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Visioon ja strateegilised sihid  

TALLINN. ROHELINE MAAILMALINN 

Tallinn on roheline maailmalinn, kus elatakse tule-

vikku vaatavalt ja pärandit väärtustavalt. Tallinn on 

Eestis üks rohepöörde eestvedajaid: siinne majan-

dus ja eluviisid mõjutavad kogu riigi elanikkonna 

heaolu. Tallinna rohepöörde elluviimise mudel on 

maailmas eeskujuks.  

Tallinnas on rohelus alati lähedal: puiesteedel, lin-

naväljakutel, parkides, linnametsades, randadel ja 

koduõuedes. Tallinna naabruskondades on turva-

line mängida, jalutada ja lõõgastuda. Elanikud tun-

nevad oma kodukandiga sidet ja teevad seda ka 

ise mõnusamaks. Tallinn on linlaste ühisvara, mille 

tulevikku kujundatakse koosloomes. 

Tallinn on elav maailmalinn, kus inimesed tahavad 

luua, ennast arendada ja tegutseda. Siin katseta-

takse, kasvatatakse väiksed ideed suureks, kart-

mata eksida, õppides ja järeldusi tehes. Siin põi-

muvad rohe- ja digiinnovatsioon, siin sünnivad ter-

ves maailmas tuntud edulood: mõtteviisid, teosed 

ja ettevõtted. Siin tehakse unistused teoks. 

Meie plaanid ja teod on kantud vastutusest tuleviku 

ees. Jätame järeltulevatele põlvedele parema 

linna, parema Eesti ja elukeskkonna. Tallinn annab 

eeskuju, kuidas kestlikkus, loodussõbralikkus ja ta-

sakaalustatud areng käivad koos ning muudavad 

inimeste elu paremaks.  

Tallinna visioon viiakse ellu kuue strateegilise sihi 

kaudu, mille saavutamiseks töötab kogu linnaorga-

nisatsioon koostöös linlaste, kogukondade, ette-

võtjate, linnaregiooni omavalitsuste, riigi ja rahvus-

vaheliste partneritega. Tallinn hindab oma poliitika 

mõjusust strateegiliste sihtide saavutamise kaudu. 

STRATEEGILISED SIHID 

1. Sõbralik linnaruum 

Tallinn on kompaktse linnasüdame ja eriilmeliste 

keskustega inimmõõtmeline, looduslähedane ja 

kõigile ligipääsetav linn. Siin on palju inimestele 

mugavaks kujundatud linnaväljakuid, parke, kohvi-

kuid, väikepoode ja muid tegutsemispaiku. Kvali-

teetselt ehitatud linnaruumi rikastavad elujõulised 

rohe- ja veealad. Avatud mereäär pakub mitmesu-

guseid tegevusvõimalusi. Nii linnaruum, transport 

kui ka hooned on kõigile mugavalt ligipääsetavad. 

Iseseisvalt õues liikumine on turvaline kõigile, ka 

lastele ja eakatele. Inimesed liiguvad jalgsi ja mit-

mesuguste kergliiklusvahenditega, tagatud on 

kõigi turvalisus. Ühistransport suurendab linna-

ruumi kasutamise võimalusi. Tallinn on üks puh-

tama õhuga ja väiksema müratasemega pealinnu 

maailmas. Tallinna regiooni vaadeldakse ühtse lin-

napiirkonnana, linna ja naabervaldade piirid ei kat-

kesta seda terviklikku ruumi. 

• Ruumiliselt sidus linnaregioon 

• Kutsuv linnasüda 

• 15-minuti linn 

• Kõigi ühised tänavad 

• Kõikjal roheline linnaruum  

• Merele avatud linn  

Ruumiliselt sidus linnaregioon 

Tallinna regioon moodustab ühtse linnapiirkonna, 

majandus- ja igapäevategevuste ruumi, mille selg-

roog on keskuste võrgustik. Keskustes ja nende 

ümber on omanäolised ja mitmeotstarbelised elu-

piirkonnad. Tallinna kesklinn on kõige aktiivsem ja 

ühistranspordiga kõige paremini ligipääsetav kes-

kus regioonis. Tallinnaga vahetult piirnevad 

asustusalad on linnaga loomulikult kokku kasva-

nud, linnaruumilised üleminekud on sujuvad ja mõ-

testatud. Tänavavõrk, rattateede võrgustik ja ro-

healad ühendavad kõiki piirkondi. Tallinna lähedu-

ses tekivad tihedamad arenduspiirkonnad regiooni 

keskuste ja ühistranspordisõlmede juurde, neis 

piirkondades kasutatakse ära ka raudteetranspordi 

võimalused.   
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Kutsuv linnasüda 

Tallinna linnasüda on ligipääsetava tänavaruu-

miga, kõrgetasemelise arhitektuuri ja mitmekesiste 

võimalustega linnakeskus. See on atraktiivne paik 

vaba aja veetmiseks, töötamiseks ja elamiseks. 

Tänavaruum on kujundatud nii, et iga ilmaga on 

õues hea olla: on puid, varjualuseid, istumiskohti ja 

paiku püstijalu vestlemiseks. Läbimõeldult kujun-

datud tänavavõrk ja sõidukite väike liikumiskiirus 

kutsuvad valima igapäevasteks käikudeks erineva 

teekonna ja pakuvad avastamisrõõmu, andes või-

maluse jalutada parkides ning põigata sisehoovi-

desse, väljakutele ja mere äärde. Uute majade fas-

saadid on vaheldusrikkad. Hoonete esimestel kor-

rustel asuvad tänavakohvikud, väikekauplused 

ning teenindusasutused. Iga kesklinna asum on 

omanäoline. Linnasüdamesse pääseb väga hästi 

ühistranspordiga ning mööda kõnni- ja rattateid, 

mistõttu on järjest vähem vajadust minna linnasü-

damesse autoga. 

15-minuti linn 

Tallinn on paljukeskuseline linn, kus enamusele 

elanikest on igapäevategevused ja -teenused 15 

minuti jalgsikäigu kaugusel. Tallinnas on suure-

maid ja väiksemaid keskusi, mis on kujunenud olu-

listeks igapäevasuhtluse paikadeks – neid iseloo-

mustab kvaliteetne avalik ruum, tegevusvõima-

luste ja inimeste rohkus. Keskusi on kolme tüüpi: 

ülelinnalised, linnaosa- ja asumikeskused. Kõik 

need omanäolised keskused on avaliku ruumi 

sõlmpunktid, mis on erilised ja ligimeelitavad ko-

had. Need on inimmõõtmelise disainiga, erinevate 

liikumisviisidega hästi ligipääsetavad ja toimivad 

linnakeskusega kooskõlas. Suurematesse keskus-

tesse on koondunud elukohad, töökohad ja teenu-

sed. Need on ühtlasi väravad kiiresse ühistrans-

pordi võrku. Üks keskus võib olla mitut tüüpi: see 

võib ligi tõmmata inimesi tervest maailmast, see 

võib olla linnaosa süda ja olla kohtumispaik ühe 

asumi piires. Linna arenedes tuleb keskusi juurde. 

Kaubanduskeskuste arendamisel peetakse sil-

mas, et need oleksid hea avaliku ruumiga alad, mis 

ühendavad, mitte ei tükelda jalgsi liikumise tee-

kondi. 

Kõigi ühised tänavad 

Linnatänav ei ole üksnes liikumistee, vaid ka meel-

div ja mitmekülgseid võimalusi pakkuv keskkond. 

Hästi kujundatud ruum vähendab kihutamist ja 

muud teistesse hoolimatut suhtumist. Tallinna tä-

navaid kujundatakse nende kohaväärtuse järgi, 

mis arvestab tänavaruumi iseloomu – olulisust ja-

lakäijatele, ratturitele ja ühistranspordile ning auto-

liikluse ohutut korraldamist. Avalikus linnaruumis 

on võimalik leida meeldivaid kohti peatumiseks, 

ajaveetmiseks ja isegi töötamiseks. Linnas on lii-

kumiseks mitmeid teid ja viise, mis pakuvad iga-

päevastele käikudele vaheldust, annavad võima-

luse avastada linnas uusi kohti ja kohata inimesi. 

Olulisematel magistraalidel on korraldatud mugav, 

kiire ja tiheda graafikuga ühistransport. Mida koha-

likum on tänav, seda rahulikumana on see kujun-

datud. Eri liiki tänavatel kehtivad jalgsi ja rattaga 

liikumise, ühistranspordi läbilaskevõime ning teede 

hoolduse kohta erinevad nõuded. Jalakäijatele olu-

lisi kõnniteid ja rattateede põhivõrku hooldatakse 

esmajärjekorras. 

Kõikjal roheline linnaruum  

Rohelust näeb linnaruumis igal pool – Tallinna tun-

takse kaunite puiesteede, rohekoridoride, parkide 

ja linnametsade poolest. Tallinlane elab, õpib ja 

töötab lähimast korrastatud rohe- või haljasalast 

4–5 minuti pikkuse jalutuskäigu kaugusel. Rohe-

lust on tänavatel, hoovides, väljakutel ja majadel: 

kasutatakse kõrg- ja madalhaljastust, konteiner- ja 

vertikaalhaljastust. Parklad on liigendatud ja hal-

jastatud, pinnakattena eelistatakse vett hästi läbi-

laskvaid katendeid. Industriaalsed jäätmaad ja 

metsikud võsamaastikud on vahekasutuses, mis 

loob korrastatud linnaruumis põneva kontrasti. 

Eksperimenteeritakse mitmesuguste ideedega, 

näiteks ühendatakse bioloogia, ruum ja digilahen-

dused. Linnas on multifunktsionaalseid maastikke, 

kus on ühendatud toidutootmine, elurikkus ja muud 

loodushüved. 
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Merele avatud linn  

Meri on linnas hästi tajutav, eriilmelised rannaalad 

ja väikesadamad on nii linnaelanike kui linna küla-

liste seas armastatud ajaveetmiskohad. Mereäär 

on avatud ja takistusteta, sinna pääseb paljude tä-

navate ja radade kaudu. Tallinn on tuntud sadama-

linn, millel on eri funktsioonidega sadamate võr-

gustik.Tallinna lahe äärne ala on põnev: elamust 

pakuvad huvitava linnaruumi ja silmapaistva arhi-

tektuuriga alad, sadamad, looduslähedased ran-

nad ja pargid ning võimalikult vähese inimsekkumi-

sega looduslikud alad. Randu ja asumeid ühendav 

promenaad on ligipääsetav ja katkematu, see köi-

dab tähelepanu vaheldusrikka kujundusega ning 

pakub linlastele mitmeid tegutsemisvõimalusi. 

Kõike seda on võimalik vaadata laeva pealt Tal-

linna lahel seilates. Merekultuur, sealhulgas mere-

sõidukultuur, on osa Tallinnast. 

2. Loov maailmalinn 

Tallinna linnaregioonist on kujunenud Põhja-Eu-

roopa targa ja rohelise majanduse süda, kus on 

suurepärane elukeskkond ning kiired ja mugavad 

ühendused nii regiooni sees kui ka muu maail-

maga. Piirkonna heaolu põhineb teadmismahukal 

majandusel, heal elukeskkonnal ja tasakaalusta-

tud arengul, mis omakorda toetub tarkadele ja loo-

vatele inimestele. Siin on õnnelikud õppijad ja 

maailmatasemel õppeasutused, loovust ja vastu-

tustundlikku ettevõtlikkust soodustav keskkond 

ning vilgast kultuurielu väärtustav kogukond. Hari-

dus- ja kultuuriasutused ning ka avalik ruum paku-

vad võimalusi elukestvaks õppeks. Koostöös Hel-

singiga on kujunenud kaksiklinn, kus inimesed 

saavad vabalt katsetada ja ettevõtted rakendada 

uusi tehnoloogiaid ja ärimudeleid. Linnaelule lisa-

vad värvi nii ambitsioonikad iduettevõtjad kui ka 

maailmatasemel loomeinimesed. Ajaloolisest ki-

histusest ja kultuuripärandist moodustub Tallinna 

identiteet, millest saavad osa ka tulevased põlv-

konnad. 

• Targa majanduse süda 

• Avatud õppimise ruum 

• Teaduse, innovatsiooni ja katsetuste linn 

• Loovate inimeste ja sündmuste linn 

• Hoitud ehitus- ja kultuuripärand  

Targa majanduse süda 

Tallinnast ja selle lähivaldadest on kujunenud 

ühtne tervikuna toimiv linnaregioon. Ühendatud lin-

naregioon on mitmekordistanud kiireid, mugavaid 

ja keskkonnasõbralikke ühistranspordiühendusi nii 

regiooni sees kui ka ülejäänud Eesti ning teiste rii-

kidega. Piirkonna heaolu põhineb teadmismahukal 

majandusel – targal tootmisel ja kõrge lisandväär-

tusega teenustel. Ettevõtlus on vastutustundlik - 

töö ja vaba aja tasakaal ning hoolimine keskkon-

nast meelitavad Tallinna tööle ja elama oma ala 

tipptegijaid. Tallinna sisenemise väravad – olgu 

selleks rongijaam, lennujaam, sadam või ka maan-

teed – on ülejäänud linnaruumiga hästi ühendatud. 

Tallinna regioon on Helsingi regiooniga ühiste tee-

nuste arendamise, majanduse ja kultuurilise põi-

mumise tulemusena kujunenud 2,5 miljoni elani-

kuga kaksikpealinnaks, mille elavat majandus-

ruumi toetavad ühiselt rajatud kiired ühendused. 

Tallinn ja Helsingi kaksikpealinnana on suurenda-

nud oma majanduslikku ja kultuurilist atraktiivsust 

terves maailmas, mis meelitab siia oma ala tippte-

gijaid, häid spetsialiste ja diginomaade. 

Avatud õppimise ruum 

Elukestev õpe on uus tegelikkus, igapäevaelu loo-

mulik osa, mis aitab ühiskonnas toimuvate muu-

tustega paindlikult kohaneda. Õpivad kõik, mitte ai-

nult lapsed. Kogu haridussüsteem on nüüdisaegne 

ning soodustab loovust ja huvi õppimise ja enese-

täiendamise vastu. Elukestvaks õppeks on palju 

võimalusi: lasteaiad ja -hoiud, koolid ja ülikoolid, 

kultuuri- ja spordiasutused, kino ja teater, paigad 

huvitegevuseks, treeninguteks ja mängimiseks. 

Kogu linnakeskkond pakub mitmekülgseid võima-

lusi enesearenduseks, uute kogemuste saami-

seks, tutvusteks ja kohtumisteks, uute teadmiste ja 

oskuste omandamiseks. Kogukonnad osalevad 

elukestva õppimise korraldamises. Koolidest on 

kujunenud kogukonnakeskused, kus pärastlõu-

nane aeg on nii huvitegevuse kui ka täiskasvanute 
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koolituste päralt ja kus leiavad tegevust noored ja 

vanad, kus on võimalusi kogu perele. Igas koolis 

on kõrgetasemeline õppekorraldus ning targad ja 

empaatilised õpetajad, lapsed ja lapsevanemad 

võivad olla uhked oma lähima piirkonnakooli üle. 

Õppeasutuste ja õpetajate soov ning igapäevane 

ülesanne on tekitada lastes, noortes ja ka täiskas-

vanud õppijates huvi avastada ja katsetada, leida 

uusi lahendusi. Kõrgetasemeline digitaalne kirja-

oskus on laialt levinud ning digitaristu toetab elu-

kestvat õppimist.  

Teaduse, innovatsiooni ja katsetuste linn 

Tallinna tuntakse kui mainekat innovatsiooni-

keskust, kus ka rahvusvahelised ettevõtted toovad 

turule uusi tooteid ja teenuseid. Siin tullakse välja 

uute algatustega, luuakse uusi trende ja seatakse 

uusi suundi. Tallinlased on uuele vastuvõtlikud 

ning soovivad kasutada uusimaid tehnoloogiaid. 

Tööjõumahukad ärimudelid on asendunud teadus-

põhiste, loodushoidlike ja ressursisäästlike ärimu-

delitega, mida toetab digitehnoloogiate aktiivne ka-

sutamine nii ettevõtlus- kui avalikus sektoris. Tal-

linn osaleb teadustegevuses, mille eesmärk on pa-

rima tulevikulinna kujundamine. Teadus-, arendus- 

ja haridusasutused, ettevõtjad ja kodanikuühendu-

sed teevad tihedat koostööd. Uusi mudeleid ja tee-

nuseid katsetatakse nii planeerimises, ehituses kui 

ka liikuvuse valdkonnas. Tallinna linnaruum soo-

dustab uusi kohtumisi ja ühistegevust, mis loovad 

aluse uuendusteks. Ka linnajuhtimises katseta-

takse uudseid lähenemisi ja uusi lahendusi, kart-

mata eksida, vaid nähes eksimustes võimalusi õp-

pimiseks ja arenguks.  

Loovate inimeste ja sündmuste linn 

Tallinn on loovate inimeste linn, mis soodustab 

igaühe annete avaldumist. Loovus väljendub nii 

lihtsates igapäevategevustes kui maailmakultuuri 

mõjutavates teostes. Linna iseloomustab ka loo-

minguline julgus ja vabadusiha. Tallinna tänavaid 

kaunistavad tänavakunstiteosed, linnaruumi disain 

on mänguline ja asumiseltsid annavad kodukan-

dile värvi. Tallinnas on loodud vajalikud tingimused 

maailmatasemel kultuuri arenguks ja siia on põh-

just tulla maailma kultuurihuvilistel: Tallinna sünd-

muste kalender pakub igaühele midagi. Linnaruu-

mis toimub pidevalt sündmusi. Linlased armasta-

vad käia kontsertidel, teatris, meelelahutusasutus-

tes ja spordivõistlustel. Ka lihtsalt linnalooduses 

käimine võib kujuneda sündmuseks. Rahvusvahe-

lised konverentsid suurendavad Tallinna rahvus-

vahelist tuntust. Tallinnas on see kirjeldamatu 

miski, mis tõstab selle maailma kultuuripealinnade 

sekka. 

Hoitud ehitus- ja kultuuripärand  

Tallinn hoiab oma ehituspärandit ning säilitab või-

malikult terviklikke arhitektuurikooslusi. Uusaren-

dused sulandatakse ümbrusesse loomulikult, 

luues tervikliku elukeskkonna. Miljööväärtuslikud 

alad on ligipääsetavad ja atraktiivsed. Kaitse ja 

hoole tulemusena on Tallinn erinevate ajalooliste 

kihistustega linn, mis paistab sellega silma kogu 

maailmas. Tallinna vanalinn kuulub UNESCO 

maailmapärandi nimekirja. Hoitakse ja arenda-

takse eesti ja teiste Tallinnas elavate rahvuste 

keelt ja kultuuripärandit. Mäluasutused ei ole pas-

siivsed infokogujad, vaid pakuvad võimalusi saada 

osa meie kultuuripärandist ning on avatud õpi-

ruumi osa. Tallinnas on maailmatasemel raamatu-

kogu, mis avaliku linnaruumi osana on innustav 

koosolemise, kohtumiste ja tegutsemise paik, ning 

Euroopa üks rikkalikumate kogudega linnaarhiive, 

mis on oluline ajalooteaduslik keskus. 

3. Terve Tallinn liigub 

Tallinna elukeskkond toetab inimeste head tervist. 

Värskes õhus liikuda ja aega veeta on meeldiv 

hoolimata sellest, milline ilm parajasti on. Suurem 

osa inimesi liigub Tallinna regioonis kiire ja kätte-

saadava ühistranspordiga, rattaga või jalgsi. Liiku-

vus on muutunud kasutajasõbralikuks teenuseks, 

mis võimaldab mugavalt ja säästlikult kombinee-

rida erinevaid liikumisviise. Atraktiivsed ühissõidu-

kid ja ilmastikukindlad ootepaviljonid on hea linna-

ruumi loomulik osa. Tallinnas saavad kõrvalise 

abita liikuda nii koolilapsed kui ka eakad, nii ratas-

tooli, lapsekäru kui ka juhtkoeraga liikujad. Ka lin-

naregioonis on kiired ühistranspordiühendused ja 

inimesed kasutavad neid aina rohkem. Autoliiklust 
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on oluliselt vähem, see saastab vähem ning on ra-

hulik ja ummikuteta.  

• Tervislikud eluviisid  

• Uuel tasemel liikuvusteenus  

• Elu värskes õhus 

• Igaühele ligipääsetav linn 

 

Tervislikud eluviisid  

Tallinna keskkond toetab linlaste head vaimset ja 

füüsilist tervist. Siin on võimalik elada aktiivselt ja 

toituda tervislikult, alkohol, tubakas ja muud sõltu-

vusained ei juhi inimeste elu. Tallinlaste töö- ja isik-

lik elu on tasakaalus, väärtustatakse pere ja sõp-

radega veedetud aega. Suremus südame ja vere-

soonkonna haigustesse ja pahaloomuliste kasva-

jatesse on vähenenud. Igas eas linlased naudivad 

õues vaba aja veetmist ja liikumist. Meeldiv linna-

ruum, võimalus end looduses laadida, kogukondlik 

koostegevus, parem terviseteadlikkus ja aktiivsed 

liikumisvõimalused aitavad vähendada stressi ja 

depressiooni ning vältida ülekaalu. Heale tervise-

käitumisele panevad aluse head liikumis- ja tervi-

seharjumused, mis omandatakse lapsepõlves. Õn-

netusi juhtub aasta-aastalt vähem. 

Uuel tasemel liikuvusteenus  

Liikuvus on uuel tasemel nii Tallinnas kui ka terves 

linnaregioonis.  

Pakutav liikuvusteenus1 on sedavõrd hea, et  või-

maldab enamusel linlastel mugavalt autota liikuda. 

Linnaliiklus on rahulik ja ohutu, tänavatel on vähem 

ummikuid ning müra. Liikuvusteenuste selgroog on 

kiired trammiühendused, mida toetavad bussid, 

                                                

1 Liikuvusteenus: ka liikuvus kui teenus (mobility as a service). 
Transpordisektor on suurte muutuste lävel. See tähendab trans-
pordi kontseptsiooni muutumist. Siiani eraldi kasutatud rongi, 
trammi, bussi jm teenuste ning oma autoga sõidu asemel pakutakse 
terviklikku kuukaarti, punktist A punkti B suunduva teekonna loo-
mise ja kasutamise võimalust ehk liikuvusteenust. Kasutaja sisestab 
teekonna algus- ja lõpp-punkti ja arvutitarkvara pakub välja liiku-
misvõimalused, kombineerides ühissõidukeid ja takso- või sõiduja-
gamisteenust (allikas: Majandus- ja Kommunikatsiooniministee-
rium). 

rattaringlus, sõidukite lühirent ja sõidujagamine. 

Isejuhtivate tehnoloogiate kasutuselevõtul ollakse 

maailmas esirinnas, integreerides need terviklikku 

liikuvussüsteemi. Erinevate liikumisvahendite ka-

sutamine on kiire, soodne, mugav, töökindel ja 

keskkonnasäästlik. Suurem osa linnaregiooni elu- 

ja töökohti on hea ühistranspordi teenindusalas, 

kus peatus on kuni 400 meetri kaugusel ja ühissõi-

duk ei lase end kaua oodata.  

Elu värskes õhus 

Tallinna linnaruum soosib aktiivseid liikumisviise. 

Liikuvat eluviisi toetab puhas, müra- ja saastevaba 

linnakeskkond. Linna elukeskkond on kujundatud 

nii, et lasteaed, kool, kauplus ja vaba aja veetmise 

kohad on linlasele jalutuskäigu kaugusel. Tallinla-

sed eelistavad aasta läbi linnas liikuda. Aktiivset lii-

kumist toetab tänavaruum, turvalised rattaparklad 

ja tervet linna ühendav rohevõrgustik. Linnatäna-

vad, ühistransport, rattateed, terviserajad, väljakud 

ja pargid on turvalised ja atraktiivsed. Liikuda ja 

sporti teha saab kodu või töökoha lähedal – näiteks 

kohalikus koolis, spordiplatsil, spordiklubis või lin-

naruumis.  

Igaühele ligipääsetav linn 

Linnakeskkond sobib liikumiseks kõigile, ka abiva-

hendiga ja lapsekäruga liikujatele, lastele, eaka-

tele. Tallinn lähtub kõigis arendustes ja rekonst-

rueerimisel universaalsest disainist2. Avalikud hoo-

ned, elu- ja töökohad on kõigile ligipääsetavad 

ning kõnniteid, ristmikke ja ühissõidukite peatusi 

on kõigil mugav kasutada. Tänavatel ja parkides 

on piisavalt seljatoega pinke puhkamiseks ja var-

jualuseid, mis on ligipääsetavad ratastooli või lap-

sekäruga ning kus saab ka kaugtööd teha. Lisaks 

2 Universaalne ehk kaasav disain (inclusive design; kasutusel ka sar-
nase tähendusega terminid universaalne disain − universal design 
−, disain kõigile − design for all) ei ole uus disainivaldkond ega disai-
nieriala, vaid kujundamis- ja projekteerimisviis, milles loojad võta-
vad arvesse võimalikult laia kasutajaterühma vajadusi ja huve, ole-
nemata kasutaja east või võimetest, ning arvestavad ühtlasi kliima-
vöötmest tingitud eripärade ja vajadustega. 
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füüsilisele ruumile kujundatakse kõigile ligipääse-

tavaks virtuaalne ruum ehk infosüsteemid ja tee-

nused, mida pakutakse elektrooniliselt. 

4. Roheline pööre 

Kestlikkus ja rohepööre ei puuduta  ainult Tallinna 

looduskeskkonda, vaid on terve ühiskonna ja ma-

janduselu keskne põhimõte. Tallinlased elavad 

keskkonnahoidlikult, sest tunnevad vastutust tule-

viku ees: iga põlvkond vastutab oma lastele hea 

elukeskkonna loomise ja  hoidmise eest. Tallinn 

kohaneb kliimamuutustega ja vähendab kasvu-

hoonegaaside heidet kuni kliimaneutraalsuse saa-

vutamiseni sajandi keskpaigaks. Linnas on puhas 

õhk ja vesi ning kaitstakse linnalooduse liigirikkust. 

Linlased hoolivad keskkonnast, elavad ressursi-

säästlikult ja tarbivad ringmajanduse põhimõttest 

lähtudes. Tallinlaste teadmised, hoiakud ja käitu-

mine muudavad Tallinna teednäitavaks hea elu-

keskkonnaga nüüdisaegseks linnaks.  

• Kliimaneutraalne linn 

• Soodus pinnas roheuuendusteks 

• Elurikas ja õitsev linnaloodus 

• Ringmajandus 

 

Kliimaneutraalne linn 

Tallinn järgib igas oma otsuses kliimaneutraalsuse 

eesmärki, vähendades aastaks 2030 süsinikuhei-

det 40% (võrreldes aastaga 2007) ja on aastal 

2050 kliimaneutraalne pealinn. Tallinna linna pla-

neeritakse süsinikuneutraalsust silmas pidades. 

Liikuvus toimib mittefossiilsetel kütustel. Hooned 

on ressursisäästlikud ning neis kasutatakse kliima-

neutraalset energiat. Tootmises kasutatakse pu-

hast energiat. Tallinn kohaneb kliimamuutuste ja 

äärmuslike ilmastikunähtustega, kasutades loo-

duspõhiseid lahendusi, muutes kliimakindlamaks 

nii hooneid kui ka taristut. 

Kliimaneutraalsust käsitletakse valdkondade-

ülese teemana, mida täpsustatakse säästva ener-

giamajanduse ja kliima arengudokumendis.  

Soodus pinnas roheuuendusteks 

Rohepööre tähendab mõtteviisi ja väärtuste muu-

tust kogu ühiskonnas. Tallinnas on hea keskkond 

roheuuenduste algatamiseks ettevõtetele, va-

baühendustele, valitsusorganisatsioonidele ja ela-

nikele. Roheuuendus võib olla nii tehnoloogiline 

kui protsessiline, nii organisatsiooniline kui ühis-

kondlik – keskkonnamõju vähendada ja heaolu pa-

randada on võimalik väga erinäoliste algatustega. 

Tallinnas tegutsetakse vastutustundega tuleviku 

ees ja üheskoos leitakse lahendusi rohepöörde 

väljakutsetele, tehes koostööd ka selle valdkonna 

eestvedajate ja teadusasutustega terves maail-

mas.  

Elurikas ja õitsev linnaloodus 

Tallinn on üks Euroopa puhtaima õhuga ja liigirik-

kamaid pealinnu tänu oma mitmekesisele loodu-

sele ja ulatuslikule rohevõrgustikule. Sidus rohe-

võrgustik − pargid, metsad ja rohelised eraaiad – 

suurendab liigirikkust ja pakub linlastele põnevat 

looduskeskkonda, puhkevõimalusi ning kaitset 

äärmuslike ilmastikutingimuste eest. Taimedel las-

takse  õitseda. Linnaruumi kujundades kasuta-

takse enam elurikkusele, eriti tolmeldajatele sobi-

vat haljastusmaterjali. Välditakse ülekoormust loo-

duslikele kooslustele, et anda neile võimalus end 

ise taastada. Sademevee käitlemisel kasutatakse 

innovaatilisi ja looduslikke lahendusi, et seda 

saaks kasutada nii linlaste vajadusteks kui ka lin-

nalooduse elujõu suurendamiseks. Merevesi ja 

kõik Tallinna ojad, jõed ja järved on ökoloogiliselt 

heas seisundis. Suurendades looduslikku elu-

rikkust, parandame linlaste tervist ja suurendame 

toidujulgeolekut. 
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Ringmajandus 

Tallinn on üle läinud ringmajandusele3. Teadli-

kuma tootmise ja tarbimise tulemusena tekib lin-

nas vähem jäätmeid: suurem osa olmejäätmetest 

võetakse taaskasutusse. Muu hulgas visatakse 

ära vähem toitu ning linna toiduringlussüsteem on 

läbimõeldud. Ressursitõhusad tööstusettevõtted 

kasutavad materjale säästvalt ja vastutavad oma 

toodete ümbertöötlemise eest. Iga toote ja teenuse 

eluring ning taas tootmisesse suunamine on kesk-

konnamõju arvestades läbi mõeldud. Tallinnas 

toodetakse ja tarbitakse keskkonnasõbralikke ma-

terjale, mida on võimalik hästi ümber töödelda. 

Jäätmeid kogutakse keskkonna- ja tarbijasõbrali-

kult. Jäätmete tekkekohas (sealhulgas avalikus 

ruumis) on korraldatud jäätmete liigiti kogumine. 

Merelinnana pöörab Tallinn suurt tähelepanu ka 

mereprügi vähendamisele. 

5. Kodu, mis algab tänavast 

Kodupaik loob kaitstust ja turvatunnet. Kodu ei ole 

ainult neli seina, kodutunne algab kodutänavast 

või juba asumi piirist. Õues on põhjust aega veeta 

igas vanuses inimestel. Tallinnas leidub igaühele 

sobilik kodu – elamispindade valik on mitmekesine 

ja kättesaadav. Erivajadustega inimestele on ko-

handatud piisavalt elamispindu, mis ka tänu linna-

ruumi ligipääsetavusele võimaldab kõigil osaleda 

ühiskonnaelus. Peredel on Tallinnas hea elada ja 

lastel on võimalik palju asju teha iseseisvalt. Kodud 

planeeritakse peamiselt keskuste lähedale – koos 

ühistranspordi, lasteaedade, koolide ja teenin-

dusasutustega. Kõikide kodude lähedal on nii ro-

healasid kui ka põnevat avalikku ruumi. Toimivad 

energiaühistud, muutes energiatarbijad teadlikeks 

tootjateks. Linn näitab eluruume rajades eeskuju ja 

vastutustunnet, lähtudes terviklikust elukeskkon-

nast. Linna pakutavaid eluasemeid on kõikides lin-

naosades.  

• Mitmeotstarbelised elamupiirkonnad 

• Eriilmelised asumid ja hoovid 

                                                

3 Ringmajanduse eesmärk on majanduskasvu lahti sidumine esmase 
toorme kasutusest luues võimalikult väikeste kadudega tootmis- ja 
tarbimissüsteem. 

• Vajadustele vastavad kodud 

• Energiatõhusad ja mugavad kodud 

Mitmeotstarbelised elamupiirkonnad 

Linnal on aktiivne roll elukeskkonna kujundamises. 

Tallinn planeerib linnaruumi terviklikult, teeb erao-

manikega koostööd ja suunab investeeringuid lin-

naruumi nendesse kohtadesse, kus ta soovib 

arengut soodustada – Tallinna suurematesse ja 

väiksematesse keskustesse. Uued elamispinnad 

ehitatakse eelistatult keskuste lähedusse, kus on 

olemas kvaliteetne avalik ruum, vajalikud ühist-

ranspordiühendused, rattateed, lasteaiad, koolid, 

huvikoolid ja muud kodulähedased teenused. 

Sinna, kus teenuseid pakkuvat keskust veel ei ole, 

planeerivad linn ja eraarendaja need koos, kuid 

ilma tervikliku keskuseta elamupiirkondi ei aren-

data.  

Eriilmelised asumid ja hoovid 

Igal Tallinna asumil on oma nägu, seal on hea 

elada. Asumite sisetänavad on rahustatud liikluse 

ja põneva tänavaeluga – saab nii mängida, jalu-

tada kui ka pinkidel jalgu puhata. Kavandatavad 

elamuasemed on eelistatult kuni neljakorruselistes 

hoonetes, sealjuures peetakse silmas näiteks 

kesklinna või aedlinna eripärasid. Elamupiirkonda-

des tegutsevad väikeärid ja kohvikud. Asumeid ri-

kastavad eriilmelised õued ja hoovid, sageli poola-

valikud või avalikud ruumid. Õismäe, Lasnamäe ja 

Mustamäe õuealad on saanud uue ilme ning on 

muutunud paljude võimalustega puhkealaks. Auto-

sid ei pargita enamjaolt kortermajade ette, vaid 

maa alla või parkimismajja. Linnas on aktiivsed 

asumiseltsid, kes räägivad kaasa elukeskkonna 

kujundamisel ja korraldavad ühistegevusi. Asumi-

tevahelised teekonnad on kujundatud mugavaks ja 

elamuslikuks. 
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Vajadustele vastavad kodud 

Tallinna elanike arv kasvab ja kodusid tuleb juurde. 

Elukohtade valik on mitmekesine, võimaldades 

igal leibkonnal leida endale sobiv ja taskukohane 

kodu. Kõikides linnaosades on nii suuremaid kui ka 

väiksemaid eluruume, mis võimaldavad elukorral-

duse muutumisel paindlikult kodu vahetada. Pere-

del on Tallinnas hea elada ja lastel on võimalik 

palju asju teha iseseisvalt. On piisavalt kodusid eri-

vajadustega inimestele ja eakatele. See tähendab, 

et elumajadele on hea juurdepääs, majades on lif-

tid ja siseruume kohandatakse vastavalt vajadus-

tele. Linna pakutavad jõukohase hinnaga elamis-

pinnad asuvad linna eri piirkondades.  

Energiatõhusad ja mugavad kodud 

Tallinna kodud on projekteeritud ja ka ümber ehi-

tatud energiatõhusust ja -sõltumatust arvestades. 

Kasutusele on võetud uudsed soojustehnoloogiad 

ning keskkonnasäästlikud energiakandjad. Ko-

dude renoveerimisel ja ehitamisel on säilitatud piir-

konna eripära. Ühistuline tegevus4 võimaldab 

jõuda kohapealse energiatootmiseni ning seeläbi 

ka puhtama energia ja suurema energiajulgeole-

kuni. Energiaallikaid kombineeritakse ja kasuta-

takse energiasäästlikke lahendusi, uued majad 

ehitatakse liginullenergiahoonetena ja kodude si-

sekliima on hea. Süsinikneutraalsuse eesmärgist 

lähtudes on uus puitarhitektuur muutunud Tallin-

nas tavapäraseks. Elamute juures on mugavad ra-

taste, lapsekärude ja muude kergliiklusvahendite 

hoiupaigad, eelistatult tänava tasandil. 

6. Heatahtlik kogukond 

Tallinlased on hoolivad ja sõbralikud. Linna naab-

ruskondades elavad koos erinevad ühiskonnagru-

pid, kes saavad omavahel hästi läbi. Läbimõeldult 

planeeritud linnaruum, teistega arvestavad kaas-

linlased ja ametkondade koostöö tagavad linlas-

tele tugeva turvatunde. Õnnetusi juhtub vähem ja 

                                                

4 Ühistuline tegevus: energiaühistu moodustamine võimaldab ini-
mestel paindlikult ja riske hajutades ise rohelist energiat toota ja 
tarbida, pakkudes seejuures alternatiivi individuaalsele väiketoot-
misele ning suurtootjatest sõltumisele. Kodanikel on võimalus ak-
tiivselt otsustada, kui palju ja mis allikast nad energiat toodavad. 

kuritegevust on minimaalselt. Tallinnas on hea 

elada igast rahvusest inimestel. Abivajajatele kind-

lustatakse toimetulek ja väärikas elu. Kogukonda-

del on oluline roll ühiskonna sidususe ja piirkon-

dade turvalisuse loomisel ning kogukonnaliikmete 

abistamisel.  

• Tugev turvatunne 

• Põimitud ühiskond  

• Iseseisev hakkamasaamine 

• Tugev ja julge kodanikuühiskond 

Tugev turvatunne 

Tugeva turvatunde loovad sõbralikud kaaslinlased 

ja sõbralik linnaruum. Tänavatel, parkides ja mere 

ääres liigub palju inimesi, mis aitab ära hoida oht-

likke olukordi. Lastel on turvaline iseseisvalt jalgsi, 

rattaga või ühissõidukiga kooli ja koju minna ning 

sõpradega õues mängida. Linlased on sõbralikud 

ja viisakad ning abistavad abivajajaid. Peresuhted 

on head, igaühel on olemas abistav ja turvatunnet 

pakkuv suhtlusvõrgustik ning võimalus leida vaja-

duse korral tuge. Linn on kriisiolukordadeks val-

mis, elutähtsad teenused on tagatud ja kriisiaegne 

juhtimine on teadmuspõhine. 

Põimitud ühiskond 

Tallinlastel on põhjust hoolida oma kodulinnast ja 

kaaslinlastest. Tallinna elanikkond põimub keeleli-

selt ja sotsiaal-majanduslikult. Igas vanuses, eri-

neva elatustasemega ja eri rahvusest inimesed 

elavad koos samades naabruskondades. See loob 

suurema turvatunde ja elavuse ning annab ka hea 

võimaluse kohtuda erinevate inimestega. Linlased 

on sõbralikud ja märkavad abivajajaid. Erinevad 

ühiskonnagrupid suhtlevad omavahel, luues uusi 

kooslusi ja ideid. Tugeva identiteediga asumid on 

atraktiivsed nii linlastele kui ka linna külalistele. 

Viies energiatootmise sinna, kus see ka ära tarbitakse, vähenevad 
võrgukaod ja sõltuvus tsentraliseeritud tootmisest. See parandab 
kogu riigi energiajulgeolekut. Näiteks üle poole Saksamaa ja Taani 
taastuvenergia tootmisest on kogukonna omandis (energiatal-
gud.ee). 
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Kõikidesse linna asumitesse planeeritakse eri suu-

rusega ja erinevatele vajadustele vastavaid ela-

mispindu. Tallinnas on sihikindla kaasamise ja tee-

nusdisaini kaudu kuuldav kõikide ühiskonnagrup-

pide hääl, ka nende, kes tavaliselt oma arvamust 

ei avalda või avaldada ei saa. 

Iseseisev hakkamasaamine 

Iseseisev hakkamasaamine algab aktiivsest elu-

hoiakust, tervislikust eluviisist ja piisavast sissetu-

lekust. Inimestel on võimalik järjest rohkem töö-

tada paindlikult ja kõrge eani, mis toob rohkem ini-

mesi tööturule. Neile, kes vajavad abi iseseisvaks 

hakkamasaamiseks, pakub linn inimese vajadu-

sest tulenevat professionaalset tuge. Linlane jul-

geb abi küsida, abi saamine on lihtne ja väärikas. 

Ennetav ja õigeaegne abi võimaldab linlastel ise-

seisvalt toime tulla ning loob eeldused selleks, et 

abivajamise aeg on pigem ajutine. Ükski abivajaja 

ei jää märkamata. Abivajajate aitamiseks osatakse 

kasutada kogukonna oskusi ja valmisolekut. Ka 

neile inimestele, kes vajavad ühiskonna pidevat 

hoolt, tagab linn vajaduspõhised ja inimesekesk-

sed avalikud teenused ja vajaduse korral sotsiaa-

labi. Hoolekandeasutused on pigem väikesed, 

eelistatult aidatakse inimest tema kodus või paku-

takse kodu koos toetavate teenustega. 

Tugev ja julge kodanikuühiskond 

Tallinn on kõikide tallinlaste ühisvara, mille tule-

vikku kujundatakse koosloomes. Tallinlased on ak-

tiivsed kodanikud, kes kogukondade ja vabaühen-

duste kaudu seisavad demokraatlike väärtuste, si-

dusa, vaba ja turvalise ühiskonna eest. Nad võta-

vad vastutuse ja panustavad riigi kestlikusse. Ühis-

tes tegevustes, alustades kasvõi koduümbruse 

korrastamisest, kohtuvad erineva tausta ja maail-

mavaatega inimesed. „Teeme ära!“ on nende loo-

mulik hoiak iga päev, mitte ainult kampaania ajal. 

Linn toetab vabaühendusi ja kaasab neid otsuste 

tegemisse. Kogukonnad tunnevad oma inimesi, 

abistavad üksteist ja innustavad oma liikmeid, ai-

dates nii kaasa heale läbisaamisele ja sidususele.  

Arengustrateegia elluviimine 

LINNAORGANISATSIOONI MISSIOON 

Luua Tallinnast parim elukoht siin viibijaile, ihal-

datud sihtkoht siia saabujaile ning hea lähtekoht 

siit alustajatele.  

 

Selleks on Tallinna linn organisatsioonina inimese-

keskse ja läbipaistva juhtimisega ning koostööal-

dis. Linna juhtimise aluseks on arengustrateegia ja 

sellest lähtuvad teised arengudokumendid. Aren-

gustrateegia on linlaste ühiskondlik kokkulepe 

selle kohta, missugust linna tulevikus soovitakse. 

Linn suhtleb avalikkuse ja huvirühmadega avatult 

ja arusaadavalt ning inimestel on linnaga mugav 

suhelda. Linnaorganisatsioon on õppiv ja koos töö-

tav organisatsioon, mis on üles ehitatud eesmärke 

ja tulemuslikkust silmas pidades ning on ajas ko-

haneva struktuuriga. Linna juhtimisotsused on 

teadmiste- ja andmepõhised. Katsetatakse uud-

seid lähenemisviise ja uusi lahendusi. 

Linnaorganisatsiooni raamistik 

Linn lähtub oma tegevuses linnaelanike ootustest 

ja vajadustest ning linna arengu ambitsioonist, mis 

on ühiskondliku kokkuleppena kirja pandud linna 

arengustrateegias. Linna poliitikakujundamine ja 

juhtimisotsused on tõenduspõhised, arvestatakse 

ka rahvusvahelisi ja riiklikke eesmärke. Arengust-

rateegia mõtestab lahti linna visiooni ja strateegili-

sed sihid ning kirjeldab nende saavutamist linna te-

gevusvaldkondade kaudu – millised linna tegevu-

sed moodustavad tegevusvaldkonnad ja kuidas 

need aitavad strateegilisi sihte saavutada. inn osu-

tab eri valdkondades kasutajakeskseid teenuseid, 

mis toetavad linna strateegiliste sihtide suunas lii-

kumist.  
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Strateegiliste sihtide ja valdkondade seosed 

Strateegilised sihid on valdkonnaülesed. Iga tege-

vusvaldkond panustab mitme, sageli kõikide stra-

teegiliste sihtide saavutamisse. Strateegiliste 

sihtide ja valdkondade seostest annab ülevaate 

järgmine tabel, mis näitab, kui suurel määral konk-

reetne linna tegevusvaldkond strateegiliste sihtide 

saavutamisse hinnanguliselt panustab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*** valdkond panustab väga suurel määral, ** valdkond panustab suurel määral, * valdkond panustab vähesel mää-

ral).  

  

Valdkond Strateegilised sihid 

 

Sõbralik lin-

naruum 

Loov maail-

malinn 

Kodu, mis 

algab täna-

vast 

Roheline 

pööre 

Heatahtlik 

kogukond 

Terve Tal-

linn liigub 

Kultuur  ** *** * * ** * 

Haridus ja noorsootöö * *** * ** ** * 

Sport ja liikumisharrastus  * ** * * ** *** 

Sotsiaalhoolekanne  ** * ** * *** ** 

Tervis ja tervishoid * ** * * ** *** 

Linnavara hoidmine ja 

arendamine 

*** * *** *** ** ** 

Ettevõtluskeskkond * *** * ** ** * 

Liikuvus  *** *** ** *** * *** 

Linnamaastik *** * *** *** * ** 

Tehnovõrgud ** ** *** ** - ** 

Keskkonnahoid  ** ** ** *** * ** 

Linnaplaneerimine  *** ** *** *** ** *** 

Korrakaitse * ** * ** *** * 

Juhtimine ja tugiteenu-

sed 

*** *** *** *** *** *** 



 

 

 

Linna arengudokumentide süsteem 

Linna arengustrateegia seab strateegilised sihid 

ligi 15 aastaks. Arengustrateegia rakendamise 

prioriteedid vaadatakse tavapäraselt üle pärast ko-

haliku omavalitsuse volikogu valimisi, täiendades 

ennekõike tegevusprogrammide ja tegevussuun-

dade osa. Strateegilisi sihte reeglina ei muudeta 

enne 8-10 aasta möödumist, küll võidakse neid 

täpsustada või täiendada. Kui teoreetiliselt annab 

arengustrateegia alused üldplaneeringute koosta-

miseks, siis praktikas koostatakse mõlemad doku-

mendid teineteist arvestades: arengustrateegia 

koostamisel arvestatakse üldplaneeringutes sätes-

tatuga. Kui aga arengustrateegiaga võetakse 

vastu arengusuunad, mis üldplaneeringutes ei ka-

jastu, algatatakse üldplaneeringu(te) muutmine. 

Linna arengustrateegias määratud strateegilisi 

sihte täpsustatakse ja viiakse ellu erinevates aren-

gudokumentides täpsustatud tegevuste kaudu. 

Linna arengustrateegia rakenduskava ja eelarvest-

rateegia koostatakse 4−5 aastaks ja need moo-

dustavad terviku, milles rakenduskava kirjeldab 

strateegiliste sihtide saavutamiseks planeeritud te-

gevusprogramme ja tegevussuundi, eelarvestra-

teegia on aga finantsplaan nende elluviimiseks.  

Valdkondade-ülesed horisontaalsed arengudo-

kumendid täpsustavad strateegilisi sihte ja anna-

vad konkreetsed suunised valdkondade arenguka-

vade koostamiseks. Sellised arengudokumendid 

on innovaatiliste lahenduste teekaart, säästva 

energiamajanduse ja kliimamuutustega kohane-

mise kava, ringmajanduse ja ligipääsetavuse aren-

gusuunad. Nende teemade ring võib aja jooksul 

laieneda. 

Valdkondade arengukavad täpsustavad aren-

gustrateegias seatud eesmärke ja nende elluvii-

mist. Neid koostatakse arengustrateegias määrat-

letud valdkondade kohta. Valdkonna arengukava 

võib hõlmata nii üht kui ka mitut linna tegevusvald-

konda. Valdkonnal võib, aga ei pea olema vald-

konna arengukava, juhul kui valdkonna eesmärgid 

on piisavalt detailselt määratud linna arengustra-

teegias. Kõigil linna tegevusvaldkondadel peab 

olema valdkonna rakenduskava, milles esita-

takse arengustrateegia rakenduskavaga võrreldes 

detailsem tegevuste plaan kavandatud eesmär-

kide elluviimiseks. Valdkonna rakenduskava sisal-

dab loetelu linna tegevustest koos tähtaegade, 

soovitud tulemuste ja vastutajatega vähemalt järg-

nevaks neljaks eelarveaastaks. 

Vajaduse korral koostatakse valdkonna ühe või 

mitme alaeesmärgi saavutamiseks või horisontaal-

sete teemade (tugiteenuste) täpsustamiseks ka 

muid arengudokumente (nt programmid, ka-

vad, plaanid).  

Linna arengudokumentide seoseid kirjeldab järg-

mine joonis. 
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Seire 

Arengustrateegias seatakse eesmärgid linnale kui 

tervikule, mitte ainult linnale kui kohalikule omava-

litsusele. Seda eelkõige strateegiliste sihtide tase-

mel. See tähendab, et linna strateegilised sihid läh-

tuvad ÜRO säästva arengu eesmärkidest, Eu-

roopa Liidu roheleppest ja muudest rahvusvahelis-

test kokkulepetest ja Eesti riigi eesmärkidest. 

Nende sihtide saavutamine ei sõltu seega ainult 

kohalikust omavalitsusest, vaid kõikidest huvirüh-

madest: riigist, ettevõtetest, mittetulundusühingu-

test ja elanikest. Seetõttu kasutatakse nende sih-

tide saavutamise hindamiseks tavaliselt mõõdi-

kuid, mis on kokku lepitud riigi tasemel. Strateegia 

selgitustes on välja toodud olulisemad mõõdikud, 

mida sihtide saavutamise hindamiseks jälgitakse. 

Kuna need sihid on komplekssed, ei ole üldjuhul 

olemas üht või kaht näitajat, mis täielikult kirjel-

daks, kui hästi sihi poole liigutakse. Lisaks jälgi-

takse statistikat, võidakse tellida uuringuid, küsit-

lusi jne. Hinnang sihi saavutamise poole liikumise 

kohta antakse pärast kohaliku omavalitsuse voli-

kogu valimisi uuele linnavolikogule koos soovitu-

sega, kas on vaja sihte muuta või täpsustada. 

Sarnaselt strateegiliste sihtidega jälgitakse ka 

valdkondade eesmärkide hindamisel rohkem näi-

tajaid, kui on mõõdikutena välja toodud. Neid jälgib 

valdkonna vastutaja igal aastal ja nende saavuta-

mise kohta esitatakse volikogule ülevaade koos 

strateegiliste sihtide saavutamise hinnanguga. 

Tegevusprogrammide täitmist hinnatakse tegevu-

saruandes, mis on linna majandusaasta aruande 

osa. Tegevusprogrammide hindamise metoodikat 

täpsustatakse pidevalt, arvestades seda, kuidas 

areneb teenuste hindamise võimekus. 

Teenused 

Linnaorganisatsiooni põhitegevus on teenuste 

osutamine. Sealjuures peetakse teenusteks nii ot-

seseid ja kaudseid avalikke teenuseid kui ka orga-

nisatsiooni toimimiseks osutatavaid teenuseid. 

See tähendab, et ka avaliku võimu teostamist kä-

sitletakse kui teenuse osutamist. Teenuste kujun-

damisel ja osutamisel lähtutakse teenuste disaini-

mise põhimõtetest, mis tähendab, et teenused on 

inimesekesksed ja kasutajasõbralikud, asjakoha-

sed ja kasutajale väärtust loovad ning teenusepak-

kuja seisukohast efektiivsed ja jätkusuutlikud. 

Linnaorganisatsiooni väärtused 

Linnaorganisatsioon toimib järgneval joonisel ni-

metatud väärtuste ruumis. 

 

Tulevikku vaatavat ja kaasavat linna saab luua 

usalduslikus koostöös. Usaldus tekib siis, kui on 

ühiselt jagatud väärtused ja iga linnaorganisat-

siooni esindaja – juhist töötajani – on nende väär-

tuste kandja.  

Linnaorganisatsioon hindab eesmärgipärasust ja 

teadmishimu. Eesmärgipärasus tähendab ka tu-

lemuslikkust. Linna töö on luua linnaelanikule väär-

tusi. Iga töötaja, kes soovib saavutada suurepärast 

tulemust ja pingutab ühiste eesmärkide nimel, loob 

usaldust ja kujundab head mainet. Iga töötaja ja 

eriti iga juht on organisatsiooni peegel ja linna 

väärtuste saadik. 

Igapäevatöös on tähtsad koostöö ja iseseisvus. 

Linn otsib koostööpartnereid ja kaastöötajaid linna 

eesmärkidest lähtuvalt. Nähakse võimalusi, otsi-

takse uudseid lahendusi, rakendatakse uusi prak-

tikaid ja katsetatakse, õpitakse ja arenetakse, 

viiakse eesmärgid ellu, ollakse abivalmis ja suhtle-

misel avatud. Töötatakse koos kodanikeühen-

duste, ettevõtete, kultuuri- ja teadusasutustega. 
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Linna töötaja oskab võtta tarku riske, leida lahen-

dusi ja julgeda vastutada. Ta seab kahtluse alla te-

gevused, mis ei teeni linnaelanikke ega loo neile 

lisandväärtust. 

Tulevikku vaatavat linna aitab luua tarkus ja jul-

gus. Otsuseid tehakse ka siis, kui olukord on eba-

määrane. Linnaorganisatsioon võtab aega prob-

leemi algpõhjuse väljaselgitamiseks. Lahenduste 

leidmisel ja otsuste langetamisel tuginetakse fakti-

dele, mitte arvamustele või ennustustele. Julge-

takse katsetada, sest teatakse, et väike eksimus 

on odavam kui suur eksimus ning katsetamine on 

organisatsiooni jaoks väärtuslik õppeprotsess. Iga 

linna töötaja peab enesearendamist tähtsaks ja 

panustab sellesse iga päev.  

Linnatöötajad on usaldusväärsed ja avatud mee-

lega. Nad on oma ala eksperdid, kes oskavad kuu-

lata ja peegeldada ning säilitavad rahu ka keerulis-

tes olukordades. Linnatöötajad kohtlevad kõiki ini-

mesi austusega ja võrdselt, olenemata nende po-

sitsioonist, elatustasemest, soost või rahvusest ja 

võimalikest erimeelsustest. Oponendis ei nähta 

vastast, vaid kuulatakse tema seisukohti, et nen-

dest pigem õppida. Linnatöötajaid huvitab päriselt, 

kuidas linlane linnas elades ja iga päev linnas toi-

metades ennast tunneb, mida soovib ja mille poole 

püüdleb. Tagasiside küsimine linnaelanikelt ja 

koostööpartneritelt on linnatöötajate töö loomulik 

osa. Nii leitakse parimad lahendused Tallinnale 

tervikuna, selle elanikele ja külalistele, linnas te-

gutsevatele ettevõtetele, ühendustele ja organisat-

sioonidele, pakkudes professionaalset ja  ja hooli-

vat teenindust. 

Linnajuhtimise ja tugiteenuste tegevusprog-

rammid 

Arengustrateegia elluviimiseks rakendatakse seit-

set linna juhtimise ja tugiteenuste tegevsprog-

rammi: 

• TP1: Inimesekeskne teenuste disain  

• TP2: Andmepõhine juhtimine 

• TP3: Strateegiline ja finantsplaneerimine 

• TP4: Selge kommunikatsioon 

• TP5: Kvaliteetne juhtimine ja kompetent-

sed töötajad 

• TP6: Regionaalne ja rahvusvaheline koos-

töö 

• TP7: Perekonnaseisu- ja rahvastikuteenu-

sed 

• TP8: Arhiiviteenused 

TP1: INIMESEKESKNE TEENUSTE DISAIN 

Linnaorganisatsioon osutab inimesekeskseid tee-

nuseid, arvestades linlaste vajadusi ja ootusi. Tee-

nuseid osutatakse tervikliku teenusejuhtimise 

kontseptsiooni alusel, mille järgi on üles ehitatud 

linnaorganisatsiooni struktuur. Kõik linna teenused 

peavad läbima teenusdisaini protsessi. Teenusdi-

saini protsessi koordineeritakse ülelinnaliselt. 

Linna asutustele, kes teenuseid osutavad, paku-

takse keskset tuge teenuste arendamiseks, paren-

damiseks, analüüsiks ja uute teenuste väljatööta-

miseks. Iga aasta kontrollitakse  teenuste ajakoha-

sust ja nõuetele vastavust ning vajadusel disaini-

takse teenus ümber. Nii huvirühmade kui ka linna-

töötajate tagasiside põhjal analüüsitakse, millises 

teenuses on liigselt bürokraatiat, kus tuleb tee-

nuste kvaliteeti parandada või teenuste sisu 

muuta. Tallinna digiteenused on tuntud kogu 

maailmas, need inspireerivad ja annavad eeskuju. 

Olulisemad tegevussuunad: 1) teenuste keskne 

koordineerimine (sh ühtse teenusjuhtimise kont-

septsiooni väljatöötamine ning teenuste kompe-

tentsikeskuse ja teenuste ümarlaua loomine), 

2) kliendikesksete e-teenuste arendamine ja tut-

vustamine linnaelanikele, 3) linna IT-baastaristu, 

infoturbe ja arvutitöökoha teenuste keskne osuta-

mine, 4) muude tugiteenuste (nt õiguse ja hangete) 

keskne osutamine tervele linnaorganisatsioonile; 

5) keskkonna- ja kvaliteedijuhtimise süsteemide 

rakendamine. 
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TP2: ANDMEPÕHINE JUHTIMINE 

Avaandmete kasutamine on mugav, kõigile kätte-

saadav ja turvaline. Avalikku kasutusse antakse 

võimalikult palju linna kohta käivaid avaandmeid. 

Andmed on arusaadavalt visualiseeritud ja aitavad 

inimestel teha elulisi valikuid: kuhu rajada kodu, 

kuhu asutada ettevõte, millised võimalused on ko-

duasumis ise midagi ära teha. Linn kogub andmeid 

kasutajasõbralikult, küsides andmeid ainult üks 

kord. Objektiivse ja õigeaegse info jagamine on 

ühtlasi alus, et kaasata edukalt avalikkust ja huvi-

rühmi. Linn kogub andmeid nii vähe kui võimalik 

kuid nii palju kui vajalik hoiab kõiki andmeid hea-

peremehelikult ja järgib andmekaitse reegleid. 

Linna juhtimisotsused põhinevad laiapõhjalistel 

andmetel ja otsuseid selgitatakse samuti andme-

tele tuginedes. Linnal on transpordikorraldust, 

energiakasutust, füüsilist keskkonda ja teenuseid 

ning linna jaoks olulisi protsesse kirjeldav 3D-mu-

del, mis aitab linlastele valikuid selgelt esitleda. 

Andmeanalüüs on teenusedisaini osa. Linnaasu-

tustel on nüüdisaegne ärianalüüsi võimekus. And-

metele tuginedes jälgitakse nii strateegiliste sihtide 

saavutamist kui ka teenustega rahuolu ja nende 

osutamise efektiivsust. 

Olulisemad tegevussuunad: 1) Tallinna 3D-mu-

deli (digitaalse kaksiku) arendamine, 2) isikuand-

mete ja muu mitteavaliku teabe tõhus kaitsmine 3) 

linnale kuuluva ja välistest andmeallikatest päri-

neva teabe tõhus koondamine ja kättesaadavaks 

tegemine 4) juhtimisotsusteks vajaliku teabe liht-

salt ja mõistetavalt kättesaadavaks tegemine ot-

sustajatele. 

TP3: STRATEEGILINE JA FINANTS-

PLANEERIMINE 

Linna juhtimise aluseks on ühiskondlik kokkulepe 

linlaste vahel, mis väljendub arengustrateegias. 

Arengustrateegia on üldplaneeringute ja valdkond-

like arengudokumentide alus. Planeerimine on pi-

dev protsess, mille käigus seire tulemuste põhjal 

plaane ajakohastatakse. Otsuste tegemise prot-

sess on avatud ja sellesse kaasatakse linnaela-

nikke. Linn annab eesmärkide poole liikumise 

kohta avalikkusele pidevalt võimalikult ajakohast 

infot. Linn teeb koostööd partneritega, kes väljen-

davad kogukondade ja elanikerühmade huve, olgu 

need asumiseltsid, erialaliidud, ettevõtted või 

muud ühingud. Arengu planeerimisel ning eesmär-

kide ja tegevuste kavandamisel võetakse aluseks 

linna majanduslik seis ja finantseerimisvõimekus. 

Finantsplaneerimise aluseks võetakse strateegili-

sed sihid. Arengustrateegiast lähtuvad eelarvest-

rateegia ja valdkondade arengudokumendid, mis 

on omakorda eelarve koostamise aluseks. Linnaa-

sutuste finantseerimine põhineb toime- ja kulumu-

delitel, mis tagavad asutustele piisavalt ressursse 

igapäevaseks toimetulekuks ja ka teenuste aren-

damiseks. Finantshaldus on koondatud kompe-

tentsikeskusesse, mis tagab linna eri tasandi juhti-

misotsusteks vajaliku finantstoe, kvaliteetse fi-

nantshalduse ja majandusarvestuse korraldamise 

ning osutab linnaorganisatsioonile kvaliteetset raa-

matupidamise, maksuarvestuse ja finantsplaneeri-

mise teenust.  

Olulisemad tegevussuunad: 1) ajakohane linna 

arengudokumentide süsteem ja seire, 2) linna kon-

solideerimisgruppi kuuluvatele üksustele finants-

teenuste osutamine, 3) linnaelanike ja ko-

danikuühenduste ümarlaudade ja koostöökogude 

korraldamine ning nende osalemine otsustusprot-

sessides, 4) mittetulundusühingute tegevuse toe-

tamine, kaasava eelarve rakendamine. 

TP4: SELGE KOMMUNIKATSIOON 

Linnal on oma identiteet ja linnast räägitakse lu-

gude keeles. Linn on oma sõnumites ühtne ning 

kasutab linlaste teavitamiseks kõige sobivamaid ja 

ajakohasemaid kanaleid. Vajalik info ja teenused 

jõuavad inimesteni, mitte vastupidi. Linlastega 

suhtlemine on osa avalikust kommunikatsioonist ja 

osa iga linnatöötaja tööst. 

Olulisemad tegevussuunad: 1) linna visuaalse 

identiteedi hoidmine ja arendamine, 2) teenuseid 

tutvustavate infomaterjalide koostamise ja levita-

mise korraldamine, 3) linna esindustrükiste koos-

tamise korraldamine, 4) ülelinnalise nädalalehe 
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väljaandmine, 5) Tallinna märgatavuse suurenda-

mine välismeedias. 

TP5: KVALITEETNE JUHTIMINE JA 

KOMPETENTSED TÖÖTAJAD 

Linnaorganisatsiooni ülesanne on tagada inim-

kesksed, optimaalsed ja targalt juhitud teenused 

nii linnakodanikele, külalistele kui ka linnatöötaja-

tele ning linna vara hea haldus. Ühtlase kvaliteedi 

tagamiseks on põhi- ja tugiteenuste juhtimine ja 

arendamine koondatud kompetentsikeskustesse. 

Linnaorganisatsioon on struktureeritud eesmärgi-

põhiselt. Juhtimise ühtlaselt kõrge kvaliteedi taga-

vad pühendunud ja motiveeritud meeskonnad. Lin-

naorganisatsiooni juhte valitakse konkursi teel täh-

tajaliseks ametiajaks ja neid hinnatakse regulaar-

selt. Tallinna tajutakse korruptsioonivaba ja nüüdi-

saegse juhtimiskultuuriga organisatsioonina. 

Olulisemad tegevussuunad: 1) inimkeskse lin-

naorganisatsiooni arendamine, 2) keskse värba-

mise rakendamine, 3) tulemustele suunatud päde-

vate ja kogenud juhtide värbamine, 4) meeskon-

dade eesmärgipärane arendamine, 5) juhtimis- ja 

andmekvaliteedi parandamine, 6) juhtide tulemus-

hindamise rakendamine, 7) tasupoliitika ajakohas-

tamine, 8) innustava töökeskkonna arendamine, 

9) linnatöötaja portaali arendamine.  

TP6: REGIONAALNE JA RAHVUSVAHELINE 

KOOSTÖÖ  

Tallinn teeb aktiivset koostööd ennekõike Harju-

maa omavalitsuste ja maakonnaga, et saavutada 

sidus ja hästi toimiv linnaregioon. Koostööd aren-

datakse ka teiste omavalitsuste ja riigiga Eesti 

arengueesmärkide saavutamiseks. Rahvusvahe-

lise koostööga toetatakse Tallinna strateegiliste 

sihtide saavutamist, aidatakse kaasa linna ja linna-

regiooni rahvusvahelise tuntuse ja konkurentsi-

võime suurendamisele. Keskendutakse lähire-

giooni (Põhjamaad, Läti, Leedu, Venemaa) linna-

dele, aga ka laiemalt Euroopa Liidu pealinnadele 

ja metropolidele ning partnerlinnadele, millega on 

Tallinnal ühised kultuuri- ja majandushuvid. Aktiiv-

selt osaletakse rahvusvahelistes koostööprojekti-

des eelkõige Euroopa Liidu poolt otse rahastatud 

teadus- ja arendusprojektides, olles nendes ka 

juhtpartneriks.  

Olulisemad tegevussuunad: 1) koostöö arenda-

mine Harjumaa kohalike omavalitsustega, 2) koos-

töö arendamine Läänemere piirkonna linnade, eel-

kõige Helsingi, Riia ja Peterburi, Euroopa Liidu 

pealinnade ja metropolide ning teiste partnerlinna-

dega, 3) osalemine ja Tallinna huvide esindamine 

Euroopa Liidu linnapoliitika väljatöötamisel, sh Eu-

roopa suurlinnade võrgustiku EUROCITIES 

kaudu, 4) linna prioriteetsete valdkondade arenda-

miseks  vajaliku  rahvusvahelise kogemuse hanki-

mine ning Tallinna parimate praktikate jagamine 

linna rahvusvahelise mainekujunduse eesmärgil, 

5) välisprojektide kompetentsikeskuse arenda-

mine. 

TP7: PEREKONNASEISU- JA 

RAHVASTIKUTEENUSED 

Tallinn loob peresõbralikku keskkonda. Rahvastiku 

ja lõimumispoliitika on Tallinnas inimesekeskne 

ning toetab erinevate kogukondade arengut. Pere-

konnaseisu- ja rahvastikuteenuseid osutatakse 

terviklikult ja professionaalselt, need on kättesaa-

davad kõigile eesti, vene ja inglise keeles, nii Tal-

linna Perekonnaseisuameti ruumides kui Rahvus-

vahelises majas. E-teenuste laienemine teeb tee-

nuste kasutamise mugavamaks. Tallinn aitab 

kaasa teadmispõhiste otsuste tegemisele pere-

konnaseisu küsimustes ja parandab elanike tead-

likkust. Koostöös erasektoriga tutvustatakse pere-

konna ja rahvastikuteenuseid ning nõustatakse pe-

rekonnaseisualastes küsimustes. 

Olulisemad tegevussuunad: 1) perekonnaseisu-

teenused, 2) rahvastikuteenused, 3) Tallinna ela-

nike teadlikkuse tõstmine perekonnaseisu- ja rah-

vastikutoimingute küsimustes, 4) perekondade 

loomise ja laste sünni väärtustamine 5) perekon-

naväärtusi ja ajalugu tutvustavad üritused, 6) pere-

konna- ja rahvastikuteenuste pakkumine võõrkeel-

tes.  
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TP8: TALLINNA AJALOO ARHIVEERIMINE, 

UURIMINE JA TUTVUSTAMINE 

Tallinn vastutab ja kannab hoolt linna mälu – sa-

janditevanuse arhiivipärandi – kestmise eest. Arhii-

viteenuse eesmärk on Eesti pealinna arengut iga-

külgselt peegeldava, isikute õiguste ja tehingute 

tõendamiseks ning linnaasutuste tööks tarviliku 

teabe kogumine, säilitamine ja kasutatavuse taga-

mine. Paberivabale dokumendihaldusele ülemi-

neku ja digitaalsete dokumentide osakaalu suure-

nemise ajastul on rõhk digitaalarhiivinduse arenda-

misel ja linnaorganisatsiooni sellekohase kompe-

tentsi tagamisel. 

Tallinn edendab linna multikultuurse ajaloo teadus-

likku uurimist ja populariseerimist, aidates kaasa 

kogukondliku identiteedi ja ajalooteadvuse tugev-

damisele. Üha suurem osa Tallinna arhiiviainesest 

on digitaalsel kujul kättesaadav huvilistele kogu 

maailmas. 

Olulisemad tegevussuunad: 1) linnaorganisat-

siooni nõustamine arhiivinduse ja dokumendihal-

duse alal, 2) linnaasutustes säilitamist vajavate do-

kumentide kogumine ja säilitamine, 3) digitaalarhii-

vinduse arendamine kooskõlas riiklike ja rahvusva-

heliste suundadega, 4) e-teenuste täiustamine, 

5) linna ajaloo teadusliku uurimise korraldamine, 

6) linna ajaloo tutvustamine. 

  



 

19 

 

Linna tegevusvaldkonnad 

1. Ettevõtluskeskkond 

I. Valdkond panustab väga suurel määral stra-

teegilise sihi „Loov maailmalinn“ ning suurel 

määral strateegiliste sihtide „Heatahtlik kogu-

kond“, „Roheline pööre“ ja „Sõbralik linna-

ruum“ saavutamisse.  

Loov maailmalinn – ettevõtlushuvi ja -teadlikkuse 

suurendamine, samuti avatud linna kuvandi loo-

mine aitab arendada tarka tootmist ja kõrge lisand-

väärtusega teenuseid. Atraktiivne tegevuskesk-

kond, rahvusvahelised konverentsid ja suursünd-

mused meelitavad Tallinna oma ala tipptegijaid ja 

suurendavad linna rahvusvahelist tuntust. Kõik see 

aitab kaasa ettevõtluse, teaduse ja innovatsiooni 

arengule ning võimaldab Tallinnal koos Helsingiga 

kujuneda Põhja-Euroopa targa majanduse süda-

meks ning uuenduslike lahenduste katsekeskkon-

naks. 

Heatahtlik kogukond – ettevõtlik elustiil, ettevõt-

luse soodustamine ja seeläbi jätkusuutlike töökoh-

tade loomine annavad paremad võimalused ise-

seisvaks toimetulekuks ja aitavad luua tugevat tur-

vatunnet.  

Roheline pööre – innovaatiliste ja tarkade lahen-

duste kasutamine soodustab ökoinnovatsiooni, ai-

dates kaasa kliimamuutuste leevendamisele ja 

nendega kohanemisele ning hea elukeskkonna 

loomisele. Tasakaalustatud ja kestlik turismiaren-

dus panustab sellesse, et turismisektori ökoloogi-

line jalajälg oleks võimalikult väike. 

Sõbralik linnaruum – turistid on ka teenindus- ja 

loomesektori ettevõtete kliendid. Sellest tulenevalt 

on rohkem omanäolisi kaubandus- ja teenindu-

settevõtteid, kultuurisündmusi ning meelelahutus-

võimalusi, millest saavad osa nii linnaelanikud kui 

ka linnakülalised ja mis omakorda rikastavad linna-

ruumi. 

II. Valdkonna rakendamise põhimõtted 

Ettevõtlikkus, uuendusmeelsus ja loovus. Toe-

tatakse ettevõtlikkust, uuendusmeelsust ning uute 

tehnoloogiate ja ärimudelite kommertsialiseerimist, 

katsetamist. Tallinlaste loomepotentsiaal loob või-

maluse eristuvate ja ainulaadsete elamuste pakku-

miseks. Innovaatiliste ja nutikate lahenduste kaudu 

suurendatakse sihtkoha konkurentsivõimet ning 

säilitatakse ja eksponeeritakse linna rikkalikku aja-

loo- ja kultuuripärandit, inspireeritakse linna avas-

tama, hajutatakse külastuskoormust ja suunatakse 

külastajaid tegema keskkonnasõbralikke valikuid. 

Ambitsioonikus ja rahvusvahelisus. Aidatakse 

kaasa ettevõtete arengule ja ekspordijulguse suu-

rendamisele.  

Vastutustundlikkus ja jätkusuutlikkus. Soosi-

takse keskkonnasõbralikku ja vastutustundlikku et-

tevõtlust. Tallinna turismiarendus on tasakaalusta-

tud: linna külalised saavad meeldiva elamuse ja 

kohalikud tunnetavad turismimajanduse kasulikku 

mõju. 

Ettevõtlust soosiv füüsiline keskkond. Inves-

teeritakse inimsõbralikku linnaruumi, mis toetab et-

tevõtete arengut ning soodustab innovatsiooni.  

Koostöö. Arendus- ja turundustegevusi tehakse 

koostöös linna, riigi, ettevõtjate, teadusasutuste ja 

kohalike kogukondadega. 

III. Valdkonna visioon: linn, kus tulevik on täna 

Tallinn kui pealinnaregioon on nii Eestis kui ka rah-

vusvaheliselt tuntud targa ettevõtluse kasvuko-

hana, kus kasutatakse uusi tehnoloogiaid ja ärimu-

deleid ning paindlikke töövorme. Uute ärimudelite 

rakendamist võimaldav paindlik, ent stabiilne õi-

gus- ja maksukeskkond ning atraktiivne elu- ja te-

gevuskeskkond soosivad talentide, investeerin-

gute ja rahvusvaheliste ettevõtete tulekut linna. 

Tallinn on ligitõmbav turismisihtkoht, mis ületab kü-

laliste ootusi. Tallinna turism on jätkusuutlik: turism 

on keskkonda, kohalikku ajaloo- ja kultuuripärandit 

säästev ning kohalikule kogukonnale väärtusi loov. 

Uuendusmeelseid, kohanemisvõimelisi ning os-

kustega inimesi rakendatakse uue väärtuse loomi-

sel, mis aitab suurendada linlaste heaolu.  Kasvule 

ja välisturgudele orienteeritud ettevõtjad teevad 

koostööd teadusasutustega, et arendada uusi too-

teid ja teenuseid. Tallinna linn on rahvusvaheliselt 
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tuntud innukas uudsete lahenduste eestvedaja 

ning katsetaja. Rahvusvahelised konverentsid ai-

tavad Tallinnal koguda rahvusvahelist tuntust eri 

valdkondade kompetentsikeskusena. 

IV. Valdkonna eesmärgid 

1. Tallinna elanikud on ettevõtlikud, hästi ta-

sustatud ning siinsed ettevõtted on ambitsioo-

nikad. 

Linlaste ettevõtlikkusele julgustamine ning uuen-

dusmeelsele ettevõtlusele suunamine soodustab 

ettevõtete kasvupotentsiaali realiseerimist. Tallin-

nas luuakse palju uusi ettevõtteid, mida iseloomus-

tab kõrge lisandväärtus, kasvav võimekus võtta 

kasutusele uudseid tehnoloogiaid ning viia ellu 

uuendusi. Kõrge lisandväärtus võimaldab ettevõte-

tel teenida suuremat kasumit, maksta rohkem 

palka ning parandada seeläbi elatustaset.  

Mõõdikud: 

• Ettevõtteid 1000 elaniku kohta (sh vaada-

takse ettevõtete osakaalu ja globaalsete e-

residentide ettevõtete panust). 

 

Algtase: 24 ettevõtet 1000 elaniku kohta 

(01.01.2019) 

Sihttase: +2% keskmine aastane kasvumäär 

 

• Keskmine brutopalk Tallinnas.  

 

Algtase: 1611 eurot (2019. a IV kvartal, allikas: 

Statistikaamet PA004: keskmine brutopalk, 

tööjõukulu ja töötatud tunnid maakonna järgi 

(kvartalid)) 

Sihttase: +3% keskmine aastane kasvumäär 

2. Tallinna ettevõtted on koostöös konkurentsi-

võimelised globaalsetes väärtusahelates. 

Linnas tegutsevad ettevõtted on konkurentsivõi-

melised nii sise- kui ka välisturul, sh paraneb eks-

pordivõimekus ja suurenevad välisinvesteeringud. 

Suund on võetud teadmismahukale majandusele, 

mida toetab digitaliseeritus, hea haridus ja tallin-

laste hea keeleoskus. Koostöö ja areng on klastri-

põhine, sh rakendatakse ülikooli oskusteavet. Glo-

baalsetesse väärtusahelatesse liidetud ettevõtted 

tõmbavad kaasa ka siseriiklikke tarnijaid. Toot-

likkuse parandamisega on suurenenud põhiva-

rasoetused, ettevõtete investeeringud inimestesse 

ning teadus- ja arendustegevusse (immateriaal-

sesse varasse, nt tarkvara soetamine, töötajate 

koolitus, organisatsiooni ja äriprotsesside arenda-

mine, mainearendus, disain, teadus- ja arenduste-

gevus). Erasektor, avalik sektor, kolmas sektor ja 

teadusasutused teevad tulemuslikult koostööd. 

Mõõdikud: 

• Ettevõtete ekspordi osakaal käibes. 

 

Algtase: 3,4% (2019. a, allikas: Maksu- ja Tol-

liameti ettevõtlusstatistika) 

Sihttase: +5% keskmine aastane kasvumäär 

 

• Globaalse haardega ettevõtted, kelle pea-

kontor või arenduskeskus on Tallinnas ja 

kelle tööjõukulu on 5 mln eurot aastas. 

 

Algtase: 40 ettevõtet (2019. a, allikas: Maksu- 

ja Tolliameti ettevõtlusstatistika). 

Sihttase: keskmiselt +1 ettevõte aastas  

3. Tallinn on ka rahvusvaheliselt tuntud inno-

vaatilise keskkonnana. 

Aastaks 2035 on töö iseloom ja inimeste ootused 

töö suhtes oluliselt muutunud. Stabiilse tööruumi 

asemel väärtustatakse rohkem mobiilsust, paind-

likkust, eneseteostusvõimalusi ja sotsiaalseid suh-

teid. Tallinn arvestab nende vajadustega, siinne 

elu- ja ettevõtluskeskkond on võrreldes teiste Eu-

roopa riikide ja linnadega konkurentsivõimeline 

ning meelitab siia välistööjõudu, kellel on linnale 

pakkuda vajalikke oskusi, teadmisi ja kogemusi. 

Tallinn on tuntud kui idufirmade kasvulava ning 

diginomaadide kohtumispaik. 

Mõõdikud: 

• Idufirmades töötavate elanike arv.  

 

Algtase: 5200 (2019. a IV kv, allikas: Startup 

Estonia) 
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Sihttase: +7% keskmine aastane kasvumäär 

 

• Konkurentsipositsioon ja edukus rahvusva-

helistel konkurssidel. 

 

Algtase: II–III koht Euroopa innovatsioonipea-

linna konkursil (2017) 

Sihttase: koht esikahekümne seas digitaalse 

ja jätkusuutlike linnade edetabelites või 

konkurssidel (nt Euroopa roheline pealinn, 

European Digital City Index, CityKeys, Expat 

City Ranking) 

4. Tallinn on rahvusvaheliselt tuntud ja hinna-

tud külastuskoht aasta ringi.  

Tallinn paelub külastajaid kui põnevate kontrastide 

linn, kus saab tutvuda eheda eri ajastute ajaloo- ja 

kultuuripärandiga, mis tänu loovusele ja innovat-

sioonile on saanud uue hingamise. Tallinna teevad 

kütkestavaks UNESCO maailmapärandi nimekirja 

kuuluv keskaegne vanalinn, eripalgelised naabrus-

konnad, puhas ja vaheldusrikas linnaloodus, mit-

mekesine aastaringne kultuurielu ning kohalik toit. 

Tallinnaga on põhjust tutvuma tulla aasta ringi. 

Nüüdisaegse, keskkonnateadliku ja innovaatilise 

pealinnana pakub Tallinn ideaalseid võimalusi 

konverentside, motivatsioonireiside ja ürituste kor-

raldamiseks. Tallinn on atraktiivne filmivõtete siht-

koht välismaistele tootjatele. Tallinn on külalis-

lahke.  

Tallinnas ööbivate väliskülaliste arv kasvab, seda 

eriti madalhooajal, välisturistide sihtriigid muutu-

vad mitmekesisemaks, reisid pikenevad, väliskü-

lastajate kulutused Tallinnas suurenevad ja välis-

külastajate rahulolu on kõrge. 

Mõõdikud:  

• Majutusettevõtetes ööbivate välisturistide 

ööbimiste arv. 

 

Algtase: 2,8 mln (2019) 

Sihttase: 4,2 mln (2035) 

 

• Majutusettevõtetes ööbivate Eesti elanike 

ööbimiste arv.  

 

Algtase: 0,47 mln (2019) 

Sihttase: 0,7 mln (2035) 

 

• Ööbimisega väliskülastajate arv. 

 

Algtase: 2,15 mln (2019) 

Sihttase: 3,1 mln (2035) 

 

• Väliskülastajate rahulolu. 

 

Algtase: kümnepallisüsteemis 8,8 palli (2019) 

Sihttase: 9 palli 10-st (2035) 

 

• Reisiteenuste eksport. 

 

Algtase: 1 mld eurot (2019) 

Sihttase: 2 mld eurot (2035) 

 

• Tulu väliskülastaja kohta eri sihtrühmade 

kaupa.  

 

Algtase: mõõdik töötatakse välja 2021. aastal 

Sihttase: määratakse pärast algtaseme mää-

ramist 

V. Eesmärkide saavutamiseks rakendatakse 

viit tegevusprogrammi:  

• TP1: Ettevõtlik elustiil, kasvuambitsiooniga 

ettevõtjad, tipptasemel teadmised ja osku-

sed 

• TP2: Rahvusvahelistumisele avatud kesk-

kond ning koostöö valdkonna huvigruppide 

vahel  

• TP3: Targa linna programm 

• TP4: Atraktiivne füüsiline keskkond ettevõt-

luse arenguks 

• TP5: Turismisihtkoha tuntus ja tasakaalus-

tatud turismiarendus  

TP1: ETTEVÕTLIK ELUSTIIL, 

KASVUAMBITSIOONIGA ETTEVÕTJAD, 

TIPPTASEMEL TEADMISED JA OSKUSED  

Ettevõtlikkuse ja nutikuse toetamine saab alguse 

lasteaias mänguliste tegevuste kaudu (robootika, 
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õppemängud) ning jätkub koolis. Lastes arenda-

takse iseseisvust ja ettevõtlikku hoiakut, otsustus-

võimet ja tegutsemishimu. Tallinna koolides korral-

datakse kõrgetasemelist ettevõtlusõpet. Õpilased 

on ettevõtlikud ning aktiivsed õpilasfirmade loomi-

sel, igal aastal asutatakse sadakond õpilasfirmat. 

Ettevõtluse tugiorganisatsioonid pakuvad ettevõt-

lushuvilistele ja tegutsevatele ettevõtetele võima-

lusi arendada ja ajakohastada oma ärimudeleid, 

täiendada juhtimis-, müügi- ja turundusoskusi ning 

seeläbi suurendada arendusvõimekust. Aktiivselt 

osaletakse ettevõtluspäevadel (ligi 2500 osalejat 

aastas). Ettevõtlusnõustamise abil luuakse aastas 

ligi sada ettevõtet. Tudengid osalevad ülikoolides 

äriideede arendusprogrammides. 

Olulisemad tegevussuunad: 1) ettevõtlushuvi 

suurendamine (koostöös Tallinna Haridusametiga, 

Tallinna Ettevõtlusküla, haridusprogramm „Ette-

võtlik kool”, Junior Achievement ettevõtlusõppe 

programm koos õpilasfirmade laadaga), 2) ettevõt-

lusalase nõustamisteenuse pakkumine ning ette-

võtjate teadmiste ja oskuste parandamine, 3) uute 

äriideede arenduskonkursside ning (eel)inkubat-

siooniprogrammide toetamine ülikoolide („Edu ja 

tegu” programm) ja ettevõtlusinkubaatorite (loo-

meinkubaator, Startup Inkubaator) juures, 4) ette-

võtete võimekuse ja kasvu toetamine kohalikul tu-

rul tegutsemiseks ja välisturgudele sisenemisel, 

digilahenduste rakendamisel, kõrgema lisandväär-

tusega toodete/teenuste arendamisel ning koostöö 

edendamisel kutseasutuste ja kõrgkoolidega, 

5) ettevõtluse tugiorganisatsioonide innovatsiooni 

toetavate algatuste võimendamine mittetulundus-

tegevuse toetuse kaudu. 

TP2: RAHVUSVAHELISTUMISELE AVATUD 

KESKKOND NING KOOSTÖÖ VALDKONNA 

HUVIGRUPPIDE VAHEL 

Tallinnal on innovaatilise ja talentidele avatud linna 

kuvand. Siin on head liikumisvõimalused ja ühen-

dused talentide mobiilsuse ja teadmiste leviku soo-

dustamiseks. Tallinna ja Helsingi kaksiklinnast on 

kujunenud Põhja-Euroopa targa majanduse süda, 

kus tööjõud liigub paindlikult mõlemas suunas. Vä-

lismaalaste ja nende tööandjate jaoks on koonda-

tud kogu vajalik info ja teenused Eestisse elama ja 

tööle asumiseks. Tallinn on reitingutabelis Expat 

City Ranking esimese 20 hulgas. 

Olulisemad tegevussuunad: 1) teenused väliss-

petsialistidele ning uussisserändajatele (Rahvus-

vahelise Maja värbamis- ja kohanemisprogramm), 

2) sünergia loomine innovatsioonikeskuste vahel 

(Ülemiste City, Tallinna Teaduspark Tehnopol, 

teadusasutused), 3) ühenduste loomine (Rail Bal-

ticu terminal, trammiühendused linnaväravatega), 

4) rahvusvaheline turundustegevus Tallinna tun-

tuse suurendamiseks, 5) ettevõtlusklastrite arengu 

ja rahvusvahelise võrgustumise stimuleerimine (sh 

loome-, ringmajandus) ning koostöö edendamine 

innovatsiooni ökosüsteemi osapoolte vahel. 

TP3: TARGA LINNA PROGRAMM 

Tallinna linna rahvusvaheline ambitsioon on saada 

juhtivaks targa linna valdkonna ja innovat-

siooni keskuseks väiksema elanikkonnaga pea-

linnade seas maailmas. Samuti on linna eesmär-

giks olla eeskujuks teistele Läänemere piirkonna 

linnadele kohaliku omavalitsuse digitaalsel 

arendamisel. Selleks tegeleb linn keskselt inno-

vatsiooni juhtimise ja võimestamisega, sh kom-

petentside tõstmise ja innovaatiliste lahenduste 

toetamisega. 

Olulisemad tegevussuunad: 1) andmepõhise di-

gitaalse linnajuhtimise loomine, 2) linnaliste digi-

teenuste osakaalu suurendamine avalikes teenus-

tes ja nende uuendamine, 3) innovatiivsete riigi-

hangete, avalike teenuste disaini, demoprojektide 

jms kaudu linna kui kohaliku omavalitsuse rolli suu-

rendamine innovatsiooni tellija ja algatajana, 

4) uute tulevikutehnoloogia lahenduste väljatööta-

mise ning linnakeskkonnas (test)rakendamise soo-

dustamine (nt isejuhtivate autode pilootprojekt, 

õhus leviv vaba internet, nutilahendused Tallinna 

elanikele ja külalistele), 5) Tallinna-Helsingi 

ühisprojektide elluviimine. 
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TP4: ATRAKTIIVNE FÜÜSILINE KESKKOND 

ETTEVÕTLUSE ARENGUKS 

Suuremates äri- ja tööstusparkides on välja aren-

datud head ühendused ja kvaliteetne avalik ruum, 

ettevõtlusinkubaatorid pakuvad ettevõtetele kvali-

teetset teenust uute ambitsioonikate ärimudelite 

väljatöötamiseks ning jätkusuutlikuks arenguks. 

Tallinn on üks SA Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid, 

SA Tallinna Teaduspargi Tehnopol ning Tallinna 

Tööstusparkide ASi omanikke. Need on kõrge li-

sandväärtusega tehnoloogia-, tootmis- ja loome-

majanduse ettevõtetele atraktiivsed tegutsemisko-

had. Linn teenib tulu nii ettevõtluskeskkonna soo-

simise kui ka linna osalusega äriühingute kaudu.  

Olulisemad tegevussuunad: 1) ettevõtlusinku-

baatorite arendamine, 2) äri- ja tööstusparkide 

ühenduste arendamine (viiakse ellu liikuvuse vald-

konna 1. ja 2. tegevusprogrammiga, panustab ka 

linnaplaneerimise valdkond), 3) Tallinna Teadus-

pargi Tehnopol arendamine targa linna katsekesk-

konnana, 4) ettevõtlust toetavate ja linnale tulusate 

ning lisandväärtust loovate äriliste arendusprojek-

tide korraldamine (nt filmilinnak, uued tehnoloo-

giaäri valdkonnad). 

TP5: TURISMISIHTKOHA TUNTUS JA 

TASAKAALUSTATUD TURISMIARENDUS  

Tallinn on rahvusvaheliselt tuntud ja kõrgelt hinna-

tud aastaringne Läänemere piirkonna puhke- ja 

äriturismi sihtkoht. Sihtkoha tuntust suurendatakse 

rahvusvahelise kommunikatsiooni ja turunduste-

gevusega strateegiliselt olulistel sihtturgudel ja olu-

listele sihtgruppidele.  

Nutikad lahendused aitavad maksimaalselt ekspo-

neerida ja kogeda Tallinna rikkalikku ajaloo- ja kul-

tuuripärandit. Turismiinfo on kättesaadav ja perso-

naliseeritud.  

Turismiarendus ja -turundus põhinevad andmetel, 

analüüsidel ja monitooringutel. Kohalikud turis-

miettevõtted on keskkonnateadlikud, tunnevad 

universaalse disaini põhimõtteid, on teadlikud vas-

tutustundlikust ja kestlikust ettevõtlusest ning ra-

kendavad neid teadmisi turismiteenuste arendami-

sel. Külalislahke sihtkoht on turvaline ja ligipääse-

tav kõigile. Turismi külastuskoormus on hajutatud. 

Tallinlased on külalislahked, turistide arvu suure-

nemine ei vähenda nende rahulolu. Meeldejääv 

külastus innustab inimesi Tallinna uuesti tulema ja 

seda soovitatakse ka sõpradele. 

Tegevusprogrammi elluviimisesse panustavad lin-

naorganisatsiooni mitmed valdkonnad: kultuuri-, 

spordi ja liikumisharrastuse, liikuvuse, linnaplanee-

rimise ja keskkonnahoiu valdkond. Lisaks on väga 

oluline roll riigil ja erasektoril.  

Olulisemad tegevussuunad: 1) turismisihtkoha 

positiivse kuvandi hoidmine ja Tallinna kui aasta-

ringse linnapuhkuse sihtkoha rahvusvahelise tun-

tuse suurendamine, 2) Tallinna kui konverentsitu-

rismi sihtkoha ja motivatsioonireiside toimumis-

koha tuntuse suurendamine, 3) andmepõhise ja 

tasakaalustatud turismiarenduse korraldamine, 

4) meeldejääva ja mugava linnakülastuse pakku-

mine külastuskaardiga Tallinn Card, 5) kvaliteet-

sete turismiinfoteenuste kättesaadavuse taga-

mine. 

2. Haridus ja noorsootöö 

I. Valdkond panustab väga suurel määral stra-

teegilise sihi „Loov maailmalinn“ ning suurel 

määral strateegiliste sihtide „Sõbralik linna-

ruum“, „Roheline pööre“ ja „Heatahtlik kogu-

kond“ saavutamisse. 

Loov maailmalinn – kõik valdkonna tegevusprog-

rammid aitavad kaasa Tallinna avatud õpiruumi 

kujunemisele. Linna mitmekesine ja terviklik hari-

dusvõrk, mida toetavad riigigümnaasiumid ja tei-

sed riigi- ning erasektori pakutavad õpivõimalused, 

aitab kaasa sellele, et õppimine on elukestev ning 

nähtav nii linna füüsilises kui ka virtuaalses ruumis. 

Mitmekülgsete võimaluste pakkumine õppimiseks, 

eneseteostuseks ning loome- ja arengupotent-

siaali avastamiseks aitab suurendada ettevõt-

likkust ja loovust. Ingliskeelse alus- ja üldhariduse 

omandamise võimalused toetavad siia saabunud 

välismaalasi. Kogu õppeprotsess toetab üldist di-

gitaalset kirjaoskust. 
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Roheline pööre – keskkonnatemaatika integreeri-

mine õppesse ja noorsootöösse suurendab linlaste 

keskkonnateadlikkust: hoolitakse keskkonnast, 

elatakse ressursisäästlikult ja tarbitakse ringma-

janduse põhimõtetest lähtuvalt.  

Heatahtlik kogukond – individuaalse arengu toe-

tamine, tervikliku tugi- ja usaldusvõrgustiku loo-

mine tõrjutusriskiga noortele, head üldoskused ja 

tipptasemel teadmised aitavad kaasa iseseisvale 

ja inimväärsele toimetulekule. Noorte toetamine ja 

julgustamine ühiskonnaelus ja otsustusprotsessi-

des aktiivselt osaleda aitab kaasa tugeva ja julge 

kodanikuühiskonna kujunemisele ning ühiskonna 

põimumisele. Eesti keeles õppimise võimaluste 

arendamine aitab kaasa eesti keele säilimisele ja 

ühiskonna põimumisele. 

Sõbralik linnaruum – noorte vajadustega arves-

tamine ja nende kaasamine linnaruumi loomisesse 

toetab sõbraliku linnaruumi kujunemist. 

 

II. Valdkonna rakendamise põhimõtted 

Vastutustundlikkus. Individuaalse õpitee kujun-

damisel ja elluviimise eest võtavad vastutuse eri 

osapooled. Hariduse omandamine on õppija üle-

sanne, kuid hariduse andmise eest vastutavad lap-

sevanemad, õpetajad, tugispetsialistid, noorsoo-

töötajad, juhendajad ja ka valdkonna juhid. Indivi-

duaalne õpitee kujuneb tervikliku vastutustundliku 

võrgustiku toel, lähtudes õppija huvist, valmiso-

lekust ja võimetest. Koosmõju saavutatakse ees-

märgistatud ja süsteemse võrgustikutöö kaudu. 

Avatus ja mitmekesisus. Tallinn on avatud ja mit-

mekesine õppimise ruum. Koostööd teevad nii for-

maalharidust kui mitteformaalset õpet pakkuvad 

asutused nii avalikus kui erasektoris. Võimestatud 

koostöö toimib nii õppijate, õpetajate, lapsevane-

mate, noorsootöötajate, kogukonna esindajate kui 

ka teiste omavahel seotud osapoolte vahel, nii riik-

likul tasemel kui ka rahvusvaheliselt. Väärtusta-

takse mitmekesisust, haridus- ja noorsootööasutu-

sed on omanäolised, arendustegevuses kasuta-

takse mitmeid mudeleid ja meetodeid. Oluliseks 

peetakse noorte osalust neid puudutavate otsuste 

tegemisel ning noorte oskuste arendamist, et nad 

võiksid teha teadlikke valikuid ja otsuseid ning osa-

leda aktiivselt ühiskonnaelus. Noorte õigused on 

kaitstud ja toetatakse aktiivset kodanikuosalust.  

Uuenduslikkus. Tallinna haridus- ja noorsoo-

tööasutused rakendavad uuenduslikke lähenemisi 

ning muutuvat õpikäsitust. Innovatsiooni toeta-

takse kõigis haridusastmetes ja -asutustes. Fooku-

ses on teadmistepõhisus ning tulevikku suunatud 

nn uute oskuste kasutamine, sh nii tehnoloogiline 

kirjaoskus kui ka sotsiaalsed oskused ja teadmi-

sed. Tallinnas pakutav haridus on konkurentsivõi-

meline ning noorsootöö on innovaatiline, see läh-

tub noorte tegelikust olukorrast ja vajadustest. Mit-

teformaalse õppe kogemusi arvestatakse formaal-

hariduses ja tööelus. 

III. Valdkonna visioon: Tallinnas on õnnelikud 

õppijad. 

Õnnelik õppija on teadlik oma tugevustest, soovi-

dest ja võimalustest, millest lähtuvalt on kujunda-

tud loov, paindlik ja mitmekesiste valikuvõimalus-

tega sujuv õpitee. Õpitee kvaliteet paneb aluse õp-

pija konkurentsivõimele tulevikus.  

Visiooni saavutamise eelduseks on, et õppija on 

vastutustundlik. Teda toetatakse ja võimestatakse 

õpitee kujundamisel, selle läbimisel ja arenemisel 

isiksusena. Tulemuslik individuaalne õpitee algab 

õnnelikest inimestest: pädevatest ja pühendunud 

haridus- ja noorsootööasutuste juhtidest, õpetaja-

test, noorsootöötajatest ja tugispetsialistidest, aga 

ka perekonnast ja hariduspoliitika kujundajatest. 

Asjakohane koostöövõrgustik koos inspireeriva ja 

tasakaalustatud õpikeskkonnaga on õnneliku õp-

pija kujunemise alus. 

 

IV. Valdkonna eesmärgid: 

1. Iga õppija arendab endas välja parima. 

Õppijad omandavad head üldoskused ning tippta-

semel teadmised, tehes valikuid oma tugevustest, 

soovidest ja huvidest lähtudes.  

Mõõdikud:  



 

25 

 

• Õppijate subjektiivne heaolu (õnnelikkus) 

ning õppijate pädevus ja konkurentsivõime. 

 

Seoses vajadusega täpsustada hindamise metoo-

dikat täpsustatakse alg- ja sihttaset 2021. aastal. 

 

• Noorsootööteenustega rahul olevate 

noorte osatähtsus. 

 

Algtase: mõõdik vaadatakse üle 2021. aastal 

Sihttase: vähemalt 80%. Seoses vajadusega täp-

sustada rahulolu mõõtmise metoodikat täpsusta-

takse algtaset ja sihtaset 2021. aastal 

2. Õppijatel on innustav ja toetav õpikeskkond. 

Õppijatele on kõigis Tallinna piirkondades tagatud 

turvaline ja nüüdisaegne avatud enesearendamise 

ruum. 

Mõõdikud:  

• Õppijate rahulolu õpikeskkonnaga  

Seoses vajadusega täpsustada hindamise metoo-

dikat täpsustatakse algtaset ja sihttaset 2021. aas-

tal. 

3. Noored osalevad aktiivselt ühiskonnaelus. 

Noored on aktiivsed, algatusvõimelised ja ettevõt-

likud kodanikud, kes osalevad nii ennast kui ka 

kogu ühiskonda puudutavate otsuste tegemises. 

Mõõdikud:  

• 18−26-aastaste kandidaatide osatähtsus 

kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste 

kandidaatide hulgas. 

Algtase: 8,3% (2017. a valimiste põhjal) 

Sihttase: 15% (2035) 

V. Eesmärkide saavutamiseks rakendatakse 

seitset tegevusprogrammi:  

• TP1: Tipptasemel juhtimine 

• TP2: Pädev ja pühendunud õpetaja 

• TP3: Hariduslike erivajadustega õpilaste 

areng 

• TP4: Inspireeriv ja uuenduslik õppimine 

• TP5: Individuaalne õpitee 

• TP6: Tasakaalus ja mitmekesine haridus-

võrk 

• TP7: Tänapäevane ja arendav noorsootöö 

TP1: TIPPTASEMEL JUHTIMINE  

Tallinna haridusasutuste juhid on motiveeritud ja 

uuendusmeelsed liidrid, kellel on head juhtimisos-

kused ning teadmised hariduse tulevikusuunda-

dest. Asutuste organisatsioonikultuur on avatud, 

koostööaldis ja arengut toetav. Igapäevane hari-

dusalane juhtimine lähtub teadlikust sihiseadmi-

sest. Haridusjuhid loovad keskkonna, mis toetab 

iga õppija individuaalset arengut ja õnnelikku õpi-

teed. Kõik haridusasutused tegutsevad vastavalt 

kokkulepitud väärtustele, juht on väärtuste kandja. 

Koostöö ja rotatsioon toimub nii haridusasutuste 

juhtide vahel kui ka erasektoriga. Juhte värbavad 

ja järelkasvu arendavad tippspetsialistid. Tipptase-

mel juhtimine hõlmab ka haridusameti kui vald-

konna eesmärkide saavutamise eest vastutaja juh-

timissuutlikkuse parandamist. 

Olulisemad tegevussuunad: 1) haridusjuhtide 

arengu- ja koolitusprogrammid; haridusasutuste 

juhtimismeeskondade arendamine, 2) haridusjuh-

tide värbamine; haridusasutuste arenguseire, 

3) uute juhtimismudelite rakendamine, 4) haridu-

sameti võimekuse parandamine, 5) haridusjuhtide 

motiveerimine ja koostöö, 6) rahvusvaheline koos-

töö, 7) kiusuvaba kool/lasteaed. 

TP2: PÄDEV JA PÜHENDUNUD ÕPETAJA  

Tallinna haridusasutustes töötavad pühendunud 

õpetajad, kes rakendavad muutuvat õpikäsitust. 

Õpetajad kasutavad nüüdisaegseid õppemeeto-

deid ning on õpilastele innustavaks teejuhiks. Õpe-

tajate järelkasv on tagatud kõikides valdkondades, 

nende töö on väärtustatud. Õpetajatel on aega 

enesetäiendamiseks ning koostööks. Õppija 

arengu toetamisel on keskne roll klassijuhatajal. 

Olulisemad tegevussuunad: 1) tänapäevane 

õpetajaharidus ja -koolitus, 2) õpetajaameti väär-
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tustamine, 3) uute õpetajate värbamine, 4) õppep-

rotsessi korralduse disainimine; klassijuhataja ins-

titutsiooni võimestamine. 

TP3: HARIDUSLIKE ERIVAJADUSTEGA 

ÕPILASTE ARENG 

Kõigile hariduslike erivajadustega õpilastele on 

loodud sobivad õppevõimalused. Tallinnas on ter-

viklik ja kompetentne tugivõrgustik. Hariduslike eri-

vajadustega lastele on tagatud vajalik tugi igas ha-

ridusastmes. Välja on arendatud kompetentsikes-

kus, mis toetab haridusasutusi hariduslike erivaja-

dustega lastega tegelemisel ja kaasava hariduse 

rakendamisel. Tagatud on motiveeritud ja asja-

tundlike tugispetsialistide järelkasv. Haridusasu-

tustes töötavad spetsialistid, kes oskavad raken-

dada kaasavat haridust. Andekate lastega tegel-

dakse süsteemselt. 

Olulisemad tegevussuunad: 1) hariduslike eriva-

jadustega õpilaste õppevõimalused, 2) tervikliku 

tugiteenuste süsteemi rakendamine, 3) tugispet-

sialistide arendamine, 4) haridusasutuste suut-

likkuse parandamine hariduslike erivajaduste tee-

mas, 5) andekate õpilaste programm. 

TP4: INSPIREERIV JA UUENDUSLIK ÕPPIMINE 

Tallinna haridusasutused rakendavad järjepidevalt 

teadmistepõhiseid uuendusi, hoolsalt arendatakse 

uusi ja tulevikku suunatud oskusi. Välja on arenda-

tud valdkondlikud kompetentsikeskused, mis on 

avatud eri haridusasutustele. Edulood ja head näi-

ted on kõigile kättesaadavad. Asutustes on olemas 

muutuvat õpikäsitust toetavad vahendid. Tegel-

dakse loodus- ja täppisteaduste ning ettevõt-

likkuse arendamisega, disainitakse ja rakenda-

takse uusi õppimise ja õpetamise mudeleid.  

Olulisemad tegevussuunad: 1) teadmistepõhi-

sed uuendused ja pilootprojektid, 2) kompetentsi-

keskuste arendamine, 3) õppevahendite ja tehno-

loogiliste rakenduste ajakohastamine, 4) loodus- ja 

täppisteaduste ning ettevõtlikkuse arendamine, 

5) õppeprotsessi disainimine, uued õppimise ja 

õpetamise mudelid. 

TP5: INDIVIDUAALNE ÕPITEE 

Tallinnas rakendatakse individuaalse õpitee mude-

lit, mis hõlmab formaalset ja mitteformaalset õpet 

ning kutse- ja kõrgharidust. Õppijatele on tagatud 

professionaalne tugi individuaalse õpitee kujunda-

misel ja valikute tegemisel. Haridusinfo on ühtses 

kõiki õppijaid toetavas süsteemis. Süsteemselt on 

arendatud eesti keeles õppimise võimalusi. Lapse-

vanemad ja kogukond teevad tõhusat koostööd.  

Olulisemad tegevussuunad: 1) individuaalse 

õpitee projekteerimine, 2) haridusvaldkonna ühtse 

inforuumi arendamine, 3) koostöö arendamine va-

nemate ja kogukonnaga, 4) eesti keeles õppimise 

võimaluste arendamine. 

TP6: TASAKAALUS JA MITMEKESINE 

HARIDUSVÕRK 

Tallinnas on mitmekesine ja terviklik haridusvõrk, 

heal tasemel põhiharidus on kättesaadav kodu lä-

hedal. Nõudluse muutumisele reageeritakse 

paindlikult ja operatiivselt, leides lahendused kõigi 

õppijate jaoks. Riigigümnaasiumid ning muud riigi- 

ja erasektori pakutavad õpivõimalused mitmeke-

sistavad linna haridusvõrku. Õpikeskkonnad on 

turvalised ja nüüdisaegsed ning toetavad muutuva 

õpikäsituse rakendamist. Linnas on võimalused 

alus- ja üldhariduse omandamiseks inglise keeles.  

Olulisemad tegevussuunad: 1) haridusvõrgu ter-

viklik planeerimine, 2) haridusasutuste ajakohasta-

mine, 3) rahvusvahelise hariduse võimaluste loo-

mine, 4) avatud õppimise ruumi kujundamine. 

TP7: TÄNAPÄEVANE JA ARENDAV 

NOORSOOTÖÖ  

Noored osalevad aktiivselt ühiskonnaelus, nende 

oskused võimaldavad tulla toime kiiresti muutuvas 

maailmas. Eri osapooled on teadlikud, kuidas noori 

võimalikult varases eas ja eri tasanditel tõhusalt 

kaasata. 

Noorsootöö keskmes on noor inimene oma huvide 

ja vajadustega. Nüüdisaegsed ja mitmekülgsed 
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noorsootööteenused rikastavad ja toetavad noorte 

igapäevaelu ning loovad võimalusi avada ja avas-

tada oma potentsiaali. Noorsootööteenus on ea- ja 

võimetekohane, arvestab noorte mitmekülgseid 

vajadusi ja huve, loob võrdseid võimalusi, edendab 

keskkonnasäästlikku mõtteviisi, tagab sotsiaalsete 

oskuste arengu, aitab vähendada sotsiaalse tõrju-

tuse riski. Noorsootöö pakub häid võimalusi katse-

tada, õnnestuda ja ka eksida, tähtsustades võima-

lust õppida kogemustest. Samuti panustab noor-

sootöö elukestvasse õppesse ja arendab tuleviku-

töö oskusi, aitab kaasa sellele, et mitteformaalse 

õppe tulemusi arvestatakse formaalõppe program-

mides ja tööelus.  

Noorsootööteenuste pakkumiseks on tänapäeva-

sed, noorte ootustele ja vajadustele vastavad va-

hendid ja taristu. Noosrootööasutuste ja linnaruumi 

tegevuskeskkonnad on mitmekülgsed ja turvali-

sed, need toetavad õppimist ja aitavad ennetada 

noorte riskikäitumist. Noorsootöö valdkonnas töö-

tav spetsialist on väärtustatud ning professio-

naalne.  

Olulisemad tegevussuunad: 1) noorte võimesta-

mine ja kaasatus otsustesse, 2) nüüdisaegne ja 

noort arendav noorsootööteenus, 3) kvaliteetset 

noorsootööd toetav personal, taristu ja vahendid, 

4) väiksemate võimalustega olevate noorte märka-

mine ja toetamine. 

3. Keskkonnahoid 

I. Valdkond panustab väga suurel määral stra-

teegilise sihi „Roheline pööre“ ning suurel 

määral strateegiliste sihtide „Sõbralik linna-

ruum“, „Kodu, mis algab tänavast“, „Terve Tal-

linn liigub“ ja „Loov maailmalinn“ saavuta-

misse. 

Roheline pööre – looduskeskkonda puudutava 

info kogumine, haldamine ning suuniste väljatööta-

mine aitavad planeerida liigirikkuse ja mitmekesise 

linnalooduse hoidmist ning kliimamuutuste leeven-

damist. Keskkonnateadlikkuse parandamine in-

nustab säästlikult käituma. Jäätmehooldus panus-

tab ressursisäästlikku elamisse. 

Sõbralik linnaruum ja Kodu, mis algab tänavast 

– puhtam õhk, puhtamad veekogud ja väiksem mü-

rafoon teevad tänavad ja naabruskonnad atraktiiv-

seks. Keskkonnateadlikkuse suurenemine innus-

tab ka linlasi linnaruumi ja oma naabruskondi at-

raktiivsemaks muutma. 

Terve Tallinn liigub – puhas õhk ja vesi ning müra 

vähendamine mõjub hästi linnaelanike vaimsele ja 

füüsilisele tervisele. Liigirikkad ja ligipääsetavad 

rohealad soodustavad värskes õhus viibimist. 

Loov maailmalinn – mitmekesine linnaloodus ja 

puhas keskkond teevad Tallinna atraktiivseks nii 

turistidele, linnaelanikele kui ka investoritele. 

II. Valdkonna rakendamise põhimõtted 

Loodushüved tagavad elukvaliteedi. Iga ini-

mene soovib elada rohelusest ümbritsetud elurik-

kas keskkonnas. Selline linnakeskkond pakub loo-

dushüvesid, mis parandavad inimeste elukvaliteeti 

nii koduümbruses kui ka avalikus linnaruumis. 

Heas seisukorras tänavahaljastus, maismaa- ja 

veekooslused vähendavad õhusaastet ja sademe-

vee põhjustatud probleeme ning summutavad 

müra, seetõttu on vaja vähendada survet loodu-

sele ning parandada vee- ja õhukvaliteeti.  

Tavalised liigid jäägu tavaliseks. Oluline on ta-

gada, et taime- ja loomaliigid, kellega linlane iga 

päev kokku puutub, ja ka haruldased liigid, kes on 

leidnud endale elupaiga Tallinna elurikastel rohea-

ladel, püsiksid heas seisundis.  

 „Kui ei tunne, ei austa; kui ei austa, siis ei hoia 

ega armasta“ (Fred Jüssi). Oluline on parandada 

linnaelanike teadlikkust ümbritsevat keskkonda 

puudutavate otsuste ja valikute tegemisel. Seega 

tuleb linlastele anda rohkem infot looduse ja Tal-

linna loodusväärtuste kohta, et inimesed saaksid 

neid oma silmaga näha ja kogeda.  

Jäätmehierarhia ja jäätmete vältimise põhi-

mõte. Esmajärjekorras tuleb vältida jäätmete te-

ket. Jäätmete käitlemisel tuleb eelistada nende 

korduskasutust. Kui see ei ole võimalik, siis tuleb 

jäätmed ringlusse võtta. Vähendama peab muud 
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taaskasutamist, soovitatav on vältida jäätmete kõr-

valdamist, sh ladestamist.  

III. Valdkonna visioon: Tallinn on keskkonna-

teadlike inimeste linn, mis pakub palju loodus-

hüvesid. 

Tallinnas väärtustatakse keskkonda ja säästlik 

keskkonnakasutus on valdav. Tallinna elanik väär-

tustab mitmekesist looduskeskkonda, mõistab loo-

duse ja inimtegevuse seoseid ja käitub vastutus-

tundlikult. Inimesed teavad, et loodusressursse tu-

leb kasutada säästvalt ning säilitada keskkonna 

hea seisund. Tallinna elukeskkond on meeldiv ja 

inimesega arvestav. Igas vanuses inimestel on või-

malik omandada nüüdisaegsetes keskkonnahari-

duskeskustes hea keskkonnaharidus, tagatud on 

keskkonnahariduse eesmärgipärane rahastamine 

ja selle sihipärane areng. 

IV. Valdkonna eesmärgid 

1. Tallinnas on mitmekesine loodus ja tervislik 

linnakeskkond. 

Mitmekesine ja heas seisundis linnakeskkond pa-

kub loodushüvesid (toit, joogivesi, tolmeldamine, 

üleujutustõke, kliima reguleerimine jms), mis taga-

vad linlastele hea elukvaliteedi ja rahulolu – see 

eristab Tallinna paljudest teistest pealinnadest. 

Ilma linnast lahkumata saavad Tallinna elanikud ja 

külalised veeta vaba aega mere, järvede ja jõgede 

ääres ning külastada vanu metsi, mitmekesiseid 

niite ja sookooslusi. 

Mõõdikud:  

• Kõikide tegevusprogrammide mõõdikute 

sihttasemed on saavutatud. 

2. Jäätmehooldus on säästev. 

Jäätmeteke ning jäätmetest tulenev keskkonnarisk 

on vähenenud, jäätmed võetakse maksimaalselt 

ringlusesse või taaskasutatakse muul viisil. Tal-

linna jäätmehooldus on paremal tasemel kui mujal 

Eestis. 

 

 

Mõõdikud: 

• Olmejäätmete tekke kasvuprotsent sise-

majanduse koguprodukti (SKP) kasvuprot-

sendist. 

 

Algtase: alla ½ SKP kasvuprotsendi (2015) 

Sihttase: alla ½ SKP kasvuprotsendi (iga-aasta-

selt) 

 

• Olmejäätmete ringlussevõtu osakaal. 

 

Algtase: 50% (2020) 

Sihttase: üle 65% (2030) 

V. Eesmärkide saavutamiseks rakendatakse 

kuut tegevusprogrammi: 

• TP1: Mitmekesine ja elurikas linnaloodus 

• TP2: Puhas vesi 

• TP3: Puhas õhk 

• TP4: Vähem müra 

• TP5: Jäätmehooldus 

• TP6: Keskkonnateadlikud linlased 

TP1: MITMEKESINE JA ELURIKAS 

LINNALOODUS 

Tallinnal on hea ülevaade elurikkusest, elupaikade 

seisundist ja tegevustest, mis on tarvilikud elu-

rikkuse ja loodushüvede hoidmiseks, sealhulgas 

kliimamuutuste mõjust tulenevalt. Elupaigad on 

omavahel ühendatud ja kõige väärtuslikumad alad 

on kaitse alla võetud. Indikaatorliikide seisundit jäl-

gitakse regulaarselt ning tavaliigid, kellega linlased 

peaaegu iga päev kokku puutuvad ja kes linlastele 

rõõmu pakuvad, on levinud kõikjal üle linna. Tal-

linna kaitsealad ja kõik teised rohevõrgustiku alad 

on õigesti hooldatud. Kaitsealade pindala on suu-

renenud. Elustikku võetakse arvesse igapäevaste 

hooldus-, projekteerimis- ja planeerimisotsuste te-

gemisel. 

Tegevusprogrammi elluviimisele aitab otseselt 

kaasa linnamaastiku valdkonna haljastu nutika elu-

ringi tegevusprogramm. 
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Olulisemad tegevussuunad: 1) elustiku inven-

teerimine, 2) kaitstavate alade ja üksikobjektide 

kaitse korraldamine,  3) liikide ja elupaikade sei-

sundi parandamine, 4) kaitsealuste ja tavaliikide 

seisundi jälgimine, 5) elustiku kaitse ja kompen-

seerimise põhimõtetega arvestamine planeerimi-

sel ja projekteerimisel. 

TP2: PUHAS VESI 

Arvestatakse kliimamuutuste mõjuga pinna- ja 

põhjavee seisundile, vee tarbimisele, üleujutusohu 

ja ranniku erosiooni suurenemisele. Tallinnal on 

hea ülevaade pinna- ja põhjavee kvaliteedist ning 

tegevustest, mis on vajalikud seisundi hoidmiseks 

ja parandamiseks. Tallinnal on hea ülevaade 

üleujutusohtudest ja rannikuerosioonist ning vaja-

likest tegevustest nende vältimiseks ja vähendami-

seks. Tallinna rannikumere ja mageveekogude 

ökoloogiline ja füüsikalis-keemiline seisund on pa-

ranenud tänu tõhusamale järelevalvele, puhtamale 

sademeveele ja reostuskoormuse vähendamisele. 

Enamus põhjaveevarudest on kaitstud ja varude 

kvaliteet on tagatud. Suplusvee kvaliteet vastab 

nõuetele kogu suplushooaja vältel. Tõkestatud on 

haigustekitajate, toitainete ja ohtlike ainete sattu-

mine veesüsteemidesse, mis kasutavad pinnavett 

joogiveena. Tagatud on suublatesse juhitava sa-

demevee puhtus, et see ei halvendaks veekogude 

ökoloogilist seisundit.  

Tegevusprogrammi elluviimisele aitavad otseselt 

kaasa tehnovõrkude valdkond (veevarustuse, reo-

veesüsteemide ja sademeveekanalisatsiooni tege-

vusprogrammide kaudu) ning liikuvuse valdkond 

(tänavate hoolduse kaudu). 

Olulisemad tegevussuunad: 1) veekogude sei-

sundi seire ja hindamine, 2) heitvee kvaliteedi sei-

ramine, 3) veekogude seisundi parandamine, 4) jä-

relevalve tõhustamine reovee lubamatu juhtimise 

lõpetamiseks veekogudesse. 

 

 

TP3: PUHAS ÕHK 

Tallinna välisõhu kvaliteet on paranenud ja see 

avaldub positiivselt ka linnaelanike tervises. Pee-

netest ja eriti peenetest osakestest enim saastu-

nud elamualadel rakendatud meetmed on õhukva-

liteeti parandanud. Linlased teavad rohkem õhu-

saaste tekkimise ja ka vähendamise kohta (trans-

pordiheitmed, kütmine, lõkke tegemine). Välisõhu 

saastatuse tase vastab kehtestatud piir- ja siht-

väärtustele ning Tallinna elanikele on tagatud ra-

dooniohutu elukeskkond siseruumides. 

Tegevusprogrammi viivad eelkõige ellu liikuvuse 

valdkond (transpordiheitmete vähendamise ning 

tänavate puhastamine kaudu), tehnovõrkude vald-

kond (kaugkütte laiendamise kaudu) ja linnapla-

neerimise valdkond (detailplaneeringutele kesk-

konnatingimuste seadmine radooniohuga arvesta-

des). 

Olulisemad tegevussuunad: 1) välisõhus levi-

vate saasteainete pidev seire ja uuringute tege-

mine. 

TP4: VÄHEM MÜRA 

Norme ületava müra tõttu kannatavate linnaela-

nike arv on vähenenud, sest rakendatud meetmed 

on olnud tõhusad. Tallinn on kindlaks määranud 

vaiksed piirkonnad, mida müra eest kaitstakse, 

ning on parandanud elanike ligipääsu neile ala-

dele. Linn on koostanud strateegilise mürakaardi ja 

selle põhjal müra vähendamise tegevuskava, mida 

rakendatakse projektide ja planeeringute menet-

luste tulemusena.  

Tegevusprogrammi viivad ellu eelkõige kolm vald-

konda: liikuvuse, linnaplaneerimise ja linnavara 

valdkond. Liikuvuse valdkond hoolitseb rattaliik-

luse osatähtsuse suurendamise eest, raskeveokite 

kesklinnast ümbersuunamise ja piirkiiruse alanda-

mise eest, rahustab elamupiirkondades autoliik-

lust, vähendab kesklinnas sõiduautode osakaalu. 

Linnaplaneerimise valdkond tegeleb müraresis-

tentsete piirkondade (äri- ja tööstusmaad) eralda-

misega müratundlikest aladest (elamu- ja sotsiaal-
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maad). Linnavara valdkonna ülesanne on müra-

kindlamate uute hoonete ehitamine ning olema-

solevate hoonete kaitse müra eest, magistraaltä-

navate äärde jäävate uute ja olemasolevate kor-

rusmajade heliisolatsiooni parandamine. 

Olulisemad tegevussuunad: 1) strateegilise mü-

rakaardi ja tegevuskava ajakohastamine ning ellu-

viimine, 2) vaiksetele aladele ligipääsetavuse pa-

randamine.  

TP5: JÄÄTMEHOOLDUS 

Vähenenud on jäätmete teke, propageeritakse 

taaskasutust ning selleks on loodud tarbijasõbralik 

taristu. Jäätmetekke vältimine ja vähendamine ole-

neb peamiselt inimeste teadlikkusest ja tarbimis-

harjumustest. Jäätmetekke vältimisse panusta-

takse nii linnastruktuuride kui ka eraisikute ja ette-

võtete poolt. Linnal on võimalik jäätmetekke välti-

misele ja vähendamisele kaasa aidata, luues pare-

mad võimalused korduskasutatavate esemete 

äraandmiseks, korraldades teabekampaaniaid 

ning juurutades keskkonnajuhtimissüsteeme. Kõik 

linnastruktuurid on üle läinud valdavalt paberiva-

bale töökorraldusele. Peamisi kodumajapidamises 

tekkivaid jäätmeid saab ära anda kodu lähedal. 

Igas linnaosas on piisava suurusega jäätmejaam 

koos uuskasutuskeskusega, ehitusjäätmed suuna-

takse maksimaalselt taaskasutusse. Jäätmete lii-

giti kogumine on tagatud igal pool, mistõttu lades-

tatavate olmejäätmete osatähtsus väheneb. Hästi 

korraldatud jäätmevedu toimib tõhusalt kogu lin-

nas. Jäätmete liigiti kogumise võimaluste mitmeke-

sistamine ning veo- ja käitlemisvõrgustiku opti-

meerimine minimeerib ringmajandusest väljuvate 

jäätmete osakaalu. Tallinna jäätmekava täpsustab 

jäätmehoolduse eesmärgi mõõdikuid, sihttase-

meid ja tegevussuundi. 

Olulisemad tegevussuunad: 1) korraldatud jäät-

meveo efektiivne toimimine, 2) olmejäätmete ko-

gumisvõrgustike laiendamine, 3) liigiti kogutud 

jäätmete olulises osas ringlusesse suunamine, 

4) endiste prügilate maa-aladele kasutusotstarbe 

leidmine, 5) jäätmealane teavitustegevus, 6) linna 

järelevalve tõhustamine jäätmevaldajate ja jäätme-

käitlejate üle. 

TP6: KESKKONNATEADLIKUD LINLASED 

Tallinna regiooni elanike keskkonnateadlikkus on 

paranenud. Keskkonnateadlikud inimesed lähtu-

vad oma otsustes headest tavadest, teaduslikult 

tõendatud seisukohtadest ja asjakohasest kesk-

konnainfost.  Riskirühmad on teadlikud kliimamuu-

tustest tingitud terviseriskidest. Keskkonnahoidliku 

käitumise kohta saavad linlased ajakohase info 

veebist ja kampaaniate kaudu. Keskkonnaharidus-

keskuste võrgustik on välja arendatud koos Tal-

linna Loomaaia, Kadrioru pargi ja Tallinna Botaa-

nikaaiaga. Keskkonnaõpet antakse kõigil haridus-

tasanditel ja täiskasvanuhariduses. Elanikud on 

kaasatud keskkonnahariduse edendamisse ning 

keskkonnaotsuste tegemisse. Loodud on linna ko-

gukonna-, õppe- ja rendiaedade võrgustik. 

Tegevusprogrammi eesmärke viib muuhulgas ellu 

hariduse valdkond (inspireeriv ja uuenduslik õppi-

mine, individuaalne õpitee, tasakaalus ja mitmeke-

sine haridusvõrk, nüüdisaegne ja arendav noor-

sootöö). 

Olulisemad tegevussuunad: 1) linnaasutustes 

looduse tundmaõppimise ja keskkonnahariduse 

(sh õppeaedade loomise) võimaluste loomine, 2) 

keskkonnahariduse võimaluste parandamine mit-

teformaalses hariduses ning täienduskoolituses 

väljaspool linnaasutusi (sh kogukonnaaedade loo-

mine), 3) elanike teavitamine aktuaalsetest kesk-

konnateemadest (sh kliimamuutuste mõjudest), 

4) keskkonnateadlikkust parandavate kodanikual-

gatuste toetamine, 5) uute keskkonnahariduskes-

kuste paiknemise ja väljaarendamise planeeri-

mine, 6) uuenduslike lahenduste väljatöötamine 

keskkonnateadlikkuse suurendamiseks, sh tehno-

loogiliste lahenduste rakendamine. 
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4. Korrakaitse 

I. Valdkond panustab väga suurel määral stra-

teegilise sihi „Heatahtlik kogukond“ ning suu-

rel määral strateegiliste sihtide „Loov maailma-

linn“, „Kodu, mis algab tänavast“ ja „Roheline 

pööre“ saavutamisse.  

Heatahtlik kogukond – ennetustööga paranda-

takse teadlikkust, kuidas igaüks saab panustada 

nii enda kui ka teiste turvalisuse loomisesse. Kor-

rakaitsjate kohalolek suurendab turvatunnet: ini-

mestel on võimalik paindlikult ja operatiivselt abi 

saada.  

Loov maailmalinn – turvaline ja puhas keskkond 

muudab linna meeldivaks nii kohalike kui ka siin 

ajutiselt viibivate inimeste silmis. Munitsipaalpolit-

sei kohalolekuga avalikel sündmustel aidatakse 

kaasa sellele, et linnas toimuvatel sündmustel 

oleksid tagatud turvalisus ja heakord. 

Kodu, mis algab tänavast ja Roheline pööre – 

ennetustöö, sh linlaste teadlikkuse suurendamine 

ja järelevalve kehtestatud reeglite järgimise üle ai-

tavad kaasa puhta ja tervisliku keskkonna kujun-

damisele. 

II. Valdkonna rakendamise põhimõtted 

Lähtutakse riikliku siseturvalisuse arengukava 

2020–2030 põhimõtetest: 

• Turvalisus algab meist endist. 

• Turvalisuse tagamine on terviklik ja eeldab 

kõigi jõupingutusi. 

• Kõige mõistlikum on ohte ennetada. 

• Oluline on jõuda teadmistepõhiselt prob-

leemide põhjusteni ja need koostöös lahen-

dada. 

• Probleemide lahendamisel kasutatakse 

ajakohaseid, mõjusaid, nutikaid ja opti-

maalseid lahendusi. 

III. Valdkonna visioon: üheskoos teeme Tallin-

nast turvalisima ja puhtaima pealinna Euroo-

pas. 

IV. Valdkonna eesmärgid 

1. Tallinn on turvaline. 

Tänu inimeste, linna asutuste ja riigiasutuste koos-

tööle (sh Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet, 

Häirekeskus jt.) on tagatud linnaelanike ja külaliste 

turvalisus süütegude ja õnnetuste vähendamise 

kaudu. Elanikkonna teadlikkus ohuolukordades te-

gutsemiseks on suurenenud. Korrakaitsevald-

konna prioriteedid selle eesmärgi saavutamisel on 

seotud liikluse, avaliku korra ja kaubandusega. 

Koostöös vajalike osapooltega hinnatakse ja 

maandatakse ka riske, valmistutakse kriiside la-

hendamiseks ning võimalike tagajärgede leeven-

damiseks. Kriiside korral tegutsetakse otsustavalt, 

et kaitsta elu, tervist ja keskkonda ning toetada lin-

naelanikke ja külalisi kriiside ajal. 

Mõõdikud:  

• Munitsipaalpolitsei ametikohtade arv vs. 

süütegude arv.  

Algtase: 117/24 313 (2019) 

Sihttase: 138/24 000 (2025) 

2. Linnaruum on puhas. 

Eesmärk tuleneb heakorra valdkonna eesmärgist 

„Linnaruum on puhas, roheline ja atraktiivne“. Kor-

rakaitse valdkond aitab järelevalvega kaasa sel-

lele, et kinnistuomanikud hoiavad oma kinnistud 

(sh tänavad) puhtana.  

Mõõdikud:  

• Linlaste rahulolu linnaruumi puhtusega (vt 

linnamaastiku valdkond).  

Algtase: mõõtmist alustatakse 2020. aastal 

Sihttase: määratakse pärast algtaseme määramist 

V. Eesmärkide saavutamiseks rakendatakse 

kolme tegevusprogrammi: 

• TP1: Kohalolek 

• TP2: Ennetustöö  

• TP3: Järelevalve  
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TP1: KOHALOLEK 

Linna munitsipaalpolitsei on kodanikule ja külali-

sele nähtav ja kättesaadav. Inimeste usaldus mu-

nitsipaalpolitsei vastu suureneb. Kasutades eri ka-

naleid, on inimestel võimalik paindlikult ja opera-

tiivselt munitsipaalpolitsei poole pöörduda. Pöör-

dumistele, samuti ootamatutele sündmustele rea-

geeritakse kiirelt ning igasugused küsimused ja 

ohuolukorrad lahendatakse asjatundlikult.  

Olulisemad tegevussuunad: 1) abitelefon ja 

muud elektroonilised kanalid, 2) tugipunktid igas 

linnaosas, kodanikule kättesaadavus (lähedal), 

3) ööpäevaringne patrulltegevus, 4) avalikel esine-

mistel ja sündmustel osalemine. 

TP2: ENNETUSTÖÖ  

Igaüks hoiab ja väärtustab linna puhtust ning tur-

valisust. Linnakodanike ja külaliste teadlikkus tur-

valisusest ja linna puhtusest on paranenud ning 

toimepandud süütegude arv väheneb. Hädaolu-

korda ennetavad ja tagajärgi leevendavad meet-

med on välja töötatud ja valmisolek hädaolukorda-

deks on suurenenud: selle nimel teevad koostööd 

linn, päästeamet ja teised asutused, sealhulgas 

tervishoiuasutused. Kogukondadel on ennetus-

töös oluline roll. 

Olulisemad tegevussuunad: 1) töö noortega 

(väärkäitumine, liiklusturvalisus), 2) heakord (ro-

mud, kodutud, kolemajad), 3) töö kohalike inimes-

tega (kogukondadega), 4) töö linna külalistega, 

5) avalikud supelrannad, 6) valmisoleku suurenda-

mine ja elanike ettevalmistamine hädaolukorda-

deks  (sh hädaolukordade riskianalüüsi ajakohas-

tamine). 

TP3: JÄRELEVALVE  

Süütegude ja linnakodanike kaebuste arv on vähe-

nenud ning järelevalvet tehakse rohkem kui varem. 

Linlased ja linna külalised järgivad linnas kehtesta-

tud reegleid. 

Järelevalve ühistranspordis aitab kaasa sellele, et 

ühissõidukitega sõitjatel on olemas sõiduõigus. Jä-

relevalve taksode üle aitab tagada, et taksotee-

nuse pakkujatel on olemas vajalikud load. Järele-

valve parkimisnõuetest kinnipidamise üle liiklus-

seaduse alusel aitab vähendada parkimisnõuete 

rikkumist. Tallinna heakorra- ja jäätmehooldusees-

kirjade nõuetest kinnipidamise kontroll aitab muuta 

linna puhtamaks. Järelevalve kauplemisnõuete üle 

kindlustab selle, et tänavatel ei kaubeldaks selleks 

mitte ette nähtud kohas ja kauplemiseks on olemas 

vajalikud dokumendid.  

Järelevalve selle üle, kuidas täidetakse Tallinnas 

koerte ja kasside pidamise eeskirja nõudeid, kind-

lustab, et loomaomanikud teavad reegleid ja pea-

vad neist kinni. Järelevalve avaliku korra üle aitab 

kaasa sellele, et nii elanikud kui ka linna külalised 

järgivad avaliku korra nõudeid. 

Olulisemad tegevussuunad: 1) ühistransport, 2) 

avalik kord, 3) parkimine, 4) heakord, 5) lemmik-

loomad, 6) tänavakaubandus. 

5. Kultuur  

I. Valdkond panustab väga suurel määral stra-

teegilise sihi „Loov maailmalinn“ ning suurel 

määral strateegiliste sihtide „Heatahtlik kogu-

kond“ ja „Sõbralik linnaruum“ saavutamisse. 

Loov maailmalinn − mitmekülgne kultuurimaastik 

aitab kaasa inimeste loovuse arendamisele, kut-

sub Tallinna nii turiste kui ka talente.  

Heatahtlik kogukond – head tegutsemisvõimalu-

sed suurendavad inimestevahelisi kontakte ja 

muudavad seeläbi ühiskonna põimitumaks. Eri 

rahvuste kultuuri väärtustamine loob sidusust Tal-

linnas elavate rahvusgruppide vahel. 

Sõbralik linnaruum – kultuuriasutused ja –sünd-

mused muudavad linnaruumi huvitavamaks. Need 

annavad põhjust linnas viibida ja seetõttu on linna-

ruumis rohkem inimesi, mis omakorda muudab 

linna atraktiivsemaks. 
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II. Valdkonna rakendamise põhimõtted 

Võrdsed võimalused, olenemata inimeste sot-

siaalsest, ealisest või kultuurilisest eripärast – 

kultuurialased tegevused on kättesaadavad ja liht-

sasti ligipääsetavad.  

Väärtustatakse erinevaid kultuuriga tegelemise 

viise – toetatakse professionaalset kõrgkultuuri, 

rahvakultuuri ja harrastustegevust.  

Toetatakse digikultuuri arengut – digiteeritud 

kultuuripärand tehakse kättesaadavaks järeltule-

vatele põlvedele ning toetatakse uut, digitaalselt 

loodavat, levivat ja tarbitavat sisu. 

Kaasatakse kohalikke ja rahvusvahelisi kultuu-

ritegijaid − kultuurivaldkonna arendamisel te-

hakse koostööd riiklike, era- ja kolmanda sektori 

kultuuritegijatega. Linna jaoks oluliste teemade ja 

ajaloosündmuste tähistamiseks algatatud sünd-

muste elluviimisel rakendatakse professionaalseid 

kultuurikorraldajaid.  

Vastutustundlik kultuurikorraldus − kultuuri-

sündmusi korraldatakse keskkonnateadlikult, ma-

janduslikult ja sotsiaalselt jätkusuutlikult. 

III. Valdkonna visioon: linnaõhk teeb loovaks.  

Kultuur on linlase heaolu looja ja linna arengu suu-

naja. Tallinna kultuuriruum soodustab loovust, siin 

hinnatakse innovaatilisust ja koostöövalmidust, 

õhkkond on inspireeriv ja eelarvamustevaba. Kul-

tuurivaldkonnas töötavad pädevad spetsialistid, 

kohalike ja rahvusvaheliste loojate vahel on pidev 

dialoog, mitmes valdkonnas (linnaplaneerimine, 

haridus ja noorsootöö, sotsiaalhoolekanne ning 

tervis ja tervishoid) arvestatakse kultuuritegijate ja 

loomeettevõtjate seisukohtadega. 

Avatud ja uuendusmeelne linn ühendab eri väär-

tusi, liikumisi ja väljendusvorme. Igale linlasele on 

loodud võimalused eneseteostuseks ja loominguli-

seks tegevuseks, kogukonnad edendavad aktiiv-

selt oma kodukandi kultuurielu, Tallinn Eesti pea-

linnana tagab keskkonna ja vahendid valdkonna 

arenguks, suurendades linna ja riigi nähtavust rah-

vusvahelises konkurentsis. 

Tallinn väärtustab oma rikkalikku ajaloo- ja kultuu-

ripärandit, nii ainelist kui ka vaimset: vanalinn, aja-

loolised hooned, monumendid ja pargid on heas 

korras, kunstiteosed ja museaalid on atraktiivselt 

esitletud tänapäevastes mäluasutustes, laulu- ja 

tantsupidude traditsioon pakub osalemisrõõmu ja 

elamusi järjest uute põlvkondadele tantsijatele ja 

lauljatele ning peo külalistele.  

IV. Valdkonna eesmärgid 

1. Kõik tallinlased saavad oma loovust aren-

dada. 

Loovus ja koostöö on oluline ressurss 21. sajandi 

ühiskonnas edukaks toimimiseks ning problee-

mide lahendamiseks. Tallinna kui loova maailma-

linna arengu tagamiseks arvestatakse avaliku 

ruumi planeerimisel linlaste kultuuriliseks enese-

teostuseks vajalike tingimustega. Kultuuritegijad, 

nende traditsioonilised, aga ka uued algatused eri-

nevates kultuurivaldkondades on väärtustatud, 

kommunikatsioonis esile tõstetud ning kujundavad 

Tallinna mainet nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel 

tasandil. Tallinn on loomeinimeste seas hinnatud 

töö- ja elukeskkond.  

Mõõdikud: 

• Hõivatus kunsti, meelelahutuse ja vaba aja 

sektoris Tallinnas. 

Algtase: 7800 (Tallinn arvudes 2020)  

Sihttase: +1% keskmine aastane kasvumäär  

2. Tallinna kultuurisündmused ja vaba aja veet-

mise võimalused on atraktiivsed ja kättesaada-

vad linlastele ja külalistele.  

Professionaalne kultuurikorraldus ja aktiivne ko-

danikualgatus rikastavad linna kultuurikalendrit 

ning muudavad Tallinna elukeskkonnana atraktiiv-

seks. Kodulähedases avalikus ruumis ja kultuuria-

sutustes on loodud kõigile võimalused kvaliteet-

seks vaba aja veetmiseks. Kultuurisündmused on 

ligipääsetavad ja kättesaadavad ning vastavad 

elanike ootustele. Tallinlaste ja linna külaliste rahu-

lolu vaba aja veetmise võimalustega suureneb.  
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Mõõdikud: 

• Rahulolu kultuurilise vaba aja veetmise või-

malustega Tallinnas. 

Algtase: määratakse 2021. aastal (Tallinna rahu-

lolu-uuring)  

Sihttase: määratakse pärast algtaseme määramist  

3. Linnaruum on linlaste teine elutuba. 

Tallinna avalik ruum – tänavad, väljakud, rannad ja 

rohealad − on linlastele kui teine elutuba, kus on 

loodud tingimused kultuurieluks ja erinevateks te-

gevusteks iga päev ja aasta läbi. Eri piirkondade 

keskustes ja kooskäimise kohtades on nutikalt kor-

raldatud infrastruktuur ja kommunikatsioonid, mis 

võimaldavad turvaliselt ja paindlikult korraldada nii 

traditsioonilisi kui ka eksperimentaalseid avalikke 

üritusi. Kasutatakse infotehnoloogilist rakendust, 

mis võimaldab tänavaartistidel registreerida oma 

avalikud esinemised mugavalt ja läbipaistvalt. Tal-

linnas on meeldiv ja turvaline liikuda. Selle ees-

märgi saavutamise eelduseks on, et linna arengu-

visioonides ning taristu planeerimisel arvestatakse 

kultuuritegijate ettepanekutega ning kohaliku ko-

gukonna vajadustega.  

Mõõdikud: 

• Rahulolu kultuurilise ajaveetmise võimalus-

tega kodulähedases linnaruumis. 

Algtase: määratakse 2021 (rahulolu-uuring või kü-

sitlus) 

Sihttase: määratakse pärast algtaseme määramist 

• Teised valdkonna eesmärgid on täidetud, 

kui on täidetud 3. tegevusprogrammi mõõ-

dikute sihttasemed. 

V. Eesmärkide saavutamiseks rakendatakse 

kuut tegevusprogrammi:  

• TP1: Rikkalik ja kättesaadav kultuurikalen-

der  

• TP2: Ligipääsetav mälu ja elukestev õpe  

• TP3: Mitmekülgsed võimalused kultuurite-

gevuseks  

• TP4: Laulu- ja tantsupidude linn  

• TP5: Kultuuriliselt lõimunud Tallinn  

• TP6: Kodanikuühendused lisavad naab-

ruskondadele värvi  

TP1: RIKKALIK JA KÄTTESAADAV 

KULTUURIKALENDER  

Tallinnas toimub hulgaliselt professionaalselt kor-

raldatud kultuurisündmusi, kultuurikalender pakub 

aasta läbi igaühele midagi, olenemata inimeste va-

nusest, soost, rahvusest, huvialadest või sotsiaal-

sest taustast. Tallinnas toimub palju rahvusvahelisi 

festivale, siin asuvad olulised tänapäevased kul-

tuuri-, mälu- ja vaba aja asutused. Meri on üks Tal-

linna dominante, mereäär on aktiivse linnaruumi 

osa ning kultuurikorraldajate jaoks inspireeriv ja 

võimalusterohke keskkond. Kultuurisündmuste kü-

lastamine on kõigile kättesaadav ja kultuuritaristu 

ligipääsetav. Linna pakutavad kultuuriteenused ar-

vestavad olukorraga kultuurimaastikul ja vastavad 

elanike ootustele. Tallinn on populaarne turismi-

sihtkoht, linna vaatamisväärsused ja kultuurikalen-

der pakuvad elamusi nii sise- kui ka välisturistile.  

Olulisemad tegevussuunad: 1) Tallinnas toimu-

vate kultuurisündmuste ja -projektide korraldamise 

toetamine, 2) oluliste kultuuriobjektide ning tippta-

semel kultuuriürituste toetamine ja arendamine, 

3) koostöö rahvusvahelisel tasandil, 4) kultuuri-

sündmuste info kättesaadavuse parandamine, 

5) kultuuri kättesaadavuse parandamine kooliea-

listele lastele, 6) kultuuriteenuste lõimimine, koos-

töö riikliku ja erasektori ning kodanikuühendus-

tega. 

TP2: LIGIPÄÄSETAV MÄLU JA ELUKESTEV 

ÕPE  

21. sajandil on loovus – uute seoste loomine – põ-

hiline omadus, mis eristab jõukaid ja õnnelikke 

ühiskondi vaestest ja tagurlikest. Mäluasutused ei 

ole enam pelgalt info kogujad, vaid pakuvad või-

malusi saada osa meie kultuuripärandist ning loo-

vad eeldusi pidevaks innovatsiooniks. Muuseumid, 

raamatukogud, loomaaed ja botaanikaaed, rah-

vaülikool jt kursuste korraldajad on tänapäevane 
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elukestva õppe taristu, mis pakub linlastele ja kü-

lalistele mitmekülgseid võimalusi avastada, huvi-

tuda, õppida, nautida ja luua. Mälu- ja kultuurihari-

dust pakkuvate asutuste külastatavus ja inimeste 

rahulolu nendega suureneb.  

Olulisemad tegevussuunad: 1) raamatukogude 

ja muuseumide võrgu arendamine, 2) kultuuripä-

randi kogumine, hoidmine ja uurimine, 3) kultuuri-

pärandi digiteerimine ja uutes kanalites kättesaa-

davaks tegemine, 4) teenuste kaasajastamine, 

uute teenuste disainimine, koostöö rahvusvahelis-

tes projektides. 

TP3: MITMEKÜLGSED VÕIMALUSED 

KULTUURITEGEVUSEKS  

Tallinnas luuakse maailmatasemel kunstiteoseid ja 

pakutakse asjatundlikke kultuuriteenuseid. Profes-

sionaalsete kultuuritegijate kõrval, kelle enese-

teostust ja ettevõtlikkust linn igakülgselt toetab, te-

gutsevad harrastuskeskused, kus tallinlastel on 

rikkalikult võimalusi tegeleda oma huvialadega. 

Linnale kuuluvas taristus, sh koolihoonetes, on 

loodud kasutajasõbralikud lahendused huvitege-

vuseks mõeldud ruumide ristkasutuseks. Tühjalt 

seisvate hoonete ja kruntide elustamiseks on loo-

dud võimalused nende vahekasutuseks – linna-

ruum ja -taristu on tegusa ja aruka linlase teenistu-

ses. Kultuuriharrastused arendavad inimeste loo-

vust, on osa elukestvast õppest ja õppimisharju-

muse hoidmisest. Samuti toovad ühised huvid 

kokku eri rahvusest ning erineva sotsiaalse ja ma-

jandusliku taustaga gruppe, aidates luua tugeva-

maid sõprussuhteid ja sidusust.  

 Olulisemad tegevussuunad: 1) mitmekesiste 

huvi- ja harrastustegevuste võimaluste loomine, 

2) kultuurikeskuste võrgu korrastamine ja teenuste 

ajakohastamine, 3) kultuuritegevuseks sobiva ava-

liku linnaruumi planeerimine, 4) rahvusvaheline 

koostöö, välisprojektides osalemine, 5) koostöö 

kodanikuühendustega, teenuste delegeerimine. 

 

 

TP4: LAULU- JA TANTSUPIDUDE LINN  

UNESCO suulise ja vaimse kultuuripärandi meist-

riteoste nimekirja kuuluv laulu- ja tantsupidude tra-

ditsioon on Eesti rahvusliku identiteedi lahutamatu 

osa. Pika ettevalmistusprotsessi tõttu vajab see 

suurüritus eraldi tähelepanu ning planeerimist. 

Üleriigilised laulu- ja tantsupeod on rahvuskultuuri 

suursaavutused ja neid korraldatakse Tallinnas ka 

saja aasta pärast. Pidude korraldamiseks vajalik 

taristu on kvaliteetselt välja arendatud ning vastab 

piduliste ja külaliste vajadustele. Koorilaul, rahva-

tants ja pillimäng on tallinlaste seas endiselt popu-

laarsed ja soov pidudel osaleda on suur. Etteval-

mistusprotsessis osalevad kollektiivide juhendajad 

on ühiskonnas kõrgelt hinnatud ja motiveeritud.  

Olulisemad tegevussuunad: 1) laulu- ja tantsu-

peol osalevate kollektiivide toetamine, 2) laulu- ja 

tantsupeol osalevate koolikollektiivide juhendajate 

töö tasustamine süsteemselt ja võrdsetel alustel.  

TP5: KULTUURILISELT LÕIMUNUD TALLINN  

Kultuur toob kokku erineva taustaga inimesed. Tal-

linnas on hea elada, areneda, luua ja kultuuri eden-

dada nii eestlastel kui ka siin elavatel teiste rah-

vuste esindajatel. Tallinna kultuuriasutused toeta-

vad erineva keele- ja kultuuritaustaga inimeste 

koostegemist, kultuuri loomist ja sellest osasaa-

mist, tutvustavad laiemale avalikkusele vähemus-

rahvuste kultuuritegevusi, arvestavad uussisse-

rändajate vajadustega ning aitavad neil ladusalt 

kohalike oludega kohaneda ning lõimuda ühis-

konda ja kultuuriellu.  

Tallinnas toimuvad kõrgetasemelised vähemus-

rahvuste kultuurisündmused, mis on publiku seas 

hinnatud ja loovad ühtekuuluvustunnet. Sellised 

sündmused lubavad Tallinna tajuda paljurahvuse-

lise maailmalinnana. Tallinlane on laia silmarin-

giga, avatud ja maailmast huvituv, kogukondade 

vahel on toetavad ja usalduslikud.  

Olulisemad tegevussuunad: 1) vähemusrah-

vuste kultuure tutvustavate kultuurisündmuste toe-
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tamine, 2) vähemusrahvuste kultuuriseltside tege-

vuse toetamine, 3) Vene kultuurikeskuse ja Rah-

vusvahelise Rahvuskultuuriseltside Ühenduste 

Liidu Lüüra tegevuse toetamine, 4) uussisserända-

jate kohanemist toetavate teenuste arendamine, 

teavitustegevuse tõhustamine, koostöö riigi- ja kol-

manda sektoriga. 

TP6: KODANIKUÜHENDUSED LISAVAD 

NAABRUSKONDADELE VÄRVI 

Tallinna muudavad mitmekesiseks kompaktsed, 

kvaliteetse ruumi ja paljude funktsioonidega (piir-

konna)keskused, mis on ligitõmbavad ning paku-

vad suhtlemis- ja tegevusvõimalusi aasta ringi. Eri 

piirkondades tegutsevad aktiivsed asumiseltsid ja 

kodanikuühendused, mis korraldavad oma naab-

ruskonna elanikele ja külastajatele huvipakkuvaid 

ja kogukonda ühendavaid sündmusi: asumifesti-

vale, laatasid, talguid, spordivõistlusi, perepäevi 

jm. Linnavalitsus teeb kohalike ettevõtjate ja elani-

kega tihedat koostööd. Asumiseltsid on kultuurielu 

korraldajad, kes panustavad oma kodukandi ja 

linna arengusse. Nad loovad kohatunnet, tugevda-

vad ühtsustunnet ning suurendavad piirkonna 

väärtust.  

Olulisemad tegevussuunad: 1) koostöö ko-

danikuühenduste ja asumiseltsidega, nende tege-

vuse toetamine ja tutvustamine, 2) kodanikuühen-

duste ja asumiseltside korraldatavate sündmuste 

toetamine. 

6. Liikuvus 

I. Valdkond panustab väga suurel määral stra-

teegiliste sihtide „Terve Tallinn liigub“ ja „Sõb-

ralik linnaruum“ ning suurel määral strateegi-

liste sihtide „Kodu, mis algab tänavast“, „Ro-

heline pööre“ ja „Loov maailmalinn“ saavuta-

misse. 

                                                

5 Liikuvuskorraldus on meetmete kogum, mis on suunatud liiku-
misnõudluse (eelkõige ühe reisijaga sõiduauto reiside) vähendami-
sele. Need on n-ö pehmed tegevused, mis ei eelda suuremahulisi 
investeeringuid.  

Terve Tallinn liigub – aktiivsete liikumisviiside 

osakaalu suurendamine linnaliikluses parandab 

inimeste tervist, head ühendusvõimalused ja uni-

versaalse disaini põhimõtete rakendamine taga-

vad kõigile ligipääsu sihtkohtadele. 

Sõbralik linnaruum – säästlike liikumisviiside 

osakaalu suurendamine, ohutum liiklus ja tasakaa-

lus tänavaruumi jaotus ning hästi disainitud täna-

vad muudavad linnaruumi inimmõõtmeliseks. 

Ühistranspordi ümberistumiskeskused kujunda-

takse kvaliteetse linnaruumi osana. 

Roheline pööre – säästlike liikumisviiside osa-

kaalu suurendamine ja alternatiivkütustele ülemi-

nek vähendab CO2 heidet ja säästab looduskesk-

konda. 

Kodu, mis algab tänavast – parkimise ja liikluskii-

ruse vähendamine õuealadel ning keskkonnasõb-

ralike liikumisviiside soosimine muudab õuealad 

atraktiivsemaks ja õhu puhtamaks. Head ühist-

ranspordi- ja kergliiklusühendused tõstavad ko-

dude väärtust.  

Loov maailmalinn – head linnasisesed ja regio-

naalsed ühendused soodustavad ettevõtlust, head 

rahvusvahelised ühendused parandavad Tallinna 

konkurentsivõimet.  

II. Valdkonna rakendamise põhimõtted 

Liikuvuskorraldus5 enne investeeringuid. Enne 

suuremahulisi investeeringuid rakendatakse liiku-

vuskorralduse meetmeid, et liikumisvõimalusi pa-

randada (nt uusarendused, mis eeldavad suure 

hulga inimeste liikumist, planeeritakse eelkõige 

juba hästi toimiva ühistranspordi lähedusse või 

arendatakse koos uute ühistranspordiühendus-

tega). Tänavad kavandatakse lähtuvalt sellest, mil-

lise liikumisviisi osakaalu soovitakse suurendada.  
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III. Valdkonna visioon: terve Tallinn liigub. 

Terves Tallinna linnapiirkonnas on tagatud tervist 

toetavad, ligipääsetavad ja mugavad liikumisvõi-

malused. Meeldiv keskkond jalgsi ja rattaga liiku-

miseks lubab inimestel igapäevatoimetusi teha 

värskes õhus. Peamistes liikluskoridorides on 

sisse seatud kiired ja suure veovõimega ühistrans-

pordiliinid ning mugavad ümberistumistumiskesku-

sed, kus saab ümber istuda väiksematele bussi-

dele ja kasutada viimase miili mikromobiilsustee-

nuseid6. Nende teenuste pakkumine parandab 

märkimisväärselt Tallinna ühistranspordi kasutus-

mugavust. Rahulik ja ohutu autoliiklus võimaldab 

liigelda suurte takistusteta. Hästi kujundatud linna-

ruum ja tasakaalus liikumisvõimalused muudavad 

Tallinna roheliseks ja loovaks maailmalinnaks, kus 

elavad terved  inimesed. 

IV. Valdkonna eesmärgid 

1. Tallinna regiooni liikumisviiside jaotus on ta-

sakaalus. 

Linnaruum ja hästi korraldatud ühistransport soo-

sivad aktiivseid ja säästlikke liikumisviise – jalgsi 

liikumist, jalgrattasõitu ja ühistransporti. Liikuvusta-

ristu – linnatänavad, ühistransport, rattateed, tervi-

serajad, väljakud ja pargid – on kujundatud köit-

vaks. Selle tulemusena saab igaüks valida sõltu-

valt teekonnast kõige sobilikuma liikumisviisi: lühi-

kesed vahemaad läbitakse jalgsi ja rattaga, pike-

mad sõidud keskuste vahel tehakse ühissõidukiga 

ning väljaspool keskusi eri liikumisviise kombinee-

rides või sõiduautoga. Ühissõidukiga sõit ei võta 

aega rohkem kui keskmiselt pool tundi, linna-

keskuse ja teiste keskuste7 vahel tavaliselt mitte 

rohkem kui 20 minutit. Jalgsi liikumist toetavad 

uuel tasemel liikuvusteenused. Need on soodsad, 

mugavad, töökindlad ja keskkonnasäästlikud ning 

võimaldavad peamiste Tallinna elu-, töö- ja õppi-

mispiirkondade vahel liigelda mõistliku ajakuluga. 

Enamik kodudest, töökohtadest, linnaväljakutest ja 

                                                

6 Mikromobiilsus sisaldab tervet hulka kergeid ja väikseid liikumis-
vahendeid (jalgrattad, elektrirattad, elektritõukerattad, elektriru-
lad…), mis enamasti ei sõida kiiremini kui 25 km/h. Nende teenu-
sena pakkumine tähendab, et need on jagatud ja neid on võimalik 

parkidest asub väga hea ühistranspordiühendu-

sega alal ehk peatus ei ole neist kaugemal kui 400 

meetrit. 

Mõõdikud: 

• Ühistranspordiga, jalgsi või jalgrattaga lii-

kumise osakaal Tallinna linnaregioonis. 

Algtase: määratakse 2021 

Sihttase:  50% (2025), 70% (2035) 

• Tallinna transpordist tulenev kasvuhoone-

gaaside heitkoguse muutus võrreldes 

2007. aastaga  

Algtase: -1% (2015) 

Sihttase:  -40% (2030) 

• Keskmine sõidu kestvus ühissõidukiga 

keskuste vahel  

Algtase: algtase määratakse aastal 2021 

Sihttase: sihttase määratakse aastal 2021   

2. Tallinna regiooni liikuvustaristu on ligipää-

setav ja sihtkohad kõigile liikumisviisidele 

hästi ühendatud. 

Terviklikele ja ligipääsetavatele teekondadele ai-

tab kaasa see, et tänavad, kõnniteed, ühissõidu-

kite peatused ja rattateede põhivõrk on kõigile 

kogu elukaare jooksul igal ajal ligipääsetavad. Li-

gipääsetav tähendab seda, et taristut, eriti täna-

vaid ja ühistransporti, saavad iseseisvalt kasutada 

kõik inimesed – ka ratastooli, juhtkoera ja lapsekä-

ruga liikujad. Kõnniteedel ja teeületuskohtades ka-

sutatakse vaegnägijatele mõeldud taktiilseid ka-

tendeid, peamistel liikumisteedel ka liiklemist hõl-

bustavaid targa linna lahendusi. Kõik uued ja re-

konstrueeritud linnatänavad vastavad ligipääseta-

vuse nõuetele ja olemasolevatelt tänavatelt eemal-

datakse olulisemad liikumistakistused. Kõik ühis-

sõidukid, ühissõidukite peatused ja sõlmpunktid on 

lihtsalt üürida või on võimalik oma liikumisvahend turvaliselt par-
kida ümberistumiskeskuses. Viimane miil viitab reisi esimesele või 
viimasele (lühemale) osale. 
7 Keskus on sõlmpunkt, kus on võimalik ümber istuda ühelt trans-
pordiliigilt teisele ja liikuda eri suunas.  
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ligipääsetavad ka lapsevankri ja ratastooliga liiku-

jatele.  

Mõõdikud: 

• Inimeste osakaal, kes on väga rahul täna-

vate, kõnniteede, ühissõidukite peatuste ja 

rattateede põhivõrgu aastaringse ligipää-

setavusega. 

Algtase: määratakse 2020. aasta andmete põhjal 

Sihttase:  sihttase määratakse pärast algtaseme 

määramist 

• Üldhariduskoolide õpilaste osakaal, kes lii-

guvad iseseisvalt kooli, huviringi ja trenni 

Algtase: kooli 87% (2019), huviringi ja trenni 86% 

(2019) 

Sihttase: 90% (2035) 

3. Tallinna regiooni liikuvuskeskkond on 

ohutu. 

Tallinn lähtub liikuvuse korraldamisel põhimõttest, 

et liikluses ei hukkuks ükski inimene. Enamik liikle-

jaid tajub Tallinna liikuvuskeskkonda ohutuna, õn-

netuste hulk ja liikluskahjud vähenevad. Meeldivalt 

kujundatud linnaruum ja hea liikluskorraldus vä-

hendab kiiruseületamist ja hoolimatut suhtumist 

teistesse liiklejatesse ning võimaldab mugavalt lii-

kuda ka jalakäijatel ja jalgratturitel. Heas korras ja 

aasta läbi hooldatud tänavad ning kõnniteed tee-

vad liikumise ohutumaks. Suurematel tänavatel on 

eri liiklusvahenditega liiklejad (sh jalakäijad) selgelt 

eraldatud, nii et ka jala ja jalgrattaga saab turvali-

selt ja sujuvalt, liikuda, ilma sunnita teepooli vahe-

tada või ebavajalikke põikeid teha, väiksematel tä-

navatel on ohutus tagatud liiklust rahustavate võ-

tete ja kiiruspiirangutega. 

Mõõdikud: 

• Inimkannatanutega liiklusõnnetuste arv vä-

heneb poole võrra.  

Algtase: 505 (2019) 

Sihtase: < 253 (2035) 

• Elanike osakaal, kes tajuvad Tallinna liiku-

vuskeskkonda ohutuna. 

Algtase: algtase määratakse 2020. aasta tallin-

laste rahuloluküsitluse põhjal 

Sihttase: sihttase määratakse pärast algtaseme 

määramist 

V. Eesmärkide saavutamiseks rakendatakse 

kaheksat tegevusprogrammi: 

• TP1: Terviklik ja ohutu tänavaruum  

• TP2: Kiire ja mugav ühistransport  

• TP3: Mugav rattaliiklus 

• TP4: Uued tehnoloogiad ja teenused 

• TP5: Regionaalne ja rahvusvaheline liiku-

vus 

• TP6: Linnakeskkonda sobiv parkimine  

• TP7: Jätkusuutlik rahastamine 

• TP8: Liikluse juhtimine ja planeerimine 

TP1: TERVIKLIK JA OHUTU TÄNAVARUUM  

Tänavaruum on kujundatud ja hooldatud selliselt, 

et võimaldada kõiki liikumisviise ja tagada ligipääs 

kõikidele liiklejatele. Seejuures lähtutakse üheksa 

tänavatüübi põhimõttest (vaata skeemi), mis ar-

vestab koha iseloomu ja olulisust. Esmatähtis on 

parandada olemasoleva tänavavõrgu kvaliteeti ja 

ohutust, ennekõike kõnni- ja rattateid, samas on tä-

navavõrk muutunud tihedamaks. Linnas on piisa-

valt haljastust, mis vähendab ekstreemsete ilmas-

tikuolude, sademeveest tingitud üleujutuste ja soo-

jussaarte mõju transpordisüsteemile. Tänavate ku-

jundus vastab universaalse disaini nõuetele ja ra-

hustab liiklust. Tänavate seisukord ja hoolduse 

tase vastavad vähemalt põhiosas nõuetele. Jalg-

rattateede põhivõrk on välja ehitatud 2035. aas-

taks. 

Olulisemad tegevussuunad: 1) eri liikumisviise 

arvestav terviklik tänavate ja teede planeerimine, 

tänavate rekonstrueerimine ja uute ehitamine, läh-

tudes üheksa tänavatüübi põhimõttest, 2) tänavate 

kohaväärtust ja liikumisviiside eelistust arvestav 

hooldus, 3) liikuvuslahenduste ühtne planeerimine 
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uute elu-, õppe- ja töökohtade, keskuste ja sot-

siaalse taristu juurde, 4) tasakaalustatud liikuvuse 

seisukohalt strateegiliselt olulistes kohtades maa 

ostmine, 5) ohutu liikumiskeskkonna kujundamine. 

 

KOHAVÄÄRTUS 

Tallinna üheksa tänavatüübi põhimõtted  

Tee      Tänav            Koht 
Ülelinnaline tee 

 
 KIIRUS ⩾ 50 km/h 
 Teedeinsener 
 Jalakäijate täna-

vaületus on lubatud 
ka mitmetasandili-
sena 

 Rattateed eraldatud 
 

Ülelinnaline tänav 
 

 KIIRUS ⩽ 50 km/h 
 Teedeinsener + ar-

hitekt 
 Tagab autode juur-

depääsu külgneva-
tele äridele  

 Pikiparkimine on lu-
batud erandina 

 Ülekäigurajad on 
kõigil jalakäijate lii-
kumisteedel kõige 
rohkem u 200 m va-
hemaa tagant 

 Rattateed eraldatud 
 

Ülelinnaline koht 
 

 KIIRUS 40–30 km/h 
 Arhitekt + teedein-

sener 
 Kõnniteed on sillu-

tatud 
 Ülekäigurajad on 

kõigil jalakäijate lii-
kumisteedel kõige 
rohkem u 100 m va-
hemaa tagant 

 Tagab autode juur-
depääsu külgneva-
tele äridele 

 Pikiparkimine on lu-
batud 

Piirkondlik tee 
 

 KIIRUS ⩽ 50 km/h  
 Teedeinsener 
 Tagab autode juur-

depääsu külgneva-
tele äridele 

 Pikiparkimine on lu-
batud erandina 

Piirkondlik tänav 
 
 KIIRUS ⩽ 40 km/h 
 Teedeinsener + ar-

hitekt 
 Tagab autode juur-

depääsu külgneva-
tele äridele 

 Pikiparkimine on lu-
batud 

Piirkondlik koht  
 

 KIIRUS 30 km/h 
 Arhitekt + teedein-

sener 
 Kõnniteed on sillu-

tatud 
 Ülekäigurajad on 

kõigil jalakäijate lii-
kumisteedel kõige 
rohkem u 100 m va-
hemaa tagant 

 Pikiparkimine on lu-
batud 

Kohalik tee  
 

 KIIRUS ⩽ 50 km/h  
 Teedeinsener  
 Pikiparkimine on lu-

batud 
 

Kohalik tänav 
 

 KIIRUS ⩽ 30 km/h 
 Teedeinsener + ar-

hitekt 
 Pikiparkimine on lu-

batud 
 Jagatud liikumis-

ruum või vaba täna-
vaületus 

 

Kohalik koht 
 

 KIIRUS 20–10 km/h 
 Arhitekt 
 Kogu tänavaruum 

on sillutatud 
 Autovaba ala või ja-

gatud liikumisruum 
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TP2: KIIRE JA MUGAV ÜHISTRANSPORT  

Ühistransport on hea linnaruumi osa, see pakub 

sõitjatele meeldivaid elamusi ning annab enami-

kule inimestest võimaluse olla vaba autoga seotud 

kohustustest ja kuludest. Tallinlased eelistavad 

isikliku auto asemel linna keskuste vahel liikumi-

seks kiireid ühistranspordiühendusi, mis moodus-

tavad linnaliikluse selgroo. Keskmine reis ühist-

ranspordiga linna keskuse ja teistekeskuste vahel 

ei kesta tavaliselt mitte rohkem kui 20 minutit. Põ-

hiliinide (sh raudtee) vahel on mugavad ja selgelt 

tähistatud ümberistumisvõimalused. Ühistrans-

pordi kasutajakogemus (teenindus, sisekliima, 

puhtus, disain, valgus) on meeldiv kõikidel aas-

taaegadel  ja sõiduplaanide infot edastatakse 

reaalajas, mille tulemusel on elanikud ühistrans-

pordi kasutusmugavusega üha rohkem rahul. Tal-

linna ühistransport vastab universaalse disaini põ-

himõtetele. Koostöös naaberomavalitsuste ja rii-

giga on linn loonud ühtse regionaalse piletisüs-

teemi ja liinivõrgu. Tallinna regiooni piletikandjaid 

saab kasutada teistes Eesti linnades ja Helsingis 

ning vastupidi. Enamik kodudest ja töökohtadest 

asub väga hea ühistranspordi teenindusalal. See 

tähendab, et ühissõidukite peatused ei jää suure-

mast osast kodudest, töökohtadest või linnavälja-

kutest-parkidest kaugemale kui 400 meetrit. Aas-

taks 2030 on keskuste ühistranspordipeatused vii-

dud vastavaks universaalse disaini nõuetele. Aas-

taks 2023 pakutakse välja uuendatud ühistrans-

pordi liinivõrk, mis põhineb linlaste liikuvusanalüü-

sidel ja vastab linna ruumis toimunud muutustele. 

Olulisemad tegevussuunad: 1) uue liinivõrgu 

planeerimine ja arendamine (sh teenustaseme 

standardi väljatöötamine), 2) mugavate ühistrans-

pordi ümberistumissõlmede planeerimine eri liiku-

misviiside (sh rongid, linna- ja maakonnatransport, 

„Pargi ja reisi“ süsteem) ühendamiseks ja nende 

                                                

8 ühe inimese vedamiseks ettenähtud istekohata elektri jõul liikuv 
sõiduk, välja arvatud jalgratas. Kergliikuriks loetakse ka  tasakaalu-
liikurit. 

väljaarendamine, 3) liikumisele kuluvate ühen-

dusaegade vähendamine, 4) ühistranspordi ligi-

pääsetavuse parandamine universaalsele disainile 

vastavalt, 5) ühistranspordi veeremi muutmine at-

raktiivseks (valgustus, puhtus, sobiv sisekliima), 

6) ühissõidukite peatuste kujundamine kasutaja-

keskseks, ilmastikukindlaks ja reaalaja infosüstee-

mide paigaldamine peatustesse. 

TP3: MUGAV RATTALIIKLUS 

Antud tegevusprogrammi raames loetakse rattaga 

samaväärseks ka kergliikuriga8 liikumist, sest mõ-

lema jaoks planeeritakse sama taristut. Rattaga  

linnas liikumine on mugav, kiire ja ohutu. Ratas so-

bib kõigiks igapäevasteks liikumisteks igal aas-

taajal: tööle ja kooli sõitmiseks ning vaba aja veet-

miseks. Peamiselt tehakse rattaga lühikesi ja kesk-

mise pikkusega (kuni 5 km) sõite. Vähemalt 25% 

kooliskäijatest kasutab ratast, sest kooliteed on 

turvalised ja hooldatud. Rattaga liiguvad kõik ühis-

konnagrupid (rattasõidu osakaal kõigis liikumistes 

on vähemalt 11%). Tegevusprogrammi viiakse ellu 

Tallinna Rattastrateegia 2018-2027 kaudu. 

Olulisemad tegevussuunad: 1) jätkatakse tervik-

liku rattateede põhivõrgu ehitamist (viiakse ellu 

koos 1. tegevusprogrammiga), 2) disainitakse rat-

tasõbralikke ja ohutuid kooliteid, 3) luuakse ratta-

parklad kõikidesse piirkondadesse ja keskustesse 

ning toetatakse kodu- ja koolilähedaste parkimis-

võimaluste loomist, 4) jätkatakse tervikliku tervise-

võrgustiku ehitamist, 5) tagatakse rattateede läbi-

tavus aastaringselt, 6) edendatakse rattakultuuri ja 

propageeritakse ohutut liiklemist. 

TP4: UUED TEHNOLOOGIAD JA TEENUSED 

Uued liikuvus- ja kaubaveoteenused võimaldavad 

muuta liikumisviiside kombineerimise mugava-

maks, kiiremaks ja ohutumaks ning vähendavad 
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sõltuvust isiklikust autost. Tallinn kohaneb uute tu-

rule tulevate liikuvusteenustega (nt taksod, sõidu-

jagamine, rendiautod) ning  lõimib neid olemasole-

vasse transpordisüsteemi ja keskkonda, tehes 

koostööd et muuta need sisuliselt osaks ühistrans-

pordisüsteemist. Keskendutakse sõidukite liiku-

mise asemel inimeste ja kaupade liikumisele ning 

ligipääsetavusele. Liikuvusteenuste kasutajate 

osakaal kasvab. Käsikäes tehnoloogia arenguga 

vahetatakse senised sõidukid elektri- ja vesiniku-

sõidukite vastu. Linna sõidukipark on esimeses 

faasis üle läinud gaasil töötavatele sõidukitele 

(aastaks 2025 diislivabad bussid)  ning teises faa-

sis elektri- ja/või vesiniksõidukitele (aastaks 2035 

fossiilkütuste vabad sõidukid).  Taksod, renditrans-

port ja linnasisene kaubavedu on 2030. aastaks 

50% ulatuses üle läinud heitmevabadele sõiduki-

tele. 

Olulisemad tegevussuunad: 1) ratta- ja kergliiku-

rite ringluse süsteemide loomine koostöös erasek-

toriga 2) sõidujagamis- ja taksoteenuse kasutaja-

tele mõeldud pealetuleku- ja mahaminekukohtade 

loomine keskustesse, 3) autode lühirendi süsteemi 

integreerimine Tallinna liikuvuskeskkonda ja selle 

korraldamine koostöös erasektoriga, 4) viimase 

miili teenuse juurutamine autonoomsete sõidukite 

testimise kaudu, 5) elektrisõidukite laadimissüs-

teemi laiendamine koostöös erasektoriga, 6) erine-

vaid liikumisviise kombineeriva reisiplaneerimis-

teenuse korraldamine koostöös erasektoriga, 7) 

säästva transpordi ja liikuvuse juurutamine avaliku 

sektori asutustes ning eraettevõtetes, 8) keskkon-

nasäästliku ühistranspordiveeremi osakaalu suu-

rendamine ja seda toetava taristu arendamine. 

TP5: REGIONAALNE JA RAHVUSVAHELINE 

LIIKUVUS 

Tallinn moodustab lähivaldadega ühtse terviku, 

kus eri liikumisviiside ja ühistransporditeenuste 

kombineerimine on mugav ja hästi korraldatud. 

Ühtse liinivõrgu loomine ja ühistranspordi ühtne 

korraldamine võimaldab raha kasutada tõhusamalt 

ning vähendada naaberomavalitsustest Tallinna 

autoga sõitjate osakaalu. Regionaalne ühistrans-

pordikorraldus (sh kõiki ühistranspordiliike hõlmav 

ühtne piletisüsteem) on linna, regiooni ja riigi ta-

sandil kokku lepitud. Kesklinna läbivate transiitkau-

bavedude maht on vähenenud. Koos riigiga tööta-

takse lennu- ja parvlaevaühenduste hoidmise ja 

arendamise nimel. Tallinna ja Helsingi kaksikpeal-

linna püsiühenduse loomiseks on Tallinna Linna-

valitsus Tallinna-Helsingi tunneli planeerimise 

protsessis aktiivne osaleja. 

Olulisemad tegevussuunad: 1) koostöös riigi ja 

naaberomavalitsustega koondatakse linnaregiooni 

ühistranspordiliikide planeerimine ja teenuste telli-

mine ühtsesse liikuvusorganisatsiooni, 2) pealinna 

regiooni ühtse liinivõrgu ja mugavate ümberistu-

misvõimaluste arendamine, 3) ühtsele tsoonipõhi-

sele piletisüsteemile üleminek, 4) ühistranspordile 

(eriti rööbastranspordile) juurdepääsu paranda-

mine linnaregioonis, tuues rattateede sõlmpunktid 

ja rattaparklad ühissõidukite peatuste juurde, 

5) „Pargi ja reisi“ parklate loomine Tallinna suunal 

paiknevate ühissõidukite peatustesse, rongijaama-

desse ja teistesse sõlmpunktidesse, 6) Talllinna-

Helsingi ja riigi koostöö arendamine, sh sadama-

tega seotud kaubavedude linnast välja suunami-

seks, 7) regionaalse ühistranspordi rahastuse kok-

kuleppimine, 8) rahvusvaheliste ühenduste aren-

damine ja osalemine koostööprojektides. 

TP6: LINNAKESKKONDA SOBIV PARKIMINE 

Parkimine disainitakse vastavalt iga piirkonna eri-

pärale. Kehtestatud on uued parkimiskorralduse 

põhimõtted ja normatiiv, mis toetavad liikuvuse 

eesmärkide saavutamist. Parkimise normatiiv läh-

tub muu hulgas ühistranspordiühenduse tasemest. 

Mustamäe, Lasnamäe ja Õismäe korterelamute 

piirkondades pargitakse autod võimaluse korral 

mikrorajoonide välispiiril olevatesse parkimismaja-

desse. Uute arenduste elanikele ei kehti soodus-

tingimustel tänaval parkimine. Uuselamurajoonide 

elanike sõidukite parkimine on valdavalt korralda-

tud maa-alustes parklates või parkimismajades. 

Väliparklad on haljastatud ja piirkondades, kus see 

on geoloogiliselt võimalik, vett läbi laskvad.  
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Olulisemad tegevussuunad: 1) parkimispõhimõ-

tete ja normatiivi uuendamine, 2) parkimistaristu 

rajamine, 3) parkimistasude kujundamine.  

TP7: JÄTKUSUUTLIK RAHASTAMINE 

Transpordisüsteemi rahastamine on jätkusuutlik ja 

toetab kõiki liikumisviise. Transpordisüsteemi kor-

raldus ja finantseerimine eri transpordiliikide, hal-

dustasandite ja ametiasutuste vahel on koordinee-

ritud. Välja on töötatud koostöömudelid erasektori 

kaasamiseks taristu rahastamisel. Keskendutakse 

ühistransporditaristu, avaliku ruumi kvaliteedi, liik-

lusohutuse, jalgratta- ja jalgteede arendamise ja 

teedetaristu hooldustaseme parandamisele. Suu-

red ühistranspordi investeeringud on sotsiaal-ma-

janduslikult tasuvad. 

Olulisemad tegevussuunad: 1) regionaalse 

ühistranspordi, taristu ja liikuvusteenuste arenda-

mise ühisrahastusmudeli väljatöötamine,  2) era-

sektori kaasamine taristu rahastamisse. 

TP8: LIIKLUSE JUHTIMINE JA PLANEERIMINE 

Tallinna liiklus on sujuv, häireteta ja ohutu ning 

kahjustab keskkonda minimaalselt, arvestatud on 

kõikide liikumisviisidega. Liikluskorraldus vastab 

tänavatüüpide iseloomule ja funktsioonile. Liikluse 

planeerimisel lähtutakse ühtsetest põhimõtetest, et 

luua liikumiskeskkond, mis on igal pool ühte moodi 

tajutav vastavalt kohaväärtusele.  

Olulisemad tegevussuunad: 1) Tallinna liiklus-

mudeli väljatöötamine, 2) liikluse adaptiivse juhti-

missüsteemi väljatöötamine, 3) ühistranspordi 

prioriteedisüsteemi laiendamine, 4) põhinõudlu-

sega liiklusvoogudele rohelise koridori loomine, 

5) sõidukite monitoorimissüsteemi laiendamine. 

7. Linnamaastik 

I. Valdkond panustab väga suurel määral stra-

teegiliste sihtide „Sõbralik linnaruum“, „Kodu, 

mis algab tänavast“ ja „Roheline pööre“ ning 

suurel määral strateegilise sihi  „Terve Tallinn 

liigub“ saavutamisse. 

Sõbralik linnaruum – hooldatud ja mitmekesine 

haljastu muudab rohealad kättesaadavaks ja at-

raktiivseks ning tänavaruumi meeldivaks. 

Kodu, mis algab tänavast – asumid ja hoovid on 

eriilmelised, puhtad ja ohutud. Tänu haljastusele 

on õued rohelisemad ja seal on rohkem võimalusi 

vaba aega veeta. Planeerides, ehitades ning hool-

dades mänguväljakuid, pakub linn lastele ja pere-

dele rohkem võimalusi ja põhjust veeta aega oma 

naabruskonnas.  

Roheline pööre – mitmekesised haljas- ja rohea-

lad aitavad kaasa elurikkuse säilimisele ja klii-

mamuutustega kohanemisele.  

Terve Tallinn liigub – mitmekesine haljastu ja 

mänguväljakud aitavad luua atraktiivse linnaruumi, 

mis soodustab värskes õhus viibimist ja liikumist. 

II. Valdkonna rakendamise põhimõtted 

Haljastus on võrdväärne element linnakeskkonna 

tehiselementide kõrval. 

Linn lähtub haljastuse eluringi terviklikkusest – pla-

neerimine, projekteerimine, ehitamine ja hoolda-

mine on teadlikult juhitud.  

Oluline on kõrgetasemeline maastikuarhitektuur – 

olemasolevad väärtused säilitatakse ja tuuakse 

esile ning lisatakse kvaliteetseid ja hea disainiga 

tehiselemente, mis aitavad maastikku väärtustada. 

III. Valdkonna visioon: Tallinnas on toimiva ro-

hevõrgustikuga, mitmekesise maastikuga 

väärtuslik ja esteetiline elukeskkond, mis on 

kavandatud ja hooldatud keskkonnasäästlikult. 

IV. Valdkonna eesmärgid 

1. Linnaruum on puhas, roheline ja atraktiivne. 

Tallinnas on eri tüüpi ökosüsteemide ja maastike 

säilimist tagav ning asustuse ja majandustegevuse 

mõjusid tasakaalustav haljas- ja rohealadest koos-

nev rohevõrgustik. Maastik on mitmekesine – seda 

ilmestavad rabad, järved, jõed, pankrannik ja met-

sad. Linnaruum on puhas tänu tõhusale jäätmeko-

gumissüsteemile ja vähenevale jäätmetekkele. 
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Kvaliteetne, sealhulgas kliimamuutustele vastupi-

dav haljastus nii rohealadel kui ka tänavaruumis 

suurendab inimeste vaimset ja füüsilist heaolu, tu-

gevdab identiteeti ja rahulolu linnaga. Haljastute 

nõuetekohane hooldus ja lemmikloomade pida-

mise nõuete järgimine aitavad tagada linnaruumi 

ohutuse. 

Mõõdikud: 

• Linlaste rahulolu (väga rahul olevate lin-

laste osakaal) linnaruumi puhtusega. 

Algtase: algtase määratakse 2021. aastal (allikas: 

Tallinna rahulolu-uuring) 

Sihttase: määratakse pärast algtaseme määramist 

• Linnale kuuluv haljastu on nõuetekohaselt 

hooldatud. 

Algtase: 54% linnale kuuluvast haljastust on nõue-

tele vastavalt hooldatud (lähtuvalt Tallinna haljas-

tute hoolduse nõuetest) (2020)  

Sihttase: 100% (2035) 

V. Eesmärkide saavutamiseks rakendatakse 

viit tegevusprogrammi: 

• TP1: Haljastu nutikas eluring 

• TP2: Kalmistud ja matuseteenused 

• TP3: Laste mängukohad 

• TP4: Loomakaitse  

• TP5: Heakord 

TP1: HALJASTU NUTIKAS ELURING 

Linnas on säilinud haljas- ja rohealad, mis katavad 

linnakodanike vajadused ning tagavad taimestiku 

ja loomastiku säilimise. Planeerimisel ja projektee-

rimisel rakendatakse rohefaktori9 kontseptsiooni, 

looduspõhiseid ja mitmeid innovaatilisi lahendusi, 

mis aitavad säilitada ja parandada haljastuse kva-

liteeti ning tulla toime kliimamuutustega. Haljas-

tuse projekteerimisel eelistatakse palju hooldust 

                                                

9 Rohefaktoriga arvutatakse ja selle põhjal seatakse nõudeid, et ta-
gada piisav hulk ökoloogiliselt toimivaid alasid ning vähendada kõ-
vakattega alasid. 

nõudvatele ruumilahendustele looduslikult regu-

leeruvaid lahendusi. Haljastu on kujundatud ole-

masolevaid väärtusi säilitades ja esile tõstes ning 

sobib ümbritsevasse keskkonda. Haljas- ja rohea-

lad on mugavalt ligipääsetavad ja nende funktsio-

naalsus lähtub linnakodanike vajadusest. Enamik 

linnaelanikke on haljasalade olukorraga rahul. 

Linna haljastu kujundamisel ja hooldamisel kasu-

tatakse uuenduslikke meetodeid. Linna haljastu-

ses kasutatakse kliimamuutustele vastupidavaid 

taimeliike ja suurendatakse liigilist mitmekesisust.  

Haljasalasid uuendatakse pidevalt, et need näek-

sid head välja, täidaksid oma ülesannet ja säilitak-

sid koha omapära. Kõik hooldust vajavad haljasa-

lad on nõuetekohaselt hooldatud ning enamik puid 

on passistatud. Puude arv ehitustegevusega seo-

ses ei vähene. 

Olulisemad tegevussuunad: 1) haljastu kavakin-

del juhtimine, 2) haljastu kohta andmete kogumine 

ja haldamine ning nende kajastamine infosüstee-

mis, 3) haljasalade rajamine, rekonstrueerimine ja 

hooldamine, 4) planeeringute, juhendmaterjalide, 

põhimõtete väljatöötamine ja parimate oskuste väl-

jaarendamine, 5) teadlikkuse parandamine.  

TP2: KALMISTUD JA MATUSETEENUSED 

Kalmistuid tajutakse kalmistuparkidena ja rohevõr-

gustiku osana. Kalmistutel olevad kultuuri- ja loo-

dusväärtused on paremini eksponeeritud. Kalmis-

tud hoitakse korras aasta ringi, tagatud on matuste 

korraldus ning pidevalt täiendatakse kalmistute 

andmekogu.  

Olulisemad tegevussuunad: 1) kalmistuteenu-

sed, sh matuste korraldamine, 2) kalmistute kor-

rashoid, 3) kalmistute andmekogu pidamine, 

4) spetsiifilised matuseteenused, 5) kalmistute ku-

jundamine kalmistuparkideks. 
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TP3: LASTE MÄNGUKOHAD 

Tallinnas on välja arendatud mänguväljakute võr-

gustik eri vanuses ja erivajadustega lastele, välja-

kute rajamiseks on koostatud tegevuskava. Nüüdi-

saegsetel, mitmekülgsetel ja turvalistel mänguväl-

jakutel on kõigile lastele tegevust – nii saavad lap-

sed veeta rohkem aega õues ning end arendada. 

Lapsed saavad koos mängida ja ka vanemad 

mängu kaasata. Enamik linlastest on mänguvälja-

kutega rahul. Mänguväljakud on ohutud ja hoolda-

tud ning seal ei juhtu hooldamatuse tõttu õnnetusi.  

Olulisemad tegevussuunad: 1) mänguväljakute 

võrgustiku planeerimine (sh programmi koosta-

mine), 2) mänguväljakute ehitamine, 3) rekonst-

rueerimine ja hooldamine. 

TP4: LOOMAKAITSE 

Inimesed on teadlikud lemmikloomade pidamisega 

kaasnevast vastutusest. Selleks et tagada lemmik-

loomadele sõbralikum elukeskkond ja samas puh-

tam ning stressivabam linn kõigile elanikele, on linn 

rajanud koerte jalutusväljakud, kus omanikud saa-

vad koos lemmikloomaga aega veeta. Jalutusväl-

jakute sisustus pakub lemmikloomadele tegevust. 

Enamik linlasi on rahul jalutusväljakute asukoha ja 

arvuga. Lisaks on olemas mõned koerte ujutamis-

kohad. 99% linlaste koertest ja kassidest on kiibis-

tatud ja linnaruumis ei ole hulkuvaid lemmikloomi, 

kes on ohuks nii endale kui ka inimestele. Enamik 

varjupaika jõudvatest loomadest tagastatakse 

omanikule või leitakse neile uued omanikud. 

Olulisemad tegevussuunad: 1) loomakaitse-

alane teavitustöö, 2) lemmikloomaregistri pida-

mine, 3) hulkuvate koerte ja kasside püüdmine, 

hoidmine, omanikele tagastamine või uute oma-

nike leidmine, 4) loomade heaolu tagamine (koerte 

jalutusväljakud ja ujutamiskohad), 5) loomakaitse-

alane ennetustöö. 

TP 5: HEAKORD 

Peale valdkonna peamiste tegevusprogrammide 

viiakse ellu projekte, mis aitavad muuta linnakesk-

konna atraktiivsemaks. Need projektid võivad olla 

kas alalised, hooajalised või ühekordsed projektid. 

Linnakeskkonna kasutamist suurendab hästi vali-

tud ja paigutatud linnamööbel, mis mitmekesistab 

avaliku ruumi kasutamist ning toetab seeläbi ter-

vislikke eluviise ja inimeste omavahelist suhtlust.  

Linnamööbel on kvaliteetse linnaruumi osa. Lin-

namööbel on funktsionaalne (suunaviidad, pingid, 

prügikastid) ning ilusa disainiga, see rikastab lin-

naruumi läbimõeldud kujunduse, detailirikkuse ja 

kvaliteetsete materjalidega ning toob esile kauneid 

vaateid. 

Olulisemad tegevussuunad: 1) heakorrakuu kor-

raldamine, 2) ajutiste välikäimlate paigaldamine, 

3) teisaldatavate jääväljakute rajamine, 4) randade 

hooldus. 

8. Linnaplaneerimine 

I. Valdkond panustab väga suurel määral stra-

teegiliste sihtide „Sõbralik linnaruum“ ja 

„Kodu, mis algab tänavast“ ning suurel määral 

strateegiliste sihtide „Roheline pööre“, „Terve 

Tallinn liigub“, „Heatahtlik kogukond“ ja „Loov 

maailmalinn“ saavutamisse. 

Sõbralik linnaruum ja Kodu, mis algab tänavast 

– planeerimisraamistikuga antakse kõikidele linna-

ruumi kujundavatele osapooltele (sh linna tegevus-

valdkondadele) suunised sõbraliku ja koduse lin-

naruumi loomiseks. 

Roheline pööre – kompaktse, erinevaid liikumis-

viise võimaldava ja mitmekesise linnaruumi kujun-

damine aitab kaasa kliimaneutraalsuse, elurikka ja 

tervisliku keskkonna ja ressursisäästlikkuse saa-

vutamisele. Muinsuskaitsealane tegevus aitab säi-

litada ajalooliselt väärtuslikku linnakeskkonda järg-

mistele põlvkondadele. 

Terve Tallinn liigub – kompaktse ja inimmõõtme-

lise ruumi planeerimispõhimõtete rakendamine ai-
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tab vähendada sundliikumist ning soodustada ak-

tiivsete liikumisviiside ja ühistranspordi kasutamist. 

Linnaruumi disaini suunised aitavad kujundada 

kõigile ligipääsetava keskkonna. Planeeringutega 

nähakse ette atraktiivsed värskes õhus viibimise 

kohad. 

Heatahtlik kogukond – – linnaruumi kujundamine 

selliseks, kus mitmesugused tegevused on omav-

ahel seotud ja inimesed suhtlevad omavahel, suu-

rendab sidusust. Rahvarohked tänavad suurenda-

vad turvatunnet. Ruumi kujundamine ohutuse põ-

himõtteid järgides vähendab õnnetuste arvu. 

Loov maailmalinn – sõbralik linnaruum muudab 

Tallinna atraktiivsemaks nii turistidele, töötajatele 

kui ka investoritele, toetab ettevõtete arenguvaja-

dusi ja soodustab novaatorlike tegevuspaikade 

loomist.  

II. Valdkonna rakendamise põhimõtted 

Tasakaalustatud linnaplaneerimine. Säästvat 

linnaarengut aitavad saavutada mitmekesine 

maakasutus, sotsiaalselt sidus elukeskkond, öko-

loogiline tasakaal, UNESCO maailmapärandi ni-

mekirja kuuluva vanalinna väärtustamine, eriilme-

lise miljööga piirkonnad ehk kultuuriline mitmeke-

sisus, säästvate liikumisviiside eelistamine, kom-

paktne linnakeskus ja väiksemad keskused, klii-

mamuutuste mõjudega kohanemine.  

Inimkesksus. Linnaruumi kujundamisel lähtu-

takse inimeste heaolust ja kasutusmugavusest. 

Inimmõõtmeline ruum suudab pakkuda kvaliteet-

semat avalikku ruumi, mis omakorda soodustab 

jalgsi ja jalgrattaga liikumist ning muudab väljas vii-

bimise meeldivaks.  

Säästlikuma liikumisviisi eelistamine. Ühen-

duste rajamisel arvestatakse esmajärjekorras sel-

lega, kas on võimalik tagada läbipääs säästlike lii-

kumisviisidega. Liikuvussüsteemi muudab tõhu-

saks ja kasutajasõbralikuks erinevate liikumisvii-

side koostoime: see, kui mugavalt saab ühe liiku-

misvahendi teise vastu vahetada.  

Elu hoonete vahel. Kodu algab juba linnaruumis. 

Hoonetevaheline ruum seob hooned, avaliku 

ruumi, jalakäijate liikumisteekonnad, tänavad ja ro-

healad tervikuks. Hoonetevahelise ruumi kvaliteet 

ja inimmõõtmelisus määrab selle, kui meeldiv on 

elukeskkond.  

Tänavad. Tänav ei ole transpordikoridor, vaid elu-

keskkond, olles samal ajal inimmõõtmelise avaliku 

ruumi osa. Tänav on mõeldud kõigile kasutajatele 

muu hulgas nii peatumiseks kui ka vajalikeks tege-

vusteks. Hea tänavaruum on disainitud nii, et kõigil 

selle kasutajatel on võimalik üksteise vajadustega 

arvestada.  

III. Valdkonna visioon  

Tallinn on koos lähivaldadega kujunenud tervikli-

kuks linnaregiooniks. Sellel on kompaktne, kval-

teetse ruumi ja paljude funktsioonidega linnare-

giooni keskus koos külalistele atraktiivse ja kohali-

kele elamiseks sobiva vanalinnaga. Linnaregiooni 

keskust toetab väiksemate kodulähedaste kes-

kuste võrgustik, mis on kujunenud inimeste suhtle-

misel ja igapäevategevustes olulisteks kohtadeks. 

Neis on kvaliteetne inimmõõtmeline linnaruum ja 

kõrgetasemeline arhitektuur koos igapäevaste tee-

nustega. Tallinna tänavad on midagi enamat kui lii-

kumistee, need on ka avaliku ruumi osa, kus on 

hea olla. Meri kui Tallinna sümbol on linnas hästi 

tajutav ja eriilmelised rannaalad väärtus omaette. 

Rohelus on linnaruumis kõikjal nähtav – Tallinna 

tuntakse kaunite puiesteede, linnametsade ja mit-

mekesise linnalooduse poolest.  

IV. Valdkonna eesmärgid 

Selleks et viia ellu sõbraliku linnaruumi strateegilist 

sihti ja valdkonna visiooni, on Tallinnal ühtne ja jär-

jepidev raamistik linna ruumilise arengu suunami-

seks ning teadmistepõhiseks ja valdkondadeüle-

seks planeerimiseks. Lähtutakse nüüdisaegsetest 

linnaplaneerimise põhimõtetest ja uurimismeetodi-

test, milles on olulisel kohal innovaatilisus ja välis-

riikide kogemus. Kasutatakse tänapäevaseid digi-

vahendeid. Planeerimistegevus on läbipaistev, sel-

lesse kaasatakse avalikkus ja kõik huvigrupid. Ta-

gatud on linnaruumi kohta tehtud otsuste järjepide-

vus – milles on kokku lepitud, see viiakse ellu. 
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Mõõdikud: 

• Linlaste osakaal, kes on teadlikud oma lin-

naosa ruumilise arengu plaanist. 

Algtase: mõõtmist alustatakse 2021. aastal 

Sihttase: määratakse pärast algtaseme määramist 

• Linlaste osakaal, kes on väga rahul linna 

ruumilise arengu (üldplaneeringud, detailp-

laneeringud, projekteerimistingimused) 

plaanidega. 

Algtase: mõõtmist alustatakse 2021. aastal 

Sihttase: määratakse pärast algtaseme määramist 

V. Eesmärkide saavutamiseks rakendatakse 

seitset tegevusprogrammi: 

• TP1: Arengustsenaariumid, planeerimise 

põhimõtted ja juhised 

• TP2: Üld- ja teemaplaneeringud ning linna-

ruumilised arenguettepanekud 

• TP3: Detailplaneeringud  

• TP4: Ehitustegevus 

• TP5: Geomaatika 

• TP6: Muinsuskaitse 

• TP7: Ligipääsetavuse poliitika ja järele-

valve 

TP1: ARENGUSTSENAARIUMID, 

PLANEERIMISE PÕHIMÕTTED JA JUHISED 

Tallinna ruumilise planeerimise raamistik on uuen-

datud. Linna ruumilised, logistilised ja funktsionaal-

sed arengustsenaariumid on kirjeldatud ja analüü-

situd. Linna järjepideva arengu tagamiseks on 

valdkonnad kokku leppinud ühistes väärtustes ja 

linnaruumi puudutavates põhimõtetes, millega 

peab arvestama kõikide ruumiga seotud otsuste 

tegemisel. Välja on töötatud linna ruumilise arengu 

visioon ja eesmärgid, mis lähtuvad nüüdisaegse-

test planeerimispõhimõtetest ja kvaliteetsetest 

andmetest. Need on kooskõlastatud ka naaberval-

dadega. Linnaruumi kujundamise printsiipide ra-

kendamiseks koostatakse juhised, mis kirjeldavad, 

mida ja kuidas on vaja teha selle eesmärgi elluvii-

miseks.  

Kliimariskide mõju vähendamiseks planeeritakse 

terviklik haljastu ja rohevõrgistik, mille kvaliteet või-

maldavad tagada erineva funktsiooniga alade klii-

makindluse, suurendab liigirikkust ning muu hul-

gas vähendab sademeveest tingitud üleujutuste ja 

tervisele ohtlike soojussaarte mõju.  

Teadmispõhiste planeerimisotsuste tegemisse 

kaasatakse vajaduse korral eksperte väljastpoolt 

linnavalitsust, et korraldada uuringuid ja koostada 

ekspertarvamusi, ning tehakse koostööd ülikooli-

dega. Uute teadmiste omandamiseks linnaplanee-

rimises ja heade näidetega tutvumiseks tehakse 

koostööd teiste riikide linnadega, osaletakse eria-

lastel konverentsidel ning välisprojektides. 

Olulisemad tegevussuunad: 1) ruumilise arengu 

kompetentsikeskuse loomine; 2) ruumilise planee-

rimise raamistiku uuendamine, 3) ruumilise arengu 

strateegia koostamine, 4) linna arenguvajaduste 

väljaselgitamiseks ruumiliste, sotsiaal-majandus-

like, kasutajamugavust ja -eelistust puudutavate 

ning muude uuringute, analüüside, mõõtmiste, kü-

sitluste ja projektide koostamise korraldamine, 

5) ruumilist arengut käsitlevate juhiste koostamine. 

 

TP2: ÜLD- JA TEEMAPLANEERINGUD NING 

LINNARUUMILISE ARENGU ETTEPANEKUD  

Linna arengu suunamiseks on olemas nüüdisaeg-

sed üldplaneeringud, milles avalikud huvid on era-

huvidega tasakaalus ning millega on tagatud linna 

pikaajalised huvid. Planeeringute koostamisel läh-

tutakse kokkulepitud väärtustest, põhimõtetest, 

linna ruumilise arengu visioonist ja eesmärkidest. 

Ruumilise arengu järjepidevuse ja tervikliku 

arengu tagamiseks lähtutakse väiksemate maa-

alade planeerimisel kõrgema tasandi planeeringu-

test. Sellest tulenevalt on esmajärjekorras ajako-

hastatud Tallinna linnaosade üldplaneeringud ja 

nende rakenduskavad. Ajakohastatakse ka tee-

maplaneeringuid (näiteks miljööalade ja kõrghoo-

nete teemaplaneeringud). Täpsemate ruumiliste ja 
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ehituslike printsiipide määramise aluseks on lin-

naosade üldplaneeringud ja teemaplaneeringud, 

mille muutmise vajadust hinnatakse iga nelja aasta 

tagant. Linnaehituslikult olulistesse kohtadesse ja 

terviklikumate lahenduste leidmiseks koostatakse 

linnaruumilisi arengu ettepanekuid, mis linnaehi-

tusliku analüüsi abil määravad olulised ruumiväär-

tused.  

Parimate planeeringu- ja arhitektuursete lahen-

duste leidmiseks korraldatakse arhitektuurikon-

kursse. Linnaruumilised arengu ettepanekud, arhi-

tektuurikonkursiga valitud lahendused ja linna-

ruumi kujundamise juhised on detailplaneeringute 

ja ehitusprojektide lähtealus. Avalikkuse ja eri hu-

vigruppide tõhusamaks kaasamiseks rakenda-

takse platvorme, kus on võimalik reaalajas kaasa 

rääkida. Rakendust AvaLinn on edasi arendatud, 

et selle kasutamine oleks mugavam, tehakse inte-

raktiivseid ideekorjeid. Olulisel kohal on nüüdi-

saegsete virtuaalsete lahenduste kasutamine iga-

päevatöös, kaasamisel ja ruumiliste otsuste tege-

misel. Planeeringulahenduse sobivust reaalsesse 

keskkonda hinnatakse muu hulgas 3D-mudelite 

abil. 

Olulisemad tegevussuunad: 1) kaasamine (idee-

korjed), 2) üld- ja teemaplaneeringute koostamine 

(sh rohevõrgustiku teemaplaneering, tänavate tee-

maplaneering), 3) linnaruumilise arenguettepane-

kute koostamine.  

TP3: DETAILPLANEERINGUD  

Detailplaneeringute kaudu viiakse ellu linnaosade 

üldplaneeringutes sõnastatud eesmärke ja väär-

tusi, et luua kvaliteetset arhitektuuri ja linnaruumi. 

Detailplaneeringutega on loodud ehitusõigus nii 

linna avalike ülesannete täitmiseks kui ka kinnisva-

raarenduseks, tagades ehitiste sobivuse linna-

ruumi, arvestades mitmete huvigruppide tasakaa-

lustatud huve ja linna strateegilisi eesmärke. Lin-

naasutused menetlevad detailplaneeringuid mõist-

liku aja jooksul. 

Olulisemad tegevussuunad: 1) detailplaneerin-

gute menetlemine, 2) lahenduste sobivuse hinda-

misel uute võimaluste, nagu näiteks 3D-mudelite 

kasutamine, 3) otsustamise operatiivsemaks 

muutmine.  

TP4: EHITUSTEGEVUS 

Ehitusvaldkond toetab eelkõige kõrgema arhitek-

tuurse kvaliteediga ja parema keskkonnatunnetu-

sega hoonete kavandamist linnaruumi. Hoonete 

kavandamisel on arvestatud kliimamuutustest tule-

nevaid riske. Ehitusvaldkonna menetlusprotsessid 

on läbipaistvad ja menetlusaeg optimaalne. Koos-

töö eri huvigruppide ning menetlustes osalevate 

isikutega on konstruktiivne. Võetakse kasutusele 

uudseid lahendusi protsesside efektiivistamisel 

näiteks uudseid hankemenetlusi (integreeritud pro-

jekt teostus - IPD). Ehitus- ja kasutuslubade ning 

ehitus- ja kasutusteatiste menetlemise mediaa-

naeg on lühenenud ja rahulolu menetlusega kas-

vanud. Selleks võetakse muuhulgas kasutusele 

mudelis (BIM-is) esitatud lubade automaatkontroll. 

Riiklik ja omaniku järelevalve vastab õigusaktidele 

ning seda tehakse eelkõige ehitise/ehitamise ohu-

tuse tagamise eesmärgil. Ebaseadusliku ehituste-

gevuse miinimumini viimiseks suurendatakse ela-

nikkonna teadlikkust korrektsest planeerimis- ja 

ehitustegevusest. 

Olulisemad tegevussuunad: 1) ehitus- ja kasu-

tuslubade väljastamine, 2) eskiiside kooskõlasta-

mine, 3) sundvalduste seadmine, 4) riiklik ja 

omaniku järelevalve, 5) uusehituse tunnustamine, 

6) TAL-BIM (Tallinn ehitisinfomudelis) arenda-

mine. 

TP5: GEOMAATIKA 

Geomaatika hõlmab linna geodeesia, maakorral-

duse, kohanimede, aadresside, geoinfosüstee-

mide, planeeringute registri ja kartograafia vald-

konna tegevusi. Geodeesia valdkond tagab linna 

plaanilise ja kõrgusliku geodeetilise põhivõrgu täp-

suse ning kasutatavuse linna geodeetiliste uuri-

mistööde tegemise alusena, geodeetiliste uurimis-

tööde registreerimise, kontrolli, arhiveerimise, ja-

gamise ning nende alusel linna koondplaani koos-

tamise. Täpsusnõuetele vastavate (kasutatavate) 
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punktide arv ja osakaal geodeetilises kõrgusvõr-

gus püsib kõrge.  

Maakorralduse valdkond tagab linna territooriumil 

katastriüksuste sihtotstarbe määramise ja maakor-

raldustoimingute õiguspärasuse vastavalt maakor-

ralduse nõuetele, kehtestatud planeeringu korral 

planeeringulahendusele, kinnisasja omaniku õi-

gustele ja avalikule huvile.  

Kohanimede ja aadresside valdkond tagab linna 

ruumilisest arengust ning õigusaktidest tuleneva 

kohanimede ja aadresside määramise või muut-

mise. Aadressiandmete nõuetele mittevastavate 

aadresside osakaal väheneb.  

Geoinfosüsteemide (GIS) valdkond tagab toe lin-

naorganisatsioonile, et linn väärtustaks ja raken-

daks laialdaselt asukohapõhist teadmist, arvesta-

des, et loodavad GIS-lahendused on vajaduspõhi-

sed, tänapäevased ja populaarsed ning põhinevad 

kvaliteetsetel ruumiandmetel. Geoportaali kasutus 

ja avaandmete allalaadimine geoportaali kaudu 

suureneb. Kaarditeenuseid ja GIS-lahendusi kasu-

tatakse rohkem (näiteks suureneb kolme kõige po-

pulaarsema teenuse kasutajate arv aastas).  

Kartograafia valdkond tagab Tallinna aluskaardi 

järjepideva uuendamise ning laialdase kasutuse 

teenuste ja kaartide (ettevõtlusameti turistidele 

suunatud kaardid, ühistranspordi kaardid, linna ja 

linnaosade seinakaardid jne) abil. Viimase nelja 

aasta jooksul täielikult uuendatud aluskaardi and-

mete osakaal suureneb. 

Olulisemad tegevussuunad: 1) linnaplaneeri-

mise vastutusalas olevate registrite tarkvara aren-

damine (sh uus maatoimingute infosüsteem MA-

TIS ja uue geoveebi kasutuselevõtt), 2) geoinfo-

süsteemide tarkvara laialdasem juurutamine ja ka-

sutajate koolitamine, 3) ruumiandmete kvaliteedi 

parandamine, 4) ruumiandmete kättesaadavuse 

parandamine, digitaalse linnamudeli arendamine, 

linna juhtimislaua arenduse toetamine, 5) 3D linna-

mudeli ettevalmistamine ja väljastamine linnapla-

neerijatele.  

 

TP6: MUINSUSKAITSE 

Tallinna ajalooline kultuuripärand (sh UNESCO 

maailmapärandi nimekirja kuuluv vanalinna ajaloo-

liselt kompleksne struktuur) on säilinud ja selle 

väärtust hinnatakse. Kultuurimälestiste, kultuuri-

väärtuslike hoonete, arheoloogilise pärandi ja val-

lasobjektide kaitse ja korrashoid on tagatud ning 

ajaloolist linnaruumi ja elukeskkonda väärtusta-

takse. Meie ehituspärand on atraktiivne ja au-

tentne elu-, ettevõtlus- ja külastuskeskkond. Tal-

linna kaitsealused pühakojad, tornidega linnamüür 

ning muldkindlustused on restaureeritud ning ava-

likkusele ligipääsetavad, avariiohtu pole. Edenda-

takse nii arhitektuuri- kui ka kunstipärandi raken-

duslikku ja akadeemilist uurimist. Tänu populaar-

teaduslikule ja akadeemilisele tutvustamisele ning 

populariseerimisele tunnevad linnaelanikud ning 

külalised Tallinna kultuuripärandit hästi. 

Olulisemad tegevussuunad: 1) Tallinnas asu-

vate kultuuriväärtuslike hoonete, ajalooliste kind-

lusrajatiste, säilinud originaaldetailide ja -tarindite 

konserveerimine, 2) projektdokumentatsiooni 

koostamine, uuringute tegemine ning ekspertiiside 

koostamine 3) eeslinnade ehitis-, ajaloo- ja arheo-

loogiamälestiste uuringute ning ekspertiiside koos-

tamine, 4) Tallinnas asuvate vallasmälestiste uuri-

mine, restaureerimine, projektdokumentatsiooni 

koostamine, 5) restaureerimise toetamine; 6) ko-

guduste toetamine Kirikurenessansi programmi 

kaudu kirikute ja nende kunstivarade restaureeri-

misel ja seda ettevalmistavatel töödel, 7) kultuuri-

pärandit tutvustavate trükiste väljaandmine, kul-

tuuriväärtuslike hoonete ja mälestiste tähistamine, 

näituste, infopäevade ja koolituste korraldamine, 

vanalinna kaugküttega ühendamine (et likvidee-

rida vajadus soojuspumpade järele), 8) eraoma-

nike ja korteriühistute toetamine mälestiste restau-

reerimisel. 

TP7: LIGIPÄÄSETAVUSE POLIITIKA JA 

JÄRELEVALVE 

Välja on töötatud ligipääsetavuse poliitika ja juhen-

did, milles on arvestatud sihtgruppide vajadustega. 
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Tehes järelevalvet ligipääsetavuse põhimõtete ra-

kendamise üle, aidatakse kaasa sellele, et Tallinna 

tänavad, väljakud, rohealad, avalikud hooned, tee-

nused, ühistransport ja kortermajad oleksid valda-

valt mugavalt ligipääsetavad ka erivajadustega ini-

mestele ja eakatele. Linlaste rahulolu liikumisvõi-

malustega kasvab ja ligipääsetavate hoonete osa-

kaal suureneb. 

Olulisemad tegevussuunad: 1) ligipääsetavuse 

poliitika kujundamine ja juhendite koostamine, 

2) järelevalve ligipääsetavuse põhimõtete raken-

damise üle. 

9. Linnavara hoidmine ja arendamine  

I. Valdkond panustab väga suurel määral stra-

teegiliste sihtide „Terve Tallinn liigub“, „Sõbra-

lik linnaruum“, „Kodu, mis algab tänavast“ ja 

„Roheline pööre“ ning suurel määral ka stra-

teegilise sihi „Heatahtlik kogukond“ saavuta-

misse.  

Terve Tallinn liigub – universaalse disaini põhi-

mõtete rakendamine kinnisvarakeskkonna kujun-

damisel aitab parandada linnakeskkonna ligipää-

setavust. Linnaruumi arendamiseks vajaliku maa 

või õiguste omamine võimaldab arendada uuel ta-

semel liikuvusteenuseid. 

Sõbralik linnaruum – linnaruumi arendamiseks 

vajaliku maa või õiguste omamine ja linna kinnis-

varakeskkonna tark planeerimine ning koostöö 

soodustavad mitmekesiste ja atraktiivsete kes-

kuste kujundamist.  

Kodu, mis algab tänavast – eluasemeteenuse 

pakkumine aitab tagada abivajajate vajadustele 

vastavad, taskukohased, ligipääsetavad, energia-

tõhusad ja mugavad kodud eriilmelistes asumites. 

Korteriomanike ja -ühistute nõustamine ja toeta-

mine arendab korteriühistute kinnisvara majanda-

mise oskusi ning aitab muuta elukeskkonna ohutu-

maks ja atraktiivsemaks. 

Roheline pööre – uute optimaalse ruumiprog-

rammi ja energiasäästlike linnahoonete kavanda-

mine ning Tallinna kodude energiatõhususse pa-

nustamine toetab kliimaneutraalsuse ja ressursitõ-

hususe saavutamist.  

Heatahtlik kogukond – linna kinnisvarakesk-

konna, sealhulgas sotsiaalmajutusüksuste planee-

rimine linna eri piirkondadesse soodustab ühis-

konna põimumist. 

II. Valdkonna rakendamise põhimõtted 

Tark planeerimine. Tark planeerimine on tasa-

kaalu leidmine kuluefektiivsuse, kasutajate vaja-

duste täitmise ja valdkondlike eesmärkide vahel. 

Tagatakse läbimõeldud maakasutus ja hoonete 

ruumiprogrammid. Linn ehitab vaid optimaalse 

suurusega hooneid ja soodustab hoonete ristkasu-

tust. Linna uued hooned on kuluefektiivsed A-ener-

giaklassi hooned, milles kasutatakse võimalikult 

palju energiasäästlikke lahendusi (nt päikesepa-

neelid, valgustuse juhtimine, soojustagastusega 

ventilatsioon). Hoonete korrashoiuteenuste tellimi-

sel lähtutakse mastaabisäästu põhimõttest. 

Koostöö. Linn on tugev partner erasektorile, seal-

hulgas korteriühistutele, nõustades ja toetades 

neid kinnisvara majandamisel. Kinnisvarainvestee-

ringute tegemisel (projekteerimine, ehitamine, ka-

sutamine) tehakse tihedat koostööd riigiga, era-

sektoriga, ülikoolidega ja kogu linnaorganisatsioo-

niga, et tagada kinnisvaraarenduses parimad la-

hendused ja parim kasutajakogemus.  

III. Valdkonna visioon: linna kinnisvarakesk-

kond on heaperemehelikult hoitud ja targalt 

majandatud.  

IV. Valdkonna eesmärgid  

1. Linnavara on parimas võimalikus kasutuses 

ja tagatud on optimaalne kinnisvaramaht tee-

nuste osutamiseks.  

Teenuste osutamiseks vajalikku kinnisvarakesk-

konna arendamisse ja korrashoidmisesse on kaa-

satud nii erasektori kui ka ülikoolide ning liitude as-

jatundjad.  

Linn kasutab oma vara, et tagada linnaelanikele 

teenuste kättesaadavus ja teenida tulu. Teenuste 
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pakkumiseks toetava taristu rajamisse ja linna-

ruumi ajakohastamisesse kaasatakse asjatundjad 

nii erasektorist kui ka ülikoolidest ja liitudest. Näi-

teks teenuste osutamiseks renditakse erasektorilt 

kinnisvara, kui see on vara omamisest otstarbe-

kam. 

Mõõdikud: 

• Linn omab strateegiliste eesmärkide täitmi-

seks vajalikku kinnisvara.  

Algtase: mõõdik töötatakse välja 2023. aastaks 

Sihttase: määratakse pärast algtaseme määramist 

• Kasutuna seisva vara hulk väheneb või säi-

litatakse seda maaressursina (lagunenud 

ja vanad hooned lammutatakse või võõran-

datakse). 

Algtase: mõõdik töötatakse välja 2023. aastaks 

Sihttase: määratakse pärast algtaseme määramist  

2. Linnavara on majandatud jätkusuutlikult. 

Linna kinnisvarakeskkonda on arendatud läbi-

mõeldult, investeeringud on tehtud pikaajalise stra-

teegilise kava kohaselt. Kinnisvara on korras, tõ-

husalt majandatud, vastab kehtestatud nõuetele 

ning kasutaja ootustele. Kinnisvara on kasutatud 

eesmärgipäraselt ja võimalikult kuluefektiivselt 

kogu selle eluea jooksul. 

Mõõdikud: 

• Kinnisvarakeskkonna seisukord paraneb.  

Algtase: mõõdik töötatakse välja 2023. aastaks 

Sihttase: määratakse pärast algtaseme määramist  

• Linna kinnisvara ja linnavaraameti valitse-

misel oleva kinnisvara kasutajate rahulolu 

suureneb.  

Algtase: mõõtmist alustatakse 2022. aastal 

Sihttase: määratakse pärast algtaseme määramist  

3. Linnal on vajadustele vastav eluasemefond 

nii abivajajatele kui linna strateegiliste sihtide 

saavutamiseks. 

Linna elamufond säilib ja areneb. Kõigile abivaja-

jatele on tagatud vajadustele ja õigusaktide nõue-

tele vastav eluruum.  

Mõõdikud: 

• Linnalt eluaset taotlevate inimeste arv vä-

heneb (sellesse panustavad olulisel määral 

ka teised valdkonnad, nt sotsiaalhoole-

kanne). 

Algtase: 2443 (2020) 

Sihttase: 2100 (2025) 

V. Eesmärkide saavutamiseks rakendatakse 

kuut tegevusprogrammi:  

• TP1: Otstarbekalt kasutatud linnamaa 

• TP2: Heaperemehelikult majandatud ja 

keskkonnasäästlikud linna hooned 

• TP3: Abivajajatele ja linnale olulistele töö-

tajatele on tagatud elamispinnad 

• TP4: Hästi toimiv koostöö erasektoriga kin-

nisvara korrashoidmisel ja arendamisel 

• TP5: Korteriomanike ja -ühistute nõusta-

mine ja toetamine, sh vaidluste ning koos-

tööprobleemide lahendamine 

• TP6: Maatoimingud 

TP1: OTSTARBEKALT KASUTATUD 

LINNAMAA  

Planeerimis- ja maakorraldustoimingutega on loo-

dud võimalused linna kinnisvara otstarbekaks ka-

sutamiseks. Linn omab maad ja kinnisvara peami-

selt kolmel põhjusel: 

• teenuste osutamiseks (nt koolid, lasteaiad), 

• tasakaalustatud ruumilise arengu tagami-

seks ja suunamiseks, sh avaliku huvi ja 

erahuvi tasakaalustamiseks (nt pargid, hal-

jasalad), 

• turutõrgete leevendamiseks või teatud ma-

jandustegevuse soodustamiseks. 

Linn eelistab maa müümisele selle väärindamist ja 

ka müümise korral eelistatakse, et maa oleks eel-

nevalt väärindatud. Linn võib soetada uut maad, et 
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saavutada strateegilisi sihte. Linna omandatud või 

asjaõigusega koormatud kinnistute arv kasvab.  

Olulisemad tegevussuunad: 1) linna poolt kinnis-

vara omandamine, 2) olemasoleva linnamaa kasu-

tuse planeerimine, planeeringute koostamiseks et-

tepanekute tegemine, projekteerimistingimuste 

koostamises osalemine, 3) põhimõtete ja juhiste 

väljatöötamine või väljatöötamises osalemine (nt 

maapoliitika, uue maa omandamine, maa ajutiselt 

reservis hoidmine ilma optimaalset kasutust and-

mata, koostöös linnaplaneerimise valdkonnaga). 

TP2: HEAPEREMEHELIKULT MAJANDATUD 

JA KESKKONNASÄÄSTLIK 

KINNISVARAKESKKOND 

Teenuste osutamiseks ja linnaorganisatsiooni toi-

mimiseks on tagatud vajalik kinnisvara ja taristu. 

Linna hooned on läbimõeldud ruumiprogrammiga 

ning arvestavad teenuste osutamiseks vajalike 

nüüdisaegsete nõuetega. Hoonete kavandamisel 

lähtutakse nende kasutusea jooksul optimaalse 

ressursikasutuse põhimõttest. Energiatõhususe 

põhimõtteid arvestatakse hoonete renoveerimisel, 

kavandamisel ja ehitamisel, pidades silmas tervet 

hoone eluringi ja ka ehitamisel tekkivat kasvuhoo-

negaaside heidet. Uutes ja uuendatavates linna 

hoonetes kasutatakse tehases toodetud soojustu-

selemente, kliimakindlaid materjale ja lahendusi 

(sh kuumalainetega toimetuleku tagamiseks). 

Hoonete energiakasutus vastab kehtivatele miini-

mumnõuetele ja on kuluefektiivne. Hoonete eluea 

jooksul on tagatud standarditele vastav haldamine 

ja korrashoid majanduslikult efektiivseimal viisil 

ning optimaalne kasutamine. Kinnisvara korras-

hoiuteenuseid püütakse korraldada tsentraliseeri-

tult, et tagada kinnisvarakeskkonna professio-

naalne ja jätkusuutlik majandamine. Eraldi tähele-

panu pööratakse hoolekandeasutuste sisekliima 

parandamisele. 

Olulisemad tegevussuunad: 1) kinnisvarakesk-

konna kavandamine, rajamine, korrashoid, re-

monttööde korraldamine, renoveerimine (sh ener-

giatõhususe suurendamine), 2) ligipääsetavuse 

parandamine, 3) Tallinna kinnisvararegistri pida-

mine ja arendamine, 4) linna kinnisvaraportfellist 

tervikliku ülevaate loomine ja kinnisvaraportfelli 

haldamine, 5) kinnisvara korrashoiuteenuste kor-

raldamise tsentraliseerimine, 6) loodava kinnisva-

rainfosüsteemi kasutusele võtmine. 

TP3: ABIVAJAJATELE JA LINNALE 

OLULISTELE TÖÖTAJATELE ON TAGATUD 

ELAMISPINNAD 

Linnal on olemas sotsiaalteenuste osutamiseks 

vajalikud elamispinnad, sotsiaaleluruumid abivaja-

jatele ning elamispinnad selleks, et motiveerida lin-

nale oluliste töötajate Tallinna tööle asumit ja siia 

jäämist. Hädasti eluruumi vajavad inimesed saa-

vad eluaseme mõistliku aja jooksul. Inimesele pa-

kutakse vajadustele vastavat majutust.  

Olulisemad tegevussuunad: 1) sotsiaalma-

jutusüksuste projekteerimine, ehitamine, rekonst-

rueerimine, sisustamine, 2) sotsiaaleluruumide 

projekteerimine, ehitamine, rekonstrueerimine, si-

sustamine, 3) eluruumide üürile andmine, 4) ela-

mumajandusprojektide toetamine, 5) eluruumide 

kohandamine erivajadustega inimestele, 6) elamu-

majanduse tegevusprogrammi koostamine. 

TP4: HÄSTI TOIMIV KOOSTÖÖ 

ERASEKTORIGA KINNISVARA 

KORRASHOIDMISEL JA ARENDAMISEL 

(KOOSTÖÖS ETTEVÕTLUSKESKKONNA 

VALDKONNAGA) 

Linna teenuste tagamiseks vajaliku kinnisvara kor-

rashoidmisel ja arendamisel teeb linn tõhusat 

koostööd erasektoriga. Linnamaale ehitamist või-

maldatakse vajaduspõhiselt. Avaliku ja erasektori 

partnerlus annab kinnisvara arendamisel ettevõte-

tele õiguse tegutseda konkreetsel eesmärgil, kind-

lal perioodil ja kindlatel tingimustel. Koostöö ees-

märk on luua linna valdkondlike ülesannete täitmi-

seks vajalikud objektid ja funktsioonid, kaasates 

erasektori investeeringuid ja kogemusi. Üldjuhul 

on tegemist pikaajaliste lepingutega. Koostöös 
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erasektoriga leitakse võimalused kinnisvara efek-

tiivsemaks majandamiseks uute infotehnoloogiliste 

lahenduste kasutuselevõtmisega. 

Olulisemad tegevussuunad: 1) hoonestusõiguse 

seadmine, 2) kinnisasja koormamine reaalservi-

tuudi või isikliku kasutusõigusega, 3) kontsessioo-

nide andmine, 4) TAL-BIM (Tallinn ehitisinfo mu-

delis) kasutamine, 5) partneritega ümarlauad. 

TP5: KORTERIOMANIKE JA -ÜHISTUTE 

NÕUSTAMINE, SH VAIDLUSTE JA 

KOOSTÖÖPROBLEEMIDE LAHENDAMINE 

NING TOETUSMEETMETE RAKENDAMINE 

Korteriomanikud ja korteriühistute juhid tunnevad 

nende tegevust reguleerivaid õigusakte ning oska-

vad oma kinnisvara paremini majandada. Korte-

riühistute toetamine erinevate meetmete kaudu (nt 

nõustamine, vaidluste lahendamine, rahalised toe-

tused) on aidanud muuta elukeskkonna ohutu-

maks, atraktiivsemaks ja keskkonnasäästliku-

maks. Tallinna linna üürikomisjon lahendab linna 

haldusterritooriumil asuvate eluruumide üürivaid-

lusi. Lisaks nõustab korteriomanikke ja korteriühis-

tuid Tallinna korteriühistute teabekeskus, kes aitab 

lahendada nende koostööprobleeme ja koordinee-

rib asutustevaheliste küsimuste lahendamist. 

Olulisemad tegevussuunad: 1) korteriomanike ja 

-ühistute juhtide koolitamine ja nõustamine, 2) kor-

teriühistute toetamine, et need saaksid muuta oma 

elukeskkonna turvalisemaks,  atraktiivsemaks ja 

keskkonnasäästlikumaks, 3) üürikomisjoni töö kor-

raldamine, 4) korteriühistukomisjoni töö korralda-

mine, 5) vaidekomisjoni loomise algatamine. 

TP6: MAATOIMINGUD 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, 

Eesti Vabariigi omandireformi aluste seadusest, 

maareformi seadusest jmt tulenevad kohalikule 

omavalitsusele antud kinnisvaravaldkonnaga seo-

tud ülesanded on täidetud. Näiteks on tehtud maa-

reformi eeltoimingud ning Maksu- ja Tolliametile on 

esitatud maamaksu määramiseks vajalikud alus-

andmed. 

Olulisemad tegevussuunad: 1) maamaksu mää-

ramiseks vajalike alusandmete kogumine, töötle-

mine ja esitamine, 2) maareformi eeltoimingute te-

gemine (maa erastamiseks, riigi maale hoonestu-

sõiguse seadmiseks, maa riigi omandisse jätmi-

seks), 3) linna ülesannete täitmiseks riigi maare-

servist vajaliku maa taotlemine, 4) linnamaa krun-

timise korraldamine vastavalt planeeringulahen-

dustele, maakorralduse nõuetele ja avalikule hu-

vile. 

10. Sotsiaalhoolekanne 

I. Valdkond panustab väga suurel määral stra-

teegilise sihi „Heatahtlik kogukond“ ning suu-

rel määral strateegiliste sihtide „Sõbralik linna-

ruum“, „Kodu, mis algab tänavast“ ja „Terve 

Tallinn liigub“ saavutamisse. 

Heatahtlik kogukond − − hoolekandeteenuste 

osutamine, sotsiaaltoetuste jagamine ja võrdsete 

võimaluste loomine aitavad kaasa sotsiaalse eba-

võrdsuse ja vaesuse vähenemisele, parandavad 

inimeste iseseisvat toimetulekut, aitavad ennetada 

ühiskonna- ja majanduselust kõrvalejäämist ning 

luua põimitud ühiskonna. Kõik see suurendab ini-

meste turvatunnet.  

Terve Tallinn liigub ja Sõbralik linnaruum – ise-

seisva toimetuleku toetamine ja sotsiaaltoetuste 

jagamine aitavad kaasa sellele, et inimesed olek-

sid tervemad. Linn hoolitseb selle eest, et linna-

ruum oleks kõigile ligipääsetav, ka neile, kes kasu-

tavad liikumiseks abivahendit. 

Kodu, mis algab tänavast – eluruumi kohanda-

mise toetus võimaldab kohandada kodud erivaja-

dustega inimeste ja eakate vajaduste järgi. 

II. Valdkonna rakendamise põhimõtted 

Ennetustöös keskendutakse sotsiaalsete riskide 

maandamisele ja nende tagajärgede leevendami-

sele, hoides ära probleemide süvenemise ja kuh-

jumise. 

Enda heaolu tagamise eest vastutab eeskätt ini-

mene ise ja tema perekond. Kohalik omavalitsus 

pakub tuge siis, kui inimene või perekond ei suuda 
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ise toime tulla. Sotsiaalabi korraldamisel lähtu-

takse jagatud vastutuse põhimõttest, soodustades 

omavastutuse võtmist ning mitte soodustades õpi-

tud abitust ja abist sõltumist. 

Inimese abivajadust hinnatakse terviklikult ning 

sellest hinnangust lähtutakse abi osutamisel, kom-

bineerides vajaduse korral hüvitisi, toetusi ja tee-

nuseid ning tagades seejuures inimeste väärikuse.  

Sotsiaalteenuseid osutatakse üldtunnustatud kva-

liteedipõhimõtetest lähtudes. Teenused on inime-

sekesksed ja võimestava iseloomuga, arvestavad 

inimese valikuvabadust ning toetavad iseseisvat 

hakkamasaamist. Teenuseid osutatakse vajaduse 

järgi ning tulemustele orienteeritult ja terviklikult.  

Teenuste osutamisel lähtutakse elukaare-põhisest 

teenuse korraldusest, mis tagab tervikliku abi sõl-

tumata east. 

III. Valdkonna visioon: terve ja iseseisvalt 

toime tulev tallinlane. Õigeaegne ning terviklik 

abivajaduse hindamine ja abi korraldamine. 

IV. Valdkonna eesmärgid 

1. Iseseisev ja toetatud toimetulek. 

Sõltumata east ja sotsiaalsest staatusest võivad 

inimesed eri eluperioodidel vajada mitmesugust 

tuge: näiteks kui sünnib laps, kui keegi peres vajab 

hooldamist või kui tuge vajav inimene on jäänud 

üksi. Iga abivajadus on iselaadne ja linn lähtub ise-

seisva toimetuleku soodustamisel inimese vajadu-

sest. Inimest toetavad teenused on kujundatud nii, 

et esmajärjekorras püütakse nendega ennetada 

abivajaduse teket või süvenemist ja abivajaduse 

olemasolul aidatakse inimestel võimalikult kiiresti 

iseseisvalt toime tulla. Iseseisvat toimetulekut ja 

ühiskonnaelus osalemist toetavad teenused on lin-

lastele kättesaadavad ja soodustavad tööhõives 

osalemist. 

Mõõdikud: 

• Inimesekesksed, vajadustel põhinevad tee-

nused ning nende teenuste võimalikult kiire 

tagamine parandavad või säilitavad abiva-

jajate ja nende perede elukvaliteeti.  

Algtase: mõõdik töötatakse välja 2021. aastal 

Sihttase: määratakse pärast algtaseme määramist 

2. Turvalised peresuhted ja toetatud lapsepõlv. 

Laste abivajadust hinnatakse terviklikult ja neile ta-

gatakse vajaduspõhised teenused ja toetused. En-

netustöö ja abi osutamine toimub konkreetsest olu-

korrast lähtudes ning mitme valdkonna koostöös. 

Laste abivajadusest tulenevad tugiteenused on 

perekesksed, toetavad laste iseseisvasse ellu as-

tumist. Lapsevanemad saavad abi vanemlike os-

kuste arendamise programmide ja nõustamise 

kaudu. 

Peresuhted on hoolivad. Lähisuhtevägivalla tõttu 

kannatanud pereliikmed saavad kiiresti professio-

naalset tuge. Abivajajatele vajalikus mahus kätte-

saadavad teenused toetavad turvalist pereelu. 

Mõõdikud: 

• Kõikide tegevusprogrammide mõõdikute 

sihttasemed on saavutatud. 

V. Eesmärkide saavutamiseks rakendatakse 

kuut tegevusprogrammi: 

• TP1: Laste heaolu 

• TP2: Puuetega inimeste hoolekanne  

• TP3: Toimetulekuraskustes inimeste hoo-

lekanne 

• TP4: Eakate hoolekanne 

• TP5: Sotsiaaltoetused 

TP1: LASTE HEAOLU  

Peresid toetatakse nii ennetavalt kui ka raskustest 

ülesaamiseks, et lapsed saaksid kasvada hoolivas 

ja nende arengut toetavas keskkonnas. Lapsi kuu-

latakse, nende abivajadust märgatakse varakult ja 

lapsi aidatakse kõigi valdkondade (haridus ja noor-

sootöö, tervis ja tervishoid,  jt) koostöös.  

Olulisemad tegevussuunad: 1) ennetus, prob-

leemide varane märkamine, valdkondade-ülene 

koostöö ja laste arvamusega arvestamine, 2) ras-
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kustes olevate perede toetamine hästi toimiva las-

tekaitsetöö ja muude teenuste kaudu, 3) perest 

eraldatud laste heaolu tagamine. 

TP2: PUUETEGA INIMESTE HOOLEKANNE 

Puuetega inimesi toetatakse, et soodustada nende 

iseseisvat hakkamasaamist, eneseteostust ja teis-

tega võrdselt ühiskonnaelus (sh tööturul) osale-

mist. Puuetega inimesi, kes elavad sügavas mate-

riaalses ilmajäetuses, on vähem. Inimese abivaja-

dust hinnatakse terviklikult. Selle hinnangu alusel 

pakutakse teenuseid ja toetusi, mis aitavad katta 

puudest tingitud võimalikke lisakulutusi ning toeta-

vad inimese iseseisvat toimetulekut ja ühiskon-

naellu kaasamist. 

Olulisemad tegevussuunad: 1) puuetega ini-

meste ja nende perekondade toimetulekuraskuste 

vähendamine ja toetavate teenuste osutamine, 

2) puuetega inimeste toimetulekut soodustavate 

meetmete arendamine. 

TP3: TOIMETULEKURASKUSTES INIMESTE 

HOOLEKANNE JA HOOLEKANNE 

KRIISISITUATSIOONIDES 

Toimetulekuraskustes inimeste hoolekande ees-

märk on sotsiaalse tõrjutuse ennetamine ja ise-

seisva toimetuleku soodustamine. Toimetuleku-

raskustes inimeste heaolu on paranenud paindlike 

lahenduste kaudu. Tagatud on vältimatu sotsiaa-

labi ning esmavajalikud teenused ja tugimeetmed. 

Võimestavad toetusmeetmed on mõeldud ise-

seisva toimetuleku soodustamiseks ja inimese 

ühiskonda tagasitoomiseks. Tagatud on valmis-

olek ajutises kriisisituatsioonis hakkamasaami-

seks. 

Olulisemad tegevussuunad: 1) vältimatu sot-

siaalabi teenuste osutamine, 2) võlanõustamistee-

nus, 3) toimetulekuraskustes inimestele resotsiali-

seerivate teenuste osutamine.  

 

 

TP4: EAKATE HOOLEKANNE 

Eakate hoolekande eesmärk on võimaldada eakal 

võimalikult kaua elada oma kodus täisväärtuslikku 

elu ning osaleda aktiivselt ühiskonnaelus. Esma-

tähtis on arendada eakat kodus toetavaid teenu-

seid ja leevendada lähedaste hoolduskoormust. 

Eakatele teenuste asukohtade planeerimisel ar-

vestatakse universaalse disaini põhimõtetega, hea 

ühistranspordiühenduse kättesaadavusega ning 

kaugusega teistest teenustest ja rekreatsioonivõi-

malustest. Seejuures pakutakse eakatele eluase-

meid, milles on ühendatud iseseisev elamine ning 

eakatele vajalikud teenused. 

Olulisemad tegevussuunad: 1) eaka iseseisvat 

toimetulekut soodustavate teenuste osutamine 

(sotsiaalvalveteenus, päevakeskuse teenus), 

2) koduteenuse kättesaadavuse parandamine ja 

teenuse arendamine, sh teenuse osutamine töövä-

lisel ajal (õhtuti, nädalavahetustel, riigipühadel), 

3) eaka inimese perekonda toetavate teenuste 

osutamine (päevahoid dementsuse sündroomiga 

inimestele, omastehooldaja asendamise teenus), 

4) ööpäevase üldhooldusteenuse (hoolekandea-

sutustes) osutamine ja arendamine (hõlmab ka 

teisi sihtgruppe lisaks eakatele).  

TP5: SOTSIAALTOETUSED 

Universaaltoetused väärtustavad tallinlaseks ole-

mist ning aitavad ennetada vaesusriski. Linnaee-

larvest eraldatavad sotsiaaltoetused on sihtotstar-

belised ja nende maksmine on korraldatud efektiiv-

selt. Sissetulekust sõltuvad sotsiaaltoetused on 

vajaduspõhised ning ennetavad inimeste vaesu-

sesse sattumist või toetavad juba vaesuses ela-

vate inimeste toimetulekut. Vajaduspõhised toetu-

sed seostatakse teiste abimeetmetega.  

Olulisemad tegevussuunad: 1) sissetulekust sõl-

tuvate toetuste maksmine toimetulekuraskustes 

olevatele inimestele ja peredele, 2) universaaltoe-

tuste maksmine eri sihtrühmadele (esmakordselt 

kooli mineva lapse toetus, sünnitoetus, lapsehoiu-
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teenuse hüvitis, ellusuunamise toetus, pensioni-

lisa, puudega lapse toetus, eluruumi kohandamise 

hüvitis, juhtkoera pidamise toetus). 

11. Sport ja liikumisharrastus 

I. Valdkond panustab väga suurel määral stra-

teegilise sihi „Terve Tallinn liigub“ ning suurel 

määral strateegiliste sihtide „Heatahtlik kogu-

kond“ ja „Loov maailmalinn“ saavutamisse.  

Terve Tallinn liigub – sporditaristu ja -teenuste 

arendamine ning aktiivse eluviisi kasulikkuse tead-

vustamine aitavad kaasa sellele, et Tallinnas on 

võimalik aktiivselt liikuda, mistõttu tallinlased on 

terved ja pikaealised. 

Loov maailmalinn – saavutusspordi ja spordi-

sündmuste toetamine ning selleks vajaliku taristu 

tagamine aitavad kaasa sellele, et linnas toimub pi-

devalt mitmesuguseid (suur)sündmusi ja Tallinn on 

atraktiivne nii kohalikele elanikele kui ka linna kü-

lalistele. 

Heatahtlik kogukond – liikumis- ja sportimisvõi-

maluste loomine ning spordisündmustest osasaa-

mise võimaldamine soodustab ühiskonna põimu-

mist ja inimeste iseseisvat toimetulekut.  

II. Valdkonna rakendamise põhimõtted 

Valdkond aitab kaasa sellele, et valdav osa linnae-

lanikest liiguks ja spordiks aasta läbi. 

Teenuste ja võimaluste loomisel ning pakkumisel 

arvestatakse kõigi linnaelanikega. 

Sportimist ja liikumist edendavad ja korraldavad tu-

gevad vabatahtlikkuse alusel tegutsevad spor-

diorganisatsioonid ja treenerid. 

III. Valdkonna visioon: aktiivne ja sportlik elu-

viis on iga tallinlase argipäeva lahutamatu osa. 

Seda toetavad kodu lähedal loodud võimalu-

sed tegelda erinevate spordialade ja liikumis-

harrastustega ning mitmesugused spordisünd-

mused. 

 

IV. Valdkonna eesmärgid 

1. Liikumisharrastus on iga linlase elu loomulik 

osa. 

Tallinlased tegelevad regulaarselt liikumisharras-

tusega. See eeldab, et seda saab teha enamjaolt 

kodu lähedal: näiteks kohalikus koolis, spordiplat-

sil, spordiklubis või linnaruumis. Tallinn pakub 

seda kõike. 

Mõõdikud: 

• Liikumisega regulaarselt tegelevate ini-

meste (vanuses 15–74) osakaal linlaste 

hulgas (liiguvad teadlikult vähemalt kaks 

korda nädalas 30 minutit). 

Algtase: 46% (2018) 

Sihttase: üle 60% (2035)  

• Liikumise ja spordiga tegelevate (iga päev 

vähemalt 60 minutit kehaliselt aktiivsed) 

noorte osakaal (vanuses 7–19). 

Algtase: algtase määratakse 2021. aastal 

Sihttase: üle 50% (2035) 

2. Spordis silmapaistev ja edukas.  

Saavutusspordil on oluline roll spordi ja liikumise 

propageerimisel. Tallinna sportlased ja treenerid 

on edukad ning võidavad tiitlivõistlustel medaleid. 

Lisaks aitavad tippsportlased tutvustada Tallinna 

ja Eestit välismaal. Tallinn toetab saavutussporti, 

ehitades nüüdisaegseid spordirajatisi ja pakkudes 

saavutusspordi järelkasvu toetavaid teenuseid.  

Mõõdikud: 

• Rahvusvahelistel tiitlivõistlustel rahvus-

koondistesse kuulunud sportlaste arv. 

Algtase: määratakse 2021. aastal  

Sihttase: määratakse 2021. aastal  

• Rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ning Eesti 

meistrivõistlustel võidetud medalite arv.  

Algtase: määratakse 2021. aastal 
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Sihttase: määratakse 2021. aastal 

 

V. Eesmärkide saavutamiseks rakendatakse 

nelja tegevusprogrammi:  

• TP1: Ülelinnaline spordi- ja liikumispaikade 

võrk 

• TP2: Organiseeritud sporditegevus  

• TP3: Mainekas spordisündmuste võõrus-

taja 

• TP4: Teadlikkuse parandamine  

TP1: ÜLELINNALINE SPORDI- JA 

LIIKUMISPAIKADE VÕRK 

Tallinnas on piisavalt võimalusi aktiivseks vaba aja 

veetmiseks ja spordiga tegelemiseks. Igas linna 

piirkonnas on olemas kodulähedased sportimispai-

gad, mille kasutamine on kahekordistunud. Ülelin-

naline spordirajatiste võrk pakub võimalusi tegelda 

paljude spordialadega. Spordiklubide üksikkülas-

tuste ja klubide broneeringute arv kasvab ning vä-

lispordiradu kasutatakse üha rohkem (iga päev, 

aasta ringi). Samuti rajatakse uusi spordi- ja liiku-

mispaiku (spordisaalid, ujulad, väliväljakud, staa-

dionid, terviserajad jne) ning suureneb nende pin-

dala elaniku kohta.  

Olulisemad tegevussuunad: 1) üleriigilise täht-

susega spordiobjektide arendamine ja sporditee-

nuste osutamine, 2) ülelinnalise tähtsusega spor-

diobjektide arendamine ja sporditeenuste osuta-

mine, 3) kodulähedaste sportimispaikade arenda-

mine, 4) teenuste arendamine. 

TP2: ORGANISEERITUD SPORDITEGEVUS  

Tallinn arendab koostöös riiklike ja kohalike spor-

diorganisatsioonidega organiseeritud sporditege-

vust noortespordi, liikumisharrastuse ja saavutuss-

pordi valdkonnas. Pealinna noori saavutussport-

lasi innustatakse sellega, et luuakse neile treenin-

guvõimalused, toetusmeetmed ja programmid (sh 

Tallinna Spordikool). Spordiklubides käivate 

noorte (kuni 19-aastased) ja täiskasvanute arv 

kasvab 15%. Treeneriamet on väärtustatud ja ta-

gatud on piisav järelkasv. Kvalifitseeritud treenerite 

arv kasvab 15%.  

Olulisemad tegevussuunad: 1) spordiorganisat-

sioonide toetamine, 2) tugiteenuste arendamine. 

TP3: MAINEKAS SPORDISÜNDMUSTE 

VÕÕRUSTAJA 

Tallinnas toimuvad rahvusvahelised ja üle-eestili-

sed spordisündmused, tänu millele suureneb Tal-

linna (esindus)spordisündmuste keskmine aas-

tane majanduslik mõju 15%. 

Regulaarselt toimub olulisi tiitli- ja karikavõistlusi ja 

ka rahvaspordisündmusi, millest saavad osa nii lin-

naelanikud kui ka külalised. Täiskasvanute, vete-

ranide ja noorte või valdkonna tiitlivõistluste arv (nt 

politseinike MM-võistlused) suureneb. Linna toeta-

tud spordisündmustel osalejate arv kasvab 15%. 

Rahvusvaheliste tiitli- ja karikavõistluste kvaliteet 

(spordiala tase: olümpiaala või mitteolümpiaala) 

paraneb ning linn on rahvusvaheliselt tuntud võist-

luste hea korralduse ja taristu poolest. Samuti toi-

muvad Tallinnas suured rahvusvahelised regatid ja 

muud veespordisündmused. 

Olulisemad tegevussuunad: 1) rahvusvaheliste 

spordisündmuste korraldamise õiguse taotlemine 

ja korraldamise toetamine, 2) Tallinna Maraton, 

3) Tallinna meistrivõistlused, 4) „Tallinn liigub“ ter-

viseliikumise programmsündmused. 

TP4: TEADLIKKUSE PARANDAMINE 

Tallinlane on teadlik spordi ja liikumise kasulikku-

sest, ta on kaasatud liikumisharrastust toetava-

tesse projektidesse ning on rahul linnas loodud 

sportimisvõimalustega.  

Olulisemad tegevussuunad: 1) projekt „Sport 

kooli“, 2) loengusarjad, 3) kaasavad kampaaniad 

(nt spordihommik; spordinädal; Tallinna päev jm), 

4) teavituskampaaniad (sh meedias ja sotsiaal-

meedias, infomaterjalid), 5) uuringud.  
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12. Tehnovõrgud  

I. Valdkond panustab väga suurel määral stra-

teegiliste sihtide „Kodu, mis algab tänavast“ ja 

suurel määral strateegiliste sihtide „Sõbralik 

linnaruum“, „Terve Tallinn liigub“, „Roheline 

pööre“ ja „Loov maailmalinn“ saavutamisse. 

Kodu, mis algab tänavast – töökindlad ja nüüdi-

saegsed tehnovõrgud aitavad tagada kodude mu-

gavuse ja energiatõhususe. Ühiskanalisatsioon ja 

-veevärk aitab vähendada kodukulusid ja hoida 

keskkonda. 

Sõbralik linnaruum, Terve Tallinn liigub, Loov 

maailmalinn – tehnovõrkude trasside kompakt-

sena planeerimine võimaldab luua haljastuse ja 

maapealse infrastruktuuri ning kujundada atrak-

tiivse linnaruumi. Läbimõeldud valgustus aitab ra-

jada turvalise ja meeldiva linnaruumi.  

Roheline pööre – keskkonnahoidlikud ja kulu-

säästlikud lahendused ning keskkonnakahjude mi-

nimeerimine tehnovõrkude arendamisel võimalda-

vad energiat kokku hoida ja looduskeskkonda 

kaitsta.  

II. Valdkonna rakendamise põhimõtted 

Tallinna tehnovõrkude arendamisel lähtutakse eel-

kõige elanike huvidest, kulusäästlikest ja keskkon-

nahoidlikest tehnilistest lahendustest. Samal tras-

sil kulgevad tehnovõrgud rajatakse üheaegselt, et 

vältida liigseid kaevetöid ja minimeerida keskkon-

nakahjusid. Tehnovõrkude trassid planeeritakse 

kompaktselt võimalikult väikesele maa-alale, et 

saaks teha haljastust ja ehitada maapealsed raja-

tised. Tehnovõrkude ehitamine ja rekonstrueeri-

mine planeeritakse võimaluse korral koos linna 

muu taristu ehitamise ja rekonstrueerimisega.  

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamisel teeb 

linn koostööd lähivaldadega, sest Tallinn kuulub 

                                                

10 Tallinna Linnavolikogu 24.01.2019 määrus nr 1 „Tallinna 

linna korraldatavate elutähtsate teenuste kirjeldused ja toi-

mepidevuse nõuded“. 

koos naabervaldadega Harju alamvesikonda. Hoo-

litsetakse selle eest, et kõigi osapoolte tegevuse 

tulemusel ei tekiks reostusohtu.  

Kavandatakse ainult lahkvoolse kanalisatsiooni-

süsteemi rajamist koos Helsingi komisjoni 

(HELCOM) soovitustest tuleneva sademevee ko-

hapealse hajutamise (immutamise) ja looduslikul 

teel puhastamisega (planeeritavad tiigid, lodud 

jne).  

Hädaolukorras10 tagatakse ühisveevärgi kaudu 

tervisele ohutu joogivee edastamine 25 l/d inimese 

kohta ja reovee ärajuhtimine. Samuti on hädaolu-

korras kindlustatud kaugküttevõrgu kaudu tarbijate 

soojaga varustamine, milleks on loodud võimalus 

võrgupiirkondade ühendamiseks ja kasutatakse 

konteinerkatlamajasid. Soojaga varustamine võib 

katkeda kõige rohkem 24 tunniks, esmajärjekorras 

tagatakse teenus haiglatele, sotsiaal-, majutus- ja 

haridusasutustele. 

III. Valdkonna visioon: Tallinnas on tänapäeva-

sed, kvaliteetsed ja hooldatud tehnovõrgud. 

See võimaldab luua nüüdisaegse linnaruumi 

ning kindlustab võimalikult väikeste keskkon-

namõjudega teenuste kättesaadavuse.  

IV. Valdkonna eesmärgid 

1. Tehnovõrgud on tänapäevased, kvaliteetsed 

ja hooldatud. 

Mõõdikud: 

• Kõikide valdkonna tegevusprogrammide 

mõõdikute sihttasemed on saavutatud. 

V. Eesmärkide saavutamiseks rakendatakse 

viit tegevusprogrammi:  

• TP1: Veevarustus  

• TP2: Reoveesüsteemid 

• TP3: Sademeveekanalisatsioon 

• TP4: Energiasüsteemid 
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• TP5: Tänavavalgustus 

TP1: VEEVARUSTUS  

Taristu on tänapäevane ja hooldatud. Tõrkeid vee-

varustuses (nt veeavariid) tekib minimaalselt, vee-

kadu on alla 15%. Veeteenus on kvaliteetne ja lin-

naelanikele kättesaadav. Ühisveevarustusega 

ühendamise võimalus on antud kõigile Tallinna 

linna ühisveevärgiga kaetud aladel asuvatele kin-

nistutele. Hädaolukorras tagatakse elanikkonna 

stabiilne veega varustamine ning joogivee kätte-

saadavus on kindlustatud. Mitmeid kinnistuid läbi-

vate veetorustike ümberehitamisel on loodud 

eraldi liitumispunktid kõigile kinnistutele. 

Joogivesi on puhas ja ohutu, s.t see vastab riiklikes 

õigusaktides esitatud nõuetele ning Euroopa Liidu 

Nõukogu direktiivile 98/83/EÜ. Teenuse hind on 

taskukohane kõigile elanikele. Ülemiste järve 

veekvaliteedi tagamiseks vajalike tegevuste ka-

vandamisel võetakse arvesse naabervaldades toi-

muvat arendustegevust. 

Olulisemad tegevussuunad: 1) veetorustike re-

konstrueerimine ja seeläbi avariide ja veekadude 

vähendamine ning võrgu töökindluse suurenda-

mine, 2) ühisveevärgiga liitumise soodustamine, 

3) kogu linna haarava, põhjaveel põhineva ja hä-

daolukorraks mõeldud veevarustussüsteemi raja-

mise võimaluse analüüsimine, 4) Ülemiste veepu-

hastusjaama pidev ajakohastamine, joogivee 

jätkusuutlik tootmine võimalikult väikeste keskkon-

namõjudega, 5) Tallinna pinnaveehaarde hüdrora-

jatiste rekonstrueerimine, 6) põhjavee veehaarete 

ja töötlussüsteemide rekonstrueerimine, 7) tu-

lekustutusvee saamise tagamine ühisveevärgist 

piirkondades, kus see on tehniliselt võimalik ja ots-

tarbekas, 8) joogivee kättesaadavuse tagamine 

avalikus ruumis, 9) säästva veekasutuse edenda-

mine.  

TP2: REOVEESÜSTEEMID 

Reoveetaristu on tänapäevane ja hooldatud. Tõr-

keid kanalisatsiooniteenuste osutamisel (nt um-

mistused) tekib minimaalselt. Kõigile Tallinna ela-

nikele on tagatud kvaliteetne ja häireteta kanalisat-

siooniteenus. Ühiskanalisatsiooniga on võimalik lii-

tuda Tallinna linna ühiskanalisatsiooniga kaetud 

alal ja reoveekogumisalal asuvatel kinnistutel. Kin-

nistutele on rajatud või rajatakse liitumispunktid nii, 

et võimaluse korral välditakse torude paigaldamist 

kolmandatele kinnistutele.  

Suublatesse juhitav heitvesi vastab keskkonnami-

nistri määruses ning Euroopa Ühenduse asulareo-

vee puhastamise direktiivis nr 91/271/EÜ sätesta-

tud nõuetele. Reoveepuhastusvõimsuste planeeri-

misel arvestatakse tööstuste vajadusega ja vasta-

valt sellele määratakse kindlaks süsteemi põhiehit-

iste mõõtmed. 

Olulisemad tegevussuunad: 1) torustike rekonst-

rueerimine, 2) ühiskanalisatsiooniga liitumise soo-

dustamine, 3) kanalisatsioonisüsteemi ehitamine 

lahkvoolseks, 4) reovee nõuetekohane puhasta-

mine, 5) puhastusvõimsuste suurendamine, 

6) reoveepuhastustehnoloogia ajakohastamine ja 

täiendamine, 7) reovee kohtkäitluse kontroll ja ra-

jatiste nõuetekohaseks ehitamise toetamine, 8) 

Tallinna ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni arenda-

mise kava ajakohastamine. 

TP3: SADEMEVEEKANALISATSIOON 

Pinnase-, sademe- ja drenaaživee ärajuhtimise 

süsteem on rekonstrueeritud ja väljaehitatud, see 

on nüüdisaegne ja ökonoomne. Sademeveekana-

lisatsiooniga liitub üha rohkem kinnistuid ning 

üleujutused ja liigniiskus elamupiirkondades on vii-

dud miinimumini.  

Lahkvoolse sademeveekanalisatsiooni osakaal on 

kasvanud, see võimaldab ära hoida Paljassaare 

reoveepuhasti koormuse suurenemist ja reostunud 

sademevee merre juhtimist. Uusarenduste piirkon-

dades rakendatakse kohapealset immutamist ja 

viivitusmeetmeid sademevee ärajuhtimisel. Sade-

mevett eelistatult immutatakse või käsitatakse loo-

dussressursina, mida akumuleeritakse ja kasuta-

takse mõistlikul viisil, näiteks tualettides ja kastmis-

veena.  
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Sademevee käitlemisel tagatakse: 

• sademevee suublate − rannikumere ja 

linna siseveekogude − hea ökoloogiline 

seisund. Suublatesse juhitava sademevee 

kvaliteedi pidev parandamine; 

• sademevee kogumine ja kasutamine 

mõistlikul viisil − eelkõige tekkepõhiselt; 

• ärajuhitava sademevee vooluhulkade vä-

hendamine ja sademeveega keskkonda 

kantava reostuse vähendamine; 

• ühisvoolsete kanalisatsioonisüsteemide 

lahkvoolseks muutmine; 

• üleujutuste vältimine ja tagajärgede lee-

vendamine. Üleujutusohtlike piirkondade 

kaardistamine ja üleujutustest tingitud ne-

gatiivsete mõjude minimeerimine.  

Olulisemad tegevussuunad: 1) sademeveepolii-

tika väljatöötamine, 2) säästlike ja kliimakindlate 

sademeveesüsteemide lahenduste (nt kohalik im-

mutus, sademevee viibeaja pikendamine ja ulatus-

likum kasutamine) juurutamine, 3) sademevee pu-

hastus, 4) lahkvoolse sademeveekanalisatsiooni 

rajamine ja rekonstrueerimine, 5) sademe- ja pin-

nasevee puhtuse tagamiseks tänavate regulaarne 

kuivpuhastus, loodushoidlike lumetõrjevahendite 

kasutamine, 6) sademeveesüsteemidega ühenda-

tud illegaalsete reoveeühenduste likvideerimine, 

7) kraavide/ojade/truupide hooldamine, regulaato-

rite ehitamine, 8) sademeveesüsteemide projek-

teerimise alusdokumentide (standardid) uuenda-

mine, 9) sademevee tekkepõhist käitlemist soo-

dustava tasustamissüsteemi rakendamise analüü-

simine.  

TP4: ENERGIASÜSTEEMID 

Energiasüsteem toetub renoveeritud ja efektiivse-

tele kaugkütte-, gaasi- ja elektrivõrkudele ning are-

neb edasi hajutatuma energiatootmise ja kõrgema 

varustuskindluse tagamise suunas. Kaugküttesüs-

teemis kasutatud soojusenergia on täielikult toode-

tud taastuvatest kütustest. Uusarendus-ja väikee-

lamute piirkondades võetakse avatud turu ja kon-

kurentsitingimustes kasutusele nn rohetehnoloo-

giatel põhinevad elektri-ning soojusenergia toot-

mise-jaotamise-akumuleerimise süsteemid. Pri-

maarenergiana kasutatakse päikeseenergiat, (ro-

helist) börsielektrit(eelkõige öine elekter), biokütu-

seid või biometaani, sekundaarenergiana ve-

sinikku. 

Soojusvõrk on tehniliselt korras ja soojakaod on vii-

dud miinimumini. Eelisoleeritud kaugküttetorustike 

osakaal on kasvanud. Kaugküttevõrgustikku kaa-

satud piirkondade arv on suurenenud ja neis on 

kaugkütte kasutamise osakaal suurenenud. Kõik 

kaugküttevõrgud on Energiatõhususe direktiivi 

(2012/27/EL) kohaselt tõhusad ning kasutavad 

baaskoormusel taastuvaid kütuseid. Kaubandus- 

ja ärikeskustes, büroohoonetes ning korterelamute 

uusarendustes on vastavalt vajadusele ja otstarbe-

kusele võetud kasutusele kaugjahutus.  

2030. aastal toodetakse Tallinnas ligi 50% linnas 

vajaminevast elektrienergiast. Linn loob eeldused 

päikesepaneelidest elektrit tootvate ja näiteks ve-

sinikku salvestavate kogukondlike energiaühistute 

toetamiseks. Linnale kuuluvad hooned on viidud 

üle 380 V pingesüsteemile. Kogu linnas on tagatud 

valmisolek 380 V pingesüsteemile üleminekuks 

ning uue pingesüsteemiga liitunud kinnistute osa-

kaal on kasvanud. Kaod elektrijaotusvõrkudes on 

minimaalsed. Kõrgepinge õhuliinid on asendatud 

maakaablitega.  

Olulisemad tegevussuunad: 1) kaugküttepiirkon-

dade laiendamine, kaugküttevõrkude renoveeri-

mine ja torustike asendamine eelisoleeritud toru-

dega, 2) kaugjahutuse pilootprojektide läbiviimine 

ja kaugjahutusvõrkude rajamine, 3) elektrijaotus-

võrkude renoveerimine ja edasiarendamine, 4) 

elektri- ja soojusenergia koostootmise laienda-

mine, 5) energiatõhususe parandamine koos taas-

tuvenergia osakaalu suurendamisega tootmises ja 

tarbimises, 6) kohalikus elektrivarustuses päike-

seenergia kasutamise teadlikkuse ja võimekuse 

suurendamine ning taastuvenergiaallikate mitme-

kesistamine, 7) taaskasutamiseks mittesobivate 

jäätmete kasutamine energia tootmisel. 
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TP5: TÄNAVAVALGUSTUS 

Linnas on võetud kasutusele tänapäevane ener-

giasäästlik LED-valgustus ning magistraalteedel 

toimib valgustipõhine juhtimine. Linna üldine elekt-

rikulu valgustuspunkti kohta on vähenenud. Üle-

käiguradadel kasutatakse erivalgustust ning par-

kide jm avalike alade valgustamiseks on loodud 

spetsiaallahendused. Tänu linnaruumi heale val-

gustusele tunnevad inimesed end pimedal ajal lii-

kudes turvalisemalt. Valgusreostust esineb mini-

maalselt. 

Olulisemad tegevussuunad: 1) valgustussüstee-

mide toimimise tagamine, 2) kõigi valgustite välja-

vahetamine LED-tehnoloogial põhinevate valgus-

tite vastu, 3) valgustipõhise juhtimise kasutusele-

võtmine, 4) erivalgustuse rajamine ülekäigurada-

dele, 5) valgustuslahendused rajamine turvalise ja 

hubase linnaruumi loomiseks, 6) paljasjuhtmetega 

liinide asendamine kaabelliinidega. 

13. Tervis ja tervishoid 

I. Valdkond panustab väga suurel määral stra-

teegilise sihi „Terve Tallinn liigub“ ning suurel 

määral strateegiliste sihtide „Loov maailma-

linn“ ja „Heatahtlik kogukond“ saavutamisse. 

Terve Tallinn liigub, Loov maailmalinn ja Hea-

tahtlik kogukond – tervislike eluviiside soodusta-

mine ja arstiabi kättesaadavuse tagamine pikenda-

vad tervena elatud elu, aitavad inimestel iseseis-

valt toime tulla,  suurendada turvatunnet ning töö-

hõivet. 

II. Valdkonna rakendamise põhimõtted 

Tervis igas valdkonnas. Tervist mõjutavad tegu-

rid ja meetmed on suures osas sotsiaal-, majan-

dus-, keskkonna- või mõne muu valdkonna vas-

tutusalas. Seetõttu on oluline, et igasuguste tege-

vuskavade kujundamisel ja elluviimisel arvesta-

takse nende mõju tervisele. Tervisesüsteemid ta-

gavad teenustele tervikliku lähenemise, hõlmates 

tervise edendamist, haiguste ennetamist, integree-

ritud ravi ning teenusepakkumise korraldust tervis-

hoiu- ja sotsiaalsüsteemi koostöös, aga ka teenu-

seosutajate, asutuste ja süsteemide koordineeri-

mist, olenemata sellest, kas see käib avaliku või 

erasektori alla. Oluline on ka see, et arestimajades 

ja kinnipidamiskeskustes osutatavad tervishoiu-

teenused vastaksid tervishoiusüsteemis kehtesta-

tud nõuetele. 

Ebavõrdsuse vähendamine. Tervist iseloomus-

tavate näitude puhul võib sageli täheldada soolisi, 

ealisi, piirkondlikke või muudest tunnustest tingitud 

erinevusi. Tervisenäitudest lähtuvalt tuleb aidata 

eelkõige enim abi vajajaid, käsitada just neid siht-

rühmana tegevuste planeerimisel. Nii vähendame 

tervisega seotud ebavõrdsust. 

Koostöö. Tervise eesmärkide saavutamisel on 

vaja tõhustada koostööd riigi, kolmanda sektori ja 

erasektori vahel. Oluline on, et koostöö hõlmaks eri 

valdkondi nii üleriigilisel kui ka kohalikul tasandil 

kogukondi kaasates. Inimesega tehakse koostööd 

sobivate lahenduste väljatöötamiseks nii tervise 

säilitamisel, ravimisel kui ka haigustega toimetule-

kul. Inimeste elukeskkonna parandamisel, tervise 

toetamisel ja edendamisel on väga suur roll kogu-

konnal ja kohalikul tasandil. 

III. Valdkonna visioon: tallinlane on terve ja rei-

bas.  

Hea tervisega tallinlastel on võimalik end teostada 

põimitud, turvalises, elurikkas ja tervislikus linnas. 

Tallinn on linn, kus elukeskkonnast ja inimeste ter-

visekäitumisest tulenevad riskid on minimaalsed.  

IV. Valdkonna eesmärgid 

1. Linnaelanike kehaline aktiivsus on suurene-

nud, toitumine on muutunud tasakaalustatu-

maks ja riskikäitumine vähenenud.  

Inimene teeb iga päev otsuseid ja valikuid, mis või-

vad tema tervisele mõjuda soodsalt või seda kah-

justada. Otsuste tegemine sõltub elukeskkonna 

majanduslikest, poliitilistest, kultuurilistest ja sot-

siaalpsühholoogilistest mõjudest, mis kujundavad 

inimese väärtushinnanguid, võimalusi ja eluviisi. 

Tallinlased võtavad järjest enam vastu teadlikke ja 

positiivset tervisekäitumist soodustavaid otsuseid. 
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Optimaalne kehaline aktiivsus, tasakaalustatud toi-

tumine, turvaline liiklemine ja vaba aja veetmine, 

riskivaba seksuaalkäitumine ning sõltuvust tekita-

vate harjumuste puudumine aitavad ennetada pal-

jusid haigusi ja olla võimalikult terve. Tervisehari-

tuse11 (health literacy) tulemusel on tallinlase tervis 

parem, tema terviseteadlikkus paraneb, ta kasutab 

vähem tervishoiuteenuseid ning lüheneb haiglara-

vil viibimise aeg, mistõttu on väiksemad ka tervis-

hoiukulud.  

Ühiskonnas, kus alkoholipoliitika lähtub rahvastiku 

tervise huvidest ja kokkulepetest, noorte vaba aja 

veetmiseks ja tervisespordiks on loodud soodsad 

tingimused, kus tervislikku eluviisi ja peresuhteid 

toetatakse poliitiliste otsustega ning kus valitseb 

solidaarsus ja hoolitakse üksteisest, on ka ini-

meste tervisekäitumine tasakaalustatud ja juhin-

dub väärtushinnangutest. Tallinlased elavad järjest 

kauem ning ka tervena elatud aastate arv suure-

neb. 

Mõõdikud: 

• Linnaelanike tervisekäitumise kujundamise 

tegevusprogrammide (TP1, TP3, TP4) 

mõõdikute sihttasemed on saavutatud.  

2. Kõigile tallinlastele on tagatud esmatasandi 

arstiabi ja vajaduse korral eriarstiabi.  

Kõigil inimestel on ühesugused õigused ja võima-

lused tervishoiuteenuseid kasutada, sõltumata 

east, soost, elukohast, erivajadusest või sotsiaal-

sest taustast. Tallinn panustab linlaste tervise pa-

randamiseks tervishoiuteenuste arendamisse ja 

osutamisse. Piiratud ressursside korral võib eelis-

tada üht elanikkonna rühma või inimest ainult tema 

tervisevajadustest tulenevalt. Ravikindlustamata 

inimesed saavad Tallinnas esmatasandi arstiabi ja 

neile on tagatud statsionaarse järelravi teenus. 

Tervishoid on inimkeskne, patsiendid saavad pii-

savalt teadmisi ja tuge otsustamisel ja raviprot-

sessi kaasamisel ning nende lähedased on võime-

                                                

11 „Terviseharitus on seotud haritusega ning hõlmab inimeste tead-
misi, motivatsiooni ja oskusi saada ligipääs terviseteabele ning seda 
mõistes, hinnates ja rakendades vastu võtta tervishoiuga, haiguste 

lised toetavas keskkonnas neid abistama. Elanik-

konna teadlikkus ravimite, eriti antibiootikumide 

väärast kasutamisest tulenevatest riskidest para-

neb. Tervishoiuteenused on kättesaadavad ja kva-

liteetsed tänu integreeritud süsteemide arendami-

sele. Tervisealane kirjaoskus ja suutlikkus oma 

haigusega paremini toime tulla paraneb. Suureneb 

rahulolu tervishoiuteenustega ning kasvab tervis-

hoiutöötajate töörahulolu ja süsteemi tõhusus, ter-

vishoiukulude kasv on kontrolli all. Patsiendiohu-

tuse eest vastutuse võtmine on iga tervishoiutöö-

taja põhiülesanne ja eetiline kohustus. Tervishoiu-

süsteemi jätkusuutlikkus on tagatud, kuna kohus-

tused jagunevad õiglaselt riigi, kohalike omavalit-

suste, tervishoiuteenuste osutajate, tööandjate ja 

inimeste vahel. Riigi ja linna koostöös kavandatav 

Tallinna Haigla riigi ja linna koostöös tagab elanik-

konnale kvaliteetse eriarstiabi kättesaadavuse ja 

ravikvaliteedi paranemise.  

Mõõdikud: 

• Tervishoiuteenuste kättesaadavusega 

väga rahul ja rahul olevate inimeste osa-

kaal.  

Algtase: 95,6% (2018) 

Sihttase: 98% (2035)  

• Sihtasutuse Tallinna Koolitervishoid tervi-

sekontrolliga hõlmatud õpilaste osakaal 

plaanilisele kontrollile suunatute hulgas. 

Algtase: 91,6% (2019) 

Sihttase: 95% (2035)  

• Tallinnas esmatasandi arstiabi ja statsio-

naarse järelravi teenust saavate ravikind-

lustamata inimeste osakaal ravikindlusta-

mata inimeste hulgas. 

Algtase: 2,2% (2019) 

Sihttase: 1,5% (2035) 

ennetamise ja tervisedendusega seotud otsuseid igapäevaelus ees-
märgiga säilitada või parandada elukvaliteeti.“ (Sörensen et al. , 
2012.) 
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V. Eesmärkide saavutamiseks rakendatakse 

nelja tegevusprogrammi:  

• TP1: Laste ja noorte tervise ning turvalise 

arengu tagamine  

• TP2: Kõigile abivajajatele kättesaadavad 

parimal kaasaegsel tasemel tervishoiutee-

nused 

• TP3: Tervist toetav elu-, töö- ja õpikesk-

kond  

• TP4: Tervislikum eluviis, tervislikud valikud 

TP1: LASTE JA NOORTE TERVISE NING 

TURVALISE ARENGU TAGAMINE  

Mida soodsamad on lapse arengu- ja elutingimu-

sed ning mida toetavamad ja arvestavamad suh-

ted peres, seda parem on tema majanduslik ja sot-

siaalne toimetulek täiskasvanuna. Seetõttu on 

rahva tervise seisukohast väga oluline, kuidas las-

tega peresid toetatakse. Lapseeas saadud pereko-

gemuse mõjul kujunevad tulevase täiskasvanu 

väärtushinnangud, sotsiaalse toimetuleku oskus ja 

tervisekäitumine. Sotsiaalselt ja majanduslikult toi-

metulevast perekonnast pärit lastel on rohkem või-

malusi osaleda eakohastes ja arendavates tege-

vustes ning omandada võimetekohast haridust. 

Parema sotsiaalse toimetuleku ja tervisekäitumise 

tõttu on lapsed tervemad, elurõõmsamad, esineb 

vähem psüühika- ja käitumishäireid, laste õpitule-

mused ja toimetulek ühiskonnas on paremad. Imi-

kute ja alla viieaastaste laste suremus väheneb. 

Tubaka ja tubakalaadsete toodete, alkoholi ning ui-

mastite esmatarbijate vanus tõuseb. 

Olulisemad tegevussuunad: 1) rasedate ning 

imikute ja väikelaste tervise ja heaolu toetamine, 

2) laste kodus ja vabal ajal saadud vigastuste en-

netamine, 3) tõhusa ja süsteemse infovahetuse 

koordineerimine lapsevanemate, haridusasutuste 

ja esmatasandi arstiabi andjate vahel, 4) jätkusuut-

liku positiivset vanemlust toetavate teenuste ja 

programmide süsteemi kujundamine, 5) kasvu-, 

õpi- ja käitumisraskustega laste peredele jätku-

suutliku nõustamissüsteemi kujundamine, 6) mitte-

nakkuslike haiguste ja nende riskitegurite varajane 

avastamine ning ennetamine, 7) tubakatoodete ja 

alkoholi kättesaadavuse vähendamine alaealis-

tele, 8) uimastite tarbimise vähendamine ja esma-

tarbijate vanuse tõus, 9) riskantse seksuaalkäitu-

mise ja HIV-nakkuse leviku vähendamine ning pro-

fessionaalse ja järjepideva nõustamise tagamine. 

TP2: KÕIGILE ABIVAJAJATELE ON 

KÄTTESAADAVAD PARIMAL NÜÜDISAEGSEL 

TASEMEL TERVISHOIUTEENUSED 

Tervishoiuteenuseid osutatakse koostöös riigi, 

erasektori ja teadusasutustega. Esmatasandi ül-

darstiabi teenust osutavad perearstid ja nendega 

koos töötavad tervishoiutöötajad. Tervisekeskused 

parandavad abi kättesaadavust ja kvaliteeti. Es-

matasandi põhiteenuseid osutatakse linna kõigis 

piirkondades nüüdisaegsetes tervisekeskustes. 

Eriarstide vastuvõtule on võimalik saada mõistliku 

aja jooksul. Tervisekeskused ja haiglad on hästi li-

gipääsetavad. Kvaliteetne meditsiiniabi heas füüsi-

lises keskkonnas on kättesaadav kõigile.  

Kavandatakse Tallinna Haigla rajamist, mis pakub 

heal tasemel tervishoiuteenuseid. Haiglas asuvad 

tööle pädevad spetsialistid, hangitakse nüüdisaeg-

sed meditsiiniseadmed ning haigla füüsiline kesk-

kond on patsiendisõbralik. 

Olulisemad tegevussuunad: 1) esmatasandi ter-

vishoiuteenuste kättesaadavuse tagamine, sh ra-

vikindlustamata inimestele, 2) päevaravi ja tugitee-

nuste võimaluste laiendamine, 3) linnaelanike kaa-

samine paikkonna tervisevajaduste ja riskide mää-

ratlemisel, 4) Tallinna Haigla projekti elluviimine, 

5) ööpäevaringselt erakorralise meditsiiniabi taga-

mine (Tallinna Kiirabi). 6) Tallinna meditsiiniasu-

tuste võrgustiku arendamine koostöös riigi, era-

sektori ja teadusasutustega kvaliteetse ja kätte-

saadava teenuse pakkumiseks.  

TP3: TERVIST TOETAV ELU-, TÖÖ- JA 

ÕPIKESKKOND  

Kõigi linna tegevusvaldkondade poliitika kujunda-

misel ja elluviimisel arvestatakse nende mõjudega 

inimeste tervisele. Elukeskkonnas pööratakse tä-
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helepanu eeskätt vee ja õhu puhtusele, müra piir-

normidest kinnipidamisele ja õnnetuste ärahoidmi-

sele. Töö- ja õpikeskkonnas on olulisim tagada ter-

vislik sisekliima ja vähendada psühhosotsiaalseid 

ohutegureid12. Seda tegevusprogrammi viivad ellu 

linnaasutused, kes vastutavad füüsilise keskkonna 

säilitamise, arendamise ja kujundamise eest, sa-

muti keskkonnahariduse pakkumise eest. 

TP4: TERVISLIKUM ELUVIIS, TERVISLIKUD 

VALIKUD 

Optimaalne kehaline aktiivsus, tasakaalustatud toi-

tumine, turvaline liiklemine ja vaba aja veetmine, 

riskivaba seksuaalkäitumine ning sõltuvust tekita-

vate harjumuste puudumine aitavad ennetada pal-

jusid haigusi ja olla inimestel võimalikult terve kogu 

elu. HIV-nakkuse levik Tallinnas pidurdub. Linnae-

lanike rahulolu oma tervisega paraneb. Tasakaa-

lustatud toitumisharjumustega inimeste osakaal 

kasvab ning ülekaalulisus ja rasvumine kõigis va-

nuserühmades väheneb. Igapäevasuitsetajate (ka 

huuletubaka ja e-sigareti tarbijad) arv langeb, ui-

mastite tarvitamine kõikides vanuserühmades vä-

heneb. Noorte ja täiskasvanute teadlikkus turvali-

sest seksuaalkäitumisest paraneb. Haigestumine 

südame ja veresoonkonna haigustesse, pahaloo-

mulistesse kasvajatesse ja kroonilistesse mitte-

nakkuslikesse haigustesse väheneb. 

Olulisemad tegevussuunad: 1) elanikkonna, sh 

laste ja noorukite kehalise aktiivsuse suurenda-

mine (liikumisharrastuse, liikuvuse ja hariduse 

valdkonna tegevuste juhendamine ja koordineeri-

mine), 2) linnaelanike terviseteadlikkuse paranda-

mine, 3) tubakatoodete ja alkoholi kättesaadavuse 

vähendamine, 4) uimastisõltlaste ja HIV-positiiv-

sete inimeste kvaliteetse ravi- ja rehabilitatsiooni-

teenuse ning kahjude vähendamise teenuse13 kät-

tesaadavuse parandamine, 5) tallinlaste turvakäi-

tumise soodustamine liikluses, olmes ja vaba aja 

                                                

12 Psühhosotsiaalsed ohutegurid on õnnetus- või vägivallaohuga 
töö, ebavõrdne kohtlemine, kiusamine ja ahistamine tööl, töötaja 
võimetele mittevastav töö, pikaajaline töötamine üksinda ja mono-
toonne töö ning muud juhtimise, töökorralduse ja töökeskkonnaga 
seotud tegurid, mis võivad mõjutada töötaja vaimset või füüsilist 

veetmisel, 6) paikkonnapõhise terviseedenduse 

tõhustamine, arendamine ja võimestamine.  

tervist, sealhulgas põhjustada tööstressi (töötervishoiu ja tööohu-
tuse seaduse § 91).  
13 Kahjude vähendamise teenus hõlmab mitmeid sotsiaalseid tugi-
teenuseid narkootikumide tarvitajatele, mitmekülgse teabe levita-
mist ning ka turvalisemaks süstimiseks ja seksuaaleluks vajalike va-
hendite jagamist. 


