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Majanduskriisi järgsel perioodil on Eestis aina enam hakatud tähelepanu pöörama 

kohalike omavalitsuste finantsilise jätkusuutlikkusega seotud probleemidele. Eesti 

elanikkond ei kasva ja statistiliselt tööealine elanikkond on kiirelt vananev, kohalike 

omavalitsuste tulubaas alaneb, nõukogudeaegne elamufond amortiseerub ja Euroopa 

Liidu toetuste maht väheneb kuid piirkondlik tehniline infrastruktuur vajab täiendavaid 

investeeringuid. Võimalused vajalike kulutuste tegemiseks on piiratud ning on asutud 

leidma uuenduslikke lähenemisi probleemide lahendamiseks. 

Uurimistöö eesmärgiks on leida võimalikke Eestis seni kasutamata alternatiivseid 

finantseerimisviise arendusprojektide läbiviimiseks, mille juures näitena kasutatakse 

Sõmeru vallas paiknevat Pagusoo elurajooni. 

Uurimistöö on oma sisult kvalitatiivne, mille koostamisel on tuginetud nii teoreetilistele 

alusmaterjalidele, kohalikke omavalitsusi puudutavatele dokumentidele kui ka kehtivatele 

seadustele, loomaks probleemi esiletoomiseks ning selle võimalike lahenduste välja-

töötamisel ühtse sidusa terviku. 

Töö tulemusena valmis näitena kasutatud elurajooni põhjal finanseerimismudel, mis 

sisaldab endas erinevaid seni mitmetes välisriikides edukalt kasutusele võetud rahas-

tamisviise. Olenemata, et alternatiivsete finantseerimisviiside rakendamine oleks teoorias 

võimalik, jääks kohalike omavalitsuste võime uute elukondlikule kinnisvaraturule 

suunatud arendusprojektidega kaasnevate kulutuste kandmisel endiselt madalaks. 

Uurimistöös koostatud finantseerimismudelit on võimalik implementeerida erinevat tüüpi 

kohalike omavalitsuste või public-private tüüpi investeeringute tegemisel, millest tule-

nevalt on töös käsitletud tulemusi võimalik tulevikus analüüsida ning kasutada muude 

tehnilise infrastruktuuri rajamist puudutavate projektide osas. 

Märksõnad: kinnisvaraarendus, tehniline infrastruktuur, alternatiivsed 

finantseerimisviisid, piirkondlik jätkusuutlikkus, laenukapital. 
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After the economic crisis the financial sustainability of Estonian municipalities and their 

weak abilities to finance new projects has started to attract more attention. The population 

of Estonia is not growing and statistically the working-age people are aging quickly, 

Soviet era housing stock is depreciating and European Union subsidies are decreasing but 

regional technical infrastructure is in the need of additional investment. Ways to finance 

new projects are vastly limited, so to solve these problems, the governments and 

municipalities have started to seek for untapped sources of financing for development. 

The objective of the work was to find possible byfar untapped alternative ways to finance 

new technical infrastructure development projects in Estonia. In order to implement these 

innovative ways of financing, Pagusoo residential district in Sõmeru rural municipality 

was used as an example. 

This is a qualitative thesis, in which the results were derived from different theoretical 

sources, documents regarding Estonian municipalities but also from the current legislation 

for real estate planning and development. These variable sources of information were 

used to bring forward the financial problems of the municipalities and to find possible 

ways to solve them, creating a form of integrated statements. 

As a result of this thesis, a financing model was created, in which different types of 

alternative ways for the development of real estate were used from which most have 

already been successfully used in different countries worldwide. Irrespective of the 

theoretical possibilities to implement ways of alternative financing, Estonian munici-

palities would still be unable to make ends meet because of the additional expenses that 

are accompanied with residential real estate development. 

The financing model that was created in this thesis can be used as a starting point to 

create additional financial projections for alternative types of financing for municipalities 

or for public-private partnership projects. 
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SISSEJUHATUS 

Uuselamurajoonide planeerimisel ning planeeringute elluviimisel on Eestis kehtestatud 

planeerimisseadusest tulenevalt arendustegevusega kaasnevad kohustused ellu viia 

kohalikel omavalitsustel. Lisaks on sätestatud tingimus - kui kinnisvaraarendaja lepib 

kohaliku omavalitsusega kokku, et arendajale antakse üle kõik arendustegevusega seotud 

kohustused, jääb kehtima kahe osapoole vaheline kokkulepe kuni arenduse eduka 

lõppemiseni. Selle järgselt tuleb kohalikule omavalitsusele üle anda avalikku kasutusse 

määratud alad koos muu infrastruktuuriga, mille osas edasist majandamist korraldab 

kohalik omavalitsus. Praktika on aga näidanud, et kohalike omavalitsuste ning 

kinnisvaraarendajate vahelised kokkulepped on pigem ühepoolsed ning kohalikud 

omavalitsused on võrdlemisi harva nõus arendustegevusega seotud kohustusi endile võtma. 

Omavalitsused peavad tagama piirkondliku arengu ning vastutama arendajate tegevuse või 

tegevusetuse eest. Viimase kümnendi jooksul kiirelt väljakujunenud kinnisvaramaastikul 

on aga aina enam märgata olukordi, kus kohalikud omavalitsused ei ole võimelised 

omapoolse kapitali toel tehnilise infrastruktuuri rajamisega seotud eesmärke täitma, 

rääkimata kinnisvaraarendajate tegemata jäänud kohustuste eest vastutamisest. Eestis ei ole 

seni arenduskohustuste täitmiseks laenukapitali võimalikku kaasamist kuigi palju toetatud. 

Olukorras, kus tööealine elanikkond iga-aastaselt väheneb, elanikkond vananeb, 

piirkondlik tehniline infrastruktuur amortiseerub, Euroopa Liidu toetuste maht alaneb ning 

omavalitsuste tulubaas väheneb, ei ole lähitulevikus enamike kohalike omavalitsuste 

jätkusuutlikkuse kasvu ilma Eesti jaoks uuendusliku finantsmajandusliku abita oodata.   

Käesolev uurimistöö on keskendunud Eestis aset leidvate hoonestamata maade 

arendamisega seotud arenduskohustuste täitmisele ja nende täitmiseks vajava rahalise 

kapitali kaasamisele, mille juures lähtutakse olukorrast, kus kohalik omavalitsus on 

sattunud ebasoodsasse olukorda ning ei suuda omal lasuvaid kohustusi täita. Tagamaks 

omavalitsustes piirkondliku arengu jätkusuutlikkust ning ühtlasi kinnisvaraturul 

eluotstarbeliste varade sektori toimivust, on uurimistöö eesmärgiks leida võimalikke Eestis 

seni kasutamata alternatiivseid finantseerimisviise arendusprojektide läbiviimiseks. Töös 

käsitletava näitena on probleemide ilmestamiseks ja nende tulevikus võimalikuks 
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lahendamiseks toodud Eesti kinnisvaraarenduse maastikult Sõmeru vallas asuv Pagusoo 

uuselamurajoon. Lähtuvalt nimetatud piirkonnast kui uurimisalusest objektist on töö 

eesmärgi taustal võimalik analüüsida Sõmeru vallale seatud arenduskohustuste olemust 

Pagusoo elurajooni näitel ning selgitada, kuidas on kohalik omavalitsus arenduskohustuste 

täitmisel sattunud ebasoodsasse olukorda ja mil moel oleks tulevikus võimalik sarnastes 

olukordades tagada uuselamurajoonides teede ja trasside rajamine. Käsitletava objektiga 

seotud sisu avamiseks ning aktuaalsete probleemide väljatoomiseks on püstitatud 

järgnevad uurimisküsimused: 

1) Selgitada, kas kohalikud omavalitsused suudavad kehtivast planeerimisseadusest ja 

ehitusseadustikust lähtuvalt kanda kinnisvara arenduskohustusi? 

2) Kuidas on planeerimisseadusest lähtuvalt ette nähtud kahe sektori vaheline 

võimalik koostöö kinnisvara arendamisel, mis on varasemalt kehtinud ning 

käesoleval hetkel kehtivate seaduste lõikes kohustuste kandmise osas muutunud? 

3) Millised on kohalikel omavalitsustel ja kinnisvaraarendajatel senised kinnisvara 

arendustegevuse läbiviimise rahastamise võimalused? 

4) Kuidas oleks arenduskohustuste täitmisega seonduvat probleemi Eestis võimalik 

tulevikus lahendada, sh Sõmeru vallas asuva Pagusoo uuselamurajooni 

arendamine? 

Lähtuvalt töös käsitletavatest teemadest on uurimistöö teoreetiline osa keskendunud 

arenduskohustuste täitmisega ning eluotstarbeliste kinnisvarade arendamisega ja sellega 

kaasnevate arenduskohustuste finantseerimisega seotud erialasele kirjandusele. Magistritöö 

esimene osa on keskendunud ennekõike avaliku- ning erasektori vahelisele võimalikule 

koostööle arenduskohustuste elluviimisel, analüüsides võimalikke lahendusviise Eesti 

kinnisvarapoliitikale sarnaste välisriikide näidetele tuginedes. Lisaks, suur osa allikatest 

rajaneb uurimistöö teisele sisuliselt olulisele temaatikale, mis käsitleb kohalike 

omavalitsuste võimalusi ning võimekust nii neile määratud kui ka neile üle kanduvate 

arenduskohustuste täitmist. 

Uurimistöö teoreetilisele osale järgneb empiiriline osa, mis hõlmab endas Eestis 

kehtestatud planeerimisseaduse ning sellega seonduvate seadustes toodud 

arenduskohustuste täitmisega seotud asjaolusid. Tuginedes kursusetöö esimeses osas 

toodud alginformatsioonile, tuuakse püstitatud uurimisteemast lähtuvalt uurimis-

küsimustele tuginedes läbi seaduste ja võimalike finantsmudelite analüüsi ning edasisel 
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arutelul välja kõige olulisemad järeldused. Töö eesmärgi täitmiseks on tarvilik välja tuua 

konkreetne võimalus ja selle selgitus, kuidas oleks Eestis ette nähtud kohalikes 

omavalitsustes avalikku kasutusse suunatavate taristu elementide arendamisega seotud 

kohustusi täita. Võimalike mudelite kasutusse suunamisel on teooria ilmestamiseks 

lähtutud uurimistöö aluseks oleva objekti olemusest, milleks on Sõmeru vallas paiknev 

Pagusoo uuselamurajoon. 

Töö autor soovib siinkohal tänada juhendajat Kaarel Sahka, kelle asjakohaste nõuannete 

taustal on käesolev magistritöö valminud.  
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1. TEOREETILISED LÄHTEKOHAD 

1.1. Arenduskohustuste täitmisega seotud problemaatika Eestis 

1.1.1. Kinnisvaraarendajatele üle antud kohustuste täitmine kohalikes omavalitsustes 

Enne 2008. aasta finants- ning kinnisvaraturgudega seotud sündmusi oli majandusliku 

heaolu olulise kasvu tõttu Eestis hakanud elavnema nii sisetarbimine kui ka 

väliskaubandus, mis lõi kõik eeldused kinnisvaraturu efektiivseks elavnemiseks. 

Kinnisvaraarendus uute elamurajoonide loomisel puudutas ennekõike Tallinna, Tartu ning 

Pärnu ümbruskaudseid alasid (Kährik et al. 2012; Riigikontroll 2014), kus kinnisvara-

buumi kõrgperioodil kehtestati sadu uute arendusalade detailplaneeringuid aastas. Eesti 

puhul oli kinnisvaraturgu iseloomustavaks asjaoluks nähtus, kus uuselamurajoonidesse 

asusid elama põhiliselt kõrgepalgalised ning kõrgelt haritud noored inimesed. Elanikkonna 

siirdumisel uuselamurajoonidesse oli sealjuures mitmeid põhjuseid, kuid neist olulisei-

mateks pidasid noored privaatsust, looduslähedust ning ühtlasi iseendale kuuluva maa 

omamist (Kährik et al. 2012). 

Kohalike omavalitsuste tegevus planeerimistegevuste koordineerimisel ei käinud üle 

pankade ning kinnisvaraarendajate omavahelisest koostööst, mille käigus hakkas tarbijate 

ostujõu kasvades kiirelt aset leidma üleplaneerimine ning hoonestamata elamumaade 

samaaegne hinnatõus. Uutes planeeritud elamurajoonides sai põhilisteks puudusteks 

ebatäiuslik infrastruktuur ning ühtlasi kiirest ehitustegevusest tulenevalt ebakvaliteetsed 

elamud (Kährik et al. 2012; Riigikontroll 2014). Lisaks, majanduslike tingimuste halve-

nedes hakkas esile kerkima probleem, et kinnisvaraarendajate võetud kohustusi ei suudeta 

kas rohkemal või vähemal määral täita (ennekõike teedevõrk, vesi ja kanalisatsioon). 

Tihedama asustustihedusega piirkondades kerkis veel esile asjaolu, et omavalitsused ei 

suutnud tagada uuselanikele vajalikul hulgal lasteaia- ja koolikohti (Riigikontrol 2009). 

Tarbijad olid tihtipeale uutes elamurajoonides loodud krundid ostnud enne 

arenduskohustuste elluviimist, mistõttu arendajate pankrotistumisel jäi mitmetes 

piirkondades inimväärne elukeskkond loomata (Riigikontroll 2014). Riigikontroll on 

jäänud seisukohale, et planeerimist korraldavad vallad ja linnad oleksid võimalikuks 
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järgmiseks kinnisvaraarenduse kõrgajaks paremini valmis kui möödunud perioodil, s.o 

ennekõike perioodil 2006-2007 (Riigikontroll 2009). 

Maksumaksjal kui tarbijal on alati õigus nõuda, et kohalik omavalitsus tagaks 

detailplaneeringu elluviimise kujul, nagu valla- või linnavolikogu oli selle kehtestanud. 

Eestis ei olnud varasemalt mitte kunagi niivõrd ulatuslikku kinnisvaraturgu mõjutavat 

majanduskriisi esinenud, mistõttu kohalikud omavalitsused ei osanud arendajatele 

kohustusi üle andes isegi oodata, et suur osa arendust teostavaid ettevõtteid läheb pankrotti 

ning arenduskohustused kanduvad üle omavalitsusele. Probleemsete alade arenduslepingud 

olid valdavalt sõlmitud 2000. aastate keskpaigus, millal arendajate üle järelvalve 

teostamine ei olnud prioriteediks. Alles suuremate ja aktuaalsemate probleemide tekkides 

hakati kohalikes omavalitsustes analüüsima, kuidas puuduvaid kommunikatsioone ja 

taristut siiski rajada. Ühtlasi hakati edaspidiselt sõlmima arendajale kohustusi üle andes 

sanktsioone sisaldavaid lepinguid, mis võimaldaksid kohaliku omavalitsuse aktiivse 

järelvalveta arenduskohustuste täitmist. (Riigikontroll 2014) 

Olenemata, et 2008. aastal aktuaalseks tulnud majanduslike sündmuste tõttu on pikemas 

perspektiivis jäänud mitmed kinnisvaraarendused tänapäevani lõpetamata, ei ole olukord 

kinnisvaraturul kuigi oluliselt paranenud. Arendusvaldkonda suudavad kõige enam 

reguleerida ennekõike finantsmajandusliku osapoole loovad asutused, muutes laenukapitali 

kaasamisega seotud tarvilikke tingimusi ning nende nõuetele vastavust. Majanduslanguse 

järgselt võis mitmetes piirkondades kinnisvaraturu taastudes märgata kiirelt turule tulnud 

uuenduslikke arendusprojektide rahastamise süsteeme (nt ühisrahastusplatvormid, 

välisinvestorid). Kommertspangad koostöös Eesti Pangaga olid küll kiirelt rakendanud 

erinevaid arendustegevuse hoogustumist takistavaid ning ennekõike võlausaldajate riske 

madaldavaid meetmeid - näiteks eluasemelaenude puhul ei arvestata enam kinnisvaralt 

saadavat passiivset tulu ega hoonestamata kinnistuid, ettevõtetes peab olema stabiilne 

rahavoog, tõsteti olenevalt kinnisvara olemusest omafinantseeringu miinimumtaset jmt. 

Eelnimetatud majanduslikud piirangud on tegelikkuses jäänud aga võrdlemisi 

tagasihoidlikeks ning kohati isegi näilisteks takistusteks (Goins 2014; Nõuded 

eluasemelaenude väljastamisel 2014; Maarbani 2015). 

Planeerimisseaduse § 131 näeb ette kohalikele omavalitsustele kohustuse arendus-

kohustused ellu viia omal kulul, kaasamata taristu ning kommunikatsioonide ja trasside 

rajamiseks arendusettevõtte poolset finantseeringut (Planeerimisseadus 2015). Seda kõike 
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muidugi ainult juhul, kui planeeringu koostamise korraldaja ehk kohalik omavalitsus ning 

planeeringust huvitatud isik ehk arendaja ei ole omavahel kokku leppinud teisiti. 

Reaalsuses aga ei ole kohalikel omavalitsustel piisavalt vabu eelarvelisi finantsvahendeid, 

mida oleks vajadusel võimalik planeeringualustesse uuselamurajoonidesse investeerida. 

Eeltoodust tulenevalt on kohalikud omavalitsused loobunud kohustuste täitmisest ning on 

seda nõus tegema valdavalt ainult juhtudel, kus arendusettevõte täidab ainuisikuliselt kõik 

planeeringu alusel määratud kohustused. Tingimustes, kus kohalikud omavalitsused 

saaksid iseseisvalt arendustegevusega seotud kohustusi täita, peaksid omavalitsused 

hakkama edaspidiselt põhjalikumalt analüüsima juba kehtestatud kuid elluviimata ning 

tulevikus kehtestatavaid detailplaneeringuid (Riigikontroll 2014). Väljakujunenud olu-

korras, kus omavalitsused hakkavad kehtestamata planeeringuid avaliku huvi puudumise 

või väheste rahaliste ressursside tõttu tagasi lükkama, ei oleks aga planeerimistegevuse 

võimalused enam optimaalselt võimalikud ning ühtlasi potentsiaalsete kinnisvaraarendajate 

huve kahjustavad. 

Möödunud kinnisvarabuumi aegsest perioodist alates on mitmed kohalikud omavalitsused 

hakanud aktiivsemalt sõna võtma seoses seadusaktidest tulenevate kohustuste täitmisega 

(Riigikohus 2007; Riigikontroll 2014). Edaspidiselt on erinevate seaduste näol avaliku 

taristu elementide väljaehitamist puudutavate kohustuste sätetega viidud sisse mitmeid 

muudatusi. Enne 2015. aastal loodud ehitusseadustikku oli sinnamaani kehtinud 

ehitusseaduses (Ehitusseadus 2002) § 13, mis käsitles teede ning tehnovõrkude ja -rajatiste 

ehitamise tagamist kohalike omavalitsuste tegevuse raames. 2015. aastal kehtestatud 

planeerimisseadusesse on sisse jäetud sarnase sisuga säte (§ 131) (Planeerimisseadus 

2015), kuid arenduskohustuste täitmine ning selleks vajalike kulutuste tegemine on 

sõnastuselt muutunud arusaadavamaks ning lisalõigete väljatoomise läbi konkreetsemaks.  

Lisaks on üritatud seoses Eesti Vabariigi põhiseaduse § 154-ga (Eesti Vabariigi põhiseadus 

1992), mis käsitleb KOVde kohaliku elu korraldamist, ning kohaliku omavalitsuse 

korralduse seaduse § 6-ga (Kohaliku omavalitsuse korralduse ... 1993), mis käsitleb 

KOVde ülesandeid ning kohustusi, puudutavate sätete alusel leida lahendusi 

omavalitsustele tekkivate kohustuste vähendamiseks. Näiteks, 2015. aastal kehtestatud 

planeerimisseaduse § 128 lg 2 p 2 (Planeerimisseadus 2015) toob esmakordselt välja sätte, 

et omavalitsused ei ole kohustatud detailplaneeringuid kehtestama, kui on ilmne, et 

algatatava planeeringu elluviimine tulevikus ei ole võimalik. Seda eelkõige kui planeeringu 
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koostamise korraldajal puudub võimalus detailplaneeringukohaste avalikuks kasutamiseks 

ette nähtud elementide ehitamisega seotud kohustuste täitmiseks vajalike kulude 

kandmiseks ning detailplaneeringust huvitatud isik keeldub neid kulusid ise kandmast. 

Vabariigis kehtestatud seaduste ning piirangute läbi on kahjustada saanud ennekõike 

kinnisvaraarendajate huvid. Uuselamurajoonide planeerimine ning ehituslikult elluviimine 

on viidud nii ajaliselt kui juriidiliselt oluliselt keerukamatele alustele, lisaks on arendajate 

huvi majanduskriisi järgsel perioodil langenud ennekõike Eesti suuremate linnade äärsetele 

piirkondadele. Tulenevalt eripärast, kus suurematest linnadest eemalasuvates piirkondades 

on ehitushind loodavate kinnisvarade turuväärtusest madalam, on lisaks põhjalikult 

reguleeritud planeerimistegevusele piirkondliku arengu tagamisel ka majanduslikult 

ebasoodne olukord kinnisvaraarenduseks. Eesti väikelinnades ning nende vahetus 

ümbruses on hulgaliselt ligi kümme aastat tagasi kehtestatud detailplaneeringuid, mida 

tõenäoliselt aga mitte kunagi ellu viima ei asuta, mistõttu on tekkinud olukord, kus 

piirkondlik areng saab tulevikus aset leida ainult teatavas mahus arendustegevusega 

kaasnevate kulude subsideerimisel või muul moel rahastamisel. 

1.1.2. Probleemid riigi kinnisvarapoliitika jätkusuutlikkuse tagamisel 

Majanduslike kahjude vältimiseks ning ühiskonnas selgete arenguperspektiivide loomiseks 

on tarvilik riigi kinnisvara majandamisel ja arendamisel välja töötada terviklik 

kinnisvarapoliitika. Eestis on seni avalikule sektorile kuuluva kinnisvara majandamise osas 

puudunud suunav terviklik kava, mistõttu kinnisvarategevus on olnud osaliselt vastuoluline 

ning majanduslikult ebaefektiivne. Riiki ei tuleks käsitleda kui spetsiifilist kinnisvaraturu 

subjekti - riigi poolt kehtestatav kinnisvarapoliitika ning selle järjepidev arendamine loob 

tulevikuks suure osa eeldustest efektiivse kinnisvaraturu ning kinnisvaravaldkonnaga 

seotud regulatsioonide alustavade regulatsiooni. (Reiljan 2006) 

Tulenevalt asjaolust, et kinnisvaraarendus nõuab suuri summasid vajalike investeeringute 

rahastamiseks, on finantsvahendite planeerimine eduka kinnisvarapoliitika oluliseks osaks 

(Reiljan 2006). Eesti näitel on nii riigi kui ka kohalike omavalitsuste võime 

kinnisvaraarendusi finantseerida väga madal, seni on investeeringuteks vajalik rahaline 

kapital kaasatud riigieelarvest või kohalike omavalitsuste jooksvatest tuludest. Tänapäeval 

kehtiva maksukoormuse näol ei ole madala maksutaseme tingimustest tulenevalt jooksvate 

tulude baas vajalikeks kulutusteks paraku piisav allikas. Vajalike arendusprojektide 
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rahastamisel alternatiivsete finantseeringuliikide osas puuduvad analüüsid võimaliku 

laenuraha kaasamisest või erainvesteeringutele toetumise võimalustest (Reiljan 2006). 

Infrastruktuuri rajamisega seotud projektide osas alternatiivsete finantseerimisviiside 

kasutamisest on Vabariigi poliitikas hakatud laiemalt arutlema alles 2016. aastal. 

Sealjuures on lisaks üldisele kinnisvarapoliitika jätkusuutlikkusele asutud keskenduma ka 

erasektori kaasamise võimaluste leidmisele, seda ennekõike vananeva elamufondi 

uuendamisega ja täiendamisega seotud teemadel. 

Eestit eristab teistest riikidest kinnisvarapoliitikaga seotud temaatika puhul asjaolu, et 

pärast riigi taasiseseisvumist ning omandireformi läbiviimist on riigi omandisse jäänud 

võrdlemisi suur hulk maad. Kinnisvaraarendajateks on praktikas aga ennekõike erasektor, 

mistõttu riik ei korralda elanikkonnale eluotstarbeliste kinnisvarade arendamist ega ka 

näiteks vajalike avaliku taristu elementide väljaehitamist. Kohalikud omavalitsused on 

sealjuures aga kehtestanud oma munitsipaalüksuse raames nii üldplaneeringu kui ka sellele 

alluvad detailplaneeringud. Riigile kuuluv maa jääb tihti aga juba kehtestatud 

detailplaneeringute alla, mis aga omandisuhetest tuleneva keerukuse tõttu siiski ei suuna 

maakasutust ega piirkondlikku arengut, sest riik ei tegele kinnisvara arendamisega. 

Kohalikud omavalitsused taotlevad tihtipeale sellistes situatsioonides riigile kuuluvat maad 

munitsipaalomandisse, kuid riik ei näe ka kohalikke omavalitsusi kui äriühinguid 

esindavaid kinnisvaraarendajaid (Riigikontroll 2014), mistõttu suure tõenäosusega 

võõrandatakse kinnistud avalikel enampakkumistel erasektorile. 

Erasektori poolt detailplaneeringu algatamise taotluse esitamise korral on aga valdavatel 

juhtudel taotluste lõpus selgelt välja toodud, et lähtuvalt planeerimisseaduse § 131 lg 2 

sõlmitakse vajadusel taotleja ja kohaliku omavalitsuse vahel leping teede ning 

tehnovõrkude ja -rajatiste väljaehitamise kohta. Võimaliku koostatava ning seejärel 

kehtestatava planeeringuga seotud arenduskohustuste finantseerimine võiks justkui siiski 

olla osa planeeringu koostamise käigust, kuid kulude täielik kandmine erasektori poolt on 

juba detailplaneeringu algatamise taotlusesse sageli selgelt sisse toodud. Kohalikud 

omavalitsused ei ole võimelised oma eelarvesse võimalikke esilekerkivaid lisakulutusi 

sisse kirjutama ning erasektoril koostöös avaliku sektoriga puuduvad kohustuste täitmiseks 

lisaks senistele traditsioonilistele viisidele alternatiivsed finantseerimisviisid. Detail-

planeeringute koostamise osas on omavalitsused võtnud kaitsva positsiooni, kus 

arenduskohustuste võimalikest finantseerimise vajadustest üritatakse pigem hoiduda, kuid 
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mille tulemusena ei saa riigi kinnisvarapoliitika efektiivselt ning ühtsetel alustel ja 

eesmärkidel toimida. 

1.1.3. Kinnisvara arenduskohustuste täitmiseks vajamineva lisakapitali senised 

kaasamisvõimalused 

Ettevõtete peamisteks finantseerimisallikateks on omakapital, otsene laenuraha või 

mezzanine
1
 ehk vahefinantseerimine. Laenuraha kaasamisel on tänapäevases 

majanduskeskkonnas võimalusi üsnagi mitmeid, mis põhiliselt koonduvad laenulepingute 

ning võlakirjade ja neist omakorda tulenevate hübriidsete või varieeruvate variantide alla 

(nt fondid, optsioonid) (Inderst 2013). Omakapitali iseloomustab ennekõike kõrgem 

riskitaluvus, kuid sellest tulenevalt ka selle kallim hind, mistõttu ainuüksi 

erakapitaliinvesteeringute kaasamisest ei saa pikaajalise tasuvusega arenduskohustuste 

projektide rahastamisel kindlasti rääkida. Ühtlasi on ka vahefinantseerimise puhul tagatise 

otsese puudumise tõttu intressimarginaal tavapärastest võlakirjadest või laenulepingutest 

oluliselt kõrgem, mistõttu saab infrastruktuuri pikemaajalisemal investeerimisel rääkida 

ennekõike laenuraha otsesest või kaudsest kaasamisest ning võlakirjade emiteerimisest. 

Infrastruktuuri arendamisega seotud projektide puhul on enamasti tegemist avalikult 

kaubeldavate instrumentidega, mistõttu erakapitaliinvesteeringute kaasamine ehk mitte-

avalikult kaubeldavad instrumendid ei ole riigi- või munitsipaalsektori osalusega ning 

nende poolt planeeringutega suunatud eesmärkidega arendusprojektide puhul enamasti 

levinud. Tulenevalt olukorrast, kus arenduskohustuste finantseerimiseks vajalikud 

kapitalipaigutused on rahalise mahu poolest võrdlemisi suured, on nii laenu teenindamise 

garantii ehk usaldusväärsuse kui ka laenu teenindamisvõimest tulenevalt laenuraha kergem 

kaasata ennekõike riigi- või munitsipaalsektoril kui erasektoril. Kinnisvaraarendajateks ei 

ole mitte aga avalik sektor, mistõttu arenduskohustuste finantseerimisel peaks laenuraha 

enamasti puudutama siiski erasektorit ning avalikku sektorit nähakse tavaliselt ainult 

kaudsete investeeringute või toetuste läbi arenduskohustuste täitmist suunavalt. 

Kinnisvaraturu elavdamise ning sellest tulenevalt piirkondliku arengu suunamisel on seni 

valdavalt nähtud võimalusi kasutada kas otseseid või kaudseid toetusi - teatud tingimustel 

                                                 
1
 mezzanine ehk vahefinantseerimine - paindlik finantseerimisinstrument, mis on ennekõike sobilik 

situatsioonides, kus tagatiste puudumise või nende panga jaoks ebasobiva riskiprofiili tõttu ei ole 

pangalaenude kaasamine projekti läbiviimiseks võimalik. Seeläbi suurendatakse ettevõtte omakapitali, 

kasvatades sellest tulenevalt ettevõtte laenuvõimekust. 
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võimaldatakse kasutada maksusubsiidiume või võimaldatakse lõpptoodangu soetajatel 

kasutada kas tagastamisele kuuluvaid või mitte kuuluvaid toetusi (nt KredEx, KIK, EAS). 

Avalik sektor peaks hoiduma kinnisvaraarendajate tegevuse otsesest doteerimisest või 

otseste materiaalsete subsiidiumite osutamisest, sest erasektor ei pruugi oma kohustusi täita 

ning maksumaksja või struktuurfondide raha eest tehtud kulutused ei pruugi mitte kunagi 

oma esialgselt ettenähtud eesmärki täita. Eeltoodust tulenevalt on tekkinud 

arenduskohustuste rahastamisel erinevad finantsmudelid, mille raames oma tegevust 

koordineerivad kohati isegi mastaapselt erinevalt nii avalik- kui erasektor, kusjuures nii 

kapitali kaasamisega kui projekti edukusega seotud riskid on alati kõrgemad just 

erasektoril. 

1.1.3.1. Lisakapitali kaasamise võimalused riigi- ja munitsipaalsektoril 

Kohalikud omavalitsused peaksid piirkondliku arengu tagamise puudulikkusega seotud 

teemadel sõna võtma esialgselt ennekõike ise. Väheste elanikega ning seeläbi väikese 

sissetulekuga omavalitsuste iga-aastane kindel eelarve ei võimalda rahaliselt kuigi 

mahukaid investeeringuid läbi viia, mistõttu oleks ennekõike tarvilik piirkondliku arengu 

jätkusuutlikusse sekkuda riigil või peaksid omavalitsustel olema laiendatud võimalused 

erinevate kinnisvarade arenduskohustuste täitmiseks. Eesti kohalikele omavalitsustele 

kuuluvad kinnisvarad, ennekõike korterid, on valdavas osas kas munitsipaal- või 

sotsiaalkorteritena kasutusse antud ilma elamufondi jätkusuutlikkust tagavate vajalike 

parendusteta. Mitmetes Eesti väiksemates ning seeläbi rahaliselt mitte nii jõuekates 

piirkondades on omavalitsused hakanud oma omandis olevaid kinnisvarasid 

enampakkumistel võõrandama, sest omavalitsustel ei ole piisavalt vabu vahendeid nende 

seisukorra säilitamiseks või parendamiseks. Järjekordselt on jäädud lootma erasektori 

tegevusele, mis omakorda on kindlasti teatud juhtudel võimendanud elamufondi 

jätkusuutlikkusega seotud probleeme. (Riigikontroll 2016) 

Meelitamaks kapitalimahukaid investeeringuid Eesti äärealadele, on potentsiaalsete 

investorite kaasamiseks tarvis lisastiimuleid, mille osas minister Urve Palo on välja toonud 

näiteks pikemaajalise laenukapitali tagasimaksegraafiku võimalused. Seni ei ole täpseid 

võimalikke finantseerimisskeeme konkreetsemalt välja töötatud, kuid sarnaselt välisriikide 

poliitikale oleksid ka Eestis investorid pigem huvitatud finantseerimisskeemidest, mis 

võimaldaksid teenindada ligi nullilähedasi intresse ning rahastada projekti minimaalse 

omafinantseeringuga (nt 5-10%). Urve Palo sõnul ei ole riik aga planeerinud omale näiteks 
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soodsamate intresside pakkumise näol lisakohustusi võtta, mistõttu teatud liiki 

finantseerimisalaste stiimulite pakkumine saab olema kindlasti välistatud. (Palo tutvustas 

riiklikult ... 2016) 

Sealjuures aga polnud seni endiselt kuigi suures ulatuses ükski poliitik maininud laenuraha 

kaasamist väljastpoolt Eestit. Riigikassa
2
 on maininud, et riigil ei ole otstarbekas 

investeeringute finantseerimiseks täiendavalt laenusummasid kasutusse võtta, kui 

riigieelarve koostamisel on arvestatud, et riigieelarve tulud ja toetused katavad nii kulusid 

kui ka investeeringuid (OECD 2011; Wilkinson 2015). 2016. aasta teises pooles võimule 

tulnud koalitsioon andis siiski avalikkuse ees kindlaid lubadusi, et lähiaastatel on 

majandusaktiivsuse tõstmiseks Valitsusel plaanis suurendada riigi laenukoormust, mis seni 

on võrrelduna teiste välisriikidega olnud võrdlemisi madal. Enne 2016. aasta lõppu 

allkirjastati leping Euroopa Investeerimispanga ja Eesti rahandusministeeriumi vahel 400 

miljoni eurose laenulimiidi eraldamise kohta. Väliste finantseeringute kaasamisel on 

ennekõike nähtud potentsiaali rahastamaks ettevõtlust ning infrastruktuuri, mille all on 

peamiselt silmas peetud teedevõrgu arendamist. Sellise tegevuse eesmärgiks on riigi 

heaolust kui tervikust lähtuvalt muidugi välis- ning sisekaubanduse võimendamine, mitte 

elukondliku kinnisvaraturu toetamine. Eesti elamufondi ning arendustegevuse 

jätkusuutlikkus on jätkuvalt iga-aastaselt langemas, kuid probleemide lahendamisel on 

lootma jäädud enamjaolt erasektori võimekusele. 

Riigikassal on mitmeid erinevaid võimalusi võlakohustuste võtmiseks (vt tabel 1). 

Võlakohustusi on võimalik võtta nii laenu kui võlakirjade vormis. Laenuandjateks on kas 

rahvusvahelised investeerimispangad - Euroopa Investeerimispank (EIB), Põhjamaade 

Investeerimispank (NIB) või kommertspangad. Võlakirju saab emiteerida nii Eesti 

kohalikele investoritele kui ka rahvusvahelistel finantsturgudel tunduvalt suuremale 

investorite ringile. Arvestades riigieelarve madalat finantseerimisvajadust, on siiani 

riigkassal olnud mõistlik kasutada soodsat pikaajalist laenu EIBlt. Riigikassa oli 2015. 

aasta lõpuks europrojektide investeeringute kaasfinantseerimiseks võtnud 550 miljonit 

eurot pikajalist laenu (EIBlt), kuid see laen võeti kasutusele alles siis, kui rahavoo 

juhtimise seisukohalt oli vaja riigi väljamaksete finantseerimiseks võõrvahendeid kasutada. 

                                                 
2
 Riigikassa on rahandusministeeriumi osakond, mis juhib riigi rahavoogusid, paigutab likviidsus- ja 

stabiliseerimisreservi vahendeid ning võtab vajadusel riigile laenu ja emiteerib võlakirju. Riigikassa hoiab 

silma peal riigi potentsiaalsetel kohustustel. Erandjuhtudel antakse laenu riigiettevõtetele ja kohalikele 

omavalitsustele või garanteeritakse nende võlakohustusi. 
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2015. aasta riigieelarve ja 2015.-2018. aastate riigi eelarvestrateegia põhjal koostatud 

nelja-aastase rahavoo prognoosi kohaselt piisanud riigi rahavoo juhtimiseks 

likviidsusreservist, mistõttu laenu võtmise vajadusi ei nähtud. 2016. aasta teises pooles aga 

muudeti riigieelarve strateegiat oluliselt ning prognoositud majandusarengu olukord 

muutus. (Wilkinson 2015) 

Tabel 1. Erinevad võimalused riigi võlakohustuste võtmiseks. Allikas: (Wilkinson 2015) 

 Maht üle 500 mln Maht alla 250 mln euro Kogukulu 

Lühiajalised võlakohustused    

1. ECP (rahvusvahelised lühiajalised 

võlakirjad) 

+ (1 mld)  Kõrgem 

2. Kohalikud lühiajalised võlakirjad    

2.1. noteerimata  + Madalam 

2.2. börsil noteeritud  + Kõrgem 

3. Laenud pankadelt    

3.1. valmisolekulaenud  + Madalam 

3.2. arvelduskrediidid  + Madalam 

Pikajalised võlakohustused    

1. Laen EIB-lt, NIB-lt, CEB-lt jt. + + Madalam 

2. Rahusvahelised võlakirjad USA 

dollaris 

   

2.1. private placement  + Madalam 

2.2. eurobond +  Kõrgem 

3. Samurai rahvusvah. võlakirjad 

Jaapani jeenis 

 + Madalam 

4. Rahvusvah. võlakirjad Šveitsi 

frangis 

 + Madalam 

5. Schuldscheindarlehen (laen), 

Saksamaa 

 + Madalam 

6. Namensschuldverschreibung 

(võlakiri), Saksamaa 

 + Madalam 

7. Rahvusvah. võlakirjade private 

placement 

 + Madalam 

8. Benchmark eurobond (750 mln +) +  Kõrgem 

9. Kohalike pankade sündikaatlaen  + Madalam 

10. Avalik, noteeritud 

võlakirjapakkumine Eestis 

 + Kõrgem 

Lähtuvalt finantsmajanduslikest tingimustest on aga jäänud arusaamatuks, miks Eesti 

otsustas laenuraha kaasama hakata just otseselt laenulepingu läbiselt. Viimastel aastatel kui 

ka suure tõenäosusega järgnevatel on Euroopa Liidu siseses majanduskeskkonnas tegemist 

võrdlemisi madalate intressimääradega, eesotsas EURIBORiga. Tulevikus on kindlasti 

oodata intressimäärade kasvamist, mistõttu laenuraha kaasamisega seotud intressikulu 

hakkab tulevikus olema suurem kui käesoleval hetkel. Ebakindlast majanduskeskkonnast 

tulenevalt peaks aga ratsionaalsem olema väljastada Eestil hoopis võlakirju, millede tootlus 

Euroopa Liidus on viimastel aastatel olnud nullilähedane või koguni negatiivne, sest 

rahalise kapitali paigutajatel on tekkinud olukord, kus ebastabiilses majanduslikus 
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olukorras ei ole enam piisavalt turvalisi instrumente. Võlakirjade emiteerimist on toetanud 

ka Euroopa Keskpanga otsused osta eurotsooni võlakirju (Euroala keskpankade laiendatud 

... 2016), mis mõjub positiivselt võlakirjade emiteerimisele ning riikide võlakoormuse ning 

seeläbise majanduskasvu tõstmisele. 

Võrreldes võlakirjade emiteerimisega hoitakse laenuraha otsesel kaasamisel kokku 

teenustasudelt registripidajatelt, reitinguagentuuride ja võlakirjaemissioonide korral-

dajatele. EIB laenud on riigikassa sõnul paindlike ning soodsate tingimustega - pikk laenu 

väljavõtuperiood ja kuni 25-aastane tagasimaksetähtaeg ning võlakirjadest soodsam 

kogukulu (intress ja teenustasud). Erinevalt senisest Eesti riigi võlakoormuse kasvatamisest 

on siiski enamik Euroopa riike võlaportfelli juhtimiseks emiteerinud võlakirju. Riigikassa 

on võlakirjade emiteerimist kirjeldanud kui praktilist tegevust ainult suuremahuliste 

võlaportfellide juhtimiseks, kus võõrvahendeid on vaja kaasata suurtes mahtudes nii 

olemasolevate kohustuste refinantseerimiseks kui ka riigieelarve puudujäägi finantseeri-

miseks. Väiksema finantseerimisvajadusega (aastas 50-500 miljonit eurot) riikidel on 

otstarbekam kasutada laene ja suunatud võlakirjaemissioone. Sealjuures peab aga silmas 

pidama, et keskpangad ostavad võlakirju vaid järelturult, millest tulenevalt riik ei saa 

keskpangale otse võlakirju ise müüa, ja seda kuni 33% ulatuses kogu emissioonist. Eesti 

riigikassa hinnangul jälgib riik pidevalt võlakirjade emiteerimise võimalusi, kui need 

osutuvad laenude kaasamisest soodsamaks. (Euroala keskpankade laiendatud ... 2016; 

EPEC 2010; Wilkinson 2015) 

Kohalike omavalitsuste lõikes piirkondliku arengu tagamiseks aga võlakirjade emiteerimist 

ei saa Eesti puhul tõenäoliselt kaaluda, vähemalt kindlasti mitte iga omavalitsuse lõikes 

iseseisvalt. Seda seetõttu, et munitsipaalvõlakirjadel on erinevalt riiklikest võlakirjadest 

mitmeid fundamentaalseid erinevusi, mis takistaksid võlakirjade emiteerimisel mahu 

täismärkimist. Esiteks, munitsipaalvõlakirjade risk on võrreldes näiteks riiklike 

võlakirjadega oluliselt suurem, mistõttu potentsiaalsed jae- kui ka institutsionaalsed 

investorid ei näe just palju põhjuseid, miks munitsipaalvõlakirjadesse investeerida, sest 

mõlemite võlakirjade tootlused on enamasti sarnases suurusjärgus kuid riiklikud võlakirjad 

on investeeringuna oluliselt turvalisemad. Teiseks, munitsipaalvõlakirjad oleksid oma 

kogusest tulenevalt tõenäoliselt mitte-avalikult kaubeldavad, teisisõnu oleksid nad vähese 

likviidsusega ning järelturul sellest tulenevalt suure pakkumis- ja tehingupõhise 

hinnavahega (nn bid-ask spread). Välisriikidest, näiteks USAs ja Indias, on levinud 
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muster, kus munitsipaalvõlakirjade märkimise soodustamiseks on võimalik saadavatelt 

tuludelt maksuraha kokku hoida ehk munitsipaalvõlakirjade omamine on maksuseadustest 

tulenevalt soodsam kui näiteks riiklike võlakirjade omamine (Marlowe 2015; Nallathiga 

2015). 

Lahendamaks nii likviidsusest kui riskitasemest tulenevaid võlakirjaturgudel esinevaid 

probleeme, on võimalik erinevate lääneriikide kogemusele tuginevalt välja tuua 

konkreetsed edukalt toimivad võimalused. Võrreldes riike nende arengutasemest lähtuvalt, 

on arenguriikides tavapäraselt arenduspangad ning arenenud riikides munitsipaalpangad, 

milledest üheks edukaimaks on osutunud Hollandi Munitsipaalpank
3
. Nimetatud panga 

loomise läbi lahenes väikeste omavalitsuste kapitalivajadusega seotud probleemistik - üks 

suur munitsipaalpank kaasab rahvusvaheliselt turult läbi võlakirjade emiteerimise ning 

koduturult lisaks läbi hoiuste hulgaliselt kapitali, mida seejärel on võimalik kohalikele 

omavalitsustele edasi laenata. Selliste tegevuste tulemusena ei pea omavalitsused ennast 

finantsturgudele viima ning investorid ei pea enamasti muretsema investeeringutega 

kaasnevate riskide tõttu, sest munitsipaalpankade laenud omavalitsustele on tavapäraselt 

riiklike garantiidega. Viimasest garantiist tulenevalt on munitsipaalpankade võlakirjad 

rahvusvahelistel turgudel enamasti hinnatud AAA reitinguga, mistõttu lisakapitali 

kaasamine on võimalik piisavas mahus ning madalate intressikuludega, mis omakorda 

võimaldab kohalikele omavalitsustele kapitali edasi laenata samuti madalate 

kapitalikuludega. (Eichler, Wegener, Zimmermann 2012; Kim 2003) 

Munitsipaalpankade loomine ei ole aga kõikides riikides seadusandlusest tulenevalt 

lubatud. Näiteks, Hiinas ei või kohalikud omavalitsused laenukapitali ise kaasata ega anda 

mitte ühelegi laenule garantiid, mis võiks nende tulevikulist finantsseisu kasvõi kuidagi 

ohustada. Probleemi lahendamiseks on piirkondliku arengu tagamise osas kasutatud 

varianti, mille raames luuakse erinevate arenduskohustuste täitmiseks eraldiseisvad 

ettevõtted (nt vesi ja kanalisatsioon, elekter, teedeehitus jne), mis seejärel börsil 

noteeritakse või mis emiteerivad avalikkusele kui ka institutsionaalsetele investoritele 

suunatud võlakirju (Eichler, Wegener, Zimmermann 2012; Kim 2003). Loodud ettevõtete 

                                                 
3
 The Bank Nederlandse Gemeenten ehk Hollandi Munitsipaalpank (autori tõlge). Pank asutati 1914. a. 

eesmärgiga finantseerida omavalitsusi ja PPP projekte.  Hollandi Valitsusele kuulub 50%, ülejäänud kuulub 

omavalitsustele ja provintsidele. Tegemist on varade väärtuselt suuruselt neljanda pangaga Hollandis. 

Laenuraha on pangast võimalik kaasata ainuüksi omavalitsustel ning äriühingutel, mille tegevus on avaliku 

sektoriga tihedalt seotud (nt kommunaalettevõtted, munitsipaal- ja sotsiaalelamispindade arendajad). 
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omanikeks on endiselt kohalikud omavalitsused, kuid ettevõtete sisesed laenukohustused ei 

osutu otseselt munitsipaalüksuse laenukohustuseks. Erinevalt Eestist või teistest madalama 

asustustihedusega ning arengupotentsiaaliga riikidest on aga Hiinas niivõrd suur 

lisakapitali ning arendustegevuse läbiviimise vajadus, et sealsetelt finantsturgudelt ei ole 

kapitali kaasamine probleemiks osutunud. Eestis on juba osaliselt mindud siiski sarnast 

teedpidi, näiteks on Tallinna börsil noteeritud AS Tallinna Vesi. 

2015. aasta seisuga oli riigikassa andmeil Eesti võlakohustuste portfellis kaks laenu: 524 

miljoni euro suuruse jäägiga laen EIB-lt ja 800 000 euro suuruse jäägiga laen 

Maailmapangalt. Maailmapanga laen võeti kasutusse 2000. aastal ning EIB laen kahes osas 

2009. ja 2012. aastal finanstriisi keskkonnas. Laenude keskmine intressimäär oli 1% ja 

kaalutud keskmiseks tagasimakseperioodiks oli kujunenud 6 aastat. Lisaks, arvestades riigi 

rahaliikumise kõikumist ning kohustust tagada raha olemasolu riigi igapäevasteks 

väljamakseteks, oli riigikassa sõlminud pankadega arvelduskrediidi- ja valmisolekulaenude 

lepinguid mahus 620 miljonit eurot. Samuti sõlmiti 2014. aasta detsembris EIB-ga uus, 200 

miljoni euro suurune laenuleping perioodil 2014-2020 europrojektide kaas-

finantseerimiseks. (Wilkinson 2015) 

Taasiseseisvumise perioodi jooksul on Eestis võlakirju riiklikult emiteerinud kahel korral, 

seda 1993. aastal mahus 300 miljonit krooni seoses Põhja-Eesti Aktsiapanga ja Balti 

Ühispanga ühendamise ja rekapitaliseerimise vajadusega. Nende võlakirjadega kaasatud 

finantsvahendid tagastati aastaks 2004. Lisaks sellele emiteeris 2002. aastal Eesti riik 

rahvusvahelisi eurovõlakirju summas 100 miljonit eurot lunastustähtajaga 2007. aasta. 

Nende võlakirjade emiteerimise eesmärk oli finantseerida juba võetud välislaene ning 

rahastada radarisüsteemide oste (Wilkinson 2015). Ülaltoodu põhjal on selgelt eristunud 

olukord, kus riigi võlakoormuse tõstmist on nii laenude kui võlakirjade läbi kaalutud 

ennekõike laiema haardega majandusliku taustaga ideede rahastamiseks kui kinnisvarade 

arenduskohustuste täitmiseks. Laenukoormuse tõstmist piirkondliku arengu tagamiseks on 

hakatud arutlema alles möödunud aastatel, mistõttu on alust arvata, et munitsipaalsektori ja 

riigisektori vaheline laenuraha puudutav koostöö saab aktuaalsemaks alles lähiaastatel. 

Antud kontekstis tuleb kindlasti arvestada, et Eesti riigile on võlakirjade emiteerimine 

üheks väheseks realistlikuks võimaluseks pääseda 2018. aastast Euroopa Liidu 

struktuurivahendite otsesest sõltuvusest nende osalisel lõppemisel. 
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Riigi arengu suunamise seisukohast, seda nii laenuraha kaasamisel kui võlakirjade 

emiteerimisel, peetakse suurimaks probleemiks asjaolu, et enamasti lähevad 

finantsinstrumentide pealt teenitavad tulud välisriikidele või välisinvestoritele ning 

võlausaldajatele. Juhul kui Eesti suudaks riiklikult emiteeritud võlakirjadele ostjad leida 

riigi siseselt või laenurahana kaasatava kapitali leida siseriiklikes tingimustes, jääks 

laenamise pealt teenitav tulu riigi majandussfääri. Sellest tulust tulenev kasulikkus 

peegelduks ennekõike olukorras, kus riik ei oleks võlgu mitte välistele institutsioonidele, 

vaid kodumaistele investoritele. Läbi võlakirjade emiteerimise on võimalik kogu kulu kui 

ka tulu säilitada riigis, sealjuures aidata kaasa elanikkonna jõukuse kasvatamisele ning 

investeerimisotsuste kui ka säästmise populariseerimisele. 

Balti riikidele on viimastel aastatel kujunenud omaseks, et kodumajapidamiste kui ka 

mittefinantsettevõtete tähtajalised hoiused ja muu vaba kapital on pidevalt kasvamas 

(Bukeviviute, Kisicki 2012). Arvestades Eesti Panga andmetel riigis hoiustamisel olevaid 

erasektori kapitalikoguseid, ei oleks Eesti riigil tõenäoliselt mitte mingit probleemi 

refinantseerida prognoositavaid laenukohustusi siseriiklikult (Euroala keskpankade 

laiendatud ... 2016). Seeläbi oleks võimalik pakkuda investoritele tulusamat kui ka 

patriootlikumat raha hoiustamise võimalust, mille tulemusena ei oleks tarvis kaasata 

kapitali välismaalt. Lisaks tagaks selline käitumismall Eestile tulevikus võimaluse 

saavutada kriisiaegadel suurem finantsstabiilsus, sest kriisisituatsioonis on võla-

kirjaturgudele sisenemine kordades kulukam ning laenukapitali väljastanud pangad on 

ennekõike huvitatud oma kodupiirkonna turu hoidmisest ning sealse stabiilsuse 

säilitamisest. Erinevalt Eestist on nii Läti kui Leedu oma ajaloos kasutanud korduvalt 

rahapoliitika suunamiseks võlakirju, nii riigi- kui erasektori võlakirju (Bengtsson, 

Kindblom, Sahlberg 2011), seda mitte küll kõige õnnestunumalt, kuid seeläbi on siiski 

ennekõike suudetud hoida siseriiklikku võimet investeeringuid üleüldse finantseerida 

(Guide to NASDAQ ... 2010; Darškuviene, Keating, Ţigiene 2014). 

Otseselt arenduskohustuste täitmiseks on Eestis kohalikel omavalitsustel võimalus 

piirkondliku arengu tagamiseks kaasata rahalisi vahendeid teatud võimalustel Keskkonna-

investeeringute Keskusest (KIK). KIKi kaudu on võimalik taotleda rahalist kapitali näiteks 

piirkondlike vee-, kanalisatsiooni- või küttetorustike rajamiseks või rekonstrueerimiseks, 

kuid seda ainult juba väljakujunenud elupiirkondades. Toetusi on seni kasutatud võrdlemisi 

suurel hulgal, kuid seda kõike siiski loomulikult seoses keskkonnaalaste probleemide 
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kõrvaldamiseks ning keskkonna jätkusuutlikkuse tagamiseks. Keskkonnainvesteeringute 

Keskus on välja toonud, et näiteks ühisveevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine 

uuselamurajoonidesse või elamupiirkondadesse, kus on üle 50% kinnistuid registreeritud 

pärast 1999. aasta 22. märtsi, ei ole nende jaoks tegemist abikõlbulike kulutustega ning 

seetõttu nimetatud tehnosüsteemide rajamist ei toetata. Alates 18.05.2015 on võimalik 

kohalikel omavalitsustel, kellele kuulub piirkonna vee-ettevõte ja kes omab piirkonna 

veemajandustaristut, taotleda enam kui 2000 inimest teenindavate veevärkide 

kvaliteedinõuetele vastava joogivee ning reovee kogumise ja puhastamise rahastamist. 

Selliste projektide minimaalseks kulude suuruseks on ette nähtud 200 000 kuni 15 000 000 

eurot, kusjuures toetuse maksimaalne osakaal on kuni 85% projekti abikõlbulikest kuludest 

(Abikõlbulikud kulutused 2015; Veemajandusataristu arendamine 2016). Tehnosüsteemide 

rajamisega kaasnevate kulutuste osaline kandmine võimaldab omavalitsustel tagada 

ennekõike oma piirkonna juba olemasoleva taristu jätkusuutlikkust ning säilitada 

elanikkonna rahulolutaset tänapäevaste esmavajaduste rahuldamisel.  

Lähtuvalt KIK nõukogu poolt kinnitatud finantseerimise korrast on teatud liiki (nt 

tehnosüsteemid) arenduskohustuste täitmine erinevatel keskkonnaalastel tingimustel 

võimalik, kuid sellistel juhtudel peab ilmtingimata kaasnema kasu keskkonnale või juba 

olemasolevatele tarbijatele, mitte piirkondlikule arengule või lokaalse kinnisvaraturu 

elavnemiseks. Olenemata, et tegemist on siiski ühe hetkel vähese Eestis kättesaadava 

võimaliku toetusega, on sarnaselt teistelegi struktuurfondide rahadele ka tulevikus KIKi 

rahastusvõimekus vähenemas, sest Euroopa Liidu liikmeks olemisega kaasnevad rahalised 

otsesed hüved hakkavad lähiaastail Eesti jaoks kiirelt vähenema. Aastatel 2014-2020 on 

Eestile erinevate valdkondade toetusteks seni eraldatud 4,4 miljardit eurot ning 

kuueteistkümne aastaga on riik KIKi kaudu toetanud ligi 19 tuhandet keskkonnaprojekti. 

(Abikõlbulikud kulutused 2015) 

Regionaaltoetustest on Eestis läbi EASi võimalik kohalikel omavalitsustel väljaspool 

Harju- ja Tartumaad taotleda mõningaid toetusi avalikku kasutusse suunatud taristu 

elementide väljaehitamiseks, kuid EASi toetused keskenduvad ainuüksi perspektiivis 

ettevõtluse arendamisele, mitte elukondliku kinnisvara arendamise toetamisele. Ettevõtluse 

seisukohast lähtuvalt on võimalik läbi toetuste kaasajastada ja luua olulist tugitaristut 

olemasolevate või uute tööstus- ja ettevõtlusalade juurde. Lisaks on võimalus linnakeskuse 

avaliku ruumi, sealhulgas linnasüdamete ja väljakute kaasajastamine ettevõtlusele 
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atraktiivsemaks muutmiseks ning ühtlasi ka keskuste ja tagamaa vaheliste ühenduste, 

sealhulgas ühistranspordi ning jalg- ja jalgrattatee arendamise rahastamise võimalused. 

Toetusi on võimalik kaasata ainuüksi tegevustele, mis sisalduvad maakonna tegevuskavas 

piirkondliku arengu tagamiseks. Lepingu tingimuste osas on minimaalseks väljatoodud 

omafinantseeringuks 15%, kusjuures toetust on võimalik taotleda ainuüksi piiratud 

ajaperioodi vältel. (Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetus 2017) 

Ainuüksi laenukapitalil põhinevaid kohustusi on Eestis kasutanud nii mitmedki kohalikud 

omavalitsused ning trend on hakanud viimastel aastatel kasvama. Näiteks, 2017. aasta 

esimeses pooles on plaanis Tapa linnal kaasata hanke korras kõige odavama 

laenupakkumise läbi 2,3 miljonit eurot omavalitsuse omandis olevate hoonete 

renoveerimiseks ning ühtlasi administratiivalasse jäävate mõningate trasside ja teede 

ehituseks (Tapa Vallavolikogu otsus 2016). Laenu teenindamisega seotud kulud on 

omavalitsusel plaanis katta jooksvatest tuludest, mille osas laenu teenindamine saab sisse 

kirjutatud iga-aastasesse eelarvesse. Finantskohustusi asutakse täitma 2019. aastal, 

maksmine toimub 15-aastase perioodi vältel igakuiste annuiteetmaksetena. Tapa linna 

näitel on juba varasematel aastatel nii Keskkonnainvesteeringute Keskusest kui ka 

kommertspankadest (DNB, Swedbank, Nordea, Danske) laene kaasatud, kehtivate laenude 

jäägid ületavad uue võetava laenu mahtu pooleteistkordselt ehk teisisõnu on omavalitsuse 

laenukohustused pidevalt kasvamas. Lähitulevikus on probleemiks saamas ennekõike 

väikelinnade jätkusuutlikkus sõiduteede korrashoiu teemadel, 2017. aastal asus kohustuste 

täitmiseks seetõttu laenu kaasama näiteks Haapsalu linn. 

Kasvavate laenukohustuste piiramiseks on Eestis omavalitsustele kehtestatud kohaliku 

omavalitsuse üksuse finantsujuhtimise seadus, mis määrab piirangud netovõlakoormuse 

ülemmäärale (Kohaliku omavalitsuse üksuse ... 2011). Lähtuvalt nimetatud seadusest ei 

tohi laenu võtmisega ületada kohaliku omavalitsuse üksuse netovõlakoormuse ülemmäär 

60% piiri omavalitsuse põhitegevuse tuludest lähtuvalt. Varasemalt nimetatud Tapa linna 

näitel on omavalitsuse netovõlakoormuse määraks lisanduvate laenukohustuste taustal 

prognoositud 58,1%-ni ulatuvat võlakoormust (Tapa Vallavolikogu otsus 2016), mida võib 

finantsjuhtimise seadusest lähtuvalt hinnata suhteliselt kõrgeks. 2012. aastal jõustunud 

finantsjuhtimise seadus nägi lisaks ette tingimuse, et omavalitsused peavad 

eelarvestrateegia koostama nelja eelseisva aasta kohta ning laenuraha kaasama ainuüksi 

investeeringuteks, aktsiate soetamiseks, võla refinantseerimiseks ja edasilaenamiseks 
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sõltuvatele allüksustele. Finantskohustuste täitmisega raskustesse sattunud kohalikele 

omavalitsustele antakse võimalus koostada kolme aasta pikkune kava probleemse olukorra 

lahendamiseks. Olukorras, kus see ei õnnestu, rakendub saneerimismenetlus ning riik tuleb 

appi saneerimiskava ja finantsplaani koostamisel. (Kohalike omavalitsuste finantsjuhtimine 

2012) 

Otseselt hoonestamata maade arendamisega seotud projekte on Eestis lisaks üksikute 

omavalitsuste n-ö isetegevusele läbi viidud ennekõike erinevates tööstusparkides. Näiteks, 

Ida-Virumaa tööstuspiirkonna ühendamiseks moodustati Ida-Virumaa Tööstusparkide 

Arenduse Sihtasutus (SA IVTA), mille eesmärgiks on läbi ettevalmistatud infra-

struktuuriga tootmismaade pakkumise tuua regiooni uusi tootmis- ja logistikasektori 

otseinvesteeringuid. Investeeringud kaasatakse sealjuures läbi sarnaselt teistegi levinud 

projektide finantseerimismalli alusel - Euroopa Liidu struktuurfondide elukeskkonna 

arendamise rakenduskava meetmetest ja Interreg IV A programmist (Ida-Viru tööstuspark 

loob ... 2009). Lisaks abirahadele lisandus projekti läbiviimisel 15-protsendiline oma-

finantseering, mis kaetakse loodava sihtasutuse omatulude arvelt. Majandus- ja 

kommunikatsiooniministeeriumi ning Ida-Virumaa kohalike omavalitsuste koostöö 

tulemusena osalesid SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arenduse asutamisel Eesti riik, Narva 

linn, Jõhvi vald, Kohtla-Järve linn ja Kiviõli linn, lisaks sõlmiti koostöölepped Sillamäe ja 

Püssi linnaga. 

Sarnaseid, kuid väiksemamahulisi, tootmispiirkondade arendusprojekte on läbi viidud ka 

mitmetes Eesti väikelinnades, kus omavalitsused on üritanud arenduskohustuste täitmise 

läbi meelitada piirkonda ettevõtete investeeringuid ning seeläbi töökohti, pakkudes lisaks 

juba väljaarendatud kruntidele tavaliselt ka turuhinnast soodsamatel tingimustel maad. 

Taoliste väiksemate projektide läbiviimisel on enamasti kasutatud Ettevõtluse Arendamise 

Sihtasutuse (EAS) toetusi piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmist 

lähtuvalt, mille raames sarnaselt teistele arenduskohustuste rahastamise võimalustele on 

kohaliku omavalitsuse omafinantseeringu vajaduseks 15% kogukuludest (Korraldus nr 

1275 2009). Taolised tööstusparkide rajamise projektid on sageli esialgselt kavandatud 

liialt suurteks ning ühtlasi liialt suurte ootustega, mille tulemusena on hakatud olulisel 

tasemel mõjutama piirkondlikku maa turgu, sest omavalitsuse poolt enampakkumistele 

suunatud kinnistud (sageli sh hoonestusõigused) on võimalik soetada turuhinnast 

madalama hinnataseme juures. Majanduskriisi järgsel perioodil on selliste tööstusparkide 
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edasiareng jäänud tagasihoidlikuks, sest ettevõtete üleriigiline madal investeerimisaktiivsus 

ning madal tootlikkus on seni tagasi hoidnud suuremat tootmisüksuste rajamist või 

olemasolevate laienemist. 

Erinevalt Eestist, kus kinnisvarade arenduskohustusi tervikuna puudutavate kulutuste 

finantseerimiseks toetusmehhanismid praktiliselt puuduvad, on nii mitmetes arenenud kui 

ka arenguriikides laialdased võimalused kapitali kaasamiseks. Näiteks, Hiinas on 

riigiaparatuuri poolt moodustatud maailma kõige suurem arendustegevuse rahastamiseks 

mõeldud finantsasutus (China Development Bank e. CDB). CDB asutati Hiina 

infrastruktuurilise arengu tagamiseks, mille käigus emiteeritakse kuni 30-aastaseid 

võlakirju nii Hiina siseturul olevatele kui välismaistele institutsionaalsetele investoritele 

läbi võlakirja turu. CDB suudab võrreldes teiste pikaajalistele investeeringutele suunatud 

pankadega konkureerida ennekõike läbi madalamate intressimäärade ning pikaajaliste 

laenulepingute. Panga tegevusriske maandab ennekõike asjaolu, et laenatavat kapitali ei 

kaasata läbi hoiuste nagu on tavapäraks, vaid raha suunatakse laenudesse ainult võlakirjade 

abil, mis võimaldavad majanduslikult keerulisematel perioodidel hoida portfelli mahtu 

stabiilselt. Hiina maapanga läbi on rahastatud kõiki suuremaid kiirraudteid, maanteid kui 

ka erinevaid energia tootmist puudutavaid projekte. (Provaggi 2013) 

Hiljem on välja töötatud sarnane meede kapitali kohaliku omavalitsuse eelarvesse 

lülitamiseks (LGFV e. local government financing vehicles) - omavalitsused saavad 

sarnaselt CDBle väljastada võlakirju, kuid nende tagatiseks saab omavalitsustes paiknev 

rendile antud maa, millelt saadava rahavoo alusel omavalitsused tasuvad jooksvaid 

intressimakseid (Provaggi 2013). Osaliselt kasutavad omavalitsused laenude tagastamiseks 

tagatiseks olevate maade müümist - näiteks, emiteeritakse võlakirju teatud hulga maa 

tagatisel, et see maa välja arendada ning seejärel loodud lisaväärtusest tulenevalt müüa nii 

palju maad investoritele edasi, et tagastada esialgselt võlakirjade läbi kaasatud kapital. 

Teisisõnu, omavalitsused on sarnaselt erasektorile asunud kasutama finantsvõimendust, 

mille läbi küll saavutatakse majanduslik ning infrastruktuuriline areng ning selle märgatav 

kiirendamine kuid riskitakse nii majandus- kui kinnisvaraturu tsükli muutustest tulenevate 

võimalike negatiivsete stsenaariumitega. Lisaks, omavalitsustele kuuluvad piirkondlikke 

taristu elemente valdavad ettevõtted (nt vesi ja kanalisatsioon), milledel on ühtlasest 

tarbimisest tulenevalt stabiilne rahavoog ning seetõttu on nende ettevõtete aktsiaid 

võimalik kasutada tagatisena (Jin, Rial 2016). Tagatiseks olevate aktsiate turuväärtus 
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kasvab tarbijate hulga suurenedes ning arendustegevuse laienemisena, mille tulemusena 

ettevõtted suudavad teenindada jooksvatest tuludest pikaajalisi laene ja/või suurendada 

aktsiaomanikele makstavaid dividende. 

Erinevalt Hiinast on Indias jäetud suur osa kinnisvaraturu toimimisest erasektori kätesse, 

mille tulemusena on aga kiire elanikkonna linnadesse migreerumise tulemusena tekkinud 

olukord, kus napib nö taskukohaseid elamispindu. Riik on hakanud pakkuma 

kinnisvaraarendajatele maksusoodustusi ning tarbijatele madalama intressiga ning 

pikemaajalisema laenuperioodiga võetavaid laene. Laenude pakkumisel ei ole siiski avalik 

sektor raha otsese pakkumisega turule sisenenud vaid laenamine on siiski jäetud 

kommertspankade otsustada (Desai 2014). Olukorras, kus Indias enamikes piirkondades 

kinnisvarahinnad pidevalt kiirelt kasvavad ning ostujõulisuse poolest tugevamaid tarbijaid 

on üsna palju, eelistatakse pigem paigutada kapitali kõrgemakvaliteedilistesse 

arendusprojektidesse, sest nendest saadavad marginaalid on nii arendajatele kui laenajatele 

kõrgemad. Ainuüksi erasektori kätesse jäetud kinnisvaraturu reguleerimine on küll 

turumajanduslikult efektiivseim, kuid suur osa potentsiaalseid tarbijaid ning arengu-

võimalusega piirkondi jäävad elanikkonna ostusoovide rahuldamisele alla, mis ei taga 

piirkondlikku arengut ning vajab kohatist avaliku- ja munitsipaalsektori sekkumist 

ennekõike sobilike finantseerimistingimuste loomisele. 

Arenguriikides on seni olnud arenduskohustuste finantseerimisel nii avaliku- kui erasektori 

tegevuste kombineerimine üsnagi edukas, sest enamustel juhtudel luuakse avalikku 

kasutusse suunatud taristu elementide väljaehitamisel rahalises vääringus rohkem 

lisaväärtust kui arenduskohustuste läbiviimiseks oli tarvis (Mustafa 2011). Arenenud 

riikides on aga paraku kinnisvaraturud juba piisavalt kaua eksisteerinud ning turud on 

oluliselt vähem volatiilsed, kus pikemas perspektiivis on kinnisvarade hinnakasv võrdne 

ainuüksi inflatsiooniga, mistõttu arenduskohustustele minevad kulutused enamikel juhtudel 

ei suuda luua rohkem lisaväärtust kui esialgsed kulutused, olenemata, millise 

kinnisvaraturu tsükli faasiga või vara asukohaga on tegemist. Mida arenenum on riik, seda 

väiksemad on vajalikud kulutused infrastrktuuri edasiseks arendamiseks. Euroopa 

Komisjoni prognooside alusel on Euroopas vaja aastaks 2020 iga-aastaselt infrastruktuuri 

arendamisse suunata 1,5-2 triljonit eurot, USAs ehitusinseneride prognooside kohaselt aga 

3,6 triljonit dollarit kuid Aasia Arenduspanga prognooside kohaselt kogu Aasia piirkonnas 

koguni ligikaudu 8 triljonit dollarit (OECD 2014). Eraisikute ning ettevõtete hoiused 
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pankades ei suuda aga enam niivõrd suuri kapitalivajadusi rahuldada, mistõttu on vaja 

kapitali kaasata teiste finantsmajanduslike meetmete läbi. Pärast 2008. aasta 

majanduskriisiga seotud sündmusi on ülemaailmselt laenuraha kulukus pidevalt 

vähenenud, mis on aga hakanud suurendama institutsionaalsete investorite huvi 

infrastruktuuriga seotud projektide vastu, mida iseloomustab ennekõike stabiilne rahavoog 

kuid madal tootlikkus. 

1.1.3.2. Lisakapitali kaasamise võimalused erasektoril 

Tulles siinkohal tagasi uurimistöös käsitletava probleemi alusele, ei ole Eestis mitte 

arendustegevuse hoogustumise takistuseks ainult hoonestamata maade arendamine vaid 

sisuliselt on Eesti hädas kogu oma elamufondi jätkusuutlikkusega. Erinevalt Tallinnast, 

Tartust, Pärnust ja nimetatud linnade lähipiirkondadest, ei ole Eestis just kuigi palju kohti, 

kus laiapõhjaline kinnisvara arendustegevus ennast ainult erasektori kapitalile põhinevalt 

ära tasuks. Kinnisvaraturu lokaalsus ning hinnatasemete piirkondlik erinevus on seadnud 

takistuseks mitte ainult kinnisvaraturu elavnemise vaid elamufondi jätkusuutlikkuse 

terviklikult. Seda seetõttu, et valdav osa elukondlikust kinnisvarast on Eestis püstitatud 

perioodil 1940-1990, kuhu alla lähevad nii üksik- kui korterelamud. Suurem osa Eesti 

eluasemefondist on tänaseks oma eluea saavutanud või siis sellele lähenemas (Kalamees et 

al. 2009). 

Tulenevalt asjaolust, et hoonestamata maa arendamine on Eesti nö ääremaastunud aladel 

elamufondi jätkusuutlikkusega seotult vähemtähtis kui korterelamutega seotu, on pikemas 

perspektiivis Eesti poliitikud keskendunud ennekõike esmatähtsate probleemide 

lahendamisele. Korterelamutega seotult on probleemiallikaks ennekõike asjaolu, et hooned 

amortiseeruvad ning vajavad parendamist või teatud juhtudel juba koguni lammutamist. 

Probleemi lahendamiseks on Eestis koostöös Sihtasutusega KredEx (edaspidi KredEx) 

töötatud välja võimalused korteriühistutele, kaasamaks lisakapitali elamu renoveerimis- 

või rekonstrueerimistööde läbiviimiseks. Korterelamute parendamine hakkaski hoogus-

tuma ennekõike majanduskriisi järgsel perioodil, mil 2010. aastast oli võimalik KredExist 

rekonstrueerimistoetust taotleda (Lauri 2014), ning seda suures osas just Eesti väiksemates 

piirkondades (nt Rakvere, Viljandi), kus uusehitiste püstitamine ei ole valdavalt mõistlik 

kuid piirkonnas on piisavalt kõrge elanikkonna maksevõimekus ühistutel lasuvate laenude 

teenindamiseks. 
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Lisaks korterelamute parendamise toetusele on KredEx alates 14.11.2016 pakkumas ka 

väikeelamute rekonstrueerimistoetust (Väikeelamute rekonstrueerimistoetus 2016). Toetus 

on ennekõike mõeldud füüsilistest isikutest väikeelamute omanikele, kes soovivad tõsta 

oma väikeelamu energiatõhususe taset. KredExi tegevuse läbi on seatud eesmärgiks 

ennekõike tõsta hoonete energiatõhusust, kuid mitte otseselt kaasa aidata elamufondi 

konstruktsioonilise jätkusuutlikkuse kasvule. Lisavõimalusena on väikeelamute omanikel 

võimalus nii moraalselt kui füüsiliselt amortiseerunud vedelküttelahenduselt viia oma 

üksikelamu üle tänapäevastele, taastuvenergiaallikaid kasutavatele kütteseadmetele 

(Väikeelamute küttesüsteemide uuendamise ... 2016). Uuendatud tehnosüsteemidega ning 

tõhusama energiakasutusega elamute puhul küll vähenevad pikemas perspektiivsis elamu 

ülalpidamisega ja kasutamisega seotud kulutused, kuid mitmetel juhtudel elamufondi 

jätkusuutlikkus siiski selle tulemusena ei pruugi oluliselt paraneda. 

Viimast just seetõttu, et korterelamute rekonstrueerimine viiakse läbi hangete korras, mille 

tulemusena oma madala maksevõimekuse tõttu valivad korteriühistud tihtipeale kõige 

odavama pakkuja. Odavam teenus tähendab enamasti madalamat kvaliteeti, mille 

tulemusena jäävad tihti projektides toodud ning ehitustehniliselt äärmiselt olulised 

lahendused reaalselt läbiviimata. Näiteks, ehitusmaterjalide ning seeläbi rahalise kapitali 

kokkuhoiu mõttes on tihti jäetud soojustatud otsaseintega korterelamute puhul 

otsaseintesse puudulik tuulutussüsteem, mille tulemusena juba mõne aasta pärast on tarvis 

hallitav soojustus välja vahetada. Lisaks, korterelamute vundamentide soojustamisel 

unustatakse tihti ära, et pinnasega seotud tööd rikuvad ümbruskaudse veereţiimi ning 

hiljem tööde lõppedes avastatakse, et puuduliku drenaaţi tulemusena hakkab vihmavesi 

kogunema korterelamute keldritesse. Esineb veel olukordi, kus elamute keldrites 

paiknevaid torustikke ei soojustata, mille tulemusena korterelamu keldrikorrusel on 

samaväärselt soe kui eluruumides, kuid äärmiselt suur soojuskadu on jäänud tähelepanuta 

ning kogu elamu väline soojustamine on kulutusi kokku hoidmas ainult osaliselt. 

(Jakobson 2014; Mikola 2014) 

Terviklahenduste läbiviimine, saavutamaks esialgselt soovitud energitõhusust ning elamu 

jätkusuutlikkust, ei ole tihtipeale rahaliste piirangute tõttu isegi KredExi abiga võimalik. 

Alternatiivsete finantseerimisviiside kasutamine ei ole aga seni levinud ning lisavõimaluste 

väljatöötamist ei ole avalikkuses kuigi palju kaalutletud. 2016. aasta teises pooles võimule 

tulnud valitsuskoalitsioon on esile tõstatanud lubaduse, et asutakse eesotsas Urve Palo kui 
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ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministriga korrastama Eesti üüriturgu. Probleemi taustaks on 

sealjuures olnud nii elamufondi jätkusuutlikkus kui äärealade puuduliku dünaamikaga 

kinnisvaraturud, kus väidete kohaselt ei ole mitmetes Eesti piirkondades potentsiaalsetele 

kohalikele tööjõuturul osalejatele sobivaid tänapäevastele tingimustele vastavaid 

eluasemeid. Hoidumaks üüriturule sekkumast, on plaanitud üürituru korrastamiseks 

kaasata korterelamute püstitamiseks või vanemate -elamute rekonstrueerimiseks ka 

erasektorit. (Eesti elanike hoiakud ... 2016; Eesti energiamajanduse arengukava ... 2015; 

Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm 2015) 

Erinevalt nii avalikust- kui munitsipaalsektorist on erasektoril kapitali kaasamisel 

traditsiooniliselt keerukamad võimalused. Enne 2008. aasta majanduskriisiga seotud 

sündmusi oli sisuliselt kogu arenenud riikidega seotud majandussfääris võimalik 

kõikvõimalikke kinnisvaraarendusega seotud projekte rahastada võrdlemisi lihtsalt. 

Maailmamajandus koos elanikkonna ostujõuga oli pidevalt kasvamas, mida omakorda 

saatsid kindlakäeliselt kasvavad varade hinnad. Kinnisvarast oli sealjuures saanud üks 

turuväärtuselt kiiremini kasvavaid varasid, millega seotud kiirest hinnataseme kasvust ei 

jäänud puutumata ka Eesti majandus. Suures osas oli kinnisvarade hinnataseme kasvu 

võimendanud lisaks positiivselt meelestatud tarbijaskonnale just ennekõike tollaselt laialt 

levinud finantsregulatsioonid, mis seadsid võimalikuks elanikkonna tarbimisvõimsuse 

rahuldamise ning sellest tuleneva liialt kiire hinnakasvu. (Eliste 2015; Caprio 2013; OECD 

2009) 

Hoonestamata maade arendusprojekte viidi enne majanduskriisi aegset perioodi läbi väga 

suurel hulgal, tõenäoliselt ei leia tänasel hetkel Eestis ühtegi linnalist piirkonda, mille 

ümbruses ei oleks perioodil 2004-2008 planeeritud ning kruntideks jaotatud ning 

tänapäevani hoonestama elurajoone. Sarnaselt finantssektorile oli nii maa arendamise 

läbiviimine kui maa planeerimine ebapiisavalt reguleeritud (Maasikamäe et al. 2013; 

Policy Guide 1999; Roose et al. 2013). Eestis esineb ligi kümme aastat hiljem endiselt 

elurajoone, millede taustal on märgata kunagisi arenduskohustuste täitmisega seotud 

probleeme (nt arendamata teedevõrk, lokaalne kanalisatsioon ainuüksi kogumiskaevu 

baasil, madal ehituskvaliteet) ning samuti ebaratsionaalsest planeerimisest tulenevaid 

probleeme (Maasikamäe et al. 2013; Roose et al. 2013). Tänaseks on nii arenduskohustuste 

otsese täitmisega kui finantsmajanduslik ja terviklik õiguslik regulatsioon saanud oluliselt 
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täiendusi ning piiranguid, mille tulemusena on aga hakanud esile kerkima uusi aktuaalseid 

probleeme. 

Majanduskriisi järgsel perioodil hakkas Balti riikides kiirelt kasvama elanikkonna ränne 

välisriikidesse ning siseriiklikesse suurematesse keskustesse, Eestis ennekõike Tallinnasse 

(Hazans 2014). Varasem ääremaastumine hakkas aina enam hoogustuma ning on 

võrdlemisi suure kiirusega jätkunud. Tekkinud on olukord, kus kunagiselt oli võimalik 

arendusprojekte edukalt rahastada ka väljaspool Harju-, Tartu ning ka Pärnumaad, kuid 

tänapäeval ei ole see enam võimalik. Riigi ning erasektorit esindavate pankade näol on 

kehtestatud nii kinnisvaraturu ülekuumenemiseks, tarbijate kaitseks kui pankade riskide 

vähendamiseks erinevaid regulatsioone, mis suures osas ei võimalda hoonestamata maade 

arendamist rahastada. Arenduskohustuste täitmiseks ei ole enam kommertspankadest 

võimalik kapitali taotleda, seda isegi mitte Eesti tihedaimalt asustatud piirkondades. 

Kommertspangad on asunud ennast majanduskriisi järgsel perioodil elukondliku kinnisvara 

projektide finantseerimisest eemaldama, keskendudes pigem kommertskinnisvaraga seotud 

projektidele, madaldades seeläbi ennekõike oma investeeringutega seotud võimalikke 

riske. 

Turgudel, kus nõudlus ületab kas terviklikult või mõnes piirkonnas lokaalsel tasandil 

pakkumist, ei ole ainuüksi erakapitalile tuginevalt vaja tõenäoliselt Eestis piirkondliku 

arengu tagamise osas kahelda. Äärealadel on aga tekkinud olukord, kus ehitushinnad ning 

kogu projekti kulukus jääb sageli tugevalt alla potentsiaalselt loodavate varade 

turuväärtusele, mistõttu erasektor ei ole hoonestamata maade arendamisest huvitatud. 

Mitmetes Eesti piirkondades on kohalikud omavalitsused asunud munitsiplaalomandis 

olevat maad kruntima ning enampakkumistel võõrandama potentsiaalsetele huvilistele 

hoonestusõigusi, tuues seeläbi alla nii maa müügihinna kui tagades piirkondliku arengu 

võimalused. Sealjuures aga esineb mitmeid olukordi, kus hoonestusõigused võõrandatakse 

erinevatele kinnisvaravaldkonnas tegutsevatele spekulantidele, kes asuvad hoonestusõigusi 

kõrgema hinnataseme juures edasi müüma (Riigikontroll 2012). Lisaks, kohalike oma-

valitsuste poolt arendatud uuselamupiirkondades puudub sageli eelnevalt väljaehitatud 

taristu, mistõttu võimalike tarbijate huvi on madal, sest nad ei soovi osta maad ega asuda 

elama piirkonda, mille areng on kirjas ainuüksi planeeringus ning mis peaks alles aset 

leidma pärast nendepoolset projektist osa võtmist. 
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Omavalitsused on planeeringutesse sisse kirjutanud mitmeid sätteid, mis võimaldavad 

arenduskohustuste täitmist läbi viia erinevate etappide viisiliselt ning seda väga pika 

perioodi jooksul. Omavalitsuste range eelarvepoliitika on arenduskohustuste ajaliselt 

täitmise venimise üheks lisaprobleemiks, mis takistab arenduskohustuste täitmiseks 

kapitali suunata jooksvatest tuludest. Omavalitsuste poolt arendatavates elurajoonides on 

planeeringutes sageli sees veel säte, mis takistab enne omavalitsuse poolt 

arenduskohustuste täitmist taotleda ehitusluba hoone püstitamiseks. Olukorras, kus aga 

potentsiaalsetel alalistel elanikel on tõsine huvi piirkonda elama asuda ning selleks omale 

sobilik elamu ehitada, ei ole see võimalik, sest omavalitsuse eelarve ei võimalda 

arenduskohustusi täita ning ühtlasi ei ole võimalik taotleda ka elamu ehituseks ehitusluba. 

Olukorrast väljumise üheks võimaluseks on kohustuste üle andmine erasektorile - 

üksikelamut püstitada sooviv isik võib arenduskohustuste täitmise võtta oma kohustuseks 

ning kulutusteks, mille järel on võimalik taotleda ehitusluba. Taoliste situatsioonide näitel 

on jällegi tegemist olukorraga, kus omavalitsustel puuduvad rahalised võimalused 

kohustuste täitmiseks või on kogu elurajooni väljaarendamine planeeritud liialt pika aja 

peale (näiteks 10 aastat), ja kus ka erasektoril puuduvad võimalused kas omavalitsusega 

koostöös või eraviisiliselt kogu detailplaneeringu aluse piirkonna väljaarendamiseks. 

Olukorras, kus kinnisvaraturul on piisavalt nõudlust hoonestamata elamumaade järele kuid 

kinnisvaraarendajatel ei ole piisavalt omakapitali kõikide arenduskohustuste läbiviimiseks, 

on asutud kiirelt leidma mitmeid alternatiivseid finantseerimisvõimalusi. Eestis on 2015. 

aastast alates hakanud sagenema erinevad ühisrahastusega seotud kinnisvara 

arendusprojektid (Crucial 2016), kus kaasatakse kapitali lühiajaliseks perioodiks, kõrge 

intressitaseme juures ning tagatiseks kasutatakse tihtipeale seda sama arendusprojekti, 

millele laenurahaga lisaväärtust parasjagu luuakse. Kommertspangad ei ole selliste 

projektide madalast likviidsusest, ebaefektiivselt reguleeritud finantseerimisvõimalustest 

ning seeläbisest kõrgest riskitasemest huvitatud, mistõttu arendustegevus on asunud ennast 

võimendama läbi teiste võimalike erasektoris pakutavate alternatiivsete finantseeri-

misvõimaluste. Eestis on viimastel aastatel kasvanud nii elanikkonna säästude kui hoiuste 

mahud üsna kõrgetele tasemetele (Eesti finantsteenuste turg ... 2016), mistõttu on rahvas 

asunud vaba raha paigutama kinnisvarasse kui ka erinevatesse ühisrahastus-platvormidesse 

ning hoiu- ja laenuühistutesse (Crucial 2016; Raidla-Talur, Aava 2015). 
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Mitmed hoonestamata arendusprojektid, eesotsas Eesti seni suurima kinnisvaraarendusega, 

Veskimöldrega, on saadud läbi ühisrahastuse seni ilma esilekerkivate probleemideta 

edukalt rahastatud. Olukorras kus kinnisvarade hinnad on juba 7 aastat järjest kasvanud, ei 

ole taolised tavapärasest olulisemalt kõrgema riskitasemega finantseerimisvõimalused 

näinud seni ühtegi majanduslikult raskemat perioodi, mistõttu keegi päris täpselt ei oska 

prognoosida, kuidas võiks mõjuda halvimate stsenaariumite korral turu muutused nii 

investoritele kui kinnisvaravaldkonna finantsstabiilsusele. Antud finantseerimisviis on 

uudne ja võib osutuda, et sellega liitunud investorid ei oma veel täna piisavalt kogemust 

arendusprojektidega seotud riskide hindamisel, mida peegeldab ka asjaolu, et siiani on 

rahastatud projektid Eestis väga kiiresti täis märgitud (AS Merko Ehitus 2015). Olenemata, 

et tihedamalt asustatud ning kõrgeima tarbimisvõimsusega piirkondades on võimalik ka 

teenindades kõrgemaid intresse ning seeläbist riski endiselt tulu teenida, on enam 

ääremaastunud aladel pärast majanduskriisi järgset perioodi uute võimalike elurajoonide 

planeerimine ning arendamine finantseerimisvõimaluste puudumise tõttu pigem taha-

plaanile jäänud. 

Kinnisvaraturu mõistes aktiivseimas piirkonnas, Harju maakonnas, on ainuüksi erakapitalil 

põhinevate kapitalikulutuste taustal tekkinud olukord, kus täielikult väljaarendatud 

infrastruktuuriga elurajoonides on hakanud krundid otsa lõppema. Selle tulemusena on 

hakatud otsima alternatiivseid finantseerimisviise (nt Veskimöldre arendus läbi 

ühisrahastuse), mis on aga kaasa toonud hoonestamata maade tarbijate jaoks liialt kõrged 

pakkumishinnad. Harjumaal potentsiaalsete üksikelamukrundi ostjate hinnalävi jääb 

enamasti kuni 40 000 euro piirile, kuid täielikult väljaarendatud elurajoonides, kus on 

olemas nii lasteaed, sõiduteed kui kõiksugused tänapäevaseks eluks vajalikud 

kommunikatsiooniühendused, on selliste hoonestamata kruntide pakkumishindadeks 

ligikaudu 70 000 eurot. Vastava hinnataseme juures aga ostjaid napib, mistõttu on 

ainukeseks võimaluseks tarbijatele suunatava lõpphinna allapoole toomiseks vaja 

arenduseks sobilik maa odavamalt kätte saada. Alandamaks pakkumishindu, on uute 

elurajoonide planeerimine kui ka tegelik väljakujunemine hakanud aktiivsemaks muutuma 

Tallinna linnast kaugenedes, kus maa on arendajatele odavam ning arenduskohustuste 

täitmise järgselt on võimalik ostjatele veel nö taskukohase hinna juures maad pakkuda. 

Juba väljakujunenud infrastruktuuriga elurajoonides ületab näiteks Tallinna lähistel 

asuvates piirkondades nõudlus pidevalt pakkumist. Sobilike pakkumiste vähesusest 
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tulenevalt on elamuarenduse raames sarnaselt korteriturgudelegi välja kujunenud erasektori 

jaoks finantseerimisvõimalus, mis lähtub võlaõiguslike müügilepingute sõlmimisest. 

Arendaja müüb hoonestamata krundi ostjale, kellega seejärel tehakse võlaõiguslik 

müügileping, mis hõlmab endas sätteid, mis kohustavad arendajat ehitama krundile ka 

üksikelamu. Üksikelamu ehitamiseks saadav kapital tuleb läbi uue krundi omaniku ning 

temapoolse sissemaksu mõnest kommertspangast, seeläbi saab arendaja elamuehituse läbi 

viia ilma omakapitali üleüldse kaasamata ning kogu projektiga teenitud kasumiks osutub 

esialgse krundi võõrandamiselt saadud tulu koos elamuehituse tulemusena saadud tulust. 

Lisaks, sellise käitumise läbi on arendajatel lisaks lisakapitali kaudsele kaasamisele 

võimalik tagada omale kindel tulu ning krundi ostjal on omakorda võimalik sõlmitava 

ehitustellimuse lepingu raames saada allahindlust. Paraku, ainuüksi hoonestamata maade 

n-ö paberil müümine võlaõiguslike müügilepingute ehk ka teisiti tuntud kui eellepingute 

raames ei ole enne detailplaneeringu reaalset elluviimist ning piirkondliku infrastruktuuri 

väljaehitamist põhimõtteliselt võimalik. 

Erinevad erasektorile suunatud alternatiivsed finantseerimisviisid kannavad endaga alati 

kaasas tavapärasest kõrgemat riski, sest teenindatavate laenude intressimäärad on oluliselt 

kõrgemad (ühisrahastuse näitel enamasti al. 10%). Kõrgema laenuteenidamise kulu taustal 

on aga arendaja jaoks võetud riskidest lähtuvalt kogu projekti kasumlikkus riskidega 

proportsioonis, mistõttu selliste projektide puhul on lõpptoodanguna müüki tulevad 

krundid tavapärasest kallimad. Teisisõnu, suuremate riskidega kaasneb hinnatõus, mis 

soodustab tarbijate poolt eelistatud piirkondades kinnisvarade edasist kiiret hinnakasvu. 

Hoonestamata elamumaa arendustegevus on võrreldes teiste elukondliku kinnisvara 

arenduse liikidega (nt korter-, üksik-, kaksik-, paariselamud) oma olemusest tulenevalt 

(madal likviidsus, ei ole võimalik teenida passiivset tulu, alternatiivne kasutusvõimalus 

tavaliselt puudub, ei sobi laenuvõimenduse tagatiseks) üks kõrgeima kasumimarginaaliga 

kinnisvara tegevusalasid. 

Erainvestorite jaoks on ennekõike oluline omakapitali tootlus ja alternatiivsete 

investeerimisvõimaluste tootlikkus. Hoonestamata maade arendamisel on puudulike 

alternatiivsete finantseerimisvõimaluste taustal võimalik enamasti kasutada ainult 

omakapitali, mistõttu investorite ootused kogu loodud varade turuväärtuse kasvul on 

ainuüksi hoidmisperioodil vähemalt 30% aastas. Alternatiivsed finantseerimisviisid era- ja 

avaliku sektori vahelise koostöö tulemusena võimaldaksid teoorias alla tuua nii pakkumisel 
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olevate kruntide hinnatasemed kui langetada mõningaid arendustegevuse läbiviimisega 

seotud riske, mida seni on majanduskriisi järgsel perioodil kommertspankade ning Eesti 

Panga hoiak elukondliku kinnisvara arendustegevuse suunal siinkohal vaadeldud tegurite 

taustal hoopiski suurendanud. Erasektorile suunatud laenuvõimenduse võimalused 

hoonestamata maa arendamisel on jäänud takistuste taha, mistõttu on nõudluse 

rahuldamiseks asutud pakkuma riskantsemaid finantseerimisviise, mis mõjutavad otseselt 

nii projektidesse investeerijaid kui tarbijaid. Tegemist on rahvusvahelisel tasandil esineva 

probleemiga, mille juures pangandussektoris aset leidnud struktuursete probleemide taustal 

on OECD hinnangul laenuvõimendusega seotud arendustegevuse riskid märkimisväärselt 

kasvanud just Euroopas (Attakora-Amaniampong 2006; OECD 2013). Riskid on sealjuures 

kasvanud peamiselt kõrge intressikuluga kuid vähemlevinud finantsvahendite kaasamise 

viiside tõttu (vt joonis 1), mis tuleneb võlausaldajate kõrgemast oodatavast tootlusest. 

Alternatiivsete finantseerimisvõimaluste ning kulutuste vähendamise võimaluste loomiseks 

oleks tarvilik asuda tegema koostööd erinevate sektorite vahel, kaasamaks sealjuures 

vajalikku lisakapitali läbi seni Eestis varju jäänud finantsinstrumentide või otseste 

laenukohustuste suurendamise läbi. 

 

Joonis 1. Ettevõtete kapitalistruktuur ning selle osade hinna ja riski vaheline suhe. Allikas: 

(Lüiste 2015, autori kohandus) 

Arenduskohustuste finantseerimisel on arendajatele suurimaks kuluks teedeehitus. Teised 

olulised infrastruktuuriga seotud taristu elemendid nagu tehnosüsteemid on enamasti 

võimalik piirkondlike teenust pakkuvate ettevõtete ning arendaja ja omakorda 

omavalitsuse vaheliste kokkulepetena rahastada erakapitali väliselt. Näiteks, vee- ja 

kanalisatsiooni ning elektrivõrguga liitumisel tasuvad krundi omanikud liitumistasu, mis 

katab teenust pakkuva ettevõtte kulutused sinna elurajooni vastavate kommunikatsioonide 

rajamise kulud. Pikemas perspektiivis teenivad vee- ja kanalisatsiooni ning elektrivõrgu 
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ettevõtted stabiilse rahavoo tulemusena oma kulutused trasside rajamiseks tagasi, kuid 

teedeehituse puhul ei ole võimalik tekitada stabiilset rahavoogu, sest Eestis ei ole 

elurajoonides levinud ei ühekordne ega perioodiliselt tasutav teemaks. Teedeehitus on 

elurajooni arendamisel ühekordne kulutus, mille järel enamasti antakse teed kohaliku 

omavalitsuse kasutusse, kes seejärel võtab piirkondlike elanike ees omale kohustuse neid 

teid hooldada ning parandada. Teedeehitus on seeläbi lisaks maa hinnale üks ainukesi 

kulutusi, mis hiljem sisaldub lõpptarbijale suunatud toote ehk maa müümise hinnas, 

mistõttu arenduskohustuste alternatiivsete finantseerimisviiside väljatöötamisel tuleks 

kaaluda ennekõike teedeehitusega seotud kulutuste kas otsest või kaudset ning osalist või 

täielikku kandmist. 

Erinevalt välisriikidest ei ole Eestis sarnaselt avalikule sektorile võlakirjade emiteerimine 

levinud ka erasektoris. Majanduskriisi järgsel perioodil on Balti riikides hakanud 

laialdasemat aktiivsust koguma erinevad kinnisvaraga seotud fondid, mille poolt 

emiteeritud võlakirju on kõigil isikutel olnud enamasti võimalik avalikult märkida. 

Võlakirjade emiteerimine on hakanud sagenema ka näiteks finantssektoris tegutsevate 

ettevõtete osas, seda eriti laiamahuliste väikelaene väljastavate ettevõtete osas kui ka 

näiteks Eesti ühe enda kommertspanga LHV puhul enne börsile tulekut. Intressitasemed on 

sealjuures olnud võrdlemisi erinevad, juba tuntud ettevõtete puhul jäävad intressid 

enamasti 5-10% vahele kuid vähemtuntud ning riskantsemate investeeringute puhul võib 

intressitase olla üle 10% aastas. Siiski, võlakirjade väljastamine on kinnisvarasektoris 

Eestis seni valdavalt piirdunud kommertskinnisvaraga seotud varadega ehk peamiselt on 

kaasatud kapitaliga rahastatud uute rahavoogu toovate kaubandus- ja teenindus- ning 

kontoripindade soetamiseks. Fondide laenuvõtmisele ei ole üldjuhul seadusega piiri 

pandud, finantsvõimenduse maksimummäär tuleb siiski sätestada fondi tingimustes või 

põhikirjas, enamasti jääb kinnisvarafondide finantsvõimendus 50% juurde (Eesti Pank 

2015). 

Eesti kinnisvarafondidesse investeerijateks on ligi kolmandikus osas pensionifondid, teise 

kolmandiku moodustavad ettevõtted ja majapidamised ning ülejäänud osa mitteresidendid 

(eraisikud, ettevõtted, muud fondid, pangad) (Eesti Pank 2015). Investoritele makstakse iga 

teatud perioodi, enamasti korra aastas või kvartaalselt, tagant intressimakseid ning põhiosa 

tagastatakse võlakirja tagasimüümisel teatud perioodi möödudes või kaubeldakse 

finantsinstrumentidega järelturul börsil. Euroopa Keskpanga hinnangul on Eesti investeeri-



35 

 

misfondid siiski kiirelt kasvamas, sh ka kinnisvarafondid, mida peetakse üheks neljast 

suurimast euroala finantsstabiilsust ohustavaks riskiallikaks. Eesti finantsturule ilmusid 

spetsiaalselt kinnisvarasse investeerivad fondid enne majanduskriisi ja selle ajal, valdavalt 

2008.-2009. aastal. Esimesed fondid panustasid Kesk- ja Ida-Euroopa riikide 

kinnisvaraturu kiirele arengule - kui kinnisvarahinnad majanduskriisi ajal aga järsult 

kukkusid, hakkas tekkima ka Eesti kinnisvaraturule suunatud fonde, 2016. aasta juuli lõpus 

tegutses Eesti turul seitse kinnisvarafondi (Eesti Pank 2015). Suurematsorti kinnisvara 

otseseks arendamiseks ei ole Tallinna börsi kaudu seni aga teadaolevalt kapitali kaasatud, 

seda ei avaliku- ega erasektori puhul. 

Erinevate rahastamisviiside osas on ajapikku välja kujunenud üksikud põhilised 

finantseerimisvõimalused, kuid finantsmajanduslike regulatsioonide ja ettevõtete ning 

tarbijate vajaduste muutuste taustal on pidevalt turule lisandumas uuenduslikke 

rahastamisskeeme. Võttes kokku erasektoriga seotud kinnisvaraprojektide finantseerimis-

võimalused võõrkapitaliga, saab tänasel hetkel põhilised võimalused välja tuua järgnevalt: 

1) pangalaen; 

2) võlakirjaemissioon; 

3) aktsiaemissioon (sh fondi või REIT’i ehk real estate investment trust’i loomine); 

4) eellepingud (notariaalne võlaõiguslik müügileping); 

5) ühisrahastus ehk crowdfunding (sh mezzanine); 

6) alternatiivsed finantsasutused (nt hoiu- ja laenuühistud, erakapitalil põhinevad 

väiksemad laenuandjad); 

7) riiklikult reguleeritud institutsioonid
4
 (Song 2011). 

Tegemist on teineteisest erinevate põhiliseimate finantseerimisviisidega, mis on kasutusel 

nii Eestis kui suures osas laiemalt mujal maailmas. Tuleb aga arvestada, et suur osa 

kinnisvarasektoris tegutsevatest ettevõtetest ei ole piisavalt laiapõhjalise tegevusega, 

mistõttu nii võlakirjade kui aktsiate emiteerimine ei ole suure osa kinnisvaraprojektide 

puhul võimalik ning alles jäävad ainuüksi väiksemamahulised laenukapitali kaasamise 

võimalused. Iga teatud ajaperioodi ning sealjuures finantsmajanduslike muutunud 

regulatsioonide taustal võib seetõttu näha uute ja süsteemselt toimivate finantseerimis-

võimaluste loomist, viimaseks edukaimaks lahenduseks võib pidada ühisrahastust. Esineb 

                                                 
4
 Eestis on kas otseselt või kaudselt infrastruktuuri arendamise finantseerimisega seotud riiklikult 

reguleeritud institutsioonideks SA KredEx, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Ettevõtluse Arendamise 

Sihtasutus.  
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veel lisaks mitmeid pangalaenule alternatiivseid finantseerimisviise, mis ei ole ülaltoodute 

hulgas mainitud, kuid nad on sageli nö tuletatud, moodustades omavahelisi väljakujunenud 

hübriidseid lahendusi juba nimetatute seast. Eesti näitel ei ole aga pangandusväliste 

laenuandjate varade maht hetkel täpselt teada, kuid kaudsete hinnangute kohaselt on see 

võrdlemisi väike (Eesti Pank 2015). 

1.2. Kinnisvaraarendajate lähteseisukohad arendustegevuse läbiviimiseks 

Liberaalsetes majandustingimustes on kinnisvaraarendajatele tähtsaimaks kriteeriumiks 

sobivate arendusalade valimisel nii käesoleva objekti kui ka vaatlusaluse piirkonna maa 

hinnatase (Winarso 2000). Arendajate tegevuse sisuliseks eesmärgiks on leida ning 

lahendada viise, kuidas saaks võimalikult madala omahinna juures luua võimalikult vähe 

lisainvesteeringuid tehes uusi kinnisvaraarendusi ning neid sealjuures võimalikult kõrge 

hinnaga turule suunata. Kinnisvaraarendajad valivad arendusaluseid piirkondi välja 

ennekõike piirkondlikke arenguperspektiive jälgides, üritades leida selliseid asukohti, kus 

hajaasustusliku piirkonna tiheasustusalaks loomisel saaks kinnisvara väärtus hüppeliselt 

kasvada (Winarso 2000). 

Eluotstarbeliste kinnisvarade arendamisel on üheks levinuimaks arenduse liigiks 

hoonestamata elamumaa arendamine, mis on ühtlasi nii kõige tootlikum kui ka kõige 

riskantsem ärimudel kogu arendusvaldkonnas. Tulenevalt hoonestamata maa arendamise 

tootlikkusest ning vajadusest väheste lisainvesteeringute järele, esineb hoonestamata 

elamumaade puhul kinnisvaraturgudel enamasti märkimisväärne ülepakkumine (Winarso 

2000). Väheste lisainvesteeringute lõikes on tavaliselt siiski tegemist üsnagi rahaliselt 

kulukate rajatiste, trasside ning tehnosüsteemide, üldkasutatavate alade jmt välja-

arendamisega, kus arendustegevust rahastab lisaks erasektorile enamasti ka kas otsesel või 

kaudsel viisil ning rohkemal või vähemal määral kohalik omavalitsus või riik. 

Uute arendusalade valimisel keskenduvad arendajad põhiliselt vahetult linnade äärsete 

haldusüksuste piirialade arendamisele. Põhjendusi sellisel tegevusel on mitmeid, millest 

üheks on kindlasti asjaolu, et nõudlus hoonestamata või siis hoonestatud elamumaade 

järele on üldjuhul linnaäärsetes piirkondades suurem kui asulasiseselt. Teiseks, asulates on 

planeeringute algatamine ning kehtestamine hoonestamata maade arendamise osas 

keerukam kui näiteks valdades (Phare 2003 CBC ... 2006). Seetõttu on eelistatud asulate 

äärsed valdade piirialad, kus juriidilised nüansid arenduste läbiviimiseks on nii rahaliselt 
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kui ka ajaliselt vähem kulukad. Eesti näitel võib taolist iseärasust märgata eriti Tartu linna 

puhul, kus näiteks nii Ülenurme kui ka Tartu valla linnaga vahetud piirialad on suures osas 

hoonestatud, kuid Tartu linna enda piirialad ei ole kuigi suures osas ei hoonestatud ega ka 

uuselamurajoonide kujundamiseks detailplaneeringutele allutatud.  

Kinnisvaraarendajatel on tihtipeale tihedad suhted poliitiliselt oluliste isikutega, kellega 

aktiivselt suheldes on pikemas perspektiivis tõenäoliselt võimalik suunata maakasutusega 

ning piirkonna arenguga seotud aspekte (Winarso 2000). Planeeringute kehtestamine ning 

lubatud tegevuste elluviimine sõltub suures osas just kohalikes omavalitsustes töötavatest 

isikutest ning nende võimalikest suhetest kinnisvaraarendajatega. Arendajad on mitmetel 

juhtudel ka neile meelepäraste poliitiliste erakondade finantseerijad, üritades teha nii 

ametlike kui ka arenguriikide puhul tihti mitteametlike viisidega kõike, et nende soovitud 

maakasutusega või arendustegevusega seotud asjaolud saaksid nende jaoks positiivselt 

muudetud (Winarso 2000; Brankov, Tanjević 2013). 

Eelnimetatud põhjuste tõttu on nii era- kui avaliku sektori vahelise koostöö üheks 

laiapõhjalisemaks probleemiks just kinnisvaraarenduse sisuline põhimõte. Erasektorit 

esindavate arendajate eesmärgiks on ennekõike teenida tulu kuid munitsipaalüksuse või 

riigi eesmärgiks on ennekõike tagada piirkondlik areng ning suunata seeläbi majanduslike 

ja ühiskondlike väärtuste kasvamist. Teineteise suhtes paiknev vastuolu muudab keerukaks 

ka erasektori tegevuse toetamise läbi erinevate finantsstiimulite, sest olukorras, kus avalik 

sektor suunab piirkondliku arengu tagamiseks erasektorisse raha ja erasektor sellest 

tulenevalt teenib rahalist tulu, ei ole tegemist just kõige liberaalsemate ettevõtlus-

tingimustega. Olenemata sellisest mitmekülgsest probleemist on siiski nii tulu teenimiseks 

kui piirkondliku arengu tagamiseks mõlemal sektoril üksteist vaja, mistõttu on tarvilik 

keskenduda ennekõike kinnisvara arendustegevuse lõpptulemusena valmivatele 

positiivsetele asjaoludele. 

Arendusprojektide läbiviimisel on arendajate äriplaanides lisaks potentsiaalse kasumi 

väljatoomisele arvestatud ühtlasi kõikvõimalike riskidega. Hoonestamata elamumaade 

planeerimisel on suurimateks riskideks ennekõike vara enda olemus ja vara likviidsus. 

Hoonestamata kruntide müügiperioodid on Eestis tiheasustusaladel enamasti kuni 12 kuud, 

kuid hajaasustuslikes piirkondades ei ole sageli võimalik elamumaale ostjat leida isegi 

mitme aastase pideva müügitöö taustal. Möödunud majanduskriisi aegsel perioodil 

kehtestati Eestis väga palju uute elurajoonidega seotud planeeringuid, millede raames 
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moodustatud kruntidest on tänapäevani valdav osa võõrandamata, sest ostjaid lihtsalt ei 

ole. Piirkondades ei ole tehtud investeeringuid ega kulutusi infrastruktuuri arendamisse, 

mistõttu hoonestamata kruntide likviidsus on äärmiselt madal ning enne elurajoonide 

füüsilise infrastruktuuri väljaehitamist ei ole lõpptarbijatele selliseid krunte sisuliselt 

võimalik müüa. Arendajad, kes tollasel perioodil uute elurajoonide planeeringuid ellu 

viisid, on tänasel hetkel endiselt situatsioonis, kus hulk omakapitali on vähelikviidsete 

varade all ning nad toodavad ainuüksi kulu ning lootus varasid tulevikus realiseerida on 

võrdlemisi madal.  

Hoonestamata elamumaa krundid toovad arendajatele müügiperioodil ainult kulutusi, seda 

nii näiteks reklaami- ja maamaksukulude näol kui ka kapitalikulu näol, mis seisneb 

olukorras, kus juba investeeritud kapitali saaks kasutada alternatiivsetel meetoditel, 

teenides seeläbi kõrgemat tulu (nt muu elukondliku kinnisvara arendustegevus, aktsia- või 

valuutaturud, muu ettevõtlus jne). Hoonestamata maad, mis on planeeritud elukondliku 

kinnisvara arenduseks, ei ole enamasti võimalik rendile anda, mistõttu vara müügiperioodi 

vältel ega ka likviidsusriski ilmnedes ei ole võimalik luua passiivse rahavoo näol stabiilset 

sissetulekut, mis kasvõi mingilgi määral vähendaks investeeritud kapitali kulu. Tihti on 

Eestis siiski märgata juba virtuaalselt planeeritud elurajoone (st detailplaneering on tehtud, 

kuid ehitustegevust pole alustatud), mis on endiselt varasema parima kasutuse alusel 

kasutusel haritava- või rohumaana. Sellistes olukordades on siiski vähetõenäoline, et 

planeeritud elurajooni ehitustegevus ka kunagi alguse saab, sest põllumajanduslikud 

tegevused on tavapäraselt likviidseimate elurajoonide lähiümbrusest juba ammu 

eemaldunud ning taandunud rohkem hajaasustuslikesse piirkondadesse, kus elukondliku 

kinnisvara arendustegevus ei ole enam aktuaalne. 

Ülalnimetatud hoonestamata elamumaa arendamisega seotud põhiliseimate riskide tõttu on 

kujunenud olukord, kus kinnisvaraarendajad on nõus uusi elurajoone planeerima ainuüksi 

juhtudel, kus kasumimarginaalid on võrreldes teiste arendusvaldkondadega oluliselt 

kõrgemad. Esiteks juba nimetatud likviidsusprobleemi tõttu, kuid majanduskriisi järgsel 

perioodil on põhiliseks määravaks faktoriks saanud just rahalised probleemid. Enne 2008. 

aastat oli võimalik kommertspankadest saadud laenurahaga finantseerida arendusprojekte, 

mis hõlmasid endas ainuüksi uute elurajoonide planeerimist. Majandus- ja finantskriisi 

järgselt kiirelt muudetud rahastamissätted on kinnisvaraarendajad pannud olukorda, kus 

hoonestamata maade arendamine on ainuüksi võimalik üksikute alternatiivsete 
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finantseerimisviiside läbi. Kõiksugused alternatiivsed finantseerimisviisid kannavad 

erasektoris endaga kaasas ennekõike turul tavapäraselt levinud riskist kõrgemat riski ning 

sellest tulenevalt kõrgemat intressikulu. 

Kõrgete intressikulude ja väheste finantseerimisvõimaluste taustal on hoonestamata maade 

arendajad koondunud ainuüksi piirkondadesse, kus riski ja tulususe suhe on nende 

tegevusmalliga vastavuses. Näiteks, juba korra käesolevas magistritöös nimetatud 

Veskimöldre elurajoonis, on tulevasteks potentsiaalseteks krundi soetajateks kõvasti üle 

Eesti keskmist palka teenivad leibkonnad. Arenduskulutuste kandmine omakapitalist ning 

vähesest laenukapitalist tulenevalt on arendajate omakapitali tootluse viinud liigselt 

madalale ning infrastruktuuri arendamiseks kuluvad summad on koos loonud olukorra, kus 

ainuüksi äärmiselt kõrgete sissetulekutega tarbijatele suunatud kinnisvarade loomine ongi 

ainuke hoonestamata maade arendamise võimalus. Seda seetõttu, et vastasel juhul ei ole 

arendajate riski ja tulususe suhe paigas ning arendustegevuse läbiviimisel ei ole 

finantsmajanduslikku põhjendust ning mõistlikum oleks suunduda teistesse elukondliku 

kinnisvara arendusvaldkondadesse, kus omakapitali tootlus on kõrgem. Seda seetõttu, sest 

näiteks korterelamute arendamisel on võrdlemisi lihtsam kaasata odavat laenukapitali 

projekti elluviimiseks ja lisaks on võimalik omakapitali suurendada eellepingutega 

müüdud korterite osamaksete arvelt. 

Kõrget sissetulekut omavatele tarbijatele suunatud arendustegevuse raames on 

hoonestamata kruntide arendamisest saanud pigem Eesti kinnisvaraturu niši valdkond, sest 

potentsiaalsete klientide arv on piirkonniti võrdlemisi marginaalne (vt joonis 2). Eesti 

kinnisvaraturu mõistes aktiivseimates piirkondades on maade hinnad kasvanud enamuse 

arendajate jaoks liialt kõrgeks, sest täiendavate infrastruktuurile minevate kulutuste tõttu ei 

suudeta pakkuda loodavaid krunte potentsiaalsetele ostjatele sobivate hindadega või jäävad 

sealjuures arendajate kasumid liialt väikesteks. Olukorra muudab raskemaks 

kommertspankade lähtumine kinnisvaraturu toimimise kaasaaitamisele, kus hoonestamata 

maade ostmist enam tänasel ajal keegi finantseerida ei taha. Muutunud tingimustest 

tulenevalt peavad krundi ostjad omama ise kogu vajalikku rahasummat, mida arendaja 

küsib, kuid tegemist on Eesti elanikkonna ostujõust ning sissetulekust rääkides äärmiselt 

suurte summadega. Nii üksik- kui kaksikelamutes elavad kodanikud ei peagi olema küll 

keskmist sissetulekut teenivad, kuid tänastes turutingimustes, kus Tallinna lähistel 

terviklikku infrastruktuuri omavates elurajoonides pakkumisel olevad krundid 
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moodustavad kogu elamuehitusega seotud kuludest ligemale poole, ei saa rääkida 

jätkusuutlikust maa turust. Siinkohal on ennekõike peetud silmas 2016. aasta põhjal 

väldanud kinnisvaraturu seisu, mille juures võis pidada võrdlemisi oluliseks 

suurematoaliste korterite ning elamute ja ridaelamute hinnatasemete erinevuse vähenemist, 

mille taustal kasvas oluliselt tarbijate huvi hoonestatud ja arendajate puhul just 

hoonestamata elamumaade vastu (Eliste 2017). 

 

Joonis 2. Eesti elanikkonna piirkondlik keskmine brutopalk eurodes 2015. aasta seisuga. 

Allikas: (estat.stat.ee, autori kohandus) 

Lähtuvalt riskidest ning arendajate poolt oodatud levinud tootluse arvudele, võib väita, et 

hoonestamata kruntide hoidmisel ootavad arendajad vähemalt 30%-list kogukapitali 

tootlust, sest vastasel juhul ei oma kapitali selliste varade all hoidmine ennast 

alternatiivsete investeerimisvõimaluste tõttu lihtsalt ära. Seetõttu on arendajate esialgselt 

planeeritavate elurajoonide osas tootlusarvud oluliselt kõrgemad, sest aktiivse ettevõtluse 

tulemusena loodud varade müügist saadud kasumid peavad olema oluliselt kõrgemad kui 

hiljem vara hoidmisperioodil kasvav turuväärtus. Olukord, kus hoonestamata maa väärtus 

peaks aastas kasvama vähemalt 30% võrra, on ainuüksi võimalik hoogsalt arenevates 

elurajoonides, millede asustustihedus kasvab võrdlemisi kiirelt ning tarbijatel on suur huvi 

antud piirkonda omale kinnisvara soetada. Nimetatud piirkondade loomiseks on aga 
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ennetavalt vaja piirkonda kaasata infrastrktuuri arendamisega seotud investeeringuid, sest 

vastasel juhul ei saa elanikkonna teatud piirkonda migreerumine olla aktuaalne. 

Hoonestamata maade müügistrateegia on võrreldes näiteks korteriturule sisenemisega 

oluliselt erinev, mistõttu hoonestamata maade hoidmisperioodil esinev tavapärasest 

kõrgem tootlus on ootuspärane. Uutesse elurajoonidesse on esialgselt üsna keeruline 

ostjaid meelitada, selleks peaks turul olema juba ennetavalt pakkumist tugevalt ületav 

nõudlus. Hoonestamata maade turul on enamasti varade vähesest likviidsusest ning 

ühetaolisusest tulenevalt võrdlemisi tihe konkurents, mille raames on potentsiaalset klienti 

võimalik meelitada ennekõike pakutavate hindade raames. Uutes elurajoonides müüdavate 

kruntide osas võib sageli täheldada asjaolu, kus esialgselt müüdavad krundid on 

potentsiaalsest pakkumishinnast mõnevõrra madalamad, kuid müügi edenedes ning 

müümata kruntide vähenedes hakkavad arendajad kinnistute hindu tõstma. Seda seetõttu, et 

tarbijad lähtuvad ostuotsuste tegemisel ennekõike emotsioonidest, mis tulevad kõige 

paremini esile just olukorras, kus nähakse uut esilekerkivat elurajooni, milles on terviklik 

infrastruktuur ning juba krundi ostnute ehitusjärgus elamud. Piirkondliku arengu tekkimise 

taustal tekib ostjatel aina suurem huvi piirkonda krunt soetada, mistõttu võib elurajoonide 

aina enam täiustumisel märgata sealsete kruntide osas kiirenevat hinna- kui ka turuväärtuse 

kasvu. 

1.3. Kohalike omavalitsuste lähteseisukohad piirkondliku arengu 

tagamisel läbi arendustegevuse 

Kohalike omavalitsuste toimimise aluseks võib pidada ennekõike piirkonna elanike 

olemasolu ja nende võimalust panustada maksuseadustest tulenevalt kohaliku omavalitsuse 

tulubaasi. Piirkondliku arengu tagamiseks vajalike investeeringute maht tulenebki 

sealjuures enamasti üsnagi võrdelisest suhtest sellega, kui palju on piirkonnas elanikke, 

millest lähtuvalt saab tuletada piirkonna teenindamiseks vajaliku infrastruktuuri 

investeeringute hulga. Piirkondades, kus elanike arv ühe pinnaühiku kohta on suurem, on 

avalikku kasutusse suunatud taristu elementide jaoks vajalike investeeringute maht alati 

suurem ning selle hooldamise ja haldamisega seotud kulutused on infrastruktuuri 

tihedamast ning laialdasemast kasutamisest samuti suuremad. Kohalikud omavalitsused on 

investeeringute tegemisel huvitatud ennekõike sellest, et avalikku kasutusse suunatud 

taristu elementide väljaehitamisel oleks võimalikult suur positiivne mõju omavalitsuse 

tulubaasi kasvatamisse. 
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Vaadates investeeringute tegemist pikemas perspektiivis, ei saa siiski enamasti tehtud 

investeeringuid otseselt tagasi teenida ainuüksi piirkondlike elanike tulubaasist (Ansar et 

al. 2016). Infrastruktuuriga seotud investeeringute tasuvusaeg on väga pikk, kuid selle aja 

vältel tuleb teha olulisi lisakulutusi juba tehtud investeeringute seisukorra säilitamiseks, 

seda eriti sõiduteede osas. Avalikku kasutusse suunatud taristu elementide arvelt on aga 

enamasti võimalik kasvatada piirkondlikku investeerimisaktiivsust omakorda nii 

infrastruktuuri arendamisse kui ettevõtlusesse, mis omakorda võimaldab omavalitsusel 

kasvatada tulubaasi ning tõsta piirkonna elanike heaolutaset. Lähtudes aga elukondliku 

kinnisvara arendamisega seotud investeeringutest, siis sellised kulutused ei too enamasti 

kaasa ettevõtluse olulist kasvu, erinevalt näiteks majanduslikult oluliste magistraalteede 

rajamisega võrrelduna. Teisisõnu, omavalitsustele on kasulik ainuüksi otseselt 

majandustegevust soodustavad investeeringud, mille juures elukondliku kinnisvara 

arendamisega seotud kulutused on vajalikud ainuüksi piirkondlike elanike heaolu 

tõstmiseks. Sellest tulenevalt ei ole omavalitsused enamasti kinnisvara arendamisega 

seotud projektide kaasrahastamisest huvitatud, sest avalikku kasutusse suunatud taristu 

elementide täiendavas mahus rajamine ei ole nende eelarvele pikemas perspektiivis kasulik 

vaid pigem kahjulik. 

Lisaks, Eesti näitel on linnadest väljaspool tihedaimalt asustatud piirkondades tavapäraseks 

kujunenud olukord, kus uute elurajoonide elanikud ei ole erinevatel põhjustel valla 

elanikud. Omavalitsusel on küll kohustus kinnisvara arendaja poolt läbiviidud projekti 

järgselt asuda piirkondlikke taristu elemente hooldama ja haldama, kuid osaliselt ei pruugi 

tegemist olla isegi selle sama valla elanikega, sest tulubaasi suurenemine saab toimuda 

ainuüksi olukorras, kus makse maksev juriidiline- või füüsiline isik on vastavasse 

omavalitsusse registreeritud või sisse kirjutatud. Ennekõike võib sellist olukorda täheldada 

Tallinna linna lähivaldades, kus Tallinna linna siseselt kehtestatud eraisikutele mõeldud 

lahendused on soodustanud linna elanike arvu nö fiktiivset suurendamist. Näiteks, Tallinna 

linnas kehtestatud linna elanikele mõeldud tasuta ühistranspordi meetme tagajärjel hakkas 

hüppeliselt kasvama piirkondlik elanike arv, mille osas siiski tõenäoliselt oli tegemist 

suurel hulgal juba Tallinnas tööl käivate inimestega kuid nende tegelikuks elukohaks ei 

pruukinud Tallinna linn siiski olla. Tallinna linn on välja toonud, et iga 1000 uue ennast 

sisse kirjutanud elaniku kohta saab linn aastas lisatulu ligemale 1 miljon eurot (Laiksoo 

2013), mida võib pidada kohalike omavalitsuste eelarvetes arvestatud summadest lähtuvalt 

vägagi arvestatavaks kogusummaks.  
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Sarnase, kuid mõnevõrra erineva hüve all võib tuua ka Eesti haridussüsteemist tulenevad 

meetmed - et Tallinna linnas kooli- või lasteaiakohta saada, peaks elukohaks olema 

registreeritud just vastav omavalitsus. Selliste võrdlemisi kaudsete, kuid äärmiselt oluliste, 

piirkondliku jätkusuutlikkuse tagamisega seotud sätete tõttu on mitmetel Tallinna 

lähedastel valdadel uute kerkivate elurajoonide tõttu üsnagi otsene kahju piirkonnas 

investeeringute tegemisel. Piirkondlike elanike kaasamiseks ka tegelikku tulubaasi oleks 

ainukeseks võimaluseks suurendada seniseid infrastruktuuri investeeringuid veelgi, 

loomaks omavalitsuse tasandil suuremate keskustega võrreldavad või koguni paremad 

võimalused oma valikute tegemiseks. Selline eelarveline käitumine on aga liialt riskantne 

ja sisuliselt saavutamatu, sest taoliste kulutuste tegemise taustal ei ole tõenäoliselt oodata 

investeeringute oodatud tasuvust. Hajaasustuslikumad piirkonnad jäävad endiselt piirkonna 

elanikele pakkuma ainuüksi väiksemat asustustihedust ja elukoha iseloomust tulenevalt 

rekreatsioonilisi väärtusi, mille juures aga ei ole väiksemal omavalitsusel võimalik 

konkureerida suuremate keskuste poolt pakutavate võimalustega, sest majanduslik 

aktiivsus on koondunud enamasti linnadesse. Tekkinud on olukord, kus inimesed küll 

soovivad hajaasustuslikemates piirkondades elada, kuid omavalitsused ei ole huvitatud 

piirkonnas täiendavate investeeringute tegemisest, sest neist saab ainuüksi piirkonda 

teenindav omavalitsusüksus, kes aga tehtud investeeringute eest erilist rahalise kapitali 

põhist tagastust ei saa. 

Harjumaa omavalitsused on korduvalt maininud (Tormiline kinnisvaraarendus tühjendab ... 

2007), et uute elurajoonide planeeringute realiseerimisel ootab neid ees sisuliselt ainuüksi 

suurte kulutuste kandmine ning elukondliku kinnisvara arendamine ei oma kohaliku 

omavalitsuse jätkusuutlikkuse kohapealt mingit mõtet. Omavalitsused on üle Eesti seetõttu 

ka valdavalt infrastruktuuriga seotud kulutuste tegemisest keeldunud, mis aga ei säästa 

neid sotsiaalsesse infrastruktuuri kaudsete kulutuste tegemisest hiljem. Probleemiks on 

sealjuures toodud ennekõike asjaolu, et lisanduvast tulumaksubaasist siirdub enamus osa 

sellest haridusasutuste ülalpidamisele ja rajamisele. Näiteks, iga lisanduva elamu kohta 

tuleb luua kindel arv lasteaia- ja koolikohti, kusjuures lasteaiakoha loomist peetakse pea 

poole kallimaks kui koolikoha loomist. Kuni 2008. aasta alguseni kestnud kinnisvaraturu 

plussfaasi vältel hoogustus arendustegevus Tallinna linna lähivaldades niivõrd kiiresti, et 

omavalitsused ei suutnud enam mõistliku kiirusega ei tehnilist ega sotsiaalset 

infrastruktuuri enam rajada. Selle tulemusena aga kasvasid juba väljaarendatud 

elurajoonides kuni 2008. aastani nii hoonestatud kui hoonestamata elamumaade hinnad 
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kiirelt edasi ning soodustus elanikkonna tegeliku elukoha ümberkirjutamine Tallinna linna, 

et tagada lastele nii lasteaia- kui koolikohad, mida vald ei suutnud liialt kiire elanikkonna 

kasvu tingimustes enam tagada. 

Osaliselt kerkiski kiire arendustegevuse tõttu esile kunagisest ehitusseadusest tuleneva 

sätte muutmine, mis käsitles omavalitsustel lasuvat kohustust arendada välja kehtestatud 

detailplaneeringujärgne elurajooniga seotud infrastruktuur koostöös arendajaga 

(Riigikontroll 2014). Majanduslike tingimuste muutuses jäi mitmetele omavalitsustele 

liigselt palju kohustusi, mille täitmisega ei saadud hakkama. Majanduslikult rasketel 

perioodidel suurendati kohalike omavalitsuste tulubaasi minevat tulumaksu määra, kus 

näiteks 2009. aastal said kohalikud omavalitsused füüsilise isiku tulumaksust täpselt 80% 

(Kui suure osa ... 2013). Tulubaasi suurendamise korral siiski omavalitsuste tegelik 

kulutuste tegemise võimekus vähenes, sest majanduslikult keeruka perioodi vältel kasvas 

kiirelt tööpuudus ning leibkondade sissetulekute vähenemine, mille taustal 

absoluutnumbrites omavalitsuste kassasse jõudvad summad olid oluliselt väiksemad kui 

varasematel aastatel. Erinevalt kunagise kinnisvarabuumi perioodist on uue majandustsükli 

arengu käigus mitmed Tallinna lähiümbruses paiknevad omavalitsused uute elurajoonide 

detailplaneeringute kehtestamisel tunduvalt positiivsemalt meelestatud (Juuru valla 

arengukava 2008), sest omavalitsused näevad perspektiivis ainuüksi vananevat ja 

vähenevat rahvastikku. 

Lisaks tuleb arvestada, et praktikas laekub omavalitsustele ligikaudu 80-100% kogu 

üksikisiku tulumaksust, sest omavalitsustele laekuv tulumaksuosa arvestatakse brutotulult 

ilma maksuvabastusteta, millega seotud kulud jäävad hiljem riigi kanda. Sellest tulenevalt 

võib Eesti omavalitsuste tulubaasi hinnata halvaks, sest sellise protsentuaalse osakaalu 

juures ei aitaks probleemide lahendamisel ka enam maksuosa suurendamine. 

Omavalitsuste rahalised vahendid sõltuvad otseselt riiklikest poliitilistest otsustest, iga-

aastaselt eraldatakse vaid teatud osa riiklikest maksudest, kusjuures summa suurus võib 

igal aastal muutuda ning seega on omavalitsustel keeruline pikemaid plaane ja arenguid 

kavandada (Luur 2013). Tulenevalt omavalitsuste erinevast jätkusuutlikkuse tasemest on 

Eestis tegemist laialdase omavalitsuste tulude ebaühtlusega, mida ei ole võimalik 

lahendada ainuüksi maksupoliitiliselt. Teenuste ja investeeringute tegemise tagamiseks 

peab sekkuma riik, finantseerides teenuste ühetaolist pakkumist kas sihtotstarbelise või 

sihtotstarbeta eraldistega. Riigikontroll on oma kontrollaruandes juhtinud tähelepanu, et 
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just teehoiukulud on omavalitsuste väljaminekute hulgas ühed suuremad, mille juures aga 

kohalike teede hoiu rahastamisvajadust ei ole Eestis üleüldse kindlaks tehtud. 

(Siseministeerium 2012) 

Tagamaks piirkondliku arenguga seotud jätkusuutlikkuse taset, on majanduskriisi järgsel 

perioodil aina enam hakanud esile kerkima kohalike omavalitsuste ühendamise temaatika. 

Omavalitsuste arvu Eestis on nende ebamäärasest juhtimisest tulenevalt peetud ülemäära 

paljuks juba möödunud kümnendi algusajal (Ulst 2005 : 336). Haldusreformi läbiviimine 

sai suurema hoo sisse 2016. aasta teises pooles, mille tulemusena 2017. aastal on oodata 

mitmete väiksemate omavalitsuste ühinemist. Ühinenud omavalitsuste puhul on oodata 

eelarveliste kulutuste vähenemist ennekõike administratiivkulude arvelt, mille juures juba 

ainuüksi erinevate omavalitsuse palgal olevate töötajate maht väheneb märkimisväärselt. 

Kokkuhoitud rahalise kapitali arvelt on võimalik panustada intensiivsemalt piirkondliku 

arengu tagamisse, seda eriti omavalitsuste keskustes. 

Vastuargumente omavalitsuste liitmistel on olnud mitmeid, milledest üheks enamlevinuks 

on kujunenud väide, et tekkivate suuremate omavalitsuste äärealad jäävad varasemast 

rohkemgi hajaasustuslikumaks ning investeeringute koondumine keskusesse hoogustub 

veelgi rohkem kui varem. Siinkohal ei ole peetud mõistlikuks keskenduda erinevate 

seisukohtade argumenteerimisele, kuid kinnisvara arendamise ja seeläbi piirkondliku 

arengu tagamise seisukohalt on ennekõike oluline keskuste ja nende vahetute äärealade 

jätkusuutlikkus, mistõttu omavalitsuste ühinemise tulemusena peaks elukondliku 

kinnisvaraga seotud investeeringute maht paranema või püsima vähemalt samal tasemel 

kui varasemalt. Eesti omavalitsuste osas läbiviidud liitumisanalüüsides nähti positiivsete 

arengutena võimaliku ühinemise korral just piirkondlikku terviklikku arengut, 

kaasfinantseerimisvõimekuse paranemist, paranevat võimalust võtta laene ja tõhusamat ja 

läbimõeldumat eelarvestamist (Siseministeerium 2012). Riigi eelarvestrateegia alusel on 

planeeritud aastatel 2018-2021 tõsta olulisel määral omavalitsuste tulubaasi ning suunata 

omavalitsustele mitmeid erinevaid riiklikke toetusi, mille tulemusena peaks kasvama nende 

võimekus osutada avalikke teenuseid. 

Omavalitsuste negatiivne seisukoht kinnisvaraarendusega seotud küsimustes on pea alati 

tuletatud eelarvega seotud olude tõttu. Vähene investeerimisvõimekus on omavalitsuste 

poolt esile toodud ennekõike suurte investeerimisvajaduste tõttu, mille halvenemist toetab 

väike elanike arv ja sellest tulenevalt väike tulubaas. Lisaks on Eesti valdades tihti vähe 
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innovaatilisi ettevõtteid ning aset on pea kõikjal leidnud vähene kodanikualgatus. Seoses 

lisanduvate kinnisvaraarenduse kuludega on välja toodud probleem, mille juures 

kohustuste lisandudes ei kaasne omavalitsustele kohustuste täitmiseks aga vajalikku 

rahastamist. Vajalike kulutuste katteks on liialt palju lootma jäädud Euroopa Liidu 

struktuurfondide rahale, mida suure tõenäosusega ootab lähitulevikus aga olulises mahus 

vähenemine. Olukorras, kus potentsiaalsete infrastruktuuriga seotud kulutuste katteks ei 

ole omavalitsustel lihtsalt vahendeid, ei saa aga omavalitsuste jätkusuutlikkus olla tagatud. 

(Juuru valla arengukava 2008; Lõhmus et al. 2013) 

Kohalikud omavalitsused oleksid teoorias nõus arenduskohustusi lähtuvalt kehtivast 

planeerimisseadusest täitma ainult juhul, kui infrastruktuuriga seotud investeeringutel 

oleks reaalne finantsmajanduslik tasuvuspunkt, mille järgselt lisanduvate elanike kaudu 

saadav tulubaasi suurendamine hakkaks vallale tooma lisatulu. Kõiksugused 

infrastruktuurilised investeeringud on aga väga pika tasuvusajaga, millest tulenevalt 

näiteks elurajoonide puhul oleks tasuvusaeg kiirendatud ainuüksi juhul, kui elanikkonna 

asustustihedus oleks äärmiselt suur. Näiteks korterelamute ehitamise puhul tuleks nii teede 

kui trasside alla minevate kulutuste all teha isegi väiksemas mahus kulutusi kui 

üksikelamutest koosneva elurajooni planeerimisel, kuid selline hoonestatus ega 

elanikkonna tihedus ei iseloomusta paraku Eesti enamuse valdade haldusalasid. 

Infrastruktuuri omavalitsuse poolt rajamise tasuvusest saab Eestis rääkida ainuüksi 

Tallinna lähivaldade äärealade näitel, kus elanike arv on piisavalt suur, et tehtud 

investeeringud tasuksid omavalitsustele lisanduva tulubaasi arvelt pikemas perspektiivis 

ära. Lisanduvate elanike taustal koonduvad piirkonda ka suuremamahulised erasektorist 

tuletatavad investeeringud, mille abil hakkab omavalitsusüksus edaspidist lisandväärtust 

saama ka piirkondlike ettevõtete kujunemisest (Harju maakonna arengustrateegia ... 2014). 

Erinevalt pealinna äärsetest aladest on Eesti omavalitsuste puhul siiski pikas vaates eeldada 

nõrgenevat ja vähenevat maksubaasi, sest elanikkond on kiire vananemise trendiga, 

mistõttu maksutulu hakkab lähitulevikus aina kiiremini vähenema (Siseministeerium 

2012). Tõstmaks omavalitsuste investeerimisaktiivsust ja selle võimsust, oleks tarvis luua 

munitsipaalüksustele või erasektorile koostöös avalik-õigusliku sektoriga alternatiivsed 

finantseerimisviisid, mis võimaldaksid kapitalikulusid vähendada või taandada need 

pikema perioodi peale. 
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1.4. Era- ja avalik-õigusliku sektori vaheline koostöö infrastruktuuri 

arendamisel 

1.4.1. Sektoritevaheline koostöö: PPP ehk public private participation 

Kinnisvaraarendusega käib pea alati kaasas infrastruktuuri ehk taristu arendamine, mille 

täiendamiseks või loomiseks on paraku tarvis olulises mahus rahalisi vahendeid. Nii riikide 

valitsustel kui ka kohalikel omavalitsustel ei ole üldjuhul aga piisavalt taolisi vahendeid 

kinnisvaraarendusele panustamiseks kusagilt võtta, mistõttu on piirkondliku arengu 

tagamiseks tarvilik luua erasektori ning munitsipaalasutuse vaheline koostöö. Sellist 

osapoolte vahelist koostööd (public-private partnerships) on kasutatud üle maailma 

peamiselt arenenud riikides infrastruktuuri arendamisel (nt Inglismaa, Holland, Rootsi jt), 

kuid sektoritevahelise koostöö variante on hakatud laiemalt kasutusele võtma ka Hiinas, 

Indias ning Lõuna-Ameerikas (Alfen et al. 2009). 

Sektoritevahelise koostöö vajadus tänapäevases ühiskonnas on ennekõike vajalik väheste 

finantsmajanduslike võimaluste tõttu. Kohalikel omavalitsustel ning riigil on kindel 

eelarveline struktuur, millest väljuda ning selleväliseid kulutusi teha ei ole enamasti kuigi 

suures mahus võimalik. Olukorras, kus kohalikud omavalitsused peaksid kõiki 

arenduskohustusi iseseisvalt ilma erasektori või muul moel lisandunud tootmistegurite 

arendustegevusse lülitamiseta täitma, peaks avalik sektor lisandunud kulud katma nii 

otseste kui ka kaudsete maksude tõenäolise tõstmise läbi. Lähtuvalt rangest 

eelarvepoliitikast, ei ole tavaliselt aga võimalik arenduskohustuste näol tekkinud 

lisaväljaminekutega arvestada, mistõttu nende täitmiseks on mitmetes riikides levinud 

avaliku sektori laenukoormuse tõstmine (võlausaldajateks nt European Investment Bank, 

European Bank of Reconstruction and Development) (Tsamboulas et al. 2013). (Alfen et 

al. 2009) 

Euroopa riikides on valitsused ennekõike huvitatud era- ja avaliku sektori vahelisest 

koostööst oma kohustuste vähendamise tõttu. Nimelt, PPP skeemide kasutamise läbi 

saavad valitsused võimaluse kaasata erasektorilt lisakapitali, mille tulemusena peab 

projektide rahastamisel kasutama vähem maksumaksjatelt kogutud raha (vt joonis 3). 

Euroopa Liidus kehtivad Maastrichti kriteeriumid ei lase valitsustel oma võlakoormust 

liigselt kõrgele tõsta, erasektoriga koostöös tehtud projektide raames kuuluvad kõik 

kohustused aga erasektorile, mistõttu sellised infrastruktuuri projektid ei lähe valitsuse 
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eelarvesse kirja. Erasektor on koostööst sealjuures ennekõike huvitatud subsiidiumide 

kasutamisest ning võimalustest viia erasektoris välja töötatud uuenduslik tehnoloogia ning 

innovatsioon laiemasse kasutusse ning avalikkuse ette. Siiski, PPP projekte on Euroopa 

Liidus valdavalt arendatud ainult Kreekas, Itaalias, Portugalis, Inglismaal ning osaliselt 

Hispaanias ja Iirimaal. Kõikide Euroopa Liidu riikide peale moodustab iga-aastane PPP 

investeeringute maht vähem kui 1% Liidu SKPst, kusjuures ainuüksi avaliku sektori 

osalusega seotud projektid moodustavad rohkem kui 3% SKPst. (EIB 2010; Subacchi et al. 

2014) 

 

Joonis 3. Public-private participation tüüpi arendusprojektide tavapärane ülesehitus. 

Allikas: (Clayson 2011, autori tõlge ja kohandus) 

Erinevalt kinnisvarasektori võimalikust rahastamisest ei ole Euroopas siiski vastava 

valdkonna tegevuste otsene rahastamine kuigi laialt levinud. Põhiliselt luuakse läbi PPP 

mudelite tehnilise infrastruktuuri rahastamist (transport), mis moodustab kogukuludest PPP 

skeemide osas üle poole. Tervishoiuga seotud kulutused on iga-aastaselt kasvamas, muud 

sotsiaalse infrastruktuuriga seotud objektid nagu näiteks koolid ja haiglad on projektide 

arvukuselt samuti pidevalt kasvamas, kuid nende läbiviimise rahaline maht on võrreldes 

transpordiefektiivsuse arendamiseks suunatud infrastruktuuriga võrdlemisi marginaalne. 

Kõige enam raha on Euroopa Liidus kulunud PPP projektidele Inglismaale ja Itaaliasse. 

Itaalias on koguni välja kujunenud üks kindel riigi lõunapiirkonnas painev asum, kus on 

läbi viidud kõige enam PPP projekte - selline rahalise kapitali nö jagamine annab selgelt 

märku, et Euroopas on võrdlemisi suureks probleemiks kapitali ebaühtlane jagamine ning 

Projekti 

läbiviimiseks 

loodud äriühing 

Omakapital 

(erasektor) 

Avalikku kasutusse 

suunatud taristu elementide 

valdaja 

Ehitaja 

(hanke korras) 

Laenaja 

(eelisvõlg) 

 

Avalik sektor 



49 

 

sellest tulenev ebaühtlane piirkondliku arengu kujunemine. Eesti lähiriikidest on kõige 

enam PPP skeemidega raha kaasanud Leedu, kuid sedagi kõigest mõne miljoni euro 

ulatuses. (Subacchi et al. 2014) 

Euroopa Liidu siseselt jagatavate sruktuurfondi rahadega, milledega põhiliselt erinevaid 

PPP projekte on seni rahastatud, nähakse piirkondliku arengu tagamisel probleemina 

ennekõike asjaolu, et rahastamiseni jõuavad ainult üksikud projektid. Seda seetõttu, et 

igasugune areng ei ole tulevikku vaadatuna vajalik ning seetõttu keskendutakse ennekõike 

projektidele, millede läbiviimisega kaasneb avaliku sektoriga seotud madal poliitiline risk 

ning ühtlasi majanduslikust aspektist vaadatuna asjakohane kulude ja tulu vaheline suhe. 

Ennekõike nähakse võimalusi viia läbi projekte, millede eluiga on pikk ning millede 

läbiviimine hakkab tooma rahavoogu (nt tasulised teed, tunnelid, kanalid, sadamad, vee- ja 

kanalisatsioonitorustikud jne) ja millede rajamisele ei peaks kulutumata ülearuselt palju 

rahalist kapitali (Subacchi et al. 2014). Olukorras, kus aga ainult osaliselt valitud projektid 

leiavad rahastamist, jäävad tihti siiski head kuid rahalise kapitali puuduste tõttu väljajäetud 

projektid rahastamata - tarvis oleks leida uuenduslikke finantseerimisviise, mille 

tulemusena ei jääks enam võimalik majanduslik ning piirkondlik areng ainuüksi rahalise 

kapitali taha seisma. 

Rahvusvahelistel finantsturgudel on PPP projektidesse investeerimisest huvitatus laialt 

varieeruv, mille tulemusena on kujunenud olukord, kus osades riikides on PPP skeemide 

kasutamine vägagi laialt levinud ning teistes peaaegu et üldsegi mitte. Euroopa Liidu 

siseselt on kokkuvõttes huvi olnud senimaani võrdlemisi tagasihoidlik ning pärast 2008. 

aasta majanduskriisiga seotud sündmusi on infrastruktuuri investeeringutega seotud 

instrumentidesse investeerimise aktiivsus oluliselt vähenenud (EPEC 2010). Mitmed 

Euroopa Liidu riigid on võtnud lähenemise, et PPPga seotud finantsskeeme lihtsalt ei 

kasutata, sest nii majanduse kui piirkondliku arengu tagamiseks lihtsalt ei nähta mitmetel 

juhtudel niivõrd kiirelt, lihtsalt ning suuremahuliste projektide rahastamiseks põhjust 

lisaraha kaasamiseks. Enne 2008. aastat olid mitmed institutsionaalsed investorid, eesotsas 

pensionifondidega, huvitatud infrastruktuuriprojektidesse investeerimisest, kuid alates 

2008. aastast ei ole näiteks Euroopa suurima PPPst huvitatud riigi (Inglismaa) näitel enam 

PPP projektideks väljastatud mitte ühtegi võlakirja (EPEC 2010). Nii Norras, Hollandis, 

Saksamaal, Prantsusmaal kui Hispaanias on viimastel aastatel PPPga seotud projektide 

käivitamise osas huvi kasvanud, kuid puuduvad sobilikel tingimustel institutsionaalsed 
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investorid, mistõttu mitmed infrastruktuuri rahastamisega seotud projektide raames on 

liigutud võlakirjade emiteerimisest hoopis laenuraha kaasamisele. Enamjaolt on 

võlakirjade tootlus olnud seotud erinevate indeksitega (nt THI), mistõttu pärast 

majanduskriisi on madala inflatsiooniga seotud tingimustes institutsionaalsete investorite 

huvi sellistesse võlakirjadesse investeerimise puhul kadunud, sest nii kindlustus- kui 

pensionifondidel on madala inflatsiooniga ja samaaegselt väga madala või koguni 

negatiivsete intressidega keskkonnas pea võimatu oma portfellis olevatelt investeeringutelt 

kasumit teenida.  

Erasektori ning valitsuse poolne koostöö seisneb asjaolus, et erasektorit esindavad 

investorid või kinnisvaraarendajad rahastavad omapoolsetest vahenditest kas osaliselt või 

terviklikult arendusprojekti avalikku kasutusse suunatud taristu elementide või 

igapäevaseks eluks vajalike kommunikatsioonide ning trasside osas. Arenendud riikides on 

kahe sektori vahelise koostöö puhul keskendutud pigem ühiskonna sotsiaalolude 

parandamisele näiteks haridusega, tervisega ning jäätmekäitlusega seotud teenuste osas või 

avalike hoonete ja rajatiste püstitamisega (Alfen et al. 2009). Arengumaades on 

keskendutud pigem igapäevaseks eluks vajaliku infrastruktuuri väljaarendamisele, suunates 

sealjuures arendustegevuse eesmärgid võimalikult palju majandusliku heaolu ning 

majanduskasvu kiiremale tõstmisele. Riikides, kus finantsmajanduslik olukord ei ole 

arenenud riikidega võrreldav, on pigem kasutusel PPI ehk private participation in 

infrastructure, kus erasektor (ennekõike välismaise päritoluga ettevõtted) panustab näiteks 

soodsamate majanduslike regulatsioonide kaalutlustel või monopoli tekitamise võimalusel 

(nt elekter, vesi- ja kanalisatsioon jne) kohaliku infrastruktuuri arengusse (Alfen et al. 

2009; Harris 2003; OECD 2007). 

Sarnaselt Eestile on uute elamupiirkondade osas avalikku kasutusse suunatud taristu 

elementide ning muude eluks vajalike tehnosüsteemide rajamise kohustus avalikul sektoril 

nii Makedoonias, Poolas kui ka näiteks Rootsis. Lisaks eelnimetatud riikidele on sarnane 

kohustuste täitmisele allutamise süsteem levinud pea kõikjal Euroopas, välja arvatud 

näiteks Inglismaal, kus arendustegevusega kaasnevate kohustuste täitmise eest peab hoolt 

kandma ainult arendaja iseseisvalt. Olenemata, et erinevates riikides kehtestatud seadustest 

lähtuvalt on Eestis kehtiv õigusregulatsioon sarnane, on reaaluses aga arendustegevuse 

läbiviimisega seotud tingimused siiski oma loomult erinevad. Tulenevalt erinevate 

arenduskohustuste täitmisega seotud variantide olemasolust, on üldlevinult kaks 
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lähenemist. Kohalikud omavalitsused kas võtavad otseselt osa kohustuste täitmisest ning 

piirkonna arengu suunamisest või tehakse seda ainult kaudselt läbi planeeringute 

kehtestamisega ning ehitamisega seotud lubade väljastamisega ja maksustamisega. (Dixon-

Gough et al. 2015) 

Riikides, kus arenduskohustusi peavad täitma munitsipaalasutused, kasutatakse kohustuste 

täitmiseks varasemalt maksutuluna laekunud raha ning teatud rajatiste ehitamise eest 

küsitakse maaomanikelt veel lisaks teenust osutavate ettevõtete poolt liitumistasu (nt vesi 

ja kanalisatsioon, elekter). Hilisema järjepideva rajatiste haldustegevusega tegelevad 

enamasti samad teenust osutavad ettevõtted (elekter, vesi ja kanalisatsioon, side) või on 

omavalitsused teinud hangete läbi erasektoris tegutsevate ettevõtetega haldus- ning 

hoolduslepinguid (nt teede puhul) (Hoppe et al. 2013). Taoliste hangete läbiviimisel on 

põhiliseks probleemiks majanduslikud asjaolud - avalikku kasutusse suunatud taristu 

elementide osas teenuseid osutavate ettevõtete puhul esinevad üldjuhul ainult monopolid 

või oligopolid (nt vesi ja kanalisatsioon, keskküte, elekter jmt) (Leviäkangas et al. 2015). 

Lisaks avalikku kasutusse suunatud rajatistele suunatud kulutustele on üldjuhul kõikides 

riikides lähtutud sättest, et kõik maaomanikud peavad enda kinnistutel muud arendus-

tegevusega seotud kulud finantseerima omapoolsetest vahenditest. (Dixon-Gough et al. 

2015) 

1.4.2. Laiemalt levinud arenduskohustuste alternatiivsed finantseerimisviisid avaliku- 

ja erasektori koostöös 

Eesti näitel ei saa otseselt alternatiivseid finantseerimisviise välja tuua, sealjuures aga saab 

välja tuua levinud kohalike omavalitsuste poolseid käitumisviise kinnisvaraarenduse 

elavdamiseks ja toetamiseks. Näiteks, Eestis on suuremate keskuste välistes omavalitsustes 

levinud ennekõike kas hoonestamata maale iseendale ehitatavatele või müügiks 

arendajatele hoonestusõiguse pakkumine. Ennekõike on nimetatud meetod planeeritud 

esimese variandi jaoks, kuid tulenevalt asjaolust, et hoonestusõigused võõrandatakse tihti 

enampakkumiste raames, siis satub hoonestusõiguse omanikeks tihti ka kasumi teenimise 

ootuses olevaid arendajaid. Hoonestusõiguste pakkumine on ennekõike aktuaalne 

omavalitsuse algatatud ja koostatud detailplaneeringuga elurajoonides, kus läbi 

hoonestusõiguste pakkumise loodetakse saavutada piirkondlik areng ning ühtlasi toetada 

elamuehitust plaanivate perede finantsmajanduslikku võimekust läbi odavama maa 

pakkumise. Tavapäraselt levinud meetmete alusel on hoonestusõiguse raames selle 
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omanikul kohustus koostada elamuehituseks vajalik projekt, ehitada elamu ja taotleda 

kasutusluba maksimaalselt 5 aasta jooksul. Juhul, kui ületatakse ette nähtud tähtaega, 

määratakse trahv või põhjendatud juhtudel pikendatakse ettenähtud tähtaega. 

Maareformi järgselt kuulub Eestis nii riigile kui kohalikele omavalitsustele veel endiselt 

väga palju maad, millest tulenevalt on kinnisvaraturu aktiivsuse tõstmisel avalikul sektoril 

võrdlemisi head võimalused. Hoonestusõiguste läbi maade müük on kujunenud üsna 

edukaks piirkondliku arengu suunamise ja tagamise viisiks, mille juures on omavalitsused 

veel lisaks viinud erasektori n-ö alusetu rikastumise võimalused madalaks ja survestades 

neid sealjuures ehitustöid kiiremas korras läbi viima. Negatiivseks pooleks on sealjuures 

aga asjaolu, et avalik sektor on asunud maaturu oluliseks osaliseks ja hakanud mõjutama 

nii pakkumist kui hinnatasemeid. Hoonestusõiguste ostutasud on enamasti kuni 2000 

euroses hinnaklassis, näitena võib siinkohal tuua nii Viljandi maakonnas Viiratsi vallas 

asuva Ristiku elurajooni (Otsus nr 12 2016) kui Lääne-Virumaal Haljala vallas Essu külas 

asuva Kurvakodu elurajooni (Otsus nr 165 2011). Hiljem üksikelamute valmides ning 

kasutusloa taotledes on võimalus maa omanikul välja osta, seda enamasti maa 

maksustamishinnast lähtuvalt või ka levinult 1 EUR/m
2
 kohase tasuga, millest tulenevalt 

lõpphinnaks kujunev soetusmaksumus ainuüksi hoonestamata maa näol on omanikule 

võrreldes vabal turul pakutavate sarnaste varadega võrdlemisi madal. 

Hoonestusõigustega opereerimise juures on tavapäraselt kõik tehingute läbiviimise ja 

vormistamisega seotud kulud hoonestusõiguse ostjate katta. Arenduskohustuste täitmisega 

seotud kulude osas on sealjuures tegevusmall erinevate omavalitsuste raames olnud erinev 

- esineb nii omavalitsusi, kes on osaliselt nõus esmavajalikud kommunikatsioonid rajama 

omavalitsuse eelarvesse jäävate kulutuste eest kui ka neid, kes ei ole munitsipaaltasandil 

kulutusi nõus tegema. Näiteks, Haljala vallas Essu külas asuva Kurvakodu elurajooni osas 

on omavalitsus nõus vee- ja kanalisatsiooniühenduse kruntide piirideni rajama valla rahade 

eest (Otsus nr 165 2011), kuid Viljandi maakonnas Viiratsi vallas asuva Ristiku elurajooni 

puhul mitte. Selget omavalitsuste poolset käitumismalli ei saa välja tuua, kuid kulutuste 

kandmine on tõenäoliselt sarnaselt planeerimisseadusest lähtuvalt arenduskohustuste 

täitmisel pelgalt arendajate ja omavalitsuse vahelise kokkuleppe küsimus. 

Olukordades, kus omavalitsus on kandnud kõik arenduskohustustega seotud kulud (sh teed, 

tehnosüsteemid), on hoonestusõiguste ostutasud määratud sageli keerukamate arvutuste 

alusel. Näiteks, Rakvere linnas asuva Lennuvälja tööstuspargi osas on hoonestusõiguste 
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väljaostuhinnaks krundi turuväärtus, mille juures 50-aastase hoonestusõiguse aastatasu 

tuleneb turuväärtuse taandamisest viiekümnele aastale. Viimasel juhul ei ole aga 

omavalitsus rajatud ehitiste valmimisel hoonestusõiguse lõpetamist nõudnud, omanikul on 

õigus maa krundi turuväärtusest lähtuvalt jääkväärtusega välja osta või jätkata 

hoonestusõiguse iga-aastase tasu maksmist kuni hoonestusõiguse perioodi lõpuni. 

Kirjeldatud võimaluse korral on maa omaniku jaoks kapitalikulud äärmiselt väikesed, mis 

loovad kogu tööstuspargi osas ettevõtluse arendamiseks head võimalused. Sealjuures aga 

sekkub jällegi omavalitsus tugevalt hoonestamata maade turule ning asub piisaval hulgal 

maa pakkumisel mõjutama olulisel määral nii pakkumise struktuuri kui piirkondlikke 

hinnatasemeid ja tarbijate eelistusi. (Lisa 1 korralduse ... 2015) 

Viljandi maakonnas Viiratsi vallas asuva Ristiku tänava elurajooni osas lahendati 

arenduskohustuste täitmine läbi maa omanike finantsvahendite, ilma munitsipaalüksuse 

poolse sekkumiseta. Maa omanikud moodustasud mittetulundusühingu, MTÜ Ristiku 

Koduarendus, mille raames viidi ehituslaenudele ja omakapitalile põhinevalt läbi kogu 

elurajooni infrastruktuuri arendamine. Hoonestusõiguse omanike sekka sattus nii endale 

ehitavaid kui müügiks arendavaid isikuid. Piirkondlik tarbijate huvi heas asukohas 

paiknevate hoonestamata maade raames oli Viljandi linna sisesest vähesest pakkumisest 

tulenevalt üsnagi kõrge, mistõttu kodanikualgatusena moodustatud mittetulundusühingu 

läbi nähti asjakohast võimalust elurajooni arendamiseks. Esialgselt oli vallavalitsusel 

eesmärgiks teenida hoonestusõiguste müügilt üle kümne korra rohkem, kuid vahepeal 

saabunud majanduslanguse tõttu jäi oodatud tulu suures osas saamata. Sealjuures aga 

vabanes omavalitsus erasektoriga tehtud kokkulepete läbi piirkonna väljaarendamisest, 

saades keskenduda teistele eelarveliselt tähtsatele probleemidele, kaotamata sealjuures 

linnasiseste hoonestamata kruntide vähesuse tõttu oma maksubaasi loovaid elanikke 

Viljandi linna lähivaldadele. Viljandi linna ja selle äärealade näitel on veel mitmeid 

potentsiaalseid elurajoone, kuhu oleks võimalik luua kümneid üksikelamu krunte, kuid 

omavalitsuste eelarve ei ole valmis vastu võtma lisakohustusi piirkondade vee- ja 

kanalisatsioonitrasside ja sõiduteede rajamiseks.  

Sarnaseid juhtumeid on välja toonud ka Riigikontroll, kus näiteks Riigikontrolli poolt 

omavalitsustes arenduskohustuste täitmisega seoses analüüsitud arenduste hulka kuulus ka 

Ülenurme valla elamuarendus, kus vald algatas riigi taotlusel reformimata maale 

detailplaneeringu elamukvartali rajamiseks. Sealjuures aga ei teadvustatud endale, et riigil 
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pole mingit kohustust võtta arendusaladel teede ja trasside rajamine enda kanda. Lähtudes 

maareformi seadusest, müüs riik elamukrundid enampakkumistel erasektorile, teede ja 

trasside rajamise kohustus jäi aga Ülenurme vallale. Vallal aga taristu rajamiseks raha ei 

olnud ning nii rajati need koostöös uuselanike poolt moodustatud mittetulundusühinguga. 

Elanike asutatud MTÜ rahastas muu hulgas vee ja kanalisatsiooni, tee, sadeveetorustiku, 

tänavavalgustuse, elektri-, gaasi- ja sidetrasside rajamist. Olukorras aga, kus hoonestamata 

maade arendamisega seotud tingimused on maa omanike jaoks muutunud viimaste aastate 

lõikes aina keerukamaks, on ehitustegevuse läbiviimiseks vajalike laenude kaasamine maa 

omanike jaoks väga kulukas ning keeruline. Finantsasutuste pidevalt karmistuvate 

regulatsioonide taustal soovitakse taoliste laenude väljastamisel hoonestamata maa kui ühe 

riskantseima vara finantseerimisel kõrgemat omafinantseeringut ning lisatagatisi, mille 

järel mittetulundusühing ja selle liikmed jäävad laenu tasumiseni seda teenindama. 

(Riigikontroll 2014) 

Hoonestusõiguste võõrandamise läbi on maa tegelikul omanikul ehk antud juhtudel 

munitsipaalsektoril võrdlemisi madalad riskid riskimaks neile kuuluva varaga, vältimaks 

erasektori alusetut rikastumist maa müümisest saadava potentsiaalse tulu läbi. Erinevalt 

väiksematest Eesti piirkondadest ja keskustest on aga Tallinna näitel võimalik välja tuua 

olukord, kus lisaks juba hajutatud riskidele soovis Tallinna linn ka aktiivselt osaleda 

hoonestusõiguse omanikuks saavas ettevõttes. 2010. aastal oli Tallinna linnal plaanis 

koostöös USA päritolu ettevõtjatega asuda rekonstrueerima Tallinna Linnahalli. 

Rekonstrueerimisega seotud laenuraha kaasamiseks oleks loodud eraldi ettevõte, mille 

osanikuks oli planeeritud ka Tallinna linn, mille järgselt oli planeeritud emiteerida 

võlakirju USA teatud börsile ja kaasata seeläbi vajalik kapital Eestis rekonstrueerimistööde 

läbiviimiseks. Projekti toetas Tallinna Linnavalitsuse teatel ka USA eravälisinvesteeringute 

korporatsioon OPIC, kes oleks emiteeritud võlakirjade omanikele garanteerinud laenu 

tagasimaksmise USAs. Fondiosakute emiteerimine oli planeeritud 250 miljoni dollari 

ulatuses, kusjuures laenu pikkuseks oleks olnud 20 kuni 25 aastat. Rekonstrueerimistööde 

läbiviimise ajaks oleks Tallinna linn ettevõtjatega moodustatud ühisettevõttele seadnud 

hoonestusõiguse, hajutades seeläbi omapoolse vara riski ja osaledes otseselt 

rekonstrueerimistööde läbiviimisel ja edasiselt Linnahalliga seotud tegevusest tulu 

teenimisel. Linnahalli rekonstrueerimistööd ülaltoodud finantsmudel järgi aga kunagi 

algust ei saanud, sest Eesti Vabariigi Valitsus ei olnud nõus Tallinna linna ja Ameerika 



55 

 

Ühendriikide päritolu ettevõtjatega võetavat ühislaenu garanteerima. (Tallinna linn otsib ... 

2015) 

Alternatiivseteks finantseerimisvõimalusteks on lisaks laenuraha kaasamisele ning 

erainvesteeringutele toetumisele veel teisigi mujal maailmas laialt kasutusel olevaid 

võimalusi, mida aga Eestis ei ole seni teadaolevalt rakendatud. Näiteks, üheks võrdlemisi 

laialt levinud seisukohaks Inglismaa, Hollandi ja Hispaania kohalikes omavalitsustes on 

arvamus, et maksumaksjate raha eest tehtud investeeringutelt kinnisvaradele loodud 

lisandväärtuselt peaksid nende omanikud maksma tulumaksu (levinud 20-25%) või 

hüvitama osa tehtud investeeringutest (levinud 30-40%) (public value capture) (Calabro, 

Spina 2014; Gielen 2011). Selline arendustegevuse tulemusena tekkiv kinnisvara 

maksustamine aga toetaks kohalike omavalitsuste finantseerimisvõimet ning 

jätkusuutlikkust piirkondliku arengu tagamisel nii käsiloleva projekti raames kui ka 

tulevikku vaadatuna. Lisaks tekitatud lisandväärtuselt tulumaksu või kulude tagastamisele 

on levinud veel situatsioone, kus omavalitsused näiteks küsivad arendajatelt 

arenduskohustuste täitmise eest munitsipaalomandisse teatud hulga vabat maad. Sellise 

tegevuse osas luuakse tulevikus avalikku kasutusse suunatud otstarbega kinnisvara või 

võõrandatakse vastutasuks saadud maa eelnevalt infrastruktuurile tehtud kulude katteks. 

Eesti puhul public value capture’i rakendamine võib osutuda keeruliseks, sest 

detailplaneeringute kehtestamise läbi maa omanikele tekkiva maksukohustuste näol saab 

uute planeeringute väljatöötamine olema elanikkonna tõenäolise vastasseisuga. Toodud 

finantseerimisskeemi oleks seega kõige tõenäolisem kasutada just arendajatele suunatuna, 

kuid ainuüksi turuväärtuse kasvult tulumaksu tasumise taustal saab tegemist olema 

erasektori olulise rikastumisega avalik-õiguslike kulutuste tegemise tõttu. Sellest tulenevalt 

oleks munitsipaaltasandi huvi taoliste projektide läbiviimisel üsna madal, mistõttu tuleks 

Eestis pigem kõne alla kohustus hüvitada osa tehtud kulutustest infrastruktuuri rajamisel. 

Siinkohal teise võimalusena toodud olukord, kus omavalitsustele on võimalik osa maad 

eraldada piirkondliku arengu tagamiseks, võiks ideaalis isegi Eestis toimida. Sealjuures 

oleks aga keeruline sõlmida munitsipaalüksuse ja erasektori vahelisi kokkuleppeid 

äritegevuse sujuvaks kulgemiseks. Viimast just seetõttu, et omavalitsusele näiteks poole 

elurajooni kruntide osa üleandmisega tekiks vaidlusmoment, kuidas sektorite vahelise 

koostöö tulemusena tagada varade edukas müügiprotsess ja -järjekord. 
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Kohalikud omavalitsused ei ole ettevõtted, ega ole orienteeritud kasumi teenimisele ega ole 

ühtlasi niivõrd suurte tegevusriskidega kui erasektor. Riskide all on siinkohal mõeldud 

ennekõike asjaolu, et osa maast omavalitsusele üle andes ei oleks munitsipaalüksus 

tõenäoliselt nõus üle võtma ka osa erasektoril lasuvaid finantskohustusi, mille tulemusena 

on omavalitsuse kui äriprojekti osalise ja erasektori kui äriprojekti eestvedaja vahelised 

riskid võrdlemisi erinevad. Olukorras, kus projekt ebaõnnestub kas majanduslikel põhjustel 

või omavalitsuse edasisest tegevusest tingitud põhjustel, kannatab finantsmajanduslikku 

kahju valdavalt ainult erasektor. Eesti näitel on tarvis jõuda finantseerimisviisideni, mis 

laseksid kinnisvaraturul toimida ennekõike erasektori eestvedamisel, kuid sealjuures 

avalik-õigusliku sektori poolse panusega kuid otsese sekkumiseta. 
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2. ALTERNATIIVSED FINANTSEERIMISVIISID 

ARENDUSKOHUSTUSTE TÄITMISEKS SÕMERU VALLAS 

ASUVA PAGUSOO UUSELAMURAJOONI NÄITEL 

2.1. Pagusoo uuselamurajoon kui uurimisobjekt ja selle valiku põhjendus 

Lähtuvalt käesoleva töö teoreetilises osas toodud probleemkohtadest arenduskohustuste 

täitmisel, on uurimistöö teine osa keskendunud kohustuste täitmiseks alternatiivsete 

finantseerimisviiside leidmisele. Näitlikustamaks väljatöötatud lahendusi, keskendutakse 

sealjuures finantsskeemide rakendamisel Sõmeru vallas Ussimäe külas asuvale Pagusoo 

elamupiirkonnale. Nimetatud elurajoonile on omased suur osa arenduskohustuste 

täitmisega seotud probleeme, mida käsitleti uurimistöö teoreetilises osas. Rakvere linna 

lähedusest tulenevalt on Sõmeru vald kõige tihedamini asustatud vald terves Lääne-Viru 

maakonnas, mille suurimateks vallasisesteks tõmbekeskusteks on Sõmeru ja Näpi alevik. 

Töös käsitletav Pagusoo elamupiirkond asub kogu planeeringualana Rakvere linna idapiiril 

Ussimäe külas (vt joonis 4). 

Tegemist on Rakvere linna mõistes atraktiivse elamuperspektiiviga piirkonnaga, sest 

Sõmeru valla paiknemine Rakvere linna territooriumi suhtes on loonud tendentsi, kus 

käesolev valla ala on Rakvere linna kesklinna piirkonnale väga lähedal (ligikaudu 750 m). 

Valla ja linna vahelise tiheasustusega ala tõttu moodustab Sõmeru vald Rakvere linnaga 

ühtses koostöös toimiva terviku. Ühtlasi on Rakvere linn juba suhteliselt täis ehitatud, 

mistõttu elamuarendus levib üle linna piiride naabervaldadesse - Sõmeru, Vinni ja Rakvere 

valda. Planeeringualuse elamupiirkonna mõistes on tegemist suhtelise kõrgusena 

ümbruskonnast (ennekõike Rakvere linnast) madalama piirkonnaga (kõrgus merepinnast 

73-76 meetrit, langusega põhja poole), mille negatiivseks eripäraks on liigniiskus. 

Vähendamaks liigniiskuse mõju perspektiivsele elurajoonile on planeeringualuse piirkonna 

äärealadele rajatud hulgaliselt kuivenduskraave (vt lisa 5). Kuivenduskraavidesse 

kogutakse lääne poolt (Rakvere linna poolt) kogutavad sademeveed ning edasiselt 

juhitakse need ida poole. Planeeritav ala koosneb kõlvikute lõikes põhiliselt ainult 

rohumaast, mida läbivad üksikud kõvakatteta teed ja mitmed kraavid. (Seletuskiri 2007) 
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Joonis 4. Sõmeru vallas Ussimäe külas asuv Pagusoo elamupiirkond. Allikas: 

(xgis.maaamet.ee, autori kohandus) 

Ussimäe küla planeeringuala eripära Eesti arendusmaastiku lõikes on üsnagi kompleksne - 

tegemist on piirkonnaga, mille osas kehtestatud detailplaneeringu alla jääb võrdlemisi suur 

hulk maad. Planeeritud kinnistute koguarvuks käesoleva piirkonna detailplaneeringu alusel 

oli 115 krunti, kus planeeringualal asus veel 18 juba hoonestatud kinnistut (kokku kogu 

planeeringualal 133 krunti). Lähtuvalt nii Rakvere linna kui ka koos nimetatud piirkonna 

aluse elanike arvu suurusest on sellise hoonestamata maa arendusprojekti puhul tegemist 

väga laialdase ettevõtmisega, sest projekti ulatus võrreldes ühegi teise Rakvere linna 

vahetus läheduses oleva elamumaa arendusega on nii pindalaliselt kui ka kinnistute 

koguarvult konkurentsitult liidripositsioonil. (Seletuskiri 2007) 

Kogu elamurajooni planeerimine sai alguse suures osas riigi omandis olevast maast, mille 

osas kohalik omavalitsus koostas detailplaneeringu. Planeeringuala koosnes nii riigi 

omandis olevast maast kui ka füüsilistele ning juriidilistele isikutele kuuluvatest 

kinnistutest, kuid viimaste osalus kogu planeeringualusel maal võrreldes riigiga oli 

võrdlemisi tühine. Planeering nägi ette valla üldiste arengusuundade määratlemise, 

maakasutuse ja ehitustingimuste seadmise ning täpsustamise, keskendudes sealjuures 

Ussimäe külas asuvale planeeringualusele maale. Detailplaneeringu kehtestamise otsus 

võeti vastu 8. mail 2007. a., Sõmeru Vallavolikogu otsusega nr 108 (Sõmeru Vallavolikogu 

otsus 108 2007). Koostatud detailplaneeringu seletuskiri nägi sealjuures ette sätte, et 
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planeeringu koostaja on teinud ettepaneku väljastada ehitusload alles pärast teede ja 

tehnovõrkude väljaehitamist, kusjuures arendajaks oli niisamuti planeeringu koostaja ehk 

omavalitsus ise. 

Planeeringu kehtestamise järgselt alustas Maa-amet väljamõõdetud kinnistute 

võõrandamist nii elektroonilistel kui lihtkirjalikel avalikel enampakkumistel. Suures osas 

jäid kinnistud uute omaniketa, sest 2008. aasta majanduskriisiga seotud sündmuste najal ei 

saanud planeeritud uuselamurajoon ning selle moodustavad kinnisvarad lähiajal kuigi 

likviidseteks muutuda. Kõiki kinnistuid ei oldud korraga enampakkumistele suunatud, 

mistõttu hakati järgnevate aastate jooksul korraldama nii kordus- kui ka uusi 

esmapakkumisi järgnevate enampakkumiste näol. Perioodil 2013-2015 said mitmed 

kinnistud uued omanikud ning üsna pea hakkas värskete maaomanike seas esile kerkima 

küsimus, et millal hakkab vald omale võetud arenduskohustusi täitma. 

Aastast 2007 kuni aastani 2015 ei oldud kogu elamupiirkonna ulatuses arenduskohustuste 

täitmisega seotud vajalikke töid kuigi olulises mahus läbi viidud. Seda seetõttu, et 

piirkonnas ei olnud eraomanikest maaomanikke ning investeeringute tegemine ainuüksi 

üksikute isikute vajaduste rahuldamiseks ei ole mõttekas. Vahepealsel perioodil teostatud 

suurim ettevõtmine tulenes Sõmeru veemajandusprojektist (Rakvere linna reovee-

kogumisala ...) - Ussimäe piirkonnas rekonstrueeriti 2011. aastal Rakvere reovee-

kogumisala maaparanduskraav Ussimäelt Näpi ojani, seda kogupikkuselt 2,2 km (vt lisa 5). 

Lisaks, aastal 2012 laiendati ja renoveeriti Pagusoo tänav, mis piirab detailplaneeringu 

joonist lääne-poolsest osast (vt joonis 4). Muude tööde teostamist alustati  2015. aastal (nt 

pinnase koorimine, trasside ja teede ehitusega alustamine). Sõmeru valla arengukava nägi 

vallal lasuvate arenduskohustuste täitmise ette aastateks 2016-2025 - „välja on ehitatud 

Ussimäe küla Pagusoo elamupiirkonna detailplaneeringus planeeritud vee- ja 

kanalisatsioonitorustikud, rajatised ning sadeveesüsteemid“ (Valla arengukava aastateks 

2012-2025 2012). 

Nii üleüldise majandusliku heaolu kasvades kui Eesti kinnisvaraturu taaskordse kasvufaasi 

kulgedes hakkas nii Rakveres kui selle vahetutel piirialadel taas aktiveeruma piirkondlik 

kinnisvaraturg. Pagusoo elurajooni uute üksikelamute püstitajaid oli 2016. aasta teiseks 

pooleks kujunenud rohkem kui varem ning 2017. aasta kevade seisuga on piirkonna 

arendusala I etapp kiirelt valmimas. Rajatud on vee- ja elektriühendus ning teostatud on 

esmajärgulised teede rajamisega seotud tööd (vt lisa 5). Vallavalitsus on oma 
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administratiivpiirkonnas tulevatel aastatel keskendunud ennekõike selle sama elurajooni 

terviklikule edasiarendamisele. Piirkonnas on tänaseks kasvanud elamuehituse 

ehitusaktiivsus, kiirelt on kasvanud pakkumisel olevate kruntide hinnad, mida toetab ka 

Rakveres linnas ja selle lähiümbruses kruntide ostjaskonna kasvanud huvi ennekõike 

Pagusoo uuselamurajooni osas. 

Eeltoodut kokkuvõttes on tegemist juhtumiga, kus kohalik omavalitsus on piirkondliku 

arengu tagamisest lähtuvalt sattunud detailplaneeringus kehtestatud tingimustest 

ebasoodsasse olukorda. Selgitamaks uurimistöös käsitletavate arenduskohustuste täitmist 

puudutavate probleemide tausta, on järgnevalt analüüsitud Sõmeru vallale seatud kohustusi 

puudutavaid asjaolusid. Pagusoo uuselamupiirkonna planeerimist, teede ja trasside rajamist 

ning nende ehitustööde finantseerimist puudutavate nüansside olemust on kirjeldatud 

alljärgnevate küsimuste taustal: 

1) Kuidas oli Pagusoo elamupiirkonna väljaarendamine nii detailplaneeringust kui ka 

selle seletuskirjast lähtuvalt planeeritud? 

2) Kaugele on arenduskohustuste täitmisega jõutud ning milliseid finantsvahendeid on 

selleks kasutatud? 

3) Kuidas oleks kogu elamupiirkonna planeeringu koostamise staadiumis saanuks 

teoreetiliselt vältida omavalitsuse ebasoodsasse olukorda sattumist (sh 

arenduskohustuste täielikku kandmist)? 

1) Kuidas oli Pagusoo elamupiirkonna väljaarendamine nii detailplaneeringust kui 

ka selle seletuskirjast lähtuvalt planeeritud? 

Ussimäe külas asuva Pagusoo elamupiirkonna osas kehtestatud detailplaneeringu 

koostamisel lähtuti 2006. aastal kehtestatud Sõmeru valla üldplaneeringust 

(detailplaneeringu lahendus ei muutnud üldplaneeringut) ning Sõmeru Vallavalitsuse 

korraldusest nr. 227 19. septembrist 2005. a. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli: 

 territooriumi kruntideks jaotamine; 

 planeeritavale hoonestusalale ehitusõiguse määramine; 

 tehnovõrkude paigutuse määramine; 

 haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine; 

 liiklusskeemi koostamine. (Seletuskiri 2007) 

Lisaks eelnimetatud eesmärkidele tegi detailplaneeringu koostaja ettepaneku muuta 

mõnede olemasolevate kinnistute maa sihtotstarbeid ning need kruntida. Ettepanekuga 
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seotud maa oli planeeringu koostamise ajal jätkuvalt riigi omandis olev maa, millest nähti 

ette välja mõõta 68 krunti. Kõikide planeeringualuste kruntide puhul, mis moodustati 

jätkuvalt riigi omandis olevast maast, lähtuti maareformi seadusest (§ 2), mille kohaselt 

maareformi eesmärgiks oli kujundada riiklikul maaomandil rajanevad suhted ümber 

peamiselt maa eraomandil põhinevateks suheteks ja luua eeldused maa efektiivsemaks 

kasutamiseks. (Seletuskiri 2007) 

Planeeringualuse maa-ala suurus oli vastavalt Sõmeru Vallavalitsuse korraldusele nr. 17, 

22. jaanuarist 2007. aastast 33 hektarit. Detailplaneeringu koostamise käigus aga selgus, et 

planeeringuala oli põhjendatud laiendada ida ja lääne pool kuni olemasolevate kinnistuteni, 

seetõttu oli planeeringuala pindala planeeringu kehtestamise hetkeks ligikaudu 37 hektarit 

(ida ja lääne pool asuvad kinnistamata maa-alad kuulusid riigile). Detailplaneeringuga 

nähti ette moodustada planeeringualale 115 krunti, koos juba hoonestatud kinnistutega 

hõlmas planeeringuala endas kokku 133 krunti. Planeeringulahenduse koostamisel ja 

elluviimisel arvestati Rakvere linna mõjudega planeeringualale (vt alapeatüki 2.1 algust) ja 

koostöö võimalusi Rakvere Linnavalitsuse ning Rakveres tegutsevate tehnovõrkude 

valdajatega. Planeeringu koostamisel arvestati ka Maa-ameti kui jätkuvalt riigi omandis 

oleva maa omaniku esindaja soovide ning ettepanekutega. (Seletuskiri 2007) 

Seletuskiri tõi välja planeeringu kehtestamist soodustava väite, et linnaehituslikust 

seisukohast on tegemist Rakvere eeslinnaga, kuhu planeeritakse peamiselt elamumaa 

sihtotstarbega krunte. Lisaks elamumaa sihtotstarbega kruntidele planeeriti Pagusoo 

elamupiirkonda krunte ka elamist toetavate tegevuste jaoks - näiteks, maa-ala lasteaia, 

krundid sportimise ja mänguväljakute jaoks. Planeeringu koostaja tegi sealjuures 

ettepaneku ehitada planeeringuala täis etapiviisiliselt, kuna tegemist on suure maa-alaga 

ning etapiviisilisel ehitamisel on parem jälgida arendajate tegevust elamuala 

väljaarendamisel. Samuti toodi välja, et etapiviisiliselt on kergem välja ehitada teid ning 

tehnovõrke. Esmajärjekorras planeeriti hakata rajama teid koos tehnovõrkude ning 

puiesteedega, rajada haljasalasid ning ehitada välja mänguväljakud. Detailplaneeringuga 

tehti ühtlasi ettepanek rajada avalikuks kasutamiseks olevad alad või objektid nagu 

kõnniteed, kergliiklusteed ja tervisespordirajad. (Seletuskiri 2007) 

Planeeringu koostaja tegi ettepaneku sätestada ehitusjärjekorrad, sealhulgas rajatiste ning 

tehnovõrkude väljaehitamise kohustused. Kõigepealt planeeriti ehitada välja teed ja 

tehnovõrgud ning alles seejärel väljastada ehitusload. Tee ja tänava maa sihtotstarbega 
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krundid olid planeeritud üle anda Sõmeru vallale, kus Sõmeru vald taotleb need projekti 

edukal läbiviimisel munitsipaalomandisse. Tehnovõrgud (kanalisatsiooni- ja veetrassid, 

sademevete kanalisatsioon, elektri- ja sidekaablid, tänavavalgustus) ning haljastus oli 

planeeritud rajada avalikus kasutuses olevale või munitsipaliseeritavale maa-alale arendaja 

poolt ning antakse koos tänavate ja tehnovõrkude jaoks moodustatud kruntidega tasuta üle 

Sõmeru Vallavalitsusele. (Seletuskiri 2007) 

Elektrivarustuse lahendusena nähti ette olemasoleva ja krundile nr. 117 (Ussimäe küla 

Pagusoo ... 2007) rajatava alajaama baasil. Kõrgepingekaabel planeeriti rajada Ussimäe 

alajaamast uue alajaamani krundil nr. 117 ning sealt edasi põhja poole rajatava Rakvere 

Põhja 110/10kV alajaama Rähni 10kV fiidri mastist nr. 9, et tekiks ringtoide. 

Planeeritavast alajaamast ja Ussimäe alajaamast planeeriti varustada kõik moodustatavad 

krundid madalpingekaablitega elektrivooluga, selleks tuuakse madalpingekaablid mööda 

tänavaid liitumispunktideni, milleks on liitumiskilp (võib olla üks mitme kinnistu kohta). 

Liitumiskilpide kõrvale nähti ette paigaldada jaotuskilbid (iga kinnistu jaoks eraldi 

jaotuskilp). (Seletuskiri 2007; Ussimäe küla Pagusoo ... 2007) 

Pagusoo tänaval asuvatele korterelamutele ehitati keskküttetorustik valmis 2006. aasta 

lõpus (juba hoonestatud detailplaneeringu alune ala). Planeeritavatele kruntidele tagatakse 

võimalus liituda küttetorustikuga. Vee- ja kanalisatsioonitorustikud rajatakse avalikus 

kasutuses olevale maale ühisveevärgitorustikena. Planeeringualusel maa-alal asus 

detailplaneeringu kehtestamise hetkel töötav reovee ülepumpla, mille seadmete haldamise 

kohustus nähti ette kohalikule vee-ettevõtjale, kellele antakse seadmed rendile. Gaasitrassi 

väljaehitajaks ja haldajaks Sõmeru vallas Ussimäe külas on AS Rakvere Soojus. Kõikidele 

kruntidele tagatakse võimalus liituda gaasitrassiga. Sidevarustus kavandati tagada kahe 

sidekapi ja uute kaablite paigaldamisega planeeringualale. (Seletuskiri 2007) 

2) Kaugele on arenduskohustuste täitmisega jõutud ning milliseid finantsvahendeid 

on selleks kasutatud? 

Vaatama sellele, et detailplaneering kehtestati aastal 2007, ei ole aastaks 2017 planeeringus 

sätestatud tingimused suures osas täide viidud. Seda ei saa siiski pidada negatiivseks 

asjaoluks - piirkondlik areng on võrdlemisi tagasihoidlik, arenduskohustusi ning 

planeeringuala täiendamist viiakse läbi vastavalt piirkondlikule vajadusele. Teostatud on 

juba võrdlemisi palju erinevaid I etapis planeeritud ehituslikke töid, arenduskohustuste 

täitmiseks vajalike investeeringute arv on viimasel ajal iga-aastaselt kasvanud. Suures osas 
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on arenduskohustuste täitmist raskendanud asjaolu, et ligi pool planeeringualusest maa-

alast oli planeeringu koostamise hetkel jätkuvalt riigi omandis olev maa. Riigimaa on 

tänapäevaks valdavalt Maa-ameti avalikel enampakkumistel võõrandatud nii juriidilistele- 

kui ka eraisikutele, kellest suur hulk tõenäoliselt ootavad, et omavalitsus viiks terviklikult 

ellu omale võetud kohustused. 

Kõik piirkonna arengut puudutavad arenduskohustused on kanda Sõmeru Vallavalitsusel, 

kes läbi Rakvere linnas ning Sõmeru vallas tegutsevate teenuseid osutavate ettevõtete 

üritavad ühise koostöö raames kogu elamupiirkonna välja arendada (nt AS Rakvere Vesi, 

AS Rakvere Soojus). Lähtudes Sõmeru Vallavalitsuse koostatud arengukavast (2012), on 

planeeringualuste kinnistute nii teedevõrguga kui ka muude infrastruktuuriliste 

elementidega varustamine planeeritud suures osas lähitulevikku. Arengukavas on eraldi 

välja toodud konkreetne eesmärk aastaks 2025: „välja on ehitatud Ussimäe küla Pagusoo 

elamupiirkonna detailplaneeringus planeeritud vee- ja kanalisatsioonitorustikud, rajatised 

ning sadeveesüsteemid“ (Ibid.). Arenduskohustuste finantseerimine on 2012. aastal 

kehtestatud arengukava raames olnud järgmine: 

 Pagusoo tänava laiendamine ja renoveerimine - KOV, riigieelarve (teostatud 

2012); 

 veetorustike ehitamine - KOV, AS Rakvere Vesi (2016-2025); 

 kanalisatsioonivõrgu ja sademeveesüsteemide laiendamine, reoveepumpla 

ehitamine - KOV, AS Rakvere Vesi (2016-2025); 

 Pagusoo tn välisvalgustuse renoveerimine - KOV, struktuurfondid (2016-2018). 

Konkreetselt Pagusoo elamupiirkonna detailplaneeringu raames käsitletakse arengukavas 

ainult veetorustike ehitamist ning kanalisatsioonivõrgu ja sademeveesüsteemide 

laiendamist ning reoveepumpla ehitamist. Arengukava ei kajasta, millal ning milliste 

finantsvahendite eest hakatakse planeeringuala raames ehitama ette nähtud teedevõrku, on 

ainult ette nähtud ning aastaks 2012 ka juba teostatud ühe olemasoleva peatänava 

laiendamine ning renoveerimine. Kuna nimetatud peatänava renoveerimise ning 

laiendamise jaoks kulunud finantsallikad kaasati kohaliku omavalitsuse ning riigi 

eelarvetest, siis tõenäoliselt jäävad samad finantsallikad teedevõrgu rajamiseks ka 

tulevikus. 2017. aasta kevade alguseks on Pagusoo elamupiirkonnas I etapi lõikes 

elurajooni siseste teede alusmulle suures osas juba rajatud (vt lisa 5). 
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Arvestades arendustegevuse läbiviimiseks vajalikku rahalise kapitali mahtu, on lisaks juba 

olemasolevatele finantseerimisviisidele vaja kaasata ka lisavahendeid. Vastavalt 

Keskkonnainvesteeringute Keskuse ÜF toetusprogrammi muudatusele ei olnud Sõmeru 

valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava finantsanalüüsi koostamisel 

võimalik Rakvere Vesi AS-l investeeringute tegemiseks toetust saada. Realistliku olukorra 

kavandamiseks oli plaanitud investeeringud ellu viia Rakvere Vesi AS omavahenditest (sh 

võetavate laenudega). Tagamaks ettevõtte rahaline võimekus, plaanitakse investeeringute 

elluviimisel laenude tagasimakse perioodiks võtta maksimaalselt 20 aastat. Finantsanalüüsi 

koostajate hinnangul on Rakvere Vesi AS kuludest tulude baasilt arvutatud rahavood 

finantsiliselt jätkusuutlikud, mis võimaldab edukalt laenuraha kaasata. Finantsvõimenduse 

teenindamist raskendab aga vee-ettevõtetel asjaolu, et elanike ehk tarbijate osas jääb 

prognoositav ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenusele tehtavate kulutuste osakaal 

leibkonnaliikme aasta keskmisest netosissetulekust alla 2%. Kokkuvõttes, 

investeeringuprogrammi elluviimine põhjustab vee- ja kanalisatsiooniteenuste tariifide 

tõusu võrreldes varasema olukorraga. (Sõmeru valla ühisveevärgi ... 2016) 

Kuigi detailplaneeringu seletuskirjas ette nähtud teostamist vajavatest töödest on tänaseks 

hetkeks küll juba suur osa läbi viidud, on siiski mõningaid detailplaneeringu seletuskirjas 

esialgselt sätestatud tingimusi vahepeal muudetud. Näiteks, seletuskiri väitis esialgselt, et 

enne teedevõrgu ja trasside ehitamist ei väljastata elamute ehitamiseks ehituslube, 

tänapäeval see enam siiski rakendust ei leia (vt lisa 5). Olukorras, kus kohalik omavalitsus 

ei ole suutnud arenduskohustusi piisavalt kiiresti täita, kuid maaomanikud sooviksid juba 

elamuid ehitada, on omavalitsusel mõistlik seletuskirjas sätestatud ettepanekust taganeda 

ning siiski ehitusload väljastada. 

3) Kuidas oleks kogu elamupiirkonna planeeringu koostamise staadiumis saanuks 

teoreetiliselt vältida omavalitsuse ebasoodsasse olukorda sattumist (sh 

arenduskohustuste täielikku kandmist)? 

Tulles siinkohal arenduskohustuste kandmise juurde, siis kohustuste täitmist takistavaks 

asjaoluks on ennekõike Eesti kohalike omavalitsuste finantsvahendite ning -allikate 

puudulikkus. Sõmeru vald on Eesti väiksemate piirkondade osas küll võrdlemisi heal järjel 

olev omavalitsus, kuid Vallavalitsus ei ole siiski piisavalt võimeline uutesse 

arendusaladesse rahalisi vahendeid vajalikeks investeeringuteks tegema, seda ennekõike 

kiirelt ja suures mahus. Teoorias oleks kohalik omavalitsus võinud kogu projekti 
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finantseerimisega seotud asjaolud põhjalikumalt läbi kaaluda juba detailplaneeringu 

koostamise staadiumis, kuid sellest ei olnud kogu seletuskirja vältel kuigi palju välja 

toodud (ainult AS Rakvere Vesi, AS Rakvere Soojus kui potentsiaalsed partnerid). 

Seletuskiri tõi välja tõenäolisi stsenaariume, kus teedevõrgu valmides taotleb Sõmeru 

Vallavalitsus teedealuse maa Eesti Vabariigilt munitsipaalomandisse ning jätkab teede 

hooldamist ning haldamist läbi hankelepingute, kuid jättes sealjuures mainimata, kes 

teedevõrgu rajamist üleüldse finantseerima hakkab. Arvestades, et Sõmeru vald on 

varasemalt sarnaseid planeeringuid juba koostanud (Sõmeru aleviku uuselamurajoon), on 

planeeritud kasutada valdavalt sarnaseid finantseerimisallikaid ja lähenemisi.  

Suures osas on Pagusoo elamupiirkonna tänapäevane olukord tingitud sellest, et Maa-amet 

asus planeeringu kehtestamise järgselt moodustatud krunte jooksvalt võõrandama. 

Olukorras, kus kogu jätkuvalt riigi omandis olev maa oleks antud Sõmeru vallale 

munitsipaalomandisse, oleks arenduskohustuste täitmisega seotud tegevusi saanud 

probleemide esile kerkides edasi lükata, ilma, et eraomanikest maaomanikud nõuaksid 

kohustuste täitmist ning ehituslubade väljastamist. Ühtlasi oleks Sõmeru valla omandis 

olnud kinnistute abil võimalik läbi viia Maa-ametile sarnaseid enampakkumisi, kuid raha 

oleks laekunud valla kassasse, mida oleks saanud edasi suunata detailplaneeringu 

elluviimiseks. Siinkohal aga kerkivad taas üles väited, mida puudutati käesoleva 

uurimistöö teoreetilises osas, kus ei kohalik omavalitsus ega Eesti Vabariik ei näe ei 

iseennast ega üksteist kinnisvara arendajatena ega arendustegevusest otsese rahalise kasu 

saajatena. 

2.2. Uurimisküsimused 

Eesti rahaliselt vähevõimekate omavalitsuste ja sellest tuleneva madala piirkondliku 

jätkusuutlikkusega on aina enam esile kerkinud asjaolu, et erinevate kinnisvara 

arenduskohustuste täitmiseks ei jagu omavalitsustel lihtsalt finantsvahendeid. Olukorras, 

kus ääremaastumine püsib endiselt aktuaalne ning Eesti elanikkond on jätkuvalt väheneva 

trendiga, kahaneb pidevalt omavalitsuste põhiline tulubaas just tööealiste elanike arvelt. 

Rahalise kapitali mured on kinnisvaravaldkonnaga seonduvalt omavalitsustel just 

puudulike finantsallikate taga, sest administratiivüksustel puuduvad alternatiivsed 

võimalused erinevate kinnisvara arenduskohustuste täitmiseks. Koostöövõimalused 

erasektoriga on küll nii planeerimisseadusest kui otseselt teooriast tulenevalt olnud 
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võimalikud, kuid vähese rahalise võimekuse tõttu ei ole ka era- ja munitsipaalsektori 

vahelised koostöövõimalused Eestis laiemalt levida saanud.   

Käesolev uurimistöö on keskendunud Eestis aset leidvate hoonestamata maade 

arendamisega seotud arenduskohustuste täitmisele, mille juures lähtutakse olukorrast, kus 

kohalik omavalitsus on sattunud ebasoodsasse olukorda ning ei suuda omal lasuvaid 

kohustusi täita. Uurimistöö eesmärgiks on leida võimalikke Eestis seni kasutamata 

alternatiivseid finantseerimisviise selliste arendusprojektide läbiviimiseks. Töös käsitletava 

näitena on probleemide ilmestamiseks ja nende tulevikus võimalikuks lahendamiseks 

toodud Eesti kinnisvaraarenduse maastikult Sõmeru vallas asuv Pagusoo uuselamurajoon. 

Lähtuvalt nimetatud piirkonnast kui uurimisalusest objektist on töö eesmärgi taustal 

võimalik analüüsida Sõmeru vallale seatud arenduskohustuste olemust Pagusoo elurajooni 

näitel ning selgitada, kuidas on kohalik omavalitsus arenduskohustuste täitmisel sattunud 

ebasoodsasse olukorda ja mil moel oleks tulevikus võimalik sarnastes olukordades tagada 

uuselamurajoonides teede ja trasside rajamine. 

Käsitletava objektiga seotud sisu avamiseks ning aktuaalsete probleemide väljatoomiseks 

on püstitatud järgnevad uurimisküsimused: 

1) Selgitada, kas kohalikud omavalitsused suudavad kehtivast planeerimisseadusest ja 

ehitusseadustikust lähtuvalt kanda kinnisvara arenduskohustusi? 

2) Kuidas on planeerimisseadusest lähtuvalt ette nähtud kahe sektori vaheline 

võimalik koostöö kinnisvara arendamisel, mis on varasemalt kehtinud ning 

käesoleval hetkel kehtivate seaduste lõikes kohustuste kandmise osas muutunud? 

3) Millised on kohalikel omavalitsustel ja kinnisvaraarendajatel senised kinnisvara 

arendustegevuse läbiviimise rahastamise võimalused? 

4) Kuidas oleks arenduskohustuste täitmisega seonduvat probleemi Eestis võimalik 

tulevikus lahendada, sh Sõmeru vallas asuva Pagusoo uuselamurajooni 

arendamine? 

2.3. Materjalid ja metoodika 

Uurimistöö on oma sisult kvalitatiivne, mille koostamisel on tuginetud nii teoreetilistele 

alusmaterjalidele kui ka kehtivatele seadustele, loomaks aktuaalse probleemi esile-

toomiseks ning selle võimalike lahenduste väljatöötamisel ühtse sidusa terviku. 

Uurimistöös on tulemusteni jõudmiseks seadustest valdavalt kasutatud planeerimisseadust 
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(PlanS), ehitusseadustikku (EhS) kui ka kehtetut ehitusseadust, kohaliku omavalitsuse 

korralduse seadust (KOKS) ja Eesti Vabariigi põhiseadust (PS). Uurimisküsimustele 

vastamisel on arenduskohustusi puudutavate järelduste tegemiseks omavahel võrreldud 

erinevatel ajaperioodidel kehtinud arenduskohustuste täitmist reguleerivaid seadusi. 

Täiendavalt on tuginetud ehitusseadusele, mis kehtis enne 2015. aasta 1. juulit - sellest on 

osaliselt lähtutud, sest käsitletav aktuaalne probleem on kujunenud suures osas juba 

varasemalt kehtinud õiguslike sätete alusel, kuid mis on seadusandluses edasi kandunud ja 

kehtivad osaliselt tänaseni. Töös saadud tulemusteni jõudmiseks on lisaks eelnimetatud 

seadustele tehtud olulisi järeldusi veel varasemast ajast sarnaste situatsioonidega seotud 

kohtulahenditega ja ühtlasi mitmete Riigikontrolli aruannetega. 

Töö eesmärgi täitmiseks on valdavalt kasutatud erinevat kirjanduspõhist materjali, mille 

osas on laialdane ülevaade toodud uurimistöö teoreetilises osas. Eesmärgina püstitati Eesti 

kohalikele omavalitsustele alternatiivsete finantseerimisviiside leidmine arenduskohustuste 

täitmisel, mille väljatoomisel on suures osas toetutud erinevates riikides juba kasutusel 

olevatele finantseerimisviisidele, mis leidsid laiapõhjalist kirjeldamist töö esimeses osas. 

Uurimistöö autor on töö tulemusteni jõudmisel omavahel kombineerinud nii kirjanduslikke 

allikaid, seadusandlust, juba mujal maailmas toimivaid finantseerimismudeleid kui ka 

aktuaalsel tasandil leiduvaid potentsiaalseid finantseerimisvõimalusi just Eesti 

ärikeskkonnast ja avaliku- ning erasektori vahelistest hoiakutest tulenevalt. Väljatöötatud 

võimaluste praktiliseks rakendamiseks on tulemustena käsitletud lisaks finantseerimis-

skeemide üldisele kirjeldamisele ka reaalseid näiteid uurimistöös Sõmeru vallas paikneva 

Pagusoo elurajooni kui uurimisobjekti näitel. 

2.4. Tulemused 

2.4.1. Arenduskohustuste täitmine kohalikes omavalitsustes 2015. aasta 1. juulini 

Kuni 2015. aasta juuni lõpuni kehtis üleüldise juriidilise regulatsioonina arenduskohustuste 

täitmisel ehitusseaduse paragrahv 13, mis käsitles konkreetsemalt teede ning tehnovõrkude 

ja -rajatiste ehitamist. Viimase paragrahvi all oli toodud järgnev kirje: 

„Detailplaneeringukohase avalikult kasutatava tee ja üldkasutatava haljastuse, 

välisvalgustuse ja vihmaveekanalisatsiooni väljaehitamise kuni ehitusloale märgitud 

maaüksuseni tagab kohalik omavalitsus, kui kohalik omavalitsus ja detailplaneeringu 

koostamise taotleja või ehitusloa taotleja ei ole kokku leppinud teisiti.“ 
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Tegemist oli võrdlemisi üldsõnalise ning lühida kirjeldusega, mis sealjuures võttis enda 

alla väga suure osa detailplaneeringutega kaasnevatest tegevustest ning nende 

läbiviimisega seotud kohustustest. (Ehitusseadus 2002, § 13) 

Nimetatud sättega seoses hakkasid Eestis kinnisvaraturu buumiaegse arengukäigu lõppedes 

esile kerkima esimesed probleemid. Majanduslike väljavaadete halvenedes ei olnud 

mitmete arendusprojektide puhul enam võimalik arendustegevust ning sellega kaasnevaid 

kohustuslikke tegevusi rahastada, mis omakorda hakkas esile tooma arenduskohustuste 

täitmisega seotud probleeme. Olenemata, et seadusesättes oli selgelt väljendatud, et 

arenduskohustused ehituslubadele märgitud maaüksusteni tagab kohalik omavalitsus, kui 

detailplaneeringu koostamise taotleja või ehitusloa taotleja ei ole kohaliku omavalitsusega 

kokku leppinud teisiti, ei olnud omavalitsused tagantjärele mõeldes sealjuures arvestanud 

võimalike esilekerkivate negatiivsete stsenaariumitega ning nende hajutamise 

võimalustega. 

Lähtudes Riigikontrolli poolt koostatud aruannetest, olid põhilisteks probleemideks Eesti 

kinnisvaraturu languse ning tarbijaskonnale kui ka finantsasutustele tekkinud mõju 

ulatuses just kohalikud omavalitsused. Omavalitsused olid juba detailplaneeringute 

kehtestamisel seadnud ennast ennetavalt ohtu - kinnisvaraarendajatega sõlmitud 

arenduskohustuste üleandmisega seotud kokkulepetes ei sisaldunud enamikel juhtudel ei 

tähtaegu ega tagatisi, mida rakendada juhul kui arendaja oma kohustusi seoses avalikku 

kasutusse suunatud taristu elementide väljaehitamisega ei täida. Arendusprojektide 

võõrandamisel (s.o omaniku vahetumine), arendaja pankrotistumise või täitemenetluse 

korral kandusid arenduskohustused aga üle kohalikele omavalitsustele, kes pidid tihtipeale 

juba lõpptarbijatele võõrandatud, kuid väljaarendamata kinnisvaraobjekte lõpuni 

arendama. (Riigikontroll 2014) 

Lisaks tagatiste puudumisele oli suur osa arendusi planeeritud aladele, kus üldplaneeringud 

puudusid või detailplaneeringuga kavandatavad lahendused ei olnud kooskõlas 

üldplaneeringuga. Üldplaneering on oluline valla või linna arengut suunav 

juhtimisinstrument, mille abil nii riik kui ka vallad ja linnad peaksid oma otsused 

maakasutuse ja ehituse kohta kujundama üldplaneeringuid arvestades. Vastavalt 

planeerimisseadusele pidid linnadel olema üldplaneeringud kehtestatud hiljemalt 

01.01.2006 ja valdadel hiljemalt 01.07.2007, kuid tegelikkuses ei olnud rohkem kui 1/3 

kohaliku omavalitsuse üksustest seda teinud (Riigikontroll 2008). Riigikontrolli hinnangul 
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oli seetõttu kogu planeeringuala ning seda teenindava taristu väljaehitamisega seonduv 

sisuliselt arendajate kujundada ning omavalitsustel olid läbi mõtlemata riskid, mis saab 

siis, kui arendajad oma lubadusi ei täida. (Riigikontroll 2014) 

Ehitusbuumi aastatel olid ennekõike valglinnastumisega seotud piirkondade omavalitsused 

nõrga planeerimise tõttu äärmiselt suure surve all, millega aga kaasnes tihti isevooluteed 

kulgev arendus- ning ehitustegevus. Tõsisemalt hakati mitmetes omavalitsustes 

ehitusjärelevalvega tegelema aga alles 2004. aastal - võeti tööle kvalifitseeritud spetsialiste 

ning hakati tegema ettekirjutusi ja menetlema ehitusväärtegusid. Kohalikku omavalitsusse 

oli aga raske leida pädevaid spetsialiste, sest ehitusettevõtetes ja planeerimisbüroodes olid 

palgad tunduvalt kõrgemad ning vastutus väiksem. Kinnisvara- ning ehitussektori kiire 

kasvu algusaastail oli vallavalitsuse spetsialistide tase kehvem, ei osatud end kehtestada 

ega teatud täpselt, kuidas kehtestatud seaduste järgselt toiminguid läbi viia. Riigikontrollis 

toodud väidetele tuginedes oli lihtsam detailplaneering algatada kui jätta see algatamata, 

sest arendaja jaoks negatiivse otsuse tegemine tõi üldjuhul kaasa kohtuvaidluse ja 

keelduvaid otsuseid püüti pigem vältida. Tõsiseks probleemiks aga hakati üsna pea pidama 

lõpuni väljaehitamata alasid, kus arendajad olid eri põhjustel töö pooleli jätnud ning ka 

omavalitsustel ei olnud piisavalt ressursse, et ulatuslike arenduspiirkondade taristut elanike 

arvu kiire kasvuga samas tempos välja ehitada. (Riigikontroll 2011) 

Edasiarendamine ning arenduskohustuse lõpule viimine oli tingitud lisaks ehitusseadusele 

veel kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, kus paragrahvi 6 („omavalitsusüksuse 

ülesanded ja pädevus“) lõige 1 sätestab: 

„Omavalitsusüksuse ülesandeks on korraldada antud vallas või linnas sotsiaalteenuseid, -

toetusi ja muud sotsiaalabi, eakate hoolekannet, noorsootööd, elamu- ja 

kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, jäätmehooldust, 

ruumilist planeerimist, valla- või linnasisest ühistransporti ning valla ja linna teede 

ehitamist ja korrashoidu, kui need ülesanded ei ole seadusega antud kellegi teise täita.“, 

ning lõige 3 punkt 1: 

„Lisaks käesoleva paragrahvi 1.–21. lõikes sätestatud ülesannetele otsustab ja korraldab 

omavalitsusüksus neid kohaliku elu küsimusi: 1) mis on talle pandud teiste seadustega“, 

ja Eesti Vabariigi põhiseaduse paragrahvist 154 tulenevalt: 
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„Kõiki kohaliku elu küsimusi otsustavad ja korraldavad kohalikud omavalitsused, kes 

tegutsevad seaduste alusel iseseisvalt. Kohalikule omavalitsusele võib panna kohustusi 

ainult seaduse alusel või kokkuleppel kohaliku omavalitsusega.“. 

Eeltoodust lähtuvalt olid omavalitsused, kes ei olnud arendajatega kokkulepete sõlmimisel 

taganud juriidiliste nüansside alusel arenduskohustuste täitmist, kohustatud lõpetama 

maksumaksja raha eest pooleliolevad projektid oma haldusalas. Kohustuste ülekandumine 

omavalitsustele oli tingitud ennekõike asjaolust, et detailplaneeringu kehtestanud õiguslik 

pool peab oma haldusalas vastutama selle realiseerimisega seotud tegevuste täitmise või 

täitmatuse korral. (Eesti Vabariigi põhiseadus 2015, § 154; Kohaliku omavalitsuse 

korralduse seadus 2016, § 6 lg l ja lg 3 p 1) 

Tuginedes Riigikontrolli aruandele, olid omavalitsused positiivselt meelestatud 

majanduslikest tingimustes majanduskriisi eelsel ajal jätnud arvestamata võimalike 

stsenaariumitega, mis võiksid majanduslike tingimuste halvenedes esile kerkida. Sisuliselt 

ei olnud ei tarbijad, arendajad ega omavalitsused arvestanud ega üleüldse valmis 

võimalikuks ulatuslikuks majanduslanguseks. Kohalikes omavalitsustes kehtestati 

kõiksugu elukondliku kinnisvaraga seotud detailplaneeringuid, jättes analüüsimata 

projektide teostatavust ning kinnisvaraarendajate tegelikku võimekust arenduskohustuste 

elluviimiseks. Kohustuste täitmisega kaasnevate ehitustööde läbiviimisel puudus 

adekvaatselt teostatud järelvalve ning selle teostamise võimalustest tegelik arusaam, 

mistõttu arenduskohustuste mittetäitmisega seotud asjaolud kujunesid majanduskriisi 

süvenedes kohalikel tasanditel tõsiseks probleemiks. (Riigikontroll 2014) 

Jõhvi valla näitel oli 2007. aastal väljastatud Riigikohtu poolt lahend, mis käsitles 

ehitusseaduse § 13 vastavust põhiseadusele (§ 154). Nimelt, Jõhvi Vallavolikogu oli oma 

otsusega kehtestanud elukondliku kinnisvaraarenduse detailplaneeringu, jättes sealjuures 

arendajaga sõlmimata kohustuste täitmiseks vajalikud kokkulepped ning seeläbi olles ise 

kohustatud seadusest tulenevalt vajalikud arenduskohustused täitma. Vallavolikogu väitis, 

et arendajatega ei ole võimalik kokkuleppeid sõlmida ning neile arenduskohustusi üle 

anda. Riigikohus aga leidis, et tulenevalt planeerimisseadusest on kohalikel omavalitsustel 

õigus detailplaneeringute kehtestamisest neile sobimatutel tingimustel loobuda, mistõttu 

ehitusseadus ei saanud olla vastuolus põhiseadusega. Teisisõnu, seni aastaid 

arenduskohustuste täitmise kohustuste kandmise üle vaieldud teemadel jõuti Riigikohtu 

lahendiga konkreetse tulemuseni, mis määratles kohustuste kandmise lähtuvalt kehtivatest 
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seadustest üheselt ning konkreetselt. Olukorras, kus arendajaga on avalikku kasutusse 

suunatud taristu elementide väljaehitamise kulutuste jaotamise kokkulepe jäetud tegemata, 

jäävad seadusest tulenevalt kohustused omavalitsuse kanda. (Riigikohus 2007) 

Kohtuprotsesse seoses arenduskohustuste täitmisega kerkis nii buumiaegsel kui selle 

järgsel perioodil ette üsna mitmeid. Tulemuseks kujunes valdavalt olukord, kus isegi 

juhtudel kui kohalik omavalitsus suutis kohtus kohustuste kandmise endiselt erasektorile 

jätta, ei asunud arendajad siiski kohustusi täitma. Näiteks, Rae vallas Rae külas Künnapuu 

elurajooni arendamisel jätsid kinnisvaraarendajad juba klientidele maha müüdud kruntidele 

rajamata lubatud kanalisatsiooniühenduse. Kanalisatsiooniühenduse rajamise eel jäetakse 

aga mõistlikkusest tulenevalt teekate rajamata, kuid kuniks töid ei ole teostatud jäävad 

kohalikud elanikud liiklema ainuüksi pinnasteel. Kohtuvaidlus omavalitsuse ja arendaja 

vahel kulges pea 3 aastat, mille järel omavalitsus siiski loobus osaliselt nõuetest arendaja 

vastu ning saavutati kompromiss, mille tulemusena arenduskohustuste täitmine määrati 

järgneva 6 aasta peale, kuid seda omavalitsusele kuuluvale äriühingule, mitte arendajale. 

Kanalisatsioonitrassi väljaehitamisega seotud kulude kandmine sai planeeritud mitte 

arendaja omavahenditest, vaid juba olemasolevate kruntide omanike liitumistasudest, mille 

mitmed maaomanikud pidid osaliselt hiljem lisaks maksma, olles tegelikult juba esialgu 

heauskselt ostnud krundid koos kõikide lubatud kommunikatsioonidega. (Rae küla 

Künnapuu ... 2008) 

2.4.2. Arenduskohustuste täitmine kohalikes omavalitsustes 2015. aasta 1. juulist 

Jõhvi näitel said mitmed kohalikud omavalitsused lõpuks selgust, kuidas varasemalt 

kehtinud ehitusseadus siiski arenduskohustuste täitmise protsessi täpselt reguleerima oleks 

pidanud. Omavalitsustes olid üle Eesti kõikjal erinevad arusaamad ning levinud erinevad 

lähenemised nii arenduskohustuste täitmise tagamiseks kui ka kohustustealuste lepingute 

sõlmimisel (Riigikontroll 2014). Jõhvi näitel tekkinud kaasuse alusel ilmnes lõpuks 

asjaolu, et kohalikel omavalitsustel on planeerimisprotsessis kõige osakaalukam hääleõigus 

planeeringute üleüldisel algatamisel kui nende koostamise protsessil. 

Samas oli Jõhvi näitel aga tekkinud olukord, kus nii avaliku- kui erasektori vaheline 

koostöö avalikku kasutusse suunatud taristu elementide väljaarendamise näol oli 

muutumas kinnisvaraarendajatele oluliseks takistuseks. Piirkondliku arengu tagamine 

toimub ennekõike üldplaneeringus sätestatud tingimustel, millele omakorda alluvad 
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detailplaneeringud - järelikult kogu piirkondlik areng on maakasutuse suunamisel nende 

otstarvete alusel suures osas juba ettenähtult läbi planeeritud. Sealjuures jääb kohalike 

omavalitsuste ülesandeks tagada piirkondliku arengu võimalused, mis aga 

planeerimisalaste kohustuste täitmise tagasilükkamisel Jõhvi kaasuse tulemusena ei ole 

enam piirkondliku planeerimise osas jätkusuutlik tegevus. Eestis on võrdlemisi vähe 

kohalikke omavalitsusi, kellel on piisavalt rahalist kapitali, et elukondlikel 

kinnisvaraarendustel koos erasektoriga elurajooni arengule kaasa aidata. Arendus-

kohustuste täitmisest keeldumine ning detailplaneeringute algatamata jätmine või eelnevalt 

kehtestatud planeeringute kehtetuks tunnistamine ei ole enam aga käsitletav era- ning 

avaliku sektori vahelise koostööna vaid pigem kahe sektori vahelise vastuoluna. 

2015. aasta juulist kehtima hakanud planeerimisseadus sisaldas endas erinevalt varasemalt 

detailplaneeringute raames kehtestatud kohustuste täitmise osas põhjalikumalt nii 

lahtiseletusi kui suuniseid planeeringute alaste kohustuste jagamisel ning nende täitmisel. 

Paragrahvid ning punktid, mis varasemalt sisaldusid ehitusseaduses, on endiselt sisuliselt 

sarnasel kujul säilinud, kuid nende tähendust ning rakendust on põhjalikult täiendatud, 

tuues arendustegevusega kaasnevate kohustuste täitmisega seotud juriidilised nüansid 

arusaadavamale tasemele. Planeerimisseaduse paragrahv 131 („Detailplaneeringukohaste 

rajatiste väljaehitamine“) sisaldab endas tervikuna järgnevat: 

(1) Planeeringu koostamise korraldaja on kohustatud oma kulul välja ehitama 

detailplaneeringukohased avalikuks kasutamiseks ette nähtud tee ja sellega seonduvad 

rajatised, haljastuse, välisvalgustuse ning tehnorajatised, kui planeeringu koostamise 

korraldaja ja detailplaneeringust huvitatud isik ei ole kokku leppinud teisiti. 

 (2) Planeeringu koostamise korraldaja võib detailplaneeringust huvitatud isikuga sõlmida 

halduslepingu, millega huvitatud isik võtab kohustuse käesoleva paragrahvi lõikes 1 

nimetatud detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamiseks või väljaehitamisega seotud 

kulude täielikuks või osaliseks kandmiseks. 

 (3) Planeeringu koostamise korraldaja peab tagama, et planeeringualalt oleks juurdepääs 

avalikult kasutatavale teele ning et muid avalikes huvides olevaid tehnorajatisi oleks 

võimalik nende otstarbe kohaselt kasutada. Sealhulgas peab olema tagatud ühendus 

ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga, kui planeeringuala jääb ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooni arendamise piirkonda. 

 (4) Halduslepinguga ei saa üle anda käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud rajatiste 

ehitamiseks vajalike menetlustoimingute tegemist. 
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 (5) Planeeringu koostamise korraldaja ja huvitatud isik lepivad lisaks halduskoostöö 

seaduse §-s 10 sätestatud tingimustele kokku käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud 

ehitiste: 

 1) ehitamisega seonduvate kulude jaotuse planeeringu koostamise korraldaja ja huvitatud 

isiku vahel; 

 2) huvitatud isiku poolt võetud ehitamisega seotud kulude kandmise kohustuse täitmise 

tagamiseks piisavad tagatised; 

 3) rajatiste valmimise tähtaja; 

 4) rajatiste planeeringu koostamise korraldajale üleandmise kohustuse, selle täitmise 

tähtaja ning täitmise tagamiseks piisavad tagatised. 

 (6) Planeeringu koostamise korraldaja võib detailplaneeringu kõrvaltingimusena ette 

näha, et planeeringu koostamise korraldajal on õigus detailplaneering kehtetuks 

tunnistada või keelduda planeeringualal ehitusloa andmisest, kui huvitatud isik ei ole 

määratud tähtajaks täitnud oma käesoleva paragrahvi lõike 2 kohaselt võetud kohustusi. 

(Planeerimisseadus 2015, § 131) 

Eeltoodud sätetest on ennekõike näha, et arenduskohustuste täitmise osas on endiselt 

säilinud avaliku- ning erasektori võimaliku omavahelise koostöö kaasamine 

arenduskohustuste täitmiseks. Sealjuures on aga järgnevalt välja toodud hulk erinevaid 

lõikeid, mis sätestavad arenduskohustuste täitmiseks vajalike kokkulepete sõlmimise ning 

ühtlasi nende edasise täitmise või täitmata jätmisega kaasnevad kohustused. Kohalikule 

omavalitsusele on ennekõike jäetud järelvalvega seotud ülesanded - omavalitsus peab 

tagama sätetes väljatoodud alustel juurdepääsu avalikult kasutatavale teele, avalikes 

huvides olevate tehnosüsteemide valmimise ning nende eesmärgipärase kasutamise. 

Planeerimisseaduse paragrahvi 131 lõige 1 sätestab endiselt sarnaselt varasemale 

ehitusseadusele oma esimeses lõikes, et arenduskohustuste täitmine peab toimuma 

planeeringu koostamise korraldaja ehk kohaliku omavalitsuse omal kulul, seda juhul, kui 

planeeringu koostamisest huvitatud isik ning omavalitsus ei ole kokku leppinud teisiti. 

Erinevalt varasemalt Jõhvi Vallavolikogu väidetele, et lähtuvalt 2007. aastal kehtinud 

ehitusseadusest ei olnud võimalik kinnisvaraarendajatega kokkuleppeid luua ning 

arenduskohustused jäid tihti kohustuste mitte-täitmisest tulenevalt omavalitsuse ehk 

planeeringu kehtestaja vastutusest kanda, on nüüdseks aga tekkinud olukord, kus 

vastupidiselt ei ole enam kinnisvaraarendajatel võimalik kokkuleppeid luua kohalike 
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omavalitsustega. Omavalitsused ei ole kinnisvaraarendajad, mistõttu nad ei ole tihti 

huvitatud uute elamupiirkondade infrastruktuuri rajamisse panustamisest, sest see hõlmab 

eelarvesse lisakulutuste sissekandmist, mida aga ei ole vähesest rahavoost tulenevalt 

võimalik teha. 

Avalik-õiguslik interventsioon kinnisvaraarendamisega seoses kerkib esile ennekõike 

kehtiva planeerimisseaduse § 128, mis käsitleb detailplaneeringu algatamist, lõike 2 punkti 

2 raames: 

(2) Detailplaneeringut ei algatata eelkõige juhul, kui: 

 2) on ilmne, et algatatava planeeringu elluviimine tulevikus ei ole võimalik, eelkõige kui 

planeeringu koostamise korraldajal puudub võimalus detailplaneeringukohaste avalikuks 

kasutamiseks ette nähtud tee ja sellega seonduvate rajatiste, haljastuse, välisvalgustuse või 

avalikes huvides olevate tehnorajatiste ehitamise kohustuse täitmiseks vajalike kulude 

kandmiseks ning detailplaneeringust huvitatud isik keeldub selliseid kulusid kandmast. 

Teisisõnu, kohalik omavalitsus ehk planeeringu koostamise korraldaja võib omapoolsete 

puudulike rahaliste vahendite või kinnisvaraarendaja võimekusel põhinevatel kaalutlustel 

jätta detailplaneeringu algatamata. Erasektori poolt vaadatuna on jäetud kohalikele 

omavalitsustele liialt üldise sisuga detailplaneeringute algatamise tagasilükkamise 

võimalused ning samaaegselt munitsipaaltasandite puudulike rahaliste vahendite tõttu on 

seaduses sätestatud kahe sektori vaheline koostöö võimalik pelgalt teoorias.  

2.4.3. Senised peamised arenduskohustuste finantseerimisvõimalused kohalikele 

omavalitsustele ja kinnisvaraarendajatele 

Valdav osa Eesti kohalikke omavalitsusi ei ole lähtuvalt kehtivast planeerimisseadusest ja 

ehitusseadustikust võimelised kinnisvara arenduskohustusi oma administratiivpiirkonnas 

kandma. Tulemust kui väidet on kinnitanud erinevates aruannetes ka Riigikontroll ning 

sealhulgas omavalitsused, kelle tegevuspiirkondade osas on probleemseid arendusprojekte 

minevikus esile kerkinud. Planeerimisseadus küll näeb ette igale kohalikule omavalitsusele 

kanda arendustegevuse läbiviimisega seotud avalikku kasutusse suunatud taristu 

elementide arendamine oma administratiivpiirkonnas omavalitsusele kättesaadava rahalise 

kapitali põhiselt, kuid sealjuures lähtutakse praktikas siiski enamikel juhtudel kohustuste 

erasektorile üleandmise võimalusest. Viimast just peamiselt seetõttu, et kohalike 

omavalitsuste range eelarvepoliitika ja selle struktuur ei võimalda haldusüksuse alade osas 

infrastruktuurile lisakulutusi teha. Suuremad eelarvelised kulutused planeeritakse ette 
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erinevate arengukavade ning planeeringute raames, mistõttu rahaliselt mahukamaid ning 

samaaegselt ettearvamatuid kulutusi ei ole võimalik jooksva aasta vältel enamasti teha. 

Võimalusel, kus omavalitsused eraldaksid tulevikus osa rahalist kapitali teatud 

kokkulepitud projekti läbiviimiseks, ei oleks erasektor endiselt huvitatud arendusprojekti 

ühisest läbiviimisest, sest projekti eelarvesse sissekirjutamiseks ja selle algatamiseni võib 

kuluda äärmiselt pikk aeg. Omavalitsused on küll piirkondliku jätkusuutlikkuse, sh 

arendustegevuse, tagamise ja soodustamise poolt, kuid munitsipaal- ja erasektori vaheline 

finantseerimisalane koostöö ei ole puudulikest rahastamisallikatest tulenevalt võimalik. 

Olukord on Eestis pikemas perspektiivis pidevalt halvenev, omavalitsused on Tallinna ja 

mõningate teiste suuremate tõmbekeskuste tõttu ääremaastumas. Teiseks, kohalike 

omavalitsuste põhiline tulubaas genereerub just töölkäiva elanikkonna arvelt, elanikkond 

on sealjuures Eestis aga olulise kiirusega vananemas ning loomulik iive on tugevalt 

negatiivne. Eesti rahvaarv küll aastal 2016 absoluutnumbrites kasvas, kuid seda ainuüksi 

sisserännanute arvelt, kelleks põhiliselt on olnud varasemalt Soome ning teistesse Eesti 

lähiriikidesse migreerunud meie kunagise tööturu madalseisu ning muude väheste 

teenimisvõimaluste tõttu. Teisisõnu, Eesti kohalike omavalitsuste jooksev tulubaas on iga-

aastaselt enamikes Eesti piirkondades väheneva trendiga, mille paranemise märke ei ole 

demograafilistele näitajatele tuginevalt lähitulevikus märgata.  

Esmased arenduskohustuste täitmisega ja nendega seotud kulutuste kandmist puudutavad 

asjaolud hakkasid esile kerkima 2000. aastate esimeses pooles, millal tollane 

kinnisvaraturg oli erinevate majanduslike tegurite tõttu asunud kiirelt kasvama. 

Kinnisvaraturu kiire areng ja puudulik planeerimis- ja ehitusalane seadusandlus ja selle 

regulatsioon viis kiirelt üleplaneerimiseni ning olulises mahus täitmata kohustuste 

ülekandumiseni kohalikele omavalitsustele. 2010. aastate teises pooles on kinnisvaraturg 

Eestis taaskord pea üleriigilisse kasvufaasi jõudnud, kuid vahepealsete muutunud 

finantseerimisvõimaluste tõttu ei ole enam erasektoril arendusprojektide läbiviimine 

hoonestamata maade lõikes kuigi laias mahus võimalik. Kohalike omavalitsuste 

võimalused oma piirkonnas arendustegevust toetada on aga endiselt jäänud pärast ka 

muudetud planeerimis- ja ehitusseadustikku varasemate perioodidega võrreldes sarnaseks, 

mille juures arenduskohustuste finantseerimisallikaid ei ole täiendavalt kaasama asutud. 

Eestlased kui rahvas ei toeta finantsvõimenduse kasutamist, Eesti paistab rahvusvahelisel 

tasemel silma nii avaliku- kui samaaegselt erasektori madala võlakoormusega.  
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Lähtuvalt uurimistöö teoreetilises osas toodud kapitali kaasamise võimalustest, on Eestis 

senisteks põhilisteks kasutusel olevateks finantseerimisvõimalusteks arenduskohustuste 

täitmisel ja kinnisvara arendusprojektide läbiviimisel kohalikel omavalitsustel järgnevad 

võimalused: 

1) omavalitsuse eelarve; 

2) struktuurfondide rahad (sh sihtasutustena nt EAS, KredEx, KIK); 

3) riigieelarve; 

4) era- ja avaliku sektori vaheline koostöö ehk PPP (või PPI); 

5) pangalaenud. 

Erasektoril on arendusprojektide läbiviimisel lisaks äriühingu omafinantseeringule ja 

lähitutuvusringkkonnast investorite kaasamisele võimalusi väljaspoolt lisakapitali kaasata 

peamiselt järgnevate allikate kaudu: 

1) pangalaen; 

2) võlakirjaemissioon; 

3) aktsiaemissioon; 

4) notariaalsed võlaõiguslikud müügilepingud ehk eellepingud; 

5) ühisrahastus (Eestis seni peamiselt Crowdestate ja Estateguru platvormid); 

6) alternatiivsed finantsasutused (nt hoiu- ja laenuühistud); 

7) riiklikult reguleeritud institutsioonid (KredEx, EAS, KIK). 

Sealjuures on omavalitsusele kuuluva või arendatavate varade haldamisel ja arendamisel 

olnud Eesti ettevõtluskliimast tulenevalt võimalik parimate majanduslike tulemuste 

saavutamiseks kasutada järgnevaid ühingu liike: 

 omavalitsuse poolt loodavat sihtasutust; 

 omavalitsusele kuuluvat äriühingut; 

 erandina Riigi Kinnisvara AS ja Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK); 

ja erasektoril: 

 moodustatav äriühing; 

 erandina moodustatav mittetulundusühing (sh PPP võimalusena, vt Viljandi ja 

Ülenurme maakonna näited uurimistöö teoreetilises osas peatükis 1.4.2). 

Erasektorile ulatuvad võimalused on just vastava sektori ettevõtlustegevusele orienteerituse 

tõttu laiapõhjalisemad, mistõttu on finantseerimisallikate leidmisel võimalik arenguruumi 

näha ennekõike avalikul- ning munitsipaalsektoril. Erasektori laialdased finantseerimis-

allikate võimalused võimaldavad sealjuures aga kohalike omavalitsuse piisava 
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kapitaliseerituse ning rahastusvõimaluste juures ühildada tegevuse eesmärgid ning asuda 

efektiivselt kasutama näiteks PPP võimalikke mudeleid.  

2.4.4. Võimalikke alternatiivseid finantseerimisviise arenduskohustuste kandmiseks 

kohalikes omavalitsustes  

Lähtudes uurimistöö esimeses osas toodud näidetest kohalike omavalitsuste 

arenduskohustuste finantseerimisest, on järgnevalt välja töötatud võimalik laiapõhjaliste 

lahendustega finantseerimismudel Eesti kohalike omavalitsuste jaoks. Nimelt, valdavas 

osas nii arenenud kui ka teatud arengujärgus olevates riikides on olemas mingisugune 

kohalikele omavalitsustele või neile kuuluvatele ettevõtetele või muudele ühingutele 

suunatud finantseerimisalane institutsioon (Pellegrini, Soriano 2002), mille eesmärgiks on 

aidata suunata piirkondade jätkusuutlikkust tagades omavalitsustele või nende 

toimetamiseks vajalikele ühingutele vajaminev rahaline kapital. Käesoleva uurimistöö 

teoreetilises osas puudutati ennekõike Hollandi munitsipaalpanga näidet, kuid sarnaseid 

institutsioone on kogu maailma mastaabis meie lähiriikidest ka veel Soomes, Taanis, 

Rootsis, Norras, Itaalias jt riikides (Pellegrini, Soriano 2002). 

Eesti kohalike omavalitsuste piirkondliku jätkusuutlikkuse tagamiseks ning 

arenduskohustuste täitmiseks oleks võimalik laenuraha kaasata üle-riigilisest 

munitsipaalpangast. Seda seetõttu, et Eesti kohalikud omavalitsused on eraldi 

institutsioonide loomiseks liialt väikesed ning ühtlasi saab seeläbi kokku hoida võlakirjade 

emiteerimisest tulenevat kõrget kulu võrreldes näiteks pangalaenude tavapärase 

kaasamisega. Munitsipaalpanka kapitali kaasamine saaks toimuda läbi võlakirjaemissiooni 

ja hoiuste, mille juures pikaajalise tagastamistähtajaga võlakirju emiteeritaks peamiselt 

institutsionaalsetele investoritele, kes on rahvusvahelisel turul huvitatud ennekõike väikese 

riskiga ning sellest tulenevalt madala tootlusega finansinstrumentidest. Vähendamaks 

kohalike omavalitsuste jätkusuutlikkusest tulenevat riski, tuleks rahvusvahelise kapitali 

Eestisse toomiseks anda emiteeritavatele võlakirjadele Vabariigi Valitsuse poolne garantii. 

Lähtuvalt võlkirjadest kui finantsinstrumentidest, on võlakirju võimalik teiste 

instrumentidega kombineerida, moodustades erinevaid uusi võlakirju sisaldavaid 

instrumente, mille müümisest ja millesse investeerimisest on rahvusvahelistel turgudel 

laialane huvi. Hoiuste kaasamisel lähtutaks peamiselt Eesti piirkondlikest elanikest - Eestis 

tegutsevate finantsasutuse hoiusemahtude statistikale tuginevalt on majanduskriisi järgsel 

perioodil Eestis eraisikute hoiuste arv pidevalt kasvamas, hoiuste mahu kasv on olnud 
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kiirem kui sissetulekute või laenukoormuse kasv (Raudsaar 2017). Viimase läbi oleks 

eestlastel võimalik panustada Eesti piirkondlikusse arengusse ning ühtlasi teenida vähest 

intressitulu hoiustelt, mis praegustes turutingimustes on Eestis tegutsevate pankade raames 

niigi mõningad erandid välja jättes sisuliselt nullilähedased. Lisaks, sarnaselt tavapärastele 

hoiustele oleks võimalik intressitulude osas tulumaksukohustused ära jätta ka 

munitsipaalvõlakirjadesse investeerimisel. 

Emiteeritud võlakirjade intressid jäävad sarnastes riikides tegutsevate munitsipaalpankade 

lõikes valdavalt vahemikku 3-5% (SEC 2015), arenguriikides on nii inflatsioonist kui 

riskitasemest tulenevalt kõrgemad intressitasemed ja lühemad lunastamisperioodid. Sageli 

kasutatakse intressitaseme sidumist mõne indeksiga, näiteks üldise inflatsioonitasemega. 

Majanduskriisi järgsel perioodil on nii pangalaenude kui võlakirjade intressitasemed 

muutunud väga madalaks, kohati isegi negatiivseteks, kuid tuginevalt rahapoliitika 

jätkusuutlikkusele ei ole selliste intressitasemete pikaajalisel perioodil sarnasele tasemele 

jäämist oodata (Maggio, Kacperczyk 2015). Lisaks, pangalaenude kaasamisel on 

tavapäraselt laenuperioodid lühemad kui oleks võimalik munitsipaalpankade näitel 

emiteeritud võlakirjadega määratleda, töös käsitletud näidete põhjal oli näiteks Tapa linna 

laenukohustuste tasumise perioodiks 16 aastat ja Kiili valla puhul 18 aastat (Kaal 2008; 

Tapa Vallavolikogu otsus 2016). Omavalitsuste kulude kandmiseks võetud laenukohustusi 

on sarnaselt erasektorile tihti refinantseeritud ning seeläbi perioode pikendatud või 

ühildatud kohustused muude lõppevate või uute kohustustega. 

Kohalikud omavalitsused saaksid munitsipaalpangast vajalikku rahalist kapitali kaasata 

lisaks arenduskohustuste täitmisele veel mitmete teiste infrastruktuuri tagamisega seotud 

tööde tegemiseks. Arenduskohustuste täitmisega seotud ülesanded oleks võimalik jaotada 

omavalitsusele kas terviklikult või osaliselt kuuluvatele ettevõtetele (nt vee- ja 

kanalisatsiooni piirkondlik ettevõte), mis arendaksid laenuraha eest uutesse piirkondadesse 

vastavat tehnilist infrastruktuuri ning asuksid laenumakseid tasuma nii liitumistasudest kui 

jooksvatest tuludest müüdava kauba ja pakutava teenuse läbi. Arenduskohustuste 

täitmiseks kaasaks omavalitsus kapitali munitsipaalpangast, mis on kapitali kaasanud nii 

läbi hoiuste kui võlakirjaemissiooni. Lähtuvalt töös käsitletud Sõmeru valla näitest on 

alljärgnevalt toodud finantseerimist kirjeldav joonis (vt joonis 5): 
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Joonis 5. Tehnilise infrastruktuuri ja arenduskohustuste täitmist võimaldav 

rahastamismudel 

Tulles siinkohal arenduskohustuste täitmise ja piirkondliku arengu tagamise juurde, saab 

joonisel 2 toodud finantsmudeli alusel koostada mitmeid PPP taustaga seotud mudeleid. 

Näiteks, kinnisvaraarendaja soovib mõnes Eesti kohaliku omavalitsuse haldusalas 

eraomandis oleval maal läbi viia hoonestamata elamumaade kruntide moodustamise ning 

nende kommunikatsioonide ja teedevõrguga varustamise. Tulenevalt olukorrast, kus 

piirkondlik hinnatase on arendajale tegevuse läbiviimiseks kasumi teenimise 

orientatsioonist mõttetu, kuid piirkonna elanikud sooviksid kinnisvara soetada ja 

omavalitsus arengut toetada, saaks kõigi soovide täitmise läbi viia munitsipaalpanga 

võimaluste kaudu. Arendaja, kohaliku omavalitsuse ning omakorda kinnisvara soetava 

isiku vahelised kokkulepped on kogu selliste projektide alustalaks, siinkohal on järgnevalt 

vaadeldud üht võimalikku näidet: 

 1) Kinnisvara arendaja (maaomanik) viib kehtestatud detailplaneeringu alusel läbi 

 kruntimise; 

 2) Arenduskohustuste täitmisel tõstab kohalik omavalitsus munitsipaalpangast 

 kaasatud madala intressitasemega ning pikajalise tagasimakse perioodiga laenuraha 

 abil piirkondlike tehnilise infrastruktuuri ettevõtete võimekust võtmaks osa 

 arenduskohustuste täitmisest (nt arendaja ja omavalitsuse haldusalasse kuuluvate 

 ettevõtete osalus 30/70, osakaal sõltub suuresti piirkonna kruntide turuväärtusest ja 

 arenduskohustuste täitmisele minevatest kuludest); 

 3) Arenduskohustused viiakse läbi hanke korras (v.a piirkondlikud teenuste tarbijad 

 nagu näiteks vee-ettevõte, elekter, gaas vmt); 
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 2) Potentsiaalsed ostjad soovivad krunte soetada, kuid arendaja jaoks ületab 

 projekti omahind loodud varade turuväärtust
5
; 

 3) Omavalitsus laenab munitsipaalpangast veelkord raha; 

 4) Viiakse läbi maade hindamine enne ja pärast arenduskohustuste täitmist 

 (perspektiiv), selgitamaks välja arendajapoolse panuse ja lõpptoodangu 

 turuväärtuse; 

 5) Notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimisel saab arendaja omakapitali+kasumi, 

 omavalitsus maksab arendajale munitsipaalpangast laenatud kapitali eest 

 turuväärtuse ületava osa, tarbija saab sealjuures osta krundi turuväärtusega; 

 6) Omavalitsuse poolt „üle makstud“ summa jääb 30-aastase laenukohustusena 

 kinnisvara soetanud tarbijale hüpoteegi alusel teenindamiseks 0% intressiga, 

 omavalitsus teenib edasise tulu tulubaasilt ja piirkondlikud tehnilise infrastruktuuri 

 arendamise ja  haldamise ning hooldamisega seotud ettevõtted teenindavad võetud 

 laenukohustusi jooksvate tulude arvelt, mis saadakse teenuste müügist. 

Takistamaks kinnisvaraarendaja poolset alusetut rikastumist ning vähendamaks 

omavalitsuse ja selle haldusalasse kuuluvate äriühingute finantskoormust, oleks võimalik 

rakendada järgnevaid meetmeid: 

 1) Arenduse- ja müügiperioodi jooksul tasub kõiki munitsipaalpangast võetud 

 laenude intressimakseid arendaja; 

 2) Kruntidele seatakse hüpoteegid, väärtusega tehtud arenduskulude osas (vajadusel 

 korrutatakse koefitsendiga); 

 3) Arenduskohustusi ei hakata omavalitsuse osalusega tegutsevate piirkondlike 

 tehnilise infrastruktuuri ettevõtete poolt kaasarendajana täitma enne, kui 

 võlaõiguslike müügilepingutega on müüdud nt 30% elurajooni moodustavatest 

 kruntidest, vältimaks oma haldusalas üleplaneerimist, -pakkumist ning liigset 

 laenamist;  

 4) Tulenevalt erasektori eesmärkidest kinnisvara arendamisel, osutub kõige 

 keerulisemaks omavalitsuse ja kinnisvaraarendaja projekti algusstaadiumis tehtav 

                                                 
5
 Turuväärtus - on 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. Käesoleval hetkel on lähtutud seosest, kus turuväärtus on arendajast 

lähtuvalt arendusele kulunud arendajapoolne omakapital + arendaja kasum projektilt (turuväärtus = maa 

turuväärtus + arenduskulud + arendaja kasum). 
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 kokkulepe, mille raames tuleks kokku leppida arenduselt teenitav potentsiaalne 

 tulu. Arendaja panuse osas peaks arvestama arendajale kuulunud maa turuväärtust, 

 mitte selle soetusmaksumust, arenduskuludel lähtutaks hanke alusel tehtud 

 kulutustest. Sarnaste varade osas jäävad arendusprojektide kasumimarginaalid töö 

 teoreetilises osas käsitletuna enamasti üle 30%, soodsatest 

 finantseerimistingimustest ning PPP võimalustest tulenevalt võiks käesolevate 

 projektide puhul marginaaliks olla ligikaudu 15%. 

Ülaltoodud loeteludes käsitletud arvuliste väärtuste osas on sõltuvalt kinnisvara asukohast 

ning piirkondlike elanike sissetulekutasemetest lähtuvalt võimalik väärtusi erinevate 

projektide raames muuta. Oluline on, et igakuiselt ostetud krundi jääkväärtust tagasi 

makstes ei kujuneks maksukoormus tarbijale liialt kõrgeks, sest enamusel juhtul ehitatakse 

krundile uusehitis laenurahaga, mis moodustab leibkondade igakuisest sissetulekust koos 

muude liisingu- ja järelmaksudega võrdlemisi suure osa. Kui jääkväärtuse igakuine makse 

osutub Eestis kehtivast eluasemelaenu teenindamise suhtarvust (s.o maksimaalselt 50%) 

liialt kõrgeks, siis tuleks ostetud maa tagasimaksete perioodi pikendada või kaaluda 

võimalust kanda kulud osaliselt omavalitsuse poolt. 

Uurimistöö aluse objektina käsitletava Sõmeru vallas Ussimäe külas asuva Pagusoo 

elurajooni I arendusetapi raames oli planeeritud kommunikatsioonidega varustada 40 

krunti (Sõmeru valla ühisveevärgi ... 2007). Erinevalt siinkohal varasemalt kirjeldatud 

finantseerimismudelitest oli Paugusoo elurajooni osas tegemist endiselt riigile kuuluva 

maaga, mis enampakkumistel võõrandamise järgselt koondusid erinevate era- kui ka 

juriidiliste isikute kätte, kelledest osa asusid krunte kasumi teenimise eesmärgil edasi 

müüma ning osa soetasid krundid endale, ehitamaks sinna tulevikus omale kodu või 

omakorda uusehitise selle edasimüügiks. Projekti oleks keerukamaks muutnud asjaolu, et 

omanikke on palju ning nende kavatsused maaga on erinevad, mille juures aga 

finantseerimismudeli laiast rakendusest tulenevalt ei kujuneks aga erilisi takistusi. 

Pagusoo elurajooni I etapi raames oleksid ülaltoodud finantseerimismudelile tuginevalt 

arenduse läbiviimiseks kujunenud vastavad kriteeriumid järgnevad: 

1. Maaomanike kulud: 

 maa turuväärtus (vastavalt Maa-ameti hinnastatistikale perioodil 2011-2015, s.o 

enne arenduskohustuste täitmist, Ussimäe küla piirkonnas elamumaa mediaanhind 

2,66 EUR/m
2
, keskmise üksikelamu krundi suuruseks arvestatakse lähtuvalt 
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detailplaneeringust ~ 1995 m
2
); ~ 260000 EUR kogu projekti ühepereelamu 

kruntideks määratud maa (49 krunti); 

 liitumis- ja ühendustasud (elektriühendus arvestuslikult 25A e. 3900 EUR/tk; vesi 

ja kanalisatsioon ~ 1500 EUR/tk, Eesti tavapärasest käitumismallist tulenevalt on 

arvestatud, et kohalik vee-ettevõte küsib ainult ühendustasu ning arenduskulud 

jätab tulevaste rahavoogude ning võimalike toetuste arvelt enda kanda), kokku ~ 

265600 EUR (49 krunti); 

 edasmüügi eesmärgil maad omavate maaomanike ehk arendajate (~ 60% hetkel) 

omafinantseering vee- ja kanalisatsioonitrassidelt ning teedeehituselt (30%): 

273240 EUR ehk ~ 273500 EUR; 

 kulud munitsipaalpangast laenukapitali kaasamisel: hinnanguliselt 2,0% intress, s.o 

2,0% intressi 1420848 eurolt ehk 28417 EUR (arenduse läbiviimise ja 

edasimüügiks minevate kruntide müügiperioodi ajaks on siinkohal koos kokku 

arvestatud 2 aastat; ilma põhiosamakseteta laen). Laenu kaasamisel on projekti 

omafinantseeringuks vajalik näitena 22% omafinantseeringut (sellest 18% 

arendaja(d) ning 4% KOV; arendaja osakaal projektis on 60%, mille juures 18% 

koguprojekti maksumusest moodustab arendaja osakaal tegelikult 30% 

omafinantseeringut), 60% kaasatakse laenuna munitsipaalpangast; 

 isikud, kes oma krunte edasi ei müü (edasimüügi eesmärgil maad omavate 

maaomanike osakaal on hinnatud hetkel 60% peale), peavad projekti lõppedes 

teatud perioodi jooksul tasuma KOVle maa turuväärtuse kasvust tulenevalt loodud 

lisandväärtuselt maksma tulumaksu (periood sõltub lisandväärtuse rahalisest 

suurusest, käesoleval juhul näiteks 5-aastane periood). Hetkel kujuneks 

lisandväärtuseks 4,86 EUR/m
2
 ehk tulumaksu keskmiselt ühelt krundilt 0,97 

EUR/m
2
 ehk keskmiselt krundilt (1995 m

2
) 1939 EUR; kokku ligikaudu 38000 

EUR. Siinkohal on arvestatud, et sellest jõuab 100% KOV tulubaasi; 

 Projekteerimine ja planeeringu koostamine: ~ 30000 EUR (kogukulu ~ 50000 EUR, 

arendajad ehk 60% maaomanikest kannavad 60% ja KOV 40%); 

 Kinnisvara hindamine: ~ 4000 EUR; 

 Kokku: ~ 898500 EUR. 
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2. Omavalitsuse kulud arendamisel: 

 Vee- ja kanalisatsioonitrassid ning sadeveetorustik: lähtuvalt I etapi kuludest ühele 

krundile taandatuna hinnanguliselt 18700 EUR (Sõmeru valla ühisveevärgi ... 

2007); kokku ~ 918000 EUR; 

 teedeehitus: hinnanguliselt 25 EUR/m
2
 (kokku ~ 24000 m

2
 teedealust maad), kokku 

~ 600000 EUR; 

 intressikulud arendustegevuse ajal: 9472 EUR ~ 9500 EUR (s.o I aasta ehk 

arendusperiood, kantakse 40% maaomanike intressikulud, kes ei oma maad 

edasimüügi eesmärgil, s.o intress 473616 EUR laenurahalt); 

 kohaliku omavalitsuse omafinantseering (10% 40-protsendilisest projekti kulude 

osakaalust, ehk nende kruntide arvelt, kes ei oma maad edasimüügi eesmärgil, s.o 

kokku 4% kogu projekti kuludest): 60720 EUR ehk ~ 61000 EUR; 

 projekteerimine ja planeeringu koostamine: 20000 EUR (KOV osa esialgsetest 

kuludest on 40%) 

 Kokku: ~ 1608000 EUR. 

3. Munitsipaalpangast kaasatav vajaminev kapital: 

 1184040 EUR ehk ~ 1184000 EUR (edasimüügi eesmärgil maad omavate 

maaomanike osakaal on 60%, s.o 40% osas peab omavalitsus katma arenduskulud 

esialgu ilma igasuguse maaomanike osaluseta; edasimüüjate osas on rakendatud 

30/70 kohustuste kandmise põhimõtet, kus KOV 70% on 10% omafinantseering + 

60% laenukapital). 

4. 1 krundi hind arendustegevuse järgselt kogu elurajoonis: 

 kogu projektikulu koos maa sisendhinnaga 1-aastase arendustegevuse järgselt: 

2454269 EUR ehk ~ 2454500 EUR ehk ühe krundi kohta ~ 50100 EUR. 

5. Väikearendajate/spekulantide tulu arendamisel: 

 arendajate kogukulu projekti valmides (I aasta lõpuks): 478608 EUR ehk ~ 479000 

EUR ehk 1 krundi kohta ~ 16300 EUR; 

 prognoositud müügiperiood on maksimaalselt 2 aastat (II ja III aasta), mille käigus 

intressikulusid koguneks ligikaudu 967 EUR ühe krundi kohta (kogukulu 28417 

EUR, arvestatud on 2-aastasel perioodil muutumatuna püsiva laenujäägiga); 
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 lähtuvalt 1 krundi turuväärtusest (s.o 15000 EUR; väärtus on tuletatud Maa-ameti 

hinnastatistika põhjal aastal 2016.-2017. a. I pooles Ussimäe külas ja sellega 

piirneva Rakvere linna äärealal tehtud elamumaa tehingutest, kus keskmiseks 

mediaanhinnaks on 7,52 EUR/m
2
), oleks omavalitsus eduka müügitehingu 

tulemusena nõus arendajale tagasi maksma turuväärtuse ületava osa ehk 6586 EUR 

ehk ~ 6600 EUR ning lisaks maksimaalselt 15% kasumimarginaali arenduskulude 

kandmise kuludest (ehk 15% aastas 21600 eurolt). Omavalitsus ei kompenseeri 

müügiperioodi intressikulusid ega muid aktiivse müügitegevusega seotud kulusid. 

Näiteks, arendaja müüb I müügiperioodi aasta lõpuks 15000 euroga krundi, 

omavalitsus maksab tagasi 6586 + 3238 EUR ehk kokku 9824 EUR; 

 kogu potentsiaalne kasum müügiperioodi ehk II aasta lõpuks oleks arendajatele 

koos intressikuludega ~ 176180 EUR (1 krundi kohta 5993 EUR), mis teeks 

arendajate omakapitali tootluseks ilma teisejärgulisi kulusid arvesse võtmata 27,2% 

(13,6% aastas). Arvestades aastaseks turunduskuluks 3% ning müügitehingu kuluks 

0,5% (mõlemad arvestatud turuväärtuselt), kujuneks omakapitali tootluseks 25,9% 

(13,0% aastas). 

6. Omavalitsuse ja selle osalusega äriühingute tulu arendustegevuse järgselt pikemas 

perspektiivis: 

 koheselt omatarbeks suunatud kruntide omanikud peavad projekti valmides tasuma 

uurimistöö teoreetilises osas käsitletud PVC (public value capture) näitel KOVle 

maale selle turuväärtuse kasvust lähtuvalt loodud lisandväärtuselt tulumaksu 20% 

osas, s.o kokku ~ 38000 EUR (vt arvutuskäiku „1. Maaomanike kulud“ all). 

Summa makstakse tagasi 5-aastase perioodi peale taandatuna 0%-lise intressiga (I 

aasta jooksul 7600 EUR); 

 üksikelamus elavas leibkonnas on hinnanguliselt 4 inimest, kellest 1,5 on näitena 

tööga hõivatud; Rakvere linna palgatööliste keskmine netosissetulek 2016. aastal 

oli Statistikaameti andmeil 741 EUR (Pagusoo elurajooni võib pidada asukohast ja 

tööjõu liikumisest tulenevalt Rakvere linna osaks), mille juures mahaarvatud 

tulumaksust saab omavalitsus omale ligikaudu 75% (~ 110 EUR). Eeldades, et 

lähitulevikus jääb osakaal sarnaseks, oleks kogu elurajooni (hetkel arvestatud 

ainuüksi 49 üksikelamu krunti) hoonestamise korral valla jaoks jooksev aastane 

tulubaas ~ 97000 EUR; 
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 AS Rakvere Vesi näitel oli ettevõtte 2015. aasta majandusaasta aruande alusel 

müüdud teenuste ja tehtud kulutuste taustal kasumiks 4,5% (EL toetusi ei ole 

arvestatud), mida võib ühtlasi siinkohal pidada kasumimarginaaliks teenuse 

osutamisel. Ühe üksikelamu kodumajapidamise näitel on keskmiseks aastaseks 

vee- ja kanalisatsioonikuluks ligikaudu ~ 20 EUR, millest 49 elamu puhul oleks 

jooksvaks kasumiks hinnanguliselt ~ 529 EUR; 

 Kokku: 135529 EUR  ehk ~ 135500 EUR (I aastal ~ 105000 EUR). 

7. Omavalitsuse kulud arendustegevuse järgselt: 

 arendaja kasumi väljamaksed maksimaalselt 2-aastase müügiperioodi jooksul ehk 

2. ja 3. aastal (15% 21600 eurolt aastas; 60% 49st krundist arendajate käes): 

190395 EUR. Kasum makstakse välja ainult müügitehingu sõlmimisel, st kasumit 

ei maksta välja ennetavalt; 

 teehooldus aastas (~ 24000 m
2
 teed, 1 m

2
 kulu hinnanguliselt 0,94 EUR/m

2
/a.): 

22560 EUR; 

 ühes leibkonnas on siinkohal keskmiselt 1 kooliealine ja 1 lasteaiaealine laps, üks 

koolikoht maksab kuus hinnanguliselt 150 EUR ja lasteaiakoht 250 EUR, mis teeb 

aastaseks kuluks: ~ 235000 EUR; 

 pikemas perspektiivis on vaja arvestada ka suuremaid remonttöid (nt trasside 

parandus või rekonstrueerimine, teedeehituse suuremamahulised tööd vmt) ning ka 

näiteks lisanduvalt vajatud lasteaia ja koolikohtade ehitamisega, siinkohal ei ole 

täiendavate võimalike kuludega arvestatud; 

 projekti lõppemise järgselt tuleb sellest järgmisel aastal alustada laenujäägilt 

põhiosa maksete tasumisega, laenugraafik on taandatud seega 3+30 aasta peale, kus 

intresside tasumine toimub kogu perioodil ning põhiosa tasumine algab 4ndast 

aastast (1 aasta peale projekti läbimüüki). Laenumaksed toimuvad annuiteedi 

alusel. Riiklikul tasemel loodud munitsipaalpanga ülesandeks jääks sealjuures 

olenevalt emiteeritud võlakirjade lunastusperioodidest tegeleda vajadusel võetud 

laenukohustuste refinantseerimisega, mille läbiviimise eelduseks on kohalike 

omavalitsuste põhiosamaksed.  

8. Tulevikus krundi ostvate inimeste maksukoormus ja kulud: 

 Arvestades projekti lõppemisel kruntide turuväärtuseks Ussimäe külas Maa-ameti 

andmeil 2016-2017 (I kvartal) tehtud elamumaa tehingute alusel 7,52 EUR/m
2
 ehk 
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15000 EUR ning ülaltoodud andmetele tuginevalt krunti ümbritseva tehnilise 

infrastruktuuri väljaehitamise kuluks 49100 EUR (PPP krundid), kujuneb krundi 

ostva leibkonna laenukoormuseks 30-aastase omavalitsusega sõlmitava lepingu 

alusel 13062 EUR, s.o 36 EUR kuus (tagasimaksmisele kuuluv osa moodustab 

arendaja puudujääva omakapitali ning kasumi); 

 arvestades keskmiseks elamu ehitusmaksumuseks 125000 EUR ja laenu 

sissemakseks 30%, laenuperioodiks 30 aastat ning pikemaperioodiliseks 

keskmiseks eluasemelaenu intressiks 3,5%, siis igakuiseks laenumakseks koos 

krundi ostmise kuumaksega oleks annuiteedi alusel 393 EUR (vt ülalpool toodud 

keskmine leibkonna sissetulek). Eeltoodu põhjal kujuneks krundi+elamu (36 EUR 

+ 393 EUR) laenukoormuse põhjal keskmise eluasemelaenu võtnud leibkonna 

laenukoormuseks vastavalt laenu teenindamise suhtarvule
6
 0,29. 

Finantsprojektsioonidega seotud tähtsaimad arvulised väärtused on toodud lisade nr 1-4 all. 

Ülaltoodud nii era- kui avalikku sektorit ühendavate finantseerimisvõimaluste ja kulude 

kandmise põhjal oleks kohaliku omavalitsuse aastaseks kuluks ainuüksi käesoleva 

projektiga selle esimesel aastal ligikaudu 259000 EUR. Alates neljandast aastast oleks iga-

aastane netokulu 192000 EUR, millest alates asutaks tasuma laenujäägilt ka põhiosa 

makseid. Laenu teenindamisel põhiosa ja intressikulude kogukulu mahu tõttu ei oleks 

taoline projekt Eestis paraku ainuüksi piirkondliku elanikkonna tulubaasist lähtuvalt 

kasumlik. Nii laenuintresside kui muude elurajooni haldamise- ja hooldamisega seotud 

kulude teenindamine oleks omavalitsuste eelarvest lähtuvalt kasumlik ainuüksi juhul, kui 

kulutused lasteaia- ja koolikohtadele oleksid väiksemad. 

Lastega seotud haridusvaldkonna ülalpidamine on lisanduvate elanike näol käesoleva 

projekti osas suurimaks iga-aastaseks kuluks, mis ei võimalda kinnisvaraarendusel mitte 

kunagi omavalitsusele postitiivset rahavoogu luua. Finantsprojektsioonides ei oldud 

arvestatud võimalike tasuliste lasteaiakohtadega, sest omavalitsustes on tavapäraseks veel 

omakorda haridusvaldkonnale suunatud muud rahalised kulud (nt ranitsatoetus, 

kohatasud), mistõttu võib haridusvaldkonna lugeda ainuüksi kulupõhiseks. Hetkel 

suunatakse riigieelarvest küll märkimisväärne osa haridusvaldkonna doteerimiseks, sh ka 

                                                 
6
 Laenu teenindamise suhtarv (DSTI) - suhtarv laenusaaja sissetuleku ja krediidikoormuse suuruse vahel, 

mida kasutatakse mõistliku laenukoormuse arvutamiseks ning mida laenuandja saab kasutada informatiivse 

teabena laenu andmise otsuse tegemisel. DSTI = (liisingud+järelmaksud+muud laenud)/netosissetulek. 
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pedagoogige töötasu ja osaline toitlustuse tasumine, kuid kulutused on endiselt 

omavalitsuste jaoks kõrged. Sõmeru valla 2016. aasta eelarve alusel oli ühe lasteaiakoha 

maksumus ~ 261 EUR (Lastead Pääsusilm) ja koolikohal ~ 264 EUR (Sõmeru Põhikool), 

käesolevas töös oli finansprojektsioonides arvestatud oluliselt väiksema koolikoha kuluga 

(Sõmeru valla 2016 ... 2016). Valla arengukavas aastateks 2012-2025 on välja toodud, et 

kasvav vajadus lasteaiakohtade järele on just Ussimäe külas (Valla arengukava aastateks ... 

2016), mistõttu piirkonna arenedes kasvab vajadus uue lasteaia loomiseks või lasteaia 

kohtade Rakvere linnalt ostmiseks (n-ö rentimiseks). 

Enamikes riikides, kus PPP mudeleid kasutatakse, on haridussüsteem siiski enamjaolt 

tasuta (v.a kõrgharidus). Haridusvaldkonda suunatakse vajalik kapital teistest tuluallikatest 

- nt riigi eelarvest, muust piirkondlikust tulubaasist (nt juriidilised isikud) ja toetustest. Kui 

arvestada, et uusehitisi soetavad tarbijad on Eesti elanikkonna ostujõu mõistes üle 

keskmise jõukad, siis võib eeldada, et suur osa neist on üle keskmist piirkondlikku 

netopalka teenivad ning osa neist on kindlasti ka ettevõtjad. Piirkondliku keskmise 

sissetuleku ebaühtlase statistilise jaotumise tõttu võib tegelikku tulumaksust tulenevat 

tulubaasi hinnata oluliselt kõrgemaks, seda muidugi eeldusel, et nii elurajooni elanikud kui 

nende ettevõtted on asukohajärgselt registreeritud kohaliku omavalitsusüksuse piirkonda. 

Nimetatud tulubaasi ei ole hetkel siiski võimalik täpselt prognoosida, kuid on alust arvata, 

et arendusprojekt saaks olema siiski kasumlikum kui toodud finantsprojektsioonide alusel. 

Kasumlikkus oleks aga sealjuures võrdlemisi vähese marginaaliga nagu seda on praegusel 

hetkel enamus Eestis paiknevaid uuselamurajoone, kuid PPP mudelitele tuginevalt ei olegi 

eesmärgiks kasumlikkus vaid piirkondlik jätkusuutlikkus, mille tagamist võib siinkohal 

toodud arvutustele tuginevalt pidada edukaks. Olukorras, kus haridusvaldkonda suunatud 

kulutused välja jätta, oleks käesolev projekt iga-aastaselt tasuv alates 3. aastast, mida võib 

pidada infrastruktuuriliste investeeringute osas võrdlemisi kiireks näitajaks. Tuleb aga 

arvestada, et tegelik positiivse rahavoo hulk oleks mõnevõrra väiksem, sest tehnilise 

infrastruktuuri elementide amortiseerumisega ega muude kõrvaliste kulutustega ei ole 

siinkohal arvestatud (nt haljastus, tänavavalgustusega seotud kulutused). Lisaks, 

arendustegevuse läbiviimisel tuleks esialgsete kulude juures arvestada ka võimaliku 

puhvriga (~5%). 

Viimaks läbi taolises mahus arendusprojekte, tuleks paralleelselt finantseerimispoolega (nt 

munitsipaalpanga loomine) alustada Eestis seadusandluse muutmisega. Suuremahuliste 
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arendusprojektide läbiviimine ei ole kehtivast netovõlakoormuse maksimaalsest tasemest 

lähtuvalt võimalik. Näiteks, Sõmeru Vallavalitsuse 2017. aasta eelarve põhitegevuse tulud 

on prognoositult kokku 4121974 EUR (Sõmeru Vallavalitsus 2017 ... 2017), millest aga 

käesoleva projekti netovõlakoormus moodustaks juba ainuüksi 29%. 60%-line 

maksimaalne netovõlakoormuse tase jääks veel kaugele, kuid omavalitsustel on veel lisaks 

hulgaliselt muid laenukohustusi, mistõttu finantsvõimenduse ülempiiri tuleks vajadusel 

kohandada. Sõmeru Vallavalitsuse 2017. aasta vaba netovõlakoormus on planeeritult 

1847754 EUR (Sõmeru valla ühisveevärgi ... 2016), mille raames saaks teha koguni 

poolteist sarnast elurajooni, kuid muudeks tähtsamateks tehnilise infrastruktuuri 

arendamisega seotud investeeringute läbiviimiseks ei jätkuks tõenäoliselt piisavalt 

seadusandlusest tulenevat laenuvõimet. 2017. aasta baasil on Sõmeru valla 

netovõlakoormuseks 18,3% (Sõmeru valla ühisveevärgi ... 2016; Sõmeru Vallavalitsus 

2017 ... 2017), millest tulenevalt on tegemist võrdlemisi heal järjel oleva omavalitsusega, 

kuid aina enam on märgata omavalitsusi, kes on madala tulubaasi võimekuse tõttu võtnud 

seadusandlusest tulenevalt maksimaalsed laenukohustused (nt Tapa linn). 

Lisaks netovõlakoormusele vajaksid muutmist erinevad seadused, mis puudutavad 

tulumaksubaasi jaotamist ja tulumaksu rakendamist eraisikute raames. Näiteks, PVC 

mudelite rakendamine ei ole Eestis hetkel sisuliselt mõttekas, sest tulumaksust laekuks 

omavalitsuse tulubaasi ainult osa. Lisaks, kuna Eestis ei ole võimalik eraisikute raames 

tulude deklareerimisel kinnisvara müümisel enamikel juhtudel deklareerida muid varale 

tehtud kulutusi peale soetusmaksumuse (vara ostuhind + notaritasu, riigilõiv), siis on 

lisandväärtuse maksustamine keeruline ning vara omanike suhtes teatud juhtudel 

ebaõiglane. Näiteks, olukorras kus maaomanik on oma krundile teinud kõikvõimalikud 

liitumised erinevate kommunikatsioonidega, tuleks tänasel hetkel lisandväärtuse 

maksustamisel lähtuda ainuüksi maa soetusmaksumusest ilma sellele tehtud oluliste 

parendusteta. Nii PVC kui PPP projektide rakendamise eelselt tuleks Eestis teha 

laiapõhjalist uurimistööd enne ühegi projekti algatamist, praktiliste näidete puudumise 

tõttu oleks esimeste projektide osas oodata olukordi, kus erinevate sektorite esindajate 

vahel ei ole kokkuleppeid võimalik saavutada ning arendustegevus jääb läbi viimata või 

kujunevad tööd oluliste viivitustega. 

Maale tehtud kulutuste raames kerkiks lisandväärtuse leidmisel teise probleemina ette 

asjaolu, et tulumaksu (või tehtud kulutustest osamakseid) peaksid maksma ka isikud, kelle 
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kinnistud on juba enne detailplaneeringu kehtestamist hoonestatud kuid kelle kinnistu 

paikneb detailplaneeringu alal. Tulenevalt Eesti valdavalt madalast elatustasemest, siis 

turuväärtuse alusel maa lisandväärtuse vahemikult makstav tulumaks võib kohati küündida 

võrdlemisi märkimisväärseks summaks. Käesoleval juhul oli planeeritud eraisikute 

laenukoormusest vabanemine 5 aasta peale (vt lisa 2). Ratsionaalselt mõtlevad tarbijad aga 

enda kahjuks negatiivseid otsuseid reeglina ei tee, mistõttu detailplaneeringu koostamisel 

ning tulumaksu maksmisega seotud sätte rakendamisel tekiks piirkonna elanike seas 

vastakaid emotsioone ning planeeringu kehtestamine ei pruugiks võimalik olla. Tuleks veel 

arvestada, et lisandväärtuse leidmist takistab piirkondlik vähene tehinguaktiivsus, sest 

hindamistegevust viidaks läbi võrdlusmeetodil. Seetõttu võiks kaaluda oma olemuselt 

keerukamaid lisandväärtuse maksustamist hõlmavaid süsteeme - näiteks piirkondliku 

maamaksu suurendamist, lisandunud tulumaksu rakendamist ainult kinnisvara 

võõrandamisel (sh osaline kinnisvaramaks nt Rootsi näitel), annuiteetgraafikute 

rakendamist või ka tekitatava lisandväärtuse osas perspektiivhinnangule põhinedes 

vajalikud summad enne arenduse elluviimist ette küsida. 

Seadusandluse viimaseks oluliseimaks probleemiks kujuneks käesoleva 

finantsprojektisooni osas KredExi näitel kujunenud järelmaksuvõimalusest olukord, kus 

edasisi laenukohustusi ei oleks tõenäoliselt võimalik võtta. Konkreetsemalt, kohalikult 

omavalitsuselt järelmaksuga krundi ostmine 30-aastaseks perioodiks tasumiseks 0%-lise 

intressiga oleks sisuliselt võimalik, kuid juba finantsmajanduslikult võimendatud krundi 

ostmisele lisaks ei ole tõenäoliselt Eestis tegutsevad kommertspangad nõus täiendavaid 

laenukohustusi eluasemelaenu näol pakkuma. Piirkonna elanikud teenindaksid korraga nii 

eluasemelaenu kui laenu kohaliku omavalitsuse või selle poolt spetsiaalselt loodud 

juriidilise keha suhtes. Olenemata, et igakuine krundi laenumakse moodustaks leibkonna 

sissetulekust ligikaudu 2,4%, on tegemist siiski mitmetahulise finantsvõimendusega 

mitmete erinevate samaaegselt teenindavate laenude osas, mida pärast 2008. aasta finants- 

ja majanduskriisi ei peeta enam aktsepteeritavaks. Võimalusel saaks ka arendaja kasumi 

ning arendaja puudujääva omakapitali osa kanda täielikult kohaliku omavalitsuse 

kohustuste hulka, kuid sellisel juhul asuks omavalitsus tasuma maksumaksjate raha eest 

kinnisvaraarendajate kasumit, mida ei saa jällegi omakorda pidada ratsionaalseks 

lähenemiseks. 
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2.5. Arutelu 

Pagusoo elamupiirkonna detailplaneering kehtestati tänaseks ajaks ligi kümme aastat 

tagasi. Detailplaneering hõlmab endas ligi 37 hektari suuruse ala, millest valdav enamus 

peaks perspektiivis saama hoonestatud uusehitistega. Taoliselt suure arendusala puhul on 

Rakvere linna mõistes tegemist äärmiselt suure arendusprojektiga, mille osas on oodata 

sisuliselt uue linnaosa arenemist. Kirjeldamaks situatsiooni olemust asjakohase näitega, 

oleks Pagusoo elamupiirkonna täieliku väljaarendamise korral seal elamas ligikaudu 5% 

Rakvere linna elanikkonnast, mida võib hinnata väga suureks mahuks. Arenduskohustuste 

täitmisega on sealjuures aga hakatud hoogsalt tegelema peamiselt 2015. aastal. 2006. aastal 

vähenema hakanud tehinguaktiivsus viis Eesti kinnisvaraturu koos üleilmsete negatiivsete 

majanduslike sündmustega korrelatsioonis langustsükklisse. Hulgaliselt kinnistuid oli 

Pagusoo piirkonnas Maa-ameti avalikel enampakkumistel just 2008. aastal, millest edukalt 

võõrandati valdav enamus aga alles peale 2010. aastat. Võib arvata, et kui 2008. aastal 

majanduslikke raskusi ei oleks esile kerkinud, oleks tõenäoliselt arenduskohustuste 

täitmine alanud oluliselt varem. Esmakordselt on detailplaneeringu järgselt piirkonda 

uuselamu valminud 2012. aastal (kasutusluba väljastatud), 2017. aasta kevade seisuga on 

arendusala I etapi raames valminud juba kolm uuselamut, millede ehitusjärk on näha lisa 5 

all. 

Kogu töö aluse elamupiirkonna arenduskohustuste täitmise omapära on suures osas 

tulenenud just Maa-ameti tegevusest. Maa-amet võõrandas detailplaneeringu kehtestamise 

järgselt väljamõõdetud krunte, jättes arenduskohustused Sõmeru valla kanda ning seda 

ilma, et vald oleks maade võõrandamisest mingit lisatulu saanud. Sarnaselt on käitutud 

Sõmeru aleviku siseses uuselamurajoonis, mis tänaseks hetkeks on suures osas edukalt 

välja arendatud. Käesoleva olukorra tekkimist oleks kõige edukamalt saanud vältida 

situatsioonis, kus riik oleks krundid näiteks Sõmeru vallale munitsipaalomandisse andnud, 

vähendamaks erasektori poolset survet kohustuste täitmisele sundimisega. Teise lihtsa 

võimalusena oleks olnud võimalik riigil maad riigi omandis edasi hoida kuni Sõmeru vald 

oma kohustused edukalt täidab ning alles seejärel oleks riik kinnistuid võõrandama 

hakanud. Nimetatud teise võimaluse puhul oleks suuresti abistavaks vahendiks ka valla 

ning riigi vaheline koostöö, kus näiteks maade võõrandamisest arenduse käigus tekkinud 

lisandväärtuse raames oleks saanud suure osa arenduskuludest vallale tagastada. 
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Riik aga ei ole arenduskohustuste täitmisest ega sellega seotusest huvitatud. Sarnaseid 

situatsioone ei ole Eestis esile kerkinud ainuüksi Sõmerul. Näiteks, Riigikontrolli 

analüüsitud arenduste hulka kuulus Ülenurme valla elamuarendus, kus vald algatas riigi 

taotlusel reformimata maale detailplaneeringu elamukvartali rajamiseks, teadvustamata 

endale, et riigil pole mingit alust võtta arendusaladel teede ja trasside rajamine enda kanda. 

Lähtudes maareformi seadusest, võõrandas Maa-amet elamukrundid avalikel 

enampakkumistel, mille juures aga teede ja trasside rajamise kohustus jäi täielikult 

kohalikule omavalitsusele (Riigikontroll 2014). Lisaks, Kallaste linnas on omavalitsuse 

poolt kehtestatud samuti uuselamurajooni moodustav detailplaneering, mille raames 

krundid on võõrandatud Maa-ameti enampakkumistel ning arenduskohustused on täielikult 

kohalikul omavalitsusel. Arvestades aga Kallaste linna kui äärmiselt väikese 

omavalitsusega, jääb arusaamatuks, millisel moel ja milliste ressursside raames on 

tulevikus arenduskohustuste elluviimine planeeritud.  

Planeerimisseaduse § 131 näeb ette kohalikele omavalitsustele kohustuse 

arenduskohustused ellu viia omal kulul, kaasamata taristu ning kommunikatsioonide ja 

trasside rajamiseks arendusettevõtte poolset finantseeringut. Seda kõike muidugi ainult 

juhul, kui planeeringu koostamise korraldaja ehk kohalik omavalitsus ning planeeringust 

huvitatud isik ehk arendaja ei ole omavahel kokku leppinud teisiti. Reaalsuses aga ei ole 

kohalikel omavalitsustel piisavalt vaba eelarvelisi finantsvahendeid, mida oleks vajadusel 

võimalik planeeringualustesse uuselamurajoonidesse investeerida. Eelnimetatu tõttu on 

kohalikud omavalitsused loobunud kohustuste täitmisest ning on seda nõus tegema 

valdavalt ainult juhtudel, kus arendusettevõte täidab ainuisikuliselt kõik planeeringu alusel 

määratud kohustused. Tingimustes, kus kohalikud omavalitsused saaksid iseseisvalt 

arendustegevusega seotud kohustusi täita, peaksid omavalitsused hakkama edaspidiselt 

põhjalikumalt analüüsima juba kehtestatud kuid elluviimata ning tulevikus kehtestatavaid 

detailplaneeringuid (Riigikontroll 2014). Olukorras aga, kus omavalitsused hakkavad 

kehtestamata planeeringuid avaliku huvi puudumise või väheste rahaliste ressursside tõttu 

tagasi lükkama, ei oleks aga planeerimistegevuse võimalused enam optimaalselt 

võimalikud ning ühtlasi potentsiaalsete kinnisvaraarendajate huve kahjustavad. 

Kohalikel omavalitsustel ei ole Eesti näitel piisavalt rahavoogu ning eelarvelisi võimalusi 

kinnisvaraarendustest osa võtmiseks ning avalikku kasutusse suunatud taristu elementide 

rajamiseks. Samas ei ole laias laastus mõtet planeerimisseaduses käsitletavate arendus-
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kohustuste jaotamist puudutavatel sätetel mõtet - kohalikud omavalitsused ei võta omale 

uusi rahalisi kohustusi, eelkõige juhtudel, kus erasektor sellepealt edasiselt tulu teenib (nt 

maa väärtuse kasv väljaarendatud infrastruktuuri tõttu). Piirkondlik areng saab käesolevate 

seaduste kehtimise raames toimuda ainult kõrgema elatustasemega piirkondades, jättes 

Eesti hajaasustuslikud piirkonnad nii infrastruktuuri kui elamufondi arengu osas 

lisandväärtuse loomisel ning kulude võimalikul osalisel hüvitamisel hätta. Piirkondades, 

kus ehitus- ning loodavate kinnisvarade hinnad on omavahel positiivses erinevuses, ei ole 

kohalike omavalitsuste puuduv soov arenduskohustuste täitmisel piirkondlikku arengut 

takistav, sest arendustegevuse läbiviimine on erasektorile majanduslikult otstarbekas. 

Suuremate Eesti linnade lähistele tekkis buumiaegsel perioodil pidevalt juurde uusi 

elamupiirkondi, millega seoses aga kaasnesid omavalitsustele kulutused, olenemata, et nad 

ei olnud nõus otseselt arenduskohustusi täitma. Näiteks, 2007. aastal ilmunud 

ajaleheväljaande raames on Saue valla tollase abivallavanema sõnul 100 piirkonda 

lisanduva perekonna laste koolihariduse ja lasteaia koha maksumuseks ca 3,48 miljonit 

krooni aastas, kusjuures lisandunud elanike pealt tekkiv tulumaksu rahavoog on sealjuures 

ligikaudu 3,55 miljonit krooni. Eelnevasse arvutuskäiku ei olnud aga veel sisestatud 

lasteasutuste ehitamiseks vajalikke kulutusi - ühe lasteaiakoha ehitamine maksis 2007. 

aastal abivallavanema hinnangul ca 325 000 krooni, koolikoha rajamine ca 228 700 

krooni. Ühe elamurajooni lisanduva uue elamu kohta oli tollasel ajal hinnanguliselt vaja 

teha lisainvesteeringuid 316 555 krooni (arvestati laste ning tööl käivate inimeste arvu 

leibkonnas). Lisaks on omavalitsusele seadusega pandud kohustusteks veel avalikult 

kasutatavate teede ja tänavate väljaehitamine ja korrashoid, haljastuse, välisvalgustuse, 

kanalisatsiooni tagamine, eakate hoolekande ja sotsiaalabi korraldamine ja mitmeid muid 

ülesandeid. Teisisõnu, lastele tehtavate kulutuste mahaarvamise järel jääb valla käsutusse 

kõikide teiste vajalike ülesannete täitmiseks veel tervelt 802 krooni perekonna kohta 

aastas. (Tormiline kinnisvaraarendus tühjendab ... 2007) 

Siinkohal oli tegemist ligi 10 aastat tagasi demonstreeritud näitega, mille juures ei ole 

siiski Eesti kohalikes omavalitsustes olukord kulutuste osakaalu poolest oluliselt 

paranenud. Käesolevas uurimistöös lähtuti sarnastest kuluallikatest uue elurajooni 

planeerimisel ning selle väljaarendamisel, edasisel haldamisel ja hooldamisel. Töö 

tulemusena on arvuliste näitajate põhjal selgunud, et ei ilma erasektori osaluseta kui ka 

PPP mudelite põhjal ei ole kohalikel omavalitsustel võimalik ainuüksi elurajoonist 
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peegelduvate tulude arvesse võtmisega võimalik toime tulla. Kõige suuremad kulutused 

moodustavad sarnaselt Saue valla näitele ka Sõmeru vallas just haridusvaldkonda suunatud 

kulutused. Tehnilise infrastruktuuriga seotud kulusid on võimalik laenukapitali alusel 

pikaajaliste investeeringutena hajutada, kuid endiselt on vajalik kaasata kas toetusi või 

saada osaliselt doteeritud riigieelarve alusel. Finantsvõimenduse kasutamisel on sealjuures 

seni lähtutud valdavalt kommertspankadest saadavate laenude alusel, kuid Eestis on seni 

kasutamata võimalused emiteerimaks pikaajalise perioodiga võlakirju, soodustamaks 

seeläbi vajalike kulutuste tegemise läbi piirkondlikku jätkusuutlikust. 

Omavalitsuse võimekus sisulistes haridust puudutavates küsimustes kaasa rääkida on 

pigem madal ja omavalitsuse tegevus haridusküsimuste suunamisel piirdub ainuüksi 

kinnisvara ja vajadusel ka õpilastransporti puudutavate küsimuste lahendamisega. Enamiku 

omavalitsuste võimekus investeerida iseseisvalt koolide infrastruktuuri on samuti madal, 

sest vajalike investeeringute mahud on võrreldes omavalitsuste eelarvemahtudega väga 

suured. Vastavaid investeeringuid on finantseeritud Euroopa Liidu vahenditest 15% 

omafinantseeringuga, mis aga ei ole samuti piisavalt motiveerinud omavalitsusi otsima 

optimaalseid lahendusi. Haridusvaldkonnaga seotud finantseerimisprobleemidest tuleks 

alustada riiklikul tasemel, sest ilma täiendavate haridusele suunatud kulutusteta oleksid 

kohalikud omavalitsused võimelised teisejärguliste kulutustega edukalt toime tulema. Uute 

kinnisvaraarenduste ja tehnilise infrastruktuuri arendamisega seotud probleemide osas 

tuleks alustada kaudsetesse valdkondadesse suunatud kulutuste optimeerimisest kohalike 

omavalitsuste ja riigi tasandi vahel. Töö koostamise hetkel käimasoleva haldusreformi 

taustal on planeeritud haridusvaldkonda suunatud kulutusi vähendada (huvitegevuse ja 

kooli tugiteenuste toetus, lasteaedade õpetajate palkade tõstmine, koolilõuna 

kättesaadavuse tõstmine), kuid ülemäärastest probleemidest vabanevad tõenäoliselt 

ainuüksi kõige kehvemas seisus olevad omavalitsused. (Siseministeerium ... 2012) 

Senised kohalike omavalitsuste arenduskohustuste finantseerimisvõimalused on lisanduva 

laenukapitali kaasabil olnud ennekõike võimalikud Euroopa Liidust tulenevate rahade 

tõttu. Struktuurfondide rahad on aidanud omavalitsuste osalusega finantseerimismudelite 

osas läbi viia erinevaid arengukavades lähtestatud eesmärke, mida ainuüksi jooksva 

tulubaasi rahadest ei oleks paljudes Eesti piirkondades võimalik teha. Omavalitsuse 

osalusega mudelite taustal on ennekõike kaasnenud võimalused erinevate toetuste 

kasutamiseks, mille juures on Eestis loodud mitmeid erinevaid sihtasutusi (sh KredEx, 
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KIK, EAS), mis on avanud omavalitsustele seni uudsed võimalused oma 

arenguperspektiivide elluviimiseks. Euroopa Liidu struktuurfondide raha on aga 

lähiaastatel kiirelt vähenemas ning nii era- kui munitsipaalsektor on Eestis asunud 

viimastel aastatel võimalikke toetusi kiirelt kaasama. Viimast just eriti erasektori puhul, 

kus Eesti amortiseeruva elamufondi rekonstrueerimiseks kasutatakse enamikes 

väikelinnades ja nende lähipiirkondades aktiivselt ära Sihtasutuse KredExi 

rahastusvõimalusi. Tulevikus väheneva struktuurfondide tulubaasi taustal peab kohalike 

omavalitsuste arengupotentsiaali asuma sarnaste trendide jätkumiseks rahastama kas 

riigieelarvest või läbi seni kasutamata alternatiivsete finantseerimisvõimaluste. Nii 

praktikas kui avalikkusele läbi erinevate meediakanalite suunatuna on hakanud sagenema 

omavalitsuste laenukoormuse kasvust teavitamine ning kommertspankadest erinevate 

laenude kaasamine mitmesuguste projektide läbiviimiseks. Eestlaste osas võib 

finantsvõimenduse kasutamist pidada pigem ebatraditsiooniliseks lähenemiseks, rahvas on 

negatiivselt meelestatud nii eraisikuna kui avalikus sektoris võlakoormuse kasvatamise 

osas. 

Omavalitsuste poolt on levinud mitmesuguste äriühingute loomine erinevate tehnilist 

taristut puudutavate objektide arendamiseks ja haldamiseks (nt vesi ja kanalisatsioon, 

keskküte, gaas). Seda peamiselt seetõttu, et kohalik omavalitsus iseseisvalt ei ole 

käibemaksukohustuslane ning omavalitsusel puudub otsene äriühingu kompetents ning 

ettevõtlusega tegelemise huvi. Samas aga seab äriühingute loomine piirangud erinevate 

Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi toetuste saamisele, seda just infrastruktuuri arendamise 

kohapealt, sest loodav äriühing ei võrdsustu omavalitsuse kui üksusega. Teisalt, näiteks 

erinevate kinnisvarade hooldamise ja haldamise kohapealt loodud Riigi Kinnisvara AS on 

sarnaselt Eesti meediast laialdaselt läbikäinud probleemide taustal omavalitsuste jaoks vara 

ülalpidamiseks liialt kallis vorm, sest sellise ühingu pidamine vajab liialt suuri kulutusi. 

Seni on omavalitsused pidanud arendusprojektide läbiviimisel kõige ratsionaalsemaks 

moodustatavaks ühinguks sihtasutuse vormi, sest sealjuures on omavalitsuse huvid 

võrdlemisi hästi esindatud ja kaitstud ning sihtasutuse pidamine on omavalitsusele 

majanduslikult soodne. 

Viimast just seetõttu, et sihtasutused saavad olla käibemaksukohustuslased ja ühtlasi neid 

saab võrdsustada nii Euroopa Liidu kui erinevate Eesti Vabariigi toetuste osas 

omavalitsusega kui toetusaluse subjektiga. Sihtasutuse pidamisel ja selle aktiivse tegevuse 
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tulemusena kasumisse jõudmisel on võimalik luua omavalitsuse edasise tegevuse raames 

sünergiline efekt, mis kajastub omakapitali kasvamises ning edasiste investeeringute 

tegemise võimekuse kasvus (Kaal 2008). Sihtasutuste raames on Eestis mitmed kohalikud 

omavalitsused kaasanud asutuse tegevuse laiendamiseks ka edukalt laenukapitali, seda 

sisuliselt ainuüksi kommertspankade laenude läbi. Sihtasutuste põhiline tegevusmudel on 

jäänud kommunaalmajanduse ning tehnilise infrastruktuuri rajamise juurde, harvematel 

juhtudel osaletakse ka mitmetes teistes ärivaldkondades (Riigikontroll 2010). 

Kiili Vallavalitsuse sõnul on Eestis munitsipaal- ja erasektori vahelise koostöö ehk PPP 

rakendamisest tulenevalt mitmeid sisulisi probleeme, mis sellise finantseerimismudeli 

praktilist kasutamist oluliselt piiravad. Kahe sektori vahelise koostöö osas lasub kohalikul 

omavalitsusel ennekõike seadusandlik ebakindlus, mis tuleneb peamiselt erasektorile üle 

antavatest kohustustest ja nende täitmisest. Lisaks, sektoritevaheline koostöö on Eestis 

suhteliselt kallis, seda ennekõike seetõttu, et Eesti ettevõtluskeskkonnas ei ole ettevõtjad 

nõus väikese kasumiga. PPP mudelite rakendamisel tuleb Eestis kehtivast seadusandlusest 

tulenevalt lähtuda riigihangete seaduse nõuetest (Riigikontroll 2009), sest tegemist on 

seaduse mõistes reguleeritud avaliku ja erasektori vahelise partnerlusega. Hangete 

läbiviimisel satub aga kinnisvaraarendaja ja kohaliku omavalitsuse vahele omakorda 

kolmas osapool, kes ehitustöid läbi viima asuks, mistõttu nii omavalitsuse kui arendaja 

osas suureneks omakorda ebakindlus ning tehtud tööde kvaliteet muutuks küsitavaks. Eesti 

ettevõtluskliimast tulenevalt ei ole erasektor huvitatud väga pikast tasuvusajast, mida just 

aga pakuvad tehnilise infrastrktuuri investeeringud, mistõttu selliste kulutuste erasektorile 

suunamine oleks ebaratsionaalne ning vaja oleks pigem omavalitsuse poolseid 

finantseerimisvõimalusi. Viimast eriti seetõttu, et partnerlussuhte lõppedes ja arenduse 

valmides lähevad tavapäraselt tehtud investeeringute tulemusena valminud taristu 

elemendid nagunii üle kohalikule omavalitsusele. (Kaal 2008) 

Uurimistöös koostatud finantsprojektsioonide taustal oli lähtutud erasektori võimalikust 

15%-lisest tootlusest arendusprojekti arendamise vältel investeeritud omakapitalist. 

Sealjuures võib hoonestamata arendusprojektide riskitaseme osas arvestada, et Eestis on 

meie kohalikust ettevõtluskliimast tulenevalt tegemist endiselt võrdlemisi madala 

tootlusega, mistõttu potentsiaalsete kinnisvaraarendajate hulk oleks piiratud. Erasektor 

oleks investeeringute tegemisest huvitatud ainuüksi juhul, kui näiteks kõik kruntide ostjad 

oleksid juba olemas ning keegi ei peaks projekti valmides tegelema aktiivse 
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müügitegevusega. Suure nõudluse tõttu võiks selliste projektide aktuaalsus ette tulla 

ennekõike Harjumaal, Tallinna lähiümbruses paiknevates rõngasvaldades, kuid sealsetes 

piirkondades ei ole kohalikud omavalitsused üsna heast jätkusuutlikkuse järjest tulenevalt 

huvitatud era- ja munitsipaalsektori vahelisest koostööst kui pealinnast kaugemates 

piirkondades.  

Mitmed omavalitsused on Eestis tänase seisuga küll edukalt oma mõningate kulukamate 

eesmärkide täitmiseks laenuraha kaasanud, kuid täiendavate investeeringute kaasamine 

saab tulevikus tõenäoliselt probleemseks. Viimast kinnitab ka asjaolu, mida puudutati 

käesoleva uurimistöö teoreetilises osas, kus Tapa linna aktiivsed laenukohustused 

moodustavad seadusega paikapandud piirist peaaegu maksimumi. Omavalitsuste 

netovõlakoormus ei tohi ületada 60% ühe eelarveaasta puhastuludest - sealjuures aga ei ole 

seadusandluses arvestatud, et aastane periood ei ole pikaajaliste kohustuste puhul piisavalt 

asjakohaseks näitajaks. Kiili vallavanema andmeil oleks ratsionaalne jätta kas 

netovõlakoormuse määr seadusandlusest välja või kehtestada mõni teine piirmäär, näiteks 

piirmäär, mis peaks käima ainult laenude tagasimakse võime kohta (Kaal 2008). Olukorras, 

kus elanikkond on kahaneva trendiga ning tööealise elanikkonna arvelt kahanev tulubaas 

on muutumas aina aktuaalsemaks probleemiks, hakkab lähitulevikus omavalitsuste 

võlakoormus kindlasti kasvama ning seda asub pikaajaliste kohustuste võtmisel takistama 

just netovõlakoormuse määr. 

Pikaajalisemate kohustuste planeerimisel on kohalikel omavalitsustel põhiliseks 

finantseerimisvõimaluseks seni olnud erinevad Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi toetused 

ning fondid. Tulenevalt aga administratiivüksustega seotud planeeringute koostamisest, on 

tegemist äärmiselt pikaajaliste protsessidega, mille lõpuks kehtestamise hetkeks võib aga 

erinevate institutsioonide poolt juba ettenähtud reeglistik olla muutunud. Omavalitsustel ei 

ole võimalik ette planeerida näiteks erinevate keskkonnaalaste kui ka tehnilise 

infrastrktuuri investeeringute rajamist läbi finantsvõimenduse või toetuste, kui ei ole teada, 

kas konkreetse planeeringu kehtestamise ja elluviimise hetkel sellise projekti elluviimiseks 

veel üleüldse kapitali on võimalik taotleda. Nimetatud tegevusmall looks omavalitsustele 

hulgaliselt teadamatust ja palju tühja tööd, mille juures aga puudub kindlustunne, sest 

finantseerimisreeglid on pidevas muutumises ning vahendite ebapiisavuse tekkemoment ei 

ole täpselt ette prognoositav (Kaal 208). 
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Rahaliste probleemide lahendamiseks on laenukoormuse kasvatamisest räägitud Eestis 

viimaste aastate jooksul aina enam. Esimesed võtted sotsiaalsfääris ja tehnilise 

infrastruktuuri jätkusuutlikkuse osas on 2016. ja 2017. aastaga kasutusele võetud - Eestis 

planeeritakse laenukapitali abil rajada nii üürielamuid kui tehnilist taristut. Seetõttu on 

alust arvata, et erinevad spetsiifilisema suunitlusega finantseerimisviisid ning -mudelid 

hakkavad avalikkuse ette sattuma juba lähitulevikus, mille juures hakatakse arutlust 

pidama ka erinevate arenduskohustuste täitmise üle. Seni on võlakoormuse tõstmise 

takistuseks kujunenud valdavalt põhjendus, et võlaga finantseeritud valdkonnast tuleb ka 

raha tagasi teenida (Euroala keskpankade laiendatud ... 2016). Viimase tõttu ei olegi aga 

mitmete projektide elluviimine finantsmajanduslikult õigustatud, sest sellised objektid ei 

teeni ennast piisava ajakuluga tagasi ning iga kahjumlik investeering toob kaasa suurema 

koormuse kas riigi- või kohaliku omavalitsuse eelarvele. 

Sarnaselt töös käsitletud uurimisalusele objektile ei ole sisuliselt mitte ühegi Eestis 

asetseva elurajooni laenukapitalile põhinevalt ülesehitamine mõttekas, sest tehtud 

investeeringute maht ei suuda ennast ainuüksi projekti läbiviimisest tuleneva tulu alusel 

õigustada, mistõttu tuleb keskenduda laiemale perspektiivile ja positiivsele efektile. 

Finantsprojektsioonides ei ole paraku võimalik arvestada sellega, kui palju suureneb 

elanike siirdumisel teatud uuselamurajooni kogu valla kassa tulubaas just juriidiliste isikute 

tulumaksumäära läbi. Pidevalt karmistuvate keskkonna- ja tervishoiualaste nõuete tõttu ei 

ole võimalik ka arenduskohustusi väiksemate kulutustega läbi viia (nt odavam  kuid tolmav 

teekate, lokaalne kanalisatsioon- ja veeühendus vmt). Nimetatud odavamate lahenduse läbi 

ei oleks tagatud ka piirkondlik jätkusuutlikkus, sest elanikkonna heaolu oleks võrdlemisi 

madal ning taas hoogustuks kolimine teistesse, jätkusuutlikumatesse piirkondadesse.  

Eesti kohalikud omavalitsused on erinevates allikates kinnitanud olulisel määral 

lisainvesteeringute tegemise vajadust. Sealjuures aga võib töös käsitletud näitena 

munitsipaalvõlakirjade emiteerimisel tekkida olukord, kus laenatud raha ei suudeta 

tegelikkuses ära kasutada. Arvestades, et Eesti on väga väike riik, võib järsk avaliku 

sektori ehitustööde tellimuste kasv põhjustada arvestatava ehitushindade tõusu, mille 

juures tõuseksid ehitushinnad ka ettevõtetele ning majapidamistele. Valdkonnad, mis 

teenindaksid munitsipaalsektori tellimust, teeniksid mõnda aega kõrgemat kasumit, kuid 

seda ennekõike teiste valdkondade kulude kasvu arvelt (Euroala keskpankade laiendatud ... 

2016). Nimetatu ei kerkiks esile kindlasti üksikute elurajoonide elluviimisel, kuid töös 
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koostatud finantseerimismudelit on praktikas võimalik kasutada sisuliselt ükskõik millise 

tehnilise taristu elemendi arendamiseks või rekonstrueerimiseks, mistõttu potentsiaalseid 

investeeringuid on võrdlemisi palju. 

Sealjuures aga on käesoleval hetkel kaheldav, et munitsipaalsektor suudaksid efektiivselt 

koostöös erasektoriga suuremaid projekte ellu viia. Erasektoril ei ole võimalik 

laenukapitali kaasata sarnaste tingimustega nagu munitsipaalsektoril, mistõttu 

arenduskohustuste jagamisel ning samaaegselt intresside tasumisel oleks erasektoril 

oluliselt suurem finantskoormus kui munitsipaalsektoril. Erinevused kohustuste kandmisel 

ja arendustegevuse eesmärgil (jätkusuutlikkus/kasum) aga seavad takistused efektiivseks 

läbirääkimiseks ning otsuste langetamisel. PPP mudelite rakendamisel tuleks Eestis 

kõigepealt alustada avalikku kasutusse suunatud objektide arendamisest (nt Tallinna 

Linnahalliga planeeritu kuid teostamata jäänud töös mainitud projekt). Viimast seetõttu, et 

sellisel juhul oleks kindlustatud mõlema sektoripoolne huvi ning osapoolte arv oleks 

projekti läbiviimisel maksimaalselt väike. Olukorras, kus PPP mudelisse hakatakse 

kaasama ka kolmandaid osapooli (nt vara ostjad arenduskohustuste läbiviimise järgselt), 

muutub liialt keeruliseks nii finansaruandlus, kohustuste edasine kandmine, tehtud 

kulutuste erasektorile hüvitamine jne, mis omakorda soodustavad korruptsiooni teket ning 

arenduskohustuste puudulikku täitmist kasumi suurendamise eesmärgil.  

Seniseid Eestis kehtivaid regulatsioone omavalitsuse laenukoormuse kasvatamiseks võiks 

küll muuta (sh netovõlakoormus), kuid range raamistik finanstvõimenduse kaasamise osas 

peaks siiski säilima. Näiteks, Boliivias on omavalitsuste võlakoormuse ülempiiriks seatud 

200%-line aastane põhitulu ja Ungaris kuni 70% omavalitsuse aastasest omavalitsuse 

tegevuse tulemusena loodud tuludest (Pellergini, Soriano 2002). Mitmetes riikides on 

täheldada sarnast netovõlakoormuse regulatsiooni nagu Eestis, kuid tegemist on valdavalt 

piirkondadega, kus ei elamufondi amortisatsioon ega elanikkonna demograafilised näitajad 

ning sellest tulenev omavalitsuse tulubaas ei ole Eestiga sarnases võrdluses. Üleliigset 

laenamist ning investeeringute tegemist on ennekõike täheldatud arengumaades, arenenud 

riikides on täheldatud ainult üksikuid juhtumeid, kus kohalik omavalitsus ei suuda omale 

võetud laenukohustuste all toime tulla ning kus riik on sunnitud kohustused üle võtma 

(Pellergini, Soriano 2002).  

Munitsipaalpankade loomine on erinevates Euroopa Liidu riikides olnud tavaks juba 

pikemat aega, sealjuures on pankade loomise eesmärk olnud valdavalt ühene kuid nendega 
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liitumine ja nende opereerimine on olnud varieeruv. Näiteks, Rootsis on omavalitsusel 

vajalik tasuda munitsipaalpangale iga enda administratiivalas elava elaniku pealt 

liitumistasu, mille abil omavalitsus ostab omale panka osaluse (Pellergini, Soriano 2002). 

Norra näitel on munitsipaalpank olemas olnud juba ligi 75 aastat, mille jooksul mitte 

ühtegi maksehäiret ei ole esinenud. Norras on kokku väljastatud laene ligi 4 miljardi dollari 

osas, kusjuures võlakirjadel on AAA reiting, mis võimaldab rahvusvahelistelt turgudelt 

madala riski tõttu edukalt vajaminevat kapitali kaasata. Eduka rahastamisprotsessi toimise 

taustal on Norras hakatud aina enam keskenduma PPP mudelite väljatöötamisele, millest 

on saanud piirkondlik nišš ja munitsipaalpanga üks pikaajalistest eesmärkidest (Pellergini, 

Soriano 2002). Jaapanis seevastu ei ole aga näiteks mitte ühtegi küla ega linna, mis ei oleks 

riiklikust munitsipaalpangast kapitali kaasanud, sealjuures finantseeritakse kuni 40% 

projekti kuludest perioodiga maksimaalselt 30 aastat ning laenude põhiliseks eesmärgiks 

lisaks piirkondliku jätkusuutlikkuse tagamisele on munitsipaalpanga loomise algusajast 

saati olnud PPP mudelite toimimisele kaasaaitamine ja nende lihtsustamine. (Pellergini, 

Soriano 2002)  

Sarnaselt töös käsitletud allikatele kui ka Eesti üldisele tasemele on massiliste avalikku 

kasutusse suunatud taristu elementide hangete korraldamise korral oodata ka tõenäoliselt 

korruptsiooni mõningast kasvu. Alternatiivsete finantseerimismudelite osas on tegemist 

võrdlemisi komplitseeritud süsteemidega, mille juures finantsmajanduslikke otsuseid 

viivad läbi nii era- kui munitsipaal- või riigisektor, kellest igaühe eesmärgid 

arendustegevuse läbiviimiseks on aga erinevad. Arusaamatused finantseerimisel ning tööde 

teostamisel võimaldavad aga ebaratsionaalsete otsuste tegemist ning kujundada endast 

potentsiaalset negatiivset tulemit. Uurimistöö teoreetilises osas käsitletud allikate põhjal on 

näiteks arenguriikides olnud nii munitsipaalvõlakirjade emiteerimisel kui üleüldise 

laenukoormuse tõstmisel märgata ebamõistlike objektide arendamist (nt Hiina), mille 

juures kasu on projekti tulemist ainult erasektorile ning ka sellegi puhul on tegemist 

ainuüksi lühiajalise heaoluga (nt ehitussektoris ajutine tellimuste mahu suurenemine). 

Omavalitsuse finantsmajanduslik olukord on pikemas perspektiivis pidevalt halvenemas, 

seda ennekõike piirkondades, mis jäävad nii Harjumaa rõngasvaldadest kui Tartumaast 

eemale. Olukord on hinnanguliselt halvim just Ida-Virumaal, kus omavalitsus on asunud 

omale kuuluvat kinnisvara avalikule sektorile loovutama. Erinevalt näiteks Kohtla-Järve 

linna poolt riigile loovutatud korteriomanditest selgus aga varasemalt riigile loovutatud 
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kinnisvarast statistiline nüanns, kus varasematel aastatel on kõige enam riigile üle antud 

just hoonestamata ja kommunikatsioonideta krunte. Seda seetõttu, et arenduskohustused on 

jäänud täitmata ning turg on muutunud (valdavalt enne 2008. aastat), mille järgselt 

arendajad on varadest loobumiseks asunud vara üle andma kohalikele omavalitsustele. 

Olukorras, kus tegemist on olnud juba kehtestatud ja osaliselt realiseeritud 

detailplaneeringutega, tuleb kohalikel omavalitsustel kas planeeringud osaliselt tühistada 

või viia arenduskohustuste täitmine osaliselt edasi, milleks aga rahalist kapitali enamikes 

piirkondades ei jätku. 

Ajutise lahendusena on Eesti näitel pakutud hajaasustuslikemates piirkondades 

omavalitsuse tulubaasi mineva tulumaksu osa tõstmist. Riigikontrolli andmeil on see aga 

juba niigi olenevalt piirkonnast vähemalt 75%, mistõttu kuigi suurt kasvuruumi enam ei 

ole. Maksimeeritud tulumaksubaasi laekumise tõttu on omavalitsused asunud pöörduma 

laenukoormuse kasvatamise poole, millega seotud võimalused on aga Eestis seni jäänud 

rahuldavateks. Olukorras, kus majanduskriisi järgsel perioodil on intressid madalad, 

inflatsioon madal, eraisikute hoiuste tasemed kõrged ning kommertspankade 

kapitaliseeritus hea, on omavalitsustel võrdlemisi head tingimused laenukapitali taotleda. 

Lähitulevikus on aga oodata laenuintresside kasvamist, mistõttu väga suurte 

kapitaliinvesteeringute osas on sellel oluline mõju omavalitsuste eelarvele ning selle 

tasakaalule. Laenukapitali taotletakse hangete läbi, mille juures intressitasemed on juba 

niigi madalate intresside keskkonnas kujunenud tõsisest konkurentsist omavalitsuste 

madala riskitaseme tõttu veelgi madalamale surutud, majandusalaste ekspertide sõnul ei jää 

aga soositud keskkond laenukohustuste perioodidest tulenevalt kuigi pikaks ajaks püsima.  

Riikides, kus juba ammustel aegadel loodud munitsipaalpankadel on pangandusturul suur 

osakaal (nt Belgia, Holland, USA, Jaapan jt), on munitsipaalpangad kommertspankade ja 

teiste hoiuseid kaasavate finantsasutuste jaoks arvestatavad konkurendid. Belgias on 

riikliku munitsipaalpanga turuosa avaliku sektori projektide finantseerimisel hinnanguliselt 

80%, pank on kohalikul finantsturul arvestatav konkurent, milles töötab ligi 2000 

palgatöölist (Pellergini, Soriano 2002). Hoiuste kaasamisel väheneb aga kommertspankade 

kapitaliseeritus ning konkurents hoiuste turul tiheneb, mis võib aga kaasa tuua näiteks 

teatud laenutoodete intresside kasvu, sest finantsasutustel ei ole enam niivõrd palju odavat 

ning ilma otsese sihtotstarbeta raha. Võlakirjade osas on enamasti tegemist 

regulatsioonidega, kus teenitud intresside osas ei ole kehtestatud tulumaksu (Attakora-
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Amaniampong 2006), mis soodustab võlakirjadesse investeerimist. Teiseks, eraisikud on 

munitsipaalvõlakirjadesse investeerides teadlikud, et nende suunatud kapital läheb 

aktiivsesse arendustegevusse mõne riigi piirkonna arendamiseks, mistõttu tugeva 

isamaalisuse taustaga riikides on inimesed oma hoiuste paigutamisel huvitatud rohkem 

oma riigi heaolust mitte üldise laenuturu aktiivsuse toetamisest näiteks välismaiste 

kommertspankade näol. 
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KOKKUVÕTE 

Kinnisvaraarenduste läbiviimisest tulenev kasulikkus peegeldub erasektori jaoks 

kasumlikkuses ning kohaliku omavalitsuse jaoks piirkondlikus jätkusuutlikkuses. 

Olenemata, et erinevate sektorite eesmärgid arendustegevuse läbiviimisel on erinevad, on 

mõlema sektori vaheline koostöö vajalik piirkondliku elanikkonna heaolu ning 

vastuvõetava elukeskkonna loomisel. Eesti kinnisvaraturg on jaotunud kahte erinevasse 

leeri, kus ühe moodustavad kasvava elanikkonnaga alad, milledes leiab aset erasektori 

eestvedamisel aktiivne ehitustegevus ning alad, kus elanikkond küll olulisel määral ei 

kasva, kuid kus piirkondlik kinnisvaraturg ei suuda elanikkonna vajadusi kinnisvaraturul 

pakutavate varade osas rahuldada. Piirkondades, kus omavalitsuste tulubaas ning 

arenduskohustuste finantseerimisvõimalused on tugevalt piiratud, on pikemas perspektiivis 

oodata olukorra pidevat halvenemist just vananeva elamufondi, amortiseeruva tehnilise 

infrastruktuuri ning vananeva ja väheneva tööealise elanikkonna taustal. Piirkondlike 

suuremamahuliste investeeringute tegemist takistab vajaliku rahalise kapitali 

kättesaadavus, võimalused sellega opereerimiseks ning omavalitsuste raskused jooksvate 

tegevuskuludega toimetulekuks. 

Kaasamaks atraktiivsematesse piirkondadesse uusi elanikke, tuleb uutesse piirkondadesse 

nende arengu tagamiseks rajada vajalik taristu, mis Eestis kehtivatest seadustest tulenevalt 

peaks võimalusel olema kohalike omavalitsuste kohustuseks. Praktikas paraku kohalikud 

omavalitsused aga ei ole erinevatel põhjustel võimelised lisakulutusi tegema, mistõttu 

omavalitsuste eelarvest kinnisvaraarendustega seotud kohustuste täitmist Eestis suures osas 

ei ole märgata. Hoonestamata elamumaade arendamisel antakse kokkuleppe korras kõik 

arenduskohustused üle erasektorit esindavale kinnisvaraarendajale, kes kohaliku oma-

valitsuse järelvalve all peab kohustused täitma. Eesti kohalikud omavalitsused ei ole 

võimelised kehtivast seadusandlusest tulenevalt kandma kinnisvara arenduskohustusi. Uute 

arendusalade esilekerkimine soodustab niigi tugeva surve all oleva eelarve kasvamist, 

mille juures võib omavalitsuste üheks suurimaks väljaminekuks pidada haridusvaldkonda 

suunatud kulutusi.  

Lähtuvalt enne ja pärast 2015. aasta 1. juulil kehtestatud käesolevas töös käsitletud seadusi, 

oli arenduskohustusi puudutav juriidiline regulatsioon laias laastus sarnane. Sealjuures aga 
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viidi 2015. aastal sisse mitmeid spetsiifilisemaid muudatusi, mis on arenduskohustuste 

täitmisega seotud regulatsioonid muutnud konkreetsemaks. Arenduskohustuste täitmata 

jätmine erasektori poolt on Eestis vähenemas, kuid planeerimisseaduses toodud avaliku- 

ning erasektori vahelise koostöö võimalus on jäänud endiselt tahaplaanile. Seadustesse 

sisseviidud sätted on kergendanud omavalitsustel lasuvaid kohustusi ning minimali-

seerinud kohustuste ülekandumise võimalusi tulevikus. Arvestamata on aga jäetud 

asjaoluga, et hajaasustuslikes ning turul valitsevate turuhindade osas madalamate 

hinnatasemetega piirkondades on elamufond stabiilse kiirusega vananemas ning ilma 

avaliku sektori koostööta ei ole piirkondliku arengu tagamist toetavaid elukondliku 

kinnisvara arendusi kusagil märgata. Erasektor ei ole arendustegevuse läbiviimisest 

huvitatud, sest arendatavate varade turuväärtus jääb alla turuhinna ning omavalitsused ei 

ole võimelised kohustusi enda kanda võtma. Eestis ei ole terviklikku kehtivat ning 

asjakohast kinnisvarapoliitikat, mis valdkonda puudutavatele probleemidele efektiivselt 

läheneda suudaks. 

Põhiliseks eesmärgiks peaks omavalitsuste jätkusuutlikkuse tasemel seadma alternatiivsete 

finantseerimisvõimaluste leidmise, sh töö empiirilises osas kasutatud näite alla koondatud 

seni välisriikides efektiivselt toimivad võimalused. Rahaliste ressursside puudumine ning 

nende arendustegevusse lülitamise puudulikud tingimused on asunud pidurdama Eestis 

piirkondlikku arengut, mille osas on tarvilik asuda leidma võimalikke alternatiivseid 

lahendusi. Elukondliku kinnisvara arendamisega kaasnevad kohalikele omavalitsustele 

pikaajalised lisakulutused, eesotas haridusvaldkonnaga, millest tulenevat finantskoormust 

ei ole aga alternatiivsete rahastamisviisidega võimalik alandada. Uuenduslike finants-

allikate kaasamine küll parandaks piirkondlikku jätkusuutlikkust, kuid omavalitsuste 

tulubaas jääks endiselt arendusvaldkonnaga otseselt mitte seotud sektoritesse suunatud 

kulude taustal võrdlemisi madalaks. 

Käesolevas uurimistöös koostatud finantseerimismudelit on võimalik implementeerida 

erinevat tüüpi investeeringute tegemisel. Mitmekülgsest lahendusest tulenevalt on töös 

käsitletud tulemusi võimalik tulevikus analüüsida ning kasutada muude tehnilise 

infrastruktuuri rajamist puudutavate projektide osas. Eesti kohalikud omavalitsused ei oma 

public-private partnership tüüpi arendusprojektide läbiviimise osas kuigi palju teadmisi 

ega praktilisi kogemusi, mistõttu töös käsitletud finantsmudeli reaalsuses rakendamine ei 

ole Eestis tänasel hetkel võimalik. 
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THE ORGANISATION AND FINANCING OF PROPERTY 

DEVELOPMENT IN LOCAL GOVERNMENTS: A CASE 

STUDY OF PAGUSOO RESIDENTIAL DISTRICT IN 

SÕMERU RURAL MUNICIPALITY 

Summary 

The idea of this work is mainly based on the problems regarding the financial sustainability 

of Estonian municipalities. The problem itself is quite broad-based and can not be 

effectively solved throughout all the sectors that the municipal government is involved 

with. This thesis is only concentrated on the problems that occur before, during and form 

after residential real estate development projects in Estonian municipalities. According to 

different current legislations in Estonia, if possible, local governments should take part in 

real estate development projects that include developing different infrastructure elements. 

Elements of such usually include the development of most paramount utility lines like 

water and sewerage and also the development of roads in new residential districts. In 

reality, the municipalities usually do not take part in real estate development projects in 

their regions, therefore, projects including public-private partneships are often not even 

considered. 

After the economic crisis the financial sustainability of Estonian municipalities and their 

weak abilities to finance new projects has started to attract more attention. The population 

of Estonia is not growing and statistically the working-age people are aging quickly, Soviet 

era housing stock is depreciating and European Union subsidies are decreasing but regional 

technical infrastructure is in the need of additional investment. Ways to finance new 

projects are vastly limited, so to solve these problems, the governments and municipalities 

have started to seek for untapped sources of financing for development. The weak ability 

to administer existing projects and finance new ones is not considered to be a countrywide 

problem. There are municipalities in Estonia, that are fully capable of investing and 

spending money on new projects, but in areas where the regional revenue base is 
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decreasing or even eroding because of nearby bigger settlements, the financial problems 

have started to expand. 

The objective of this master’s thesis was to find possible byfar untapped alternative ways 

to finance new technical infrastructure development projects in Estonia. In order to 

implement these innovative ways of financing, Pagusoo residential district in Sõmeru rural 

municipality was used as an example. Throughout the results of this work, the current 

Estonian legislations regarding real estate planning and development were analysed. The 

sub-objective of this thesis was to come to a conclusion, if Estonian municipalities are 

capable of financing real estate development in their administrated areas, especially 

investing in technical infrastructure such as utility lines and roads. As for public-private 

partnership projects, possible ways of conducting such joint developments were analysed.  

The thesis itself is qualitative, in which the results were derived from different theoretical 

sources, documents regarding Estonian municipalities but also from the current legislation 

for real estate planning and development. These variable sources of information were used 

to bring forward the financial problems of the municipalities and to find possible ways to 

solve them, creating a form of integrated statements. In order to create a financial model 

consisting of possible alternative ways to finance real estate development expenses, MS 

Excel was used as a spreadsheet application to apply different variables and formulas.  

As a result of this thesis, a financing model was created, in which different types of 

alternative ways for the development of real estate were used from which most have 

already been successfully used in different countries worldwide. Irrespective of the 

theoretical possibilities to implement ways of alternative financing, Estonian municipalities 

would still be unable to make ends meet because of the additional expenses that are 

accompanied with residential real estate development. The main problem does not lie 

within the real estate development itself, but rather in additional sectors which are actively 

connected to the real estate field. For example, new residential areas do bring more citizens 

to the area and thus create more revenue for the local governments, but the expenses to 

keep schools and kindergartens running take up most of the additional revenue base. Using 

alternative ways to finance new technical infrastructure projects does lower the financial 

burden of local governments, but it is still not enough to gain complete regional 

sustainability. Therefore, the financial problems of Estonian municipalities are much more 
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severe and with intersectoral complexity, in order to solve the problems in financing, the 

additional expenses must be taken under control first.  

The financing model that was created in this thesis can be used as a starting point to create 

additional financial projections for alternative types of financing for municipalities or for 

public-private partnership projects. The model that was created, used the most well know 

alternative ways of financing that have been effectively used in different European 

countries and in the United States. But, implementing all those different ways as a whole 

could yet most probably not be used in actual circumstances in Estonia, because the public-

private partnership’s structure would be too complicated. With this financial model, the 

financial burden of the local government was reduced to a minimum level, which in reality 

would be much harder to conduct. The financial model included third parties (buyers of 

real estate, land owners), real estate developers and the local government. Since the 

practice of developing technical infrastructure in Estonia with public-private partnerships 

is not quite well known, such complex projects should first be simplified for gaining the 

experience needed. 
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Lisa 1. Kohaliku omavalitsuse laenukoormus 

 

 

Aasta Laenujääk (EUR) Põhiosa (EUR) Intressikulud (EUR) 

1. 1 184 040 0 23 681 

2. 1 184 040 0 23 681 

3. 1 184 040 0 23 681 

4. 1 154 938 29 102 23 415 

5. 1 125 248 29 690 22 828 

6. 1 094 959 30 289 22 228 

7. 1 064 059 30 900 21 617 

8. 1 032 535 31 524 20 993 

9. 1 000 374 32 160 20 357 

10. 967 565 32 809 19 708 

11. 934 093 33 472 19 046 

12. 899 946 34 147 18 370 

13. 865 109 34 837 17 681 

14. 829 570 35 540 16 978 

15. 793 313 36 257 16 260 

16. 756 324 36 989 15 528 

17. 718 588 37 735 14 782 

18. 680 091 38 497 14 020 

19. 640 817 39 274 13 243 

20. 600 750 40 067 12 450 

21. 559 874 40 876 11 642 

22. 518 174 41 701 10 817 

23. 475 631 42 542 9 975 

24. 432 230 43 401 9 116 

25. 387 953 44 277 8 240 

26. 342 783 45 171 7 347 

27. 296 700 46 083 6 435 

28. 249 687 47 013 5 505 

29. 201 726 47 962 4 556 

30. 152 796 48 930 3 588 

31. 102 879 49 917 2 600 

32. 51 954 50 925 1 592 

33. 0  51 953 565 
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Lisa 2. Eraisikute laenukoormus 

 

 

Aasta Laenujääk (EUR) 
Laenukohustuste 

intress (EUR) 

Tagasimaksed 

aastas (EUR) 

1 leibkonna 

tagasimaksed 

aastas (EUR) 
1. 384 013 0 12 800 435 

2. 371 213 0 12 800 435 

3. 358 412 0 12 800 435 

4. 345 612 0 12 800 435 

5. 332 811 0 12 800 435 

6. 320 011 0 12 800 435 

7. 307 210 0 12 800 435 

8. 294 410 0 12 800 435 

9. 281 610 0 12 800 435 

10. 268 809 0 12 800 435 

11. 256 009 0 12 800 435 

12. 243 208 0 12 800 435 

13. 230 408 0 12 800 435 

14. 217 607 0 12 800 435 

15. 204 807 0 12 800 435 

16. 192 007 0 12 800 435 

17. 179 206 0 12 800 435 

18. 166 406 0 12 800 435 

19. 153 605 0 12 800 435 

20. 140 805 0 12 800 435 

21. 128 004 0 12 800 435 

22. 115 204 0 12 800 435 

23. 102 403 0 12 800 435 

24. 89 603 0 12 800 435 

25. 76 803 0 12 800 435 

26. 64 002 0 12 800 435 

27. 51 202 0 12 800 435 

28. 38 401 0 12 800 435 

29. 25 601 0 12 800 435 

30. 12 800 0 12 800 435 
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Lisa 3. Elurajoonist tulenev netotulu 

 

Aasta 
Tulud elurajoonist 

(EUR) 

Elurjaooniga 

seotud kulud 

aastas (EUR) 

Omavalitsuse 

kumulatiivne 

netotulu (EUR) 

Omavalitsuse 

aastane netotulu 

(EUR) 

1. 117 949 376 635 -258 686 -258 686 

2. 117 949 376 635 -517 371 -258 686 

3. 117 949 281 441 -680 863 -163 492 

4. 117 949 310 277 -873 191 -192 328 

5. 117 949 310 277 -1 065 520 -192 328 

6. 110 349 310 277 -1 265 448 -199 928 

7. 110 349 310 277 -1 465 375 -199 928 

8. 110 349 310 277 -1 665 303 -199 928 

9. 110 349 310 277 -1 865 231 -199 928 

10. 110 349 310 277 -2 065 159 -199 928 

11. 110 349 310 277 -2 265 087 -199 928 

12. 110 349 310 277 -2 465 015 -199 928 

13. 110 349 310 277 -2 664 942 -199 928 

14. 110 349 310 277 -2 864 870 -199 928 

15. 110 349 310 277 -3 064 798 -199 928 

16. 110 349 310 277 -3 264 726 -199 928 

17. 110 349 310 277 -3 464 654 -199 928 

18. 110 349 310 277 -3 664 582 -199 928 

19. 110 349 310 277 -3 864 509 -199 928 

20. 110 349 310 277 -4 064 437 -199 928 

21. 110 349 310 277 -4 264 365 -199 928 

22. 110 349 310 277 -4 464 293 -199 928 

23. 110 349 310 277 -4 664 221 -199 928 

24. 110 349 310 277 -4 864 149 -199 928 

25. 110 349 310 277 -5 064 077 -199 928 

26. 110 349 310 277 -5 264 004 -199 928 

27. 110 349 310 277 -5 463 932 -199 928 

28. 110 349 310 277 -5 663 860 -199 928 

29. 110 349 310 277 -5 863 788 -199 928 

30. 110 349 310 277 -6 063 716 -199 928 

31. 97 549 310 277 -6 276 444 -212 728 

32. 97 549 310 277 -6 489 172 -212 728 

33. 97 549 310 277 -6 701 901 -212 728 
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Lisa 4. Elurajoonist tulenev netotulu ilma haridusvaldkonda suunatud 

kulutusteta 

 

Aasta 
Tulud elurajoonist 

(EUR) 

Elurjaooniga 

seotud kulud 

aastas (EUR) 

Omavalitsuse 

kumulatiivne 

netotulu (EUR) 

Omavalitsuse 

aastane netotulu 

(EUR) 

1. 117 949 141 435 -23 486 -23 486 

2. 117 949 141 435 -46 971 -23 486 

3. 117 949 46 241 24 737 71 708 

4. 117 949 75 077 67 609 42 872 

5. 117 949 75 077 110 480 42 872 

6. 110 349 75 077 145 752 35 272 

7. 110 349 75 077 181 025 35 272 

8. 110 349 75 077 216 297 35 272 

9. 110 349 75 077 251 569 35 272 

10. 110 349 75 077 286 841 35 272 

11. 110 349 75 077 322 113 35 272 

12. 110 349 75 077 357 385 35 272 

13. 110 349 75 077 392 658 35 272 

14. 110 349 75 077 427 930 35 272 

15. 110 349 75 077 463 202 35 272 

16. 110 349 75 077 498 474 35 272 

17. 110 349 75 077 533 746 35 272 

18. 110 349 75 077 569 018 35 272 

19. 110 349 75 077 604 291 35 272 

20. 110 349 75 077 639 563 35 272 

21. 110 349 75 077 674 835 35 272 

22. 110 349 75 077 710 107 35 272 

23. 110 349 75 077 745 379 35 272 

24. 110 349 75 077 780 651 35 272 

25. 110 349 75 077 815 923 35 272 

26. 110 349 75 077 851 196 35 272 

27. 110 349 75 077 886 468 35 272 

28. 110 349 75 077 921 740 35 272 

29. 110 349 75 077 957 012 35 272 

30. 110 349 75 077 992 284 35 272 

31. 97 549 75 077 1 014 756 22 472 

32. 97 549 75 077 1 037 228 22 472 

33. 97 549 75 077 1 059 699 22 472 
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Lisa 5. Fotomaterjali Pagusoo elurajoonist (01.03.2017 seisuga) 
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