
MÕÕDIKUD: Sihtide mõõdikud

MÕÕDIKUD: Tegevusprogrammi mõõdikud MÕÕDIKUD: "Tallinn 2035" mõõdik asendatud või välja võetud

         
Valdkonna eesmärk/ Tegevusprogramm/ Tegevus

T2035 Mõõdik/Teenuse mõõdik/Tegevuse 
mõõdik/ Eelarve periood kokku

Baastase /viimane 
saavutustase (aasta)

Sihttase (2035) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Selgitused

Mõõdiku nimetus; ühik / eelarve summad kokku Väärtus Väärtus Mõõdiku tase Mõõdiku tase
Mõõdiku tase / 
Eelarve summa

Mõõdiku tase / 
Eelarve summa

Mõõdiku tase / 
Eelarve summa

Mõõdiku tase / 
Eelarve summa

tekst/ (%;a;in;vms)/ nr eur nr/ (a) nr/ (a) väärtus (a) väärtus (a) väärtus (a) väärtus (a) väärtus (a) väärtus (a)
Siht 1 - SÕBRALIK LINNARUUM Elanike osakaal, kellele enamik teekondi liikudes on 

rohelised; 
Ühik: (%)

62% (2020) 70% N/A kasvab kasvab kasvab kasvab kasvab

Oma linnaosa elukeskkonnaga väga rahul olevate 
elanike osakaal; 
Ühik: (%)

38% (2019) 50% 40% kasvab kasvab kasvab kasvab kasvab "Tallinn 2035" arengustrateegias toodud sihttase täpsustatud.

Keskuste mõjualas elavate elanike osakaal; Ühik: (%) 72% (2020) 75% 71% sarnasel tasemel sarnasel tasemel sarnasel tasemel sarnasel tasemel sarnasel tasemel "Tallinn 2035" arengustrateegias toodud baastaset täpsustatud.

Siht 2 - LOOV MAAILMALINN Elukestvas õppes osalejate osakaal 25-64 aastaste 
hulgas; 
Ühik: (%)

24,5% (2018); 24,5% 
(2019)

üle 30% N/A kasvab kasvab kasvab kasvab kasvab

Tööviljakus hõivatu kohta (lisandväärtuse alusel); 
Ühik: (EUR)

32 500 (2017); 38 100 
(2020)

kasvab +8,2% -1% +1,4% +2,5% +2,7% +2,6%

Sissetulekukvintiilide suhtekordaja;
Ühik: (x)

5,1 (2018) väheneb väheneb väheneb väheneb väheneb väheneb väheneb Mõõdik näitab peale elanikkonna jagamist 20% osadeks sissetulekute alusel, mitu 
korda erinevad ekvivalentnetosissetulekud kõige suurema sissetulega 20% 
elanikkonna ja kõige madalama sissetulekuga 20% elanikkonna vahel.

Tööjõus osalemise määr;
Ühik: (%)

75,5% (2021) sarnasel tasemel 75,5% sarnasel tasemel sarnasel tasemel sarnasel tasemel sarnasel tasemel sarnasel tasemel Uus mõõdik SDG-de protsessist tulenevalt.

Pikaajalise töötuse (12 kuud või rohkem) määr (15-
74-aastased)

0,4% (2020) sarnasel tasemel N/A väheneb väheneb väheneb väheneb väheneb Uus mõõdik SDG-de protsessist tulenevalt.

Tervena elatud aastad (Harjumaal); 
Ühik: (a)

naised 58,88; 
mehed 57,16 

(2018);

naised 63; 
mehed 62 

naised 60,89
mehed 57,88

kasvab kasvab kasvab kasvab kasvab "Tallinn 2035" arengustrateegias toodud baastase täpsustatud.

Elanike osakaal, kes on haiguste tõttu töölt või 
koolist eemale jäänud 15 päeva või rohkem;
Ühik: (%) 

määratakse 2023 määratakse 2023 Uus mõõdik.

Transpordikulude osakaal leibkonna kogukulutustest; 
Ühik: (%)

metoodika töötatakse välja 
2023

metoodika töötatakse välja 
2023

Uus mõõdik SDG-de protsessist tulenevalt.

Ligipääsetavuse tase minuomavalitsus.fin.ee 
andmetel; 
Ühik: (väärtus skaalal 1-9)

2/9 (2021) 9 "Tallinn 2035" arengustrateegias varasemalt Liikuvuse valdkonna eesmärgi mõõdik. 
Tõstetud sihi alla ning sõnastust, baas- ja sihttaset täpsustatud. 

Siht 4 - ROHELINE PÖÖRE Kasvuhoonegaaside heitkogus / heitkoguse muutus 
võrreldes 2007 aastaga; 
Ühik: (Kt CO2 ekv / % muutus)

4 285 (2007)
2 888 / -33% (2019)

2 571 / -40% (2030)
kliimaneutraalne (2050)

N/A N/A 2 773 N/A 2 715 N/A "Tallinn 2035" arengustrateegias toodud mõõdiku sõnastust, baastaset ja sihttaset 
täpsustatud. Järgmised KHG inventuurid teostatakse 2023. aastal 2021. aasta 
andmete kohta ning 2025. aastal 2023. aasta kohta.

Loodusliku maakatte osakaal Tallinna pindalast; 
Ühik: (%)

67% (2020) vähemalt 65% 64,9% sarnasel tasemel sarnasel tasemel sarnasel tasemel sarnasel tasemel sarnasel tasemel "Tallinn 2035" arengustrateegias toodud mõõdiku sõnastust korrigeeritud.

Olmejäätmete ringlussevõtu osakaal olmejäätmete 
kogumassist;
Ühik: (%)

46,5% (2019) 60% (2030); 65% (2035) N/A kasvab kasvab kasvab 55% kasvab "Tallinn 2035" arengustrateegias toodud mõõdiku sõnastust ja metoodikat 
täpsustatud ning baas- ja sihttaset korrigeeritud.

Siht 5 - HEATAHTLIK KOGUKOND Püsivas suhtelises vaesuses olevate inimeste osakaal 
Tallinnas; 
Ühik: (%)

12% (2018) ei suurene N/A ei suurene ei suurene ei suurene ei suurene ei suurene

Oma linnaosa avalikes kohtades ennast täiesti 
turvaliselt tundvate elanike osakaal; 
Ühik: (%)

43% (2018) vähemalt 75% kasvab kasvab kasvab kasvab kasvab kasvab "Tallinn 2035" arengustrateegias toodud mõõdiku sihttaset täpsustatud.

Hoolivuse ja koostöömeelsuse mõõdik määratletakse 
järgmise arengustrateegia rakenduskava raames; 
(aasta) 

määratakse 2022 määratakse 2022 "Tallinn 2035" arengustrateegias toodud mõõdik asendatud järgmise kolme 
mõõdikuga.

Elanike osakaal, kes on nõus väitega, et tallinnlased 
on üksteise suhtes hoolivad;
Ühik: (%)

69% (2020) 90% 67% kasvab kasvab kasvab kasvab kasvab

Elanike osakaal, kes on nõus väitega, et tallinnlased 
naeratavad tihti;
Ühik: (%)

29% (2020) 50% 30% kasvab kasvab kasvab kasvab kasvab

Elanike osakaal, kes on nõus väitega, et Tallinnas 
suhtutakse teistsugustesse inimestesse üldiselt hästi;
Ühik: (%)

80% (2020) 90% 82% kasvab kasvab kasvab kasvab kasvab

Siht 6 - KODU, MIS ALGAB TÄNAVAST Oma eluasemega väga rahul olevate inimeste 
osakaal: eluruumi suurus; eluruumi seisukord; 
eluruumi mugavused; eluruumi asukoht; eluruumi 
sisekliima; 
Ühik: (%)

suurus: 48% (2019)
seisukord: 53% (2019)

mugavused: 58% (2019)
asukoht: 68% (2019)

sisekliima: N/A (2019)

kasvab kõigis aspektides suurus: 43%
seisukord: 41% 

mugavused: 50% 
asukoht: 66% 

sisekliima: 41%

kasvab kasvab kasvab kasvab kasvab Lisatud näitajana eluruumi sisekliima lähtuvalt 2021. aasta Tallinnlaste 
rahuloluküsitlusest.

Eluasemekulude osakaal leibkonna kogukulutustest; 
Ühik: (%)

15% (eesti leibkonna 
andmed, 2019)

sarnasel tasemel N/A sarnasel tasemel sarnasel tasemel sarnasel tasemel sarnasel tasemel sarnasel tasemel "Tallinn 2035" arengustrateegias toodud mõõdiku sihttaset täpsustatud.

Energiatõhusate (A ja B) hoonete osakaal linnas; 
Ühik: (%)

N/A N/A Hetkel ei ole andmed kättesaadavad, metoodika väljatöötamine sõltub andmete 
kättesaadavusest, sh vajalike õigusaktide muutmise protsessist.

Elanike osakaal, kes on täiesti nõus väitega, et 
Tallinn on peresõbralik linn; 
Ühik: (%)

40% (2020) 50% 37% kasvab kasvab kasvab kasvab kasvab "Tallinn 2035" arengustrateegias toodud sihttase täpsustatud.

VALDKOND I: ETTEVÕTLUSKESKKOND

EELARVE KOKKU 14 718 3 534 3 628 3 707 3 849

sh tegevuskulud 14 718 3 534 3 628 3 707 3 849

sh investeeringud 0 0 0 0 0
Ettevõtlusaktiivsus ehk ettevõtteid 1000 elaniku 
kohta;
Ühik: (tk)

136 (2020)  +2 keskmine aastane 
kasvumäär

147 (2021) 150 153 156 159 162 "Tallinn 2035" arengustrateegias toodud mõõdiku sõnastust ja baastaset 
täpsustatud.

Keskmine brutopalk Tallinnas; 
Ühik: (eur)

1637 eurot (2020)  +3 keskmine aastane 
kasvumäär

1744 (2021) 1796 1850 1905 1962 2020 "Tallinn 2035" arengustrateegias toodud mõõdiku baastaset täpsustatud.

Ettevõtete ekspordi osakaal käibes;
Ühik: (%)

3,4% (2019) +3 keskmine aastane 
kasvumäär

3,36% (2021) 3,46% 3,56% 3,67% 3,78% 3,89% "Tallinn 2035" arengustrateegias toodud mõõdiku sihttaset täpsustatud.

Globaalse haardega ettevõtete, kelle peakontor või 
arenduskeskus on Tallinnas ja kelle tööjõukulu on 5 
mln eurot aastas;
Ühik: (tk/a)

40 ettevõtet (2019) keskmiselt +1 ettevõtet 
aastas

35  (2021) 36 37 38 39 40

Idufirmades töötajate arv Tallinnas ja Harjumaal; 
Ühik: (in)

5200 (2019. a IV kv) +5 keskmine aastane 
kasvumäär

7312 (2021) 7678 8062 8304 8553 8810 "Tallinn 2035" arengustrateegias toodud mõõdiku sõnastust ja sihttaset 
täpsustatud.

Konkurentsipositsioon ja edukus rahvusvahelistel 
konkurssidel;
Ühik: (positsioon/koht)

TOP 3 European Innovation 
Capital (2017)

TOP 7 fDi European Cities 
and Regions of the Future 

(2019)
TOP 9 Startup Heatmap 

Europe (2019)
TOP 24 Expat City Ranking 

(2019)
TOP European Green 
Capital 2023 (2021)

1) TOP 10 Euroopa 
tulevikulinnade ja -

regioonide edetabelis 
keskmise suurusega 

linnade seas (fDi European 
Cities and Regions of the 

Future)
2) TOP 10 Euroopa 

iduettevõtluse 
kasvukeskkondade hulgas 
(Startup Heatmap Europe)

3) TOP 20 ülemaailmses 
välismaal elamise ja 

töötamise uuringus (Expat 
City Ranking)

4) TOP 30 globaalses targa 
linna edetabelis (IMD 

Smart City Index)

1) TOP 8 (2021)
2) TOP  9 (2021)
3) TOP 22 (2021)
4) TOP 56 (2021)

1) TOP 7
2) TOP 6

3) TOP 21
4) TOP 50

1) TOP 7
2) TOP 6

3) TOP 20
4) TOP 45

1) TOP 6
2) TOP 5

3) TOP 19
4) TOP 45

1) TOP 6
2) TOP 5

3) TOP 19
4) TOP 40

1) TOP 5
2) TOP 5

3) TOP 18
4) TOP 40

"Tallinn 2035" arengustrateegias toodud mõõdiku sihttaset täpsustatud.

Majutusettevõtetes ööbivate välisturistide ööbimiste 
arv;
Ühik: (mln)

2,8 (2019) Mõõdik viidud tegevuprogrammi mõõdiku tasemele (TP5).

Majutusettevõtetes ööbivate Eesti elanike ööbimiste 
arv;
Ühik: (mln)

0,47 (2019) 0,7 Võetakse välja kuna eesmärgiks on, et Tallinn on RAHVUSVAHELISELT tuntud

Ööbimisega väliskülastajate arv;
Ühik: (mln)

2,15 (2019) 3,1 Võetakse välja kuna eesmärgiks ei ole mitte rohkem inimesi, vaid, et nad siin 
pikemalt ööbiksid - see on ka kestlikkuse seisukohast oluline.

Väliskülastajate rahulolu;
Ühik: (hindepalli)

8,8 (2019) 9 10-st N/A N/A 8,8 10-st N/A N/A 8,9/9

Reisiteenuste eksport;
Ühik: (mln/eur)

1 mld (2019) 2 mld 300 700 900 1000 1100 1300

Linnaelanike osakaal, kes peavad turismi Tallinnas 
positiivseks;
Ühik: (%)

määratakse 2023 määratakse 2023 Ettepanek uueks mõõdikuks.

Tulu väliskülastaja kohta eri sihtrühmade kaupa; 
Ühik: (eur)

mõõdik töötatakse välja 
2021

määratakse 2022 Võetakse välja andmete puudumise tõttu.

V1_TP1
TP.1: Ettevõtlik elustiil, kasvuambitsiooniga ettevõtjad, tipptasemel 
teadmised ja oskused

Ettevõtlusnõustamise toel loodud uute ettevõtete 
arv; 
Ühik: (tk) 

100 (2020) 120 95 100 100 100 105 105

Kliendirahuolu teenustega (nõustamine, koolitused), 
soovitusindeks NPS 0-11;
Ühik: (punkti)

9 (2021) 9 8,5 9 9 9 9 9

Linna ettevõtlustoetuste abil arenguhüppe 
saavutanud ettevõtete arv;
Ühik: (tk/a)

200 (2020) 250 189 200 210 215 220 225

Nõustamisteenuse pakkumine ettevõtluskonsultantide poolt 
ettevõtlusega alustada soovijaile ning tegutsevatele ettevõtetele (sh 
ettevõtlusvormi valik, ettevõtte asutamine, erinõuded ja load, 
rahastamisvõimalused, äriplaani koostamine ja analüüs jne)

Ettevõtlusalaste nõustamiskordade arv aastas
Ühik: (tk/a)

1300 (2020) 1 500 1287 1300 1 350 1 350 1 400 1400

Koolitused ning ülikoolidega koostöös korraldatav 
ettevõtlusakadeemiate programm ettevõtjate kompetentside 
tõstmiseks ning koostöö tõhustamiseks teadusasutustega

Koolitustel ning akadeemiates osalevate inimeste arv 
aastas
Ühik: (tk/a)

1800 (2020) 2 500 2700 2200 2 200 2 300 2 300 2350

Ettevõtlusalaste suursündmuste korraldamine ettevõtlusteadlikkuse 
tõstmiseks, ettevõtlusega alustamise innustamiseks, 
ettevõtlusteadlikkuse ja innovatsioonivõimekuse suurendamiseks 
ühiskonnas, uute inspireeritud ettevõtjate tekke edendamiseks 

Tallinna ettevõtluspäeval ja MELT 
innovatsioonifoorumil osalevate inimeste arv 
Ühik: (tk/a)

2300 (2020) 2 500 2548 2400 2 400 2 400 2 450 2450

Tallinna  Linnavolikogu määruse "Tallinna eelarvestrateegia ja arengustrateegia "Tallinn 2035" rakenduskava aastateks 2023-2026"
lisa 2Tallinna arengustrateegia „Tallinn 2035“ rakenduskava aastateks 2023-2026

Eelarve (tuh €) / valdkonna olulisemad tegevused ja investeeringud / tegevusmõõdikud

MÕÕDIKUD: Valdkonna eesmärgi mõõdikud
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Eesmärk 4. Tallinn on rahvusvaheliselt tuntud ja hinnatud 
külastuskoht aasta ringi.

Eesmärk 3. Tallinn on ka rahvusvaheliselt tuntud innovaatilise 
keskkonnana.

Eesmärk 2. Tallinna ettevõtted on koostöös konkurentsivõimelised 
globaalsetes väärtusahelates.

Eesmärk 1 . Tallinna elanikud on ettevõtlikud, hästi tasustatud ning 
siinsed ettevõtted on ambitsioonikad.

Siht  3 - TERVE TALLINN LIIGUB



         
Valdkonna eesmärk/ Tegevusprogramm/ Tegevus

T2035 Mõõdik/Teenuse mõõdik/Tegevuse 
mõõdik/ Eelarve periood kokku

Baastase /viimane 
saavutustase (aasta)

Sihttase (2035) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Selgitused

Mõõdiku nimetus; ühik / eelarve summad kokku Väärtus Väärtus Mõõdiku tase Mõõdiku tase
Mõõdiku tase / 
Eelarve summa

Mõõdiku tase / 
Eelarve summa

Mõõdiku tase / 
Eelarve summa

Mõõdiku tase / 
Eelarve summa

tekst/ (%;a;in;vms)/ nr eur nr/ (a) nr/ (a) väärtus (a) väärtus (a) väärtus (a) väärtus (a) väärtus (a) väärtus (a)

Ettevõtete võimekuse ning kasvu toetamine finantsinstrumentidega 
kohalikul turul tegutsemiseks ja välisturgudele sisenemisel, 
digilahenduste rakendamisel, kõrgema lisandväärtusega 
toodete/teenuste arendamisel ning koostöö edendamisel 
kutseasutuste ja kõrgkoolidega

Messitoetus (100)
Väikeettevõtja välismessitoetus (20)
Praktikajuhendaja toetus (40)
Digilahenduste toetus (40)
Ühik: (tk/a)

200 (2020) 250 189 200 210 215 220 225

Uute ärimudelite tekke ja rakendamise toetamine Äriideede arenduskonkursside, inkubatsiooni- ja 
kiirendiprogrammide (nt Ajujaht, Prototron, 
STARTERtallinn, ESA BIC ) kaudu stardi- või 
arendustoetust saanud ettevõtete arv
Ühik: tk/a

10 (2020) 15 9 10 11 12 12 13

V1_TP2
2. Rahvusvahelistumisele avatud keskkond ning koostöö valdkonna 
huvigruppide vahel

Positsioon Expat City Ranking edetabelis;
Ühik: (positsioon/koht)

TOP24 (2020) TOP15 TOP 22 TOP 21 TOP 20 TOP 19 TOP 19 TOP 18

Positsioon iduettevõtluse tõmbekeskuste 
kasvukeskkondade edetabelis;
Ühik: (positsioon/koht)

TOP 9 (2020) TOP 5 TOP 6 TOP 6 TOP 6 TOP 5 TOP 5 TOP 5

Linna poolt toetatud ärivaldkonna rahvusvahelistel 
võtmesündmustel osalevate välisdelegaatide arv;
Ühik: (tk)

3000 (2020, sh virtuaalselt) 4 000 2000 4000 3500 3500 3500 3500

Suuremate innovatsiooni- ja kasvukeskuste (Tallinna 
Teaduspark Tehnopol) klientettevõtete eksporditulu 
osakaal käibest; 
Ühik: (%)

50% (2020, 2018) 45% 50% 50% 55% 55% 55%

Rahvusvahelise maja värbamis- ja kohanemisprogrammi raames 
välisspetsialistidele ning uussisserändajatele ettevõtlusalase 

nõustamisteenuse osutamine

Ettevõtlusalaste nõustamiskordade arv aastas
Ühik: (tk/a)

300 (2020) 350 195 200 210 220 230 240

Tallinna kui innovatiivset ettevõtlus- ja investeerimiskeskonna tuntust 
tõstvate ettevõtluse rahvusvaheliste sündmuste korraldamine ja 

toetamine

Rahvusvahelise osalejaskonnaga 
sündmuste/projektide arv
Ühik: (tk/a)

8 (2020) 10 8 10 8 9 9 10

Rahvusvahelise fookusega inkubatsiooni- ja äriarendusteenuse 
osutamine linnaga seotud ettevõtlusinkubaatorites 

(Loomeinkubaator, Startup Inkubaator)

Inkubatsiooniklientide arv aastas;
Ühikud: (tk); (tk/a)

90 (2020) 100 87 90 90 90 95 95

Ettevõtete toetamine välisturgudele sisenemisel ja eksporttegevuste 
käivitamisel

Stabiilse käibe saavutanud või
investeeringu kaasanud
kasvuettevõtete (scale-up) arv 
Ühik: (tk/a)

100 (2020) 110 90 100 100 100 105 105

V1_TP3 3. Targa linna programm
Targa linna uute lahenduste katseprojektide arv 
linnakeskkonnas;
Ühik: (tk/a)

5 (2020) 8 4 5 5 5 5 6

Innovatsioonihangete arv aastas;
Ühik: (tk/a)

1 (2020) 3 1 2 2 2 2 2

Tallinna linna poolt ettevõtetele suunatud innovatsioonifondi 
rakendamine suurendamaks uuenduslike ja väikese ökoloogilise 
jalajäljega tehnoloogiate arendamist ja kasutuselevõttu  

Targa linna innovatsioonifondist toetatud projektide 
arv
Ühik: (tk/a)

5 (2020) 8 4 5 5 5 6 6

Innovatiivsete riigihangete, avalike teenuste disaini, demoprojektide 
(Innosprint) jmt kaudu linna kui kohaliku omavalitsuse rolli 
suurendamine innovatsiooni tellija ning edendajana

Innovatsioonihangete arv aastas;
Ühik: (tk/a)

1 (2020) 3 1 2 2 2 2 2

Targa linna arendusprojektide elluviimine
V1_TP4 4. Atraktiivne füüsiline keskkond ettevõtluse arenguks

Tegevusprogrammi mõõdikud väljatöötamisel.

Ettevõtluseks vajaliku kaasaegse kasvukeskkonna loomine (nt Tallinna 
loome- ja ringmajanduskeskus, Filmilinnak, Linnahall, Tallinna Haigla 
jt) koos vajaliku taristu ning tugiteenustega (vajadusel), mis toetaks 
ettevõtete teket ja arengut, soodustaks koostöövõrgustike teket ning 
tõstaks ettevõtete rahvusvahelist konkurentsivõimet

Arendus- ja investeeringuprojektide arv aastas;
Ühik: (tk)

0 1 1 1 1 1 1 2023 Loome- ja ringmajanduskeskus
2024 Filmilinnak
2025 Linnahall
2026 Tallinna Haigla

V1_TP5 5. Turismisihtkoha tuntus ja tasakaalustatud turismiarendus
Majutusettevõtetes ööbivate välisturistide ööbimiste 
arv;
Ühik: (mln)

2,8 (2019) 4,2 0,89 1,7 2 2,5 2,8 2,9

Majutusettevõtetes ööbinud välisturistide keskmine 
reisi pikkus; 
Ühik: (ööd)

1,86 (2019)
2,04 (2020)

1,91 2,31 1,9 1,9 2 2 2

Madalhooajal (oktoobrist märtsini) 
majutusettevõtetes ööbinud välisturistide  ööbimiste 
osakaal aasta jooksul majutunud välisturistidest;
Ühik: (%)

40% (2019)
57% (2020)

44% 47% 44% 44% 44% 44% 44%

GDSI indeks (Global Destination Sustainability 
Index);
Ühik: (indeksi väärtus, max 100)

49,5 (2021) 80 49,5 60 65 70 75 75 Indeksis hinnatakse sihtkohta kestliku turismisihtkohana

Tallinna kui rahvusvahelise reisisihtkoha tuntuse kasvatamiseks 
turundustegevuste läbiviimine  ja sihtkoha tutvustamine 
rahvusvaheliselt tegutsevatele reisiettevõtetele ja 
konverentsikorraldajatele
Rahvusvaheliste konverentside toetamine.
Meeldiva külastuselamuse soodustamiseks turismiinfo haldamine ja 
jagamine

Meeldiva külastuselamuse soodustamiseks Tallinn Card´i 
tootearendus ja turundus.

Tallinna arendamine kestlikuks ja külalislahkeks sihtkohaks.
Turismiettevõtetele seminare, töötubade ja ümarlaudade 
korraldamine ning info jagamine. Tallinna turismitrendide 
monitoorimine ning turismiuuringute läbiviimine.

VALDKOND II: HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ

EELARVE KOKKU 1 574 620 373 607 401 738 406 736 392 539

sh tegevuskulud 1 414 085 339 076 346 739 357 084 371 186

sh investeeringud 160 535 34 531 54 999 49 652 21 353
Eesmärk 1. Iga õppija arendab endas välja parima. Õppijate subjektiivne heaolu (õnnelikkus) ning 

õppijate pädevus ja konkurentsivõime;
Ühik: (%; indeks)

3,6 (2021) 4,5 3,6 kasvab kasvab kasvab kasvab 4 Mõõdik asendatud kolme järgmise mõõdikuga.

Lapsevanemate rahulolu põhiharidusega; määratakse 2023 määratakse 2023
Kooliga rahulolu 4, 8, 11, klass; määratakse 2023 määratakse 2023
Õppijate õnnelikkus; määratakse 2023 määratakse 2023
Noorsootööteenustega rahul olevate noorte osakaal;
Ühik: (%)

määratakse 2023 vähemalt 80 82 samal tasemel samal tasemel samal tasemel samal tasemel samal tasemel

Eesmärk 2. Õppijatel on innustav ja toetav õpikeskkond Õppijate rahulolu õpikeskkonnaga;
Ühik: (%; indeks) 

3,6 (2020 riikliku rahulolu-
uuringu põhjal)

4,5 3,6 kasvab kasvab kasvab kasvab 4,0

Eesmärk 3. Noored osalevad aktiivselt ühiskonnaelus, 18−26-aastaste kandidaa de osakaal kohaliku 
omavalitsuse volikogu valimiste kandidaatide hulgas;
Ühik: (%)

8,3 (2017) 15 9,2 
(statistikaamet)

kasvab kasvab kasvab 11 kasvab

V2_TP1 TP.1: Tipptasemel juhtimine
Haridusjuhtide praktikaprogrammis osalevate 
juhtide arv;
Ühik: (tk)

5 50 5 5 5 5 5 5

Koht PISA testis / eluga rahul olevate õppijate 
osakaal;
Ühik: (koht pingereas) / (%)

36. koht / 70% eluga rahul 
(2018)

85 N/A kasvab N/A N/A kasvab N/A

Lapsevanema ja õpetaja rahulolu asutuse mainega 
(indeks)

4,1/4,4 (2021) 5,4 4,1/4,4 kasvab kasvab kasvab kasvab 4,8

Haridusasustuste koostööprojektide arv: 
Tallinn: (tk) 
Eesti: (tk)
rahvusvahelised: (tk)

määratakse 2023 määratakse 2023

Haridusasutuste osalemine rahvusvahelistes projektides
Juhtimismeeskondade arendamise projektide ja sündmuste 
läbiviimine
Juhi personaalse arengu toetamine
Alustavate juhtide mentorprogrammi rakendamine
Uute juhtimismudelite kasutamise laiendamine
Juhi motivatsioonipaketi väljatöötamine ja rakendamine

V2_TP2 TP.2: Pädev ja pühendunud õpetaja
Õpetaja enesetõhusus (kompetentsus) (rahulolu-
uuring, indeks)

4,5 (2021) 5,6 4,5 kasvab kasvab kasvab kasvab 5,0

Esmakordselt õpetajana alustanute osakaal, kes on 
pärast ametisse astumist õpetajana töötanud viiel 
järjestikusel aastal (EHIS);

määratakse 2023 määratakse 2023 N/A Metoodika vajab täpsustamist koostöös riigiga.

Noore õpetaja sisseelamisprogrammis osalejate arv 
aastas;

määratakse 2023 määratakse 2023 N/A

Uute õpetajate värbamine, õpetajateks tööle  programmi arendamine 
ja rakendamine
Strateegia eesmärkidest lähtuvate kesksete koolituste korraldamine 
haridusasutustele (sh eesti keel)
Koolituste tulemuslikkuse hindamise süsteemi väljatöötamine ja 
rakendamine

Noore õpetaja sisseelamisprogrammi väljatöötamine ja rakendamine
MÕK toetamine
KLJ ameti väärtustamine
Haridustehnoloogide koostöövõrgustiku ja täienduskoolituste 
laiendamine

V2_TP3 TP.3: Hariduslike erivajadustega õpilaste areng
Õpinguid mittejätkavate põhihariduse või sellest 
madalama haridustasemega 18-24-aastaste noorte 
osakaal (varane haridusest väljalangemine);
Ühik: (%)

9% (2019) 7,5% (lähtutakse riiklikust 
hariduse valdkonna 

strateegiast)

9,8% 
(statistikaamet, 

riiklik määr) 

väheneb väheneb väheneb väheneb 8%

HEV koordinaatorite olemasolu haridusasutustes;
Ühik: (% asutustest)

47% (2020) 100% 55% kasvab kasvab kasvab kasvab 65%

Õpetajate rahulolu võimalustega HEV õpilaste 
õpetamiseks haridusasutuses; 
Ühik: (indeks)

3,7 (2021) 4,5 3,7 kasvab kasvab kasvab kasvab 4,0

Põhihariduseta vanuses 17+ noorte osakaal; määratakse 2023 määratakse 2023
Kuni 26-aastased üldkeskhariduse katkestajate 
osakaal;
Ühik: (%)

6,1% 0 3,5% väheneb väheneb väheneb väheneb väheneb

Haridusasutuste suutlikkuse tõstmine HEV valdkonnas
Andeka õppija toetamine 



         
Valdkonna eesmärk/ Tegevusprogramm/ Tegevus

T2035 Mõõdik/Teenuse mõõdik/Tegevuse 
mõõdik/ Eelarve periood kokku

Baastase /viimane 
saavutustase (aasta)

Sihttase (2035) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Selgitused

Mõõdiku nimetus; ühik / eelarve summad kokku Väärtus Väärtus Mõõdiku tase Mõõdiku tase
Mõõdiku tase / 
Eelarve summa

Mõõdiku tase / 
Eelarve summa

Mõõdiku tase / 
Eelarve summa

Mõõdiku tase / 
Eelarve summa

tekst/ (%;a;in;vms)/ nr eur nr/ (a) nr/ (a) väärtus (a) väärtus (a) väärtus (a) väärtus (a) väärtus (a) väärtus (a)

Varajase märkamise ja sekkumise mudeli rakendamine 
haridusasutuses

V2_TP4 TP.4: Inspireeriv ja uuenduslik õppimine
Õpilaste rahulolu liikumisvõimalustega koolis; Ühik: 
(indeks)

2,8 (2021) 4,0 2,8 kasvab kasvab kasvab kasvab 3,4

Põhikoolilõpetajate osakaal, kelle digipäedevuse 
oskused on keskmisel või üle keskmise tasemel;
Ühik: (%)

määratakse 2023 määratakse 2023 N/A

Liikuma Kutsuva Kooli võrgustikuga liitunud koolid; 
Ühik: (arv)

1 (2018) 57 19 kasvab kasvab kasvab kasvab 30

Õppeaedadega haridusasutuste osakaal; 
Ühik: (%)

määratakse 2023 määratakse 2023

Rohelise lipuga haridusasutuste osakaal; 
Ühik: (%)

28,5% (2022) määratakse 2023

Liikumisvõimaluste laiendamine üldhariduskoolide õuealadel
Innovatsioonikeskuste #EduInnoLab võrgustiku arendamine ja 
kogemuste jagamine
Ettevõtlikkuse arendamine ja ettevõtlusõppe laiendamine koolides
LKK võrgustiku laiendamine

V2_TP5 TP.5: Individuaalne õpitee
Alushariduses osalemise määr aasta enne 
kohustusliku kooli algust;
Ühik: (%).

93% (2021) 95% 93% samal tasemel samal tasemel samal tasemel samal tasemel samal tasemel

3-aastaste kuni kooliealiste laste osalemise määr 
alushariduses; 
Ühik: (%)

90% (2021) 95% 90% 90% 91% 91% 92% 93%

Tasuta erinevate huviringide keskmine arv 
haridusasutuses; 
Ühik: (a)

13 (2021) 15 13 samal tasemel samal tasemel samal tasemel samal tasemel samal tasemel

eesti keele oskajate osakaal põhikooli lõpetamisel 
(B1, B2  tase); 
Ühik: (%)

määratakse 2023 määratakse 2023 Tasemed määratakse peale riikliku metoodika väljatöötamist.

Individuaalse õpitee mudeli disainimine
Eesti keeles õppimise võimaluste arendamine

V2_TP5 TP.6: Tasakaalus ja mitmekesine haridusvõrk
Õpetajate rahulolu asutuse pidaja / rahastusega;
Ühik: (indeks)

3,1 / 3,3 (2021) 4,0 3,1 / 3,3 kasvab kasvab kasvab kasvab 3,6

Osakaal kooliealistest elanikest, kellele on kool 10 
minuti (1200 m raadiuses) jalutuskäigu kaugusel;

määratakse 2023 määratakse 2023 Mõõdik SDG-de protsessist tulenevalt.

Kiire internetiga haridusasutuste osakaal; määratakse 2023 määratakse 2023 Mõõdik SDG-de protsessist tulenevalt.
Osakaal põhikoolidest, kellel on olemas 
täismõõtmetes staadion ja võimla;

määratakse 2023 määratakse 2023 Mõõdik SDG-de protsessist tulenevalt.

Koolide osakaal, kes pakuvad õpilastele mahetoitu; määratakse 2023 määratakse 2023 Mõõdik SDG-de protsessist tulenevalt.

Investeeringud munitsipaalkoolide infrastruktuuri (sh Jakob 
Westholmi Gümnaasiumi juurdeehitus; Tallinna Reaalkooli 
juurdeehitus;
Tallinna Nõmme Gümnaasiumi põhikooli vana hoone renoveerimine 
ja juurdeehitus; Tallinna Heleni kool, Tallinna Kunstikooli Investeeringud koolieelsete lasteasutuste infrastruktuuri
Investeeringud huvikoolide infrastruktuuri (sh Kullo Huvikeskuse ja 
Mustamäe Huvikooli uued hooned)
Muutuva õpikäsituse arvestamine hoonete rajamisel ja 
rekonstrueerimisel
Hariduse rahvusvahelisustamine

V2_TP5 TP.7: Tänapäevane ja arendav noorsootöö
Noorsootöö teenustega väga rahul ja pigem rahul 
olevate noorte osakaal;
Ühik: (%)

85% (2017) 90% 82% 87% N/A N/A 87% 90%

7-26-aastaste noorte omaalgatusprojektide arv 
noortekeskustes;
Ühik: (tk/a)

68 (2020) 100 31 70 75 80 85 90

NEET noorte staatusest väljunute osakaal 
noorsootööteenustes osalenud noortest;
Ühik: (%)

60% (2020) 75% 63% 60% 60% 65% 65% 65%

Huvikoolides õppivate noorte osakaal (7-26);
Ühik: (%)

 35% (2020) 40% 37% 37% 38% 38% 38% 38%

Noorteinfo kogumine, levitamine ning noorteinfo teenuse 
edasiarendamine

Mobiilse noorsootöö ja „Hoog sisse“ (NEET) programmide arendamine 
ja rakendamine

Noortekeskuse teenuse arendamine ning läbi mõeldud ja atraktiivne 
väärtuspakkumine linna noorsootöötajatele

Huvihariduse ja huvitegevuse kontseptsiooni kinnitamine ja 
rakendamine
Noorsootööga tegelevate organisatsioonide toetamine (projektid, 
laagrid, noorteühingud)
Investeeringud noortekeskuste infrastruktuuri

VALDKOND III: KESKKONNAHOID

EELARVE KOKKU 43 001 10 349 10 606 10 824 11 222

sh tegevuskulud 43 001 10 349 10 606 10 824 11 222

sh investeeringud 0 0 0 0 0
Eesmärk 1 . Tallinnas on mitmekesine loodus ja tervislik 
linnakeskkond

Tegevusprogrammide 1-4 & 6 mõõdikute 
sihttasemed on saavutatud; 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Ülevaade mõõdikute sihttasemete saavutamisest antakse iga-aastases linna 
majandusaasta aruandes.

Eesmärk 2. Jäätmehooldus on säästev
Olmejäätmete tekke kasvuprotsent sisemajanduse 
koguprodukti (SKP) kasvuprotsendist.

alla ½ SKP 
kasvuprotsendi (2015)

alla ½ SKP kasvuprotsendi 
(iga-aastaselt)

Mõõdik asendatud Tallinna jäätmekava 2022-2026 ning Green City Accord 
juhendmaterjali alusel uue mõõdikuga ning viidud TP5 alla.

Olmejäätmete ringlussevõtu osakaal; 
Ühik: (%)

50 (2020) üle 65 (2030) Mõõdik on kajastatud sihi "Roheline pööre" all.

V3_TP1 TP.1: Mitmekesine ja elurikas linnaloodus
Stabiilses või paranenud seisundis elurikkuse 
indikaatorid (haudelinnustik, nahkhiired, 
kahepaiksed, kimalased, päevaliblikad); 
Ühik: arv (n=5)

indikaatorite seis 
fikseeritud 2021. aastal

5/5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A Seiratakse indikaatorliikide seisundi muutust. Kõigi liikide puhul on eesmärgiks 
seisundi parandamine. 2021. a lõpu seisuga on elurikkuse baastasemete seired läbi 
viidud. Mõõdikute sihttasemete saavutamist on kavas hinnata ajavahemikul 2022-
2035 kahel aastal: 2027 ja 2034

Riikliku ja kohaliku kaitse all olevate alade pindala
Ühik: (ha)

2023,7 (2020) 2500 2024,7 kasvab kasvab kasvab kasvab kasvab

Elurikkusele soodsa ala osakaal Tallinna 
territooriumil Rohemeetri rakenduse alusel;

määratakse 2023 määratakse 2023 N/A

Väärtuslike koosluste taastamine ja hooldamine
Kohaliku omavalitsuse tasandi kaitsealade moodustamine
Tallinna keskkonnahoiu arengukava 2022-2030 kinnitamine
Võõrliikide tõrjetegevus

V3_TP2 TP.2: Puhas vesi
Heas ökoloogilises seisundis veekogude arv; 
Ühik: (arv (n=6))

0/6 
(kesine: 1; 

halb: 4; 
väga halb: 1) 

(2019)

6/6 0/6 
(kesine: 1; 

halb: 4; 
väga halb: 1) 

(2020)

0/6 
(kesine: 2; 

halb: 4)

kasvab kasvab kasvab kasvab Pinnaveekogumid on: Harku järv, Tiskre oja, Ülemiste järv, Raku järv, Pirita jõgi 
Vaskjalast suudmeni, Pääsküla jõgi. Välja on jäetud Kurna oja ja Harku oja, kuna 
linna territooriumil paiknevad need vaid paarisaja meetri ulatuses.

Heas seisundis Tallinna põhjaveekogumite arv; 
Ühik: (arv (n=2))

2/2 (2020) 2/2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A Hinnatakse iga 7 aasta järel.

Supluskohtade arv, mille kvaliteediklass on "väga 
hea"; 
Ühik: (arv (n=5))

3/5 (2020) 5/5 3/5 (2021) 3/5 3/5 3/5 kasvab kasvab

Elanike osakaal, kes on rahul veekogude seisundiga.
Ühik: (%)

69% (2021) 90% 69% 70% 70% 70% kasvab kasvab

Pinnaveekogude uuringute läbiviimine
Analüüside läbiviimine muutuva kliima oludes
Tallinna linna sademevee kvaliteedi seire (2022) jätkamine
Randade suplusvee analüüside järjepidev teostamine
Harku järve veekvaliteedi parandamise tegevuskava koostamine
Pelguranna/ Stroomi supelranna suplusvee kvaliteedi parandamise 
tegevuskava koostamine
Kopli lahe sademevee sissevoolude analüüs

V3_TP3 TP.3: Puhas õhk
Peente osakeste (PM10) piirväärtuste ületamiste arv 
aastas; 
Ühik: (arv)

16 (2019) 0 16 10 väheneb väheneb väheneb väheneb
2022. aasta seis 13.09. seisuga

Väga peente osakeste (PM2.5) piirväärtuste 
ületamiste arv aastas; 
Ühik: (arv)

6 (2019) 0 4 3 väheneb väheneb väheneb väheneb
2022. aasta seis 13.09. seisuga

Muude õhukvaliteedi näitajate (SO2, NO2, CO2, O3, 
C6H6, C7H8, C8H10) piirväärtuste ületamiste arv 
aastas; 
Ühik: (arv näitajate lõikes)

O3 -7 (2019) 0 O3 - 3
C8H10-1

O3 -1 vähenevad vähenevad vähenevad vähenevad

2022. aasta seis 13.09. seisuga

Elanike osakaal, kes on rahul õhu puhtusega;
Ühik: (%)

84% (2021) 90% 84% kasvab kasvab kasvab kasvab kasvab

Müra ja õhureostuse seire koolimajade ümbruses ja 
leevendusmeetmete välja töötamine
Radooniuuringute läbi viimine

V3_TP4 TP.4: Vähem müra
Rahvastiku osakaal müratsoonis, kes on 
eksponeeritud müratasemele Lden >55 dB(A); 
Ühik: (%)

60% (2017) 40% 50,5% väheneb väheneb väheneb väheneb väheneb Andmeid uuendatakse iga 5 a tagant

Rahvastiku osakaal müratsoonis, kes on 
eksponeeritud müratasemele Lden >65 dB(A); 
ühik: (%)

20,3% (2017) 10% 16,6% N/A N/A N/A N/A väheneb Andmeid uuendatakse iga 5 a tagant mürakaardi koostamisega.

Elanike osakaal, kes on rahul müra tasemega;
Ühik: (%)

77% (2021) 90% 77% kasvab kasvab kasvab kasvab kasvab

Välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava uuendamine
Lennukimüraalane seire Kristiine linnaosas

V3_TP5 TP.5: Jäätmehooldus
Olmejäätmete teke elaniku kohta;
Ühik: (kg/in)

531 (2019)
438 (2020)

574 (2026) N/A 574 574 574 574 574 Varasem eesmärk 2 mõõdik asendatud uue mõõdikuga Tallinna Jäätmekava ja 
Green City Accord juhendmaterjali alusel. Tallinna elanike eeldatavaks arvuks 
mõõdiku tasemete seadmisel on võetud 450 000 eelarveperioodil.

Elanike rahulolu korraldatud jäätmeveo teenusega;
Ühik: (indeks 0-100)

määratakse 2023 määratakse 2023

Tallinna jäätmehoolduseeskirja koostamine
Ringmajanduse teekaarti koostamine OECD projektis "Ringsed linnad 
ja regioonid" 
Ringmajanduse tegevuskava koostamine
Korraldatud jäätmeveoteenuse osutamine



         
Valdkonna eesmärk/ Tegevusprogramm/ Tegevus

T2035 Mõõdik/Teenuse mõõdik/Tegevuse 
mõõdik/ Eelarve periood kokku

Baastase /viimane 
saavutustase (aasta)

Sihttase (2035) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Selgitused

Mõõdiku nimetus; ühik / eelarve summad kokku Väärtus Väärtus Mõõdiku tase Mõõdiku tase
Mõõdiku tase / 
Eelarve summa

Mõõdiku tase / 
Eelarve summa

Mõõdiku tase / 
Eelarve summa

Mõõdiku tase / 
Eelarve summa

tekst/ (%;a;in;vms)/ nr eur nr/ (a) nr/ (a) väärtus (a) väärtus (a) väärtus (a) väärtus (a) väärtus (a) väärtus (a)

Ringmajanduskeskuste rajamine (sh Punane tn, Mustjõe)
Koolidele ja lasteaedadele jäätmealase teavituskampaania läbi 
viimine
Biojäätmete liigiti kogumise edendamine

V3_TP6 TP.6: Keskkonnateadlikud linlased
Tallinlaste keskkonnateadlikkus;  
Ühik: (indeks 0-100)

47 (2020) 65 N/A suureneb N/A suureneb N/A suureneb Andmeid kogutakse riikliku uuringu raames, varasemalt on viidud uuringut läbi iga 
2a tagant.

Tallinnlaste teadlikkus kliimamuutustest;
Ühik: (indeks 0-100)

määratakse 2023 määratakse 2023 N/A Indeksis sisalduvad teadlikkus kliimamuutuste mõjudest, põhjustest ja 
tagajärgedest.

Ühisaedades ja kogukonnaaedades tegutsejate arv;
Ühik: (tk)

1035 (2021) määratakse 2023 1035 1370 kasvab kasvab kasvab kasvab

Ühisaedade ja kogukonnaaedade arv;
Ühik (m2)

21 (2021) määratakse 2023 21 28 kasvab kasvab kasvab kasvab

Õppeaedadega linnaasutuste arv;
Ühik: (arv)

100 (2021) määratakse 2023 100 129 kasvab kasvab kasvab kasvab

Õppeaedade tegevusse kaasatud laste / töötajate 
arv;
Ühik: (tk)

10 800 / 840 (2021) määratakse 2023 10 800 / 840 13 930 / 1080 kasvab kasvab kasvab kasvab

Tallinna keskkonnaveebi ja Linnalooduse portaali ajakohastamine ja 
täiendamine
Elanike kaasamine elurikkuse kaardistamisse
Keskkonna teema aasta läbi viimine Tallinna haridusasutustes
Linnaelanike teadlikkuse tõstmine kliimamuutustega seotud riskidest 
ja võimalustest nendega toime tulla - nt kuumalained
Loomaaia ja Botaanikaaia teadlikkust tõstvad tegevused

VALDKOND IV: KORRAKAITSE

EELARVE KOKKU 26 103 6 234 6 422 6 579 6 868

sh tegevuskulud 26 103 6 234 6 422 6 579 6 868

sh investeeringud 0 0 0 0 0
Eesmärk 1. Tallinn on turvaline Munitsipaalpolitsei ametikohtade arv vs. süütegude 

arv;
Ühik: (tk/a)

117/24 313 (2019) 141/32 000 141/31860 141/ 
32 000 

141/ 
32 000

141/ 
32 000 

141/ 
32 000 

141/
32 000

2021 tõus on tingitud tööprotsessi automatiseerimisest.

Eesmärk 2. Linnaruum on puhas Linlaste rahulolu (väga rahul olevate linlaste osakaal) 
linnaruumi puhtusega;
Ühik: (%)

25% (2020) 33% 21% 25% 26% 26% 27% 27% Mõõdik toodud ka korrakaitse valdkonnas.

V4_TP1 TP.1: Kohalolek
Elanikkonna usaldus (MUPOga pigem ja väga rahul 
olevate inimeste osakaal küsitletutest);
Ühik: (%)

60% (2018) 75% 59% 61% 62% 63% 64% 65%

Kohaloleku tagamine linnaosa üritusel (nt perepäev Männipargis jms).

Probleemlastele laagrite korraldamine ning 
noorte väärkäitumise ennetusprojektide ja liiklusturvalisuse 
tõstmisele suunatud tegevuste toetamine

Turismihooajal kohaloleku tagamine sihtkohtades (sadamad, nt 
kruiisilaevade saabumisel, botaanikaaed, loomaaed)
Abitelefoni ja muude kanalite kättesaadavuse tagamine 24/7
Kõikides linnaosades MUPO tugipunktide töö tagamine

V4_TP2 TP.2: Ennetustöö
Jälgimise all olevate kolemajade arv;
Ühik: (tk)

130 70 168 130 130 130 130 130

Registreeritud juhtumite arv seoses romudega 
tänavatel;
Ühik: (tk/a)

346 (2019)
600 (2020 prognoos)

150 852 250 200 150 150 150

Kolemajade ja romude kaardistamine
Rannavalve teenuse osutamine viies Tallinna üldkasutatavas rannas: 
Pirita, Pelgurand/Stroomi, Harku, Kakumäe ja Pikakari
Evakuatsiooniplaanide ja avalike evakuatsioonikohtade ettevalmistus 
~10%-le linnakodanikest

V4_TP3 TP.3: Järelevalve
Süütegude arvud aastas tegevussuundade lõikes;
Ühik: (tk/a)

(2019)

Ühistransport 4 824 4 800 1752 4800 4800 4800 4800 4800 2021 mõõdiku tase tuleneb väiksemast järelevalve mahust COVID-19 pandeemia 
tingimustes

Avalik kord 25 250 233 250 250 250 250 250 2019-2021 mõõdiku taseme tõus on tingitud viimase kahe aasta fookusest antud 
teemaga tegelemisele

Liiklusseadus (parkimine) 19 231 30 000 29771 30000 30000 30000 30000 30000 2019-2021 mõõdiku taseme tõus on tingitud uue süsteemi kasutuselevõtust
Koerad/kassid 49 45 36 45 45 45 45 45
Jäätmeseadus 96 90 68 90 90 90 90 90

Parkimiskontrolli tõhustamine linnatänavatel
Munitsipaalpolitsei patrullide tegevuse tagamine 

VALDKOND V: KULTUUR

EELARVE KOKKU 164 557 52 232 38 187 35 993 38 145

sh tegevuskulud 134 459 32 436 33 182 33 837 35 004

sh investeeringud 30 098 19 796 5 005 2 156 3 141
Eesmärk 1. Kõik tallinlased saavad oma loovust arendada. Hõivatus kunsti, meelelahutuse ja vaba aja sektoris 

Tallinnas;
Ühik: (hõivatud inimeste arv)

9 000 (2020) 9 500 9000 9 050 9 050 9 100 9 100 9 150 "Tallinn 2035" arengustrateegias toodud mõõdiku baas- ja sihttaset täpsustatud.

Eesmärk 2. Tallinna kultuurisündmused ja vaba aja veetmise 
võimalused on atraktiivsed ja kättesaadavad linlastele ja külalistele.

Elanike osakaal, kes on rahul kultuurilise vaba aja 
veetmise võimalustega Tallinnas (kultuuriürituste 
valikuga, kultuuriürituste info kättesaadavuse, 
täiskasvanute huvitegevuste võimalustega, 
huvitegevuste info kättesaadavusega;
Ühik: (%)

kultuuriürituste 
valikuga: 84%;

kultuuriürituste
info kättesaadavusega: 

80%;

huvitegevuste 
võimalustega: 81%;

huvitegevuste info 
kättesaadavusega: 74%

(2021)

90% kasvab kõigis 
aspektides

kasvab kõigis 
aspektides

kasvab kõigis 
aspektides

kasvab kõigis 
aspektides

kasvab kõigis 
aspektides

kasvab kõigis 
aspektides

"Tallinn 2035" arengustrateegias toodud mõõdiku sõnastust, baas- ja sihttaset 
täpsustatud.

Eesmärk 3. Linnaruum on linlaste teine elutuba. Elanike osakaal, kes on rahul kultuuri- ja vaba aja 
ürituste valikuga oma kodulähedases avalikus 
ruumis;
Ühik: (%)

73% (2021) 90% kasvab kasvab kasvab kasvab kasvab kasvab "Tallinn 2035" arengustrateegias toodud mõõdiku sõnastust, baas- ja sihttaset 
täpsustatud.

Tegevusprogrammi 3 mõõdikute sihttasemed on 
saavutatud; 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

V5_TP1 TP.1: Rikkalik ja kättesaadav kultuurikalender
Vähemalt 15-aastaste elanike osakaal, kes on 
kultuurielus osalenud viimase 12 kuu jooksul;
Ühik: (%)

78,2% (2020) 75% N/A sarnasel tasemel sarnasel tasemel sarnasel tasemel sarnasel tasemel sarnasel tasemel Trend on kahanev, 88% (2015), 83,2 % 2017, 78,2% (2020))

Mustpeade maja omandisuhete lahendamine
Linnateatri arengukava koostamine
Tallinna korraldatavate ja toetatavate ürituste nähtavuse 
suurendamine nii linlastele kui ka väliskülalistele - Tallinna kui 
kultuuriturismi sihtkoha atraktiivsuse suurendamine, selleks 
turundusplaani ja -eelarve loomine

Koos spordiosakonnaga.

Kultuuriürituste kättesaadavuse suurendamine noortele (sh 
koolikontserdid, "ühe-euro piletid", laste jazzifestival)
Audiogiidi "Muusikarajad" sisu loomine ja projekti käivitamine
Rahvusvahelise purjeregati The Tall Ships Races Tallinn korraldamine 
2024.a

V5_TP2 TP.2: Ligipääsetav mälu ja elukestev õpe
Elanike osakaal, kes on rahul haridusprogrammide ja 
enesetäiendusvõimalustega;
Ühik: (%)

määratakse 2023 määratakse 2023

Elanike osakaal, kes on regulaarselt tegelenud 
iseseisva õppimise ehk teadliku enesetäiendamisega; 
Ühik (%)

62% (2021) määratakse 2023 62% Sihttase määratakse 2023-2024, Hariduse ja Noorsootöö valdkonna arengukava 
protsessis, kus käsitletakse elukestva õppe temaatikat terviklikult.

Tallinna Keskraamatukogu külastatavus;
Ühik: (indeks)

määratakse 2023 määratakse 2023

Investeeringud Tallinna Linnateatri arendusprojekti

Tallinna Loomaaia investeeringud (sh Tiigriorg, Pilvemets, Aafrika 
ekspositsioon ja suurkiskjate ekspositsioon)Tallinna Botaanikaaia investeeringud (sh administratiivhoone 
korrastamine)
Tallinna Keskraamatukogu investeeringud (sh teavikute soetamine, 
RFID-süsteemi juurutamine)
Tallinna Keskraamatukogu kontseptsiooni (sh uue peahoone ja 
haruraamatukogude võrgu) kaasajastamine, taristu ja tehnoloogia 
vajaduste analüüs
Vene Kultuurikeskuse investeeringud (sh ruumide renoveerimine)
Tallinna Filharmoonia investeeringud (sh pillifondi täiendamine ja 
Mustpeade maja)
Tallinna Linnamuuseumi investeeringud
Tallinna Kirjanduskeskuse investeeringud

V5_TP3 TP.3: Mitmekülgsed võimalused kultuuritegevuseks
Kultuuriharrastajate osakaal (sh liikumisharrastused) 
vähemalt 15-aastaste elanike hulgas;
Ühik: (%)

67,5% (2020) 65% N/A N/A 65% 65% 65% 65% Trend on kahanev olnud, 73,3% (2015), 67,5% (2020)

Kultuuri kättesaadavuse hindamismudeli väljatöötamine ja testimine

Noorte kaasamine kultuuriürituste korraldamise protsessi, sh 
vabatahtlike programmi väljaarendamine KSA korraldatavate ürituste 
juures

V5_TP4 TP.4: Laulu- ja tantsupidude linn 
Laulu- ja tantsupeo protsessis osalenud Tallinna 
kollektiivide arv / Laulu- ja tantsupeol osalenud 
Tallinna kollektiivide arv
Ühik: (tk)

792 / 462 (2019) sarnasel tasemel N/A N/A N/A N/A 790 / 460 N/A

Noorte laulu- ja tantsupeo protsessis osalenud 
Tallinna kollektiivide arv / Noorte laulu- ja 
tantsupeol osalenud Tallinna kollektiivide arv
Ühik: (tk)  

344 (2017) / 323 (2017) sarnasel tasemel N/A N/A 340 /320 N/A N/A N/A

Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide toetussüsteemi 
põhimõtete väljatöötamine ja rakendamine
Tallinna II Tantsupäeva korraldamine Tallinna päeval 2023.a

V5_TP5 TP.5: Kultuuriliselt lõimunud Tallinn
Tallinna korraldatud või toetatud vähemusrahvuste 
kultuure tutvustavatel kultuurisündmustel osalevate 
inimeste arv;
Ühik: (tk) 

määratakse 2022 määratakse 2022



         
Valdkonna eesmärk/ Tegevusprogramm/ Tegevus

T2035 Mõõdik/Teenuse mõõdik/Tegevuse 
mõõdik/ Eelarve periood kokku

Baastase /viimane 
saavutustase (aasta)

Sihttase (2035) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Selgitused

Mõõdiku nimetus; ühik / eelarve summad kokku Väärtus Väärtus Mõõdiku tase Mõõdiku tase
Mõõdiku tase / 
Eelarve summa

Mõõdiku tase / 
Eelarve summa

Mõõdiku tase / 
Eelarve summa

Mõõdiku tase / 
Eelarve summa

tekst/ (%;a;in;vms)/ nr eur nr/ (a) nr/ (a) väärtus (a) väärtus (a) väärtus (a) väärtus (a) väärtus (a) väärtus (a)

Tallinna korraldatud või toetatud 
uussisserändajatele suunatud teenuste kasutajate 
arv;
Ühik: (tk) 

määratakse 2022 määratakse 2022

Rahvuskultuuride päevade kontseptsiooni uuendamine, uute 
partnerite kaasamine
Keeleõpet ja kultuurilist kohanemist toetavate teenuste arendamine 
Tallinna Keskraamatukogus

V5_TP6 TP.6: Kodanikuühendused lisavad naabruskondadele värvi
Viimase 12 kuu jooksul vabatahtlikku tööd teinud 
elanike osakaal;
Ühik: (%)   

18% (2021) 45% 18% 19% 21% 23% 24% 25%

Kultuurialaste mittetulundustegevuste toetamine Tallinnas
Linnaruumi loovust lisavate elementide ja sekkumiste loomine 
koostöös kohalike kogukondadega

VALDKOND VI: LIIKUVUS

EELARVE KOKKU 915 352 228 618 227 871 230 930 227 933

sh tegevuskulud 695 247 166 124 171 048 175 230 182 845

sh investeeringud 220 105 62 494 56 823 55 700 45 088

Eesmärk 1. Tallinna regiooni liikumisviiside jaotus on tasakaalus.

Tallinna linnaregioonis hõivatute ühistranspordiga, 
jalgsi või jalgrattaga liikumise osakaal töö ja kodu 
vahel; 
Ühik: (%)

41% (2020) 70% 43% kasvab kasvab kasvab 50% kasvab "Tallinn 2035" arengustrateegias toodud mõõdiku sõnastust täpsustatud. Mõõdiku 
tase on seotud TP1; TP2; TP3 mõõdikute tasemetega.

Tallinna elanike ühistranspordiga, jalgsi või 
jalgrattaga liikumise osakaal peamisesse sihtkohta 
liikumisel; 
Ühik: (%)

54% (2021) 90% 54% kasvab kasvab kasvab 60% kasvab Uus mõõdik liikuvuskava protsessist. Mõõdiku tase on seotud TP1; TP2; TP3 
mõõdikute tasemetega.

Autode arv 1000 elaniku kohta;
Ühik: (a)

399 (2020) 350 403 väheneb väheneb väheneb väheneb väheneb Uus mõõdik liikuvuskava protsessist.

Transpordist tulenev kasvuhoonegaaside heitkogus / 
heitkoguse muutus võrreldes 2007. aastaga; 
Ühik: (Kt CO2 ekv / % muutus)

958 (2007)
532 / -44% (2019)

1 098 / +15% (2030) N/A N/A 548 N/A 555 N/A "Tallinn 2035" arengustrateegias toodud mõõdiku sõnastust, baastaset ja sihttaset 
täpsustatud. Järgmised KHG inventuurid teostatakse 2023. aastal 2021. aasta 
andmete kohta ning 2025. aastal 2023. aasta kohta. Metoodika muutuse tõttu on 
vajalik 2007. aasta baastaseme korrigeerimine 2021. aasta andmete põhjal.

Keskmine sõidu kestvus ühissõidukiga keskuste 
vahel; 
Ühik: (aeg: min)

määratakse 2023 kuni 20 min "Tallinn 2035" arengustrateegias toodud mõõdiku sihttaset (ja algtaset?) 
täpsustatud.

Liikumisviiside modaaljaotus; Metoodika töötatakse välja 
2023

Metoodika töötatakse välja 
2023

Uus mõõdik liikuvuskava protsessist. Arvandmetel baseeruv metoodika töötatakse 
välja 2023.

Eesmärk 2. Tallinna regiooni liikuvustaristu on ligipääsetav ja 
sihtkohad kõigile liikumisviisidele hästi ühendatud.

Inimeste osakaal, kes on väga rahul tänavate, 
kõnniteede, ühissõidukite peatuste ja rattateede 
põhivõrgu aastaringse ligipääsetavusega;
Ühik: ()

määratakse 2020. aasta 
andmete põhjal

sihttase määratakse pärast 
algtaseme määramist

"Tallinn 2035" arengustrateegias varasemalt Liikuvuse valdkonna eesmärgi mõõdik. 
Tõstetud "Terve Tallinn liigub" sihi alla ning sõnastust, baas- ja sihttaset 
täpsustatud. 

Üldhariduskoolide õpilaste osakaal vanuses 7-14 a, 
kes liiguvad iseseisvalt kooli / huviringi ja trenni;
Ühik: (%)

87% / 82% (2019) 95% / 90% 75% / 58% kasvab kasvab kasvab kasvab kasvab "Tallinn 2035" arengustrateegias toodud mõõdiku sihttasemeid täpsustatud.

Elanike osakaal, kellel on ühistranspordipeatus 
kodust 400 m raadiuses;
Ühik: (%)

87,3% (2020) 90% N/A kasvab kasvab kasvab kasvab kasvab "Tallinn 2035" arengustrateegias mõõdik näidatud sihi tasemel (Terve Tallinn 
liigub). Edaspidi seiratakse valdkonna mõõdikuna.

Eesmärk 3. Tallinna regiooni liikuvus on ohutu.
Liiklussurmade arv;
Ühik: (in/a)

9 (2020); 4 (2021) 0 4 0 0 0 0 0 Uus mõõdik liikuvuskava protsessist.

Inimkannatanutega liiklusõnnetuste arv;
Ühik: (in/a)

473 (2019); 504 (2021)     <235 504 väheneb väheneb väheneb väheneb väheneb "Tallinn 2035" arengustrateegias toodud mõõdiku sõnastust täpsustatud.

Elanikud, kes tajuvad Tallinna liikuvuskeskkonda 
ohutuna;
Ühik: (indeks skaalal 0-100)

57 (2020); 57 (2021) 80/100 57/100 kasvab kasvab 60/100 kasvab 64/100 "Tallinn 2035" arengustrateegias toodud mõõdiku sõnastust, baastaset ja sihttaset 
täpsustatud.

V6_TP1 TP.1: Terviklik ja ohutu tänavaruum
Hõivatute jalgsi liikumise osakaal töö ja kodu vahel 
Tallinna linnaregioonis;
Ühik: (%)

13% (2020) 15% 12% kasvab kasvab kasvab kasvab kasvab Mõõdiku tase on seotud eesmärk 1 mõõdiku tasemega.

Tallinna elanike jalgsi liikumise osakaal peamisesse 
sihtkohta liikumisel;
Ühik: (%)

18% (2020) 25% 21% kasvab kasvab kasvab kasvab kasvab Mõõdiku tase on seotud eesmärk 1 mõõdiku tasemega.

Tallinna tänavate hoolduse vastavus 
seisundinõuetele
Ühik: (% teeosade ja tänavatüüpide lõikes)

määratakse 2023 määratakse 2023

Jalakäijate, jalgratturite ja kergliikurijuhtide osalusel 
toimunud liiklusõnnetuste arv;
Ühik: (in/a)

335 (2021) < 160 335 väheneb väheneb väheneb väheneb väheneb

Teede kapitaalremont ja rekonstrueerimine (sh Peterburi tee, Jõe ja 
Pronksi tn, Liivalaia tn, Vana-Kalamaja tn)
Üheksa tänavatüübi üksikasjalikum väljatöötamine ja ülelinnalise 
teede, tänavate ja kohtade visioonikaardi ajakohastamine
Peatänava rajamiseks vajalike (linnaruumiliste, piirkonna 
ettevõtlusega ja liikluskorraldusega seotud) analüüside läbiviimine

Kohaväärtusest ja liiklejagruppide prioriteetsusest (vt liikuvuse 
valdkonna rakendamise põhimõtted) lähtuvate hoolduspõhimõtete 
väljatöötamine
Piirkiiruse vähendamine 30km/h-ni elamualadel, linnakeskuses ja 
teistes suurema kohaväärtusega tänavalõikudel

V6_TP2 TP.2: Kiire ja mugav ühistransport
Hõivatute ühistranspordiga liikumise osakaal töö ja 
kodu vahel Tallinna linnaregioonis;
Ühik: (%)

26% (2020) 45% 23% kasvab kasvab kasvab 30% kasvab Mõõdiku tase on seotud eesmärk 1 mõõdiku tasemega.

Tallinna elanike ühistranspordiga liikumise osakaal 
peamisesse sihtkohta liikumisel;
Ühik: (%)

32% (2020, 2021) 50% kasvab kasvab kasvab kasvab kasvab kasvab Mõõdiku tase on seotud eesmärk 1 mõõdiku tasemega.

Ühistranspordi sõitude arv;
Ühik: (mln sõitu)

määratakse 2024 määratakse 2024 Mõõdiku baas- ja sihttasemed seatakse 2024, kui rakendub uus liinivõrk. Erinevate 
liinivõrgu ülesehituste vahel võrdlusmoment puudub.

Ühistranspordi keskmine ühenduskiirus 
(tramm/buss/troll eraldi);
Ühik: (km/h)

Tramm 16,2 (2021)
Troll 17,5 (2021)
Buss 20,2 (2021)

Tramm 23
Troll 20
Buss 22

kasvab kasvab kasvab kasvab kasvab kasvab

Ühissõidukiradade (buss ja troll / tramm) 
kogupikkus;
Ühik: (km)

31,1 / 28,9 (2022) 91,1 / 42 N/A 31,1 / 28,9 31,1 / 28,9 35,8 / 31,4 40,5 / kasvab 45,2 / kasvab 2024 valmib Vanasadama trammiliin pikkusega 2,5 km. Bussiradade rajamine on 
kavas nt Laagna teele, Narva mnt (Vana-Kuuli - Mustakivi). 

Uue nõudluspõhise ühistranspordi liinivõrgu planeerimine ja 
arendamine (sh teenindustaseme normide väljatöötamine).
Ühtse piletisüsteemi kehtestamine kaasates kõiki ühistranspordiliike 
(sh rong)
Ümberistumisvõimaluste kujundamine multimodaalsete 
ühistranspordi sõlmjaamade ja ümberistumispeatustena, sh nende 
planeerimine eri liikumisviiside (rong, linna- ja maakonnatransport, 
mikromobiilsus, „Pargi & Reisi jms) vahel
Ühistranspordi ühendusaegade vähendamine (sh prioriteedisüsteemi 
rakendamine)
Ühistransporditaristu arendamine (sh Ülemiste terminali ja 
Vanasadama vahelise trammitee rajamine, Tondi-Järve trammitee 
pikenduse, Pelguranna trammitee, Liivalaia trammitee ehituse 
ettevalmistustööd)

Ühistranspordiveeremi arendamine - trammide ja busside soetamine

V6_TP3 TP.3: Mugav rattaliiklus

Hõivatute jalgrattaga liikumise osakaal töö ja kodu 
vahel Tallinna linnaregioonis;
Ühik: (%)

5% (2020) 10% 2% kasvab kasvab kasvab 6% kasvab Mõõdiku tase on seotud eesmärk 1 mõõdiku tasemega.

Tallinna elanike jalgrattaga liikumise osakaal 
peamisesse sihtkohta liikumisel / kodu ja kooli, 
huviringi või trenni vahel liikumisel 7-14-aastaste 
hulgas;
Ühik: (%)

kevad-suvisel-sügisesel ajal: 
3% / 6% (2020)

aastaringselt: määratakse 
2022

kevad-suvisel-sügisesel 
ajal: 15% / 15%

aastaringselt: vähemalt 
50% eelnevast

k-s-s ajal 1% / 0% 

aastaringselt N/A

k-s-s ajal 3% / 3% 

aastaringselt 1,5%

k-s-s ajal 4% / 4%

 aastaringselt 
2%

k-s-s ajal 6% / 6%

aastaringselt 
3%

k-s-s ajal 8% / 8%

 aastaringselt 
4%

k-s-s ajal 10% / 
10% 

aastaringselt 
5%

Mõõdiku tase on seotud eesmärk 1 mõõdiku tasemega.

Osakaal elanikest, kellele on rattateede põhivõrk või 
tervisevõrk kuni 500 m kaugusel kodudest  / osakaal 
ühiskondlikest hoonetest, mis asuvad kuni 200m 
kaugusel rattateede põhivõrgust või tervisevõrgust;
Ühik: (%)

40,8% / 23,5% (2022) 95% / 65% N/A 40,8% / 23,5% kasvab kasvab kasvab kasvab

Osakaal koolidest, mille territooriumil on olemas üks 
parkimiskoht kolme lasteaialapse või õpilase kohta;
Ühik: (%)

määratakse 2023 100%

Välja ehitatud jalgrattateede põhivõrgu ja 
tervisevõrgu kilomeetrite arv;
Ühik: (km)

107,5 km (2022) üle 300 km N/A 107,5 km kasvab kasvab kasvab kasvab

Rattateede hooldusega väljaspool suvehooaega 
(talvel / kevadel / sügisel) rahul olevate elanike 
osakaal;
Ühik: (%)

Talvel: 59% (2020)
Kevadel: määratakse 2023
Sügisel: määratakse 2023

Talvel: vähemalt 75% 
Kevadel: vähemalt 75%
Sügisel: vähemalt 75% 

Talvel: 53%
Kevadel: N/A
Sügisel: N/A

Talvel: kasvab
Kevadel: 

määratakse 2023
Sügisel: 

määratakse 2023

Talvel: kasvab
Kevadel: 

määratakse 2023
Sügisel: 

määratakse 2023

Talvel: kasvab
Kevadel: 

määratakse 2023
Sügisel: 

määratakse 2023

Talvel: kasvab
Kevadel: 

määratakse 2023
Sügisel: 

määratakse 2023

Talvel: kasvab
Kevadel: 

määratakse 2023
Sügisel: 

määratakse 2023

Mõõdikut seiratakse ka linnaosade kaupa.

Rattastrateegia elluviimise investeeringud (sh Lasnamäe rattatee 
ühendus kesklinnaga, Vabaduse väljakut ja Toompuiesteed ühendav 
rattatee; Endla tänava, Luise tänava, Tehnika tänava, Paldiski 
maantee, Rahumäe tee rattateed, Põhja-Tallinna ja linnakeskuse 
vaheline jalg- ja rattatee ühendus (Putukaväil), Lastekodu tänava 
rekonstrueerimine, raudteealused tunnelid, rattaparklate rajamine)

Kooliteekondade rattateede ohtlike kohtade kaardistamine ja 
parandamine objektipõhiselt
Rattateede läbitavuse tagamine aastaringselt

V6_TP4 TP.4: Uued tehnoloogiad ja teenused
Liikuvusteenuste kombineerimise võimalustega rahul 
olevate inimeste osakaal;
Ühik: (%)

määratakse 2022 määratakse 2022

Ühistranspordist tulenev kasvuhoonegaaside 
heitkogus;
Ühik: (Kt CO2 ekv)

58 (2007); 
50 (2019) / -14%;

0 / -100% N/A N/A 32 N/A 23 N/A Järgmised KHG inventuurid teostatakse 2023. aastal 2021. aasta andmete kohta 
ning 2025. aastal 2023. aasta kohta.

Heitmevabade sõidukite osakaal taksode, 
renditranspordi ja linnasiseste kaubavedude 
veeremis;

määratakse 2022 50% (2030)

Linna ühistransporditeenuse laiendamine rattaringluse loomisega
Elektrisõidukite (sh kergliikurite) laadimistaristu rajamise suuniste 
väljatöötamine ja rakendamine ning avalike hoonete juurde 
universaalse laadimistaristu rajamine
MaaS süsteemi arendamine koostöös ühistranspordi, autode lühirendi 
ja mikromobiilsuse teenusepakkujatega



         
Valdkonna eesmärk/ Tegevusprogramm/ Tegevus

T2035 Mõõdik/Teenuse mõõdik/Tegevuse 
mõõdik/ Eelarve periood kokku

Baastase /viimane 
saavutustase (aasta)

Sihttase (2035) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Selgitused

Mõõdiku nimetus; ühik / eelarve summad kokku Väärtus Väärtus Mõõdiku tase Mõõdiku tase
Mõõdiku tase / 
Eelarve summa

Mõõdiku tase / 
Eelarve summa

Mõõdiku tase / 
Eelarve summa

Mõõdiku tase / 
Eelarve summa

tekst/ (%;a;in;vms)/ nr eur nr/ (a) nr/ (a) väärtus (a) väärtus (a) väärtus (a) väärtus (a) väärtus (a) väärtus (a)

Turismiga seotud transpordi korraldamine (sh parkimiseks ja 
peatumiseks) ning nõuete kehtestamine ja tingimuste loomine 
heitmete ning liiklus- ja parkimismahtude vähendamiseks vanalinna 
ümbruses
Nullheitmepiirkondade kontseptsiooni väljatöötamine ja rakendamine

V6_TP5 TP.5: Regionaalne ja rahvusvaheline liikuvus
Tallinna regiooni „Pargi ja reisi“ teenusega väga  
rahul olevate inimeste osakaal;
Ühik: (indeks/%)

määratakse 2023 määratakse 2023 Vajalik eraldi uuring koostöös HOL-ga, kuivõrd teenus ei ole suunatud tallinnlastele, 
pole piisav andmete kogumine tallinnlaste rahuloluküsitluse kaudu.

Pealinna regiooni ühtse liinivõrgu arendamine koostöös Harjumaa 
omavalitsuste ja riigiga
Koostöös riigi ja omavalitsustega lahenduste leidmine kiirete 
otseliinide loomiseks suuremate asulate ja keskuste ning Tallinna 
linnaosade vahele
Ühtsele tsoonipõhisele piletisüsteemile üleminek, kaasates kõiki 
ühistranspordiliike ja liinitüüpe (rong, linnatransport, maakonnaliin, 
kommertsliin) ja piletiliike (sh üksikpiletid, tunnipiletid, perioodi), mis 
on ristkasutuses kogu ühistranspordisüsteemis

Rahvusvaheliste ühenduste arendamine ja osalemine 
koostööprojektides

V6_TP6 TP.6: Linnakeskkonda sobiv parkimine
Maapealse parkimise all oleva avaliku maa pindala 
Aktiivse Liikuvuse Alas (ALA);
Ühik: (ha)

määratakse 2023 määratakse 2023 ALA määramine on mõõdiku tasemete määramise eelduseks.

Autode parkimiskohtade arv;
Ühik: (tk)

245 000 (2019) ei kasva sarnasel tasemel sarnasel tasemel sarnasel tasemel sarnasel tasemel sarnasel tasemel sarnasel tasemel

Aktiivse liikuvuse ala (ALA) määramine ja laiendamine vastavalt 
ühistranspordivõrgu ja jalgrattateede arengule
Parkimisnormatiivi uuendamine ja ajakohasena hoidmine
Lühiajaliste parkimiskohtade loomine posti- ja kullerteenuse ning 
autode lühirendi- ja taksoteenuse osutamiseks

Parkimistasude ja parkimiskorralduse kujundamine
V6_TP7 TP.7: Liikluse juhtimine ja planeerimine

Autoga tehtavate lühisõitude osakaal kõigist 
sõitudest;
Ühik: (%)

32% (2021) sarnasel tasemel 32% sarnasel tasemel sarnasel tasemel sarnasel tasemel sarnasel tasemel sarnasel tasemel

Sõiduautode summaarne läbisõit Tallinnas.
Ühik: (mln km)

441 (2021) sarnasel tasemel 441 sarnasel tasemel sarnasel tasemel sarnasel tasemel sarnasel tasemel sarnasel tasemel

Foorikontrollerite, fooripeade ja liiklusjärelevalveseadmete ja nende 
kandurite uuendamine ning fooriobjektide rajamine
Tallinna liikluskorralduse otsustusprotsesside põhimõtete 
väljatöötamine
Tallinna liiklusmudeli ajakohasena hoidmine, sh aktiivsete 
liikumisviiside kohta andmete kogumine
Liiklusjuhtimissüsteemi kaasajastamine

VALDKOND VII: LINNAMAASTIK

EELARVE KOKKU 114 510 31 712 30 460 26 448 25 890

sh tegevuskulud 70 709 17 132 17 484 17 776 18 317

sh investeeringud 43 801 14 580 12 976 8 672 7 573
Eesmärk 1. Linnaruum on puhas, roheline ja atraktiivne. Linlaste rahulolu (väga rahul olevate linlaste osakaal) 

linnaruumi puhtusega;
Ühik: (%)

25% (2020) 33% 21% 25% 26% 26% 27% 27% Mõõdik toodud ka korrakaitse valdkonnas.

Linnale kuuluv haljastu on nõuetekohaselt (Tallinna 
haljastute hoolduse nõuded) hooldatud;
Ühik: (%)

54% (2020) 100% Mõõdik viidud TP1 alla.

Elanike osakaal, kes elavad avalikest haljasaladest 
300 m kaugusel; Elanike osakaal, kes elavad avalikest 
haljasaladest, mis on suuremad kui 0,5ha, 300 m 
kaugusel;
Ühik: (%)

79,1% / 75,8% (2021) määratakse 2023 79,1% / 75,8% Lisatud uus mõõdik.

V7_TP1 TP.1: Haljastu nutikas eluring
Haljasalade ja parkide seisukorraga väga 
rahulolevate inimeste osakaal;
Ühik: (%)

29% (2019) 50% 32% kasvab kasvab kasvab kasvab kasvab

Haljasalade ja parkide piisavusega väga rahulolevate 
inimeste osakaal;
Ühik: (%)

36% (2019) 50% 34% kasvab kasvab kasvab kasvab kasvab

Linnale kuuluv haljastu on nõuetekohaselt (Tallinna 
haljastute hoolduse nõuded) hooldatud;
Ühik: (%)

54% (2020) 100% 57% kasvab kasvab kasvab kasvab kasvab

Investeeringud parkidesse ja rohealadesse (sh Kadrioru pargi 
investeeringud, Pae pargi korrastamine, Putukaväila ehitus, Poolamäe-
Tiigiveski pargiansambli rekonstrueerimine, Ukraina väljaku rajamine 
Lembitu parki, Klindipargi rajamine)
„Tallinna linna hooldus-, heakorra- ja haljastustööde infosüsteemi“ 
(HHHIS) kasutusele võtmine, infosüsteemi täiendamine/arendamine

Arengudokumentide väljatöötamine, uuendamine:
Haljastuslikult väärtusliku genofondi säilitamiseks plaani 
väljatöötamine ja rakendamine 
Linnametsadele poliitika koostamine 
Tallinna linna avaliku ala hooldamiseks kehtestatud hooldusnõuete 
kaasajastamine
Avalikule alale sobivate puu-, põõsa- ja püsikute liikide nimekirja ja 
kasutamise juhendmaterjali koostamine
Pestitsiidide kasutamise lõpetamise  tegevuskava rakendamine

V7_TP2 TP.2: Kalmistud ja matuseteenused
Elanike osakaal, kes on rahul ja väga rahul kalmistu 
heakorra tagamise ja haljastuse hooldusega; 
Ühik: (%)

50% (2018) 75% N/A 50% 50% 52% 54% 56%

Linlaste osakaal, kes on rahul ja väga rahul 
kalmistuteenustega; 
Ühik: (%)

20% (2020) 60% N/A 25% 30% 35% 40% 45%

Investeeringud linna kalmistutesse
Kalmistuteenuste parendamine/kaasajastamine
Kalmistute aastaringse korrashoiu tagamine

V7_TP3 TP.3: Laste mängukohad
Elanike osakaal, kes on rahul avalike mänguväljakute 
piisavusega;
Ühik: (%)

80% (2019) 90% 83% kasvab kasvab kasvab kasvab kasvab

Elanike osakaal, kes on rahul avalike mänguväljakute 
seisukorraga;
Ühik: (%)

88% (2019) 90% 87% kasvab kasvab kasvab kasvab kasvab

Nõuetekohaselt hooldatud avalike mänguväljakute 
arv / osakaal;
Ühik: (tk; %)

286 / 100% (2021) määratakse 2023 / 100% 286 / 100% 287 / 100% 290 / 100% 294 / 100% 296 / 100% 298 / 100%

Avalikud mänguväljakud, mille rajamisel on lähtutud 
taaskasutuse põhimõtetest; 
Ühik: (%)

määratakse 2023 määratakse 2023

Investeeringud mänguväljakutesse
Mänguväljakute rajamiseks ja rekonstrueerimiseks programmi 
koostamine

V7_TP4 TP.4: Loomakaitse
Elanike osakaal, kes on rahul lemmiklooma 
jalutamiskohtade piisavusega; 
Ühik: (%)

75% (2020) 90% 77% kasvab kasvab kasvab kasvab kasvab

Elanike osakaal, kes on rahul lemmiklooma 
jalutamiskohtade seisukorraga; 
Ühik: (%)

80% (2020) 90% 81% kasvab kasvab kasvab kasvab kasvab

Elanike osakaal, kes on rahul lemmikloomade 
pidamise kultuuriga linnas;
Ühik: (%)

73% (2020) 90% 74% kasvab kasvab kasvab kasvab kasvab

Elanike osakaal, kes on rahul varjupaiga teenusega; 
Ühik: (%)

95% (2020) 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

Omanikule tagastatud või uue omaniku leidnud 
loomade osakaal varjupaika jõudnud loomadest; 
Ühik: (%/a)

60% (2020) 85% 73% kasvab kasvab kasvab kasvab kasvab

Investeeringud koerte jalutus- ja treeninguväljakutesse
Lemmikloomaregistri pidamine
Varjupaiga teenuse pakkumine
Loomakaitsealaste loengute läbiviimine koolides/lasteaedades

V7_TP5 TP.5: Heakord
Elanike osakaal, kes on rahul rannaalade 
seisukorraga;
Ühik: (%)

83% (2020) 90% 82% kasvab kasvab kasvab kasvab kasvab

Linnamööbli soetamine
Harku järve rannaala korrastamine, Kakumäe ranna detailplaneering 
ja rannahoone projekt, Stroomi ranna uus rannahoone
Järveotsa promenaadi, turu ning näituste ala rajamine

VALDKOND VIII: LINNAPLANEERIMINE

EELARVE KOKKU 32 593 8 056 7 835 8 120 8 582

sh tegevuskulud 29 424 7 042 7 239 7 416 7 727

sh investeeringud 3 169 1 014 596 704 855
Linlaste osakaal, kes on teadlikud oma linnaosa 
ruumilise arengu plaanist ehk linlaste osakaal, kes on 
viimase 12 kuu jooksul otsinud üld- ja 
detailplaneeringute kohta infot;
Ühik: (%)

19% 40% 19% 22% 24% 26% 28% "Tallinn 2035" arengustrateegia mõõdiku sõnastust täpsustatud.

Linlaste osakaal, kes on pigem või väga rahul oma 
linnaosa ruumilise arenguga;
Ühik: (%)

83% 90% 83% 84% 85% 85% 86% "Tallinn 2035" arengustrateegia mõõdiku sõnastust täpsustatud.

Linlaste osakaal, kes peavad kodulähedast avaliku 
linnaruumi pigem või väga meeldivaks (teed, 
tänavad, pargid väljakud). Ühik: (%)

88% 95% 88% 89% 90% 90% 91% Uus mõõdik.

V8_TP1 TP.1: Arengustsenaariumid, planeerimise põhimõtted ja juhised
Rohe- ja sinivõrgustiku katkestuste arv; määratakse 2023 määratakse 2023

Vanalinna arengukava koostamine
Kaasamiskeskuse töö käivitamine

V8_TP2
TP.2: Üld- ja teemaplaneeringud ning linnaruumilise arengu 
ettepanekud

Elanike kaasatus ruumilise arengu protsessidesse; määratakse 2023 määratakse 2023 Uue mõõdiku ettepanek: töötatakse välja mõõdik 2023

Üldplaneeringute väljatöötamine: Kesklinna ÜP koostamine, Põhja-
Tallinna ÜP kehtestamine
Nõmme üldplaneeringu jätkutegevuste läbiviimine

Eesmärk 1. Selleks et viia ellu sõbraliku linnaruumi strateegilist sihti 
ja valdkonna visiooni, on Tallinnal ühtne ja järjepidev raamistik linna 
ruumilise arengu suunamiseks ning teadmistepõhiseks ja 
valdkondadeüleseks planeerimiseks. Lähtutakse nüüdisaegsetest 
linnaplaneerimise põhimõtetest ja uurimismeetoditest, milles on 
olulisel kohal innovaatilisus ja välisriikide kogemus. Kasutatakse 
tänapäevaseid digivahendeid. Planeerimistegevus on läbipaistev, 
sellesse kaasatakse avalikkus ja kõik huvigrupid. Tagatud on 
linnaruumi kohta tehtud otsuste järjepidevus – milles on kokku 
lepitud, see viiakse ellu.



         
Valdkonna eesmärk/ Tegevusprogramm/ Tegevus

T2035 Mõõdik/Teenuse mõõdik/Tegevuse 
mõõdik/ Eelarve periood kokku

Baastase /viimane 
saavutustase (aasta)

Sihttase (2035) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Selgitused

Mõõdiku nimetus; ühik / eelarve summad kokku Väärtus Väärtus Mõõdiku tase Mõõdiku tase
Mõõdiku tase / 
Eelarve summa

Mõõdiku tase / 
Eelarve summa

Mõõdiku tase / 
Eelarve summa

Mõõdiku tase / 
Eelarve summa

tekst/ (%;a;in;vms)/ nr eur nr/ (a) nr/ (a) väärtus (a) väärtus (a) väärtus (a) väärtus (a) väärtus (a) väärtus (a)

Ideekonkursside läbiviimine: Stroomi rannahoone, Merimetsa 
väravate installatsioonid, Mustakivi riigigümnaasium, Koidu tänava 
arhitektuuriline lahendus, Klindi pargi I ruumiosa, Võrgu trepp

Linnaruumiliste visioonide koostamine: Kristiine keskusala ja 
multimodaalne transpordisõlm, merevisioon, Klindipark, Kakumäe 
rannahoone
Tallinna linnakunsti printsiipide väljatöötamine ja Tallinna 
protsendikunsti põhimõtete väljatöötamine
Uute ruumitüpoloogiate prototüüpimine: ajutine Stroomi 
rannahoone, Putukaväila valgusmast-installatsioonid, ringmajad

V8_TP3 TP.3: Detailplaneeringud
Planeeringu keskmine menetlusaeg algatamisest 
kehtestamiseni;
Ühik: (päeva)

keskmine 2379 ja mediaan 
2204

1 095 1927/ 1897 2000 1900 1800 1600 1500

Rahulolu kõik-ühes planeeringute koostamise 
teenusega;
Ühik: (indeks/%)

määratakse 2023
Mõõdik SDG-de protsessist.

Linlaste osakaal, kes on pigem või väga rahul oma 
linnaosa ruumilise arenguga;
Ühik: (%)

84% (2021) 90% 84% 84% 85% 85% 86% 86%

Detailplaneeringute menetlemise teenuse parandamiseks ja aja 
lühendamiseks planeeringute registri tarkvara arendamine 
(liidestamine, automatiseerimine, uute riiklike nõuetega vastavusse 
viimine, andmevahetus jne)
Detailiplaneeringute teenuse disain sh kaardistuse läbiviimine ja 
arendus pilootprojektide läbiviimise näol
Linnamudeli (3D-mudel) rakendamine detailplaneeringute protsessis

Linna detailplaneeringute (Näiteks Pikaliiva tn  69)  ja olulise mõjuga 
suuremahuliste detailplaneeringute kehtesamine tähtaegselt ja 
kooskõlas linnaruumi arengusuundadega - Rail Balticu Terminal; 
Tallinna Sadama detailplaneeringud

V8_TP4 TP.4: Ehitustegevus
Ehituslubade menetlemise aeg;
Ühik: (keskmine aeg ja mediaan päevades)

71 / 58 (2020) 60 / 45 69 / 41 67 / 54 66 / 52 65 / 51 65 / 50 64/49

Kasutuslubade menetlemise aeg;
Ühik: (keskmine aeg ja mediaan päevades)

58 / 44 (2020) 45 / 30 58 / 29 54 /40 52 /38 50 / 37 50 / 35 48/34

Ehitusteatise menetlemise aeg;
Ühik: (keskmine aeg ja mediaan päevades)

46 / 36 (2020) 40 / 30 35 / 15 43 / 33 42 / 32 40 / 30 40 /30 40/30

Kasutusteatise menetlemise aeg;
Ühik: (keskmine aeg ja mediaan päevades)

39 / 23 (2020) 30 / 20 35 / 11 36 /20 35 / 20 35 / 20 35 / 20 34/20

Rahulolu ehitus- ja kasutuslubade menetlemise 
protsessiga
Ühik: (indeks/%)

määratakse 2023 määratakse 2023

Järelvalvemenetluste arv (sihttasemeta) / lõpetatud 
menetluste arv;
Ühik: (tk); (%)

määratakse 2023 määratakse 2023

Ehitus- ja kasutuslubade teenuste detailne kaardistamine, kasutajate 
vajadustest lähtuv protsessi muutmine ning riikliku ehitisregistri 
arendusvajaduste esitamine Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeeriumile
Ehitusjärelevalve läbiviimist toetava menetluskeskkonna 
infotehnoloogilise lahenduse loomise analüüs, arendus ja 
kasutuselevõtmine
BIM põhise loamenetluse kasutuselevõtmine

V8_TP5 TP.5: Geomaatika
Aluskaardi ruumiandmete kvaliteet – linna 
territooriumi osakaal, mille aluskaardi andmeid on 
lausuuendatud viimase nelja aasta jooksul;
Ühik: (%)

määratakse 2023 määratakse 2023

Aadressiandmete nõuetele mitte vastavate 
aadresside osakaal;
Ühik: (%)

4,84% (2020) 0% 4,6% 4,5% 4,0% 3,8% 3,5% 3,3%

Osakaal elanikest, kes kasutavad Tallinna 
kaardirakendusi;
Ühik: (%)

22% (2021) 50% 22% kasvab kasvab kasvab kasvab kasvab

Nõuetekohaselt ja tähtaegselt (sisemises korras 
seatud tähtaegadest lähtuvalt) läbiviidud 
maakorraldustoimingute osakaal.
Ühik: (%)

Määratakse 2023 100% N/A N/A 95% 96% 97% 97% Tallinna Maatoimingute infosüsteem võetakse kasutusele 2022. aasta lõpus.

Maatoimingute infosüsteemi  kasutusse võtmine kogu 
funktsionaalsusesGeodeetilise võrgu haldamine ja tööde korraldamine sh INSAR 
analüüsi läbiviimine (satelliidilt kõrgusmuutuste tuvastamine) 

V8_TP6 TP.6: Muinsuskaitse
Heas/väga heas seisus olevate 
muinsuskaitseobjektide osakaal;
Ühik: (%)

määratakse 2023

Elanike rahulolu/teadlikkus Tallinna ajaloolise 
linnakeskkonna ja hoonetega;
Ühik: (indeks)

määratakse 2023

Muinsuskaitsealuste objektide omanike rahulolu 
nõustamisteenusega;
Ühik: (indeks) 

määratakse 2023

Restaureerimistoetuse andmine mälestiste, vanalinna 
muinsuskaitsealal ja miljööväärtuslikel hoonestusaladel asuvate 
ehitiste ning väärtuslike üksikobjektide säilivuse tagamiseks 
Parimate renoveerimisobjektide ja teostajate tunnustamine

V8_TP7 TP.7: Ligipääsetavuse poliitika ja järelvalve
LIPS keskkonna kaardistatud objektide koguarv 
(hooned, invaparkimiskohad, linnaruumi elemendid 
jms);
Ühik: (tk) 

1300 (2021) määratakse 2023 1300 1400 1500 1600 1700 1800

Osakaal ehitus- ja kasutuslubadest, milles on 
arvestatud invanõuetega;
Ühik: (%)

määratakse 2023 määratakse 2023

Ligipääsetavuse arengusuundade ellu viimine (LIPS keskkond, 
ligipääsetavuse nõuete täitmise jälgimine jne, linnaametnikele 
koolitused, puuetega inimeste kaasamine teema arendusse)

Ligipääsetavuse arengsuundade väljatöötamine

VALDKOND IX: LINNAVARA HOIDMINE JA ARENDAMINE

EELARVE KOKKU 154 341 43 326 39 139 35 182 36 694

sh tegevuskulud 134 785 32 263 33 188 34 008 35 326

sh investeeringud 19 556 11 063 5 951 1 174 1 368
Eesmärk 1. Linnavara on parimas võimalikus kasutuses ja tagatud on 
optimaalne kinnisvaramaht teenuste osutamiseks.

Linn omab strateegiliste sihtide täitmiseks vajalikku 
kinnisvara

mõõdik töötatakse välja 
2023 .aastaks

määratakse pärast 
algtaseme määramist

Põhimõtted ja mõõdik töötatakse välja linna kinnisvara pikka vaadet kajastavas 
arengudokumendis koostöös Strateegiakeskusega

Täidetud otsuste osakaal kõikidest kasutuna seisvate 
kinnisvaraobjektide osas tehtud otsustest. 
Ühik: (%)

20% 80% 20% 25% 30% kasvab kasvab kasvab "Tallinn 2035" arengustrateegias toodud mõõdiku sõnastust täpsustatud.

Kinnisvarakeskkonna seisukord paraneb; mõõdik töötatakse välja 
2023. aastaks

määratakse pärast 
algtaseme määramist

"Tallinn 2035" arengustrateegias toodud mõõdik asendatud uusehitiste ja oluliselt 
rekonstrueeritud A-energiaklassi munitsipaalhoonete arvuga aastas, mis kajastub 
TP2 all. Kinnisvara pikka vaadet kajastavas arengudokumendis töötatakse 
võimalusel välja eesmärgi seiramiseks uusi mõõdikuid.

Linna kinnisvara ja linnavaraameti valitsemisel oleva 
kinnisvara kasutajate rahulolu;

mõõtmist alustatakse 2022. 
aastal

määratakse pärast 
algtaseme määramist

"Tallinn 2035" arengustrateegias toodud mõõdik asendatud järgmisega.

Vara valitseja ja hoone kasutaja vahel sõlmitud 
teenustaseme kokkulepete arv;
Ühik: (tk)

0 50 0 3 4 3 4 3 Teenustaseme kokkulepe sõlmitakse vara valitseja ja 
hoone kasutaja vahel, milles lepitakse kokku osutavad teenused, ulatus, 
mõõdetavad kvaliteedi näitajad, maht, kogused ning sagedus.

Linnalt eluaset taotlevate inimeste arv väheneb 
(sellesse panustavad olulisel määral ka teised 
valdkonnad, nt sotsiaalhoolekanne);

2443 (2020) 2100 (2025) "Tallinn 2035" arengustrateegias toodud mõõdik asendatud järgmisega, kuna 
eluruumide üürile andmise otsustusprotsess on liikunud sotsiaalhoolekande 
tegevusvaldkonda. Abivajajate arv sõltub ka muudest teenustest, kuid linnavara 
hoidmise ja arendamise valdkonna roll on eelkõige eluasemefondi olemasolu 
tagamine.

Munitsipaaleluruumide arvu suhe linnalt eluruumi 
taotlejate arvu. 
Ühik: (%)

67% 90% 72% 87% kasvab kasvab kasvab kasvab Valem: eluruumide arv / (linnalt eluaseme saanute arv + arvel olijate arv) * 100.  

V9_TP1 TP.1: Otstarbekalt kasutatud linnamaa

Väärindamata hoonestamata kinnisvara 
võõrandamine; 
Ühik: (m2)

0 (2021) 0 0 Äärmisel 
vajadusel

Äärmisel 
vajadusel

Äärmisel 
vajadusel

Äärmisel 
vajadusel

Äärmisel
vajadusel

Kinnisvarakeskkonna pikka vaadet käsitleva arengudokumendi 
koostamine

V9_TP2
TP.2: Heaperemehelikult majandatud ja keskkonnasäästlik 
kinnisvarakeskkond

Taastuvelektri osakaal linna asutuste elektrienergia 
tarbimises;
Ühik: (%)

100% (2021) 100% sarnasel tasemel sarnasel tasemel sarnasel tasemel sarnasel tasemel sarnasel tasemel sarnasel tasemel

Uusehitiste ja oluliselt rekonstrueeritud A-
energiaklassi munitsipaalhoonete arv aastas;
Ühik: (arv)

24 95 24 33 39 kasvab kasvab kasvab

Tallinna Linnavaraametisse linna hoonete haldamise konsolideerimise 
tegevus- ja ajakava väljatöötamine, kokkuleppimine LV-ga ning 
elluviimine vastavalt kokkulepitule
Ülevaate koostamine linna hoonete energia (elekter, soojus, vesi)  
tarbimisest
Linna hoonetel päikesepaneelide paigaldamine energiasäästu 
eesmärgil ja katusekonstruktsioonide ekspertiis
Linna kinnisvaraportfellist tervikliku ülevaate loomine ja ajakohasena 
hoidmine Tallinna kinnisvararegistris (TKVR) ja ehitisregistris 

Moodulrenoveerimise pilootprojekti (Energia tn 13) projekteerimine

Arendusprojektide projektijuhtimise teenuse osutamine - 
ehitusinvesteeringute kavandamine, ettevalmistamine ja teostamine: 
uuringute tellimine, kasutajaga lähteülesande koostamine, 
ehitusõiguse taotlemine
Ametiasutuste administratiivhoonete investeeringud
Linnavaraameti valitsemisel olevate hoonestamata kinnisvara 
heakorrateenuste osutamine ja hoonestatud kinnisvara 
heaperemehelik majandamine

V9_TP3
TP.3: Abivajajatele ja linnale olulistele töötajatele on tagatud 
elamispinnad

Sotsiaaleluruumide keskmine ooteaeg; määratakse 2023 määratakse 2023 Mõõdik töötatakse välja elamumajanduse programmdokumendis
Elamispindade arv linnale vajalikele töötajatele;
Ühik: (tk)

305 305 305 305 305 305 305 305 Arvestatakse sihtgruppe: õpetajad, õed-arstid, politseinikud jt)

Sotsiaalelamute projekteerimine, ehitamine ja sisustamine (sh 
Tammsaare tee 135 ja Vasara tn kahe sotsiaalmaja ehitamine)
Eluruumide üürile andmine, üürilepingute pikendamine

Eesmärk 3. Linnal on vajadustele vastav eluasemefond nii 
abivajajatele kui linna strateegiliste sihtide saavutamiseks.

Eesmärk 2. Linnavara on majandatud jätkusuutlikult.



         
Valdkonna eesmärk/ Tegevusprogramm/ Tegevus

T2035 Mõõdik/Teenuse mõõdik/Tegevuse 
mõõdik/ Eelarve periood kokku

Baastase /viimane 
saavutustase (aasta)

Sihttase (2035) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Selgitused

Mõõdiku nimetus; ühik / eelarve summad kokku Väärtus Väärtus Mõõdiku tase Mõõdiku tase
Mõõdiku tase / 
Eelarve summa

Mõõdiku tase / 
Eelarve summa

Mõõdiku tase / 
Eelarve summa

Mõõdiku tase / 
Eelarve summa

tekst/ (%;a;in;vms)/ nr eur nr/ (a) nr/ (a) väärtus (a) väärtus (a) väärtus (a) väärtus (a) väärtus (a) väärtus (a)

V9_TP4
TP.4: Hästi toimiv koostöö erasektoriga kinnisvara korrashoidmisel 
ja arendamisel (koostöös ettevõtluskeskkonna valdkonnaga)

Linnale vajalike avalike funktsioonide osakaal 
hoonestusõigustes;

määratakse 2023 määratakse 2023 Põhimõtted ja mõõdik töötatakse välja linna kinnisvara pikka vaadet kajastavas 
arengudokumendis koostöös Strateegiakeskusega

Haldusaktide eelnõude koostamine, hoonestusõiguse konkursside 
korraldamine, hoonestusõiguse lepingute sõlmimine ja järelevalve
Detailplaneeringute ja ehitusprojektide menetluste raames linnale 
asjaõiguste omandamine

V9_TP5
TP.5: Korteriomanike ja -ühistute nõustamine, sh vaidluste ja 
koostööprobleemide lahendamine ning toetusmeetmete 
rakendamine

Korteriühistutele välja makstud taoltuste osakaal 
kogu toetuste taotluste mahust; 
Ühik: (%)

82% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

Nõetele mittevastavate toetuste taotluste osakaal 
kogu korteriühistute taotluste mahust;
Ühik: (%)

10% 7% 10% 10% 9% 9% 8% 8%

Kasutajate osakaal, kes on rahul korteriühistute 
teabekeskuse nõustamisteenusega;
Ühik (%)

70% 90% 87% 85% 85% kasvab kasvab kasvab

Toetused korteriühistutele õuealade heakorrastamiseks, hoonete 
renoveerimiseks ja turvalisuse tõstmiseks (sh tornelamute 
tuleohutuse toetused)

Korteriühistutele regulaarse teavitustöö ja meediakajastuse 
korraldamine

V9_TP6 TP.6: Maatoimingud

Osakaal katastris registreeritud maatükkidest, mille 
omandiõigus on välja selgitatud;
Ühik %

98% 100% 99% 99% 99% 99% 99% 99%

Maksustatava ja maksuvaba maa üle arvestuse pidamine maaregistris 
ja Maksu- ja Tolliametile  maamaksu alusandmete esitamine.

VALDKOND X: SOTSIAALHOOLEKANNE

EELARVE KOKKU 351 624 87 776 88 302 88 140 87 406

sh tegevuskulud 328 481 78 928 80 980 82 705 85 868

sh investeeringud 23 143 8 848 7 322 5 435 1 538
Inimesekesksed, vajadustel põhinevad teenused ning 
nende teenuste võimalikult kiire tagamine 
parandavad või säilitavad abivajajate ja nende 
perede elukvaliteeti;

mõõdik töötatakse välja 
2021. aastal

määratakse pärast 
algtaseme määramist

"Tallinn 2035" arengustrateegias toodud mõõdik asendatud järgmisega.

Elanike rahuolu sotsiaalteenustega; 
Ühik (indeks)

määratakse 2023 määratakse 2023 Mõõdiku metoodika, sh alg- ja sihttase on väljatöötamisel

Kõikide tegevusprogrammide mõõdikute 
sihttasemed on saavutatud;
Ühik: (%)

N/A N/A N/A N/A N/A N/A "Tallinn 2035" arengustrateegias toodud mõõdik asendatud järgmisega.

Elanike rahulolu laste ja perede heaolu toetavate 
teenustega; 
Ühik (indeks)

määratakse 2023 määratakse 2023 Mõõdiku metoodika, sh alg- ja sihttase on väljatöötamisel

V10_TP1 TP.1: Laste heaolu 

Vanemaharidust saanud perede osakaal abivajavate 
lastega perede hulgast; 
Ühik (%)

3,6% kasvab 4,2% kasvab kasvab kasvab kasvab kasvab

Rohkem kui kolm kuud turvakodus viibivate laste 
osakaal turvakodus viibivate laste arvust; 
Ühik (%) 

määratakse 2023 määratakse 2023 Mõõdiku metoodika, sh alg- ja sihttase on väljatöötamisel

Tallinna Laste Turvakeskuse hoonete ehitus
Käo Tugikeskuse (Käö tn 53) lastekeskuse hoone rekonstrueerimine

Tallinna Lastekodu investeeringud (sh uue peremaja ehitus)
Tallinna Perekeskus: Asula tn 11 hoone renoveerimine
Vanemlust toetavate tugiteenuste edasiarendamine: uute 
tugigruppide loomine erinevate laste sihtrühmade lastevanematele 
(nt teismeliste vanemad, erivajadusega laste vanematele, väikelaste 
vanematele jne)
Puudega laste ja täpsustamata erivajadusega laste tugiteenuste, sh 
tugiisiku-, lapsehoiu- ja hoiukoduteenuste edasiarendamine 

Tegevuskulud vajaduspõhised, mis ESF rahastuse lõppemise tõttu 31.12.2022, 
suurenevad

Turvakoduteenuse ja kriisiabiteenuste kasutatavate sihtrühmadele 
suunatud toetavate tugiteenuste edasiarendamine

V10_TP2 TP.2: Puuetega inimeste hoolekanne 

Kodus iseseisvat toimetulekut toetavaid teenuseid 
saanute osakaal puuetega täisealiste koguarvust 
Tallinnas;
Ühik: (%)

21% (2020) 28,5% 21,5% 22% 22,5% 23% 23,5% 24%

Tallinna Tugikeskus Juks vana korpuse remont ja uue korpuse ehitus

Sotsiaaltransporditeenuse tagamine kõikidele teenust vajavatele 
inimestele neile vajalikus mahus (suurendame rahastus, teenuse 
korralduse muutmine)

V10_TP3
TP.3: Toimetulekuraskutes inimeste hoolekanne ja hoolekanne 
kriisisituatsioonides 

Iseseisva toimetuleku saavutanud, teenuselt 
väljunud ja sotsiaal-, munitsipaal- või üüripinnale 
elama asunud resotsialiseerimiteenuse kasutajate 
osakaal kogu teenusekasutajatest aastas;
Ühik: (%) 

8,6% (2020) 20% 12% 13% 14% 14% 15% 15%

Toimetulekuraskustes peredele olemasolevate tugiteenuste 
arendamine ja uute loomine suurema iseseisvuse saavutamiseks 
(sotsiaalne tugiisik, toimetulekuõpe, üürimise nõustamine ja 
toetamine)

V10_TP4 TP.4: Eakate hoolekanne 
Üle 65-aastaste inimeste ööpäevaringsele 
üldhooldusteenusele jõudmise vanus;
Ühik: (a)

75 (2021) 82 75 74 75 75 76 76

Sotsiaalvalveteenus ehk häirenuputeenuse kättesaadavamaks 
muutmine (suurendame tegevuskulud)

Teenust saavate isikute osakaal teenuse vajajatest; 
Ühik (%)

18,5% (2020) kasvab 20% 21% kasvab kasvab kasvab kasvab

Mäluhäiretega inimeste päevahoiuteenuse arendamine ja 
kättesaadavuse tagamine (loome päevahoiu võimaluse Iru 
hooldekodus ja ka päevakeskustes, et kohtade arv vastaks vajadusele)

Ülelinnalise ja keskselt juhitava koduteenuse osutamise mudeli 
loomine 

V10_TP5 TP.5: Sotsiaaltoetused 
Ilmajäetuse määr; 
Ühik: (%)

6% (2020) väheneb 5% väheneb väheneb väheneb väheneb väheneb

Sissetulekust sõltuvate toetuste osakaal Tallinna 
linna õigusaktide alusel makstavate toetuste 
eelarvest; Ühik: (%)

7% 10% 5% kasvab kasvab kasvab kasvab kasvab

Maksimaalselt paljudeni abivajajateni (ilmajäetuses pered) jõudmine 
sissetulekust sõltuva toetusega 

Toimetulekuraskustes peredele uute tugiteenuste arendamine 
suurema iseseisvuse saavutamiseks (sotsiaalne tugiisik, 
toimetulekuõpe)

6 ja enam kuud toetust saanud perede osakaal kogu 
toetuse saajate hulgast; 
Ühik (%)

48,8% (2020) väheneb 54,7% väheneb väheneb väheneb väheneb väheneb

VALDKOND XI: SPORT JA LIIKUMISHARRASTUS

EELARVE KOKKU 107 681 30 768 27 779 25 417 23 717

sh tegevuskulud 89 353 21 641 22 091 22 465 23 156

sh investeeringud 18 328 9 127 5 688 2 952 561

Eesmärk 1. Liikumisharrastus on iga linlase elu loomulik osa.

Liikumisega regulaarselt tegelevate inimeste 
(vanuses 15–74) osakaal linlaste hulgas (liiguvad 
teadlikult vähemalt kaks korda nädalas 30 minutit);
Ühik: (%)

46% (2018) üle 60% N/A N/A 48% 49% 50% 50%

Liikumise ja spordiga tegelevate (iga päev vähemalt 
60 minutit kehaliselt aktiivsed) noorte osakaal 
(vanuses 7–19);
Ühik: (%)

määratakse 2022 üle 50%

Eesmärk 2. Spordis silmapaistev ja edukas.
Rahvusvahelistel tiitlivõistlustel rahvuskoondistesse 
kuulunud sportlaste arv; 
Ühik: (in)

määratakse 2022 määratakse 2022

Rahvusvaheliste tiitlivõistluste individuaalarvestuses 
võidetud medalite arv;
Ühik: (tk)

63 (2019) vähemalt 70 110 90 90 90 90 90

V11_TP1 TP.1: Ülelinnaline spordi- ja liikumispaikade võrk
Linna hallatavate spordiklubide üksikkülastuste ja 
klubide broneeringute arv;
Ühik: (tk)

1 399 287
(2019)

1 820 000 1 400 000 1400040 1400030 1400060 1400090 1400040

Linnas loodud sportimisvõimalustega rahulolevate 
inimeste osakaal;
Ühik: (%)

86% (2021) 85% 86% säilib samal 
tasemel

säilib samal 
tasemel

säilib samal 
tasemel

säilib samal 
tasemel

säilib samal 
tasemel

Investeeringud spordi- ja liikumispaikade võrku (sh Kadrioru Staadioni 
renoveerimine ja juurdeehitus, Tallinna Spordihalli 
tervikrenoveerimine, Punane tn 69 jalgpallihalli rajamine, Lasnamäe 
Sportmängude maja Härma staadioni jäähokiväljaku rajamine)

V11_TP2 TP.2: Organiseeritud sporditegevus
Spordiklubides ja spordikoolides sporti harrastavate 
5–19 aastaste noorte osakaal (kokku, sh noored);
Ühik: (%)

60,9% (2020) 70% 63,3% 61,0% 61,5% 62,0% 62,5% 63%

Kvalifitseeritud treenerite arv;
Ühik: (in)

1424 (2020) 1 640 1363 1430 1435 1440 1450 1460

Sporditegevuse toetuse infosüsteemi ühildamine riikliku süsteemiga

Spordiorganisatsioonide toetamine organiseeritud sporditegevuse 
osutamiseks Tallinnas elavatele 7-19-aastastele lastele ja noortele 
ning püsiva töövõimetusega (vähemalt 40%) inimestele

V11_TP3 TP.3: Mainekas spordisündmuste võõrustaja

Eesmärk 1. Iseseisev ja toetatud toimetulek.

Eesmärk 2. Turvalised peresuhted ja toetatud lapsepõlv.



         
Valdkonna eesmärk/ Tegevusprogramm/ Tegevus

T2035 Mõõdik/Teenuse mõõdik/Tegevuse 
mõõdik/ Eelarve periood kokku

Baastase /viimane 
saavutustase (aasta)

Sihttase (2035) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Selgitused

Mõõdiku nimetus; ühik / eelarve summad kokku Väärtus Väärtus Mõõdiku tase Mõõdiku tase
Mõõdiku tase / 
Eelarve summa

Mõõdiku tase / 
Eelarve summa

Mõõdiku tase / 
Eelarve summa

Mõõdiku tase / 
Eelarve summa

tekst/ (%;a;in;vms)/ nr eur nr/ (a) nr/ (a) väärtus (a) väärtus (a) väärtus (a) väärtus (a) väärtus (a) väärtus (a)

Tallinnas toimuvate rahvusvaheliste tiitli- ja 
karikavõistluste arv;
Ühik: (tk)

25 (2020) 25 19 25 25 25 25 25

"Tallinn liigub" programmis osalejate arv / etappide 
arv;
Ühik: (in / tk)

86 400 (2019) / 269 (2019) 100000 / 300 58104 / 220 87000 / 270 88000 / 237 89000 / 276 90000 / 280 91000 / 280

Tallinnas toimuvate regionaalsete ja rahvusvaheliste spordivõistluste 
toetamine

V1_TP4 TP.4: Teadlikkuse parandamine
Linnas olevate sportimisvõimaluste olemasolust 
teadlike inimeste osakaal  küsitletutest;
Ühik: (%)

68% (2021) 70% 68% 69% 70% 70% 70% 70%

Sportimisvõimaluste kättesaadavuse parandamine (tasuta 
suvetreeningud jms)
Projekt "Sport kooli" läbiviimine
Kaasavate kampaaniate (nt spordihommik; spordinädal; 
suvetreeningud) läbiviimine

VALDKOND XII: TEHNOVÕRGUD

EELARVE KOKKU 96 745 23 983 22 312 23 981 26 469

sh tegevuskulud 65 930 15 751 16 223 16 615 17 341

sh investeeringud 30 815 8 232 6 089 7 366 9 128

Eesmärk 1. Tehnovõrgud on tänapäevased, kvaliteetsed ja hooldatud
Kõikide tegevusprogrammide mõõdikute 
sihttasemed on saavutatud; 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Ülevaade mõõdikute sihttasemete saavutamisest antakse iga-aastases linna 
majandusaasta aruandes.

V12_TP1 TP.1: Veevarustus
Veekadu 
Ühik: (%)

15,46% ˂ 15% N/A ˂ 15% ˂ 15% ˂ 15 ˂ 15% ˂ 15%

Veevarustuse katkestuste keskmine pikkus;
Ühik: (h)

3,5h ≤ 3h N/A ≤ 4h ≤ 4h ≤ 4h ≤ 4h ≤ 4h

Veekvaliteedi proovide vastavus nõuetele;
Ühik: (%)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tarbitud olmevee hulk elaniku kohta;
Ühik: (m3)

määratakse 2023 määratakse 2023

Lekkeindeksi arvutamine, koostöö ASTV-ga, sh metoodika 
väljatöötamine
Ülemiste pinnaveehaarde loodusliku ja tehisvalgala riski hindamise 
läbiviimine
Põhjaveehaarete riskihindamise läbiviimine (Nõmme, Pirita)
Veevarustussüsteemi ja tarbimiskoha veevärgi  riskihindamise 
läbiviimine

V12_TP2 TP.2: Reoveesüsteemid
Häired/tõrked kanalisatsiooniteenuse tagamisel 
(kanalisatsiooniummistuste arv);
Ühik: (tk)

määratakse 203 määratakse 2023

Osakaal loodusesse juhitud reoveest, mis vastab 
keskkonnanõuetele;
Ühik: (%)

˂ 100% (2021) 100% ˂ 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Ühiskanalisatsiooni liitumispunktidega linna 
kinnistute osakaal liitumispunkti vajavatest linna 
kinnistutest;

määratakse 2023 määratakse 2023

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitus
Kanaliseerimiskava II etapp
Ühisvoolsete kanalisatsioonisüsteemide lahkvoolseks viimine
Ühisveevärgi  ja -kanalisatsiooni laiendamise kavandamine aladele, 
kus see veel puudub

V12_TP3 TP.3: Sademeveekanalisatsioon

Lahkvoolse sademeveekanalisatsiooni osakaal kogu 
sademeveekanalisatsioonist;
Ühik: (%)

täpsustatakse 2023 100% N/A 35% 37% 39% 40% 42%

Nõuetele vastavate proovide osakaal kogu võetud 
veeproovidest;
Ühik: (%) 

92% (2021) 100% 92% 92% 95% 95% 95% 96%

Rajatud looduspõhise sademeveelahenduste arv 
aastas;
Ühik: (tk/a)

0 (2020) määratakse 2023 0 0 1 2 2 4

Trummi piirkonna looduslähedased sademevee lahendused
Sademevee süsteemide projekteerimise alusdokumentide (standardid) 
uuendamine

V12_TP4 TP.4: Energiasüsteemid
Elektrikulu elaniku kohta;
Ühik: (Kw/in)

määratakse 2023 määratakse 2023

Kaugküttega liitunud kinnistute osakaal;
Ühik: (%)

määratakse 2023 määratakse 2023

Kaugjahutusega liitunud kinnistute osakaal
Ühik: (%)

määratakse 2023 määratakse 2023

380V pingesüsteemile üle viidud linnale kuuluvate 
hoonete osakaal kõikidest linnale kuuluvatest 
hoonetest
Ühik: (%)

määratakse 2023 määratakse 2023

Kaugküttepiirkondade ja kaugjahutusvõrkude laiendamise analüüs

Kaugjahutuse pilootprojektide läbiviimine
V12_TP5 TP.5: Tänavavalgustus

Linna üldine elektrikulu valgusti kohta;
Ühik: (kWh)

445 267 449 410 380 350 325 300

LED valgustite osakaal kogu valgustite arvust;
Ühik: (%)

25% 90% 38% 46% 56% 65% 75% 80%

Valgustipõhise juhtimisega valgustite osakaal 
magistraalteedel
Ühik: (%) 

0,5% 90% 1% 1% 10% 30% 60% 70%

Tänavavalgustuse ehitamine ja renoveerimine (sh LED-valgustite 
paigaldamine)
Valgusreostuse vähendamiseks põhimõtete väljatöötamine s.h 
hämardamise tsoonid ja väärtused alade lõikes

LED valgustite osakaal kogu valgustite arvust, kus 
kasutatakse (astmelist) öist hämardamist ja/või 
liikumisandureid;
Ühik: (%)

10% (2021) 80 10% 10% 15% 30% 60% 70%

Tänavavalgustusregistri ja juhtimissüsteemi arendamine
Linnavalgustuse arengudokumendi koostamine
Talvevalgustuse 2023-2026 raamhanke koostamine, läbiviimine
Tänavavalgustuse hooldamine hoidmaks rikketa valgustite osakaalu 
vähemalt 99%
Tänavavalgustuse üleviimine püsivoolule Püsivoolul töötavate tänavavalgustite osakaal kogu 

valgustite arvust;
Ühik: (%)

0% (2021) 90% 0% 0% 5% 30% 60% 70%

VALDKOND XIII: TERVIS JA TERVISHOID

EELARVE KOKKU 272 622 26 446 39 410 51 787 154 979

sh tegevuskulud 80 028 19 776 19 925 20 049 20 278

sh investeeringud 192 594 6 670 19 485 31 738 134 701
Eesmärk 1. Linnaelanike kehaline aktiivsus on suurenenud, toitumine 
on muutunud tasakaalustatumaks ja riskikäitumine vähenenud.

Linnaelanike tervisekäitumise kujundamise 
tegevusprogrammide (TP1, TP3, TP4) mõõdikute 
sihttasemed on saavutatud.
Väga hea või hea tervise juures olevate 16-aastaste 
või vanemate elanike osakaal;
Ühik: (%)

66,1% (2020) kasvab 63,7% kasvab kasvab kasvab kasvab kasvab

Oodatav eluiga sünnihetkel; 
Ühik (a)

Mehed: 75,85;
Naised: 83,75 

(2019)

Mehed: 77; 
Naised: 85

Mehed: 74,62;
Naised: 82,55

kasvab kasvab kasvab kasvab kasvab

Tervena elatud aastad; 
Ühik (a)

M 57,8;N 60,7 (2019/2020) M58,5;N63,0 Mõõdik viidud Terve Tallinn liigub sihi alla.

Eesmärk 2. Kõigile tallinlastele on tagatud esmatasandi arstiabi ja 
vajaduse korral eriarstiabi.

Sihtasutuse Tallinna Koolitervishoid 
tervisekontrolliga hõlmatud õpilaste osakaal 
plaanilisele kontrollile suunatute hulgas;
Ühik: (%)

91,6 (2019) 95 Mõõdik viidud TP1 alla.

Tallinnas esmatasandi arstiabi ja statsionaarse 
järelravi teenust saavate ravikindlustamata inimeste 
osakaal ravikindlustamata inimeste hulgas;
Ühik: (%)

2,2 (2019) 1,5 Mõõdik viidud TP2 alla.

Elanike osakaal, kes on rahul ja väga rahul 
Tervishoiuteenuste kättesaadavusega;
Ühik: (%)

95,6% (2018) 98% 97% 96% 96% 97% 98% sarnasel tasemel "Tallinn 2035" arengustrateegias toodud mõõdiku sõnastust korrigeeritud. 
Rahulolu kättesaadavusega 2022. aastal on halvenenud seoses põgenike arvu 
tõusuga.

V13_TP1 TP.1:  Laste ja noorte tervise ning turvalise arengu tagamine

Lapseeas alanud käitumis- ja tundeeluhäirete 
avastamine 0-19 aastastel (arv);
Ühik: (in)

määratakse 2023 määratakse 2023 N/A

Laste ja noorte riskikäitumine;
Ühik: (indeks)

määratakse 2023 määratakse 2023 Kajastatakse legaalsete ja illegaalsete sõltuvusainete tarbimist, aga ka digisõltuvust 
jms tegureid. Töötatakse välja 2023.

Ülekaalulisus ja rasvumine õpilaste seas;
Ühik: (%)

11,3%  (2016) 6%
1.kl 22,9; 
4. kl. 29,8

N/A kasvab kasvab samal tasemel samal tasemel

Sihtasutuse Tallinna Koolitervishoid 
tervisekontrolliga hõlmatud õpilaste osakaal 
plaanilisele kontrollile suunatute hulgas;
Ühik: (%)

91,6% (2019) 95% 94% N/A 94% 94% 95% kasvab

Laste vaimse tervise abimeetmete laiendamine (vaimse tervise õde, 
vanemate tugiliin)
Ülekaaluliste laste  nõustamise ja rehabilitatsiooni teenuste 
edasiarendamine (grupitreeningud lastele ja vanematele, suvelaagrid 
reahbilitatsioonirühmadele)

Rahvusvahelises projektis Planet Youth osalemise jätkamine Uuel perioodil tulevad koolitused linnaosade meeskondadele õpilaste tervisliku 
käitumise kujundamiseks erinevate maade spetsialistide kaasamisel

V13_TP2
TP.2: Kõigile abivajajatele kättesaadavad parimal nüüdisaegsel 
tasemel tervishoiuteenused

Tallinnas esmatasandi arstiabi ja statsionaarse 
järelravi teenust saavate ravikindlustamata inimeste 
osakaal ravikindlustamata inimeste hulgas;
Ühik: (%)

2,2% (2019) 1,5% 0,8% 3% 2% 2% 2% väheneb Püsib arvestades sisserännet. Samas kavandatavad muudatused seadusandluses 
kõikidele kodanikele ravikindlustuse tagamiseks. 2021 aasta tase on tingitud COVID-
19 pandeemiast.

Tallinna haigla projekteerimine
Tallinna Vaimse Tervise Keskuse Mai tn 23 hoone renoveerimine
Koduõendusteenuse eakatele arendamine ja kättesaadavamaks 
muutmine

Teenusele lisandub patsiendi omastele hooldusoskuste õpetamine, suurendame 
tegevuskulud

SA Tallinna Lastehaigla ja Tallinna Kiirabi poolt lastele koduvisiitide 
teenuse edasiarendamine

Laiendasime sihtrühma vanust kuni 12-aastani; kavandatakse arstivisiitide tegemist 
kõikidel nädalapäevadel ja edasi kaasates külastatavate vanusrühma ka 
vanemaealised

V13_TP3 TP.3: Tervist toetav elu-, töö- ja õpikeskkond
Läbiviidud ja toetatud tervistedendavate ürituste 
arv; Ühik (a)

20 (2019) 40 14 10 25 28 30 33

Tervist edendavate lasteaedade, koolide ja töökohtade võrgustike 
tegevuse toetamine ja võimestamine



         
Valdkonna eesmärk/ Tegevusprogramm/ Tegevus

T2035 Mõõdik/Teenuse mõõdik/Tegevuse 
mõõdik/ Eelarve periood kokku

Baastase /viimane 
saavutustase (aasta)

Sihttase (2035) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Selgitused

Mõõdiku nimetus; ühik / eelarve summad kokku Väärtus Väärtus Mõõdiku tase Mõõdiku tase
Mõõdiku tase / 
Eelarve summa

Mõõdiku tase / 
Eelarve summa

Mõõdiku tase / 
Eelarve summa

Mõõdiku tase / 
Eelarve summa

tekst/ (%;a;in;vms)/ nr eur nr/ (a) nr/ (a) väärtus (a) väärtus (a) väärtus (a) väärtus (a) väärtus (a) väärtus (a)

Koolides uimastite tarbimise Islandi ennetusmudeli (Islandic 
Prevention Model ) rakendamine kooli-õpilaste-vanemate koostöös 

Paralleelselt Planet Youth programmiga

V13_TP4 TP.4: Tervislikum eluviis, tervislikud valikud
HIV esmashaigestumise juhtude arv;
Ühik: (in)

95 (2019) 30 73 väheneb väheneb väheneb väheneb väheneb

Kodu- ja vaba aja vigastuste juhtude arv Harju 
maakonnas; 
Ühik: (a)

60 889 (2021) väheneb 60 889 kasvab kasvab kasvab samal tasemel väheneb

Sõeluuringutes osalevate inimeste osakaal 
(naised/mehed) rinna-, emakakaela ja  
jämesoolekasvaja. 
Ühik: (%)

rinnavähk 54,9%; 
emakakaela vähk 52,8%;

jämesoolevähk 44,9%
(2022)

kasvab N/A RV 54,9%;
EKV 52,8%; 
JSV 44,9%

kasvab kasvab kasvab kasvab Hõlmatus sõeluuringutega kasvab seoses elanikkonna teadlikkuse kasvuga

Elanike riskikäitumine;
Ühik: (indeks)

määratakse 2023 määratakse 2023 Kajastatakse legaalsete ja illegaalsete sõltuvusainete tarbimist, aga ka digisõltuvust 
jms tegureid. Töötatakse välja 2023.

Ülekaaluliste / rasvunud elanike osakaal;
Ühik (%)

31,1% / 16% (2020) väheneb N/A väheneb N/A väheneb N/A väheneb TAI uuringut viiakse läbi iga kahe aasta tagant.

Narkomaania ja AIDS-i ennetustegevuse teenuste arendamine 
(kättesaadavus sihtrühmadele, uute teenuspakkujate kaasamine)
Vigastuste ennetamise alaste tegevuste toetamine ( analüüs, teavitus, 
koolitused ja praktilised õppused)
Elanikkonna informeerituse tõstmine sõeluuringutes osalemise 
vajalikkusest

VALDKOND XIV: JUHTIMINE JA TUGITEENUSED

EELARVE KOKKU 286 291 68 672 70 406 72 393 74 820

sh tegevuskulud 278 411 66 667 68 544 70 146 73 054

sh investeeringud 7 880 2 005 1 862 2 247 1 766
V14_TP1 TP.1: Inimesekeskne teenuste disain

Tallinlaste rahulolu linna e-teenustega;
Ühik: (indeks)

määratakse 2023 määratakse 2023 Metoodika töötatakse välja  "Digitaalne Tallinn" arengudokumendi raames 2023. 
aastal.

Ametite teenuste kaardistamine kliendile väärtusloome vaates 
Linna tipp- ja keskastmejuhtide kompetentside tõstmine teenuse 
arendamiseks ja disainimiseks
Kliendikesksete e-teenuste arendamine ja tutvustamine 
linnaelanikele
Arvutitöökoha baasteenuste osutamine (arvutitöökoht, sideteenused, 
serveri baastaristu teenused, infoturve, andmekaitse)

Infosüsteemide arendamise teenuste osutamine (sh infosüsteemid, 
geoinfosüsteemid, andmeanalüüs)

V14_TP2 TP.2: Andmepõhine juhtimine
Tallinlaste osakaal, kes on väga rahul avaandmete 
kättesaadavuse ja kasutatavusega; määratakse 2023 määratakse 2023 Metoodika töötatakse välja  "Digitaalne Tallinn" arengudokumendi raames

Linnaorganisatsiooni juhtide rahulolu 
juhtimisandmete kättesaadavuse ja kasutatavusega; määratakse 2023 määratakse 2023 Metoodika töötatakse välja  "Digitaalne Tallinn" arengudokumendi raames

Digipädevuse/-oskuste ulatus linnaorganisatsioonis; määratakse 2023 määratakse 2023 Metoodika töötatakse välja  "Digitaalne Tallinn" arengudokumendi raames

Tehniliste süsteemide nõrkustest, tarkvara 
kvaliteedist või tehniliste töötajate vigadest 
põhjustatud digitaalsete teenuste summaarne 
katkestuste aeg on <0,5% tööajast;

määratakse 2023 määratakse 2023 Metoodika töötatakse välja  "Digitaalne Tallinn" arengudokumendi raames

Linna juhtimise infosüsteemi (seire- ja tööplaan) väljatöötamine ja 
juurutamine ning linna digitaalse juhtimislaua (city dashboard ) 
arendamine

Tallinna 3D-digikaksiku arendamine
Avaandmete pakkumise tagamine ja kaasaegsena hoidmine
Digitaalse Tallinna arengudokumendi väljatöötamine
"Tallinn arvudes" statistikakogumiku kaasajastamine, sh 
digitaliseerimine

V14_TP3 TP.3: Strateegiline ja finantsplaneerimine

Krediidireitingu tase;
Ühik: (Fitch rating skaala AAA-D) AA- (2020) säilib vähemalt AA- AA- AA-

vähemalt samal 
tasemel

vähemalt samal 
tasemel

vähemalt samal 
tasemel

vähemalt samal 
tasemel

Linna netovõlakoormus;
Ühik: (%)

23,6% (2021) < 45% 23,6% 29,9% 38,6% 43,7% 43,3% 42,8%

Osakaal elanikest, kes on  teadlikud "Tallinn 2035" 
arengustrateegiast;
Ühik: (%)

elanikud, kes on kuulnud Tallinna 
arengustrateegiast

35% (2021) vähemalt 75% 35% 40% 45% 50% 55% 60%

elanikud, kes on küllaltki või väga hästi kursis 
selle sisuga;

25% (2021) vähemalt 40% 25% 27% 29% 31% 33% 35%

Elanike osakaal, kes on rahul võimalustega kaasa 
rääkida Tallinna puudutavate otsuste tegemisel;
Ühik: (%)

32% (2020) vähemalt 75% 49% kasvab kasvab kasvab kasvab kasvab Koondvalimis on arvestatud ka neid, kes ei oska öelda (43% 2020; 20% 2021), 
põhjusel, et ka nende vastanute teadlikkust tuleks tõsta.

Kaasava eelarve maht;
Ühik: (mln €)

0,8 (2020) vähemalt samal tasemel 1,0 vähemalt samal 
tasemel

vähemalt samal 
tasemel

vähemalt samal 
tasemel

vähemalt samal 
tasemel

vähemalt samal 
tasemel

Arengudokumentide koostamise nõustamisteenuse osutamine, sh 
arengustrateegia Tallinn 2035 elluviimiseks rakenduskavade ja 
seiresüsteemi väljatöötamine

ÜRO kestliku arengu eesmärkide integreerimine linna strateegilise 
planeerimise süsteemi (sh arengukavades, rakenduskavades, seires ja 
aruandluses kasutamiseks)

Arengudokumentide ja finantsplaanide (eelarvestrateegia, linna 
eelarve) kokkuviimine

Kontseptsioon on välja töötatud ja rakendatud
Uuringute läbiviimise korraldamine andmepõhise juhtimise 
toetamiseks ja seireks

Linna asutuste toime- ja kulumudelite ning rahastamispõhimõtete 
väljatöötamine
Keskkonnahoidlike riigihangete, sh jätkusuutlike hangete ja 
ringhangete tingimuste väljatöötamine ja rakendamine. Üleminek 
rohehangetele.
Linna nõuete halduse kaasajastamine - protsessi uuendamine
Rohepöörde programmi väljatöötamine, rakendamine ja seire

V14_TP4 TP.4: Selge kommunikatsioon
Linnaorganisatsioonis töötavate inimeste osakaal, 
kes on väga rahul info kätte saadavusega / 
liikumisega / selgusega / kiirusega - selgus ja leitavus 

määratakse 2023 määratakse 2023

Elanike osakaal, kelle arvates informeerib Tallinna 
linn (volikogu, linnavalitsus, linnaosad) elanikke hästi 
oma tegevustest;
Ühik: (%)

60% (2021) 75% 60% kasvab kasvab kasvab kasvab kasvab Koondvalimis on arvestatud ka neid, kes ei oska öelda (13% 2021), põhjusel, et ka 
nende vastanute teadlikkust tuleks tõsta. Võimalusel täpsustatakse mõõdikut info 
selguse, leitavuse ja sisu kvaliteedi osas.

Rohepöördealase teadikkuse tõstmiseks teavitus- ja koolitustegevuste 
läbiviimine
Euroopa rohelise pealinna kommunikatsiooniplaani elluviimine
Keskse kommunikatsiooniteenuse osutamine, sh juhtide toetamine 
kommunikatsioonis, kommunikatsioonipädevuse arendamine, linna 
visuaalse identiteedi juhtimine
Linnameedia kanalite juhtimine
Linna brändi juhtimine
Kriisikommunikatsiooni korralduse arendamine

V14_TP5 TP.5: Kvaliteetne juhtimine ja kompetentsed töötajad
Tallinna kui tööandja positsioon avaliku sektori 
tööandjate maine uuringus;
Ühik: (koht)

10 (2022) TOP 3 N/A 10 10 10 10 < 10

Tööandja soovitusindeks (e-NPS); 
Ühik: (palli)

määratakse 2023 määratakse 2023 N/A

Elanike osakaal, kes on rahul linnajuhtimisega;
Ühik: (%)

määratakse 2023 määratakse 2023 N/A

Valitsemise tase minuomavalitsus.ee andmetel;
Ühik: (skaala 1-9)

6 (2020) määratakse 2023 6 vähemalt samal 
tasemel

vähemalt samal 
tasemel

vähemalt samal 
tasemel

vähemalt samal 
tasemel

7

Linna personali arengussuunade koostamine ja rakendamine
Innustava töökeskkonna loomine sh linnaorganisatsiooni rahulolu- ja 
pühendumusalase uuringu esmakordne läbiviimine, väärtuste 
juurutamine linnaorganisatsioonis

Linnaorganisatsiooni tasusüsteemi loomine ja kehtestamine
Personaliandmete kvaliteedi parendamine
Juhtiomisoskute arendamise kava väljatöötamine ja rakendamine
Linna kui tööandja maine kasvatamine ja tööandja brändi arendamine

Linna asutustele ja linna osalusega eraõiguslikele juriidilistele isikutele 
personaliteenuste osutamine

Linna keskse personaliarvestusega kaetud juriidiliste 
isikute arv; 
Ühik: (tk);

9 (2021) Kõik linna 
juriidilised isikud

9 määratakse 2023 määratakse 2023 määratakse 2023 määratakse 2023 määratakse 2023

Tsentraliseeritud kvaliteetsete personalipartnerluse teenuste 
pakkumine

Ametiasutuste arv, kellele osutatakse 
personalipartnerluse teenust 
Ühik: (tk);

5 (2021) Kõik linna ametiasutused 
(20)

5 5 8 10 15 17

V14_TP6 TP.6: Regionaalne ja rahvusvaheline koostöö
Linnatöötajate osakaal, kes on rahul välisrahastuse 
kaasamisega;
Ühik: (%)

määratakse 2023 määratakse 2023 Mõõdik SDG-de protsessist

Välisprojektide raames kaasatud välisrahastuse maht 
Ühik: (mln €)

määratakse 2023 määratakse 2023 Mõõdik SDG-de protsessist

Koostööprojektide arv teiste Eesti omavalitsustega;
Ühik: (tk)

määratakse 2023 määratakse 2023 Mõõdik SDG-de protsessist

Rahvusvaheliste võrgustike/organisatsioonide arv, 
kus Tallinn osaleb;
Ühik: (tk)

määratakse 2023 määratakse 2023 Mõõdik SDG-de protsessist

Rahvusvahelise suhtluse protokolliline korraldamine
Rahvusvahelistes organisatsioonides ja EL-i suunalises tegevuses 
osalemise põhimõtete väljatöötamine ja linnale oluliste 
organisatsioonidega koostöö arendamine

Koostöö arendamine Harjumaa kohalike omavalitsustega ja Harjumaa 
omavalitsuste liiduga
Koostöö arendamine Läänemere piirkonna linnade, eelkõige Helsingi, 
Riia ja Peterburi, Euroopa Liidu pealinnade ja metropolide ning teiste 
partnerlinnadega 
Linnale oluliste valdkonnaüleste ja teadmusmahukate uute projektide 
ettevalmistamine ja koordineerimine (nt rahastuse leidmine, taotluste 
koostamine ja projekti konsortsiumite loomine)

Keskselt juhitavate välisprojektide arv;
Ühik: (arv)

14 (2022) 14 14 14 14 14 12 10

Välisprojektide arv kokku;
Ühik: (arv)

129 (2022) 100 129 129 120 115 110 105

Linna ametiasutuste välisprojektidealane nõustamine

Valdkonnaüleste väliskoostöö projektide juhtimine, sh 
valdkondadeülesed ja targa linna projektid



         
Valdkonna eesmärk/ Tegevusprogramm/ Tegevus

T2035 Mõõdik/Teenuse mõõdik/Tegevuse 
mõõdik/ Eelarve periood kokku

Baastase /viimane 
saavutustase (aasta)

Sihttase (2035) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Selgitused

Mõõdiku nimetus; ühik / eelarve summad kokku Väärtus Väärtus Mõõdiku tase Mõõdiku tase
Mõõdiku tase / 
Eelarve summa

Mõõdiku tase / 
Eelarve summa

Mõõdiku tase / 
Eelarve summa

Mõõdiku tase / 
Eelarve summa

tekst/ (%;a;in;vms)/ nr eur nr/ (a) nr/ (a) väärtus (a) väärtus (a) väärtus (a) väärtus (a) väärtus (a) väärtus (a)

Rohepealinna tegevuste ettevalmistamine ja elluviimine

V14_TP7
TP.7: Perekonnaseisu- ja rahvastikuteenused, sh uusisserändajate 
kohanemist toetavad teenused

"Tallinn 2035" arengustrateegiaga TP sõnastust muudetud ja lisatud uus teema 
uussisserändajate kohta

Tallinna Perekonnaseisuameti poolt E-teenustega 
osutatavate toimingute osakaal kõigist toimingutest 
(nii perekonnaseisu kui rahavstikuteenustes);
Ühik: (%)

38% (2021) 50% 38% 38% 39% 40% 41% 42%

Tallinlaste teadlikkus perekonnaseisu- ja 
rahvastikuteenustest;

määratakse 2023 määratakse 2023

Tallinlasena registeeritud sündide osakaal kogu 
Eestis sündinud laste arvust;
Ühik: (%)

33% (2021) 33% sarnasel tasemel sarnasel tasemel sarnasel tasemel sarnasel tasemel sarnasel tasemel sarnasel tasemel

Uusisserändajate osakaal, kes on teadlikud UKTO-sse 
pöördumise võimalustest;
Ühik: (%)

määratakse 2023 määratakse 2023 UKTO - Uussisserändajate kohanemise toetamise osakond

Rahvastikuteenuste tsentraliseerimine, protsesside efektiivsemaks 
muutmine ja tööpõhimõtete ühtlustamine 
Perekonnaseisu- ja rahvastikuteenuste osutamine terviklikult ja 
professionaalselt, kättesaadavuse tagamine eesti, vene ja inglise 
keeles 

Laste sünni ja perekondade loomise soodustavate tegevuste 
elluviimine (pidulik sünnitoetuse kätteandmise sündmus, 
sünnitoetuste maksmine, pidulikud abielu kombetalitused) 

Euroopa Perekonnaseisuametnike kongressi läbi viimine Tallinnas
Uussisserändajatele Tallinnas pakutavate olemasolevate teenuste ja 
toetuste tsentraliseerimine ja uute teenuste väljatöötamine
Uusisserändajatele mitmekeelse rakenduse loomine (vajaliku info 
jagamiseks)

Rahvusrühmade  ühtsete koostöövõrgustike loomine
V14_TP8 TP.8: Tallinna ajaloo arhiveerimine, uurimine ja tutvustamine

Mõõdik töötatakse välja 2023

Linnaorganisatsiooni nõustamine arhiivinduse ja dokumendihalduse 
alal
Linnaasutustes säilitamist vajavate dokumentide kogumine ja 
säilitamine
Digitaalarhiivinduse arendamine kooskõlas riiklike ja rahvusvaheliste 
suundadega
Linna ajaloo teadusliku uurimise korraldamine
Linna ajaloo tutvustamine

(allkirjastatud digitaalselt)


