SOOVITUSED
kohalikele omavalitsustele
elamumajanduse korraldamiseks
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Käesolev juhendmaterjal on valminud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM)
ehitus- ja elamuosakonna tellimusel. Töö valmimist on rahastanud SA KredEx projekti
„Tegevused kahaneva elanikkonnaga piirkondades elamumajanduse juhtimiseks ning
energiatõhususe suurendamiseks“ raames ja projekt „Social Green − Regional Policies towards
Greening the Social Housing Sector“, mis on rahastatud Interreg Europe programmi vahenditest.
Juhendmaterjali koostamisel on aluseks võetud teemad, mis on tõstatunud projekti „Tegevused
kahaneva elanikkonnaga piirkondades elamumajanduse juhtimiseks ning energiatõhususe
suurendamiseks“ raames 2017. aastal läbi viidud kahaneva elanikkonnaga piirkondade
elamumajanduse korraldamise praktikate kogumise ja analüüsi käigus, samuti 2017.−2018.
aastal MKMi ehitus- ja elamuosakonna ning Tartu Regiooni Energiaagentuuri (TREA) poolt
korraldatud elamumajanduse ümarlaudade raames.
Materjal sisaldab väljavõtteid ettekannetest ning esitlustest, mis on tehtud MKM ehitus- ja
elamuosakonna, Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna, Justiitsministeeriumi ja TREA
koostöös 2018. aasta augustist novembrini läbi viidud seminaridel, töötubades ning koolitustel,
samuti TREA ja MKMi poolt korraldatud elamumajanduse ümarlaudadel.
Juhendmaterjali koostajad tänavad Karin Sillmanni ja Regina Michaelist MKMi ehitus- ja
elamuosakonnast, Andres Levaldit Rahandusministeeriumi planeeringute osakonnast, Kaili
Hendlat ja Ulli Luidet Sotsiaalministeeriumist. Samuti lektoreid-eksperte Lauri Lihtmaad,
Margus Türksonit, Andres Kruselli, Tanel Tiitsi, Urmas Mardit, Kalle Virkust ja Martin Kikast,
kelle materjale on kasutatud.
Juhendmaterjali koostasid TREA spetsialistid Ülo Kask, Martin Kikas, Neeme Kärbo, Viivika
Nagel ja Kalle Virkus.
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SISSEJUHATUS
Elamumajandus ning selle korraldamine või korraldamata
jätmine on oluline piirkonna atraktiivsuse komponent, mis
mõjutab otseselt nii olemasolevate kui ka tulevaste elanike
elukeskkonna kvaliteeti ja elukohavalikuid.
Elamu- ja kommunaalmajanduse korraldamine oma
haldusterritooriumil on kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse järgi kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanne.

Elamumajanduse valdkonna käsitlemisel kohaliku omavalitsuse üksuses (edaspidi KOV) on oluline
laiapõhjaliselt läbi mõelda ja määratleda pikaajalised eesmärgid ja tegevuskava, mis aitavad kaasa:
KOV territooriumil asuvate elamupiirkondade säästvale ja tasakaalustatud arengule;
KOV omandis olevate munitsipaaleluruumide jätkusuutliku uuenemise ja kvaliteedi
tagamisele;
eluasemete kättesaadavuse parandamisele piirkonna elanikele, eelkõige isikutele, kellel
puudub sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt enda ja oma perekonna vajadustele
vastav eluruum;
elamufondi säilimisele, jätkusuutlikule uuenemisele ja energiatõhususe parandamisele.

Arvestada tuleb järgmiste valdkonda mõjutavate protsesside ja faktoritega:
rahvastiku protsessid (rahvastiku dünaamika, sh elanikkonna vähenemine ja vananemine);
elamufondi vananemine ja uuendamisvajadus;
nõuded hoonete energiatõhususele ja sisekliimale.

Arvestades, et avaliku sektori omandis on alla 2% kogu elamufondist, on nii kohalike kui ka riiklike
elamuvaldkonna poliitikate elluviimine raskendatud.
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SISSEJUHATUS

Eelnevast tulenevalt on strateegilistes arengudokumentides otstarbekas:
käsitleda eraldiseisvate teemadena energiamajandust ning elamumajandust;
määratleda pikaajalised (5−10 a) energiavarustuse (sh soojusvarustuse) arenguvõimalused
omavalitsuse erinevates piirkondades;
määratleda pikaajalised (5−10 a) elamumajanduse (sh munitsipaaleluruumide)
arenguvõimalused omavalitsuse erinevates piirkondades, arvestades elanike arvu ja
vanuselise struktuuri trendidega.

Elamumajanduse planeerimisel on igal omavalitsusel otstarbekas välja töötada ja
rakendada:
omavalitsusele sobilikud elamumajanduse mõõdikud ja seirekava;
omavalitsusele sobilikud munitsipaaleluruumide olukorda kajastavad seire mõõdikud ja
seirekava;
sobilik munitsipaaleluruumide liigitus, samuti munitsipaaleluruumide ar vestuse ja
kasutamise kord;
s otsiaaleluruumi tagamist puudutav regulatsioon.

5

SISSEJUHATUS

Käesolev juhendmaterjal käsitleb järgmisi
elamumajanduse korraldamisega seotud
teemavaldkondi:

Elamupiirkondade planeerimine ja jätkusuutlik elukeskkond
Kahaneva rahvastikuga piirkonnad ja sammud kahaneva elanikkonnaga piirkonna
strateegiliseks planeerimiseks
Elamumajanduse korraldamine ja ülevaade elamumajanduse olukorrast kohalikus
omavalitsuses
Võimalikud strateegiad tühjade eluruumidega tegelemiseks
Sotsiaaltoetused ja sotsiaalteenused elamumajanduse valdkonnas
Elamumajandusega seotud toetused läbi SA KredEx
Omandisuhete lahendamine ja võlgnevustega tegelemine
Hoonete ja eluruumide energiatõhusus
Elamute projekteerimine, ehitamine ja haldamine
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ELAMUPIIRKONDADE PLANEERIMINE
JA JÄTKUSUUTLIK ELUKESKKOND

§

Olulisemad seadused:
Planeerimisseadus
Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus

Hea planeerimine on kestliku arengu alus. Elamumajanduse korraldamine eeldab kohalikult
omavalitsuselt terviklikku visiooni planeeringulisest terviklahendusest. Oluline on elanike
kaasamine protsessidesse ning koostöö arendajatega terviklahenduse etapiviisilisel
elluviimisel.
Tühjenevate eluruumidega tegelemine eeldab selget ülevaadet nende ruumide arvust,
asukohast ja tehnilisest seisukorrast ning KOVi personali võimekust vastavas valdkonnas.

Ruumilise planeerimise süsteem:

Allikas: Planeerimise infoveeb
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ELAMUPIIRKONDADE PLANEERIMINE JA JÄTKUSUUTLIK ELUKESKKOND

“

Jätkusuutlik elukeskkond
Jätkusuutlik elukeskkond on paik, kus inimesed tahavad elada ja töötada praegu ja tulevikus.
See vastab nii olemasolevate kui tulevaste elanike vajadustele, on keskkonnasõbralik ning
pakub head elukeskkonda. See on turvaline ja kaasav, hästi planeeritud, ehitatud ja toimiv
kogukond, mis pakub kõigile võrdsel häid võimalusi.
(Bristol Accord, 2005)

Jätkusuutliku elukeskkonna kaheksa tunnust:
HEAD JA KÄTTESAADAVAD TEENUSED

AKTIIVNE, KAASAV JA TURVALINE

inimeste vajadustele vastavad avalikud,
erasektori, kogukondlikud
ja vabatahtlikud teenused

õiglane, salliv ja sidus; tugev
kohalik kultuur ja muud kogukonna
ühistegevused

KVALITEETSELT
KUJUNDATUD JA EHITATUD

HÄSTI JUHITUD
tõhus ja kaasav osalus,
esindatus ning juhtimine

hästi planeeritud ja ehitatud
loomulik keskkond kõigile

Jätkusuutlik
elukeskkond
KVALITATIIVSELT EDENDAV

KESKKONNATUNDLIK

arenev, mitmekesine ja
uuenduslik kohalik majandus

elukohad inimestele,
kes hoolivad oma
elukeskkonnast

ÕIGLANE, VÕRDSETE
VÕIMALUSTEGA
tulevikku vaatav, nii kohalike
elanike kui naabruskondade
soove ja õigusi arvestav

HEAD JA TOIMIVAD
ÜHENDUSED
head transporditeenused ja taristud,
mis ühendavad inimesi, töökohti,
haridus-, tervishoiu- ja muid teenuseid

Allikas: Planeerimise infoveeb, Bristoli kokkulepe – Bristol Accord (2005)
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ELAMUPIIRKONDADE PLANEERIMINE JA JÄTKUSUUTLIK ELUKESKKOND

Kahaneva piirkonna tunnused:
elanikkond on viimasel viiel aastal oluliselt vähenenud või näeb seda ette
rahvastikuprognoos;
rahvastikuprognoos näitab eakate osakaalu pidevat suurenemist;
majanduslik aktiivsus on langenud või on kasvutempo väga aeglane;
esineb struktuurne tööpuudus;
teenused on raskesti kättesaadavad, nende valik väheneb või maksumus tõuseb;
silmatorkavalt arvukalt leidub mahajäetud hooneid (või kasutuseta kortereid elamutes) ja
rajatisi;
investeerijate ja arendajate huvi on madal.

Allikas: Planeerimise infoveeb

Sammud kahaneva piirkonna strateegiliseks planeerimiseks:

1. Olukorra teadvustamine

2. Kahanemise põhjuste analüüs

otsustajate tähelepanu juhtimine
kahanemisele nii kohalikul kui riiklikul
(maakondlikul) tasandil.

3. Tulevikuvõimaluste läbimõtlemine,
ruumi kasutatavuse analüüs

4. Strateegilise plaani koostamine koostöös piirkonna
elanike ja ettevõtjatega, sh
•

valdkonnaüleste eesmärkide seadmine;

•

keskuste ja eelisarendatavate maa-alade määramine, et vältida
ressursside hajutamist ja killustamist;

•

piirkonna eripära toetavate väärtuste esiletoomine;

•

segafunktsiooni laialdane kasutus planeeritud maakasutuse

5. Plaani elluviimine
koostöös kogukonna,
ettevõtjate ja riiklike
ametiasutustega

juhtotstarvete puhul, maa-alade ja hoonete uus- ja taaskasutus.

Allikas: Planeerimise infoveeb
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ELAMUPIIRKONDADE PLANEERIMINE JA JÄTKUSUUTLIK ELUKESKKOND

Kahaneva elanikkonnaga piirkonna strateegilisel planeerimisel saab abi ja inspiratsiooni
Rahandusministeeriumi poolt koostatud juhendmaterjalist „Suunised kahanevate
piirkondade säästlikuks ruumiliseks planeerimiseks”.

Alati tuleb kaaluda:
Kas eluruumidega seotud probleemide lahendamiseks on vajadus koostada
planeerimisseaduse kohane planeering?
Kas jätkusuutlik tegevus on võimalik uut planeeringut koostamata? Millised on eelised,
millised puudused?
Millist liiki planeering ja millises ulatuses on mõistlik koostada? Võimalik on koostada ka
teemaplaneering, osaüldplaneering või detailplaneering.

Ka sellisel juhul, kui ehitustegevus on võimalik planeeringuta, tuleb silmas pidada piirkonna
terviklahendust, selle toimivust ja maakasutust. Arvestada tuleb ka selliste ruumiloome
aspektidega nagu kõiki kaasava keskkonna kujundamine välisruumist eluruumini ning
säästev liikuvus üldisemalt. Äärmiselt vajalik on kohaliku omavalitsuse poolt elanike
kaasamine, suhtlemine, selgitamine ja innustamine. Lahenduse paindlikuks ja etapiviisiliseks
elluviimiseks on oluline arendaja või arendajate koostöö kohaliku omavalitsuse juhtimisel, et
tagada vajalikud manööverpinnad.
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ELAMUPIIRKONDADE PLANEERIMINE JA JÄTKUSUUTLIK ELUKESKKOND

Elamumajanduse korraldamine: ülevaade elamumajanduse
olukorrast kohalikus omavalitsuses
Omavalitsusel peaks olema ülevaade oma territooriumil asuvate eluruumide kohta
asustusüksuste (linn, küla, alevik ja alev) ja vajadusel ka linnaosade kaupa.
Andmeid on hea koguda näiteks kasutades ja pidevalt uuendades järgnevat tabelit:

Asutusüksuse nimi
Ehitusaasta

Kuni
1919

19201945

19461960

19611980

19812000

20012010

2010-…

Eluruume kokku
sh asustatud eluruumid
sh asustamata eluruumid
Eluruumide pind kokku, m²
sh asustatud eluruumide pind, m²
sh asustamata eluruumide pind, m²

Tubade arv eluruumis:
1-toaline
2-toaline
3-toaline
4-toaline
5- ja enama toaline
Tubade arv teadmata
Elanike arv eluruumides
Tubade arv elaniku kohta
Elamispinda elaniku kohta, m²
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ELAMUPIIRKONDADE PLANEERIMINE JA JÄTKUSUUTLIK ELUKESKKOND

Oluline on omada ülevaadet munitsipaaleluruumidest, näiteks alljärgneva tabeli kujul ja seda
pidevalt uuendades:

Aadress

Kalju 8

Lindi 23

Nõmme 9

Paju 91

Vaba 1

Pind, m²

42

26

61

16

29

Tube

2-toaline

1-toaline

3-toaline

Kööktuba

Kööktuba

Staatus

Üürile antud

Üürile antud

Võõrandamiseks Vaba

Kasutusest
väljas

Korrus

2

3

5

3

4

Seisukord

Remonditud

Vajab san.
remonti

Vajab kap.
remonti

Vajab san.
remonti

Lammutamisele

Lepingu lõpp

02. 2019

04. 2020

-

-

-

Küte

Ahiküte

Kaugküte

Kaugküte

Ahiküte

Ahiküte

Vesi

Õues

Korteris

Korteris

Koridoris

Korteris

Tualett

Koridoris

Koridoris

Korteris

Koridoris

Korteris

12

ELAMUPIIRKONDADE PLANEERIMINE JA JÄTKUSUUTLIK ELUKESKKOND

Võimalikud strateegiad tühjade eluasemetega tegelemiseks
Kahaneva rahvastikuga piirkonna strateegilisel planeerimisel tuleb analüüsida
järgmisi aspekte:
olemasolevate eluasemete säilitamise võimalused;
võimalused elamispindade ja hoonete kasutusotstarbe muutmiseks ja kohandamiseks
vastavalt uuele funktsioonile;
hoonete füüsiline seisukord ja energiatõhusus;
eluruumide ja elamute arvu vähendamise või suurendamise vajadus.

Maa-ala arengusuund
Üldplaneeringu ruumimudel

Üldplaneering

ELUASEMETE ARVU SÄILITAMINE

ELUASEMETE ARVU VÄHENDAMINE

Väärtustamine/kohandamine

Hoone lammutamine,

Hoonerühma

säilitatava hoone

lammutamine,

Näiteks:

kohandamine,

säilitatava rühma

hoonestuse

kohandamine,

Korteriplaani muutmine

lauslammutamine

konserveerimine,
vahekasutus

Hoonehalduse korraldamine
Rõdud, väikeaiad

Hoone osaline

Korterite ühendamine

lammutamine,

Vahekasutuse,

Korterite kasutuse muutmine

korruste

järelkasutuse ja

Liftide ehitamine

vähendamine,

halduse korraldamine

hoone lammutamine
Allikas: Planeerimise infoveeb, Läuft die Platte leer? (2001)
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SOTSIAALTOETUSED JA
SOTSIAALTEENUSED
ELUASEMEVALDKONNAS

§

Olulisemad seadused:
Sotsiaalhoolekandeseadus
Sotsiaalseadustiku üldosa seadus
Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus

Toetused: Riiklik toimetulekutoetus ja KOVi täiendavad toetused (näiteks küttetoetus,
erakorralise olukorra toetus, majutustoetus, toetus toimetuleku tagamiseks)
Teenused: Eluruumi tagamise teenus
Rahastamisvõimalused: KOVi eelarve või riigi eraldatav sotsiaaltoetuste ja -teenuste
osutamise toetus

Eluasemekulud kaetakse KOVi kehtestatud piirmäärades ja eluruumi sotsiaalselt
põhjendatud normi piires.

TOIMETULEKUPIIR
(kõigi pereliikmete
toimetulekupiiride summa)

ELUASEMEKULUD
(jooksval kuul tasumisele kuuluvad
eluasemekulud sotsiaalselt

TOIMETULEKUTOETUS

põhjendatud normi ja kohaliku
omavalitsuse kehtestatud
piirmäärade raames)

SISSETULEK
(eelmise kuu perekonna kõigi
liikmete netosissetulek)

Allikas: Sotsiaalministeerium
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Toimetulekutoetuse abil on võimalik katta järgmisi eluasemekulusid: üür; korterelamu
haldamise, sealhulgas remondiga seotud kulu; korterelamu renoveerimiseks võetud laenu
tagasimakse; veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus; soojaveevarustuseks
tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus; kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse
maksumus; elektrienergia tarbimisega seotud kulu; majapidamisgaasi maksumus;
maamaksukulu (3-kordse elamualuse pinna ulatuses); hoonekindlustuse kulu; olmejäätmete
veo tasu.
Riik eraldab omavalitsustele igal aastal toetusfondi kaudu toetust abi vajavate isikute
iseseisva toimetuleku pikemaajalist paranemist soodustavate sotsiaalteenuste osutamiseks
ja arendamiseks ning uute sotsiaalteenuste käivitamiseks, sealhulgas investeeringute kulude
ja täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kulude osaliseks katmiseks. Alates 2019. aastast on
see omavalitsuse tulubaasi osa, mis võimaldab otsustada selle jaotamise kohalikul tasandil.

Omavalitsus võib toetust kasutada:
sotsiaalteenuste arendamise ja käivitamise kuludeks,
täiendavate sotsiaaltoetuste maksmiseks,
sotsiaaltoetuste maksmise või sotsiaalteenuste osutamise korraldamisega seotud kuludeks.
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ELAMUMAJANDUSEGA SEOTUD
TOETUSED LÄBI SA KREDEX
Eesti elamumajandussektoris esinevate pakiliste probleemide lahendamise ning
elamumajanduse jätkusuutliku arengu aluseks on olemasoleva elamufondi säilimise
tagamine, piirkondlike elamuturgude paindlikkuse ja eluasemevormide mitmekesisuse
suurendamine ning eluaseme finantseerimisvõimaluste parandamine.

SA KredeEx pakub eraisikutele ja korteriühistutele järgmiseid meetmeid:
1

Finantsmeetmed:
Korterelamute laenukäendus
Eraisiku eluasemelaenu käendus

2

Toetused:
Korterelamute rekonstrueerimistoetus
Väikeelamute rekonstrueerimistoetus
Kodutoetus lasterikastele peredele
Päikesepaneelide investeeringutoetus

Korterelamu laenukäendus
Kuni 75% laenu põhiosast ning väheneb proportsionaalselt laenu tagasimaksega.

Eraisiku laenukäendus
Kuni 24% laenu põhiosast. Käenduse sihtgrupiks on noored pered, noored spetsialistid,
energiatõhusa eluaseme omandajad ja eluaseme energiatõhusaks rekonstrueerijad,
tagastatud eluruumis elavad üürnikud, Kaitseväe või Kaitseliidu veteranid.
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Korterelamute rekonstrueerimistoetus
Sõltuvalt korteriühistu rekonstrueerimise ja sellega kaasneva energiatõhususte eesmärgist
olid toetusmäärad kuni 2018. aastani 15%, 25% ja 40%. Meede on täiendamisel ja avaneb 2019.
aasta I poolaastal.

Väikeelamute rekonstrueerimistoetus
Taotleda saavad väikeelemu (üksikelamu, kaksikelamu või ridaelamu sektsioon,
ridaelamukorter) omanikud. Väikeelamu peab olema ehitatud ja kasutusele võetud
enne 1993. aastat ja on pidavas kasutuses. Toetus on mõeldud kõigile tegevustele, mis
vähendavad energia tarbimist. Lisaks projekteerimine ja omanikujärelevalve. Igale tööle on
kehtestatud konkreetsed nõuded. Toetusmäär kuni 30% ja maksimaalselt 15 000 eurot.

Kodutoetus lasterikastele peredele
Sihtrühmaks on madala sissetulekuga leibkonnad, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast
last. Toetust saab kasutada maja või korteri renoveerimiseks, maja/korteri ostmiseks või uue
elamu ehitamiseks.

Päikesepaneelide investeeringutoetus
Toetus on mõeldud päikesepaneelide projekteerimiseks, soetamiseks ja paigaldamiseks.
Tootmisseadme suuruseks võib olla kuni 200 kilovatti (varasema tarbimise alusel). Toetuse
määr on 30% ja maksimaalne summa 30 000 eurot.
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ELAMUMAJANDUSEGA SEOTUD TOETUSED LÄBI SA KREDEX

Lisaks pakub SA KredEx kohalikule omavalitsusele järgmisi toetusi:
1

Kasutusest väljalangenud hoone lammutustoetus

2

Kohaliku omavalitsuse üksuse elamufondi arendamise investeeringutoetus ehk KOV
üürielamute toetus

Kasutusest väljalangenud hoonete lammutustoetus
Eesmärk on lammutuskulude osalise riigipoolse toetamise abil aidata kohalikel
omavalitsustel lammutada kasutusest väljalangenud elamuid, haridus- ja teadushooneid,
mis on muutunud ebaesteetiliseks, varisemis- või tuleohtlikuks ning mille renoveerimine on
ebaotstarbekas. Toetuse maksimaalseks määraks on kuni 70% abikõlblikest kuludest ja kuni
100 000 eurot.

Kohaliku omavalitsuse üksuse elamufondi arendamise investeeringutoetus ehk KOV üürielamute
toetus
Eesmärk on tagada eluruumide parem kättesaadavus ning soodustada investeeringuid
eluruumise rajamiseks: a) mobiilsetele töötajatele ja b) sotsiaalmajanduslikult
vähekindlustatud sihtgruppidele. Toetuse määraks on kuni 50% projekti abikõlblikest
kuludest ja maksimaalselt 2,5 miljonit eurot ühe kohaliku omavalitsuse kohta.
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KINNISASJA OMANDAMINE JA
VÕLGNEVUSTEGA TEGELEMINE

§

Olulisemad seadused:
Korteriomandi- ja korteriühistuseadus
Võlaõigusseadus
Kinnisasja avalikes huvides omandamise seadus
Tsiviilkohtumenetluse seadustik
Tsiviilseadustiku üldosa seadus
Asjaõigusseadus

Võimalused kinnisasja omandamiseks:
kokkuleppel kinnisasja omanikuga tehinguliselt;
ostueesõigust kasutades;
täite- või pankrotimenetluses toimuval enampakkumisel;
kinnisasja avalikes huvides omandamise menetluses.

Korteriühistu võimalused võlgnevustega tegelemiseks:
juhatuse ja võlgniku vahelised läbirääkimised;
võlgnevuse meeldetuletuskiri;

võlgniku vastu suunatud nõude loovutamine;
maksekäsu kiirmenetlus, hagiavaldus kohtusse;
sundvõõrandamisnõude esitamine;
kohtu poole pöördumine äraolija varale hooldaja määramiseks;
kaugküttest loobumine ja üleminek alternatiivsele küttesüsteemile vastavalt
kaugkütteseadusele ja KOVi regulatsioonidele;
korteriühistu pankrotimenetlus.
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Erinevatel meetmetel on erinev mõju ja maksumus. Järgneval joonisel on jaotatud
meetmed nende mõju ja maksumuse järgi.

Madalama
maksumusega
meetmed

Kõrgema maksumusega meetmed

Pikaajalise mõjuga
meetmed

Võlgnikule korteriomandi võõrandamise nõude esitamine
Kaugküttest loobumine ja üleminek
alternatiivsele küttesüsteemile
Elanike ümberasustamine perspektiivikamatesse majadesse

koostamine

Lühiajalise mõjuga
meetmed

Võlgnevuse
meeldetuletamine
Võlgnike andmete
avaldamine
Võlgniku vastu
suunatud nõude
loovutamine

Äraolija
varale
hooldaja
määramine

Kinnisasja
vabatahtlik
võõrandamine

KÜ saneerimine või
pankrotimenetlus
KÜ või teiste
korteriomanike poolt
võla tasumine

Kinnisasjast
loobumine

Võla tasumise
nõudmine
kohtumenetluses

Kinnisasja
omandamine või
sundvõõrandamine

Sotsiaaltoetuste
maksmine

Allikas: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (2016) „Tühjenevate korterelamute ja
korteriühistu võlgnevuste probleemi lahenduste võrdlev õiguslik analüüs“.

Esmajoones on soovitatav kasutada lühiajaliselt tõhusaid ja maksumuselt soodsaid
meetmeid, mille rakendamine suurendab lühiajaliselt korteriühistu toimimise
jätkusuutlikkust. Samas olukorras, kus esineb süvenev rahvastiku vähenemise ja korterite
tühjenemise probleem, ei pruugi neist abi olla ning pikaajalises perspektiivis on mõistlikum
kaaluda elanike ümberasustamist terviklikult asustatud elamutesse ja tühjaks jäänud elamud
lammutada.
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ELAMUTE PROJEKTEERIMINE
JA EHITAMINE

§

Olulisemad seadused:
Ehitusseadustik
Olulisemad valdkonda reguleerivad standardid:
EVS 932:2017 (Ehitusprojekt)

Soovitusi projekteerimise etapiks
Lähteülesande koostamisse tuleks kaasata asutusevälist kogemust, näiteks
Riigi Kinnisvara AS.
Olemasoleva hoone renoveerimise korral peab enne projekteerimise tellimist tellima
energiaauditi ja koostama tarbimisandmete alusel energiamärgise.
Samuti võiks olla projekteerimise faasis kõrval kas omanikujärelevalve esindaja või
projektijuhtimise ettevõtte projektijuht.
Läbi tuleks viia uuringud (määratakse eelnevate tegevuste käigus) hoone tehnilise seisukorra
ja erinevate sõlmede olukorra hindamiseks.

Ehitise valmimise iga etapp võtab rohkem aega kui esmapilgul võiks arvata.
Arvestage planeerimise lõppemisest ehitise valmimiseni järgmiste ligikaudsete
minimaalsete aegadega:
•

Projekteerimise lähteülesande koostamine 1−2 kuud

•

Projekteerimishanke läbiviimine 2 kuud

•

Projekteerimine 8 kuud

•

Projekti ekspertiis 1 kuu

•

Ehitushanke läbiviimine 2 kuud

•

Ehituse omanikujärelevalve hanke läbiviimine 1 kuu

•

Ehitamine umbes 12 kuud
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Näitena tasub kasutada Riigi Kinnisvara AS juhendmaterjale ja tehnilisi kirjeldusi.
Juba alates eelprojekti staadiumist on soovitatav tellida projektidokumentidele ekspertiis.
Tellige eskiisi või eelprojekti vaatamiseks 3D mudel – see võimaldab projekteeritavat objekti
vaadelda ruumilisena.
Suuremamahuliste ehitiste projekteerimisel, ehitamisel ja kasutamisel tuleks kaaluda BIM-i
(ingl k Building Information Modeling – ehitusinfo modelleerimine) kasutamist.
Eelarvet tuleb hakata jälgima juba eskiisi faasis, lisaks ehituskuludele tuleb arvestada
lisakuludega (projekteerija, omanikujärelevalve, ekspertiis, sisustus, seadmed jne).
Ehitushanke läbiviimiseks peab projekt olema vähemalt põhiprojekti staadiumis. Ehituse
aluseks peab olema tööprojekt.
Projekteerijale tuleb anda mõistlik aeg ning arvestada projekteerimise järjekorraga.
Tuleb ise või väliskonsultantide abiga kontrollida projekteerimise kulgu ja aega.

Soovitused omanikujärelevalve tellimiseks
Valida tuleks kogemustega ja pädev ettevõte.
Omanikujärelevalvet tegeva ettevõtja pädeval isikul peab olema kutse.
Soovitatav on kaasata omanikujärelevalve kohe, alates projekteerimise staadiumist.
Oluline on omanikujärelevalve objektil kohaloleku nõudmine ja kontroll.
Omanikujärelevalve aruannet tasub nõuda igal kuul. Töövõtja kõik spetsialistid peavad iga
kuu lõpus kogu ehitusobjekti üle vaatama ning selle kohta kokkuvõtte koostama.
Soovitatav on kasutada spetsiaalset elektroonilist keskkonda ehitustööde kontrolliks ja
organiseerimiseks.
Soovitatav on nõuda omanikujärelevalvelt ja ehitajalt ennetavaid tegevusi kvaliteedi
kontrollimiseks ja tagamiseks ning need lepinguliselt kokku leppida.
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Soovitusi ehitamise etapiks
Eduka ehitushanke aluseks on korralik eksperdi ja tellija poolt mitu korda üle vaadatud
projekt. Viimase hetke muudatused ja täpsustused kirjeldatakse tehnilises kirjelduses.
Nõuded hankedokumendis tuleb põhjalikult läbi mõelda ja kirja panna ainult oluline.
Kontrollige üle ehitajate maksumuse tabelid.
Näitena tasub kasutada Riigi Kinnisvara AS-i tehnilisi kirjeldusi ja muid hanke dokumente.
Kasutada tasub väljast sisse ostetud asjatundlikku projektijuhtimise teenust.
Järjepidevalt tuleb kontrollida teenuse osutajate lepingu täitmist.
Enne tööde tegemist, lähteülesande koostamisel, tasub õppust võtta teistest sarnastest
projektidest.
Kõigi osapooltega tuleb läbi rääkida tööle esitatavad nõuded, tegevused, protseduurid,
kontrolltegevused.

järjepidevalt kontrollida nende järgimist.
Lepingu sõlmimisest ehituse reaalse alguseni tuleb anda piisavalt aega, et töövõtjad saaksid
teha vajalikke ettevalmistusi.
Tasub planeerida lisaaega võimalikele kooskõlastustele.
Ehitaja peab olema koostööpartner, mitte vaenlane.
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§

ELAMUTE HALDAMINE
Olulisemad valdkonda reguleerivad standardid:
EVS 807:2016 (Kinnisvarakeskkonna juhtimine ja
korrashoid)
EVS 910:2017 (Kinnisvara korrashoiu hanke
dokumendid ja nende koostamise juhend)

Tehnilised seadmed ja süsteemid, mille minimaalne hooldus on määratud seadustega:
Tuleohutus:

Tugevvool:

Sisekliima:

Muud:

Automaatne

Elektrikäit

Ventilatsioon

Liftid

tulekustutussüsteem

Käidutööd

Jahutus

Gaasikatel

(ATS)

Diiselgeneraator

Küte

Sprinklersüsteem

Turvavalgus

Niisutus

Voolikusüsteem

Piksekaitse

Gaasikustutus

Tehnilised seadmed ja süsteemid, mille hooldamise nõudeid seadustes ei esitata, kuid mida ei tohi
tähelepanuta jätta:
Uksed ja lukustussüsteemid
Läbipääsu- ja valvesüsteemid
Tõkkepuud ja turvaväravad
Muud tehnilised süsteemid
Samuti tuleb iga ehitise juures läbi mõelda parkimiskorraldus, koristus (sisemine, väline, sh eritööd,
lumekoristus) ja turvalisus.
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HOONETE ENERGIATÕHUSUS

§

Olulisemad valdkonda reguleerivad õigusaktid:
Ehitusseadustik
Energiamajanduse korralduse seadus
Standard ISO 50001

Energiajuhtimine on kompleks korrakindlaid tegevusi energia kasutamiseks parimal viisil,
mille eesmärgiks on energiatõhususe suurenemine nii omavalitsuse haldusalas tervikuna kui
ka hoones üksikuna.

Energiajuhtimise korraldamine või energiatõhususe parandamine algab olemasoleva
olukorra väljaselgitamisest.

Energiajuhtimine võimaldab:
•

paremat kontrolli energiatarbimise ja -tootmise üle;

•

olulist kokkuhoidu energiakuludelt;

•

ressursside optimaalset kasutamist (hooned, seadmed, kaugküte, tänavavalgustus,
transport jne);

•

teadlikku ja vastutustundlikku energiakasutust;

•

kohaliku majanduse elavdamist;

•

kliima- ja energiapoliitika eesmärkide täitmist.

Väljendage arengudokumentides valmisolekut toetada kohalikku initsiatiivi ja kogukondade
algatusi energiamajanduses – leidke ning innustage kogukondi leidma kasutusest välja
langenud hoonetele ja maa-aladele uudseid kasutusviise (energiaühistu, päikesepark,
tegevusväljak, kogukonnaaed).
Hoonete funktsioonide muutudes võib muutuda ka nende energiatarve, mis omakorda seab
uusi väljakutseid kohalikule energiatootmisele. Energiatootmise juhtimiseks saab kasutada
kaugküttekava või energiamajanduse arengukava. Nende koostamisel tuleb jälgida ka
säästva arengu põhimõtteid ning üldisi rahvastikutrende.
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Koostage esimese prioriteediga hoonetele energiaauditid, mille koostamise käigus antakse
soovitused renoveerimisetöödeks. Soovitustest lähtuvalt saab planeerida ümber hoone
kasutust ja alustada renoveerimise või lammutuse ettevalmistamist.
Energiatõhusat hoonet kavandades tuleb seda silmas pidada kogu arendusprotsessi vältel.
Halvasti koostatud detailplaneeringust piisab, et energiatõhusat hoonet välistada või muuta
selle haldamine liialt kalliks. Kalliks lähevad ka projekteerimisel tehtud vead, mida ehituse
käigus pole alati võimalik parandada.
Isegi siis, kui terviklikuks renoveerimiseks raha napib, on ainuõige alustada täieliku
renoveerimisprojekti koostamisest − see määrab kõige otstarbekamad renoveerimise
sammud ning edasistes tegevustes ei teki ummikseisu.
Rahvastiku kahanemisega kaasneb sageli kaugküttevõrkude koormuse langus. Kõige
enam on mõjutatud need võrgud, mille peamised tarbijad on eratarbijad (kortermajad, mis
võivad kas tühjeneda või neid renoveeritakse ja tarbimine väheneb) ning kus puuduvad
tuumiktarbijad (ettevõtted ja omavalitsuse asutused).
Et vältida kaugküttevõrke arendades üledimensioneerimist, peaks igale
kaugküttepiirkonnale koostama soojusmajanduse arengukava (ühine arengukava kõigile
kaugküttevõrkudele omavalitsuses on otstarbekas vaid juhul, kui on ette näha nende liitmist).

Hoonete renoveerimisel eelistage terviklikku renoveerimist üksikutele ehitustöödele.
Energiatõhus ehitis vähendab pikas perspektiivis kommunaalkulusid ning on kokkuvõttes
odavam, võrreldes etapiti renoveerimisega.

Energiakasutuse jälgimiseks renoveerimise järel kavandage ja paigaldage hoonesse
automaatne seiresüsteem, mis muuhulgas jälgib ka peamisi sisekliimanäitajaid. Jälgimiseks
valige avatud platvorm, kuhu saate hiljem lisada ka teisi uusi või renoveeritavaid hooneid.
Kohades, kus hoonete muinsuskaitselised või muud miljööväärtuslikud piirangud takistavad
hoonete uuskasutust ning renoveerimist, tuleks uuesti hinnata nende potentsiaali
seniste trendide kontekstis. Kui selgub, et piirangute tõttu on tõenäoline, et elamud
pigem hävinevad, tuleks nende otstarbekus uuesti läbi arutada ning leida võimalusi
leevendamiseks.

Leidke võimalusi üldise elukeskkonna, elamute ohutuse, välisilme ja heakorra parandamise
toetamiseks.
Väiksemate omavalitsuste või sarnaste arenduste puhul kaaluge ühishankeid koos
naabervaldadega, et äratada huvi ka suuremates ehitusettevõtetes.
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Leidke ehituse rahastamiseks erinevaid finantsmudeleid: kohaliku omavalitsuse eelarve,
riiklikud ja rahvusvahelised toetusprogrammid, laenumeetmed, koostöö erasektoriga,
ühisrahastus, energiatõhususe leping jne.
Kasutage konsultantide ja spetsialistide abi juba hoonete planeerimisel ja renoveerimise
kavandamisel ning läbiviimisel. Renoveerimise kavandamisel tuleb hoone seisundit hinnata
nii konstruktsioonilisest kui energeetilisest aspektist.

Koostage hoone seisukorda ja omavalitsuse vajadusi arvestav tegevuskava ning
erinevate variantide analüüs tehnilisest, energeetilisest ja finantsilisest seisukohast, mis
hõlmab vähemalt järgmisi punkte:
•

Hoone funktsioonist tulenevad vajadused ja tingimused

•

Sobivaim küttelahendus

•

Sobivaim ventilatsioonilahendus

•

Konstruktsiooniliste meetmete vajaduse ja teostatavuse analüüs koos sobivaima
lahenduse valimisega

•

Diskonteeritud tasuvusarvutus erinevate lahendusvariantide puhul

•

Vajalike projekteerimistööde hanke korraldamine ja tulemuste hindamine

•

Etapiviisilise renoveerimise plaan, kui tervikrenoveerimist ei saa teha

•

Ehitushanke korraldamine ja läbiviimine

•

Ehitustööde omanikujärelevalve (kvalifikatsiooni olemasolul)

•

Ehitustööde vastu võtmine ja hoone tehnosüsteemide testimine (üle-alarõhu test,
proovisurvestamised jms)

•

Hoone kasutusjuhendi koostamine ja kasutajate koolitamine parima tulemuse
saavutamiseks ekspluatatsioonis.
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