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Sissejuhatus 
„Tallinna munitsipaalüldhariduskoolide võrgu korrastamise kava 2013–2021“ on koostatud Tallinna 
Linnavolikogu 20. oktoobri 2011 otsuse nr 176 „Tallinna munitsipaalüldhariduskoolide võrgu 

korrastamise kava 2013–2021 koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine“ alusel. 

Tallinna õpilastele kvaliteetse hariduse tagamiseks peab Tallinna linn kava perioodil 
üldhariduskoolide võrgu ümber korraldama, lähtudes muutuvast demograafilisest ja sotsiaalsest 
olukorrast. Vastandina eelmistele aastatele, mil õpilaste nappuses tuli mõni kool sulgeda, on aastail 
2013–2021 vaja toime tulla põhikooliõpilaste arvu üle 40% kasvuga. Gümnaasiumiõpilaste arv jääb 
praegusele tasemele, hakates aga kasvama peale käesoleva kava perioodi. Järgnevate aastate 
ebakindlas majanduskeskkonnas tuleb eelarvelisi vahendeid ratsionaalselt kasutada ning seda peab 
arvestama ka koolivõrgu korrastamisel. Seetõttu on käesoleva kava läbiv põhimõte olemasoleva 
munitsipaalüldhariduskoolide võrgu ruumikasutuse optimeerimine. 

Kava on koostanud Tallinna Haridusameti (edaspidi haridusamet), OÜ CUMULUS CONSULTING ning 
Tallinna Ülikooli Eesti Tuleviku-uuringute Instituudi eksperdid. Haridusameti juhataja moodustatud 
15-liikmeline töörühm, kuhu kuulusid haridusameti töötajad, koolijuhid ja haridusuurijad, arutas 
kava põhilised aspektid läbi viiel 2012. a veebruarist augustini toimunud töökoosolekul ja esitas oma 
ettepanekud. Koolivõrgu kava koostamise vahetulemusi tutvustati ja üldsuse tagasisidet koguti 
kolmel avalikul arutelul, mis toimusid 2012. a veebruarist juunini. Aruteludel osales kokku enam kui 
100 inimest. Tegevuskava aluseks võetud strateegia valis haridusamet, olles kaalunud võimalikke 
alternatiive ning sisendandmeid töörühmalt ja avalikkuselt. 

1. Olemasolev olukord 

1.1 Koolivõrk ja õpilaskond 

Tallinna munitsipaalüldhariduskoolide (edaspidi munitsipaalkoolid) võrku kuulus 2010/11. õa-l 
54 põhikooli ja gümnaasiumi, mis tegutsesid ühe asutusena, kolm koolieelset lasteasutust ja 
põhikooli, mis tegutsesid ühe asutusena, ning üheksa põhikooli. Kuus kooli neist tegutses hariduslike 
erivajadustega (edaspidi HEV) õpilaste koolina ja kolmes koolis toimus üksnes mittestatsionaarne 
õpe. 

Kõigis Tallinna munitsipaalkoolides õppis 39 485 õpilast (tabel 1). Munitsipaalkoolidest asus 
Kesklinnas 16, Lasnamäel 14, Mustamäel 11, Põhja-Tallinnas 9, Haaberstis 6, Nõmmel 5, Kristiines 3 
ja Pirital 2 kooli. Ka õpilaste arv oli 2011/12. õa-l Kesklinnas ülekaalukalt suurim – u 12 000. 

Tabel 1. Tallinna munitsipaalkoolid asutuse tegutsemise vormi järgi linnaositi, 2011/12. õa 

 

Põhikool ja 
gümnaasium, 

mis tegutsevad 
ühe asutusena 

Põhikool 

Koolieelne 
lasteasutus 
ja põhikool, 

mis 
tegutsevad 

ühe 
asutusena 

Õpilaste arv 

Õppekeel Õppekeel Õppekeel Õppekeel 

E
es

ti
 

E
es

ti
/v

en
e 

v
õ

i v
en

e 
 

K
o

k
k

u
 

E
es

ti
 

E
es

ti
/v

en
e 

v
õ

i v
en

e
 

K
o

k
k

u
 

E
es

ti
 

E
es

ti
/v

en
e 

v
õ

i v
en

e
 

K
o

k
k

u
 

E
es

ti
 

E
es

ti
/v

en
e 

v
õ

i v
en

e
 

K
o

k
k

u
 

Munitsipaalkoolid 
kokku 32 22 54 7 2 9 2 1 3 23 530 15 955 39 485 

Haabersti 2 3 5  1 1    1 394 2 109 3 503 

Kesklinn 11 5 16       8 945 2 851 11 796 

Kristiine 2  2 1  1    1 739  1 739 

Lasnamäe 5 7 12  1 1 1  1 2 035 6 581 8 616 

https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001
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Mustamäe 6 3 9    1 1 2 3 988 2 265 6 253 

Nõmme 2  2 3  3    2 410  2 410 

Pirita 1  1 1  1    1 004  1 004 

Põhja-Tallinn 3 4 7 2  2    2 015 2 149 4 164 
sh HEV-õpilaste 
koolid 1  1 2 2 4 1  1 6 00 386 986 
sh üksnes 
mittestatsionaarse 
õppega koolid 1 2 3       745 1 810 2 555 

Allikas: Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS) 

Lasnamäel on ligi üheksa tuhat ja Mustamäel kuus tuhat õpilast. Tallinnas asuvatest riigile 
kuuluvatest üldhariduskoolidest on suurim Tallinna Muusikakeskkool ja erakoolidest Rocca al Mare 
Kool, kuid enamik riigi- ja erakoole on väikesed või väga väikesed ja kitsalt spetsialiseerunud teatava 
valdkonna süvendatud õpetamisele või kindla õppemetoodika rakendamisele. Üldhariduse 
korraldamise põhiraskus jääb Tallinnas ka ettenähtavas tulevikus munitsipaalkoolidele, kus 
2011/12. õa-l õppis 94% kõigist linna õpilastest. 

Tallinna sisenevas õpirändes munitsipaalkoolidesse osales 2012. a jaanuari seisuga üle 3000 õpilase. 
Sealjuures on rändes osalevate põhikooliastme ja gümnaasiumiastme õpilaste koguarv ja jagunemine 
rände lähtekoha järgi üsna sarnased (tabel 2). 

Tabel 2. Tallinna munitsipaalkoolidesse sisenev õpiränne, jaanuar 2012* 

 Põhikooliaste Gümnaasiumiaste Kokku 

Tallinna lähivallad** 1009 713 1722 

Kaugem Harjumaa 504 564 1068 

Muu Eesti 245 249 494 

Kokku 1758 1526 3284 

* Õpirännet HEV-õpilaste koolidesse ja üksnes mittestatsionaarse õppega koolidesse pole arvestatud. 
** Saue, Saku, Viimsi, Rae, Kiili, Harku ja Jõelähtme vald. 

Allikas: Tallinna Haridusamet 

Siseneva õpirände osatähtsus Tallinna munitsipaalkoolivõrgu jaoks erineb märkimisväärselt 
põhikooliastmes ja gümnaasiumiastmes – vastavalt 6,7% ja 20,1% (2012. a jaanuar). 
Gümnaasiumiastmes sõltuvad Pirita ja Nõmme munitsipaalkoolid linna sisenevast õpirändest u 30%, 
Kesklinn ja Põhja-Tallinn 25% ning Mustamäe ja Kristiine u 20%. Erinevalt Tallinna põhikooliastmest 
sõltub gümnaasiumiastme klasside täituvus seega märkimisväärselt maakonna õpirändest. 

Linnaosadevahelist õpilaste igapäevast liikumist iseloomustavad nii põhikooli- kui ka 
gümnaasiumiastmes suurimad kooli-koduvahelised vood kõigist linnaosadest Kesklinna, kuhu liigub 
iga päev u 4500 teiste linnaosade põhikooliõpilast ja 1600 gümnaasiumiõpilast. 

Põhjustest, miks teistest linnaosadest just Kesklinnas koolis käiakse, on peamised ilmselt kaks – 
koolivõrgu iseloom ja koolide maine erinevused. 

HEV-õpilasi on Tallinna munitsipaalkoolides üle 5000. HEV-õpilasi, kellele rakendatakse 
tugimeetmeid, on Tallinna statsionaarse õppevormiga munitsipaalkoolides ligi 3800 (märts 2012). 
Enamik neist – üle 3000 õpilase – õpib üldhariduskoolis, mis pole HEV-õpilaste kool, ja seal ka mitte 
eri-, vaid tavaklassis. Eriklassis õpib neid alla 100, sh enim Vanalinna Hariduskolleegiumis. 

Munitsipaalomandis koole, mis on mõeldud HEV-õpilastele, on Tallinnas kuus (tabel 3). 

Tabel 3. Õpilaste arv Tallinna HEV-õpilaste munitsipaalkoolides ja koolide 
spetsialiseerumine, 26.09.2011 

Kool Õppekeel 
Õpilaste arv 

Spetsialiseerumine Põhi-
koolis 

Gümnaa-
siumis 

Kokku 

Ristiku Põhikool eesti 280  280 õpiraskustega lapsed 

Tallinna Tondi Põhikool eesti 214  214 vaimupuudega lapsed 

Lasnamäe Põhikool vene 261  261 õpiraskustega lapsed 

Õismäe Kool vene 121  121 vaimupuudega lapsed 

Tallinna Heleni Kool eesti 56 14 70 
kuulmis- ja liitpuudega 
lapsed 
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Tallinna Laagna 
Lasteaed-Põhikool eesti 37  37 keha- ja liitpuudega lapsed 

Kokku  969 14 983  

Allikad: EHIS, Tallinna Haridusamet 

Valdavalt õpivad Tallinna linnale kuuluvates HEV-õpilaste koolides Tallinna lapsed. Mujalt on õpilasi 
vähe. 

Tallinnas on kolm põhikooli ja gümnaasiumi, mis tegutsevad ühe asutusena ning kus toimub üksnes 
mittestatsionaarne õpe (tabel 4). 

Tabel 4. Tallinna põhikoolid ja gümnaasiumid, mis tegutsevad ühe asutusena ning kus toimub 
üksnes mittestatsionaarne õpe, 26.09.2011 

Kool Õppekeel 
Õpilaste arv 

Põhikoolis Gümnaasiumis Kokku 
Tallinna Vanalinna Täiskasvanute 
Gümnaasium eesti 42 674 716 
Vana-Kalamaja Täiskasvanute 
Gümnaasium eesti/vene 62 500 562 

Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium eesti/vene 195 934 1129 

Kokku  299 2108 2407 

Allikas: EHIS 

1.2 Klassikomplektid ja klassiruumid 

Tallinna linna munitsipaalkoolides oli 2011/12. õa-l 1792 klassikomplekti, neist 1499 statsionaarset 
õpet pakkuvates üldhariduskoolides (tabel 5, joonis 1). 

Tabel 5. Tallinna munitsipaalkoolide õpilaste ja klassikomplektide arv ning komplektide 
keskmine täituvus õppeaasta alguses, 2011/12. õa* 

Kooliaste Näitaja Arv 

Põhikool 

Õpilaste arv 28 373 

Klassikomplektide arv 1 198 

Keskmine klassi täituvus 23,7 

Gümnaasium 

Õpilaste arv 7 664 

Klassikomplektide arv 301 

Keskmine klassi täituvus 25,5 

Kokku 

Õpilaste arv 36 037 

Klassikomplektide arv 1 499 

Keskmine klassi täituvus  24,0 

* V.a põhikoolid ja gümnaasiumid, mis tegutsevad ühe asutusena ning kus toimub üksnes mittestatsionaarne 
õpe, ning HEV-õpilaste koolid. 

Allikas: Tallinna Haridusamet 
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Joonis 1. Tallinna munitsipaalkoolide klassikomplektid linnaositi, september 2011* 

* V.a põhikoolid ja gümnaasiumid, mis tegutsevad ühe asutusena ning kus toimub üksnes mittestatsionaarne 
õpe, ning HEV-õpilaste koolid 

Allikas: Tallinna Haridusamet 

Keskmine klassikomplekti täituvus Tallinna munitsipaalkoolide (v.a põhikoolid ja gümnaasiumid, mis 
tegutsevad ühe asutusena ning kus toimub üksnes mittestatsionaarne õpe, ning HEV-õpilaste koolid) 
põhikooliastmes on 23,7, mis on üsna lähedal senisele põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega (edaspidi 
PGS) sätestatud ülempiirile 24. Klassikomplektide täituvus munitsipaalkoolide põhikooliastmes on 
linnaositi suhteliselt ühtlane (joonis 2), kuid koolidevahelised erinevused on siiski ligi kahekordsed: 
16,0 kuni 30,7. Gümnaasiumiastmes on suured erinevused nii linnaosade kui ka koolide vahel. 
Viimaste puhul varieerub klassikomplekti täituvus vahemikus 12,7 kuni 37,2. 

Tähelepanu väärib, et Haabersti, Nõmme, Pirita ja Põhja-Tallinna linnaosas on gümnaasiumi 
klassikomplektid keskmiselt väiksemad kui põhikooli klassikomplektid. 

 

Joonis 2. Tallinna munitsipaalkoolide klassikomplektide täituvus linnaositi, september 2011* 

* V.a põhikoolid ja gümnaasiumid, mis tegutsevad ühe asutusena ning kus toimub üksnes mittestatsionaarne 
õpe, ning HEV-õpilaste koolid. 

Allikas: Tallinna Haridusamet 
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Tallinnas on 31 munitsipaalkooli (v.a põhikoolid ja gümnaasiumid, mis tegutsevad ühe asutusena 
ning kus toimub üksnes mittestatsionaarne õpe, ning HEV-õpilaste koolid), kus keskmine õpilaste arv 
jääb põhikooliastme klassikomplektis alla 24. Nendes koolides saab järelikult klassiruumide arvu 
suurendamata luua järk-järgult juurde vähemalt 1530 õpilaskohta, võttes vastu uusi suuremaid 
klassikomplekte. Kõige enam on vabu õpilaskohti Põhja-Tallinnas, Mustamäel ja Lasnamäel 
(joonis 3). Kui õpilaste arvu ülemist piirmäära klassikomplektis tõstetaks, oleks võimalik õpilaskohti 
olemasolevate klassiruumide baasil veelgi rohkem juurde luua. 

 

Joonis 3. Vabad õpilaskohad Tallinna munitsipaalkoolides linnaositi ja kooli õppekeele järgi 
eeldusel, et kooli klassikomplekti keskmine täituvus on vähemalt 24 õpilast, september 2011* 

* V.a põhikoolid ja gümnaasiumid, mis tegutsevad ühe asutusena ning kus toimub üksnes mittestatsionaarne 
õpe, ning HEV-õpilaste koolid. 

Allikas: Tallinna Haridusamet 

Tallinna munitsipaalkoolides on kokku 2034 õppeklassi, millest 20% on väikeklassid (alla 40 m2), 
54% on keskmise suurusega ning 26% suured klassid (üle 60 m2). Algklassiõpilaste arvu kasvades oli 
jaanuaris 2012 sobivate klassiruumide vähesuse tõttu seitsmes koolis kasutusel libiseva graafikuga 
teine vahetus. Samas oli 32 koolis 241 vaba keskmist ja suurt klassiruumi (joonis 4). 
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Joonis 4. Tallinna munitsipaalkoolide vabad vähemalt 40 m2 suurused klassiruumid linnaositi 
ja kooli õppekeele järgi, jaanuar 2012* 

* V.a põhikoolid ja gümnaasiumid, mis tegutsevad ühe asutusena ning kus toimub üksnes mittestatsionaarne 
õpe, ning HEV-õpilaste koolid. 

Allikas: Tallinna Haridusamet 

Kõige enam vabu klassiruume on Lasnamäel ja Mustamäel. Vabade klassiruumide täitmisega on 
teoreetiliselt võimalik Tallinnas juurde luua umbes 5800 õpilaskohta eeldusel, et klassikomplekti 
keskmine täituvus on 24 õpilast. Kui õpilaste arvu ülemist piirmäära klassikomplektis tõstetaks, 
oleks võimalik õpilaskohti olemasolevate klassiruumide baasil veelgi rohkem juurde luua. 

Tallinna linnas on õpikeskkonda järjepidevalt nüüdisajastatud. Munitsipaalkoole on renoveeritud 
erasektori ja Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi toel (kokku 20 kooli). Munitsipaalkoolidest on täielikult 
korras 40 ning investeeringut koolihoone(te) osaliseks või täielikuks renoveerimiseks vajab 17 kooli 
(30%). HEV-õpilaste koolidest ning põhikoolidest ja gümnaasiumidest, mis tegutsevad ühe asutusena 
ning kus toimub üksnes mittestatsionaarne õpe, vajavad renoveerimist kokku kuue kooli hooned. 

2. Tulevikuvajaduste prognoos 

2.1 Õpilaskohad 

Õpilaskohtade vajadus on seotud Tallinna üldise rahvastikuarenguga. Kuna sündimus on Eestis 
märkimisväärselt kõikunud, on põlvkonnad eri suurusega ja kooliealiste arv muutub perioodiliselt. 
Eesti iseseisvuse taastamise järel vähenes põhikooliealiste laste arv Tallinnas kümmekonna aastaga 
peaaegu kaks korda. Käesoleva koolivõrgu kava periood langeb rahvastikuprognooside järgi aega, 
kus põhikooliealiste laste arv kasvab taas, saavutades haripunkti 2020. aastate alguses. Edasi järgneb 
uus järkjärguline langus. Gümnaasiumiealiste arv järgib samu trende ligikaudu kümneaastase 
viitajaga. Nende arv läbib kava perioodil mõõna ja taastub. 

Tallinna munitsipaalkoolide õpilaste arvu prognoos koostati Tallinnas registreeritud sündide alusel 
(joonis 5, tabel 6). Kogemus on näidanud, et 92% igast sünnipõlvkonnast jõuab munitsipaalkoolide 
(v.a HEV-õpilaste koolid) esimesse klassi ja 85% põhikooli lõpetajaist jätkab üldkeskhariduses. 
Prognoos eeldab, et samad proportsioonid jäävad kehtima kogu prognoosiperioodi vältel. 



9 
 

 
Joonis 5. Tallinna munitsipaalkoolide õpilaste arvu prognoos 2026/27. õa-ni * 

* V.a põhikoolid ja gümnaasiumid, mis tegutsevad ühe asutusena ning kus toimub üksnes mittestatsionaarne 
õpe, ning HEV-õpilaste koolid. 

Allikas: arvutus rahvastikuregistri (andmed 26.06.2012) ja Tallinna Haridusameti andmete põhjal 

Tabel 6. Tallinna munitsipaalkoolide õpilaste arvu prognoos 2023/24. õa-ni * 
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Põhikooliastmes 28 373 100 32 502 115 37 717 133 41 412 146 41 749 147 

Gümnaasiumi-
astmes 

7 664 100 7 006 91 7 405 97 8 314 108 10 343 135 

Kokku 36 037 100 39 508 110 45 122 125 49 726 138 52 092 145 

* V.a põhikoolid ja gümnaasiumid, mis tegutsevad ühe asutusena ning kus toimub üksnes mittestatsionaarne 
õpe, ning HEV-õpilaste koolid. 

Allikas: arvutus rahvastikuregistri (andmed 26.06.2012) ja Tallinna Haridusameti andmete põhjal 

Neil eeldustel koostatud prognoosi järgi on munitsipaalkoolide õpilaskohtade summaarne vajadus 
suurim Tallinnas 2024/25. õa-l, kui oleks vaja umbes 41 000 õpilaskohta põhikooliastmes ning 
11 100 gümnaasiumiastmes. Kuigi põhikooliastmes õppijate arvu tipp on 2022/23. õa-l, kui seal õpib 
umbes 42 000 õpilast, siis gümnaasiumiastmes õppijate arv alles kasvab ning võib 2020. aastate 
keskpaigaks ulatuda 11 500 õpilaseni. Seetõttu tuleks Tallinna haridusvõrgu kavandamisel arvestada 
vajadusega tagada vähemalt 52 000 õpilaskohta, mida on ligikaudu 1,45 korda rohkem kui praegu. 

Kava perioodil jääb mitte-eesti rahvusest kooliealiste osatähtsus püsima 40% juurde, mistõttu tuleb 
arvestada vajadusega tagada selle määrani vene õppekeelega põhikooli õpilaskohti. 

Tallinna linnastu eeslinnades kasvab samal ajal veelgi kiiremini vajadus uute põhikoolikohtade järele, 
kuid esmane lahendus sellele tuleb leida siiski kohapeal. Hilisem nõudlus suurema hulga 
gümnaasiumikohtade järele võib osaliselt puudutada Tallinna. 

2.2 Klassiruumid 

Üldjuhul klassikomplekte koolides põhikooli ja gümnaasiumi läbimise jooksul ümber ei korraldata. 
Seega on klassiruumide vajaduse prognoosi koostamisel oluline iga õppeaasta alguses avatavate 
1. ja 10. klassi klassikomplektide arv, mis sõltub komplektide keskmisest suurusest. 

Eeldusel, et teise õppevahetuse rakendamine ei laiene, klassiruumide kasutamist ei optimeerita ja 
neid ei lisandu, muutub põhikooli klassiruumide vajadus igal õppeaastal sõltuvalt põhikooli 
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lõpetanud ja põhikooli vastu võetavate klassikomplektide arvu erinevusest. Lähitulevikus kasvab 
Tallinnas kooli tulevate laste arv ja seetõttu oleks ülaltoodud eelduste kehtimise korral kava perioodi 
igal aastal Tallinna munitsipaalkoolides vaja klassiruume juurde. 

Tabel 7. Juurde vajatavate klassiruumide arvestuslik hulk munitsipaalkoolide 
põhikooliastmes lähtuvalt keskmisest õpilaste arvust klassikomplektis, prognoos 
2020/21. õa-ni 

Õppeaasta 

Prognoositav 
1. klassi 

õpilaste arv ** 

 9. klassidest 
vabanevate 
ruumide arv 

Lisaklassiruumide vajadus 1. klassi 
komplektide erineva keskmise õpilaste 

arvu korral** 

23 last 24 last 26 last 28 last 
2012/13 4261 122 64 56 42 31 
2013/14 4652 123 80 71 56 44 
2014/15 4953 123 93 84 68 54 
2015/16 5291 124 107 97 80 65 
2016/17 5128 130 93 84 68 54 
2017/18 5126 140 83 74 58 44 
2018/19 5142 137 87 78 61 47 
2019/20 5039 140 80 70 54 40 
2020/21 4938 159 56 47 31 18 
Lisaruumide vajadus kokku võrreldes 
2011/12. õa-ga 

743 661 518 397 

* V.a põhikoolid ja gümnaasiumid, mis tegutsevad ühe asutusena ning kus toimub üksnes mittestatsionaarne 
õpe, ning HEV-õpilaste koolid. 

** Klassikomplektide suurus on arvestatud õpilastele elukohajärgse kooli määramise põhjal, 1. septembril 
tegelikult õppima asuvate laste arv on viimaste aastate kogemuse järgi 7% väiksem (nt kui klassikomplekti 
määratakse keskmiselt 24 last, siis õppima asub keskmiselt 22,3 last). 

Allikas: arvutus rahvastikuregistri (andmed 26.06.2012) ja Tallinna Haridusameti andmete põhjal 

Tabelist nähtub, et praegusest 241 vaba (vähemalt 40 m2 pinnaga) klassiruumi ressursist piisab 
õppekohtade juurdeloomiseks vaid 3–4 õa-ks, sõltuvalt vastuvõetavate 1. klassi komplektide 
täituvusest. Seejuures napib mõnes linnaosas klassiruume juba praegu. Hiljemalt 2015/16. või 
2016/17. õa-l on põhikooliastmete ruumipuudus juba ülelinnaline. Kui klassiruume ei lisandu, siis 
peab libiseva graafikuga teise vahetusse üle viima umbkaudu 420 klassikomplekti enam kui 
9700 õpilasega (eeldusel, et 1. klassi komplekti keskmine suurus on 24 õpilast). 

2.3 Riigi koolivõrgupoliitika 

Haridus- ja Teadusministeerium on alustanud gümnaasiumivõrgu korrastamist. Korrastamise 
eesmärk on gümnaasiumide üldise kontsentreerimisega tagada õpilastele senisest võrdsemad 
valikuvõimalused ja õppekvaliteedi eeldused. Samas on Eesti koolisüsteemi aluseks kodulähedane 
hea ja turvaline põhikool.1 

Haridus- ja Teadusministeerium on teatanud, et riik teeb omavalitsustega koostööd tugevate 
gümnaasiumide loomisel, pakkudes analüüse, andmestikku ja puhaste gümnaasiumide loomist 
toetavat rahastamismudelit. Otsustusõigus jääb omavalitsustele.2 

HEV-õpilaste puhul liigub riiklik hariduspoliitika kaasava hariduse suunas, kus senisest veelgi 
suurem osa HEV-õpilastest õpiks elukohajärgses üldhariduskoolis ja neile oleks seejuures tagatud 
vajalikud tugiteenused. HEV-õpilaste koolides õpiksid õpilased, kes vajavad spetsiifilist 
õppekorraldust ja ressursimahukaid tugiteenuseid. Need on õpilased, kellel on nägemispuue, kõne- 
või kuulmispuue, intellektipuue, liikumispuue kaasuva puudega, tundeelu- või käitumishäire või kes 
vajavad kasvatuse eritingimusi.3 PGSi § 2 lõike 4 kohaselt tagab riik koolide asutamise ja pidamise 
eespool loetletud erivajadustega õpilastele. 

                                                 
1 Gümnaasiumivõrgu korrastamise lähtealused http://www.hm.ee/index.php?0512779  
2 Samas 
3 HEV-õpilaste õppekorralduse kontseptsioon (projekt) http://www.hm.ee/index.php?0512882 
 

http://www.hm.ee/index.php?0512779
http://www.hm.ee/index.php?0512882


11 
 

2.4 Ülesanded kava perioodiks 

Eelnevast olukorra analüüsist tulenevad järgmised ülesanded, millele munitsipaalkoolide võrgu 
korrastamise kava peab lahenduse andma. 
 Tulla toime põhikooliõpilaste arvu ajutise kasvuga, leides sotsiaalselt ja majanduslikult 
vastuvõetava kompromissi klassikomplektide täituvuse suurendamise, olemasolevate 
ruumide parema kasutamise, uute ruumide kasutuselevõtu ja õppevahetuste rakendamise 
vahel. 
 Leida Tallinna jaoks sobivaim gümnaasiumivõrgu kontsentreerimise tase, arvestades 
gümnasistide arvu oodatavat hilisemat kasvu. 
 Lõimida senisest enam HEV-õpilasi elukohajärgsesse kooli, arendades seal neile vajalikke 
tugiteenuseid. 

3. Koolivõrgu korrastamise alternatiivid 
Kava koostamisel kaaluti kaht peamist alternatiivi: radikaalset, eranditeta reformi üksteisest 
eraldatud põhikoolide ja gümnaasiumide kujundamisega ning gümnaasiumihariduse 
kontsentreerimist ilma põhikooli gümnaasiumist lahutamata. 

Tallinnas oleks munitsipaalkoolide võrgu radikaalne reformimine ülimalt mahukas ja aeganõudev. 
See nõuaks enam kui 50 ühe asutusena tegutseva põhikooli ja gümnaasiumi gümnaasiumiastme 
sulgemist ja uue, statsionaarset õpet pakkuvate gümnaasiumide võrgu ülesehitamist. Lisaks 
organisatsioonilistele muudatustele vajaks koolivõrk märkimisväärseid investeeringuid, et tagada 
uutele gümnaasiumidele nüüdisaegne õpikeskkond, sh teatav hulk lisahooneid ja õpperuume. 
Erinevalt olukorrast mujal Eestis, kus õpilaste arv märkimisväärselt ei kasva, tuleb Tallinnal 
paratamatult tegelda põhikooliastme õpilaste arvu kiire suurenemisega. 

Tallinnas ei anna gümnaasiumide ja põhikoolide lahutamine majanduslikku efekti jooksvate kulude 
puhul. Selle poolest sõltuvad mõlemad alternatiivid riigieelarvelise rahastamise senise mudeli juures 
ainult klassikomplektide suurusest. Säästlikum on säilitada samas koolis nii gümnaasiumi- kui ka 
põhikooliaste, sest nii tuleb kool paindlikumalt toime eri kooliastmete õpilaste arvude vastandlike 
muutustega. Samuti on tunduvalt väiksem vajadus koolihoonete ümberehitamise järele. 

Üleriigiline gümnaasiumivõrgu reform, mis on kavas ellu viia, sekkumata kohaliku omavalitsuse 
pädevusse korraldada üldharidust, kujuneb pikaajaliseks. See võimaldab Tallinnal oma koolivõrku 
kujundada üleliia kiirustamata, oma linna eripära ja vajadusi arvestades. Siiski on tarvis arvestada 
vajadusega gümnaasiumiharidust kontsentreerida, et koole otstarbekamalt majandada ning järgida 
PGSi nõuet võimaldada kõigi koolide gümnaasiumiastmes kolme õppesuunda. Ülaltoodud 
kaalutlustest lähtudes eelistab Tallinna linn teist alternatiivi (gümnaasiumihariduse 
kontsentreerimist ilma põhikooli gümnaasiumist lahutamata). 

4. Koolivõrgu kujundamise lähtealused aastani 2021 
Tallinna munitsipaalkoolivõrk tagab kõigile linna noortele võimaluse omandada põhiharidus kodu 
lähedal olenevalt lapsevanemate soovist kas eesti või vene õppekeelega koolis. 

Kõigile tallinlastele, kes seda soovivad, tagab koolivõrk võimaluse omandada üldkeskharidus. 

5. Strateegia 
Gümnaasiumiastme õpilaste arvu pikaajalise vähenemise tõttu saab munitsipaalkoolivõrgu 
korrastamise üheks suunaks gümnaasiumiõppe koondamine. Seejuures ei lahutata gümnaasiume 
üldjuhul põhikoolist. See võimaldab ühtaegu: 
 kasutada  vabanevaid klassiruume paindlikult uute senisest arvukamate ja suurema täituvusega 1. 
klassi komplektide vastuvõtmiseks; 
 vältida lisainvesteeringuid olemasolevate hoonete kohandamiseks põhikoolist eraldatud 
gümnaasiumideks. 

Lisaks võidakse luua üks kuni kaks põhikoolist eraldi tegutsevat gümnaasiumi. 

Selliselt korraldatud gümnaasiumiõppe koondamine toetab strateegia teist suunda, milleks on 
põhikooli õpilaskohtade arvu suurendamine. 

Lisavajadus põhikooli õpilaskohtade järele kaetakse esmalt olemasolevate klassiruumide arvelt, 
seejärel ehitatakse vajaduse korral ruume juurde. Osas koolides võidakse ajutise lahendusena 
kasutada kahte õppevahetust. 
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HEV-õpilaste õppe korraldamise üks võimalusi on rakendada kaasava kooli põhimõtteid, kus iga kool 
suudab õpiraskustega õpilast toetada põhikooli 1.–9. klassini. Seda koolitüüpi saab toetada 
tsentraliseeritud efektiivne tugiteenuste süsteem (nt õppenõustamine) ning kompetentsuse kasv. 
Vajaduse korral luuakse linna eri piirkondades üldhariduskoolide juurde HEV-õpilaste klassid, et 
tagada ka nende puhul elukohalähedase põhihariduse printsiibi järgimine. Olemasolevad HEV-
õpilaste koolid jätkavad tegutsemist spetsiifilise vajaduse korral ning õigusaktides sätestatud riigi ja 
kohaliku omavalitsuse kohustustest lähtudes. 

6. Tegevuskava 
Tallinna munitsipaalkoolide võrgu korrastamise kava kaks peamist suunda kava perioodil on 
gümnaasiumihariduse kontsentreerimine ja põhikooli õpilaskohtade kasvava nõudluse rahuldamine. 
Samas ei välistata ka osa põhikoolide sulgemist või ümberkorraldamist. 

Kava tegevuskava viib haridusamet ellu kolme õppeaasta kaupa ettevalmistatavate lühiajaliste 
tegevuskavade alusel, mille kinnitab linnavalitsus. Samuti määratakse lühiajalistes tegevuskavades 
kindlaks vajalikud ressursid. 

Alljärgnevalt esitatakse kava kuus peamist tegevusülesannet. 

6.1 Tegevusülesanne nr 1 

Üldjuhul suletakse gümnaasiumiaste koolides, kus ei ole avatud 10. ja 11. klasse. Tallinna 
Linnavalitsus kinnitab lühiajalise tegevuskava alates 2013. aastast. 
Vabanevaid klassiruume on võimalik kasutada põhikooli õpilaskohtade tarbeks. 

6.2 Tegevusülesanne nr 2 

Gümnaasiumiastme jätkusuutlikkuse alampiiriks kehtestatakse 60 õpilase vastuvõtt 
10. klassi. 

Gümnaasiumihariduse kontsentreerimine võimaldab moodustada igas gümnaasiumiastmes kaks 
30 õpilasega paralleelklassikomplekti. Erandina võidakse lubada väiksemat vastuvõttu, et linnaosas 
säiliks võimalus omandada eesti- või osaliselt venekeelne (PGSi lubatud määras) üldkeskharidus, kui 
õppida soovivaid õpilasi on palju. Gümnaasiumiastme sulgemine selle kriteeriumi alusel otsustatakse 
esimest korda 2014. aasta kevadel eelmise sügise vastuvõtu alusel. Uus koolivõrk kujundatakse välja 
2016/17. õa-ks. 

Gümnaasiumihariduse kontsentreerimise eesmärk on saavutada linnaositi tabelis 8 välja toodud 
indikatiivsed jätkusuutlike munitsipaalgümnaasiumide arvud. Tegelik gümnaasiumiastmega koolide 
jaotus kujuneb välja reaalse õpilaste vastuvõtu põhjal. Alla 60 õpilasega gümnaasiumiastme 10. klassi 
avamiseks annab eriloa Tallinna Linnavalitsus. 
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Tabel 8. Tallinna põhikoolide ja gümnaasiumide võrk, mis tegutsevad ühe asutusena ja kus 
toimub ainult statsionaarne õpe, 2012. a ja tulevikus, pärast gümnaasiumiastme 
kontsentreerimist* 

Linnaosa 

2012 

Eesti 
õppekeelega 
koolid 

Eesti/vene 
õppekeelega 
koolid 

Jätkavad gümnaasiumiastme 
õppega 
Eesti 
õppekeelega 
koolid 

Eesti/vene 
õppekeelega 
koolid 

Arv Arv Arv Arv 
Haabersti 2 3 1 1 
Kesklinn 10 5 9 3 
Kristiine 2 - 1 - 
Lasnamäe 4 7 2 3 
Mustamäe 6 3 4 2 
Nõmme 2 - 1 - 
Pirita 1 - - - 
Põhja-
Tallinn 

2 3 1 1 

Kokku 29 21 19 10 

* Ei ole arvestatud uute, põhikoolist lahutatud gümnaasiumide asutamise mõjusid. 

6.3 Tegevusülesanne nr 3 

Koolide ruumikasutus optimeeritakse: võetakse kasutusele vabad klassiruumid ning vajaduse 
korral parandatakse õppekorraldust. 

Esmajoones tuleb kasutusele võtta praegused vabad klassiruumid (vt tabel lisas 2). Haridusamet 
kehtestab igale koolile optimaalse klassikomplektide arvu. See ei välista teise õppevahetuse 
rakendamist ajutise meetmena. 

6.4 Tegevusülesanne nr 4 

Asutatakse üks või kaks uut gümnaasiumi (sh ehitatakse ruumid). 

Uute gümnaasiumide asutamine on gümnaasiumi põhikoolist lahutamise suunas astutav samm, mis 
aitab ühtlasi luua juurde põhikooli õpilaskohti. Sellega kaasneb gümnaasiumiastme sulgemine 
koolides, kus on vaja juurde põhikoolikohti. Ühe uue gümnaasiumi asutamisega vabaneks 
eeldatavasti ligikaudu 20 õppeklassi uute põhikooli klassikomplektide tarbeks. 

6.5 Tegevusülesanne nr 5 

Põhikooli õpilaskohti luuakse juurde piirkondades, kus eespool esitatud printsiipide 
rakendamine ei taga neid piisavalt. 

Konkreetse piirkonna olukorrast lähtuvalt võidakse nii olemasolevaid koolihooneid rekonstrueerida 
või laiendada, ehitada uusi statsionaarseid hooneid kui ka rajada ajutisi moodulehitisi. Klassiruumide 
vajaduse prognoosi järgi on kõige suurem tõenäosus, et seda printsiipi rakendatakse Nõmme, Pirita 
ja Põhja-Tallinna linnaosa põhikoolikohtade puudujäägi katmiseks. 

Merivälja Kooli juurdeehitust alustatakse 2013. aastal. Seal luuakse võimalused arendada kool 
põhikooliks, kus õpe toimub I, II ja III kooliastmel. 

6.6 Tegevusülesanne nr 6 

Koolid korraldatakse PGSi § 80 lõike 2 punktide 1 ja 2 kohaselt ümber ning luuakse juurde 
põhikooli- või gümnaasiumiastme õpilaskohti Tallinna piirkondades, kus neid napib. 

Osa koolide ümberkorraldamine võimaldab koolivõrgu ruumiressursse paremini kasutada ning 
arvestada olemasolevate koolide õpikeskkonna võimalusi. 2014. aastal alustatakse koolide 
ümberkorraldamist. 

Eeltoodud tegevusülesannete rakendamise võimalik tegevus- ja ajakava on esitatud tabelis 9. 
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Tabel 9. Tallinna munitsipaalkoolide võrgu korrastamise tegevus- ja ajakava ning peamiste 
investeeringute indikatiivsed maksumused 

Tegevus Aeg Maksumus/allikas 

1. Gümnaasiumiastme sulgemine koolides, 
kus ei ole avatud 10. ja 11. klasse 

2013–2021 – 

2. Gümnaasiumiastme kontsentreerimine 
lähtuvalt kehtestatud jätkusuutlikkuse 
alampiirist 

2014–2016 – 

3. Olemasoleva ruumikasutuse 
optimeerimine 

2012–2013 – 

4. Ühe või kahe põhikooliastmeta 
gümnaasiumi asutamine 

Üks kool 2012–
2015 
Teine kool 2014–
2017 

Üks uus kool (u 5000 m2) 
u 5 miljonit eurot / 
riigieelarveline toetus, linna 
eelarve 

5. Põhikooli õpilaskohtade juurdeloomine 2016–2021 U 5 miljonit eurot (u 5000 m2) / 
riigieelarveline toetus, linna 
eelarve 

6. Koolide ümberkorraldamine ja 
õpilaskohtade juurdeloomine 

2013–2016  

7. Riskianalüüs 
Riskianalüüsis tuuakse välja kõige olulisemad poliitilised, majanduslikud, sotsiaalkultuurilised ja 
keskkonnaalased riskid, mis võivad mõjutada munitsipaalkoolide võrgu korrastamise kava 
elluviimist. Välja on toodud riskide esinemise tõenäosus (skaala väike-keskmine-suur), mõju (skaala 
nõrk-keskmine-tugev), vastutaja, preventsioon ja võimalikud korrektiivid. 

Tabel 10. Riskianalüüs 

Risk/kirjeldus Tõenäosus Mõju Vastutaja/ 
preventsioon 

Korrektiivid 

Poliitilised tegurid 
Riigi eelarvest ei 
eraldata uute 
põhikoolist lahutatud 
gümnaasiumide 
rajamiseks toetust 

Keskmine Kesk-
mine 

Linnavalitsus / toetuse 
saamise taotlus on 
põhjalikult ette 
valmistatud ja õigel ajal 
esitatud  

Alternatiivsete 
finantseerimisallikate 
leidmine 

Seadusega nähakse ette 
põhikooli ja 
gümnaasiumi 
lahutamine 

Keskmine Tugev Linnavalitsus / 
Haridusamet / 
alternatiivsete 
stsenaariumide 
läbitöötamine 

Kava korrigeerimine 
vajadusel  

Majanduslikud tegurid 
Majanduslik olukord 
halveneb, linnal ei ole 
investeeringuteks 
piisavalt vahendeid 

Keskmine Kesk-
mine 

Linnavalitsus / 
tehniliste lahenduste 
läbikaalumine (nt 
ajutised lahendused 
õpilaskohtade 
loomiseks) 

Ulatuslikum teise 
õppevahetuse 
kasutamine põhikoolis; 
investeeringute 
edasilükkamine 

Sotsiaalkultuurilised tegurid 
Prognoositust suurem 
sisseränne Tallinnasse, 
mistõttu suureneb 
nõudlus õpilaskohtade 
järele 

Väike Kesk-
mine 

Haridusamet, 
Linnavalitsus / pidev 
rahvastikutrendide seire 

Ulatuslikum teise 
õppevahetuse 
kasutamine 

Kohalik kogukond ei 
aktsepteeri 
gümnaasiumiastme 

Keskmine Kesk-
mine 

Haridusamet / pidev ja 
avatud infovahetus 
avalike ürituste raames, 

Täiendavate avalike 
ürituste korraldamine; 
erandite tegemine 
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õppe kontsentreerimist 
ettenähtud ulatuses 

vajaduste ja plaanide 
tutvustamine ning 
selgitamine 

Keskkonnaalased tegurid 
Linnaosades, kus 
õppekohti napib, ei 
leita sobivaid kohti 
uute ehituste või 
juurdeehituse jaoks.  

Väike Kesk-
mine 

Haridusamet / 
võimalike asukohtade 
täpne planeerimine 
koostöös linna teiste 
ametite ning linnaosade 
valitsustega. 

Alternatiivsete 
lahenduste leidmine (nt 
ajutised lahendused, teise 
õppevahetuse 
rakendamine). 
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Lisad 

Lisa 1. Tallinna kooliealiste arvu prognooside ülevaade 

Käesoleva kava perioodi kohta kasutatakse kolme prognoosi: Statistikaameti (ESA) pikaajalise 
prognoosi lähemate aastate osa, Osaühingu Geomedia (edaspidi Geomedia) 2011. a koostatud 
Tallinna rahvastikuprognoosi (kaks stsenaariumi) ja haridusameti kooliealiste arvu prognoosi. 

 
Joonis 1-1. Tallinna põhikooli- ja gümnaasiumiealiste arvu prognoosid aastani 2025* 
* Stsenaarium 1: eeslinnastumise stsenaarium, kus ränne Tallinnast eeslinnadesse ületab sisserännet linna. 
 Stsenaarium 2: sisserände stsenaarium, kus rännet Tallinnast eeslinnadesse ei toimu. 

Allikad: ESA Tallinna rahvastikuprognoos 2011–2030, Geomedia 2011, haridusameti prognoos 

ESA prognoos, Geomedia prognoosi eeslinnastumise stsenaarium, mis on ühtlasi tõenäolisem, ja 
haridusameti põhikooliõpilaste prognoos langevad põhijoontes kokku. Geomedia prognoosi 
sisserände stsenaariumi tuleb võtta võimalusena, mis realiseerub (küll vaid osaliselt) juhul, kui 
Tallinn hakkab pakkuma märkimisväärselt elamispindu, mis konkureerivad kvaliteedi poolest 
edukalt eeslinnade uusasumite elamispindadega. 

Prognooside järgi kasvab põhikooliealiste laste arv lähema kümne aastaga u poole võrra – 
30 000 lapselt 46 000ni või isegi enam ning praegusest suurem vajadus koolikohtade järele kestab 
paarkümmend aastat. Gümnaasiumiealiste tallinlaste arv ei muutu kava perioodil märkimisväärselt, 
kuid selle järel kasvab peagi samuti 50% ja jääb praegusest kõrgemale tasemele üsna pikaks ajaks. 

Geomedia 2011. a prognoos on koostatud ka linnaosade kaupa (vt jooniseid 1-2 ja 1-3). 
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Joonis 1-2. Tallinna linnaosade põhikooliealiste arvu prognoos 2011–2030 (Geomedia, 
eeslinnastumise stsenaarium) 

Allikas: Geomedia 2011 

 
Joonis 1-3. Tallinna linnaosade gümnaasiumiealiste arvu prognoos 2011–2030 (Geomedia, 
eeslinnastumise stsenaarium) 

Allikas: Geomedia 2011 

Tallinnas õpivad praegu ja ilmselt ka tulevikus lisaks Tallinna lastele ümbritsevate valdade ja linnade 
lapsed. See on Tallinnale eeskätt võimalus täita vakantseid õpilaskohti, sest otsene hariduse tagamise 
kohustus on linnal praeguses õigusruumis siiski oma kodanike ees. Sellega seoses on põhjust 
käsitleda põgusalt ka Tallinna linnastu rahvastiku arengusuundi. 

Tallinna linnastu piirid ulatuvad mõne määratluse järgi (Tammaru 2001) Paldiski, Rapla ja Loksani. 
Linnastu siseringi kuuluvad Saue, Saku, Viimsi, Rae, Kiili, Harku ja Jõelähtme vald, mille elanikkond 
kasvab prognoosi kohaselt kiiresti erinevalt Tallinna linnast. Sisseränne neisse valdadesse on olnud 
suur ja see jätkub, mistõttu elanikkond püsib noor ja laste arv kasvab. Eriti suurt suhtelist kooliealiste 
arvu kasvu 2020. aastani on prognoositud Viimsi, Kiili ja Harku vallas (Geomedia 2006). Siit järeldub, 
et Tallinna ümbruses kasvab vajadus uute koolikohtade järele samal ajal Tallinnaga. Vähemalt 
põhikooliastmete puhul püüavad vallad selle ise lahendada, sest gümnaasiumide puhul on linnastus 
Tallinna-suunaline õpiränne tõenäoline ning sõltub gümnaasiumivõrgu tegelikust arengust Tallinnas 
ja linnastus. 
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Ülaltoodud prognoosid langevad kokku põhilises – kooliealiste vanuserühmade arvukuse muutumise 
suundades ja nende vaheldumise ajastuses. Koolivõrgu kava jaoks on tähtis püüda võimalikult täpselt 
hinnata vajalike õppekohtade arvu munitsipaalkoolivõrgus, mida kirjeldatud prognoosid otseselt ei 
taotle. Seetõttu on käesoleva kava tarvis koostatud eraldi õpilaste arvu prognoos – vt kava osa 2.1. 

Allikad 

1. Geomedia OÜ. Harjumaa linnade ja valdade rahvastikuprognoos 2006–2020. Lõpparuanne. 
Tallinn, 2006. 
[http://195.80.118.50/public/Maakonnaplaneering/SI_teemaplan/Harjumaa_valdade_rahvastikupro
gnoos_final_20070327010344.pdf , 08.02.2012] 
2. Geomedia OÜ. Tallinna rahvastikuprognoos 2011–2030. Tartu, 2011. [Käsikiri Tallinna 
Linnakantseleis] 
3. Prognoositav rahvaarv Tallinnas vanuse ja soo järgi. [http://pub.stat.ee/px-
web.2001/Dialog/varval.asp?ma=RV091&ti=PROGNOOSITAV+RAHVAARV+TALLINNAS+VANUSE+JA
+SOO+J%C4RGI&path=../Database/Rahvastik/01Rahvastikunaitajad_ja_koosseis/04Rahvaarv_ja_rah
vastiku_koosseis/&lang=2, 08.02.2012] 
4. Tammaru, T. Tallinna linnastu rahvastikuprognoos, 2001. 
[http://195.80.118.50/public/Uuringud/tln_linnastu_rahv_progn_2001.pdf, 08.02.2012] 
 

http://195.80.118.50/public/Maakonnaplaneering/SI_teemaplan/Harjumaa_valdade_rahvastikuprognoos_final_20070327010344.pdf
http://195.80.118.50/public/Maakonnaplaneering/SI_teemaplan/Harjumaa_valdade_rahvastikuprognoos_final_20070327010344.pdf
http://pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/varval.asp?ma=RV091&ti=PROGNOOSITAV+RAHVAARV+TALLINNAS+VANUSE+JA+SOO+J%C4RGI&path=../Database/Rahvastik/01Rahvastikunaitajad_ja_koosseis/04Rahvaarv_ja_rahvastiku_koosseis/&lang=2
http://pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/varval.asp?ma=RV091&ti=PROGNOOSITAV+RAHVAARV+TALLINNAS+VANUSE+JA+SOO+J%C4RGI&path=../Database/Rahvastik/01Rahvastikunaitajad_ja_koosseis/04Rahvaarv_ja_rahvastiku_koosseis/&lang=2
http://pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/varval.asp?ma=RV091&ti=PROGNOOSITAV+RAHVAARV+TALLINNAS+VANUSE+JA+SOO+J%C4RGI&path=../Database/Rahvastik/01Rahvastikunaitajad_ja_koosseis/04Rahvaarv_ja_rahvastiku_koosseis/&lang=2
http://pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/varval.asp?ma=RV091&ti=PROGNOOSITAV+RAHVAARV+TALLINNAS+VANUSE+JA+SOO+J%C4RGI&path=../Database/Rahvastik/01Rahvastikunaitajad_ja_koosseis/04Rahvaarv_ja_rahvastiku_koosseis/&lang=2
http://195.80.118.50/public/Uuringud/tln_linnastu_rahv_progn_2001.pdf
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Lisa 2. Tallinna statsionaarse õppevormiga munitsipaalkoolid (v.a HEV-õpilaste 
koolid), nende õpilaste arv ja vabad klassiruumid 2011/12. õa 

Nr Linnaosa Kool 
Õpilaste 
arv 

Klassi-
komp-
lekte 
2011/ 
12 

Õpilasi 
kesk-
miselt 
klassi-
komp-
lektis 

Kesk-
mised ja 
suured 
klassi-
ruumid 
kokku*  

Vabad 
klassi-
ruumid** 

1 Haabersti 
Haabersti Vene 
Gümnaasium  473 21 22,5 28 7 

2 Haabersti 
Tallinna Järveotsa 
Gümnaasium  569 26 21,9 42 16 

3 Haabersti 
Tallinna Mustjõe 
Gümnaasium 633 24 26,4 26 2 

4 Haabersti 
Tallinna Õismäe 
Gümnaasium  823 35 23,5 32   

5 Haabersti 
Tallinna Õismäe Vene 
Lütseum 881 34 25,9 32   

6 Kesklinn 
Gustav Adolfi 
Gümnaasium 1 066 36 29,6 38 2 

7 Kesklinn 
Jakob Westholmi 
Gümnaasium 802 29 27,7 31 2 

8 Kesklinn 
Kadrioru Saksa 
Gümnaasium  821 33 24,9 26   

9 Kesklinn Liivalaia Gümnaasium  355 16 22,2 23 7 
10 Kesklinn Tallinna 21. Kool 1 145 37 30,9 32   

11 Kesklinn 
Tallinna 
Humanitaargümnaasium  843 35 24,1 34   

12 Kesklinn Tallinna Inglise Kolledž 683 25 27,3 27 2 

13 Kesklinn 
Tallinna Juhkentali 
Gümnaasium 416 17 24,5 23 6 

14 Kesklinn Tallinna Juudi Kool  281 15 18,7 11   

15 Kesklinn 
Tallinna Kesklinna Vene 
Gümnaasium  653 26 25,1 16   

16 Kesklinn 
Tallinna Prantsuse 
Lütseum 706 24 29,4 30 6 

17 Kesklinn Tallinna Reaalkool 981 31 31,6 21   

18 Kesklinn 
Tallinna Tõnismäe 
Reaalkool 650 25 26 23   

19 Kesklinn Tallinna Ühisgümnaasium  742 29 25,6 26   

20 Kesklinn 
Vanalinna 
Hariduskolleegium 928 56 16,6 29   

21 Kristiine 
Tallinna Kristiine 
Gümnaasium  672 28 24 39 11 

22 Kristiine 
Tallinna Lilleküla 
Gümnaasium 856 34 25,2 28   

23 Lasnamäe Lasnamäe Gümnaasium 812 33 24,6 33   

24 Lasnamäe 
Lasnamäe Vene 
Gümnaasium  792 35 22,6 35   

25 Lasnamäe 
Lasnamäe 
Üldgümnaasium 469 21 22,3 29 8 

26 Lasnamäe 
Tallinna Kuristiku 
Gümnaasium 637 26 24,5 39 13 

27 Lasnamäe 
Tallinna Laagna 
Gümnaasium  638 28 22,8 55 27 

28 Lasnamäe Tallinna Linnamäe Vene 997 37 26,9 31   
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Lütseum  

29 Lasnamäe 
Tallinna Läänemere 
Gümnaasium 852 39 21,8 46 7 

30 Lasnamäe 
Tallinna Mahtra 
Gümnaasium 644 26 24,8 41 15 

31 Lasnamäe Tallinna Pae Gümnaasium  717 29 24,7 27   

32 Lasnamäe 
Tallinna Paekaare 
Gümnaasium 283 12 23,6 31 19 

33 Lasnamäe 
Tallinna Sikupilli 
Keskkool  248 14 17,7 22 8 

34 Mustamäe Tallinna 32. Keskkool  809 31 26,1 33 2 
35 Mustamäe Tallinna 37. Keskkool 214 12 17,8 32 20 
36 Mustamäe Tallinna 53. Keskkool 731 31 23,6 31   

37 Mustamäe 
Tallinna Arte 
Gümnaasium 765 34 22,5 36 2 

38 Mustamäe 
Tallinna Lepistiku 
Lasteaed-Algkool 20 1 20 1   

39 Mustamäe 
Tallinna Mustamäe 
Gümnaasium  598 26 23 16   

40 Mustamäe 
Tallinna Mustamäe 
Humanitaargümnaasium  754 33 22,8 44 11 

41 Mustamäe 
Tallinna Mustamäe 1. 
Lasteaed-Algkool 76 4 19 4   

42 Mustamäe 
Tallinna Mustamäe 
Reaalgümnaasium 694 30 23,1 34 4 

43 Mustamäe 
Tallinna Saksa 
Gümnaasium 864 34 25,4 43 9 

44 Mustamäe 
Tallinna 
Tehnikagümnaasium 709 32 22,2 30   

45 Nõmme Tallinna Kivimäe Põhikool  287 14 20,5 11   

46 Nõmme 
Tallinna Nõmme 
Gümnaasium  599 26 23 29 3 

47 Nõmme Tallinna Nõmme Põhikool  506 20 25,3 18   

48 Nõmme 
Tallinna Pääsküla 
Gümnaasium 331 18 18,4 32 14 

49 Nõmme 
Tallinna Rahumäe 
Põhikool  676 24 28,2 19   

50 Pirita Merivälja Kool 233 11 21,2 14 3 

51 Pirita 
Pirita 
Majandusgümnaasium 767 30 25,6 32 2 

52 Põhja-Tallinn 
Ehte 
Humanitaargümnaasium 642 29 22,1 32 3 

53 Põhja-Tallinn Kalamaja Põhikool  313 15 20,9 16 1 
54 Põhja-Tallinn Karjamaa Gümnaasium  493 23 21,4 25 2 
55 Põhja-Tallinn Pelgulinna Gümnaasium  833 35 23,8 33   

56 Põhja-Tallinn 
Tallinna 
Kunstigümnaasium 516 27 19,1 33 6 

57 Põhja-Tallinn 
Tallinna Ranniku 
Gümnaasium 402 25 16,1 26 1 

Kokku 35 900 1 501 23.9 1 630 241 

* Arvestatud on vähemalt 40 m2 suuruseid klasse, sh keskmised (40–60 m2) ja suured (üle 60 m2). 

** Vabad klassiruumid koolis = keskmised ja suured klassiruumid kokku – klassikomplektid. 

NB! U 20 koolis ületab klassikomplektide arv keskmiste ja suurte klassiruumide arvu, st kasutatakse 
kas libisevat graafikut, osaliselt väiksemaid klassiruume või on õppetöö korraldus ruumide osas 
paindlik. 
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Lisa 3. Kokkuvõte Tallinna munitsipaalkoolide võrgu korrastamise 
alternatiividest 

Alljärgnevalt on esitatud kava koostamise töörühmas arutusel olnud alternatiivid. Töörühm on välja 
toonud nende rakendamist soodustavad ja takistavad tegurid ning salajasel hääletusel põhineva 
paremusjärjestuse. 

Kasutatud lühendid: 
 PK – põhikool, 
 G3 – põhikoolist lahutatud puhas gümnaasium, 
 G12 – põhikooliastmetega gümnaasium. 

3-1. Alternatiiv 1A: radikaalne reform 

Põhimõtted 

Juhindutakse põhimõttest luua suured ja tugevad, enamasti 5–7 paralleelse klassikomplektiga G3-d. 
Selleks valitakse hulk praegusi G12-id, mille põhikooliosa likvideeritakse. Ülejäänud G12-d 
muudetakse PK-deks, tagades ühtlasi põhikoolihariduse endine kättesaadavus elukoha lähedal 
kõikjal linnas. 

Erandiks on kesklinnas asuv G12-na säilitatav Tallinna Juudi Kool ja loodav eraõiguslik Tallinna Vene 
Lütseum. 

G3-de moodustamisel lähtutakse järgmistest argumentidest: 
 G3-deks muutmisel eelistataks neid koole, kus on praegu suur gümnaasiumiaste. See on enamasti 
seotud ka kooli hea mainega; 
 G3-deks muudetaks eelkõige koolid, mille ruumiprogramm sobib rohkem G3 kui PK-na 
toimimiseks, nt ajaloolised hooned; 
 G3-de loomisel eelistataks neid koole, kus praegu toimub õppetöö kahes eraldi majas. 

Üleminek toimuks põhikoolideks muutuvate koolide puhul 3 aastaga, G3-deks muutuvate koolide 
puhul 6–9 aastaga. 

Perspektiivne koolivõrk 

Variandi rakendamise järel oleks Tallinnas 13 G3, nendest väljaspool Kesklinna u 6 ning kesklinnas 
u 7, ning 2 G12-t. Ülejäänud G12-d korraldatakse ümber põhikoolideks. 

3-2. Alternatiiv 1B: radikaalne reform põhjendatud eranditega 

Põhimõtted 

Tegu on eelmise alternatiivi modifikatsiooniga, mille puhul säiliks suurem hulk praegusi G12-id. 

Üldpõhimõte jääb samaks. Eesmärk on luua suured ja tugevad, enamasti 5–7 paralleelse 
klassikomplektiga G3-d. Selleks valitakse hulk praegusi G12-id, mille põhikooliosa likvideeritakse. 
Ülejäänud G12-d muudetakse põhikoolideks, tagades ühtlasi põhikoolihariduse endise 
kättesaadavuse elukoha lähedal kõikjal linnas. 

G12 vorm säilitatakse koolides, kus on rahvusvahelised õppekavad või kokkulepped nende 
rakendamiseks, samuti eraõigusliku omandivormiga Tallinna Vene Lütseumis. 

Perspektiivne koolivõrk 

Stsenaariumi rakendamise järel võiks Tallinnas olla u 10 G3 kooli (nendest väljaspool Kesklinna u 6 
ning Kesklinnas u 4) ja u 5 G12 kooli. 

3-3. Alternatiiv 2: plaan B 

Põhimõtted 

Üldiselt mitte lõhkuda olemasolevat korraldust. Põhikoolideks korraldatakse ümber vaid 
majanduslikult jätkusuutmatud G12-d, kus õpilaste vähese arvu tõttu ei võimalda riigi antav pearaha 
maksta õpetajaile aktsepteeritavat töötasu. Igas linnaosas säilitatakse aga vähemalt üks G12. 

Võimalik kokkuleppeline jätkusuutlikkuse piir on 216 õpilast gümnaasiumiastme kohta. See 
tähendaks vähemalt 3 paralleelklassikomplekti, mille igas klassis on 24 õpilast. See võimaldaks ka 
riikliku õppekava järgi kolme õppesuunda pidada. Selleks, et allesjäävad gümnaasiumiastmed 
piisavalt täita, tuleks üldjuhul sulgeda kõik gümnaasiumiastmed, kus õpilasi on alla 160. 

Perspektiivne koolivõrk 

Tulemusena tekiks koolivõrk, kus pooled praegused G12-d muudetaks põhikoolideks. 
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3-4. Alternatiivide majanduslik võrdlus 

Sõltumata koolivõrgu alternatiivist on pedagoogidele rahaliselt kasulikumad sellised 
koolikorraldusvariandid, kus õpilaste keskmine arv klassikomplektis on suurem, sest pearaha 
samaks jäädes saab linn maksta pedagoogidele suuremat palka. Ka on klassikomplekte ühtekokku 
vähem ja seega väheneb õpetajate vajadus. 

Tabel 3-4-1. Pedagoogi keskmine brutokuupalk põhikooliosas tulenevalt kooliastmest ja 
õpilaste arvust klassis 

Kooliaste 
Pearaha 
õpilase 
kohta, € 

Keskmine pedagoogi 
ametikohtade arv 
kooliastmes (norm 
21 h/nädal)* 

Pedagoogi keskmine 
brutokuupalk, €  

23 last 
klassis 

24 last 
klassis 

26 last 
klassis 

30 last 
klassis 

1.–3. klass 759 1,13 930 970 1051 1 213 

4.–6. klass 926 1,71 750 782 848 978 

7.–9. klass 1071 1,96 757 789 855 987 

* Haridus- ja Teadusministeeriumi koostatud tabel „Eestikeelse põhikooli keskmine arvestuslik vajadus 
ainetundide järgi nädalas” 

Suuri majanduslikke erinevusi alternatiivide vahel koolipidaja jaoks aga ei teki. 

Radikaalsete alternatiivide probleemiks võib kujuneda, et gümnaasiumid kontsentreeritakse 
väiksematesse koolihoonetesse, kuhu ei ole võimalik mahutada suuri gümnaasiumiklasse. 
Gümnaasiumiks valitud koolides on u 100 klassiruumi, mis on suuremad kui 60 m2, ning 
u 50 klassiruumi, mis on väiksemad kui 40 m2 (sobilikud vaid rühmatundideks). Seega võib 
gümnaasiumis kujuneda klassikomplekti suuruseks ruumidest tingitult 32–33 õpilast. Sarnane 
probleem on ka plaani B korral, kuid mitte nii ulatuslik. 

Radikaalsete stsenaariumide korral on probleemiks kindlasti ka asjaolu, et G3 hoonetes on ruume 
rohkem, kui gümnaasiumid ise vajaksid, samas on vaja leida igal aastal juurde ruume põhikoolile. 
Alates 2021/22. õa-st tuleks põhikoolide käsutuses olevaid ruume hakata järjest andma 
gümnaasiumidele, kellel hakkab tekkima ruumipuudus. 

3-5. Alternatiivide elluviimist soodustavad ja takistavad olulisemad tegurid 

Alternatiiv 1A: radikaalne reform 

Soodustavad: 
 uue õppekava järgseid õppesuundi on hõlbus rakendada; 
 õppetöö keskendamine ühele vanuserühmale võimaldab kooli elukorraldust ja õppekeskkonda 
otstarbekamalt korraldada ning õpetajatel vanuserühma alusel spetsialiseeruda; 
 eri sotsiaalsete rühmade ligipääs kvaliteetsele haridusele saab võrdsemaks; 
 Tartu Hugo Treffneri Gümnaasiumi G3-kogemus on julgustav; 
 süsteem vähendab gümnaasiumis aja „äratiksumist”, sunnib varem valima üld- ja kutsehariduse 
vahel. 

Takistavad: 
 pedagoogid pole valmis, pädevat kaadrit pole uute olude jaoks G3-s kohe võtta; 
 õppekeskkonna kohandamiseks on vaja investeeringuid; 
 lapsevanemad ei toeta gümnaasiumiastmete laialdast sulgemist; 
 eliitkoolidega seotud huvirühmad ei soovi uuendust. 

Alternatiiv 1B: radikaalne reform põhjendatud eranditega 

Soodustavad: 
 erandlike G12-de säilimine vähendab eliitkoolidega seotud huvirühmade vastupanu; 
 avalikkuse vastuseis on väiksem. 

Takistavad: 
 erandite aluste ja arvu põhjendatus võidakse seada kahtluse alla, hakatakse tegema lobitööd 
erandlike G12-de arvu suurendamiseks; 
 erand-G12-d muutuvad praegusest veel selektiivsemaks/elitaarsemaks, kuna laste valikuvõimalus 
laieneb; 
 osas uutes põhikoolides võib ainete õpetamine ajutiselt nõrgeneda, sest varem õpetasid 
põhikooliosas samad aineõpetajad, kes gümnaasiumiastmeski; 
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 Haridus- ja Teadusministeerium ei toeta erandite tegemist. 

Alternatiiv 2: plaan B 

Soodustavad: 
 lapsevanemate ja avalikkuse vastuseis on väiksem; 
 reform ei lõhu tugevate koolide tavasid, kollektiive ega koolikultuuri; 
 ei vaja lisainvesteeringuid olemasolevate hoonete kohandamiseks; 
 on paindlik klassiruumide vajaduse ajalise muutlikkuse tingimustes. 

Takistavad: 
 toetab uskumust, et just G12 esimesse klassi sissesaamine tagab kooli jäämise gümnaasiumi 
lõpuni; 
 tekib ebavõrdsus G12-de ja PK-de maines, 1. klasside komplekteerimine elukohajärgse kooli 
määramisega muutub raskemaks; 
 soosib stagneerumist; 
 töötab vastu riigi üldisele koolivõrgupoliitikale, Haridus- ja Teadusministeerium ei toeta. 

3-6. Haridusameti töörühma toetus eri alternatiividele 

Töörühmas toimus salajane hääletamine, mille tulemusel selgus töörühmasisene alternatiivide 
paremusjärjestus: 
 alternatiiv 1A: radikaalne reform – 25 kohapunkti (8 × I eelistus, 1 × II eelistus, 5 × III eelistus). 
 alternatiiv 2: plaan B – 29 kohapunkti (5 × I eelistus, 3 × II eelistus, 6 × III eelistus). 
 alternatiiv 1B: reform põhjendatud eranditega – 30 kohapunkti (1 × I eelistus, 10 × II eelistus, 3 × 
III eelistus). 

Hääletus näitas, et arvamused polariseerusid selgelt radikaalse reformi ja plaan B vahel, sest neid 
seati enim esimeseks eelistuseks. Paremuselt teise eelistusena oli ülekaalukas reform põhjendatud 
eranditega. 
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Lisa 4 . Klassiruumide arvestusliku ülejäägi või puudujäägi kumulatiivne 
prognoos Tallinna statsionaarse õppevormiga munitsipaalkoolide 
põhikooliastmes linnaositi 2011/12.–2018/19. õa 

Tabel 4.1. Põhikooli klassiruumide vajaduse prognoos, arvestamata õpilaste linnasisese 
liikumise väljakujunenud suundi 

 
2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Haabersti 25 18 14 11 4 -1 -9 -15 

Kesklinn 25 30 39 53 61 68 75 81 

Kristiine 11 6 -2 -9 -18 -28 -38 -48 

Lasnamäe 97 86 68 48 29 12 -3 -22 

Mustamäe 48 46 44 46 49 52 48 40 

Nõmme 17 10 2 -9 -22 -30 -38 -45 

Pirita 5 0 -8 -13 -18 -23 -28 -32 

Põhja-Tallinn 13 9 2 -5 -15 -23 -34 -43 

Tabel 4.2. Põhikooli klassiruumide vajaduse prognoos, arvestades õpilaste Kesklinna 
liikumist 

 
2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Haabersti 25 21 18 16 10 6 -2 -7 

Kesklinn 25 0 0 0 0 0 0 0 

Kristiine 11 9 2 -3 -11 -21 -30 -39 

Lasnamäe 97 94 79 63 46 31 18 1 

Mustamäe 48 49 48 51 54 58 55 47 

Nõmme 17 14 7 -2 -13 -20 -28 -34 

Pirita 5 4 -3 -7 -11 -15 -19 -22 

Põhja-Tallinn 13 13 7 2 -6 -13 -24 -32 

Tabelite värviskaalas märgib roheline vabade klassiruumide olemasolu, punane klassiruumide 
puudujääki. Prognoos on koostatud järgmistel, osalt lihtsustatud eeldustel: 
 õpilaste arvu prognoos vastab kava tabeli 7 andmeile; 
 avatavate 1. klassi komplektide keskmiseks suuruseks elukohajärgse kooli määramise alusel 
kujuneb 28 õpilast; 
 reaalseks 1. klassi komplektide keskmiseks täituvuseks kujuneb 26 last; 
 olemasolevate vabade klassiruumide arv vastab haridusameti 2012. a inventuuri andmetele, 
kusjuures arvesse on võetud vähemalt 40 m2 klassiruume; 
 seoses Tallinna munitsipaalkoolide gümnaasiumiastme kavandatud kontsentreerimisega tabeli 8 
näitajate alusel võetakse kasutusele paljudes koolides vabanevad klassiruumid; 
 praegusega võrreldes klassiruume ei lisandu. 

Tabelite erinevus tuleneb sellest, et tabel 4.1 modelleerib olukorda, kus avatavad 1. klassid 
komplekteeritaks ainult oma linnaosa lastest, tabelis 4.2 oletatakse, et Kesklinna vabad klassiruumid 
täituvad alates 2012/13. õa-st teistest linnaosadest pärit 1. klassi astujate arvel. Linna sisenevat 
õpirännet ei arvestata.  

Seejuures on eeldatud, et iga muu linnaosa laste osakaal Kesklinna vabade klasside täitmisel jääb 
kogu perioodi vältel samaks, kui see oli 2012. a andmeil (vt tabelit 5). 

Tabel 4.3. Muu linnaosa laste osakaal 2012.aastal 

Haabersti 10% 
Kristiine 11% 
Lasnamäe 28% 
Mustamäe 9% 
Nõmme 14% 
Pirita 12% 
Põhja-Tallinn 14% 
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Lisa 5. Töörühma koosseis 

 Andres Pajula – Tallinna Haridusameti juhataja; 
 Viivi Lokk – Tallinna Haridusameti üldhariduse osakonna juhataja; 
 Tanel Keres – Tallinna Haridusameti ökonoomikateenistuse direktor-ameti juhataja asetäitja; 
 Meelis Kond – Tallinna Haridusameti hariduskorralduse teenistuse direktor; 
 Anti Sirkel – Tallinna Haridusameti haldusosakonna juhataja; 
 Hendrik Agur – Gustav Adolfi Gümnaasiumi direktor; 
 Maie Bragina – Tallinna 53. Keskkooli direktor; 
 Kaja Laanmäe – Merivälja Kooli direktor; 
 Tõnu Piibur – Pelgulinna Gümnaasiumi direktor; 
 Marko Rööpson – Kalamaja Põhikooli direktor; 
 Imbi Viisma – Kadrioru Saksa Gümnaasiumi direktor; 
 Eve Annus – Lasnamäe Linnaosa Valitsuse kultuuri- ja noorsootöö osakonna juhataja; 
 Mati Heidmets – Tallinna Ülikooli professor; 
 Kaire Põder – Tallinna Tehnikaülikooli vanemteadur; 
 Mihhail Kõlvart – Tallinna abilinnapea; 
 Niina Sõtnik – Tallinna Tõnismäe Reaalkooli direktor; 
 Olga Barabaner – Tallinna Linnavolikogu liige. 
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