
 

 

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetused Tartus: 

Projekti nimi Maksumus 
Toetuse 

summa 
Valdkond Periood 

Tartu linnas 

Lemmatsi – Tihase 

– Linnu tänavate 

piirkonnale uus 

täiendav 

soojustorustik 

251 573 

EUR 

109 000 

EUR 

Amortiseerunud 

ja ebaefektiivse 

soojustorustiku 

renoveerimine 

ja/või uue 

soojatorustiku 

rajamine 

2014-2020 

Tartu linnas Vilja – 

Künni – Vahi 

tänavate 

piirkonnale uus 

täiendav 

soojustorustiku 

ühendus  

546 399 

EUR 

189 400 

EUR 

Amortiseerunud 

ja ebaefektiivse 

soojustorustiku 

renoveerimine 

ja/või uue 

soojatorustiku 

rajamine 

2014-2020 

Tartu linnas Piiri 

tänava täiendav 

soojustorustik 

62 000 

EUR 

24 000 

EUR 

Amortiseerunud 

ja ebaefektiivse 

soojustorustiku 

renoveerimine 

ja/või uue 

soojatorustiku 

rajamine 

2014-2020 

Tartu linnas 

Mõisavahe tn 9 

kuni Mõisavahe tn 

22 soojustorustike 

renoveerimine 

361 200 

EUR 

130 400 

EUR 

Amortiseerunud 

ja ebaefektiivse 

soojustorustiku 

renoveerimine 

ja/või uue 

soojatorustiku 

rajamine 

2014-2020 

     

https://kik.ee/et/projekt/tartu-linnas-lemmatsi-tihase-linnu-tanavate-piirkonnale-uus-taiendav-soojustorustik
https://kik.ee/et/projekt/tartu-linnas-lemmatsi-tihase-linnu-tanavate-piirkonnale-uus-taiendav-soojustorustik
https://kik.ee/et/projekt/tartu-linnas-lemmatsi-tihase-linnu-tanavate-piirkonnale-uus-taiendav-soojustorustik
https://kik.ee/et/projekt/tartu-linnas-lemmatsi-tihase-linnu-tanavate-piirkonnale-uus-taiendav-soojustorustik
https://kik.ee/et/projekt/tartu-linnas-lemmatsi-tihase-linnu-tanavate-piirkonnale-uus-taiendav-soojustorustik
https://kik.ee/et/projekt/tartu-linnas-lemmatsi-tihase-linnu-tanavate-piirkonnale-uus-taiendav-soojustorustik
https://kik.ee/et/projekt/tartu-linnas-vilja-kunni-vahi-tanavate-piirkonnale-uus-taiendav-soojustorustiku-uhendus
https://kik.ee/et/projekt/tartu-linnas-vilja-kunni-vahi-tanavate-piirkonnale-uus-taiendav-soojustorustiku-uhendus
https://kik.ee/et/projekt/tartu-linnas-vilja-kunni-vahi-tanavate-piirkonnale-uus-taiendav-soojustorustiku-uhendus
https://kik.ee/et/projekt/tartu-linnas-vilja-kunni-vahi-tanavate-piirkonnale-uus-taiendav-soojustorustiku-uhendus
https://kik.ee/et/projekt/tartu-linnas-vilja-kunni-vahi-tanavate-piirkonnale-uus-taiendav-soojustorustiku-uhendus
https://kik.ee/et/projekt/tartu-linnas-vilja-kunni-vahi-tanavate-piirkonnale-uus-taiendav-soojustorustiku-uhendus
https://kik.ee/et/projekt/tartu-linnas-vilja-kunni-vahi-tanavate-piirkonnale-uus-taiendav-soojustorustiku-uhendus
https://kik.ee/et/projekt/tartu-linnas-piiri-tanava-taiendav-soojustorustik
https://kik.ee/et/projekt/tartu-linnas-piiri-tanava-taiendav-soojustorustik
https://kik.ee/et/projekt/tartu-linnas-piiri-tanava-taiendav-soojustorustik
https://kik.ee/et/projekt/tartu-linnas-moisavahe-tn-9-kuni-moisavahe-tn-22-soojustorustike-renoveerimine
https://kik.ee/et/projekt/tartu-linnas-moisavahe-tn-9-kuni-moisavahe-tn-22-soojustorustike-renoveerimine
https://kik.ee/et/projekt/tartu-linnas-moisavahe-tn-9-kuni-moisavahe-tn-22-soojustorustike-renoveerimine
https://kik.ee/et/projekt/tartu-linnas-moisavahe-tn-9-kuni-moisavahe-tn-22-soojustorustike-renoveerimine
https://kik.ee/et/projekt/tartu-linnas-moisavahe-tn-9-kuni-moisavahe-tn-22-soojustorustike-renoveerimine


Tartu linnas 

Ilmatsalu tn 10 

kuni Ilmatsalu tn 

26 piirkonna 

soojustorustike 

renoveerimine 

  

261 470 

EUR 

96 000 

EUR 

Amortiseerunud 

ja ebaefektiivse 

soojustorustiku 

renoveerimine 

ja/või uue 

soojatorustiku 

rajamine 

2014-2020 

Tartu linnas 

Vaksali tn 53 – 

Vinkli tn 3 

soojustorustike 

renoveerimine 

401 195 

EUR 

81 800 

EUR 

Amortiseerunud 

ja ebaefektiivse 

soojustorustiku 

renoveerimine 

ja/või uue 

soojatorustiku 

rajamine 

2014-2020 

Tartu linnas Pärna 

tn 10 – Raatuse tn 

97 soojustorustike 

renoveerimine 

135 760 

EUR 

55 800 

EUR 

Amortiseerunud 

ja ebaefektiivse 

soojustorustiku 

renoveerimine 

ja/või uue 

soojatorustiku 

rajamine 

2014-2020 

Tartu linnas 

Mõisavahe tn 59 – 

Mõisavahe tn 67 

soojustorustike 

renoveerimine 

493 886 

EUR 

129 800 

EUR 

Amortiseerunud 

ja ebaefektiivse 

soojustorustiku 

renoveerimine 

ja/või uue 

soojatorustiku 

rajamine 

2014-2020 

Puiestee 2E km 

rekonstrueerimine 
840 078 

EUR 

200 000 

EUR 

Kaugküttekatelde 

renoveerimine 

ja/või rajamine 

ning kütuse 

vahetus 

2014-2020 

Tartu linnas Vahi 

tänava ja Aruküla 

tee piirkonna 

täiendav 

soojustorustiku 

ühendus 

411 760 

EUR 

168 000 

EUR 

Amortiseerunud 

ja ebaefektiivse 

soojustorustiku 

renoveerimine 

ja/või uue 

soojatorustiku 

rajamine 

2014-2020 

https://kik.ee/et/projekt/tartu-linnas-ilmatsalu-tn-10-kuni-ilmatsalu-tn-26-piirkonna-soojustorustike-renoveerimine
https://kik.ee/et/projekt/tartu-linnas-ilmatsalu-tn-10-kuni-ilmatsalu-tn-26-piirkonna-soojustorustike-renoveerimine
https://kik.ee/et/projekt/tartu-linnas-ilmatsalu-tn-10-kuni-ilmatsalu-tn-26-piirkonna-soojustorustike-renoveerimine
https://kik.ee/et/projekt/tartu-linnas-ilmatsalu-tn-10-kuni-ilmatsalu-tn-26-piirkonna-soojustorustike-renoveerimine
https://kik.ee/et/projekt/tartu-linnas-ilmatsalu-tn-10-kuni-ilmatsalu-tn-26-piirkonna-soojustorustike-renoveerimine
https://kik.ee/et/projekt/tartu-linnas-ilmatsalu-tn-10-kuni-ilmatsalu-tn-26-piirkonna-soojustorustike-renoveerimine
https://kik.ee/et/projekt/tartu-linnas-vaksali-tn-53-vinkli-tn-3-soojustorustike-renoveerimine
https://kik.ee/et/projekt/tartu-linnas-vaksali-tn-53-vinkli-tn-3-soojustorustike-renoveerimine
https://kik.ee/et/projekt/tartu-linnas-vaksali-tn-53-vinkli-tn-3-soojustorustike-renoveerimine
https://kik.ee/et/projekt/tartu-linnas-vaksali-tn-53-vinkli-tn-3-soojustorustike-renoveerimine
https://kik.ee/et/projekt/tartu-linnas-vaksali-tn-53-vinkli-tn-3-soojustorustike-renoveerimine
https://kik.ee/et/projekt/tartu-linnas-parna-tn-10-raatuse-tn-97-soojustorustike-renoveerimine
https://kik.ee/et/projekt/tartu-linnas-parna-tn-10-raatuse-tn-97-soojustorustike-renoveerimine
https://kik.ee/et/projekt/tartu-linnas-parna-tn-10-raatuse-tn-97-soojustorustike-renoveerimine
https://kik.ee/et/projekt/tartu-linnas-parna-tn-10-raatuse-tn-97-soojustorustike-renoveerimine
https://kik.ee/et/projekt/tartu-linnas-moisavahe-tn-59-moisavahe-tn-67-soojustorustike-renoveerimine
https://kik.ee/et/projekt/tartu-linnas-moisavahe-tn-59-moisavahe-tn-67-soojustorustike-renoveerimine
https://kik.ee/et/projekt/tartu-linnas-moisavahe-tn-59-moisavahe-tn-67-soojustorustike-renoveerimine
https://kik.ee/et/projekt/tartu-linnas-moisavahe-tn-59-moisavahe-tn-67-soojustorustike-renoveerimine
https://kik.ee/et/projekt/tartu-linnas-moisavahe-tn-59-moisavahe-tn-67-soojustorustike-renoveerimine
https://kik.ee/et/projekt/puiestee-2e-km-rekonstrueerimine
https://kik.ee/et/projekt/puiestee-2e-km-rekonstrueerimine
https://kik.ee/et/projekt/tartu-linnas-vahi-tanava-ja-arukula-tee-piirkonna-taiendav-soojustorustiku-uhendus
https://kik.ee/et/projekt/tartu-linnas-vahi-tanava-ja-arukula-tee-piirkonna-taiendav-soojustorustiku-uhendus
https://kik.ee/et/projekt/tartu-linnas-vahi-tanava-ja-arukula-tee-piirkonna-taiendav-soojustorustiku-uhendus
https://kik.ee/et/projekt/tartu-linnas-vahi-tanava-ja-arukula-tee-piirkonna-taiendav-soojustorustiku-uhendus
https://kik.ee/et/projekt/tartu-linnas-vahi-tanava-ja-arukula-tee-piirkonna-taiendav-soojustorustiku-uhendus
https://kik.ee/et/projekt/tartu-linnas-vahi-tanava-ja-arukula-tee-piirkonna-taiendav-soojustorustiku-uhendus


 

 

Tartu linnas Anne 

tn 80 – Jaama tn 

173 

soojustorustike 

renoveerimine 

445 605 

EUR 

153 200 

EUR 

Amortiseerunud 

ja ebaefektiivse 

soojustorustiku 

renoveerimine 

ja/või uue 

soojatorustiku 

rajamine 

2014-2020 

Tartu linnas 

Puiestee tn 2e ja 

naaberkinnistute 

soojustorustike 

renoveerimine ja 

uute 

soojustorustike 

rajamine 

313 705 

EUR 

68 400 

EUR 

Amortiseerunud 

ja ebaefektiivse 

soojustorustiku 

renoveerimine 

ja/või uue 

soojatorustiku 

rajamine 

2014-2020 

Tartu linnas Kirsi, 

Sireli, Ülenurme ja 

Aardla tänavatega 

piirnevas kvartalis 

soojustorustike 

renoveerimine 

ning täiendavate 

ühenduste 

rajamine 

289 340 

EUR 

116 000 

EUR 

Amortiseerunud 

ja ebaefektiivse 

soojustorustiku 

renoveerimine 

ja/või uue 

soojatorustiku 

rajamine 

2014-2020 

https://kik.ee/et/projekt/tartu-linnas-anne-tn-80-jaama-tn-173-soojustorustike-renoveerimine
https://kik.ee/et/projekt/tartu-linnas-anne-tn-80-jaama-tn-173-soojustorustike-renoveerimine
https://kik.ee/et/projekt/tartu-linnas-anne-tn-80-jaama-tn-173-soojustorustike-renoveerimine
https://kik.ee/et/projekt/tartu-linnas-anne-tn-80-jaama-tn-173-soojustorustike-renoveerimine
https://kik.ee/et/projekt/tartu-linnas-anne-tn-80-jaama-tn-173-soojustorustike-renoveerimine
https://kik.ee/et/projekt/tartu-linnas-puiestee-tn-2e-ja-naaberkinnistute-soojustorustike-renoveerimine-ja-uute
https://kik.ee/et/projekt/tartu-linnas-puiestee-tn-2e-ja-naaberkinnistute-soojustorustike-renoveerimine-ja-uute
https://kik.ee/et/projekt/tartu-linnas-puiestee-tn-2e-ja-naaberkinnistute-soojustorustike-renoveerimine-ja-uute
https://kik.ee/et/projekt/tartu-linnas-puiestee-tn-2e-ja-naaberkinnistute-soojustorustike-renoveerimine-ja-uute
https://kik.ee/et/projekt/tartu-linnas-puiestee-tn-2e-ja-naaberkinnistute-soojustorustike-renoveerimine-ja-uute
https://kik.ee/et/projekt/tartu-linnas-puiestee-tn-2e-ja-naaberkinnistute-soojustorustike-renoveerimine-ja-uute
https://kik.ee/et/projekt/tartu-linnas-puiestee-tn-2e-ja-naaberkinnistute-soojustorustike-renoveerimine-ja-uute
https://kik.ee/et/projekt/tartu-linnas-puiestee-tn-2e-ja-naaberkinnistute-soojustorustike-renoveerimine-ja-uute
https://kik.ee/et/projekt/tartu-linnas-kirsi-sireli-ulenurme-ja-aardla-tanavatega-piirnevas-kvartalis-soojustorustike
https://kik.ee/et/projekt/tartu-linnas-kirsi-sireli-ulenurme-ja-aardla-tanavatega-piirnevas-kvartalis-soojustorustike
https://kik.ee/et/projekt/tartu-linnas-kirsi-sireli-ulenurme-ja-aardla-tanavatega-piirnevas-kvartalis-soojustorustike
https://kik.ee/et/projekt/tartu-linnas-kirsi-sireli-ulenurme-ja-aardla-tanavatega-piirnevas-kvartalis-soojustorustike
https://kik.ee/et/projekt/tartu-linnas-kirsi-sireli-ulenurme-ja-aardla-tanavatega-piirnevas-kvartalis-soojustorustike
https://kik.ee/et/projekt/tartu-linnas-kirsi-sireli-ulenurme-ja-aardla-tanavatega-piirnevas-kvartalis-soojustorustike
https://kik.ee/et/projekt/tartu-linnas-kirsi-sireli-ulenurme-ja-aardla-tanavatega-piirnevas-kvartalis-soojustorustike
https://kik.ee/et/projekt/tartu-linnas-kirsi-sireli-ulenurme-ja-aardla-tanavatega-piirnevas-kvartalis-soojustorustike
https://kik.ee/et/projekt/tartu-linnas-kirsi-sireli-ulenurme-ja-aardla-tanavatega-piirnevas-kvartalis-soojustorustike

