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„Hoovid korda“ toetuse raames toetatavad tööd  

 

 
TEGEVUS TEGEVUSE KIRJELDUS 

1. Teekatte remont Hoovi teekattes olevate aukude remont, sh immutusmeetodil, väga 
halvas seisukorras teekatte katmine freesipuruga, asfaltkatte 
parandamine või uuendamine. 

2. Ühiskasutatava haljasala, 
puhkeala või rajatise rajamine või 
parandamine 

Olemasoleva haljasala murukatte korrastamine, muru külvamine, 
kahjustunud pinnase katmine murumätastega. 
 

 

3. Kõrghaljastuse rajamine või 
parandamine kavandi alusel 

Kõrghaljastuse rajamine, väljalangenud puuistikute asendamine, 
olemasolevate puude hooldusraie ning haigete, kuivanud või muul 
viisil kahjustunud puude raie. 

4. Ühiskasutatava mängu- või 
spordiväljaku või muu vaba aja 
veetmise rajatise rajamine või 
parandamine  

Mänguväljaku korrastamine ja värvimine, uute atraktsioonide 
paigaldamine, uue mänguväljaku rajamine, spordiväljaku rajamine ja 
korrastamine. 

5. Parkimisplatsi rajamine või 
parandamine, sh tõkkepuu 
paigaldamine 

Parkimisplatsi katte parandamine või uuendamine, parkimisplatsi 
rajamine või laiendamine, parkimiskohtade tähistamine, 
parkimiskorda reguleerivate liikluskorraldusmärkide, sh tõkkepuu 
paigaldamine. 

6. Jäätmete süvamahuti,   
prügimaja  või prügikonteinerite 
platsi  rajamine või olemasoleva 
platsi parandamine  

Jäätmete süvamahuti ja/või prügimaja rajamine või prügikonteinerite 
platsi rajamine või olemasoleva platsi parandamine. 

7. Piirdeaia või muu piirde 
ehitamine või parandamine  

Olemasoleva piirdeaia, piirdeheki või muu piirde korrastamine, uue 
piirdeaia või muu piirde ehitamine või uue piirdeheki rajamine. 

8. Hooviinventari korrastamine  Uute istepinkide paigaldamine või olemasolevate istepinkide 
parandamine, vaibakloppimis- ja pesukuivatusraamide korrastamine, 
sh demonteerimine ja/või paigaldamine. 

9. Abihoone renoveerimine või 
lammutamine ja uue ehitamine 

Hoovis asuva amortiseerunud abihoone renoveerimine või 
lammutamine ja uue ehitamine. 

10. Turvakaamerate paigaldamine Korteriühistu hoovialale inimeste turvalisuse tagamiseks 
turvakaamerate paigaldamine. 

 
„Hoovid korda“ toetuse raames rohepöörde tegevuste koosseisus toetatavad tööd 

 

TEGEVUS TEGEVUSE KIRJELDUS 
11. Teede rajamine või remont   Teede, sh kõnniteede rajamine või parandamine, kasutades 

tänavakivi, dreenaažasfalti või  muud vett läbilaskvad katendit. 

12. Sademeveeprobleemi 
lahendamine, sh sademevee 
kogumine ja ärajuhtimine  

Sademevee kogumise ja kasutamise süsteemide rajamine, sh 
sademevee immutamine pinnasesse või juhtimine lahkvoolsesse 
kanalisatsiooni vastavalt kooskõlastatud projektile, kraavide 
puhastamine ning rohekatuse- ja/või roheseina, kasvukasti, 
vihmapeenra ja viibetiigi rajamine. 



13. Taastuvenergia 
tootmisseadme paigaldamine või 
olemasolevate rajatiste 
parandamine  
 

Tänavavalgustuse paigaldamine või parandamine, sh 
liikumisanduritega või kellaajast olenevalt valgustugevust muutvate 
energiasäästlike LED-valgustitega asendamine või taastuvenergia 
tootmisseadme paigaldamine hoovi või abihoone katusele või 
fassaadile. 

14. Elektriautode laadimistaristu 
rajamine  

Korterelamu hoovi elektriautodele laadimisvõimaluse loomine.  
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