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1. Valdkonna eesmärgid:  

1.1 elukeskkonna ja selle kvaliteediga rahulolev Tallinna elanik;  

1.2 energiasäästlik ja keskkonnahoidlik Tallinn.  

2. Valdkonna prioriteedid:  

2.1 elamute kvaliteedi parandamine ja ümbritseva elukeskkonna esteetilise väärtuse ja turvalisuse 

suurendamine, sh:  
2.1.1  elamute ühise haldamise propageerimine, mis parandab elamute haldamise ja korrashoidmise 

võimalusi;  

2.1.2  korteri- ja hooneühistute jätkusuutliku ning usaldusväärse tegevuse tagamine, suurendades 

ühistute liikmete ja juhtkonna teadlikkust nende kohustustest ja õigustest;  

2.1.3  kinnisvaraomanike ja korteriühistute teadlikkuse parandamine majanduslikest ja tehnilistest 

võimalustest ning parimatest praktikatest elamute ja elukeskkonna kvaliteedi parendamisel (hoonete 

tehnosüsteemide ja fassaadide korrastamine, kinnistute korrashoid, vanade hoonete renoveerimine, 

lagunevate alade korrastamine jms); 

2.2  elamute energiasäästlikkuse parandamine (sh energiatarbimise optimeerimine, tehnilise 

seisundi parendamine, standarditele vastava sisekliima tagamine) tänapäevase keskkonnahoidliku 

ehitustehnoloogia ja -materjalide ning parimate praktikate tutvustamise kaudu; 

2.3 elanike teadlikkuse parandamine oma õigustest ja kohustustest elamumajanduse valdkonnas.  

3. Eesmärkide saavutamise indikaatorid:  

3.1 teabeüritusel osalejate arv; 

3.2 teabeüritustel osalevate korteriühistute arv;  

3.3 osalejate rahulolu korraldatud teabeüritusega; 

3.4 toetatava tegevuse teavituste arv (eelinfo eri kanalites); 

3.5 toetatava tegevuse meediakajastuste arv; 

3.6 Tallinna linna elanike rahulolu kasv elukeskkonna suhtes;  

3.7 Tallinna linna elamumajanduse alasele nõustajale esitatud pöördumiste arv;  

3.8 soojusenergia tarbimise ja köetavate hoonete suhtarvu vähenemine Tallinna linnas viie aasta 

jooksul; 

3.9 aasta jooksul kasutusloa saanud rekonstrueeritud elamute ja eluruumide arvu kasv Tallinna 

linnas. 

4. Teabeürituste puhul tuleb korraldada rahuloluküsitlus, kasutades tagasisidelehti, mille alusel on 

võimalik hinnata projekti edukust ning linnamajanduse valdkonna eesmärkide saavutamist 

lähtuvalt punktis 3 toodud indikaatoritest.  

5. Toetuse taotluses eesmärkide ja indikaatorite kirjeldamisel tuleb taotlejal arvestada punktis 3 

kirjeldatud indikaatoritega ning rakendada neid lähtuvalt asjakohasusest ka toetatava tegevuse 

eesmärkide spetsiifiliste indikaatorite puhul. 

6. Toetuse saajal tuleb toetuse kasutamise vahe- ja lõpparuannetes (tegevusaruande osas) 

planeeritud ja täidetud eesmärkide kirjeldamisel rakendada indikaatoreid, millele toetuse saaja 

viitas esitatud toetuse taotluses. 

7. Tööjõukulud võivad moodustada üle 60% ja omafinantseering võib olla väiksem kui 10% kogu 

toetatava tegevuse maksumusest, kui toetatava tegevuse sisuks on valdkonna eesmärkidele ja 
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prioriteetidele vastava tasuta nõustamisteenuse regulaarne osutamine Tallinna linna elanikele 

vähemalt kümne kalendrikuu vältel. 
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