
Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2016 

määruse nr 14 

„Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2017–2020” 

LISA 

 

Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2017–2020  

 

 

Tallinna eelarvestrateegia sisu 

Tallinna eelarvestrateegia on linna arengudokument, milles kavandatakse linna 

arengudokumentides sätestatud eesmärkide saavutamiseks vajalike tegevuste finantseerimist. 

Eelarvestrateegia koostamise eesmärgiks on tagada keskpikas raamistikus linna eelarvestamise 

jätkusuutlikkus ning toetada linna tegevusvaldkondade juhtimise tulemuslikkust.  

Tallinna eelarvestrateegia sihtgruppideks on linna juhtkond, linna ametiasutused, valitsusasutused, 

reitingu- ja auditiorganisatsioonid, krediidiasutused, avalikkus jt. 

Eelarvestrateegia on eelkõige eelseisvate aastate rahalisi võimalusi käsitlev finantsplaan, mis 

arvestab selle koostamise hetkel teada olevaid tegureid. Tulenevalt välistegurite suurest mõjust 

linna eelarvele, millest olulisemad on muutused üldises majanduskeskkonnas ning riigi 

eelarvepoliitilised valikud, uuendatakse eelarvestrateegiat igal aastal, täpsustades nelja eelseisva 

aasta kavasid ning täiendades aastase prognoosi võrra. Nii kohandatakse pidevalt linna keskpika 

perioodi plaane vastavalt muutustele majanduses, õiguskeskkonnas ja linna arengueesmärkides. 

Eelarvestrateegia on aluseks linna arengu kavandamisel, linna eelarve eelnõu koostamisel, 

sihtotstarbelise toetuse taotlemisel ja ka linna valitseva mõju all olevate äriühingute, sihtasutuste 

ning mittetulundusühingute finantstegevuse suunamisel. Eelarvestrateegia alusel määratakse linna 

ametiasutuste haldusalade tulude sihttasemed ja kulutuste piirmäärad iga-aastaste eelarve 

projektide koostamisel.  

Eelarvestrateegia annab linna juhtkonnale ning ametiasutustele vajalikud lähteandmed linna 

arengu kujundamiseks eelseisval neljal aastal ning linna kulutuste kavandamiseks selliselt, et areng 

ja majandustegevus oleksid jätkusuutlikud ning vastavuses kehtiva õiguskeskkonnaga. See annab 

ka kindlustunde linna koostööpartneritele ja ülevaate linlastele linna tuleviku arengute osas. 

Reitinguagentuurid ja krediidiasutused saavad linna eelarvestrateegiast lähteandmeid linna 

finantsvõimekuse hindamiseks. Valitsusasutused kasutavad linna eelarvestrateegia andmeid linna 

finantsmajandusliku tegevuse seireks. Rahandusministeerium jälgib eelarvestrateegia alusel linna 

ja tema arvestusüksuse võlakoormuse muutust, põhitegevuse tulemit ja netovõlakoormust. 

Avalikkus saab eelarvestrateegiast teavet linna arengusuundade ja -võimaluste kohta, sh 

kavandatavate tulude, kulude, investeeringute ja võlakohustuste muutuse kohta. 

Tallinna eelarvestrateegia koostamise õiguslikud alused 

Eelarvestrateegia koostamisel on arvestatud Tallinna arengukavaga aastateks 2014–2020 ja 

Tallinna innovaatiliste lahenduste teekaardiga. Vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse 

finantsjuhtimise seaduse (edaspidi KOFS) § 20 lõikele 1 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, olulisemad tegevused 

investeeringute osas, investeeringute kogumaksumuse prognoos ja võimalikud 

finantseerimisallikad, eeldatav finantseerimistegevuse maht ning likviidsete varade muutus, 

informatsioon eelarvestrateegia perioodiks kavandatavatest kohalike maksude ja maamaksu 

muudatustest. Lisaks kohaliku omavalitsuse üksuse enda andmestikule peab seaduse kohaselt 

eelarvestrateegias andma ülevaate ka kohaliku omavalitsuse üksuse ja temast sõltuvate üksuste
1
 

                                                 
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. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/425062013041
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3002&aktid=133728&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://www.riigiteataja.ee/akt/103022011006?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/103022011006?leiaKehtiv
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majandusolukorrast, sh avaldama arvnäitajad, mis on vajalikud põhitegevuse tulemi ja 

netovõlakoormuse määra arvutamiseks. Samuti kohaliku omavalitsuse üksuse ja kohaliku 

omavalitsuse üksuse arvestusüksuse
2
 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 informatsiooni. 

Käesolevas eelarvestrateegias on täidetud kõik riigi ja linna õigusaktidest tulenevad sisunõuded. 

Linna majandusliku olukorra analüüs 

Rahvastik 

Tallinna linn on Eesti suurim omavalitsusüksus, kus rahvastikuregistri andmeil elas 2016. aasta 

alguse seisuga 439 517 inimest. Tallinnas elab 32% Eesti elanikkonnast. Viimastel aastatel on 

linlaste arv kiiresti kasvanud, eelneva kolme aastaga (2013–2015) on linna elanikkond suurenenud 

19 697 inimese võrra, sh 2015. aastal 5091 inimese võrra. 2016. aasta 1. mai seisuga oli Tallinnas 

juba 440 702 elanikku. 

Kõige enam on viimastel aastatel Tallinna elama asunud inimesi Tartust, Narvast, Kohtla-Järvelt, 

Pärnust, Sillamäelt ja Rakverest. Palju on ka välismaalt saabujaid, sh kodulinna naasnud endisi 

tallinlasi. Negatiivne elanike rändesaldo on Tallinnal lähivaldadega, eelkõige Rae, Harku, Saue, 

Kiili ja Viimsi vallaga. Välismaale siirdujatest on rahvastikuregistris oma lahkumise registreerinud 

keskmiselt 3 tuhat tallinlast aastas. 

Tabel 1 Tallinna elanike arvu muutus 2015. aastal (allikas: Eesti rahvastikuregister) 

     

 Saldo 

Tallinna elanike arv 01.01.2015 

    

434 426 

Registreeriti sünde 5 090 

 

Registreeriti surmasid 4 462 628 

Registreeris Tallinna  16 375 

 

Lahkus Tallinnast 10 802 5 573 

sh Tartu linnast 854 

 

sh Tartu linna 320 534 

Narva linnast 480 

 

Narva linna 133 347 

Kohtla-Järve linnast 390 

 

Kohtla-Järve linna 105 285 

Pärnu linnast 357 

 

Pärnu linna 207 150 

Sillamäe linnast 167 

 

Sillamäe linna  34 133 

Rakvere linnast 186 

 

Rakvere linna 63 123 

Viljandi linnast 169 

 

Viljandi linna 72 97 

Jõhvi vallast 144 

 

Jõhvi valda 52 92 

Valga linnast 123 

 

Valga linna 36 87 

Rae vallast 342 

 

Rae valda 830 -488 

Harku vallast 379 

 

Harku valda 655 -276 

Saue vallast 224 

 

Saue valda 439 -215 

Kiili vallast 108 

 

Kiili valda 302 -194 

Viimsi vallast 618 

 

Viimsi valda 765 -147 

välismaalt 1 909 

 

välismaale 2 923 -1 014 

aadressita isikud 4 139 

 

aadressita isikud 1 013 3 126 

teistest omavalitsustest 5 786 

 

    teistesse omavalitsustesse 2 853 2 933 

Registrikorrastus -1 110 

   
 

Tallinna elanike arv 01.01.2016 

    

439 517 

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 oluliselt halvenenud avalike teenuste kättesaadavus, 

                                                 
2 kohaliku omavalitsuse üksus ja temast sõltuv üksus. 
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kus kaovad töökohad ning kus ühistranspordi kasutamise võimalused on ebapiisavad. Selle 

tulemusena on linna elanikkond kasvanud eelkõige tööeas elanike arvelt vanuses 20–63 aastat, mis 

on olnud aluseks ka linna maksumaksjate arvu kasvule. 

Eeldatavalt kasvab Tallinna rahvaarv järgnevatel aastatel mõõdukas tempos, ca 1,5–2 tuhat 

elanikku aastas. Rahvastikuprognoosi kohaselt hakkab 2016. aastast vähenema Eesti tööealine 

elanikkond. Seega väheneb ka nende inimeste arv, kes Eesti sisese töörände teel asuvad elama 

pealinnaregiooni, sh Tallinna. Arvestatavat mõju Tallinna elanike arvule avaldab ka elanike ja 

eeskätt noorte väljaränne välismaale. 

Statistikaameti 2014. aasta prognoosi kohaselt Eesti rahvaarv väheneb 2020. aasta alguseks 

2016. aasta jaanuariga võrreldes üle 14 tuhande inimese. Tallinna rahvaarv samal perioodil aga 

kasvab 6–7 tuhande inimese võrra. Statistikaameti prognoosile tuginedes võib eeldada, et tööeas 

elanike arv kasvab Tallinnas ka edaspidi, kuid kasvutempo aeglustub. Kõige kiiremini kasvab aga 

majanduslikult mitteaktiivsete, sh pensionieas elanike arv ning seda vaatamata sellele, et nii 2015. 

kui 2016. aastal moodustas Tallinna ja teiste Eesti kohalike omavalitsuste positiivsest rändesaldost 

Tallinna kasuks pea 100% tööealised inimesed. Tööealine elanikkond (vanuses 20 kuni 63 aastat) 

moodustab täna linlaste koguarvust ca 61,7%, eakamaid vanuses 64 ja enam aastat on 19,9%.  

Joonis 1 Tallinna elanike arvu prognoos aastaks 2021 (aasta alguse seisuga) 

 

Joonis 2 Tallinna elanike vanuseline struktuur 2016. aasta alguses 

 

Tallinna elanike arvu kasv tähendab linnale ühelt poolt tulude kasvu, kuid samal ajal tuleb 

arvestada vajadusega pakkuda suurenenud elanikkonnale ka suuremas mahus avalikke teenuseid. 

Uute elamupiirkondade arendamisega ja elamumaa tihendamisega kaasneb ka vajadus 

ajakohastada laste päevahoidu ja koolivõrku, rajada ja rekonstrueerida spordirajatisi ja vabaaja 

veetmise kohti ning arendada teedevõrku ja ühistranspordiühendusi. Rahvastikuprognoosi kohaselt 

kasvab edaspidi eakate osakaal, mis toob kaasa suurema nõudluse ka hoolekande-, meditsiini- ja 
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muude nimetatud vanuserühmale vajalike teenuste järele. See avaldab mõistetavalt otsest mõju ka 

linna eelolevate perioodide kulutustele.  

Ettevõtluskeskkond 

Eesti sisemajanduse kogutoodangust annab Tallinn üle 51%, koos ülejäänud Harjumaa 

omavalitsustega aga üle 61%. Ühe tallinlase kohta moodustab sisemajanduse kogutoodang üle 

25 tuhande euro aastas, mis on üle 60% kõrgem Eesti keskmisest tasemest. 

2015. aastal oli äriregistrisse kantud 49,7 tuhat Tallinna aadressil registreeritud ettevõtet, mis 

moodustab 42,3% Eestis registreeritud ettevõtete arvust. Aastaga kasvas ettevõtete arv 3,4%. 

Tallinna ettevõtetest 92,9% on väikesed alla 10 töötajaga ettevõtted. Üle 250 töötajaga ettevõtteid 

oli 2015. aastal 107 ning ettevõtteid töötajate arvuga 50–249 oli 569. Eesti eraomanikest 

ettevõtjatele kuulus ettevõtetest 87,7% ja välismaalastele 12,2%, riiklikke ja kohalikele 

omavalitsustele kuuluvaid ettevõtteid oli 0,1%. 2015. aastal asutati Tallinnas 9623 ettevõtet, mis 

on üle 900 ettevõtte enam kui 2014. aastal. 

Joonis 3 Tallinna ettevõtluse valdkondlik struktuur 2015. aastal 

 
Tallinna linnas paiknevad ettevõtted on oluliseks tööandjaks pealinnaga piirnevate valdade ning 

üha enam ka paljude teiste Eesti omavalitsuste elanikele. Kümned tuhanded linna ja lähivaldade 

elanikud siirduvad igapäevaselt tööle naabervalda või -linna. Pendelrände mahud on aasta-aastalt 

kasvanud. Selle tulemusena on Tallinn üha enam põimunud lähivaldadega ning majandustegevuse 

ja tööhõive mõttes kasutatakse üha enam mõistet pealinnaregioon. See eeldab jätkuvat koostöö 

tihendamist lähivaldadega teede ja tehnovõrkude rajamisel ning hariduse ja ühistranspordi 

korraldamisel. 

Linna finantsmajanduslik hetkeseis 

Linna krediidivõimekust hindavad iga aasta reitinguagentuurid. 2016. aasta mais kinnitas 

reitinguagentuur Fitch linnale taas kõrgetasemelise krediidireitingu tasemel A stabiilse 

väljavaatega. 

Reitingu määramisel on reitinguagentuurid läbi aastate positiivsena välja toonud mitmeid 

faktoreid, millest olulisemad on linna kõrgetasemeline finantshaldus, piisavalt suur põhitegevuse 

tulem, mõõdukas otsene võlakoormus ning piisavalt kõrge likviidsus. 

Reitinguagentuurid märgivad oma raportites põhiliste ohuteguritena linnale vähest 

finantsautonoomiat ehk ebapiisavat võimekust ja vähest paindlikkust kujundada iseseisvalt oma 

tulubaasi; üksikisiku tulumaksu suurt osakaalu linna kogutuludes, mis üldise majanduskeskkonna 

halvenemisel võib oluliselt mõjutada linna sissetulekuid ning seeläbi halvendada linna suutlikkust 

pakkuda avalikke teenuseid ning teenindada linna võlakohustusi; kasvavat kaudset võlakoormust. 
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Joonis 4 Tallinna linna põhitegevuse tulud ja põhitegevuse kulud aastatel 2008–2015 (tuhat €) 

 
Nagu ülaltoodud jooniselt näha, on Tallinna põhitegevuse tulem ehk tulem enne amortisatsiooni 

olnud positiivne kõigil aastatel. Tallinna linna põhitegevuse tulem oli 2015. aastal 58 miljonit 

eurot ja kattis linna laenudega seotud kulud, s.o intressikulud koos laenude põhiosa 

tagasimaksetega (kokku 50 miljonit eurot). 

Linna arvestusüksuse põhitegevuse tulud olid 2015. aastal 681 miljonit eurot, põhitegevuse kulud 

596 miljonit eurot ning põhitegevuse tulem 85 miljonit eurot. Linna arvestusüksusesse kuulub 

käesoleva aasta alguse seisuga 277 asutust 12 354 töötajaga ning 19 linna valitseva mõju all olevat 

üksust 6311 töötajaga. Linna konsolideerimisgruppi kuuluvatest üksustest ei kuulu 

arvestusüksusesse Aktsiaselts Tallinna Soojus, Aktsiaselts Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus, 

Sihtasutus Tallinna Hambapolikliinik ja Sihtasutus Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskus. Aktsiaselts 

Tallinna Tööstuspargid kuulub arvestusüksusesse alates 2016. aastast. 

2015. aasta lõpetasid linna arvestusüksusesse kuuluvad linna konsolideerimisgrupi üksused 

järgmiste tulemustega: 

Tabel 2 Linna arvestusüksusesse kuuluvate üksuste majandusnäitajad 2015. aastal (tuhat €) 

Arvestusüksusesse kuuluv üksus Põhitegevuse 

  tulud kulud tulem 

Tallinna linn 507 674 -449 574 58 100 

Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla 88 291 -82 698 5 593 

Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla 53 271 -47 759 5 511 

Sihtasutus Tallinna Lastehaigla 24 249 -22 589 1 660 

Tallinna Munitsipaalperearstikeskuse Osaühing 1 598 -1 540 58 

Termaki Autopargi Aktsiaselts 1 237 -1 090 147 

Tallinna Linnatranspordi Aktsiaselts 63 127 -49 855 13 273 

Tallinna Linnahalli Aktsiaselts 437 -472 -34 

Sihtasutus Tallinna Lauluväljak 809 -876 -67 

Sihtasutus Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid 903 -980 -77 

Sihtasutus Tallinna Kultuurikatel 675 -699 -24 

Sihtasutus Tallinna Televisioon 3 517 -3 494 23 

Sihtasutus Õpilasmalev 453 -478 -25 

Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutus 112 -106 6 

Sihtasutus Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus 181 -177 4 

Sihtasutus Tallinna Vene Muuseum 130 -129 1 

Sihtasutus Vene Lütseum 60 -61 -1 

Ühistupanga Asutamise Sihtasutus 275 -314 -39 

Mittetulundusühing Keskkonnateenused 279 -199 80 

Sihtasutus Lutreola 74 -61 13 

Tabel on koostatud RM saldoandmike infosüsteemi andmete alusel. 
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Väliskeskkond ja sellest tulenevad riskid 

Üldine majanduskeskkond ja sellest tulenevad riskid 

2015. aastal Eesti majanduskasv aeglustus I poolaasta 1,5%-lt 0,7%-le II poolaastal ning aasta 

majanduskasvuks kujunes 1,1%, mis oli madalam kui Euroopa Liidu keskmine kasv. 

Sisemajanduse kogutoodangu kasv Eestis tugines peamiselt heale maksulaekumisele ning 

reaalpalga kasvust tingitud tarbimise kasvule. Vaatamata Eesti rahvaarvu vähenemisele ning 

sisulisele majandusseisakule suurenes nii tööhõive kui keskmine palk. Statistikaameti andmetel 

kasvas tööhõive Eestis tervikuna 16,1 tuhande inimese võrra, sh Tallinnas 9,4 tuhat inimest. 

Keskmine palk kasvas aasta arvestuses Eestis 6% ja Tallinnas 5%. Rahandusministeeriumi 

andmetel kasvasid riigieelarve tulud koos edasiantavate tuludega 2014. aastaga võrreldes 6,2%, sh 

riigieelarve maksutulud 7,3%. Eesti valitsussektori eelarve ülejääk oli 2015. aastal 0,4% ja 

võlatase 9,7% sisemajanduse kogutoodangust. 

Euroala majanduskasv peaks elavnema, kuid nõrga välisnõudluse tõttu loodetust 

tagasihoidlikumalt, 2016. aastal 1,4%, 2017. aastal 1,7% ja 2018. aastal 1,8%. Positiivset mõju 

peaksid avaldama EKP rahapoliitilised meetmed (suurem laenumaht, madalad intressimäärad jm) 

ja madalad toormehinnad, mis peaksid elavdama majandusaktiivsust, sh ka kodumajapidamiste 

tarbimist. 

Euroopa Komisjoni prognoosis käesoleva aasta mais Eesti majanduskasvuks 2016. aastal ja 

2017. aastal vastavalt 1,9% ja 2,4%. 

Rahandusministeerium alandas 2016. aasta kevadprognoosis 2016. aasta majanduse reaalkasvu 

prognoosi 2%-le. 2017. ja 2018. aastal aga prognoositakse majanduskasvu kiirenemist vastavalt 

3,0%-le ja 3,4%-le. Majanduskasvu prognoos baseerub eeldusel, et käesoleval aastal Eesti eksport 

taastub ja kiireneb järgnevatel aastatel. Sisenõudlus kasvab, kuid kasv aeglustub, sest palgakasv 

aeglustub ja inflatsioon kiireneb. Majandusarengut toetab valitsussektori poolt Euroopa Liidu 

välistoetuste suurem kasutamine ja seda eeskätt investeeringute osas. 

Tabel 3 Eesti majandusnäitajad aastatel 2015–2020 (allikas: Rahandusministeeriumi majandusprognoos 

05.04.2016) 

Eesti majandusnäitajad 2013–2018 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

SKP jooksevhindades (mld €)* 20,5 21,3 22,6 24,0 25,4 26,9 

SKP nominaalkasv (%)* 2,5 4,1 5,9 6,3 6,0 5,7 

SKP püsivhindades (mld €) 17,6 17,9 18,5 19,1 19,7 20,2 

SKP reaalkasv (%)* 1,1 2,0 3,0 3,3 3,0 2,8 

Tarbijahinnaindeks (%) -0,5 0,3 2,7 2,9 2,8 2,8 

Tööhõive (tuhat inimest) 640,9 635,2 634,8 633,2 631,8 631,7 

Tööhõive muutus (%) 2,6 -0,9 -0,1 -0,3 -0,2 0 

Tööpuuduse määr (%) 6,2 6,6 7,6 8,8 9,7 9,8 

Keskmine brutokuupalk (€) 1 065 1 117 1 170 1 234 1 305 1 376 

Keskmise brutopalga kasv (%) 6,0 4,9 4,7 5,5 5,7 5,5 

Reaalpalga muutus (%) 6,5 4,5 2,0 2,5 2,9 2,6 

Kaupade ja teenuste eksport (%) -1,1 1,6 3,8 4,5 4,8 4,7 

Eratarbimise muutus püsihindades (%) 4,8 3,4 2,5 2,8 3,2 3,0 

Valitsussektori tarbimise muutus (%) 2,1 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 

Kapitali kogumahutus põhivarasse (%) -4,5 2,4 4,4 4,7 5,0 5,0 

Jooksevkonto (% SKPst) 1,9 0,6 0,5 0,6 0,3 -0,1 

Eelarve tasakaal (% SKPst) 0,4 -0,4 -0,5 -0,3 0,6 0,8 

Arengud Eesti üldises majanduskeskkonnas peegelduvad otseselt ka Tallinna elanike tööhõives, 

palgatasemes ja siitkaudu ka linnaeelarve tuludes. Prognoositust väiksem majanduskasv piirab nii 

tööhõive kui keskmise palga kasvu. Näiteks vähendab tööhõive langus 1000 inimese võrra 

tulumaksutulu linna eelarves ligi 1,5 miljonit eurot aastas. Keskmise palga aeglasem kasv ühe 

protsendipunkti võrra vähendab tulumaksutulu üle 2,5 miljoni euro aastas. Seega on oluline, et linn 

suudaks tagada atraktiivse ja turvalise ettevõtluskeskkonna ning seeläbi soodustaks tööhõivet 

linnas. 
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Omavalitsuste rahastamissüsteem ja sellest tulenevad riskid 

Kohalike omavalitsuste eelarvelised võimalused sõltuvad riigi eelarve- ja regionaalpoliitikast. 

Eesti kohalikke omavalitsusi iseloomustab piiratud finantsautonoomia, tulubaas sõltub oluliselt 

riigi kesktasandil tehtavatest fiskaalpoliitilistest otsustustest. Tulusid saab mõjutada vaid kohalike 

maksude kehtestamisega, maamaksumäära muutmisega ja tasuliste teenuste tasumäärade 

kehtestamisega. 2015. aastal moodustasid kohalikud maksud 0,8% kohalike omavalitsuste eelarve 

kõigist sissetulekutest, maamaksu osa sissetulekutest oli 3,6% ja tulul kaupade ja teenuste müügist 

10,6%. Seega kohalikel omavalitsustel sisuliselt puuduvad võimalused oma tulubaasi 

suurendamiseks. Põhilise osa eelarve sissetulekutest (82,1%) moodustasid eraldised füüsilise isiku 

tulumaksust ning toetused riigieelarvest ja projektipõhine välisrahastus. 

Perioodil 2004–2015 kasvasid kohalike omavalitsuste põhitegevuse tulud üle 103%, kuid samal 

ajal toimunud 46% ületav inflatsioon on põhitegevuse reaaltulude kasvuks jätnud vaid 39%. 

2014. aastal ületas kohalike omavalitsusüksuste tulude maht 2008. aasta taseme, kuid reaaltulud 

jäid ka 2015. aastal madalamaks 2008. aasta tasemest. 

Joonis 5 Kohalike omavalitsusüksuste põhitegevuse tulud ja reaaltulud aastatel 2004–2015 

 

2016. aasta aprillis esitati valitsuskomisjoni ja omavalitsusliitude koostöökogule valitsuse 

nägemus omavalitsuste rahastamise osas riigi eelarvestrateegia perioodil aastatel 2017–2020. 

28. aprillil 2016 kiitis Vabariigi Valitsus esitatud eelarvestrateegia heaks. Eelarvestrateegias ei ole 

arvestatud omavalitsusliitude ettepanekuid omavalitsuste tulubaasi suurendamiseks. Riigi 

eelarvestrateegias on arvestatud, et kohalike omavalitsuste sissetulekud kasvavad aastatel 2017–

2020 3–5% aastas ning kasv toimub põhiliselt tulumaksu arvel. Prognoositakse tulumaksu 

laekumise kasvu 4,7–5,9% aastas, mis on madala majanduskasvu ning töötajate arvu vähenemise 

tingimustes väga optimistlik positsioon. Mingil määral prognoositakse ka kohalike maksude 

kasvu, kuid kuidas see saavutatakse ilma kohalike maksude seadust muutmata, strateegiast ei 

selgu. Eelarvestrateegias vaadeldaval perioodil jääb tasandusfond 2016. aasta tasemele, toetusfond 

aga väheneb seoses riigikoolide moodustamisega. Haridus-, kultuuri- ja sotsiaaltöötajate 

palgafondi kasvuks on kavandatud 2017. aastal 2%, mis on madalam kui keskmine palga 

nominaalkasv ning ka tarbijahinna kasv. 

Kohalike omavalitsuste tulude osatähtsus riigi sisemajanduse kogutoodangust aga oodatavalt 

väheneb pidevalt, langedes 2015. aasta 7,81%-lt 2020. aastaks 7,21%-le. 

Tabel 4 Kohalike omavalitsusüksuste sissetulekute prognoos riigi eelarvestrateegias 2017–2020 (mln €) 

Tululiik 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Sissetulekud kokku 1 598 1 646 1 711 1 801 1 877 1 940 

sh tulumaks 853 889 931 986 1 043 1 100 

maamaks 58 59 59 59 59 59 

tasandusfond 75 76 76 76 76 76 

muud sissetulekud 612 622 645 680 699 705 

Eelarvepositsioon 38 -38 -79 -41 -42 -43 
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Linna eelarvepoliitilised eesmärgid 
Linna eelarvepoliitilisteks eesmärkideks on: tagada linna eelarve positiivne põhitegevuse tulem 

vähemalt mahus, mis katab võlakohustuste põhiosa tagasimaksed ja intressikulu; hoida likviidsust 

tasemel, mis tagab katte vähemalt linna kahe nädala kulutustele; hoida põhitegevuse kulude kasv 

alla põhitegevuse tulude kasvu. 

KOFS § 33 lõike 2 alusel ei tohi kohaliku omavalitsuse üksuse põhitegevuse tulemi väärtus 

aruandeaasta lõpu seisuga olla väiksem kui null. 

Tallinna eelarvepoliitiline eesmärk on juba aastaid olnud hoida põhitegevuse tulem, s.o 

põhitegevuse tulude ja kulude vahe enne amortisatsiooni positiivne mahus, mis võimaldab katta 

vähemalt laenude põhiosa tagasimaksed ja intressikulu. Piisava tegevustulemi olemasolu 

kriitilisust on rõhutanud ka linnale krediidireitingut väljastavad reitinguagentuurid. KOFSi 

metoodika järgi arvestatav linna põhitegevuse tulem on kogu strateegiaga hõlmatud perioodil 

püsivalt positiivne ning katab ära ka laenude seotud kulud. Põhitegevuse tulem kasvab prognoosi 

kohaselt 2016. aastaks kavandatud 43,7 miljonilt eurolt 2020. aasta lõpuks 62,3 miljoni eurole. 

Eesmärk hoida põhitegevuse kulude kasv alla põhitegevuse tulude kasvu võimaldab linnal lisaks 

laenude teenindamise kuludele panustada senisest enam vahendeid oma investeerimistegevuseks. 

Joonis 6 Tallinna linna põhitegevuse tulem ja laenudega seotud kulud 2017–2020 (tuhat €) 

 

Vaatamata positiivsele põhitegevuse tulemile jääb eelarve tulem peale investeerimistegevust siiski 

negatiivseks. Eelarve tulemit mõjutab eelkõige strateegia perioodiks kavandatav põhivara soetuste 

maht ehk linna investeeringute vajadus. Negatiivne tulem iseloomustab asjaolu, et linnal ei ole 

piisavalt omavahendeid investeerimisvajaduse katmiseks, mistõttu nähakse ka eeloleval perioodil 

investeerimistegevuseks vajalike kulutuste katteks ette võõrvahendite kaasamist mahus 25–

30 miljonit eurot aastas. 

Võõrvahendite kasutamisel on eesmärgiks hoida võlakoormus mõõdukal tasemel. KOFS seab 

võlakohustuste võtmise piirangud nii omavalitsusüksusele kui ka temast sõltuvatele üksustele. 

Netovõlakoormuse arvestuse aluseks on bilansiliste kohustuste
[1]

 ja likviidsete varade
[2]

 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 protsenti vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest, võib netovõlakoormus ulatuda kuni 

60 protsendini vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest. 

Linna võlakohustustest suurima osa moodustavad investeeringute katteks võetud pikaajalised 

laenud ja emiteeritud võlakirjad. 

Linna netovõlakoormus (linn ilma arvestusüksusesse kuuluvate üksusteta) oli 2015. aasta lõpu 

seisuga 201 miljonit eurot. 2020. aastaks kasvab linna netovõlakoormus tulenevalt prognoositavast 

                                                 
[1] Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus § 34 lg 2 
[2] Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus § 36 lg 1-2 
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finantseerimisvajadusest 258 miljoni euroni. Netovõlakoormuse määr oli 2015. aasta lõpu seisuga 

39,4% ning see tõuseb strateegiaga hõlmatud perioodi lõpuks eeldatavalt 43,2%-ni.  

Tabel 5 Linna põhitegevuse tulem ja netovõlakoormus aastatel 2015–2020 (KOFSi-järgne, tuhat €) 

Netovõlakoormus 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Põhitegevuse tulud (+) 509 599 525 188 546 268 564 332 581 282 597 355 

Maksutulud 357 353 371 315 387 350 403 230 419 430 436 230 

Tulud kaupade ja teenuste müügist 66 554 63 074 67 142 69 108 69 750 68 639 

Saadavad toetused tegevuskuludeks 83 933 89 630 90 644 90 851 90 954 91 338 

Muud tegevustulud 1 759 1 170 1 133 1 143 1 148 1 148 

Põhitegevuse kulud (-) 451 581 481 517 494 755 508 440 521 912 535 010 

Antavad toetused tegevuskuludeks 91 041 90 186 91 500 92 000 92 500 93 000 

Muud tegevuskulud 360 540 383 355 392 038 404 472 416 944 429 043 

Reservid 

 

7 977 11 217 11 967 12 467 12 967 

PÕHITEGEVUSE TULEM 58 018 43 671 51 513 55 893 59 371 62 345 

Investeerimistegevus -27 521 -69 269 -70 192 -57 434 -68 918 -66 809 

Põhivara müük (+) 5 719 3 226 2 447 24 540 3 139 3 444 

Põhivara soetus (-) 31 956 81 771 104 959 67 190 72 364 75 750 

Saadav sihtfinantseerimine (+) 2 483 22 034 38 295 5 146 5 146 8 321 

Antav sihtfinantseerimine (-) 8 040 7 044 4 350 17 870 2 839 824 

Aktsiakapitali suurendamine (-) 800      

Aktsiakapitali vähendamine (+) 1 600      

Sissemakse aktsia- ja osakapitali (-) 

 

5 260     

Finantstulud (+) 8 562 9 096 8 350 8 350 8 350 8 350 

Finantskulud (-) 5 889 9 550 9 975 10 410 10 350 10 350 

EELARVE TULEM 30 497 -25 598 -18 679 -1 542 -9 547 -4 464 

Finantseerimistegevus -44 517 11 388 18 784 5 160 5 105 4 544 

Kohustuste võtmine (+) 

 

20 000 30 000 25 000 25 000 25 000 

Kohustuste tasumine (-) -44 517 -8 612 -11 216 -19 840 -19 895 -20 456 

Likviidsete varade muutus -22 048 -11 307 104 3 618 -4 441 80 

Likviidsete varade jääk 52 853 41 546 41 650 45 269 40 827 40 827 

Nõuete ja kohustuste saldode muutus -7 228 2 903     

Võlakohustused aasta lõpuks 253 869 265 258 284 041 289 201 294 306 298 850 

sh laenukohustused 252 664 264 053 282 836 287 996 293 101 297 645 

Netovõlakoormus 201 017 223 712 242 391 243 932 253 479 258 023 

Netovõlakoormus % 39,4 42,6 44,4 43,2 43,6 43,2 

Tallinna linna poolt võetud laenud ja emiteeritud võlakirjad on tähtajaga 10 kuni 20 aastat. Ujuva 

intressiga võlakohustuste intressibaasiks on 3- ja 6-kuu Euribor, millele lisanduvad lepingus 

sätestatud riskimarginaalid. Fikseeritud intressimääraga on linnal emiteeritud üks võlakiri 

tähtajaga 20 aastat. 

Soodsa pikaajalise võõrkapitali tagamiseks sõlmis linn 2012. aastal laenulepingu Euroopa 

Investeerimispangaga mahus kuni 66,8 miljonit eurot, millest viimane osa summas 21,8 miljonit 

eurot võeti välja 2014. aasta lõpus. 2015. aastal linn tulenevalt heast likviidsusest eelarves 

planeeritud võõrvahendeid ei kaasanud. 

Tallinna linnal on kavas eelarvestrateegiaga hõlmataval perioodil võõrkapitali kaasamisel lähtuda 

järgmistest põhimõtetest: 

• võõrkapitali kaasatakse üksnes investeerimisprojektide finantseerimise tagamiseks; 

• uusi kontsessioonikokkuleppeid ja kapitalirendilepinguid ei sõlmita; 

• võimalusel kaasatakse soodsat pikaajalist kapitali selleks ettenähtud institutsioonidelt (Euroopa 

Investeerimispank, Põhjamaade Investeerimispank jt); 

• laenuportfelli kaalutud keskmine eluiga hoitakse vahemikus 9–15 aastat, et tagada piisav 

laenuteenindamise võime; 

• vajadusel refinantseeritakse olemasolevaid võlakohustusi, et tagada laenumaksete stabiilsus ja 

võlakohustuste teenindamise kulude kokkuhoid; 

• intressiriski maandamiseks fikseeritakse vajadusel intressid kuni 50% ulatuses linna 

laenuportfellist. 
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Lisaks linnale omavad laenukohustusi ka linna sõltuvad üksused, sh Aktsiaselts Lääne-Tallinna 

Keskhaigla, Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla, Sihtasutus Tallinna Lastehaigla ja Tallinna 

Linnatranspordi Aktsiaselts. Eelarvestrateegias käsitletaval perioodil on investeerimistegevuse 

katteks võõrvahendeid kavandanud kasutada (sh nii laenu kui kapitalirenti) Aktsiaselts Lääne-

Tallinna Keskhaigla, Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla, Sihtasutus Tallinna Lastehaigla ja 

Tallinna Linnatranspordi Aktsiaselts. 

Linna arvestusüksuse netovõlakoormus oli 2015. aasta lõpu seisuga 263 miljonit eurot ning see 

kasvab prognoositavalt 2020. aasta lõpuks 338 miljoni euroni. Netovõlakoormuse määr oli 

2015. aasta lõpu seisuga 38,7%  ning see tõuseb strateegiaga hõlmatud perioodi lõpuks 41,8%ni. 

Suurem on laenukoormus Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsil ning see kasvab ka edaspidi 

põhiliselt seoses uute ühistranspordivahendite soetamisega ja muu infrastruktuuri renoveerimisega. 

Tabel 6 Linna arvestusüksuse põhitegevuse tulem ja netovõlakoormus aastatel 2015–2020 (KOFSi-järgne, 

tuhat €) 

Netovõlakoormus 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Põhitegevuse tulud kokku (+) 681 063 704 271 733 456 760 645 785 014 808 789 

Põhitegevuse kulud kokku (+) 595 891 642 748 660 384 680 974 700 250 720 130 

Põhitegevustulem 85 172 61 523 73 072 79 671 84 764 88 659 

Investeerimistegevus kokku (+/-) -44 161 -87 261 -109 959 -84 986 -96 118 -86 490 

Eelarve tulem 41 011 -25 738 -36 887 -5 315 -11 354 2 169 

Finantseerimistegevus (-/+) -35 011 5 607 29 815 3 728 -1 309 -5 897 

Nõuete ja kohustuste saldo muutus -20 670 2 886     

Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - 

vähenemine) 

-14 671 -17 245 -7 072 -1 587 -12 663 -3 729 

Likviidsete varade suunamata jääk aasta 

lõpuks 

70 836 53 592 46 520 44 933 32 270 28 541 

Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga 334 357 339 965 369 780 373 508 372 199 366 302 

Netovõlakoormus (eurodes) 263 521 286 373 323 260 328 575 339 929 337 760 

Netovõlakoormus (%) 38,7 40,7 44,1 43,2 43,3 41,8 

Joonis 7 Linna ja linna arvestusüksuse võlakoormus (tuhat €) ning netovõlakoormus (%) aastatel 2017–2020 

 

Linna likviidsuse juhtimisel on eesmärgiks seatud vajalikul tasemel likviidsuspuhvri olemasolu, 

mis tagaks katte vähemalt linna asutuste planeeritud kahe nädala kulutustele. Sellest eesmärgist 

lähtuvalt on kavandatud ka linna kulutused ja likviidsete varade muutus strateegiaga hõlmatud 

perioodil. Lühiajalise ehk aastasisese likviidsuse juhtimisel kaasab linn vajadusel lühiajalist 

krediiti, kuid seda vaid tingimusel, et see tagastatakse täies ulatuses vastava eelarveaasta lõpuks. 

Viimastel aastatel ei ole linn jooksvalt kulutuste rahastamiseks lühiajalist krediiti vajanud ega 

kasutanud. Eelarvestrateegias käsitletaval perioodil jääb linna likviidsete varade jääk üle 

40 miljoni euro. 
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Joonis 8 Linna rahaliste vahendite jääk aasta lõpuks perioodil 2017–2020 (tuhat €) 

 

Prognoosid aastateks 2017–2020 

Linna tulud 

Eelarvestrateegias käsitletava perioodi tulude planeerimisel on lähtutud Rahandusministeeriumi, 

Eesti Panga ja teiste finantsinstitutsioonide poolt koostatud majandusprognoosidest, riigi 

eelarvestrateegias aastateks 2017–2020 sätestatud lähtekohtadest ning Euroopa Liidu 2014–2020 

eelarveperioodil kavandatud struktuuritoetustest Eestile. 

Tabel 7 Linnaeelarve tulud 2015–2020 (tuhat €) 

Tululiik 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Maksutulud kokku 357 353 371 315 387 350 403 230 419 430 436 230 

Riiklikud maksud 346 651 360 100 376 300 392 180 408 380 425 180 

sh üksikisiku tulumaks 318 660 332 300 349 500 366 000 382 200 399 000 

maamaks 27 992 27 800 26 800 26 180 26 180 26 180 

Kohalikud maksud 10 702 11 215 11 050 11 050 11 050 11 050 

Lõivud 632 559 541 539 509 502 

Kaupade ja teenuste müük 65 922 62 515 66 601 68 569 69 241 68 137 

Muud tulud 1 511 1 021 966 976 981 981 

Kasum vara müügist 4 478 1 722 1 661 17 339 2 616 3 121 

sh vara müük 5 735 3 236 2 457 24 550 3 149 3 454 

müüdava vara jääkväärtus -1 254 -1 505 -786 -7 201 -523 -323 

vara müügi kulud -3 -10 -10 -10 -10 -10 

Muud tulud varalt 235 148 167 167 167 167 

Finantstulu 66 50 50 50 50 50 

Dividendid 8 496 9 046 8 300 8 300 8 300 8 300 

Tulud kokku (va toetused) 438 693 446 375 465 636 499 170 501 294 517 488 

Toetused 86 416 111 664 128 939 95 997 96 100 99 659 

sh riigilt jm institutsioonidelt 84 420 89 892 91 882 90 782 91 282 91 682 

välisrahastus 1 830 21 305 34 585 5 215 4 818 7 977 

muud toetused 165 467 2 472    

Eelarve tulud kokku 525 108 558 039 594 575 595 167 597 395 617 147 

Linna tuludest moodustavad suurima osa maksutulud, nende osatähtsus aastatel 2017–2020 on 

vahemikus 65–71%. Riiklike maksude osatähtsus linnaeelarve tuludest on 63–69%, sh üksikisiku 

tulumaksul 59–65%. Kohalike maksude osatähtsus on vaid 1,8–1,9%. Riigieelarvelised toetused 

moodustavad 14,9–15,5% ja välisrahastus 0,8–5,8% ning tulu kaupade ja teenuste müügist 11,1–

11,6%.  
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Joonis 9 Linna tulude struktuur 2017. aastal 

 

Tululiikide osatähtsuse kõikumine tuleneb peamiselt välisrahastusest, mis on kavandatu kohaselt 

märkimisväärselt kõrgem aastatel 2016–2017 ning üksikutest suurematest linnavara 

müügitehingutest. 

Joonis 10 Linna tulud 2015–2020 (tuhat €) 

 

Tulumaks 

Tulumaks on linnaeelarve kõige olulisem tululiik ning järgnevate aastate tulud kasvavadki 

eelkõige tulumaksutulu arvelt. 

Tulumaksutulu sõltub eelkõige: tulu saavate inimeste arvust; sissetulekute suurusest; tulumaksu 

eraldamise määrast kohalikele omavalitsusüksustele. 

Tulu saavate inimeste arv sõltub linna elanike arvust, elanikkonna vanuselisest struktuurist ja 

tööhõivest. 
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Joonis 11 Tallinna elanikkonna sotsiaalne struktuur 2015. aastal 

 
* muude all käsitletakse ajutiselt välismaal viibivaid isikuid (registreeritud rahvastikuregistris Tallinna aadressil), tööturul 

mitteaktiivseid isikuid jne. 

Tulumaksu maksjaid oli Tallinna elanike koguarvust ca 45%. 2015. aastal oli maksustatav tulu ühe 

tulu saaja kohta 13 439 eurot aastas ning Tallinna linna eelarvesse kantud tulumaks ühe tulu saaja 

kohta 1582 eurot aastas. 

Perioodil 2008–2015 kasvas Tallinna rahvastikuregistri järgne rahvaarv 33 tuhande inimese võrra 

ehk 8,2%. Samal ajal tulu saajate keskmine arv kasvas vaid 2,9 tuhande inimese võrra ehk 1,5%. 

2008. aasta tulu saajate arv ületati Tallinnas alles 2015. aastal. 2008. aastal oli Tallinnas 

deklareeritud tulu saajaid 49,2% rahvastikust, kuid 2010. aastal langes see näitaja 42,8%-le. 

Prognoosi kohaselt tõuseb tulu saajate arv 2016. aastal 46%-le rahvastikust. 

Eelolevatel aastatel tulu saajate arvu kasv Tallinnas aeglustub. Prognoosi aluseks on 

Rahandusministeeriumi ja Eesti Panga analüüsid, mille põhjal tööeas inimeste arv Eestis tervikuna 

järgnevatel aastatel väheneb. Võrreldes enamuse teiste kohalike omavalitsustega on Tallinn siiski 

eelisolukorras, sest paljud tööealised inimesed siirduvad töökohaotsinguil jätkuvalt Tallinna ja 

linna lähivaldadesse.  

Joonis 12 Tallinna elanike ja tulu saajate arv 2014–2020 

 

Eelarvestrateegias käsitletaval perioodil on tulumaksu prognoosi koostamisel lähtutud järgmistest 

eeldusest: 

 Maksu- ja Tolliametis tulu deklareerivate inimeste aasta keskmine arv on ca 205–210 tuhat 

inimest; 

 keskmine palk ja muud deklareeritavad tulud kasvavad ca 4–5% aastas; 

 kohalikele omavalitsusüksustele eraldatava tulumaksu eraldamise määr on 11,6% 

maksustatavast tulust. 
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Väljakutsed tulumaksu tulu kasvatamiseks eelolevatel aastatel on: Eestist lahkumist kaaluvatele 

inimestele töö ja elutingimuste pakkumine pigem Tallinna linnas, sest iga töötav elanik suurendab 

linnaeelarve tulu üle 1500 eurot aastas; ning tööhõive suurendamine ja suuremat lisandväärtust 

loovate töökohtade loomise toetamine. Keskmise palga kasv ühe protsendipunkti võrra suurendab 

linnaeelarve tulu enam kui 2,5 miljonit eurot aastas. 

Maamaks 

Maamaksutulu moodustab linnaeelarve tuludest 4,2–4,5%. 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 aastas. Nimetatud maksumäär jääb kehtima kogu eelarvestrateegias 

käsitletaval perioodil. 

Maamaksu tulu mõjutab eelarvestrateegias käsitletaval perioodil maareformi lõpuleviimine, mille 

tulemusena reformimata riigimaa pindala pidevalt väheneb. Reformimata riigimaa muutumisel 

munitsipaalmaaks jääb sellelt saamata maamaks, mida senini tasus maa omanikuna riik. Selle tõttu 

väheneks maamaksu tulu üle 1 miljoni euro. 

Maamaksu tulu vähendaks ka ettepaneku elluviimine, mille kohaselt rakendatakse  

maamaksuvabastust ühisomandis ja liitsihtotstarbega maa omanikele, lähtudes võrdse kohtlemise 

printsiibist. Nimetatud maksuvabastuse rakendamine tooks kaasa maamaksutulu vähenemise 

aastas kuni 1 miljonit eurot. 

Maamaksu tulu väheneb ka juhul, kui muudetakse veeseadust, muutes maksuvabadeks maadeks 

veekogu kalda või ranna veekaitsevööndi maad; veehaarde sanitaarkaitseala ja joogiveehaarde 

toiteala maad ning puurkaevu, puuraugu ja salvkaevu hooldusala maad. Kavandatud muudatused 

vähendaksid Tallinnas maamaksu tulu hinnanguliselt 1 miljonit eurot aastas. 

Maamaksu tulu mõjutab samuti kavandatav muudatus minna üle maa korraliselt hindamiselt maa 

reaalajas hindamisele, mille tulemusena maa maksustamishind kujuneks igapäevaselt vabal turul 

tehtud tehingute alusel. 

Käesolevas eelarvestrateegias maamaksutulu planeerimisel on arvestatud reformimata riigimaa 

munitsipaliseerimisest tulenevat maksutulu vähenemist. 

Kohalikud maksud 

Kohalikud maksud moodustavad linna tuludest vaid 1,8–1,9% ning nende osatähtsus aastatega 

väheneb, andes linnaeelarvesse tulusid igal strateegiaperioodi aastal ca 11 miljonit eurot. 

Tallinnas rakendatakse kohalike maksude seaduse alusel järgmisi kohalikke makse: reklaamimaks; 

teede ja tänavate sulgemise maks; parkimistasu. 

Reklaamimaks moodustab 0,6%, teede ja tänavate sulgemise maks 0,1–0,2% ning parkimistasu 

1,1% linnaeelarve tuludest. Alates 1. jaanuarist 2017 tõuseb reklaamimaksu määr 0,45 eurolt 

0,55 eurole kalendripäevas ühe reklaamipinna ruutmeetri kohta. Muude kohalike maksude osas 

muudatusi ei ole ette nähtud. 

Kohalike maksude laiem rakendatus eeldab riigipoolset kohalike maksude seaduse muutmist, 

täiendamist ja kaasajastamist. 

Kaupade ja teenuste müük 

Linna majandustegevusest ehk kaupade ja teenuste müügist teenitav tulu jääb strateegiaga 

hõlmataval perioodil püsima tasemele 67–69 miljonit eurot aastas, mis moodustab linnaeelarve 

tuludest 11–11,6%. Kuigi absoluutsummades on kavandatud mõningast tõusutrendi, nimetatud 

tulude osatähtsus linna tuludes siiski langeb. 

Suuremad tululiigid on tulu haridusalasest tegevusest (ca 42%), tulu äri- ja eluruumide rendist 

(14–15%), tulu spordi- ja puhkealasest tegevusest (8%) ning elamu- ja kommunaaltegevuse tulud 

(7%). Haridusasutuste suuremad tululiigid on koolieelsete lasteasutuste koha- ja toitlustustasu, tasu 
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teistelt omavalitsustel nende laste kulude katteks linna koolides, koolieelsetes lasteasutustes ja 

huvikoolides, tasu ruumide kasutusse andmise eest üritusteks jms. Lasteaia kohatasu on seotud 

alampalga määra tõusuga ning toitlustustasu toiduainete hinnatõusuga. Äri- ja eluruumide 

renditulu mõjutab enim linnavara müük, samas on tasu seotud tarbijahinnaindeksiga, mis on 

mõnevõrra kompenseerinud müügiga seotud tulu vähenemist. 

Väljakutsed kaupade ja teenuste müügist teenitava tulu suurendamiseks on: tarbijatele 

nõudluspõhine tasuliste teenuste pakkumine ja hinnastamine; linna antavate soodustuste 

põhjendatuse ja vajalikkuse hindamine ning soodustuste saajate sihtrühmade ühene määratlemine. 

Saadavad toetused 

Toetused riigilt ja muudelt institutsioonidelt 

Käesolevas eelarvestrateegias on prognoositud riigilt ja muudelt institutsioonidelt saadavate 

toetuste mahu kasvuks ca 0,5% aastas. Toetuste osatähtsus linnaeelarve tuludest on ca 15%. 

Riigieelarvelistest toetustest enamuse moodustavad eraldised tegevuskuludeks: 

 toetusfondist hariduskuludeks, toimetulekutoetusteks, sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamiseks, 

vajaduspõhiseks peretoetuseks, kohalike teede teehoiuks jne; 

 halduslepingute alusel perekonnaseisu- ja rahvastikuregistritoimingute teostamiseks, lastekodu 

asenduskodu teenuse osutamiseks, proteeside ja ortopeediliste abivahendite soetamiseks, 

tervishoiualaste riiklike kohustuste täitmiseks jne; 

 riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu alusel Tallinna Linnateatrile tegevuskuludeks; 

 investeerimistegevuseks üksikotsuste alusel. 

Toetusfondist saab linn vahendeid kokku ca 74 miljonit eurot, sellest haridustöötajate töötasudeks 

59,3 miljonit eurot, koolilõuna toiduainete kuludeks 5,5 miljonit eurot, kohalike teede 

korrashoiuks 3,4 miljonit eurot, toimetulekutoetuste maksmiseks 3,2 miljonit eurot jne. 

Toetusfondi vahendid kasvavad eelarvestrateegia perioodil põhiliselt haridustöötajate tööjõukulude 

kavandatud kasvu arvelt. 

Muudelt institutsioonidelt saadavate toetuste hulka arvatakse erasektorilt jt saadavad toetused 

projektide elluviimiseks. Enamus nimetatud vahenditest saadakse tee-ehitusprojektide 

(juurdepääsuteed, ühendusteed jm) kaasfinantseerijatelt. Suurim toetus saadakse Aktsiaseltsilt 

Tallinna Sadam Reidi tee ehitamiseks, kuna nimetatud tee tagab Vanasadamast kõige otsema 

väljapääsu riigimaanteedele. 

Kuigi linnaeelarve tuludest moodustavad riigieelarvelised toetused arvestatava osa, on linn ise 

oluline riigieelarvesse maksude tasuja. 2015. aastal maksis linn (ilma tütarettevõteteta) 

riigieelarvesse sotsiaalmaksu 48,2 miljonit eurot, käibemaksu 24,3 miljonit eurot, 

töötuskindlustusmakseid 1,2 miljonit eurot jne. Tallinna Linnatranspordi Aktsiaselts maksab 

ostetavalt kütuselt aktsiisi enam kui Tallinna linn saab riigieelarvest teehoiu vahendeid.  

Välisrahastus 

Käesolevas eelarvestrateegias on kavandatud välisrahastuse mahuks 5–35 miljonit eurot aastas, 

seejuures on toetuste maht suurim aastatel 2016–2017. 

Majandus- ja taristuministri 3. oktoobri 2014 määrusega nr 85 „Transpordi infrastruktuuri 

arendamine perioodil 2014–2020” on arvatud investeeringute kavva Tallinnast Haabersti ristmiku 

rekonstrueerimine, Reidi tee ehitus, Gonsiori tänava rekonstrueerimine, Rail Baltica terminali 

lennujaamaga ühendamine ning vanasadama ja kesklinna vahelise liikluskeskkonna arendamine 

maksimaalse võimaliku toetusega kokku 72,1 miljonit eurot. Lisaks taotletakse välisrahastust ka 

trammiteede rekonstrueerimiseks Kopli suunal. 

Linnapiirkondade jätkusuutliku arengu meetme raames on siseministri 3. märtsi 2015 määrusega 

nr 9 kinnitatud „Toetuse andmise tingimused meetmes „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng””. 

Toetuse andmise eeltingimuseks on linnapiirkonna strateegia olemasolu perioodiks 2014–2020. 

Meetme tegevuste eesmärgiks on aastaks 2020 tagada kogukondade juhitud arengu raames, 

koostöös teiste omavalitsustega, kõigile Tallinna linnapiirkonna elanikele lasteaia- ja 

lapsehoiuvõimalused ja suurendada säästlike liikumisviiside kasutajate osakaalu. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/107102014016
https://www.riigiteataja.ee/akt/107102014016
https://www.riigiteataja.ee/akt/106032015030


 

 

16 

Tallinna Linnavolikogu 19. veebruari 2015 määrusega nr 4 on vastu võetud „Tallinna 

linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia” ning selle alusel on koostatud tegevuskava. 

Strateegia valmis koostöös lähivaldadega. Tegevuskavas fokusseeritakse tegevused prioriteetsest 

suunast „Jätkusuutlik linnapiirkondade areng” rahastavatele valdkondadele nagu erinevaid 

liikumisviise lõimiv ning inim- ja keskkonnasõbralik linnaruum; ja kodulähedaste lasteaia- ja 

lapsehoiuvõimaluste tagamine linnapiirkonna elanikele. 

Kergliiklusteede võrgustiku ehitamise kava objektid on üksikasjalikumalt esitatud 

eelarvestrateegia investeerimistegevuse peatükis. 

Välisraha toel on Tallinna linnal kavas rekonstrueerida lasteaedadeks hooned aadressil L. Koidula 

tn 23, Järveotsa tee 33 ja Pihlaka tn 10. Linnapiirkondade jätkusuutliku arengu meetme 

projektidega alustatakse käesoleval aastal.  

Samuti on rahuldatud taotlus „Loomaaia liigikaitse labori naaritsaaedikute kompleksi ehitus ja 

DNA labori sisustus”. 

Perioodi 2014‒2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestas sotsiaalkindlustusminister 14. 

septembri 2015 määruse nr 42 „Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine”, mille eesmärgiks on 

tagada psüühilise erivajadusega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused. 

Seoses avanenud taotlusvooruga kavandab linn taotleda investeeringutoetust Vaimse Tervise 

Keskuse hoone ehitamiseks. Lisaks soovib Päevakeskus Käo taotleda toetust hoone 

rekonstrueerimiseks, et pakkuda rohkematele erivajadustega noortele kogukonnapõhist teenust. 

31. märtsil 2016 esitas Tallinna Linnavaraamet taotluse vooru „Uuenduslikud 

Linnaarengumeetmed”, millega taotletakse rahastust projektile „Mudeli kujundamine 

ligi nullenergiamaja renoveerimiseks Paljassaare 37 sotsiaalmaja näitel”, taotletud on 

välisrahastust summas 4,4 miljonit eurot. 

Lisaks eelnimetatud projektidele taotleb linn vastavalt avanevatele võimalustele välisrahastust ka 

järgnevatele teemadele: tark liikuvus (nt piiriülene m-parkimine, liikuvuse uuringud, 

säästlikumate liikumisviiside eelistamisele suunatud tegevused, iseseisvalt sõitva ühistranspordi 

piloteerimine, tegevused Tallinna paremaks ühistranspordi ja liikuvuse modelleerimiseks jm), 

energiatõhusus (nt ligi nullenergiahooned, elanike teadlikkuse tõstmine, energia teedekaardi 

koostamine ja rakendamine jm), erinevate IT-lahenduste arendamine (nt avalike teenuste 

arendamiseks läbiviidavad eelanalüüsid), haridus- ja noorsootöö (nt parimate praktikate ja 

kogemuste omandamine rahvusvahelisel tasemel ning rakendamine Tallinna lasteaedades, 

noortekeskustes ja koolides), sotsiaal- ja tervishoid (nt isikliku abistaja, tugiisiku ja 

transporditeenuse pakkumine puuetega inimestele), keskkonnakaitse jne. Eesmärgiks on 

võimalikult palju kasutada nn targa linna rahastamisvõimalusi. 

Tallinna linn taotleb välisrahastust ka territoriaalse koostöö programmidest, Horisont 2020 

programmist jm väiksematest programmidest. Linn on üha paremaks partneriks nii 

teadusasutustele kui ka erasektorile, arendades koostöös keerulisemaid ja mahukamaid 

välisprojekte. 

Tegevuskulud 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel on Tallinna linnal kui kohalikul 

omavalitsusüksusel ülesanne korraldada linnas: sotsiaalteenuseid, -toetusi ja muud sotsiaalabi; 

eakate hoolekannet; noorsootööd; elamu- ja kommunaalmajandust; veevarustust ja kanalisatsiooni;  

heakorda; 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 riigiorganite või 

kellegi teise pädevusse. 

Tallinna linna tegevuskuludest moodustavad: 

 75% kulud seadusest tulenevate avalike omavalitsuslike ülesannete täitmiseks; 

https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3002&aktid=130374&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3002&aktid=130374&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://www.riigiteataja.ee/akt/dyn=115092015022&id=130062015053!pr15lg2
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 25% 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 

täitmisega, asutuste ülalpidamise ja linnale kuuluvate ruumide majandamisega, moodustavad 

kõikidest tegevuskuludest kulud, mille suurust ja jaotust on linna juhtkonnal võimalik jooksval 

eelarveaastal operatiivselt mõjutada kõigest ca 5%. 

Joonis 13 Kulude jaotus õigusliku aluse järgi 

 

Strateegiaperioodi kulude planeerimisel on lähtutud järgmistest põhimõtetest: 

 tegevuskulude kasvutempo peab üldjuhul olema väiksem tegevustulude (tulud ilma toetusteta) 

kasvutempost; 

 tagatud peab olema avalike teenuste osutamine õigusaktides sätestatud ulatuses ja tasemel. 

Joonis 14 Tegevuskulud 2015–2020 (tuhat €) 

 

Strateegias käsitletaval perioodil on tegevuskulude kasvuks kavandatud kuni 2,8% aastas, mis on 

madalam kui põhitegevuse tulude kasv neil aastatel. 

Tallinna linnaeelarve tegevuskuludest moodustavad suurema osa haridusvaldkonna kulud 31%, 

linnatranspordi kulud 17% ja sotsiaalhoolekande valdkonna kulud 9%. 

Joonis 15 Tallinna linna tegevuskulude valdkondlik jaotus 
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Tabel 8 Tallinna linna tegevuskulud aastatel 2015–2020 (tuhat €) 

Tegevuskulud 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Valdkond 

      Linna juhtimine 2 061 2 288 2 324 2 395 2 481 2 574 

Linna tugiteenused 31 404 34 487 36 991 38 170 39 368 40 590 

Haridus 114 283 125 870 130 119 134 015 138 017 141 476 

Kultuur 23 681 25 295 25 195 26 147 26 702 27 339 

Sport ja vaba aeg 13 701 14 564 14 942 15 397 15 820 16 141 

Noorsootöö 1 505 1 763 1 647 1 698 1 751 1 800 

Sotsiaalhoolekanne 33 195 34 524 35 124 36 228 37 403 38 613 

Tervishoid 1 719 2 059 2 040 2 103 2 171 2 238 

Linnamajandus 18 211 19 049 19 446 20 267 20 795 21 255 

Muu majandus 200 300 303 312 323 335 

Ettevõtluskeskkond 3 825 4 081 4 169 4 296 4 436 4 572 

Linnatransport 66 470 69 902 70 699 72 771 75 296 78 050 

Teed ja tänavad 28 447 28 386 28 233 29 093 30 124 31 225 

Heakord 8 389 10 427 11 525 11 875 12 126 12 212 

Tehnovõrgud 4 944 5 241 5 231 5 390 5 584 5 793 

Muud kommunaalkulud 1 390 1 637 1 669 1 736 1 782 1 848 

Keskkonnakaitse 1 459 1 416 1 393 1 394 1 378 1 427 

Linnaplaneerimine 3 094 3 482 3 525 3 654 3 672 3 804 

Avalik kord 3 339 3 366 3 398 3 502 3 627 3 763 

Valdkonnad kokku 361 314 388 137 397 975 410 444 422 856 435 055 

Finantskulud 1 598 5 315 5 500 6 000 6 000 6 000 

Reservfondid 2 615 7 977 8 217 8 467 8 467 8 467 

Palga korrektsiooni reserv   3 000 3 500 4 000 4 500 

Tegevuskulud, v.a riigieelarve ja 

muude eraldiste arvelt 

365 527 401 429 414 692 428 412 441 324 454 022 

Riigi ja muude institutsioonide 

toetuste arvelt tehtavad kulud 

88 439 86 000 86 600 87 000 87 500 87 900 

Kokku kulud 453 966 487 429 501 292 515 412 528 824 541 922 

Tegevuskulude valdkondlik prognoos aastateks 2017–2020 on aluseks ametiasutuste haldusala kulude sihttasemete 

määramisele. 

Tallinna linn on oma 277 asutusega Eesti üks suuremaid organisatsioone. Strateegiaperioodiks 

nähakse ette vahendid kõigi olemasolevate struktuuriüksuste tegevuskuludeks. Uute asutuste 

moodustamist ei kavandata. Kuna iga uue asutuse ja struktuuriüksuse tegevus toob kaasa nii 

tööjõu- kui ka majandamiskulude kasvu, tuleb iga uue asutuse loomise eelselt analüüsida: nõudlust 

uue asutuse poolt pakutavate teenuste järele; asutuse tegevustulemit (omatulu-kulu); uue asutuse 

majandustegevuse mõju linna eelarvele (vajadus lisafinantseeringuks). Kuluefektiivsuse 

tagamiseks tuleb strateegiaperioodil keskenduda linna asutuste töö ja tegevusprotsesside 

tõhustamisele, teenusstandardite kujundamisele ning dubleerivate tegevuste kokkukoondamisele, 

eesmärgiga kasutada olemasolevaid ressursse säästlikumalt, otstarbekamalt ning tõhusamalt. 

Joonis 16 Linna asutuste struktuur 2016. aastal. 

 

Majandusliku sisu järgi on linna tegevuskuludest suurima osakaaluga tööjõukulud (43%) ja 

majandamiskulud (36%).  
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Joonis 17 Tegevuskulude majanduslik sisu 

 

Tööjõukulud 

Tallinna linna asutustes töötab ca 12 000 töötajat. Linna töötajatest 66% töötab haridusvaldkonnas 

(õpetajad, logopeedid, eripedagoogid jne), 12% spordi-, noorsootöö ja kultuuri- ning 11% 

tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande valdkonnas. 

Joonis 18 Linna asutuste töötajate keskmine töötasu ühes kuus aastatel 2010–2015 (eurodes) 

 

Linna palgapoliitika eesmärgiks on maksta töö väärtusel ning töötaja/teenistuja panusel põhinevat 

ja tööturul konkurentsivõimelist palka, et tagada kvalifitseeritud ja motiveeritud personali 

hoidmine ja värbamine.  

Statistikaameti andmetel oli 2015. aastal Eestis keskmine brutopalk kuus 1065 eurot, sh Tallinnas 

1208 eurot. Rahandusministeeriumi 2016. aasta kevadprognoosis eeldatakse aastatel 2017–2020 

Eestis brutopalga 4,7–5,7% nominaalkasvu aastas, mis mõjutab palgataset ka linna asutustes. 

Riigieelarvestrateegias on aastateks 2017–2020 arvestatud 2% palgafondi kasvuga konkreetsetele 

sihtgruppidele (õpetajad, kultuuritöötajad, siseturvalisuse ning sotsiaal- ja hoolekande töötajad). 

Kõigi linna asutuste töötasukulude 1% tõus tähendaks linnale lisakulu arvestuslikult üle 

1,3 miljoni euro aastas. Konkurentsivõimelise palga säilitamine linna teenistujatele ja asutuste 

töötajatele avaldab survet tööjõukulude kasvule ka strateegiaperioodil, kuid töötasu 

korrigeerimisel lähtutakse eelkõige töö väärtusest ja vastutuse ulatusest ning töötaja/teenistuja 

panusest. 

2014. aastal alustati ametiasutuste palgasüsteemi ja koosseisude korrastamisega, millega on kavas 

jätkuvalt tegeleda ka strateegiaperioodil. Järgmise sammuna tuleb ressursside optimaalsema 

kasutamise ning konkurentsivõimelise töötasustamise tagamiseks: koostada ühtne 

personalistrateegia; jätkata tööprotsesside tõhustamist linnas tervikuna; jätkata teenistuskohtade 

sisu ülevaatamisega ning sellest tulenevalt  tööjõuturul konkurentsivõimelise palgataseme 

säilitamisega; korrastada linnaorganisatsiooni, lähtudes eesmärgist vältida dubleerivate ülesannete 

täitmist ning dubleerivaid ja alakoormusega teenistuskohti linna asutustes; kujundada asutuste 

erisusi arvestav motivatsioonisüsteem.  
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Majandamiskulud  

Majandamiskulud koosnevad: kinnistute, hoonete, ruumide, rajatiste, sõidukite ja inventari 

majandamiskuludest; 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 54%). 

Strateegiaperioodi kulude kavandamisel on arvestatud olemasolevate asutuste 

majandamiskuludega ning tarbijahindade kasvuga kuni 2,8% aastas. 

Kuna paljud linna lepingulised kohustused (nt teerajatiste puhastamine, tänavavalgustus) on seotud 

tarbijahinnaindeksi muutusega, toob selle kasv kaasa ka linna poolt sõlmitud pikaajalistest 

lepingutest tulenevate kulude suurenemise. 

Antavad toetused 

Linna eelarvevahenditest antavatest toetustest on suurima osakaaluga toetus ühistranspordi 

korraldamiseks (65%) ja sotsiaaltoetused (18%). 

Joonis 19 Tallinna linna toetuste struktuur 

 

Ühistranspordi korraldamiseks antavad toetused kasvavad strateegiaperioodil ca 2 miljonit eurot 

aastas. Ühistranspordi kulud kasvavad põhiliselt uute ühissõidukite soetamiseks ja infrastruktuuri 

parendamiseks tehtavate kulutuste suurenemise ning ka palgasurve tõttu. Ühistranspordi kulusid 

suurendab ka kütuse aktsiisimäärade tõus (2016. aastal 800 tuhat eurot ja 2020 juba 2,4 miljonit 

eurot). 

Linna makstavaid sotsiaaltoetusi iseloomustab suur universaaltoetuste (nt pensionilisa, 

kooliminekutoetus, sünnitoetus) osakaal, mistõttu on kulude kavandamisel aluseks muutused 

linnaelanikkonna arvus ja struktuuris. Kuigi rahvastikuprognoosi kohaselt kasvab jätkuvalt 

65-aastaste ja vanemate osakaal, on linna pensionilisa kogusumma jäänud 2015. aasta tasemele 

ning täiendavaid vahendeid eakate toetusteks ei planeerita. Lastele ja peredele määratavate toetuste 

planeerimisel on lähtutud eeldusest, et strateegiaperioodil jäävad sihtgrupile toetusteks kokku 

planeeritud vahendid 2016. aasta tasemele. Prognooside kohaselt pidurdub esmakordselt kooli 

minevate laste arvu kasv 2017. aastal ning seega on lapse kooliminekutoetuse ja lapsehoiuteenuse 

hüvitise kasutamata jäävad vahendid võimalik suunata teiste toetuste katteks. 

Linna poolt eraldatavate toetuste kasvu ohjamiseks tuleb: kaaluda universaaltoetuste asendamist 

vajaduspõhiste sotsiaaltoetustega; analüüsida antavate toetuste ja soodustuste mõjusust ning 

sihtgruppide tegelikke vajadusi ja sellest lähtuvalt kujundada ka sihtgruppidele vajalikud 

terviklikud sotsiaalsed abimeetmed. 

Investeerimistegevus 

Nii Tallinnale kui ka teistele kohaliku omavalitsuse üksustele on nende seadusjärgsete ülesannete 

täitmiseks vajalik omada olulisel hulgal materiaalset põhivara (s.o hooned ja rajatised) nagu 

näiteks lasteaiad, koolid, teed ja tänavad, sotsiaal- ja kultuuriasutused, tänavavalgustus jm. Sellest 

tuleneb ka järjepidev investeerimisvajadus linna asutuste tegevusteks vajaliku olemasoleva taristu 
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väärtuse säilitamiseks ja parendamiseks ning ka uue taristu ehitamiseks. Arvestades, et linnale 

kuuluv põhivara on suuremalt jaolt vajalik linna ülesannete täitmiseks, ei ole võimalik põhivara 

olemit olulisel määral vähendada, mistõttu säilib ka vajadus kulutusteks põhivara väärtuse 

säilitamisse.  

Joonis 20 Tallinna linna põhivara struktuur seisuga 31.12.2016 

 

2016. aasta alguses oli linnal põhivara bilansilise maksumusega 1 065 miljonit eurot. Linna 

bilansis on 2016. aasta alguse seisuga 757 hoonet, sh 222 kooli-, lasteaia- jm haridusvaldkonna 

hoonet, 88 spordi- ja noorsootöö valdkonna hoonet, 38 sotsiaal- ja tervishoiu valdkonna hoonet, 

34 elamut 2514 eluruumiga jne. Üksikkortereid eraldi majades on 445. Erasektoriga koostöö 

raames (PPP projektid) on linn kasutusele võtnud 19 elamut 1895 korteriga. Lisaks on linnal 

6 sotsiaalmajutusüksust 494 majutuskohaga. Linna teede ja tänavate pikkus on kokku 1022 km, 

sellest linna omanduses 955 km. Kõnniteede pikkus on 953 km, sellest linna omanduses 935 km. 

Kergliiklusteid (sh sõiduteele joonituid) on 259 km. Kaldakindlustusrajatisi on kokku 5,5 km, 

lisaks 15 silda, 16 tunnelit ja 25 viadukti. Tänavavalgustuseks vajalikke õhu- ja kaabelliine on 

pikkusega 1786 km ning tänavavalgusteid 56 044 tk. 

Arvestades linna suurt põhivarade olemit, on ka linna aastane amortisatsioonikulu arvestatava 

suurusega (2016. aastal kokku 45,5 miljonit eurot). Selleks, et jätkuvalt tagada linnale vajalike 

investeeringute teostamine, kavandatakse ka eelarvestrateegiaga hõlmataval perioodil kaasata 

investeeringute rahastamiseks lisaks välisrahastusele ka võõrvahendeid mahus 25–30 miljonit 

eurot aastas.  

Eelarvestrateegia perioodil on linnal kavas kaasata investeerimistegevuse elluviimisel 

maksimaalses mahus Euroopa Liidust (EL) saadavat välisrahastust, tagades vastavate 

investeeringute linnapoolne omafinantseerimine. EL uuel eelarveperioodil 2014–2020 on linna 

peamiseks eesmärgiks olemasoleva linna asutuste taristu uuendamine ja arendamine, linna 

jätkusuutlikuks arenguks esmavajalike teede ja tänavate infrastruktuuri ehitus ning 

rekonstrueerimine, lasteaedade ehitus ja rekonstrueerimine ja kergliiklusteede rajamine. Kõige 

kõrgem on välisrahastuse osatähtsus investeerimistegevuses 2016. ja 2017. aastal, seoses Reidi tee, 

Haabersti ristmiku ja Gonsiori tänava ehitamise ja rekonstrueerimisega, mis peavad valmima 

2018. aastaks, millal Tallinn on Eesti Euroopa Liidu eesistumise kõrgetasemeliste kohtumiste 

peamiseks toimumispaigaks. 

Hooned ja 

rajatised 

58,7% 

Maa 

26,7% 

Kinnisvara-

investeeringud 

4,4% 

Osalused 

7,3% 

Masinad ja 

seadmed 

0,6% 

Muu põhivara 

2,4% 



 

 

22 

Joonis 21 Investeerimisprojektide ja antava sihtfinantseerimise maht aastatel 2015–2020 (tuhat €) 

 

Tabel 9 Linna investeerimistegevus aastatel 2015–2020 (tuhat €) 

Finantseerimisallikas 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

linnaeelarve 46 023 46 842 41 015 54 914 41 882 45 970 

laen 0 20 000 30 000 25 000 25 000 25 000 

riigieelarve 4 588 3 807 3 782 3 782 3 782 3 782 

kaasfinantseerimine 887 552 3 972    

Investeerimistegevus kokku 51 497 71 201 78 768 83 696 70 664 74 752 

välisrahastus 1 166 20 653 33 979 4 802 7 977 5 261 

Kokku 52 663 91 854 112 748 88 498 78 641 80 012 

era- ja avaliku sektori koostööprojektid 24 652 24 784 25 043 25 445 25 825 26 215 

Kõik kokku 77 315 116 638 137 790 113 943 104 466 106 228 

Strateegiaga hõlmatud perioodil panustab linn jätkuvalt olemaoleva linna infrastruktuuri 

arendamisse ja korrastamisse ning ka uusehitiste rajamisse avalike teenuste laiendamiseks ja 

kvaliteedi parendamiseks. Analüüsida tuleb olemasolevate linna asutuste ja nende filiaalide 

võrgustikku ning saavutada linnavara optimaalsem kasutus. Enam tähelepanu tuleb pöörata 

olemasolevate hoonete efektiivsemale ruumikasutusele, linnavara tõhusamale haldamisele ja 

majandamisele ning ehitiste ja rajatiste projekteerimise, ehitushangete ja omaniku järelevalve 

teostamise koordineeritusele. Selleks on kavas luua linnas ühtne kompetentsikeskus. Enne uute 

ehitiste rajamist avalike teenuste pakkumiseks tuleb teostada turuuuring koos nõudluse analüüsiga. 

Arvestada tuleb erasektori plaanidega samas valdkonnas teenuste arendamisel ning vajadusel 

tagada elanikkonnale teenuste pakkumine koostöös erasektoriga (hoonestusõiguse seadmine jms). 

Strateegiaga hõlmatud perioodil jätkub investeerimistegevus kõikides linna tegevusvaldkondades. 

Olulisemad investeeringute objektid ja projektid 

2017. aastal jätkub mitmete varasematel aastatel alustatud investeeringute elluviimine. 2017. aastal 

on kavas lõpetada 2016. aastal alustatud Haabersti ristmiku ja Gonsiori tänava rekonstrueerimine, 

Reidi tee ehitamine, trammitee rajamine lennujaamani ja Kopli suunal, kergliiklusteede rajamine 

raudtee tammil Ehitajate teest Stroomi randa ning Paldiski mnt kergliiklustee Tähetorni tänavalt 

Järvekalda teeni. 2017. aastal valmib Ülemiste järve liikumisrada. Koidula tn 23 ja Pihlaka tn 10 

asuvad hooned rekonstrueeritakse lasteaiahooneteks, valmib uus lasteaed Veerise tn 1 Kakumäel. 

2017. aasta sügiseks lõpetatakse tervikrenoveerimised Pääsküla Gümnaasiumis, kuhu on 

kavandatud täiendavad ruumid ka Nõmme Noortekeskusele. Kavas on rekonstrueerida Tallinna 

Huvikeskus Kullo seni remontimata ruumid eesmärgiga rajada ruumidesse nii huvikeskuse kui ka 

Kristiine linnaosa vajadustele vastav kuni 200-kohaline kontsertsaal ning Euroopa Liidu 

eesistumise kohtumispaigaks kavandatud Tallinna Kultuurikatla Põhja pst 27a asuva D-korpuse 

ruumid. 2017. aastal lõpetatakse rekonstrueerimistööd Punane tn 69 hoones Lasnamäe 

Huvikeskuse vajadusteks. 2017. aastal valmivad Tallinna Loomaaia polaariumi jääkarude 

ekspositsiooni rajatised, Uuslinna tn 3a asuv munitsipaalelamu, Valdeku tn 13 asuv Nõmme 
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Põlvkondade Maja, lõpetatakse rekonstrueerimistööd Kalevi Spordihallis ja Tammsaare pargis, 

viiakse ellu projekt vaba, kõrgekvaliteedilise üle õhu leviva interneti laiendamiseks vanalinna ja 

kesklinna piirkonnas ning otsitakse lahendusi Vabaduse väljaku teise etapi väljaehitamiseks jne. 

Hariduse valdkonnas jätkub koolivõrgu korrastamine ja selle raames koolihoonete 

tervikrenoveerimine. Kavandatud on ka järgnevatel aastatel jätkata vähemalt ühe kooli ja ühe 

lasteaiahoone renoveerimisega. Eelarvestrateegias käsitletaval perioodil on kavas renoveerida 

Järveotsa tee 33 asuv hoone lasteaiaks. Enam panustatakse olemasolevate lasteaiahoonete 

fassaadide soojustamisse ja remonti ning õuealade heakorrastamisse. Renoveeritakse Tallinna 

Tondi Põhikool ja Lasnamäe Põhikool. Eelarvestrateegias käsitletaval perioodil kavandatakse 

rajada Kari tn 13 krundile Kopli Noortemaja ning teostatakse ka muid haridus- ja huvihariduse 

asutuste renoveerimistöid. 

Kultuuri valdkonnas jätkub Tallinna Loomaaia arendamine ja lauluväljaku rajatiste 

rekonstrueerimine. Peale jääkarude rajatiste valmimist tuleb lõpetada paksunahaliste maja 

jõehobude osa ehitustööd. Lauluväljaku alal on vajalik peale raadiotorni rekonstrueerimistööde 

lõpetamist teha vajalikud korrastustööd eelolevateks suurüritusteks. Oluliseks ettevõtmiseks saab 

olema ka Mustamäe Kultuurikeskuse Kaja rekonstrueerimine põlvkondade majana. Jätkub 

Mustpeade Maja ja Tallinna Linnateatri hoonete renoveerimine. Parendustöid tuleb jätkata ka linna 

kultuuri- ning vaba aja keskustes, raamatukogudes ja muuseumites. Jätkatakse ka vanalinna 

atraktiivsuse tõstmiseks vajalike investeeringutega. Koostöös Eesti Evangeelse Luterliku Kirikuga 

on kavas osaleda Mustamäe kiriku ehituse korraldamises.  

2016. aasta märtsis algatas Tallinna Linnavalitsus linnahalli ja lähiala detailplaneeringu 

eesmärgiga rekonstrueerida linnahall ning naaberkruntidele rajada äri- ja ühiskondlikud hooned, 

rannapromenaad ja kergliiklusteed. Linnahalli kontserdisaali osa valmimise tähtajaks on 

kavandatud 2019. aasta. Kavas on algatatud detailplaneeringu menetlemist jätkata ja see 

kehtestada, mis võimaldaks selles piirkonnas strateegiaga hõlmatud aastatel nii ärihoonete kui ka 

linnale vajalike ühiskondlike hoonete arendamist ja ehitamist. Samuti on kavas jätkata linnaosade 

valitsuste bürooruumide ja -hoonete korrastamist. 

Spordi- ja vaba aja valdkonnas valmib eelarvestrateegias käsitletaval perioodil Sõle 

spordikompleks, rajatakse spordiväljakud M. Härma tn 14 alale. Kavas on rajada igasse 

linnaosasse tänavaspordi harrastamise võimalused noortele. Jätkuvad Kadrioru staadioni 

renoveerimistööd. Jätkatakse linna olemasolevate spordihoonete ja spordirajatiste parendamist. 

Mitmed spordi- ja vaba aja veetmise kohad on kavas rajada ka erasektorit kaasates: Mustamäele 

Akadeemia tee 30 krundile seatakse hoonestusõigus ujula ja avaliku saunaga spordi- ja 

vabaajakeskuse rajamiseks; sarnaselt rajatakse ujula ka Tondiraba jäähalli kõrvale ning Õismäe tee 

130a krundile 200-kohaline spordihostel koos pallimängude keskusega. 

Sotsiaal- ja tervishoiu valdkonnas valmib käesoleva aasta suveks uue Tallinna Haigla 

arenguvisioon koos tasuvus-teostatavusanalüüsiga, mille alusel selguvad edasised sammud uue 

haigla rajamisel, sh Narva mnt 129 detailplaneeringu algatamine ning projekteerimistööd. 

Sotsiaalhoolduse valdkonnas rajab linn Lasnamäele Pae tn 19 sotsiaalkeskuse koos 

majutusüksusega. Seoses elanikkonna vananemisega vajab ka Iru Hooldekodu laiendamist. Kavas 

on jätkata ka linna sotsiaalmajutusüksuste rajamist. Üheks võimalikuks asukohaks on Plasti tänava 

piirkond Lasnamäel. Välisrahastuse taotluse positiivse otsuse korral on ehitatakse Tallinna Vaimse 

Tervise Keskusele Pelguranna tn 31 hoone toetatud elamise kohtade loomiseks ning realiseeruks 

ka Päevakeskus Käo „Käo kodu” projekt. Lisaks jätkuvad linna sotsiaalhoolekande asutuste 

hoonete ja ruumide remonttööd.  

Lisaks eeltoodud investeeringutele on linna haiglatel veel strateegiaga hõlmatud perioodil kavas 

järgmine: 2016. aasta suvel alustab Lääne-Tallinna Keskhaigla Ehitajate tee 27 asuva Mustamäe 

polikliinikuhoone lammutustöödega, et rajada selle asemele 2017. aasta lõpuks uus ca 5500 m
2
 

suurune tänapäevane tervisekeskus, kus paikneksid perearstid, eriarstid koos diagnostiliste 

uuringute kabinettidega ning taastusraviga. Juhul kui Euroopa Liidu regionaalarengu fond toetab 

ka Kopli tervisekeskuse ehitust, alustatakse ehitustöödega 2019. aastal. Ida-Tallinna Keskhaiglal 

on kavas aastatel 2018–2019 rajada Magdaleena tervisekeskus ning renoveerida igal aastal 

olemasolevaid haiglaruume. Tallinna Lastehaiglal on kavas aastatel 2018–2019 renoveerida Ravi 

tn 27 asuv esmatasandi tervisekeskus. 



 

 

24 

Elamu- ja linnamajanduse valdkonnas jätkub ühiselamu tüüpi hoonete renoveerimine, esmalt 

renoveeritakse Sõpruse pst 5 asuv hoone ja seejärel Paljassaare tee 37 hoone. Elamurajoonides 

remonditakse majadevahelisi teid ja luuakse uusi parkimiskohti. Kavas on Tallinna Linna 

elamuehitusprogrammi raames ehitada valmis Uuslinna tn 3a elamu ning seejärel uue meetmena 

pigem soodustada koostöös Eesti Ühistupangaga linnale vajalikesse sihtrühmadesse kuuluvate 

inimeste oma kodu soetamist. See meede võimaldaks toetada kasvava linnaelanikkonna 

eluasemeprobleemide lahendamist. Nimetatud koostööprojekti elluviimiseks on eelolevatel 

aastatel kavas teha täiendavaid sissemakseid Eesti Ühistupanga kapitali. 

Heakorra valdkonnas jätkub rohelise pealinna programmi raames linna rohevõrgustiku 

arendamine, kergliiklusteede rajamine jpm. Jätkub ka linna parkide, randade ja haljasalade 

korrastamine. Rekonstrueerimistööd on kavandatud Kadrioru jt parkides jm haljasaladel. Jätkub 

Tallinna avamine merele, sh mereäärsete piirkondade väljaarendamine. Välisrahastuse toel on 

kavas rajada kergliiklustee ühendus läbi sadamaala lõigus Kalaranna tänav – Reidi tee, Viljandi 

maantee kergliiklustee Pärnu maanteest Valdeku tänavani, Filtri tee ühendus Kadrioruga ja 

ühendus Ülemiste ühisterminaliga, rekonstrueerida Vana-Kalamaja tänav jne. Kavas on käivitada 

linnapõllumajanduse projekt koostöös linnaosavalitsuste ja kogukondadega. 

Teede ja tänavate valdkonnas on kavas peale Haabersti ristmiku, Reidi tee ja Gonsiori tänava 

valmimist alustada Vanasadama ja kesklinna vahelise liikluskeskkonna arendamisega, sh nn 

Tallinna peatänava rekonstrueerimisega. Kavas on rekonstrueerida Rannamõisa tee linna piirini. 

Sõiduteede ja kõnniteede katendite uuendamist vajavad Liivalaia tn, Endla tn, Juurdeveo tn, Mardi 

tn, Räägu tn, Kuldnoka tn, Sõpruse pst, Mustamäe tee, Toompuiestee, Rannamäe tee, Vabaduse 

pst, Paldiski mnt, Peterburi tee, Vabaõhumuuseumi tee, Vabaõhukooli tee ja paljud teised 

linnasisesed ja kvartalisisesed teed ja tänavad. Tänavavõrgu korrastamisel lähtutakse „Tallinna 

ligipääsetavuse tegevuskavast 2016–2020”. Kavas on jätkata Pargi&Reisi parklate ja 

ühistranspordi peatuste arendamisega. Strateegia perioodil jätkatakse ka tänavavalgustuse 

arendamisega, sh ülekäiguradade valgustuse parendamisega. Eelarvestrateegia perioodil jätkub 

ühistranspordi arendamine ning liinivõrgu korrastamine. Tallinna Linnatranspordi Aktsiaselts 

jätkab ühistranspordivahendite uuendamist. 2016. aastal soetab aktsiaselts 25 bussi ja renoveerib 5 

trammi, 2017. aastal soetab 60 bussi ja renoveerib 9 trammi, 2018. aastal soetab 35 bussi, 

2019. aastal 30 bussi ning 2020. aastal 35 bussi. Samuti luuakse töögrupp isesõitvate autode 

kasutuselevõtu ettevalmistamiseks. 
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