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Hetkel seisnevad Eesti eluasemevaldkonna probleemid eluaseme mittekättesaadavuses 

majanduslikult vähem kindlustatud inimeste seas, elamute suhteliselt halvas kvaliteedis, 

energiatõhususes, sisekliimas ning ühtsete planeeringute puudumises ning omanike 

õiguste ja kohustuste väheses selgitustöös ja lagunevas eluasemefondis. Eestil olid 

varasemalt olemas riiklikud eluasememajanduse arengukavad, mis määratlesid ära 

valdkonna tähtsaimad eesmärgid ja tegevussuunad. Nende aastate jooksul kõiki 

probleeme lahendada ei suudetud. Viimane eluasemevaldkonna arengukava lõppes 

aastal 2013 ja uus eraldiseisev arengukava puudub. Riiklik poliitika liigub valdkondlike 

arengukavade vähendamise suunas ja pooldab üldarengut suunavate strateegiliste 

dokumentide loomist.  

Bakalaureuse töö eesmärgiks on välja selgitada, kas ja mil määral on tagatud 

eluasemevaldkonna probleemidega tegelemine riigi strateegilise planeerimise poliitika 

muutumisel. Selleks uuritakse, mil määral katavad hetkel kehtivad Euroopa Liidu 

direktiivid ja muud siseriiklikud arengudokumendid eluasemevaldkonnaga seotud 

probleeme, kui on selge, et eraldi arengukava selle sektori jaoks ei plaanita koostada. 

Meetodina on kasutatud kaardistusuuringut, kus kirjeldatakse hetkeolukorra probleeme 

ja seletatakse lahti muutuste põhjused ning analüüsitakse muutuste mõju ja probleemide 

katvust. 

Töö tulemusena selgus, et riikliku strateegilise planeerimise poliitika muutus on suutnud 

tagada enamiku eluasemevaldkonna probleemide katvuse pikaajalises energiamajanduse 

arengukavas ENMAK´is ja Regionaalarengu strateegias 2020. Katvuse määr aga erineb 

konkreetsete probleemide raames, mis näitab selgelt, millised probleemid on 

prioriteetsed ja millised on vähem reguleeritud ning millega tegeletakse ainult 

lisavahendite olemasolu korral. Lõpliku stsenaariumi valiku, millest sõltub kõikide 

probleemide katvus, teeb riigi juhtkond arvatavasti 2014. aastal. 

Töö tulemusi võib kasutada edasiste elamumajanduse uuringute jaoks, et välja pakkuda 

paremaid lahendusi kõikide probleemide paremaks katmiseks. 

Märksõnad: arengukava, eluasemevaldkond, Euroopa Liidu direktiiv, üüriturg, 

energiakasutus 
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The current housing problems in Estonia are housing inaccessibility of economically 

disadvantaged people, the relatively poor quality of housing, energy efficiency, indoor 

climate and the lack of coherent planning and lack of knowledge about owners rights 

and obligations and decaying housing stock. Estonia has had national economic 

development plans for housing in the past, which defined an area of key objectives and 

policies. The plan did not solve all the issues it was expected to. The latest housing 

development plan ended in 2013 and the new detached plan has not been developed yet. 

National policy is moving towards a reduction in sectorial development plans and 

supports creating general strategic documents.  

 

Undergraduate work aims to find out whether and to what extent is the home field 

regulated in the new national strategic planning policy. The purpose of this work is to 

examine the extent of coverage in housing related problems in European directives and 

other national development documents, if there will not be a new separate plan made. 

 

The method that has been used is the mapping survey, which describes the current 

situation and problems and explains the reasons for change and the impact of changes in 

terms of coverage. 

 

The work revealed that the strategic national planning policy change has been able to 

ensure that most of the housing problems are covered in the long -term energy 

development plan ENMAK and the Regional Development Strategy 2020. Coverage 

extent, however, is different in the specific problems, which clearly shows what 

problems are prioritized and which are less regulated problems, which will be handled 

only in the presence of additional funds. The final scenario choice, which depends on 

the coverage of all the problems, will be done by the country's leadership probably in 

the 2014. 

 

The results can be used for further studies of housing sector in order to provide better 

solutions for the coverage of all the problems. 

Keywords: development (city)  plan, housing sector, European Union directive, rental 

market, energy use 
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Sissejuhatus 

 

Eluaseme valdkonna  ülesanne on tagada inimestele  kvaliteetne, turvaline ja 

kättesaadav eluase ning aidata ühtlasi seeläbi kujundada ühiskonda jätkusuutlikumaks ja 

luua uusi väärtusi. Eluasemeturg Eestis on suuresti eraomanduses, seega, peamiseks 

turu mõjutajaks on erasektor. Riigi ülesandeks on läbi seaduste, regulatsioonide ja 

määruste ning toetuste kujundada turu tingimusi. Luues niimoodi võimalused elanikel ja 

erinevatel elamumajandusega tegelevatel mittetulunduslikel ühendustel ise seda 

valdkonda arendada. Tagamaks arengu ühtsed eesmärgid ja vajalikud rakendusmeetmed 

ning majandus, - sotsiaal, - keskkonna ja muude valdkondade poliitika toetus, on vaja 

riiklikku regulatsiooni ehk arengukava, mis aitaks kõik valdkonnad omavahel ühendada. 

Kohalikul tasandil peab elamu- ja kommunaalmajanduse eest vastutama konkreetse 

haldusterritooriumi kohalik omavalitsus, kes lähtub omakorda riiklikest õigusaktidest ja 

kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest. [1] 

Hetkel on Eestis olukord, kus meil puudub eraldi antud valdkonna kohta riiklik, 

eesmärke paika panev ja arengut ühtlustav ning võrdseid võimalusi tagav arengukava. 

Viimane kehtiv eluaseme valdkonna arengukava lõppes aastal 2013, probleemidele 

täielikult lahendusi ei leitud ja uus eraldiseisev arengukava puudub, mis sätestaks 

järgmised eesmärgid. Riiklik poliitika liigub valdkondlike arengukavade vähendamise 

suunas ja pooldab üldarengut suunavate strateegiliste dokumentide loomist. 

Elamumajanduse areng peaks seega olema reguleeritud teiste Euroopa ja siseriiklike 

dokumentide raames. 

Antud bakalaureuse töö eesmärgiks on välja selgitada, kas ja mil määral on tagatud 

eluasemevaldkonna probleemidega tegelemine riigi strateegilise planeerimise poliitika 

muutumisel. Strateegiliste dokumentide eesmärgiks uue poliitika järgi on paika panna 
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riigi peaeesmärgid. Nende dokumentide alla arvatakse valitsuse koalitsioonilepingud, 

riigi konkurentsivõimekava strateegia, säästva ja jätkusuutlikku arengu strateegia, riigi 

julgeolekupoliitika ning riigieelarve strateegia. Uus planeerimissüsteem peaks looma 

selgust ja kooskõla erinevate valdkondlike arengukavade vahel ja töötama välja ühtse 

süsteemi, millest peaksid kõik väiksemad lähtuma. Vajalik on uurida, mil määral 

katavad hetkel kehtivad Euroopa Liidu direktiivid ja muud siseriiklikud 

arengudokumendid eluasemevaldkonnaga seotud probleeme, kui on selge, et eraldi 

arengukava selle sektori jaoks ei plaanita koostada ja missugused on välja pakutud 

konkreetsed lahendused. Tulemusena antakse autoripoole arvamus eluasemevaldkonna 

probleemide katvusele tulenevalt uuest riigi strateegilise planeerimise poliitikast. 

Töö uurimismeetodina kasutatakse kaardistusuuringut, kus kirjeldatakse hetkeolukorra 

probleeme ja seletatakse lahti muutuste põhjused ning analüüsitakse muutuste mõju. 

Andmete kogumiseks on kasutatud sekundaarainest ehk riiklikke dokumentatsioone 

nagu „Säästev Eesti 21“, „Eesti 2020“, „Üleriigiline planeering Eesti 2030+“ ja 

„Regionaalarengu strateegia aastani 2020“ ning valmimisel olev „Energiamajanduse 

arengukava aastani 2030“. Lisaks Euroopa Liidu direktiive ja õigusakte nagu 

Energiatõhususe direktiiv (EED) 2012/27/EL, Hoonete energiatõhususe direktiivi 

(EPBD) 2010/31/EÜ, Taastuvenergia direktiivi (RES) 2009/28/EL ja Euroopa Liidu 

põhiõiguste harta IV jaotise artiklit number 34. Eelnevaid uuringuid antud teemal nagu 

Eesti Korteriühistute Liidu poolt koostatud analüüs „Korterelamupiirkondade 

perspektiiv tervikliku ruumilise renoveerimise osas lähtudes regionaalsetest ja 

demograafilistest trendidest“ ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt 

koostatud raporti „Eesti elamumajanduse arengukava 2030+ lähteolukorra analüüs“. 

Andmetöötlusmeetodina kasutatakse diskursuse analüüsi.  

Töö on jagatud kolme suurde peatükki, kus esimeses peatükis analüüsitakse Euroopa 

Liidu direktiive ja strateegilisi eesmärke kajastavaid siseriiklikke arengudokumente 

ning teiste Euroopa riikide kogemusi eluasemesektori reguleerimisel. Teises peatükis 

kirjeldatakse Eesti eluasemevaldkonna hetkeolukorda, tutvustatakse uue strateegilise 

planeerimise poliitika väljakujunemise põhjused ja üldarengukavade koostamise 

eeliseid paljude väikeste valdkondlike arengukavade ees ning tuuakse välja autori 

arvamusel kaksteist tähtsaimat probleemi, mis on hetkel suurimateks väljakutseteks 
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Eesti eluaseme valdkonnas. Kolmandas peatükis tehakse kokkuvõte ja arutletakse, mil 

määral katavad nimetatud dokumendid eluasemevaldkonna probleeme tulenevalt uuest 

strateegilise planeerimise poliitikast.  

Töös on kokku 44 lehekülge, milledest esimene peatükk, kirjanduslik ülevaade, 

moodustab kaksteist lehekülge, teine, hetkeolukorra analüüs, kaheksa lehekülge ja 

viimane, autoripoolne arutelu, kuus lehekülge. Sissejuhatus ja kokkuvõte vastavalt kolm 

ja kaks lehekülge. Töö lõppu on pandud lisad, milledest üks iseloomustab pikaajalise 

energiamajanduse arengukava stsenaariumeid ja teine on autoripoolne ülevaatlik tabel 

elamumajanduse peamiste probleemide katvusest erinevate Euroopa riikide õigusaktide 

ja siseriiklike arengudokumentidega.  

Töö vormistamisel on kasutatud Üliõpilastööde koostamise ja vormistamise metoodilist 

juhendit Metsandus- ja maaehitusinstituudis ning Lõputööde koostamise juhendit Eesti 

Maaülikooli geomaatika osakonnas. 

Koostöö eest sooviksin tänada töö juhendajat Eesti Maaülikooli lektorit Madis Kaingi, 

Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liiget Dagmar Mattiisenit ja Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeeriumi ehituse- ja elamutalituse nõunikku Merilin Piiki.  
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1. Ülevaade Euroopa Liidu õigusaktidest ja teistest 

siseriiklikest arengudokumentidest eluaseme 

valdkonnas 
 

Arengudokumentideks võivad olla erinevad direktiivid, arengukavad ja strateegiad. 

Nende eesmärgiks on kehtestada teatud valdkondade arengu peamised suunad. Iga 

arengukava elluviimiseks koostatakse rakendusplaane, mis määratlevad ära lähimal 

aastal elluviidavate meetme spetsiifika, mahu ja organisatoorse korralduse. Jooksvalt 

hinnatakse ja täiendatakse arengukava vastavalt tegevuste tulemuslikkusele. Hindamisel 

tuginetakse iga-aastastele aruannetele ja kogutakse andmeid erinevate uuringute ja 

analüüside käigus. 

Antud peatükis analüüsitase põgusalt kõiki Eesti eluasemevaldkonda mõjutavaid 

Euroopa direktiive ja muid siseriiklikke arengudokumente, et teada saada, mil määral on 

nendes dokumentides puudatud eluasemevaldkonna arengut.  

 

 

1.1 Elamusektorit enim mõjutavad Euroopa Liidu õigusaktid 

 

Euroopa poolt kehtestatud direktiivid on ühele, mitmele või kõikidele liikmesriikidele 

seatud eesmärgid, mille saavutamise eest peavad liikmesriigid ise vastutama. Selleks 

peab riik vastu võtma riiklikusse õigusesse ülevõtmise akti, misjärel muudetakse 

õigusakte nii, et need vastaksid kehtestatud direktiividele. Direktiivid on vajalikud 

Euroopa ühtse turu toimimise eemärkide jaoks. 
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Energiatõhususe direktiiv (EED) 2012/27/EL. Sellega muudeti 2009/125/EÜ ja 

2010/30/EL direktiive ning tunnistati kehtetuks 2004/8/EÜ ja 2006/32/EÜ  direktiivid. 

Antud dokumendi peamiseks eesmärgiks on vähendada üldist energiatarbimist, mis 

tuleneb hoonete energiavajadusest. Eeskätt tahetakse energiatõhususe meetmeid 

rakendada suurtes ettevõtetes. Lisaks on kohustus koostada energiatõhususkohustuse 

skeem, renoveerida igal aastal 3% avalikke hooneid energiasäästlikuks ja seada riiklik 

energiatõhususe eesmärk, millele lisandub iga-aastane aruande kohustus. Üks 

tähtsamatest nõuetest eluasemevaldkonnas on paigaldada kõikides kortermajades 

soojuse tarbijatele individuaalsed sooja tarbimise mõõturid või kui see ei ole tehnilis- 

majanduslikult võimalik, siis küttekulu jaoturid. [2,3] 

Hoonete energiatõhususe direktiivi (EPBD) 2010/31/EÜ eesmärgiks on aidata kaasa 

energiakasutuse tõhususe parandamisele hoonetes, võimaldades olemasolevate hoonete 

kasutajatele lihtsamat ligipääsu informatsioonile hoone energiatarbimisest ja 

võimalikest energiasäästumeetmetest ning rakendades uute hoonete kavandamisel 

kohalikes oludes sobivaid põhimõtteid hoonete energiatarbimist määravate osade 

kujundamisel. [4, 3, 5] Antud direktiivi alusel kehtestati energiamärgise nõue 

võõrandamisel või raha eest kasutusse andmisel [6] ja kaasajastati riiklikke 

energiatõhususe miinimumnõudeid, milles määratleti ka liginullenergiahoone ja 

madalaenergiahoone mõiste [7]. 

Taastuvenergia direktiivi (RES) 2009/28/EL alusel kohustuvad liikmesriigid paika 

panema riiklike eesmärke, kuidas suurendada taastuvatest energiaallikatest toodetud 

energia üldist osakaalu summaarsest energia lõpptarbimisest. Lisaks peavad 

liikmesriigid saavutama transpordisektoris taastuvenergia 10%-lise osakaalu 2020. 

aastaks. Antud direktiivi alusel võeti igas liikmesriigis 2010. aastal vastu taastuvenergia 

tegevuskava. [8, 3] Antud kehtiva direktiiviga kohustatakse kohalikke omavalitsusi ja 

planeerijad arvestama tööstus- ja elamupiirkondade kavandamisel taastuvenergia 

kasutamise võimalikkusega. 

Autori arvamusel on nende kõikide direktiivide peamiseks eesmärgiks reguleerida 

energia kasutust Euroopa Liidus ja suurendada seeläbi energiatõhusust. Antud 

direktiivide kehtestatud nõuetega tegeleb Eesti riik aktiivselt ja vastu on võetud mitmeid 

üleriiklikke arengukavasid, mis kehtestavad energiasäästu saavutamise meetmed aastaks 
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2020. Ülejäänud elamumajandust reguleerivad aspektid on jäetud kujundada siseriiklike 

arengudokumentide abil.  

Otseselt ei ole Euroopa Liit võtnud mingeid erikohustusi oma liikmesriikide ees seoses 

eluasememajanduse reguleerimisega. Välja on toodud, et riigid peavad ise oma 

eluasemepoliitika välja töötama. Küll aga rõhutatakse üldiseid sotsiaal, kodutuse ja 

integratsiooni teemasid.  

Euroopa Liidu põhiõiguste harta IV jaotise artikkel 34 sätestab: „sotsiaalse tõrjutuse ja 

vaesuse vastu võitlemiseks tunnustab ja austab liit õigust sotsiaalabile ja 

eluasemetoetusele, et tagada liidu õiguse ning siseriiklike õigusaktide ja tavadega 

ettenähtud eeskirjade kohaselt rahuldav elu kõigile neile, kellel puuduvad piisavad 

elatusvahendid”. Seoses sellega on Euroopa Liidus kokku lepitud vaesuse ja sotsiaalse 

tõrjutuse vastu võitlemise strateegia ühtsete eesmärkide kogum, mille hulgas on kaks 

eluasemevaldkonnaga seotud tähtsat eesmärki: 1) „rakendada poliitikat eesmärgiga 

tagada kõigile juurdepääs inimväärsele ja tervishoidlikule eluasemele, samuti 

normaalseks eluks vajalikele põhiteenustele (elektrienergia, vesi, küte jne), võttes 

arvesse kohalikke olusid” ja 2) „kehtestada poliitika, mille abil ennetada sotsiaalset 

tõrjutust põhjustada võivaid elukriise, näiteks võlgu jäämist, koolist väljalangemist ja 

kodutuks jäämist”. [9] 

Seega, tuleks autori arvates konkurentsivõime, julgeolekupoliitika ja säästva ning 

jätkusuutlikkuse arengu kõrval kindlasti rohkem rõhku panna inimeste sotsiaalsetele 

vajadustele, mis tagaksid inimväärse elatustaseme kõigile riigi elanikele. Viidates 

siinkohal Euroopa Liidus vastu võetud lepetele.  
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1.2 Eesti eluasemesektorit mõjutavad riigisisesed 

arengudokumendid 

 

Eesti üldistest arengudokumentides puudutavad kõige enam eluasemevaldkonda 

„Säästev Eesti 21“, „Eesti 2020“, „Üleriigiline planeering Eesti 2030+“ ja 

„Regionaalarengu strateegia aastani 2020“ ning valmimisel olev „Energiamajanduse 

arengukava aastani 2030“. 

Säästev Eesti 21 on arengustrateegia, mis sätestab Eesti riigi ja ühiskonna arendamise 

strateegia aastani 2030 ning mille ülesandeks on ühendada  globaalsest konkurentsist 

tulenevaid edukusenõudeid säästva arengu põhimõtete ja Eesti traditsiooniliste väärtuste 

säilitamisega [10: 6]. Antud dokumendis on selgelt välja toodud ülemaailmsed trendid, 

millest sõltub meie lähikümnendite areng. Nendeks on globaliseerumisprotsesside 

jätkumine ja süvenemine; lokaalse identiteedi väärtustamine; rahvastikupildi 

diferentseerumine ja individualiseerumine; tarbimisühiskonna jätkumine ja 

heaoluühiskonna mudeli leviala suurenemine; erinevuste suurenemine ja süvenev 

polariseerumine; kiirenev tehnologiseerumine; tugevnev surve tasakaalustada 

tarbimisühiskonna varjukülgi; valupunktide ideoloogia ja strateegiliste kavandajate 

eelised. [10] 

Eesti Korteriühistute Liidu poolt läbiviidud uuringu põhjal selgus, et eluasemevaldkond 

on jäänud antud dokumendis suuresti reguleerimata. Seda on mainitud vaid mõne teise 

eesmärgiga seoses. Nagu näiteks eesmärgis 2: heaolu kasv, kus räägiti majanduslikust 

jõukusest, mis põhineb rahalise sissetuleku suurusel pereliikme kohta ja sissetuleku 

struktuuril ning tarbimiskulude suurusel pereliikme kohta ja nende kulutuste struktuuril 

[10: 18]. Kolmas eesmärk oli sidus ühiskond, mis seisnes sotsiaalse ja regionaalse 

tasakaalustatuse saavutamises ja ülemäära suurte Eesti-siseste erinevuste ületamises [10: 

22]. Lisatud oli ka iga eesmärgi juurde soovitatav seisund aastaks 2030. Kardetakse, et 

elukeskkonna kvaliteedi ja atraktiivsuse osas saab arengutõus olema ebaühtlane. 

Rahvusvahelise suhtluse ja majandusarenguga seotud valdkonnas kiire, teistes aeglane, 

sest mõju hakkab avaldama vahendite piiratus. Loodetakse muutust perioodi teisel 

poolel, kui inimeste väärtushinnangud ja käitumistavad hakkavad muutuma. [10: 19] 
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Regionaalse tasakaalustatuse all loodetakse saavutada olukord, kus Tallinnat ja 

ülejäänud Eestit iseloomustavad olulised näitajad on muutunud ühtlasemaks ja hakkab 

moodustuma tugev kodanikuühiskond [10: 23-24]. Antud dokumendis oli Eesti 

arenguks välja pakutud kolm lahendust: jätkustsenaarium, konservatiivne-ja 

partnerlusmudel, kuid ükski neist eraldi ei pakkunud piisavalt head lahendust. Seega 

pakuti lisavariandina välja hoopiski sünteesstsenaarium: Eesti kui teadmusühiskond.  

Autori arvamusel ei paku viimane stsenaarium samuti lahendusi eluasemevaldkonna 

probleemidele. Kogu dokument oli väga üldsõnaline ja puudus konkreetne tegevuskava 

ning meetmed välja pakutud stsenaariumite elluviimiseks.  

Järgmiseks Eesti arengut suuresti mõjutavaks dokumendiks on Konkurentsivõimekava 

Eesti 2020, mis sätestab meie riigi strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamiseks. 

Kava üks peamine eesmärk on suurendada liikmesriikide konkurentsivõimet. Määratud 

on neli peamist valdkonda, millega tuleb tõhusalt tegelema asuda ja millede täitmiseks 

on ette antud konkreetsed reformid. Nendeks on majanduse konkurentsivõime kasv, 

tööhõive kasv, riigi rahanduse jätkusuutlikkuse tugevdamine ja finantsstabiilsuse 

tagamine. [11: 2]  

Läbi viidud analüüsis selgus, et eluasemevaldkonda puudutavad antud dokumendis 

põgusalt vaid kaks alapeatükk, millest üks seisneb energia lõpptarbimise säilitamises 

2010. aasta tasemel ja teine majanduse üldise ressursimahukuse ehk energiamahukuse 

vähendamises energiaefektiivsuse tõstmise kaudu. Energia lõpptarbimise säilitamine 

2010. aasta tasemel tähendaks ligikaudu 2899 tuhat nafta ekvivalent tonni (Ktoe) ehk 

umbes 11% võrra energia lõpptarbimise vähendamist võrreldes 2020. aastaks 

prognoosituga. Siit tulenevalt ei tohiks energia lõpptarbimine 2015. aastal samuti 

praegust tarbimist ületada ning peaks jääma vahemikku 2938-2986 Ktoe. Energia 

lõpptarbimise hoidmine 2010. aasta tasemel eeldab energiatarbe piiramist, 

energiaefektiivsuse suurendamist ning taastuvenergia lahenduste väljatöötamist 

kõikides sektorites. [11: 22] Tulenevalt sellest, et energiamahukus on üheks enam 

tähtsamaks teguriks riigi konkurentsivõime arenemises, siis peamiseks eesmärgiks 

saabki olema lõpptarbimise vähendamine aastaks 2020. Energiasäästu saavutamiseks 

tuleb aga vaadelda tänast taset energia lõpptarbimises ja prognoose järgmiseks kümneks 

aastaks, mis näitavad, et suurim energia kasv toimub tööstuse, kodumajapidamiste ja 
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transpordi sektorites. Seega, lähiaastatel tuleb tähelepanu pöörata elektri, 

mootorikütuste ja muude kütuste kokkuhoiule kodumajapidamistes. Jätkata tuleb 

korterelamute energiasäästu investeeringuid ning laiendada riigipoolseid meetmeid ka 

eramajade energiasäästu edendamiseks. [11: 23] Ressursisäästliku majanduse eelduseks 

on riigi eeskuju käitumis- ja tarbimismustrite seadmisel, kus tuleks rõhku panna 

keskkonnahoidlike riigihangete edendamisele. Oluliseks peetakse eelisarendada 

taastuvate loodusvarade kasutamist taastumatute asemel ja tähtsaks osutub tähelepanu 

pööramine biomajanduse arenguvõimalustele. [11: 24]  

Kolmandaks arengukavaks, mis mõjutab Eesti eluasemevaldkonda, on strateegiline 

dokument nimega Eesti 2030+, mille eesmärk on otstarbeka ruumikasutuse saavutamine 

Eesti kui terviku mastaabis. See koostatakse kogu riigi territooriumi kohta ning selles 

määratletakse riigi kestliku ja tasakaalustatud ruumilise arengu põhimõtted ja 

suundumused. Planeeringu mõte on seada keskkonna eripäradest lähtuvad ruumilised 

alused asustuse, liikuvuse, üleriigilise tehnilise taristu ja regionaalarengu 

kujundamiseks. [12: 4] 

Dokumenti analüüsinud Eesti Korteriühistute Liidu järelduste põhjal selgus, et 

arengukava elluviimiseks koostatud tegevuskava ei andnud selgust selles, kuidas 

planeeritavad tegevused tagavad püstitatud eesmärkide elluviimise. Nende all oli 

mõeldud eluasemevaldkonda puudutavaid eesmärke nagu olemasolevale 

asustusstruktuurile toetuva mitmekesise ja valiku võimalusi pakkuva elu- ja 

majanduskeskkonna kujundamist ning töökohtade, haridusasutuste ja mitmesuguste 

teenuste kättesaadavuse tagamist toimetulekupiirkondade sisese ja omavahelise sidususe 

kaudu. [12: 15, 5]  

Autori arvamuse kohaselt ei saanudki antud dokument anda selgeid suunitlusi eluaseme 

probleemide katvuse osas, sest seal oli selgelt välja toodud aspekt, et see ei hakka 

asendama ühtegi valdkondlikku arengukava. Selles püstitatud ruumiliste eesmärkide 

elluviimiseks tuleks see siduda valdkondlike ja regionaalsete arengukavade ja poliitika 

meetmetega. Täpsemad lahendusteed ja elluviimine määratletakse valdkondlike 

arengukavade ja teiste riiklike strateegiadokumentidega. Ühesõnaga, üleriigiline 

planeering on ainult aluseks maakonnaplaneeringute ja üldplaneeringute koostamisele, 

kuid ei sätesta täpsemaid tegevusi. 
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Regionaalarengu strateegia aastani 2020 on koostatud arengudokumendi Eesti 2030+ 

alusel ning selle üldine eesmärk on Eesti ühtlane regionaalne areng. Eesmärgiks on 

seatud tasakaalustatud areng kõigis Eesti piirkondades olenemata nende eripäradest. 

Tähtis on tagada ühtne võrgustik üle Eesti nii transpordi, asutuse kui tööhõive 

valdkonnas. [13: 3-4]  

Töö koostaja arvamusel on 20.03.2014 kuupäeval vastu võetud rakendusplaan ja selles 

välja toodud meetmed täitmas oma eesmärki. Peaasjalikult aitavad konkreetsed 

meetmed lahendada planeerimisprotsesside ebaefektiivsust hoonete, (sund)liikuvuse ja 

elanikkonna energiatarbe seisukohalt. Lisaks peaksid kirjeldatud meetmed tagama 

linnastumine ja eeslinnastumisega seotud probleemide lahendamise ning 

elamupiirkondade mitmekesisuse ja jätkusuutlikkuse probleemi parkimisvõimaluste 

loomise kohapealt ja haljastuse ning heakorraga seotud aspektide raames. Selleks on 

ette nähtud meetmed: toimepiirkondade keskuste elukeskkonna ja toimepiirkonna 

üleselt osutavate teenuste arendamine, toimepiirkondade sisemine sidustamine töö ja 

teenuste paremaks kättesaadavuseks ning toimepiirkonna keskuste tagamaal teenuste ja 

elukeskkonna kohandamine hõreasutuse tingimustele ning omavalitsuste arendus- ja 

planeerimissuutlikkuse tugevdamine, regionaalse arendusvõimekuse ja 

toimepiirkondade sisese arendustöö tõhustamine. Osalt on planeeritavatele tegevustele 

vahendeid jagatud antud strateegia raames, osades punktides aga oodatakse 

Elamumajanduse 2030+  arengukava ettepanekuid ja kooskõlastusi. [14] 

Kuna eelnenud strateegilised dokumendid, mis on tähtsad Eesti riigi konkurentsivõime, 

julgeolekupoliitika ja säästva ning jätkusuulik arengu seisukohalt, ei kajastanud kõiki 

eluasememajanduse probleeme, võetakse põhjalikuma vaatluse alla uus koostamisel 

oleva Eesti Energiamajanduse arengukava (ENMAK) 2030+, mille visioon ulatub 

aastani 2050. Antud arengukava on riigi uue strateegilise planeerimise poliitika alusel 

koostatud üleriigiline arengudokument, mille eesmärgiks on ühendada 

soojusmajanduse, elamumajanduse, elektrienergia tootmise ja ülekandmise, 

transpordisektori energiatarbimise ning kohalike biokütuste tootmise areng. [15] 

Energiamajanduse arengukava algatamisettepanekus on välja toodud, et see hakkab 

asendama hetkel kehtivaid ja lõppenud arengukavasid nagu: Eesti elektrimajanduse 

arengukava aastani 2018, Biomassi ja bioenergia kasutamise edendamise arengukava 
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aastateks 2007-2013 ja Eesti eluasemevaldkonna arengukava 2008-2013. Antud 

pikaajalise arengukava eesmärgiks on ühendada erinevad energiamajandust 

reguleerivad valdkondlikud dokumendid ja koostada ühtne terviklik arengukava. 

Sellega tahetakse paremini ühendada energia tootmise ja tarbimise erinevaid aspekte ja 

ühtlasi vähendada administreerivaid kulusid. [16]  

Autori arvates peaks seega antud dokument lahendama eluasemesektoriga soetud 

probleemid ja olema uus arengukava, mis reguleerib antud valdkonna ühtse arengu 

eesmärgid ja suunad. 

ENMAK-i kolm strateegilist eesmärki on :  

1. Energiavarustuse tagamine elektrimajanduses, soojusmajanduses, 

transpordisektoris, elamumajanduses ja kodumaiste kütuste tootmises 

2. Majanduse energiamahukuse vähendamine (konkurentsivõimet kahjustamata) ja 

energiasäästu suurendamine 

3. Energiajulgeoleku suurendamine energia tootmiseks vajaliku ärikeskkonna, 

energiainfrastruktuuri ja ühenduste arendamise kaudu. [15] 

Eluasemevaldkonda hõlmab dokumendis elamumajanduse/tarbimise osa, kus 

tegevuskava raames on läbi viidud erinevaid uuringuid nagu energiatarbimise 

kirjeldamine ja prognoos, hoonete energiasäästu-uuring, ehitusmahu määratlemine, 

elamumajanduse stsenaariumide koostamine, otsekulude ja välismõjude hindamine ning 

koostatud on Eesti eluasememajanduse arengukava. Viimase nimetatud tegevuse alla 

käib raport „Eesti elamumajanduse arengukava 2030+ lähteolukorra analüüs“ ja artikkel 

„Hoonefondi ENMAK stsenaariumid“. Eesti hoonestuse (sealhulgas 

eluasemevaldkonna) arengukava 2030+ on strateegiline lähtedokument eluasemesektori 

arendamiseks järgnevate aastate jooksul. Selles dokumendis sätestatakse suunad ja 

põhimõtted valdkonna üksikküsimuste lahendamiseks [17].   

Arengukava elluviimiseks on välja töötatud kolm stsenaariumit, millest peaks välja 

valima kõige optimaalsema. Parima valiku tegemisel peetakse tähtsateks aspektideks 

tarbijale mõistlikku hinda ja kättesaadavust, vähest keskkonnamõju ja kooskõla 
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Euroopa Liidu teiste pikaajaliste energia- ja kliimapoliitika eesmärkidega ning 

konkurentsivõimelisust.  

Kolm välja pakutud stsenaariumit on:  

1. Mittesekkuv stsenaarium loodab turumajanduslikule energiatõhususe 

paranemisele ja lähtub sellest, on olulisemaid valdkondi, kuhu riigi ressurssi 

suunata. Rekonstrueerimismahuks 20 aasta jooksul on 15% korterelamutest 

(15% toetus), 10% väikeelamutest (turumajanduslik) ja 10% mitteelamutest 

(turumajanduslik). Stsenaariumi energiakulu kasv 20 aasta jooksul on 1%, 

rekonstrueerimise tööhõive 670 in-a/a ja koondmaksumus ilma uusehituseta 

52,11 M€/a, milles erasektori panus 48,54 M€/a ning riigi panus 3,57 M€/a.  

2. Minimaalselt sekkuv stsenaarium püüab olemasolevat ressursimajanduslikult 

kõige efektiivsemalt ära kasutades saavutada ENMAKi eesmärkide täitmise ning 

sotsiaalmajandusliku ja elukeskkonna paranemise. 20 aasta jooksul 

rekonstrueeritakse 30% korterelamutest (25% toetus), 20% väikeelamutest (25% 

toetus) ja 15% mitteelamutest (turumajanduslik). Energiasääst 8% 20 aasta 

jooksul, rekonstrueerimise tööhõive 2150 in-a/a ja koondmaksumus ilma 

uusehituseta 170,98 M€/a, milles erasektori panus 130,46 M€/a ning riigi panus 

40,51 M€/a. 

3. Teadmistepõhiselt sekkuv stsenaarium investeerib ja riskib, et saada 

majanduslikku kasu energiatõhususse panustamisest ning taotleb kõrgetasemelist 

elukeskkonda. Rekonstrueeritakse 20 aasta jooksul 50% korterelamutest (35% 

toetus), 40% väikeelamutest (35% toetus) ja 20% mitteelamutest 

(turumajanduslik). Energiasääst 18% 20 aasta jooksul, rekonstrueerimise 

tööhõive 4240 in-a/a ja koondmaksumus ilma uusehituseta 353,85 M€/a, milles 

erasektori panus 227,68 M€/a ning riigi panus 126,17 M€/a. [17] 

Välja toodud stsenaariumite ja elamusektori hetkeolukorra kirjelduse põhjal peetakse 

kõige suuremateks probleemideks elamufondi suurt energiakulukust, hoonete sisekliima 

mittevastavust standarditele ja elamukeskkonna planeerimise ebaefektiivsust. Olenevalt 

riigi juhtkonna valikust, on tabelis (Lisa 1.) välja toodud kasutusele võtvad meetmed ja 
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tegevused ning vastavalt sekkumistasemele oleneb sellest riigieelarveline panus. Kuna 

vastav arengukava plaanitakse vastu võtta 2014 aasta novembris, siis pole kindel, 

millise eluasemestrateegiaga jätkata soovitakse.  

Nii Eesti Korteriühistute Liidu poolt koostatud analüüsis kui ka ENMAKi hoonestuse 

(elamumajanduse) arenguskavas 2030+ oli välja toodud veel riiklikke 

arengudokumente, mis vähesel määral mõjutavad eluasemesektorit. Enamus nendest, 

mis aruannete koostamise hetkel  veel kehtisid, on antud bakalaureuse töö tegemise 

ajaks juba lõppenud. Ülejäänud lõppevad lähiajal: „Eesti regionaalarengu strateegia 

2005-2015“, „Kütuse- ja energiamajanduse pikaajaline riiklik arengukava aastani 

2015“, „Puuetega inimeste õiguste kaitse ja kaasatuse suurendamise strateegia aastateks 

2006-2015“.  

Autori arvates ei olnud viimati loetletud dokumentides samuti kirjeldatud lähemalt 

eluasemevaldkonna problemaatikat. Ühe aspektina tuleneb see sellest, et nende 

koostamise  hetkel oli Eestil olemas eraldi eluasemevaldkonna arengukava ja ei nähtud 

mõtet antud sektoriga seotud probleeme ja eesmärke kajastada lisaks nendes 

dokumentides. 

 

 

1.3 Teiste Euroopa riikide kogemused eluasemesektori 

reguleerimisel 

 

Uuringutulemuste põhjal on riikide vaheliseks suurimaks erinevuseks eluasemesektori 

reguleerimisel eluruumide erastamise võimalused ja riikliku sekkumise määr. Kõige 

enam mõjutavad eluasemepoliitikat konkreetsed meetmed, kuidas on korraldatud 

eluasemete pakkumist ja nõudlust mõjutavad võtted ja milline on riiklik 

rahastamisprogramm. [18]  

Hetkel on Eesti suuresti omandiriik ja kuulub sellega Euroopa riikide edetabeli tippu 

[19: 10]. Autori arvates tuleks parimate võimaluste välja töötamiseks, kuidas  
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eluasemevaldkonna probleeme lahendada, analüüsida Euroopa heaoluriikide 

tegutsemismudeleid, sest antud riigid on tuntud oma kõrge elatustaseme ja arenenud 

demokraatia poolest ning nendes riikides pole inimestel probleeme ebakvaliteetse 

eluasemega ja selle kättesaadavusega. Nendes riikides moodustab ühistuline vorm üsna 

suure osa kogu elamufondist. Näiteks Helsingis, moodustavad erasektorile kuuluvad 

üürikorterid 25% ja avaliku sektori toel ehitatud korterid 21% kogu elamufondist [20]. 

Heaoluriikide kogemustest on võimalik õppust võtta ja integreerida nende läbitu etappe 

meie kapitalistlikus ühiskonnas, et tagada samaväärne elukvaliteet kõigile meie 

inimestele.  

Peale seadusemuudatust, mis muudab kohustuseks kahe või enama korteriga elamutes 

luua korteriühistud, saab Eestist riik, kellel on ka kõige suurem ühistulise tegutsemise 

protsent kogu elamufondist. See paneb meid olukorda, kus me peame olema eestvedaja 

rollis, kuidas lahendada sellises situatsioonis eluasemevaldkonna probleeme. Seda enam 

tuleks tugineda teiste riikide aastatepikkusele kogemusele ja leida vajalikud meetmed 

kõikide probleemidega tegelemiseks. 

Euroopa riikide kogemusi arvestades tuleks jälgida nende planeerimise poliitikat ja 

korteriühistusektori toimimist, mille alusel võib Euroopa riike selgelt jagada kahte leeri. 

Riikides nagu Valgevene, Ukraina ja Läti, nendes ei toimu ühistulist ehitust, nagu seda 

tehakse Rootsis või Itaalias ning üleriiklikud arengukavad  puuduvad näiteks Lätil ja 

Valgevenel. Venemaal on olemas kohalikul tasemel arengukavad, kuid üleriigiline 

puudub, mis oleks seotud teiste valdkondade arenguga. Seepärast seisab Venemaa 

sarnaste probleemide ees nagu Eesti, puudub kindel siht, kuidas elamusektorit arendada. 

Probleeme esineb üürituruga ja kõrgete eluasemete hindadega, mis tekitab probleeme 

nende kättesaadavusega. Ühe lahendusena nähakse Venemaal hoonete omandamist 

kohalike omavalitsuste poolt, kes saaksid hiljem neid vastavalt vajadusele abivajajatele 

jagada, ning riigi üldise panuse suurendamist elamusektori arengusse koos 

seadusandluse muutmisega. [21] 

Autori arvates, soosib selline piirkondade kaupa tegutsemine riigi ebaühtlast arengut. 

Rohkem arenenud ja rikkamad piirkonnad saavad endale lubada energiasäästliku ja 

kvaliteetse eluasemepiirkonna väljaehitamist ning planeerimist, vaesemad piirkonnad 

peavad aga tihti võitlema probleemidega nagu mahajäetud eluasemefond ja kuritegevus.  
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Seega, võib nõustuda Eesti Korteriühistute Liidu läbiviidud uuringuga, et riikides, kus 

puudub ülevaatlik eluasemevaldkonda reguleeriv riiklik arengukava, mis kataks kõik 

probleemid, puudub ka korteriühistute ehitusprotsess, eluasemesektorit reguleerib turg 

ise ja on probleeme eluaseme halva kvaliteedi ja kättesaadavusega. Lisaks on nendes 

riikides puudulik üüriturg, kus kortereid on vähe ja hinnad on kõrged. Sarnast tendentsi 

on märgata ka Eesti eluasemevaldkonnas.  

Ülevaade erinevatest headest näidetest, kuidas eluasemesektorit teistes riikides 

reguleeritakse, annaks hea võimaluse analüüsida, kuidas tegeleda Eesti elamumajanduse 

probleemidega. Austrias on võimalik taotleda 90%-list toetust riigilt, kui valmivad 

korterid vastavad riiklikele kvalifikatsioonidele ja osa antakse rendile või müüakse 

madalama sissetulekuga inimestele ning osa antakse kohalikule omavalitsusele. Belgias 

ja Hispaanias on kasutusel pikaajalised sooduslaenud ja toetused omavalitsuste poolt. 

Itaalias võivad toetused katta 10-40% projekti kogumaksumusest. Prantsusmaal 

annavad omavalitsused ühistutele soodushinnaga maad, aitavad infrastruktuuri rajamisel 

ja toetavad inimesi, kes tahavad konkreetsesse ühistusse korterit osta. Sama tehakse ka 

Norras. Lisaks kehtivad paljudes riikides erinevad maksusoodustused ühistulisele 

ehitusele, näiteks Saksamaal ja Portugalis, kus see maksustatakse viie protsendilise 

käibemaksuga ja aidatakse soodsalt välja arendada ühistute juurde lasteaedu, spordi- ja 

sotsiaaleesmärgiga rajatisi. Nii Tsehhis kui Rootsis panustatakse säästmisele. Tsehhis 

toimub rahakogumise selliselt, et korteriomanik alustab igakuiselt säästmist, millele riik 

lisab iga-aastaselt 15% ja mis kantakse inimesele üle peale 6 aasta möödumist ning kui 

inimene on kogunud 50% vajaminevast summast, on tal võimalus taotleda lisaks 

madalaprotsendilist laenu. Rootsis hakatakse säästma juba lapse sündimisest alates, 

olles Korteriühistute Liidu  HSB liige, siis on võimalik hakata nendele kuuluvasse 

panka igakuiselt raha üle kandma ja lapse täisaeliseks saades on tal niiviisi võimalik 

endale väike eluase soetada. Liidul on oma eluasemefond, kust võimalik endale valida 

sobiv piirkond elamiseks ja kindlustusselts, mis pakub liikmetele soodsaid eluaseme 

kindlustamisvõimalusi. Tähelepanu tuleks pöörata ka sellele, et enamustes nimetatud 

riikides koosneb ühistu rohkem kui ühest majast, ühistu haldab tervet elukeskkonda. 

Seetõttu on seal hästi lahendatud erinevate teenuste pakkumine inimestele. Koos 

ehitatakse ühistulisi lasteaedasid, algkoole, toimib vanurite koduhoolduse ja on 

moodustatud energiaühistuid. [22] 
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2. Eesti eluasemevaldkonna hetkeolukorra ülevaade 

 

Aastatel 2003-2008 kehtis meil Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt 

välja töötatud valdkondlik strateegia „Elamumajanduse arengukava aastateks 2003-

2008“, kus oli kirjas, et riigi tegevuse üldeesmärgiks antud perioodil oli tagada 

eluaseme valiku võimalus kõigile Eesti elanikele, jätkusuutlikkuse tagamiseks 

olemasoleva eluasemefondi säilimise tagamine, piirkondlike turgude paindlikkuse ja 

mitmekesisuse suurendamine ning finantseerimisvõimaluste parandamine. Riikliku 

poliitika rakendamine kulges edukalt, kuid esile kerkisid uued probleemid. [23] 

Neid hakati lahendama järgmises strateegilisi eesmärke kandvas arengudokumendis 

„Eesti eluasemevaldkonna arengukavas aastateks 2008-2013“. Tulenevalt kõige 

raskematest probleemidest nagu sotsiaalsetele sihtgruppidele munitsipaal- 

üürielamispindade võimaldamine, amortiseerunud elamufondi renoveerimine ja 

planeeringute vajadus, seati uuteks peamisteks eesmärkideks eluasemefondi 

kvaliteetseks, energiatõhusaks ja jätkusuutlikuks muutmine, eluaseme kättesaadavuse 

võimaldamine kõigile elanikele ning eluasemepiirkondade mitmekesisuse suurendamine 

ja tasakaalustatud areng. Antud eesmärgid tulenesid vajadusest pikendada 

olemasolevate hoonete eluiga, hoides niiviisi ära nende kasutuskäibest väljalangemise 

ebapiisava hoolduse ja remondi tõttu. Lisaks tekkis vajadus üha suurenevate 

küttekulude tõttu parandada hoonete energiatõhusust ning üldiselt edendada kogu 

eluasemekeskkonda ja tõsta inimeste teadlikkust ning suurendada sotsiaalsete 

sihtgruppide võimalusi eluaseme soetamiseks läbi lisafinantseerimisvõimaluste. [1] 

Autori arvamusel on kõikidest väljatoodud probleemkohtadest läbi aastate aktiivsemalt 

tegeletud energiatõhususe saavutamisega, renoveerimisega ning planeeringute paremaks 
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muutmisega, mis on toonud kaasa soovitud arengu, kuid head lahendust eluasemete 

kättesaavaks tegemiseks kõigile elanikele pole suudetud leida. 

 

 

2.1 Riigi strateegilise planeerimise poliitika  

 

Strateegilist juhtimist Eesti riigijuhtimises reguleerib riigieelarve seadus. Suuremad 

muudatused antud seaduses on läbi viidud aastatel 2007 ja 2014, milledest viimasega 

sooviti täpsustada strateegiliste arengudokumentide liike, nende kinnitajaid ja seoseid 

riigi eelarvestrateegia ning riigieelarvega. Riigi eelarvestrateegia eesmärgiks on 

valdkonna arengukavades toodud riigi vajaduste rahastamine viia kooskõlla riigi 

tegelike võimalustega. Selle alusel koostatakse iga-aastane riigieelarve seadus, mis 

arengukavade rakendusplaanide ja programmidega moodustavad riigi eelarvestrateegia 

rakendusdokumendi. Seega, on riigi eelarvestrateegia ja iga-aastane riigi eelarve võimul 

oleva valitsuse kesksed juhtimisinstrumendid ja poliitika kujundamise vahendid. [24] 

Strateegilise planeerimise süsteemi muutmine on olnud päevakorras juba üle kümne 

aasta tagasi, kui saadi aru, et ühtse planeerimissüsteemi puudumine Eestis põhjustab 

olukorda, kus eri tasanditel võetakse vastu hulk erinevaid arengukavasid, mis ei ole 

omavahel kooskõlas või kattuvad sisuliselt ning millede täitmiseks puuduvad rahalised 

võimalused. Tulenevalt ülemaailmsest konkurentsivõime tihenemisest, pidi iga riik 

hakkama jätkusuutliku arengu jaoks koostama põhjalikele analüüsidele tuginevaid ja 

pikaajaliste strateegiatega arengukavasid, mis oleks kooskõlas kõikide osapooltega. [25] 

Süsteemi korrastamiseks võttis Vabariigi Valitsus vastu 2005. aastal 

rahandusministeeriumi poolt ettevalmistatud määruse „Strateegiliste arengukavade 

liigid ja nende koostamise, täiendamise, elluviimise, hindamise ja aruandluse kord“ 

[26]. Määrus sätestab valdkonna arengukavade väljatöötamise nõuded, loob seosed 

planeerimisdokumentide vahel ja paneb paika eri institutsioonide rollid strateegilise 

planeerimise protsessis. Suuremate ja kõiki valdkondi ühendavate arengukavade eelis 

seisneb valitsuse võimaluses seada riigi kesksed strateegilised plaanid, mis aitavad 
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vältida meetmete dubleerimist ja tagavad planeeritud meetmete ressurssidega kaetuse 

ning kõigi osapoolte kaasatuse arengukava koostamisse.  

Autori arvates on selline lähenemine igati õigustatud, sest arengukavade koostamisel 

pole mõtet, kui välja pakutud eesmärke pole rahaliste vahendite puudumise tõttu 

võimalik täita. Samas tuleb aga jälgida, et vastavate valdkondade probleemid oleksid 

siiski arengudokumentides esitatud ja nendele vastavad meetmed välja mõeldud, mis 

tagaksid probleemide teadvustamise ja vähemalt lisavahendite tekkimisel võimaluse 

nende lahendamiseks. 

Töö käigus tehtud intervjuu Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja 

ehitus- ja elamutalituse nõuniku Merilin Piikiga tõendas riigi strateegilise planeerimise 

poliitika suuna muutust. Püütakse järjest enam vähendada eraldiseisvaid valdkondlike 

arengukavasid ja luua pigem ühtne, kõiki osapooli kaasav arengukava. Seega, eraldi 

eluasememajanduse arengukava plaanis pole, seda koostatakse seoses pikaajalise 

energiamajanduse arengukava ENMAK´i raames. Intervjuu põhjal selgus, et nimetatud 

dokument peaks täielikult asendama uut elamumajanduse arengukava ja käsitlema samu 

eesmärke. 

 

 

2.2 Eesti eluasemevaldkonna peamised probleemid 

 

Koostamisel oleva pikaajalise energiamajanduse arengukava ENMAKi raporti [17] ja 

Eesti Korteriühistute Liidu analüüsi [5] ning eelmiste arengukavadega [1, 23] 

lahendamata jäänud probleemide põhjal võiks autori arvamusel välja tuua 12 erinevat 

murekohta, mis on hetkel suurimateks väljakutseteks elamumajanduse sektoris.  

1. Suur olemasoleva hoonefondi energiakulukus (2010. aasta andmetel moodustas 

kodumajapidamiste tarbimine kogu energiatarbimisest Euroopas 27%, Eesti aga 

35%, koos mootorikütustega 40%);   
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Kõige rohkem valmistavad muret siinkohal korterelamud, mis vajavad lähiaastatel 

renoveerimist. Vajalik on ära hoida kandekonstruktsioonide kahjustumine ja seeläbi 

pikendada hoonete eluiga. Võrreldes paneelelamutega vajavad isegi rohkem tähelepanu 

tellistest hooned, mille välisvooderdused on eriti halvas seisus. Puitelamute probleemid 

on seotud puudulike tehnosüsteemide ja miljööväärtusega. Taastuvenergia kasutusele 

võtmine on üsna kallis ja ei ole praeguseks laialt levinud. Energiaühisuste loomine ei 

ole kulgenud plaanipäraselt, sest puudub koostöö avaliku ja erasektori vahel. 

Energiaühistu peab MTÜ Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu mudeli 

alusel vastama kuuele konkreetsele punktile nagu näiteks  vastavate kvaliteedinõuete 

täitmine, majandusliku kasu teenimine oma liikmetele jne. Eestis selliseid 

energiaühistuid täna ei ole, mis vastaksid antud dokumendis välja toodud nõuetele. 

2. Miljööväärtuslike elamupiirkondade arengu seisukohtade puudumine 

Miljööväärtuslike elamupiirkondade arendamise suunamine on jäänud tahaplaanile ja 

puudub ühtne lähenemine. Ilma toetussüsteemita puudub inimestel endal võimekus neid 

vastavalt normidele renoveerida ja suurenevate küttekulude tõttu kolivad inimesed 

uuselamupiirkondadesse. Miljöökeskkonnad on hävimisohus.  

3. Üldine madal eluaseme kvaliteet 

Probleemid Nõukogudeaegsetes majades viletsa baastasemega. Puudub WC ja 

vannituba, on vanad aknad ja rõskus.  

4. Elamupiirkondade mitmekesisuse ja jätkusuutlikkuse probleem 

Siinkohal seisneb põhirõhk elamulähedaste parkimisvõimaluste loomises, avaliku ruumi 

haljastuses, korrashoiu reguleerimises ja probleemis, et haljasalad asendatakse liigselt 

asfaltpindadega ning liigtihendatud hoonestuse vältimises. Puuduvad ühtsed 

planeeringud. Õuealade omandiga seonduvad probleemid, mis viitab kohalike 

omavalitsuste ning elanikkonna nõrgale koostöö. Majade vahel on reformimata maad ja 

puudub selgus, kes, kuidas ja mil määral peab neid maid hooldama.  

5. Hoonete parandamist vajav sisekliima;  
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Kuna varasemalt polnud renoveerimispõhimõtted ja määrused nii selgesõnalised ning 

majanduslik võimekus oli madal, siis kastutati tihti valesid ehitusvõtteid ja mittetäieliku 

renoveerimise käigus rikuti sisekliima. Palju on niiskus- ja hallitusprobleeme. Ühtlasi 

on sellega kaasnenud inimeste tervise halvenemine. Vajalik tagada hoonete kütte- ja 

ventilatsioonisüsteemide kaasajastamine. 

6. Elamispinna ebapiisav kättesaadavus; 

Üldiselt on Eestis kulutused eluasemele palgataset arvestades liiga kõrged.  Probleem 

jaguneb suures laastus kaheks, kus ühelt poolt puudub võimalus toimetulekuraskustes 

inimestel endale sobivat eluaset leida ja teiselt poolt üürituru temaatika. 

Tänu riigi senisele omanikustaatust pooldavale poliitikale, on tekkinud probleeme 

üürituruga, kus eluaseme kättesaadavus noortele peredele ja iseseisvat elu alustavatele 

inimestele, kes ei taha ennast kohe pikaajalise laenuga siduda, on muutunud raskeks. 

Üüriturg on täielikult turu reguleerida nii pakkumise ja nõudluse osas kui hinna 

kujunemise suhtes. Kindlasti on antud probleemi kujundanud pikaajalised sotsiaalsed 

normid, kus üüriturgu nähakse peamiselt vaheetapina. Pikaajalised üürilepingud pole 

levinud ja pigem seostatakse üüriturul toimetamist erinevate ebameeldivustega. 

Üüriturul on tekkinud varimajandus. Praeguses turusituatsioonis hoitakse maksudest 

kõrvale ja riigil jääb omakorda seetõttu tulu saamata Taskukohaste elamispindade 

puudus on kindlasti üheks teguriks, miks noored spetsialistid Eestist lahkuvad. See 

omakorda toob kaasa suurenevaid sotsiaal- ja tööjõu probleeme üha vananeva 

rahvastiku pärast. Kokkuvõttes mõjutab see kogu majandust ja konkurentsivõimet ning 

taastootmisvõimet. Minnakse välismaale ühe soovina parandada oma praegusi 

elamistingimusi. Samuti puudub huvi arendajatel üüriturgu elavdada, sest erinevalt 

müügiprotsessist ei saa üürisuhete  puhul sisendkäibemaksu maha arvata. 

Üürielamispindasid peaks nägema kui lahendust mobiilse eluviisi tagamiseks. 

Uuringute põhjal oodatakse üürieluasemefondi reguleerimist. Üüripinna peal elamist ei 

näha hetkel Eestis alternatiivina. Ebakindlust valmistab kõrge hind ja lühiajalised 

lepingud ning üürnike limiteeritud õigused. Puudu on turvalisusest. Üüripindade puudus 

süvendab trendi, kus pere saamine lükatakse edasi ja jäädakse elama vanemate juurde 

senikauaks, kuni tekib võimalus endale eluase soetada. Avaliku sektori poolt pakutavate 

eluasemete hulk on väga väike, mis kitsendab oluliselt riigi võimalusi erinevate 
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eluaseme- sotsiaalpoliitikate väljatöötamisel ja rakendamisel.  Puuduvad lahendused, 

mida teha suurte laenukoormustega kinnisvaraturu ülekuumenemise korral, kui 

paljudele noortele peredele võib see lõppeda negatiivselt. Antud situatsiooni kohta pole 

planeeritud ennetavaid kui ka olukorra tekkimisel toetavaid tegevusi. Lisaks on 

erivajadustega inimestel väikese maksejõuetuse poolest puudulikud elamistingimused.  

 

7. Planeerimisprotsessides ei arvestata piisavalt hoonete, (sund)liikuvuse ja 

elanikkonna energiatarbega;  

Elukeskkonna kvaliteedi tõstmise osas puudub Eestil praegu ühtne ja kindel suund, 

kuidas ühildada  eluasemepiirkondade ja linnaruumi kujundamisel tehniline, sotsiaalne, 

keskkondlik ja majanduslik aspekt, seetõttu ongi areng olnud kaootiline ja 

energiakulukas. Ei arvestata planeeritava piirkonna energiakasutust nii hoonetes 

tarbitava energia kui igapäevase pendelrändega seotud kütuse- ja ajaressurssi.  

8. Kasutusest väljalangev elamufond laguneb ja muutub ohtlikuks, sellega kaasneb 

visuaalne reostus;  

Kaugkütte ebaefektiivsuse tõttu on nendes piirkondades suurenevad allesjäänud elanike 

kütte- ja hoolduskulud ning võib tõusta kuritegevuse tase ja getostumine. Arengufondi 

2013. aastal läbiviidud kaugkütte energiasäästu uuringu andmetel on jätkusuutmatuid 

kaugküttepiirkondasid täna Eestis 48. Neis piirkondades tuleb välja töötada alternatiivid 

kaugküttele [27: 3]. Kõdunevad ja lagunevad hoone muutuvad ohtlikuks nii 

keskkonnale kui inimestele ja need tuleb lammutada. Uuringute põhjal suureneb 

aastatega laguneva elamufondi suurus. Paljud projekteeritud hooned on oma eluea 

lõppfaasis ja vajavad investeeringuid, kuid need pole elanikkonnale tihti jõukohased ja 

ei paku ka erasektorile investeeringuteks huvi.   

9. Linnastumine ja valglinnastumine; 

Noorukite ja noorte perede rändamine linnadesse ja eeslinnadesse, on jätnud maale 

elama valdavalt vanemad inimesed. Tähelepanu tuleks hakata pöörama 

eluasemepiirkondade planeerimisele linnades ja nende lähiümbrustes. 

Toimetulekupiirkondades peaks olema kõik eluks vajalik: töökoht, lasteaiad, poed jne.  
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Vajalik on tagada linna õppima asuvatele suurtele noortele põlvkondadele 

pereloomiseks sobiv ja taskukohane elukeskkond. Planeerida maakonna tasandil ja 

terviklikumalt keskus-tagamaa suhteid, mis võimaldab peredel valglinnastuda ning 

jätkata mugavalt linnas töötamist. Maapiirkondade rahvastikukaost tingitud 

elamistingimuste ümberkorraldamine hõlmab ühelt poolt elamiskõlbmatuks muutuva 

korterelamufondi vähendamist ja teiselt poolt maale teise kodu rajamisega seotud 

probleemide lahendamist. Tõmbekeskuste kujundamisega peab tähelepanu pöörama 

ääremaade mahajäämuse ohule. Omakorda tuleb siinkohal veel tegeleda pendelrändega. 

Töötatakse kodust kaugel. Toimuvad ajaressurssi võtvad teekonnad tööle, kooli  ja 

tagasi koju. Seda mõjutavad ka tõmbekeskuste olemasolu. Mida vähem neid on, seda 

pikemaks kujunevad pendelränded. Sellega kaasneb kasvuhoone gaaside hulk ja 

kahaneb väärtuslik ajaressurss. Nõukogude aegsed elamud jäävad varsti ainult vanadele 

inimestele, sest noorte vajadusi need ei rahulda, seal on näiteks väike köök ja vannituba. 

Noorem põlvkond liigub pigem linna lähivaldadesse. See võib tulevikus tekitada sama 

probleemi nagu hetkel maapiirkondades, kus on mõnes piirkonnas on korteri hind 

nullilähedane aga samas ülalpidamiskulud kõrged.  

10. Rahvastiku vananemine; 

Eeskätt probleeme maapiirkondades. Seal puudub noortele inimestele vajalik 

tugistruktuur hariduse, töö ja lastehoiuasutuste vallas. Noored kolivad linnadesse ja see 

suurendab regionaalset lõhet. Puudu on liikumispuudega isikutele sobivatest 

elamuspindadest. 

11. Elanikkonna vähene teadlikkus omaniku õigustest ja kohustustest ning 

ühistujuhtimisest;  

Antud küsimusele tuleb suuresti tähelepanu pöörata, sest uue seaduse järgi elab umbes 

70% Eesti inimestest korteriühistutes ja suure osa elamufondi eest hakkavad vastutama 

nende juhatused. Peale erastamist on kogu majandamise ja hooldamise aspektid jäetud 

inimeste kanda, kellel tegelikult puuduvad selleks kogemused ja vajalikud teadmised. 

Vastava valdkonna spetsialiste on vähe ja elanikel puuduvad vajalikud teadmised ja 

professionaalsus, mistõttu võidakse teha valesid otsuseid ja kasutada ebakvaliteetseid 

materjale ning tööjõudu.  
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12.  Noorte tagasiränne Eesti ja pagulaste sisseränne 

Tuleks arvestada trendidega, et 30-ndatesse eluaastatesse jõudnud noored liiguvad üks 

hetk Eesti tagasi ja peamiselt just linnade lähivaldadesse.  Teiste riikide näitel tuleb 

arvestada ka pagulaste arvu suurenemisega.  

Kokkuvõttes on väljatoodud probleemid jäänud aastate lõikes sisuliselt samaks, kuid on 

selge, millised nendest on muutunud prioriteetseteks ja millised mitte.  
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3. Arutelu elamumajanduse probleemide kajastatusest 

ja prioriteetidest lähtudes uuest strateegilise 

planeerimise poliitikast 

 

Eluase on ühest küljest tähtsaim sotsiaalne vajadus, millest sõltub inimese heaolu ja 

teisest küljest turuobjekt, mida vahetatakse kasumi eesmärgil. Riigi ja kohaliku 

eluasemepoliitika eesmärk on leida nende kahe aspekti vahel tasakaal, et samaaegselt 

säilitada turu toimimine ja kõikidele inimestele kättesaadav eluase. [28] 

Vastavalt uue strateegilise planeerimise poliitikale, mis soosib üldarengukavade 

koostamist eraldi valdkondlike arengukavade asemel, tuli läbi töötada erinevad Euroopa 

Liidu õigusaktid ja Eesti siseriiklikud arengudokumendid, et jõuda järeldusele 

eluasemevaldkonna probleemide kajastatusele nendes dokumentides, kui on teada, et 

eraldiseisvat arengukava ei ole. See on liidetud pikaajalise energiamajanduse 

arengukavva. Järgnevalt tehakse kokkuvõte erinevate elamumajanduse probleemide 

kaetuse kohta töös loetletud dokumentide alusel, et teada saada, millises ulatuses ja kas 

üldse on kõik probleemid neis kajastatud ning kas nimetatud meetmetega on tagatud 

eluasemeturu toimimine ja kättesaadav eluase kõigile. 

Energiatõhususe saavutamise osa kogu elamumajandusest on kõige rohkem reguleeritud 

kas erinevate Euroopa Liidu õigusaktide või siseriiklike arengukavadega. Energiasäästu 

saavutamiseks on välja käidud konkreetsed lahendused ja kasutusele võetud 

vajaminevad meetmed ning toetused. Prognoos on järgmise 20 aasta jooksul saavutada 

ettenähtud normid ja saada vajalik sääst energiakasutuses. Selle jaoks on juba toimivad 

rakendusüksused olemas. Probleemi suunas on jõudsalt samme astutud ka eelmiste 

arengukavade raames. Energiasäästlikkuse kõrval on rõhku pandud lisaks hoonete 

parandamist vajavale sisekliimale. Antud probleemiga tegeletakse samuti süvitsi 
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järgmiste aastate jooksul erinevate arengudokumentide ja eesmärkide alusel. Samas 

tuleb tõdeda, et vajadus nende meetmete ja toetuste järgi on veelgi suurem kui seda 

hetkel võimaldatakse, kuid probleem on kajastatud ja vajalikud meetmed lahendusteks 

olemas.  

Miljööväärtuslike elamupiirkondade säilitamiseks on ENMAKi kolmanda strateegia 

puhul ette nähtud muinsuskaitse või miljööalade nõuetest tulenevate 

projekteerimistingimuste kohaste kultuuriväärtuste säilitamiseks tehtavate tööde 

teostamise toetamine. Järelikult on probleem kajastatud, kuid on selgelt näha, et see ei 

ole riigi prioriteetsete probleemide hulgas. Sellega tegeletakse vaid siis, kui leidub 

vahendeid.  

Elamispindade ebapiisava kättesaadavuse probleemi lahendamiseks on samuti olemas 

lahendus, aga samuti alles kolmandas strateegias. Võimalike vahendite korral tahetakse 

suurendada energiasäästlikku üürielamufondi. See oleks mõeldud majanduslikult ja 

sotsiaalselt vähemkindlustatud gruppidele, nagu näiteks noortele spetsialistidele ja 

noortele peredele, kes ei taha ennast kohe pikaajaliste laenudega siduda. Hetkel puudub 

riigil selleks kindel rakendusüksus, kuid probleemi on teadvustatud ja vahendite 

olemasolu korral on mingid eesmärgid olemas, kuidas edasi tegutseda. Loodav 

sihtasutus arendaks PPP-projektidena (Public-Private Partnership) üürielamufondi riigi 

eelarveliste vahendite või pensionifondi raha paigutamisel. Siinkohal tekib ainult 

küsimus, et kui otsustatakse kolmanda stsenaariumi kasuks, siis kaua võtab sellise 

asutuse loomine ja konkreetsete tegevuspõhimõtete ning meetmete välja töötamine 

aega. See võiks uue arengukava vastuvõtmiseks olla juba välja selgitatud, muidu 

kaotatakse palju vajalikku ajaressurssi. Antud meetme raames on eeskätt püütud 

paranda üürituru temaatikat, kuid kõrvale on jäetud sotisaalpindade loomine, mis on 

olnud pikalt elanike seas arutlusel ja on tegelikult kajastatud ka Euroopa Liidu 

inimõiguste hartas. Seega, võrreldes energiasäästlikkuse saavutamisega on eluasemete 

kättesaadavuse probleem kindlasti vähem kajastatud ja reguleeritud. Hetkel on võimalik 

selle probleemiga tegelda juhul, kui riigil leidub lisavahendeid, mis jäävad üle hoonete 

renoveerimise ja sisekliima parandamisest ning planeerimisprotsesside efektiivsuse 

tõstmisest.  
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Sarnaselt kahele eelnimetatud probleemile on kolmandas stsenaariumis kajastatud 

võimalikke meetmeid kasutusest väljalangenud elamufondi likvideerimiseks. Selleks 

hinnatakse korterelamute kasutamise ja eluea potentsiaali. Uuritakse võimalikku 

inimeste arvu ja vahendite olemasolu korral renoveeritakse mõni paremas seisukorras 

elamu ning pakutakse inimestele võimalust sinna majja koonduda. Ülejäänud hooned 

lammutatakse. Täpselt samuti pole antud temaatika leidnud laialdast kajastamist 

erinevates dokumentides, olgugi, et see oli välja toodud viie peamise probleemi hulgas 

ENMAKi raportis. 

Elanikkonna teadlikkuse tõstmine on leidnud samuti suuresti kajastatust 

energiatõhususe kõrval kõigis kolmes stsenaariumis ja ka teistest siseriiklikes 

arengudokumentides nagu näiteks Regionaalarengu strateegias 2020.  

Töös kirjeldatud elamuvaldkonna probleemidest on mõned siiski arengudokumentides 

ka täiesti kajastamata jäänud. 

Nagu näiteks, ei ole renoveerimise käigus saavutatud energiasääst ja sisekliima 

paranemine taganud elementaarsete baasvajaduste olemasolu Eesti elamutes. Antud 

probleemiga paistame suuresti silma kogu Euroopas. On selge, et mingi vastutus peab 

jääma omanike õlule, aga mis kasu on madalatest energiakuludest, kui inimesed ei 

tunne, et nende eluasemed vastaksid standarditele. Antud probleemiga võiks tegeleda  

näiteks korterelamute rekonstrueerimistoetuste meetmete raames.  

Olemasoleva elamufondi mitmekesisuse ja jätkusuutlikkuse probleemi jaoks, mis 

hõlmab parkimisvõimaluste puudumist, avaliku ruumi haljastust ja reguleerimist ning 

elamute korrashoiu problemaatikat ja haljasalade liigset asfalteerimist, on iseenesest 

olemas vastav meede, aga kahjuks pole nendele pikaajalises energiamajanduse 

arengukavas vahendeid eraldatud mitte ühegi stsenaariumi raames. Antud probleemi 

lahendamiseks on lisaks meetmed olemas Regionaalarengu strateegias, kuid seal oli 

sätestatud, et eesmärkide saavutamiseks on vajalik ka Eluasemevaldkonna arengukava 

2030+ vahendeid. Tekib küsimus, mis määral plaanitakse siis nende probleemidega 

tegelda? Erinevate uuringute põhjal on inimesed seda probleemi tugevalt rõhutanud, 

kuid antud hetkel tundub, et selle probleemi lahendamiseks vajalike meetme kasutamine 

pole piisavalt läbi töötatud.  
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Planeeringuprotsesside tõhustamine hoonete, (sund)liikuvuse ja energiatarbe seisukohalt 

ning linnastumise ja valglinnastumisega soetud probleemidega on samasugune seis nagu 

eelmises kirjeldatud lõigus. Ühelt poolt on meetmed tegelikult olemas, kuid kummagi 

arengukava alusel on jäänud osa nendest kajastamata. Eelkõige on lahendatud 

Regionaalarengu strateegia kohaselt pendelrändega seotud temaatika ja vajalike teenuste 

tagamine toimetulekupiirkondades, kuid eluasemete kättesaadavuse tagamine nendes 

piirkondades on jäetud reguleerimata.  

Vananeva elanikkonna vajaduste rahuldamine, mis ühelt poolt peaks reguleerima 

vajalike teenuste kättesaadavust ja teiselt poolt sobivate elamispindade olemasolu on 

osalt reguleeritud Regionaalarengu strateegias teenuste kättesaadavaks tegemise kaudu 

toimepiirkondade ja keskuste tagamaal, kuid sobivate elamispindade rajamise  

võimalikkust sotsiaalkorterite näol pole kajastatud ühegi arengudokumendiga.  

Lisaks on üldarengut suunavatest dokumentidest välja jäetud meetmed, kuidas tegeleda 

kasvava trendiga, kui suureneb tagasirändajate hulk ja pagulaste osakaal. Meil 

puuduvad selleks vajalikud sotsiaalhooned ja toetav programm.  

Eluasemevaldkonna probleemide kaetust ilmestab koostatud tabel (Lisa 2.), mis näitab 

ära, kui palju erinevaid õigusakte ja arengukavasid reguleerivad teatud probleeme 

eluasemesektoris. 

Kokkuvõtvalt võib tõdeda, et riikliku poliitika alusel loodud ühtne erinevaid 

arengukavasid koondav üldstrateegiline dokument kajastab enamus probleeme ja 

meetmeid olukorra lahendamiseks, kuid samas jätab osa ka täielikult reguleerimata. 

Nendeks on probleemid eluruumide madala kvaliteediga, vananeva rahvastikuga, 

tagasirändega, pagulaste osakaalu suurenemisega, linnastumise ning valglinnastumisega 

ja eeskätt sotsiaalpindade loomisega. Meetmete ja tegevuste all on välja toodud variant 

lahendamaks üürituruga seotud probleeme, kuid see ei taga sotsiaalsetele gruppidele 

vajalikku kindlust kättesaadava eluaseme loomiseks.  

Planeeringutega seotud problemaatikale peaksid rakendavate meetmete alusel 

lahendused olemas olema nii ENMAKis kui ka Regionaalarengu strateegias aastani 

2020. Analüüsides nende tegevuskavasid, selgub aga, et vahendite kasutamise osas pole 
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kokkuleppele jõutud ja tundub, et hetkel on antud probleem jäetud pigem reguleerida 

Regionaalarengu strateegis. See seab kahtluse alla ka nimetatud probleemiga tegelemise 

ulatuse, sest kui ühes dokumendis on arvestatud lisaks teise arengukava vahenditega ja 

neid ei ole tegelikult eraldatud, siis jäävad kõik vajalikud meetmed rakendamata ja 

probleem täielikult lahendamata.  

Lisaks mitte kajastatud probleemidele on suurimaks miinuseks uue strateegilise 

planeerimise käigus loodud eluasemevaldkonna arengukavas probleemide kaetuse 

ulatus. Kui energiatõhusust reguleerivad mitme Eesti sisesed ja Euroopa Liidu 

õigusaktid, siis sotsiaalsest aspektist inimestele vajalike probleemidega tegeletakse 

ainult viimasel võimalusel.  

Siinkohal tulekski tähelepanu juhtida asjaolule, et kuidas tagada eluasemevaldkonna 

areng siis, kui riigi juhtorganid otsustavad mittesekkuva või minimaalselt sekkuva 

stsenaariumi kasuks. Siis jäävad sotsiaalsed probleemid täiesti katmata ja neid ei 

reguleeri ka ükski teine siseriiklik arengudokument. Praeguste seisukohtade ja inimeste 

seas läbiviidud uuringute põhjal ning meedias kajastatud tähelepanekute alusel ootavad 

inimesed kõige rohkem uuest eluasemevaldkonna arengukavast just sotsiaalsete 

aspektidega seotud probleemide lahendamist, mis aga ei kattu hetkel riigipoolsete 

prioriteetidega.  

Muidugi on selge, et kõikide probleemide lahendamiseks inimestest ja vahenditest ei 

piisa, kuid sellegi poolest peaks olema tagatud kasvõi minimaalne probleemide kaetus 

madalaimalgi tasemel. 

Autori poolseid hinnanguid eluasemesektori ja ehitusturu arengu osas toetab ka Eesti 

Ehitusettevõtjate Liidu juht Indrek Peterson, kes sõnab ehitusmessi Eesti Ehitab ajakirja 

jaoks antud intervjuus, et Eesti vajab pikemat plaani, mis kataks kõik probleemid. 

Vajalik oleks tagada iga aspekti jaoks kasvõi minimaalsed konkreetsed lahendused, mis 

võimaldaksid neid kiirelt rakendama hakata, mitte alles peale majanduse langust 

mõtlema hakata, kuidas konkreetse probleemi lahendamisega edasi liikuda. Samuti 

viitab ta üürituru problemaatikale, mis vajab kindlasti põhjalikumat analüüsi ja riiklikku 

reguleerimist. [29] 
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Üürituru lahendamise ettepanekuid toetab oma arvamusega ka Eesti majandus- ja 

kommunikatsiooniminister Urve Palo Äripäevale antud intervjuus. Ta leiab, et riigi 

sekkumine tagaks paindlike elamistingimuste olemasolu inimestele ja ühtlasi elavdaks 

majandust. Samuti saaksid seeläbi tööd ehitajad, materjalimüüjad ja projekteerijad. 

Sarnaselt Eesti Korteriühistute Liidu ettepanekule, usub Urve Palo, et paindliku, 

mugava ja taskukohase eluaseme võimaldamine elanikele aitaks vähendada tööpuuduse 

ja noorte väljarändega seotud probleeme. Artiklis tõdeti, et Eesti renditurg ei suuda 

ennast ise turu tingimustes reguleerida ja arengud on seetõttu olnud väga aeglased. 

Rahvaloenduse andmetel elab Eestis üürikorterites 10% inimestest, kuid vajadus nende 

järgi on palju suurem, võttes arvesse kõiki inimesi, kes tegelikult ei sooviks ennast 

suurte laenukoormustega siduda. Samuti aitaks sellise poliitika elluviimine 

majandusraskustes peresid, kellel kulub üle poole sissetulekust eluaseme peale. Minister 

lubab antud teemaga süvitsi tegeleda ja välja töötada võimalikud lahendused koos oma 

töögrupiga. [30] 

Ministri seisukohtadega võib toetada autori arvamust, et antud stsenaariumite 

koostamisel on jäänud, eranditult teistest Euroopa riikidest, sotsiaalsed aspektid vähe 

kajastatuks. Üürituru problemaatikale oleks tulnud suuremat tähelepanu pöörata. Hetkel 

tuleb selle reguleerimine kõne alla ainult kolmanda stsenaariumi koosseisus, mis näitab, 

et riigi prioriteedid pole suunatud antud temaatika lahendamise suunas.  
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Kokkuvõte 

 

Praegused peamised probleemid Eestis seisnevad eluaseme mittekättesaadavuses 

majanduslikult vähem kindlustatud inimeste seas, elamute suhteliselt halvas kvaliteedis 

(renoveerimata ja lagunemas), halvas energiatõhususes, mis seisneb suures energiakulus 

ja sisekliima mitte vastavuses standarditele ning ühtsete eluasemepiirkondade 

planeeringute puudumises või ebaefektiivsuses ning omanike õiguste ja kohustuste 

väheses selgitustöös ja lagunema kippuvas eluasemefondis. Suuremas plaanis peab 

Eesti, nagu ka teised Euroopa riigid, võitlema linnastumise, vananeva rahvastikuga ja 

globaliseerumisega, mis omakorda muudavad meie riigisiseste probleemide 

lahendamise veelgi keerukamaks. 

Eesti riigis eelnevalt kehtinud eluasemevaldkonna arengukavad ei suutnud täita kõiki 

oma seatud eesmärke. Arvatavasti ühtse riigipoolse planeerimissüsteemi puudumise 

tõttu. Kõik erinevad valdkonna koostasid endale eraldiseisvaid arengukavasid, mis ei 

toetanud kogu riigi terviklikku arengut ja peamisi eesmärke. Puudu jäi koostööst ja 

rahalistest vahenditest.  

Riigi strateegilise planeerimise poliitika muutmise järel on hakatud üksikute 

valdkondlike arengukavade asemel eelistama üleriiklikke ja paljusid valdkondi 

ühendavaid strateegilisi dokumente. Analüüsi eesmärgiks oli välja selgitada, mis määral 

mõjutab selline planeerimispoliitika muutus probleemide kajastamist dokumentides ja 

eesmärkide seadmist valdkondlikuks arenguks. Kas on tagatud erinevad meetmed ja 

tegevuskavad eluasemesektori jätkusuutlikuks arenguks. 

Töö tulemustest selgus, et peaaegu kõik välja toodud peamised eluasemevaldkonna 

probleemid oli kaetud erinevate riiklike strateegiliste dokumentidega. Eeskätt 
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energiamajanduse pikaajalise arengukava raames, mis ühildas soojusmajanduse, 

elamumajanduse, elektrienergia tootmise ja ülekandmise ning transpordisektori 

energiatarbimise valdkonnad ning Regionaalarengu strateegias aastani 2020, mis tõi 

välja meetmeid lahendamaks planeeringute ebaefektiivsust hoonete, (sund)liikuvuse ja 

elanikkonna energiatarbe seisukohalt ning elamupiirkondade mitmekesisuse ja 

jätkusuutlikkuse seisukohalt seoses parkimisvõimaluste loomisega, avaliku ruumi 

haljastuse korrastamisega, korrashoiu reguleerimisega ja haljasalade liigse 

asendamisega asfaltpindadega ning liigtihendatud hoonestuse vältimisega.  

Probleem seisneb ainult nende katmise ulatuses erinevate stsenaariumite ja 

arengudokumentide korral. On selgelt näha, et energiamajanduse tõhustamise aspekt on 

väga kindlalt reguleeritud ja selle arengut suunavad paljud õigusaktid. Teiselt poolt on 

sotsiaalsete aspektidega seotud elamumajanduse probleemid leidnud vähem käsitlust 

erinevates Euroopa liidu ja siseriiklikes strateegilistes dokumentides.  

Seega, võib kokkuvõtlikult öelda, et riigi poliitika planeerimiste tõhusamaks 

muutmiseks on täitnud oma eesmärki. See on seadnud paremad pikaajalised 

arengusuunad kogu riigi jaoks, mis tagavad paremini hakkama saamise tõusude ja 

mõõnade korral. Küll on aga selge, et kõiki valdkondi arvestades on püütud järgida 

eeskätt energiatõhususe saavutamise eesmärke, mitte aga niivõrd rõhku pandud 

elamumajanduse sotsiaalsete probleemide lahendamiseks. 
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Lisad 

Lisa 1. Meetmed ja tegevused vastavalt stsenaariumidele 

 

 
Allikas: Hoonestuse (elamumajanduse) valdkonna arengukava 2030+ 

lähteolukorra analüüs. 2013 
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Lisa 2. Eluasemevaldkonna probleemide kajastatus erinevates 

õigusaktides ja arengukavades 

 

Probleem Lahendus 

1. Suur olemasoleva hoonefondi 

energiakulukus 

Energiatõhususe direktiiv (EED) 

2012/27/EL 

Hoonete energiatõhususe direktiivi (EPBD) 

Taastuvenergia direktiivi (RES) 

2009/28/EL 2010/31/EÜ 

Konkurentsivõimekava Eesti 2020 

Eesti Energiamajanduse arengukava 

(ENMAK) 2030+ S1, S2, S3 

2.Miljööväärtuslike elamupiirkondade 

arengu seisukohtade puudumine 

Eesti Energiamajanduse arengukava 

(ENMAK) 2030+ S3 

3. Eluruumide madal kvaliteet (baastase) 
 

4.Elamupiirkondade mitmekesisuse ja 

jätkusuutlikkuse probleem (parkimine, 

haldus ja hooldus) 

Regionaalarengu strateegia aastani 2020 

Eesti Energiamajanduse arengukava 

(ENMAK) 2030+ 

5. Hoonete parandamist vajav sisekliima 

Energiatõhususe direktiiv (EED) 

2012/27/EL 

Hoonete energiatõhususe direktiivi (EPBD) 

Taastuvenergia direktiivi (RES) 

2009/28/EL 2010/31/EÜ 

Eesti Energiamajanduse arengukava 

(ENMAK) 2030+ S1, S2, S3 

6. Elamispinna ebapiisav kättesaadavus 

(sotsiaalsetele gruppidele ja üüriturg) 

Eesti Energiamajanduse arengukava 

(ENMAK) 2030+ S3 

7. Planeerimisprotsessides ei arvestata 

piisavalt hoonete, (sund)liikuvuse ja 

elanikkonna energiatarbega 

(pendelränne) 

Regionaalarengu strateegia aastani 2020 

Eesti Energiamajanduse arengukava 

(ENMAK) 2030+ 

Säästev Eesti 21 

Eesti 2030+ 

8. Kasutusest väljalangev elamufond 

laguneb ja muutub ohtlikuks, sellega 

kaasneb visuaalne reostus 

Eesti Energiamajanduse arengukava 

(ENMAK) 2030+ S3 
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9. Linnastumine ja valglinnastumine 

(esmaste teenuste puudumine ja 

eluaseme puudus) 

Regionaalarengu strateegia aastani 2020 

10. Rahvastiku vananemine 
 

11. Elanikkonna vähene teadlikkus 

omaniku õigustest ja kohustustest ning 

ühistujuhtimisest 

Eesti Energiamajanduse arengukava 

(ENMAK) 2030+ S1, S2, S3 

12. Noorte tagasiränne Eesti ja pagulaste 

sisseränne  

Allikas: autori koostatud 


