
 Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a korralduse nr 519 
„„Elukeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna 

„Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng“ meetme „Linnaliste 
piirkondade arendamine“ linnaliste omavalitsusüksuste 

investeeringute kava“ 
lisa 

[RT III, 03.07.2012, 11 – jõust. 28.06.2012] 
 

Linnaliste omavalitsusüksuste investeeringute kava eelistusnimekiri 

 

Tallinna linn  

Taotleja Projekti nimetus 
Maksimaalne 
toetussumma 

(eurodes) 

Minimaalne 
oma-

finantseeringu 
määr (%) 

Projekti 
rakendamise 

eeldatav 
alustamise 

tähtaeg 

Projekti 
rakendamise 

eeldatav 
lõpetamise 

tähtaeg 

Tallinna linn   Ühistranspordi 
prioriteedisüsteemi 
laiendamine*  1 576 943,23  15,00 2011 I kv 2014 IV kv 

Tallinna linn  Lastele perelähedane 
elukeskkond**  2 395 728,15  15,00 2009 IV kv 2013 III kv 

Tallinna linn Sotsiaalmajutusük-
suste ehitamine***  2 417 458,11 15,00 2010 I kv 2012 III kv 

Tallinna linn Tallinna avamine 
merele – 
Kultuurikatla ja 
Linnahalli ümbruse 
planeering ja I etapi 
väljaehitamine**** 1 157 120,40 15,00 2009 IV kv 2012 I kv 

Tallinna linn Pirita Spordikeskuse 
multifunktsionaalne 
arendamine***** 814 873,52 15,00 2010 III kv 2011 IV kv 

Tallinna linn Linnaruum 
Kultuurikatlas******  601 745,94 31,28 2010 III kv 2013 IV kv 

 
* Projekti rahastatakse tingimusel, et teistele vedajatele (sh üle linna piiri ja eravedajatele) tagatakse 
süsteemile ligipääs. 
** Projekti rahastatakse järgmistel tingimustel: 
      1) innovatiivsuse ja kvaliteedi tagamiseks korraldatakse kõiki krunte hõlmav avatud 
hankemenetlusega riigihanke ideekonkurss – osavõtjate arvu piiramata ja eesmärgiga sõlmida 
ideekonkursi võitjaga tema pakutud ideekavandi alusel teenuste hankeleping –, mille käigus töötatakse 
välja universaalse lahendusega elamisühik, mida saab sobitada väheste muudatustega kõigile kruntidele; 
     2) ehitushange korraldatakse eraldi. 
*** Projekti rahastatakse tingimusel, et innovatiivse arhitektuurse lahenduse saamiseks viiakse läbi 
avatud hankemenetlusega riigihanke ideekonkurss eesmärgiga sõlmida ideekonkursi võitjaga tema 
pakutud ideekavandi alusel teenuste hankeleping. 
**** Projekti rahastatakse tingimusel, et koos taotlusega esitatakse kaasamise ja koostöö kava 
detailplaneeringu koostamiseks. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/303072012011
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***** Projekti rahastatakse tingimusel, et projekti tegevuste „Tervisespordihoone projekteerimine“, 
„Tervisespordihoone ehitamine“ ja „Inventari ja seadmete soetamine ning hoone sisustamine“ raames 
toetatakse üksnes nende ruumidega seotud kulusid, mis on otseselt vajalikud tervisesportlaste 
teenindamiseks ning neile paremate harrastustingimuste loomiseks  – spordivarustuse hoolduseks ja 
laenutuseks vajalikud ruumid, riietus-, pesu- ja tualettruumid, garaaž seadmete ja tehnika hoiustamiseks, 
tervisesportlaste teenindamiseks vajalikud tehnilised ja abiruumid jm otseselt tervisesportlastele 
suunatud kasutusotstarbega ruumid. 
****** Projekti rahastatakse tingimusel, et projekti abikõlblikkuse perioodi lõpuks ehitab taotleja välja 
hooneploki B projektialaga piirnevad ruumid kavandatud funktsioonides ning korrastab ülejäänud 
projektialaga piirnevad ruumid selliselt, et projektiala oleks võimalik avaliku linnaruumina kasutusse 
võtta. 

Tallinna tagamaa  

Taotleja Projekti nimetus 
Maksimaalne 
toetussumma 

(eurodes) 

Minimaalne oma-
finantseeringu 

määr (%) 

Projekti 
rakendamise 

eeldatav 
alustamise 

tähtaeg 

Projekti 
rakendamise 

eeldatav 
lõpetamise 

tähtaeg 

Maardu linn   Harjumaa 
kergliiklusteede 
võrgustiku 
rajamine*  10 898 287,81  15,00 2010 II kv 2015 I kv 

Harku vald Vääna-Jõesuu 
kergliiklustee 
ehitamine koos 
valgustusega** 155 481,00 15,00 2012 III kv 2014 IV kv 

Jõelähtme vald Loo–Lagedi 
kergliiklustee 
ehitamine 
(Jõelähtme ja Rae 
valla ühisprojekt) 606 841,28 21,30 2012 I kv 2015 I kv 

Saku vald Saku ja Saue valla 
kergliiklusteede 
võrgustiku 
ühendamine 
Tallinnaga 
Tänassilma–Laagri 
piirkonnas*** 210 718,00 15,00 2012 II kv 2012 IV kv 

 
* Projekti rahastatakse tingimusel, et projektijuht ning omanikujärelevalve teostaja leitakse avaliku 
konkursi teel, kusjuures üheks konkursi tingimuseks on varasem kogemus sarnaste projektide 
teostamisel. 
** Projekti rahastatakse tingimusel, et enne projekti taotluse rahuldamise otsuse tegemist on käivitunud 
järgmised kergliiklusteede lõikude ehituse projektid: a) kergtee lõpp Murastes – Kloogaranna mnt / 
Suurupi tee, b) Kloogaranna mnt / Suurupi tee – Kloogaranna mnt / Metsavahi tee. 
*** Projekti rahastatakse tingimusel, et enne projekti taotluse rahuldamise otsuse tegemist on 
käivitunud Pärnu mnt tunneli ehituse projekt, mis võimaldab ühendust Laagri asula kergliiklusteedeni 
ning ligipääsu sealsele infrastruktuurile, ning tagatakse rajatava kergliiklustee ühenduvus Tallinna 
linnas kulgeva kergliiklusteede võrgustikuga. 
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Tartu linn  

Taotleja Projekti nimetus 
Maksimaalne 
toetussumma 

(eurodes) 

Minimaalne oma-
finantseeringu 

määr (%) 

Projekti 
rakendamise 

eeldatav 
alustamise 

tähtaeg 

Projekti 
rakendamise 

eeldatav 
lõpetamise 

tähtaeg 

Tartu linn   Emajõe 
kaldakindlustuste 
rekonstrueerimine ja 
jõeäärsete teede 
korrastamine*  1 455 456     21,43 2009 IV kv 2013 IV kv 

Tartu linn  Ihaste-suunalise 
kergliiklustee 
ehitamine**  671 818,16  15,00 2009 IV kv 2010 III kv 

Tartu linn  Võru-suunalise 
kergliiklustee 
ehitamine**  767 455,55 15,00 2009 II kv 2010 III kv 

Tartu linn  Küüni tänava 
ehitamine jalakäijate 
promenaadiks  874 123,23  15,00 2009 III kv 2010 IV kv 

Tartu linn  Uue 120-kohalise 
lasteaia rajamine 
Kummeli 
tänavale***  1 973 898,43 15,01 2009 I kv 2010 II kv 

Tartu linn Tartu Tamme 
spordikompleksi 
lõplik 
väljaarendamine 1 971 901,41 15,00 2009 IV kv 2011 II kv 

Tartu linn Tartu Lubja 7 
sotsiaalmaja 
rekonstrueerimine 711 325,11 15,00 2009 IV kv 2010 IV kv 

Tartu linn Tartu linna 
ühistransporti 
toetavate süsteemide 
kaasajastamine**** 1 370 101,17 15,00 2010 III kv 2012 I kv 

Tartu linn Tartu lasteaedade 
laiendamine 487 762,75 29,00 2012 II kv 2014 I kv 

 
* Projekti rahastatakse tingimusel, et uuendatavad ehitusprojektid läbivad arhitektuurse ekspertiisi. 
** Projekti rahastatakse tingimusel, et koos taotlusega esitatakse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele 
linnasiseste kergliiklusteede võrgustiku arengukava. 
*** Projekti rahastatakse tingimusel, et ehitusprojektile tehakse arhitektuurne ekspertiis. 
**** Projekti rahastatakse tingimusel, et projekti tulemusel loodava infosüsteemi arendamisel luuakse 
võimalus ka Tartut läbivate maakonnaliinide hilisemaks infosüsteemiga ühildamiseks. 
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Narva linn  

Taotleja  Projekti nimetus  
Maksimaalne 
toetussumma 
(eurodes)  

Minimaalne 
omafinantseeringu 
määr (%)  

Projekti 
rakendamise 
eeldatav 
alustamise 
tähtaeg 

Projekti 
rakendamise 
eeldatav 
lõpetamise 
tähtaeg 

Narva linn  Lasteaia aadressil 
Mõisa 1A, Narva, 
rekonstrueerimine*  1 714 765,51   15,00 2010 IV kv 2012 III kv 

Narva linn   Joaoru puhkeala 
arendamine**  3 027 526,75   15,00 2011 IV kv 2013 IV kv 

Narva linn Narva kaldapealse 
promenaadi 
ehitamine*** 4 269 249,87  15,00 2010 IV kv 2013 III kv 

 
* Projekti rahastatakse tingimusel, et rekonstrueerimisprojekt läbib arhitektuurse ekspertiisi. 
** Projekti rahastatakse järgmistel tingimustel: 
 1) linnaruumilise, arhitektuurse ja maastikulise lahenduse saamiseks viiakse läbi avatud 
hankemenetlusega riigihanke ideekonkurss osavõtjate arvu piiramata ja eesmärgiga sõlmida 
ideekonkursi võitjaga tema pakutud ideekavandi alusel teenuste hankeleping; 
 2) ehitushange korraldatakse eraldi; 
 3) tagatakse ala sidustamise võimalus linna olemasoleva ja tulevase kergliiklusteede 
võrgustikuga. 
*** Projekti rahastatakse tingimusel, et rajatav promenaad moodustab ühtse funktsionaalse ja visuaalse 
terviku ümbritsevate objektidega, sh Joaoru puhkeala, Narva kindluse, bastionide ning Narva 
jõesadamaga. 

Jõhvi vald, Kohtla-Järve linn  

Taotleja Projekti nimetus 
Maksimaalne 
toetussumma 

(eurodes) 

Minimaalne oma-
finantseeringu 

määr (%) 

Projekti 
rakendamise 

eeldatav 
alustamise 

tähtaeg 

Projekti 
rakendamise 

eeldatav 
lõpetamise 

tähtaeg 

Jõhvi vald   Jõhvi kesklinna 
jalakäijate 
promenaadi ja 
kergliiklustee 
rajamine*  2 853 143,81   15,00 2009 III kv 2012 I kv 

Kohtla-Järve 
linn  

Kohtla-Järve linna 
Järve linnaosa 
Keskallee ja pargi 
väljaarendamine**  3 748 884,14   15,00 2009 IV kv 2011 IV kv 

Kohtla-Järve 
linn 

Rahvapargis asuva 
Kultuurimaja kui 
sotsiaalse keskuse 
väljaarendamine*** 1 770 397,60  15,00 2011 IV kv 2014 IV kv 
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* Projekti rahastatakse järgmistel tingimustel: 
 1) korraldatakse avatud hankemenetlusega riigihanke ideekonkurss osavõtjate arvu piiramata ja 
eesmärgiga sõlmida ideekonkursi võitjaga tema pakutud ideekavandi alusel teenuste hankeleping, 
kusjuures ideelahendus peab arvestama projekti II etappi puudutava raudteeülesõidukoha võimalike 
lahendustega; 
 2) ehitushange korraldatakse projekteerimishankest lahus; 
 3) taotleja kinnitab, et projekti lõppedes on tagatud ohutu ja nõuetekohane kergliikluse võimalus 
Jõhvi kesklinnast Kohtla-Järve Järve linnaosa keskuseni, sh Kukruse–Kohtla-Järve lõigul. 
** Projekti rahastatakse järgmistel tingimustel: 
 1) projekteerimishange korraldatakse ehitushankest lahus; 
 2) ehituse riigihanke dokumentatsioon kooskõlastatakse enne hanke väljakuulutamist Ettevõtluse 
Arendamise Sihtasutusega; Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse esindajal võimaldatakse osaleda 
hankekomisjonis; 
 3) taotleja kinnitab, et projekti lõppedes on tagatud ohutu ja nõuetekohane kergliikluse võimalus 
Jõhvi kesklinnast Kohtla-Järve Järve linnaosa keskuseni, sh Kukruse–Kohtla-Järve lõigul. 
*** Projekti rahastatakse tingimusel, et hankedokumentatsioon kooskõlastatakse eelnevalt Ettevõtluse 
Arendamise Sihtasutusega. 

Pärnu linn 

Taotleja Projekti nimetus 
Maksimaalne 
toetussumma 

(eurodes) 

Minimaalne oma-
finantseeringu 

määr (%) 

Projekti 
rakendamise 

eeldatav 
alustamise 

tähtaeg 

Projekti 
rakendamise 

eeldatav 
lõpetamise 

tähtaeg 

Pärnu linn   Pärnu Rannapargi 
rekonstrueerimine  1 137 471,34  15,00 2009 III kv  2010 IV kv 

Pärnu linn  Kergliiklustee rajamine 
Pärnu rannas 
Mai rajooni ja 
kesklinna 
ühendamiseks*    434 599,21   15,00 2013 II kv 2014 IV kv 

Pärnu linn  Kodutute ja 
pikaajaliste töötute 
päevakeskuse loomine  
(Suur-Posti 18, 
Pärnu)**    134 208,90   15,00 2010 II kv 2011 II kv 

Pärnu linn  Eakate 
Avahoolduskeskuse 
rekonstrueerimine ja 
juurdeehitus, Metsa 10, 
Pärnu***  780 733,13   15,00 2010 III kv 2011 IV kv 

Pärnu linn Vallikääru taastamine 
atraktiivseks 
puhkekeskkonnaks 
I etapp**** 4 099 764,10  15,00 2009 IV kv 2011 IV kv 

Pärnu linn Pärnu jõe vasakkalda 
tervisespordi rada (Jüri 
Jaansoni rada)***** 1 431 864,75  15,00 2013 I kv 2014 IV kv 
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* Projekti rahastatakse järgmistel tingimustel: 
 1) taotluse esitamise ajaks on Pärnu linnal valminud kergliiklusteede võrgustiku planeering; 
 2) taotleja rajab lisaks kavandatavale jalgrattateele idasuunalise jalgrattatee olemasoleva, 
Raekülla viiva kergliiklusteeni. 
** Projekti rahastatakse tingimusel, et rekonstrueeritav hoone moodustab olemasolevate kasutuses 
olevate ehitistega funktsionaalse ja linnaruumilise terviku. 
*** Projekti rahastatakse järgmistel tingimustel: 
 1) arhitektuurse lahenduse leidmiseks korraldatakse avatud hankemenetlusega riigihanke 
ideekonkurss osavõtjate arvu piiramata ja eesmärgiga sõlmida ideekonkursi võitjaga tema pakutud 
ideekavandi alusel teenuste hankeleping; 
 2) hoone rekonstrueeritakse ja juurdeehitis püstitatakse ühtse etapina ühe hanke raames, 
lahutatult projekteerimishankest. 
**** Projekti rahastatakse tingimusel, et pargi rekonstrueerimise ja kaldakindlustuste ehitamise hanked 
viiakse läbi enne taotluse esitamist ning et taotlus esitatakse 2009. a jooksul. 
***** Projekti rahastatakse tingimusel, et taotleja maandab võimalikest ilmastikukahjudest tulenevad 
riskid ja planeerib rahalised vahendid nende likvideerimiseks. 
 


