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MTÜ Linnalabor 2013. aasta tegevusaruanne

Möödunud aasta oli meie jaoks tegevusterohke. Viisime 2012. aastal alguse saanud projektid
edukalt lõpuni ning mitmed neist muutusid iseseisvateks tegevusvalkondadeks (Linnaretked
ja Ohutu koolitee). Lisaks projektitegevustele osalesid Linnalabori liikmed 2013. aasta
jooksul ruumivaldkonna katusorganisatsioone ja erialaliite igakuiselt koondavas klubis
nimega Arhitektuurikoda. Panustasime ruumilisse arengusse ja kogukonnaarengut
reguleerivate seaduste uuendamisse või selliste seaduseelnõude algatamisse,
propageerisime võrdseid liikuvusvõimalusi ningarendasime elanike kaasamise võimalusi.
Allpool on ülevaade meie peamistest projektidest:
Ruumiidee
Eesti Koostöö Kogu kutsus Linnalaborit 2013. aasta sügisel kaasa mõtlema koostatavale
riigipidamise kavale või teisisõnu riigireformile. Riigipidamise kava põhiküsimus on, millist
riiki me tahame ja endale lubada saame. Nõnda, et riik oleks selline, kus inimestel on hea
elada ja elu toetav masinavärk on õhem ning selgem. Linnalabori ülesanne oli tegeleda
ruumi ja kogukonna teemadega, küsides, kuidas me elada saame ja tahame, ning kuidas
aitaks kogukondlik tegutsemine?
Töö tulemusel valmis 2014. aasta kevadel 179 soovitust koondav maailmavaateline raport,
mis sai üheks aluseks Koostöö Kogu poolt välja töötavatele kohaliku omavalitsuse
korralduse jt seadustesse puutuvatele poliitikasoovitustele.
Projekti tuumik olid Regina Viljasaar, Kadri Koppel, Teele Pehk Linnalaborist ja Kristi
Grišakov ja Ulla Männi konsultatsioonibüroost Väike Vasak Käsi OÜ. Kaasa aitasid Andra
Aaloe, Laura Uibopuu, Kaur Sarv, Keiti Kljavin jt laborandid ning konsultandid.
Ülevaade projekti käigust ja tulemused on koondatud lehele ruumiidee.tumblr.com.

Linnaidee
Tallinna asumiseltside koostööalgatus Linnaidee oli Linnalabori aegade suurim projekt.
Partnerluses 11 asumiseltsi ja OÜ Community Toolsiga defineerisime 10 kuu jooksul
arvukate töötubade kaudu asumiseltside olemuse, tegime kohalikel valimistel seltside
"valimiskampaaniat" ning koostasime koos linnavalitsuse inimestega koostöö hea tava. Selle
koostööleppe formaliseerimisega läheb aga kauem aega kui oli Vabaühenduste Fondi
suurprojekti eelarve ja ajaraam.
Preemiana suurepärase töö eest käisime algatust vedanud meeskonnaga Reykjavikis islandi
aktivistide ja poliitikutega kohtumas.

Saue linnakeskuse projekt
2013. aastal jätkus Linnalabori koostöö Saue linnavalitsusega. Kui 2012. aastal tegelesime
keskusala visiooni ühisloome protsessi disainiga, siis 2013. aastal asusime kavandatud
etappe ellu viima. See tähendab, et tõime erinevates töötubades kokku keskusala
maaolanikud, linna noored, volikogu liikmed ja aktiivsed kodanikud, et julgelt unistada
tuleviku linnast ning arutama erinevate keskuse arendamisega seotud probleemküsimuste
üle. Töö tulemusena valmis 2014. aasta kevadeks ka 11. juunil Saue linna volikogus vastu
võetud keskusala visiooni dokument, mis esitab 20 põhimõttelist teesi ja visiooni kaart selle
kohta, milline peaks olema tulevase arenduse korruselisus, avalik ruum, üldine stiil,
parkimise‐ ja juurdepääsukorraldus ning funktsioonid. Tegemist on Eestis ruumilise
planeerimise maastikul pretsedentitu projektiga, kus omavalitsus on kaasanud kohaliku
kogukonda linna arengu planeerimisse ja kasutanud sealjuures ekspertide abi. Protsessi
tulemusena arutab Saue kohalik kogukond võimaliku MTÜ või SA loomist, mis keskusala
arendamise protsessi edasi koordineeriks.

Rapla KEK‐i töötuba
2013. aasta Tallinna arhitektuuribiennaali (TAB) raames korraldasid Linnalabor ja Eesti
Arhitektuurikeskus Rapla KEK‐i kontorihoone näitel maa‐asulate endiste keskusehoonete
taaskasutamise töötoa. Töötuba juhtisid linnauuringute eksperdid kollektiivist Failed
Architecture. Töötuba korraldati koostöös TAB‐i kuraatoritega arhitektuuribüroost b210.
Kas lammutame või renoveerime? Kuulutame mälestiseks ja muudame muuseumiks? Kas
mälestis saab olla sisult kaasaegne? Teeme Octast ettevõtluse, maaelu või tervisekeskuse?
Neile küsimustele otsiti vastuseid Raplas toimunud töötoas.
Viis päeva kestnud töötoa tulemusi esitleti 24. septembril Rapla elanikele ning 27.
septembril tutvustati töötoas tehtut ja ettepanekuid Tallinnas, Arhitektuurimuuseumis.

Failed Architecture kodulehel ilmus pikem kokkuvõte Rapla töötoast ja töötoas oselenud
tudengi Ingel Vaikla fotoessee Okta Centrumi hoonest. Ühe põneva näitena salvestas Eesti
Kunstiakadeemia urbanistika magistrant Jaak Sova töötoa jooksul Okta Centrumi
helijälje, mida on võimalik kuulata siit: https://soundcloud.com/failedarchitecture/a‐
journey‐in‐sound‐through.
Põhjalikult kajastas töötuba kohalik ajaleht Raplamaa Sõnumid. Kokkuvõtted töötoas
tehtust on koondatud http://linnalabor.wix.com/raplakek kodulehele.

Ohutu koolitee ja liikuvuskavad
2012. aastal koostöös Kodanikühiskonna Sihtkapitali ja Maanteeametiga alustatud koolide
liikuvuskavade koostamine jõudis 2013. aasta maikuus lõpule. Projekti käigus kaardistasime
8 Tallinna ja Harjumaa koolis õpilaste kooliteed ja linnaruumi kasutuse.
Koostööst Maanteeametiga kasvasid välja jätkutegevused (Liikuvusnädal 2013 mais ning
sügisel Pärnu, Võrumaa ja Jõgevamaa koolide kaardistamised). Kokku kaardistast
Linnalabor 2013. aasta jooksul üle 3000 õpilase koolitee ning koostas üle kümne
liikuvuskava ohutuma ja inimsõbraliku linnaruumi loomiseks.
Linnalabor tutvustas 2013. aasta jooksul Eesti koolide liikuvuskavade kogemust
rahvusvaheliselt Euroopa teaduskoostöö võrgustikus COST. Antud võrgustiku baasil on
plaanis jätkata Eesti liikuvuskavade arendamist.

Urbanistide väljaanne U
Urbanistide väljaannet U on ilmunud alates 2010. aastast kokku 16 numbrit. Algselt vaid
valdkonna uudiskirja rolli kandnud digiväljaanne on kasvanud ainukeseks vaid
linnateemadega tegelevaks väljaandeks Eestis. Veebikirjas kaasas olevast manusest on
jõutud kakskeelse nii tava‐ kui tahvelarvutitest loetava veebi loomiseni aadressil
www.urban.ee. 2013. aastal jätkasime läbivalt kakskeelsete numbrite väljaandmist, neid
ilmus kokku kolm:
U nr 13 (Berliini eri) ‐ Belriinist,kus juttu tuli teemadel nagu ajutised kasutused,
osalusplaneerimine ning linnaaktivism. Vastuhakkamine süsteemi sees ja süsteemist väljas.
U nr 14 (Perifreeriad) ‐ Eesti väikelinnad, maailmalinnade disskussioon, küsimus, kus on
perifreeria– on see geopoliitiline paratamatus või hoopis meeleseisund?
U nr 15 (Linnaidee eri)‐ kaastoimetus Linnaidee algatuse vedajatega
Kuna Eesti urbanistika eriala tulevik peitubki rahvusvaheliste kontaktide leidmises ja
tugevdamises, on U on selleks endiselt suurepärane platvorm. 2013. aastal koos uue veebiga
mitmekordistusid nii U rahvusvahelised kontaktid kui ka väljaande maht, seetõttu ei ole
enam ilmumine sama sage, kui eelnevatel aastatel.
Lisaks algatas U 2013. aastal koos teiste omaalgatuslike kuultuurimeediatega mitte‐
formaalse omaalgatuslike kultuurimeediate võrgustiku (OAKM), kus ühiselt panustastakse
kultuurileht Müürilehele eestveetavasse kultuuriportaali Wader (wadermedia.com).

Linnaretked
2013. märgib aastat, kui linnaretkede teenus hoo sisse sai. Kokku korraldasime avalikkusele
suunatud retki rohkem kui 20. korral. Sihtpunktideks olid endised industriaalalad (koostöö
Telliskivi loomelinnakuga), väikelinnad (koostöö Paldiski Ettevõtjate liidu, linna jt
institutsioonidega), militaararhitektuur (koostöö endise sõjatehase Arsenal arendajatega ja
Eesti Kunstiakadeemia urbanistika osakonnaga Urbanistika ja Linnamaastike päevadel),
Tallinna nõukogude aegne ruum ja arhitektuur (koostöö Tallinna arhitektuuribiennaaliga)
ja Lasnamägi. Eratellimusi tuli mitmelt rahvusvaheliselt partnerilt (CAUE, Pixelache), kui ka
kohalikult tegijalt (Arhitektuurikeskus, HEAK jne).
Valmisid postkaart‐flaierid ja teenuse vahendajale Keiti Kljavinile tuli appi linnalaborant
Maria Derlõš.
Linnaretkede veeb: http://www.linnalabor.ee/linnaretked

Tartu‐Bukaresti noortevahetus
Programmist Euroopa Noored toetust saanud Tartu‐Bukaresti noortevahetus toimus 9.‐17.
augustil Tartus. Üritusel osales 18 linnaruumiga seotud tudengit ja praktikut, lisaks
Linnalabori vabatahtlikud. Ürituse keskne teema oli aktiivne kodanik linnas ‐ innustasime
ennast ja julgustasime teisi inimesi väljendama seisukohti oma elukeskkonna teemal ning
algatuste kaudu arendama linnaruumi. Nende päevade jooksul:
1) tutvusime erinevate linnaga seotud nähtustega Tartu linna näitel linnaretkede,
arutelude, kohtumiste ning kogemuste vahetamise kaudu;
2) korraldasime 14. augustil Genialistide klubis linnaaktivismi teemalise seminari;
3) viisime 12.augustil kaubamaja kõrval läbi interaktiivseid linnateemalisi mänge
noortekeskuste ühisprojektis „Suvetelk“ osalevatele noortele;
4) ehitasime Lille Maja hoovis multifunktsionaalset linnamööblit, mida kasutati
Tartus toimuvatel festivalidel ja hiljem viidi Anne Noortekeskuse õuealale;
5) korraldasime põnevaid väljasõite ja meeskonda siduvaid tegevusi, nt kultuuride
segunemise õhtu Praali metsamajas.
2014. aasta kevadel toimub vastukülaskäik Bukaresti, Rumeeniasse.

Linnakeskkonna ring Tartu loodusmajas
2013. aasta sügisel alustasime Tartus kooliõpilastele suunatud linnaringiga.
Linnakeskkonna ringi eesmärk on aidata noortel avastada ja kogeda linna mitmekesisust,
tutvustada linnalist (säästlikku) eluviisi, soodustada kodanikujulguse ja ‐algatuse tekkimist
noorte hulgas ning laiendada noorte silmaringi linnaplaneerimise valdkonnas üldiselt.
Linnalabori eestvedamisel kohtusid linna‐ keskkonnast huvitatud koolinoored neljapäeviti
Tartu Loodusmajas või linna peal. Üheskoos avastati ja uuriti linna ning arutleti selle üle,
kuidas ise kaasa rääkida ja osaleda linnaruumi mõnusamaks muutmisel. Ringis räägiti
linnaruumi tajumisest, mentaalsete kaarte joonistamisest, käidi tänavakunstituuril ning
räägiti tänavakunstist põhjalikumalt, tehti esimest tutvust Tartu linnaosadega ning
valmistati piparkoogitaignast Tartu maamärke.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2013

31.12.2012

Lisa nr

17 195

6 543

2

2 265

24 832

3,4

19 460

31 375

19 460

31 375

7 165

15 825

5

10 934

2 781

4,6

0

10 739

18 099

29 345

18 099

29 345

2 030

3 589

-669

-1 559

1 361

2 030

19 460

31 375

Varad
Käibevara
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevara
Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused
Laenukohustused
Võlad ja ettemaksed
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused
Kokku lühiajalised kohustused
Kokku kohustused
Netovara
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2013

2012

Lisa nr

118 572

87 349

7

10 116

0

14

24 074

128 702

111 423

-118 572

-109 996

-10 574

-2 986

-225

0

-129 371

-112 982

Põhitegevuse tulem

-669

-1 559

Aruandeaasta tulem

-669

-1 559

Tulud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Muud tulud
Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Mitmesugused tegevuskulud
Muud kulud
Kokku kulud
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2013

2012

Lisa nr

-669

-1 559

Põhivara kulum ja väärtuse langus

0

45

Kokku korrigeerimised

0

45

22 568

0

3,4

8 152

0

4,6

-10 739

50 847

0

-64 249

19 312

-14 916

7 000

0

-15 660

0

-8 660

0

10 652

-14 916

6 543

21 459

Raha ja raha ekvivalentide muutus

10 652

-14 916

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

17 195

6 543

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest
Muud rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood finantseerimistegevusest
Saadud laenud
Saadud laenude tagasimaksed
Kokku rahavood finantseerimistegevusest
Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

5

2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2011
Aruandeaasta tulem
31.12.2012
Aruandeaasta tulem
31.12.2013

3 589

3 589

-1 559

-1 559

2 030

2 030

-669

-669

1 361

1 361
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Linnalabor MTÜ 2013. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.
Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna
juhendid.
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates
arvestuspõhimõtetes.
Tulude ja kulude aruanne on koostatud lähtuvalt Raamatupidamise Toimkonna juhendist 14.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Raha
Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid. Rahavoogude aruandes kajastatakse
rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil.
Avatud on 7 pangakontot, neist 6 erinevate projektide tarbeks ja 1 pangakonto üldkontona.
Nõuded ja ettemaksed
Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu
kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).
Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus
laekuvate summade hetke väärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et
nende väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas.
Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.
Finantskohustused
Finantskohustused võetakse arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantskohustuse eest makstud õiglane
väärtus. Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.
Annetused ja toetused
Tasude arvestuse ühingu liikmetelt ja saadud annetuste ja toetuste arvestusel lähtutakse RTJ 14.
Tulud
Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga
seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.
Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum
kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.
Seotud osapooled
Linnalabor MTÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:
a. juhatuse liikmeid, nendega seotud ettevõtteid
b. eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

Arvelduskontod

31.12.2013

31.12.2012

16 907

6 543

288

0

17 195

6 543

Sularaha kassas
Kokku raha

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2013

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded
Ettemaksed
Tulevaste perioodide kulud
Kokku nõuded ja ettemaksed

1 - 5 aasta jooksul
187

0

0

2 078

2 078

0

0

2 078

2 078

0

0

2 265

2 265

0

0

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Ettemaksed
Tulevaste perioodide kulud
Kokku nõuded ja ettemaksed

üle 5 aasta

187

31.12.2012

Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded

Lisa nr

1 - 5 aasta jooksul

4

Lisa nr

üle 5 aasta

152

152

0

0

24 680

24 680

0

0

24 680

24 680

0

0

24 832

24 832

0

0

4

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2013
Ettemaks

31.12.2012

Maksuvõlg

Ettemaks

Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks

0

979

0

455

Sotsiaalmaks

0

1 577

0

896

Kohustuslik kogumispension

0

81

0

40

Töötuskindlustusmaksed

0

151

0

114

Ettemaksukonto jääk

187

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

187

152
2 788

152

1 505
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Lisa 5 Laenukohustused
(eurodes)

31.12.2013

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu
jooksul

1 - 5 aasta
jooksul

Intressimäär

Alusvaluuta

üle 5 aasta

Lühiajalised laenud
Seotud osapooltelt

7 165

7 165

Lühiajalised laenud kokku

7 165

7 165

Laenukohustused kokku

7 165

7 165

31.12.2012

0%

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu
jooksul

1 - 5 aasta
jooksul

Intressimäär

EUR

Alusvaluuta

üle 5 aasta

Lühiajalised laenud
Seotud osapooltelt

15 825

15 825

Lühiajalised laenud kokku

15 825

15 825

Laenukohustused kokku

15 825

15 825

0%

EUR

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2013

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

1 - 5 aasta jooksul

Lisa nr

üle 5 aasta

Võlad tarnijatele

4 380

4 380

0

0

Võlad töövõtjatele

1 426

1 426

0

0

Maksuvõlad

2 788

2 788

0

0

Muud võlad

2 340

2 340

0

0

2 340

2 340

0

0

10 934

10 934

0

0

Muud viitvõlad
Kokku võlad ja
ettemaksed

31.12.2012

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

1 - 5 aasta jooksul

4

Lisa nr

üle 5 aasta

0

0

0

Võlad töövõtjatele

1 276

1 276

0

0

Maksuvõlad

1 505

1 505

0

0

Kokku võlad ja
ettemaksed

2 781

2 781

0

0

4

18

MTÜ Linnalabor

2013. a. majandusaasta aruanne

Lisa 7 Annetused ja toetused
(eurodes)

2013

2012

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

118 572

87 349

Kokku annetused ja toetused

118 572

87 349

118 572

87 349

5 381

0

2013

2012

Rahaline annetus

118 572

87 349

Kokku annetused ja toetused

118 572

87 349

2013

2012

27 117

34 247

9 238

11 301

Kokku tööjõukulud

36 355

45 548

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsese kuluna

36 355

45 548

3

4

31.12.2013

31.12.2012

14

14

sh eraldis riigieelarvest
Muud projektide tulud

Rahalised ja mitterahalised annetused

Lisa 8 Tööjõukulud
(eurodes)

Palgakulu
Sotsiaalmaksud

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 9 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Füüsilisest isikust liikmete arv
Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
31.12.2013
Nõuded
Asutajad ja liikmed

2013

Asutajad ja liikmed

2012

Asutajad ja liikmed

Kohustused
0

Saadud laenud

31.12.2012

7 165

Nõuded

Kohustused
0

15 825

Saadud laenude
tagasimaksed
7 000

Saadud laenud

15 660

Saadud laenude
tagasimaksed
16 533

708
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.08.2014
MTÜ Linnalabor (registrikood: 80242177) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt
kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

KAUR SARV

Juhatuse liige

14.09.2014

KADRI KOPPEL

Juhatuse liige

16.09.2014

KEITI KLJAVIN

Juhatuse liige

21.09.2014

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Teadus- ja arendustegevus sotsiaal- ja
humanitaarteaduste vallas

72201

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Mobiiltelefon

+372 58100478

E-posti aadress

juhatus@linnalabor.ee

Veebilehe aadress

www.linnalabor.ee

