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Euroopa energiatõhususe direktiivi kohaselt peavad alates 2021. aastast kõik uued 

ehitatavad hooned olema „liginullenergia“ hooned. Eesti eluasemefond liigub selles 

suunas, kuid kuna suur osa elanikest elab just korterelamutes, mis on ehitatud Nõukogude 

ajal, siis täna panustab riik ka olemasolevate hoonete renoveerimisele. 

Bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida kuidas mõjutab korterelamu kompleksne 

renoveerimine korteriomandite väärtust, lisaks välja selgitada, millised tegurid omavad 

komplekssel renoveerimisel olulist rolli. Uurimistöö piirkonnaks valiti Tartu Annelinn, 

kus tehakse suurem osa korterite ostu-müügitehinguid. Kompleksse renoveerimise mõju 

mõistmiseks viidi läbi küsitlus Tartu  kinnisvaraturu spetsialistide hindajate ja maaklerite 

seas. Bakalaureusetöö teoreetilises osas keskenduti tehtud teadustöödele, artiklitele ja 

statistikale ning tehti tulemustest kokkuvõtlik ülevaade. 

Töö tulemustest võib järeldada, et korteriomandi väärtus renoveeritud korterelamus võib 

erineda renoveerimata korterelamu korteriomandist 6-10% ulatuses. Renoveerimist 

takistavad tegurid on peamiselt korteriomanikud ise, kellel puudub konkreetne 

informatsioon kompleksse renoveerimise käigust ja selle taotlemise võimalustest. 

Euroopa Liidu energiatõhususe direktiiv suunab liikmesriike olukorra parandamiseks 

tegema vajalikku teavitustööd avaliku- ja erasektori vahel. 

Märksõnad: Kompleksne renoveerimine, Euroopa Liit, korterelamu, turuväärtus, 

renoveerimise ja väärtuse mõjutegurid 
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Due to the European energy efficiency directive all new buildings starting from 2021 must 

be nearly zero-energy efficiency buildings. Estonian housing fund is also moving in that 

direction, because most of the citizens today are living in dwellings built during the Soviet 

times. Today Estonia is investing in the renovation of the existing buildings. 

The aim of this bachelor thesis is to explore how the complex renovation of apartment 

houses affects the value of the building, and also to see which factors have big impact on 

the complex renovation. The research area was chosen to be Annelinn due to the biggest 

number of the purchase and sales transactions in Tartu. To understand the impact of the 

complex renovation, a questionnaire was carried out among specialists of real estate 

assessors and brokers in Tartu. In the theoretical part, the work is concentrating on the 

science-works, articles and statistics and also a concise summary was made of the results. 

The results can conclude that the value of renovated dwelling’ apartments can differ 6-
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countries to improve the situation by informing public and private sectors. 

Keywords: Complex renovation, dwelling, market value, European Union legal acts, 

renovation factors 

 



 

4 

 

 

SISUKORD 

 

SISSEJUHATUS ................................................................................................................... 5 
TERMINOLOOGIA .............................................................................................................. 7 

1. ELUASEMETE OLUKORD EUROOPAS JA ELAMUFONDI KIRJELDUS ............... 9 
1.1. Euroopa Liidu energiasäästupoliitika ......................................................................... 9 
1.2. Euroopa eluasemestatistika ....................................................................................... 11 
1.3. Korterelamu definitsioon .......................................................................................... 16 
1.4. Elamufondi olukord Tartu linnas .............................................................................. 17 

1.5. Tartu Annelinna korterelamute tüübid ...................................................................... 19 
2. KOMPLEKSNE RENOVEERIMINE ............................................................................ 25 

2.1. Kompleksse renoveerimise olemus ja tegurid .......................................................... 25 
2.2. Kompleksse renoveerimise vajadus ja KredExi osalus selle läbiviimisel ................ 28 

2.3. Kompleksse renoveerimise tulemused ..................................................................... 37 
3. METOODIKA, ARUTELU JA UURIMISTULEMUSED ............................................. 40 

3.1. Uurimismetoodika .................................................................................................... 40 

3.2. Uurimistulemused ja arutelu ..................................................................................... 42 

KOKKUVÕTE .................................................................................................................... 54 
KASUTATUD KIRJANDUS ............................................................................................. 57 
THE INFLUENCE OF COMPLEX RENOVATION OF DWELLINGS TO THEIR 

MARKET VALUE: A CASE STUDY OF TARTU ANNELINNA RESIDENTIAL AREA

 ............................................................................................................................................. 60 

LISAD ................................................................................................................................. 63 
Lisa 1. Küsitluse ankeet ................................................................................................... 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

5 

 

 

 

SISSEJUHATUS 

 

Euroopa energiatõhususe ambitsioonikas direktiiv näeb ette, et 2050. aastaks on kõik 

ehitatavad hooned liginullenergiahooned. Selleks peavad riigid tegema muudatusi 

ehitusseadustikes ning võimaldama ehitamiseks ja renoveerimiseks paremaid tingimusi. 

Eesti eluasemevaldkonna peamisteks eesmärkideks on pikendada olemasolevate elamute 

eluiga ja vältida korterelamute kasutuskäibest väljumist pakkudes riiklikke toetusi, et tõsta 

korterelamute energiatõhusust ja eluasemete kvaliteeti. Eesti on saanud erinevate valitsuste 

ajal tunda erinevaid elamuehitusvõtteid. Tollased ehitusnõuded ja kvaliteet erinevad 

tunduvalt tänapäevastest, mistõttu on täna vajalik nende kompleksne renoveerimine. 

Kompleksse renoveerimine on protsess, mille käigus saavutatakse korterelamu 

täisväärtuslik, soovitud seisund ning tänu millele paraneb elamu energiatõhusus, pikeneb 

hoone eluiga ja tõuseb hoone turuväärtus kinnisvaraturul. Renoveerimise nähtus on üha 

enam populariseeruv. Elanike elatusjärg on tõusmas ning mugavuse ja heaolu 

suurendamiseks panustatakse rohkem eluasemetesse. Senise madalseisu põhjuseid on 

mitmeid ning üheks neist peetakse vähest informeeritust nii renoveerijate kui ka elanike seas. 

Käesoleva uurimustöö eesmärgiks on uurida kuidas korterelamu kompleksne renoveerimine 

mõjutab kinnisvara väärtust Tartu Annelinna korterelamute näitel ning mis on need tegurid, 

mis kompleksse renoveerimise käiku soodustavad ja takistavad. Vaatluse all on kolm 

Annelinnas enam esinenud korterelamu tüüpi - raudbetoon suurpaneel-korterelamu, 

suurplokk-korterelamu ja tellis-korterelamu. Antud uurimustöö annab ülevaate eluasemete 

olukorrast Euroopas, Euroopa Liidu energiasäästupoliitikast, elamufondi olukorrast Tartu 

linnas, kompleksse renoveerimise olemusest ja selle vajadusest ning hõlmab küsimusi, 

missugusel määral komplekse renoveerimise mõju kinnisvara hinnale eksisteerib. 

Komplekse renoveerimise vajadus tuleneb omanike soovist ehitisi säilitada ja kulude 

vähendamiseks energiasäästlikumaks muuta. Suurimaks abiks võib pidada Eestis sihtasutus 

KredEx finantsasutust, mis annab elanikele võimaluse oma elamistingimusi parandada 

kasutades riiklikku toetust. Samuti uuritakse KredExi abil renoveerimise võimalusi ja 

põhimõtteid. Uurimistöö raames viidi läbi küsitlus, mis edastati Tartu linnas töötavatele 

kinnisvara hindajatele ja maakleritele. Tulenevalt asjaolust, et korterelamute renoveerimine 
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on viimasel ajal aina hoogu kogunud, siis on käesoleva uurimustöö teema aktuaalne ning 

seetõttu otsustati seda lähemalt uurida. 

Uurimistöö koosneb neljast osast. Töö esimene osa kirjeldab eluasemete ja elamufondi 

olukorda Euroopas. Täpsemalt selgitatakse Euroopa energiasäästupoliitikat, selle elluviimist 

ja asutuste panustamist olukorra parandamiseks. Euroopa elamispindade kasutamist 

iseloomustavat statistikat koguv institutsioon Eurostat annab ülevaate eluruumi tüüpide 

populaarsusest ning enamlevinud valdamise viisidest riigiti. Tutvustatakse korterelamu 

olemust, Tartu Annelinna korterelamute tüüpe ja elamufondi olukorda Tartu linnas. 

Bakalaureusetöö teises osas pööratakse tähelepanu kompleksse renoveerimise nähtusele ja 

seda mõjutavatele teguritele. Selgitatakse, millised põhjused suunavad korteriomanikke oma 

korterelamuid renoveerima ning mis selle käiku takistavad. Tuuakse välja kompleksse 

renoveerimise vajaduse põhjused ning tutvustatakse Eesti elamufondi alustala- sihtasutus 

KredExi osalust renoveerimise protsessis. Peatüki lõpetuseks esitatakse korterelamute 

renoveerimisjärgsete uuringute tulemused. 

Uurimistöö kolmas osa algab uurimismetoodika kirjeldusega, kus seletatakse lahti andmete 

kogumise meetod ning antakse edasi probleemi üksikasjalik ülevaade. Järgnevalt räägitakse 

läbiviidud uurimistöö tulemustest, millest tehakse järeldused ja kokkuvõte. 

Uurimismeetodiks käesolevas bakalaureusetöös on küsitlus, mille koostas autor ning mis 

viidi läbi Tartu hindajate ja maaklerite seas, et välja selgitada, mis tegurid mõjutavad 

kompleksse renoveerimise võimalikkust. Küsitlus saadeti välja kolmel korral e-posti teel 

ning vastuseid koguti kokku 120st 37. Autor peab valimit väikseks, kuid piisavaks järelduste 

tegemiseks. 

Autor soovib tänada bakalaureusetöö juhendajat lektor Kaarel Sahka sisuka ja meeldiva 

koostöö eest. Lisaks tänab autor küsitluses osalenud maaklereid ja hindajaid, kes andsid oma 

vastustega panuse käesoleva bakalaureusetöö valmimisse. 
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TERMINOLOOGIA 

 

Energiaaudit (energy audit) ─ süstemaatiline menetlus, mida tehakse adekvaatsete 

teadmiste saamiseks hoone või hoonete rühma, tööstusliku või kaubandusliku protsessi või 

käitise või eraõiguslike või avalik-õiguslike teenuste energiatarbimise profiili kohta ning 

millega määratakse kulutõhusa energiasäästu võimalused ja säästu suurus ning mille 

tulemuste põhjal koostatakse aruanne (EnKS § 2 lg 4).  

Euroopa Liidu direktiiv (European Union Directive) ─ direktiiv on õigusakt, mis sätestab 

eesmärgi kogu Euroopa Liidule, mis tuleb saavutada. See on soovituslik ja iga riigi oma teha, 

et välja töötada riigile sobivad seadused, et eesmärgini jõuda. Üheks näiteks on Euroopa 

Liidu tarbijaõiguste direktiiv, mis tugevdab tarbijate õigusi üle terve EL, näiteks kõrvaldades 

peidetud tasud ja kulud internetis, ja pikendades perioodi, mille alusel tarbijad võivad 

taganeda lepingust. 

Euroopa liidu määrus (European Union Regulation) ─ määrus on siduv õigusakt. See 

peab olema rakendatud kogu Euroopa Liidus ning muutub kohustuslikuks selle jõustumise 

hetkest. 

Kompleksne renoveerimine (complex renovation) ─ protsess või tegevuste hulk, mille 

käigus saavutatakse elamu täisväärtuslik, soovitud seisund, tänu millele paraneb ka hoone 

sisekliima ja energiatõhusus. Selliste tegevuste alla kuuluvad hoone fassaadide, katuse ja 

otsaseinte soojustus, kaasajastatakse küttesüsteem ja paigaldatakse ventilatsioon. 

Korterelamu (dwelling, apartment building, block of flats) ─ ehitis, mis on disainitud või 

hõivatud eluruumidena ühe või mitme majapidamise poolt. Tavaliselt varustatud köögi, 

pesemisruumi, tualeti ja küttesüsteemiga. (The Dictionary of... 2002) 

nZEB (nearly Zero-Energy Building) ─ liginullenergiahoone on parima võimaliku 

ehituspraktika kohaselt energiatõhusus- ja taastuvenergiatehnoloogiate lahendustega 

tehniliselt mõistlikult ehitatud hoone, mille säästliku energiatarbimise juures toodetakse 

samal krundil või piirkonnas taastuvallikatest lisaenergiat. Nendeks võivad olla näiteks 

tuulegeneraatorid või päikesepaneelid. (Liginullenergiamaja toimib... 2016). 
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Oluline rekonstrueerimine (deep reconstruction) ─ oluline rekonstrueerimine on 

ehitamine, mille puhul on hoone piirdekonstruktsioonide muutmisega ning kande- ja 

jäigastavate konstruktsioonide muutmise ja asendamisega või välispiirete ja 

tehnosüsteemide või nende osade muutmisega või tehnosüsteemi tervikliku asendamisega 

seotud kulud suuremad kui üks neljandik rekonstrueeritava hoonega samaväärse hoone 

keskmisest ehitusmaksumusest (EhS § 63 lg 4).  

Rekonstrueerimine (reconstruction) ─  ehitise ümberehitamine ehk rekonstrueerimine on 

ehitamine, mille käigus olemasoleva ehitise omadused muutuvad oluliselt. 

Ümberehitamisena ei käsitleta olemasoleva ehitise üksikute osade vahetamist samaväärsete 

vastu. Ehitise ümberehitamine on eelkõige ehitamine, mille käigus muudetakse hoone 

piirdekonstruktsioone, kande- ja jäigastavaid konstruktsioone, paigaldatakse, muudetakse 

või lammutatakse tehnosüsteemi, mis muudab ehitise omadusi, sealhulgas välisilmet jne. 

(EhS § 4 lg 3). 

Turuväärtus (market value) ─ hinnangul põhinev summa, mille eest vara peaks väärtuse 

kuupäeval minema üle tehingut sooritada soovivalt müüjalt tehingut sooritada soovivale 

ostjale sõltumatus ja võrdsetel alustel toimuvas tehingus pärast kõigile nõuetele vastavat 

müügitegevust, kusjuures osapooled on tegutsenud teadlikult, kaalutletult ning ilma 

sunduseta (EVS 875-1: 2015). 

Tüüpelamu (standard house) ─ tüüpelamutena on käesolevas bakalaureusetöös mõeldud 

Nõukogude ajal ehitatud suurplokk- ja suurpaneel- ja telliskonstruktsioonil korterelamuid, 

mis jagunevad omakorda materjali põhjal nii Tallinna, Tartu, Narva ja Ahtme Majaks. 



 

 

 

1. ELUASEMETE OLUKORD EUROOPAS JA 

ELAMUFONDI KIRJELDUS 

 

1.1. Euroopa Liidu energiasäästupoliitika 

 

Eesti liitus Euroopa Liiduga (edaspidi EL) 2004. aastal, mil hakkas täide viima Euroopa 

poliitikat, mille rakendamiseks asuti riigina ellu viima ka muuhulgas EL direktiivides ja 

määrustes sätestatut. Nimetatu osas on oluline 2002. aastal kehtestatud EL „Ehitiste 

energiatõhususe direktiiv“, mis konstateeris asjaolu, et Euroopas üle 40% tarbitavast 

energiast kulub elamu- ja teenindussektori hoonete varustamisele soojusenergiaga (Ehitiste 

energiatõhususe... 2002). Seega eeltoodust tulenevalt on üks suuremaid energia kokkuhoiu 

võimalusi just elukondlike hoonete energiakasutuse korrastamine. Direktiivist lähtuvalt viidi 

sisse sätted Ehitusseadusesse, mis suunavad ja korraldavad uute ja mahukate renoveeritavate 

hoonete energiatõhususe kavandamist ning kehtestavad energiamärgise väljaandmise korra, 

nõuded energiaaudititele ning nende läbiviijatele (Virkus 2011). 

Käesoleva kümnendi alguses nõudis Euroopa Parlament seni kehtiva energiateenuste 

direktiivi ülevaatamist (Energiatõhusus... 2017) ning 2011. aasta mais võeti vastu 

Energiatõhususe Direktiivi täiendused, mis lisaks eelnevale sätestavad hoonete ringi, mille 

minimaalne energiatõhusus on seadusega määratud ja vähendavad liikmesriikide vabadust 

direktiivi kohandamisel (Virkus 2011). Lisaks täpsustati direktiivi muudatustes mõisteid 

nagu oluline renoveerimine, mille puhul teostatavate ehitustööde maksumus ületab 25% 

hoone väärtusest; teise variandina kehtestati piirang, mis on seotud 25% muutusega hoone 

välispiiretest. Eestis loetakse Ehitusseadustiku (EhS § 63 lg 4) rakendusmääruse kohaselt 

oluliseks hoone renoveerimist, mille korral renoveerimistööde maksumus ületab ühe 

kolmandiku samaväärse hoone väärtusest. 

Tähtsaimaks energiatõhususe direktiivi muudatuseks on fakt, et 2019. aastaks peavad olema 

kõik avalikud hooned ning 2021. aastal kõik ehitatavad hooned „liginullenergia“ tasemel 

(Energiatõhusus... 2017). Liginullenergiamaja ehk nZeb (nearly Zero Energy Building) on 

A-klassi kuuluv energiamärgistusega hoone, mis on veelgi energiatõhusam kui C ja B-klassi 

kuuluvad passiivmajad, millel puuduvad taastuvenergia tootmise süsteemid. See tundub 

olevat suur hüpe arvestades praeguseid ehitusnõudeid ning kindlasti mõjutab Eesti 
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ehitussektorit tugevasti kujunedes suureks väljakutseks. Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium loodab, et võrreldes 2005-2008 aastate keskmisega on 

2020. aastal oodata 14%-list energiatarbe vähenemist elamuvaldkonnas (Virkus 2011). 

Tuginedes EL nõuetele ja TTÜ tehtud uuringutele kortermajade tehnilise sisukorra kohta on 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil perspektiivses plaanis renoveerida kõik 

olemasolevad korterelamud 2030. aastaks (Ibid.). On ilmselge, et olemasolevate hoonete 

renoveerimine võib anda suure energiasäästu. Selleks, et soov vähendada hoonete 

energiatarbimist Euroopas 2050. aastaks 80% võrreldes 2010. aasta tasemega saaks täituda, 

on vaja tänast hoonete renoveerimise tempot ja kvaliteeti märgatavalt suurendada (Kliima- 

ja energiapoliitika... 2014). Riigid peaksid rakendama laialdasi pikaajalisi 

renoveerimisstrateegiaid nagu energiatõhususe direktiivis on ette nähtud. 

Hoonete energiatõhususe parandamiseks on EL mitmeid aastaid toetanud erinevate rahaliste 

toetuste programmidega. Kuni 2013. aastani olid rahastamisallikad ühtekuuluvuspoliitika 

rahalised vahendid, teadusuuringute rahalised vahendid, laienemispoliitika rahalised 

vahendid, Euroopa majanduse elavdamise energeetikakava, konkurentsivõime ja 

uuendustegevuse rahalised vahendid (Hoonete energiatõhususe... 2013). Liikmesriigid on 

hakanud kasutama ühtekuuluvuspoliitika vahendeid hoonete energiatõhususe 

parandamiseks aina enam ning ka rahastamisvahendite kasutamine hoogustub. Kogemus EL 

edukatest projektidest on muutnud riike usaldavamateks ja julgemateks toetuste võtmisel. 

Euroopa rahvusvahelised finantseerimisasutused panustavad lisaks EL 

rahastamisprogrammide rakendamises osalemisele ka oma investeerimisvahendeid hoonete 

energiatõhususe parandamiseks. Näiteks Euroopa Investeerimispank (EIP) integreeris 

energiatõhususe oma tegevusse 2008. aastast kuni 2011. aasta lõpuni ning eraldas EL-s 

rahalisi vahendeid kokku 4,8 miljardit euro ulatuses, millest 1,7 miljardit eurot läks 

ehitussektorisse (Hoonete energiatõhususe... 2013). Selleks, et EL jõuaks soovitud 

tulemusteni, on vaja teha tihedamat koostööd avaliku ja erasektori vahel ning luua turul 

paremad tingimused. 

Euroopa Komisjoni aruandes Euroopa Parlamendile ja Nõukogule (2013) kirjeldatud 

avalikul arutelul 2012. aastal saadud tulemustes kritiseeriti taotlemiskorra komplitseeritust 

ja bürokraatlikkust ning osutati faktile, et inimestel on vähesed teadmised 

rahastamisvõimalustest, seda eriti kohalikul tasandil. Tehti ettepanekuid muuta 

ühtekuuluvuspoliitika rahaliste vahendite kasutamist paindlikumaks, näiteks laene ja toetusi 
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kombineerida ning pakkuda enam võimalusi väikeste projektide liitmiseks ja suunata 

kohalikku tasandit paremini Euroopa Regionaalarengu Fondi vahendeid kasutama (Hoonete 

energiatõhususe... 2013). Aruandes ilmnes, et vajalikuks peeti ka riiklike vahendite 

kasutamist, et anda tehnilist abi ja tagada soodsamaid laenutingimusi ning seeläbi innustada 

energiateenuste ettevõtjaid ja energiatõhususe lepingute turgu. Üheks šansiks peeti ka 

võimalust pakkuda riiklikke vahendeid rahastamisallikana avaliku sektori hoonete puhul.  

Viidati ka teadvustamise vajadusele. Investoritele tuleks anda usaldusväärset ja 

objektiivsemat informatsiooni laenutingimuste kohta nagu tasuvusaeg, viivisemäärad ning 

investeerimistasuvus, kuna see on peamine stiimul, mis tõstaks erasektori huvi antud 

valdkonnas (Ibid.). Liikmesriigid on kohustatud rakendama asjakohaseid õigusakte ning 

likvideerima riikides olevad turutõkked. Oluline on jälgida, et rahastamine oleks tihedas 

koostöös riigiasutuste, rahastajate ja ehitussektori vahel. Peamiseks abivahendiks on 

energiatõhususe direktiiv, mille alusel liikmesriigid peavad kehtestama hoonete 

renoveerimise tegevuskavad, kus probleeme tuleks selgelt sõnastada ja konkreetselt 

käsitleda. 

 

 

1.2. Euroopa eluasemestatistika 

 

2014. aastal avaldas Euroopa Liidu ja üldiselt Euroopa kontinendi statistikat koguv 

institutsioon Eurostat elamispindade kasutamist iseloomustava statistika. Elanikkonna 

jagunemine eluruumide suhtes on riigiti erinev ning mõjutatud erinevates teguritest. 

„Euroopa 2020“ väljakuulutamisega kui targa, jätkusuutliku ja kõikehõlmava kasvu 

strateegia tähtsus sissetuleku ja elamistingimuste statistika osas on kasvanud ja muutunud 

olulisemaks, sest üks peamiseid sihte Euroopas 2020. aastaks on seotud sotsiaalse 

kaasamisega. Projekt sisaldab vähemalt 20 miljoni inimese vaesusriski tõstmist või selle 

täielikku välistamist (Sotsiaalsete investeeringute... 2013). 

Majanduskriis tekitas elanike seas tööpuuduse ja vaesuse, tõrjudes inimesi välja tööturult ja 

ühiskonnast ning survestades seeläbi riigieelarveid. Selleks, et päästa 2020. aastaks vähemalt 

20 miljonit inimest vaesusest ja sotsiaalsest tõrjutusest, kutsub Euroopa Komisjon 

majanduskasvu ja ühtekuuluvuse edendamiseks liikmesriike üles pöörama rohkem 

tähelepanu sotsiaalsetele investeeringutele. Selleks on loodud  „Sotsiaalsete Investeeringute 
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Pakett“, mille eesmärgiks on toetada inimeste osalemist aktiivsemalt tööturul ja 

ühiskondlikus elus (Sotsiaalsete investeeringute... 2013). Need on vundamendiks Euroopa 

Liidu heaolule, aktiviseerivad majandust ja aitavad hoida EL tugevama, terviklikuma ja 

konkurentsivõimelisemana. 

Eurostati andmebaasi andmete põhjal elas 2012. aastal 41,3% eurooplastest korterites, 

34,1% oma majas ja 24,0% rida- või paariselamutes (Living conditions... 2014). Korterites 

elavate inimeste osakaal Iirimaal oli kõigest 4,7%, Norras 13,3% ja Suurbritannias 14,5% 

(joonis 1.2.1). Seevastu suurim osakaal oli samal ajal Lätis (64,4%), Hispaanias (65,0%) ja 

Eestis (65,1%). Üldiselt on olukord Leedus ja teistes Põhja-Euroopa riikides sarnane, mis 

võib olla tingitud meie ühisest ajaloolisest tagamaast. 

 

Joonis 1.2.1. Elanikkonna jagunemine eluruumi tüübi järgi 2012. aastal  

(Allikas: Eurostat andmestiku Distribution of population by degree..., autori kohandus) 

Teisalt Rootsis üle poole elanikkonnast (50,6%), Taanis (57,1%), Rumeenias (60,6%), 

Ungaris (62,7%), Sloveenias (66,6%), Horvaatias (73,2%) ja Norras (60,7%) elasid 

eramajades. Kõige vähem elas ühepereelamutes inimesi Maltal (4,5%) ja Hispaanias (13,6). 

Paaris- või ridaelamutes elas kõige rohkem inimesi Iirimaal (59,0%), Hollandis (60,0%) ja 

Suurbritannias (60,9%) ning ebapopulaarseim oli see Slovakkias (1,8%) ja Rumeenias 

(1,8%). Selgub, et 2012. aastal osutusid eurooplased rohkem elama ühepereelamutes kui 

paaris- või ridaelamutes ja korterites. 
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Kokku 28 riigis, vähemalt pooled omasid enda eluaset, näiteks Saksamaal oli osakaal 53,2% 

ja Austrias 57,5% ja Eestis 82,3% (joonis 1.2.2). Euroopa riikidest elas 43,5% elanikkonnast 

endale kuuluvas kodus, millel polnud eluasemelaenu ega hüpoteeki võrreldes Taaniga, kus 

üle poole elanikkonnast elavad küll enda eluasemel, kuid millel lasub laen või hüpoteek 

(53,1%) (Living conditions... 2014), samuti Hollandis (59,9%), Rootsis (61,6%), Islandil 

(62,7%) ja Norras (64,9%). 

Ühelt poolt rohkem kui 30,0% Hollandi elanikkonnast (32,1%), Saksamaal (38,6%) ja 

Šveitsis (51,7%) elasid turuhinnaga määratud üürikorteris, kui teisalt Austria elanikest 

(16,4%), Prantsusmaa (16,8%), Suurbritannia (18,0%) ja Sloveenia (18,3%) elasid 

üürivabalt ehk tasuta korterites või alandatud hinnaga korterites (joonis 1.2.2). Šveitsis võib 

olla üheks peamiseks üürimise põhjuseks see, et ühes maailma rikkaimas riigis on hinnad 

kinnisvaraturul väga kõrged ning otstarbekam on elada üüritud pinnal. 

 

Joonis 1.2.2. Elanikkonna jagunemine valdamise staatuse järgi 2012. aastal  

(Allikas: Eurostat andmestiku Distribution of population by tenure status..., autori kohandus) 

Eesti elanikkond on suuremal määral omanikukesksed, kes on võtnud laenu või seadnud 

hüpoteegi või on selle juba tasunud. Suhteliselt sarnane olukord on ka Lätis ning Leedus, 

kus on omanike protsent suurem. Üldiselt tundub, et Euroopas on tendents elada pigem 

endale kuuluvas eluruumis kui seda üürida. 

2015. aastal on elanikkonna jagunemine eluruumi tüübi järgi suhteliselt sarnane 2012. 

aastale (joonis 1.2.3). Ühepereelamutes ja korterites elamine on suhteliselt võrdne, kuigi 

ühepereelamutes elamine tundub veidi ülekaalukam olevat (joonis 1.2.5). Ühepereelamutes 
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elas kõige rohkem inimesi Horvaatias (73,4%), Serbias (66,1%) ja Sloveenias (65,1%), 

madalaim oli tulemus taaskord Maltal (5,1%), Hispaanias (12,7%), Hollandis (16,6%). 

Korterites eelistab rohkem inimesi elada Hispaanias (65,9%), Lätis (65,0%), Eestis (62,6%), 

Šveitsis (61,5%) ja Leedus (57,4%). Paaris- või ridaelamutes elamist esineb vähem, 

populaarne on see taas Iirimaal (51,6%), Hollandis (59,9%) ja Suurbritannias (59,9%). 

 

Joonis 1.2.3. Elanikkonna jagunemine eluruumi tüübi järgi 2015. aastal  

(Allikas: Eurostat andmestiku Distribution of population by degree..., autori kohandus) 

2015. aastal elanikkonna jagunemine valdamise staatuse järgi on taas omanikukeskne 

(joonis 1.2.4). Laene võetakse rohkem Hollandis (60,1%) Norras (61,9%), Islandil (62,8%) 

ja Rootsis (63,4%). Samas Bulgaarias on eluasemele laenu võetud või hüpoteeki seatud 

kõigest 2,8%, Rumeenias ja Serbias 0,9%. Üürnikke on kõige vähem Horvaatias (2,0%), 

Leedus (1,4%), Rumeenias (1,2%) ja Makedoonias (0,5%). Üüriturg on tugev taaskord 

Šveitsis (49,2%). Siiski on üldises pildis rohkem omanikke kui üürnikke ning see tendents 

tõenäoliselt jätkub. Üldiselt on 2015. aastal omanikke, kes on laenu võtnud või selle juba 

tagasi maksnud, tunduvalt rohkem kui üürnikke. Eeltoodu võib olla tingitud sellest, et mõned 

riigid ise üüriturgu ei reguleeri või sekku ning inimesed tahavad turvatunde tõttu ise 

kinnisvara omada. 
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Joonis 1.2.4. Elanikkonna jagunemine valdamise staatuse järgi 2015. aastal  

(Allikas: Eurostat andmestiku Distribution of population by tenure status..., autori kohandus) 

Eluasemekvaliteedi üks olulisemaid näitajaid on piisav elamispind eluruumis. Eurostati 

uuringu „Living conditions in Europe“ tulemustel oli ülerahvastatuse määr 2014. aastal 

kõrgeim Rumeenias, Ungaris, Poolas, Bulgaarias ja Horvaatias. Üle 50% küündis 

ülerahvastatuse määr Serbias ja Makedoonias. Madalaim oli tase Belgias, Küprosel, Iirimaal, 

Madalmaades ja Maltal. 2013. aasta seisuga oli tase madal ka Norras, Šveitsis ja Islandil. 

Tänase seisuga on statistika tõenäoliselt oluliselt muutunud. Kui ka varasemalt Lõuna-

Euroopas ülerahvastatus eksisteeris, siis põhjus, miks ülerahvastatuse tase võib veel enam 

Euroopas kasvada, on järsult tõusnud immigratsioon, mis nõuab tähelepanu eluasemeturul. 

Eluaseme kvaliteedi hindamisel võetakse arvesse erinevaid puudujääke, nagu 

pesemisvõimaluste või tualeti puudumine, lekkiv katus või pimedad eluruumid. 2015. aastal 

välja antud Eurostati eluasemestatistika tõi välja, et 2014. aastal elas 5,1% EL 

kogurahvastikust väga halbades tingimustes Lätis (16,6%), Ungaris (18,1%) ning 

Rumeenias (21,4%). Soomes, Belgias ja Madalmaades elas väga halbades tingimustes alla 

1,0% elanikkonnast. See on kõrgem just Ida-Euroopas, kus peale iseseisvumist majandus 

elavnes aeglasemalt kui Lääne- ja Põhja-Euroopas. Eluasememajanduse olukorra 

parandamiseks on vajadus toetuste ja sotsiaalsete investeeringute järele, mis tõstaks tööhõive 

määra, tööalast konkurentsivõimet, et seeläbi inimeste elatustaset parandada. Samuti 

eluasemete parema seisukorra tagamiseks tuleks reguleerida paremini laenu saamise 

võimalusi või tekitada juurde renoveerimisalaseid toetuseid. 
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1.3. Korterelamu definitsioon 

 

Korterelamu on hoone tüüp, milles suure osa moodustavad korterid. Üldiselt on korterelamu 

vähemalt kolmest korterist koosnev hoone, kuhu pääseb sisse ühisest sissekäigust nagu 

trepikoda (Eluruumi tüüp... 2017). Tavaliselt on korterelamu mitme korruseline ning 

sarnased ruumid asuvad üksteise peal. Korterelamuks nimetatakse ka hoonet, mis varasemalt 

oli kasutusel ühiselamuna, kuid peale erastamist on toad kasutusel omaniku- või 

üüripõhiselt. Üldiselt tegutseb korterelamus ka ühistu, mis muutub peagi korteriomandi- ja 

korteriühistuseadusega kohustuslikuks. 

Nimelt jõustub 2018. aasta 1. jaanuaril 2014. aastal vastu võetud korteriomandi- ja 

korteriühistuseadus (KrtS), millega muudetakse korteriomandiseadus (KOS) ja 

korteriühistuseadus (KÜS) ühtseks seaduseks, kus reguleeritakse kõik korteriomandiga 

seotud õigussuhted (Korteriomandi- ja korteriühistuseadus... 2017). Need on vajalikud 

probleemide ja segaduse vältimiseks, et olla kindel, kes on lepingu pool, kas valitseja või 

korteriomanikud (Ibid.). Siiani on uute korterelamute haldamine toimunud läbi kinnisvara 

haldusettevõtete, kuid 2018. aastast alates luuakse korteriühistu juba enne korteriomandite 

müümist. Kui olemasolevates korterelamutes 2018. aastaks ühistut loodud pole, teeb riik 

seda ise (Ibid.). Tulevased korteriomanikud ostes korteriomandi saavad hetkega eksisteeriva 

ühistu liikmeks. 

Inglise keeles kasutatakse eluaseme tähenduses sõnu „dwelling“, „block of flats“ ja 

„apartment“. Sõna „dwelling“ tähendab nii eluaset, korterelamut ja eluruumi. Selle täie-

olemuslikku tähendust analüüsitakse ja seletatakse lahti Jeff Malpase raamatus 

„Heideggers’s topology“. Seal seostatakse eluruumi „being-in“ efektiga ehk kuskil sees 

paiknemisega. Seega on tehtud selge järeldus, et see pole seotud konkreetselt ruumilise 

isoleerituse või asukohaga, vaid mõeldud on objektiivset ruumilisust. Küsimus on selles, 

kuidas iseloomustada olekut „being in“, mis tundub olevat väga kaudne. Heideggeri 

diskussioon sellel teemal on kokkuvõtlik ja ta kinnitab, et „being-in“ ja „being-there“ ei ole 

arusaadavad ruumilises hetkes, vaid see on pigem seotud „within which“ ehk „seespool 

missugust“, mille raames keegi elab või resideerub. „Being in“, mis iseloomustab olemist, 

saab eristada ruumilisest „being in“-ist ainuüksi ruumilise asukohaga ja on hoopis seotud 
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„residing“ asumise või „dwelling“ eluasemega. Selline korterelamu kirjeldus kaasab 

lähedust ja jälgimise või hoolitsemise tunnet. 

 

 

1.4. Elamufondi olukord Tartu linnas 

 

Eesti eluasemevaldkonna põhiülesandeks on tagada Eestis elavatele inimestele 

mitmekesised eluasemepiirkonnad, tasakaalustatud ja säästva arengu võimalused ning 

võimaluste kohaste ja sobilike eluasemete kättesaadavus erinevates regioonides. Virkus 

(2011) põhjal on olulised eesmärgid seotud vajadusega pikendada olemasolevate elamute 

eluiga, takistada korterelamute kasutuskäibest väljumist ebapiisava remondi ja hoolduse 

tõttu, tõsta energiatõhusust ja eluaseme keskkonna kvaliteeti. Samuti on vajalik suurendada 

inimeste teadlikkust eluaseme majandamisega seonduvast ning laiendada sotsiaalsete 

sihtgruppide eluaseme finantseerimisvõimalusi. 

Tartu linna Säästva Elamumajanduse ja Energeetika Programmi (SEE Programm) käigus 

analüüsiti Tartu elamute olukorda ning toodi välja järgmised väited. Tartu on oma suuruselt 

ja rahvaarvult teine linn Eestis, seega on tal ka oluline roll Eesti elamufondis. Tartus elab 

ligi 70% Tartu linna elanikest korterelamutes ning Siseministeeriumi andmetel elas 2017. 

aastal Tartus 96904 elanikku (Elanike arv... 2017). Elamispinna keskmine suurus leibkonna 

kohta on 28,2 m2, mis on üpriski võrdväärne Läänemere Linnade Liidu keskmisele (29 m2) 

(Virkus 2011). Tartu linnaelanike elamispinda on statistikapõhiselt kokku 2,655 miljonit 

ruutmeetrit, millest alla viiekorruselistes kortermajades elab linnaelanikke 23%, üle 

viiekorruselistes korterelamutes 47% ning paaris- ja ridaelamutes elab 10% ja üksikelamutes 

14% (Ibid.). SEE Programmis on esitatud elamispinna jaotus Tartu linnas selle rajamise 

vanuse järgi (joonis 1.4.1).  

Antud jooniselt selgub, et 1919. aastast alates on olnud ehitiste arvukus kasvutrendis kuni 

1946. aastani. Pärast iseseisvaks saamist algas tasapisi areng elamuehituses. Peale Teist 

maailmasõda oli majandus madalseisus ning elamuehitus pidurdunud. 1961. aastal elavnes 

elamuehitus kuni 1980. aastani, kui osakaal hakkas järjest vähenema. 1991. aastal on 

elamuehituse tase eriti madal, seda just seetõttu, et Eestist sai taas iseseisev vabariik ning 

taastumine võttis aega. 
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Joonis 1.4.1. Elamispinna jaotus rajamise vanuse järgi (Allikas: Virkus 2011, autori 

kohandus) 

Aastatel 1991-2000 ehitati suuremas osas ühepereelamuid, mitte korterelamuid, mis tingib 

ka madala osakaalu 5,2%. Arenema hakkas Ihaste piirkond, kus lisaks ühepereelamutele 

ehitati ümber aastaringseks elamiseks seni hooajaliselt kasutusel olnud suvilad ja aiamajad. 

Eestis asus umbkaudu 50 krediidiasutust, kes kõik tahtsid teenida, tõstes intresse väga 

kõrgele ning see pidurdas elamuehitust kõige enam. Inimeste rahaline võimekus ei 

võimaldanud laenu võtta. Iseseisvunud riigis veel kinnispanti ei eksisteerinud, sest alles 

1993. aastal loodi Asjaõigusseadus. Kuni 2010. aastani toimus areng korterelamute ehituses. 

Ilmneb, et suure osakaaluga on just korterelamud, mis ehitati Nõukogude ajal 1960-1990. 

aastani. Seega on nende renoveerimisvajadus ja säilitamine väga oluline ning tähelepanu 

vajav teema. 

Virkus (2011) projekti põhjal tehakse kõige rohkem tehinguid Tartu linnaosade suhtes 

Annelinnas, teisalt Kesklinnas ja Karlovas. Tehingute arvu erinevates linnaosades määrab 

ära korteriomandite väärtus, mis Kesklinnas on tunduvalt kõrgem kui näiteks Annelinnas. 

Siiski eelistatakse pigem kesklinnalähedasi heas seisukorras 1-2-toalisi kortereid. 

Sobilikumad ja eelistatuimad elamispiirkonnad ongi Karlova ja Annelinna kesklinnapoolne 

osa, Ülejõe ja Kesklinn, kus ka vastavalt nõudlus ületab pakkumise. Annelinna korterite 

suhtes pole aga nõudlus hinda mõjutanud. Karlova linnaosa eelistatus on põhjendatud 

kesklinnalähedusega, korraliku infrastruktuuriga ning meeldiva elukeskkonnaga. Siiski on 

Annelinna piirkonnas toimunud elanike vähenemine. Nimelt 2010. aasta seisuga oli 8 

aastaga elukohta vahetanud 2000 inimest, mis on võrdväärne 15 keskmise 60 korteriga 
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elamu võrra (Virkus 2011). Tartu üüriturul on suurimateks panustajateks üliõpilased, kes 

tunnevad huvi üüripindade vastu eriti suve lõpus ning hoiavad üürisektorit mitmete 

mainekate ülikoolide olemasolu tõttu aktiivsena. 

Arengustrateegia Tartu 2030 (2015) näeb ette Tartu arengut erinevate komponentide 

sümbioosses ühenduses- teadmuslinn, nutikas ettevõtluslinn, hooliv ja loov linn ning 

inspireeriva elukeskkonnaga linn. Elamumajanduse eesmärgid on seotud põhimõttega, et 

arendamisel lähtutakse jätkusuutlikkuse printsiibist ning seeläbi luuakse turvaline 

linnaruum, ökonoomsed infrastruktuurid ja taristu, mis jõuavad iga majapidamiseni ja 

ettevõtte/asutuseni. Samuti soovitakse renoveerida linnale kuuluvaid üüripindasid, ehitada 

uusi eluruume ning jätkata edaspidi korteriühistute toetamist elamute renoveerimisel. 

 

 

1.5. Tartu Annelinna korterelamute tüübid 

 

Suur osa Tartu linna eluaseme kinnisvaratehingutest toimub Annelinnas, kus paiknevad 

korterelamud jagunevad põhiliselt kolmeks tüübiks. Nendeks on raudbetoon suurpaneel-, 

suurplokk- ja telliskonstruktsioonil korterelamud. Spetsiifilisemalt lähenedes jagunevad 

need omakorda materjali tootnud tehaste poolest. 

Raudbetoon suurpaneel-korterelamu 

Kalamees et al. (2009) sõnul algas raudbetoon suurpaneel-korterelamute ehitus 1960. aastal, 

Nõukogude Liidu valitsuse ajal, kes ostis moodsa tehnoloogia sisse prantsuse firmalt Camus. 

Paneelelamu elemente valmistasid ja monteerisid mitmed ettevõtted. Kaks põhilisemat olid 

Tartu Majaehituskombinaat (Tartu EEK) ja Tallinna Majaehituskombinaat (Tallinna EEK). 

Kahe ehituskombinaadi konstruktsioonid erinesid omavahel, kuid probleemid on sarnased. 

1973. aastal hakkas Tallinna EEK Tartusse suurpaneelmaju ehitama. Hoonete ehitus kestis 

1986. aastani. Antud kortermajas Pärna tn. 10 on 5 korrust, 6 trepikoda ja kokku 90 korterit 

(joonis 1.5.1). Ehitisregistri (EHR) andmete kohaselt on ehitusalune pind 1086 m2, 

netopindala ja köetav pindala on 5671,4 m2. Antud hoone tüübi detaile toodeti Tallinnas. 

Sealt tulenevalt ka nimetus Tallinna Maja. 
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Joonis 1.5.1. Raudbetoon suurpaneel-korterelamu Tallinna Maja 5-kordne (Foto: autor) 

Tallinna Maja 9- korruseline suurpaneel-korterelamu näide asub aadressil Anne tn. 53 

(joonis 1.5.2). Korterelamus on 5 trepikoda ja kortereid on kokku 180. EHR-is on märgitud 

esmane kasutuselevõtt 1971. aastal. Suletud netopind on 11895,4 m2 ja üldkasutatav pind on 

2603,6 m2. Antud hoonel on teostatud rekonstrueerimistöid nagu fassaadi ja katuselae 

renoveerimine. 

 

Joonis 1.5.2. Raudbetoon suurpaneel-korterelamu 9-kordne Tallinna Maja (Foto: autor) 

Näide Tartu majast, mida kutsutakse rahvakeeli ka vahvelmajaks (joonis 1.5.3) on EHR-i 

andmete kohaselt kasutusele võetud 1985. aastal. Suletud netopind on 7894,8 m2. 

Korterelamus on 9 korrust ja 4 trepikoda. Kokku on kortereid 144, ühes trepikojas on 36 

korterit ja igal korrusel 4 korterit. 
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Joonis 1.5.3. Raudbetoon suurpaneel-korterelamu Tartu Maja 9-kordne (Foto: autor) 

Suurimad probleemid suurpaneel-korterelamutel on Kalamees et al. (2010) sõnul oht rõdu 

ja varikatuse lagunemisel, külmasillad piirdetarindites nagu välisseinad, katus ja paneeli 

liitekohad. Olukorda raskendavad olematu ventilatsioon ja fassaadibetooni 

karboniseerumine, mis ulatub sarruseni. Lisaks valitseb paneelide vaheliste vuukide kehv 

olukord, sisetemperatuuri reguleerimise võimaluse puudumine ja hoonete suur 

energiatarbimine. Probleemide lahendamiseks on kompleksne renoveerimine, mille näide on 

joonisel 1.5.4. Antud näide renoveeritud Tartu Majast asub aadressil Mõisavahe tn. 59. EHR-

i andmetel on hoone on ehitatud 1992. aastal. Korterelamus on 5 korrust, 3 trepikoda ja 45 

korterit. Suletud netopind on 3500,2 m2. Hoonel renoveeriti fassaadid ja rekonstrueeriti 

katus. Lisaks vahetati välja küttesüsteem ja ehitati uus ventilatsioon. 

 

Joonis 1.5.4. Raudbetoon suurpaneel-korterelamu renoveeritud Tartu Maja 5-kordne (Foto: 

autor) 
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Suurplokk-korterelamu 

Suurplokk-korterelamute ehitus kestis 1959.-1988. aastani (Virkus 2011). Suurplokk-

korterelamu, mis on kujutatud joonisel 1.5.5, on Narva Maja, ehitatud 1962. aastal ning asub 

aadressil Pikk tn 52. EHR-i andmetel on korterelamus 5 korrust 4 trepikoda ja 80 korterit. 

Netopindala on 864 m2, sellest köetav pindala 577 m2 ja korterite pindala 521 m2. Suurplokk-

korterelamu suurplokke toodeti Ahtme ja Narvas tehastes. Sellest tulenevalt ka nimetus 

Narva maja. Hoone välisilme annab märku, et vajadus renoveerimise järgi kasvab. 

 

Joonis 1.5.5. Raudbetoon suurplokk-korterelamu Narva maja (Foto: autor)  

Näide Narva Maja liigendsüsteemis korterelamust asub Kalda tee tn. 20 aadressil (joonis 

1.5.6). Korterelamus on 5 korrust, 7 trepikoda ja majas kokku on 95 korterit. EHR-i andmetel 

on hoone kasutusele võetud 1975. aastal. Suletud netopind on 5849,6 m2. Hoone otsaseinad 

on küll laotud tellistest, kuid antud juhul on tegu disainielementidega. Samamoodi on 

kaunistatud ka trepikodade akende ääred. Hoonel on näha vuugipragude parandusi, kuid 

renoveerimistöid EHR-i põhjal tehtud pole. 
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Joonis 1.5.6. Raudbetoon suurplokk-korterelamu Narva maja liigendsüsteemis (Foto: autor) 

Suurplokk-korterelamute peamiseks probleemiks on plokklaotise vuukides segu 

pragunemine, mille tõttu kaotab hoone soojuspidavuse ning oluliselt kahjustatakse hoone 

välisilmet. Suurplokk-korterelamute oluliseks puuduseks on see, et nad on ühekihilised. 

Niiskus tungib vuugivahedest sisse ning hakkab edasi mööda konstruktsioonielemente 

liikuma ja märgab ruumide sisepinnad. Peamiselt eksisteerivad teised sarnased probleemid 

nagu suurpaneel-korterelamute puhulgi. 

Telliskonstruktsioonis korterelamu 

Telliskonstruktsioonis korterelamute ehitusaastate vahemik jääb 1936. aasta ja 1952-1998. 

aastani (Virkus 2011). Tellistest korterelamu (joonis 1.5.7) asub aadressil Anne tn. 51 ning 

on 5-korruseline 8 trepikojaga ja 110 korteriga hoone. EHR-i andmetel on ehitise esmase 

kasutuselevõtu aasta teadmata. Suletud netopind on 7270 m2. Antud jooniselt on näha, et 

korterelamu otsaseinad on soojustatud ehk väiksemaid renoveerimistöid on teostatud. 
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Joonis 1.5.7. Telliskonstruktsioonis korterelamu (Foto: töö autor) 

Kalamees et al. (2010) põhjal on telliskorterelamute põhilised probleemid veekoormusest 

tulenevad probleemid nagu fassaadi lagunemine. Veekahjustusi põhjustavad ka paljudel 

majadel puuduvad aknaplekid, ventilatsioonist tulenev kondenseeruv veeaur ja fassaadile 

kinnitatud reklaamtahvlid, mis suunavad vee vastu seina. Kivid hakkavad veekahjustuse 

tõttu lagunema ning üha enam vett konstruktsiooni sisse laskma, mistõttu kahjustus levib 

edasi voordikihti ning seeläbi tungib soojustuseni, mis mõjutab soojapidavust. Kuna telliste 

kvaliteet oli kunagi tunduvalt kehvem ning need olid ebaühtlaste suurustega, siis ka vuugi 

ebaühtlane paksus võib tellist purustada, sest tekivad paindepinged (Ibid). Tollane 

müürimördi segu ja kvaliteet võib olla varieeruv. Nõrgema segu puhul tekivad praod 

kiiremini. Kõige ohtlikumad vead, mida telliskorterelamute puhul Kalamees et al. (2010) 

täheldas, on tellissilluste vajumised, mis olid hoone roomedeformatsiooni, halva 

kvaliteediga segu või silluse ladumise viisi tõttu paar sentimeetrit vajunud, nihkunud või 

isegi lahti murdunud. Lisaks on probleemsed ka kandvate vaheseinte praod, sest see võib 

anda märku vundamendivajumisest või hoone kandevõime probleemist. Selliste 

probleemidega on vajalik tegeleda, et säilitada olemasolevaid hooneid. 
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2. KOMPLEKSNE RENOVEERIMINE 

 

2.1. Kompleksse renoveerimise olemus ja tegurid 

 

Mugavus ja selle järele vajadus on tänapäeva inimesele väga olulised. 2005. aastal välja 

antud EL Komisjoni Roheline Raamat väidab, et iga eurooplane kulutab energiale 

keskmiselt tuhat eurot aastas, millest suur osa toodetud energiast raisatakse ära 

ebaefektiivsete seadmete või energiakasutajate piiratuse tõttu (Virkus 2011). Paraku on Eesti 

üks suurimatest energiaraiskajatest, kes kulutab umbes 10 korda rohkem energiat 

toodangühikule kui näiteks Taani ja Rootsi, mis asuvad samades kliimatingimustes (Ibid.). 

Päästerõngana nähakse järjest enam arenevat uudset tehnoloogiat, suuremas osas 

taastuvenergia ulatuslikumat kasutuselevõtmist ja nende rakendamiseks paremate 

võimaluste loomist. 

Kompleksne rekonstrueerimine ei ole ühekordne tegevus, vaid on protsess. Käesolevas 

bakalaureusetöös kasutatakse rekonstrueerimist ja renoveerimist sünonüümidena. 

Kompleksne renoveerimine on tegevuste hulk, mille käigus saavutatakse elamu 

täisväärtuslik, soovitud seisund. Kompleksse renoveerimise tulemusena saavutatakse parem 

elamu energiatõhusus, lisaks pikendab see hoone eluiga, tõstab hoone turuväärtust 

kinnisvaraturul, muudab paremaks korterite sisekliimat ning parandab elamu välisilmet. 

Renoveeritud korterelamud on muutunud kinnisvaraturul populaarsemaks kaubaks kui on 

tegemist eluaseme soetamisega. Kalamees et al. (2009) kohaselt on ehitise elukaare teooria 

järgi suurpaneelelamu keskmine tööiga 50-70 aastat. Sellises elueas korterelamu 

konstruktsioonid ja tehnosüsteemid on füüsiliselt kui ka moraalselt vananenud ning seetõttu 

vajaks hooned lisaks hooldustöödele ka suuremahulisi rekonstrueerimistöid. Sellised tööd 

sihtasutus KredExi tegevuse põhjal on järgmised (Energiatõhusus... 2017): 

- Korterelamu fassaadi rekonstrueerimine; 

- Korterelamu katuse rekonstrueerimine; 

- Korterelamu akende ja välisuste vahetamine; 

- Korterelamu keldrilae soojustamine; 

- Korterelamu katuslae soojustamine; 

- Korterelamu küttesüsteemi renoveerimine; 
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- Korterelamu ventilatsioonisüsteemi uue soojustagastusega süsteemiga asendamine 

või ventilatsisoonisüsteemi rekonstrueerimine; 

- Seadmete paigaldamine taastuvenergia kasutamiseks korterelamus (v.a. 

soojuspumpade paigaldamine kaugkütte piirkondades kaugkütte süsteemis olevatele 

korterelamutele); 

- Korterelamu liftide rekonstrueerimine. 

Korterelamute renoveerimine on suhteliselt keeruline protsess, mille algatamisel esineb 

mitmeid takistusi. Majanduskriis oli tagasilöögiks kõikidele inimestele ning mure püsis ka 

ehitussektoris. Pakkumine oli olemas, kuid nõudlust mitte. Nüüd on majandus hakanud taas 

elavnema ning inimeste ostu- ja maksevõime on tõusnud. Seega on lootus, et elamute 

seisukorrad hakkavad paranema. 

Renoveerimise juures üheks olulisemaks takistuseks on korteriomanikud ise. Kuna inimestel 

on otsuste tegemisel oma arvamus ja omad põhjused, siis väga hästi avaldub see antud 

probleemi juures. Frederiksi et al. (2015) seisukoha põhiselt mõjutavad tarbijate valikuid ja 

käitumist tunnetuslikud eelarvamused, heuristika ja teised ootuspäraselt irratsionaalsed 

tendentsid. Inimesed kasutavad vaimseid otseteid vältides keerukust, töötlemist ja liigset 

mõtlemist. Näiteks võit meeldib rohkem kui kaotus, madala väärtusega riske võetakse 

suurema tõenäosusega kui kõrgeid, hinnatakse asju pigem suhteliselt kui absoluutselt. 

Inimesed on tugevasti mõjutatud teistest inimestest ja nende arvamustest. Otsuste tegemisel 

on oluline osa korteriomanike finantsvõimekusel. Eesti Korteriühistute Liit ja KredEx viivad 

selleks läbi infopäevasid (Korteriühistute praktilistel... 2017) teemal „Renoveerimisest 

praktikult praktikule“, kus tutvustatakse korteriühistutele mõeldud rekonstrueerimis-

toetuseid ning antakse nõuandeid, kuidas saavutada majaelanike seas üksmeel. Samuti 

käiakse läbi renoveeritud kortermajades ja räägitakse renoveerimise läbiviinud ühistujuhtide 

kogemustest. 

Renoveerimise kulgu mõjutab oskuste vähesus, mis eksisteerib ehitusfirmade vastutusalas 

efektiivsete energiasäästu meetmete paigaldusel kui ka teenuse professionaalsuses. Zirnask 

(2015) Tartu Ülikooli ajakirja Universitas Tartuensis rubriigi Teadus jaanuarikuu väljaandes 

väitis Tõnu Mauring, et Põhjamaades on puudu ligikaudu 35000 energiatõhusa ehituse 

asjatundjat. Näiteks Norras tõdeti, et kuigi on vähe teadmisi ja kompetentsi, on lisaks ka 

ebapiisav tähelepanu energiatõhususele ehitiste professionaalsuses ning teiste seas Eesti, 

Prantsusmaa ja Iirimaa panid tähele, et limiteeritud teadmised ehitajatel energiatõhususest ja 

selle toimimisest viivad ebarahuldavate tulemusteni (Europe’s building... 2011). Seega 
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tuleks ehitusettevõtetele ja ehitajatele luua võimalused energiatõhususe olemusega ja 

töötamisega tutvumiseks ning tõsta nende sellealast teadlikkust. 

Europe’s buildings under microscope (2011) uuringus toodi välja neli põhilist kategooriat 

takistusi, millised mõjutavad hoonete renoveerimist. Sellisteks olulisteks takistusteks on: 

- finantsid,  

- institutsioonid ja asutused,  

- teadlikkus, nõu ja oskused 

- kulude ja tulude eraldatus 

Renoveerimisel on kõige suuremaks takistuseks mittepiisav finantsvõimekus, kuna see 

nõuab tavaliselt suurt investeeringut. Rahaliste vahendite puudumine ja/või suutmatus 

tagada laene vastuvõetavatel tingimustel on tavaliselt üks enim mainitud tõkkeid 

investeerides energiatõhususe meetmetesse. Seetõttu jätavad paljud siinkohal taotlemise 

pooleli.  

Renoveerimist ja selle hinda mõjutavad Europe’s buildings under microscope (2011) 

uuringu tulemuste kohaselt ka mitmesugused institutsioonilised ja administratiivsed 

küsimused. Mureks on regulatiivsed ja planeerimisel esinevad takistused, mis esinevad 

riigiti ja mida Euroopa direktiivid, kaasaarvatud Energy Performance of Buildings Directive 

(EPBD) rakendab liikmesriikides läbi energiaturu tõkete, et olukorda parandada. Näiteks 

Itaalias esineb killustatus ja lüngad regulatiivsetes meetmetes avalikus planeerimises, mis 

pole allunud avalikule sektorile, et juhtida energiatõhususe parandamist hoonetes. 

Siseriiklikud asutused, mis tegelevad energiatõhususega peaksid olema ühenduses valitsuse, 

rahvusvaheliste organite, kohalike asutuste, ettevõtete ja avalikkuse vahel. Nad peaksid 

olema koordineerivaks pooleks. Uuringus tõi Läti välja nõudlusega seoses vara haldamise 

keerukuse erastatud korterelamutes. Selgus, et paljudes korterelamutes on elanike võimekus 

renoveerimise eest maksta ebavõrdne ning paljud pensionärid ei huvitunud investeerimisest 

energiatõhususse. Selliste olukordade vältimiseks peaks administratiivsel tasandil olema 

varuks lahendus. Euroopa direktiivi nõuded on küll väga entusiastlikud, kuid kõik riigid pole 

jõudnud suuri plaane ja standardeid omaks võtta ja riiklikele vajadustele vastavaks 

kohandada. 

Informatsioon kui teave on renoveerimisel väga oluline. Renoveerimine on mahukas 

protsess, mis sisaldab tähtsate otsuste langetamist. Kahjuks ilmneb, et tööstus ja 

teenusepakkuja pole tihti energiatõhususe tehnoloogiast piisavalt teadlik ja võimeline töid 
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teostama. Sellest tingituna oleneb ka tarbija rahulolu ja usaldus. Olukorra parandamiseks 

tuleks nii paigaldajaid kui ka tarbijaid informeerida läbi erinevate riiklike kampaaniate. 

Uuringu tulemusena selgus, et kulude ja tulude eraldatuse takistus on ilmselt kõige 

keerulisem ja pikaajalisem. Probleem pärineb sellest, et üks inimene või organisatsioon 

omab hoonet ja keegi teine kasutab seda. Näiteks omanikule peaks iga investeering tooma 

kasu, mis pole ilmtingimata läbi energiasäästu, kui just pole tegu olukorraga, kus üürileandja 

maksab energiaarved ise. Kuna üürnik ei oma korterit, siis siiski iga investeering vähendab 

energiaarveid ning seda tuleks näha finantsiliselt kasulikult mõlemalt osapoolelt. Tihti viib 

see aga patiseisu ja midagi ei juhtu. Removing the Barriers (2005) kohaselt on probleem 

energiatõhususse investeerimisel see, et alatihti keegi ei oma seda probleemi. Eksisteerivad 

erinevad huvid maaomanikel ja üürnikel, kus energia efektiivsuse probleemid langevad 

nende kahe vahele. Õigussüsteem peaks selgelt defineerima ja määrama vastutavad pooled 

energiatõhususe saavutamiseks.  

Blomsterberg et al. (2015) uuringus intervjueeriti elanikke korterelamus, mida hakati 

renoveerima. Intervjuu viidi läbi enne ja pärast renoveerimist. Elanikud ei osanud ette 

aimata, kuidas renoveerimine võiks nende igapäevast elu mõjutada enne kui see sai alguse. 

Paljude jaoks tähendas renoveerimine kui sissetungi, sest see kestis kauem, kui nad oodata 

oskasid. Panipaikade ja rõdude tühjana hoidmiseks tuli asju hoida toas ning seda kuni 6 

kuud, mis piiras eluruumi. Renoveerimine tähendas ehitajate läbikäiku korteritest või siis 

pidevat akende taga tegutsemist, mis häiris privaatsust. Mitmed tegevused põhjustasid lärmi 

ja muutus lõpuks tüütuks. Elanikud nõudsid kompensatsiooni, sest ei saanud kaua kasutada 

panipaika ja rõdu ning talusid pidevat lärmi ja tolmu. Lahendusena pakuti välja võimalus 

paigutada elanikud intensiivsema ehituse ajaks mujale elama, kuid see nõuaks olulisi 

lisakulutusi. Kahjuks Eestis poleks selline variant võimalik, sest korteriühistu ja 

munitsipaalhaldus peaks omama vastavat manööverduspinda, kuhu inimesi majutada. Kuna 

selliseid pindasid ei eksisteeri, tuleb meie tingimustes eestlasel see lihtsalt läbi elada. 

 

 

2.2. Kompleksse renoveerimise vajadus ja KredExi osalus selle läbiviimisel 

 

Kompleksse renoveerimise vajadus tuleneb hoonete tänase seisukorra parandamise 

vajadusest. Eestis elas 2015. aasta seisuga korterelamutes üle poole, 62,6% elanikkonnast 
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(joonis 1.2.3). Kuna teadaolevalt elab Tartus korterelamutes ligi 70% linna elanikest, siis 

eelmainitu põhjal on olemasolevate korterelamute renoveerimine nende säilitamiseks väga 

oluline. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt tellitud küsitluse tulemused 

näitasid, et 2016. aastal elas 85% vastajatest endale kuuluvas eluruumis ning 14% üüritaval 

elamispinnal (Eesti elanike... 2016). Kuna kinnisvaraturul enamlevinud on just nimelt 

eluruumi omamine, siis tuleneb ka vajadus nende hoonete säilitamisele. 

Väga oluline on muuta eluhooneid energiasäästlikumaks, sest umbes 33% Eestis 

kasutatavast energiast kulub elamutele (Hoonete energiatõhusus... 2017). Elamute 

energiakulu vähendamiseks on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis välja 

töötatud erinevad toetused ja laenud korterelamute renoveerimiseks. Kui 2009-2013. aastani 

renoveeriti riigi abil üle 600 korterelamu, siis perioodis 2014-2020 investeerib riik elamute 

energiatõhususe tõstmiseks üle 100 miljoni euro struktuurifondide raha, mis võimaldab 

hinnanguliselt renoveerida 1000 korterelamut (Ibid.). KredExil on selles suur roll. Projektis 

„Eesti 2020“ on püstitatud eesmärk, et summaarne energia lõpptarbimine 2020. aastal ei 

oleks suurem kui 2010. aasta lõpptarbimine. Selleks tuleks hoonete energiasääst saavutada 

kuni 3,5 PJ/a ja olemasolevaid hooneid rekonstrueerida. (Ehitus ja... 2017). 

Mõjutavaks teguriks, miks kompleksset renoveerimist soovitakse, on energia hinna tõus igal 

aastal ligikaudu 5-8% (Virkus 2011). Paljudes korterelamute korterites on külm ning 

normaaltemperatuuri hoidmiseks köetakse veel enam, kuid järjest rohkem selle eest ka 

makstakse. Otseselt mõjutavaks teguriks on see, mida inimene ise näeb ja tunneb- hoone 

tegelik füüsiline vananemine. Vastavalt SEE Programmi uuringus saadud tulemustele, 

millised olid suunatud korterielamute probleemidele, on esile toodud olulisemad hoonete 

seisukorda mõjutavad põhjused. Nendeks on näiteks raudbetoonpaneelidest hoonetel 

vältimatud külmakahjustused ja karboniseerumine, mida on täheldatud ka tellishoonetel 

(Virkus 2011). Sellised probleemid võivad aja jooksul muutuda üha ohtlikumateks. Paljud 

hooned on juba vanuses, kus on tarvilik tegeleda renoveerimisega, et tagada hoone säilimine. 

SEE Programmi (2011) käigus tehti analüüs eesmärgiga leidmaks seost hoonete tüüpide, 

energiatarbe ning hoonete ehitusaasta ja energiatarbe vahel tuginedes SA KredExi arhiivist 

saadud 152 Tartu korterelamu energiaauditi põhjal. Korrelatsiooni hoonete tüübi, 

energiatõhususe, vanuse ja energiatõhususe vahel ei leidunud või jäi see statistilise vea 

piiridesse. Selgus aga see, et energiatarve on madalam ja sisekliima on ühtlasem just nendes 

hoonetes, mida pidevalt hooldatakse ja kus viiakse läbi aeg ajalt remonditöid. Nendeks 
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võivad olla paneelvuukide puhastamine ja tihendamine, koridoride akende ja välisuste 

vahetamine, katusekatte puhastamine või asendamine, küttesüsteemi reguleerimine, 

küttetorude isoleerimine ja isolatsiooni hooldamine, mis on mõjutavateks teguriteks hoone 

säilimisel. 

Väga suur osa korterelamute varamust (elamufondist) on üle 50 aasta kasutuses olnud ilma 

hoolduste ja parendusteta ning nüüd on selleks viimane aeg. Eesti Korteriühistute Liidu 

juhatuse liige Urmas Mardi sõnul on huvi majade renoveerimise vastu praegu, 2017. aastal 

Eestis tohutu ning paljud otsustavad just kompleksse renoveerimise kasuks 

(Korteriühistute... 2017). Kui varasemalt oli tervikliku lahenduse soovijate osakaal 31%, siis 

nüüd on maksimumtoetuse taotlejaid juba 85% (Ibid.). Varasemalt taotleti terviklahendust 

vähem ja sai korda teha 1000 korterelamut, siis nüüd selgub statistikast, et toetuste toel 

renoveeritakse kuni 550 korterelamut. 2017. aasta märtsi lõpuks oli taotlusi esitatud 242. 

Sellised tulemused tõestavad, et korteriühistute teadlikkus energiatõhususest on kasvanud. 

Renoveerimise säästupotentsiaali ja olemasolevate renoveerimise võimaluste teadvustamine 

on järelikult vilja kandnud ning see on suureks arenguks kvaliteetsema elamufondi suunas. 

2016. aastal viis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium tellimisel ettevõte Faktum & 

Ariko (2016) läbi telefoniküsitluse, kus uuriti Eesti elanike hoiakuid ja olukorda 

eluasemeturul. Uuringust selgus, et uue eluaseme valiku puhul on kõige olulisemad 

kriteeriumid (85%) inimeste jaoks madalad kommunaalkulud, kaasaegsed, ökonoomsed 

sanitaartingimused ning küttelahendused, soodne ostu- ja üürihind ja lapsesõbralik 

keskkond. Inimeste rahulolematust praegustes eluasemetes tekitab eluaseme seisukord 

(26%), ruumipuudus (19%), suured (kommunaal)kulud (11%) ning küttelahendus (10%). 

Tänapäeval on inimestele hakanud üha enam korda minema eluaseme seisukord ning pigem 

eelistavad nad uueväärsemat korterelamut, mille kommunaalkulud oleksid väiksemad. 

Seetõttu on antud uurimisteema aktuaalne. Olemasolevaid korterelamuid tuleb renoveerida 

ja muuta energiatõhusamaks, et need taas inimeste eelistusse tuua. Nende renoveerimine on 

Euroopa prioriteet, kuid rahaliste vahendite puudus teeb selle rakendamise aeglasemaks kui 

kliimakaitse plaanides on ette nähtud. 

Eesti riikliku eluasemepoliitika elluviijad on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, 

mis tegeleb eluasemepoliitika kujundamisega ja elamufondi arengukavade koostamisega. 

Sotsiaalministeerium tagab sotsiaalse kaitse, kindlustunde tuleviku suhtes ja võimaluse elada 

inimväärset elu, suurendada laste ja pere heaolu. Siseministeerium analüüsib, kavandab ja 
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koordineerib kodanikuühiskonna valdkonna riiklikku poliitikat, et tagada turvalise ja avatud 

ühiskonna kujundamisel riiklike struktuuride, kohalike omavalitsuste ja kodanikuühenduste 

tõhusam koostöö ning Justiitsministeerium tegeleb seaduste reguleerimisega 

eluasemepoliitika ja kinnisvara valdkonnas. Tihedat koostööd antud valdkonnas tehakse SA 

KredExiga. Samuti tegutsevad eluasemepoliitika elluviimisel kohalikud omavalitsused ja 

valdkonnas tegutsevad mittetulundusühingud. 

Sihtasutus KredEx oma tegevusega korterielamute renoveerimise ja korrastamise osas on 

endise Eesti elamufondi järeltulija. KredEx on finantsasutus, mis alates 2009. aastast aitab 

Eesti elanikel parandada elamistingimusi, pakkudes kodu soetamiseks korterelamutele 

soodusintressiga pikaajalist renoveerimislaenu, tänu millele on tööde finantseerimine 

tunduvalt soodsam (Tutvustus... 2017). Rekonstrueerimistoetust rahastatakse 2015-2020. 

aastani Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist ning KredExi toetust saavad taotleda enne 1993. 

aastat ehitatud ja kasutusele võetud korterelamud, kus on olemas korteriühistu või mis 

kuulub linna või valla omandisse (Rekonstrueerimise... 2017). Toetust on võimalik taotleda 

15%, 25% ja 40% rekonstrueerimistööde ulatuses rekonstrueerimistööde kogumaksumusest 

(Ibid.). 

KredEx on teinud uurimuse tüüpkorterite ning rekonstrueerimispakettide kohta, kuhu on 

lisanud juurde ka maksumus. KredExi toetuste suurim osalus on 40%, kuid see jaguneb 

omakorda kaheks rekonstrueerimispaketiks. Antud uurimistöö uurib kompleksset 

rekonstrueerimist, mis KredExil on välja toodud 40% toetusega kolme korterelamutüübi 

võrdluses (tabel 3.4.1, tabel 3.4.2, tabel 3.4.3). KredExil on olemas ka 15% ja 25% 

renoveerimispakett, kuid see ei kuulu komplekse renoveerimise alla ning pole käesoleva 

uurimistöö seisukohalt tähtis. Järgnevalt on välja toodud rekonstrueerimispaketid kolmele 

erinevale korterelamu tüübile Kalle Kuuse 2014. aasta uurimuse „Korterelamute 

rekonstrueerimise tasuvus“ põhjal. 

Rekonstrueerimispaketid suurplokk-korterelamule 

Rekonstrueerimispakettides suurplokk-korterelamule on näidiseks võetud 2 korruse ja 12 

korteriga korterelamu, mille netopindala on 864 m2, köetav pindala 577 m2 ja korterite 

pindala 521 m2. Mõlemad paketid on 40% toetusega (tabel 2.2.1). 

ETA (Energiatõhususe arv)=285 kWh/(m2a) 
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  (Foto: KredEx) 

 

Tabel 2.2.1. Rekonstrueerimispaketid suurplokk-korterelamule (Allikas: Kuusk 2014, autori 

kohandus) 

 

1. 40% toetus (ETA ≤180 kWh&(m2a)) 2. 40% toetus (ETA≤ 180 kWh&(m2a)) 

 Välissein + 200 mm  Välissein + 200 mm 

 Katus + 400 mm (puistevill)  Katus + 400 mm 

 Kõikide akende vahetus koos 

soojustuse tasapinda tõstmisega U=0,8 

W/(m2K) 

 Vahetamata akende vahetus koos 

soojustuse tasapinda tõstmisega U=1,1 

W/(m2K) 

 Keldri lagi + 100 mm  Keldri lagi + 100 mm 

 Uus kahetoru süsteem  Uus kahetoru küttesüsteem 

 Mehaaniline väljatõmbe ventilatsioon 

+ soojuspump (COP suvel 3,0, COP 

talvel 3,5) 

 Korteripõhine ventilatsiooniagregaat 

(temperatuuri suhtarv 0,7) 

 

Kahe rekonstrueerimispaketi erinevus on ventilatsioonipõhine. Esimesel paketil on 

mehaaniline väljatõmbe ventilatsioon koos soojuspumbaga, edaspidi VT+SP ning teisel 

korteripõhine ventilatsiooniagregaat, edaspidi krt AGR. Lisaks vahetatakse ühel paketil kõik 

aknad, teisel vaid vahetamata aknad. Mõlema rekonstrueerimispaketi maksumus ja kulude 

erinevused on välja toodud joonisel 2.2.1. 

 

(Laenuperiood on 20 aastat, intress 4%, remondifondi reserv 15%). 

Joonis 2.2.1. Rekonstrueerimispakettide maksumus suurplokk-korterelamule (Allikas: 

Kuusk 2014, autori kohandus) 
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Rekonstrueerimise maksumuse jooniselt selgub, et mõlema rekonstrueerimispaketi 

maksumus on peaaegu sama. Esimesel rekonstrueerimispaketil (VT+SP) kogusumma on 

186900 eurot ja teisel paketil (krt agr) kogusumma on 186200 eurot. Nii on laenu kui ka 

toetuse suhtes. 

 

Joonis 2.2.2. Aastased kulud suurplokk-korterelamus (Allikas: Kuusk 2014, autori 

kohandus) 

Aastased kulud suurplokk-korterelamus (joonis 2.2.2) on võrreldes renoveerimata 

korterelamuga väga erinevad. Renoveerimata suurplokk-korterelamus on soojuskulud palju 

kõrgemad kui renoveeritud korterelamus. Mõlemad rekonstrueerimispaketid viivad 

soojuskulud palju madalamaks. Sooja vee kulu esimesel paketil on väiksem, kui teisel. 

Samas on ventilatsiooni elektrikulu suurem kui teisel paketil. Renoveeritud korterelamu 

kulud koos laenuga jäävad küll samaks, kuid kokkuhoid kütte ja sooja vee pealt on seda 

väärt. 

Rekonstrueerimispaketid telliskorterelamule  

Rekonstrueerimispakettide näidiseks on Kuusk (2014) valinud telliskorterelamu, kus on 4 

korrust ja 32 korterit. Netopindala korterelamul on 1383 m2, köetav pindala 1154 m2 ja 

korterite pindala 1094 m2. Rekonstrueerimispakettide toetus on mõlemal variandil 40%, kuid 

renoveerimistööde meetmed erinevad (tabel 2.2.2). 
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 (Foto: KredEx) 

Tabel 2.2.2. Rekonstrueerimispaketid telliskonstruktsioonis korterelamule (Allikas: Kuusk 

2014, autori kohandus) 

 

1. 40% toetus (ETA≤ 150 kWh/(m2a)) 2. 40% toetus (ETA≤ 150 kWh/(m2a)) 

 Välissein + 200 mm  Välissein +200 mm 

 Katus + 400 mm  Katus + 400 mm 

 Kõikide akende vahetus koos 

soojustuse tasapinda 

tõstmisega U=0,1,1 W/(m2K) 

 Vahetamata akende vahetus koos 

soojustuse tasapinda tõstmisega U=1,1 

W/(m2K) 

 Keldri lagi + 100 mm  

 Uus kahetoru süsteem  Uus kahetoru küttesüsteem 

 Mehaaniline väljatõmbe 

ventilatsioon + soojuspump 

(COP suvel 3,0; COP talvel 

3,5) 

 Korteripõhine ventilatsiooniagregaat 

(temperatuuri suhtarv 0,7) 

 

Kahe rekonstrueerimispaketi erinevus on sarnane suurplokk-korterelamule (joonis 2.2.3). 

Nimelt on esimesel paketil kõikide akende vahetus ja teisel paketil vahetamata akende 

vahetus. Samuti on esimesel paketil ventilatsioon ja soojuspump, teisel korteripõhine 

ventilatsiooniagregaat. Lisaks ei teostata teisel paketil keldrilae soojustust.  

 

(Laenuperiood on 20 aastat, intress 4%, remondifondi reserv 15%). 

Joonis 2.2.3. Rekonstrueerimispakettide maksumus telliskonstruktsioonis korterelamule 

(Allikas: Kuusk 2014, autori kohandus) 
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Telliskorterelamus rekonstrueerimismaksumus mõlemal paketil on suhteliselt sarnane. 

Esimesel paketil on kogumaksumus 325300 eurot ning teisel 324000 eurot. Odavam variant 

on korteripõhise ventilatsiooniagregaadiga rekonstrueerimispakett. Laenu makse on 

mõlemal paketil korteri ruutmeetri kohta sama. Aastased kulud renoveerimata korterelamus 

võrdluses renoveerimispakettide tulemustega on väga erinevad (joonis 2.2.4). 

 

Joonis 2.2.4. Aastased kulud telliskonstruktsioonil korterelamus (Allikas: Kuusk 2014, 

autori kohandus) 
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  (Foto: KredEx) 

Tabel 2.2.3. Rekonstrueerimispaketid suurpaneel-korterelamule (Allikas: Kuusk 2014, 

autori kohandus) 

 

1. 40% toetus (ETA≤ 150 kWh/(m2a)) 2. 40% toetus (ETA≤ 150 kWh/(m2a)) 

 Välissein + 150 mm  Välissein + 150 mm 

 Katus + 300 mm  Katus + 300 mm 

 Kõikide akende vahetus koos 

soojustuse tasapinda tõstmisega 

U=0,1,1 W/(m2K) 

 Vahetamata akende vahetus koos 

soojustuse tasapinda tõstmisega U=1,1 

W/(m2K) 

 Uus kahetoru küttesüsteem  Uus kahetoru küttesüsteem 

 Mehaaniline väljatõmbe ventilatsioon 

+ soojuspump (COP suvel 3,0; COP 

talvel 3,5) 

 Korteripõhine ventilatsiooniagregaat 

(temperatuuri suhtarv 0,7) 

 

Rekonstrueerimispakettide erinevus suurpaneel-korterelamule on nagu ka eelmiste pakettide 

puhul seotud akende vahetusega (joonis 2.2.5). Nimelt esimesel paketil vahetatakse kõik 

aknad, teisel paketil ainult vahetamata aknad. Esimesel paketil on mehaaniline väljatõmbe 

ventilatsioon ja soojuspump, teisel paketil korteripõhine ventilatsiooniagregaat.  

 

*Laenuperiood 20 aastat, intress 4%, remondifondi reserv 15%, eelarves on arvestatud ka rõdude 

renoveerimisega 

Joonis 2.2.5. Rekonstrueerimispakettide maksumus suurpaneel-korterelamule (Allikas: 

Kuusk 2014, autori kohandus) 
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Suurpaneel-korterelamu rekonstrueerimise maksumus on tunduvalt suurem kui 

telliskonstruktsioonil- või suurplokk-korterelamul. Mõlemal rekonstrueerimispaketil on 

laenu ja toetuse suhe suhteliselt sarnane, kuid seekord on odavam valida 40% väljatõmbe 

ventilatsiooni ja soojuspumbaga rekonstrueerimispakett. Selle paketi laenumakse ruutmeetri 

kohta on samuti madalam (0,91 €/m2). Aastased kulud on välja toodud joonisel 2.2.6. 

 

Joonis 2.2.6. Aastased kulud suurpaneel-korterelamus (Allikas: Kuusk 2014, autori 

kohandus) 

Antud jooniselt on näha, et küttekulud renoveerimata suurpaneel-korterelamus ja 40% 

toetusega renoveerimispakettides on väga erinevad. Küttekulu renoveeritud korterelamus 

mõlemal paketil ruutmeetri kohta on tunduvalt madalamad (2,7 ja 2,1 eurot/krt m2). Sooja 

vee kulu ventilatsiooni ja soojuspumbaga renoveerimispaketis on samuti väiksem kui 

renoveerimata korterelamus ja väiksem kui ventilatsiooniagregaadiga renoveerimispaketis. 

Tähelepanuväärne on ka see, et renoveerimata korterelamus on kulud suuremad, kui 

renoveeritud korterelamus, kus on lisaks võetud ka laen. 

 

 

2.3. Kompleksse renoveerimise tulemused 
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oli lõppenud (Kalamees et al. 2014). Seega võib eeldada, et korterelamus vähenesid ka 

küttearved ning temperatuur jäi ühtlasemaks. Niiskuskoormus korterelamus ei vähenenud 

ning tehti järeldused, et ventilatsiooni toimimises võis olla mingi viga, mille tõttu ei taga 

ventilatsioon soojuslikku mugavust ja selle tõttu vähendavad elanikud ventilatsiooni 

õhuhulka. Siiski vahetades loomuliku ventilatsiooni tsentraalse mehaanilise 

väljatõmbeventilatsiooniga paranes õhuvahetus stabiilsemaks. (Kalamees et al. 2014). 

Sundventilatsiooniga toimub pidev õhuvahetus, väheneb umbsus ning muudab toas õhu 

värskemaks. 

Kalle Kuusk oma doktoritöös (2015) analüüsis korterelamute rekonstrueerimise 

energiatõhususe saavutamist, kuluoptimaalsust ning vajalike investeeringute mahtu ja 

võimaliku toetuse vajalikkust. Analüüsis kasutati renoveerimata tellis- ja suurpaneel- 

korterelamute mõõdetud energiakasutust, et määrata korterelamute käesoleva olukorra 

energiakasutust. Tulemustest selgus, et energiatarbimist on võimalik renoveerimisega 

vähendada 70% ulatuses nii, et korteriomanike 20 aasta kogukulud jäävad samaks ega kasva. 

Selline tulemus on märkimisväärne. Rekonstrueerimise kogumaksumus, mis on 

investeerimisel komplekssesse rekonstrueerimisse peamiseks takistuseks, oli ligi 200 €/m2. 

Korterelamute energiatarbimise analüüsi põhjal senised väiksemad rekonstrueerimised pole 

energiatarbimist märkimisväärselt vähendanud (Kuusk 2015). Selleks, et täita riiklik 

energiasäästu eesmärk, on vajalik aga korterelamute kompleksne renoveerimine. Selle 

tarbeks on vajalik mahukas investeering korteriomanike poolt, kuid kahjuks enamasti jääb 

nende investeeringuvõimekusest väheseks. Uuringu tulemused avaldavad, et toetuse 

olemasolu julgustab omanikke panustama energiatõhususe parandamisele. 

SEE Programmi (2011) tulemuste põhjal on Tartu linna korruselamute aastane energiatarve 

kokku 300 GWh, moodustades 60% kogu elamusektori soojusenergia tarbest. 152 

korterelamu energiaauditite tulemuste põhjal on kasutuses kokku 474960 m2 pinda ning 

energia tarbimist on aastas kokku 80 GWh, mis on 26,6% kogu elamusektori soojusenergia 

tarbest. Renoveerimisel oleks nende hoonete suhtes säästupotentsiaal energia tarbimisel 

ligikaudu 40GWh/m2. Kui keskmine soojusenergia tarve on Tartu korterelamutes 

energiaauditile tuginevalt ca 170kWh/m2 ja säästa oleks võimalik 50%, siis 

renoveerimisjärgne soojusenergia tarbimine normaalaastale taandatuna oleks 85kWh/m2. 

Selline energiasäästu potentsiaal peaks mõjutama omanikke korterelamuid renoveerima. 

Üleüldiselt hoonete energiatõhususe parandamine toob suurt täiendavat kasu. Sellega 
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luuakse töökohti, vähendatakse kütteostuvõimetust, parandatakse tervist, suurendatakse 

energiajulgeolekut ja tõstetakse tööstuse konkurentsivõimet (Hoonete energiatõhususe... 

2013). Arvestades eelnevat on renoveerimine väga kasulik ja lausa hädavajalik.  
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3. METOODIKA, ARUTELU JA UURIMISTULEMUSED 

 

3.1. Uurimismetoodika 

 

Käesoleva bakalaureusetöö uurimusliku osa eesmärgiks oli välja selgitada kompleksse 

renoveerimise mõju kinnisvara väärtusele Tartu Annelinna näitel ning kirjeldada 

kompleksset renoveerimist mõjutavaid tegureid. Selleks viidi läbi küsitlus (lisa 1) Tartu 

kinnisvara spetsialistide- hindajate ja maaklerite seas. Bakalaureusetöö eesmärgi 

saavutamiseks tutvuti selles valdkonnas teostatud uurimistöödega ning anti tulemustest 

ülevaade. 

Kompleksne renoveerimine on tegevus, mille käigus saavutatakse hoone parem 

väljanägemine, energiatõhusus, pikendatakse hoone eluiga ning parandatakse hoone 

sisekliimat. Kõige selle tulemusena on lisandiks ka kinnisvara väärtuse tõus. Kompleksse 

renoveerimise vajadus vanades korterelamutes on ilmselge, kuid teostamine see-eest 

keeruline. Kompleksset renoveerimist esineb vähe, kuid on leitud, et see on järk-järgult 

tõusuteel. Probleemiks on kartus suure laenu ees ja teadmatus erinevate osapoolte vahel ning 

samuti teadmatusega kaasnev usaldamatus.  

Töös saadud teadmised ja tulemused võivad olla kasulikud nii hindajatele ja maakleritele, 

kui ka ametkondadele ja elanikele, et mõista renoveerimise vajadust, takistusi ja mõju 

kinnisvara väärtusele. Kui üldiselt peetakse renoveerimise takistuseks kinnisvara omanikke, 

siis küsitluse tulemused võiksid anda neile selgema pildi komplekssest renoveerimisest. Töö  

valimiks on valitud hindajad ja maaklerid, sest hindajad määravad kinnisvaraturul 

korteriomandite väärtuse ja maaklerid osalevad notariaalsetes tehingutes nähes ostu- ja 

müügitehingute tegelikke hindasid. Tulemused põhinevad nende vastustele, seega kõige 

enam puudutavad tulemused just neid. Ametkonnad saavad näha probleeme, mis takistavad 

kompleksset renoveerimist ning leida neile lahendused. 

Küsitluse koostati internetipõhiselt ja saadeti välja vastajate e-posti aadressidele. Küsitlus 

saadeti välja 27. märtsil, teine kord 12. aprillil ja kolmas kord 20. aprillil kokku 120 
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inimesele. Enne küsitluse väljastamist ekspertidele, konsulteeriti mitmete kinnisvaraturu 

spetsialistidega, et teada, kas need küsimused on korrektsed välja saatmiseks. 

Küsitluse koostamise hetkeks oli teoreetilise osa arusaam piisav ning töö koostajal teemast 

ülevaade, et küsimused võimalikult täpselt esitada. Küsitluse koostamisel välditi jah/ei 

küsimusi, et võimalikult sisukaid tulemusi ja arvamusi koguda. Küsitluse analüüs sõltus 

otseselt vastajate arvust ning tulenevalt asjaolust, et vastajate arv jäi alla 100, siis polnud 

võimalik läbi viia ei korrelatsioon- ega ka regressioonanalüüsi usaldusväärsete tulemuste 

saamiseks. Analüüsitulemuste esitamiseks kasutati MS Excel programmi. 

Vastamiseks väljastatud küsimustik koosnes neljast osast, mille esimeses osas selgitatakse 

välja vastaja taustaandmed. Teises osas uuritakse töökogemust, kus tehakse kindlaks kaua 

vastaja on tegutsenud oma alal ning mis taseme kutsetunnistust omatakse. Samuti küsitakse, 

missuguste kompleksselt renoveeritud korteriomandite tehingutega on vastajad kokku 

puutunud. Kolmas osa keskendub kompleksse renoveerimise nähtusele. Vastajad said 

võimaluse täpsustada, kuidas nad komplekselt renoveeritud korterelamut hindamisaruandes 

hindavad ning määrata, milline on nende hinnangul korteriomandi väärtuse erinevus 

kompleksselt renoveeritud korterelamus ja kompleksselt renoveerimata korterelamus. 

Uuriti, kuidas mõjutab kompleksselt renoveeritud korterelamu korteriomandi väärtus ostu-

müügi perioodi ja missugustes korterelamute tüüpides Annelinnas on kompleksne 

renoveerimine sagedaseim nähtus. Täpsustati ka missugustes suurpaneel-korterelamutes on 

renoveerimine sagedasem- kas niinimetatud Tartu või Tallinna majas.  

Küsimustiku neljas osa uuris, missugune on mõju komplekssel renoveerimisel kinnisvara 

väärtusele. Selgitati välja, mis on vastajate hinnangul peamised põhjused, miks elanikud 

soovivad korterelamut renoveerida ning mis tegurid soodustavad ja takistavad kompleksset 

renoveerimist. Arvamuse avaldamist vajas väide „Korteriühistu renoveerimiseks võetud 

laen korteriomandi müümisel ühele korteriomandile võetud laenuosa suhtes tasub ära“. 

Vastajate käest sooviti teada, kui palju nende hinnangul vähenevad renoveeritud 

korterelamus soojusenergia kulud aastas ning  kui palju vähenevad renoveeritud korterelamu 

korteriomandil aastased kulud võrdluses renoveerimata korterelamu korteriomandiga juhul, 

kui see neile hindamise käigus teada oli. Selgitati renoveerimislaenu olemasolu mõju 

korteriomandi müümisele ning tuleviku suunitluses uuriti, mis suunas kompleksne 

renoveerimine 5 aasta perspektiivis liigub. 
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Töö teoreetilise osa koostamisel lähtuti esmalt Euroopa Liidu energiasäästupoliitikast, mille 

selgitamisel ja ülevaate andmisel tugineti Eurostati eluasemestatistikale. Seejärel toodi välja 

korterelamu kui termini selgitus ning kirjeldati elamufondi olukorda Tartu linnas. Samuti 

esitati Annelinna piirkonna põhiliste korterelamu tüüpide kirjeldus ja selgitati välja nende 

energiapidavus. Kompleksse renoveerimise peatükis räägitakse kompleksse renoveerimise 

olemusest, mõjuteguritest, selle vajadusest ja võimalustest. Tuuakse välja KredExi uuringute 

tulemused renoveerimise osalusel ning seejärel antakse ülevaade juba renoveeritud 

korterelamute tulemustest. 

 

 

3.2. Uurimistulemused ja arutelu 

 

Käesoleva uurimistöö küsitlusele teemal „Korterelamu kompleksse renoveerimise mõju 

kinnisvara väärtusele Tartu Annelinna näitel“ vastas 120st maaklerist ja hindajast kokku 37 

inimest, mis moodustas 30,8% küsitletutest. Küsitlusele vastanute hulgas oli 23 

naismaaklerit ja kinnisvara hindajat ja 14 kinnisvara meesmaaklerit ja -hindajat. Selline 

suhteliselt väike vastajate hulk ei võimalda piisava usaldatavusega läbi viia statistilist 

analüüsi, küll aga võimaldab teha teatud üldistusi küsimustiku põhiteema üle. 

Hindajate ja maaklerite vanuseline jagunemine vastavalt ametikohale (tabel 3.2.1) oli 

ootuspärane, sest vanuses 18-25 aastat oli kõigest 2 vastanut, kes olid maakleri ametikohal. 

Töö kavandamisel ja töö läbiviimisel võis juba eelnevalt asuda eelduslikule seisukohale, et 

kompleksse renoveerimise mõju täheldamine ja selle hindamine eeldab teatud ealisusega 

kaasas käivat töökogemust. Samamoodi eeldatav oli see, et enamus pädevaid turuspetsialiste 

esineb kõige rohkem vanuses 26-35 eluaastat. Sellesse vanusegruppi kuulus tervelt 14 

inimest, kellest 5 olid hindajad ja 8 maaklerid ning 1 inimene tegeleb mõlemal ametikohal.  

Ülejäänud 10 inimest olid vanuses 36-45, jagunedes 4 hindajaks ja 5 maakleriks. Taas oli 1 

inimene vastanud, et tegutseb mõlemal ametikohal. Hindajatest 1 jäi vanusesse 46-55, 

maakleritest 3 ja mõlemaga on tegelenud samuti 3 vastajat. Vastajatest 4 inimest olid üle 55 

eluaasta ning sellesse vanuserühma kuulus 4 maaklerit. Küsimustikele vastanutest olid 15 

kinnisvara hindajad ning 27 kinnisvara maaklerid. Seega tegeleb 5 vastajat nii hindamise kui 

ka maaklerlusega. 
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Tabel 3.2.1. Vastajate vanuseline jagunemine vastavalt ametikohale 

 

Vanus Ametikoht Vastanute arv 

18-25 Hindaja 0 

Maakler 2 

Hindaja, maakler 0 

26-35 Hindaja 5 

Maakler 8 

Hindaja, maakler 1 

36-45 Hindaja 4 

Maakler 5 

Hindaja, maakler 1 

46-55 Hindaja 1 

Maakler 3 

Hindaja, maakler 3 

Üle 55 Hindaja 0 

Maakler 4 

Hindaja, maakler 0 

 KOKKU 37 

 

Vastanute haridustase oli liigendatav Eestis kehtivate haridustasemete järgi, st põhiharidus, 

keskharidus, bakalaureusekraad ja magistrikraad. Vastanutest oli 8 osalejal keskharidus, 13 

inimesel bakalaureusekraad ja 15 inimesel magistrikraad (tabel 3.2.2). Üks inimene oli 

märkinud vastuseks muu, lisades, et on omandanud keskerihariduse. Mitte kellelgi polnud 

kõrgeim omandatud haridustase põhiharidus. Põhihariduse kui haridustaseme puudumine 

viitab, et kinnisvara valdkonnas reeglina ei saa tegutseda ilma vastava haridustasemeta 

inimest. Tulemuste kohaselt tegutsevad oma erialal üldiselt kõrgelt haritud eksperdid. 

Tabel 3.2.2. Vastajate kõrgeim omandatud haridustase 

 

Kõrgeim omandatud 

haridustase 

Ametikoht 

Hindaja Maakler Hindaja, maakler 

Keskharidus 0 7 1 

Keskeriharidus 0 1 0 

Bakalaureusekraad 2 10 1 

Magistrikraad 8 4 3 

 

Vastanute töökogemuse väljaselgitamisel ilmnes väga hea näitaja, et suur osa 

vastajaskonnast, nimelt 24 inimest on tegutsenud oma alal rohkem kui 5 aastat ning seeläbi 

oskavad hinnata ka renoveerimise eeldatavat mõju hinnale. Peatudes küsimustikule 

vastanutel hindajatel on oluline märkida, et reeglina peavad hindajad olema kutselised 

spetsialistid ning neile antud kutset tuleb uuendada iga 5 aasta tagant. Eeltoodut arvestades 

ning võttes aluseks vastajate tööstaaži pikkuse võib eeldada, et enamus on neist ka 

korduseksami läbinud. Vastajate pikaajaline kogemus teeb neist oma ala spetsialistid, kes on 
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kinnisvara turuseisuga ja oludega igapäevaselt kursis.  4-5 aastat on oma tööd teinud 2 ja 1-

3 aastat on 7 inimest. Kuni 12 kuud on oma alal tegutsenud 4 inimest. Kutsetunnistus puudub 

19 inimesel, kuid olemas on see 18 inimesel (joonis 3.2.1). 

 

Joonis 3.2.1. Vastajate kutsetunnistuse tase 

Kinnisvara nooremhindaja, tase 5 on omandatud 7 hindajal. Kinnisvara hindaja, tase 6 on 

olemas 2 hindajal. Vara hindaja, tase 7, mis on kõige kõrgem tase, on 5 hindajal. 

Kinnisvaramaakleri tase 5 on omandatud 4 maakleril. Alates 2017. aasta märtsist on 

hindajate töös kutsetunnistus kohustuslik, juhul kui tegemist on elukondliku kinnisvara 

hindamisega, seega on 14 inimesel kokkupuude kutseeksamiga iga 5. aasta tagant. 

Vastanutest on 21 kokku puutunud kompleksselt renoveeritud korterelamu korteriomandite 

vahendamisega. Kompleksselt renoveeritud korteriomandite hindamisega on kokku 

puutunud 9 inimest ja 7 on tegelenud nii vahendamise kui hindamisega (joonis 3.2.2). 

 

Joonis 3.2.2. Vastajate kokkupuude kompleksselt renoveeritud korterelamu korteriomandite 
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Küsitluses anti vastajatele võimalus selgitada, kuidas hindamistoimingu läbiviimise käigus 

toimub kompleksselt renoveeritud korterelamu hindamine. Kuna küsimus polnud küsitluse 

osas kohustuslik ning sellele sai vastata vabas vormis, siis ei toodud välja hindamistoimingu 

erisusi selliselt, et neid saaks kasutada analüüsis. 

Korteriomandi väärtuse erinevus kompleksselt renoveeritud korterelamus ja kompleksselt 

renoveerimata korterelamus on hindajate ja maaklerite seisukohalt väga erinev (joonis 

3.2.3). Tulemused võivad olla sõltuvad vastaja ametikohast, vanusest, haridustasemest ja 

töökogemusest. 

 

Joonis 3.2.3. Korteriomandi väärtuse erinevus kompleksselt renoveeritud korterelamus ja 

kompleksselt renoveerimata korterelamus 

Jooniselt selgub, et 5 vastaja jaoks on korteriomandi väärtus kompleksselt renoveeritud ja 

kompleksselt renoveerimata korterelamus 1-5%. Vastanutest 15 leidis, et renoveeritud 

korteriomandi väärtus erineks 6-10% ulatuses ja 7 inimest, et 11-15%. 5 inimese arvates 

tõuseks väärtus 16-20%, 4 inimest, et 21-25% ulatuses. Üle 25% arvas kompleksselt 

renoveeritud kortermajas korteriomandi väärtuse erinevust 1 inimene.  

Tabel 3.2.3. Korteriomandi väärtuse erinevus kompleksselt renoveeritud korterelamus ja 

kompleksselt renoveerimata korterelamus vastavalt vastajate vanusele 

 

Väärtuse 

erinevus 

Vanusegrupid 

18-25 26-35 36-45 46-55 Üle 55 

1-5% 0 2 1 1 1 

6-10% 1 7 4 3 0 

11-15% 0 1 4 1 1 

16-20% 0 3 4 1 1 
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21-25% 1 1 1 0 1 

Üle 25% 0 0 0 1 0 

 

Korteriomandi väärtuse erinevus kompleksselt renoveeritud korterelamus ja kompleksselt 

renoveerimata korterelamus vastavalt vastajate vanusele on välja toodud tabelis 3.2.3. Kõige 

rohkem inimesi jagunes kahte vanusegruppi: 26-35 ja 36-45. Nende põhjal jääb väärtuse 

erinevus 6-20% vahele. Kuna vastajate arv on suhteliselt väike, siis neid tulemusi ei saa 

pidada täielikuks tõeks. Siiski saab järeldada, et vastavalt vastajate arvule jääb renoveeritud 

korterelamu korteriomandi väärtuse erinevus 6-20%-ni ning leides mediaanväärtuse jääb 

väärtus 6-10% vahele. Kuni 10% pakkus 20 inimest ning üle 10% 17 inimest. Saadud 

tulemuste põhjal on võimalik teha hüpoteetiline oletus, et kui 2-toalise korteri turuväärtus 

Annelinnas on 60000 eurot, siis korteriomandi väärtus muutuks järgmiselt (tabel 3.2.4).  

Tabel 3.2.4. Korteriomandi väärtuse erinevus kompleksselt renoveeritud korterelamus ja 

kompleksselt renoveerimata korterelamus hindajate ja maaklerite arvamusele tuginedes 

 

Korteriomandi väärtuse 

erinevus pärast kompleksset 

renoveerimist (%) 

Rahaline väärtuse tõus 

(EUR) 2- toalise (60000 

EUR) korteriomandi puhul 

Korteriomandi väärtus 

pärast renoveerimist (EUR) 

1-5% Kuni 3000 63000 

6-10% Kuni 6000 66000 

11-15% Kuni 9000 69000 

16-20% Kuni 12000 72000 

21-25% Kuni 15000 75000 

Üle 25% Rohkem kui 15000 Rohkem kui 75000 

 

Kuna tulemused varieeruvad 25% ulatuses, siis on raske teha järeldusi, millised saaksid olla 

aluseks prognoosile. Väärtuse erinevuse vahemik on väga lai, kõige väiksema ja suurema 

summa erinevus on 12000 eurot. Üle 25% pakkus väärtuse erinevust kõigest üks inimene, 

mis teeb tulemuse kaheldavaks. Samas arvas 15 inimest, et väärtuse erinevus jääb 6-10% 

vahele ning sellisel juhul näitele tuginedes suureneks korteriomandi väärtus 6000 euro võrra. 

Saadud tulemused on huvitavad ning näitab korteriomandite turul väärtuse hindamise 

suhtelisust. See on otseselt seotud kas müüki vahendava või hindamisega tegeleva inimese 

isikuomadustega, kes näeb riski, kes mitte. 

Uurides seost väärtuse erinevuse hindamisel hindajate ja maaklerite haridustaseme ja 

ametikoha suhtes ilmnes, et bakalaureuse- ja magistrikraadi omavad maaklerid ja hindajad 

on suuremas osas arvamusel, et väärtus erineb 6-10% ulatuses (joonis 3.2.4). Samas 

pakkusid kesk- ja keskeriharidusega inimesed, et väärtus võib erineda veel enam. Üldiselt 

jäi arvamus siiski samaks nii hindajatel kui ka maakleritel. Nõustuti, et kompleksselt 
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renoveeritud korterelamu korteriomandi väärtus võib olla kõrgem üldjuhul 6-10%, kuid 

pakuti ka 11-15% ja maaklerid pakkusid isegi kuni 25%. 

 

Joonis 3.2.4. Korteriomandi väärtuse erinevus kompleksselt renoveeritud korterelamus ja 

kompleksselt renoveerimata korterelamus vastavalt haridustasemele ja ametikohale 

Tööstaažile vastavalt jagunesid hindajate ja maaklerite vastused ootuspäraselt (joonis 3.2.5). 

Kuni 12 kuud oma ametikohal töötanud vastajad olid julgemad pakkuma pigem kõrgemat 

protsenti, kuid kauem kui 5 aastat töötanud vastajatest pakkusid 4, et väärtus erineb 1-5%. 

10 inimest leidis, et väärtuse erinevus jääb 6-10%  ja 7 vastajat pakkus, et 11-15%  

vahemikku. Üle 25% pakuti ühel korral vastaja poolt, kellel oli tööstaaži 1-3 aastat. Seega 

võib järeldada, et kauem tööd teinud maaklerid ja hindajad on väärtuse erinevust pakkudes 

pigem tagasihoidlikumad. Siiski üle 5 aasta töötanud spetsialistide arvamus erineb üksteisest 

vähemalt 5% ning kokkuvõtvalt võib öelda, et hindamine on suhteline olenedes mitmetest 

teguritest. 
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Joonis 3.2.5. Korteriomandi väärtuse erinevus kompleksselt renoveeritud korterelamus ja 

kompleksselt renoveerimata korterelamus vastavalt tööstaažile 

Suhteliselt ühese vastuse andsid hindajad ja maaklerid kompleksselt renoveeritud 

korteriomandi ostu-müügi perioodi mõju kohta. Ostu-müügi perioodi peavad tavalisest 

lühemaks 28 vastajat ning 9 inimest arvab, et kompleksne renoveerimine ostu-müügi 

perioodi ei mõjuta. Seega renoveeritud korterelamu on rohkem nõutud kui renoveerimata 

ning üldiselt toimub nende korteriomandite müük kiiremini. 

Uurimistöö sisus kirjeldati kolme põhilist Annelinna korterelamu tüüpi: suurpaneel-

korterelamu, telliskonstruktsioonil korterelamu ja suurplokk-korterelamu. Küsitluses 

selgitati välja, millist tüüpi korterelamutes Annelinnas on kompleksne renoveerimine 

sagedaseim nähtus. Maaklerite ja hindajate arvates on see suurpaneel-korterelamutes, 

millega nõustus 30 inimest. Suurplokk-korterelamutes toimub see 5 inimese ja 

telliskonstruktsioonil korterelamutes 2 inimese hinnangul. Täpsemalt paluti kirjeldada, 

missuguseid suurpaneel-korterelamuid renoveeritakse sagedamini. Kuna suurpaneel-

korterelamud jagunevad ka materjali poolest Tartu Majaks ja Tallinna Majaks, siis vastati 

erinevalt. Tartu Maja renoveeritakse rohkem 19 inimese arvates ning Tallinna Maja aga 6 

vastaja hinnangul. Terminiga kokkupuutunud inimesi, kes ei osanud vastata on 10 ning neid, 

kes pole terminiga kokku puutunud, on 2. 

Kompleksse renoveerimise mõju kirjeldamiseks uuriti, mis on peamised põhjused vastajate 

kogemustele tuginedes, miks elanikud soovivad oma korterelamut renoveerida (joonis 

3.2.6).  
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Joonis 3.2.6. Peamised põhjused, miks elanikud soovivad oma korterelamut renoveerida 

Tulemuste põhjal on 34 inimese arvates üheks peamiseks põhjuseks suured soojusenergia 

kulud. Kuna kortermajad on vanad ja vähese soojuspidavusega, siis sellega kaasnevad 

kõrged soojusenergia kulud, et hoida korterites normaaltemperatuuri. Järgnevalt peetakse 

tähtsaks põhjuseks 26 vastaja seisukohalt korterelamu paremat väljanägemist ja 24 isiku 

poolt seda, et korterelamutes on külm. Ilmselgelt jätavad pragunevad vuugivahed ja maha 

kukkunud krohv hoonest viletsa mulje ning omanikud tahavad oma korteriomandi väärtuse 

säilitamiseks seda parandada. 15 inimese hinnangul on renoveerimise soovi põhjuseks 

konstruktsioonis esinevad vead. Selliste probleemide puhul võib olukord muutuda ohtlikuks 

ning rekonstrueerimise vajadus on kohene. Renoveerimist soovitakse 5 vastaja arvates ka 

korterelamus paikneva korteriomandi müügi eesmärgil. Seega on korteriomanik teadlik, et 

korterelamu renoveerimise tagajärjel tõuseb ka tema kinnisvara väärtus ning on valmis selle 

nimel müümisega viivitama. 

Järgmisena küsiti arvamust, missugune roll on erinevatel alltoodud teguritel kompleksselt 

renoveeritud korterelamute arvus (joonis 3.2.7). Täpsustatakse, missugused tegurid 

takistavad, soodustavad ning ei mängi rolli kompleksselt renoveeritud korterelamute arvus. 
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Joonis 3.2.7. Erinevate tegurite roll kompleksselt renoveeritud korterelamute arvus 

Korteriühistu olemasolu on üheks tingimuseks KredExi renoveerimislaenu taotlemisel. 

Seega on vajalik välja selgitada, kuidas ühistu olemasolu ja selle tegutsemise aeg mõjutab 

renoveerimise plaane. Üldiselt on 35 vastajat veendunud, et ühistu olemasolu on soodustav 

tegur ning see ei mängi rolli 2 vastaja hinnangul. Ühistu vähene tegutsemise aeg ei mängi 

rolli 23 küsitluses osaleja seisukohalt. Samas on see 11 inimese arvates takistavaks teguriks. 

See võib olla tingitud arvamusest, et noor ühistu pole valmis suurt kohustust kohe kandma 

või on selliste otsuste tegemine ja vastu võtmine esialgu liiga keeruline. Ühe vastaja jaoks 

on see aga soodustav tegur ning 2 inimesel puudub konkreetne arvamus. Ühistu kauaaegne 

tegutsemine ei oma mingit rolli 19 vastaja hinnangul. Teisalt on see soodustavaks 16 inimese 

arusaamal. Taaskord 2 inimest pole kindlad ega oska vastata. 

Elanike üleüldine vanus omab samuti mõju kompleksselt renoveeritud korterelamute arvus. 

Nimelt tulemuste kohaselt arvab 18 osalejat, et eakad elanikud on pigem takistavaks 

teguriks, kui 4 inimest arvab, et eakus ei mängi rolli ja teisel 4 inimesel puudub otsene 

arvamus. Vastajatest 1 arvas, et kui tegemist on eakate inimestega, siis see soodustab 

renoveerimiste arvu. Noorte inimeste puhul olid 32 inimest selgusel, et noored soodustavad 

renoveerimist. Osalejatest 2 ei osanud vastata ja 2 arvavad, et see ei oma tähtsust. Ühe 

inimese arvates on see aga takistavaks teguriks. Pigem ollakse arvamusel, et noored 

inimesed on tulevikusuunitlusega ja julgemad kompleksse renoveerimise toetust taotlema. 
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Enam kui kindlalt pakkusid 34 osalejat, et kui korterelamus elavad enamuses pensionärid, 

siis see on takistavaks teguriks renoveerimisel. Selline seisukoht võib olla tingitud 

kogemustest, sest üldjuhul pensionärid ei käi enam tööl ning nende pension on väga väike, 

et sellist laenu võtta. Ühe inimese arvates on see soodustav, samuti ühe arvates ei mängi see 

rolli. „Ei oska öelda“ varianti kasutas 1 inimene. Tervelt 36 inimest leidis, et töötute elanike 

potentsiaal renoveerimisega nõustumiseks on olematu ning see on takistav tegur. Üks 

inimene pakkus, et see ei mängi rolli. Arvati, et töötavate elanike võimekus on suurem ja see 

on soodustav tegur 29 vastaja hinnangul. Vastajatest 8 arvasid, et see ei mängi rolli. 

Ka korteriomandite arv korterelamus võib mõjutada renoveerimise otsust. Korteriomandite 

rohke arv on soodustav 22 inimese arvates kui 8 arvates on see pigem takistavaks teguriks. 

Osalejatest 7 väidavad, et see ei oma tähtsust. Samuti korteriomandite vähene arv 

korterelamus on 21 vastaja arvates renoveerimist takistav ja 10 arvates just soodustav tegur. 

Vastajatest 5 on arvamusel, et see ei mängi rolli ja 1 inimene ei oska vastata. Siin võib 

küsimuse tulemustele lähenda mitmeti. Esiteks korteriomandite rohkus võib tekitada väga 

palju arvamusi. Elanike seisukoht võib olla renoveerimise poolt, samuti vastu ning võib 

jääda ka erapooletuid inimesi rohkem. See on väga suureks mõjutajaks renoveerimise otsuste 

tegemisel. 

Küsitluses esitati väide „Korteriühistul renoveerimiseks võetud laen korteriomandi 

müümisel ühele korteriomandile võetud laenuosa suhtes tasub ära“. Selle väitega ei 

nõustunud 10 inimest, „nii ja naa“ arvas 16 ning „pigem nõustus“ 7 inimest. Väitega nõustus 

täielikult 4 inimest. Kuna laenuosa korteriomandile korterelamutes võib olla väga erinev, 

siis nagu selgus, on ka palju erinevaid arvamusi. Tuginedes Kuusk (2015) tulemustele, et 

tervikliku rekonstrueerimise kulu ruutmeetrile on ligi 200 eurot, siis minnes tagasi näite 

juurde (tabel 3.2.4) võib järeldada, et 60000 eurot maksva korteri (pindalaga 45m2) 

renoveerimisjärgne hind peaks olema 9000 eurot kõrgem. Samas, mõned eksperdid leidsid, 

et renoveeritud korterelamu väärtus võib erineda rohkem kui 10% ehk antud juhul oleks isegi 

võimalik, et korteriühistul renoveerimiseks võetud laen korteriomandi müümisel ühele 

korteriomandile võetud laenuosa suhtes tasub ära. Kompleksse renoveerimise tasuvust 

tuleks vaadata kahest suunast korraga. Ühelt poolt on tegu finantsilise tasuvusega, teiselt 

sotsiaalse tasuvusega. 
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Soojusenergia kulusid peetakse üheks suurimaks põhjuseks miks korterelamuid 

renoveeritakse. Seega paluti vastajatel hinnata, kui palju vähenevad nende arvates 

renoveeritud korterelamus soojusenergia kulud aastas (joonis 3.2.8). 

 

Joonis 3.2.8. Renoveeritud korterelamus soojusenergia kulude vähenemine aastas 

Vastajatest 7 arvas, et soojusenergia kulud vähenevad 1-15% ulatuses. 16-30% muutust 

soojusenergia kuludes täheldas 19 inimest ning 31-60% skaalal vähenevad kulud 11 vastaja 

hinnangul. Üle 60% soojusenergia kulude vähenemist ei ole märganud ükski hindaja ega 

maakler. Avatud küsimusena sai lisaks uuritud, kui palju vähenevad renoveeritud 

korterelamu korteriomandil aastased kulud võrdluses renoveerimata korterelamu 

korteriomandiga juhul, kui see müügi või hindamise käigus maakleritele ja hindajatele teada 

oli. Üldise arvamuse kohaselt jäävad kulud samaks. Soojuskulud vähenevad, kuid kui 

laenumakse juurde lisada, siis kulud võivad isegi veidi suureneda. Üks vastaja oli välja 

toonud ka selle, et täna enam kulud ei pruugi väheneda, sest ühe ruutmeetri laenu 

tagasimakse summa on tõusnud igakuiselt 1,1-1,2 euroni ruutmeetri kohta. Varasematel 

aastatel, 3-4 aastat tagasi oli laenu tagasimakse hind ruutmeetri kohta 0,7 eurot. Ka 

laenupikkus on muutunud 15 aasta asemel 20 aastaks. Rahalist võitu pole, sest kõrget 

laenumakset tuleb tasuda ka suvekuudel kui korterelamut ei köeta. Järelikult on toimunud 

suur hinnatõus. Sama järelduse võib teha ka tuginedes Kalle Kuuse (2014) aasta 

renoveerimise tasuvuse uuringule, kus üldiselt jäid pärast renoveerimist korteriomandi 

igakuised kulud samaks või olid veidi kõrgemad. 

Renoveerimislaenu olemasolu mõju korteriomandi müümisel on pigem negatiivne 15 

vastaja arvates. Antud hinnang võib sõltuda sellest, et üldjuhul eluaseme soetamiseks 

võetakse pangast laenu. Kui potentsiaalne ostja, kes kavatseb võtta laenu, kuuleb lisaks 
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korteriühistul võetud renoveerimislaenust, võib see esialgu tunduda liigseks koormaks ning 

seetõttu võib ostja tehingust taanduda. Samas on 13 inimese hinnangul see vastupidi pigem 

positiivne, sest see näitab, et korterelamu on renoveeritud ning see on heaks omaduseks 

korteriomandi edaspidisel müümisel. Täiesti kindlalt on renoveerimislaenu olemasolu 

positiivsuses veendunud 2 inimest. „Ei oska öelda“ variandi valis seekord 7 vastajat. 

Käesoleva bakalaureusetöö küsitluse lõpetuseks sai uuritud, millises suunas liigub hindajate 

ja maaklerite arvates kompleksne renoveerimine 5 aasta perspektiivis. Tervelt 33 inimese 

arvates kompleksse renoveerimise nõudlus aina suureneb, samuti 8 inimese arvates ka 

pakkumine suureneb ning kõigest 1 inimene arvab, et pakkumine väheneb. Kahjuks 3 

inimest ei osanud sellele küsimusele vastata kasutades varianti „ei oska öelda“. Lähtudes 

teoreetilises osas saadud tulemustest KredExi põhjal on täheldatud, et kompleksne 

renoveerimine on juba 2017. aasta märtsi seisuga edukam võrreldes eelmiste aastatega. 
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KOKKUVÕTE 

 

Euroopa Liidu energiatõhususe direktiivi kohaselt peavad 2021. aastast alates kõik uued 

ehitatavad hooned olema liginullenergiamajad. Kavandatud eesmärgi saavutamiseks peavad 

kõik liikmesriigid kohandama nõuded oma seadustesse, mis on üsnagi pikk ja aeganõudev 

protsess. Eesti on üks suurimatest energiaraiskajatest ning olukorra parandamiseks ja 

eesmärgi saavutamiseks pakutakse elanikele erinevaid renoveerimispakette ja soodustusi, 

millele on aluse andnud mitmed Euroopa Liidu toetused kui ka eestisisesed projektid. 

Riikliku eluasemepoliitika elluviija Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 

koordineerib eluasemevaldkonda ning teeb tihedat koostööd sihtasutus KredExiga. 

Kompleksne renoveerimine on tegevuste hulk, mille tulemusena paraneb ehitise välisilme, 

sisekliima, energiatõhusus ja tõuseb kinnisvara väärtus. Eesti korterelamute varamu on 

ületamas oma eluiga ning selle pikendamiseks on kompleksne renoveerimine vajalik. 

Käesolev bakalaureusetöö keskendus Tartu Annelinna tüüpelamutele ning uuris Tartu 

kinnisvara hindajatelt ja maakleritelt, kuidas kompleksne renoveerimine mõjutab kinnisvara 

väärtust ning mis on need tegurid, millised seda soodustavad ja takistavad. Tartu Annelinna 

korterelamud jagunevad põhiliselt kolmeks põhitüübiks: suurpaneel-, suurplokk- ja 

telliskonstruktsioonis korterelamuteks. Nende põhilised probleemid on samad- korterelamud 

on vanad ja külmad, soojusenergiakulud on suured ning elamu väljanägemine on kehv. 

Tartus elab korterelamutes ligi 70% elanikke, millest tulenevalt on korterelamute säilitamine 

väga tähtis. 

Töö teoreetilises osas selgus, et korterelamute renoveerimise peamisteks põhjusteks on 

suured energiakulud, hoone füüsiline vananemine, külmakahjustused ja karboniseerimine, 

mis võivad kujuneda aja jooksul ohtlikumateks. Küsitluse käigus saadud vastuste 

tulemusena tahavad peamiselt korteriomanikud korterelamut renoveerida suurte 

soojusenergia kulude tõttu ning ka sellepärast, et korterelamus on külm. Seega on 

energiatõhususe küsimus muutumas üha olulisemaks ka elanike enda eelistuses. 

Üheks olulisemaks takistuseks korterelamu komplekssel renoveerimisel on korteriomanikud 

ise. Korteriomanikud kui inimesed on mõjutatavad teiste inimeste poolt ning võtavad omaks 

teiste arvamusi. Lisaks ei pühenduta teemasse piisavalt ning tehakse pinnapealseid järeldusi. 
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Hindajad ja maaklerid leidsid, et renoveerimise otsuste tegemisel loeb kõige rohkem 

korterelamus elavate inimeste vanus. Mida vanemad on elanikud, seda raskem on 

renoveerimise taotlemist alustada. See on ka mõistetav, sest Eesti pensionäridel on väga 

väike pension ning suur laen on nende jaoks hirmutav ja nad pole selleks finantsiliselt 

võimekad. Samamoodi on takistuseks töötute rohke osakaal korterelamute elanike hulgas. 

Samal ajal on soodustavaks teguriks korteriühistu olemasolu, mis on renoveerimispaketi 

taotlemisel üks tingimustest, lisaks soodustab seda ka tööl käivate elanike ülekaal. Protsessi 

läbiviimist lihtsustavad oluliselt noored elanikud, kes üldiselt soovivad pea alati 

uuendustega kaasas käia. Olukorra parandamiseks ja selgitamiseks viivad Eesti 

Korteriühistute Liit ja KredEx läbi infopäevasid, eesmärgiga tutvustada 

rekonstrueerimistoetusi ning jagada kogemusi ja anda nõuandeid, kuidas saavutada 

üksmeelsus renoveerimise suhtes. 

Kompleksse renoveerimise käiku mõjutavad ehitusturul ebapiisavad oskused ja vähesed 

teadmised, mis eksisteerivad ehitusfirmade vastutusalas efektiivsete energiasäästu meetmete 

paigaldusel kui ka teenuse professionaalsuses eneses. Seetõttu esinevad juhud, kus teenuse 

pakkumisel saavutatakse mitterahuldav tulemus ning seeläbi väheneb ka tarbijate usaldus 

teenusepakkuja suhtes. Eeltoodu põhiselt oleks lahendusena vaja luua ehitussektoris 

võimalused energiatõhususega tutvumiseks ning tõsta ehitustööde teostajate teadlikkust 

valdkonnas. Nimetatu eesmärgil tuleks korraldada riiklikke kampaaniaid energiatõhususest, 

et erinevad osapooled mõistaksid kompleksse renoveerimise olemust piisavalt. Veelkordselt 

on vajalik rõhutada, et korteriomanikel puudub ettekujutlus komplekssest renoveerimisest, 

tööde mahust ja ajalisest ning rahalisest kulust. 

Rahaliste vahendite puudumine või suutmatus tagada laene vastuvõetavatel tingimustel on 

tavaliselt üks enim mainitud tõkkeid investeerides energiatõhususe meetmetesse. Lisaks 

esinevad erinevad institutsioonilised ja administratiivsed küsimused nõuete rakendamisel, 

sest riigid pole jõudnud standardeid seadustesse kohandada. Kõige keerulisem on antud 

probleem kulude ja tulude eraldatuses üürisektoris, kus omanik pole nõus tegema 

renoveerimiskulutusi üürija jaoks, juhul kui just üürnik seda ise kinni ei maksa. Tihtipeale 

ei pea ka üürnik seda enda probleemiks, seda vaatamata asjaolule, et iga investeering 

vähendab energiaarveid ning seda tuleks näha finantsiliselt kasulikult mõlemalt osapoolelt. 

Siinkohal on õige rõhutada, et õigussüsteemi ülesanne on selgelt defineerida ja määrata 

vastutavad pooled energiatõhususe saavutamiseks. 
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Korteriomandi väärtuse erinevus renoveeritud korterelamus ja renoveerimata korterelamus 

võib hindajate ja maaklerite poolt antud hinnangute kohaselt erineda isegi kuni 15%. Kõige 

enam pakuti väärtuse erinevuseks 6-10%, millele järgnes 11-15% ja 16-20%. Kuna kõige 

enam jäi vastajaid vanusegruppidesse 26-35 ja 36-45, siis nende tulemuste ja mediaani 

põhjal jääb siiski väärtuse erinevus vahemikku 6-10%. Samale tulemusele jõuti uurides 

väärtuse erinevuse seost ametikoha, haridustaseme ja tööstaažiga. Selline väärtuse erinevus 

võiks suunata ja innustada korteriomanikke korterelamuid renoveerima. Selleks, et tõsta 

eluasemete olukorda Eestis, tuleks teha rohkem teavitustööd erinevate osapoolte vahel ning 

tuua konkreetseid näiteid, et tõestada kasulikkuse olemasolu. 

Tulemustest selgus, et lisaks korteriomandi turuväärtuse kasvule lüheneb ka ostu-müügi 

periood. Inimesed soovivad osta või üürida pigem korteriomandit, mis asub kas uues või 

renoveeritud korterelamus. Eelistatakse madalaid kommunaalkulusid ning just seda uued 

korterelamud pakuvadki. Hindajatest ja maakleritest 19 vastanut leiavad, et renoveeritud 

korterelamute soojusenergia kulud võivad väheneda 16-30% ulatuses ning 11 vastaja 

hinnangul võivad need väheneda isegi 31-60%. Kuna suur osa meie korterelamutest on 

ehitatud ligi 50 aastat tagasi, siis on eriti oluline muuta need kasutuskõlblikuks, mugavaks 

ja energiasäästlikuks ning tuua inimeste eelistusse tagasi. 

Küsitluses esitati vastajatele väide „Korteriühistul renoveerimiseks võetud laen 

korteriomandi müümisel ühele korteriomandile võetud laenuosa suhtes tasub ära“. Tänaseks 

arvavad küsimustikule vastanud turuspetsialistid (nii maaklerid kui hindajad), et pigem nii 

see ei ole. Renoveerimismaksumused on tõusmas ning kuna laenuosa korteriomandile 

korterelamutes võib olla väga erinev, siis ei pruugi see alati ära tasuda. Kompleksne 

renoveerimine on siiski üha enam populaarsemaks muutuv teenus ning küsitlusele vastanute 

kui ekspertide hinnangul selle pakkumine ja nõudlus tulevikus suureneb. 

Kompleksne renoveerimine on suund, kuhu olemasolev korterelamu varamu Euroopa 

ambitsioonikate direktiivide põhjal igal juhul suundub. See on ennast tasuv protsess ning 

tegevuse parendamiseks tegelevad erinevad riiklikud institutsioonid, omavalitused ja 

Euroopa Liit. Kompleksse renoveerimise tasuvus sisaldab eneses nii finantsilist tasuvust kui 

ka sotsiaalset tasuvust ning nende eraldi vaatlemine on raske kui mitte võimatu. Protsessis 

osalemiseks on vajalik tõsta osapoolte teadlikkust energiatõhususest ja renoveerimise 

võimalustest ning tihendada koostööd erinevate huvipoolte vahel- ainult sellisel juhul 

kaovad teelt paljud takistused. 
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THE INFLUENCE OF COMPLEX RENOVATION OF 

DWELLINGS TO THEIR MARKET VALUE: A CASE 

STUDY OF TARTU ANNELINNA RESIDENTIAL AREA 

 

Summary 

 

Due to the European energy efficiency directive all new buildings starting from 2021 must 

be nearly zero-energy efficiency buildings. To achive the goal, all the European Union 

member countries must adapt the requests to their law, which is quite time-consuming 

process. Energy consumption in Estonia per capita is one of the highest in Europe and to 

improve the situation and achieve the requirements there are different renovation packets 

and discounts from European Union’s support and noninternational projects. National 

housing policy maker Ministry of Economic Affairs and Communication (Majandus- ja 

Kommunikatsiooniminsteerium) coordinates housing area and cooperates with SA KredEx. 

In Tartu most of the citizens live in dwellings, which were built during the Soviet times. 

These buildings’ lifecircle is coming to an end and today Estonia is investing in the 

renovation of the existing buildings. The aim of this bachelor thesis was to explore how the 

complex renovation of dwellings affects the value of the building, and also to see which 

factors have impact on the complex renovation. The research area was chosen to be Annelinn 

due to the biggest number of the purchase and sales transactions in Tartu. To understand the 

impact of the complex renovation, a questionnaire was carried out among specialists of real 

estate assessors and brokers in Tartu. In the theoretical part, the work was concentrating on 

the scienceworks, articles and statistics and also a concise summary was made of the results. 

The main reasons why owners want to renovate their dwellings are cold rooms and high 

heating energy costs. Relying on the results, the complex renovation has a positive effect on 

dwellings. Firstly, renovated dwellings market value is 6-10% higher than unrenovated. 

Secondly, energy efficiency and inside climate improves. Assessors and brokers found that 

heating energy costs can decrease about 16-30%. Moreover, dwelling’s appearance looks 

more attractive to new home searchers. To make complex renovation more reliable and 

popular among property owners, there are some barriers to cross. 
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The biggest factor preventing the renovation is usually the owner itself, because of the lack 

of specific information about the complex renovation process and its application 

possibilities. Influential reason is financial capability. European Energy Efficiency Directive 

aims the member countries to improve the situation by informing public and private sectors, 

and share financial support. Countries should regulate private sector and give them better 

opportunities to invest in complex renovation. Also the problem seems to be in lack of 

knowledge. Many construction companies and builders are inexperienced in the field of 

energy efficiency and do not know how to improve the energy efficiency of buildings It 

brings up pressure on both sides. 

One of the main obstacles for complex renovation is considered to be the residents' age. The 

elderly are usually against changes and do not consider complex renovation to be necessary. 

Moreover, in Estonia the pensions are relatively low so that the elderly very often can not 

afford it. Furthermore, unemployed residents make renovation request almost impossible. 

Assessors and brokers were sure, that younger residents are more in for it and want to go 

along with innovative technology. As well as that, promoting factor is the great part of 

working people living in the dwelling. Advancing factor is having existing apartments 

cooperative, which is also one of the requirements for applying renovation packet. 

Lack of finances or inability to assure finance on acceptable terms is generally one of the 

most cited barriers investing in energy efficiency. Besides that, there are many institutional 

and administrative barriers in applying requests, because countries have not been able to 

adapt EU standards into legislation. Legislation should define and determine which side is 

responsible achieving energy efficiency. This prevents possible misunderstandings between 

apartment owners and tenants. Finally, residents do not know enough about complex 

renovation, volume of work and temporal costs.  

Estonian dwelling cooperative and SA KredEx carry out information days to improve the 

situation. They introduce reconstruction support packages, share experiences and  advise 

how to achieve unanimity in complex renovation decisions. To make it happen, countries 

should organize national campaigns about energy efficiency, so that every party understands 

the nature of complex renovation. 

Complexly renovated dwellings raise apartment’s market value about 6-10% compared to 

unrenovated. The same result was reached searching for the link with position, level of 
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education and working experience. The sales period shortens due to the renovation of the 

dwelling. These results should guide and inspire owners to complex renovate their dwellings. 

To improve the situation of dwellings in Estonia, there should be more open communication 

between different parties and prove the benefit of complex renovation.  
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Lisa 1. Küsitluse ankeet 
 

Hea vastaja! 

Olen Eesti Maaülikooli kinnisvara planeerimise ja maakorralduse eriala tudeng, kes on 

kirjutamas bakalaureusetööd, mille teemaks on „Korterelamu kompleksse renoveerimise 

mõju kinnisvara väärtusele Tartu Annelinna näitel“. Uurimuses käsitletakse Tartu Annelinna 

kompleksselt renoveeritud korterelamuid. Komplekssel renoveerimisel renoveeritakse 

korterelamu fassaad, kelder, katus, ventilatsioon ja küttesüsteem. Töö juhendajaks on EKHÜ 

esimees Kaarel Sahk. 

Küsimustikule palun vastata Tartu hindajatel ja maakleritel. Küsimustik koosneb 4 osast 

ning nende täitmine võtab aega kokku umbes 15 minutit. Vastused on anonüümsed ning 

kasutatakse vaid konkreetse bakalaureusetöö raames. Palun vastusevarianti „ei oska öelda“ 

kasutada vaid äärmisel juhul. Teie vastused ja hinnangud on analüüsi ja usaldusväärsete 

tulemuste seisukohalt väga olulised. 

Lugupidamisega ja ette tänades  

Sandra Simson 

I OSA. Vastaja taustaandmed 

1. Teie sugu* 

- Mees 

- Naine 

2. Teie vanus* 

- 18-25 

- 26-35 

- 36-45 

- 46-55 

- Üle 55 

3. Teie ametikoht* Võimalik valida mitu varianti. 

- Hindaja 

- Maakler 
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Lisa 1 järg 

4. Teie kõrgeim omandatud haridustase* 

- Põhiharidus 

- Keskharidus 

- Bakalaureusekraad 

- Magistrikraad 

- Muu (võimalik täpsustada) 

II OSA. Töökogemus 

5. Kui kaua olete tegutsenud oma alal?* 

- Kuni 12 kuud 

- 1-3 aastat 

- 4-5 aastat 

- Kauem kui 5 aastat 

6. Palun märkige, mis taseme kutsetunnistus Teil on.* 

- Kinnisvara nooremhindaja, tase 5 

- Kinnisvara hindaja, tase 6 

- Vara hindaja, tase 7 

- Kinnisvaramaakler, tase 5 

- Ei ole kutsetunnistust 

- Muu: (võimalik täpsustada) 

7. Palun märkige, milliste kompleksselt renoveeritud korteriomandite 

tehingutega olete tegelenud.* 

- Hindamine 

- Vahendamine (nii ostu-müügitehingud kui ka üüritehingud) 

- Olen tegelenud mõlemaga 

III OSA. Kompleksse renoveerimise nähtus 

8. Kuidas kompleksselt renoveeritud korterelamut hindamisaruandes hindate? 
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Lisa 1 järg 

9. Milline on Teie hinnangul korteriomandi väärtuse erinevus kompleksselt 

renoveeritud korterelamus ja kompleksselt renoveerimata korterelamus?* 

- 1-5% 

- 6-10% 

- 11-15% 

- 16-20% 

- 21-25% 

- Üle 25% 

10. Kuidas mõjutab kompleksselt renoveeritud korterelamu korteriomandi 

väärtus ostu-müügi perioodi? 

- Ostu-müügi periood on tavalisest lühem 

- Ostu-müügi perioodi kompleksselt renoveeritud korterelamu ei mõjuta 

- Ostu-müügi periood on tavalisest pikem 

11. Mis tüüpi korterelamutes Annelinnas on Teie hinnangul kompleksne 

renoveerimine sagedaseim nähtus?* 

- Suurpaneel-korterelamutes 

- Telliskonstruktsioonil korterelamutes 

- Suurplokk-koterelamutes 

11.1.Missuguseid suurpaneel-korterelamuid renoveeritakse Teie hinnangul 

sagedamini?* 

 

- Tartu Maja 

- Tallinna Maja 

- Olen nende terminitega kokku puutunud, kuid ei oska öelda 

- Pole nende terminitega kokku puutunud 

IV OSA. Kompleksse renoveerimise mõju 

12. Mis on teie kogemustele tuginedes peamised põhjused, miks elanikud soovivad 

oma korterelamut renoveerida? Võimalik valida mitu varianti. 

 

- Korterelamus on külm 

- Suured soojusenergia kulud 

- Korterelamus paikneva korteriomandi müügi eesmärgil 

- Parem korterelamu väljanägemine 
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Lisa 1 järg 

- Konstruktsioonis esineb tõsiseid probleeme (nt suured praod, vundamendi 

vajumised) 

- Muu: (võimalik täpsustada) 

 

13. Palun märkige, milline on alljärgnevate tegurite roll kompleksselt renoveeritud 

korterelamute arvus.* 

Tegur Takistab Soodustab Ei mängi 

rolli 

Ei oska öelda 

Korteriomandite 

vähene arv 

korterelamus 

    

Korteriomandite 

rohke arv 

korterelamus 

    

Enamik 

korteriomanikest 

käivad tööl 

    

Enamik 

korteriomanikest 

on töötud 

    

Enamik 

korteriomanikest 

on pensionärid 

    

Elanikud on 

noored inimesed 
    

Elanikud on 

eakad inimesed 
    

Ühistu 

olemasolu 
    

Ühistu on 

tegutsenud 

vähest aega 

    

Ühistu on 

tegutsenud kaua 

aega 

    

 

14. Kuidas nõustute järgmise väitega: „Korteriühistu renoveerimiseks võetud laen 

korteriomandi müümisel ühele korteriomandile võetud laenuosa suhtes tasub 

ära“.* 

- Ei nõustu üldse 

- Pigem ei nõustu 

- Nii ja naa 

- Pigem nõustun 

- Nõustun täielikult 
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Lisa 1 järg 

15. Kui palju vähenevad Teie hinnangul renoveeritud korterelamus soojusenergia 

kulud aastas?* 

- 1-15% 

- 16-30% 

- 31-60% 

- 61-80% 

- Üle 80% 

16. Kui palju vähenevad renoveeritud korterelamu korteriomandil aastased kulud 

võrdluses renoveerimata korterelamu korteriomandiga juhul, kui see müügi 

või hindamise käigus Teile teada oli?* 

17. Kuidas Teie arvates mõjutab renoveerimislaenu olemasolu korteriomandi 

müümist?* 

- Negatiivselt (raskem müüa) 

- Pigem negatiivselt 

- Ei oska öelda 

- Pigem positiivselt 

- Positiivselt (kergem müüa) 

18. Millises suunas liigub Teie arvates kompleksne renoveerimine 5 aasta 

perspektiivis?* Võimalik valida mitu varianti. 

- Kompleksse renoveerimise nõudlus suureneb 

- Kompleksse renoveerimise nõudlus väheneb 

- Kompleksse renoveerimise pakkumine suureneb 

- Kompleksse renoveerimise pakkumine väheneb 

- Ei oska öelda 
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Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja üldsusele kättesaadavaks tegemiseks ning 

juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 
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