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Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2023–2026 
 
Tallinna eelarvestrateegia sisu ja koostamise õiguslikud alused 
Tallinna eelarvestrateegia on linna arengudokument, milles kavandatakse linna arengustrateegia 
eesmärkide saavutamiseks vajalike tegevuste finantseerimine. Eelarvestrateegia koostamise 
eesmärk on tagada linna finantsiline jätkusuutlikkus keskpikas raamistikus ning toetada linna 
arengustrateegia tegevusvaldkondade eesmärkide elluviimise tulemuslikkust. 

Tallinna eelarvestrateegia sihtrühmad on linna juhtkond, linna ametiasutused, valitsusasutused, 
reitinguagentuurid ja audiitorid, krediidiasutused ja avalikkus. 

Eelarvestrateegias kui linna lähiaastate finantsplaanis käsitletakse linna eelseisva 4–5 aasta rahalisi 
võimalusi, lähtudes selle koostamise ajal teada olevatest asjaoludest ja mõjuritest. Linna tuludele, 
kulutustele ja finantsvõimekusele avaldavad suurt mõju välistegurid, millest tähtsamad on üldise 
majanduskeskkonna muutused ning riigi eelarvepoliitilised valikud. 

Eelarvestrateegia võetakse aluseks linna eelseisvate aastate eelarvete koostamisel, sihtotstarbeliste 
toetuste taotlemisel ja ka linna valitseva mõju all olevate äriühingute, sihtasutuste ja 
mittetulundusühingute finantstegevuse suunamisel. Eelarvestrateegia alusel määratakse linna 
ametiasutuste haldusalade tulude sihttasemed ja iga-aastased kulutuste piirmäärad. 

Eelarvestrateegia annab linna juhtkonnale ja ametiasutustele vajalikud lähteandmed linna 
tegevusvaldkondade arengu kujundamiseks eelseisvatel aastatel ja kulutuste kavandamiseks 
selliselt, et areng ja majandamistegevus oleksid jätkusuutlikud ning vastavuses linna tegelike 
võimalustega. Eelarvestrateegia annab linlastele ülevaate linna arengusuundadest ja tagab 
kindlustunde ka linna koostööpartneritele. Reitinguagentuurid ja krediidiasutused saavad linna 
eelarvestrateegiast lähteandmeid linna finantsvõimekuse hindamiseks. Valitsusasutused kasutavad 
linna eelarvestrateegias esitatud teavet linna finantsmajandusliku tegevuse seireks. 
Rahandusministeerium jälgib eelarvestrateegia alusel kavandatavaid muutusi linna ja tema 
arvestusüksuse netovõlakoormuses ja põhitegevuse tulemis. Avalikkus saab eelarvestrateegiast 
teavet linna arengusuundade ja -võimaluste kohta, sh kavandatavate tulude, kulude, investeeringute 
ja võlakohustuste muutuse kohta. 

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (edaspidi KOFS) § 20 lõike 1 järgi 
koostatakse eelarvestrateegia arengukavas püstitatud eesmärkide saavutamiseks. Eelarvestrateegias 
tuleb esitada kohaliku omavalitsuse üksuse majandusliku olukorra analüüs ja prognoos 
eelarvestrateegia perioodiks, samuti eelarvestrateegia vastuvõtmisele eelnenud aasta tegelikud, 
jooksva aasta eeldatavad ja eelarvestrateegia perioodiks prognoositavad põhitegevuse kulud, 
tähtsamad investeeringutega seotud tegevused, investeeringute kogumaksumuse prognoos ja 
võimalikud finantseerimisallikad, eeldatav finantseerimistegevuse maht ning likviidsete varade 
muutus, informatsioon eelarvestrateegia perioodiks kavandatavatest kohalike maksude ja maamaksu 
määrade muudatustest. Lisaks kohaliku omavalitsuse üksuse enda andmestikule peab seaduse 
kohaselt andma eelarvestrateegias ülevaate ka kohaliku omavalitsuse üksuse ja temast sõltuvate 
üksuste1 majandusolukorrast, sh avaldama arvnäitajad, mis on vajalikud põhitegevuse tulemi ja 
netovõlakoormuse määra arvutamiseks. Samuti tuleb avaldada kohaliku omavalitsuse üksuse ja selle 
arvestusüksuse2 põhitegevuse tulem ja netovõlakoormus eelmisel aastal, jooksvaks aastaks 
prognoositud ja eelarvestrateegia perioodi igaks aastaks prognoositav põhitegevuse tulem ja 
netovõlakoormus iga aasta lõpu seisuga. Strateegias võib lisaks avaldada ka muud kohaliku 
omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise korraldamiseks olulist teavet. 

 
1 Raamatupidamise seaduse mõistes kohaliku omavalitsuse üksuse otsese või kaudse valitseva mõju all olev üksus, kes on saanud 
kohaliku omavalitsuse üksuselt, riigilt, muult avalik-õiguslikult juriidiliselt isikult või eelnimetatud isikute valitseva mõju all olevatelt 
üksustelt üle poole tuludest või kes on saanud toetust ja renditulu kohaliku omavalitsuse üksustelt ja nende valitseva mõju all olevatelt 
üksustelt rohkem kui 10% vastava aasta põhitegevuse tuludest. 
2 Kohaliku omavalitsuse üksus ja temast sõltuv üksus. 
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1. Linna majandusliku olukorra analüüs 

Makromajanduse ülevaade  
Üldine majanduskeskkond  
Eesti majandus oli 2022. aasta esimestel kvartalitel heas seisus. Lisandväärtus kasvas aasta võrdluses 
3,9%, millest suurima panuse (üle poole) andis info ja side tegevusala, kuid kasvu panustasid ka 
töötlev tööstus, veondus ja laondus ning majutus ja toitlustus. Ukrainas toimuva sõja majandusmõju 
on esialgu avaldunud eelkõige kiire hinnatõusu kaudu, samuti on langenud erinevate 
majandussektorite kindlustunne, mistõttu on alates suvest majandusaktiivsus hakanud langema. 

Prognooside kohaselt pidurdub majanduskasv 2022. aasta teises pooles oluliselt ning väljavaated 
Eesti majanduse osas on muutunud negatiivseks. Rahandusministeeriumi hinnangul aeglustub 
majanduskasv 2022. aastal 1%ni ning 2023. aastal 0,5%ni. Kasv kiireneb 2024. aastal, kuid reaalse 
SKP tase jääb madalamaks, võrreldes 2022. aasta alguses prognoosituga. Kasvu veab järgmistel 
aastatel tegevusaladest teenuste sektor, peamiselt info ja side tegevusala. 

Rahandusministeeriumi hinnangul pöördub viirusekriisi aastatel tugevana püsinud sisenõudlus 
sügisel langusesse. Selle põhjuseks on elanike reaalsissetulekute järsk langus 2022. aastal. 
Investeeringuid pärsib samuti ülikiire hinnatõus, mis sunnib nii riiki kui ka ettevõtteid plaanitud 
investeeringuid edasi lükkama. Pika tasuvusajaga erasektori investeeringuid ei soosi ka ärev 
geopoliitiline olukord. 

Rahandusministeeriumi hinnangul on tööturg pärast koroonakriisi jõudsalt taastunud, mis on 
väljendunud nii hõivatute arvu suurenemises kui ka mõõdukalt kiire palgakasvu jätkumises. 
Koroonaga seotud tegevuspiirangute leevenedes on majutuses ja toitlustuses selle aasta esimesel 
poolaastal toimunud jõulisem taastumine, mis on väljendunud nii veerandi võrra suurenenud 
töötajate arvus kui ka majanduse keskmisest kiiremas palgakasvus. Vaatamata sellele on majutuse 
ja toitlustuse hõive ligi kümnendiku võrra madalam kriisieelsest tasemest. 

Suvekuudel on tööpuudus kasvanud, viidates sõjaga kaasnevale negatiivsele mõjule. Augusti 
keskpaigas oli registreeritud tööpuudus 7,4%, mis on juuni algusest suurenenud ligikaudu 
0,5 protsendipunkti ehk 3200 inimese võrra. Suurem osa tööpuuduse kasvust on tulnud kohalike 
inimeste töötuse kasvust, tööturule lisandunud Ukraina sõjapõgenike roll on olnud tagasihoidlikum. 

Rahandusministeeriumi hinnangul pakuvad Ukraina sõjapõgenikud leevendust tööjõupuudusele. 
Suve lõpu seisuga on Eestis ligikaudu 50 tuhat sõjapõgenikku, kellest ligikaudu pooled on 
tööealised. Töötukassas on 2022. aasta suve seisuga töötuna arvel ca 5000 inimest ning üle 7000 on 
praeguseks leidnud endale töö kas Töötukassa kaudu või iseseisvalt. Valdavalt on Ukraina 
põgenikud hõivatud keskmise või keskmisest madalama palgaga tegevusalades nagu tööstus, 
kaubandus, majutus ja toitlustus. 

Käesoleva aasta kokkuvõttes ootab Rahandusministeerium hõivatute arvu 3% kasvu ning töötuse 
püsimist 6% juures. Järgmisel aastal võib hõive kasv aeglustuda 0,5%ni ning idasuunaliste 
kaubanduspiirangute ja majanduskasvu aeglustumise tulemusena suureneb tööpuudus mõõdukalt 
ehk 6,4%ni.  

Käesoleva aasta esimeses pooles püsis palgakasv veidi alla 10%, kuid palgasurve suureneb kasvanud 
inflatsiooniootuste tõttu. Kogu majanduse tasemel on ettevõtted seni suutnud sisendhindade 
kallinemise edasi kanda lõpphindadesse, mistõttu vähemalt lühiajaliselt on neil olnud võimalusi 
kõrgema töötasu maksmiseks. Seetõttu võib palgakasv käesoleva aasta teises pooles kiireneda ning 
aasta kokkuvõttes ulatuda 11%ni. Majandusaktiivsuse vähenemisele vaatamata püsib palgakasv 
suhteliselt kiire ka järgmisel aastal, kuid alanenud kindlustunne võib palgatõusuootusi kärpida. 
Rahandusministeeriumi prognoosi kohaselt stabiliseerub palgakasv 5% juures alates 2024. aastast.  

Tallinna linn on oma finantsprognooside koostamisel olnud konservatiivne, olulisemad 
majandusnäitajad ja prognoosid, mis on osaliselt korrigeerituna olnud ka käesoleva eelarvestrateegia 
koostamise aluseks, on toodud tabelis 1. 
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Tabel 1. Eesti majandusnäitajad aastatel 2021–2026 (allikas: Rahandusministeeriumi majandusprognoos 
23.08.2022) 
Majandusnäitaja 2021 

tegelik 
2022 

prognoos 
2023 

prognoos 
2024 

prognoos 
2025 

prognoos 
2026 

prognoos 

Reaalse SKP aastakasv % 8,3 1,0 0,5 3,0 2,5 2,0 

Tööpuudus % 6,1 6,0 6,4 6,1 6,0 6,0 

Inflatsioon % 4,6 19,5 6,7 1,0 1,5 1,9 

Palgakasv % 6,8 11,0 7,4 5,0 4,6 4,5 

Valitsussektori:       

tulud kokku mln € 12259 13531 14498 15046 15845 16333 

kulud kokku mln € 12981 14510 15261 15731 16409 16844 

ülejääk/puudujääk mln € -721 -979 -763 -685 -565 -510 

nominaalne eelarvepositsioon 
(% SKPst) 

-2,3 -2,7 -2,0 -1,7 -1,3 -1,2 

 
Rahvastik 
Rahvastikuprognoosi kohaselt väheneb Eestis tööealine elanikkond, seega väheneb ka nende 
inimeste arv, kes Eesti-sisese töörände teel asuvad elama pealinnaregiooni, sh Tallinna. Samas 
süveneb trend, et varasematel aastatel Eestist välismaale lahkunutest naasevad paljud just Tallinna 
ja Harjumaale. Ka enamik välismaalt Eestisse tööle ja elama asunud inimestest on elukohaks valinud 
Tallinna või selle lähipiirkonna. Negatiivset mõju Tallinna elanike arvule avaldab aga eeskätt noorte 
väljaränne välismaale. 

Seisuga 1. jaanuar 2022 oli Eestis rahvastikuregistri andmetel 1 328 439 elanikku. Tallinnas elab 1. 
septembri 2022 seisuga 454 162 elanikku. Tallinna elanike osatähtsus Eesti elanike arvust 
oli 34,1%. Tallinna rahvaarv on 2022. aasta alguse seisuga suurenenud 9 570 inimese võrra. 
Peamine põhjus Tallinna elanike kasvul on olnud Ukraina sõjapõgenikud. Kõige enam on viimastel 
aastatel Tallinna elama asunud inimesi lisaks ukrainlastele Tartust, Narvast, Pärnust, Kohtla-Järvelt, 
Sillamäelt ja Rakverest. Palju on ka välismaalt saabujaid, sh kodulinna naasnud endisi tallinlasi. 
Negatiivne elanike rändesaldo on Tallinnal lähivaldadega, eelkõige Rae, Viimsi, Harku, Saue ja 
Kiili vallaga.  

Enamik Tallinna elama asunud inimestest on tööealised. Tallinna elanikkond kasvab paljuski tänu 
sellele, et linn on suutnud tagada heal tasemel avalikud teenused, linn soodustab ja toetab uute 
töökohtade loomist ja elamuehitust. Paranenud elukeskkond ja heal tasemel linna teenused 
suurendavad Tallinna linna atraktiivsust eeskätt nende kohalike omavalitsuste elanike hulgas, kus 
on avalike teenuste kättesaadavus märkimisväärselt halvenenud, suletakse koole ja kaovad töökohad 
ning kus ühistranspordi kasutamise võimalused on ebapiisavad. Selle tulemusena on Tallinna 
elanikkond kasvanud eelkõige tööeas (vanuses 20–63 aastat) elanike arvelt, mis on olnud aluseks ka 
linna maksumaksjate arvu kasvule. Eeldatavalt kasvab Tallinna rahvaarv järgnevatel aastatel 
mõõdukas tempos, ca 1 tuhande elaniku võrra aastas. 

Maksu- ja Tolliameti andmetel oli Tallinnas 2022. aastal seitsme kuu seisuga keskmiselt 240,3 tuhat 
tulu saanud (tulu deklareerinud) isikut kuus ning maksumaksjaid oli keskmiselt 227,7 tuhat inimest 
kuus. Keskmine deklareeritud tulu ühe tulusaaja kohta oli 2022. aasta seitsme kuu seisuga 
1 661 eurot kuus, kasvades aastataguse perioodiga võrreldes 7,8%. Keskmine deklareeritud tulu ühe 
maksumaksja kohta oli 2022. aasta seitsme kuu seisuga 1 795 eurot kuus, kasvades aastaga 8,7%. 
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Joonis 1. Tallinna elanike vanuseline struktuur aastatel 2014–2022 (allikas: Tallinn arvudes 2022) 

Tööealine elanikkond (vanuses 20 kuni 64 aastat) moodustab linlaste koguarvust ca 61,4%, 
eakamaid vanuses 65 ja enam aastat on 18,7%. Aastaga on kasvanud Tallinna elanikkonnas 
tööealiste osatähtsus ja vähenenud on kuni 9-aastaste laste osatähtsus. 

Elanike arvu kasv tähendab linnale ühelt poolt tulude kasvu, kuid samal ajal tuleb arvestada ka 
vajadusega pakkuda suurenenud elanikkonnale suuremas mahus avalikke teenuseid. Uute 
elamupiirkondade arendamise ja elamumaa tihendamisega kaasneb ka vajadus ajakohastada laste 
päevahoiu- ja koolivõrku, rajada ja rekonstrueerida spordirajatisi ning vaba aja veetmise kohti, 
arendada teedevõrku ja ühistransporti. Rahvastikuprognoosi kohaselt kasvab eakate osakaal, mis 
toob kaasa suurema nõudluse sellele vanuserühmale vajalike teenuste, nt hoolekande- ja 
meditsiiniteenuste järele. See avaldab mõistetavalt otsest mõju ka linna eelolevate perioodide 
kulutustele. 

Omavalitsuste rahastamise süsteem 
Eesti Vabariigi põhiseaduse kohaselt on kohalikul omavalitsusel iseseisev eelarve, mille 
kujundamise alused ja korra sätestab seadus.  

Kohaliku omavalitsuste sissetulekud tulevad maksudest, toetustest, teenuste müügist ja muudest 
tuludest. Riigieelarvest eraldatud riiklike maksutulude (tulumaks ja maamaks) ning tasandus- ja 
toetusfondi ühtne eesmärk on tagada kohalikele omavalitsustele piisavad vahendid kohalike elu 
küsimuste üle iseseisvalt seaduste alusel otsustamiseks. Tasandusfond on mõeldud valdade ja 
linnade eelarveliste võimaluste ühtlustamiseks. Toetusfond koosneb valdkondlikest toetusliikidest, 
võimaldades katta kas olulises osas või osaliselt näiteks õpetajate tööjõukulusid, tagada koolilõunat, 
maksta toimetulekutoetusi ja  hooldada kohalikke teid. Lisaks on kohalikel omavalitsustel võimalus 
taotleda projektipõhist toetust Eestile eraldatud Euroopa Liidu struktuurivahendite ning ka muude 
meetmete arvelt. 

Üle poole kohalike omavalitsuste kogusissetulekutest moodustab nende elanike makstud füüsilise 
isiku tulumaks. Kohalikule omavalitsusele laekub tema elanike maksutavalt brutotulult (v.a 
pensionid, dividendid ja vara müük) 11,96% füüsilise isiku tulumaksu. Maamaks laekub täies 
ulatuses kohalikesse eelarvetesse, kuid selle osakaal kogutuludest jääb alla 3%. Riiklike maksude 
kõrval võib omavalitsus kehtestada oma territooriumil ka kohalikke makse (nt reklaamimaks, 
parkimistasu), aga nende osakaal kohalikus eelarves on marginaalne (ca 0,6%). 
Rahandusministeeriumi suvise majandusprognoosi kohaselt on Eesti kohalike omavalitsuste 2022. 
a eeldatavad koondtulud kokku ca 2,7 miljardit eurot. Sellest ca 62% moodustavad maksutulud ja 
keskkonnatasud, ca 18% toetusfond ning ca 4% tasandusfondi vahendid. Omavalitsuste toetusfondi 
vahendite kasvu aastatel 2023- 2026 ei ole hetkeprognooside kohaselt ka nominaalväärtuses 
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kavandatud ning see jääb kogu perioodiks tasemele ca 450 miljonit eurot aastas. Seega sõltub 
kohalike omavalitsuste suutlikkus pakkuda piisavas mahus kvaliteetseid avalikke teenuseid tänase 
jõulise hinnakasvu tingimustes eeskätt omavalitsuste eelarvetesse laekuvate maksutulude kasvust. 
Arvestades võimalikke negatiivseid arenguid tööhõives strateegiaga hõlmatud perioodil ja seeläbi 
ka võimalikke muutusi elanike sissetulekutes, on üsna tõenäoline, et omavalitsuste suurima 
tuluallika, füüsilise isiku tulumaksu laekumine omavalitsuste eelarvetesse jääb tagasihoidlikumaks, 
kui see oleks vajalik katmaks hinnatõusu mõjusid. Eelnev omakorda tingib olukorra, kus 
keskvalitsus peaks tõsiselt kaaluma nii füüsilise isiku tulumaksust omavalitsustele eraldatava osa, 
kui ka toetus ja tasandusfondi vahendite olulist suurendamist, tagamaks omavalitsuste 
jätkusuutlikkus elanikele oluliste avalike teenuste osutamisel.   
 

2. Tallinna ja tema arvestusüksuse finantsmajanduslik seis ning 
eelarvepoliitilised eesmärgid 

2021. aastal kuulus linna arvestusüksusesse 266 linna asutust ning 14 linna valitseva mõju all olevat 
aktsiaseltsi, sihtasutust ja mittetulundusühingut. Linna konsolideerimisgruppi kuuluvatest üksustest 
ei kuulunud arvestusüksusesse 7 üksust: Aktsiaselts Tallinna Soojus, Aktsiaselts Tallinna Jäätmete 
Taaskasutuskeskus, Sihtasutus Tallinna Hambakliinik, Sihtasutus Tallinna Kultuurikatel, Termaki 
Autopargi AS (kustutatud 01.04.2021), Sihtasutus Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus  (kustutatud 
16.03.2021) ning Sihtasutus Tallinna Televisioon (kustutatud 23.03.2021). 

2021. aasta lõpetasid linna arvestusüksusesse kuuluvad linna konsolideerimisgrupi üksused tabelis 2 
esitatud tulemustega. 

 
Tabel 2. Linna arvestusüksusesse kuuluvate üksuste majandusnäitajad 2021. aastal tuhandetes eurodes 
 

Arvestusüksusesse kuuluv üksus Põhitegevuse Võla- Likviidsed 

  tulud kulud tulem kohustused varad 

Tallinna linn 798 813 -684 994 113 819 258 886 69 475 

Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla 137 756 -125 259 12 496 12 301 5 532 

Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla 90 672 -79 889 10 783 2 749 17 452 

Sihtasutus Tallinna Lastehaigla 36 163 -35 014 1 149 150 7 541 

OÜ Tallinna Perearstikeskus 2 107 -1 966 141 0 666 

Tallinna Linnatranspordi Aktsiaselts 91 459 -76 378 15 081 70 964 12 515 

Aktsiaselts Tallinna Tööstuspargid 1 314 -930 384 0 2 548 

Tallinna Linnahalli Aktsiaselts 536 -567 -31 0 237 

Sihtasutus Tallinna Lauluväljak 1 215 -1 023 192 0 555 

Sihtasutus Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid 1 129 -1 026 104 0 1 056 

Sihtasutus Õpilasmalev 631 -655 -24 27 31 

Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutus 152 -153 -1 0 13 

Sihtasutus Vene Lütseum 53 -53 0 0 40 

SA Lutreola 21 -39 -18 0 0 

SA Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskus 432 -366 67 34 31 

Tabel on koostatud Rahandusministeeriumi saldoandmike infosüsteemi andmete alusel. Näitajad kajastavad ka mitterahalisi 
tehinguid. 

 

KOFSi § 33 lõike 2 alusel ei tohi kohaliku omavalitsuse üksuse põhitegevuse tulemi väärtus 
aruandeaasta lõpu seisuga olla väiksem kui null. Tallinna linna põhitegevuse tulem on seni olnud 
kõigil aastatel positiivne. Tallinna linna põhitegevuse tulud olid 2021. aastal 798,8 miljonit eurot, 
põhitegevuse kulud 685,0 miljonit eurot ning põhitegevuse tulem 113,8 miljonit eurot3, kattes linna 
laenude teenindamise vajaduse, s.o intressikulud koos laenude põhiosa tagasimaksetega (kokku 
24,6 miljonit eurot), ning võimaldades finantseerida ka linna eelarveaasta investeerimistegevust. 

 

 
3 Andmed Rahandusministeeriumi saldoandmike infosüsteemist. 
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Joonis 2. Tallinna linna põhitegevuse tulem ja laenudega seotud kulud 2021–2026 tuhandetes eurodes 

Linna arvestusüksuse põhitegevuse tulud olid 2021. aastal 1162,4 miljonit eurot, põhitegevuse 
kulud 1008,3 miljonit eurot ning põhitegevuse tulem 154,1 miljonit eurot. Linna arvestusüksuses 
töötas 2021. aastal kokku 19 790 töötajat, nendest linna asutustes 13 112 ja linna valitseva mõju all 
olevates üksustes 6 678.  

Tallinna konservatiivne eelarvepoliitika on võimaldanud eelnevatel kasvuaastatel taastada ja koguda 
reserve, mis on toeks keerulisematel aastatel, kui linna tulubaasi kasv aeglustub. 

Linna krediidivõimekust hindavad igal aastal reitinguagentuurid. 2022. aastal kinnitas 
reitinguagentuur Fitch linna krediidireitingu kõrgel tasemel AA-, kuid muutis selle väljavaate 
tulenevalt majanduse jahtumisest ning riigi krediidireitingu väljavaate muutmisest negatiivseks.   
Reitinguagentuur tõi oma analüüsis välja linna kõrge likviidsuse ja tegevustulemi, mõõduka otsese 
võlakoormuse, mitmekesise majanduse ning stabiilse regulatiivse keskkonna.  

 

Linna eelarvepoliitilised eesmärgid 
Tallinna eelarvepoliitilised eesmärgid on jätkuvalt:  

1) hoida põhitegevuse tulem, s.o põhitegevuse tulude ja kulude vahe enne amortisatsiooni positiivne 
mahus, mis võimaldab katta vähemalt laenude põhiosa tagasimaksed ja intressikulu.  

KOFSi metoodika järgi arvestatav linna põhitegevuse tulem on kogu strateegiaga hõlmatud 
perioodil püsivalt positiivne, kasvades 2022. aastaks kavandatud 96,4 miljonilt eurolt 2026. aasta 
lõpuks 121,0 miljoni euroni. Strateegiaperioodiks planeeritud põhitegevuse tulem katab ära nii 
laenudega teenindamisega seotud kulud, kui ka võimaldab tulemit kasutada linna 
investeerimistegevuse finantseerimiseks. Piisava tegevustulemi olemasolu kriitilisust on alati 
rõhutanud ka linnale krediidireitingut väljastavad reitinguagentuurid. 
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Joonis 3. Tallinna linna põhitegevuse tulud ja põhitegevuse kulud aastatel 2008–2026 tuhandetes eurodes 
 

Olenemata positiivsest põhitegevuse tulemist jääb eelarve kogutulem peale investeerimistegevust 
negatiivseks. Eelarve tulemit mõjutab eelkõige strateegiaperioodiks kavandatav põhivara soetuste 
maht ehk linna investeeringute vajadus. Negatiivne tulem iseloomustab asjaolu, et linnal ei ole siiski 
piisavalt tulusid kõigi vajalike investeeringute rahastamiseks, mistõttu nähakse eelolevatel aastatel 
jätkuvalt ette investeerimistegevuseks ka laenuvahendite kaasamist; 

2) hoida linna põhitegevuskulude kasv strateegiaperioodil alla linna põhitegevustulude kasvu. 

See on linna olulisemaid eelarvepoliitilisi eesmärke, mis tagab linna finantsmajandusliku 
jätkusuutlikkuse. Linna kuludest kiiremini kasvavad tulud võimaldavad linnal sellest tekkivat 
põhitegevuse tulemit kasutada linna arenguks vajalike investeeringute finantseerimiseks. 
Strateegiaperioodil kasvavad esialgsete prognooside kohaselt linna põhitegevuse tulud võrreldes 
2022. aastaga kokku 18,9%, tegevuskulud aga 18,1%, sellest 2023. aastal vastavalt 4,0% ja 8,6%, 
2024. aastal 5,1% ja 2,4%, 2025. aastal 4,4% ja 2,3% ning 2026. aastal 4,2% ja 3,8%; 
 
3) tagada linna kulutusteks likviidsuspuhver, mis katab vähemalt linna kahe nädala kulutuste mahu. 

Arvestuslikult on selleks vajalik summa kuni 45 miljonit eurot. Arvestades eelmises majanduskriisis 
saadud kogemust, on linn püüdnud hoida likviidsuspuhvrit pigem kõrgemal tasemel, et olla valmis 
ka võimalikeks raskemateks perioodideks, nagu seda on olnud kaks eelnevat aastat ning kõrge 
inflatsiooni ja majanduse jahtumise tõttu kujuneb tõenäoliselt ka 2023. aasta.   Eelarvestrateegias 
käsitletaval perioodil on linna likviidsete varade jäägiks arvestatud igal aastal vähemalt 
50 miljonit eurot, mis võimaldab linnal tagada igapäevaste väljamaksete teostamine ilma selleks 
täiendavat lühiajalist laenu võtmata. 

KOFSi kohaselt võib linn aastasisese likviidsuse juhtimiseks vajaduse korral kaasata ka lühiajalist 
pangakrediiti, kuid see tuleb jooksva eelarveaasta lõpuks täies ulatuses tagastada. Linn ei ole 
viimasel 12 aastal jooksvate kulutuste rahastamiseks lühiajalist krediiti vajanud ega kasutanud. Ka 
strateegiaga hõlmatud perioodil ei ole kavandatud lühiajalise krediidi kaasamist; 
 
4) hoida linna võlakoormus mõõdukal tasemel.  

Linna (linn ilma arvestusüksusesse kuuluvate üksusteta) netovõlakoormus oli 2021. aasta lõpu 
seisuga 189,4 miljonit eurot. 2026. aastaks kasvab linna netovõlakoormus tulenevalt 
prognoositavast finantseerimisvajadusest 445,9 miljoni euroni. Netovõlakoormuse määr oli 
2021. aasta lõpu seisuga 23,6% ning see tõuseb strateegiaga hõlmatud perioodi lõpuks kuni 43%ni. 
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KOFS seab võlakohustuste võtmise piirangud nii omavalitsusüksusele kui ka temast sõltuvatele 
üksustele. Netovõlakoormuse arvestuse aluseks on bilansiliste kohustuste4 ja likviidsete varade5 
vahe. Netovõlakoormus võib iga 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% vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest, võib netovõlakoormus ulatuda 
kuni 60%-ni (aastani 2024 kuni 80%-ni) vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest. Et ka kohalikel 
omavalitsustel oleks pandeemiast tingitud majanduskriisi oludes võimalik majandust elavdada, 
otsustas riik tõsta netovõlakoormuse piirmäära ajutiselt 80%-ni. Kõrgemat piirmäära rakendatakse 
aastani 2024 ning alates aastast 2025 on kavas piirmäära vähendada 5% võrra aastas, kuni jõutakse 
taas tagasi sihttasemeni 60%. 
 
Tabel 3. Linna põhitegevuse tulem ja netovõlakoormus aastatel 2020–2025 (KOFSi-järgne, tuhandetes eurodes)  

2021 
täitmine 

2022 
prognoos 

2023 
prognoos 

2024 
prognoos 

2025 
prognoos 

2026 
prognoos 

Põhitegevuse tulud (+) 800 962 875 674 910 296 957 032 999 413 1 041 493 
Maksutulud 571 484 624 313 645 819 690 105 726 358 762 192 
Tulud kaupade ja teenuste müügist 81 702 95 460 96 762 96 762 96 762 96 762 
Saadavad toetused tegevuskuludeks 144 623 154 085 166 262 168 708 174 830 181 073 
Muud tegevustulud 3 153 1 816 1 453 1 457 1 463 1 466 
Põhitegevuse kulud (-) 684 869 779 292 846 424 866 769 886 915 920 510 
Antavad toetused tegevuskuludeks 131 643 153 886 154 000 154 000 154 000 154 000 
Muud tegevuskulud 553 226 621 688 685 424 705 769 725 915 759 510 
Reservid  3 719 7 000 7 000 7 000 7 000 
PÕHITEGEVUSE TULEM 116 093 96 382 63 871 90 264 112 499 120 983 
Investeerimistegevus -194 518 -169 104 -152 676 -157 980 -127 048 -133 627 
Põhivara müük (+) 982 995 684 684 684 684 
Põhivara soetus (–) 144 725 150 228 155 441 128 067 129 403 81 597 
Saadav sihtfinantseerimine (+) 30 137 28 202 15 328 9 990 33 033 86 323 
Antav sihtfinantseerimine (–) 4 136 59 730 22 920 48 730 38 393 145 474 
Laenude andmine (–)* 30 000      
Laenude tagasimaksed (+) 5 324 7 346 7 346 7 346 7 346 7 346 
Finantstulud (+) 10 231 10 254 10 500 10 470 10 360 10 265 
Finantskulud (–) 4 055 5 943 8 173 9 673 10 673 11 173 
EELARVE TULEM -78 426 -72 722 -88 805 -67 716 -14 549 -12 644 
Finantseerimistegevus -20 386 72 886 68 805 68 716 24 549 22 644 
Kohustuste võtmine (+) 195 90 000 90 000 90 000 40 000 40 000 
Kohustuste tasumine (–) 20 582 17 114 21 195 21 284 15 451 17 356 
Likviidsete varade muutus -100 745 163 -20 000 1 000 10 000 10 000 
Likviidsete varade jääk 69 475 69 638 49 638 50 638 60 638 70 638 
Nõuete ja kohustuste saldode 
muutus 

-1 933      

Võlakohustused aasta lõpuks 258 886 331 772 400 576 469 293 493 841 516 485 
sh laenukohustused 240 020 312 906 381 710 450 427 474 975 497 619 

Netovõlakoormus 189 411 262 133 350 938 418 654 433 203 445 847 
Netovõlakoormus % 23,6 29,9 38,6 43,7 43,3 42,8 

* Strateegiaperioodil näeb linn ette võimaluse anda endast sõltuvatele üksustele laenu kuni 100 miljonit eurot. Tegelikult 
antavad summad sõltuvad üksuste investeeringutest ja nende finantseerimise vajadustest. Summad nähakse ette iga-
aastases linnaeelarves. 

Linna bilansilistest võlakohustustest suurima osa moodustavad pikaajalised laenud ja emiteeritud 
võlakirjad investeeringute finantseerimiseks. 

Tallinna linna võetud laenude ja emiteeritud võlakirjade tähtaeg on 10 kuni 20 aastat. Ujuva 
intressiga võlakohustuste intressibaas on 3 ja 6 kuu Euribor, millele lisanduvad lepingus sätestatud 
riskimarginaalid. Fikseeritud intressimääraga on linnal emiteeritud üks võlakiri tähtajaga 20 aastat. 

 
4 Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 34 lg 2 
5 Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 36 lg-d 1–2 
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Tallinna linn lähtub eelarvestrateegiaga hõlmataval perioodil laenukapitali kaasamisel järgmistest 
põhimõtetest: 
• võõrkapitali kaasatakse üksnes investeerimisprojektide finantseerimise tagamiseks (ca 60–90 
mln eurot aastas); 
• uusi võlakohustusi kaasa toovaid kontsessioonikokkuleppeid ja kapitalirendilepinguid ei sõlmita; 
• võimaluse korral kaasatakse soodsat pikaajalist kapitali selleks ettenähtud institutsioonidelt 
(Euroopa Investeerimispank, Põhjamaade Investeerimispank jt); 
• laenuportfelli kaalutud keskmine eluiga hoitakse vahemikus 9–15 aastat, et tagada piisav 
laenuteenindusvõime; 
• vajaduse korral refinantseeritakse olemasolevaid võlakohustusi, et tagada laenumaksete 
stabiilsus ja võlakohustuste teenindamise kulude kokkuhoid; 
• intressiriski maandamiseks fikseeritakse vajaduse korral intressid kuni 50% ulatuses linna 
laenuportfellist. 

Lisaks linnale on laenukohustused ka linnast sõltuvatel üksustel, sh Aktsiaseltsil Lääne-Tallinna 
Keskhaigla, Aktsiaseltsil Ida-Tallinna Keskhaigla ja Aktsiaseltsil Tallinna Linnatransport. Ka 
eelarvestrateegias käsitletaval perioodil on nimetatud juriidilised isikud kavandanud kaasata 
investeerimistegevuse katteks võõrvahendeid (sh nii laenu kui ka kapitalirenti). 

Linna arvestusüksuse netovõlakoormus oli 2021. aasta lõpu seisuga 162 miljonit eurot ning see 
kasvab prognoositavalt 2026. aasta lõpuks 442 miljoni euroni. Netovõlakoormuse määr oli 
2021. aasta lõpu seisuga 15,1% ning see tõuseb strateegiaga hõlmatud perioodi lõpuks kuni 31,7%ni. 

Strateegiaperioodil on linnal kavas konsolideerimisgrupi sõltuvatele üksustele anda nii pikaajalist 
laenu investeeringute finantseerimiseks kui ka lühiajalist laenu rahavoogude juhtimiseks. 
Strateegiaperioodil plaanib linn anda sõltuvate üksuste investeeringute finantseerimiseks pikaajalist 
laenu kuni 100 miljonit eurot tähtajaga kuni 15 aastat. Lühiajalist laenu planeeritakse anda vastavalt 
vajadusele kuni 10 miljonit eurot, mis tuleb iga eelarveaasta lõpuks tagastada. Laenu andmise 
kavandamisel on arvestatud eelkõige Aktsiaseltsi Tallinna Linnatransport, linnale kuuluvate 
keskhaiglate ning Tallinna Tööstuspargid Aktsiaseltsi investeeringute finantseerimise vajadusega. 
 
Tabel 4. Linna arvestusüksuse põhitegevuse tulem ja netovõlakoormus aastatel 2021–2026 (KOFSi-järgne, 
tuhandetes eurodes) 

Netovõlakoormus 2021 
täitmine 

2022 
prognoos 

2023 
prognoos 

2024 
prognoos 

2025 
prognoos 

2026 
prognoos 

Põhitegevuse tulud kokku (+) 1 069 578 1 163 579 1 218 771 1 283 899 1 340 007 1 394 554 
Põhitegevuse kulud kokku (+) 915 619 1 041 772 1 122 993 1 162 464 1 197 446 1 244 267 
Põhitegevuse tulem 153 959 121 808 95 778 121 435 142 562 150 287 
Investeerimistegevus kokku (+/–) -255 766 -235 846 -175 458 -183 595 -155 790 -161 120 
Eelarve tulem -101 807 -114 038 -79 680 -62 160 -13 229 -10 832 
Finantseerimistegevus (–/+) -43 677 110 270 55 098 59 674 24 463 21 558 
Nõuete ja kohustuste saldo muutus  37 37 37 37 37 

Likviidsete varade muutus (+ 
suurenemine, – vähenemine) 

-145 484 -3 732 -24 546 -2 450 11 270 10 762 

Likviidsete varade suunamata jääk 
aasta lõpuks 

117 692 113 961 89 415 86 965 98 236 108 998 

Võlakohustused kokku aasta lõpu 
seisuga 279 679 389 949 445 047 504 721 529 184 550 742 
Netovõlakoormus  161 987 275 989 355 633 417 756 430 948 441 744 
Netovõlakoormus % 15,1 23,7 29,2 32,5 32,2 31,7 
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Joonis 4. Linna ja linna arvestusüksuse võlakoormus tuhandetes eurodes ning netovõlakoormus protsentides 
aastatel 2021–2026 

3. Prognoosid aastateks 2022–2026  

Linna tulud 
Eelarvestrateegias käsitletava perioodi tulude prognoosimisel on lähtutud Rahandusministeeriumi, 
Eesti Panga ja teiste finantsinstitutsioonide koostatud majandusprognoosidest ning riigi 
eelarvestrateegias aastateks 2023–2026 esitatud lähtekohtadest.  
 
Tabel 5. Linnaeelarve tulud 2021–2026 tuhandetes eurodes 
 

Tululiik 
2021 

täitmine 
2022 

prognoos 
2023 

prognoos 
2024 

prognoos 
2025 

prognoos 
2026 

prognoos 

Maksutulud kokku 571 484 613 313 645 819 690 105 726 358 762 192 

Riiklikud maksud 557 564 600 243 631 819 676 105 712 358 748 192 

sh üksikisiku tulumaks 531 725 585 843 606 419 650 705 686 958 722 792 

maamaks 25 839 25 400 25 400 25 400 25 400 25 400 

Kohalikud maksud 13 920 13 070 14 000 14 000 14 000 14 000 

Lõivud 470 493 513 513 513 513 

Kaupade ja teenuste müük 81 231 94 967 96 249 96 249 96 249 96 249 

Muud tulud 2 570 1 284 910 910 910 910 

Kasum vara müügist 879 839 540 544 550 553 

sh vara müük 976 1 005 700 700 700 700 

müüdava vara jääkväärtus -163 -220 -220 -220 -220 -220 

vara müügi kulud  -10 -10 -10 -10 -10 

Muud tulud varalt 524 468 467 467 467 467 

Finantstulu 273 297 1 900 1 870 1 760 1 665 

Dividendid 9 957 9 957 8 600 8 600 8 600 8 600 

Tulud kokku (v.a toetused) 667 389 721 618 754 998 799 258 835 407 871 149 

Toetused 174 760 182 287 181 590 178 698 207 863 267 396 

sh riigilt jm institutsioonidelt 162 374 158 676 167 580 168 533 194 671 260 976 

välisrahastus 12 087 23 553 14 010 10 165 13 192 6 420 

muud toetused 299 59     

Eelarve tulud kokku 842 149 903 906 936 588 977 957 1 043 270 1 138 545 
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Linna tuludest moodustavad suurima osa maksutulud, nende osatähtsus aastatel 2022–2026 on 
vahemikus 68–71%. Riiklike maksude osatähtsus linnaeelarve tuludest on 66–69%, sh üksikisiku 
tulumaks 64–67%. Kohalike maksude osatähtsus on aga vaid 1,2–1,5% ning see väheneb jätkuvalt. 
Riigi valitsuskoalitsioon on küll lubanud kohalike maksude seaduse üle vaadata ning laiendada 
kohalikke maksude nimekirja, kuid senini ei ole konkreetsete tegevusteni jõutud. 

Tulu kaupade ja teenuste müügist on 8–11%, riigieelarvelised toetused 17–23% ning välisrahastus 
sõltuvalt aastast 1–3%. Kuigi riigieelarvelised toetused moodustavad märkimisväärse osa linna 
tuludest, tuleb märkida, et suurima osa (ca 70%) toetustest moodustavad toimetulekutoetuse 
maksmiseks ja kooliõpetajate tööjõukuludeks mõeldud rahalised vahendid. Seejuures tuleb mainida, 
et Tallinna linn on ka ise oluline riigieelarvesse maksude tasuja, makstes näiteks 2021. aastal 
riigieelarvesse käibemaksu 35,4 miljonit eurot.  

 

 

 
Joonis 5. Linna tulude struktuur 2022. aasta andmete põhjal 

Aastate võrdluses jääb tulude struktuur ja peamiste tululiikide osakaal linna kogutuludes sarnaseks, 
v.a tulu linnavara müügist ja välisrahastus, mille maht varieerub aastati tulenevalt kavandatud 
üksikutest suurematest linnavara müügi tehingutest ja uuest ELi rahastusperioodist, mille kohta ei 
ole veel täpselt teada, mis mahus ja missugusteks projektideks õnnestub Tallinnal eelolevatel 
aastatel vahendeid kaasata. 
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Joonis 6. Linna tulud 2021–2026 tuhandetes eurodes 

Tulumaks 
Tulumaks moodustab linnaeelarve tuludest 64–67%. Tulumaks on linnaeelarve kõige olulisem 
tululiik ning ka järgnevate aastate peamine linna tulude kasvumootor. 

Tulumaksutulu sõltub eelkõige tulu saavate elanike ehk tulusaajate arvust, sealhulgas 
maksumaksjate arvust, nende sissetulekute suurusest ja kohaliku omavalitsuse üksustele tulumaksu 
eraldamise määrast. 

Tulusaajate arv sõltub omakorda linna registrijärgsest elanike arvust, elanikkonna vanuselisest 
struktuurist ja tööhõivest. Statistikaameti metoodika alusel oli Tallinnas 2022. aasta 1. septembri 
seisuga tööga hõivatud isikuid 53% elanike koguarvust, kuid linna eelarvesse tulumaksu maksjaid 
oli vaid 50%. Maksu- ja Tolliameti andmetel oli Tallinnas 2022. aastal seitsme kuu seisuga 
keskmiselt 240,3 tuhat tulu saanud (tulu deklareerinud) isikut kuus ning maksumaksjaid oli 
keskmiselt 227,7 tuhat inimest kuus. Keskmine deklareeritud tulu ühe tulusaaja kohta oli 2022. aasta 
seitsme kuu seisuga 1 661 eurot kuus, kasvades aastataguse perioodiga võrreldes 7,8%. Keskmine 
deklareeritud tulu ühe maksumaksja kohta oli 2022. aasta seitsme kuu seisuga 1 795 eurot kuus, 
kasvades aastaga 8,7%. 

Tulusaajate arvu suurenemine tuhande inimese võrra suurendaks maksutulu ligi 2,3–
2,6 miljoni euro võrra aastas. Keskmise palga kasv 1% võrra suurendaks linna tulumaksutulu üle 
5,2 miljoni euro aastas. Tulumaksu eraldamise määra tõstmine 0,1 protsendipunkti võrra suurendaks 
arvestuslikult maksutulu üle 4,6 miljoni euro võrra aastas. Seega on linna jaoks oluline, et 
eelolevatel aastatel kasvaks linnaelanike hulgas tulusaajate, eelkõige aga maksumaksjate arv.  

Eelarvestrateegias käsitletaval perioodil on tulumaksu prognoosi koostamisel lähtutud järgmistest 
eeldustest: 
 Maksu- ja Tolliametis tulu deklareerivate inimeste arv (tulusaajad) langeb 2023. aastal 
majanduslanguse tõttu 2000 inimese võrra ning hakkab alates 2024. aastast kasvama kuni 300 
inimese võrra aastas; 
 keskmine palk ja muud deklareeritavad tulud kasvavad aastatel 2023–2026 
Rahandusministeeriumi prognooside järgi 4,5–7,4% aastas; 
 kohaliku omavalitsuse üksustele eraldatava tulumaksu eraldamise määr on strateegiaperioodil 
11,96%. 
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Maamaks 
Maamaksutulu moodustab linnaeelarve tuludest 2,2–2,8%. Maamaksutulu sõltub maksustatava maa 
pindalast, maa maksustamishinnast ja maamaksu määrast. 

Maksustatava maa suurus sõltub reformimata riigimaa munitsipaliseerimisest, maa 
kasutuselevõtust, ümberkruntimistest, maksuvabastustest jms. Maa maksustamishind sõltub 
hinnatsoonist, maa sihtotstarbest ja lubatud ehitusõiguse pindalast. Tallinnas on alates 2012. aastast 
maamaksumäär analoogiliselt paljude Tallinna lähivaldadega 2,5% maa maksustamishinnast.  

2022. aastal korraldatud uue korralise hindamise tulemused selguvad 2022. aasta oktoobri lõpus 
ning jõustuvad maa maksustamise mõistes 2024. aastal. Maa hindamise seaduse, maamaksuseaduse 
ja teiste seaduste muutmise seaduse kohaselt sätestatakse maksutõusule kaitsemehhanism, mille 
järgi võib maamaks tõusta kuni 10%, kuid mitte vähem kui 5 eurot aastas. Muudatusega vähendati 
maksimaalset maamaksumäära elamumaal ja maatulundusmaal 0,5%-ni ja ülejäänud 
sihtotstarvetega maadel 1%-ni.  

Hetkel ei ole teada uue korralise hindamise tulemusi, mistõttu korrigeeritakse maamaksu laekumise 
prognoosi eelarvestrateegia koostamisel aastateks 2024-2027. 

Kohalikud maksud 
Kohalikud maksud moodustavad linna tuludest vaid 1,2–1,5% ning nende osatähtsus kogutuludest 
aastatega jätkuvalt väheneb, andes igal strateegiaperioodi aastal linnaeelarvesse ca 13–14 miljonit 
eurot tulu. 

Tallinnas rakendatakse kohalike maksude seaduse alusel järgmisi kohalikke makse: reklaamimaks, 
teede ja tänavate sulgemise maks ning parkimistasu. Reklaamimaks moodustab 0,5%, teede ja 
tänavate sulgemise maks 0,1% ning parkimistasu 0,6% linnaeelarve tuludest. 

Reklaamimaksust saadav tulu püsib järgnevatel aastatel stabiilne ja hakkab mõnevõrra kasvama 
alates 2023. aastast, kui majandusaktiivsus taas suureneb ja majanduskasv kiireneb.  

Teede ja tänavate sulgemise maksust saadav tulu jääb järgnevatel aastatel 2022. aastaga samale 
tasemele, sõltudes eelkõige suuremate taristuobjektide ehitamisest, millega kaasneb teede ja 
tänavate sulgemine. 

Tulevastel aastatel jääb parkimistasust saadava tulu kasv mõõdukaks, kuna kavandatavate 
liikluskorralduse muudatuste kohaselt laieneb jalakäijate ala ja jätkuvalt väheneb tänavaäärsete 
parkimiskohtade arv.  

Kaupade ja teenuste müük 
Linna asutuste majandustegevusest ehk kaupade ja teenuste müügist teenitav tulu jääb 
strateegiaperioodil püsima tasemele 95–96 miljonit eurot aastas, mis moodustab linnaeelarve 
tuludest 8–11%. 

Suuremad tululiigid on tulud haridusalasest tegevusest, äri- ja eluruumide rendist, spordi- ja 
puhkealasest tegevusest ning elamu- ja kommunaaltegevusest.  

Võimalikud tegevused kaupade ja teenuste müügist teenitava tulu suurendamiseks on näiteks 
sihtgruppidele nõudluspõhine teenuste osutamine ja vastav hinnastamine, osutatavate teenuste 
analüüs ja vajaduse korral nende ümberstruktureerimine, linna antavate soodustuste põhjendatuse ja 
vajalikkuse hindamine ning soodustuste saajate sihtrühmade ühene määratlemine. 

Saadavad toetused 

Toetused riigilt ja muudelt institutsioonidelt 
Riigieelarvelistest toetustest enamiku moodustavad tegevuskuludeks mõeldud toetused: 
 riigieelarve toetusfondist hariduskuludeks, toimetulekutoetuseks, matusetoetuseks, asendus- ja 
järelhooldusteenuse toetuseks, raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetuseks, kohalike 
teede hoiuks jms; 
 halduslepingute alusel (juhul, kui kohalik omavalitsus täidab riiklikke kohustusi) 
perekonnaseisu- ja rahvastikuregistritoiminguteks, uimastisõltuvusega noortele nõustamis- ja 
resotsialiseerimisteenuste osutamiseks jne; 
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 riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu alusel Tallinna Linnateatrile tegevuskuludeks, Kopli 
Ametikoolile riikliku koolitustellimuse täitmiseks, üldhariduskoolide riikliku õppekava elluviimise 
toetamiseks jne; 
 muude lepingute alusel linnale konkreetseteks projektideks ja üritusteks sihtotstarbeliselt 
eraldatavad vahendid. 

Toetuste osatähtsus linnaeelarve tuludest on 17–23%. Toetusfondi vahendid kasvavad 
eelarvestrateegia perioodil põhiliselt haridustöötajate tööjõukulude kavandatud kasvu arvelt. 

Lisaks on riigi eelarvestrateegias kavandatud toetused ka omavalitsuste investeeringuteks, sh 
Tallinna Linnateatri IX kvartali arendusteks ja Tallinna linnahalli konverentsikeskuse ehitamiseks 
(kokku 40 miljonit eurot). 

Muudelt institutsioonidelt saadavate toetuste hulka arvatakse erasektorilt projektide elluviimiseks 
saadavad toetused. Enamik nimetatud vahenditest saadakse tee-ehitusprojektide (juurdepääsuteed, 
ühendusteed jm) kaasfinantseerijatelt.  

 

Välisrahastus 
Eestile eraldatakse perioodiks 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika toetusi kokku 3,37 
miljardit eurot. Nende kasutamisel on kuus eesmärki: Nutikam Eesti, Rohelisem Eesti, Ühendatum 
Eesti, Sotsiaalsem Eesti, Inimestele lähedasem Eesti ja Õiglane üleminek. Lisaks saab Eesti toetust 
taaste- ja vastupidavusrahastust ning kiire kriisiabi fondist REACT-EU orienteeruvalt 1,1 miljardi 
euro ulatuses.  
Perioodil 2021–2027 on linnal kavas aktiivselt taotleda avanevate ELi struktuurifondide ning muude 
rahastusprogrammide vahendeid linna strateegiliste tegevuste elluviimiseks.  
Valdkondadest toetatakse muuhulgas digiteemade arendamist avalikus sektoris, pikaajalise 
hoolduse korraldust, sotsiaal-ja tervishoiutaristu investeeringuid, energiatõhususe suurendamist. 
Ulatuslikuks teemaks uuel rahastusperioodil on kliimamuutustega kohanemine, ökoloogiline 
mitmekesisus linnades ja elanike teadlikkuse tõstmine valdkonnast. Jätkatakse ka meetmega 
„Linnapiirkondade jätkusuutlik areng“, et toetada säästvat liikuvust. Samas jätkatakse veel eelmise 
perioodi projektidega „Vana-Kalamaja tänava rekonstrueerimine“ ja Lasnamäe rattatee ühendus 
kesklinnaga, mille raames on projekti abikõlblikkuse periood pikendatud kuni 31.12.2023 (varasema 
31.08.2023 asemel). 
Uue perioodi 2021-2027 valdkondlike meetmete määruste avalikustamist on oodata 2022. lõpus ja 
2023. alguses. 

Tegevuskulud  
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel on Tallinna linnal kui omavalitsusüksusel ülesanne 
korraldada linnas: 
 sotsiaalteenuste osutamist; 
 sotsiaaltoetuste ja muu sotsiaalabi andmist; 
 eakate hoolekannet;  
 kultuuri-, spordi- ja noorsootööd; 
 elamu- ja kommunaalmajandust; 
 veevarustust ja kanalisatsiooni;  
 heakorda ja jäätmehooldust;  
 ruumilist planeerimist; 
 linnasisest ühistransporti; 
 linna teede ja tänavate ehitamist ja korrashoidu. 

Lisaks on linnal kohustus korraldada tema omanduses olevate koolieelsete lasteasutuste, 
põhikoolide, gümnaasiumide ja huvikoolide, raamatukogude, rahvamajade, muuseumide, 
spordibaaside, turva- ja hooldekodude, tervishoiuasutuste ning teiste kohalike asutuste ülalpidamist. 
Samuti korraldab linn muid talle seadustega pandud kohaliku elu küsimusi ja lahendab kõiki neid 
kohaliku elu küsimusi, mis ei ole seadusega antud kellegi teise pädevusse. 
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Tallinna linna tegevuskuludest moodustavad: 
 77% kulud seadusest tulenevate avalike omavalitsuslike ülesannete täitmiseks; 
 23% linnavolikogu õigusaktidega reguleeritud kulud, mis on seotud ülesannetega, mida linn 
täidab, tuginedes enesekorraldusõigusele. 

Kuna teise rühma kuludest on ca 80% seotud õigusaktidest tulenevate ja lepinguliste kohustuste 
täitmise, asutuste ülalpidamise ja linnale kuuluvate ruumide majandamisega, moodustavad linna 
kõikidest tegevuskuludest vaid ca 5% kulud, mille suurust ja jaotust on linna juhtkonnal 
võimalik jooksval eelarveaastal operatiivselt mõjutada. 

 
Joonis 7. Kulude jaotus õigusliku aluse järgi 

 

Strateegiaperioodi kulude planeerimisel on lähtutud järgmistest põhimõtetest: 
 tagatud peab olema kõikide avalike teenuste osutamine õigusaktides sätestatud ulatuses ja 
tasemel ning nende katkematu kättesaadavus linnaelanikele; 
 põhitegevuse kulude kasvutempo peab olema väiksem põhitegevuse tulude kasvutempost. 

Strateegias käsitletaval perioodil on põhitegevuse kulude kasvuks kavandatud 2,3–8,6% aastas, mis 
on strateegiaperioodil tervikuna väiksem kui põhitegevuse tulude kasv.  

 
Joonis 8. Tegevuskulud 2021–2026 tuhandetes eurodes 

Tallinna linnaeelarve tegevuskuludest moodustavad suurema osa haridusvaldkonna kulud (38,5%), 
linnatranspordi kulud (14,8%) ning sotsiaalhoolekande ja tervishoiuvaldkonna kulud (12,5%). 
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Joonis 9. Tallinna linna tegevuskulude valdkondlik jaotus 

Tabel 6. Tallinna linna tegevuskulud aastatel 2021–2026 tuhandetes eurodes 

Valdkond 2021 
täitmine 

2022 
prognoos 

2023 
prognoos 

2024 
prognoos 

2025 
prognoos 

2026 
prognoos 

Linna juhtimine 1 725 2 452 2 480 2 555 2 617 2 732 

Linna tugiteenused 49 500 55 756 59 892 61 564 62 995 65 588 

Haridus 273 061 292 253 336 230 343 815 354 096 368 079 

Kultuur 26 289 31 892 33 498 34 266 34 941 36 143 

Sport ja liikumisharrastus 18 659 19 968 21 641 22 091 22 465 23 156 

Noorsootöö 2 331 2 671 2 847 2 924 2 988 3 107 

Sotsiaalhoolekanne 60 253 74 445 78 928 80 980 82 705 85 868 

Tervishoid 17 861 19 184 19 776 19 925 20 049 20 278 

Linnamajandus 26 928 30 892 33 045 33 992 34 832 36 181 

Ettevõtluskeskkond 1 922 2 594 2 752 2 824 2 883 2 993 

Linnatransport 94 969 114 231 130 992 134 869 138 180 144 187 

Teed ja tänavad 42 350 43 099 45 241 46 589 47 711 49 782 

Heakord 17 629 21 445 22 669 23 134 23 521 24 236 

Tehnovõrgud 5 820 5 760 5 962 6 142 6 292 6 569 

Muud kommunaalkulud 3 057 3 919 4 296 4 426 4 534 4 734 

Keskkonnakaitse 1 067 2 172 4 812 4 956 5 079 5 302 

Linnaplaneerimine 3 936 5 438 5 660 5 826 5 974 6 236 

Avalik kord 4 931 5 739 6 234 6 422 6 579 6 868 

Valdkonnad kokku 652 287 733 912 816 953 837 298 858 443 892 039 

Finantskulud 835 3 000 5 000 6 500 7 500 8 000 

Reservfondid ja reservid 767 23 979 13 645 13 645 12 645 12 645 

Tegevuskulud, v.a riigieelarve ja 
muude eraldiste arvelt 

653 889 760 892 835 598 857 442 878 588 912 684 

Riigi ja muude institutsioonide 
toetuste arvelt tehtavad kulud 

21 290 19 000 19 000 19 000 19 000 19 000 

KOKKU 675 179 779 892 854 598 876 442 897 588 931 684 

 

Tallinna linn on oma 266 asutusega6 Eesti üks suuremaid organisatsioone. Strateegiaperioodiks 
nähakse ette vahendid olemasolevate struktuuriüksuste tegevuskuludeks. Strateegiaperioodil 
jätkatakse linna asutuste struktuuri korrastamisega, mis võimaldab kasutada ressursse säästlikumalt 
ja tagada sihtgruppide vajadustest lähtuvate kvaliteetsete teenuste osutamine. Kuluefektiivsuse 
tagamiseks tuleb strateegiaperioodil tõhustada linna asutuste tööd ja tegevusprotsesse ning 

 
6 Andmed seisuga 13.09.2022. 
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koondada ühtekokku dubleerivad tegevused, et kasutada olemasolevaid ressursse otstarbekamalt ja 
tõhusamalt. 

 
 

 
Joonis 10. Linna asutuste struktuur 2022. aastal  

Ülevaade tegevuskulude majanduslikust sisust on esitatud joonisel 12. Majandusliku sisu järgi 
moodustavad linna tegevuskuludest tööjõukulud ligi 44,9%, majandamiskulud 33,5% ja antavad 
toetused 20,8%. 

 
Joonis 11. Tegevuskulude majanduslik sisu 

 

Tööjõukulud 
Linna töötajatest 69% töötab haridusvaldkonnas (õpetajad, logopeedid, eripedagoogid jne), spordi- , 
noorsootöö-, vaba aja ja kultuurivaldkonnas 8% ning tervishoiu- ja sotsiaalse kaitse valdkonnas 
11%. Linna palgapoliitika eesmärk on maksta töö väärtusel ning teenistuja panusel põhinevat palka, 
mis on tööturul konkurentsivõimeline, et tagada kvalifitseeritud ja motiveeritud personali värbamine 
ning hoidmine. 

Rahandusministeeriumi 2022. aasta suvises majandusprognoosis eeldatakse aastatel 2023–2026 
Eestis keskmise palga 4,5–7,4% nominaalkasvu, mis mõjutab palgataset ka linna asutustes. 
Strateegiaperioodil jätkatakse tööprotsesside tõhustamist linnas tervikuna, hinnatakse ametikohtade 
töö sisu, korrastatakse linnaorganisatsiooni, lähtudes eesmärgist vältida dubleerivate ülesannete 
täitmist ning dubleerivaid ja alakoormusega teenistuskohti. 
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Majandamiskulud koosnevad: 
 kinnistute, hoonete, ruumide, rajatiste, sõidukite ja inventari majandamise kuludest; 
 administreerimiskuludest; 
 koolitus-, õppevahendi-, meditsiini- ja materjalikuludest; 
 toitlustus- ja muude teenuste kuludest. 
Majandamiskuludest on suurima osakaaluga linna kinnistute, hoonete, ruumide ja rajatiste haldamis- 
ja majandamiskulud (ca 50%). 

Antavad toetused 
Linna eelarves ette nähtud toetustest on suurima osakaaluga ühistranspordi korraldamise toetused 
(59,7%) ja sotsiaaltoetused (26,6%). 

 
Joonis 12. Tallinna linna toetuste struktuur 

Ühistranspordi korraldamiseks antavad toetused nähakse ette bussi-, trolli- ja trammiliikluse 
korraldamiseks. 2022. aasta septembrikuu seisuga töötab tööpäeva tipptundidel Tallinna 
ühistranspordiliinidel 444 bussi, 47 trammi ja 32 trolli, kokku 523 ühissõidukit. Ühistransporti 
korraldatakse 74 bussi-, 4 trammi- ja 4 trolliliinil. 

2022. aasta septembri lõpuks on TLT soetanud 350 gaasibussi. 

Tallinna linna sotsiaaltoetuste süsteemis on suur osakaal universaaltoetustel (nt pensionilisa, 
ranitsatoetus, sünnitoetus), mistõttu on kulude kavandamisel aluseks muutused linna elanikkonna 
arvus ja struktuuris. Lastele ja peredele määratavate toetuste planeerimisel on lähtutud eeldusest, et 
strateegiaperioodil jäävad sihtgrupile toetusteks kokku planeeritud vahendid 2022. aasta tasemele. 
Strateegiaperioodil on kavas analüüsida linna sotsiaaltoetuste ja soodustuste mõjusust ja 
sihtrühmade vajadusi. Selle alusel tehakse vajaduse korral muudatusi sotsiaaltoetuste ja 
abimeetmete süsteemis, sh vaadatakse üle universaaltoetuste ja vajaduspõhiste toetuste jaotus ning 
osakaalud, kujundatakse uusi vajaduspõhiseid toetusmeetmeid ning sidustatakse rohkem toetusi ja 
muid abimeetmeid. 

Investeerimistegevus 
Nii Tallinnal kui ka teistel kohaliku omavalitsuse üksustel on seadusjärgsete ülesannete täitmiseks 
vaja suurel hulgal materiaalset põhivara (s.o hooned ja rajatised), näiteks lasteaedu, koole, teid ja 
tänavaid, sotsiaal- ja kultuuriasutusi ning tänavavalgustust. Sellest tuleneb ka vajadus järjepidevalt 
investeerida linna asutuste tegevuseks vajaliku taristu väärtuse säilitamisse ja parendamisse ning 
uue taristu ehitamisse.  
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Joonis 13. Tallinna linna põhivara struktuur seisuga 01.01.2022 

2022. aasta alguses oli linna põhivara bilansiline maksumus 1 506 miljonit eurot. Linna bilansis on 
2022. aasta alguse seisuga 1043 hoonet, sh 339 kooli-, lasteaia- jm haridusvaldkonna hoonet, 155 
kultuuri-, spordi- ja noorsootöö valdkonna hoonet, 45 sotsiaal- ja tervishoiu valdkonna hoonet, 36 
elamut 2618 eluruumiga jne. Üksikkortereid eraldi majades on 367. Erasektoriga koostöö raames 
(PPP projektid) on linn kasutusele võtnud 19 elamut 1895 korteriga. 2022. aasta alguses oli linna 
teede ja tänavate pikkus kokku 1 055 km, sellest linna omanduses 993 km. Kõnniteede pikkus on 1 
030 km, sellest linna omanduses 1 017 km. Kergliiklusteid on 310 km (sh sõiduteele joonituid 43 
km). Kaldakindlustusrajatisi on kokku 6,2 km, lisaks 17 silda, 23 tunnelit ja 27 viadukti. 
Tänavavalgustuseks vajalike õhu- ja kaabelliinide kogupikkus on 1 644 km ning tänavavalgusteid 
on 66 993, neist 25 386 on LED-valgustid. 

Seoses ambitsiooniga olla rohepöörde esirinnas, sh kandideerides Euroopa roheliseks pealinnaks 
2023. aastal, on oluline rõhk keskkonnasäästlikkuse ja haljastusega seotud investeeringutel eri 
valdkondades. Märkimisväärselt suurendatakse investeeringuid rattateede parendamisse ja 
rattateede võrgustiku arendusse, et suurendada rattaga liikumise mugavust ja ohutust, rajatakse ja 
rekonstrueeritakse rohealasid, ühendades neid terviklikuks võrgustikuks, viiakse ühistranspordi 
veerem üle alternatiivsetele kütustele ja suurendatakse linna hoonete energiasäästlikkust. Euroopa 
Liidu rahastuse ja riigieelarve sihtotstarbeliste toetuste arvelt on kavas ka olulised suuremahulised 
investeeringuprojektid (nt Tallinna Haigla ehitamine, Tallinna Linnateatri arendusprojekt, Ülemiste 
terminali ja Vanasadama vahelise trammitee ehitamine). 

Arvestades linna suurt põhivarade olemit, on ka linna aastane amortisatsioonikulu arvestatava 
suurusega (2021. aastal kokku 45,4 miljonit eurot). Selleks, et jätkuvalt tagada linnale vajalike 
investeeringute elluviimine, kavandatakse eelarvestrateegiaga hõlmataval perioodil kaasata 
investeeringute rahastamisse lisaks välis- ja riigirahastusele võõrvahendeid. 

Alljärgnevalt on esitatud linna investeerimisprojektide ja sihtfinantseeringu maht 
finantseerimisallikate kaupa. 
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Joonis 14 Investeerimisprojektide ja sihtfinantseerimise maht aastatel 2022–2026 tuhandetes eurodes 
 

Tabel 7. Linna investeerimistegevus allikate kaupa aastatel 2022–2026 tuhandetes eurodes 

Investeerimistegevuse allikas 2022 2023 2024 2025 2026 
Linnaeelarve 92 032 69 107 72 871 90 828 96 802 
Laen 90 000 90 000 90 000 40 000 40 000 
Riigieelarve 13 762 6 608 3 926 23 926 83 926 
Välisrahastus 18 308 12 647 10 000 13 043 6 343 

Kokku 214 102 178 361 176 796 167 797 227 071 

Strateegiaga hõlmatud perioodil panustab linn jätkuvalt olemasoleva taristu arendamisse ja 
korrastamisse ning ka uusehitiste rajamisse, et laiendada avalikke teenuseid ja parendada nende 
kvaliteeti. Jätkub olemasolevate linna asutuste ja nende filiaalide võrgustiku analüüs eesmärgiga 
saavutada linnavara optimaalsem kasutus. Vajaduse korral tuleb leida võimalusi osutada 
elanikkonnale teenuseid koostöös erasektoriga (hoonestusõiguse seadmine jms). Enam tähelepanu 
tuleb pöörata olemasolevate hoonete paremale ruumikasutusele, linnavara tõhusamale haldamisele 
ja majandamisele ning ehitiste ja rajatiste projekteerimise, ehitushangete ja omanikujärelevalve 
koordineeritusele, sealhulgas uuenduslike hankeprotsesside, nagu alliansshangete kasutuselevõtule. 
Seejuures tuleb arvestada, et hoonete energiasääst on säästva liikuvuse kõrval olulisim 
kliimaeesmärkide saavutamise vahend. See tähendab, et uued hooned tuleb ehitada parimaid 
energia- ja ressursisäästu põhimõtteid arvestades ning jätkata tuleb olemasoleva hoonefondi 
rekonstrueerimist. Hoonestu tõhusamale ehitusele ja haldusele aitab kaasa ka ehitise infomudelite 
(BIM, ingl building information modeling) laialdasem kasutuselevõtt. 

Strateegiaga hõlmatud perioodil jätkub investeerimistegevus kõikides linna tegevusvaldkondades.  

 
Tabel 8. Investeeringute jaotus valdkonniti tuhandetes eurodes 
Valdkond 2021  

tegelik 
2022  

prognoos 
2023 

prognoos 
2024 

prognoos 
2025 

prognoos 
2026 

prognoos 

Valdkonnad kokku 162 605 214 102 178 361 176 796 167 797 227 071 
Haridus 49 077 23 740 34 531 54 999 49 652 21 353 
Kultuur 15 005 25 397 20 810 5 601 2 860 3 995 
Sport ja vaba aeg 5 225 9 695 9 127 5 688 2 952 561 
Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid 9 811 18 296 15 519 26 807 37 173 136 240 
Linnamajandus 8 338 7 781 11 063 5 951 1 174 1 368 
Linnatransport 1 701 46 064 8 959 20 706 4 791 3 872 
Teed ja tänavad 49 634 56 778 59 322 40 566 56 103 47 267 
Heakord 22 381 17 471 14 580 12 976 8 672 7 573 
Tehnovõrgud 964 1 260 2 445 1 640 2 172 3 077 
Keskkonnakaitse 0 180 0 0 0 0 
Linnaplaneerimine 59 0 0 0 0 0 
Linna tugiteenused 412 6 440 1 005 862 1 247 766 
Kaasav eelarve 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 
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Järgnevatel aastatel kavandatavad suuremad investeerimisobjektid on valdkondade kaupa 
alljärgnevad. 

Haridusvaldkonnas jätkub koolivõrgu korrastamine ja selle raames koolihoonete 
tervikrenoveerimine. Lasteaedade korrastamisel lähtutakse eesmärgist viia kõik Tallinna lasteaiad 
vastavusse uute kehtima hakkavate nõuetega, tagades igal aastal vähemalt 4–5 lasteaia 
tervikrenoveerimise. Viiakse lõpule Mustamäe Huvikooli uue hoone ehitus ja alustatakse Tallinna 
Huvikeskus "Kullo" uue hoone ehitust. 

Kultuurivaldkonnas jätkub Tallinna Linnateatri, Tallinna Botaanikaaia, Tallinna Linnamuuseumi ja 
Tallinna Loomaaia arendamine ning renoveerimist vajavate kultuurivaldkonna linna hoonete 
korrastamine. Lisaks alustatakse Tallinna Filmilinnaku arendusega eeldusel, et Eesti Kultuurkapitali 
seadust muudetakse, võimaldades senise kahe objekti asemel korraga finantseerida kolme. 

Spordivaldkonnas jätkub 1996. aastal avatud Tallinna Spordihalli kergejõustikuhalli 
tervikrenoveerimine ja Kadrioru staadioni peaväljaku renoveerimine, alustatakse Sõle 
spordikeskuse juurdeehituse rajamisega. Arendatakse terviseradade võrgustiku ning senisest enim 
pööratakse tähelepanu olemasolevate radade hooldamisele. 

Sotsiaalhoolekande ja tervishoiu valdkonnas kavandatakse uue Tallinna Haigla ehitust, mille 
elluviimine sõltub Euroopa Liidu ja riigi poolsest finantseerimisest. Valmivad Tallinna Vaimse 
Tervise Keskuse (Mai tn 23) ja Käo Tugikeskuse lastekeskuse (Käo tn 53) renoveerimine. 
Alustatakse Käo Tugikeskusele Võidujooksu tn 18 uue hoone, mäluhäiretega inimeste päevahoiu, 
erihoolekande teenuse osutamise maja, Tallinna Lastekodu uue peremaja, Tallinna Laste 
Turvakeskuse Rivi tn 3 kinnistule kahe uue hoone ja Tallinna Tugikeskuse Juks uue korpuse ehitust, 
Tallinna Perekeskuse (Asula tn 11) hoone renoveerimist ning uue sotsiaalmajutusüksuse rajamist 
aadressile Punane tn 48a. Strateegiaperioodil alustab Tallinna linn eakate teenusmaja rajamise 
programmi. 

Linnamajanduse, linna tugiteenuste ja linnaplaneerimise valdkonnas jätkatakse Tallinna linnahalli 
projekti elluviimise ettevalmistamist koostöös erasektoriga, Endise Mustamäe linnaosa valitsuse 
hoone (Tammsaare tee 135) asemele ehitatakse sotsiaalmaja, samuti ehitatakse kaks sotsiaalmaja 
Vasara tänavale. Alustatakse Lasnamäe kogukonnakeskuse rajamist aadressil Punane tn 17. Samuti 
alustatakse ühiselamu tüüpi hoonete suuremahulise renoveerimise ettevalmistust. Renoveerimist 
vajavad Katleri tn 6, Muhu tn 9, Paasiku tn 7 ja Kivila tn 3a ühiselamu tüüpi hooned.  

Linnatranspordi valdkonnas on eelarvestrateegia perioodil kavas investeerida peamiselt 
ühistranspordi kasutusmugavuse ja keskkonnasäästlikkuse parendamisse. Planeeritakse uuendada 
ühistranspordi veeremit, soetades elektribusse ja uusi tramme ning investeerides nende kasutamiseks 
vajalikku taristusse. 

Heakorra ja keskkonnakaitse valdkonnas jätkub rohelise pealinna programmi raames linna 
rohevõrgustiku arendamine, linna parkide, randade ja haljasalade korrastamine, mänguväljakute 
rajamine ja uuendamine, ringmajanduskeskuste rajamine, uue tänavainventari ja välitualettide 
paigaldamine. Rekonstrueerimistööd on kavas paljudes linna parkides. Planeeritud on ka 
investeeringuid Tallinna kalmistute taristu rajamisse ja korrastamisse. Jätkatakse 
ringmajanduskeskuste projekteerimist ja ehitamist. 

Teede ja tänavate valdkonnas on tähtsamate objektide hulgas Peterburi tee ning Liivalaia tänava, 
Tulika, Pika, Lastekodu ning Jõe ja Pronksi tänava rekonstrueerimine. Oluliseks investeeringuks 
saab Tondi eritasandilise ristmiku ehitamine ning sellega seotud Kotka ja Tondi tänavate 
rattasõbralikumaks muutmine. Samuti on kavas Suur-Sõjamäe tänava (lõigus Kesk-Sõjamäe tn – J. 
Smuuli tee) rekonstrueerimisega alustamine ja Rahu tee rajamine lõigus Laagna tee - Ussimäe tee 
ning Veskimetsa asumi teede järg-järguline rekonstrueerimine. Välisrahastuse toel alustatakse 
Ülemiste terminali ja Vanasadama vahelise trammitee rajamist. Alustatakse ettevalmistustöödega 
kolme perspektiivse uue trammitee rajamiseks – Tondi-Järve trammitee pikendus, Pelguranna 
trammitee ning Liivalaia trammitee. Senisest enam suunatakse nii linna vahendeid kui ka 
välisrahastust Tallinna rattastrateegia elluviimisse, mille käigus rajatakse linnaosi või asumeid 
ühendavaid kergliiklusteid, sh Lasnamäe rattatee ühendus kesklinnaga (I ja II etapp) ning Rahumäe 
tee rattatee, aga samuti rattateede kogum, millega rajatakse ühendused linnakeskuse ning Kristiine 
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ja Põhja-Tallinna vahel (sh Putukaväil). Ühtlasi rekonstrueeritakse Vana-Kalamaja tänav, mille 
raames muutuvad mugavamaks ka rattaga sõitmise võimalused. Kergliikluse ohutumaks 
muutmiseks on strateegiaperioodil kavas alustada raudteealuste käigutunnelite rajamisega Endla 
tänavale, Paldiski maanteele ning Pääsküla ja Laagri raudteejaama. Kavas on edendada 
tänavavalgustuses säästlike ja tarkade valgustuslahenduste rakendamist ning kiirendada 
välisvalgustuse üleviimist LED valgustitele, samuti suunata senisest enam vahendeid parkide ja 
lasteaedade välisvalgustuse parendamisse. 2023. aastal rekonstrueeritakse 15 Tallinna lasteaia 
hooviala välisvalgustus. Alljärgnevas tabelis on esitatud detailsem ülevaade linna arengustrateegia 
eesmärkide täitmiseks kavandatavatest investeeringutest, mille tegemine sõltub aastate lõikes linna 
tegelikust finantspositsioonist, sh maksulaekumistest, välisrahastuse ja võõrvahendite kaasamisest 
ning riigi toetusest kavandatavatele suurprojektidele. 
 

Tabel 9. Ülevaade arengustrateegia „Tallinn 2035“ eesmärkide täitmiseks kavandatavatest investeeringutest 

 
Objektid ja projektid valdkondade kaupa 
Haridus 
Munitsipaalkoolid: Jakob Westholmi Gümnaasiumi juurdeehitus; Tallinna Reaalkooli juurdeehitus; 
Tallinna Heleni Kooli uus hoone; Tallinna Nõmme Gümnaasiumi põhikooli (Raudtee tn 55) vana hoone 
renoveerimine ja juurdeehitus; Tallinna Kivimäe Põhikooli ajaloolise hoone renoveerimine ning uute hoonete 
ehitus; Tallinna Kunstikooli renoveerimine (Kevade tn 4); Tallinna Nõmme Põhikooli projekteerimine; 
Tallinna Kunstigümnaasiumi juurdeehitus 
Koolieelsed lasteasutused: Lasteaed Maasikas; Tallinna Kristiine Lasteaed; Tallinna Magdaleena 
Lasteaed; Tallinna Männiku Lasteaed; Tallinna Lasteaed Kikas; Lasteaed Päikene; Tallinna Loitsu Lasteaed; 
Tallinna Lasteaed Männimudila; Tallinna Lasteaed Karikakar; Tallinna Lepatriinu Lasteaed; Tallinna 
Linnupesa Lasteaed; Tallinna Meelespea Lasteaed; Tallinna Liikuri Lasteaed; Tallinna Ümera Lasteaed; 
Tallinna Linnamäe Lasteaed; Tallinna Läänemere Lasteaed; Tallinna Sõbrakese Lasteaed; Tallinna Muhu 
Lasteaed; Manufaktuuri Lasteaed 
Huvikoolid: Mustamäe Huvikooli uus hoone; Tallinna Huvikeskuse „Kullo“ uus hoone 
Kultuur ja muinsuskaitse 
Tallinna Linnateater: uue teatrikvartali ehitustööd 
Tallinna Loomaaed: tiigriorg, pilvemets, Aafrika ekspositsioon ja suurkiskjate ekspositsioon; uus 
laohoone; söödaköök; troopikamaja kommunikatsioonide renoveerimine 
Tallinna Botaanikaaed: uus külaliste parkla; vetesüsteemi rekonstrueerimine; väliekspositsiooni 
rekonstrueerimine (alpinaarium, rosaarium, salikaarium); kompostimisväljaku rajamine; administratiivhoone 
sh talveaia korrastamine ja külastuskeskuseks kohandamine; ekspositsioonikasvuhoonete tehnilise ekspertiisi 
koostamine ja rekonstrueerimine 
Tallinna Keskraamatukogu: RFID-süsteemi juurutamine, teavikute soetamine ja haruraamatukogude 
võrgustiku arendamine 
Vene Kultuurikeskus: amortiseerunud ruumide renoveerimine ja lavatehnika 
Tallinna Filharmoonia: Mustpeade maja renoveerimine ja pillifondi täiendamine 
Linnamuuseum: lastemuuseumi Miiamilla (Koidula tn 21c) ja Kiek in de Köki kindlustustemuuseumi 
ekspositsioonide uuendamine ja arendamine; Vene muuseumi (Pikk tn 29) renoveerimine ja 
ettevalmistustööd museaalide avahoidla loomiseks  
Tallinna Kirjanduskeskus: Tammsaare muuseumi renoveerimine ja kirjandusmuuseumite 
ekspositsiooni uuendamine 
Sport ja liikumisharrastus 
Kadrioru Staadion: staadionikompleksi renoveerimine ja juurdeehitus 
Tallinna Spordihall: Herne tänava spordihalli tervikrenoveerimine 
Kristiine Sport: Sõle Spordikeskuse laiendamine; Kristiine Spordihalli juurdeehitus ja fassaadi 
soojustamine 
Pirita Spordikeskus: velodroomi rekonstrueerimise projekt; Lasnamäe Sportmängude Maja Härma 
staadioni jäähokiväljak; Punane tn 69 jalgpallihalli rajamine 
Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid 
Tallinna Haigla: projekteerimine ja ehitusega alustamine 
Tallinna Sotsiaaltöö Keskus: Punane tn 48a sotsiaalmajutusüksuse rajamine ja soetused 
Tallinna Perekeskus: Asula tn 11 hoone renoveerimine 
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Objektid ja projektid valdkondade kaupa 
Tallinna Lastekodu: uue peremaja ehitus, miljööteraapiakodu jaoks maja soetamine ning uued 
ruumid kahele Nõmme perele 
Tallinna Laste Turvakeskus: Rivi tn 3 kinnistule 2 hoone ehitus 
Tallinna Vaimse Tervise Keskus: Mai tn 23 hoone renoveerimine  
Tugikeskus Käo: Käo tn 53 lastekeskuse hoone rekonstrueerimine; Võidujooksu tn 18 (Pae keskus) uus 
hoone; erihoolekande teenuse osutamise maja 
Tallinna Tugikeskus Juks: vana korpuse lammutus ja uus korpus 
Iru Hooldekodu: mäluhäiretega inimeste päevahoid  
Linnamajandus 
Elamuehitus: sotsiaalelamu Tammsaare tee 135 projekteerimine, ehitamine ja sisustamine; kahe 
sotsiaalmaja ehitamine (Vasara tn) 
Muud linnavara arendamise projektid: Lasnamäe kogukonnakeskuse (Punane tn 17) rajamine;  
Tallinna linnahalli rekonstrueerimise projekt koostöös erasektoriga; moodulrenoveerimise pilootprojekti 
(Energia tn 13) projekteerimine; linna hoonetele päikesepaneelide paigaldamine energiasäästu eesmärgil ja 
katusekonstruktsioonide ekspertiis; linna hoonete elektri- ja küttesüsteemide uuendamine ning 
energiatõhususe parendamine, linna asutuste ühendamine kaugküttevõrguga; Sihtasutuse Tallinna 
Ettevõtlusinkubaatorid uute ruumide rekonstrueerimine 
Linna haldushooned: Tallinna Linnavolikogu hoone remonttööd ja soetused; Haabersti Linnaosa 
Valitsuse uue haldushoone projekteerimine; ametiasutuste administratiivhoonete investeeringud 
Linnatransport 
Ühistranspordi arendamine: uute trammide soetamine ja trammitaristu rajamine; trammide täiendava 
varjualusega seisuala ehitamine Vana-Lõuna depoosse; hooldustrammi hankimine; elektribusside ja laadijate 
soetamine; TLT elektritranspordi taristu remondibaasi rajamine;  
Teed ja tänavad 
Teede kapitaalremont ja rekonstrueerimine: Peterburi tee; Liivalaia tn; Suur-Ameerika tn ja Endla 
tn (lõigus Suur-Ameerika tn ja Luise tn ristmik –  Taksopargi ristmik); Jõe ja Pronksi tänav; Suur-Sõjamäe 
tänav (Kesk-Sõjamäe tn – J. Smuuli tee); Rahu tee (Laagna tee - Ussimäe tee) rajamine; Veskimetsa asumi 
teede järk-järguline rekonstrueerimine; sildade ja viaduktide rekonstrueerimine; kvartalisiseste teede ja 
kõnniteede korrastamine ja ehitus 
Rattastrateegia elluviimine: Lasnamäe rattatee ühendus kesklinnaga (I ja II etapp); Vana-Kalamaja 
tänava rekonstrueerimine; Vabaduse väljakut ja Toompuiesteed ühendav rattatee; Endla tänava rattatee 
(Toompuiestee – Mustamäe tee); Luise tänava rattatee (Toompuiestee – Tehnika tn); Tehnika tänava rattatee 
ühendus Telliskivi loomelinnakuga; Paldiski maantee (Sõle tn – Toompuiestee); Põhja-Tallinna ja 
linnakeskuse vaheline jalg- ja rattatee ühendus (Putukaväil); Rahumäe tee rattatee; raudteealused 
käigutunnelid (Endla tn, Paldiski mnt, Pääsküla raudteejaam); Lastekodu tänava rekonstrueerimine lõigul 
Liivalaia tn kuni Masina tn; Tehnika tänava rattatee; ristmike, ühistranspordipeatuste, kooliteekondade 
rattasõbralikumaks muutmine 
Tänavavalgustuse ehitamine ja renoveerimine: tänavavalgustuse (sh pargid ja lasteaedade 
territooriumid) ehitamine ja renoveerimine; programm „Turvaline ülekäigurada“; LED-valgustite 
paigaldamine 
Ühistranspordi arendamine: Ülemiste terminali ja Vanasadama vaheline trammitee; uute 
perspektiivsete trammiteede – Tondi-Järve trammitee pikendus, Pelguranna trammitee ning Liivalaia 
trammitee – ehituse ettevalmistustööd; Tallinna ringraudtee projekteerimise kaasrahastamine  
Liikluskorraldusvahendid: elektrooniliste liiklusmärkide, foorikontrollerite, fooripeade, 
liiklusjärelevalveseadmete ja nende kandurite uuendamine ning fooriobjektide rajamine 
Tehnovõrgud 
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitus: kanaliseerimiskava II etapp; ühisvoolsete 
kanalisatsioonisüsteemide lahkvoolseks viimine; Trummi piirkonna looduslähedased sademevee lahendused  
Heakord ja keskkonnakaitse 
Pargid, rohealad ja linnaruum: Kadrioru pargi majandushoone (L. Koidula tn 34a) projekteerimine, 
ehitamine, sisustamine; Klindipargi rajamine (Tartu mnt-Pirita jõeorg); Putukaväila ehitus; Kakumäe-
Tabasalu laudtee projekteerimine ja ehitamine; Poolamäe-Tiigiveski pargiansambli rekonstrueerimine; Pae 
pargi korrastamine; Ukraina väljaku rajamine Lembitu parki; Vanalinna bastionaalvööndi arendamine;  
Harku järve rannaala korrastamine; Järveotsa promenaad, turg ning näituste ala; Kakumäe ranna 
detailplaneering ja rannahoone projekt; uus rannahoone Stroomi randa; linnamööbli (prügikastid, pingid jm) 
soetus ning paigaldamine 
Linna kalmistud: kalmistute külastajataristu arendamine ja korrastamine sh jalgteed, valgustus, 
veekraanid, wc-d, veekraanid, parklad; kalmistute piirete rajamine ja korrastamine; Liiva kalmistu piirdeaia 
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Objektid ja projektid valdkondade kaupa 
korrastamine; Rahumäe kalmistu piirdeaia rekonstrueerimine; Siselinna kalmistu piirdeaia rekonstrueerimine 
ja kolumbaariumi ehitamine 
Ringmajanduskeskused: uute ringmajanduskeskuste rajamine (Punane tn  ja Mustjõe) 
Mänguväljakud ja treeninguelemendid: Õismäe tee 22a peremänguväljaku rekonstrueerimine; Ümera 
tn 21b (Seli mets) peremänguväljaku ehitus; Räägu pargi mänguväljaku rekonstrueerimine; Tornide väljaku 
mänguväljaku rekonstrueerimine; Põhja-Tallinnas Vana-Kalamaja tn 15 ja Karjamaa pargi (Karjamaa tn 3) 
mänguväljaku rekonstrueerimine ning mänguväljakute rajamine Jugapuu tee ja Lükati tänava haljakutele; 
Punane 17 endise staadioniväljaku rekonstrueerimine 
Koerte jalutus- ja treeninguväljakud: Pelguranna asumisse uue haljasala ehitus (koerte jalutusväljak, 
koerte ujutuskoht ja laste mänguväljakud) 
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