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Valga linna rahvaarv on pidevalt vähenenud. Rahvaarvu vähenemise tõttu on jäänud paljud 

elamispinnad tühjaks. Ajapikku on hakanud tühjad elamispinnad linnapilti risustama. Valga 

Linnavalitsusel puudus täpne ülevaade linna hoonestuse kasutusest ja seisukorrast. 2014 

aastal Korraldas Valga Linnavalitsus workshopi, kus osales lisaks autorile 23 TTÜ Tartu 

Kolledžist tudengit. Workshopi raames kaardistati Valga linna hoonestus ja selle seisukord. 

Antud töö aitas kaasa Valga linnal Eestis esimese linnana  saada täpne ülevaade linna 

kasutuse kohta. Analüüsi tulemusena ilmnes, et linna pindalast on kasutusel 72% 

(arendatavast maaüksusest).  Vaadates nüüd linnatuumikut, siis seal on kasutusel kõigest 

64%. Töö käigus peatuti kortermajade seisukorrale linnas. Workshopi käigus kaardistatud 

hoonetest selgus, et linnas asuvast 377 kortermajast on 98 probleemsed. 

Töö eesmärgiks on muuta linna suurus vastavusse rahvaarvuga. Lammutades linnas olevaid 

tühju hooneid. Mille lammutusega muutub ka linna pilt puhtamaks ja ohutumaks. Töö käigus 

jõuti ühe hoone lammutuseni aadressil Vahtra 1 ja ühe hoonestusõiguse lepinguni aadressil 

Pikk 21a. Tegemist pole protsessiga, mille tulemus on koheselt näha, vaid tuleb aastatega.   

 

 

Märksõnad: Brownfield, kortermajad  
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Population of town of Valga has steadily decreased. The population decline has left many 

of the residential areas empty. Over time, the empty residential areas have started to litter 

the town’s image. Town Government of Valga lacked accurate overview of the use and 

condition of the town’s buildings. In 2014, Town Government of Valga organized a 

Workshop, which was attended, in addition to the author, by 23 students from the TTÜ 

Tartu College, during which the buildings of the town and their state were charted. 

This research helped town of Valga, as a first town in Estonia to get an accurate overview 

of the usage of the town. Analysis revealed that the 72% (of the developmental land unit) 

of the town’s area was being used. When looking at the town’s core, only 64% of it was 

being used. During the research the state of the town’s apartment buildings was examined. 

Charting of the buildings during Workshop revealed that 98 out of 377 apartment buildings 

located in the town are problematic. 

The purpose of the research is to help change the size of the town to better comply with 

the size of the population by demolishing empty buildings, which helps to clear up town’s 

image and make it safer. During the research, a building at Vahtra 1was demolished and a 

Right of Superficies contract was signed with Pikk 21a owners. It isn’t a process for which 

the results are seen immediately, but over the years to come. 

 

Keywords: Brownfield, apartment houses  
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SISSEJUHATUS 

 

2011a. rahvaloendusel loendati Eestis 1 294 455 püsielanikku, s.o enam kui 75 000 võrra 

vähem kui eelmisel 2000a. rahvaloendusel. Seega on loendatud püsielanike arv kahanenud 

5,5%. Rohkem kui 32 000 inimese kao põhjustas loenduste vahelise perioodi negatiivne iive 

ja üle 22 000 negatiivne registreeritud välisrände saldo. Rahvaarvu muutumise kontekstis 

jagunevad maakonnad kaheks: kasvava rahvastikuga maakonnad on Harju ja Tartu, 

ülejäänud maakondade rahvastik kahaneb. Kõikides kahaneva rahvaarvuga maakondades on 

kahanemine riigi keskmisest enamasti oluliselt suurem (vt Lisa 1.). (Tiit & Servinski, 2013) 

Eestis on kaks peamist tõmbekeskust, mille mõju ületab maakonna piire – need on Tallinn 

koos lähiümbrusega, mis toimib tõmbekeskusena eeskätt Põhja- ja Kesk-Eesti jaoks, kuid 

omab olulist mõju kogu riigis. Teiseks tõmbekeskuseks on Tartu linn, mis on tõmbekeskus 

Lõuna-Eesti, peamiselt Jõgeva, Põlva ja Valga maakonna jaoks. Maakonnakeskused on 

tõmbekeskuseks oma maakonnas. (Servinski, Kivilaid, & Tischler, 2013)  

Eelmisest rahvaloendusest möödunud aja jooksul on Valgamaa elanikkond kahanenud 

15,8%, peaaegu sama palju – 14,4%  on vähenenud ka Valga linna rahvaarv (Tiit & 

Servinski, 2013). Seda peamiselt rännates tõmbekeskustesse või riigist väljapoole.  

Valga linna elanikkond on teinud aastatega erinevaid tõuse ja mõõnasid. Olles kasvanud 

1900-1917 aastatel 20 371 (koos Valkaga) inimeseni.  Peale esimest maailmasõda tõmmati 

Valga ja Valka vahele riigi piir. 1922a. oli linna elanikkond vähenenud 9500 inimeseni. 1979 

aastaks oli linna elanike arv kasvanud 18 492 inimeseni (Eesti Entsüklopeedia, 2011). 

Järgmine suurem langus rahvaarvus toimus 1990 aastal, kui linnast lahkus sõjavägi jäi linna 

elama 13 390 inimest.. 2000 aastaks oli rahvaarv tõusnud 14 323 inimeseni. 2014 aasta 

seisuga elas Valga linnas 12 437 inimest. Statistikaameti poolt koostatud 

rahvastikuprognoos aastani 2040 näitab, et aastaks 2040 on Valga rahvaarv vähenenud 8 934 

inimeseni.  

Valga linnas toimub pidev rahvastiku vähenemine ning näha ei ole muutust rahvastiku 

suurenemise poole. Sellest tingituna jäävad majad/korterid tühjaks. Omanikud, kes on läinud 

Valgast ära, ei tunne suurt huvi oma kinnisvara vastu. Seda eelkõige madalate turuhindade 

ja vähese nõudluse tõttu.  
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Noorte üheks lahkumise põhjuseks võib pidada tööpuudust ja konkurentsivõimelisemat 

palka suuremates linnades. Vanemad inimesed surevad ning pärijatel pole huvi antud korteri 

vastu. Korter pannakse müüki madala hinnaga.  Olematu turu tõttu jäävad korterid 

kuulutuste portaalidesse aastateks seisma ning uut omaniku ootama.  

Omavalitsus seisab sellises olukorras silmitsi probleemiga, kus kortermajad jäävad kas 

tühjaks või pooltühjaks. Hoonetesse (kortermajadesse) elama jäänud inimesed ei suuda oma 

kinnisvara ülal pidada. Hooned, mida ei suudeta ülal pidada, hakkavad lagunema ning linna 

üldilmet halvendama. Rääma jäänud kinnisvara väärtus langeb ja huvi nende vastu on 

kesine. Valgas on niigi väike kinnisvara turg, sellest tulenevalt on raskusi räämas hoonetele/ 

korteritele ostja leidmine.  Valga linna keskmine korteri ruutmeetri hind 2014. aastal oli 

114€/m2 (Maa-amet, 2015). Tegemist on Eesti madalaima korteri ruutmeetri hinnaga. 

Räämas hooned risustavad pilti ning meelitavad ligi kodututuid võid muid probleemseid 

inimesi. Naabruses elavad inimesed ei soovi, et naaberkorterites/kinnistutel käib selline 

kontingent, kelle tegevused võivad kahjustada naabrite vara/tervist. Kui selliste kohtadega 

midagi ette ei võeta, kolivad inimesed naabrusest ära. Naabruses olevad hooned jäävad 

tühjaks. Sedasi hakkavad probleemsed piirkonnad linnas laienema.  

Kuna Valga Linnavalitsusel puudus täpne ülevaade palju on nn. mahajäetuid hooneid  ning 

paljud neist on kortermajad. Toimus 2014 aasta suvel 3-5 juuni Valga Linnavalitsuse poolt 

korraldatud workshop, kus osales 23 tudengit TTÜ Tartu Kolledžist lisaks autorile. 

Workshopi käigus kaardistas Valga Linnavalitsus kogu Valga linna territooriumi. 

Antud töö eesmärgiks on välja selgitada linna kruntide kasutus ning see kaardistada. Millest 

tulenevalt on võimalik edasi tegutseda probleemsete kortermajadega. Järgnevaks etapiks 

oleks välja töötada plaan, mida ette võtta  probleemsete kortermajadega. Peale plaani 

väljatöötamist tuleb saavutada kontakt probleemsete majade omanikega. 

Töö on koostatud koostöös Valga Linnavalitsuse ja TTÜ Tartu Kolledžiga.  Antud töö on 

üheks osaks TTÜ Tartu Kolledži doktorandi Jiri Tintera doktori tööst, mis käsitleb 

brownfieldide taaskasutamist Valga linna näitel. Brownfieldide tagajärgi omavalitsustele ja 

arendustööde barjääre kohalikule omavalitsustele. Autori poolt koostatud teema kaardid on 

üheks osaks visualiseerimaks J. Tintera töös tulemusi. Lisaks peatutakse kortermajadel, mis 

liigitati brownfieldideks ning nende edasisele arendusele. Mida hilisemalt saab kasutada J. 

Tintera oma doktoritöös ja Valga Linnavalitsus tegelemaks edasi probleemsete 

kortermajadega linnas.   
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1. PROBLEEM MUJAL MAAILMAS 

 

Euroopa maastik on oluliselt muutunud viimase viiekümne aasta jooksul. Käimasolev 

restruktureerimine Euroopa ettevõtluses ja globaliseerumine on kaasa toonud märgatavaid 

muutusi Euroopa tööstuslikkus tegevuses. Majanduskasv teenuseid osutavates tööstusarudes 

ja transformatsioon linnalises elustiilis on toonud kaasa olulisi muudatusi maakasutuses. 

Need muutused on mõjutanud brownfieldide teket linnapiirkondades. Praegune linna 

kasutuse dünaamika on toonud kaasa laiaulatusliku alad, mis on hooletusse jäetud. (Ferber, 

Grimask, Millar, & Nathanail, 2006) 

Brownfieldid on nii probleemid kui ka kaotatud võimalus.  Brownfieldidel võib olla 

negatiivne mõju ümbritsevatele piirkondadele ja kogukonnale ning takistada tõhusat 

uuendust. Brownfieldide uuendamine võib stimuleerida võimalusi mitmel tasandil, 

parandades elukvaliteeti linnades, suurendades linnade konkurentsivõimet ning vähendada 

valglinnastumist.   

Brownfieldide negatiivne mõju: vabad kasutamata brownfieldide maa-alad (kas saastunud 

või tajutav saastumine) aitab kaasa vara väärtuse langusele, töökohtade kadumisele, 

maksutulude vähenemisele, ohuks inimeste tervisele ja keskkonnale. Arenduse käigus 

ootamatute raja ja aja kulude suurenemine. Kuna brownfieldid asuvad linnalistes 

piirkondades, siis võivad tulla takistusi asukohast, juurdepääsetavusest, linna 

üldplaneeringust ja infrastruktuuri rajatiste  olemasolust. (Susilawati & Thomas, 2012)  

Brownfieldide arendusel on positiivne mõju nii ümbritsevale ühiskonnale kui ka arendajale. 

Arenduse tulemusena muutuvad äärelinnad mugavamaks ja tõuseb vara väärtust. 

Äärelinnades asuvad endiste tööstuspiirkondade arendus on valitsusel päevakorras. Selline 

lähenemine toimub juba Brisbaneis ja Kagu-Queenslandis. Ameerika Ühendriikide valitsus 

toetab nn brownfieldide puhastusprogramme. (Susilawati & Thomas, 2012) 

Euroopa ekspertide võrgustik CABERNET (Concerted Action on Brownfield and Economic 

Regeneration Network)  uuris maakasutuse probleeme Euroopa riikides. CABERNETi 

eesmärgiks on parandada brownfieldide säästva arengu kontekstis Euroopas, jagades 

kogemusi ja uusi strateegiaid. (Ferber, Grimask, Millar, & Nathanail, 2006) CABERNET on 

sõnastanud brownfieldi mõiste: 
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 On mõjutatud oma endisest kasutusalast ja seda ümbritsevast maast 

 On mahajäetud või alakasutatud 

 Võivad olla reaalsed või arvatavad saastumised 

 Asuvad peamiselt arenenud linnapiirkondades 

 Vajavad sekkumist, tuues neid tagasi kasulikku kasutamisse 

Brownfieldid on probleemiks mitmetes Euroopa linnades. Rääkides brownfieldide ulatuses 

Euroopas võib neid liigitada mitmel erineval moel (Ferber, Grimask, Millar, & Nathanail, 

2006). 

 Asukoht ( maaline, linna lähedane, linnaline) 

 Endine maakasutus ( tööstus, taristu, elamumaa jne) 

 Kasutus (ohtlik, alakasutatud, mahajäetud jne) 

 Arendusfaas ( näiteks vajab kiiremas korras meetmeid) 

Brownfieldide mõisted erinevates Euroopa riikides (CABERNET Coordination Team, 

2006): 

 Läti – koht, mis on varem kasutatud või üles ehitatud, kuid praegu on varemetes. 

Võib olla ka saastunud. 

 Rootsi – Puudub otsene definitsioon kui endine kasutusel olev maa, mis vajab 

korrastamist enne taaskasutamist. 

 Saksamaa – Linna sisesed hooned, mis ei ole kasutuse ja linna sisesed alad, mis on 

ümberehitusel või renoveerimisel. 

 Itaalia – saastatud ala on ala, mille saastatuse tase keemilised, füüsikalised või 

bioloogilised muutused mullas, pinnase peal või põhja vees on ohtlikud inimese 

tervisele või ümbritsevale keskkonnale. 

 Rumeenia – saastatud maa (muld) 

 Inglismaa – eelnevalt arendatud maa, mis oli või on hõivatud püsivast struktuurist 

(välja arvatud põllu-ja metsamajanduslikud hooned) ning on ühendatud 

infrastruktuuriga. 
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Vastavalt eelnevatele definitsioonidele on brownfieldi all liigitatud (andmed on 

umbkaudsed): 

 Läti – ainult Riia 1900 ha 

 Rootsi – hinnanguliselt 5000 ha 

 Saksamaa – 128 000 ha 

 Itaalia – Milano provintsis 1260 ha 

 Rumeenia – 900 000 ha 

 Inglismaa – 65 760 ha  

 

CABERNET jagas Euroopa riigid kolme peamisse gruppi rahvastikutiheduse ja 

konkurentsivõime järgi. Esimesse gruppi kuuluvad Soome, Rootsi, Norra ja Iirimaa, neil on 

madal rahvastikutihedus, kuid suur konkurentsivõime. Keskendutakse peamiselt 

brownfieldide uuendamisele, vähendamaks saastumist. Teise gruppi kuuluvad Lääne -

Euroopa riigid; Saksamaa, Inglismaa, Belgia ja Holland - nendes riikides on 

konkurentsivõime ning ka rahvastikutihedus suur. Rohealade nappus on loonud prioriteediks 

maa taastamine läbi brownfieldide ümberarenduse. Kolmandasse gruppi kuuluvad riigid 

nagu Kreeka, Itaalia, Poola, Sloveenia jne.  keskmisest madalam rahvastikutihedus ja 

madalam konkurentsivõime tähendab, et nendel riikidel on suur kasu brownfieldide 

taaskasutamisest ja arendamisest (Oliver, Ferber, Grimski, Millar, & Nathanail, 2006). Eesti 

võiks kuuluda antud jaotuse kohaselt kolmandasse gruppi.  

Kanadas reguleeritakse brownfieldide ümberehitusi suuresti maakonna ja kohaliku 

omavalitsuse tasandil. Valitsuse roll on pigem regulatiivne ja nõuandev, nad hoiduvad 

erasektori rahastamisest. (De Sousa, 2002) Peamised probleemid/takistused brownfieldide 

arenduses (De Sousa, 2006): 

 Valitsuse poolsed 

o Valitsuse vähene teadmine probleemi olemasolust 

o Brownfielde ennetavate strateegiate puudumine 

o Projektide aeglane heakskiitmine 

o Ettekujutus, et sellised arendused on erasektori lahendada 

o Liiga ranged nõuded 
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 Arendaja poolsed 

o Suur risk 

o Täiendavad/ootamatud kulud vanade hoonete taastamisel 

o Omandi küsimused 

o Kapitali puudumine 

 

Toronto „ rohetamise programm“  näitab, et brownfieldide ümberarendus kujutab endast 

väärtusliku võimalust suurendada linnas olevaid rohealasid. Millega paraneb mulla kvaliteet, 

tekib juurde puhkealasid ning võimalus majanduse taaselustamiseks linnaosades. Sellised 

ümberkorraldused nõuavad ulatuslikke avaliku sektori osalus ning ei ole odavad. Toronto 

näide näitab, et selline brownfieldide ümberarendus nõuab pajude osapoolt pingutusi, alates 

planeerijatest kuni kogukonna esindajateni (De Sousa C. A., 2003).  Programmi raames on 

Torontos ümber arendatud 614 ha ulatuses brownfielde. 
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2. PROBLEEMSETE KORTERELAMUTE MÕJU LINNALE 

 

06.05.1993 aastal vastuvõetud eluruumide erastamise seaduse §2 lg 1 kohaselt eluruumide 

erastamise eesmärgiks on anda füüsilistele ja juriidilistele isikutele võimalus omandada 

nende poolt üüritud, aga ka asutamata eluruume ning tagada selle kaudu elamute parem 

hooldamine ja säilimine. Sellega anti kõikidele tollastele kodanikele võimalus erastada 

endale eluruum. Seaduse jõustumisest on möödas 22 aastat. Aeg on näidatu seadusega 

loodetud hoonete parem hooldamine ja säilitamine on käinud nii mõningatelegi inimestele 

üle jõu. Seda mitte ainult Valga linnas, vaid kõikjal Eestis on näha selliseid hooneid. 

Mida toovad kaasa tühjad kortermajad Valga linnas? Suur kasutuseta elamispindade osakaal 

turul langetab kinnisvara hinda. Nagu joonis 2 on näha, siis keskmine hind on olnud languses 

alates 2007 a. langedes 2014a. 114€/m2. Viimase 20 aasta jooksul on Valga linnas valminud 

üks kortermaja (aadressiga Kungla 21). Antud kortermajas 32 korterist on endiselt 27 tühjad.  

 

Joonis 1. Valga linnas toimunud korteri ostu-müügi tehingud 2005-2014 allikas: Maa-amet, tehingute andmebaas 

Kinnisvara portaalis kv.ee 2015.04.05 seisuga on Valga linnas müügil 119 korteriomandit. 

Millest kallim asub Kungla tn 21 (hoone kus pole suudetud peale ehitust kortereid ära müüa) 

maksumusega 57 379€ ( 3-toaline 674m2) ja odavaim korter Roheline tn 8 maksumusega 

250€ (3-toaline 47,8m2). madal hind ei kutsu omanikke kortereid müüma ning need seisavad 
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lihtsalt tühjana. Kortermajade rekonstrueerimine ei tasu väärtuse tõusu mõttes ära. Uusi 

kortermaju Valka ei ehitata.  

Hoonete/korterite kvaliteet on madal, puitmajades kohati vägagi kriitiline. Inimesed, kes on 

jäänud korteritesse elama, ei suuda vara hallata. Omanikud, kes ei ela kohapeal neil on 

enamasti ükskõik, mis nende varaga toimub. Paljud madala sissetulekuga korteriomanikud 

on sunnitud oma korteris elama isegi siis, kui enamik samas hoones asuvatest korteritest on 

tühjad ja hoone seisukord elamiskõlbmatu.   

Hoonete tehniline seisukord on muutunud paljudes majades avariiohtlikus. Paljud 

probleemsed hooned ei vasta eluruumidele esitatavatele nõuetele ega ole ka tuleohutuse 

üldnõuetele. Pooltühjades hoonetes on suured kulud. Kui hoones on asustatud ainult pooled 

korterid, siis talvel on kütte kulud suured. Seda seetõttu, et asustamata ruumid on kütmata 

ning need jahutavad teisi kortereid. Lisaks tekivad tühjades ja kütmata korterites 

kõiksugused hallitused, mis hakkavad pikapeale levima ka kõrval olevatesse korteritesse 

ning kahjustama inimeste tervist. 

Nõukogude ajal laienes linn suurte kortermajade näol välja poole nagu mujal Eestiski. 

Rajatud hooned olid mõeldud sõjaväega seotud isikutele. Peale taasiseseisvumist tekkis 

suurem kolimislaine puumajadest paneelmajadesse, mil linnast lahkus vene sõjavägi( ligi 

3000 inimest). 

Lagunevad tühjad ja pooltühjad hooned hakkavad linnapilti kahjustama. Need hakkavad 

mõjutama ka ümbruskonda. Tühjades, eelkõige puitmajades suureneb tuleoht ning keegi ei 

taha, et tema hoone kõrval olev hoone oleks ohuks. Seega inimesed eemalduvad nendest 

hoonetest ning tekivad juurde uued tühjad hooned.  

Inimestel kaob usk Valga tulevikku. Linna saabuvad inimesed näevad linna trööstitud ilmet. 

Pidades siinjuures eriti silmas kesklinna. Väheneva rahvaarvu ja trööstitu linna pildi tõttu 

puudub ettevõtetel huvi rajada kauplusi/ kohvikuid.  
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3. METOODIKA 

2014 aasta juuni kuus toimus Valga Linnavalitsuse poolt korraldatud workshop, kus osales 

23 TTÜ tudengit lisaks autorile. Autor sattus workshopi läbi Postimehes ilmunud artikli 

„Valga linn plaanib lammutada sada kortermaja“. Võttis autor  ühendust Valga 

linnavalitsuse linnamajandusameti juhatajaga ning pakkus omapoolset abi.  

Workshop toimus kolmel päeval 3-5 juuni. Workshopi eesmärgiks oli saada linnast täpne 

ülevaade. Workshopi raames kaardistati kogu Valga linn 3038 krunti. Linna kaardistamine 

toimus vastavalt välitööde ankeedile (Otparlik, Siemer, & Ferber, 2010). Iga maaüksuse 

kasutuse kohta koguti järgnevaid andmeid: 

Krundid liigitati vastavalt kasutusele kas: 

 Greenfield – alad ilma endise arenguta ja looduslike muldega määratletud 

arendamiseks. Ala ei ole varem välja arendatud, mis tähendab, et ta ei ole ühendatud 

taristuga ning tal on looduslikpinnas. Greenfieldid on tüüpiliselt üldplaneeringus 

määratletud arendamiseks elamumaade, ärimaade või tootmismaadena.  

 Alakasutatud alad – alakasutatud alad on alad, mis olid kasutusel (äri ja hilisemalt on 

hooned lammutatud. Samuti ka need alad, millel on taristu välja ehitatud, kuid 

krundid ei ole endiselt leidnud kasutust. Erinevalt greenfieldiga alakasutatud krundid 

on välja ehitatud taristu ning põhiliselt ilma looduslike muldeta.  

 Lünk hoonestatud alal – lüngad on väiksemad üksikud hoonestamata ehitusõigusega 

maaüksus olemasolevas hoonestusstruktuuris. Erinevalt greenfieldist on lüngad 

üksikud, enamasti täielikult välja arendatud taristuga maaüksused. 

 Brownfield – brownfield on mahajäetud või alakasutatud alad, mis olid varem 

kasutusel. Erinevalt alakasutatud aladest on brownfield mõjutatud teda ümbritseva 

piirkonna kasutusest. Brownfield on sageli hoonestatud ja välja arendatud taristuga. 

Brownfieldid võivad olla reostunud või reostuse kahtlusega ning vajavad sekkumist 

taastamaks kasulikku kasutust.  

Brownfieldid jagasime kaheks ehk brownfield – alad, mis on täielikult mahajäetud 

ja brownfield ˂ 50% - alad, mis on kuni poole ulatuses kasutuselt väljas.  

 Kasutusel hoonega – hoonega maaüksus, mis on kasutusel. 

 Kasutusel hooneta – siia alla kuuluvad kõik maaüksused, mis on kasutusel ilma 

hooneta (transpordimaa, maatulundusmaa jne. ) 
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Lisaks maaüksuse kasutuse määramisele kaardistati ka tegelik hoonestus.  Antud punktis 

pöörati suuremat tähelepanu hoonestuse tüübile (kortermaja, elumaja, tootmishoone jne.).  

Kaardistati  ka hoone seisukord, kus jagati hooned kolme rühma:   

 Hea – hoone seisukord on hea kasutamiseks ning ei vaja suurt sekkumist, et kasutada 

hoonet sihtotstarbeliselt.  

 Rahuldav – hoone sihtotstarbeliseks kasutamiseks tuleb hoone renoveerida.  

 Vare – hoone seisukord on niivõrd halb, et majanduslikult ei tasu tema renoveerimine 

enam ära.  

 

Workshopis osalenud jagati rühmadesse ning neile määrati tänavad, mida tuli kaardistada. 

Autorile jäid Valga üks pikemaid tänavaid J. Kuperjanovi lisaks Transpordi, Kirde, Rükkeli 

ja Energia tänavad.  Andmed koguti visuaalselt, ühtegi hoonesse ega eravaldusess olevatesse 

hoovidesse sisse ei mindud. Lisaks maaüksuse ja hoone kaardistamisele jäädvustati hoone 

ka fotole. Kui rühmal tekkis küsimusi, mis hoone kasutus või hoonestus tüübiga tegemist 

oli, jäeti lahter tühjaks.  

Pärast workshopi lõppu jäi autor suveks linnavalitsusse andmeid töötlema. Kasutades Exceli 

tabelitöötlus programmi, kuhu sisestati kõik välitööde andmed. Tabelisse lisati ka avalikest 

andmebaasidest ( Maa-amet, ehitusregister ja kinnistusraamat) pärit infot, mis puudutasid 

kas hooneid või maad. Andmete sisestamise käigus tulid välja mõningad vastuolud ning 

kohad, mis jäid välitööde käigus selgitamata. Vastuolud tulenesid enamasti sellest, et 

tihtipeale polnud visuaalselt hoonet hinnates võimalik aru saada, kas tegemist on äri või 

eluhoonega. Kui kõik andmed said sisestatud, käis autor koos linnaarhitektiga läbi kõik 

maaüksused, kus andmed olid puudulikud või oli ebakõla.   

Andmebaasi valmides koostas autor saadud andmetest teemakaartid programmiga ArcGis. 

Koostati järgnevad teemakaartid: Valga linna kasutus, hoonestus, hoonestuse seisukord, 

maaüksuse sihtotstarve, omanikustaatus, linnatuumiku muinsuskaitseala, Valga 

kortermajad. Lisaks teemakaartidele analüüsis autor linnakasutust, linna hoonestust ja 

kortermajade osakaalu linnas. Vaadates siin juures linna tervikuna ning tuues eraldi välja 

linnatuumiku muinsuskaitseala kasutuse.  

Koostatud teemakaartidega aitas autor kaasa „kasutusest välja langenud 

munitsipaalomandisse kuuluva või hoonestusõigusega koormatud kinnisasjal asuva elamu 
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lammutamise toetamise meetme“ väljatöötamisele. Visualiseerituna oli võimalik näidata 

probleemi tõsidust linnas. 

Pärast kaartide koostamist asus autor omanikke välja selgitama. Milleks võeti 

kinnistusraamatust omanike andmed ning need lisati eelnevalt valmis tehtud kortermajade 

tabelisse. Hiljem jagati antud tabelis olevad hooned kahte rühma hooned, mis on jagatud 

korteriteks ja hooned, mis on korteriteks jagamata.  

Omanike tabelite valmides valis autor koos Valga Linnavalitsusega välja probleemsetest 

hoonetest hooned, millega esmalt tegutsema hakati. Hooned valiti omanike arvu järgi (üks  

- kolm omanikku) ja hooned, mis on ohtlikud. Kõikidele omanikele saadeti laiali kirjad, kus 

kirjeldati hoone ehitustehnilist seisukorda ja ohtlikust elanikele ja ümbruskonnale. Omanikel 

paluti võtta ühendust Valga Linnavalitsuse linnavaraameti juhatajaga. Kus selgitatakse 

veelkord inimesele olukorra tõsidust ja lepitakse kokku võimalikes lahendustes.  

  



16 

 

4. TULEMUSED 

4.1 Linna kasutus 

4.1.1 Maaüksuste kasutus 

 

Välitööde käigus selgus, et 80% arendatavast maaüksustest on linnas kasutusel vt. joonis 2 

(graafiku koostamisel on välja jäetud tänavad, pargid ehk kõik, mis välitööde käigus 

lahterdati kui kasutusel hooneta). Kui nüüd vaadata maakasutust pindala järgi (vt. joonis 3), 

siis  pilt muutub ning kogu linnast on kasutusel 72%. Selline number tuleneb sellest, et 

enamus brownfielde on endised suured tehaste alad ja laohooned, kus äritegevus on mingitel 

asjaoludel lõppenud.  

Välitööde käigus kogutud andmetest koostati teemakaardid. Lisa 2. Valga maaüksuste 

kasutusest on selgelt näha kus kohas paiknevad brownfieldid.  

 

Joonis 2. Valga linna kasutus maaüksuste kaupa 
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Joonis 3. Valga linna kasutus pindala järgi 

 

4.1.2 Valga linnatuumiku muinsuskaitseala maaüksuste kasutus 

 

Valga linnatuumiku muinsuskaitseala ja muinsuskaitseala kaitsevöönd on määratletud 

Vabariigi Valitsuse Valga linnatuumiku muinsuskaitseala põhimäärusega §3-4. §6 lg 1 

muinsuskaitseala eesmärk on Valga linnatuumiku muinsuskaitseala kui ajalooliselt 1940. 

aastatateks väljakujunenud linnaehitusliku terviku ja muinsuskaitseala kujundavate ehitiste, 

plaanistruktuuri, maastikuelementide, miljöölise eripära ning muinsuskaitsealale avanevate 

kaug- ja sisevaadete säilitamine. 

Valga muinsuskaitsealal ja kaitsevööndis on kokku 235 maaüksust. Mis moodustab 8,4%  

kogu linna arendatavatest maaüksustest. Joonis 4. on näha linnatuumiku kasutus maaüksuste 

kohta. Sisemises ringis on näha muinsuskaitseala kasutus, kus 64% on kasutusel. Välimiselt 

ringilt tuleb välja muinsuskaitseala kaitsevööndi kasutus, kus on kasutusel 78% 

maaüksustest. Vaadates kasutust pindala järgi, siis tuleb välja (vt. Joonis 5.), et 

muinsuskaitsealal on kasutusel 63% ja muinsuskaitseala kaitsevööndis 90%.  Lisa 4. on näha 

linnatuumiku muinsuskaitseala kasutus. 

Osaliselt või täielikult kasutuseta jäänu alad on linnatuumikus väikesed maaüksused, kus 

asuvad kortermajad. Muinsuskaitsealale ja kaitsevööndisse jäävates maaüksustest 
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suurimatel aladel asuvad  Valga keskstaadion, Valga Gümnaasium, Valga Kultuuri- ja 

huvialakeskus, lasteaiad Kaseke ja Buratino ning kaubanduskeskused Selver ja Rimi.  

 

Joonis 4. Valga linnatuumiku muinsuskaitseala katastriüksuste kasutus. Siseminering muinsuskaitseala / välimine ring 

muinsuskaitseala kaitsevöönd 

  

 

Joonis 

5. Valga linnatuumiku muinsuskaitseala kasutus pindala järgi. Sisemine ring muinsuskaitseala / välimine ring 

muinsuskaitseala kaitsevöönd  
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4.2 Hoonestus 

4.2.1 Linna hoonestus 

Valga linnas 2014 aasta seisuga on 2581 hoonestatud kinnistut. Nagu näha joonis 6  suurema 

osa ehk 68% moodustavad  eramajad . Kortermajad moodustavad kõigest 15 % ehk 377 

kortermaja asub Valga linnas. Teemakaardilt lisa 3. on näha, mis tüüpi hooned kus kohas 

paiknevad.  

 

Joonis 6. Valga hoonestatud maaüksuste kaupa 

 

4.2.1 Linnatuumiku muinsuskaitseala hoonestus 

 

Järgnevalt vaatame Valga muinsuskaitseala ja muinsuskaitseala hoonestust (vt. joonis7). 

Hoonestuse arvult moodustavad suurema enamuse kortermajad vastavalt 35 % ja 36 %.  

Joonis 6. joonistub ilusti välja kesklinnale iseloomulik on, et suurema osa moodustavad 

avalikud hooned.  
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Joonis 7. Valga muinsuskaitseala hoonestus maaüksuste kaupa. Sisemine ring muinsuskaitseala / välimine ring 

muinsuskaitseala kaitsevöönd 

 

4.3 Kortermajad 

4.3.1 Terve linna kortermajad 

 

Loenduse käigus leiti 377 hoonet, mis liigitati kortermajade alla. Paljud nendest polnud 

varasemalt teada, kas puudusid andmed ehitusregistris või ei olnud moodustatud 

korteriomandeid, mis oleksid kinnistusraamatus kajastunud.  

Loenduse käigus saadud 377 kortermajast 98 on probleemsed (50 on brownfield). Nagu 

joonis 8. on näha, et 74% linna kortermajadest on kasutusel. Kui vaadata kortermajade 

kasutust pindala järgi, siis on kasutusel 77%. See tuleneb sellest, et probleemsed kortermajad 

on peamiselt väiksed kuni 10 korteriga kortermajad. Lisa 5. on näha kortermajade asukoht 

linnas.  
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Joonis 8. Kortermajade kasutus Valga linnas maaüksuste kaupa 

 

All järgnevalt vaatleme mõningaid kortermaju Valga linnas, mis ei ole jätkusuutlikud.   

Haru tn 2 ( Joonis 9.) asuv kortermaja on juba aastaid seisukorras, kus hoone on 

varisemisohtlik. Hoonel on üks omanik, kes ei ole endale kuuluva varaga midagi teinud. 

Hoone asub kohe vastu riigipiiri ja kunagist tollipunkti, olles seega esimeseks nägemiseks 
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inimestele, kes sisenevad riiki kõrval olevast piiripunktist. Hoone ei risusta pelgalt linna 

üldpilti, vaid on ka reaalselt ohuks möödujatele.   

 

Pikk tn 21a (Joonis 10.) asub 

kesklinnast kaugel, sellest 

hoolimata risustab linna pilti ja on 

ohtlik. Hoone on juba aastaid 

sellises seisukorras nagu fotolt 

näha. Olles see juures muutunud 

ohtlikuks eelkõige hoone taga 

asuvale lasteaiale. Lasteaia hoovi on 

korduvalt kukkunud telliskive 

hoone küljest, kas varisemisest 

tingituna või kellegi pahatahtliku käeläbi. Antud hoonel kaks omanikku.  

 

Joonis 11. on Vahtra 7 asuv 11 

korteriga korterelamu. Hoone on 

korduvalt põlenud, viimane suurem 

tulekahju toimus 2013. aasta 

novembris. Kinnistusraamatu andmeil 

on hoonel 11 omanikku kellest neli on 

majja sisse kirjutatud.  

 

  

 

 

 

 

Joonis 10. Valga Pikk tn 21a 

Joonis 11. Valga Vahtra tn 7 
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4.3.2 Valga linnatuumiku muinsuskaitseala kortermajad 

 

Antud piirkonda vaadeldes on seisukord natukene drastilisem kui üldine linna pilt. Nimelt 

on muinsuskaitsealal kasutusel kõigest 62% kortermajadest ja muinsuskaitseala 

kaitsevööndis 72% kortermajadest. Kokku on antud piirkonnas 83 kortermaja (vastavalt 

muinsuskaitsealal 48 ja muinsuskaitseala kaitsevööndis 35 kortermaja).  

Antud juhul ei vaadeldud kõrvale maaüksuste kasutust pindala järgi. Kuna muinsuskaitsealal 

asuvad kortermajad on väikestel maaüksustel ning ei toonud protsentuaalselt suuri erinevusi. 

 

 

Joonis 12. Valga linnatuumiku muinsuskaitsealal asuvad kortermajad maaüksuste kaupa. Sisemine ring muinsuskaitseala / 

välimine ring muinsuskaitseala kaitsevöönd 
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Kesk tn 20 ( Joonis 13.) asuv 

kortermaja kaardistati kui 

brownfield, mis on poole ulatuses 

kasutusel. Hoone   asub Valga 

linnatuumiku muinsuskaitsealal, 

sellest hoolimata on määratud 

hoone lammutavate hoonete 

nimekirja.  Peamiseks põhjuseks, 

miks antud hoone pandi 

lammutatavate hoonete 

nimekirja, on tema kõrval (fotol vasakul pool) asuv Valga Muusikakooli hoone, mis ehitati 

1795a. Kesk 20 rajati ehitusregistri andmetel 1917a. Muusikakooli aknad avanevad kohe 

vastu Kesk 20 hoonet. Hoonete vaheline ala on ca pool meetrit. Kesk 20 hoone varjab 

ajaloolise väärtusega hoone fassaadi ning on tuleohutus seisukorrast ohuks avalikule 

hoonele. Vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusega ehitistele ja selle osale esitatavad 

tuleohutusnõuded §2 lg 1 punkt 4 tule leviku  takistamine naaberhoonetele. Antud tuleohutus 

nõue on Kesk 20 täitmata, seega on ta suureks ohuks Valga Muusikakoolile. 10 korteriga 

hoonel on kaheksa omanikku, kellest kolm on sinna sisse kirjutatud.  

 

E.Enno 7/7a (Joonis 14.) asuv 

kahekorruseline hoone on tühi juba 

aastaid, kuid pole veel muutunud 

varisemisohtlikuks. E.Enno 7/7a asub 

Valga linnatuumiku muinsuskaitseala 

kaitsevööndi piiril. Hoonel on üks 

omanik.  

 

 
Joonis 13. Valga Kesk tn 20 

Joonis 14. Valga E.Enno 7/7a 
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5. EDASINE ARENG 

 

Antud probleemile pole lihtsat lahendust. Teada on see, et linna elanikkond ei kasva tagasi 

endisele tasemele. Selleks tuleks linna suurust kohandada vastavalt elanike arvule. Edasiseks 

tegevuseks tuleb kõigepealt saada ühendust omanikega ning neile tutvustada programmi.  

Linna kaardistamise ajal selgitati välja, et Valga linnas on 377 kortermaja, millest 98 on 

probleemsed ja neist 50 liigitati brownfieldi alla. Valitud hooned jagatakse kahte nimekirja: 

 Hooned, mis määratakse lammutamiseks 

 Hooned, mis määratakse rekonstrueerimiseks ( linnaruumile olulised, linna tuumiku 

muinsuskaitse alas). 

Hetkel peatume hoonete juures, mis on määratud lammutamiseks. Esimeses järjekorras valiti 

välja 17 kortermaja (korteriteks eraldamata) aadressiga: 

 Aasa 1 

 E.Enno 7/7a 

 E.Enno 10 

 E.Enno 30 

 J.Kuperjanovi 20 

 Haru 2 

 Köie 10 

 Lai 15 

 Lai 8 

 Maleva 4 

 Pikk 21a 

 Tähe 31a 

 Uus 23 

 Vahtra 9 

 Võru 11 

 Võru 44 

 Võru 46

 

Lisaks valiti välja 8 hoonet, mis on korteriteks eraldatud: 

 Jakobi 4 

 Kesk 20 

 Vahtra 13 

 Vahtra 11 

 Vahtra 7

 

Eelpool nimetatud valik sai tehtud probleemsetest kortermajadest, millel on üks kuni 3 

omanikku. Kesk 20 on omanikke 11, see hoone on nimekirjas kuna tegemist on hoonega, 

mis on alla 50% kasutusel. Kuid tuleohutus seisukohalt on ohuks kõrval olevale 

muusikakoolile.  
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Kõikidele omanikele saadeti Valga Linnavalitsuse poolt 2015 aasta kevadel kiri, mis on 

koostatud vastava hoone seisukorda ja ohtlikust arvestades. Allpool on kiri, mis saadeti 

Vahtra tn 9 omanikele:  

Austatud …………… 

Valga linnas Vahtra tn 9 kinnistul (katastritunnus 85401:007:0120) asuv elamu on 

amortiseerunud, aknad ja uksed on lõhutud, hoone on lagunenud ja risustatud. 

Kuna elamu aadressil Vahtra tn 9 on aastaid juba seisnud tühjana ning majaomanikud ei 

ole ehitist hoidnud nõuetekohase olukorras, siis hoone on muutunud elamiskõlbmatuks. 

Hoone tehniline seisukord on avariiohtlik, korterelamu ei vasta eluruumidele esitatavatele 

nõuetele ega tuleohutuse üldnõuetele. Elamus ei ole tagatud  inimeste ohutus ega tervislik 

elukeskkond. Hoone konstruktsioonid ja tehnosüsteemid on väga halvas olukorras. 

Praegusel kujul hoone  säilitamine ei ole vastuvõetav. Ehitise seisukord halveneb kiiresti 

edasi, ehituskonstruktsioonid võivad variseda ning see on reaalseks ohuks inimeste tervisele, 

elule ja varale, aga ka ümberkaudsele asutusele ning keskkonnale.  

Kinnistusraamatu andmetel kuulub Teie kaasomandisse Vahtra tn 9 hoone. Kuna Vahtra tn 

9 hoone omanikud ei ole taganud ehitise ning selle asukoha maaüksuse korrashoidu ja 

ohutust ümbruskonnale, teeb Valga Linnavalitsus ettepaneku Vahtra tn 9 korterelamu poolt 

tekitatud ohtliku olukorra lahendamiseks sõlmida vastavad kokkulepped. Olete kohustatud 

hiljemalt …………(kuupäev) ühendust võtma Valga Linnavalitsuse linnamajandusameti 

juhataja Urmas Möldrega.  

 

Omanikele, kes võtavad Valga linnavalitsusega ühendust, pakutakse välja järgmised 

variandid, mida oma kinnisvaraga teha. Kuna eelpool nimetatud aadressitel asuvad hooned 

pole enam jätkusuutlikud. Nende hoonete renoveerimine ei ole majanduslikult otstarbekas.  

Hooned tuleks lammutada, et need ei kujutaks endast ohtu  elanikele ega ümberkaudsetele 

hoonetele.  Ettepanekud on seatud eelistusjärjekorda, alustades eelistatumast: 

 Iseseisvalt lammutada olemasolev hoone -  Puudutab eelkõige hooneid, millel on üks 

omanik. Valga Linnavalitsuse poolt tehtud ettekirjutistele tuleb hoone lammutada 

ettenähtud ajaks. 

 Kinkida hoone (või korteriomand) koos krundiga linnale – see variant on mõeldud 

eelkõige omanikele, kes ise elavad mõnes teises hoones Valgas linnas või on 
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hoopiski ära kolinud ning korter/maja seisab tühjana. Enamasti sellistel omanikel ei 

ole huvi oma kinnisvara vastu ning pole finantsiliselt võimalik lammutada iseseisvalt 

hoone.  

 Annab oma krundi Valga Linnavalitsusele kasutada – seatakse linnavalitsuse kasuks 

hoonestusõigus (AÕS §241 lg1 Kinnisasja võib koormata selliselt, et isikul, kelle 

kasuks hoonestusõigus on seatud, on võõrandatav ja pärandatav tähtajaline õigus 

omada kinnisasjal sellega püsivalt ühendatud ehitist. Ühele kinnisasjale võib seada 

ainult ühe hoonestusõiguse.).   

Hoonestusõigus seatakse Linnavalitsuse kasuks vastavalt AÕS § 251 lg 1 kohaselt 

maksimaalselt 99 aastaks. Valga Linnavalitsusel plaanib sõlmida hoonestusõiguse 15 

aastaks. Mille käigus linnavalitsus lammutab olemas oleva hoone ning korrastab 

kinnistu. Hoonestusõiguse ajal hooldab kinnistut Valga linnavalitsus. 

 Kinnisvara vahetus sarnase väärtusega kinnisvara vastu hoones, mis on jätkusuutlik 

(ei kuulu lammutamisele). Vahetuseks pakutavad korterid asuvad linna tuumikus 

elavdamaks kesklinna elu. Valga Linnavalitsusel on 2015a. mai seisuga 66 (sotsiaal-

, munitsipaal- ja tööandja korterid) korterit, millest 21 on vaba.  

 Loobuda omandist ja saada linnalt üürikorter – variant, mis sobib vanematele 

inimestele, kes ei jõua ise oma vara hallata ning järeltulev põlvkond ei ole huvitatud 

antud varast.  

 Linnavalitsus ostab erandjuhul kinnisvara turuhinnaga ära.  

 Viimase variandina jääb veel kinnisvara sundvõõrandamine – sundvõõrandamist 

rakendatakse üksikute väga väärtuslike hoonete puhul. Kinnisasja võib üldisest 

huvides sundvõõrandada järgmistel eesmärkidel: vastavalt kinnisasja 

sundvõõrandamise seaduse §3 lg 1 punkt 8 kohaselt ümbrust ja maastiku pilti 

tunduvalt kahjustavate ehitiste muutmiseks või kõrvaldamiseks, kui omanik ei ole 

seda antud tähtpäevaks teinud. Ümbrust otseselt kahjustavaks võib lugeda kahte 

hoonet Haru 2 ja Pikk 21a (vt. Foto 1 ja Foto 2).  

KASVS § 31 enne sundvõõrandamise menetluse alustamist on riik või kohaliku omavalitsuse 

üksus kohustatud välja selgitama kinnisasja omaniku nõusoleku kinnisasja võõrandamiseks. 

Selleks esitab riik või kohaliku omavalitsuse üksus kinnisasja omanikule pakkumuse, milles 

märgitud hind ei või olla väiksem kinnisasja harilikust väärtusest. Kui kinnisasja omanik 

esitatud pakkumusega nõustub, on riigil või kohaliku omavalitsuse üksusel õigus sõlmida 

kinnisasja omanikuga leping kinnisasja võõrandamiseks riigile või kohaliku omavalitsuse 
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üksusele. Kui kinnisasja omanik pakkumusele selles märgitud tähtaja jooksul nõustumust ei 

anna, on riigil või kohaliku omavalitsuse üksusel õigus kinnisasi käesoleva paragrahvi lõikes 

1 nimetatud eesmärkidel sundvõõrandada käesolevas seaduses sätestatud korras. Kui 

kinnisasja omanik märgitud tähtajal nõustumust ei anna või esitab muudatusega nõustumuse, 

loetakse, et ta ei ole pakkumust aktsepteerinud. 
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6. TOETUS  

Looduskaitse arengukava aastani 2020 - Probleemiks on maastike risustatus (mahajäetud 

hooned, põllumajandus- ja militaarobjektid), maakasutuse polariseerumine (osa maast on 

rikutud jäätmaa, osa kasutamisintensiivsus aga liiga suur – nt valglinnastumine, ehitussurve 

ja külastuskoormuse kasv rannikualadel), rikutud maastike vähene taastamine/korrastamine 

ning väikeste maastikku ilmestavate niitude võsastumine (Keskkonnaministeerium, 2012).  

Vastavalt lootuskaitse arengukavale maastike mitmekesisuse tagamise meede 2.3.3 

risustatud alade korrastamine ning risustavate üksikelementide likvideerimine millega tuleb 

tegeleda pidevalt. Allkirjastas majandus- ja taristuminister Urve Palo 03.02.2015a 

käskkirjaga nr 15-0040 „kasutusest välja langenud munitsipaalomandisse kuuluva või 

hoonestusõigusega koormatud kinnisasjal asuva elamu lammutamise toetamise meetme“ 

Meede valmis koostöös Valga Linnavalitsusega ja tänu autori poolt koostatud 

teemakaartidele mis kajastasid probleemi olemust. 

Kasutusest välja langenud elamute lammutamise puhul toetab riik lammutamisega 

seonduvaid kulusid kuni 70% ulatuses projekti maksumuse hinnast. Meetme eesmärgiks on 

lammutuskulude osalise riikliku toetamise abil aidata kohalikke omavalitsusi lammutada 

kasutusest välja langenud elamuid, mis on muutunud ebaesteetiliseks, varisemis- või 

tuleohtlikuks ning mille renoveerimine on ebaotstarbekas ja mida ei ole õnnestunud 

võõrandada ega vabastada maa-ala taas loodusele, põllumajandusele või võimaldada 

kujundada see avalikuks ruumiks (Majandus- ja tartistusministeerium, 2015).   

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poolt väljatöötatud meetmetega toetatakse 

järgnevaid tegevusi: 

 Kasutusest välja langenud munitsipaalomandisse kuuluva või hoonestusõigusega 

koormatud kinnistul asuva elamu lammutamine; 

 Lammutusjäätmete käitlemine ja krundi korrastamine, sealhulgas haljastamine; 

 Kasutusest välja langenud elamu lammutamise projekteerimise teostamine 

Meetme raames ei ole abikõlbulikud järgmised kulud: 

 Elamu omandiküsimuse lahendamisega seotud kulud; 

 KOV-i sisesed projektijuhtimisega seotud kulud; 

 Tasuvusuuringute või muud lammutustegevusega seotud ettevalmistavate tegevuste 

kulud, sealhulgas riigihanke läbiviimise kulud; 
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 Ülemäärased, toreduslikud või tahtlikud vääralt arvestatud kulud; 

 Vabastatud maa-alale täiendavate ehitiste või muude elementide lisamise kulud. 

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeruim sõlmis Sihtasutus KredExiga halduslepingu. 

Millega annab Majandus- ja kommunikatsiooniministeeruim KredExile haldusülesandeks 

teha kõiki toiminguid, mis on vajalikud kasutusest välja langenud munitsipaalomandisse 

kuuluva või hoonestusõigusega koormatud kinnisasjal asuva elamu lammutamise toetamise 

meetme rakendamiseks, sealhulgas anda selle skeemi alusel taotlejatele toetusi, korraldada 

taotluste esitamist, läbivaatamist ja rahuldamist, sõlmida vajadusel toetuse saajatega 

asjakohaseid lepinguid, teostada väljamakseid, korraldada toetuste kasutamise järelevalvet, 

seiret ning sellekohaste aluste ilmnemisel nõuda toetus tagasi (Majandus- ja taristuminister, 

2015). 
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KOKKUVÕTE 

 

Antud töö aitas kaasa Valga linnal Eestis esimese linnana  saada täpne ülevaade linna 

kasutuse kohta. Analüüsi tulemusena ilmnes, et linna pindalast on kasutusel 72% 

(arendatavast maaüksusest).  Vaadates nüüd linnatuumikut, siis seal on kasutusel kõigest 

64%. Töö käigus peatuti kortermajade seisukorrale linnas. Workshopi käigus kaardistatud 

hoonetest selgus, et linnas asuvast 377 kortermajast on 98 probleemsed. 

Töö käigus koostas autor erinevaid teemakaarte ( hoonestuse seisukord, kortermajad, linna 

hoonestus, linnatuumiku muinsuskaitseala hoonestus, maaüksuste kasutus, maaüksuste 

omanikustaatus (era, munitsipaal …jne) ja maaüksuse sihtotstarbe teemakaardi). 

Teemakaartidelt joonistusid selgelt välja Valga linna kasutus ja probleemsed hooned. Kõrval 

tulemusena joonistusid teemakaartidel välja alad, mis on katastrisse kandmata.  

Peale kortermajade välja selgitamist asuti selgitama omanike. Kinnistusraamatu väljavõttega 

saadi kõikidele kortermajadele omanikud juurde. Autor koostas vastava tabeli, kus lisas 

kortermajadele juurde omanikud. Omanike andmed on pidevas muutuses, seega andis antud 

tabel hetke olukorrast ülevaate. Kinnistusraamatu väljavõttest selgus, et paljud hooned, mis 

said liigitatud kortermajadeks, on korteriteks jagamata ning on ühe või mitme omaniku käes. 

Töö koostamise ajal töötas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerum välja „kasutusest 

välja langenud munitsipaalomandisse kuuluva või hoonestusõigusega koormatud kinnisasjal 

asuva elamu lammutamise toetamise meede“ koostöös Valga Linnavalitsusega. Autor aitas 

meetme välja töötamisele kaasa andmete kogumise ja visualiseerimisega. Autori poolt 

koostatud teemakaartidelt joonistus selgelt välja probleemi tõsidus. 

Esimeses järjekorras asuti tegelema kortermajadega, kus on üks kuni kolm omanikku. 2015 

aasta kevadel saatis Valga Linnavalitsus kõigile omanikele kirjad, kus paluti pöörduda Valga 

Linnavalitsuse poole. Kus lepitakse kokku mõlemale osapoole sobivad meetmed hoone 

lammutuseks ja krundi korrastuseks.  

Töö koostamise ajal jõudis Valga Linnavalitsus ühe reaalse objekti lammutuseni. Tegemist 

oli Vahtra 1 endise kaupluse hoonega. Hoone omanikule tehti Valga Linnavalitsuse poolt 

korduvalt ettekirjutisi hoone seisukorra kohta. Lõpuks hoone omanik leidis, et hoonest enam 

asja ei saa ja kinkis antud hoone linnale. Linn finantseeris hoone lammutust linna eelarvest. 

Hoone lammutatu 2014 aasta detsembris. 2015a. kevadel jõuti kokkuleppele Pikk 21a. asuva 
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hoone omanikega ning sõlmiti hoonestusõiguse leping 15 aastaks. Valga Linnavalitsus 

lammutab hoone, korrastab krundi ja hooldab seda lepingu kestvuse ajal. 

Tegemist pole protsessiga mille, tulemus on koheselt näha, vaid tuleb aastatega. Projekti 

ajakulukam osa on omanikega kontakti ja kokkuleppe saavutamine. Paljud omanikud ei ela 

Valgas kohapeal ning osad ei ela üldse Eestis. Teiseks suureks takistuseks võib kujuneda 

see, et inimesed ei soovi niisama vara käest ära anda. Jäädes lootma, et korterit müües 

õnnestub neil mõned sajad eurod ikka korteri eest saada.  
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ABSTRACT 

 

This research helped town of Valga, as a first town in Estonia to get a accurate overview of 

the usage of the town. The analysis revealed that 72% (of developmental land unit) of the 

town is being used. When examining the town’s core, only 64% is being used there. During 

the research the state of the town’s apartment buildings was examined. Charting of the 

buildings during Workshop revealed that 98 out of 377 apartment buildings located in the 

town are problematic. 

Over the course of the research author drafted different thematic maps (state of building 

stock, apartment buildings, town’s building stock, town’s core national heritage buildings, 

usage of land units, ownership status of land units (private, municipal etc) and thematic map 

of intended purpose of land unit). Thematic maps clearly outlined the usage of town of Valga 

and problematic buildings. As a side result, the thematic maps also revealed areas that 

haven’t been added to the cadastre. 

After the apartment buildings were identified, ascertaining the owners began. The Land 

Register extract helped to find all the owners of the apartment buildings. Author compiled a 

corresponding table in which he added owners to the apartment buildings. The information 

of the owners is constantly changing; therefore the table only gave an overview of a current 

situation. The Land Register extract also revealed that the buildings which were classified 

as apartment buildings aren’t divided into apartments and are owned by one or many owners. 

During this study, the Ministry of Economic Affairs and Communications in cooperation 

with Town Government of Valga developed “the measure for supporting the demolition of 

no longer in-use municipal-owned housing or a house that is located on immovable 

encumbered by Right of Superficies”. The author contributed to the development of the 

measure by collecting and visualizing the data. Thematic maps created by the author clearly 

outlined the seriousness of the problem. 

In the first order, the apartment buildings that had one to three owners were dealt with. In 

the spring of 2015 Town Government of Valga sent letters to all the owners, asking them to 

contact the town government. So the both parties could agree upon suitable measures for 

demolition of building and renovation of the land. 
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During the drafting of the research Town Government of Valga managed to demolish a 

single real object. It was the former shop building at Vahtra 1. The owner of the building 

had received many orders from the Town Government of Valga about the state of the 

building. Finally the owner realized that the building can’t be saved and donated the building 

to the town. Town financed the demolition of the building from the town’s budget. The 

building was demolished in the December of 2014. In the spring of 2015 an agreement was 

reached with the owners of the Pikk 21a building and Rights of Superficies contract was 

signed for 15 years, during which Town Government of Valga will demolish the building, 

renovates the land and maintains it. 

It isn’t a process for which the results are seen immediately, but over the years to come. The 

most time consuming part of the project is making the contact with owners and reaching an 

agreement. Many of the owners aren’t living in Valga and some of them don’t even live in 

Estonia. Second major obstacle might be the fact that people are not willing to just give away 

ther property. Hoping that they will manage sell the apartment for a few hundred euros.  
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Lisa 1. Rahvaarvu suhteline muutus 31.02.2000-31.12.2011 

 

Joonis 15.Rahvaarvu suhteline muutus 31.02.2000-31.12.2011 (Servinski, Kivilaid, & Tischler, 2013) 
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Lisa 2. Valga maaüksuste kasutus 

  



40 

 

 

 

 



41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisa 3. Valga hoonestus 
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Lisa 4. Valga linnatuumiku muinsuskaitseala 
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Lisa 5. Valga kortermajad 
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