusikud mängivad täna valdavalt isiklikel pillidel. Et suurendada Tallinna Kammerorkestri
konkurentsivõimet ning et Tallinna Kammerorkestri andekad interpreedid saaksid mängida
parematel pillidel kui täna, alustas Tallinna linn 2017. aastal Tallinna Filharmoonia pillifondi
rahastamisega. Pillifondi eesmärgiks on aastate jooksul soetada orkestrile keelpillikvinteti jagu
uusi meistripille (kaks viiulit, vioola, tšello ja kontrabass). Pillifondi on soetatud viiekeelne
kontrabass, orel ja poognad. 2021. aasta eelarvesse on kavandatud 30 000 €.
Lauluväljaku investeeringud (SA Tallinna Lauluväljak)
397 500
Sihtasutusele Tallinna Lauluväljak nähakse ette toetus lauluväljaku peamaja ja Oru värava
tualettruumide remondiks, videovalve paigaldamiseks välialale, Päästeameti ettekirjutuse
täitmiseks, Mäe ala arendustöödeks, sh interaktiivse foto- ja ajalooseina ehitamiseks ja
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lauluväljaku külastuskeskuse rajamiseks. Külastuskeskuse eesmärgiks on tutvustada
Lauluväljaku ja laulupidude ajalugu, selle olulisust meie rahva kujunemise loos ning anda
ülevaade laulva revolutsiooni sündmustest. Külastuskeskus on hariva-meelelahutusliku
suunitlusega ning suunatud nii õpilastele, peredele kui ka Tallinna külalistele. Keskuse
rajamisel kasutatakse Rahvarinde muuseumi juba olemasolevaid ekspositsioone ja arhiive ning
seotakse see ühtseks tervikuks Lauluväljaku ja laulupidude ajalooga. 2020. aastal koliti
Rahvarinde muuseumi tegevus Vabaduse väljaku all paiknenud ruumidest Tallinna
Lauluväljaku siseruumidesse. Rahvarinde muuseumist saab loodava Lauluväljaku
külastuskeskuse osa. Remonttöödeks ja soetusteks nähakse ette 147 6500 € ja külastuskeskuse
I etapi ehitustöödeks 250 000 €.
Tallinna Loomaaia tiigriorg
1 000 000
Tallinna Loomaaed on loonud uue ekspositsiooniala „Tiigriorg“ kontseptsiooni. 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. 2020. aastal lõpetati
projekteerimisega ning alustati ehitustöödega, mis on plaanis lõpetada 2021. aasta lõpuks.
Tiigrioru kogumaksumus on kavandatud 2 700 000 €, millest 2021. aasta eelarvesse on
kavandatud 1 000 000 €.
Tallinna Loomaaia projekt "Pilvemets"
2 377 355
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“. Projekti eesmärgiks on suurendada loomaaia
külastatavust madalhooajal läbi uue rahvusvaheliselt atraktiivse pereatraktsiooni rajamise.
Pereatraktsiooni näol luuakse 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. Hoone ja ekspositsiooniala projekteerimine on lõppenud.
2018. aasta augustis valmis „Pilvemetsa“ ekspositsioonihoone põhiprojekt. Läbi on viidud
hankemenetlus ekspositsiooniala “Pilvemets“ ehitustööde omanikujärelevalve ja
nõustamisteenuse osutamiseks. Vastava teenuse sisuks on mh Tallinna Loomaaia nõustamine
ehitushanke läbiviimisel. Tallinna Loomaaed on viinud läbi hankemenetluse projekti
"Pilvemets" raames ekspositsioonihoone ehitaja leidmiseks riigihankes “Ekspositsiooniala
„Pilvemets“ ehitustööd”. Ehitushanke viivituse põhjuseks on olnud vaidlustuse esitamine.
Viivitusperioodi lõppkuupäevaks on Riigikohtu määruse kuupäev 27.10.2020. Esitatud on
taotlus projekti valmimise tähtaja pikendamiseks viivitusperioodi võrra.
Projekti korrigeeritud kogumaksumus on 5 286 396 €, millest välisrahastus on 2 492 850 €,
linna omafinantseering 2 492 850 € ja projektiga seotud lisafinantseering projekti
juhtimiskulude ja projekteerimisega seotud mitteabikõlbulike kulude katteks on 300 696 €.
2021. aasta eelarvesse on kavandatud 2 377 355 €.
Tallinna Loomaaia muud investeeringud
328 500
Keskse perepuhkeala arendamine
Loomaaias puudub keskne puhkeala, samas on territoorium väga suur. Puhkeala loomisega on
võimalik külastajate viibimist loomaaias pikendada. Ühtlasi võimaldaks puhkeala lisaürituste
korraldamist. 2021. aastal on kavas vanade kitseaedikute lammutamine ja keskse
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nn. superpuhkela arenduse projekteerimine. Objekti kogumaksumus on 800 000 €, millest
2021. aasta eelarvesse on kavandatud 150 000 €.
Uus laohoone (viilhall)
Rajatav viilhall on mõeldud kasutamiseks pakendatud kuivsööda (toidulisandid) ja loomade
transpordikastide/puuride hoiuruumina. Loomaaia kinnistul lammutamisele mineva majandushoovi kõrval paikneva piisonite talli kompleksi asemele on kavandatud soojustatud viilhall,
milles nähakse ette eraldi olme- ja kontoriruum laotöötajatele. Rajatav viilhall võimaldab
lahendada aastakümnete pikkuse kitsaskoha loomaaias ning samas suurendab külastajate
ohutust, kuna nihutab hetkel loomaaia teises otsas oleva täielikult amortiseerunud laoala
majandushoovi ning kaotab ära vajaduse liikuda suurte veokitega külastajate, sh lastega
külastajate vahel. Projekteerimistöödega alustati 2019. aastal. Objekti kogumaksumus on
697 000 €, millest 2021. aasta eelarvesse on kavandatud 128 500 €.
Troopikamaja kommunikatsioonide renoveerimine
2021. aastal alustatakse troopikamaja kommunikatsioonide renoveerimisega. Objekti
kogumaksumus on 200 000 €, millest 2021. aasta eelarvesse on kavandatud 50 000 €.
Tallinna Botaanikaaia investeeringud
2 058 350
Külaliste parkla (parkimisvõimaluste laiendamine)
Külastuskeskuse valmides tuleb välja ehitada ka külastajaid teenindav parkla koos kaasaja
nõuetele vastava haljastuslahendusega. Juba ammu on botaanikaaia suurürituste ajal
parkimisprobleemid, mis mõjutavad külastatavust ja tekitavad liiklusohtlikke olukordi.
Külastajate parkla rajatakse praeguse katse- ja paljundusaia kohale, mis viiakse üle
Kloostrimetsa tee 56 krundile, kus see moodustab koos uue majandushoone ja kasvuhoonetega
tervikliku majandusala. Külastajate parkla kogumaksumus on 285 000, millest 2021. aasta
eelarvesse on kavandatud 30 000 €.
Vetesüsteemi rekonstrueerimine
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 oli 510 000 €.
Vetesüsteemi II etapi ehitamise hanke 2021. aasta tööde maksumus on 400 000 €.
Väliekspositsiooni rekonstrueerimine (alpinaarium, rosaarium, salikaarium)
Väliekspositsioon on amortiseerunud vetesüsteemi, taimede osaliselt puudulike
kasvutingimuste ning ekspluatatsiooniaja ületanud ehitiste tõttu minetamas atraktiivsust ning
vastavust kaasaja nõuetele, mistõttu vajab see 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 sünkroonis vetesüsteemi rekonstrueerimisega
etappideks. Väliekspositsiooni rekonstrueerimise eeldatav kogumaksumus (koos peaväljaku
trepi maksumusega 200 000 €) on 1 167 700 €, millest 2021. aasta eelarvesse on kavandatud
225 350 €.
Administratiivhoone korrastamine, sh talveaia külastuskeskuseks kohandamine
2021. aastal uude majandushoonesse kolimisel vabanevad administratiivhoone ruumid
kavandatakse kasutusele võtta külastuskeskusena, mis võimaldab ühtlasi jätta ehitamata
varasemalt plaanitud uue külastuskeskuse. Kuna administratiivhoone on väärtuslik
arhitektuuriteos, siis on kavas selle välisilme säilitamine, siselahenduse esile toomine ja
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esimese korruse külastuskeskuseks kohandamine koos loodushariduse õppe- ja abiruumidega
ning külastajatele taimede, seemnete ja botaanikaaia meenete müügikoha ning
toitlustusvõimaluse pakkumisega. Teisele korrusele jäävad administratsiooni ruumid.
Projekteeritakse ning ehitatakse ka uus talveaed, kuna administratiivhoone kõrval asuv talveaed
on amortiseerunud. Seoses administratiivhoone külastuskeskuseks kohandamisega võetakse
Loodusmaja kasutusele avamaaosakonna tööruumidena ja korraldatakse ümber ka külastajate
sissepääsu väravalahendus. Administratiivhoone, sh talveaia rekonstrueerimine ja
külastuskeskuseks kohandamine on kavandatud aastatel 2021-2022 kogumaksumusega
1 540 000 €. 2021. aastal toimub hoone projekteerimine eeldatava maksumusega 140 000 €.
2022. aastal toimub hoone rekonstrueerimine ja külastajatele avamine.
Majandushoone ehitamine
Tallinna Botaanikaaia haldusosakonna ruumid paiknevad rendilepingu alusel perekond Pätsile
kuuluvas täielikult amortiseerunud laudahoones, mille rendileping lõpeb 30. septembril 2021.
Selleks ajaks kavandab Tallinna Botaanikaaed haldusosakonna garaaži, töökodade, töötajate
riietusruumide jms ümberkolimist uude ehitatavasse majandushoonesse. Uude majandushoonesse on kavandatud kolida lisaks nimetatutele veel herbaarium, teadurite ruumid ja
laboratooriumid ning raamatukogu. Hetkel asuvad need 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.
Uue majandushoone kogumaksumus on 3 550 000 €, millest aastatel 2019-2020 teostati
projekteerimistööd maksumusega 228 500 €. Hoone ehitustööd algasid 2020. aasta sügisel ning
jätkuvad 2021. aastal, milleks on 2021. aasta eelarvesse on kavandatud 1 263 000 €. Tööd
valmivad 2021. aastal.
G. Otsa, K. Pätsi, J. Krossi ja S. Dovlatovi mälestusmärkide
300 000
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
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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. 2020. aasta 3. septembril oleks 79 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.
Kodanikualgatuse korras on Sergei Dovlatovi tollasesse elukohta Tallinnas (Vabriku tn 41)
paigaldatud tema mälestuseks kaks mälestustahvlit.
2021. aastal on kavandatud jätkata mälestusmärkide rajamise ettevalmistustöödega ning kavas
on J. Krossi ja S. Dovlatovi mälestusmärkide püstitamine. Tööde eeldatav kogumaksumus on
500 000 €, millest 2021. aasta tööde maksumus on 300 000 €.
Muinsuskaitsealased investeeringud
200 000
Muinsuskaitse investeeringud on ette nähtud Toompea 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. Töödega alustati juba 2017. aastal. Tööde eeldatav
kogumaksumus on 940 000 €, millest 2021. aasta eelarvesse on kavandatud 200 000 €.
Skoone bastioni korrastamine
300 000
Investeeringu eesmärgiks on peatada Skoone bastioni eskarpmüüri lagunemine ja vältida
sellega kaasnevaid suuremaid kulutusi ning korrastada Skoone bastioni pealne ala. Töö on
jaotatud kolmeks etapiks. Esimeses etapis plaanitakse korrastada Suurtüki tn 12 krundiga
piirnev tugimüüri osa ning bastionipealne nõlv. Skoone bastion on Tallinna linnakindlustuste
osana riikliku kaitse all olev kultuurimälestis ja UNESCO maailmapärandi objekt ning
turismiobjekt. Töödeks on koostatud restaureerimisprojekt. Skoone bastioni korrastamine on
kavandatud realiseerida aastatel 2021-2023 kolme osana kogumaksumusega 950 000 €.
2021. aasta tööde maksumus on 300 000 €.
Dominiiklaste kloostri kompleksi renoveerimine
300 000
Tallinna dominiiklaste Püha Katariina kloostri ehitised (Vene tn 14a) on võetud
kultuurimälestisena kaitse alla. Keskaegse kloostrikiriku ja ristikäigu säilinud osad
konserveeriti viimati 1950. aastatel. Kogu kompleks vajab restaureerimist, alustades endise
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kloostrikiriku katusest. Kompleksis asub vanalinna dekoratiivraidkivide valikekspositsioon
ning Katariina käigu ühel poolel kirikute keskaegsete hauakivide ekspositsioon, mis vajab
konserveerimist. Objekti kogumaksumus on 920 000 €, millest 2021. aasta eelarvesse on
kavandatud 300 000 €.
Nõmme Kultuurikeskuse fassaadi renoveerimine
200 000
Nõmme
Kultuurikeskuse katus ja tänavapoolne fassaad renoveeritakse 2020. aastal.
2021. aastal tehakse korda hoone ülejäänud kolm külge. Projekt ja ehitusluba on olemas.
Ehitustööd maksumusega 200 000 € teostatakse 2021. aasta suvel.
Pirita vaba aja keskuse ja Kose noortekeskuse hoonete
182 000
fassaadide renoveerimine
Kavandatud on Pirita Vaba Aja Keskuse Merivälja tee 3 hoone fassaadi renoveerimine koos
hoonet ümbritseva estakaadi ja sillutise kallete korrigeerimisega, et vältida vihmavee ja lume
sulamisvee voolamist hoone suunas ja fassaadi kahjustumist tulevikus. Objekti kogumaksumus
on 322 000 €, millest 2021. aasta eelarvesse on kavandatud 182 000 €.
Muud kultuurivaldkonna asutuste remonttööd ja soetused
250 000
Linna kultuuriasutused vajavad pidevalt väiksemamahulisi remonttöid, samuti on vaja soetada
uut tehnikat ja muud inventari. 2021. aastal jätkatakse linnamüüri hooldus- ja renoveerimistöödega, Pikk tn 20 turvavalgustuste uuendamise, raamatukogu ja muuseumi filiaalide
ventilatsioonitööde ja muude remonttöödega. Kultuurivaldkonna asutuste remonttööde ja
soetuste reserviks on kavandatud 250 000 €, mille arvelt on võimalik katta väiksemamahulisi
töid mitmetes kultuurisasutustes.

4.4

Noorsootöö

30 500

Põhja-Tallinna Noortekeskuse renoveerimine
30 500
Kavandatud on Põhja-Tallinna Valitsuse haldusalas teguseva Põhja-Tallinna Noortekeskuse
suure saali puitliistpõranda renoveerimine, seinte maalritööd ja veekahjustuste likvideerimine
ning siseuste vahetamine. Noortekeskuse ruumid, eelkõige suur saal, peavad olema võimelised
vastu võtma keskmiselt vähemalt 12 000 noortekeskuse külastajat aastas ja lisaks ruumide
kasutajate tegevustel osalevaid külastajaid (hinnanguliselt keskmiselt 2000 külastajat aastas).
Viimane renoveerimine hoones on teostatud 2007. aastal. Planeeritud töödeks on 2021. aasta
eelarves ette nähtud 30 500 €.

4.5

Sport ja liikumisharrastus

5 617 334

Tallinna Spordihalli tervikrenoveerimine
2 500 000
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 alustati Tallinna
Spordihalli kergejõustikuhalli rekonstrueerimisprojekti koostamisega. 2021. aastal alustatakse
ehitustöödega. Kavandatud on kogu hoone renoveerimine koos uute treeningupaikade
loomisega. Tööde käigus on kavas hoonestuse mahtu suurendada ja opereerimiskulude
246

vähendamiseks hoone korralikult soojustada ja kommunikatsioonid kaasajastada. Hoone
valmib 2022. aastal. Projekti kogumaksumus on 6 200 000 €, millest 2021. aasta eelarvesse on
kavandatud 2 500 000 €.
Punane tn 69 jalgpallihalli rajamine
500 000
12. juulil 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). Arvestatud on alternatiivse lahendusega,
et pneumohall paigaldatakse ümber Punasele tänavale. 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 2021. aasta eelarvesse on
kavandatud 500 000 €.
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 2021. aastal võõrustatakse U-20
vanuseklassi Euroopa meistrivõistlusi kergejõustikus ja võimalik, et ka 2020. aastal seoses
COVID-19 pandeemiast tingitud edasi lükatud U-17 vanuseklassi Euroopa meistrivõistluste
finaalturniiri jalgpallis.
Eesmärgiks on riikliku tähtsusega esindusstaadioni täielik renoveerimine kaasaegseks võistlusja treeningukeskuseks. Tiitlivõistlustega kaasneb suur rahvusvaheline tähelepanu ning pealinna
külastab sellega seoses märkimisväärne hulk sportlasi ja turiste. Otseülekanded toimuvad
ülemaailmselt ning sellega kaasneb väga suur vastutus ja muidugi ka võimalus Tallinna linna
tutvustamiseks. Sellel kõigel on mõõdetav mõju, mis väljendub positiivses maines ja üldises
majanduslikus tulus.
2020. aastal alustati Kadrioru Staadioni kergejõustiku harjutusväljaku renoveerimisega, tööd
valmivad 2021. aasta võistlusteks. 2020. aasta eelarves on harjutusväljaku renoveerimiseks
1 000 000 €.
Paralleelselt harjutusväljaku renoveerimisega minnakse edasi kogu kompleksi
projekteerimisega, mis hõlmab endas peatribüüni renoveerimist, kaasaegset valgustust
peaareenil ja kahel harjutusväljakul, laopindade laiendamist ning täiendava hoonestuse
planeerimist. Projekteerimise eeldatav maksumus on 300 000 € (olemas on juba valgustuse
projektid).
Mälestisena arvel oleva peatribüüni seisukorra hindamiseks on teostatud 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).
Tööde kogumaksumuseks on planeeritud 12 000 000 €, millest 2021. aasta eelarvesse on
kavandatud 1 000 000 €.
Kalevi staadioni investeeringud
437 334
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
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Tallinna linnapeale“ eesmärgiga viia staadioni I etapi rekonstrueerimistööd lõpule 2021. aasta
lõpuks. Staadioni hädavajalikud korrastustööd teostati 2019. aasta tantsupeoks.
Rekonstrueerimistöödega jätkatakse 2021. aastal.
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 suurvõistlusi Tallinnas korraldada kindlasti langeb. Tondiraba jäähalli valgustuse
parendamiseks, videokuubi soetamiseks, lattliini vahetamiseks ning muude tehniliste
parenduste tegemiseks on 2021. aasta eelarves ette nähtud 450 000 €.
Välibasseisi rajamine
80 000
Ette on nähtud vahendid Pirita jõele välibasseini rajamiseks. Ajalooliselt on Pirita jõel olnud
mitu väliujulat ja vettehüppetorni, kus on peetud erinevaid, ka rahvusvahelisi ujumisvõistlusi,
ning püstitatud rekordeid. Esimesed ujumisvõistlused Eestis toimusid 1910. aastal just Pirita
jõel. Vajalikud eeltööd välibasseini rajamiseks Pirita jõele on tehtud. Tööde maksumus kokku
80 000 €.
Rulapargi projekteerimine ja rajamine Charlottenthali parki
100 000
Jätkatakse rulapargi rajamist Charlottenthali parki Kristiine linnaosas aadressil Mustamäe
tee 20. Kavas on alustada rulapargi projekteerimisega Charlottenthali parki. Koostatud on pargi
renoveerimisprojekt, mis näeb ette ka rula-skatepargi rajamist. Rajatakse vajalikud rularambid,
skateelemendid jm vajalikud vahendid. Tööde kogumaksumuseks on planeeritud 110 000 €,
millest 2021. aasta eelarvesse on kavandatud 100 000 €.
Terviseradade laiendamine ja hooldusremont
250 000
Hetkel toimub Pirita ja Nõmme Spordikeskuste terviseradade hooldus ja lumetootmine, kuid
täiendavaid vahendeid teiste terviseradade laiendamiseks ja hooldamiseks planeeritud ei ole.
Täiendavate vahendite planeerimine annab võimaluse terviseradade laiendamist ja hooldamist
vaadata terviklikult ning parandada talviseid sportimisvõimalusi ka teistes linnaosades.
Vajalike tööde teostamiseks on 2021. aasta eelarves ette nähtud 250 000 €.
Muud spordiasutuste remonttööd ja soetused
300 000
Linna spordiasutused ja spordibaasid vajavad jooksvalt ka väiksemamahulisi renoveerimistöid,
mida ei ole enne eelarveaasta algust võimalik ette näha. Kultuuri- ja Spordiametile antakse
võimalus eraldatud summa piires teostada linna spordibaasides väiksemaid remonttöid ja
soetada inventari. Vajalike tööde teostamiseks on 2021. aasta eelarves ette nähtud 300 000 €.

4.6

Sotsiaalhoolekanne

9 224 000

Iru Hooldekodu õenduskodu projekteerimine ja ehitamine
5 400 000
Iru Hooldekodu õenduskodu juurdeehituse projekt valmis 2019. aastal. 2020. aastal telliti
sisustus- ja meditsiinitehnoloogia projekt ning alustati ehitustöödega. Hoone ehitustööd
lõpetatakse 2021. aastal, millele järgneb sisustamine ning hoone valmib 2022. aastal. Iru
Hooldekodu õenduskodu kogumaksumus on 7 700 000 €, millest 2021. aastaks on kavandatud
5 400 000 €.
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Lasnamäe Sotsiaalkeskuse investeeringud (uus hoone)
1 940 000
Olemasolev hoone on ehitatud 1960. aastal lasteaia jaoks. Kuna olemasolev hoone on kehvas
seisukorras, lammutatakse hoone ning püstitatakse uus kaasaegne hoone. Uue hoone brutopind
on 1000 m2. 2019. aastal telliti uue hoone kavand ning taotleti projekteerimistingimused.
2020. aastal alustati projekteerimistöödega. 2021. aastal lõpetatakse projekteerimistöödega
ning alustatakse ehitustöödega. Hoone valmib 2022. aasta alguses. Lasnamäe Sotsiaalkeskuse
kogumaksumus on 2 100 000 €, sellest 2021. aastaks on kavandatud 1 940 000 €.
Tallinna Tugikeskuse Juks vana korpuse remont ja uus korpus
500 000
2021. aastal on planeeritud alustada olemasoleva korpuse rekonstrueerimisprojekti ning uue
korpuse projekteerimisega. Objekti kogumaksumus on 1 892 000 €, millest 2021. aastaks on
kavandatud 500 000 €. Rekonstrueerimise ja uue hoone eeldatav valmimisaeg on 2023. aastal.
Sotsiaalmajutusüksuste rajamine ja soetused,
300 000
sh Punane tn 48a
Tallinna Linnavalitsuse 24. jaanuari 2019 korraldusega nr 9 kehtestati Lasnamäe linnaosas
aadressil Punane tn 48a kinnistu detailplaneering. 2021. aastal alustatakse Punane tn 48a
sotsiaalmajutusüksuse projekteerimisega. Ehitustöödega alustatakse 2022. aastal ja lõpetatakse
2023. aastal. Objekti kogumaksumus on 6 450 000 €, 2021. aastasse on kavandatud 300 000 €.
Tallinna Vaimse Tervise Keskuse Mai tn 23 hoone
285 000
renoveerimine
2020. aastal alustati Mai tn 23 hoone rekonstrueerimise projekteerimisega. Kavas on
renoveerida fassaad, sise- ja välistehnovõrgud, vahetada aknad ja uksed ning korrastada nii
siseruumid, kui ka õueala. Objekti kogumaksumus on 703 815 €, millest 2021. aastaks on
kavandatud 285 000 €. Hoone valmib 2021. aasta lõpuks.
Tallinna Lastekodu imikute ja erivajadustega laste maja
280 000
(Sõpruse pst 248)
Tallinna Lastekodu imikute ja erivajadustega laste maja (aadressil Sõpruse pst 248)
renoveerimise projekteerimistöödega alustati 2019. aastal ning 2020. aastal mais valmis
põhiprojekt. Hoone renoveerimistöödega alustati 2020. aasta sügisel ning tööd valmivad
2021. aasta lõpus. Objekti kogumaksumus on 2 952 000 €, millest 2021. aastaks on kavandatud
280 000 €.
Käo Tugikeskuse Käo tn 53 (lastekeskus) hoone
189 000
Eesmärk on lastekeskusele ehitada uus saal, (120 ruutmeetrit), kuna hetkel olemasolevas
saalis II korrusel puudub piisav mahutavus kogu lastekeskuse koosseisule ning ratastooliga
liikujatele evakuatsiooni väljapääs. 2021. aastal projekteeritakse olemasoleva hoone külge
juurdeehitus. Investeeringuobjekti kogumaksumus on 442 500 €. 2021. aastasse on
kavandatud 189 000 € ning 2022. aastasse 253 500 €.
Linna asutuste ligipääsetavuse parendamine
100 000
Tallinna Linnavalitsus on koostanud ligipääsetavuse valdkonda puudutava arengudokumendi
„Tallinna ligipääsetavuse arengusuunad aastatel 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
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parandamiseks, on loodud Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juurde ligipääsetavuse fond, mille
suuruseks on 100 000 €. Linnaosad ja linna asutused (sotsiaalkeskused, koolid, lasteaiad,
muuseumid jt) saavad taotleda projektipõhiselt ühekordselt toetust olemasolevates hoonetes
ligipääsetavuse parendamiseks.
Muud sotsiaalvaldkonna asutuste remonttööd ja soetused (STA ja linnaosad) 230 000
2021. aastal on kavandatud Tallinna Lastekodu hoonete fassaadide hooldusremont ja
katusekatete parandustööd, Lastekodu hoonete tuleohutusseadusega vastavusse viimine ning
Pähkli peremajade autovärava ja piirdeaia paigaldamine tööde maksumusega kokku 230 000 €.

4.7

Tervishoid

2 185 760

Tallinna Haigla (sh Lasnamäe Tervisekeskus)
1 460 000
projekteerimine ja ehitus
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. Tallinna haigla
meditsiinitehnoloogia eelprojekti koostamiseks sõlmiti leping 2020. aasta novembris.
2021. aastal jätkatakse projekteerimistöödega. Objekti kogumaksumus on 480 000 000 €,
millest 2021. aastaks on kavandatud 1 460 000 €.
Tallinna Kiirabi investeeringud, sh meditsiinivarustuse soetamine

725 760

Tallinna Kiirabi planeerib 2021. aastal soetada põhivara kogusummas 725 760 eurot, sealhulgas
5 uut kiirabiautot kogumaksumusega 507 000 eurot, meditsiiniseadmeid uutesse autodesse
kogumaksumusega 126 000 eurot, ostetakse välja kaks kuni 2021. aastani rendil olevat
kiirabiautot kogusummas 80 760 eurot ning soetatakse õppevahend Corpulus simulation
süsteem maksumusega 12 000 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).

4.8

Linnamajandus

4 170 000

Tallinna Linnahalli rekonstrueerimine
100 000
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.
Põhja-Tallinna linnaosa põlvkondade maja (Kari tn 13), sh
Tallinna Kopli Huvikooli uued ruumid

2 200 000
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2019. aastal valmis hoone ehitusprojekt. Ehitustöödega alustati 2020. aastal, hoone valmib
2021. aastal. Objekti kogumaksumus on 8 300 000 €, millest 2021. aastaks on kavandatud
2 200 000 €.
Tammsaare tee 135 munitsipaalelamu projekteerimine,
400 000
ehitamine ja sisustamine:
2019. aastal lammutati kinnistul olemasolev hoone (endine Mustamäe Linnaosa Valitsuse
hoone). Detailplaneeringu kohaselt on uude hoonesse võimalik rajada kuni 124 korterit ning
sotsiaalasutused. Suurim lubatud brutopind on 6220 m2. 2021. aastal alustatakse hoone
projekteerimisega. Hoone valmimisaeg on eeldatavalt 2023. aasta sügis/talv. Objekti
kogumaksumus on 13 600 000 €, millest 2021. aastaks on kavandatud 400 000 €.
Lasnamäe põlvkondade maja (Punane tn 17)
390 000
Projekteeritava hoone asukoht on Punane tn 17 kinnistu. Projekteeritavasse hoonesse
planeeritakse raamatukogu, noortekeskus, multifunktsionaalne saal, rendiruumid MTÜ-dele,
näitustesaal, spordikompleks, kogukondlikud töötoad, köök ja kohvik. Projekteeritavas hoones
on kasulikku pinda kuni 5000 m2. 2021. aastal alustatakse projekteerimistöödega. Objekti
eeldatav kogumaksumus on 13 716 000 €, millest 2021. aastaks on kavandatud 390 000 €.
Vasara tänavale 2 sotsiaalmaja ehitamine
300 000
Põhja-Tallinnasse Vasara tänavale ehitatakse kaks sotsiaalmaja, sihtrühm eluruumi taotlejana
arvele võetud isikud. 2021. aastal alustatakse projekteerimistöödega, hooned valmivad
2023. aastal. Objekti kogumaksumus on 5 356 000 €, sellest 2021. aastasse on kavandatud
300 000 €.
Turgude arendamine

30 000

2021. aastal ehitatakse Tallinna Turgude Nõmme turul uus piirdeaed, sest olemasolev on
suuremas osas amortiseerunud.
Muud linnamajanduse valdkonna asutuste remonttööd ja
soetused

750 000

2021. aastal on kavandatud järgmised tegevused: Päästeameti ettekirjutuste täitmine Käo tn 53
objektil, Männiku tee 96 ja 98a koridoride remont (sh koridoride valgustuse korrastamine ja
vajadusel asendamine) ning läbipääsusüsteemide asendamine, Kauge tn 4 fassaadi ja sillutisriba
remont, Männiku tee 92 fassaadi korrastamine ja täiendavalt tuletõkke immutusvahendiga
katmine. Suuremamahulised tööd on planeeritud Energia tn 13 objektil projekteerimine,
fassaadi rekonstrueerimine, uus vihmaveesüsteem, tuulekastide uuendamine, kõigi akende
asendamine, sokli perimeetri lahti kaevamine, sokli hüdroisoleerimine ja soojustamine, uue
panduse (sillutisriba) valamine, ventilatsioonisüsteemi ümberehitamine, lifti asendamine ja
inva-kaldtee rekonstrueerimine.

4.9

Linnatransport

3 657 000

Uute trammide soetamine (Tallinna Linnatranspordi AS)
2 320 000
Tallinna linn eraldab Tallinna Linnatranspordi ASile finantseerimisvahendid uute trammide
soetamise esimese sissemakse tegemiseks.
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Koolibusside projekt (Tallinna Linnatranspordi AS)
750 000
Koolibusside projekti arendamiseks nähakse ette Tallinna Linnatranspordi ASile kolme uue
koolibussi soetamine.
Ootekodade soetamine ja paigaldamine
320 000
Tallinna linnas vajab 161 ühistranspordipeatust ootekoja paigaldamist või selle välja
vahetamist. 2021. aastal varustatakse ligikaudu sada peatust uue ootekojaga.
Ühistranspordipeatustesse
reaalaja
infotabloode
paigaldamine
200 000
Tallinna linnas avalikku sõitjatevedu teostavate ühissõidukite reaalaja infosüsteemi ostmise
eesmärk on parandada ühistransporditeenust, esitades sõitjatele täpset ja kättesaadavat infot.
Reaalajas info saamine suurendab ühistranspordi kasutajate rahulolu, sest reisijal on võimalik
paremini planeerida oma aega ja ühistranspordi kasutamist. Reaalaja infosüsteemi 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 2021. aastal paigaldada reaalaja infotablood
järgmistesse peatusesse: Välja (Mustamäe tee), J. Poska (Narva mnt), Taksopark (Paldiski mnt),
Kadriorg (A. Weizenbergi tn), Sirbi (Kopli tn), Sitsi (Kopli tn), Maleva (Kopli tn), Angerja
(Kopli tn), Taevakivi (Laagna tee). Peatused ja nende täpne arv sõltub ühissõidukipeatustesse
rajatava püsivoolu ja reaalaja infotabloode maksumusest. Kui reaalaja infotabloo jaoks
vajamineva püsivoolu ehitamine antud peatusesse osutub kalliks või tekivad muud paigaldamist
takistavad asjaolud, siis nimetatud peatusesse tablood ei paigaldata, vaid valitakse uus peatus.
Aegna sadama süvendustööd
52 000
Elektroonilises sadamaregistris www.sadamaregister.ee on Aegna sadama andmed osaliselt
puudulikud. Puuduvad sadamasse sissesõidutee andmed ning sadamas ei ole võimalik silduda
veesõidukitel süvisega 1,9 m (nagu on märgitud sadamaregistris). Veeliikluse tagamise
kohustus on Tallinna Transpordiametil. Veeliikluse tagamiseks on vajalik Aegna sadama
süvendamine, kuna laevaliini riigihankega on tekkinud probleem ja teatud süvisega laevad
Aegnal silduda ei saa. Seega laevaliini riigihankel saab osaleda piiratud arv pakkujaid ja
konkurentsi ei ole. Ohutuks navigatsiooniks on vajalik süvendada sadama kaiäärne ala kuni
2,5 m sügavuseni. Orienteeruv süvenduse maht on 2000 m3. Täpsemad mahud sõltuvad
keskkonnamõjude hinnangust ning vee erikasutusloa tingimustest. Süvendustöö maksumusele
lisandub tehnika mobilisatsioon ja demobilisatsioon. Süvendustööde tulemusel on võimalik
riigihankega leida Tallinn-Aegna-Tallinn liinile uus laev või laiendada pakkujate ringi.
Patarei sadama trapp reisijatele
15 000
Patarei sadamal on vaja välja ehitada turvaline trapp reisijate laevale ja maha minekuks.

4.10 Tehnovõrgud
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitus, sh endiste
peremehetute torustike rekonstrueerimine

1 800 000
500 000
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Tallinna Linnavolikogu 19. detsembri 2002 otsusega nr 511 tunnistati peremehetuks rajatiseks
92,6 km kanalisatsioonitorustikke ning 38,8 km veetorustikke. Tallinna Linnavalitsuse
1. 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 1 000 000 €, millest 2021. aastal tehtavate
tööde maksumuseks on kavandatud 500 000 €.
Kanaliseerimiskava II etapp
500 000
Kavandatakse põhjendatud juhtudel linna ja kinnistuomanike koostöös 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 2021. aastal on kavandatud hüvitada kuni 500 000 €.
Kalevi staadioni reoveekollektori ümbertõstmine
800 000
MTÜ Jalgpalliklubi Tallinna Kalev tellimusel on valminud projektdokumentatsioon Staadioni
tn 3 kinnistul olemasoleva jalgpalliväljaku katmiseks ajutise pneumohalliga. Olemasoleva
jalgpalliväljaku alla jääb DN1000 betoonist reovee kanalisatsioonitoru, mis tuleb enne
pneumohalli püstitamist ümber tõsta.

4.11 Heakord

17 081 011

Kadrioru Pargi investeeringud
720 000
sh alumine aed
120 000
Koostatud on Kadrioru pargi alumise aia ehk lossi esise regulaarosa muinsuskaitse
eritingimused. Projektiga luuakse Kadrioru lossiga orgaaniliselt ja visuaalselt seotud terviklik
territoorium. Restaureerimise projekt näeb ette barokse regulaarpargi taastamist vastavalt
muinsuskaitse eritingimustele. Projekteerimisel käsitletakse ajaloolist teedevõrku, purskkaeve,
dendroloogiat ja pargi arheoloogiat. Projektiga luuakse üks tervik juba valminud lossitaguse
lilleaiaga.
pargiteede korrastamine
100 000
Kavandatakse renoveerida Mere allee valgustus, Kadrioru lossi ees oleva ringkanali lõuna- ja
põhjaharu valgustus, rajada Pilve tee valgustus ja uuendada põhjaharu teekatet.
majandushoone (L. Koidula tn 34a) projekteerimine,
500 000
ehitamine, sisustamine
Eesmärgiks on rekonstrueerida ajalooline Kadrioru pargi amortiseerunud kasvuhoonekompleks
nüüdisaegseks Kadrioru pargi tugikeskuseks, kuhu on planeeritud talveaed, olmeruumid, ladu,
garaaž. Ajaloolise kasvuhoonekompleksi ehitamist alustati 1835. aastal ja on hetkel Tallinna
vanim järjepidevalt tegutsenud aiand. Asutus Kadrioru Park haldab peale Kadrioru pargi ka
Kalamaja kalmistuparki, Harju tn haljasala, 42 ülelinnalist purskkaevu ja teemaa kõrghaljastust.
Asutusega ühendati 2020. aastal ka kõik Tallinna kalmistud. Asutuses töötab 104 inimest.
Asutusest on kujunemas Tallinna ajalooliste parkide keskus ja seetõttu oranžeriimajandushoone valmimine väga vajalik. Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimusel on
koostamisel Kadrioru Pargi majandushoone (oranžerii) põhiprojekti koostamine.
Projekteerimistööd lõpetatakse 2021. aasta veebruaris. Ehitustöödega alustatakse 2021. aastal
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ja hoone valmib 2022. aastal. Objekti kogumaksumus on 3 580 000 €, sellest 2021. aastasse on
kavandatud 500 000 €.
Muud pargid ja rohealad
10 024 011
sh Löwenruh pargi rekonstrueerimine
100 000
Kristiine linnaosas asuva Löwenruh pargi rekonstrueerimiseks nähakse 2021. aastal ette
100 000 €.
Männipargi korrastamine
600 000
Mustamäe linnaosas, Keskuse tn 1/Sõpruse pst 252 kinnistul paikneva Männipargi
rekonstrueerimiseks on 2021. aastal kavandatud 600 000 €. Keskkonna- ja Kommunaalameti
tellimusel on koostatud Männipargi projekt. Eesmärgiks on luua Männipargile identiteet, kus
on kujundatud võimalikult loodust säästev ja samas seda tutvustav terviklik, hariv,
mitmekesine, hea infrastruktuuriga, kaasaegne pargiala. Seal on meeldiv aega veeta kõikidel
külastajatel, sõltumata vanusest. Projektlahendus lähtub aktiivse ja kaasaegse linnapargi
põhimõtetest, kus on võimalikult palju säilitatud olemasolevat kõrghaljastust. Teedevõrgu ja
pargi kontseptuaalse lahenduse koostamisel on lähtutud nii olemasolevatest ligipääsuteedest
ning ka juba sisse tallatud pinnaseradadest kui uutest funktsioonidest tulenevatest
liikumisvajadustest. Pööratud on erilist tähelepanu liikumise sujuvusele pargi siseselt, erinevate
atraktsioonide ning tegevusi pakkuvate alade vahel.
Parki suubuvate teede otstesse kujunevad pisikesed atraktiivsete markeeringutega platsid, mis
kutsuvad parki sisenema. Alale rajatakse ka eriilmeline markeeringutega „ringtee“, mida
mööda saab pargi siseselt jalutada. „Ringteed“ ilmestavad värvilise betoonkattega ümmargused
pingitaskud, mida on paigaldatud nii vahetult käiguteede äärde kui ka teest veidi eemale,
suuremate puude vahetusse lähedusse. Kergliiklusteed on muutuva laiusega, kuna teedevõrku
korrastades on püütud maksimaalselt jääda väljakujunenud teekoridori. Multifunktsionaalse
spordiväljaku teenindamise tarbeks on projekteeritud veoautoga ligipääs platsi kõrvale asuvale
hooldusalale. Projektis on arvestatud liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste
liikumisvõimetega. Eraldiseisvalt on projekteeritud erivajadustega laste mänguala.
Uuendatakse kohvikuhoone välisviimistlust. Alale lisatakse purskkaev. Spordiplatsi äärde on
kavandatud erilahendusega tüüpsetest konteineritest kiosk, mille lähedusesse on kavandatud
eraldiseisev joogiveekraan. Spordiplats on eraldatud piirdeaiaga. Pargi alale on projekteeritud
pargipingid ja –toolid ning lauad, prügikastid, jalgrattahoidjad ning stendid ja viidad. Projekti
käigus uuendatakse olemasolevad mängu- ja spordiseadmed. Alale paigaldatakse ka
lauatenniselaud ning jalgpallivärav.
Poolamäe-Tiigiveski pargiansambli rekonstrueerimine
35 000
Kesklinnas asuva Poolamäe-Tiigiveski pargiansambli rekonstrueerimiseks eraldatakse
2021. aastal 35 000 €. Poolamäe park ning Tiigiveski park on teineteise naabruses olevad
väikesed pargid. Ruumikvaliteedi seisukohast ja arvestades linnakodanike huvi oleks vajalik
need omavahel sidustada, hõlmates ümbritsevad alad, nt Staadioni tn parkla ja
kergejõustikuhalli ümbruse. Projekti realiseerimisel saavad uuendatav Kalevi keskstaadion
ning ehitismälestiseks olev rekonstrueeritud Kalevi Spordihall enda ümber väärikalt välja
arendatud ning mõtestatud avaliku ruumi. Samuti luuakse Tallinnas paik, kus saab eksponeerida
läbi monumentaalkunsti Eesti spordisangarite mälestust.
Kopli Kasepargi korrastamine
686 111
Põhja-Tallinnas asuva Kasepargi korrastamise eesmärk on pargi heakorrastus, sealhulgas
mänguväljakute rajamine. Põhja-Tallinnas asuv 7,2 ha suuruse looduskaitse all oleva kunagine
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metsaala korrastatakse. 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. Uue Kopli
liini asumi valmimisega muutub park tõenäoliselt olulisimaks ühenduslüliks kergliiklejatele ja
jalakäijatele. Peatelje äärde on kavandatud alad erinevateks tegevusteks. 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. Laudtee on projekteeritud
pargi idaserva üle loodusliku märja koha. Antud piirkonnas kasvavate taimede tõttu on ühtlasi
märgitud ala ka kui säilitatav ja kaitstav ala. Kasepargi põhjapoolsemasse serva, parki läbiva
laia kõnnitee serva on projekteeritud avalikult kasutatav välitualett.
Kakumäe ranna laulukaare, lava ja väljaku ehitus
16 900
Haabersti linnaosas rajatakse 2021. aastal Kakumäe ranna laulukaar, lava ja väljak
maksumusega 16 900 €. Investeeringu eesmärgiks on Kakumäe rannaala väljaarendamiseks
ideekonkursi korraldamine. Ideekonkursi eesmärk on saada arhitektuurne eskiisprojekt
multifunktsionaalse aastaringse kasutusega rannahoonele, mis on peamiseks
sisendiks Kakumäe ranna ja selle lähiala detailplaneeringu koostamisel. Lisaks rannahoonele
määratakse koostatavas detailplaneeringus Kakumäe rannaalale planeeritava laulukaare ja lava
ning väljaku rajamisepõhimõtted ja tehnilised tingimused (külaplats, korvpalliplats, haljastus,
juurdepääsuteed, parkimine ja tehnovõrgud). Planeeritava ala suurus kokku on ca 7500 m2.
Planeeritav rannahoone peab pakkuma kaasaegse käsitlusega rannahoonet, kui randa
teenindavat ning avalike funktsioonidega rikastavat ruumilist dominanti. Hoone peab
soodustama rannaala ja -pargi aastaringset kasutamist pakkudes külastajale vajalikke mugavusi
ning erinevaid vaba aja veetmise võimalusi igal aastaajal. Rannahoone maksimaalne korruste
arv on kuni kolm korrust. Ruumides peavad olema ette nähtud randa teenindavad funktsioonid:
avalikud tualettruumid, duširuumid ja riietusruumid (kohandatud ka kasutamiseks
invaliididele), rannatarvikute laenutamise või müügi võimalus ja muud randa teenindavad
ruumid. Hoone eskiisprojekti koostamisel on teretulnud ideed, kuidas muuta rannahoone
kasutamine aastaringseks ning nende realiseerimine hoone ruumiplaneeringus (väliterassiga
restoran, kohvik, väikepoed, kogukonnaruumid jms.) Projektis tuleb lahendada parkimine, mis
võib olla hoone lähedal või arvestatud hoone mahu sisse. Kakumäe rannahoone arhitektuurse
eskiisprojekti koostamise ideekonkurss on hetkel hankedokumentide koostamise etapis.
Tondiraba pargi rajamine
6 000 000
Lasnamäe linnaosas asuva Tondiraba pargi rajamiseks on kavandatud 6 000 000 €. 2020. aastal
alustati projektdokumentatsiooni koostamisega, mis peab valmima jaanuaris 2021. 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.
Õismäe tiigiala ja purskkaevu renoveerimine
450 000
2021. aastal alustatakse Õismäe tiigi ja purskkaevu renoveerimisega maksumusega 450 000 €.
Kavandatakse rajada terviserada, tiigi siseringi teerada, rajatakse piire tiigi äärde, samuti
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paigaldada tualettmoodul. Tiigi purskkaevu veesambad plaanitakse kujundada ning lisada
valgus- ja helilahendus.
Harku järve rannaala korrastamine
597 000
Harku järve rannaala korrastamiseks on kavandatud 597 000 €. Planeeritava investeeringu
eesmärgid:
- Harku järve ääres linnale kuuluvale kinnistule Paldiski mnt 126 alale suurusega
8000 m2 loodusliku puhkeala rajamine. Alale on planeeritud rajada võimalused aktiivseks
puhkuseks rannas. Alale rajatakse kiigeplatsid, betoonist lauatennise- ja malelauad,
varikatusega grillimiskohad, linnamööbel (pingid, prügikastid) ning Harku ranna kasutamiseks
vajalikud tehnovõrgud (vesi, kanalisatsioon, madalamate alade kuivendamise lahendamine).
Objekti maksumuseks on planeeritud 100 000 €.
- Harku järve randa väliujula rajamine. Arvestades Harku järve looduslikku asukohta ning
suvist veetemperatuuri on Harku järve võimalik kasutada suplemiseks pikema perioodi vältel
võrreldes mereäärsete supelrandadega. Plaanitakse järve randa rajada väliujula ujumisraja
pikkusega 20 m kolme ujumisrajaga ja vastava varustusega (vettehüppepukk, väljatuleku
redelid). Ujula on planeeritud rajada puitlaudisega pontoonidele, järve poole on ujula avatud.
Rajatise aastaringset kasutamist võimaldab sinna paigutatav linnamööbel. Väliujula
eelarvestatud maksumus on 50 000 €.
- Harku järve äärsete kinnistute Paldiski mnt 124a omandamine ja 124b osaline omandamine
(rannaala piirkond). Kinnistud on eraomandis ning Harku järve rannaala komplekseks
arendamiseks puhkealana on linn kavandanud omandada nimetatud kinnistud. Hetkel tegeleb
Linnavaraamet kinnistute hindamisega. Kinnistute lõplik maksumus sõltub hindamise
tulemusest ja läbirääkimistest omanikuga.
200 000
Süsta pargi korrastamine
Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimusel on koostatud Põhja-Tallinna linnaosas asuva Süsta
pargi projekt. Projekti eesmärgiks on korrastada Süsta park ja selle lähiümbrus ning lahendada
TTÜ Eesti Mereakadeemia esine ala. Mereakadeemia ette on projekteeritud väljak, läbi pargi
kulgev rannapromenaadi jätk ning väiksemad pargiteed. Ehitustööde käigus rajatakse
asfaltkattega teed vastavalt 2 ja 3 meetri laiused ning sõelmetega kaetud teed 1,5 meetrit laiad.
Pargi külastajate tarbeks on Kopli tänava äärde projekteeritud 12 parkimiskohta. Ühtlasi on
Kopli tänavale projekteeritud uus kõnnitee sõidutee ja trammitee vahele koos uue ülekäiguraja
asukohaga. See ala saab olema segaliiklusega ala, kus eesõigus peaks jääma jalakäijale. Süsta
pargi põhjapoolsemasse serva, parki läbiva laia kõnnitee serva on projekteeritud välitualett.
Parki paigaldatakse LED-valgustitega tänavavalgusti. Haljastuse võtmesõnaks on olemasoleva
loodusliku ilme säilitamine võimalikult suures ulatuses. Olemasolevaid puid säilitatakse
suurimal võimalikul määral suunates teed looklevana läbi pargi. Parki on projekteeritud 42
rattahoidjat ja kaks betoonist lauatennise lauda.
Lindakivi puhkeala korrastamine
509 000
Lindakivi Kultuurikeskuse taguse platsi puhul on tegemist objektiga, mis on jäänud
projektikohaselt lõpuni välja ehitamata ning on tänaseks aegunud arhitektuurse lahendusega.
See on olemuslikult seotud Lindakivi puiesteega, mis ühendab omavahel Punase tänava ääres
asuvad asumid ja Liikuri tänava äärsed kvartalid, pakkudes jalakäijatele ligipääsu mitmele
koolile ja lasteaiale. Etteantud summa kasutatakse selleks, et leida terviklik lahendus Lindakivi
platsile ja sellega tervikut moodustavale Lindakivi puiesteele ning võimalusel hakata
eelarveaasta jooksul projekteerima ja ellu viima terviklahenduse esimest etappi. Lindakivi
platsist kujuneb välja polüfunktsionaalne asumikeskus, mis hakkab olema piirkonna
tõmbenumbriks ja pakub tegevust nii suvel kui talvel.
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Paevälja roheala korrastamine
100 000
Lasnamäe Paevälja asumi piiril asub looduskaitsealune Maarjamäe klint, mis on kohalikele
elanikele kujunenud armastatud jalutusalaks. Linnaosa peab vajalikuks olemasolevad jalgteed
kujundada jalutajatele ohutuks ning muuta klindiäärset ala mugavamaks ja turvalisemaks.
Aastate jooksul on kasvanud alale isetekkeline võsa, mis vajab hooldusraiet. Puude juured on
murendamas kaitsealust paeklindi kallast. Ühtlasi taastab võsaraie vaated merele ja linnale.
Vastav eelarverida on ettenähtud Paevälja Maarjamäe klindiala korrastamiseks ja linlastele
paremaks avamiseks.
Juudi kalmistupark
400 000
Kavandatud on Magasini tn 27 Tallinna Vana juudi kalmistu ala heakorrastamine. Eesmärk
luua puhkeala ja matuste tsooni rahulik mälestusväli. Kesklinna Valitsus on kuulutanud välja
hanke maastikuarhitektuurse lahenduse põhiprojekti koostaja leidmiseks pakkumiste esitamise
tähtajaga 23.11.2020. Ehitusloa väljastamisel alustab Keskkonna- ja Kommunaalamet
ehitustöödega.
Pääsküla raba laudteede ja sildade rekonstrueerimine
300 000
Pääsküla raba kaitsealal on 2,5 km ulatuses laudteid ja mitmeid puidust sildu ja purdeid, mis on
rajatud aastatel 2007-2009. Praegused laudteed pole kõikidele külastajarühmadele
kasutamiseks ohutud ega vasta universaalse disaini põhimõtetele. Lapsevankri ja ratastooliga
läbimine on raskendatud ja kohati ka ohtlik. Lisaks rajatakse uus laudteelõik Nelgi tn pikenduse
otsa, et parandada ligipääsu rabale. Praegu on aedlinna pool ligi 1,8 km pikkune lõik, kust pole
võimalik raba juurde pääseda. 2021. aastal plaanitakse projekteerida ja rekonstrueerida
Pääsküla raba laudteed ja sillad summas 300 000 €, paigaldades uued kaasaegsed laudteed ja
rajades uued silla- ja purdelahendused. Pääsküla raba on linnaelanike seas väga populaarne ja
rabal on ka suur potentsiaal välisturismi seisukohalt. Paralleelselt on plaanis uurida
looduslikkuse taastamise võimalikkust. Rekonstrueerimise tulemusel saab Tallinn teavitada, et
on ainus pealinn Euroopas, mille territooriumil on kõigile huvilistele ligipääsetav raba.
30 000
Kakumäe-Tabasalu laudtee projekteerimine
2021. aastal alustatakse Kakumäe-Tabasalu laudtee projekteerimiseks vajalike uuringutega nii
geoloogia kui geodeesia tegemiseks, milleks on eraldatud 30 000 €. Projekteerimise eelduseks
on ala detailplaneeringu koostamine, kuna tegemist on praktiliselt vees oleva alaga. Laudtee
pikkus on ca 1,65 km ja see kulgeb läbi roostiku. Laudtee on kavandatud 30 m kaugusele
olemasolevatest elamutest ja Roostiku tänavast.
Mänguväljakud ja treeningelemendid
2 552 000
sh Ümera tn 21b (Seli mets) peremänguväljaku ehitus
300 000
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.
Lastekodu tn 32 mänguväljaku rekonstrueerimine
380 000
Projektdokumentatsioon on koostatud 2020. aastal Tallinna Kesklinna Valitsuse tellimusel.
2021. aastal rekonstrueerib Keskkonna- ja Kommunaalamet antud projekti alusel
mänguväljaku. Antud ala rekonstrueerimise eesmärgiks on tagada meeldiv vaba-aja veetmise
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koht lähipiirkonna elanikele, sealhulgas erinevas vanuses lastele, seenioridele ning ala
transiitruumina kasutatavatele inimestele. Tähelepanu on pööratud kogu perega ajaveetmise
võimalustele, tagades noorematele erinevaid mänguvõimalusi kaasaegsetel mänguvahenditel
ning puhke- ja treeningvõimalusi vanematele. Kesklinnas asuvasse sisekvartalisse rajatav
avaliku kasutusega puhkeala, sealhulga mänguväljak ja sportimise ala, on kavandatud terviklike
ruumilahendustena kaasaegses kujunduskeeles tulenevalt koha identiteedist. Kujunduse
tuumaks on hoovi keskel paiknev ringikujuline kummikatendiga mänguala, mida raamib
väikelastele mõeldud liikumisrada. Mänguala läbib diagonaalne jalakäijate tee. Turvalisuse
tagamiseks tagatakse kogu alale piisav valgustus, et vältida hämarate nurkade ning privaatsete
soppide tekkimist. Lisaks luuakse kogu ala ulatuses ristkasutusega tegevustsoonid, mis aitab
vältida valveta, eraldatud nurgataguste tekkimist. Mänguväljaku liiklustee äärde paigaldatakse
ka invakarusell erivajadustega laste tarbeks, kuna sinna on kõige lihtsam asfaltkatendiga teelt
pääseda.
Järveotsa tee 15a koguperemänguväljak
250 000
Projektdokumentatsioon on tellitud 2020. aastal Haabersti Linnaosa Valitsuse poolt.
2021. aastal rekonstrueerib Keskkonna- ja Kommunaalamet antud projekti alusel
mänguväljaku. Projekti kohaselt rajatakse mänguväljaku katendid, sealhulgas tartaankate,
liivakate; teede ja platside katendid, sealhulgas asfalt- ja betoonkivikattega kõnniteed.
Rajatakse haljastus, mänguväljaku valgustus, paigaldatakse uued mänguvahendid ja
atraktsioonid Laev Explorer, linnak, tasakaalurada, kiik, Euroflex poolkerad, rannavõrkpalli
komplekt. Koguperemänguväljakule paigaldatakse ka istepingid ja prügikastid. Olemasolevad
mänguvahendid korrastatakse ja paigutatakse ümber.
Räägu pargi mänguväljaku rekonstrueerimine
Keskkonnaja
Kommunaalamet
taotleb
mänguväljaku
projekteerimistingimused.
Projektdokumentatsioon
koostatakse
ehitustöödega alustatakse samuti 2021. aastal.

315 000
rekonstrueerimiseks
2021. aastal
ning

Koidu pargi mänguväljaku laiendus
50 000
Koidu pargi mänguväljaku renoveerimistööde eesmärgiks on uuendada olemasolevat
mänguväljakut. Sealsel mänguväljakul on betoonist „nõukogudeaegne“ liivakast suurusega
4x4m, mis on amortiseerunud. Mänguväljakul paiknevad vedrukiiged, kaalukiik on pärit
aastast 2006 ning samuti amortiseerunud. Kogu väljak on rajatud vana mänguväljaku
asukohale, mistõttu on kohati selle aluskihiks kivinenud paekivituhk, mis ei ole ohutu pind
mänguväljaku alla. Ohutuse tagamiseks on vajalik atraktsioonide turvaaluse ulatuses
paigaldada kummikatend. Koidu park leiab oma asukoha tõttu väga intensiivset kasutamist.
Projektdokumentatsioon koostatakse 2021. aastal ja laiendustöödega alustatakse samal aastal.
Tornide väljaku mänguväljaku rekonstrueerimine
120 000
Tööde eesmärgiks on rajada Tornide väljaku olemasoleva mänguväljaku asemel uus ja
kaasaegsem ning rohkemaid tegevusi võimaldav, põnev multifunktsionaalne mänguväljak
eelkooliealistele ning algklassivanustele lastele. Nimetatud mänguväljak on amortiseerunud
ning kõige esimene mänguväljak, mille Kesklinna valitsus rajas aastal 1996. Linnaelanikud
peavad oluliseks kaasaegset, kvaliteetset ja turvalist linnaruumi koos nõuetele vastava laste
mänguväljaku
olemasoluga. Mänguväljakul on praegu
üks suur
ja 2 väiksemat
„nõukogudeaegset“ betoonist liivakasti, linnak aastast 1996, karusell, vedrukiiged ja väikelaste
liumägi ning kuuldetorud aastast 2006. Kogu mänguväljaku planeering on tegelikult juhuslik
nii nagu see vanast „nõukogude“ aegsest väljakust edasi arendati. Väljak vajab korralikku
läbiplaneerimist, käiguradasid, haljastust, muruala ja puhtaid mängualasid. Samuti puudub
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mänguväljakul nõuetekohane välisvalgustus. Projektdokumentatsioon koostatakse 2021. aastal
ning ehitustöödega alustatakse samuti 2021. aastal.
Vabaduse pargi koguperemänguväljak
280 000
Koguperemänguväljaku maastikuarhitektuurse lahenduse on koostanud Loovmaastik OÜ.
Ehitise aadress on Sihi tn 98 ja projektala jääb kaitsealuse loodusobjekti Vabaduse parkmetsa
alasse suurusega 2,1 ha. Rajatava pereväljaku struktuur on tuletatud meekärjest. Mänguväljakut
on kujutatud kui mesilastaru, kuhu inimesed kogunevad ümberkaudsetest kodudest kokku.
Parkmetsa on ette nähtud mitmed mängu- ja treeningualad. Erineva sihtotstarbega inventariga
alasid markeerivad eri tüüpi katendid. Eraldi on kavandatud treeninguvahendid vaegliikujatele.
Laulukaare ja Nõmme-Kase tänavate vahelise ala keskossa on kavandatud 0–12aastaste
väikelaste ala. Katendiga ala serva on 0-4aastastele lastele planeeritud paigaldada
mängupaneelid. Katendiga ala keskele on kavandatud kiik tavaistmega ja erivajadustega 5–
12aastaste laste istmega ning multifunktsionaalne atraktsioon, mis on mõeldud kasutamiseks
0–12aastaste tavalastele ja vaegliiklejatele lastele. Kavandatud on mitu erinevat väikelaste ala,
kuhu paigaldatakse pesakiik, korvkiik, vedrukiik ja välibatuut. Nende mänguvahenditega
külgneb liiva transpordi atraktsioon. Mänguvahendite turvaaluseks on männi koorepuru multš.
Projektala reljeefi kõrgemal osal rekonstrueeritakse liivakatendiga võrkpalliväljak. Sihi
tänavalt alguse saava teerajaga külgnevale alale on kavandatud seenioritele kasutamiseks
mõeldud treeningseadmed. Peremänguväljakule on täiendavalt ette nähtud kahepoolne
infostend, millelt külastaja saab infot lubatud tegevuste kohta ja selle kohta, mis vanusegrupi
alale paigaldatud mängu- ja treeningvahendid kasutamiseks on mõeldud. Projektalale on
projekteeritud parkmetsa sobiv Branch valgustitega valgustuslahendus. Tööde maksumuseks
on kokku kavandatud 280 000 €.
Päikese pst T3 mänguväljaku rekonstrueerimine
50 000
Mänguväljaku maastikuarhitektuurse lahenduse on koostanud MARH Stuudiod OÜ.
Rekonstrueerimise käigus uuendatakse mänguväljak ja fitnessala koos turvaalusega,
asendatakse enamus amortiseerunud elemente, rajatakse enimkasutatud isetekkeliste radade
kohale juurdepääsuteed ning piknikukohad. Ala haljastust on soovitav täiendada, suurendada
liigilist koosseisu ja rajada ühtlane põõsarinne. Uutest mänguväljaku elementidest
paigaldatakse ronilad, pesakiik, kahene kiik, liumägi-ronila, liivakastilauad, tegevuspaneel.
Fitnessalale paigaldatakse uued trenažöörid ja võimlemiskompleks rööbaspuudega.
Spordiväljaku alune maapind kaevatakse välja ja kujundatakse künkaks. Mänguväljaku alale
rajatakse purustatud kruusa katendiga 1,5 m laiused teed. Rajatakse 3 piknikulaudade ja
pinkidega piknikukohta. Mänguväljaku ja spordiplatsi juurde on ette nähtud veel 8 pinki ja
5 prügikasti. Maastikukujunduses kavandatakse metsa alla maakividest kujundatud ring. Kivid
paigaldatakse ka teenurkadesse, et suunata inimesi soovitud suunda. Alale tuleb koostada
täiendava haljastuse projekt. Tööde maksumuseks on kavandatud 50 000 €.
Pirital Kose pargi (Rahvakooli tee 3) ja Merivälja
167 000
pargi mänguväljaku rekonstrueerimine ning Aianduse
tee 70a ja Lehise tn 4a mänguväljaku projekteerimine
Keskkonna- ja Kommunaalamet teostab 2021. aastal Rahvakooli tee 3 mänguväljaku ja
Merivälja pargi mänguväljaku rekonstrueerimise ning Aianduse tn 70a ja Lehise tn 4a
mänguväljakute projektdokumentatsioonide koostamise.
Kose pargi (Rahvakooli tee 3) mänguväljak on amortiseerunud ja turvaalad ei vasta normidele.
Kõik mänguväljaku elemendid vahetatakse välja, uuendatakse katendid ja valgustus,
paigaldatakse uued pingid ja rajatakse uus rattarada.
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Merivälja pargi mänguväljakule paigaldatakse uus immutatud puitpostidest piire, vahetatakse
välja vanuseklassi 2–10 aastat atraktsioonid.
Aianduse tee 70a mänguväljakule projekteeritakse liivaaluse asemele kummipurukate,
kavandatakse suur ja korralik linnak, atraktsioonid vanuseklassile 5–14 aastat ja eraldi liivakast.
Lehise tn 4a mänguväljakule projekteeritakse liivaaluse asemele kummipurukate, korralik
linnak, atraktsioonid vanuseklassile kuni 8 aastat ja eraldi liivakast.
Pirita tee mänguala laiendamine
500 000
Keskkonna- ja Kommunaalamet taotleb Pirita tee 1 kinnistul asuva mänguala laiendamiseks
projekteerimistingimused.
Projektdokumentatsioon
koostatakse
2021. aastal
ning
ehitustöödega alustatakse samuti 2021. aastal.
Põhja-Tallinnas Vana-Kalamaja tn 15 ja Karjamaa
140 000
pargi (Karjamaa tn 3) mänguväljaku rekonstrueerimine
ning Angerja tn 3a kinnistule (Karjamaa) mänguväljaku
projekteerimine
2021. aastal on planeeritud Põhja-Tallinna linnaosas 140 000 € maksumuses rekonstrueerida
2 mänguväljakut ning ette valmistada ühe uue mänguväljaku rajamine aadressil Angerja tn 3a
kinnistule.
Vana-Kalamaja tn 15 mänguväljaku puhul on tegemist asumi kõige kasutatavama linna
halduses oleva väljakuga, mis on amortiseerunud elementidega ning vajab ka piirdeaedade
taastamist. Karjamaa pargi väljak on piirkonna ainuke väikelastele mõeldud mänguväljak, mis
rajatud juba 2000. aastal ja on amortiseerunud, ning sinna on võimalik rajada liivakastid.
Angerja tn 3a kinnistu on linnale kuuluv kinnistu, mis on kõikidest külgedest piiratud
korrusmajadega ja uue mänguväljaku rajamine võimaldaks maa-alale leida ümbruskonna
elanikele aktiivse kasutuse ja rikastaks elukeskkonda.
Keskkonnaja
Kommunaalamet
taotleb
mänguväljakute
rekonstrueerimiseks
projekteerimistingimused, mille alusel koostatakse 2021. aastal projektdokumentatsioon ning
alustatakse kahe mänguväljaku ehitustöödega. Angerja tn 3a kinnistule koostatakse 2021. aastal
mänguväljaku projekt.
Koerte jalutus- ja treeningväljakute rajamine ja
280 000
rekonstrueerimine
sh koerte jalutusväljakute rekonstrueerimine (Tiigiveski,
100 000
Toompark, Astangu, Sõpruse, Tildri, Tondimõisa, Liikuri)
2021. aastaks on planeeritud Tiigiveski, Toompargi, Astangu, Sõpruse, Tildri, Tondimõisa ja
Liikuri koerte jalutusväljakute rekonstrueerimine kogumaksumusega 100 000 €. Tagamaks
kodanike rahulolu, kaunis linnapilt ja ohutute elementidega jalutusväljakud, on vaja
olemasolevaid väljakuid rekonstrueerida. Koerte jalutusväljakute mahus on planeeritud
teostada elementide uuendamine: ekskremendikastide, pinkide ja prügikastide, hüppetakistuste,
poomide lisamine ja olemasolevate välja vahetamine. Vajadus on korrastada aiad ja väravad
ning lisada vastavalt vajadusele liiva ja lisada elementide kasutusjuhendid.
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 on mudased ja libedad ning see võib põhjustada lisaks määrdumisele
ka vigastusi. Suurte vihmaveeloikude tõttu ei pääse koeraomanikud tihtipeale väljakute
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väravatele ligi. Lisaks on väljakute jalgväravad vaja välja vahetada ning väravapostid uuesti
betoneerida allpool külmumise piiri.
Piritale koerte jalutusväljaku ehitus (Võsa tee 26)
100 000
2021. aastal on kavandatud Võsa tee 26 koerte jalutusväljaku projekti koostamine ja väljaku
rajamine. Keskkonna- ja Kommunaalamet on alustanud projekteerimistingimuste taotlemise
menetlust.
Lasnamäele koerte jalutusväljaku ehitus (Mustakivi tee 10)

80 000

2021. aastal on kavandatud Mustakivi tee 10 koerte jalutusväljaku projekti koostamine ja
väljaku rajamine. Keskkonna- ja Kommunaalamet on alustanud projekteerimistingimuste
taotlemise menetlust.
Kalmistute investeeringud
940 000
sh kalmistute piirete, teede, veetrasside ja muu taristu
200 000
rajamine ja korrastamine
Pärnamäe kalmistul puuduvad piirded, samuti puudub kalmistu piire Rahumäe kalmistu Tervise
tänava poolses uues osas. Hiiu-Rahu kalmistul on piire rajatud aastatel 2002-2003 ning tänaseks
amortiseerunud ja vajab renoveerimist. Metsakalmistul puudub piire kalmistu uues osas ning
1970-ndatel rajatud piirde osa on amortiseerunud ja vajab väljavahetamist.
Kalmistutel on teed halvas seisukorras, asfaltkattega teed on rajatud 1970/80-ndatel aastatel,
teekatet on kahjustanud mootorsõidukid ja tee ääres kasvavate puude juured. Samuti on vajalik
edasi arendada teede võrgustikku uute kvartalite loomisega Liiva ja Pärnamäe kalmistul.
Rahumäe kalmistul vajavad rekonstrueerimist 1990-ndatel rajatud veetrasside lõigud, vajalik
on laiendada veetrasse, kuna kalmistu ei ole terviklikult kaetud mõistliku kaugusega
veevõtukohtadega. Siselinna kalmistul veetrass puudub ja pumbakaevud on amortiseerunud
ning kuival ajal on kaevude kuivamise oht. Liiva ja Pärnamäe kalmistul on vajalik laiendada
veetrasside võrgustikku seoses uute matmisalade kasutusele võtmisega.
200 000
Liiva kalmistu piirdeaia korrastamine
Liiva kalmistu 2002. aastal rajatud piire on amortiseerunud ja vajab väljavahetamist, uutel
kasutusele võetud matmisaladel piire puudub. Samuti on vajalik kalmistu sisse- ja väljapääsud
sulgeda numbrituvastussüsteemiga tõkkepuudega. Korrastamist vajab aed pikkusega 7510 jm,
tõkkepuud on vaja paigaldada 6 asukohas ja korrastada 1 avanev värav ja 9 jalgväravat.
Siselinna kalmistu piirdeaia rekonstrueerimine
200 000
Siselinna kalmistul on rekonstrueeritud ajalooline Al. Nevski kalmistu väline piirdemüür ja
tugimüür. Järgmise etapina on vajalik rekonstrueerida ajaloolise Vana-Kaarli kalmistu
piirdemüür ja kahe kalmistu vaheline piirdemüür. Piirdemüür on kahjustada saanud seoses
ilmastiku ja lähedal kasvavate puudega, kohati on piirdemüür varisemisohtlik ning osades
lõikudes müür puudub, kuna varisemine on juba toimunud. Rekonstrueeritava piirdeaia pikkus
on 650 jm.
Liiva kalmistu halduskeskuse ühendamine linna
60 000
kanalisatsiooniga
Liiva kalmistu halduskeskuse kanalisatsioon ei vasta tänapäeva nõutele, trass asub liiga
maapinna lähedal ning külma talve korral tekib külmumise oht.
Siselinna kalmistu kolumbaariumi ehitamine
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60 000

2021. aastal valmib Siselinna kalmistul tavandimaja, mille maastikuarhitektuurilise kujunduse
lahutamatuks osaks on planeeritud kolumbaarium. Kolumbaariumi ehitamine on vajalik
tavandimaja valmimise järgmise etapina.
Rahumäe kalmistu teenindushoone projekteerimine ja
220 000
ehitamine
Rahumäe kalmistu tänane teenindushoone on täielikult amortiseerunud ja ohtlik. Vajalik on
luua tänapäevastele nõuetele vastavad tingimused kalmistu teeninduseks. Selleks on
planeeritud olemasolev suures osas lammutada ja rajada kaasaegne teenindushoone. Rahumäe
kalmistu teenindushoone projekteerimisega alustatakse 2021. aastal ja hoone valmib
2023. aastal. 2021. aastaks on kavandatud 220 000 € hoone projekteerimistöödeks, mis on
planeeritud lõpetada sama aasta lõpuks. Objekti eeldatav kogumaksumus on 1 270 000 €.
Linnamööbli soetamine (prügikastid, pingid jm)
800 000
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 €. 2020. aastal soetati 221 uut prügikasti ning 201 uut pinki ning rajati
78 pingitaskut maksumusega 396 000 €. Amortiseerunud linnamööbli väljavahetamisega
kavandatakse jätkata aastatel 2021-2022. Amortiseerunud prügikastide väljavahetamiseks
ühissõidukite peatuste ootealadel ning pinkide ja muu linnamööbli paigaldamiseks 2021. aastal
on kavandatud 800 000 €.
Maarjamäe memoriaali korrastamine
500 000
Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimusel tellitakse 2020. aastal Maarjamäe memoriaali
rajatise ekspertiis, mille eesmärgiks on Maarjamäe memoriaali rajatise ehitusetappide
määratlemine ja etappide ehitusmaksumuse hindamine. Ekspertiisi valmimise järgselt
alustatakse 2021. aastal projektdokumentatsiooni koostamisega ning I etapi korrastustöödega.
Järveotsa promenaad, turg ning näituse ala
800 000
Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimusel on koostamisel Järveotsa promenaadi, turu ning
näituse ala põhiprojekti koostamine, mille ehitustööd teostatakse 2021. aastal. Projekti
eesmärkideks on korrastada ala, mis jääb Järveotsa tee 15a mänguväljaku, Järveotsa tee 105a
keskuse ning Järveotsa ja Akadeemia tee ristumiskoha vahele. Kirjeldatud alale on planeeritud
avaturg, näituste ala ning promenaad.
Pildistamistausta soetamine lauluväljakule
30 000
Pildistamistaustana luuakse linna nime visualiseeriv teisaldatav installatsioon, mis sobitub
Tallinna identiteediga. Kujunduslahenduse aluseks on “Visit Tallinn” sõnamärk, mida
kasutatakse kõikidel Tallinna tutvustavatel turismimaterjalidel. Pildistamistausta eesmärk on
olla pildistatav atraktsioon turistidele, mistõttu paigaldatakse see käidavatesse kohtadesse.
Asukohad muutuvad hooajaliselt ja vastavalt linnalistele sündmustele, näiteks Noblessner,
Reidi tee, Raekoja plats, Kadrioru loss ja park, Tammsaare park, Tornide väljak, Vabaduse
väljak, jm.
Ringmajanduskeskuste ehitamine ja soetused
Uute ringmajanduskeskuste rajamine (sh Punase tn)

435 000
85 000
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1.
Tallinna Jäätmekava 2017-2021 näeb ette jäätmejaama rajamise igasse linnaossa.
Lasnamäe linnaossa on kavandatud jäätmejaam koos jäätmeklassiga ja ringmajanduskeskus
moodustatavatele kinnistutele Plasti tn 5 ja Punane tn 68d. Tallinna Linnavaraamet on esitanud
Maa-ametile taotluse moodustatava kinnistu
andmiseks
munitsipaalomandisse.
Keskkonnaministeerium
on
andnud
esmase
kooskõlastuse
maa
andmiseks
munitsipaalomandisse. 2020 ja 2021 I poolaastal viiakse maatoimingud lõpuni. Paralleelselt või
hiljemalt 2021 II poolaastal alustatakse jäätmejaama ja ringmajanduskeskuse projekteerimist.
2021. aasta eelarvesse on planeeritud projekteerimiseks 75 000 €.
2.
Kristiine linnaossa on kavandatud Mustjõe tn 40 kinnistule Lilleküla jäätmejaama
rajamine. Tallinna Linnaplaneerimise Amet väljastas 05.01.2018 ehitusloa nr1812271/00217,
millega andis loa Mustjõe tn 40 jäätmejaama kontorihoone, abihoone, vee- ja
kanalisatsioonitrasside ehitamiseks. Ehitusluba vaidlustati kohtus. 18.04.2019 jõustus Tallinna
Halduskohtu otsus haldusasjas nr 3-18-262, millega tühistati Tallinna Linnaplaneerimise
Ameti 05.01.2018 väljastatud ehitusluba nr 1812271/00217. Peamisteks põhjusteks oli kinnistu
naabrite ja piirkonna elanike ning huvirühmade kaasamata jätmine ja võimalike
keskkonnamõjude piisav väljaselgitamata jätmine. 2021. aastasse on planeeritud jäätmejaama
ringmajanduskeskuseks projekteerimine ja vajadusel eelhinnangu koostamine ning ehitusloa
uue taotluse esitamine, et 2022. aastal oleks võimalik alustada jäätmejaama ehitamisega.
Ehitusloa taotlemiseks (koos uute tehniliste tingimustega) on planeeritud 10 000 €.
Suletud ohtlike jäätmete kogumispunktide asendamiseks
mobiilse kogumispunkti soetamine
120 000
Ohtlike jäätmete kogumispunktide võrgustiku taastamine. Kogumispunktid on efektiivne
lahendus linnaosades, kuhu jäätmejaama rajamine ei ole võimalik või ei ole otstarbekas või
kuhu veel ei ole jõutud jäätmejaama rajada. Kogumisvõrgustik võimaldab ohtlike olmejäätmete
kogumist eraldi muudest olmejäätmetest. 2020. aastal soetati 2 ohtlike jäätmete mobiilset
kogumispunkti Kesklinna ja Vanalinna piirkonna teenindamiseks rahvusvahelise projekti
INTHERWASTE raames. Kuni Plasti tn 5 jäätmejaama valmimiseni on vajalik hankida kaks
kogumispunkti Lasnamäe linnaosa teenindamiseks. Pärast Plasti tn 5 jäätmejaama valmimist
on võimalik neid kasutada näiteks Haabersti linnaosas, kus jäätmejaama ei ole veel planeeritud
ega lähiajal ehitamisel.
Muud
230 000
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 anda. Selleks on planeeritud arendada liigipõhist avalikku
kogumisparki ning pakkuda elanikkonnale nõu liigiti kogumise kohustuse tõusul saada linna
tuge uute kogumisvahendite valikul ja kasutuselevõtul. Tallinna territooriumil on erinevate
organisatsioonide poolt süsteemitult paigutatud umbes 70 kasutuskõlblike rõivaste
annetus/kogumiskasti. Tekstiilijäätmete kogumiseks terviklik süsteem puudub. Võimalik on
tekstiilijäätmeid ära anda jäätmejaamades. 4-5 jäätmejaama on vähe, et koguda jäätmeid liigiti
efektiivsemalt. Uued mahutid on soovitav paigutada annetamiseks kogumiskonteinerite
vahetus läheduses. See tagab kasutatud, kuid kasutuskõlblike rõivaste parema ringlusse võtu.
Samuti saame vähendada segaolmejäätmete koguseid, sest seni segaolmejäätmete hulka visatud
tekstiilijäätmeid saab liigiti koguda ja hõlpsasti tasuta ära anda. Vajalik on tagada jäätmete
liigiti kogumine linna asutustes sh lasteaedades ja koolides. Eesmärk on kõigile Tallinna
lasteasutustele tagada jäätmete liigiti kogumise võimalused. Selleks kavandatakse spetsiaalsete
prügiurnide soetamine jäätmete liigiti kogumiseks hoones. Õppeasutuste välisterritooriumile
kogumisvahendite soetamisega tegeletakse lasteaia- ja koolihoonete renoveerimis- või
rekonstrueerimistööde raames.
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4.12 Keskkonnakaitse

90 000

Projekt „CoastNet LIFE – rannikuelupaikade taastamine“
30 000
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 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.
2021. aastal on projekt eelarveks planeeritud 30 000 €, millest välistoetus on 18 000 € ja
omafinantseering 12 000 €.
Projekt „Rohelinnad – GoGreenRoutes“
60 000
Tallinna Linnavolikogu 30. aprilli 2020 otsuse nr 36 Osalemine Euroopa Liidu programmi
Horisont 2020 välisprojektis "Rohelinnad - GoGreenRoutes“ kohaselt osaleb linn uues
välisprojektis „Rohelinnad - GoGreenRoutes“ lihtpartnerina. Projekti viib läbi Tallinna
Strateegiakeskuse välisprojektide kompetentsikeskus. Projekti GoGreenRoutes eesmärgiks on
elanike paranenud tervisekäitumine ja linnaliiklusest tulenevate negatiivsete keskkonnamõjude
leevendamine koostöös kogukonnaga haljastuslike lahenduste rakendamise ja rohelise
infrastruktuuri arendamise kaudu. Selleks rakendatakse pilootaladel terviklikku lähenemist
uute (rohe)lahenduste kavandamisel ja piloteerimisel nii investeeringute, uuringute,
digilahenduste kui ka kogukondlike tegevustena.
Projekti kestus on 01.09.2020 – 31.08.2024. Projekti perioodil teostatakse ligikaudu 120 000 €
ulatuses roheinvesteeringud. Välisprojektide kompetentsikeskuse ettepanekul on pilootalaks
valitud Vormsi park Lasnamäe linnaosas (Narva maantee, Läänemere tee ja Vormsi tänava
vaheline haljasala), Lasnamäe ja Pirita linnaosade piiril. 2021. aasta investeeringuteks on
kavandatud 60 000 €, mis kaetakse 100% välistoetuse arvelt.

4.13 Teed ja tänavad

53 755 830

Teede kapitaalremont ja rekonstrueerimine

35 574 000

Tähtsamad objektid

2 900 000

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“ projekti
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„Vanasadama ja kesklinna vahelise liikuvuskeskkonna arendamine“ asemel Rävala puiestee
ühistranspordi läbimurde rajamisega. Haabersti ristmiku rekonstrueerimise projektiga seotud
tööd lõpetatakse 2021. aastal.
Rävala puiestee ühistranspordi läbimurre
1 850 000
Tallinna Linnavalitsuse 24.08.2020 kirjaga nr LV-1/2055-2 on Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumile (MKM) esitatud ettepanek transpordi investeeringute kavas
projekti „Vanasadama ja kesklinna vahelise liikuvuskeskkonna arendamine“ vabanenud
vahendite kasutamiseks projekti „Rävala puiestee ühistranspordi läbimurre“ elluviimiseks
abikõlbliku kogumaksumusega 10 323 984 €, sh välisrahastus 8 775 386 €. Projekti
kogumaksumuseks koos projekteerimise ja projektijuhtimise kuludega on hinnanguliselt
14 298 000 €. MKM-ilt positiivse seisukoha saamisel peab ehitusobjekt valmima hiljemalt
31.08.2023. Projekti elluviimiseks on koostamisel projekteerimise tingimused nende avalikule
väljapanekule saatmiseks. 2021. aastal on eelarves planeeritud projekteerimiseks ja maade
omandamiseks 1 850 000 €, millest linnaeelarve on 850 000 € ja toetus 1 000 000 €. Rävala
puiesteele trammitee rajamiseks on vajalik omandada järgmised kinnistud: Süda tn 1, Rävala
puiestee T14, Kentmanni tn 8b, Rävala pst T11, Rävala puiestee T10.
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 2021. aastal projekteerimistöödega.
Peterburi tee rekonstrueerimine
200 000
Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimisel viiakse 2020. aastal läbi Peterburi tee (Väo ristmik
– Majaka tn) rekonstrueerimise projektdokumentatsiooni koostamise hankemenetlus. Peterburi
tee rekonstrueerimise I etapp lõigus Väo liiklussõlm – J. Smuuli tee teostatakse aastatel 20222023.
Liivalaia tn, Suur-Ameerika tn ja Endla tn (lõigus Suur-Ameerika tn/
Luise tn ristmik kuni Taksopargi ristmik) rekonstrueerimine
250 000
Tööde eesmärgiks on kõikidele liiklejagruppidele paremate liikumisvõimaluste loomine
sadamast kuni taksopargi ristmikuni. 2021. aastal alustatakse ettevalmistustöödega
projekteerimiseks.
Muud objektid
32 674 000
2021. aastal on kavandatud teostada uute teede ehitamist ning olemasolevate teede
rekonstrueerimist ja taastusremonti, samuti sildade ja viaduktide kapitaalremonti ning
projekteerimistöid kokku summas 32 674 000 €.
Kavandatakse teostada järgmised objektid:
J. Kunderi tänava taastusremont
300 000
Vastavalt projektdokumentatsioonile on 2021. aastal kavandatud ca 750 m ulatuses J. Kunderi
tänava taastusremont, mille mahus rajatakse alljärgnev liikluskorralduslik lahendus:
- kahesuunaline kaherajalisena lõigus Pronksi tn – J. Kunderi tn 8a
- ühesuunaline kaherajalisena lõigus J. Kunderi tn 8a – F. R. Kreutzwaldi tn
- ühesuunaline üherajalisena lõigus F. R. Kreutzwaldi tn – K. Türnpu tn
Sõidutee raja laius on projekteeritud 3,25 m laiune. Parkimiskoha mõõtmeid sõidutee servas
muudetud ei ole. Politseipargi juures on sõidutee servas tähistatud parkimiskoha mõõt
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2,5x6,0 m. Kergliiklustee laiuseks J. Kunderi tn parempoolses servas lõigus Pronksi tn –
Kreutzwaldi tn on projekteeritud 3,19…5,00 m. Samas lõigus on vasakpoolsesse teeserva
projekteeritud kõnnitee laiusega 1,70 m. Ülejäänud kõnniteedel on ristmike piirkonnas ette
nähtud betoonkivikatte asendamine asfaltkattega.
Tulika tn (Endla tn – Sõle tn) rekonstrueerimine
200 000
Rekonstrueerimistööde eesmärgiks on teostada 600 m pikkuse tänavalõigu ümberkujundamine,
millega kaasneb teekonstruktsiooni vahetus, kõnni-, kergliiklus- ja rattateede rajamine, LEDtehnoloogial töötava tänavavalgustuse rajamine, jalakäijate ülekäiguradadele erivalgustuse
paigaldamine ning vaegnägijate liikumise hõlbustamiseks reljeefsete kõnniteeplaatide
paigaldamine. 2021. aastal on kavandatud teostada projekteerimine.
Pikk tn (Olevimägi – Rannamäe tee) rekonstrueerimine
2 000 000
Tööde eesmärgiks on olemasoleva vanalinna tänava rekonstrueerimine jalakäijate
liikumisvõimaluse parandamiseks, viies sõidutee ja kõnnitee alad ühele tasandile sarnaselt Viru
tn ja Harju tänavale. Samuti rekonstrueeritakse tee alla jäävad kommunikatsioonid ja
parendatakse sademevee juhtimist ning rajatakse uus tänavavalgustus. Korrastatakse
Meremuuseumi esine ja Rohelise turu haljasala. Ehitustöödega alustatakse 2021. aastal ja
jõutakse lõpule 2022. aastal.
Kadaka tee (Ehitajate tee – Akadeemia tee) rekonstrueerimine
1 200 000
Tööde eesmärgiks on olemasoleva 900 m pikkuse tänava rekonstrueerimine. Töödega kaasneb
teekonstruktsiooni vahetus, kõnni- ja kergliiklusteede rajamine, maa-aluste tehnovõrkude
korrastamine, nõuetekohase sademevee ja tänavavalgustuse lahenduse rajamine.
Rannamõisa tee rekonstrueerimine (Lõuka tn – Tiskre oja sild)
1 400 000
Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimusel alustatakse 2021. aastal Rannamõisa tee
rekonstrueerimise I etapiga, mille mahus teostatakse Tiskre oja silla rekonstrueerimine ja selle
osa kokkuviimine olemasoleva olukorraga ca 200 m ulatuses. Rannamõisa tee
rekonstrueerimistöödega jätkatakse 2022. aastal.
J. Poska tn (Vesivärava tn – Narva mnt) rekonstrueerimine
3 800 000
Keskkonna- ja Kommunaalamet kavandab teostada 2021. aastal J. Poska tn (Vesivärava tn –
Narva mnt) rekonstrueerimise. Rekonstrueerimistööd hõlmavad J. Poska tänavat 750 m
pikkusel lõigul Vesivärava tn – Narva mnt, Vesivärava tänavat 80m pikkusel lõigul ning Narva
maanteed 200m pikkusel linna suunduval lõigul. J. Poska tn rekonstrueerimistööde mahus
uuendatakse suures osas tänava all paiknevad erinevad tehnovõrgud (sh rajatakse uus
sademevee-kanalisatsioon). Samuti on planeeritud eraldiseisvate jalgrattateede ja jalgteede
rajamine, tänavavalgustuse uuendamine, tänavaruumi ümberkujundamine koos uue
kõrghaljastuse rajamise ning olemasoleva täiendamisega, parkimiskorralduse korrapärasemaks
muutmine ning liikluse rahustamine erinevate meetmetega.
Kadaka pst, Karsti ja Mäepealse tn ristmiku rekonstrueerimine
350 000
Keskkonna- ja Kommunaalamet on korraldanud riigihanke Kadaka puiestee – Karsti tänava –
Mäepealse tänava ristmiku ümberehitamise projektdokumentatsiooni koostamiseks. Ehitustööd
on kavandatud teostada 2021. aastal. Rekonstrueerimistööde tulemusena rajatakse foorjuhitav
ristmik koos bussipeatustega ning parendatakse piirkonna liikluskorraldust.
Kolde pst (Sõle tn – Pelguranna tn) rekonstrueerimine
1 700 000
Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimusel on valminud Kolde pst (Sõle tn – Pelguranna tn)
rekonstrueerimise projektdokumentatsioon. Ehitustööd on kavandatud teostada 2021. aastal.
Rekonstrueerimistööde tulemusena korrastatakse 1200 m pikkune tänavaruum, uuendatakse
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tänavavalgustus ning lahendatakse sademevee kanaliseerimine. Jalakäijate ja jalgratturite
liikumisvõimaluste parandamiseks rajatakse tänavalõigule jalg- ja jalgrattatee.
Ussimäe tee ja Priisle tee koos ristmiku ja kõnniteedega
29 000
Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimusel koostatakse 2021. aastal Ussimäe tee (Priisle tee –
Narva mnt) ja Priisle tee ristmiku rekonstrueerimise projektdokumentatsioon eesmärgiga
teostada tööd 2022. aastal. Projekti koostamise mahus tuleb leida jalakäijatele ja jalgratturitele
sobiv ruumilahendus ning projekteerida nõuetele vastav välisvalgustus ning
sademeveelahendus.
Rahu tee (Laagna tee – Ussimäe tee) rajamine
1 500 000
Keskkonna- ja Kommunaalamet kavandab 2021. aastal Rahu tee (Laagna tee – Ussimäe tee)
rajamist (ca 620 m). Rajatava teelõiguga seotakse Laagna tee, Rahu tee ja Ussimäe tee Väo
eritasandilise liiklussõlmega.
Tiskre tee rekonstrueerimine
400 000
Keskkonna- ja Kommunaalamet kavandab teostada 2021. aastal Tiskre tee (Tiskre tee 21 –
Kakumäe tee) rekonstrueerimise (ca 880 m). Rekonstrueerimistööde käigus teostatakse
olemasoleva tänavaruumi korrastamine, millega kaasneb teekonstruktsiooni vahetus, kõnni ja
kergliiklusteede rajamine, LED-tehnoloogial töötav tänavavalgustuse rajamine.
Jõe tn, Pronksi tn rekonstrueerimine
300 000
Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimusel on valminud Jõe ja Pronksi tänava
rekonstrueerimise projektdokumentatsioon. Ehitustöödega on kavandatud alustada
2021. aastal. Rekonstrueerimistööde tulemusena korrastatakse tänavaruum, millega kaasneb
teekonstruktsiooni vahetus koos tehnovõrkude ümbertõstmisega. Samuti teostatakse kõnni- ja
kergliiklusteede rajamine, LED-tehnoloogial põhineva tänavavalgustuse rajamine ning
piirkonna sademevee kanaliseerimise lahendamine.
Aida tn rekonstrueerimine
1 500 000
Keskkonna- ja Kommunaalamet kavandab 2021. aastal rekonstrueerida Aida tn ca 130 m
pikkuse lõigu (Lai tn – Laboratooriumi tn). Tänavalõigul korrastatakse valgustus ja teekatted
ning lahendatakse sademevee kanaliseerimine.
Tondiraba ja Kivila parke ühendava fooriristmiku ehitus
75 000
Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimusel on 2021. aastal koostatud projektdokumentatsioon
fooriristmiku ehitamiseks. Töö on planeeritud teostada üheaegselt Tondiraba pargi
rajamistöödega, ühendamaks omavahel rajatavat Tondiraba parki ja olemasolevat Kivila parki.
Kõivu tee (Kesktee – Ranniku tee) rekonstrueerimine
350 000
Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimusel on valminud ca 280 m pikkuse Kõivu tee (Kesktee
– Ranniku tee) rekonstrueerimise projektdokumentatsioon. Ehitustööd on kavandatud teostada
2021. aastal. Rekonstrueerimistööde tulemusena korrastatakse tänavaruum ja jalakäijate
liikumisvõimaluste parandamiseks rajatakse tänavalõigule kõnnitee.
L. Koidula tn rekonstrueerimine (J. Poska – L. Koidula 34)
200 000
(Kadrioru pargi majandushoone juurdepääsutee)
Tööde eesmärgiks on rekonstrueerida olemasolev 200 m pikkune tänav, mille mahus
uuendatakse olemasolevad sõidu- ja kõnniteed, rajatakse nõuetele vastav sademevee ja
tänavavalgustuse lahendus. Samuti rajatakse tööde mahus sademeveetorustik, mis on
eelvooluks planeeritavale Kadrioru pargi oranžerii hoonele.
Mustamäe tee 112-120 ümbritsevad teed ja Vilde tee 85-91
juurdepääsutee rekonstrueerimine
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500 000

Keskkonna- ja Kommunaalamet on korraldanud riigihanke Mustamäe tee 112-120
ümbritsevate teede ja Vilde tee 85-91 juurdepääsuteede rekonstrueerimise
projektdokumentatsiooni koostamiseks. Projektdokumentatsiooniga hõlmatud alal on
ehitustööde teostamine kavandatud aastal 2021. Rekonstrueerimistööde tulemusena
korrastatakse ja laiendatakse Mustamäe tee 112-120 vahelisel alal kvartalisiseseid teid ning
E. Vilde tee 85-91 juurdepääsuteed. Sealhulgas rajatakse parkimisalasid ja tänavavalgustust
ning lahendatakse sademevee ärajuhtimine.
Tammsaare tee kõnnitee (Sõpruse pst – Retke tee) rekonstrueerimine
300 000
Keskkonna- ja Kommunaalamet kavandab 2021. aastal rekonstrueerida ca 400 m pikkuse
amortiseerunud Tammsaare tee kõnnitee lõigus Sõpruse pst – Retke tee tänapäevaseks
kergliiklusteeks. Tänaseks on välja kuulutatud riigihange antud objektile põhiprojekti
koostamiseks.
Võidujooksu tn rekonstrueerimine
2 000 000
Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimusel on koostamisel põhiprojekt Võidujooksu tänava
(Laagna tee – Valge tn) rekonstrueerimiseks. Tööde raames uuendatakse ca 800 m ulatuses
sõidutee kattekonstruktsioon, ehitatakse välja teed kergliiklejatele ning uuendatakse
tänavavalgustus.
Roosikrantsi tn rekonstrueerimine
1 290 000
Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimusel jätkub Roosikrantsi tänava rekonstrueerimine koos
arheoloogilise uuringuga kogu tänava ulatuses (ca 300 m). Lisaks teekonstruktsioonide
uuendamisele ehitatakse välja ka lahkvoolne sademeveesüsteem.
E. Bornhöhe tee rekonstrueerimise
100 000
Vastavalt Pirita Linnaosa Valitsuse ettepanekule tellitakse 2021. aastal E. Bornhöhe tee
rekonstrueerimisprojekti koostamine, kus tänavale tuleb kavandada jalakäijatele ja
jalgratturitele sobiv ruumilahendus. Samuti nähakse ette nõuetele vastav välisvalgustus ning
sademeveelahendus.
Kivimäe tn rekonstrueerimine
680 000
Kivimäe tn 25 kinnistule kavandatakse 2021. aastal rajada Püha Johannese Kool ning Tallinna
Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimusel rekonstrueeritakse Kivimäe tn, mis on rajatava
kooli ligipääsutee.
Projekteerimistööd
700 000
Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimusel jätkatakse 2021. aastal projektdokumentatsioonide
koostamisega objektidele, mille ehitustöödega on planeeritud järgnevatel aastatel alustada.
Suuremahulisemad projekteerimistööd on Tondi tn raudteeülesõidu projekteerimine, Paldiski
mnt (Järveotsa tee – Tähetorni tn) 2+2 rajaliseks rajamise projekteerimine, Tervise tn ja Rävala
pst läbimurde projekteerimisega alustamine.
Teekünnised
100 000
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet jätkab koostöös Tallinna Transpordiameti ja
linnaosavalitsustega teekünniste projektiga mille eesmärgiks on kvartalisisestel teedel ohutu ja
sujuva liikluse tagamine.
Sillad ja viaduktid
400 000
Koos Majaka tn ja Gonsiori tn vahelise kergliiklustee ehitustöödega on kavandatud 2021. aastal
teostada Ilvese jalakäijate silla katendi, piirete ning valgustuse uuendamine. Samuti on
2021. aastal kavandatud rekonstrueerida Kanali tee sild.
Kvartalisisesed teed ja kõnniteed

10 000 000
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Keskkonna- ja Kommunaalamet jätkab vastavalt linnaosavalitustelt saadud sisenditele
kvartalisiseste teede ning kõnniteede taastusremondiga.
Ühistranspordirajad, -peatused ja -platvormid
1 300 000
Keskkonna- ja Kommunaalameti ettepaneku alusel kavandatakse 450 000 € ulatuses teostada
olemasolevate autobussipeatuste katendite rekonstrueerimist ning 2020. aastal alustatud
Vahepere tn bussipeatuse rajamise põhiprojekti realiseerimist. Transpordiameti ettepanekul on
eelarvesse kavandatud 850 000 € ühistranspordipeatuste rajamiseks ja uute ootekodade aluste
paigaldamiseks. Tööde eesmärk on ühistranspordile ja nende kasutajatele paremate tingimuste
loomine. Vajadusel uuendatakse peatuste katendid, platvormid, valgustus ning parandatakse
puudega inimeste erivajadustest tulenevatele nõuetele vastavust peatustes.
Rattastrateegia elluviimine

8 251 880

Filtri teed Kadrioruga ja Ülemiste ühisterminaliga ühendav kergliiklustee
481 428
Välisprojektis osalemine on otsustatud Tallinna Linnavolikogu 22. märtsi 2018 otsusega nr 36.
Projekteeritud kergliiklustee lahenduse alusel on rakendusüksusele esitatud toetuse taotlus, kus
projekti abikõlblik kulu on 1 749 330 € (20% võrra suurem tegevuskavas kinnitatud
abikõlblikust kulust), sh Euroopa Regionaalfondi toetus 1 486 929,60 € (85%) ja projekti
elluviimise aeg on 05.11.2018 - 18.11.2021. Toetuse taotlus rahuldatakse pärast kergliiklustee
II etapi ehitushanke läbiviimist, mil täpsustub projekti tegelik maksumus. Kergliiklustee I etapi
ehituseks on 10.06.2020 sõlmitud ehituse töövõtuleping nr. 0806201/TKA512 maksumusega
694 140,90 €. Ehitustööde valmimistähtajaks on 10.11.2020. Kergliiklustee II etapi hange on
menetluses pakkumuste esitamise tähtajaga 16.11.2020. 2021. aastal on kergliiklustee
rajamiseks kavandatud 481 428 €, sh linnaeelarve 109 695 € ja toetus 371 733 €.
Vana-Kalamaja tänava rekonstrueerimine
2 870 452
Välisprojektis osalemine on otsustatud Tallinna Linnavolikogu 22. märtsi 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 abikõlblik kulu on
2 257 118 €, sh ERF toetus 1 918 550 € (85%).
Vana-Kalamaja tänava projekteerimise töövõtuleping sõlmiti 21.01.2019 tähtajaga 13.09.2020
ja maksumusega 225 600 €. Arhitektuurse projekti koostamine leping sõlmiti 7.03.2019
tähtajaga 30.12.2020 ja maksumusega 153 600 €.
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.
2021. aastal on eelarves planeeritud 2 870 452 €, sellest linnaeelarve 2 103 032 € ja
välisrahastus 767 420 €.
Lasnamäe rattatee ühendus kesklinnaga I etapp
1 500 000
Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimusel on taotletud 2020. aastal projekteerimistingimused
jalgrattatee rajamiseks Liikuri tn äärde lõigus Tondiraba park kuni Vana Kuuli tänav ning
J. Smuuli teest kuni Kadrioru pargini. Projekteerimis- ja ehitustööd on planeeritud teostada
2021. aastal.
Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala terviseraja II etapi rajamine
1 100 000
Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala terviserajad on ette nähtud rajada olemasolevate
käiguradade ja jalgteede koridoridesse Mustamäe nõlva alusesse metsa. Projekteeritavad teed
ühendatakse olemasolevate kergliiklusteedega Ehitajate teel, J. Sütiste teel ja Kitsarööpa teel.
Täiendavalt rajatakse sõiduautode parkla Vana-Pärnu mnt ja Piiri tn ristmiku piirkonda.
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Terviseradadel on põhisuundadel kergliiklejatele projekteeritud ühiskasutusega 3 meetri laiune
asfaltbetoonkattega jalgratta- ja jalgtee, mille servades on 0,75 meetri laiused graniitsõelmetest
kattega jooksurajad. Täiendavalt on kavandatud 4,5 meetri laiused graniitsõelmetest kattega
jalgratta- ja jalgteed.
J. Sütiste teel on rekonstrueeritud 2 olemasolevat sõidurada. Kavandatud on ohutussaartega
ülekäigurajad ning nendel on vaegnägijate informeerimiseks ette nähtud braikivid.
Sõiduautode parkla parkimiskohtade arvuks on 15 (sh üks invakoht) ning parkimiskohtade
laiuseks 2,6 meetrit ja pikkuseks 4,5 meetrit. Läbisõidutee laiuseks 7,5 meetrit, tugipeenra
laiuseks 0,5 meetrit ning põikkaldeks ca 10%, mis on ühepoolne.
Projektiga rajatakse 8 puhkekohta terviseradade äärde, mis peavad olema paigaldatud
vandaalikindlalt, st, et kinnituskohad peavad olema betoonalusel. Terviserajad on rajatud
põhimõttel, et säästa võimalikult palju olemasolevat kõrghaljastust.
Muud objektid
300 000
Tallinna Transpordiametile on kavandatud eelarves 300 000 € eesmärgiga viia ellu Kesklinna
rattaradade kiired lahendused. Rattateid on kavas piiritleda püsttähistega.
Raudteealused käigutunnelid (Endla tn ja Paldiski mnt)
2 000 000
Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimusel on koostamisel Endla tn raudteeviadukti alla
jalakäijate tunnelite rajamise projektdokumentatsioon ning Eesti Raudteel on koostatud
Paldiski mnt raudteeviadukti alla jalakäijate tunneli rajamise projektdokumentatsioon.
Ehitustööd on planeeritud teostada 2021. aastal.
Kaubamaja tunneli liftide soetamine
126 000
Kaubamaja tunneli liftide (3 tk) seisukord on pikaaegse ekspluatatsiooni ning amortisatsiooni
tõttu halvenenud, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet pikendas kasutusluba erandkorras
2021. aasta juunini. Eeltoodut arvestades korraldab Keskkonna- ja Kommunaalamet 2021. aasta
esimesel poolaastal kolme lifti kabiini ja nende lisaseadmete väljavahetamiseks hanke. Ühe lifti
vahetustöö maksumus on hoolduspartneri AS KONE EESTI esindaja hinnangul 42 000 €, seega
3 lifti vahetuse kogumaksumus on hinnanguliselt 126 000 €.
Põhitänavate välisvalgustuse rekonstrueerimise I etapp (sh
697 720
Mustamäe)
Välisprojektis osalemine on otsustatud Tallinna Linnavolikogu 04. aprilli 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 76% on 2 999 999 €.
Projekti eesmärgiks on rekonstrueerida oluline osa projektiga haaratud põhitänavate
tänavavalgustusest ja saavutada energiasääst 597 MWh aastas.
Tänavavalgustus uuendatakse Tallinna erinevate piirkondade järgmistel põhitänavatel:
• Ehitajate tee (lõigus Ehitajate tee 114 kuni A. H. Tammsaare tee)
• 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)
Projekti kestus on 01.01.2019 – 30.06.2021. 2021. aastal on eelarves planeeritud linna kuludeks
697 720 €.
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Põhitänavate välisvalgustuse rekonstrueerimise II etapp
1 597 091
Välisprojektis osalemine on otsustatud Tallinna Linnavolikogu 16. aprilli 2020 otsusega nr 34.
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) rahuldas Keskkonna- ja Kommunaalameti
taotluse KIK 12.03.2020 otsusega nr 1-25/431. Projekti abikõlblikud kulud on 3 651 221 €
toetuse määraga 77%, sh välisrahastus 2 811 440 €. Projekti kogumaksumus koos
projektijuhtimise kuludega on hinnanguliselt 3 738 685 €.
Projekti raames rekonstrueeritakse välisvalgustus Laagna teel ning asendatakse valgustid
J. Smuuli teel, Suur-Sõjamäe tänaval ja Mustakivi tee. Projekti raames vahetatakse välja 1442
tänavavalgustit, 248 masti ning 25 km kaabeldust. Elektrienergia tarbimise vähenemisega
kahandatakse CO2 emissiooni 639 tonni aastas.
Projekti abikõlblikkuse periood on 03.02.2020 – 31.07.2022. 2021. aastal on eelarves
kavandatud 1 597 091 €, sh linnaeelarve 397 091 € ja Ühtekuuluvusfondi toetus 1 200 000 €.
Tänavavalgustuse ehitamine ja renoveerimine
4 600 000
sh tänavavalgustuse (sh lasteaedade territooriumid) ehitamine ja renoveerimine 2 200 000
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.
2021. aastaks kavandatud tänavavalgustuse rekonstrueerimistööde planeerimisel on lähtutud
järgmistest eesmärkidest:
 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.
Jätkatakse lasteaedade välisvalgustuse korrastamisega. Tööde raames rekonstrueeritakse
lasteaedade territooriumite valgustus kasutades selleks energiasäästlikke LED valgusteid.
2021. aastal on kavas vahetada valgustid 31 lastaias ja teostada tervikrekonstrueerimine
11 lasteaia õuealal.
programm „Turvaline ülekäigurada“

400 000

Kogu programmi maksumuseks on planeeritud 1,6 mln eurot. Aastatel 2019 – 2020 on
investeeritud ca 0,8 mln eurot. Erivalgustus ülekäiguradadele on plaanis rajada tänavate kaupa.
Konkreetsed ülekäigurajad selguvad pärast teede rekonstrueerimise kava kinnitamist.
Arvestatakse linnakodanike ja LOV poolt eelneval aastal tehtud ettepanekutega.
LED valgustite paigaldamine
2 000 000
Võttes arvesse pikemas perspektiivis elektrienergia maksumuse suurenemist ning LEDtehnoloogial põhinevate valgustite arengut on otstarbekas TNa-tehnoloogial põhinevate
tänavavalgustite väljavahetamine LED-tehnoloogial põhinevate valgustite vastu. Kõigi
Tallinna tänavavalgustite väljavahetamise hinnanguliseks kogumaksumuseks on 20 000 000 €.
Aastal 2020 alustati tänavavalgustite vahetusega energiasäästlike LED valgustite vastu
2 000 000 € ulatuses. 2021. aastaks on samuti kavandatud 2 000 000 €, hinnanguliselt
vahetatakse 2021. aasta lõpuks välja 7000 valgustit.
Esmajärjekorras vahetatakse valgustid tänavatel, kus on kasutusel 150 W võimsusega valgustid.
Valgustite vahetused toimuvad üheksas piirkonnas üle linna. Kui nimetada suuremaid tänavaid,
siis on planeeritud valgustite vahetused järgmistel teedel ja tänavatel: Järvevana tee, Peterburi
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tee, Narva mnt, Mere pst, Kärberi tn, Linnamäe tee, Läänemere tee, Madala tn, Kolde pst,
Kakumäe tee, Ehitajate tee, Tervise tn, Räägu tn, Mooni tn, Punane tn ja Suur-Ameerika tn.
Tallinna ringraudtee projekteerimise kaasfinantseerimine
115 000
Tallinna ringraudtee rajamise võimalust on taristut puudutavates arengudokumentides,
planeeringutes ja huvitatud isikute ettepanekutes käsitletud üle kahe aastakümne. Arutelud ja
asjaosaliste koostöö on praeguseks jõudnud etappi, kus avanevad reaalsed võimalused alustada
raudtee tulevase rajamise võimalust tagava riigi eriplaneeringu (REP) koostamist.
REP kaasfinantseerimisega on võimalik aidata kaasa Tallinna ringraudtee rajamisele ja toetada
seeläbi ühiselt Harju maakonna, sealsete omavalitsuste ning ettevõtluse arengut. Ringraudtee
avab tulevikus uued võimalused nii maakonna elanikele kui ka ettevõtjatele, sest lisaks
kaubarongiliiklusele avatakse võimalus uuele ühistranspordiühendusele, mis võimaldab
elanikel igapäevaselt liikuda kiirelt, mugavalt ja keskkonnasõbralikult elukoha ja töökoha
vahel. Paremate ühenduste läbi avanevad uued perspektiivid elu- ja töökoha valikul ning
paraneb ka erinevate teenuste kättesaadavus.
Eelnevat arvestades esitas Harjumaa Omavalitsuste Liit (HOL) 13.10.2020 kirjaga nr 9-1/32-1
Tallinna linnale ettepaneku osaleda Tallinna ringraudtee REP koostamisel kaasfinantseerijana
675 000 € ulatuses alates 2021. aastast. Osalus jaotuks 5-7 aasta peale ja moodustaks 20% REP
maksumusest (arvestades rahastamislepingus partnerite vahel kokku lepitavat piirmäära).
Tallinna Linnavalitsus nõustus HOL ettepanekuga 02.11.2020 kirjas nr LV-1/2614-2.
Pargi ja reisi parklad
172 920
Tallinna linn kaasajastab pargi ja reisi süsteemi. 2021. aastal varustatakse PR parklad
infotabloodega, mille vahendusel saab linn anda PR süsteemi kasutajale infot reaalajas
(ühistranspordi info, kuhu pöörduda või mida teha PR süsteemi probleemide esinemise korral).
Teine arendus puudutab vabade kohtade lugemise lahenduse loomist mobiilis. Parkimiskohtade
alla paigaldatakse andurid, mis annavad infot vabade kohtade olemasolu kohta reaalajas ning
edastavad selle info PR süsteemi kasutajale mobiilitelefoni või mõnda teise seadmesse.
Üleminek LED-fooridele
797 400
Tallinna linn vahetab 2021. aastal välja vanad fooripead uute LEDide vastu järgmistel
põhjustel. Täna on Tallinna tänavatel veel kasutusel üle 30 aasta vanuseid hõõglampidega
fooripäid, millede reflektorid on korrodeerunud ja klaasid tuhmunud ning need on ebapiisavalt
nähtavad liiklejatele. Nimetatust tulenev liiklusoht vajab kõrvaldamist. Lisaks eelnevale on
kaasaegsed LED fooripead kuni 10 korda elektrisäästlikumad vanadest hõõglampidega
fooripeadest. Lisaks oleme jõudnud olukorda, kus Euroopa Liidus ei toodeta enam hõõglampe,
mis sobiksid vanadesse fooripeadesse, kuid hõõglampe on vaja vahetada enne töötundide ja
süttimiste arvu täitumist, et välistada fooride mittetöötamine. Hõõglampide varud on
käesolevaks ajaks praktiliselt ammendunud. Tallinn on jooksvalt seni vahetanud kõige
halvemas seisus fooripäid LED-fooripeade vastu, kuid ligemale pooled fooripeadest on veel
vanad hõõglampidega fooripead ning vajavad eeltoodud põhjustel vahetamist. Liiklusohutuse
seisukohalt ei ole lubatav fooripeade mittetöötamine.
Fooriobjektide rajamine
500 000
Liikluse sujuvamaks muutmise ja liiklusohutuse parendamise eesmärgil on kavas rajada liikluse
probleemsematesse kohtadesse uusi fooriobjekte. 2021. aastal on kavas rajada fooriobjektid:
 Suurtüki tn trammi ülesõidu liikluslahendus, sest selles kohas on juhtunud mitmeid
liiklusõnnetusi trammi ja sõiduki vahel. Tegemist on piiratud nähtavusega kohaga ning
üksnes foorisüsteemi rajamisega on võimalik antud kohas tagada liiklusohutus.
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Akadeemia tee - Järveotsa tee fooriobjekt on vajalik sellel põhjusel, et antud ristmikku
saaksid läbida ilma pikema ootamise ajata ühissõidukid. Kuna Pöörise kvartali uued elamud
on antud piirkonda genereerinud palju täiendavat liiklust, siis on nimetatud fooriobjekti
rajamine ühistranspordi normaalse toimimise tagamiseks hädavajalik.
muud objektid: Paldiski mnt liiklustrahustava foorisüsteemi rajamine. Paldiski maantee päeva
ja nädalapäevade liikluskoormused näitavad, et Paldiski maanteele on ohutuse, aga ka suurema
liiklusläbilaskvuse tagamiseks vajalik rajada dünaamiline elektrooniliste liiklusmärkidega
(VSL) kiirusrežiime muutev süsteem. Tallinnas vähendas analoogne lahendus Tammsaare teel
ligemale 10% lubatud sõidukiiruste ületamisi koheselt ning Tammsaare teel ei ole peale
süsteemi rakendamist leidnud aset enam ühtegi raskete tagajärgedega või hukkunuga
liiklusõnnetust. Arvestades, et Paldiski maantee on väga suure liikluskoormusega
magistraaltänav ning selle ääres asuvad laste ja noorte poolt palju külastatavad Tallinna
Loomaaed ja Veskimetsa ratsakeskus, siis on samasuguse lahenduse rajamine Paldiski
maanteele vajalik liiklusohutuse ja läbilaskvuse suurendamiseks. Lisaks võimaldab see süsteem
ka hajutada hommikusi ummikuid kesklinna suunas.

Liiklusloendusandurite paigaldamine
715 920
Tallinna linna kolmeteistkümnele ristmikule paigaldatakse ligikaudu 157 liiklusloenduse
seireandurit eesmärgiga saada täpseid andmeid liiklusvoogude kohta, mis on hädavajalikud
Tallinna linnaplaneerimise, ühistranspordiplaneerimise ning liikluse korraldamiseks.
Nimetatud andmeid kasutatakse liikluse modelleerimiseks tee ehituse kavandamisel ja
elamumahtude ning parkimiskohtade arvu määramisel. Liiklusloendurite integreerimine
foorijuhtimise süsteemidega võimaldavad täpsemat liikluse juhtimist ning võimaldavad ette
näha, mida üks või teine sulgemine linnaliiklusele kaasa toob.
Liikluskorraldusvahendite (elektroonilised liiklusmärgid,
foorikontrollerid, fooripead, liiklusjärelvalve seadmed) ja
kandurite uuendamine
500 000
Kõige vanemad foorisüsteemid on tänaseks töötanud 10 aastat üle tootjatehase ettenähtud ajast
ning sellest tulenevalt sagenevad fooriseadmete rikked. 2021. 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
107 899
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.
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 bastionivööndi parkide valgustuse
teemaplaneeringu koostamist (Hirvepark, Lindamäe park, Toompark, Tornide väljak,
Margareeta aed, Kanuti aed) ja Kanuti aia valgustuspaigaldise rekonstrueerimist. 2020. aastal
on teostatud Tallinna bastionivööndi parkide teemaplaneering, valgustuse eskiisprojekt ja
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tööprojekt. 2021. aastal rekonstrueeritakse Kanuti aia valgustuspaigaldis ja tööde teostamiseks
on kavandatud 107 899 €, sh omafinantseering 16 185 € ja välisabi 91 714 €.

4.14 Linna tugiteenused

421 900

Tallinna Linnaarhiivi remonttööd ja soetused

195 100

Planeeritud on Tallinna Linnaarhiivi Tolli tn 8 hoone keldriruumide ümberehitamine
arhiivihoidlaks (projekt ja ehitus), elektrikaabelduse ümberehitus, uute hoidlate riiulid,
üleviimine kaugküttele, hoidlate remont, Tolli tn poolse fassaadi remonditööd, katusekorruse
soojustamine ja jooksvad hoonete remonditööd.
Linna Volikogu Kantselei remonttööd ja soetused

46 800

Tegemist on linna esindushoonega (Vana-Viru tn 12 hoone) ning seda ümbritseva kinnistu
õuealaga, mis asub vanalinna muinsuskaitse piirkonnas ja väga käidavas kohas.
Linnaplaneerimise ameti muinsuskaitse spetsialistid on juhtinud tähelepanu vajadusele
heakorrastada esindushoone ümbrus ning renoveerida tänavaäärne müür. Siseõue kaudu on
tagatud juurdepääs linnavolikogu hoonesse liikumispuuetega inimestele, SA Õpilasmalev
ruumidesse ning keldrikorrusel paiknevasse toitlustusasutusse. Ala on suviti kasutuses
välikohvikuna.
Planeeritavad tööd: projekteerimine, vana puitkioski lammutamine ja utiliseerimine, õuealale
tänavakivi katte paigaldamine (260 m2), haljastuselementide rajamine, välisvalgustuse
projekteerimine ja rajamine ning jäätmekonteinerite ja tööriistade hoiustamise koha rajamine.
Ametiasutuste administratiivhoonete investeeringud

155 000

Linna hallatavate hoonete väiksemahulisteks renoveerimistöödeks, mida ei ole enne
eelarveaasta algust võimalik ette näha, kavandatakse 155 000 €. Linnavaraametile antakse
võimalus teostada selle summa piires 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 2021. aastal.

4.15 Reserv

2 300 000
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Kaasav eelarve

800 000

Tallinna Linnavolikogu 12. novembri 2020 määrusega nr 18 kehtestati „Tallinna linna kaasava
eelarve menetlemise kord“. Kaasav eelarve on olemuselt üks osalusdemokraatia avaldumise
vorme. Nimetatud korra kohaselt on Tallinna linna kaasava eelarve eesmärgid järgmised:
– viia eelarveaastal igas linnaosas ellu vähemalt üks projekt, mille idee pakuvad välja ja valivad
hääletusel linnaosa elanikud;
– kaasata linlasi linnakeskkonna ja avalike teenuste kujundamisse;
– suurendada kodanikuaktiivsust, linnaosade sidusust ja kogukonnatunnet ning innustada
linnaosa elanikke ühiselt mõtlema ja tegutsema.
Kaasava eelarve kogusumma kinnitab linnavolikogu asjaomase aasta eelarve vastuvõtmisel.
75% kogusummast jaotatakse linnaosade vahel võrdselt ja 25% kogusummast jaotatakse
proportsionaalselt, lähtudes linnaosa elanike arvust jooksva aasta 1. juulil. Kuna suurema
elanikonnaga linnaosadest laekub ka rohkem raha linna eelarvesse, on kogusummast 25%
proportsionaalne jagamine põhjendatud. Kaasava eelarve kogueelarve on 800 000 eurot ning
linnaosade vahel jaguneb see lähtuvalt eelkirjeldatud metoodikast järgmiselt:
Haabersti – 96 120 €
Kesklinn – 103 380 €
Kristiine – 89 840 €
Lasnamäe – 128 060 €
Mustamäe – 104 860 €
Nõmme – 92 240 €
Pirita – 83 480 €
Põhja-Tallinn – 102 020 €.
COVID-19 eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksustele
investeeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud
tegevusteks eraldatud toetuse arvelt tehtavate investeeringute
lisafinantseering

1 500 000

Tallinna linna 2020. aasta lisaeelarves kajastatakse investeerimistegevuses ka investeeringute
reserv riigihalduse ministri 15. mai 2020 määruse nr 19 „COVID-19 eriolukorras kohaliku
omavalitsuse üksustele investeeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks
toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord“ lisaga 1 Tallinnale ettenähtud toetuse
arvelt Tallinna Linnavolikogu 3. septembri 2020 otsuse nr 67 „Investeeringutoetuse projektide
esialgse nimekirja kinnitamine ja volituste andmine linna finantsteenistusele“ alusel
investeeringute elluviimiseks. Põhiosa nimetatud investeeringutest tehakse 2021. aastal. Kuna
vastavalt riigihalduse ministri määrusele osa objektide kuludest, näiteks juhtimis- ja
omanikujärelevalve kulud, ei ole abikõlblikud, siis nähakse ette reserv selliste kulude katteks
summas 1 500 000 €.
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5. FINANTSEERIMISTEGEVUS
5.1

Ülevaade linna laenutegevusest ja linna võlakoormusest

2021. aasta eelarvesse on investeeringuprojekte planeeritud mahus 165,6 miljonit eurot, mida
on kavas osaliselt rahastada võõrfinantseerimise kaasamise teel, võttes selleks pikaajalist laenu
Euroopa Investeerimispangast või emiteerides pikaajalisi võlakirju. Kokku plaanib linn
2021. aastal uut võõrfinantseerimist kaasata kuni 70 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 netovõlakoormus10 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.
Võimaldamaks kohalikel omavalitsustel pandeemiast tingitud majanduskriisi tingimustes
elavdada täiendavalt omaltpoolt majandust, otsustas riik tõsta eelnimetatud netovõlakoormuse
piirmäära ajutiselt 80 protsendini. Kõrgemat piirmäära soovitakse rakendada kuni aastani 2024,
alates aastast 2025 on kavas piirmäära 5 protsendipunkti võrra aastas vähendada kuni jõutakse
uuesti tagasi 60 protsendini.
Arvestades 2021. aastal võetavate võlakohustustega kujuneb linna arvestuslikuks
netovõlakoormuseks 2021. aasta lõpuks 35,5%. Ülevaade linna võlakoormusest on toodud
tabelis 5.
Tabel 5 Ülevaade linna võlakoormusest aastatel 2019 – 2021 (tuh €)
2019
täitmine

2020
täpsustatud

2021
eelnõu

731 712

745 035

750 202

Laenude ja võlakirjade põhiosa tagastamine
Kontsessioonilepingutest tulenevate kohustuste tasumine
Võlakohustuste põhiosa tagastamine kokku

18 490
700
19 190

19 347
763
20 109

19 583
831
20 414

Laenude ja võlakirjade ja intressid
Kontsessioonilepingutest tulenevate kohustuste intressid
Finantskulu kokku

970
3 436
4 405

4 020
3 316
7 336

3 000
3 248
6 248

23 595

27 445

26 662

3,2%

3,7%

3,6%

171 675
38 869
5 865

222 328
38 106
6 000

272 745
37 275
6 000

Põhitegevuse tulud

Kokku põhiosa ja intressid
Võlakohustuste tagastamine puhastuludesse
Laenude ja võlakirjade põhiosa jääk
Kontsessioonilepingutest tulenevate kohustuste jääk
Muud linna pikaajalised kohustused

10

Netovõlakoormus on võlakohustuste suuruse ja likviidsete varade kogusumma vahe.
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Võlakohustused kokku

216 409

266 434

316 021

Netovõlakoormus

123 598

171 434

266 021

16,9%

23,0%

35,5%

Netovõlakoormuse määr põhitegevuse tuludesse

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 2020. aasta lõpu seisuga 13,9 aastat
ning kaalutud keskmiseks intressimarginaaliks 0,33%. Tallinna linnale on rahvusvahelise
reitinguagentuuri Fitch poolt omistatud krediidireiting AA-, stabiilse väljavaatega.
Tabel 6 Linna laenuportfell seisuga 31.12.2020 (tuh €)
Põhiosa
jääk
Intressibaas
31.12.2019

Laenuandja/emissiooni
korraldaja

Laen/võlakiri Algus

Nordic Investment Bank

laen

2003

2021

20 000,00

413,8

6-kuu Euribor

0,15

Nordea Bank Finland Plc

laen

2003

2021

10 000,00

206,9

6-kuu Euribor

0,2

Svensk Exportkredit

võlakiri

2006

2021

41 300,00

2 753,3

6-kuu Euribor

0,07

Dexia Banque

võlakiri

2007

2027

25 564,70

9 164,0

6-kuu Euribor

0,06

EIB

laen

2008

2028

31 955,00

13 454,7

3-kuu Euribor

0,13

Nordea Bank Finland Plc

võlakiri

2010

2020

13 805,00

7 888,6

3-kuu Euribor

0,58

Nordea Bank Finland Plc

võlakiri

2011

2021

13 800,00

6 397,1

3-kuu Euribor

0,58

EIB

laen

2013

2033

20 000,00

14 782,6

3-kuu Euribor

0,72

Swedbank AB

võlakiri

2013

2033

15 000,00

15 000,00

Fikseeritud

0,92

EIB

laen

2014

2034

25 000,00

19 202,9

3-kuu Euribor

0,81

Swedbank AS

võlakiri

2014

2024

28 400,00

16 228,6

3-kuu Euribor

0,59

EIB

laen

2014

2034

21 800,00

17 692,8

3-kuu Euribor

0,71

EIB

laen

2017

2037

30 000,00

29 142,9

6-kuu Euribor

0,05

EIB

laen

2020

2040

70 000,00

70 000,0

6-kuu Euribor

0,40

Lõpp

Summa

KOKKU:

Keskmine
222 328,0 kaalutud
marginaal:

Marginaal
(%)

0,33

Eelarvelaenude põhiosa tagasimakseteks on linna 2021. aasta eelarves ettenähtud 19,6 miljonit
eurot, linna finantskuludeks on kokku planeeritud 3 miljonit eurot, sh 2,75 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. 2021. aastaks on
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linna eelarves ettenähtud võimalus võtta linna eelarve kassaliseks teenindamiseks kassalaenu
suurima lubatud jäägiga kuni 30 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. 2020. aasta lõpu seisuga moodustavad
eelnimetatud kohustused kokku 38,1 miljonit eurot, 2021. aasta lõpuks vähenevad kohustused
37,3 miljoni euroni.
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6. LINNA OSALUSEGA ÄRIÜHINGUD JA SIHTASUTUSED
VALDKONDADE LÕIKES
6.1

Kultuur
1.1.41 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 2021. aasta eelarves planeeritud kulud
Toetus 270 000 € on kavandatud Sihtasutusele Tallinna Lauluväljak majandamiseks (Kultuurija Spordiameti eelarvepositsioon: toetus Sihtasutus Tallinna Lauluväljak) ja 397 500 €
lauluväljaku investeeringuteks, sh lauluväljaku 147 500 € remonttöödeks (peamaja WC-de
remont, Oru WC remont, videovalve paigaldus välialale, Päästeameti ettekirjutuse täitmine,
Mäe ala arendustööd - Interaktiivse foto- ja ajalooseina ehitamine) ja lauluväljaku
külastuskeskuse (sh Rahvarinde Muuseum) rajamine 250 000 €.

6.2

Noorsootöö
1.1.42 Sihtasutus Õpilasmalev

Asutamine
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 2021. aasta eelarves planeeritud kulud
Toetus 296 560 € on planeeritud sihtasutuse tegevuskulude osaliseks katmiseks (Haridusameti
eelarvepositsioon: toetus Sihtasutusele Õpilasmalev).
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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 2021. aasta eelarves planeeritud kulud
1. 2021. aastal eraldab linn sihtasutusele uimastiennetustegevuseks 55 225 €. 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).
3. 2021. aastal eraldab linn koduarstibrigaadi teenuse osutamiseks 100 000 €. Koduarsti
brigaad teenindab nädalavahetusel ja riigipühadel eeskätt ägedate tervisehäiretega lapsi
vanuses 0-8 eluaastat (Sotsiaal- ja Tervishoiuameti eelarvepositsioon: arsti
koduvisiidid).

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
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 osutada kvaliteetset tervishoiuteenust ja tagada
võimalikult hea kättesaadavus patsientidele. AS Ida-Tallinna Keskhaigla tegevusalad on
põhikirja kohaselt eriarstiabi osutamine, tervishoiualane teadustöö ja koolitustegevus. IdaTallinna Keskhaigla tegevuspiirkonnaks on eelkõige Tallinna linn, Harjumaa ja Põhja-Eesti,
pakub haigla tervishoiuteenust kogu Eesti elanikele. Tegevuspiirkonna laienemine tuleneb nii
patsientide pöördumisest kui ka Ida-Tallinna Keskhaigla eriarstide vastuvõttude toimumisest
mitmes maakonnas.
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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, õendus- ja hooldusabikliinik, ja
silmakliinik. Sihtasutusel on 5-liikmeline nõukogu ja 4-liikmeline juhatus.
Tallinna linna 2021. 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. 2021. aastal nähakse teenuse osutamiseks ette
4 000 €
(Sotsiaalja
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, nakkuskliinik, närvihaiguste
kliinik (sh Sclerosis Multiplexi keskus), psühhiaatriakeskus, hambaravikliinik, ambulatoorne
eriarstiabi ja õendusabikliinik. Sihtasutusel on 5-liikmeline nõukogu ja 3-liikmeline juhatus.
Tallinna linna 2021. aasta eelarves planeeritud kulud
1. AS Lääne-Tallinna Keskhaigla osutab oma ravikindlustusega hõlmamata isikute
üksuses ambulatoorset esmatasandi abi. 2021. aastal nähakse teenuse osutamiseks
orienteeruvalt ette 47 000 € (Sotsiaal- ja Tervishoiuameti eelarvepositsioon:
ravikindlustusega hõlmamata isikute ravikulud).
2. AS Lääne-Tallinna Keskhaigla viib oma psühhiaatriakeskuses läbi opiaatsõltlaste
metadoon-asendusravi nii pikaaegse võõrutusena aadressil Sõle tn 63 kui säilitusravina
aadressil Kopli tn 75a. 2021. aastal nähakse teenuse osutamiseks ette 213 307 €
(Sotsiaal- ja Tervishoiuameti eelarvepositsioon: mitmesugused tervishoiukulud, sh
projektid ja programmid).
3. 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
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eelarvepositsioon: laste visiiditasust vabastamine). Alla 2-aastased lapsed on
visiiditasust vabastatud.
4. 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
379 510 € (Sotsiaal- ja Tervishoiuameti eelarvepositsioon: kainestusmaja haldamine).
5. 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 5liikmeline nõukogu ja 2-liikmeline juhatus.
Tallinna linna 2021. aasta eelarves planeeritud kulud
2021. aastal ei ole Tallinna linna eelarvest otseseid kulusid planeeritud. SA Tallinna
Hambapolikliiniku teenust kasutatakse Tšernobõli sotsiaalprogrammi raames (Sotsiaal- ja
Tervishoiuameti toode: toimetulekut soodustavad teenused).

6.4

Ettevõtluskeskkond
6.4.1 SA Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid

Asutamine
Tallinna Linnavolikogu asutas sihtasutuse 18. mai 2006 otsusega nr 165. Vastavalt Tallinna
Linnavolikogu 18. juuni 2009 otsusele nr 145 ühendati SA Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid SAga Tallinna Eluasemefond. Ühendatud sihtasutus registreeriti äriregistris nime all Ettevõtluse
Toetamise ja Krediidi Haldamise Sihtasutus. Tallinna Linnavolikogu 03. oktoobri 2013
otsusega nr 160 muudeti sihtasutuse põhikirja ja nimeks kinnitati SA Tallinna
Ettevõtlusinkubaatorid. Viimati muutis Tallinna Linnavolikogu sihtasutuse põhikirja 11. juunil
2020 otsusega nr 54, täiendades sätteid üldist majandushuvi pakkuvate teenuste osutamise
kohta.
Eesmärk
Sihtasutuse tegevuse eesmärgiks on alustavatele ettevõtjatele soodsate starditingimuste
loomine, ettevõtlusriskide vähendamine ja konkurentsivõime tõstmine neile vajalike toetavate
teenuste ning kaasaegse ja kvaliteetse töökeskkonna pakkumise kaudu. Sihtasutus koosneb
inkubaatorist ja loomemajanduse arenduskeskusest. Inkubaatoris pakutakse alustavatele
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ettevõtjatele
bürooteenust,
nõustamist,
mentorlust
ning
osalemist
laialdases
kontaktvõrgustikus. Loomemajanduse arenduskeskus pakub alustavale disainiettevõttele
vajalikke tugiteenuseid, sh erialased töövahendid, võimalust osaleda showruumis ning
kompetentsikoolitustel. Sihtasutus jätkab eluasemete ostuks ja rekonstrueerimiseks antud
laenugarantiide haldamist.
Struktuur
Sihtasutusel on 6-liikmeline nõukogu ja üks juhatuse liige.
Tallinna linna 2021. aasta eelarves planeeritud kulud
Tegevustoetus 635 000 € (Strateegiakeskuse 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
AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus (endise ärinimega Tallinna Prügila AS) asutati
1998. aastal linna äriühingu Tallinna Jäätmekeskuse ASi poolt. Ajavahemikul 2000-2014
kuulus aktsiaseltsis 65%-enamosalus SKP Recycling AG&Co-le, Tallinna linna osaluse suurus
oli 35%. Alates 11. juulist 2014 on aktsiaseltsi ainuaktsionäriks Tallinna linn.
Eesmärk
AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus asutati eesmärgiga rajada Tallinna linnale ja
Harjumaa omavalitsustele kaasaja nõuetele vastav jäätmekäitlusettevõte ja kaasaegne prügila
Jõelähtme valda. Praegu on aktsiaseltsile kuuluv prügila Jõelähtme vallas vabariigi suurim.
Struktuur
Aktsiaseltsil on 8-liikmeline nõukogu ja üks juhatuse liige.
Tallinna linna 2021. aasta eelarve
2021. aastal ei ole Tallinna linna eelarvest otseseid tulusid ega kulusid planeeritud.

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 2021. aasta eelarves planeeritud kulud
1. Linn annab aktsiaseltsile tema põhikirjalise eesmärgi täitmiseks tegevustoetust
495 000 € (Linnavaraameti eelarvepositsioon: toetus Tallinna Linnahalli
Aktsiaseltsile).
2. Linn annab aktsiaseltsile linnahalli hoone rekonstrueerimisega seotud eeltoiminguteks
investeeringutoetust
100 000 €
(investeerimisobjekt:
Tallinna
Linnahalli
rekonstrueerimine).
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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 5-liikmeline nõukogu ja 3-liikmeline juhatus.
Tallinna linna 2021. aasta eelarves planeeritud kulud
1. Linn annab reisijate veoks Tallinna ühtse piletisüsteemi liinidel toetusena 83 420 000 €
(toode: liinivedu).
2. Linn tasub projekti „Koolibuss“ reisijate veo eest 43 737 € (Transpordiameti
eelarvepositsioon: projekt „Koolibuss“).
Tallinna linna 2021. aasta eelarves planeeritud tulud
Tallinna Linnatranspordi AS-ilt planeerib Tallinna linn 2021. aastal saada ühistranspordi
sõidupiletite müügi vahendamise eest tasu 1 297 700 € (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 2021. 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
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Aktsiaseltsil on 9-liikmeline nõukogu ja 3-liikmeline juhatus.
Tallinna linna 2021. 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
4 426 700 € (Keskkonna- ja Kommunaalameti eelarvepositsioon: sademevee puhastus
(a)).
2. Tallinna linn tasub ühisveevärgil asuvatest tuletõrjehüdrantidest tulekustutusvee ja
avalikest veevõtukohtadest vee võtmise eest 376 000 € (Keskkonna- ja
Kommunaalameti eelarvepositsioon: tulekustutusvee tasud ja tuletõrjehüdrantide
hoolduskulud).
Tallinna linna 2021. aasta eelarves planeeritud tulud
AS Tallinna Vesi on äriühing, kellelt prognoosib Tallinna linn 2021. aastal saada dividenditulu.

6.8

Kommunaalmajandus ja heakord
6.8.1 AS Tallinna Soojus

Asutamine
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 4-liikmeline nõukogu ja üks juhatuse liige.
Tallinna linna 2021. aasta eelarves planeeritud tulud
AS Tallinna Soojus on äriühing, kellelt prognoosib Tallinna linn 2021. aastal saada
dividenditulu.
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7. TALLINNA INNOVAATLISTE LAHENDUSTE TEEKAART
2021. 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 2021. aasta eelarves:
1. Jalgrataste kasutamisvõimaluste arendamine
Rattastrateegia elluviimine 8 251 880 €:
- Filtri teed Kadrioruga ja Ülemiste ühisterminaliga ühendav kergliiklustee
- Vana-Kalamaja tänava rekonstrueerimine
- Lasnamäe rattatee ühendus kesklinnaga I etapp
- Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala terviseraja II etapi rajamine
- raudteealused käigutunnelid (Endla tn ja Paldiski mnt)
Teede ja tänavate rekonstrueerimise mahus rajatavad kergliiklusteed 1 588 000 €:
- J. Poska tn (Vesivärava tn – Narva mnt)
- Kõivu tee (Kesktee – Ranniku tee) rekonstrueerimine
- Võidujooksu tn rekonstrueerimine
- Kadaka tee (Ehitajate tee – Akadeemia tee)
- Tulika tn (Endla tn – Sõle tn) rekonstrueerimine
- Kolde pst (Sõle tn – Pelguranna tn) rekonstrueerimine
- Rannamõisa tee rekonstrueerimise (Lõuka tn – linna piir)
- Rahu tee (Laagna tee – Ussimäe tee) rajamine
2. Kogukondlik linnapõllumajandus
Linnapõllumajandus 150 000 €:
- Rajatakse vähemalt 4 uut kogukonnaaeda erinevates linnaosades
- Rajatakse õppeaiad vähemalt 40 linna asutusse
- Avalikkuse teadlikkuse tõstmiseks linnaaianduse võimalustest korraldatakse seminare,
töötubasid ja infopäevi
3. Nutilahendused Tallinna elanikele ja külalistele
- Viiakse lõpule välisrahastusega projekt „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 välisrahastuse toel põhitänavate välisvalgustuse rekonstrueerimise I
etappi kogumaksumusega 4 742 982 € ja alustatakse II etapi töödega kogumaksumusega
3 738 685 €
- Viiakse lõpule välisrahastusega projekti "LUCIA – säästlike ja tarkade
valgustuslahenduste rakendamise edendamine„ kogumaksumusega 193 694 €
4. Isesõitvate autode pilootprojekt
- Välisrahastusega projekt „SOHJOA Last Miles“ 67 000 €
286

5. Kesklinna ja sadamate sidumine kõnniteede ja kergliiklusteedega
- Jõe tn ja Pronksi tn rekonstrueerimine (projekteerimine) 300 000 €
6. Rail Balticu ja Ülemiste ühistranspordisõlme arendamine; Tallinn-Helsingi tunnel
- Rail Balticu trassi aluste tunnelite projekteerimine (teede kapitaalremont ja
rekonstrueerimine, muud objektid, projekteerimistööd) 200 000 €
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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 4. novembril 2020. Linnaosa halduskogude arvamusi oodati 17. novembriks 2020.
Laekunud arvamused koondatakse kokku ja esitatakse 18. novembril 2020 linnavolikogule Tallinna
Linnavolikogu määruse eelnõu „Tallinna linna 2021. aasta eelarve“ seletuskirjale lisatud materjalina.
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