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Käesoleva uurimistöö eesmärk oli selgitada ehitiste ebaseaduslikkuse mõju vara 

väärtusele. Lisaks uurida, kuidas ebaseaduslikkus väljendub ning mis seda põhjustab. 

Eesmärgi täitmiseks kasutati kvalitatiivset meetodit, mille käigus intervjueeriti seitset 

Tartu linnas tegutsevat kutselist vara hindajat. Ühte Tartu Linnavalitsuse (edaspidi 

KOV) ametnikku intervjueeriti ning teine vastas küsimustikule. Kolm SEB ja üks 

Swedbanki töötaja vastas samuti küsimustikule. Kõigilt vastanutelt uuriti 

kokkupuuteid/kogemust ehitiste ebaseaduslikkuse mõjust vara väärtusele.  

Uuringu tulemusena selgus, et ehitiste ebaseaduslikkusel on mõju vara väärtusele ning 

ebaseaduslikkus ümbritseb mitmeid kinnisvara valdkonnaga tegelevaid inimesi 

igapäevaselt. Lisaks selgus, et tänu pankade tingimuste karmistumisele on järjest enam 

hakatud antud probleemile tähelepanu pöörama ning sellega tegelema.  

Uurimistöö kasutamisel võivad olla sihtgrupiks kõik kinnisvaraga erinevatel viisidel 

kokku puutuvad inimesed. Käesoleva töö autor on seisukohal, et antud 

uurimisvaldkonda võiks uurida ka edaspidi. Näiteks juhtumianalüüsiga, kus võetakse 

konkreetne objekt/objektid täpsemalt vaatluse alla ning selgitatakse, milline on vara 

väärtuse erinevus ebaseadusliku ja seadusliku objekti puhul. 

Märksõnad: ebaseaduslikkus, vara, väärtus 



3 
 

 
 
  

Eesti Maaülikool 

Kreutzwaldi 1, Tartu 51014 

Abstract of BSc´ Thesis 

Author: Sabine Liias Speciality: Geomatics 
Title: The illegality of the buildings impact on the value of Property 
Pages: 34 Figures:  1 Tables: 0 Appendixes: 3 

Department:                                             Geomatics 
Field of research:                                     Building and planning 
Supervisor:                                               Kaarel Sahk 
Place and date:                                         Tartu, 2016 

The aim of this thesis was to analyse the impact of the illegality to Property value. In 

addition, to investigate how asset illegality is expressed and what causes it.  To give an 

answer to the referred researh questiones semi-structured interviews and open-ended 

questionnaires were carried out. One of Tartu local government official was interviewed 

and the second answered to the questionnaire. Three employees of Swedbank and one 

of SEB also responded to the questionnaire. All respondents were examined 

exposure/experience with the impact of illegal buildings, the property value.  

The study showed that the illegality of the buildings have an impact on the value of 

property, and the illegality of the property is surrounded by a number of people working 

in this field on a daily basis. It was also found that due to the tightening of requirements, 

banks have increasingly begun to pay attention to this problem and  to pay more 

attention to this problem. 

The  research may be useful to the people who are involved in real estate. Further 

reasearsh is suggested to carry out to observe more closely the nature of the differences 

of property value between legal and illegal objects. For example, case studies can be 

used to analyse the difference between lawful and unlawful object. 
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SISSEJUHATUS 

Ehitustegevus on üks pikaajalisi keskkonnamuutusi tekitav tegevus, mis sageli mõjutab 

looduskeskkonda pöördumatult ning tehtud vigu on raske või isegi võimatu parandada. 

Eeltoodust tulenevalt on tugeva kontrolli kehtestamine ehituses osalejate üle põhjendatud. 

Ehitusõiguse olulisim eesmärk on sätestada nõuded eri liiki ehitustele, nende ehitamisele ja 

kasutamisele ning neid ehitatavatele isikutele. (Oidermaa 2007) Kahjuks leidub linnaruumis 

palju ehitisi, mis on ehitatud õigusvastaselt ehk ebaseaduslikult. 

Isegi kõige primitiivsemas ühiskonnas elavad inimesed enda elusid seaduste järgi, mille nad 

on ise loonud. Reeglid on loodud selleks, et ühiskonna liikmed käituksid sarnasel viisil, 

tagamaks harmoonilist elu. Ilma reegliteta toimetaks iga inimene vastavalt oma 

individuaalsetele huvidele, mis ei pruugi olla vastavuses ühiskonna kui terviku huvidega. 

(Owen 1987) 

Antud uurimistöö eesmärgiks on anda ülevaade ehitiste ebaseaduslikkuse mõjust kinnisvara 

väärtusele. Lisaks analüüsida, kuidas ebaseaduslikkus väljendub ning mis seda põhjustab. 

Bakalaureusetöös keskendutakse erinevatele ehitiste ebaseaduslikkusest tulenevatele 

aspektidele. 

Lõputöö koosneb kolmest peatükist, millest esimene keskendub uurimisteemaga seotud 

teoreetilistele alustele. Esimene peatükk jaguneb kaheks alapeatükiks, milles on juttu 

ehitistele esitatavatest nõuetest ning teises alapeatükis on antud ülevaade seadustamise 

võimalikkusest. Teises peatükis on käsitletud andmeid ja metoodikat. Kolmas peatükk 

jaguneb neljaks alapeatükiks, milles antakse ülevaade ehitiste ebaseaduslikkuse mõjust vara 

väärtusele kohaliku omavalitsuse, seitsme Tartu linnas tegutseva kutselise vara hindaja ning 

viie pangatöötaja arvamuse läbi. Viimasena on esitatud arutelu, kus bakalaureusetöö autor 

on teinud uurimusest omapoolsed järeldused ja ettepanekud. 

Antud lõputöö uurimismeetodiks on autor valinud teoreetilis-empiirilise lähenemise. Töö 

koostamisel kasutatud olulisemad allikad on KOV-i ametnike, Tartu linnas tegutsevate 

kutseliste vara hindajate ning Swedbanki töötajatega läbiviidud intervjuud ja küsitlused. 
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Autori arvates on valitud teema oluline, kuna viimastel aastatel on üha rohkem hakatud 

pöörama tähelepanu ehitus- ja planeerimisõigusele ning sellega seonduvale 

ehitustegevusele. Antud valdkonna probleem seisneb just seaduste mittetäitmises ja 

ignoreerimises. 

Uurimistöö kasutamisel võivad olla sihtgrupiks kõik kinnisvaraga erinevatel viisidel kokku 

puutuvad inimesed. Käesoleva töö autor on seisukohal, et antud uurimisvaldkonda tuleks 

kindlasti uurida ka edaspidi. 

Antud valdkonda on ka varasemalt uuritud, kuid käesoleva bakalaureusetöö lisandväärtuseks 

on antud valdkonnaga kokku puutuvate inimeste arvamuste ja seisukohtade uurimine ning 

varasemalt kehtinud õigusaktide võrdlus käesoleval hetkel kehtiva Ehitusseadustikuga. 
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1.!TEOREETILINE ÜLEVAADE 

1.1! Ehitistele esitatavad nõuded 

Ehitusload kindlustavad, et kohalik tsoneerimine ühtiks elu, tervise ja struktuurse ohutuse 

standardite ning samuti muude rakendavate seadustega. Ehitusalased regulatsioonid 

määravad, millist tüüpi konstruktsioonid on ühiskonnas lubatud ning kindlustavad, et 

ehitustegevus täidab ehitistele esitatavaid miinimumnõuded kaitsmaks elu, tervist ja ehitiste 

elanike ohutust. (Building... 2007) 

Kui esitatud ehitusprojekt vastab õigusaktides sätestatud nõuetele, eelkõige 

detailplaneeringule või projekteerimistingimustele ning ehitisele ja ehitamisele esitatud 

nõuetele, väljastatakse ehitusluba. (EhS 2015 § 42 lg 1) 

Uues ehitusseadustikus (edaspidi EhS) on ehitise mõiste olulisel määral laienenud (Proosa, 

Pettai 2015). EhS-i (2015) § 3 lg 1 kohaselt: “Ehitis on inimtegevuse tulemusel loodud ja 

aluspinnasega ühendatud või sellele toetuv asi, mille kasutamise otstarve, eesmärk, 

kasutamise viis või kestus võimaldab seda eristada teistest asjadest”. 

Uues EhS-is on nõuded ehitistele abstraktsemad, seda seetõttu, et neid oleks võimalik 

rakendada võimalikult paljudele ehitistele (Ibid: 39). Järgida tuleb üldpõhimõtet, et ehitis 

peab kogu oma kasutusea vältel vastama selle kasutamise nõuetele ja olemasolu vältel olema 

ohutu (Ibid:39 ref EhS §11 lg 1). Uue ehitusseadustiku kohaselt on kasutusiga ajavahemik, 

mille vältel ehitis või selle osa on funktsionaalselt kasutatav (Ibid: 39). Tulenevalt asjaolust, 

et ehitise eluea vältel võib ehitis korduvalt kasutusest välja langeda ning samuti saada taas 

uuesti kasutusele võetud, hõlmab ehitise eluiga pikemat perioodi kui kasutusiga.  Näiteks 

võib ehitise eluea vältel esineda ajaperioode, mil ehitis ei ole enam kasutuses. Ehitise 

kasutusea ja eluea etappidele kohaldatakse erinevaid nõudeid. Võib järeldada, et ajal, mil 

ehitis pole reaalselt kasutuses,  ei pea see kasutamise nõuetele vastama. (Ibid: 39) 

EhS § 11 lõikes 2 sätestatud üldised nõuded on oma olemuselt miinimumnõuded ja need 

hõlmavad muu hulgas (Ibid: 40): 

•! Mehaanilist vastupidavust ja stabiilsust; 

•! Tuleohutust; 

•! Hügieeni, tervist ja keskkonda; 

•! Kasutamise ohutust ja juurdepääsu; 
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•! Kaitset müra eest; 

•! Energiasäästlikkust ja –tõhusust; 

•! Loodusvarade säästvat kasutamist; 

•! Puudega inimeste erivajadusi; 

•! Ehitise toimivust ja koostoimimisvõimet ning ühilduvust; 

•! Kasutusotstarbest ja kasutamisest tulenevaid nõudeid ehk seisundinõudeid; 

•! Ehitise ja selle asukoha märgistamist. 

Antud nõuetele peavad vastama ka sellised ehitised, mille ehitamisest ei teavitata ega taotleta 

ehitusluba. Miinimumnõuete täitmine peab olema alati tagatud. (Ibid: 41) Juhul kui ehitisele 

esitatavate nõuete rikkumine toob kaasa ehitatud või ehitamisel olevast ehitisest lähtuva ohu 

varale või keskkonnale, näeb ehitusseadustik karistusena ette rahatrahvi füüsilisele isikule 

kuni 1200 eurot ja juriidilisele isikule kuni 32 000 eurot. (Ibid: 42) 

Lisaks tuleb järgida ehitamisele esitatavaid nõudeid, mis on järgmised (EhS 2015 § 12): 

•! Ehitada tuleb ehitusprojekti kohaselt ning järgida tuleb ehitise ja ehitamise kohta 

kehtivaid nõudeid; 

•! Ehitatav ehitis peab, antud juhul ka ehitamine, olema ehitise asukohaga seonduvate 

kitsenduste ja planeeringuga kooskõlas; 

•! Arvestada tuleb ehitamisest mõjutatud isikute õigusi ning rakendada abinõusid nende 

õiguste ülemäärase kahjustamise vastu; 

•! Kasutada tuleb tooteid, mille omadused võimaldavad ehitisel mõistliku aja vältel 

vastata nõuetele, samuti peab ehitise nõuete vastavus olema tagatud ehitisse 

tööstuslikult töötlemata loodusliku ehitusmaterjali, traditsioonilisel teel valmistatud 

rahvusliku ehitustoote või taaskasutatud ehitutoote püsival tagamisel; 

•! Ehitamisele esitatavad nõuded võib kehtestada valdkonna eest vastutav minister. 

Vastavalt EhS-i § 4 lg 1-le on ehitamine näiteks ehitise püstitamine, rajamine ja 

paigaldamine;  lammutamine; muu ehitisega seotud tegevus; pinnase või katendi 

ümberpaigutamine;  laiendamine; ümberehitamine ehk rekonstrueerimine. Uues EhS-is on 

ehitamise enese mõiste oluliselt laiem ning see võib tekitada praktikas mitmeid vaidlusi 

(Proosa, Pettai 2015: 50).  

Samuti tuleb arvesse võtta Euroopa Liidu õigusaktidest tulenevaid nõudeid, näiteks 

ehitustoodetele esitatud nõudeid. Rääkides ehitistele esitatavatest nõuetest, tuleb rääkida ka 
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hoonete energiatõhususest. (Ibid: 40) Hoone tüüpilise kasutusega seotud energianõudluse 

rahuldamiseks vajalikku arvutuslikku või mõõdetud energia hulka, mis hõlmab muu hulgas 

kütmiseks, jahutamiseks, ventilatsiooniks, vee soojendamiseks ja valgustuseks tarbitavat 

energiat, nimetatakse hoone energiatõhususeks (Ibid: 43 ref EhS §63 lg 1). Tulenevalt 

sellest, et ligi 33% Eestis kasutatavast energiast kulub elamutele, on eluhoonete 

energiasäästlikumaks muutmine oluline. Riik investeerib perioodil 2014-2020 elamute 

energiatõhusamaks muutmisesse kokku üle 100 miljoni euro Euroopa Liidu 

struktuurifondide raha. Hinnanguliselt on selle summaga võimalik renoveerida 1000 

korterelamut. (Hoonete... 2015) Euroopa Liidu direktiivi eesmärk on see, et alates 2021. 

aastast ehitatavad hooned enam praktiliselt energiat ei tarbi, mis tähendab seda, et hoonete 

energiatarbimine peab olema nullilähedane. (Ibid: 42-43). 

Erinevates seadustes, nagu näiteks Asjaõigusseaduse rakendamise seadus ning eelmine 

ehitusseadus, räägitakse õigusliku aluseta püstitatud ehitisest. Ebaseaduslikku ehitamist 

mainitakse ehituseadustikus ning ebaseadusliku ehitise seadustamist reguleeritakse 

rakendusseaduses. Ehitusseadustiku mõistes on ebaseaduslik ehitis õigusliku aluseta ehitis, 

st ehitusloata või kirjaliku nõusolekuta ehitatud ehitis. (Ibid: 249) 

Ebaseaduslike ehitiste puhul tuleb eristada (Kohtupraktika... 2016: 6): 

•! Nii formaalselt ja materiaalselt ebaseaduslikke, ehk ilma ehitusloata ja ka 

materiaalselt ebaseaduslikke ehitisi 

•! Üksnes materiaalselt õigusvastaseid ehitisi, see tähendab ehitisi, mis on ehitatud 

õigusvastase ehitusloa alusel.  

1.2 Seadustamise võimalikkus 

Riigikontroll leiab, et KOV-idel tuleks muuta senist valdavalt leebet ning passiivset 

suhtumist ebaseaduslikku ehitamisse. Seetõttu tuleks teha kindlaks, kui palju neid ehitisi on 

ning kas need on elanikele ning ka kaaskodanikele ohutud. Vajaduse korral tuleks nõuda 

ebaseaduslike hoonete lammutamist või peale nõuetega vastavusse viimist seadustada. 

(Riigikontroll... 2016) 

 

Uue Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise kohaselt tuleb 2020. aasta 

esimeseks juuniks kõik ehitisregistri andmed korrastada. Registrisse tuleb kanda kõik seni 

kandmata hooned ning tuvastama hakatakse neid ajakohaste ortofotode abil, mille alusel 
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kantakse ehitisregistrisse ehitiste ehitisealune pind ja hoone koordinaadid. (Proosa, Pettai 

2015) Seadustamise juures on oluline, kas ehitis on ehitatud enne 01.01.2003.a. või enne uue 

EhS-i jõustumist 01.07.2015 ning kas ehitis on pooleliolev või valmis ning kas ehitamiseks 

või kasutamiseks on tegelikkuses olemas õiguslik alus, kuid vastavate dokumentide 

olemasolu kohta on registrikanne tegemata jäetud (Teabepäev 2015). 

Joonisel 1 ja 2 on välja toodud ehitiste seadustamise viisid Ehitusseadustiku ja 

planeerimisseaduse rakendamise seaduse kohaselt. Juhul, kui ehitis on ehitatud enne 

01.01.2003 (joonis 1) ning ei ole valmis, siis antakse sellele vajaduse korral ehitusluba või 

esitatakse ehitusteatis. Oluline on, et ehitis oleks ohutu ning selle hindamisel võetakse 

aluseks ehitusprojekt või selle puudumisel tuleb omanikul tellida ehitise audit, mis asendab 

loa- või teavitamismenetluses ehitusprojekti. (Proosa, Pettai 2015: 255) Olukorras, kus ehitis 

on valmis ning ehitusteatise või ehitusloakohustuslikke töid ei ole vaja teha, siis võib 

vastavalt ehitusseadustiku lisale 2 anda kasutusloa või kasutamisest teavitada (Ibid: 254). 

Ehitise ehitamiseks ja kasutamiseks tekkinud õigusliku aluse tekkimisel tuleb sõltuvalt 

olukorrast väljastatud ehitusluba ja/või kasutusluba või esitatud ehitusteatis ja/või 

kasutusteatis esitada ehitisregistrile teatis ehitise registrisse kandmiseks (Ibid: 255). Nendel 

juhtudel, kui ehitisregistris puudub üleüldse mingisugune kanne, siis tuleb enne 2003. aasta 

1. jaanuari ehitatud ja 01.07.2015 kasutatav ehitis kanda Ehitisregistrisse (Ibid: 255). 

 

Joonis 2. Ehitiste seadustamise viisid enne 01.01.2003 ehitatud ehitistele (Ibid:250) 

Olukord on mõnevõrra erinev, kui tegemist on ehitisega, mis on ehitatud pärast 01.01.2003 

ja enne 01.07.2015 (joonis 2) (Ibid: 256). Ehitusseadustikus sätestatud põhinõuded peavad 
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olema täidetud 01.07.2015 seisuga kasutatava ehitise puhul (Ibid: 256 ref EhS §11 lg 2 ja § 

12). Kui detailplaneeringu koostamine oli kohustuslik ehitise ehitamise ajal siis võib KOV 

detailplaneeringu algatamise asemel väljastada projekteerimistingimused. Enne 01.07.2015 

alustatud mitte valmis oleva ehitise puhul antakse sellele vajaduse korral ehitusluba või 

esitatakse ehitusteatis. (Ibid: 258). Olukorras, kus ehitis on valmis kuid puuduvad 

ehitusteatise või ehitusloakohustuslikud tööd, siis võib antud ehitisele anda kasutusloa või 

kasutamisest teavitada. Ehitise auditi vajalikkus on reguleeritud samasuguselt nagu enne 

01.01.2003 ehitatud ehitistega. (Ibid: 245-255). 

 

Joonis 2. Ehitiste seadustamise viisid pärast 01.01.2003 ja enne 01.07.2015 ehitatud 

ehitistele (Ibid:250) 

Võrreldes Ehitusseaduse 2003. aasta redaktsiooniga on üheks oluliseks muudatuseks see, et 

uue EhS-i lisas on loetletud ehitised kas ehitise nimetuse või mõne tunnuse järgi, mille 

ehitamisest on kohalikku omavalitsust vaja teavitada või mille ehitamiseks on vaja taotleda 

ehitusluba. (Ibid: 27) Antud nimekirjade aluseks on majandus- ja taristuministri kehtestatud 

ehitise kasutamise otstarvete loetelu (Ibid: 27). Ühest küljest vähenevad vaidlused selle üle, 

kas mingi asi on ehitis või mitte, teisest küljest võib inimestel olla erinev arusaam sellest, 

kas mõne ehitise puhul tuleks esitada ehitusteatis või taotleda ehitusluba. Eeltoodu põhjuseks 

on asjaolu, et ilmselt on võimalik kõik ehitised mingi ehitise kasutamise otstarvete loetelus 

oleva kirjelduse alla paigutada. (Ibid: 28) 
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Enne ehitusseadustiku jõustumist ebaseaduslikult ehitatud ehitise ehitisregistrisse kandmise 

eest näeb riigilõivuseadus ette riigilõivu tasumise summas 500 eurot (riigilõivu suurus 

seisuga 2015. a august) (Ibid: 259). 
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2.!ANDMED JA METOODIKA 

Uurimistöö eesmärk oli välja selgitada, kuidas tõlgendavad KOV, Tartu linnas tegutsevad 

kutselised vara hindajad ning pangatöötajad ehitiste ebaseaduslikkuse mõju vara väärtusele. 

Antud uurimistööga sooviti analüüsida ning mõista, millest tuleneb ebaseadusliku ehitise 

tekkimine ning kuidas see mõjutab vara väärtust.  

Uurimistöö jaoks vajamineva informatsiooni kogus autor poolstruktureeritud intervjuu ja 

avatud küsimustikuga. Andmekogumise meetodiks valitud tehnikad olid sobilikud, sest 

sooviti saada KOV-i ametnike, Tartu linnas töötavate kutseliste vara hindajate ja Eesti kahe 

suurema panga töötajate arvamusi ja seisukohti ebaseaduslike ehitise ning nende poolt 

tekitatavate mõjude kohta.  

Algselt plaanis autor läbi viia vaid individuaalintervjuud. Kõigepealt saadeti küsimused 

intervjueeritavatele tutvumiseks e-maili aadressile. Viis vastanut saatsid kiire ajagraafiku 

tõttu vastused intervjueerija e-maili aadressile, seetõttu võib meetodina tuua välja ka 

küsitluse. Ülejäänud intervjueeritavatega kohtuti ning viidi läbi individuaalintervjuud. 

Küsimustik koosnes ainult avatud küsimustest, mille ülesehitus on toodud antud 

bakalaureusetöö Lisades 1, 2 ja 3. Salvestatud intervjuud muudeti tekstiks ehk 

transkribeeriti.  

Andmete kogumiseks viidi läbi 13 intervjueerimist, ajavahemikul 11.04.2016 - 10.05.2016. 

Kasutatud on poolstruktureeritud intervjuud, mis tähendab, et intervjuud olid kombineeritud 

vabast vestlusest ning kindlatest küsimustest. Autor intervjueeris kahte ametnikku (Tartu 

Linnavalitsuse Arhitektuuri ja ehituse osakonna järelevalveteenistuste juhatajat ning 

osakonna juhataja asetäitjat). Ühe ametnikuga viidi läbi intervjuu tema kabinetis ning teine 

vastaja vastas küsimustele interneti teel. Samuti intervjueeriti seitset Tartu linnas tegutsevat 

kutselist vara hindajat. Viimasteks vastanuteks olid kolm SEB töötajat ning üks Swedbanki 

töötaja. 
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3.!TULEMUSED JA ARUTELU 
 

3.1! Kohaliku omavalitsuse tõlgendus ehitiste ebaseaduslikkuse 

mõjust vara väärtusele 
 

Antud bakalaureuseastme uurimistöö osas antakse ülevaade KOV ametnike tõlgendusest 

seoses ebaseaduslike ehitistega. 

Esimesena selgitati, millised on KOV-ile tuginedes näited erinevatest ehitiste 

ebaseaduslikkustest. Selgus, et kõige enamlevinumad näited ebaseaduslikkusest on: 

•! Ilma loata või üle lubatud määra ehitiste laiendamine;  

•! Tehnosüsteemide muutmine (õhksoojuspumba paigaldus, vee- ja kanalisatsiooni 

ning küttesüsteemi muutmine); 

•! Rekonstrueerimine (piirdekonstruktsioonide soojustamine); 

•! Renoveerimine; 

•! Püstitamine (harv juhus, enamasti ehitusloa taotlemise protsess juba käib) (Aint, 

Sarik 2016). 

Vastustes kajastus, et ebaseaduslikkuse põhjuseid on palju, kuid peamised nendest on: 

•! Teadmatus; 

•! Asjaajamine (bürokraatia); 

•! Aeg; 

•! Raha (Aint, Sarik 2016). 

Omanike hulgas on palju inimesi, kes ei ole kursis, et mingisuguse ehitustegevusega kaasneb 

ka ehituslubade taotlemine või uue mõistena ehitus- ja kasutusteatiste esitamine (Aint 2016). 

Iga koduomaniku kohustus on kindlustada, et ehitusluba on kätte saadud kui seda on nõutud 

ning, et ehitis vastaks kõikidele määrustele ja seadustele (Building... 2007:3). 

Samuti on inimestel kujunenud arusaam, et asjaajamine on üsna pikk protseduur ning võib 

minna kuid, enne kui ehitamistegevusega saab alustada. Väga oluline aspekt on ka ajafaktor, 

kuna ehitama tahetakse hakata kohe idee tekkimisel ning kui tulla KOV-i luba taotlema või 

teatist esitama, lükkub ehitustegevus edasi. (Aint 2016) 
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Aint (2016) tõi esile asjaolu, et kui vana seadustiku alusel käis loa menetlemine 20 päeva, 

siis uue seadustiku alusel pikenes see 10 päeva võrra ning kestab 30 päeva. Üldjuhul selle 

ajaga luba kätte ei saa, näiteks Tartus vaatab kümmekond inimest ühte projekti läbi. Algselt 

esitatud projekt on üldjuhul alati puudulik ning kõigepealt saabki taotleja märkused projekti 

kohta ning seejärel sõltub edasine tegevus kodanikust endast. Nendel omanikel, kellel on 

kiire, saavad parandused tehtud mõne päevaga, kuid mõnega võib kontakt kaduda mitmeks 

kuuks. Juhul, kui esimesel korral ei olnud projekt väga-väga puudulik, siis teistkordsel 

kohaliku omavalitsuse läbivaatamisel läheb projekti läbivaatamine kiiremini, sest siis ei 

vaata projekti uuesti läbi kõik, vaid need, kes märkused teinud olid. Loa kättesaamine sõltub 

oluliselt projekti kvaliteedist. (Aint 2016) 

Ebaseaduslike ehitiste käsitlemise protsess jaguneb kaheks. Esiteks on ehitised, mille 

ehitustöö hetkel reaalselt käib ning teiseks ehitised, mis on juba valmis ehitatud. Hetkel 

ehitamisjärgus olevate ehitiste puhul koostatakse ettekirjutus, millega ehitustegevus 

peatatakse. Ettekirjutuses tuuakse alati välja, kuidas seadustamise protseduur välja näeb.  

Ehitiste puhul, mis on juba valmis ehitatud, saadab KOV välja menetluse alustamise teatise 

selle seadustamise osas. Seadustamise käigus selgub, kas on võimalik olemasoleva ehitise 

seadustamine või tuleb midagi ümber ehitada. (Aint 2016) 

Laias laastus võtab juba valmis ehitatud ebaseaduslike ehitiste seadustamine aega pool aastat 

– just nii palju antakse menetluse alustamisel vabatahtlikuks tegemiseks aega. Siis, kui selle 

aja jooksul esitatud nõuet ei täideta, koostatakse ettekirjutus. Ettekirjutus on ametlik ning 

kantakse Ehitisregistrisse. Kui seda ei täideta, siis on võimalik rakendada sunnimeedet, 

milleks on sunniraha. Seda saab rakendada korduvalt. Aint (2016) toob välja, et 2015. aastal 

koostati kokku 36 ettekirjutust, millest 21 olid omavoliliste ehitiste kohta, mille 

ehitustegevus peatati. Kuus ettekirjutust tehti ehitistest tuleneva ohu kõrvaldamiseks, kuus 

ehitusprojekti väliste ehitustööde peatamiseks, kaks kasutusloata ehitiste kasutamise 

peatamiseks ning üks ehitise seadustamiseks. Sunniraha rakendas KOV samal aastal neljal 

korral. (Aint 2016) 

Rahalised kulutused seoses ebaseaduslike ehitiste seadustamisega on väga ehitatava 

(ehitatud) hoone põhised. Omavolilise ehitise teeb kulukamaks ehitusprojekt või vastavalt 

vajadusele muudatusprojekti koostamine. Kõige suurem kulu omavolilise ehitamise puhul 

ei pruugi olla ka ehitusprojekt, vaid see, kui omavoliline ehitis tuleb mingil põhjusel ümber 

ehitada. (Aint 2016) Sellekohase näite võib tuua Tartu linnas asuvast Vanemuise tänava 
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hoonest. Majutushoone külaliskortereid kasutatavate inimeste jaoks peatati antud hoones 

elamine senikauaks, kuni linn väljastab ehitusloa, tehakse nõutavad ümberehitused ning on 

antud ka kasutusluba. (Päästeamet... 2015) Näiteks oli vaja ehitada nõuetekohaseks trepp 

ning rajada juurdepääsud evakuatsioonitrepile, samuti tuli rajada tuletõkkeseinu ja –uksi 

ning ühes välisseinas tuli asendada 18 akent tuletõkkeakendega. (Päästeamet... 2015) Antud 

juhtumi puhul rakendati koos sunniraha ja trahvi kokku ca 15 000 euro suuruses. Tulenevalt 

asjaolust, et hoones pindasid üürivate isikutega peatati üürisuhe, oli saamata jäänud tulu 

suuruseks ca 20 000 eurot ning ümberehitustööde maksumuseks oli ca 60 000-70 000 eurot. 

Kokkuvõttes oli antud ehitise ebaseaduslikkuse mõju vara väärtusele ca 100 000 eurot. 

(XXX Tartu linnas tegutsev arendaja 2016) 

Õigel ajal loa taotlemine on alati odavam kui omavolilise ehitise seadustamine. Protseduurid 

on üldjuhul samad – nii seaduslikult ehitades kui ka hiljem ehitist tagantjärele seadustades 

tuleb tasuda riigilõiv ning koostada ehitusprojekt. (Aint 2016). “Lisaks võib ebaseadusliku 

ehitamisega kaasneda ehitise auditi vajadus, mis võib kaasa tuua konstruktsioonide avamise” 

(Sarik 2016). Hiljem hooneid ümber ehitades võib kaasneda ka rahaline karistustrahv (Aint 

2016). Eelnimetatud trahv tuleneb väärteomenetlusest ning aegub kahe aastaga, seega ei 

rakendata seda aastaid tagasi ehitatud ehitiste puhul. Karistada saab ehitusloakohustuslikke 

ehitisi. Ehitusteatise kohustuslikele objektidele karistust ei ole. (Aint 2016) 

Karistustrahvi kaasnemise kohta võib näite tuua Tartu linnast Kastani tänavalt, kus 2015. 

aastal ilma ehitusloata ehitise ümberehituse alustamise eest tehti trahvi summas 800 eurot 

(XXX Tartu Linnavalitsuse ametnik 2016). 

Peamine põhjus, miks otsustavad inimesed, kes on aastaid elanud ebaseaduslikes ehitistes, 

asuda seda seadustama on valdavalt see, et inimestel on kavas ehitist müüma hakata. Samuti 

ka siis, kui antud teemat kajastatakse ajakirjanduses. Näiteks, kui enne uue EhS-i 

vastuvõtmist räägiti 500 eurosest riigilõivust omavoliliste ehitiste puhul, tulid väga paljud 

ehitisi seadustama vana seaduse järgi. Ilma põhjuseta ei tulda üldiselt mitte kunagi. (Aint 

2016) 

2015. aasta 1. juulil jõustunud EhS tõi kaasa ehitiste seadustamise protsessis mõningaid 

muudatusi. Järgnevalt toob autor välja, et kas ja kuidas KOV-i arvates uus EhS lihtsustab 

ehitise seadustamise protsessi. KOV-i arvates kadus ära palju tegevusi, mille jaoks pole 

enam vaja ehitusluba või ehitusteatist taotleda. Kui vana seaduse järgi hakati näiteks 

katusekatet vahetama ning vahetamise käigus selgus, et vajalik on ka mõne sarika välja 
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vahetamine, siis kuna sarikas on kandekonstruktsioon, oli selle vahetamiseks vajalik ka 

projekti tegemine ning ehitusloa taotlemine. (Aint 2016). Näiteks 2014. aastal rakendati 

Tartu linnas Pärna tänaval kandekonstruktsiooni lammutamise eest trahvi 200 eurot (XXX 

Tartu Linnavalitsuse ametnik 2016).  

Varasemalt kehtinud õigusaktide järgi tuli kuni 33% hoone laiendamisel ja samaväärse 

konstruktsiooni asendamisel taotleda ehitusluba, nüüd tuleb esitada ehitusteatis. 

Ehitusteatise menetluse puhul ei tule tasuda riigilõivu ja samuti on ka menetlus kiirem. 

(Sarik 2016). 

Intervjuu käigus tõi Arhitektuuri ja ehituse osakonna juhataja välja, et uue EhS-iga muutusid 

riigilõivud ning menetluse aeg: varasemalt kestis ehitusloa taotluse menetlemine 20 päeva, 

siis uue EhS-i järgi suurenes see 10 päeva võrra (30 päeva). Riigilõivude tasumine muutus 

kulukamaks just elamute puhul, varasema 32 euro asemel tuleb 1. juulist 2015 tasuda 

riigilõivu 150 eurot. Mitteelamute puhul tuli varasemalt riigilõivu tasuda 128 eurot + 0,32 

eurot/m2, nüüd on selle tasu suuruseks 250 eurot. Elamute puhul tõsteti riigilõive jõudsalt 

ning mitteelamute puhul langetati. (Aint 2016). Laessoni (2015) sõnul maksavad 

maaelanikud selgelt rohkem kui varem ja suured arendajad maksavad oluliselt vähem kui 

varem. “Näiteks kaubanduskeskuse riigilõiv on sarnane taluküüni (suurem kui 60m2) 

riigilõivuga” (Laesson 2015). 

Üldjoontes läks KOV-i sõnul mõnes mõttes asjaajamine lihtsamaks, kuid võiks veel 

lihtsustuda. Hetkel on kasutamisotstarbeid väga palju ning nende arv võiks väheneda (Aint 

2016). “Mida vähem on kasutusotstarbeid, seda vähem peab inimene tulema lube taotlema” 

(Aint 2016). 

3.2! Tartu linnas töötavate kutseliste vara hindajate tõlgendus 

ehitiste ebaseaduslikkuse mõjust vara väärtusele 

Järgnevas osas antakse ülevaade Tartu linnas tegutsevate kutseliste vara hindajate 

tõlgendusest ehitiste ebaseaduslikkuse mõjust vara väärtusele.  

Kõigepealt selgitati, millise ebaseaduslikkusega on intervjueeritavad oma töös kokku 

puutunud. Vastanute sõnul on erinevaid seadusele mittevastamisi väga palju ning järgnevalt 

on enamlevinumad välja toodud: 
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•! Rekonstrueerimine (katusealuse väljaehitamine, piirdekonstruktsiooni soojustamine, 

kandekonstruktsiooni lammutamine, rõdude kinniehitamine, kahe korteri 

kokkuehitamine, planeeringu muutmine); 

•! Ehitus- ja kasutuslubade puudumine; 

•! Projektist mööda ehitamine (üle kinnistu piiri ehitamine või piirile liiga lähedale 

ehitamine); 

•! Dokumentatsiooni puudumine; 

•! Ehituskeeluvööndisse ehitamine; 

•! Tehnosüsteemide muutmine (sauna ehitus korterisse, köögi asemele vannitoa 

ehitus); 

•! Pinnaandmete mittevastavus tegelikkusega; 

•! Registrist kõrvalhoonete andmete puudumine; 

•! Püstitamine (Tartu linnas tegutsevad XXX kutselised vara hindajad 2016). 

Ehitusprojektist mööda ehitamise kohta võib näite tuua Tartu linnast Oa tänavalt. 

Sisekontrolli käigus tuvastati, et arvestades ehitusprojektis esinenud vigu ja mõnede 

osakonnasiseste kooskõlastuste puudumist, ei oleks tohtinud ehituslubade väljastamise 

küsimus Linnavalitsuse istungile jõuda. Linnavalitsuse liikmetele edastati aga 

informatsioon, mille kohaselt vastasid ehitusprojektid nõuetele ning vajalikud 

kooskõlastused olid olemas. (Sisekontroll... 2013) Ehitusluba tunnistati kehtetuks ning 

Linnavalitsus tegi ettekirjutuse hoone osaliseks lammutamiseks. (FOTOD... 2013) Antud 

ehitise ebaseaduslikkus läks maksma ca 140 000 eurot, mis sisaldas ühe korruse 

lammutamist, ümberehitustöid, saamata jäänud tulu ning rahalist trahvi (Perv 2016). 

Näite ehitise ebaseaduslikkuse mõjust vara väärtusele võib tuua ka eelneva näitega samast 

linnaosast Herne tänavalt. Ehitatud maja oli liiga kõrge, lai ja pikk ning seetõttu ei vastanud 

kehtivale planeeringule. Linnavalitsus peatas hoone ehituse, kuid sellele vaatamata ehitati 

hoone karp valmis. Linnavalitsuse arhitektuuri- ja ehituse osakonna seisukoht oli, et antud 

hoone maht on tänavasse sobiv ning järgib teiste samas tänavas paiknevate korterelamute 

mahtusid. Samuti sobib antud hoone Supilinna miljöösse. Esitatud projekt vastas hoone 

mõõtudele ning oli nõuetekohane, kuid ei olnud kooskõlas planeeringuga. (Supilinna... 

2012) KOV tegi ettekirjutuse lammutustöödeks ning seeläbi toodi tänavapoolsel 

hoonemahul katus poole meetri jagu madalamale, hoovipoolsel hoonemahul lammutati katus 

ning uus katus ehitati pool meetrit madalamaks. Samuti lammutati hoovipoolse hoonemahu 
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rõdud ja terrassid ning otsasein. (Supilinn... 2013) Roosaare (2016) sõnul oli antud objekti 

ebaseaduslikkuse maksumus kokku ca 50 000 eurot. 

Põhjuseid, miks ehitatakse ebaseaduslikult on palju, kõige enamlevinumad neist on: 

•! Vähene teadlikkus; 

•! Mugavus (XXX Tartu linnas tegutsevad kutselised vara hindajad 2016). 

Tartu linnas tegutsevate kutseliste vara hindajate sõnul tuleneb vähene teadlikkus sellest, et 

teavitustöö peaks olema kordades suurem. Seoses pankade survega on asi oluliselt 

keerulisemaks läinud, varasemalt sellele nii palju tähelepanu ei pööratud. (XXX Tartu linnas 

tegutsev kutseline vara hindaja 2016) Samuti tuleneb ebaseaduslik ehitamine ka mugavusest, 

sest projektide tegemine ja kooskõlastuste võtmine on aeganõudev ja kulukas (XXX Tartu 

linnas tegutsev kutseline vara hindaja 2016). Mõeldakse, et pigem teen tööd ära ja kui vaja, 

siis hakkan seadustama (XXX Tartu linnas tegutsev kutseline vara hindaja 2016). 

Klassikaline on ise-ehitamine ning selle tulemus võib olla elamiseks ohtlik - kõigel on vara 

(kinnisvara, ehitis) säilimise ja inimelu kohalt tähendus (XXX Tartu linnas tegutsev 

kutseline vara hindaja 2016). 

Eksperthinnangu valmimise pikenemise aeg sõltub objekti ebaseaduslikkusest. Mõne objekti 

puhul ei võetagi üldse eksperthinnangu tegemist töösse ning teisel juhul oodatakse, kuni 

dokumentatsioon on korda aetud. (XXX Tartu linnas tegutsevad kutselised vara hindajad 

2016) Sõltuvalt ebaseaduslikkusest on võimalik teha hinnang eeldusel, et dokumentatsioon 

on korras. Sellisel juhul kirjutavad pangad lepingusse tähtaja, millal peavad antud tööd 

tehtud olema. (XXX Tartu linnas tegutsev kutseline vara hindaja 2016). Näitena võib tuua 

olukorra, kus vana eterniitkatuse asemele on paigaldatud plekk-katus, sellisel juhul ei ole 

dokumentide kordaajamine nii ajakulukas, kui juhtudel, millal ei ole täidetud 

tuleohutusnõuded ning on vajalik täiendava veetrassi väljaehitamine. Viimasel juhul võib 

veetrass tulla mitme kilomeetri kauguselt ning investeeringud olla vägagi kulukad. (XXX 

Tartu linnas tegutsev kutseline vara hindaja 2016)  

“Teenustasu peaks olema korrelatsioonis tööle kuluva ajaga” (XXX Tartu linnas tegutsev 

kutseline vara hindaja 2016). Arvestades asjaolu, et ebaseaduslike ehitiste hindamine võib 

hindaja jaoks kaasa tuua ajakulu suurenemist, siis olid kõik uuringus osalenud hindajad ühel 

meelel, et ebaseaduslike ehitiste puhul võiks kaasneda muutus ka hinnakirjas. Praktika on 
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täna selline, et töötasu lepitakse ennem kokku ning kui ajakulu väga ebamõistlik pole, siis 

lisaraha juurde ei küsita (XXX Tartu linnas tegutsev kutseline vara hindaja 2016). 

Juhul, kui tehakse eksperthinnangut panga jaoks, siis üldjuhul hinnamuutust ei kaasne, kuna 

hindaja ootab kuni omanik on dokumendid korda ajanud või tehakse hinnang eeldusel, et 

dokumendid on korras. Nendel juhtudel, kui hindamist tehakse eesmärgiga kasutada seda 

kohtus või mingite vara jagamiste jaoks, kus puudub dokumentide korrasoleku nõue, siis 

võib kaasneda muutus eksperthinnangu hinnakirjas. (XXX Tartu linnas tegutsev kutseline 

vara hindaja 2016)  

Uurimise käigus selgus, et on ka sellist ebaseaduslikkust, millel puudub negatiivne mõju 

vara turuväärtusele ning järgnevalt toob autor need välja: 

•! Õhksoojuspumba paigaldus; 

•! Avatäidete vahetamine; 

•! Ruumiplaneeringu muudatus; 

•! Ehitisregistrist puuduv kuur; 

•! Rõdude kinniehitamine (XXX Tartu linnas tegutsevad kutselised vara hindajad 

2016). 

Olukorras, kus ebaseaduslikkust saab kergelt seadustada, kajastatakse hinnangus, et see ei 

mõjuta turuväärtust või selle mõju jääb hindamistäpsuse piiridesse. Samuti, kui mingisugune 

ebaseaduslikkus on laialtlevinud rikkumine (näiteks õhksoojuspumba paigaldus) ning 

praktikas sellest suurt probleemi ei tule, siis negatiivset mõju selle vara väärtusele ei 

arvestata. (XXX Tartu linnas tegutsev kutseline vara hindaja 2016). Oluline on, kuidas 

mõjutab antud ebaseaduslikkus inimese elukeskkonda ning kui selle mõju on marginaalne, 

siis sellest lähtutakse ka mõju arvestamisel vara väärtusele. Rõdude kinniehitamisel on 

lähtutud kinnistusregistrijärgsest netopinnast ning mõnel juhul on rakendatud ka endise 

olukorra taastamise kulu arvestust. Reeglina sellise asja puhul mõju turuväärtusele ei 

arvestata. (XXX Tartu linnas tegutsev kutseline vara hindaja 2016). 

Võib öelda, et kõige keerulisem küsimus oli ilmselt see, et kui palju võib ehitiste 

ebaseaduslikkus mõjutada vara väärtust. Mõju vara väärtusele on teema, millele ühest 

vastust ei olegi, kuna mõju vara väärtusele on täiesti objektipõhine ning sõltub konkreetselt 

ebaseaduslikkusest. (XXX Tartu linnas tegutsev kutseline vara hindaja 2016) Hinnamõju 
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vara väärtusele on sõltuvuses kliendi teadlikkusega (XXX Tartu linnas tegutsev kutseline 

vara hindaja 2016). 

Kandekonstruktsiooni ilma loata lammutamise ning tehnosüsteemide muutmise mõjust vara 

väärtusele võib näite tuua Tartu linnast, kus Vaba tänaval asuva korteriomandi omanikule 

tehti antud tööde ebaseadusliku tegemise eest 100 eurot trahvi. (XXX Tartu linnas tegutsev 

arendaja 2016) Samal põhjusel, kandekonstruktsioonide ilma loata lammutamise eest, 

trahviti 2014. aastal 200 euroga Nurme tänaval asuva hoone omanikku (XXX Tartu 

Linnavalitsuse ametnik 2016). 

Olles avastanud ehitises midagi ebaseaduslikku, siis kõige esimene tegevus hindajate poolt 

on selle ehitise (hoone) omanikuga konsulteerimine. Selline tegevus on oluline seetõttu, et 

omanik on isik, kellel on seaduslik õigus antud probleemiga tegeleda. Samuti tuleb 

ebaseaduslike ehitiste hindamises tihti ette olukordi, kus hindajatel tuleb konsulteerida 

KOV-i ametnike või pangatöötajatega. (XXX Tartu linnas tegutsevad kutselised vara 

hindajad 2016) 

Kõik intervjueeritavad tunnetavad, et iga aastaga muutuvad inimesed järjest teadlikumaks. 

“Hindaja peab nägema turgu nii nagu keskmine turuosaline. Juhul, kui keskmine turuosaline 

seda tüüpi vara ostja saab aru ebaseaduslikkusest, kuid on antud vara ostmiseks nõus 

kodulaenu võtma, siis ei ütleks, et see on probleem”.  (XXX Tartu linnas tegutsev kutseline 

vara hindaja 2016) Omanike hulgas on ka isikuid, kes seaduslikkuse mõttes ajavad väga 

rangelt järge ja need inimesed lihtsalt ei osta antud objekti (XXX Tartu linnas tegutsev 

kutseline vara hindaja 2016).  

Kindlasti on olukordi, kus mingi tehing jääb tänu ebaseaduslikkusele ära. Suuremad pangad 

annavad ka tähtaja asjade korda ajamiseks. (XXX Tartu linnas tegutsev kutseline vara 

hindaja 2016) Juhul, kui inimene ikka midagi väga tahab osta, siis on olemas ka alternatiive. 

Alternatiiv on see, et kui ühest pangast laenu ei anta, siis suure tõenäosusega saab laenu 

mujalt pangast. Näiteks hüpoteeklaenu puhul ei ole seaduslikkus nii primaarne ja tingimused 

nii karmid. (XXX Tartu linnas tegutsev kutseline vara hindaja 2016) Tänane trend on selline, 

et palju vara ostetakse oma vahenditest ning nende hulgas on seaduslikkust taga ajavaid 

inimesi väga vähe (XXX Tartu linnas tegutsev kutseline vara hindaja 2016).  

Uue ehitusseadustiku jõustumine on tekitanud vastanutel vastakaid emotsioone. Ühelt poolt 

läks hindamise seisukohalt asi keerulisemaks, kuna ebaseaduslike ehitiste hindamises 
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puuduvad ühtselt väljakujunenud seisukohad ning erinevate inimestega konsulteerides on 

arusaamad erinevad (XXX Tartu linnas tegutsevad kutselised vara hindajad 2016). Teiselt 

poolt läksid mõnes mõttes asjad kergemaks omaniku jaoks, seda just tänu uuele 

“teavitussüsteemile”, mille abil on mõningaid ebaseaduslikke ehitisi tagantjärgi lihtsam 

seadustada (XXX Tartu linnas tegutsev kutseline vara hindaja 2016). “Tänasel hetkel on 

natukene vara öelda, mida uus EhS tähendab” (XXX Tartu linnas tegutsev kutseline vara 

hindaja 2016). Lõpuks leitakse siiski praktikas töötav lahendus, sõltumata sellest, mida 

seadusekirjutaja oma peas nägi (XXX Tartu linnas tegutsev kutseline vara hindaja 2016). 

Hinnatava vara väärtusele, mis ise on seaduslik, võib avaldada mõju ka naaberkinnistul 

asuva ehitise ebaseaduslikkus. Mõju suurus sõltub ebaseadusliku ehitise iseloomust. 

Näitena, hinnatava vara naaberelamu omanik laiendab enda elamut ja varjab suures osas 

päikesevalgust ning väheneb privaatsus, siis avaldub see hinnatava vara väärtusele kindlasti 

mõju. (XXX Tartu linnas tegutsev kutseline vara hindaja 2016) Kui näiteks ajalooliselt on 

hoone olnud pooleteisekorruseline ja peale ehitatakse lisakorrus ning raha saab otsa ning 

kogu kinnistu näeb välja nagu laudade ja koormakile hunnik ning on veel lisaks ka 

ebaseaduslik, siis pigem avaldab see alateadlikult mõju piirkonna miljööle. (XXX Tartu 

linnas tegutsev kutseline vara hindaja 2016) Olukorras, kus kõrvuti paiknevad kaks 10 ha 

suurust kinnistut ning ühe kinnistu omanik ehitab kinnistu keskele 3-korruselise küüni, siis 

see naaberkinnistule mõju ei avalda. Nendes olukordades, kus liigutakse väiksemasse ruumi, 

milles naabrid üksteist rohkem mõjutavad, siis võib ebaseaduslikkuse mõju avalduda 

suuremal määral. (XXX Tartu linnas tegutsev kutseline vara hindaja 2016). 

Suurema osa vastanute arvates on tingimuste poolest kõige karmim pank SEB. “Niipea kui 

ehitis erineb ehitisregistri andmetest, siis on laenusaamise võimalus äärmiselt 

vähetõenäoline” (XXX Tartu linnas tegutsev kutseline vara hindaja). Ühe hindaja arvates on 

üldine trend see, et kõige karmimas otsas on SEB ja Swedbank ning teises otsas on näiteks 

Pohjola, DNB ja LHV. Hiljuti oli LHV-ga juhtum, kus pangahaldur saatis kinnituse asja 

peale, mis oli hindaja sõnul sisuliselt muinasjutt. Samuti finantseeris veel eelmisel aastal 

Nordea pank kasutuskorrata mõttelise osa ostu. Samas on ka mõlemat pidi erandeid. 

Üldtrend on see, et mida suurem on pank, seda karmimad ja ka targemad nad on (XXX Tartu 

linnas tegutsev kutseline vara hindaja 2016).  
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Teeservituudi puudumine pole ebaseaduslik, kuid näiteks SEB-st on küsitud mõju suurust 

vara väärtusele, kui ei ole võimalik teeservituuti seada. Hinnangusse kirjutati soovitus 

teeservituudi vormistamiseks ning kommentaar, et kui mujalt pole võimalik kinnistule 

juurdepääsu tagada, siis kohtu kaudu on võimalik teeservituut ikkagi seada. Pangale sellisest 

seletusest aga ei piisanud. (XXX Tartu linnas tegutsev kutseline vara hindaja 2016) 

3.3! SEB ja Swedbanki töötajate tõlgendus ehitiste 

ebaseaduslikkuse mõjust vara väärtusele 

Levinumateks ebaseaduslikkuse põhjusteks on KOV-i vähese järelevalve teostamine  ja 

vähene informeerimine (Melles 2016) ning seadustamise kallidus (Melles et al. 2016). 

Samuti on suureks probleemiks teadmatus kehtivast seadusandlusest ja normatiividest 

(Melles et al. 2016). Olenevalt KOV-ist võib ebaseaduslikkuse põhjuseks olla ka karmid 

nõuded (Tammearu 2016). Üldiselt liigub turg selles suunas, et ebaseaduslikele ehitistele 

pööratakse üha enam tähelepanu (Melles et al. 2016). 

Enamlevinumad näited ebaseaduslikkusest: 

•! Ehitus- ja kasutuslubade puudumine; 

•! Puudulik dokumentatsioon; 

•! Ümberehitamine (Renser et al. 2016) 

Sõltuvalt konkreetsest puudusest, on kindlasti ehitiste ebaseaduslikkusel mõju vara 

väärtusele, kuid kahjuks on antud mõju suurust keeruline hinnata (Tammearu 2016). 

Eeltoodu põhjuseks on see, et tihtipeale puuduvad ebaseaduslike objektide osas 

võrdlustehingud. Üldjuhul ei ilmne eksperthinnangutes kasutatud võrdlustehingute osast, 

kas võrdlustehinguna kasutatud objekt oli seaduslik või esinesid dokumentatsioonis 

puudused, mis võisid objekti hinda mõjutada. Kinnisvarabürood koostavad tihtipeale 

eksperthinnangud eeldusel, et objektil on olemas korrektne dokumentatsioon. Üldjuhul aga 

pangad eeldustega koostatud eksperthinnanguid ei aktsepteeri. (Tammearu 2016). Sõltuvalt 

puudusest, võib ehitise ebaseaduslikkus vara väärtust mõjutada erinevalt. Näiteks mõjutab 

väärtust oluliselt ehitusprojekti- või loa puudumine. (Pille 2016) Siinkohal on 

pangaametnikud toonud välja erinevaid seisukohti. “Subjektiivselt võiks olla hinnaerinevus 

10-15% või 10 000 - 20 000 eurot, samas võib ebaseaduslikult ehitatud hoone muuta 

hinnatava väärtuse  võrdseks ka nulliga” (Melles 2016). Melles (2016) tõi ka välja, et tänase 
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praktika kohaselt on turuhinna määramisel võrdlusobjektiks enamasti seadusega kooskõlas 

ehitatud objektid ning seetõttu ebaseadusliku ehitise puhul leitud hind vastab hinnale, mis 

oleks kui antud ehitisel oleks kasutusluba. Samuti peaksid kinnisvarabürood pidama 

statistikat nende objektide osas, millel puuduvad kasutusload, sest kui on olemas statistika, 

siis on kergemini mõistetav ka hinnaerinevus. (Melles 2016) Pille (2016) arvates võib 

kergemaks ebaseaduslikkuseks nimetada näiteks terrassi või mõne abihoone ehitamist ning 

sellise ebaseaduslikkuse mõju võib olla 5-10%.  

Uurimise käigus selgus, et üha enam on hakatud ehitiste ebaseaduslikkusele tähelepanu 

pöörama (Resner et al. 2016). Seaduste karmistumine toob tulevikus kaasa omanikele 

rohkem sanktsioone ning samuti ei finantseeri krediidiasutused ebaseaduslike ehitiste 

soetamist (Pille 2016). Suuremad pangad pööravad aga rohkemal või vähemal määral objekti 

seaduslikkusele tähelepanu ning seda eelkõige eesmärgiga teavitada objekti soetajat 

võimaliku ebaseadusliku ehitise omandamise riskist. Kinnisvara ostjale on kasulik, kui ta 

palub objekti senisel omanikul puudused enne ostu-müügilepingu sõlmimist kõrvaldada. 

(Tammearu 2016)  

Paljud kohalikud omavalitsused on öelnud, et pangad on täna ühed suurimad turu 

korrastajad. Tänu pankadele, kes ehitise dokumentatsiooni korrektsust nõuavad, saavad 

paljud objektid seadustatud. (Tammearu 2016) Melles (2016) leiab, et kinnisvaramaaklerid 

peaksid senisest enam tähelepanu pöörama objekti puudustele ning andma kliendile selle 

kohta piisavalt täpset informatsiooni. Hetkel on laenu soovivate klientide 

informeerimiskohustus kandunud paljuski pankadele, kuid peaks tegelikult olema 

kinnisvarabüroo/maakleri ülesanne. (Melles 2016) 

Üldiselt vaatab turg ebaseaduslikkusele neutraalselt. Mõnevõrra negatiivselt mõjutab turg 

kliente, kes soovivad laenu saada. Sularahaklientide puhul ei ole negatiivne mõju nii suur. 

(Melles 2016) Pikemas perspektiivis võib kasutusloata ehitiste müük olla keeruline just 

ostjate huvi puudumise tõttu (Renser 2016). Cullen (2004) leiab, et seistes silmitsi ilma loata 

ehitamisega, ei riskita ainult trahvide, karistuste ning muude konstruktsiooniliste kahjudega, 

vaid raskusi võib olla tulevikus ka kodu müümisega.  

Renseri (2016) arvates seisab alla 10% laenutaotlejatest silmitsi ehitiste ebaseaduslikkusega, 

Mellese (2016) arvates on antud number ligikaudu 10-15%. Pille (2016) sõnul võib see arv 

olla ligi kolmandik.  
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Üldjuhul pank ebaseaduslike objektide soetamist ei finantseeri ning ebaseaduslikke objekte 

tagatisena ei aktsepteeri, kuid teatud juhtudel võib kasutusloa puudumisel laenusaajaga 

kokku leppida laenulepingus selle hilisema esitamise kohustuse. Eeltoodu eelduseks on see, 

et kohalikus omavalitsuses on kasutusloa puudumise põhjus, taotlemise tingimused ning loa 

saamise võimalik tähtaeg välja selgitatud ning ei ole teada ilmselget põhjust, miks KOV ei 

ole valmis kasutusluba väljastama (Tammearu 2016). Sarnaselt Tammearule leiab ka Renser 

(2016), et vastutustundliku laenajana ei soovi ja ka ei saa pank finantseerida ebaseaduslikke 

ehitisi, kuid erandjuhtudel on võimalik uusarenduste puhul kasutusloa saamine ja esitamine 

lubatud teatud tähtajaks edasi lükata. Laenuotsust ei muuda negatiivseks näiteks kasutusloa 

puudumine, abihoonete registrist puudumine, väga väike erinevus projekti ja tegelikkuse 

vahel, näiteks elamu/korteriomandi suuruses. Antud juhtudel soovitatakse tungivalt 

dokumentatsioon korda saada või võetaksegi laenu andes/tagatist hinnates aluseks väiksem 

suurus (Pille 2016).  

Ebaseaduslikkusel ei ole negatiivset mõju näiteks arenduste puhul, kus arendaja pole veel 

jõudnud kasutusluba taotleda. Kui vara on füüsiliselt täiesti valminud, finantseeritakse ost 

sellest hoolimata. Samuti korteriomandites tehtud ümberehituste/lammutuste puhul, mida 

pole kuskil kooskõlastatud. Kui tehtud tööd pole väga mastaapsed, ei pruugi need kuskil 

väljagi tulla. (Pille 2016) 

Laenu saamine välistatakse juhul, kui puuduvad ehitus- ja kasutusload (Melles et al. 2016) 

ning ilma lubadeta tehtud suurte renoveerimis- ja ehitustööde puhul (Renser 2016). Samuti 

välistatakse laenu saamisel objektid, mille ehitusluba ei vasta tegelikule ehitisele ning 

objektid, millistele kasutusloa saamine on ehitise hetkeseisu arvestades ebatõenäoline. 

Näiteks on hoone rekonstrueeritud ebaseaduslikult või puuduvad olulised 

kommunikatsioonid. (Tammearu 2016) 

Laenusaajate arv ei tohiks üldjuhul väheneda, ebaseaduslikud objektid jäävad lihtsalt 

realiseerimata või müüakse neile, kes on valmis ebaseaduslikkuse riski kandma ning 

seejuures ei vaja finantseerimiseks pankadest laenu (Renser 2016). Pille (2016) arvates 

püütakse üldiselt ebaseaduslikkus kõrvaldada, kuid sihtgrupp võib väheneda võib-olla 5%. 

Melles (2016) ütleb, et klient võib ka teise objekti valida ning laenusaajate hulk ei pruugi 

panga jaoks väheneda. Ebaseaduslikku ehitist on lihtsalt raskem müüa. Kodulaenuga 

soovivad kodu osta ca 80% potentsiaalsetest ostjatest ning ehitise ebaseaduslikkuse tõttu 

väheneb ostjate hulk müüja jaoks (Melles 2016). 
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Kõikide küsitletud pangaametnike arvates uus EhS ebaseaduslike ehitiste käsitlemises 

olulisi muudatusi ei toonud (Pille et al. 2016). Jätkuvalt kontrollib pank finantseeritavate ja 

tagatiseks võetavate objektide dokumentatsiooni korrasolekut Ehitisregistrist. Eeltoodud 

tegevuse käigus kontrollitakse projektdokumentatsiooni olemasolu, ehitusloa/ehitusteatise 

ja kasutusloa/kasutusteatise olemasolu). Dokumentatsioonis puuduse või vastuolu avastades 

juhitakse sellele laenutaotleja tähelepanu ning vajaduse korral küsitakse ka lisateavet ning 

palutakse enne laenulepingu sõlmimist ehitise seadusega vastavusse viimist. (Tammearu 

2016). Siinkohal toob Renser (2016) välja, et KOV-il on siin suur roll, kuna aegajalt tundub, 

et nii palju kui on KOV-e, on ka ehitusseadustiku punktide kohta erinevaid tõlgendusi. 

3.4 Arutelu 

Järjest enam pööratakse tähelepanu õiguspäraste ehitiste ehitamisele. Nii Tartu linnas 

tegutsevate kutseliste vara hindajate kui ka SEB ja Swedbanki ametnike tõlgendusest tuli 

välja, et inimeste teadlikkus on vähene ning seda KOV-i vähesele teavitustööle. Seetõttu 

teeb autor ettepaku KOV-ile inimeste teadlikkuse suurendamise suhtes. Näiteks oleks üks 

võimalus korraldada KOV-i elanikele ehitiste seadustamisega seonduvast loenguid. Ehitiste 

ebaseaduslikkus puudutab nii KOV-i, vara hindajaid kui ka pangaametnikke, siis on oluline, 

et nende poolte vahel toimiks koostöö. 

Ehitiste ebaseaduslikkuse hindamine võib hindaja jaoks kaasa tuua ajakulu suurenemise, 

seetõttu olid kõik hindajad ühel meelel, et selliste juhtumite puhul võiks kaasneda muutus 

ka hinnakirjas. Töö autori arvates on antud idee toimimine võimalik, kui kõik hindajad 

hakkaksid sõltuvalt ebaseaduslikkusest tegema muudatusi hindamisteenuse hinnakirjas. 

Olukorras, kus vaid üksikud kinnisvaraettevõtted (hindaja) seda rakendavad, on paraku tihti 

nii, et tekib kallima teenuse puhul raskusi selle kliendile nii-öelda “maha müümisel”. 
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KOKKUVÕTE 

Bakalaureusetöö eesmärgiks oli välja selgitada, kas ehitiste ebaseaduslikkusel on mõju vara 

väärtusele ning kirjeldada, kuidas ebaseaduslikkus väljendub ning mis seda põhjustab. 

Tehtud uurimise põhjal kujuneski ülevaade ehitiste ebaseaduslikkuse olemusest, tekkimise 

põhjustest ning mõjust vara väärtusele. 

Antud töö käigus selgus, et nii KOV-i, seitsme Tartu linnas tegutesvate kutselise vara hindaja 

ning kolme SEB ning kahe Swedbanki töötaja arvates on ehitiste ebaseaduslikkus 

laialtlevinud ning erinevaid näiteid ebaseaduslikkustest on palju. Kõige enamlevinumateks 

näideteks on näiteks ehitus- ja kasutuslubade puudumine, rekonstrueerimine, 

dokumentatsiooni puudumine ja tehnosüsteemide muutmine. Ebaseadusliku tegevuse 

põhjuseks võib olla aeg, raha, asjaajamine, mugavus, teadmatus ning mõnel juhul ka liiga 

karmid nõuded.  

Kuigi õigel ajal loa taotlemine on üldjuhul alati odavam kui omavolilise ehitise 

seadustamine, siis seadustama minnakse KOV-i ehitisi üldiselt siis, kui on ees notariaalsed 

toimingud. Ebaseaduslike ehitiste omanikele rakendatakse sunniraha või karistustrahv. 

Ebaseaduslikkuse mõju vara väärtusele on objektipõhine ning sõltub konkreetselt 

ebaseaduslikkusest. Samuti selgus, et on ka sellist ebaseaduslikkust, millel puudub 

negatiivne mõju vara väärtusele. Sellised tegevused on näiteks õhksoojuspumba paigaldus 

ja avatäidete vahetamine. 

Üldjuhul pangad ebaseaduslikke ehitisi ei finantseeri ning samuti ei aktsepteeri 

lisatagatisena, kuid on ka erandeid. Näiteks kirjutatakse mõningatel juhtudel 

laenulepingusse tähtajad seoses ebaseaduslikkuse hilisema likvideerimisega. Ehitus- ja 

kasutuslubade puudumisel, ilma lubadeta tehtud suurte renoveerimis- ja ehitustööde puhul, 

tegeliku ehitise mittevastavus ehitusloaga ning ehitise hetkeseisu arvestades ebatõenäolise 

kasutusloa saamisel laenu saamine aga välistatakse. 
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THE  IMPACT OF ILLEGALITY TO THE VALUE OF THE 

PROPERTY  

Summary 

The aim of the bachelor thesis was to find out whether the illegality of the buildings have an 

impact on property values, and describe how illegality is expressed and what causes it. To 

investigate these topics, interviews and questionarres were carried out.Indeed became the 

basis of the investigations carried out an overview of the nature of the illegality of the 

buildings, the causes and effects of the property value.  

This work showed that the local government employees, seven of Tartu commercial property 

evaluators and three employees of Swedbank, SEB, think that illegality is widespread and 

has many different examples. The most wide-spread examples are the lack of documentation, 

construction and operation permits, reconstruction and the change of technical modification. 

Illegal activity may be caused by lack of time, money, administration, convenience, 

ignorance, and in some cases too rigorous requirements. Although the right time 

authorization is generally always cheaper than the legalization of unauthorized construction 

objects, people tend to legalize their buildings if they are facing with notarial acts.  Illegal 

building owners are facing with penalty fares. 

The impact of the illegality on the property value is an object-based and depends on the 

specific infringement. On the other hand, there are also cases in which illegitimacy has no 

negative impact in the asset value. For example, air heating pump installation and 

replacement of hole fillings.  

Generally, banks do not finance illegal buildings but there can be some exceptions. For 

example, in some cases, the loan agreements have set the deadlines for eliminating the  flaws. 

The  research may be useful to the people that are working in the field of real estate. 

Further reasearsh is suggested to carry out to observe more closely the nature of the 

differences of property value between legal and illegal objects.  
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LISAD 
 

Lisa 1. Küsimustik kohalikule omavalitsusele 
 

1.! Millised on Teie kogemustele tuginedes ehitise ebaseaduslikkuse põhjused? 

(Nimetage 5) 

2.! Millest tuleneb Teie arvates ebaseadusliku ehitise tekkimine? 

3.! Kui tihti puutute Te oma töös kokku ebaseaduslike ehitiste seadustamisega? 

4.! Palun kirjeldage paari lausega ebaseadusliku ehitise seadustamise protsessi. 

5.! Kui kaua võtab Tartu Linnavalitsuses ebaseadusliku ehitise seadustamine aega? 

6.! Kas Te oskate öelda, kui suured on rahalised kulutused seoses ebaseadusliku ehitise 

seadustamisega? 

7.! Kas ja kuidas KOV karistab ebaseaduslike ehitiste omanikke? 

8.! Mille pärast otsustavad Teie arvates inimesed, kes on aastaid elanud ebaseaduslikes 

ehitistes, asuda seda seadustama? 

9.! Kas Teie arvates uus Ehitusseadustik lihtsustab ehitise seadustamise protsessi? 

Palun põhjendage/selgitage miks? 
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Lisa 2. Küsimustik Tartu linnas tegutsevate kutselistele vara 

hindajatele 
 

1.! Millise ebaseaduslikkusega olete oma töös kokku puutunud? Tooge näited. 

2.! Kui kaua võib eksperthinnangu valmimine pikeneda ehitise ebaseaduslikkuse tõttu 

(nt. ümber- ja juurdeehitused)? 

3.! Kas ebaseaduslike ehitiste puhul võib kaasneda ka muutus eksperthinnangu 

hinnakirjas?  

4.! Kas Teie jaoks esineb ka sellist ebaseaduslikkust, millel pole negatiivset mõju 

turuväärtusele?  

5.! Kui palju võib ehitise ebaseaduslikkus mõjutada vara väärtust? 

6.! Kuidas käitute, kui olete avastanud ehitises midagi ebaseaduslikku? 

7.! Kuidas vaatab üldiselt turg ebaseaduslikkusele? Kui palju väheneb Teie arvates 

sihtgrupp pankade jaoks? 

8.! Kas Teie arvates muutis uus Ehitusseadustik midagi ebaseaduslike ehitiste 

hindamises? 

9.! Kas hinnatava vara väärtusele võib avaldada mõju ka naaberkinnistu 

ebaseaduslikkus?  
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Lisa 3. Küsimustik SEB ja Swedbanki töötajatele 
 

1.! Millised on Teie kogemustele tuginedes ebaseaduslikkuse põhjused? Millest see 

tuleneb? 

2.! Kui tihti puutute oma töös kokku ebaseaduslike ehitistega? 

3.! Kas on ka sellist ebaseaduslikkust, millel pole negatiivset mõju vara väärtusele?  

4.! Kui palju võib ehitise ebaseaduslikkus mõjutada vara väärtust? 

5.! Kuidas vaatab üldiselt turg ebaseaduslikkusele?  

6.! Kui palju väheneb Teie arvates laenusaajate arv tänu ehitiste ebaseaduslikkusele? 

7.! Kui suur osa laenutaotlejatest seisab silmitsi ehitiste ebaseaduslikkusega? 

8.! Millise ebaseaduslikkuse puhul välistate laenu saamise? 

9.! Kas on ka n.ö kergemat ebaseaduslikkust, mille puhul laenuandmisotsus 

negatiivseks ei muutu? 

10.!Kas Teie jaoks muutis Uus Ehitusseadustik midagi ebaseaduslike ehitiste 

käsitlemises? 
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