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SISSEJUHATUS 

Üha olulisemaks on inimese jaoks elukoht, selle asukoht ja seisukord. Elanikkonna 

seisukohast on elukoht olulisteks heaoluindikaatoriks, mis on seotud ka üleüldise 

ühiskondliku kasuga. Head elamistingimused kasvatavad inimeses turvalisust ning 

mõjutavad meie ühiskonda terviklikult, seda just positiivses suunas, kuid halvad 

tingimused on seevastu seotud eelkõige elanike majanduslike raskustega ja tervise 

hädadega. (Eluruumid Eestis rahvaloenduste…2000: 1) 

Eluasemevajaduse kindlustamiseks ja sellega kaasneva heaolu tõstmiseks on vajalik riigi 

poolne tugi. Koostatud strateegiad peavad olema kaalutletud ja elamupoliitikat toetavad, 

kuna elamud vajavad pidevalt ja regulaarselt hooldus- ja parandustöid. Elamute hooletusse 

jätmine ja ebaefektiivne majandamine halvendab tingimusi ka korterites, pikapeale 

muutuvad need elamiskõlbmatuks ja amortiseeruvad kiiresti. (Korterelamupiirkondade 

perspektiiv…2013: 5) Vabariigi Valitsuse ja kohaliku omavalituse normatiivide kohaselt 

kuulub eluruumide korrashoid ja hooldus korteriomanike ülesannete hulka  (Elamuseadus 

1992, § 6 lg 1). 

Korterite erastamisel muutusid üürnikud korteriomanikeks. Sellega kaasnes 

korteriomanikele kaasomandisuhe, mis tähendab, et korterelamud kuuluvad kõigile 

sealsetele elanikele mõteliste osadena. Omanikud küll hoolitsevad oma korteri eest, kuid 

ühisosa jääb minimaalse panuse tõttu hooletusse, mistõttu pikemas perspektiivis võib see 

põhjustada kahju kõigile elamu kaasomanikele.   

Korteriühistute (KÜ) loomine ja olemasolevate ühistute tegutsemine on muutunud aina 

aktuaalsemaks, sest 2018.aastal jõustuv seadus muudab korteriühistute loomise 

kohustuslikuks. Nendes elamutes, kus ühistuid veel ei tegutse, luuakse need sundkorras 

riigi poolt. Oluline on lahti mõtestada, kuidas mõjutab seadus juba tegutsevaid 

korterelamuid, eelkõige korteriühistuid maapiirkondades, kuna maapiirkonnad seisavad 

silmitsi probleemidega, milleks on kasvav tööpuudus, madal elatustase, väikesed 

sissetulekud ja madal maksejõulisus jne... Enne seaduse muudatust tuleks analüüsida selle 

kõiki tahke, mida seadusemuudatus kaasa tuua võiks, et need ei süvendaks juba esile 

kerkinud probleeme. Maapiirkondade kitsaskohtade kaardistamine ja  nendega tegelemine 

peaks olema üheks olulisemaks tegevuseks piirkondlikus arengus.
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Käesoleva töö eesmärgiks on välja selgitada 2018. aastal jõustuva korteriühistu seaduse 

vajalikkus ja kasulikkus Eesti maapiirkondades Vinni valla näitel, ning seaduse võimalik 

mõju ka teistele Eesti maapiirkondadele. Uuritavateks objektideks olid Viru-Jaagupi 

aleviku korterelamute omanikud, kelle abil otsiti põhjuseid, miks ei ole Viru-Jaagupi 

alevikus loodud piisavalt korteriühistuid ja mis on olemasolevate korteriühistute ebaedu 

põhjusteks. Töös määratletakse loodud ja loodavate ühistute probleemid ning analüüsitakse 

võimalikke lahendusi. Analüüsi käigus püütakse leida vastus küsimusele, kas antud 

seadusemuudatus on vajalik ja kas see toob oodatavaid tulemusi?   

Antud valdkonna analüüsimine loob selgema pildi ka KÜ loomise kohustusest ja sellega 

kaasneda võivatest probleemidest, seda eelkõige jätkusuutlikkuse tagamisel 

maapiirkondades. Töö tulemused aitavad paremini mõista elanike suhtumist, mis omakorda 

aitab määratleda elukeskkonna parandamise suunda ja seeläbi oleks üheks orientiiriks 

elanikkonna arvukuse tõstmisel maapiirkondades. Põhjuste määratlemine ja kaardistamine 

aitaks paremini kavandada strateegiaid ja meetodeid ka riiklikul tasandil, eelkõige seda, 

kuidas propageerida korteriühistute loomist ja tegutsemist ning milliste meetmete abil 

oleks ühistute tegutsemine kõige efektiivsem. 

Töös püstitatakse järgmised uurimusülesanded: 

─ kaardistada Eesti maapiirkondade elamufondi alusel,- KÜ-d ja ühisused 

piirkonniti;  

─ käsitleda lühidalt Eesti eluasemepoliitikat; 

─ kaardistada hetkel kehtivad korterelamuid puudutavad õigusregulatsioonid 

ning määratleda perspektiivid peale seaduse muudatust; 

─ anda ülevaade korterühistute loomist ja tegutsemist takistavatest teguritest;  

─ leida korterelamute ja korteriomanike maht, keda antud seaduse muudatus 

mõjutada võiks; 

─ milline on Vinni valla korteriomanike suhtumine ja hoiak eelseisva seaduse 

muudatuse suhtes; 

─ kas uus KÜ seadus on vajalik ja kasulik Eesti maapiirkondadele. 

Magistritöö koosneb kahest peatükist, mille esimeses osas kaardistatakse Eesti elamufond 

maapiirkondades, käsitletakse Eesti eluasemepoliitikat, korteriühistute ja ühisuste olemust, 

enne ja pärast uue KÜ seaduse jõustumist ning tuuakse välja, erinevatele uuringutele 

tuginedes, ühistute loomist ja edukat toimimist takistavaid tegureid. Teises peatükis
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kirjeldatakse uurimismetoodikat ja valimit, tuuakse välja uurimustöö tulemused, mida 

illustreeritakse tabelitega. Uurimustulemused on grupeeritud viie teema kaupa, lähtudes 

autori poolt koostatud intervjuuplaanist (lisa 1). Arutelu alapeatüki alla on autor koondanud 

saadud tulemustest järeldused ja ettepanekud.  

Magistritöö teostamiseks kasutatakse kvalitatiivset kirjeldavat empiirilist uurimismeetodit, 

mille käigus intervjueeritakse Viru-Jaagupi aleviku korteriomanikke kasutades 

poolstruktureeritud intervjuud. Hinnangud antakse kvalitatiivse sisuanalüüsi tulemusena. 

Kvalitatiivne meetod sisaldab deduktiivset lähenemist, mis toetub erinevatele uuringutele, 

statistilistele näitajatele ja seadustele, uurides seejärel situatsiooni antud piirkonnas. 

Tulemusena hinnatakse korterelamu omanike majanduslikku seisu, kortermajade 

seisukorda Eestis, tuuakse välja kortermajade enamlevinud halduskulud ja võimalikud 

renoveerimisvõimalused ning korteriomanike koostöö.  

Valminud uurimustöö sihtgrupiks on eelkõige erinevad riiklikud ametkonnad ja kohalikud 

omavalitsused, kellele antud uurimus annab ülevaate maapiirkonnas olevate korterelamute 

seisukorrast ja  probleemidest  uue KÜ seaduse jõustumise eel. Antud töö tulemuste alusel 

on võimalik luua vajalikke strateegiaid ja meetodeid, mis toetaksid maapiirkondi, alustades 

ettevõtluse toetamisest ja lõpetades maapiirkondade korterelamute renoveerimistoetusega. 

 

Modelleeritud on 16 tabelit ja 7 joonist, visuaalselt parema pildi ja erinevate seoste 

esiletoomiseks ning parema ülevaate saamiseks. Eesti maapiirkondade korteriühistute 

loomise vajalikkuse ja kasulikkuse käsitlemisel, on teemaga seotult, läbitöötatud 62, sh 12 

võõrkeelset, kirjandusallikat. 
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1 EESTI MAAPIIRKONDADE ELAMUFOND 

1.1 Eluasemepoliitika 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Sotsiaalministeerium, Siseministeerium ja 

Justiitsministeerium koos Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutusega (edaspidi 

KredEx) on Riikliku eluasemepoliitika teostajad. Samuti kohalikud omavalitsused ja 

asjakohased valdkonnas tegutsevad mittetulundusühingud. (Eesti 

eluasemevaldkonna…2008:3) 

Põhiseadusest ja Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest tulenevalt, kuulub elamu- ja 

kommunaalmajanduse korraldus kohaliku omavalitsuse vastutuse alla, oma 

haldusterritooriumil. Kohalik omavalitsus peab garanteerima ka planeerimistegevuse ja 

ehitustegevuse arendamise, tagama selle seaduslikkuse ning korrektse aruandluse. 

Seadusega on kohaliku omavalitsuse volikogu võimkonda antud puudustkannatavate 

isikute arvestuse korra kehtestamine, munitsipaalomandisse kuuluvate eluruumide 

kasutamise, käsutamise ja valdamise, kaasaarvatud hooldus- ja remondieeskirjade korra 

kehtestamine ning muude küsimuste otsustamine.  (Eesti Vabariigi põhiseadus §154, 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus §6 lg 1) 

Peamised probleemid Eesti eluasemevaldkonnas olid Eesti eluasemevaldkonna arengukava 

2008-2013 (edaspidi EMA) kohaselt järgmised (Eesti eluasemevaldkonna…2008: 12,13, 

15): 

1. eluasemete kättesaadavus; 

2. eluasemefondi amortiseerumine ja kvaliteedi langus; 

3. eluasemete (korterelamutel) suured energiakulutused; 

4. eluasemekeskkonna planeerimise ebaefektiivsus; 

5. õuealade omandiga seonduvad probleemid; 

6. kohalike omavalitsuste ning elanikkonna nõrk koostöö; 

7. elanikkonna vähene teadlikkus elamute majandamise ja hooldamise tegevustest. 

Lähtudes Eesti eluasemevaldkonna probleemidest ning tuginevalt eluasemevaldkonna 

poliitikast on EMA (2008) üheks eesmärgiks eluasemefondi arendamine kvaliteetseks ning 

jätkusuutlikuks. Et jõuda seatud eesmärgini on riiklikul tasandil rakendatud järgmiseid 

meetmeid:



9 

1. korterelamute renoveerimiseks laenude tagamine; 

2. rekonstrueerimis- ja tehnilise ülevaatuse toetuste väljastamine; 

2. korterelamute rekonstrueerimisalase teadlikkuse tõstmine;   

3. eluasemefondi seisukorra kaardistamine. 

EMA (2008) järgi, on kaardistatud elamumajanduse valdkonna eesmärgid, tarvidusest 

pikendada olemasolevate elamute eluiga, põhilise eesmärgiga hoida ära korterelamute 

kasutuskäibest väljumine ebapiisava hoolduse ja remondi tõttu, elamute energiatõhususe 

tõstmine, täiustada eluasemekeskkonna kvaliteeti, inimeste teadlikkuse tõstmine, seoses 

eluaseme majandamisega seonduva osas ning eluaseme finantseerimisvõimaluste 

suurendamine sotsiaalsetele sihtgruppidele. Eluasemega seotud probleemide 

lahendamiseks on vajalik avaliku sektori sekkumine  (Eesti eluasemevaldkonna…2008: 3, 

4, 15) 

Eluasemepoliitika ehk elamupoliitika on meetmete kompleks, mis keskendub 

eluasemeküsimuste lahendamisele, mõjutades eluaseme kvaliteeti, kvantiteeti, hinda ja 

kuuluvust ning kontrolli elamufondi üle. Tõnu Kauba arvates võib Eesti eluasemepoliitikat 

pigem ükskõiksusepoliitikaks nimetada, inimeste põhiõiguse – õigus kodule – osas, sest 

Eluasemepoliitika aktiivsest mõjutamisest on Eesti riik loobunud ning seepärast otsustavad 

selle eeskätt pangad oma laenupoliitikaga. Riik ei suuda tagada oma elanikele 

minimaalseid elamistingimusi ja keskendub peamiselt ehitiste parandamisele, mis 

omakorda tõstab korterite hinda ja nende kättesaadavust, vähenenud on ka sotsiaalkorterite 

osakaal, mistõttu suureneb kodutute hulk Eestis. Riigi varade kasutamise ja säilimise 

ülevaates tuuakse välja, et aastatel 2014-2018 on riigieelarvekulud elamu-ja 

kommunaalmajandusele null eurot. (Kauba 2002, Ülevaade riigi... 2014: 12)    

Üheks võimaluseks kuidas avalik sektor saaks reguleerida elamuturgu, on reguleerida 

pakkumist ja nõudlust erinevate meetmete kaudu. Nõudlust suurendavate meetmetena 

tuleks luua soodsamad tingimused eluaseme soetamiseks, renoveerimiseks ja  

eluasemekulude kompenseerimiseks (vajaduspõhiselt). Probleemiks võib olla see, et liigne 

nõudlusele orienteeritus võib tõsta oluliselt kinnisvara müügihindu sh korterite üürihindu, 

mistõttu ei pruugi selline lahendus olukorda piisavalt parandada. Pakkumist suurendavate 

meetmena tuleks kaaluda sotsiaalkorterite arvu suurendamist, mis on iseenesest kallim ja 

laiaulatuslikum protsess, kuid siiski vajalik, eelkõige  sotsiaalsektori olukorra
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parandamiseks, samas liigne pakkumisele orienteeritus võib tekitada olukorra, kus sektor 

muutub ebaefektiivseks ja kerkivad esile tõsised haldamisprobleemid. (Eluasemepoliitika 

Euroopas…2002: 3,4)   

Mõttekoda PRAXIS (kodanikualgatuslik, sõltumatu ja avalikes huvides tegutsev 

organisatsioon) koostas 2004. aastal ülemineku riikide seas uuringu, mille tähelepanu oli 

suunatud sellele, milliseid lahendusi on riik ja kohalik omavalitsus teinud, tõstmaks 

eluasemete kättesaadavust ja kvaliteeti piirkonnas. Uuringu kohaselt elab ligi kolmandik 

leibkondadest halbades elamistingimustes (eelkõige puudulik hügieen), seda vaatamata 

riigi kiirele arengule, ja tõsiseks probleemiks on eluasemete kättesaadavus noorte seas. 

Soovituse kohaselt peaks riik ellu viima erinevaid programme ja looma tingimusi, sh 

toetusmeetmeid, õiguslike regulatsioone, institutsionaalseid korraldusi, mis võimaldaksid 

elanikel iseseisvalt lahendada eluasemeprobleeme ja parandada eluruumide kvaliteeti, 

lisaks aidata ja toetada seal tegutsevaid ühendusi (nt ühistuid). (Eluasemepoliitika…2004: 

50-51, 73-75) 

Kasvavate eluasemeprobleemide seas on ka korteriühistud, kes peavad pidevalt lahendama 

avaliku sektori tähelepanuta jäetud inimeste sotsiaalseid probleeme, mis omakorda 

pärsivad ühistute tegevust. Voropajeva märkis, et korteriühistud vajavad senisest rohkem 

riigi ja omavalitsuse tähelepanu, tema sõnul on korteriühistu eesmärk elamute korrashoid, 

mitte võlgnikega tegelemine. Üheks murekohaks on ka välismaalased, kes ostavad 

kortereid eesmärgiga saada Schengeni viisat ning seejärel lahkuvad Eestist ja ostetud 

korterite kommunaalteenused jäävad tasumata. Kõik need kulud tuleb ühistutel endal 

kanda, kasutades selleks ühistu reservfondi, mille eesmärk on elamute korrashoid. 

Siinkohal tasuks riiklikult sekkuda, et vältida sellist olukorda, kus ühistu ei suuda leida 

omanikku ja arved jäävadki tasumata. Probleemiks on kujunenud ka surnud inimeste 

varahaldus, sest nii kaua kuni kestavad asjaajamised, on tekkinud ja tekivad võlad 

koormaks ühistule. (Voropajeva 2015) 

Czischke ja Pittini koostasid analüüsi 27 Euroopa Liitu kuuluva liikmesriigi 

elamumajanduse kohta, kus analüüsiti sotsiaalset, ühistulist ja avalikku elamumajandust. 

Analüüsis otsiti põhilisi probleeme ja väljakutseid, mis elamumajandust puudutavad ja 

mõjutavad, et parandada tulevast poliitikat selles valdkonnas. Analüüsis tuuakse välja, et 

Eesti elamumajandus sotsiaalsetetele gruppidele on puudulik, sest soodsalt elamist rentida 

on minimaalne, samuti on probleeme uute elamute ehitamisel ning elamuturg baseerub
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kõrgetel hindadel. Positiivse poole pealt mainitakse töös Eesti KÜ-de üldarvukust ja 

olemasolevate elamute renoveerimistoetusi. Tulemustes soovitatakse mainitud 

probleemidega,- riiklikul tasandil,- tõsisemalt tegeleda (Czischke, Pittini: 2007: 6, 10, 24, 

44, 46)  

Elsinga keskendub oma artiklis peamiselt korteriühistutele ja sotsiaalmajadele, 

väljatöötatud eluasemepoliitikatele ning nende mõjust elanikkonnale, keskendudes 

peamiselt kodutute probleemile. Samuti võrdleb artikkel erinevaid eluasemepoliitikaid üle 

Euroopa ning seda, kuidas innustada majaomanikke otsustama KÜ-de kasuks. Tulemuste 

osas spekuleeritakse elamumajanduse süsteemide üle, mis mõjutavad elanikkonda 

negatiivselt, et neist saavad kodutud ja milliseid mehhanisme rakendatakse, et kodutud 

saaksid siseneda taas elamuturule. Ta toob välja, et kuigi Euroopa Komisjoni üks peamisi 

eesmärke on elukvaliteedi tagamine, kuulub eluasemepoliitika väljatöötamine ning selle 

eest vastutamine iga Euroopa Liitu kuuluva riigi enese sfääri. Artiklis soovitatakse tegeleda 

probleemide ja lahendustega, mitte ideoloogiate ja instituutidega (Elsinga: 2015: 16, 31)  

Guerra rõhutab, et olulised muutused globaliseerumises hõlmavad nii üksikisikuid, 

organisatsioone, kui ka riiki. Üleilmastumine ja sotsiaaldemograafilised muutused 

puudutavad ka eluasemepoliitikat - pakkumist või nõudlust. Ta rõhutab, et tänapäeva 

poliitikas on määraval kohal Maailmapank ja Euroopa Liit, kes pakuvad hulgaliselt 

informatsiooni soovituslikus vormis, jättes otsustamise ja meetmete valiku igale 

piirkonnale eraldi. Ta leiab, et Euroopa eluasemepoliitika ühtlustamine on üheks 

võimaluseks parandada olukorda, mis on tekkinud sellest, et eluasemepoliitika 

kujundatakse vastavalt sotsiaalsele sihtrühmale, jättes kõrvale kõikehõlmavad strateegiad.  

(Guerra: 2008: 2, 10, 14, 25) 

Sidelska analüüsis oma artiklis Euroopa Liidu elamufonde riigiti ja statistilisi probleeme, 

mis takistavad ühtse süsteemi loomist kõikides liikmesriikides. Analüüsi eesmärgiks oli 

võrrelda liikmesriikide elamufonde ning uurida nende kättesaadavust ja 

parandamisvõimalusi. Ta võrdles eluruume ELi riikides ning selgus, et kõige madalamad 

eluruumide tingimused (Eestis on kehtestatud Elamuseaduse §7 lõike 1punkti 1 alusel 

eluruumidele esitatavad nõuded) on Rumeenias, Lätis, Leedus ja Eestis, näiteks ainult 

58,9% leibkondadest Rumeenias on varustatud vanni või dušiga, Lätis 60,3%, Eestis 

67,1% ja Leedus 71,1% leibkondadest. Uuringus järeldatakse, et iga riik, Euroopa Liidus, 

vastutab oma elamufondi eest individuaalselt ehk siis hindab ise vajadust toetada
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eluruumide renoveerimismahtu, et parandada elutingimusi. Uuringus soovitatakse eelkõige 

luua ühtne andmebaas, kus kõikide liikmesriikide elamufondide andmed koos on, andes 

ülevaate, millisesse riiki suunata subsiidiume, koostada ja arendada riiklikke programme, 

mis parandaks korterelamute kvaliteeti, edendada korterelamute kättesaamist sotsiaalsetele 

sihtgruppidele ning tõsta EL-i vahendeid nende realiseerimiseks. (Sidelska: 2011:125, 130, 

131) 

Tuginedes eelpool välja toodud uuringutele, võib väita, et eluasemepoliitika vajab avaliku 

sektori sekkumist ja turu olukorra parandamiseks on vajalik meetmete väljatöötamine ning 

nende rakendamine. Meetmete väljatöötamine peaks baseeruma piirkonna elanikkonna 

uuringutel sh eluaseme vajadus, sissetulekud jne. Lisaks tuleks toetada ja arvestada ka 

omavalitsuste tulubaasiga, kuna sageli puuduvad omavalitsustel vahendid olukorra 

parandamiseks. Riigi õiguslikud regulatsioonid ja eluasemepoliitika mõjutavad enim 

maapiirkondi, mistõttu tuleks ennekõike tegeleda maapiirkondi puudutavate 

probleemidega.  

1.2 Korteriühistu  ja korteriühisus  

Korteriühistu on mittetulundusühingu liik, mida reguleerib korteriühistuseadus (KÜS), 

korteriomandiseadus, asjaõigusseadus ja mittetulundusühingu seadus. Korteriühistuseadus 

sätestab korteriühistu mõiste, mille kohaselt loovad korteriomanikud mittetulundusühistu, 

milleks on korteriühistu ning mille peamiseks eesmärgiks on korteriomandite juurde 

kuuluvate mõtteliste osade (sh ehitiste, maatükkide) ühine valitsemine, haldamine ja ühistu 

liikmete huvide eest seismine. Korteriühistu peab oma tegevust koordineerima lähtudes 

peamiselt korteriühistuseadusest. Ühistu tegevused on tihedalt seotud põhikirjaga, kus 

piiritletakse seaduses ettenähtud tingimusi ja sõnastatakse ühistu tegevuse eesmärgid 

ühistu liikmete poolt. (Korteriühistuseadus § 4 lg 1, 2, § 2 lg 1) Korterelamud, kes ei ole 

loonud korteriühistut, peavad järgima eelkõige korteriomandiseadust. 

(Korteriomandiseadus § 1 lg 1, 2, §-s 2 lg 1) 

Korteriomandi ja kaasomandi mõistet käsitleb korteriomandiseadus (KOS), mille kohaselt 

kuulub omanikule korter ehk ehitise reaalosa ja üks osa mõttelisest kaasomandist, mis 

kuulub reaalosa alla. Seaduse kohaselt on korteriomand reaalosa, eluruumid ja/või 

mitteeluruumid ning korteriomandi valdusesse kuuluvad hoonete osad, mida saab eraldi 

kasutada, muuta, kõrvaldada või lisada, kaasomandit kahjustamata (sh ei muutuks hoone
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välimus) ning võttes arvesse teiste omanike õigusi. Seaduse kohaselt on aga kaasomand 

maatükk, ehitise osad ning seadmed, mis ei kuulu ühegi  korteriomandi reaalosasse ja 

kuulu ka kolmandatele isikutele (nt veetorud, juhtmed, trepikoda jne). 

(Korteriomandiseadus § 1 lg 1, 2, §-s 2 lg 1) 

Kaasomandi mõistet sätestab ka asjaõigusseadus (AÕS), mis käsitleb õigusi, esemetele mis 

kuuluvad rohkem kui ühele isikule ühiselt (ühisus). Kaasomandi haldamisel tuleb 

arvestada asjaõigusseaduses sätestatud kaasomandi sätteid. Seaduses on välja toodud ka 

kaasomandi ulatus ja regulatsioonid ühiseks haldamiseks ning kasutamiseks, samuti 

reguleeritakse seadusega kaasomandi koormatisi, kulutuste jaotust, kaasomanike 

kokkuleppeid ja otsuseid. (Asjaõigusseadus § 70 lg 7, §3 lg 2) 

Mittetulundusühingu seadus sätestab, et ühistu näol on tegemist isikute vabatahtliku 

ühendusega, mille eesmärgiks ehk põhitegevuseks ei või olla majandustegevuse kaudu 

kasu (tulu) saamine. (Mittetulundusühingu seadus §2 lg 2, § 1 lg 1)    

Mõnede autorite arvates on ühistu ja ühistegevus vabatahtlik koostöö vorm, mille oluliseks 

osaks on koostegutsemisest saadavad hüved, mis üksi tegutsedes sageli kättesaamatuks 

jäävad (Leetsar, 2012: 86). Notar Priit Pärna (Eesti Juristide Liidu president) jt. on 

defineerinud korteriühistu mõistet kui omanike ühist tegutsemist mõtteliste osade 

omamisel, majandamisel ja kasutamisel, seejuures täites nõudeid ja kaasates otsuste 

tegemisel kaasomanikke. Otsuste tegemisel kaasatakse omanikke kas ühiselt, 

kokkuleppeliselt või häälteenamusega. Lisaks ei tohi mõtteliste osade kasutamine takistada 

teiste kaasomanike kaaskasutamist. Pärna rõhutab, et ühistu eesmärgiks on ühiselt 

majandada korterite juurde kuuluvaid mõttelisi osasid ja esindada korteriomanike ühiseid 

huve. (Pärna  jt. 1997: 75, Pärna 2010: 40,42) 

Korteriühistu asutamine saab võimalikuks alles siis kui korteriomanikud on nõustunud 

ühiselt tegutsema korteriühistu vormis. Ühistute seaduslikest alustest annab ülevaate ka 

Feldman oma magistritöös, kus selgitatakse, millisel määral on korteriühistute liikmetel 

õigus otsustamiseks ja millisel määral on nende õigused piiratud? Töös tuuakse välja, 

millistest tegevusprintsiipidest ja normidest peaksid korteriühistud lähtuma oma tegevuses 

ning kuidas avaldavad mõju erinevad sotsiaalsed mõjurid. Feldman leidis, et igast 

kohustusest tuleneb korteriühistu liikmetele mingi õigus ja sellega kaasnevad õigused 

nõuda teistelt liikmetelt samataolist käitumist. Oma töös toob ta välja, millises ulatuses
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laienevad ühistegevuse printsiibid korteriomandi reaal-ja kaasomandile, lisaks toob ta 

välja, millisel määral on korteriomanikul võimalik kasutada kaasomandit. Tema arvates 

peab elamutes lähtuma ühistegevuse põhimõttest, mis laienevad ka korteriomandi 

reaalosale, samas peavad liikmed arvestama teiste kaasomanikega - välistades omavolilise 

tegevuse. Lähtudes sellest, et tegemist on inimühendustega, siis mõjutavad ühistute 

tegevust ka erinevad sotsiaalsed aspektid, millega peab arvestama. (Pärna jt. 1997: 60, 62, 

Feldman 2013: 4-6, 59, 62, 61). 

Erinevalt korteriühistust, mis on oma olemuselt juriidiline isik, tekib ühisus 

korteriomandite moodustamisel ja seda ainult juhul kui saavutatakse kokkulepe teiste 

korteriomanikega. Korteriomanike ühisuse puhul peab arvestama, et tegemist on vaid ühise 

koostöö vormiga, mitte juriidilise isikuga, mis tugineb korteriomanike omavahelisel 

kokkuleppel, sobides eelkõige korteriomanikele, kes ei soovi asutada juriidilist vormi 

(korteriühistut). Ühisuse ühisosa haldamiseks valitakse valitseja, kelle tegevust reguleerib 

elamu sisekord ja korteriomandiseadus. Seadusega on kehtestatud valitseja üldised õigused 

ja kohustused. (Korteriomandiseadus §-s 21, § 8 lg 1). 

Korteriomanike ühisuse teemat käsitles Pärna oma 2010. aasta väitekirjas, kus ta analüüsis 

korteriomanike ühisuse õiguslikku olemust, arengut ja vastutuskontseptsiooni. 

Probleemidest tõi ta välja eelkõige ühisuse õigusvõimet ja selle puudumist, seda eelkõige 

korteriomanike ebaselge vastutusmäära võlausaldajate suhtes kui ka korterelamu 

valitsemisreeglite suhtes. Õigusvõime määratlemisel käsitles autor ka korteriomaniku ja 

ühisuse vahekorda. Pärna arvates,- tekib ühisus seaduse mitte lepingu alusel, mis on omane 

teistele sarnastele ühisuse vormidele ning ühisuse lõpetamist ei saa keegi nõuda, lisaks 

saab ühisusele omistada osaõigusvõimet, seda seaduse raames, kuid ühisusel ei ole siiski 

õigus- ja menetlusvõimet eraomandiga seotud kaasomandiosade suhtes. (Pärna 2010: 8-9, 

171) 

Väitekirjas tuuakse välja ka võrdlus teiste Euroopa Liidu maadega, kus tsiviilseadustega on 

antud mõningal juhul antud ühisusele iseseisev õigusvõime. Kui anda Eestis tekkivatele 

ühisustele seadusega õigusvõime, kaoks vajadus luua korteriühistuid, see omakorda 

tekitaks aina uusi probleeme, seda eelkõige olemasolevate korteriühistute piiritlemisel, 

seega toodi välja, et ühisus saaks eksisteerida kahel moel, kas kaasomanike lihtsa 

ühisusena või korteriomanike ühisusena, mille toimimisorganisatsiooniks oleks juriidiline 

isik. (Sealsamas: 172) 
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Õiguslikest regulatsioonidest selgub, et ühistute ja ühisuste definitsioonide käsitlemisel 

tuleb jälgida kehtivaid seadusi ning arvestada tuleb ka seda, et erinevad seadused 

täiendavad nende olemust, tegevust ja vastutust. Probleemiks on ühisuse õigusvõime 

puudumine, seda eelkõige korteriomanike ebaselge vastutusmäära kui ka korterelamu 

valitsemisreeglite suhtes. Ühistute  puhul on õigusvõime piiritletud, mis loob paremad 

võimalused korteriomandite mõtteliste osade ühiseks majandamiseks, esindades 

korteriühistu liikmete ühiseid huve. Kehtivate seaduste järgi on hetkel veel lubatud asutada 

nii korteriomanike ühisusi kui ka korteriühistuid. Selleks, et saada paremat ülevaadet 

ühistute ja ühisuse erinevustest ja sarnasustest on need välja toodud tabelis 1. 

Tabel 1. Erinevused ja sarnasused. Allikas: (Visberg 2008: 15) 

Erinevused 

Korteriühistu Korteriühisus 

─ moodustatakse asutamisotsuse 

alusel; 

─ õiguslik vorm on juriidiline isik; 

─ õigussuhteid reguleerib põhikiri; 

─ tegevusvormiks on juhatus ja 

üldkoosolekud; 

─ tegevust jälgib revisjonikomisjon; 

─ igal korteriomandil on üks hääl ; 

─ omandi võõrandaja võtab üle 

kohustused eelmiselt omanikult. 

─ tekib korteriomandite 

moodustamisel; 

─ põhineb omanike vahelisel asja- ja 

võlaõiguslikul suhtel; 

─ tegevusi reguleerib elamu 

kodukord; 

─ tegevusvormiks on üldkoosolek: 

─ tegevust jälgib üldkoosolek; 

─ sõltumata korteriomandite arvust on 

igal korteriomanikul üks hääl; 
─ kohustused ei lähe üle võõrandajale. 

─  

Sarnasused 

Korteriühistu Ühisus 

─ eksisteerib sundliikmelisus; 

─ moodustamisel on kõik liikmed omanikud; 

─ üldkoosolek valib juhi; 

─ üldkoosolek viiakse läbi üks kord aastas; 

─ üldkoosolek otsustusvõimeline, kui osaleb üle 50% liikmetest; 

─ üldkoosoleku otsused on kohustuslikud. 

Ühistu ja ühisuse põhiliseks erinevuseks on vorm, kus korteriühistu on juriidiline isik, mis 

moodustatakse asutamiseotsuse alusel, kuid ühisus tekib korteriomandite moodustamisel 

ning põhineb ühisus omanike vahelisel asja- ja võlaõiguslikul suhtel, mistõttu on võimalik 

ühisusele omistada osaõigusvõimet. Sarnaselt ühisusega kaastakse haldusküsimuste 

lahendamiseks üldkoosolek, mis on otsustusvõimeline juhul, kui osaleb 50% liikmetest.
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Tuginedes erinevatele autoritele võib väita, et ühistute peamiseks eesmärgiks on,- 

ühisomandi kaasomandi mõttelise osa majandamine, kasutamine ja omanike ühiste huvide 

esindamine ühistu põhikirja ja ühistegevuste piiritlemise kaudu. Siinkohal on tegemist 

suure vastuoluga, sest KÜ saab ühise majandamise kaudu tulu ja see on üks korteriühistu 

eesmärke. Kui korteriühistu liige ei tohi saada tulu, lähtudes mittetulundusseadusest ehk 

saada paremaid ja odavamaid teenuseid, siis puudub korteriühistu järgi vajadus. Sisuliselt 

eksisteerib mittetulundusühingu seaduse ja korteriühistuseaduse vahel juriidiline vastuolu.  

Selleks, et saada vajalikke andmeid Eestis tegutsevate korteriühistute kohta, saatis töö 

autor päringu Registrite- ja Infosüsteemide Keskusele ning tänu Maaülikooli 

õppetõendamise tõendile, väljastati vajalikud andmed antud töö koostamiseks. Tabel 2 

toobvälja kõik Eesti korterelamud kokku Statistikaameti (edaspidi SA) järgi, samuti on 

märgitud tabelis KÜ-d ja jätkuvalt ühisusena tegutsevate korterelamute arv, Registrite- ja 

Infosüsteemide Keskuse (edaspidi RIK) andmete järgi. 

Tabel 2. Korterelamute Allikas: (SA, RIK). Autori koostatud 

Korterelamud 

kokku 

Kortereid 

kokku 

Loodud 

KÜ-sid 

Kü-ta 

korterelamud 

kokku 

23 616 447 136 10 252 13 364 

Registrite- ja Infosüsteemide Keskuselt saadud andmetest selgus (vt. lisa 3), et 2014. aastal 

on tegutsevaid korteriühistuid kokku 10 252. Statistika andmebaasi rahva ja eluruumide 

2011.aastal läbiviidud loendusest selgus, et korterelamuid on kogu Eesti peale kokku 

23 616 (SA: RL0202), seega KÜ-ta korterelamuid, millele luuakse 2018.aastal sundkorras 

KÜ on 13 364.  

Tabelis 3 on välja toodud korterelamute jagunemine Eestis, peamiselt on korterelamud 

koondunud Harjumaale ning Tartumaale. 
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Tabel 3. Korterelamute jagunemine Eestis, maakonniti (%). Allikas: (SA). Autori 

koostatud 

Maakond Korterelamute arv Osakaal% 

Harjumaa 8579 36,33% 

Hiiumaa 182 0,77% 

Ida-Virumaa 2176 9,21% 

Jõgevamaa 675 2,86% 

Järvamaa 741 3,14% 

Läänemaa 558 2,36% 

Lääne-Virumaa 1394 5,90% 

Põlvamaa 483 2,05% 

Pärnumaa 1972 8,35% 

Raplamaa 689 2,92% 

Saaremaa 569 2,41% 

Tartumaa 3032 12,84% 

Valgamaa 661 2,80% 

Viljandimaa 1284 5,44% 

Võrumaa 621 2,63% 

Kokku 23616 100,00% 

Märkus. Vinni vald* - 119 korterelamut, Maa-asulad* -  7031 korterelamut 

Statistikaameti andmebaasi järgi on maa-asulatesse jäävaid korterelamuid kokku 7031, 

neist Vinni valda kuulub 111 korterelamut. (SA: RL0202) 

Tabelis 4 on välja toodud korterelamute jagunemine hoonete liikide kaupa. Autor on 

andmed välja toonud, et paremini määratleda korterelamute jagunemise korterelamute 

suuruse ning asukoha järgi. 
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Tabel 4. Korterelamute jagunemine eluruumide kaupa. Allikas: (SA). Autori koostatud 

Hoonete liik 
Kogu 

Eesti 

Linnalised 

asulad 

Maa-

asulad 
Linnad Vallad 

Lääne-

Virumaa 

2 eluruumiga hoone 6383 4352 2031 4101 2282 310 

3 eluruumiga hoone 2467 1708 759 1563 904 143 

4 eluruumiga hoone 3074 1944 1130 1736 1338 189 

5–9 eluruumiga hoone 6587 4407 2180 3885 2702 460 

10–19 eluruumiga hoone 5224 3073 2151 2694 2530 341 

20–29 eluruumiga hoone 1289 872 417 767 522 92 

30–39 eluruumiga hoone 1072 907 165 868 204 47 

40–49 eluruumiga hoone 763 723 40 663 100 23 

50–59 eluruumiga hoone 528 469 59 439 89 36 

60–69 eluruumiga hoone 602 563 39 537 65 36 

70–79 eluruumiga hoone 472 459 13 453 19 4 

80–99 eluruumiga hoone 548 544 4 530 18 3 

100–149 eluruumiga hoone 334 334 0 332 2 0 

150–199 eluruumiga hoone 72 72 0 72 0 0 

Vähemalt 200 eluruumiga 

hoone 55 55 0 55 0 0 

Tabelist on näha, et maa-asulatesse on koondunud peamiselt 2 eluruumiga, 4 ja 5-9  

eluruumiga korterelamud. 80-99 eluruumiga korterelamuid on maa-asulates kokku 4 (SA: 

RL0212). Seega võib antud tabeli põhjal väita, et maapiirkondadesse on koondunud 

peamiselt väiksemamahulised korterelamud. 

Korteriomanike arv ja jagunemine Eestis, on välja toodud joonisel 1. 

 

Joonis 1. Korteriomanike arv ja jagunemine Eestis. Autori koostatud. (Allikas: SA)
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Vaadeldes antud joonist, siis korteriomanikud on koondunud linnadesse. Võrreldes Harju 

maakonda, kus korteriomanikke kokku,- kõikidest Eesti korteriomanikest,- on 187735 

(49%) ja Lääne-Viru maakonda, kus korteriomanikke on 14709 (4%), siis vahe on 

märgatav. Linnalistesse asulatesse on koondunud ca 85% kõikidest korteriomanikest, maa-

asulatesse ca 15% kõikidest korteriomanikest. Vinni valda kuulub 915 korteriomanikku. 

(SA: RL0206) 

Maa-asulatesse jäävate korterite omanikke on kokku ca 59000, seega arvestades, et maa-

asulatesse jääb 7031 korterelamut, millest ühisuse vormis tegutseb 3760 korterelamut, 

mõjutab  uus KÜ seadus otseselt 53% kõikidest maa-asulatesse jäävatest korteriomanikest. 

Joonisel 2 on välja toodud KÜ-de arv Eesti maakondade, linnade ning valdade lõikes ja 

joonisel 3 maakondades asuvate valdade vaheline võrdlus (lisa 3).  

  

Joonis 2. KÜ-de arv maakondade linnade ning valdade lõikes. Autori koostatud. Allikas: 

(RIK)   

Joonisel 2 on välja toodud võrdlus maakondade valdade ja linnade vahel, ilmselgelt 

eristuvad joonisel Harjumaa vallad ja linnad ehk siis 46% KÜ-dest asuvad Harju 

maakonnas, tõenäoliselt on see põhjendatav asjaoluga, et suur osa Eesti elanikkonnast on 

koondunud Tallinnasse ja Harjumaale. 
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Joonis 3. Maakondade vaheline võrdlus (ühe maakonna valdades olevad KÜ-d kokku). 

Autori koostatud. Allikas: (RIK)  

Joonisel 3 on näha, et aktiivsemalt on tegutsevad korteriühistud koondunud suuremate 

linnadega maakondadesse (Tallinn, Tartu, Pärnu).    

Võrreldes maakondade valdade KÜ-sid, siis korteriühistute loomisega on kõige enam 

tegelenud taaskord Harjumaa, 15% maakonda loodud KÜ-dest asuvad valdades (709 KÜ-

d), eristuvad ka Pärnu (296 KÜ-d – 6%)-ja Tartumaa (259 KÜ-d – 6%).    

Maakondade võrdluses on näha, et linnades on korteriühistute loomisega aktiivsemalt 

tegutsetud kui valdades. Kõige enam eristuvad Harju- ja Tartumaa, kuna tegemist on 

eelkõige tõmbekeskustega. Saadud andmete põhjal on ainuüksi Tallinnasse registreeritud 

3716 korteriühistut (36%) ning Tartusse 949 korteriühistut (9%).  

Lääne -Virumaal on asutatud 506 korteriühistut, neist 298 on koondunud linnadesse ja 208 

valdadesse. Joonisel 4 on välja toodud Lääne-Virumaa KÜ-d (sh eraldi Lääne-Virumaa 

linnades ja valdades). 
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Joonis 4. Lääne-Virumaa korteriühistute jagunemine. Autori koostatud. Allikas: (RIK).   

Kui võrrelda Lääne-Virumaa linnu ja valdu, siis on näha, et KÜ-d on koondunud suuremalt 

jaolt linnadesse,  maapiirkondades on vähem KÜ-sid loodud, lisaks annab joonis 4 

ülevaatliku pildi KÜ-de paiknemisest Lääne-Virumaa piirkonnas.  

Vastavalt „Vinni valla arengukava aastateks 2013-2020“ järgi paikneb Vinni vallas 42 maa-

asulat, neist 5 alevikku (Pajusti, Roela, Tudu, Vinni ja Viru-Jaagupi) ja 37 küla. Vinni 

vallas on loodud 42 korteriühistut, millest neli on Viru-Jaagupis. (Vinni valla… 2012: 8)  

Arvestades, et vallas on maa-asulaid 42 ja korteriühistuid 42, siis võib üldistavalt öelda, et 

igas Vinni valla asulas on loodud üks korteriühistu. SA järgi on korterelamuid Vinni vallas 

119, ning korteriomanikke on kokku 915, seega antud seaduse muudatus puudutab 77 

korterelamut (65%) ning 592 korteriomanikku (65%).  

1.2.1 Perspektiivid peale seadusemuudatust 

Uus korteriomandi- ja korteriühistuseadus hakkab kehtima alates 1. jaanuarist 2018. a., 

seaduse kohaselt liidetakse kaks eraldi seisvat ja hetkel kehtivat seadust – 

korteriomandiseadus ja korteriühistuseadus. 2018. aasta seaduse eelnõus tuuakse ära, et 

korteriomandite majandamine hakkab edaspidi toimuma ainult korteriühistu vormis ja 

olemasolevatele korteriomanditele, kus puudub registreeritud korteriühistu, loob riik selle 

sundkorras, kaotades ära mõiste, korteriomanike ühisus. (Korteriomandiseadus ja 

korteriühistuseadus RT I, 13.03.2014, 3, Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse 

eelnõu…2013: 1, Ojamaa 2013) 
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Lehise ja Murumetsa arvates ei too uus seadusemuudatus kaasa oluliselt palju muudatusi 

olemasolevatele korteriühistutele, kuid ühistud, mis luuakse sundkorras, peavad puutuma 

kokku erinevate probleemide ja valikutega. Olulisematest muudatustest tõstavad nad esile: 

(Lehis 2012, Murumets 2014: 1-4) 

─ uue seaduse kohaselt ühildatakse kaks registrit, Mittetulundusühingu register ja 

kinnistusraamat; 

─ korteriühistul lubatakse hallata mitut kinnisasja üheaegselt; 

─ mõistete „reaalosa“ ja „mõttelise osa“ asemel tulevad kasutusele mõisted 

„eriomand“ ja „kaasomand“; 

─ kasutusele võetakse erikasutusõigus eriomandile, mis tähendab, et ühe 

korteriomandi kasutusse antakse teatud osa kaasomandist (nt ruum või maatükk, 

mis ei kuulu ühegi korteri eriomandi alla); 

─ kaasomandi puhul mõeldakse edaspidi kõike seda, mis kuulus varem mõttelise osa 

alla sh katus, koridorid jms; 

─ ühistu põhikiri ei ole uue seaduse kohaselt kohustuslik, sest seadus rakendatakse 

nii, et seaduses on sätestatud kogu reeglistik - üldkoosoleku korraldamine, juhatuse 

valimine jne. Kui seaduses pakutavaid „vaikimisi seadeid“ soovitakse muuta, tuleb 

vastu võtta põhikiri; 

─ korteriühistu ühistu võib tegutseda ka ilma juhatuseta, kuid ainult siis, kui elamus 

on alla kümne korteriomandi või kui ühele isikule kuuluvad kõik korteriomandid 

(nt arendajale); 

─ lisapiiranguks on see, et ühistu juhatuse asemel võib ühistut juhtida ka juriidiline 

isik ning ühisuses valitseja ametis olev füüsiline isik muutub korteriühistu juhatuse 

liikmeks; 

─ ühistu otsuseid võetakse vastu üldkoosolekut korraldamata; 

─ kõik otselepingud sõlmib korteriühistu (nt otselepingud kommunaalteenuste 

tarbimiseks);   

─ kuni kümne korteriomandiga ühistud võivad edaspidi pidada kassapõhist 

raamatupidamist; 

─ aastaaruande tegemine ei ole kohustuslik, kuid seda juhul, kui kõik 

korteriomanikud esindavad ühistut ühiselt ja juhatus puudub; 

─ bilansikirjetes muutub praegune kirje osakapital reservkapitaliks. 

─ Siiski on ka teatud kohustusi, mis jäävad samaks, nagu näiteks võlglastega 
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tegelemine, mis jääb ka edaspidi korteriühistu kohustuseks, kuna otselepinguid 

sõlmib korteriühistu. Siinkohal võib probleemiks kujuneda olukord, kus korteri 

sundmüügist saadav väärtus ei võimalda korteriomaniku võlgnevusi täielikult katta, 

lisaks on korteri asukoht niivõrd halb, et seda on raske müüa. (Lehis 2012, 

Murumets 2014: 1-4) 

Uuenduseks kohaldatakse korteriühistutele esimese järjekorra hüpoteegi õigust ehk siis 

korteriomandi müügist saadud rahast kaetakse kõigepealt KÜ pandiga tagatud nõue ning 

seejärel kaetakse hüpoteegiga tagatud teised nõuded (kehtib nii täite- kui ka 

pankrotimenetluses). Pandiõigus võib moodustada kuni viis protsenti korteriomandi 

müügisummast. Samuti säilib igale ühistu liikmele õigus saada pangast korteriühistu 

kontoväljavõtet, kuid selle eest tuleb tal endal tasuda (teenustasu) ning seejuures peab ta 

arvestama, et saadud info võib olla ebatäielik. (Sealsamas: 1-4) 

Korteriühistute Liit on välja toonud, et negatiivseks pooleks on olukord, kus korteriühistu 

juhatusse võib kuuluda juriidiline isik, mis tõstab esile probleemi vastutusjaotuse juriidilise 

isiku pankroti korral. Lisaks on negatiivseks pooleks ka tutvumine korteriühistu 

pangakonto väljavõttega, kus probleemiks võib osutuda isikuandmete kaitse. Samas 

positiivseks jooneks on see, et korteriomanikku kohustatakse tagama korteris minimaalne 

nõutav temperatuur ja ventilatsioon, mis välistaks võimaliku probleemi maja keskmiste 

korterite korteriomanike arvelt kulude vähendamiseks. Lisaks ühendatud registrid 

lihtsustavad seadusest arusaamist ja ühistute tegevuse jälgimist. (Korteriomandi- ja 

korteriühistuseadus 2018 § 45 lg 1, § 26 lg 1, § 17 lg, § 9 lg 2 ja § 15 lg 2, 

Korterelamupiirkondade perspektiiv... 2013: 19, 20, 21) 

Eesti Korteriühistu Liidu hinnangul pole sellist praktikat veel kusagil mujal rakendatud 

ning tagajärjed on teadmata. Korteriühistute moodustamisega kõigis korterelamutes on 

võetud eesmärgiks ühisuste juhtimisskeemist tulenevate probleemide lahendamine, kuid 

sundkorras loodud ühistutes ei pruugi elukorraldus toimida. Nende arvates võivad nendes 

ühistutes, mis ei ole loodud kodanike enda initsiatiivil vaid sundkorras, tekkida hulgaliselt 

lisaprobleeme. Pärast seadusemuudatust moodustab Eesti ühistusektor kogu elamufondist 

ligikaudu 68,8%, muutudes Euroopa suurimaks korteriühistuliikumiseks. (Korteriomandi- 

ja korteriühistuseadus 2018 § 9 lg 2 ja § 15 lg 2, Korterelamupiirkondade perspektiiv... 

2013: 18, 20, 21) 

Seadus toob kaasa mitmeid muudatusi korteriühistutele, mis mõjutavad nende tegevust nii 
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otseselt kui kaudselt, olles kohati vastuolus rahvusvahelise ühistuliikumise põhimõtetega. 

Seaduse muudatus sunnib korterelamuid looma kohustuslikus korras korteriühistud, kuid ei 

lahenda keskseid probleeme korterelamute üldisel majandamisel.  

Töö autori arvates väljendab korteriühistute loomine ja edukas toimimine jätkusuutlikkust 

piirkonnas. Eelkõige koonduvad inimesed linnadesse, kus paiknevad nende 

sissetulekuallikad, mis omakorda loob kindlustunde tuleviku suhtes ja korteriühistu 

aktiivne loomine suureneb, eesmärgiga saavutada ühiseid hüvesid. Maapiirkondades jätkub 

ebakindlus tuleviku suhtes, kuna töökohad võivad kaduda vähese ettevõtlus-aktiivsuse 

tõttu. See omakorda põhjustab olukorra, kus maapiirkonda jäämine pole võimalik ning 

korteriühistute loomine on seetõttu ka ebatõenäolisem.   

Uue, 1. jaanuaril 2018.a., jõustuva KÜ seadusega, lükatakse korterelamute eest 

vastutamine korteriomanike õlgadele ja sundkorras ühistute loomine kergitab aina enam 

uusi probleeme nii korteriühistute loomisel kui ka toimimisel. Alljärgnevas alapeatükis 

püütakse välja selgitada, millised on antud piirkonna suurimad probleemid ühistute 

loomisel, haldamisel ja tegutsemisel.  

1.3 Korteriühistute loomist ja toimimist takistavad tegurid 

Takistusi korteriühiste loomisel on erinevate uuringute põhjal palju ning erinevate maade 

lõikes üsna sarnaseid. 

Maailmapanga konsultandi Lipmani arvates on probleemiks varem riigile kuulunud ja riigi 

poolt tugevasti toetatud eluasemepoliitika. Oma raportis toob ta välja, miks on nii vähe 

korteriühistuid ja miks olemasolevate ühistute tegevus on ebaefektiivne. Lisaks leiab ta, et 

ühistute ebaefektiivsuse põhjuseks on (Lipman: 2012: 27, 4, 10): 

─ ühe katuse all elavad erinevate sissetulekuga inimesed; 

─ korteriühistuid luuakse rohkem uutesse korterelamutesse, kuhu koonduvad üldjuhul 

sarnase sissetulekuga inimesed; 

─ halvas seisukorras hooned; 

─ omanikel puuduvad rahalised vahendid hoonete hooldamiseks; 

─ omanikel ei ole aega probleemidega tegeleda; 

─ arusaamatus ühises valduses oleva osaga;   

─ puudub stiimul hoonete energiatõhususe tõstmiseks;  
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─ riigil puudub stiimul ühistute rahastamiseks ja toetamiseks. 

Ühistute edukakaks toimimiseks pakub ta välja, et ühistud vajavad suuremat tuge, seda nii 

tehnilisest küljest kui ka rahaliste toetuste näol. Kui integreerida korteriühistud 

eluasemevaldkonda, siis oleks võimalik välja töötada erinevaid meetmeid ühistute 

riiklikuks toetamiseks. (Sealsamas: 15) 

Lipmani raport keskendus Venemaa korteriühistute tegevusele, kuid sarnased probleemid 

on ka Eestis. 

Lelkes ja Zólyomi uurisid oma raportis eluaseme kvaliteedi puudumist ja seost Euroopa 

Liidu sissetulekute vahel. Põhilise probleemina tõid nad välja niiskuse ja lekkivad katused, 

eriti tõstsid nad esile negatiivses võtmes Balti riike, kus eluaseme kvaliteet on 

korrelatsioonis riigi jõukusega ja elanikkonna madalate sissetulekutega. Eesti puhul toodi 

välja, et ebakvaliteetsetes elamistingimustes (sanitaarnõuded, elekter jne.) elab 30% alla 

vaesuspiiri jäävaid elanikke. Parimad eluaseme tingimused olid uuringu järgi: Austrias, 

Taanis, Rootsis ja Soomes. Uuringust selgus, et Balti riikide elanikud pole oma 

elamistingimustega rahul, näitaja ulatus üle 30%. Tulemuste osas toodi välja, et Balti riigid 

on Euroopa Liidu liikmesriikide seas (erinevate indikaatorite põhjal),- kõige kehvemas 

seisus ning eluasemekvaliteedi ja sissetulekute vahel on suur seos. (Lelkes, Zolyomi: 2010: 

2, 4, 11, 16)  

Hegedüs, Horváth jt. analüüsisid Euroopa elamumajanduse kriisi läbi kolme teema: 

1. Taskukohasus – elamise hankimine elanikkonnale ja nende edasine aitamine; 

2. Jätkusuutlikkus – energiasäästlike, keskkonnasõbralike majade ehitamine; 

3. Elamisväärsus – sotsiaalne integratsioon kogukondadesse. 

Põhiliste kitsaskohtadena toodi uuringus välja eluasemekulude suurus, mis ulatub teatud 

piirkondades lausa 40% sissetulekutest, eriti on kasvanud need kulud üle Euroopa just 

madalate sissetulekutega elanikkonnal – suurtes linnades ja arengupiirkondades, 

kahanevates linnades ja maapiirkondades. Analüüsis rõhutatakse, et maapiirkonnad 

kannatavad kõige rohkem, sest on ära lõigatud tööturgudest ja avalikest teenustest. 

Tulemustes toodi välja, et taskukohasust mõjutab elamiskulutuste suurus või madal 

sissetulek. Jätkusuutlikkuse all toodi välja, et riikide toetusmeetmed aitavad hooneid 

kaasajastada ning elamisväärsuse teema all toodi välja, et sotsiaalelamumajanduse



26 

arendamine sotsiaalsetele gruppidele peab saama riikide prioriteediks. (Hegedüs, Horváth 

jt.2015: 7, 12, 13, 32, 62, 123) 

1.3.1 Korterelamute elanike majanduslik olukord 

Eesti Maaelu aruandes on välja toodud, et suurimad kitsaskohad maapiirkondades on 

töökoha puudumine ja sellega seoses rändepoliitika, teiseks suurimaks kitsaskohaks on 

elanike sissetulekud ning kasvavad kulutused ja sellega kaasnev vaesus. (Maaelu 

arengu…2011: 18, 19, 22, 26, 27) 

Maapiirkondades tegutsevad tööandjad suudavad pakkuda vaid alla poole vajalikest 

töökohtadest ning nende osakaal kogu tööhõives sõltub olulisel määral asukohast. Aruande 

kohaselt töötab linnades ligikaudu 60% registreeritud maapiirkonna elanikest kuna sealt 

saadav tulu on olulisel kõrgem kui maapiirkondades (Sealsamas: 19, 22).Üheks töökohaga 

seotud probleemiks on ka piirkonna taristu sh transpordi kättesaadavus ja tehtavad 

kulutused, mis mõjutavad elanike tööjõus osalemise määra. Suurimaks väljakutseks on 

konkurentsivõime tõstmine, kuid sageli jääb see tahaplaanile kuna maa-asulates on vähe 

kvalifitseerituid töötajaid ning omavalitsused peavad sageli tegelema inimkapitali 

kvaliteedi tõstmisega. (Sealsamas: 26, 27) 

Piirkonna arengus on oluliseks teguriks sissetulekud ehk tulud. Statistikaameti kohaselt on 

tulu - tulu saadud palgatööst, ettevõtlusest, maa ja muu vara rendist, regulaarsed maksed 

teistelt leibkondadelt (näiteks elatis) ning sotsiaalsed siirded (lapsetoetus, vanaduspension, 

jm), tulumaksu tagastus ja omanditulu. Netosissetulek on tulu, millest on maha arvatud 

maksud (tulumaks, sotsiaalmaks jm). (Sissetulek…2005: 7, Eestistatistika… 2015:173 ) 

Korteriühistute tegutsemist mõjutab suurel määral elanike kulude struktuur. Toit ja eluase 

on leibkonna eelarves möödapääsmatud kulutused, mida nimetatakse sundkulutusteks, kuid 

üheks suurimaks probleemiks on üleüldine hinnatõus, mis on tõstnud eluasemele ja toidule 

tehtavaid kulutusi. Vaatamata reaaltarbimise suurenemisele ei saa siiski väita, et 

leibkondade elukvaliteet oleks oluliselt paranenud. Leibkonna elukvaliteeti iseloomustab 

sundkulutuste osatähtsus kogukuludest, suur sundkulude nivoo eelarves näitab puudujääke 

elukvaliteedis, kuna muudeks kulutusteks jääb vähem raha ja võimalusi. 2012. aastal 45% 

moodustasid sundkulud leibkonna kogukuludest ja nende osatähtsus võrreldes varasema 

aastaga ei muutunud. (Laes 2013)  
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Alljärgneval joonisel on välja toodud võrdlus, erinevate maakondade leibkonnaliikmete 

sissetulekute ja kulutuste kohta ning arvutatud kulude osakaal sissetulekutest, aasta vältel. 

Joonisel on välja toodud 2012. aasta andmed, sest kulutuste kohta uuemad andmed 

puudusid. 

 

Joonis 5. Leibkonnaliikme aasta netosissetulek ja kulutused, võrdlus Eesti maakondade ja 

keskmise järgi 2012.aastal (%). Allikas:( SA) 

Joonise järgi on kõige suuremad sissetulekud aastas on Harju (137%)- ja Tartu maakonnas 

(119%), mis ületasid Eesti keskmise netosissetuleku. Kulude osakaal sissetulekutest olid 

suurimad näitajad Jõgeva (78%),- Pärnu (72%)- ja Saare maakonnas (72%), samas 

sissetulekud moodustasid Jõgeva 86 protsendipunkti,- Pärnu 95 protsendipunkti - ja Saare 

maakonnas protsendipunkti, Eesti keskmist sissetulekut arvestades. Lääne-Viru maakonna 

sissetulekud olid Eesti keskmise sissetuleku järgi 95 protsendipunkti ning kulutused 

moodustasid 63 protsendipunkti sissetulekutest. (SA: LE202, ST08) 

Vinni valla keskmine netopalk kuus, Vinni valla statistika järgi, oli aastal 2014, ca 651 

eurot. 

Swedbank teostas 2014. aastal uuringu „Peamised majapidamiskulud Balti riikides“, kus 

selgitati välja põhilised majapidamiskulud nii üksi elavate, kui ka perede lõikes. Uuringus 

tuuakse välja pärast põhilisemaid kulutusi järgi jäävad sissetulekud ning piirkonnad, kus 

väljaminekute koormus on suur ning arvutatakse välja majapidamise toidukorvi 

maksumus. Uurimuses leiti: 



28 

1. Majapidamised kulutavad sissetulekutest kuni 47% põhilistele kuluartiklitele – toit, 

majapidamine, transport. 

2. Toit kuulub suurimate kuluartiklite alla. Toidukorvi maksumus kuus, 4-liikmelise pere 

kohta, on Leedus 289€, Eestis 318€ ja Lätis 332€. 

3. Küttekulud (kuni 60%) ja hoone ülalpidamisekulud (KÜ), moodustavad kuni 1/3 

majapidamiskuludest. (Main Household…2014: 1, 2, 12, 15, 17) 

Muutunud majandussituatsioon on vähendanud elanikkonna sissetulekuid, mis põhjustavad 

omakorda makseprobleeme ühistutele, kuna üksikute korteriomanike halvenenud 

majanduslik olukord ohustab kogu korteriühistu kommunaalmaksete korrektset tasumist. 

Krediidiinfo AS poolt läbi viidud uuringu eesmärgiks oli kaardistada kommunaalteenuste 

eest võlgu olevad korteriühistud ja –ühisused ning koguda andmeid võlgnevuste suuruse ja 

pikkuse kohta. Tulemustes toodi välja, et võlgnevused pole väga pikad ning puudujäägid 

kaetakse varasematel perioodidel kogutud reservfondidest ning, et võlaprobleemid 

esinevad sagedasti just eratarbijatel mitte ühistutel. (Uuring Korteriühistute…2010: 3, 16)   

Kuna elanike sissetulek,- on oluline tegur maapiirkondade olukorra hindamiseks, siis tuleb 

autori arvates arvestada ka suhtelise vaesuse määraga. Joonisel 6 on toodud vaesuse ja 

materiaalse ilmajäetuse määr 2014. aastal. (SA: LES20) Uuemad andmed puuduvad. 

 

Joonis 6. 2014. aastal vaesuse ja materiaalse ilmajäetuse määr. Autori koostatud. Allikas:  

(SA)   

Joonis 6 näitab, et maa-asulate suhtelise vaesuse määr (22,8%) ja absoluutse vaesuse määr 

(6,7%) oli kõrgem, kui linnalistes asulates, seda ka võrdluses kogu Eestiga. Autori arvates
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tuleks välja selgitada maa-asulatesse jäävad korteriomanikud, kes antud kriteeriumite alla 

kuuluvad ning seejärel toetada neid kohalikul ja/või riiklikul tasandil kuna korteriühistute 

loomist kohustav seadus seab need korteriomanikud koheselt pärast seaduse jõustumist 

riskigruppi, kellel pole võimalik KÜ majandustegevuste eest tasuda (tekivad võlglased). 

Kohustuslikus korras KÜ loomisel peab vähese sissetulekuga elanikkond toime tulema 

lisaväljaminekutega, mille tingivad korteriühistu maksud (nt remondifond, laen jne.).  

2014. aastal elas SA andmetel suhtelises vaesuses 21,6% (280 700 inimest) Eesti 

elanikkonnast ja absoluutses vaesuses 6,3% (82 000 inimest) elanikkonnast. Joonisel 7 on 

võrdlusse lisatud Harjumaa ja Lääne-Virumaa. (SA: LES20)  

 

Joonis 7. 2015. aastal vaesuse ja ilmajäetuse määr. Autori koostatud. Allikas: (SA)  

Antud joonise põhjal võib väita, et maapiirkondades on inimeste elu raskem, sest 

suhtelises- ja absoluutses vaesuses elavaid inimesi on rohkem. Võrreldes Harjumaad, kus 

suhtelise vaesuse määr oli  16,1% ning absoluutse vaesuse määr 5,1% ja Lääne-Virumaad, 

kus suhtelise vaesuse määr oli 21,1% ning absoluutse vaesuse määr oli 6,6%, siis 

Harjumaa inimeste seas on vähem neid, kes elavad suhtelises vaesuses või absoluutses 

vaesuses. 2014. aastal arvestati suhtelises vaesuses elavaks inimene, kelle 

ekvivalentnetosissetulek kuus oli alla 394 euro ja absoluutses vaesuses inimene, kelle 

ekvivalentnetosissetulek oli alla 203 euro.  

Vaesus ja ebavõrdsus on ühiskonnas alati esindatud, kuid ebavõrdsuse suurus ja vaesuse 

sügavus kajastavad inimeste heaolu ja ühiskonna väärtusi. Kindel töökoht annab parema 

võimaluse vaesuse vältimiseks ja kindlustab ühtlase ning pideva rahavoo. Eesti 2015.a.
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statistika aastaraamatu järgi oli sügavas materiaalses ilmajäetuses 6,2% Eesti elanikest 

(2014. a.). Kõige keerulisem oli elanikel toime tulla ettenägematute kulutustega - 39% 

inimestest ei saanud endale lubada ootamatuid väljaminekuid. (Eesti statistika…2015:111, 

Laes 2015)   

Töö koostaja arvates seisavad uue, KÜ-sid kohustuslikuks tegeva,- seaduse rakendumisel,- 

töötud, madala sissetulekuga või vaesuses elavad korteriomanikud,- silmitsi uute 

probleemidega, mistõttu ei ole uus seadus neile kasulik. Uue seaduse jõustumisega 

tõusevad korterelamute korteriomanike väljaminekud (KÜ loomine ja tegutsemine), mida 

võib määratleda, kui ettenägematuid kulusid. Seega vajab riiklik toetuste süsteem 

uuendamist, mis arvestaks ka nende korteriomanikega. Maapiirkondades elavate 

korteriomanike suurimaks probleemiks on väikesed sissetulekud, mis katavad ainult 

sundkulutuste osa ning kulud, mis kaasnevad ühistute loomise ja tegutsemisega, on sageli 

ülejõukäivad. 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et korteriühistute loomist ja edukat tegutsemist maapiirkondades 

takistavad tulude ja kulude struktuur, mis omakorda sõltub piirkonnas loodud töökohtadest 

ja taristutest. Mida vaesemad on maapiirkonnad seda probleemsemaks muutuvad 

amortiseeruvad hooned, mille hooldamiseks pole väljatöötatud maapiirkondi toetavat 

riiklikku toetussüsteemi. Maapiirkondade elanikud on madalamate sissetulekutega, kui 

linnades või maakonnakeskustes, seoses korteriühistutega on probleemiks see, et 

korterelamutesse võivad olla koondunud erinevate sissetulekutega inimesed, mistõttu võib-

olla keeruline,-tagada ühistutel,- elamu hooldamiseks vajalikke kulude katmist kõikide 

elanike poolt. 

1.3.2 Korterelamute seisukord 

Maapiirkonna elanike madalad sissetulekud ja suurenevad kulud (tasakaal) ei võimalda 

neil piisavalt investeerida hoonete korrashoidu ja renoveerimisse, mis põhjustab hoonete 

kiiret amortiseerumist. (Arjakas, Kurnitski 2013: 6, 8)   

On üldtuntud tõde, et Eestis on palju halvas seisukorras olevaid kortereid, palju on 

kasutusest välja langenud ning on korterelamuid, milles on pooled korterid tühjad. DTZ 

kinnisvaraeksperdid koostasid Eesti Vabariigi Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel uuringu 2013.aastal, mille eesmärgiks oli
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kaardistada kasutusest väljalangenud ja mahajäetud eluruumidega elamufondi hulk, saada 

ülevaadet olukorra problemaatilisusest ning töötada välja võimalikud lahendusvariandid 

olukorra parandamiseks. Lahendusena pakuti välja korteritest loobumist või 

sundvõõrandamist kohaliku omavalitsuse poolt, mis võimaldaks kohalikud elanikud 

koondada elamusse, mis on paremas seisukorras ning lammutada tühjad, amortiseerunud 

hooned. 

Uuringu analüüsi käigus selgitati välja, et kõige problemaatilisemaks piirkonnaks on Valga 

maakond (108 korterelamut), millele järgnes Ida-Viru maakond (86 korterelamut) ning 

Lääne-Virumaa (52 korterelamut). Uuringu järgi, on Eestis hinnanguliselt 253 

lammutamist vajavat korterelamut. Renoveerimist vajab hinnanguliselt 223 korterelamut. 

(Uuring kasutusest….2013: 31) 

Enamik Eesti korterelamutest on ehitatud 1971–1989 aastatel, mistõttu hoonete 

projekteeritud eluiga hakkab läbi saama. See omakorda, toob kaasa kriitilise vajaduse neid 

renoveerida. Elukaare teooria kohaselt on suur osa elamufondi kuuluvatest korterelamutest 

saavutanud oma eluea (keskmine eluiga on 50-70 aastat). 2009. aastal läbiviidud uuringu 

kohaselt, milles uuriti raudbetoon suurpaneel-elamute ehitustehnilist, ehitusfüüsikalist, 

sisekliimalist seisukorda ning elamufondi vastupidavust ja eluiga, jõuti järeldusele, et Eesti 

elamufond on liiga madalakvaliteetne, võrreldes teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega, 

kuna eluruumid on väiksed, vanad ja esineb suuri tehnilisi puudujääke. (Lättemäe, Touart 

2006: 36,  Kalamees et al.2009: 2)    

Alljärgnevalt toob autor välja tabeli (tabel 5), kus on välja toodud Eesti korterelamute 

jagunemine ehitusaja järgi maakonniti. (SA: RL0202) 
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Tabel 5. Eesti maakondade korterelamute jagunemine ehitusaja järgi. Allikas: (SA). Autori 

koostatud 

Maakon

d 

Enne 

1919 

1919–

1945 

1946–

1960 

1961–

1970 

1971–

1980 

1981–

1990 

1991–

2000 

2001–

2005 

2006 

või 

hiljem 

Ehitusae

g 

teadmata 

Harju 988 2173 969 1119 1005 842 179 385 554 80 

Hiiu 7 17 33 36 22 49 3 1 1 4 

Ida-Viru 21 60 866 460 347 313 45 2 15 15 

Jõgeva 47 62 76 166 147 126 9 0 1 12 

Järva 77 93 54 162 178 121 8 2 3 7 

Lääne 85 45 37 123 113 100 12 3 7 10 

Lääne-

Viru 129 201 175 336 219 192 36 3 14 23 

Põlva 24 34 51 136 113 86 5 0 1 9 

Pärnu 343 331 204 333 235 210 37 42 81 33 

Rapla 50 91 86 169 131 109 7 3 4 9 

Saare 77 39 76 106 73 110 20 9 21 7 

Tartu 574 663 245 321 338 337 55 58 174 49 

Valga 70 93 70 150 106 90 13 2 4 11 

Viljandi 289 214 110 228 195 112 20 2 5 24 

Võru 56 74 76 163 102 108 8 0 4 9 

*Vinni 

vald 4 7 22 38 16 18 4 0 0 2 

 

Tabelist on näha, et korterelamute ehitamise „kuldaeg“ jääb 1960-1990. aastate vahele. 

Vinni valda on 1961-1970. aastatel ehitatud 38 korterelamut (34% ehitatud 

korterelamutest). 

Eesti eluasemevaldkonna arengukava kohaselt on hoonete tehnosüsteemid ja 

konstruktsioonid füüsiliselt vananenud ning hooned vajavad lisaks hooldustöödele 

rekonstrueerimistöid. Elamute keskmine energiatarve ühe ruutmeetri kohta on 250 

kWh/m2, mis on oluliselt kõrgem kui teistes Euroopa liikmesriikides (Soomes, Rootsis 150 

kWh/m2), seda arvesse võttes on Eestil suur energiasäästu potentsiaal. (Eesti 

eluasemevaldkonna…2008: 10, 12) 

Kalamehe arvates ei vasta korterelamud ehitusseadusest tulenevatele nõuetele: hoonetel 

puudub mehaaniline tugevus, stabiilsus, lisaks ei ole mõeldud tuleohutusele, puudub 

hügieenilisus ning hooned ei vasta ka tervise- ja keskkonnaohutuse nõuetele, puudub kaitse 

müra eest ja hooned on suure energiakuluga. Ehitamisvigade tagajärjel esinevad 

külmasillad, puudub korralik ventilatsioon ning sagedasti esineb probleeme 

küttesüsteemides, millega kaasneb suur energiakulu ja halb sisekliima, mis omakorda 

ohustab elanike tervist. Halbade elamistingimuste mõju ning seost tervisele uurisid ka
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Barnes jt. Inglismaal läbiviidud sotsiaalses uuringus, kus leiti, et ligikaudu 24% 

eluruumidest olid halvas seisus. Halbades elutingimustes elamine (külm, niiskus, hallitus 

jne) tekitab inimeses stressi ja mõjutab nende füüsilist ning ka vaimset tervist. (Kalamees 

2010, Barnes et al 2013: 14, 16, 17)   

Eluasemevaldkonna korraldamine riiklikul tasandil on puudulik ja strateegilistes 

dokumentides käsitletakse vähesel määral eluasemega seonduvat või siis kirjeldatakse seda 

mõne teise teemaga seotult nagu sissetulekud, energiasääst jne. Eluasemepoliitika 

seisukohast on kvaliteetse eluaseme loomine jäetud eraisikute hooleks ja ühe suurima 

probleemina tuuakse välja ühistute ebaefektiivne tegevus, mistõttu ei suudeta renoveerida 

vanu korterelamuid. Eluasemevaldkonnas on oluline, et riiklikes strateegiates kajastuks 

eluasemega seotud probleeme, mis suurendaksid riigi teadlikkust ja panust eluaseme 

probleemide lahendamiseks. Siinkohal oleks oluline riigi ja kohaliku omavalituste ning 

vabaühenduste koostöö. (Korterelamupiirkondade perspektiiv…2013: 24, 15,  36, 15, 24, 

3)   

Kokkuvõtteks võib öelda, et kuna Eesti korterelamute ehitamise kõrgaeg jäi 1961-1970. 

aastate vahele,- 162% kõikide korterelamute koguarvestuse järgi,- siis ehitiste elukaare 

teooria järgi on need elamud oma eluea saavutanud, vajades lisaks hooldustöödele ka 

rekonstrueerimistöid. See omakorda mõjub negatiivselt maapiirkondade kinnisvara 

nõudlusele, mis on tekitanud suurel hulgal probleemseid (tühjasid) kortereid, millele ei 

leidu ostjat.  

1.3.3 Korterelamute halduskulud 

Hoonete halduskuludega seotud probleeme ja majandamisvõimalusi uuris ka Visberg oma 

töös. Eesmärgiks oli välja selgitada erinevaid majandamisvõimalusi ühistutele. Üheks 

oluliseks probleemiks märkis Visberg, et juhatuses olevatel isikutel puudub pädevus 

juhtimises. Töös jõuti järeldusele, et korterelamute majandamise parimaks võimaluseks on 

moodustada korteriühistuid ja koolitada juhte ning palgata ühistutele spetsialiseerunud 

raamatupidaja. Omapoolse lahendusena pakuti välja ka remondifondi loomist ning 

passiivsete liikmete suuremat kaasamist erinevatesse ühistu tegevustesse. (Visberg 2008: 

40-41)   

Halduskulude kohta, toob autor näitena välja ühe Viru-Jaagupi aleviku KÜ (korterelamus 

on kokku 12 korterit) jaoks kogutavad maksud, mida iga kuu laekub 112,5 €, antud 
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korterelamu peale ehk siis ca 6,6 eurosenti ruutmeetri kohta. Keskelt läbi kogub antud 

kortermaja (391m2)  aastas ca 1350 €, kuid reaalselt see summa siiski ei laeku, sest 

tegelikkuses pole kõikidel korteriomanikel rahalisi võimalusi, et KÜ makse tasuda või 

tasutakse kogunenud summa arvelt eelnevad võlgnevused.  

Võrdlusena on autor, tabelis 6, välja toonud Tallinna linnas oleva KÜ kulud ja tulud.  

Tabel 6. KÜ Karu 15 kulud ja tulud 2014. aasta järgi (€). Allikas: ((Petrauts 2015) 

KÜ Karu 15, eluruumide pindala: 2768,4 m2 – 60 korterit, arvestatud 2014.a. kulude 

järgi 

Kulu liik 2015.a. kokku € 
Keskmiselt 

€/m2 kuus 

Küte 30000 0,90 

Soe vesi 8600 0,26 

Külm vesi 4300 0,13 

Elekter 11500 0,35 

Prügivedu 2600 0,08 

KOKKU 57000 1,72 

HALDUSKULUD fikseeeritud makse 0,275 €/m2 kuus 

Tulu kuus aastas 

 761,3 € 9136 € 

Kulu Kuus Aastas 

Juhatuse 2 liikme tasu 592 7104 

Sotsiaalmaks 195,36 2344 

Kantseleikulud 13 155 

Sidekulud (tõkkepuud) 0,7 8 

Pangakulud 2 24 

KOKKU 803,06 9636 

REMONDIFOND fikseeritud makse 0,767 €/m2 kuus 

Tulu 2012 € 24142 € 

2014.a. remondifondi jääk:  30255 € 

Kulu kuus Aastas 

Laenumakse + intress 1194 14328 € (0,432 €/m2 kuus) 

Hoone kindlustus 44 531 

Mitmesugused pisiremondid 

ja hooldused 

42 500 

 

Halduskulude kate 42 500 

Elektrikäiduteenus 38,4 461 

KOKKU 1360 16320 

Renoveerimistööd:  

Elektrisüsteemi projekt 1000 

Elektrisüsteemi uuendamine 27000 

KOKKU:  28000 

Remondifond aasta lõpuks: 10077 € 

Võrreldes maapiirkonda jääva ja Tallinna linnas asuva KÜ 2015.aasta remondifondi, siis 

on ilmselge, et korterelamute eluruumide pindalade suuruste vahe võimaldab suurematel
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KÜ-del paremini ja rohkem toimetada, sest KÜ sissetulekud on kordades suuremad. 

Näiteks analoogse suurusega korterelamu renoveerimismaksumus, koos projektijuhtimise, 

ehitustööde professionaalse ehitusjuhtimise ja omanikujärelevalve teenuse osutamisega on 

KredEx hinnangul ca 200 €/m2, kogueelarve ca 600 000 €. Kui projekt vastab 

toetusmäärale 25%, siis oleks saadav toetus 150 000 €. Maksimaalne vajalik laenusumma 

oleks 450 000 €, kuid omavahendite võrra võib see summa ka väiksemaks kujuneda. 20 

aastase maksegraafikuga laenu võtmisel, oleks remonditasu maksumus 0,94 €/m², millest 

laenu kuumakse moodustaks 0,85 €/m² ning remonditasu reservi laekuks 0,09 €/m². 

Oletades, et enne hoone rekonstrueerimist oli korterelamu remonditasu kuus 0,30 €/m², siis 

pärast rekonstrueerimist kasvaks remonditasu 0,64 €/m², ehk ca 32€ kuus keskmise korteri 

kohta. (Korterelamu renoveerimine…) 

Eesti energiamajanduse arengukava kohaselt on halduskulude kasv põhjustatud üleüldisest 

hinnataseme tõusust ja kuna halduskulud sõltuvad suuresti ehituskvaliteedist, siis Eesti 

elamufondi kuuluvate hoonete kulubaas on pidevalt tõusvas trendis, mis põhjustab sageli 

probleeme renoveerimistööde finantseerimisega. (Arjakas, Kurnitski 2013: 6, 8) 

Kokkuvõtteks võib öelda, et halduskulud maapiirkondades ja linnades erinevad suurel 

määral, kui vaadelda tabel 6-te, siis toimib antud KÜ nagu väike ettevõte, olles nii 

tööandja, kui ka asjaajaja rollis. Maapiirkondade KÜ-d (olles oluliselt väiksemad) 

suudavad kõigest eksisteerida KÜ nimetuse all. 

1.3.4 Rekonstrueerimistoetused ja renoveerimislaenud 

Korterelamute renoveerimistoetuste- ja laenude väljastamist alustas KredEx aastal 2009, 

meetme peamiseks eesmärgiks oli energiasäästu saavutamine läbi rekonstrueerimistööde. 

Alljärgnevas tabelis on ära märgitud 2010-2014. aastate ajavahemikul 

rekonstrueerimistoetust saanud majade arv Eestis (2015.a andmed puudusid). Põhiliselt on 

KredEx-i poolt pakutavat võimalust ära kasutanud Harjumaa ja Tartumaa. Lääne-Virumaa 

on nende aastate jooksul osalenud ja saanud toetust 13-le korterelamule, 9 toetust on 

saanud Rakvere, Kunda 2, Jäneda 1 ja Kadrina 1. (Korterelamute renoveerimisturu…2014: 

20) 

Tabelis 7 on 2010-2014. aastate ajavahemikul rekonstrueerimistoetust saanud majade arv 

Eestis. 
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Tabel 7. 2010-2014. aastate ajavahemikul rekonstrueerimistoetust saanud majade arv 

Eestis. Allikas: KredEx. Autori koostatud  

Aasta 2010 2011 2012 2013 2014 Kokku 

Majade 

arv 
36 158 310 102 106 712 

Korterelamute renoveerimise positiivseteks väljunditeks on energiaarvete vähenemine ja 

ehitise kasutamine üle oodatava eluea, negatiivseteks pooleks aga tööde maksumus ning 

suur laenukoormus ühistule. SA Kredex-i tegevus on igati vajalik, 2010-2014. aastate 

seisuga sai rekonstrueerimistoetusi 712 korteriühistut, kuid tegelik taotlejate ja abivajajate 

hulk on palju suurem. Kohtla-Järve Korteriühistu Juhtide Assotsiatsiooni juhatuse liikme 

Mutoneni arvates eelistavad ühistud pigem pangast laenu võtta, kuna ei suudeta täita 

toetuse saamise tingimusi ega garanteerida tehtud investeeringute tasuvust küttekulude 

vähenemise näol. Põhjustena tuuakse välja seda, et kulude vähenemine on võimalik vaid 

terve maja terviklikul renoveerimisel, mida antud toetus ei kata. (Korterelamupiirkondade 

perspektiiv…2013: 24 – 26, Sommer-Kalda 2015) 

Erinevatele autoritele tuginedes võib öelda, et suur osa Eesti korterelamutest on 

amortiseerunud mistõttu on võimendunud vajadus neid renoveerida. Renoveerimistöödeks 

kasutavad ühistud eelkõige reservfondi, kuid kasvavad halduskulud ei võimalda fondi 

kasutada selleks ettenähtud viisil. Ehitusvigade ja puudujääkide kõrvaldamiseks ning 

hoonete eluea pikendamiseks on oluline leida rahalisi vahendeid nii riiklikul kui ka 

ühistute tasandil. Siinkohal tekib küsimus, kas 2018.aastal vastuvõetav seadus parandab 

elukvaliteeti maapiirkondades ja mis on selle tagajärjed maapiirkondadele. 

Tuginedes Viru-Jaagupi korteriomanike intervjuudest saadud tulemustele, võib autor väita, 

et Viru-Jaagupi alevikus pole teostatud mitte ühelegi korterelamule ühtegi suuremat 

renoveerimistööd, sest nii KÜ-ga, kui ka ühisusega elamutes elavad erinevate 

sissetulekutega inimesed, mistõttu on tekkinud olukord, kus renoveerimislaenu võtmine 

pole võimalik.  

1.3.5 Korteriomanike koostöö 

Tomsoni uurimustöö: „Individuaalsetest huvidest ühise tegutsemiseni korterelamus“ 

eesmärk oli uurida korterelamu haldamise ja korteriomanike ühistegevuse sotsiaalseid 

aspekte muutunud ühiskondlike tingimuste taustal. Uuriti, millised on korteriomanike
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individuaalsed eluasemestrateegiad ja kuidas need mõjutavad ühistegevuse võimalikkust 

elamus, samuti uuriti ühistegevuse tekkeprotsessi elamus ja kuidas elanikud erinevaid 

haldusvorme hindavad ja mõtestavad. Kvalitatiivne juhtumiuuring viidi läbi Tallina kahes 

korterelamus, kus ühes tegutses korteriühistu, kuid teises mitte. Küsitleti ka piirkonnas 

tegutsevaid eluasemevaldkonnaga seotud institutsioone. Oma uuringus tõstis Tomson esile 

majaelanikud ja ühistegevuse loomise elamus.  

Uuringus toodi välja üksikisiku suhtumine oma eluasemesse ning tema suhtumine teistesse 

korteromanikesse (Tomson 2002: 5, 19):  

 Aktiivne osalus – elaniku eesmärk on eluasemesituatsiooni parandamine olemasoleva 

eluaseme kvaliteedi tõstmise kaudu. Domineerivaks strateegiaks on sellest lähtuvalt 

aktiivne sekkumine olemasoleva keskkonna kvaliteedi muutmisse. 

 Passiivne osalus – elanik on eluasemesituatsiooniga rahul, ise muutusi ei algata, kuid ei 

ole vastu ka teiste elanike tegevusele. Domineerivaks strateegiaks on kaasaminek teiste 

mõjukate toimimistüüpidega majaelanike seas, kusjuures oluline ei ole viimaste 

arvukus, vaid mõjukus konkreetse elaniku jaoks. 

 Opositsioon – elanik, kes on eluasemesituatsiooniga rahul või kohanenud, eluasemega 

seotud muutused ei ole vastuvõetavad. Domineerivaks strateegiaks on vastuseis 

aktiivsete poolt algatatud muutustele. 

 Lahkumine – elaniku eesmärgiks on oma eluasemesituatsiooni parandamine, kuid ta ei 

näe selleks võimalust olemasolevas eluasemes. Domineerivaks strateegiaks on 

lahkumine.  

Korteriühistu annab võimaluse ja vajaduse oma huvide eest seista, mistõttu suureneb ka 

teadlikkus omaniku õigustest ja kohustustest. Tekib julgus nõuda. Teoreetiline käsitlus ja 

empiiriline uuring kinnitasid, et üheks olulisemaks aspektiks ühistute loomisel on usaldus 

ja liidri olemasolu, lisaks ootavad korteriomanikud isikutelt või organisatsioonidelt 

piisavat, arusaadavat ja usaldusväärset informatsiooni. (Sealsamas: 73, 75)   

Tomsoni töö põhjal võib öelda, et osalemise aktiivsus korteriühistu töös, on korteriühistu 

toimimise seisukohast üks olulisemaid aspekte. Kui korteriühistusse koonduvad passiivsed 

liikmed, siis pole korteriühistu loomisest mitte mingit kasu, sest muutusi ei toimu ning 

olukorra parandamiseks ei kasutata korteriühistu kogu potentsiaali.  
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Vadi arvates, mõistmaks KÜ-de probleeme, peab mõistma inimloomust ja arvestama, et 

inimesed on oma isiksuseomaduste tõttu erinevad ning omanäolised. Grupi kuuluvuse üle 

otsustab isik iseseisvalt ning gruppi, kuhu ta tahab kuuluda on sarnaste eesmärkide ja 

tõekspidamistega kui ta ise. Seetõttu on KÜ-sse kuulumine ja loomine problemaatiline, 

kuna KÜ-te  sundliikmelisus ei võimalda isikutel grupikuuluvuse üle iseseisvalt otsustada. 

KÜ-de liikmed ei pruugi omavahel sobida, kuna eesmärgid ja tõekspidamised ei pruugi 

kattuda, mistõttu võib selline kuuluvus mõjutada KÜ-de üldiseid eesmärke ja tegevust. 

KÜ-de loomiseks ja edukaks toimimiseks on oluline omavaheline sotsiaalne suhtlus, kuna 

sotsiaalsed normid aitavad paremini reguleerida KÜ-de tegevust. Vältimaks erinevaid 

inimsuhetel põhinevaid probleeme ja vastuolusid tuleks arvestada, et korteriomanikel on 

võrdsed õigused,  kaasomandi kasutamiseks ja otsuste otsustamisprotsessis. (Vadi 1996: 

202, Vadi 2001: 26)  

Oma raamatus "The Logic of Collective Action" kirjeldas Olson, milles seisneb kollektiivse 

tegevuse sotsiaalne dilemma, mis põhimõtteliselt tähendab seda, et grupi igal liikmel on 

võimalik valida, kas võtta osa kollektiivsest tegevusest, et saavutada grupile ühine hüve või 

mitte. Indiviidil on kasulikum kollektiivsest tegevusest kõrvale hoida, hoolimata sellest, et 

tegevuse siht on grupile kasulik. Asja põhimõte seisneb selles, et koostööd tehes, saavad 

kõik osa kollektiivse tegevusega saadud hüvedest, olenemata isiklikest pingutusest ja 

kulutustest. Kui aga koostööd ei tehta, siis avalikku hüve ei omandata ning isiklikud 

pingutused ja  tegevused hüve saavutamiseks ebaõnnestuvad. (Olson 2001: 1)  

Ühisomandi tragöödiat kirjeldas Hardin oma artiklis "The Tragedy of the Commons".  

Hardini ühisomandi teooriat tsiteeritakse sageli artiklites, mis räägivad jätkusuutlikkust 

arengust ja keskkonnakaitsest. Ühisomandi tragöödiaks ehk ühisvaratragöödiaks on 

vastuolu, mis tekkis juriidiliste isikute ja indiviidide vahel, ning kus kasutati ammenduvat 

loodusvara teisi kasutajaid arvestamata. Ühisvaratragöödia teooria puhul tuleb arvestada, et 

ühisvara ei ole „vara, mida kõik võivad vabalt kasutada“. Loodusvara kasutaja saab endale 

loodusvarast saadavad tulu, kuid kulud tuleb sageli kanda ühiskonnal (nt reostus). (Hardin 

1968)   

Artiklis „Eesti tulevik muutuvas maailmas“ arutleb Kaplinski inimloomuse üle ehk siis 

isiksuse põhiomaduste üle – püüdlused, soovid, hirmud ja rõõmud, rõhutades, et pärast 

Eesti taasiseseisvumist on Eestis valitsenud maailmavaade, mille järgi saab kõige väärtust 

mõõta rahas, mis on mõjutanud ka järeltulevaid põlvkondi. (Kaplinski 2014) 
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Leetsar toob välja, et ühistöö puhul, tuleb eelkõige leida rühma liikmete ühishuvi, mis 

samal ajal kattub ka ühistöös osalejate erahuviga. Iga üksikindiviidi erahuvide 

rahuldamine, tagab ka organisatsiooni eduka tegutsemise, rõhutades, et ühistute eesmärk 

on olla kasulik oma liikmetele. (Leetsar: 2012: 85) 

Töö autori arvates võib öelda, et kodanike ühtsus, koostegemine ja inimeste teadlikkus on 

olulise tähtsusega KÜ-de loomisel ning nende edukal toimimisel.
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2   KORTERIÜHISTUTE LOOMISE VAJALIKKUS JA   

KASULIKKUS VIRU-JAAGUPI ALEVIKU NÄITEL 

2.1 Uurimustöö metoodika   

Antud peatükis keskendutakse kvalitatiivsele uuringule, mis põhines pool-struktureeritud 

intervjuudel, kuna valitud meetod võimaldas kasutada varem koostatud intervjuukava ning 

poolstruktureeritud intervjuu läbiviimisel võib muuta küsimuste järjekorda. Intervjuudest 

saadud andmed analüüsiti koheselt pärast intervjuu läbiviimist, et säilitada võimalikult 

täpne kontekst ja tõsta esile teemasid, küsimusi, mida järgnevates intervjuudes täpsustati. 

Andmete analüüsimisel kasutas autor kvalitatiivset induktiivset sisuanalüüsi, analüüs 

toestati horisontaalselt ehk juhtumiüleselt, mille käigus püüdis autor saada ülevaadet 

uurimuses osalejate probleemidest ja nende hoiakutest ning sellest, kuidas kohalikud 

elanikud mõistavad ühistute loomise ja toimimise vajalikkust ning kasulikkust 

maapiirkonnas.  

Uuringu eesmärk oli välja selgitada maapiirkondade elanikkonna hoiakud ja suhtumine KÜ 

seaduse muudatusse Vinni valla korteriomanike näitel. Uuritavateks objektideks olid Viru-

Jaagupi aleviku korteriomanikud. Intervjueerimisel keskendus autor eelkõige küsimustele, 

miks pole Viru-Jaagupi alevikus loodud piisavalt korteriühistuid ning miks olemasolevate 

ühistute tegevused on passiivsed ning kas uus KÜ seadus on Eesti maapiirkondadele 

vajalik ja kasulik, lähtudes KÜ-sid kohustuslikuks tegevast aspektist.   

Intervjueeritavate valikukriteeriumiks oli see, et intervjueeritav elab Vinni vallas, Viru-

Jaagupi alevikus (korterelamus) ja on nõus kirjeldama, põhjendama oma seisukohti 

korteriühistute loomisel ja tegutsemisel. Selleks küsis autor kirjaliku nõusolekut, kasutades 

selleks sedeleid. Sedelitel oli kirjas nii jaatav kui ka eitav variant, et uuringus mitte osaleda 

soovijatel oleks võimalus keelduda, lisaks sisaldas sedel ka kontaktandmed uuringu 

läbiviija kohta ja uuringu põhieesmärke: 

─ koguda informatsioon Viru-Jaagupi aleviku korteriomanike seisukohtadest KÜ-sid 

kohustuslikuks muutva seaduse suhtes;  

─ saada ülevaade Viru-Jaagupi aleviku korterelamute probleemidest ja 

kitsaskohtadest;   

─ saada ülevaade, milline on antud piirkonna kortermajades elavate korteriomanike 
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─ valmisolek korteriühistute loomiseks;   

─ selgitada välja Viru-Jaagupis tegutsevad korteriühistud ja uurida, millised on nende 

põhilised tegevused.   

Sedelite kohale toimetamiseks kaasati ka kohalikke pensionäre. Kirjalikule pöördumisele 

vastas 63 elanikku (80-st), kellest 56 olid nõus uuringus osalema. Intervjuud viidi läbi 

2015.a. aprillis, mille käigus lindistati kõik vestlused, mida hiljem analüüsiti. 

Intervjuude läbiviimiseks lepiti kokku intervjueeritavatele sobiv aeg ja kokkusaamise koht, 

üldjuhul eelistati koduseid kohtumisi elanike juures, kuid soovi korral oli võimalik tulla ka 

töö autori koju. Intervjuu kestvuseks planeeriti keskmiselt 60 minutit. Enne intervjuu 

läbiviimist tutvustati omanikele uurimistöö eesmärke ja läbiviimisprotsessi, lisaks anti 

intervjueeritavale ülevaade intervjuu läbiviimise õiguslikest aspektidest ning uue KÜ 

seadusega kaasnevast. 

Intervjuude läbiviimiseks koostati intervjuu plaan (tabel 8), mille näidis on välja toodud 

lisas 1 ning skaneeritud näidis autori poolsete lisamärkmetega on välja toodud lisas 2. 

Intervjuu plaanis arvestati töös püstitatud uurimisküsimustega ning et vastajal oleks 

võimalik oma seisukohti ja hoiakuid piisavalt objektiivselt selgitada. Intervjuude küsimuste 

esitamisjärjekord kujunes vastavalt sellele, kuidas arenes intervjuu ning millised olid 

intervjueeritava hoiakud antud teema suhtes, kuid samas jälgiti ka seda, et intervjuuplaanis 

väljatöötatud teemad leiaksid käsitlemist. Intervjuud läbi viies kasutas autor eelkõige 

avatud küsimustega küsimusi ning lähtuvalt olukorrast esitas täpsustavaid lisaküsimusi. Iga 

intervjuu jaoks kasutas autor, lisaks diktofonile, intervjuuplaani, kuhu lisas märkmeid 

intervjuu kohta (lisa 2). 
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Tabel 8. Intervjuu plaan. Allikas: (autori koostatud) . 

Teemad Suunavad küsimused 

Korteri omaniku 

olukord ja 

tulevikuplaanid 

─ kuidas saadakse hakkama ja millised on üldised probleemid 

maapiirkonnas; 

─ millised on tulevikuplaanid nii isiklikus plaanis kui ka seoses 

korterelamuga; 

─ kas on mõttes olnud mujale kolimine; 

─ kuidas suhtutakse Viru-Jaagupi piirkonda; 

─ isiklikud küsimused nagu: 

 sissetulek, 

 haridustase, 

 laste arv; 

 läbisaamine naabritega 

 probleemide lahendamine ja vastutulelikkus. 

Korterelamu 

seisukord 

─ korteriomaniku ülevaatlik arvamus korterelamu seisukorrast; 

─ haldusprobleemid majas; 

─ haldusküsimustega tegelev isik; 

─ millised hooldustööd on tehtud elamus; 

─ millised on positiivsed ja negatiivsed tegevused elamus; 

─ millised probleemid võivad esile kerkida, kui majas on ühistu 

või seda ei ole; 

Teadlikkuse 

määratlemine 

─ millise ühistu ja ühisuse seadusega ollakse kursis ja kas ollakse  

kursis ka peagi jõustuva seadusega; 

─ mida arvavad elanikud ühistute loomisest sundkorras; 

─ millised võimalused ja probleemid on seoses jõustuva 

seadusega; 

─ mida arvatakse võimaluse kohta koondada kõik Viru-Jaagupi 

kortermajad ühise ühistu alla; 

Aktiivsuse 

määratlemine: 

 

─ millistel üritustel, sh talgutel vabatahtlikuna on elanikud 

osalenud; 

─ kellega on tehtud koostööd ja kas on tehtud koostööd ka 

kohaliku omavalitsusega; 

─ kas ollakse valmis asuma korteriühistu juhiks; 

─ milline oleks elanike panus kogukonna arendamisel. 

Informatsioon 

ühistute kohta 

─ millistest infokanalitest saadakse infot ühistute kohta ja see on 

piisav. 

Olulisi probleeme intervjuude läbi viimisel ei tekkinud, korteriomanikud olid 

vastutulelikud ja sõbralikud, mõnel juhul esines ka varem kokkulepitud ajas äraütlemisi, 

kuid koheselt pakuti kohtumiseks uus aeg. Keskmiselt kestis üks intervjuu ca 40 minutit, 

kuid esines ka olukordi, kus intervjuu kestis oodatust kauem kuna lisandus palju 

teemavälist informatsiooni. 
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Intervjuud salvestati ja salvestised transkribeeriti. Intervjuude helifailide 

transkribeerimiseks kasutas autor Transcriber Pro  kõnetuvastus keskkonda (alla 

laadimisversioon on leitav aadressilt: http://transcriber-pro.en.softonic.com/download).  

Seejärel teksti andmeid kodeeriti nii, et igal korteriomanikul oli oma unikaalne 

korterelamule ja korterinumbrile vastav kood ning saadud andmeid kasutati, et selgitada 

välja  uurimisküsimuste vastused ning leida võimalikke seoseid.  

Tulemuste osas tehti üldiseid järeldusi Vinni valda kuuluvate korteriomanike olukorrast ja 

tulevikuplaanidest, piirkonna korterelamute seisukorrast ja elanike teadlikkusest ühistu 

õiguslikest aspektidest ning ühistute aktiivsusest piirkonnast, Viru-Jaagupi aleviku näitel. 

Uuringu tulemusi hõlmavates alapeatükkides kasutas autor intervjueeritavate tsitaate. 

Uuringutulemustele toetudes oli võimalik saada ülevaade korteriomanike suhtumisest,- 

2018.aastal jõustuvasse.- uude KÜ seadusesse, selle positiivsetest ja negatiivsetest 

aspektidest. Lisaks selgusid mitmesuguseid probleemid seoses korterelamutega, mida 

erinevad korteriomanikud kogevad. 

2.2 Uurimuse tulemused 

Tulemustes on esitatud arvamused, millele on lisatud ka intervjuudest välja võetud, 

transkribeeritud, lauseid, lõike (kaldkirjas). Mitmed küsimused on leidnud käsitlust 

erinevate teemade all, mistõttu osad vastused korduvad. Transkriptsioon on esitatud nii, et 

säiliks allika anonüümsus ja oleks tagatud allika andmekaitse nõuded.  

Teemad on jaotatud vastavalt intervjuu plaanile: korteri omaniku olukord antud piirkonnas 

ja tulevikuplaanid; korterelamu seisukord; teadlikkuse määratlemine; aktiivsuse 

määratlemine; informatsioon KÜ kohta ja selle piisavus, kokku viis teemat: 

1. Korteriomaniku olukord ja tulevikuplaanid 

Intervjuude esimese teema küsimused olid seotud korteriomaniku hetkeolukorra ja 

tulevikuplaanide kohta. Kõigepealt paluti omanikul kirjeldada, kuidas nende perel läinud 

on? Valdavalt nimetati, et „nii ja naa“, „keskmiselt“. Pooled intervjueeritavatest hindasid, 

et neil läheb hästi, Põhjendades seda stabiilse töökoha olemasoluga, kuid rõhutati, et kui 

töökoht kaob, on tõenäoline, et perekond lahkub piirkonnast. „Nii kaua, kui on tööd ja 

leiba, mida lauale panna, ei saa kurta, meie perel on õnneks võimalik Rakveres tööl käia.
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Loodan, et töökoht säilib ja me ei pea perega kuhugi Soome kolima hakkama. Eks alati 

võib ju paremini minna, ega see vingumine ei aita!“ Teiste arvates , võrreldes paari aasta 

taguse ajaga läheb neil halvemini. „Ma ei tea, mis sellest ilmaelust küll saab, kõik ainult 

tõuseb, poes pole enam viie euroga midagi teha, ma maksan maksud ära ja ega elamiseks 

ei jäägi midagi, õnneks lapsed aitavad, kui saavad.“ Otseselt keegi ei rõhutanud halba 

majandusliku seisu, kuid vastajate hulgas oli ka kaks pensionäri, kes tõid esile plaani 

seoses kolimisega laste juurde. „Ega ma siin enam kaua ei ela, tütar juba ütles, et suvel 

kolin tema juurde, tal vaba tuba mulle. Ei tahaks talle küll koormaks saada, kuid ise ei saa 

enam hakkama. Olen väsinud sellest kõigest.“  

Küsimusele, milline on Teie sissetulek ja laste arv, et saada infot majandusliku olukorra 

kohta, vastati erinevalt. Kokkuvõtvad andmed on esitatud tabelis 9 ja 10. Pensionärid olid 

oma vastustes väga rahulolematud, sest pension on väike ning elamiskulud suured. „See 

pension on nali, ma ei ela ja ei sure ka… Lastelastele ei saa sünnipäevaks korralikku 

kinkigi osta…Teen terve elu tööd ja siis olen nagu vallavaene… Soome pensionärid 

reisivad aga meie vireleme…“  Samuti polnud elanikud rahul teenitava sissetulekuga, mis 

jäi enamikel intervjueeritavatest küll üle miinimumitaseme, kuid seda siiski juhul, kui 

pereisa töötab välismaal või peres on kaks töötavat isikut. Samas miinimumsissetulekuga 

ja alla selle olid väga rahulolematud, sest töötasu ei võimalda katta isegi esmaseid 

vajadusi. . „Lubage naerda, käin tööl ja ikka elan nagu kerjus…Ma tahan ise hakkama 

saada aga ma ei saa ja paremat tööd ka kuskilt saada pole.“ „Ma käin linnas tööl, see 

bussisõit ka  maksab midagi…Iga kuu lõpus võtan avanssi või sõbrannalt võlgu, ei saa, 

ega saa otsotsaga kokku.“  

Tabel 9. Andmed sissetulekute kohta. Küsimus: Milline on Teie pere sissetulek?  

Hinnatud sissetulekud  Vastanute arv  % 

Sissetulek puudub – töötu   2  4 

Sissetulek pension – pensionär  11  20 

Sissetulek alla miinimum taseme  1  2 

Miinimum sissetulek  5  9 

Keskmine sissetulek  35  63 

Üle keskmise sissetulek  2  4 

Saan toimetulekutoetust  2  4 

Ei saa toimetulekutoetust  53  95 
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Tabelist 9 on näha, et 4%  56-st intervjueeritavast on töötud, 20%  pensionärid, 63% 

teenisid üle keskmise. Üle keskmise sissetulekuga vastajad töötasid välisriigis (sh Soome, 

Norra, Rootsi). Keskmise sissetulekuga vastajad olid üldiselt oma olukorraga rahul, kuid 

neile tegi muret praegune majandussituatsioon, töökohtade säilimine ja maksude tõus. „Ma 

olen rahul, et ei pea teenima välismaal, oleme naisega seda arutanud ja ära lähme ainult 

siis, kui enam tööd pole…Täitsa jama, mis toimub meil siin. Iga päev mõtlen, kas homme 

saab ikka tööle, kas tööandja saab oma partii saadetud ja uusi tellimusi… Täitsa närvi 

ajab, et meil maksud on nii kõrged ja kuhu see raha läheb??? Maal varsti elu ei ole, kõik 

põrutavad linna, riik peaks selle peale mõtlema!!!“ Rõhutati ka, et pingeid pereellu lisab 

pikaajaline pere toitja eemal viibimine. „Minu perel on kõik olemas…Ma käin Soomes tööl, 

seal on hea palk… Naine viriseb, et nii vähe kodus käin… A mis ma teha saan, et Eesti 

palgaga ma oma perele ei saa midagi lubada“.  

Tabelis 10 on laste arv välja toodud, selgitamaks korteriomanike väljaminekute mõjutajaid.  

Tabel 10. Andmed laste arvu kohta peres.  

Laste arv peres  Vastanute arv  

Lapsi ei ole  18  

1 laps  17  

2 last  16  

3 last  4  

4 last  1  

Üle nelja lapse  0  

Üllatav oli see, et pensionärid, pakkusid oma toetust lastele- ja laste- lastele. Reeglina 

kuulusid nende pensionäride hulka need, kes kütsid oma korterit ahjuküttega: „Kõik, mis 

mul järgi jääb annan lastele. Õnneks mul ahjuküte aga naabrinaisel on elektriküte, kui mul 

oleks, siis küll ei saaks lapsi aidata.“  Lisaks lastega peredele, oli intervjueeritavate hulgas 

ka lasteta, alles ellu astuvad noored pered, kes keskenduvad esmajoones isikliku elu 

kordaseadmisele (32% intervjueeritavatest): „Me oleme alles kokku kolinud, veel küll lapsi 

ei taha. Teeks enne remondi ära. Saaks ennem jalad alla, lapsi aega veel küll teha.“  Laste 

arvu poolest elasid alevikus valdavalt pered, kus kasvas üks  (30%) või kaks last (29%). 

Kolmelapseliste perede puhul käis vähemalt üks vanemast välisriigis tööl ning 

neljalapselises peres teenisid mõlemad vanemad keskmist palka. 
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Haridustaseme kohta annab ülevaate tabel 11. Üllatav oli, et vastajate hulgas oli ülekaalus 

kesk- ja kesk-eriharidusega elanikud (87%), kes lisasid juurde, et kui võimalus avaneks, 

siis jätkaks nad haridusteed: „Ma hea meelega läheksin veel õppima, aga lapsed, töö ja 

muud toimetused ei lase minna ja raha ka pole.  

Tabel 11. Andmed haridustaseme kohta.  

Haridustase  Vastanute arv  

Põhiharidus  2  

Kesk/keskeriharidus  49  

Kõrgharidus  5  

Kõrgharidusega vastajaid oli piirkonnas ainult viis, kuid seejuures oli üllatus positiivne, 

sest need inimesed valisid oma elu- ja töökohaks Viru-Jaagupi aleviku, ehk siis 

maapiirkonna. Maapiirkonnad vajavad heal tasemel inimkapitali.  

Piirkonnas oli kokku neli KÜ-t. Kohalikud elanikud olid üldiselt rahul nende tegevusega: 

„Meie majas on korteriühistu olemas, võlglasi ka pole, sest mulle saab maksta nii nagu 

võimalik, muidugi käib üks pidev arvestamine ja jagamine, kuid vähemalt asi toimib…isegi 

pisike remondifond on, mille abil oleme midagi maja jaoks ka ära teinud, kuid suuremateks 

remonditöödeks ei jätku raha.“ 

Samas olid rahul ka ilma KÜ-ta elanikud, tuues peamisteks probleemideks, ühistute mitte 

moodustamisel, rahalised raskused: „Me pole siiani korteriühistut teinud, sest väikeste 

väljaminekute puhul oleme saanud kokkuleppele, kuid maja ainult laguneb ja laguneb, ma 

ei teagi, kust seda raha võtta…kuna meie majas on läbisaamine hea, siis meil otsest 

vajadust korteriühistu järgi polegi... raha järgi on hoopis…“ Ainult üks intervjueeritav 

nägi ainuvõimalikku lahendust korteriühistu moodustamise näol, sest naabrite vaheline 

läbisaamine ei võimalda maja hoolduse suhtes kokkulepetele jõuda: „Me ei saavuta 

kokkulepet ka väiksemates küsimustes, keegi ei usalda kedagi, isegi väiksemate tööde 

korral jätab ikka keegi maksmata, olgugi, et oleme andnud võimaluse osade kaupa maksta, 

ma ei tea, miks mõned ei saa aru, et ta kasutab ka välisust!!! Korteriühistu korral on 

vähemalt mingi seaduslik aluski olemas, et nõuda.“  Lisaks vastas kaks inimest, et nemad 

on täielikult KÜ-te vastu: „Mulle küll seda korteriühistut vaja pole, nagunii ei jõua maksta, 

niigi laenan iga kuu lõpus, et järgmise palgapäevani ära elada, ma pole ju süüdi, et palk 

on madal ja maksud on samad, mis Saksamaal.“ „Jah, ma saan aru, et korteriühistud on
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vajalikud ja ühiselt saab palju ära teha, kuid mul on pangalaen ja kaks last ning ma saan 

miinimumpalka, kust ma selle lisaväljamineku jaoks raha võtan, praegugi jääb puudu.“  

Teemal, läbisaamine naabritega, andmed on esitatud tabelis 12, kus vastajad leidsid, et 

läbisaamine naabritega on üldiselt hea (91%): „Meie saame kõik omavahel läbi, naljakas 

ainult, et naabreid ei tunne.“, „Tahan suhelda, siis on vähemalt viisakad.“, „Me ikka 

puhume juttu ka vahel. Naabripoiss käib mul vahel poes ka!“ Kõigest viis vastajat hindas, 

naabritega läbisaamist, halvaks: „Ma ei saa aru, jalutan aleviku vahel ja vastasmaja 

naabrimees jalutab vastu ja „tere“ vastu ei ütlegi, ma ei taha sellistega suheldagi!“ , 

„Tahtsin ükskord abi naabrimehe käest, no kujutad ette, irvitas mu üle ja saatis kukele, 

õnneks ülejäänud maja elanikega saan normaalselt läbi“ 

Tabel 12. Andmed läbisaamise naabritega kohta.  

Hinnang  Vastanute arv  

Hea  51  

Halb  5  

 Korteromanike tulevikuplaanid olid üldiselt seotud Viru-Jaagupi alevikuga, tingimusel, 

kui jääb alles töökoht (89%): „Ma ei taha siit kuhugi kolida, lastel hea kasvada, linn on 

lähedal, pood on olemas aga kui töökoht kaob, siis pakime oma kolud kokku ja laseme 

jalga!“ Üllatav oli ka see, et seoses korterelamu lagunemisega ei soostunud keegi mujale 

kolima: „Küll me kambakesi ta korda teeme, soojustada vist ei jaksa, hea, kui katuski 

vahetatud saaks, aga selle pärast ma küll kuskile ei koli, kui just maja kokku ei kuku!“  

Kolimisega seotud andmed on toodud tabelis 13.  

Tabel 13. Andmed tulevikuplaanide kohta.  

Milline on tulevikuplaan?  Vastanute arv  

Jään siia elama  50  

Kolin mujale  3  

Kolin välismaale  2  

Antud tabel näitab, et enamus ei soovi konkreetsest piirkonnast lahkuda, ainult 5 

intervjueeritavat avaldasid kindlat soovi ära kolida.  

Antud teema kokkuvõtteks võib väita, et Viru-Jaagupi aleviku korteriomanikud on rahul 

piirkonnaga, kus nad elavad, lahkumine antud piirkonnast tuleb kõne alla alles siis, kui



48 

kaob töökoht. Korteriomanikud on arvamusel, et heaolu mõjutab majanduslik seis, mida 

reguleerib töökohtade säilimine, maksude tõus ja elamiskulud. Miinimumi piires või alla 

selle, sissetulekute saajad (pensionärid, töötud, madalapalgalised) olid väga rahulolematud, 

sest sissetulekud katavad vaevalt väljaminekud. Rahulolematust väljendasid ka keskmise 

sissetulekute saajad, kuid see oli seotud pigem põhjusega, et Eestis ei ole võimalik töötada. 

Kulutused olid suuremad peredes, kus kasvasid lapsed, eriti problemaatiline oli miinimumi 

läheduses sissetulekute saajad. Kõik intervjueeritavad, kelle sissetulekud olid madalad ja 

kasvasid lapsed, leidsid, et kohustuslikus korras loodud KÜ tegevustele rahalisi vahendeid 

ei jätku. Ülekaalukalt oli intervjueeritavatel kesk/eriharidus ja kõrgharidus koguni viiel 

korteriomanikul, nende seas 90% olid kursis uue seaduse jõustumisega ning KÜ tegevuste 

ja õigusregulatsioonidega, samuti olid nad nõus vajadusel tegelema KÜ juhtimisega. 

Nemad olid 100% nõus KÜ-sid kohustuslikuks tegeva seadusega, kuid ilmutasid sealjuures 

empaatiat vähem kindlustatud perede suhtes ning mõistsid kõige paremini probleeme, mis 

antud seadusega kaasnevad. KÜ vormis tegutsevad korteriomanikud olid üldiselt 

rahulolevad, kuid kõik märkisid siiski, et sellise KÜ tegevus, kus rahaline positsioon on 

nõrk, pole jätkusuutlikkust. Ühisuse vormis tegutsevate korteriomanike üldine seisukoht 

oli, et KÜ loomise tagajärjel suuri muutusi ei toimu, ainult asjaajamist tuleb juurde, ka 

väljendati hirmu kohustuslike maksete ees, sest igakuiselt ei pruugi rahalisi vahendeid 

jätkuda, tekivad võlad ning antud seaduse raames on võimalik korterist ilma jääda. 

Üleüldist naabritega läbisaamist võib pidada väga heaks, see ka põhjus, miks KÜ 

juhtimisvormi pole eelistatud, kõik vajalikud tegevused korterelamutes leiavad lahenduse. 

2. Korterelamu seisukord 

Intervjuu teise teema kohta uuriti, milline on korterelamu seisukord ja millised 

haldusprobleeme esineb, lisaks uuriti positiivseid ja negatiivseid tegevusi elamus. 

Üllatavaks oli see, et korterelamud, kus tegutses KÜ ja ka seal kus neid polnud, jäid 

visuaalselt enamvähem sarnasesse seisukorda. Suuremateks remonttöödeks rahalisi 

vahendeid ei jätkunud, kuid enamikes majades oli vahetatud välisuksed. Esines ka maju, 

kus ühisel jõul oli tehtud koridorides üldremont, sh oli ka koridorivalgustus olemas 

enamikes majades:  „Üldiselt võib rahul olla, kuid meie majas pole kellelgi seda raha, et 

midagi renoveerida. Üritame oma jõududega nii palju ära teha, kui võimalik. Katust ja 

igasuguseid pragusid lapime igal aastal.“ 

Korterelamu seisukorra kohta on välja toodud tabel nr.14, kus rahulolevaid inimesi oli
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kaks, kuid sedagi põhjusel, et antud rahalise olukorra juures pole rohkem teha nagunii 

võimalik.  

Tabel 14. Andmed korterelamu seisukorra kohta.  

Hinnang  Vastanute arv  

On rahul  2  

Ei ole rahul  54  

Enamik vastajatest olid siiski rahulolematud, sest korterelamut tervikuna omavahenditest 

renoveerida pole võimalik ning laenude saamine pole nii väikeste korterelamute puhul 

võimalik, seda enam, et esineb palju tühje kortereid ning erinevate sissetulekutega 

omanikke: „Kõike oleks vaja parandada, aga raha pole…varsti kukub maja kokku, kuid 

millega sa siin midagi ehitad ja ega laenu ei anna ka keegi, maksta magunii keegi ei jõua.“ 

, „Katus veel õnneks läbi ei lase aga kaugel see aegki on. Maja tahaks soojustamist, 

koridorid remonti. Hea, et kamba peale uksedki ära vahetasime.“ , „Pagulastele antakse 

lukskorter, kordatehtud majas, kuid kohalike peale ei mõtle keegi!“. 

Positiivseks osutus see, et enamik korterelamuid on ühiselt korraldanud heakorratöid. 

Samuti oli igas korterelamus isik, kes korjas nn prügiraha: „Selles suhtes kõik toimib, muru 

on niidetud, oksad on lõigatud, suureks probleemiks on tühjad korterid majas.“ 

Negatiivseks osutus aga see, et korterelamutes, kus oli olemas KÜ, puudus majandamiseks 

eesmärk, olles KÜ ainult ametlikult, tegevusi takistas majanduslik seisukord: „Meie majas 

on KÜ olemas, kuid pigem varjusurmas, sest inimestel raha ju pole, et midagi suuremat 

ette võtta ja laenu ka ei saa, sest pensionäre ja väiksema palgalisi on palju ja 

paberimajanduse eest ma ei küsi midagi.“ 

Teema kokkuvõtteks võib väita, et korterelamud on halvas seisus, suuremateks 

remontöödeks rahalisi vahendeid ei jätku, vähesel määral on ühisel jõul tehtud väiksemaid 

remontöid. See teema oli intervjueeritavate seas kõige valulisem, kurdeti hoonete 

lagunemisastme, külmasildade, hallituse, lagunevate koridoride ja auklike katuste üle. Nii 

KÜ, kui ka ühisuse vormis tegutsevates korterelamutes puuduvad rahalised vahendid 

renoveerimistöödeks, KredEx-i toetused ja laenud nõuavad omaosalust, mida antud 

korterelamutel pole võimalik maksta.  
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3. Teadlikkuse määratlemine 

Intervjuu teemal, teadlikkuse määratlemine, paluti kirjeldada, kas ja millistel põhjustel on 

kokkupuuteid korterelamuid puudutavate seadustega. Valdavalt olid omanikud antud 

seadustega kursis: „Meie majas on KÜ, asjadega peab kursis olema, et keegi mingit jama 

ei korraldaks.“ või oli plaan luua, kuid ei suudetud veel kokkuleppele jõuda. „Tahtsime 

teha, kuid natuke üle poolte olid vastu, kartsid, et hakatakse pangalaenu võtma kohe, 

jätsime siis asja sinna paika, kaua sa vaidled!“ Põhiliseks teadlikkuse põhjuseks toodi 

välja KÜ-de loomine või plaan KÜ luua, kuid ei suudetud kokkuleppele jõuda.  

Seadusega kokkupuutumine on esitatud tabelis 15. Üllatav oli, et uue 2018. aasta KÜ 

seadusega olid kursis paljud küsitlenutest: „Kui ma seda uudist kuulsin, siis mõtlesin kohe, 

et jumal tänatud, lõpuks tehakse kohustuslikuks“ Hea oli tõdeda, et paljud olid positiivselt 

meelestatud: „Kui kunagi pakuti, siis polnud nõus, kuid nüüd oleksin kohe nõus, sest maja 

ainult laguneb.“ 

Tabel 15. Andmed uue KÜ seadusega kokkupuutumise kohta.  

Hinnang  Vastanute arv  

Olen kokku puutunud  54  

Ei ole kokku puutunud  2  

Olen kursis uues seadusega  38  

Ei ole kursis uues seadusega  18  

Uus seadus on positiivne  30  

Uus seadus on negatiivne  26  

Kõik korterelamud üks KÜ  8  

Kõik korterelamud ei ole üks KÜ  48  

Tabelist 15, selgub, et enamus (96% vastanutest) intervjueeritavatest oli eelseisva KÜ-sid 

kohustuslikuks muutva seadusega kursis, sellesse suhtusid negatiivselt 26 (46% 

vastanutest) ja positiivselt 30 (54% vastanutest) korteriomanikku. Autori küsimusele, kas 

kõik korterelamud võiksid koonduda ühe KÜ alla, oli poolt kõigest 8 korteriomanikku, 

põhjendades seda sellega, et odavam ja lihtsam oleks majandada kõiki Viru-Jaagupi 

aleviku korterelamuid koos (üks juht, üks raamatupidaja jne..), kuid selle vastu olid 48 

(86% vastanutest) korteriomanikku, kellest enamik apelleeris väitele, et nemad pole nõus 

teiste korterelamute eest maksma.  



51 

Korterelamute korterite omanikud tõid, seoses uue KÜ seadusega, välja hulgaliselt 

probleeme, millest peamised olid:  

1. Probleeme valmistavad tühjad korterid. Näitena toob autor välja 12 korterist koosneva 

korterelamu Viru-Jaagupi alevikus, milles elavad kokku kolm leibkonda, ülejäänud 

korterid seisavad tühjadena, sest omanikud elavad kas välisriigis või suuremates Eesti 

linnades. Paikseks jäänud kolmel korteriomanikul lasub kohustus hooldada elamut ka 

talvel, et veetorud ei jäätuks. Ollakse küll positiivselt meelestatud, et uus KÜ seadus loob 

kohustuse KÜ tekkeks, kuid siis tekiksid probleemid korteriomanike leidmisel: „Meie 

majas oleks see korteriühistu loomine mõttetu, 12 korterist kolmes on ainult alaliselt 

elanikud sees, ülejäänud elavad mujal, kus ka tööl on võimalik käia, kas Soomes või 

Rootsis ja nad on väga rahul, et ei pea olemasolevale korterile midagi kulutama, kui nüüd 

korteriühistu luua, siis kes nendega suhtlema hakkab, mul küll sellist aega ja raha pole, et 

neid taga ajama hakata, jah saan aru, et uue seaduse korral on korteriühistul võimalik 

korteri omanikult kõik sisse nõuda, kuid selleks on ka vaja teha kulutusi….“, „Appikene, 

igal talvel jagan selle alumise korruse tühja korteriga, omanik mujal ja mina siis jagan 

sellega.“  

2. Riigipoolne vähene sekkumine: korteriomanikud on kursis, et olemas on KredEX 

toetused, kuid muret valmistab toetust saanute hulk ning kriteeriumid, mille alusel toetusi 

jagatakse. Arvatakse, et toetuste ja laenude andmisel keskendutakse pigem suurematele 

ning linnades olevatele korterelamutele: „Kuulsin KredEX toetusest, kuid ega kõik seda siis 

saa…just lugesin, et äkki tuhat maja saavad, meil pole mõtet üritadagi, eks seda antakse 

ikka suuretele kortermajadele, kus mingi 60 korterit ja need asuvad linnas ka, meil siin ju 

ainult väikesed kortermajad, 8 või 12 korterit ühes majas ainult. Pealegi, seda omaosalust 

pole kuskilt võtta, inimestel pole sellist raha ja laen tõstaks omakorda korteriühistule 

makstavat summat, mida ka kuskilt võtta pole, me elame ju maapiirkonnas ja palgad on 

väikesed ja mis need vaesed pensionärid siis veel tegema hakkavad….“, „Kõik on võimalik, 

kuid kas kõigil võimalik…koguaeg on tunne, et käib üks survestamine ja mitte arvestamine 

– seadust muudetakse, kuid maal elavate inimestega ei arvestata, mis see korteriühistu 

loomise kohustus meile annab, ainult tekitab paberimajandust juurde, maal ju enamus 

kortereid tühjad, noored linna tööle läinud, sest maal ju tasuvat tööd saada ei ole, palju on 

pensionäre…!“, „On ikka suur vahe, kas majandada on 100 korteriga elamut või 10-ne 

korteriga elamut – need summad, mida korjata saaksime kamba peale on nii väiksed,
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suuremateks töödeks raha ikka ei jätkuks….kogu seadus käib ainult olemasolevate 

korteriühistute võlgnike ümber, kuid selle seaduse jõustumise korral tekitatakse neid 

võlgnikke ainult juurde….ja okey, võimalik vara sundmüüki panna, kuid kes seda siis ostma 

hakkaks, maal ju tööd ei ole!!! Äkki riik alustaks oma seaduse muudatusi hoopis sellega, et 

tekitaks maale töökohti juurde.“, „Riigi poolt tehakse asi kohustuslikuks, kuid ei mõelda 

üldse maapiirkondade peale, seaduse muutusest pole kasu, tuleb mõelda ka selle peale, et 

enamik maal elavatest on majanduslikult halvemas olukorras, riik peab selles suhtes 

midagi ette võtma…ei saa ikka nii suhtuda, et vaadake ise kuidas hakkama saate!“  

3. Maksejõulisus: erinevate sissetulekute tasemetega omanikud on koondunud ühe 

korterelamu alla, mis on tekitanud olukorra, kus kõikidel omanikel pole võimalik KÜ 

tegevusse võrdselt panustada. Minimaalsel määral on korterelamutesse investeeritud, kuid 

ka siis on esinenud makseraskusi omanikel, kes kütavad elektriküttega või kelle elatustase 

on madal: „Me pole siiani korteriühistut teinud, sest väikeste väljaminekute puhul oleme 

saanud kokkuleppele, kuid maja ainult laguneb ja laguneb, ma ei teagi, kust seda raha 

võtta…kuna meie majas on läbisaamine hea, siis meil otsest vajadust korteriühistu järgi 

polegi... raha järgi on hoopis.“,  „Ega see korteriühistu loomine ei muuda suurt midagi, 

raha välja käia ei jõua nagunii keegi rohkem, see natuke mida iga kuu laekub 

remondifondi, seda summat tõsta ju ei saa, siis tekivad võlglased… korteriühistu oleks siis 

nagu rohkem kellegi kohustus ainult ja sedagi tasuta.“ 

Üldiselt olid negatiivselt meelestatud pigem madalama sissetulekuga inimesed ja 

pensionärid. Eriti märkimisväärne oli paljude intervjueeritavate seisukoht, et  KÜ-sid 

puudutav seadusemuudatus ei sobi kõikidele Eesti piirkondadele: „No ma saan aru, et 

kartul on kartul, kuid kartulisalatisse ma ju pudrukartulit ei keeda!“ Antud 

seadusemuudatuse poolt olid kõrgelt haritud vastajad, kuid nad lisasid, et enne seaduse 

elluviimist on vaja arvestada paljude teiste, maapiirkondi puudutavate teguritega ning 

probleemid peaksid olema eelnevalt kaardistatud ning lahendused välja pakutud. 

Vastus KÜ-de koondumisele ühise „Korteriühistu“ nime alla, suhtuti negatiivselt, sest 

kardetakse vastasseisu naabritega ning lisaprobleeme majandamisel, sest korterelamud on 

erinevate suurustega ning erineva mahuga renoveeritud. Probleemina toodi välja ka ühe 

korterelamute situatsioon, kus näiteks kolme trepikoja puhul on renoveeritud ainult üks uks 

ehk siis ühe püstaku omanikud on ühisel jõul trepikoda korrastanud: „Ma ei tea, võib olla 

saab jah siis odavamalt majandada, kuid äkki on siis tülisid ka rohkem, kellelegi tundub
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jälle midagi, et on ebaõiglane…Ei saa ikka mitu kokka köögis hakkama.“ 

Antud teema kokkuvõtteks võib öelda, et antud seadusega olid kursis nii KÜ-na, kui ka 

ühisuse vormis tegutsevate korterelamute korteriomanikud. Antud seaduse suhtes ilmutasid 

negatiivsust pigem pensionärid, töötud, madala sissetulekutega korteriomanikud, 

positiivselt olid meelestatud keskmise sissetulekutega pered ja kõrghariduse omajad. Ühise 

KÜ alla koondumise vastu olid enamus intervjueeritavatest, ettepaneku poolt olijad, lisasid 

tingimuseks, et kortermajade arvestus võiks toimuda siiski individuaalse arvestuse järgi, 

sest remonttöid on erinevates korterelamutes tehtud erinevas mahus. Uue KÜ seaduse 

jõustumine tekitab erinevaid probleeme korterelamutes - KÜ majandamine, kus on palju 

tühje kortereid ja madalate sissetulekute saajaid, on ülekaalus. Korteriomanikud lisavad, et 

seaduse raames tuleks üle vaadata korterelamutele renoveerimistoetuste/laenude 

kriteeriumid, kohaldada need ka maapiirkondades paiknevatele (väiksematele) 

korterelamutele. Intervjuude käigus arutleti ka võimalust, jätta mõni maja tühjaks, et 

koondada pered ühte korralikku majja ja moodustada tegus korteriühistu, kuid autor ei 

leidnud ühtegi korteriomanikku, kes oma kodust nõus kolima oleks. 

4. Aktiivsuse määratlemine 

Töö käigus uuriti piirkonnas elavate inimeste aktiivsust. Püüti leida vastuseid küsimustele, 

mis on esitatud tabelis 16. Tabelist on näha, et ainult 10 inimest on osalenud talgutel, 

heakorra töödel või vabatahtlikuna muudel töödel: „Olen alati, korraldasin ka ise ükskord 

Viru-Jaagupis koristuspäeva.“ Vastajatest 45 osaleksid tegevustes, kui vaid keegi näitaks 

üles esmast initsiatiivi: „Ma magan need üritused alati maha, kui sõbrad peale käiksid, siis 

kindlasti osaleksid. Ise küll ei korraldaks midagi, ma pole nii edev!“ Ei puudunud ka eitav 

vastus, kus üks vastanutes vastas, et ei ole nõus osalema mitte kuskil, põhjendades seda 

suure töökoormusega, vihjates, et võimaluse korral osaleks temagi aktiivsemalt kogukonna 

üritustel. 
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Tabel 16. Läbiviidud uuringu tulemused: Aktiivsus.  

Hinnang  Vastanute arv  

Olen osalenud talgutel, heakorra 

töödel vabatahtlikuna  
10  

Ei ole, kuid osaleksin, kui keegi 

kutsuks või korraldaks  
45  

Ei ole ja ei osale ka  1  

Koostöö maja elanikega  56  

Koostöö naaber majaga  15  

Koostöö Vinni vallaga  2  

Hakkaksin KÜ juhiks  6  

Koostöös kaaselanikega löövad kaasa kõik intervjueeritavad: „Eelmine suvi läks 

muruniiduk katki ja kui jälle niita sai, siis oli muru põlvini, me siis kordamööda niitsime. 

Abi saab ikka, kui vaja, ilusti peab küsima ainult!“, „Meie maja pensionärid aitavad meil 

lapsi hoida, kui haigeks jäävad, lasteaeda ei saa ju viia, ei võeta vastu ja töölt ka koguaeg 

puududa ei saa, hästi armsad prouad on.“  

Hinnates koostööd kohaliku omavalitsusega on näha tabelist 16, et ainult kaks elanikku on 

osalenud koostöös Vinni vallaga. Vastanute koostöö oli suunatud laste mänguväljaku 

rajamiseks ja õueala määratlemiseks, kuna alevikust sõidab läbi põhitee, mille tõttu võivad 

lapsed sattuda ohtu. Üldiselt ollakse valla tegevusega rahul ja kiidetakse, sest vajadusel on 

võimalik teha koostööd. Seejuures on elanikud endale teadvustanud, et valla abi on 

piiratud, vahendite nappuse tõttu.  

Igas elamus, kus puudus KÜ, leidus vähemalt üks inimene, kes oleks nõus hakkama juhiks: 

„Meil on majas inimene olemas, kes teab seadusi ja oleks nõus korteriühistu ette astuma ja 

meil on ka normaalsed naabrid, ei ole õelad…arvan, et meil on küll võimalik sest meil pole 

ka tühjasid kortereid ja minu meelest käivad kõik tööl, ah jaa, paar pensionäri on ka, nad 

kütavad elektriga, neil vist küll mingit üleraha talvel ei jää.“  

Antud teema kokkuvõtteks võib öelda, et Viru-Jaagupi aleviku korteriomanikke võib 

määratleda, kui aktiivseid inimesi, kuid nad vajavad siiski initsiatiivi võtvaid 

kaaskodanikke.   
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5. Informatsiooni kättesaadavus 

Viimases intervjuu osas uuriti, millistest infokanalitest saadakse informatsiooni KÜ-de 

kohta ja kas edastatud informatsioon on piisav? Põhiliselt toodi välja infokanalitest: 

televisioon, ajakirjandus, internet. Kõik vastajatest oli ka veendunud, et informatsiooni 

KÜ- de kohta, on piisavalt, kuid leidus mitu korteriomanikku, kes soovitasid 

maakonnakeskustesse luua KÜ-spetsialisti töökoht, kust oleks võimalik infot juurde saada 

ning probleeme lahendada ning kes selgitaks tegelikud abivajajad. 

2.3 Arutelu ja ettepanekud 

Erinevatele töös välja toodud uuringutele tuginedes ning Viru-Jaagupi aleviku 

korteriomanike seas läbi viidud intervjuudele toetudes,- võib peamiste korteriühistute 

loomist ja tegutsemist maapiirkondades takistavate otseste ja kaudsete teguritena välja 

tuua: 

1. Esimeses peatükis välja toodud probleem,- korterelamutesse on koondunud 

erinevate sissetulekute tasemetega omanikud,- leidis kinnitust ka töö tulemuste 

osas. Viru-Jaagupi aleviku korterelamute omanike sissetulekud on erinevad, eriti 

raskes seisus olid pensionärid, töötud ja madalapalgalised. 

2. Korterelamute seisukorra alapeatükis välja toodud uuringud, leidsid ka Viru-

Jaagupi aleviku korteriomanike seas kinnitust. Korterelamud on väga suurel määral 

amortiseerunud, selleks, et terve korterelamu korda teha, on vaja suuri 

investeeringuid. Maapiirkondades olevad korterelamud on väikesed 4 – 20 korterit 

(tabel 4), mis raskendab laenude võtmist ning toetuste saamist; 

3. Korteriomanike koostöö alapeatükis välja toodud teoreetilised aspektid olid ka 

Viru-Jaagupi aleviku korteriomanike seas analoogsed. Naabritega läbisaamine oli 

üldiselt heal tasemel, kuid siiski esines raskusi ühise eesmärgi saavutamiseks. 

Näiteks, kui Kaasiku 1 korterelamus vahetati välisuksed ära, siis esines omanikke, 

kes sellesse oma panust ei andnud (puudusid rahalised vahendid).  

4. Korterelamute halduskulude alapeatükis välja toodud halduskulud olid Viru-

Jaagupi aleviku korteriomanike seas suureks probleemiks madalapalgalistel, 

pensionäridel ja töötutel. Korterelamute halduskulud hoitakse miinimumi lähedal 

ning remondifondid on peaaegu olematud.
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5. Viru-Jaagupi aleviku kortermajades on palju tühje kortereid, kelle omanikud pole 

KÜ loomisest huvitatud, sest siis kaasneb korteriga lisakulu, mida hetkel pole. KÜ 

loomisega tekivad paratamatult võlad. Teoreetilises osas välja toodud lahendus,- 

loobuda korteritest või lasta sundvõõrandada kohaliku omavalitsuse poolt, mis 

võimaldaks kohalikud elanikud koondada elamusse, mis on paremas seisukorras 

ning lammutada tühjad, amortiseerunud hooned,- Viru-Jaagupi aleviku 

korteriomanikud nõus polnud. 

6. Juhi leidmisega KÜ-le ei esinenud raskusi, kuid teadvustatakse, et selle ametiga 

kaasneb palju asjaajamist, seal juures tasuta. Viru-Jaagupi aleviku neljast KÜ juhist 

ei saanud ükski oma kohuse täitmise eest tasu. 

7. Riigi poolne vähene abi, nii maapiirkondadesse jäävate korterelamute 

renoveerimisel, kui ka majanduslikes raskustes olevatele omanikele. Teoreetilises 

osas pagulaste teema käsitlust ei leidnud, kuid tulemuste osas leiti, et on 

ebaõiglane, kui maapiirkondade elanikkond riigilt korterelamute kordategemiseks 

lisatoetusi ei saa, kuid võõramaalastele luuakse kõik võimalused, et end siin 

mugavalt sisse seada. Pagulastele ollakse valmis kortereid välja üürima ainult 

tingimusel, kui riik toetaks ka terve korterelamu korda tegemist. 

8. Elanikkond on väheaktiivne, aktiivsust ilmutatakse vaid juhul, kui „keegi teine“ 

tegeleb organiseerimise ja korraldamisega. Teoreetilises osas välja tooduga, võib 

Viru-Jaagupi aleviku korteriomanikke liigitada passiivseteks osalejateks. 

9. Alapeatükis „Perspektiivid peale seadusemuudatust“ välja toodud punktide seas 

tekitas pandiõigus kõige suuremat vastuolu. Viru-Jaagupi aleviku korteriomanikud, 

kelle sissetulekud on  madalad ning on koondunud korteriühisusena tegutsevatesse 

korterelamutesse,- kardavad, et korter võetakse laenude katteks ära, kui nad ei 

suuda tasuda KÜ-le makstavaid makse. 

10. Rekonstrueerimistoetused ja laenud alapeatükis välja toodu oli seoses 

uuringutulemustega, nimelt polnud ükski Viru-Jaagupi aleviku korterelamu saanud 

ei renoveerimistoetust ega laenu, põhjendades seda sellega, et omaosalust ei saada 

kokku. 

Läbi viidud intervjuudest, Viru-Jaagupi alevikus, selgus, et korteriomanikud, kelle 

majanduslik olukord oli keskmisel tasemel või üle selle, olid pigem KÜ seaduse 

muutusega nõus, vastumeelsus sundtäitmise ees oli omanikel, kelle sissetulekud on
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väikesed, eriti problemaatiline oli see elektriküttega köetavate korterite omanike, töötute ja 

pensionäride seas. 

Uue seaduse puhul toodi positiivse muutusena intervjuudes välja, et elanikud, kes soovivad  

KÜ-d luua, pole enam vähemuses skeptikute suhtes. Negatiivsete muutuste all toodi välja 

probleemid, mis ei kao ka seaduse jõustumisel nagu näiteks töökohtade puudus, 

maksejõulisus ja tühjade korterite olemasolu elamus. Negatiivsena toodi välja ka riigi 

poolne vähene sekkumine.  

Elukeskkonna kvaliteet maapiirkondades sõltub suurel määral töökoha olemasolust, see on 

põhiline maapiirkondade elanikkonna rände põhjustaja ning tekitanud maapiirkondades 

tühjade korterite probleemi. Mahajäetud korterite omanikud pole huvitatud korteriühistute 

loomisest, sest sellega kaasnevad lisakulud. Töökohtade puudumise tõttu pole 

maapiirkonnad ka atraktiivsed uutele tulijatele, isegi linnalähedus ei suuda olukorda 

parandada, sest tihtipeale on probleem seotud transpordiga.  

KÜ-de vähesus piirkonnas on peamiselt tingitud sellest, et korteriomanikud ei näe 

võimalust korterelamu seisukorra paranemist KÜ-de loomisel ning kuna väiksemate 

kulutuste korral on võimalik saada kokkuleppeid teiste elanikega, siis toob KÜ loomine 

juurde ainult lisakulutusi. KÜ-de passiivsuse peamiseks põhjuseks on elanike erinev 

majanduslik tase, mis ei võimalda luua elamute haldamiseks remondifonde ega võtta laenu.  

Intervjueerimise käigus kogutud Viru-Jaagupi aleviku korterite omanike ettepanekud: 

- Luua Vinni valda KÜ-de tegevusi reguleeriv, koordineeriv, informeeriv ametnik; 

- Selgitada välja makseraskustes korteriomanikud ja toetada neid; 

- selgitada välja tühjade korterite omanikud ning mõjutada neid, kas korterit müüma 

või korterist loobuma, valla kasuks; 

- Riik võiks maapiirkondade tühjad korterid ära osta, kui omanikud ei soovi 

maapiirkonda tagasi pöörduda või osa võtta KÜ tegevustest; 

- Riik võik luua fondi, kuhu laekuksid kõikidest Eesti korterelamutest iga kuu 

summa, - korterelamu suurust arvestades,- mille abil toetatakse kõiki Eesti 

korterelamuid; 

- Riik võiks kõikidele korteriomanikele peale panna „korterimaksu“.  

- Riik võiks renoveerimistoetuste ja laenude andmisel arvestada nii 

maapiirkondadega, kui ka korterelamute suurustega, vastavalt sellele võiks oma
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- osalus väiksem olla. 

Alljärgnevalt tuuakse välja autori poolsed soovituslikud ettepanekud, mis aitaksid 

maapiirkondadesse jäävate korterelamute olukorda leevendada:  

 Enne uue KÜ seaduse jõustumist, tuleks teha kindlaks seaduse mõju laiemalt ehk siis 

uurida järgi, kui paljusid see seadus negatiivselt mõjutaks, kaardistama peaks kõik 

maapiirkonna problemaatilised korterelamud ning korteriomanikud, kellel võivad 

tekkida makseraskused;  

 Maakonna keskusete lähedale jäävate ning heal tasemel ühistranspordiga asulates 

valla abiga (sh riiklikud toetused), korrastada ning välja üürida tühjaks jäänud 

korterid. See loob võimaluse eluasemete kättesaadavuseks noortele ja teistele 

sihtgruppidele, mis aitaks parandada ka piirkondlikku arengut ja tõstaks üldist 

aktiivsust.  

 Seaduse muudatus peab kaitsma vähemkindlustatud korteriomanikke, kellele jõustuv 

muudatus toob kaasa lisakulu KÜ maksude näol. Enne jõustumist tuleks üle vaadata 

kehtiv toetuste süsteem;   

 Olemasolevate eluruumide kvaliteedi tõstmiseks tuleks riiklikul ja kohalikul tasemel 

luua programme, mis oleksid suunatud väikese finantsvõimekusega elanikele;   

 Euroopa Liidu poolt pakutavate meetmete kaasabil peaks riik suurendama 

maakondlikke arendusstruktuuride loomist, ning suunama vahendeid maaelu 

arendamiseks ja infrastruktuuride parandamiseks maapiirkondades;  

 Euroopa eluasemepoliitika ühtlustamine; 

 Luua Euroopa Liidu liikmesriikide elamufondide ühtne andmebaas, mis võimaldaks 

paremini määratleda subsiidiumide suunamist; 

 Suurendama väikeettevõtluse toetamist erinevate meetmetega, nt kehtestama 

maapiirkondades tegutsevatele ettevõtetele madalamad tööjõumaksud;  

 Maapiirkondade arengupotentsiaal tuleb kohandada vastavalt iga piirkonna 

vajadusele ja eripärale, lisaks eluasemepoliitika rakendamisele peavad toetama ka 

töö-, hoolekande- ja regionaalpoliitika meetmed;  

 Enne KÜ seaduse muudatust tuleks läbi viia üleriigiline teavituskampaania;  

 Vähendada tuleks ka asjaajamise bürokraatiat.  
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KOKKUVÕTE 

Magistritöö teema valik tulenes vajadusest selgitada välja uue KÜ seaduse kasulikkus ja 

vajadus maapiirkondades, huvis korteriühistute edaspidise arengu suhtes, uue 

korteriühistute seaduse rakendamisel 2018. aastal. Eesmärgini jõudmiseks keskendus autor 

uuringut läbi viies, Vinni valla näitele, kus huvigrupiks olid Viru-Jaagupi aleviku 

kortermajade erastamise käigus formeerunud korteriomanike ring, et selgitada välja antud 

maapiirkonnas loodud ja loodavate KÜ-de takistused ja passiivsus ning hoiakud antud 

seadusesse.  

SA andmetele tuginedes selgus, et uus korteriühistuseadus mõjutab Eestis ca 13 000-t 

korterelamut, kellele rakendatakse sundkorras korteriühistu, sealjuures 7091 korterelamut 

neist jäävad erinevatesse Eesti maa-asulatesse. Korteriomanikke on maa-asulates ca 15% 

kõikidest Eesti korteriomanikest ehk siis kokku 59004 korteriomanikku. Maa-asulate 

korterelamute hulgast on 3331 korterelamut asutanud KÜ, seega 3760 tegutsevad ühisuse 

vormis, siit võib järeldada, et antud seadus mõjutab konkreetselt 53% maa-asulatesse 

jäävaid ühisuse vormis tegutsevaid korterelamute omanikke.  

Maapiirkondade ühistute loomist ja tegutsemist takistavate teguritena võib autor töö põhjal 

välja tuua:  

1. Sissetulekud maapiirkondades väiksemad, kui linnalistes piirkondades.  

2. Kulude osakaal sissetulekutest on suur.  

3. Korterelamutesse on koondunud erinevate sissetulekutega omanikud. 

4. Korterelamute projekteeritud eluiga on läbi saanud või hakkab läbi saama, tuues kaasa 

kriitilise vajaduse neid renoveerida. 

5. Ühisuse vormis tegutsevatele korterelamutele lisanduvad uue KÜ seaduse rakendumisel 

halduskulud, maapiirkondades tegutsevad KÜ-d on oma halduskulud viinud 

miinimumini (KÜ juht teeb tasuta oma tööd) ning remondifond on olematu. 

6. Esineb palju korterelamuid, kus on tühjad korterid. 

7. Renoveerimistoetusi ja laene pole võimalik võtta – omaosalust pole võimalik kokku 

saada. Põhiliselt on KredEx toetusi- ja laene saanud Harjumaa ja Tartumaa.  

8. Korterelamute ja korterite omanike koostöö toimib ainult juhul, kui keegi näitab üles 

aktiivsust. 

9. Viru-Jaagupi korterelamute omanike üleüldine suhtumine ja hoiak oli, et KÜ-de
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kohustuslikkus muutmine, ei paranda korterelamute seisukorda, sest nii KÜ-dega, kui 

ka ühisuse vormis tegutsevad korterelamud on kehvas seisus. Uus seadus on vajalik 

eelkõige juba toimivatele KÜ-dele ning seda pigem linnalistes asulates, kus 

korterelamud on suured ja võimalused renoveerimistoetuse ja laenude saamiseks 

reaalsemad. 

Uurimusküsimuste hulka kuulus küsimus: „Kas antud seadus on vajalik ja kasulik Eesti 

maapiirkondadele?“. Siinkohal tugines autor erinevatele töös välja toodud uuringutele ning 

intervjuu tulemustele, mille põhjal võib öelda, et antud seadus on vajalik ja kasulik 

maakonnakeskustele ja lähedusse jäävatele piirkondadele, kus korteriühistu sektor on hästi 

arenenud. Samas maapiirkondades olevate korterelamute probleeme antud 

seadusemuudatus ei leevenda, pigem tekitab kitsaskohti juurde, kasumlikkus ilmneks siis, 

kui riiklikul tasemel suudetakse maapiirkondade korterelamute renoveerimisele kaasa 

aidata. 

Läbivaks murekohaks on seisukoht, et maapiirkondade elu ei arene, mis omakorda tekitab 

passiivsust selle olukorra parandamiseks, kuna arvatakse, et peagi seisab ees kolimine.   

Töö koostaja ettepanek valitsusele oleks kriitiliselt läbi mõelda seaduse kasulikkus ja 

vajalikkus maapiirkondades, et antud seadusega ei kaasneks lõpptulemusena veelgi suurem 

vaesus ning elanike väljaränne maapiirkondadest. Võimalusel viia seadusesse sisse teatud 

erisused maa- ja linnapiirkondade vahel.   

Töös püstitatud eesmärkide täitmiseks töötati läbi kehtiv teemakohane seadusandlus ja 

uuritava probleemiga seostuv erialane kirjandus ning perioodika.   

Töö koostaja arvates on magistritöö uurimisülesanded täidetud ja eesmärk saavutatud. 
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SUMMARY 

NECESSITY AND ADVANTAGE OF CO-OPERATIVE APARTMENTS IN ESTONIA 

COUNTRYSIDE BASED ON THE CASE OF VINNI PARISH – Tartu: EMÜ, 2016. 

72pages, 7diagrams, 16 tables and 3 appendixes, format A4. Author: Angelika Rusika 

The choice of the theme for the Master’s thesis arose from the need to find out the 

usefulness and necessity of the new AA Act, taking interest in the further development of 

apartment associations on implementing the new Apartment Associations Act in 2018. For 

this purpose, the author concentrated in conducting the study on the example of Vinni rural 

community, where the interest group was the circle of apartment owners formed during the 

privatisation of apartment buildings in the small town of Viru-Jaagupi, to find out obstacles 

and passiveness of the AA’s created and still being created in this rural area, and the 

owners’ attitudes towards this law.  

Based on the data of the Statistical Office it became apparent that the new Apartment 

Associations Act will affect in Estonia ca 13,000 apartment buildings that will have an 

apartment association applied to under compulsion; moreover, 7,091 of such apartment 

buildings are situated in various Estonian rural settlements. Apartment owners in rural 

settlements make up 15% of all Estonian apartment owners or 59,004 apartment owners in 

total. Of the apartment buildings in rural settlements, 3,331 apartment buildings have 

founded an AA, therefore 3,760 are operating as a community, KredEx renovation aid and 

loans have been taken in minimal amounts, it can be concluded that this law will 

specifically affect the 53% of rural settlement apartment building owners operating as 

communities.  

Based on the author’s work, the following factors can be pointed out as obstructing the 

creation and functioning of associations:  

1. Incomes – which in rural areas are lower than in rural areas. 

2. High percentage of costs in the incomes. 

3. Owners with different incomes. 

4. The projected lifetime of apartment buildings is about to end, bringing with it the critical 

need to renovate them. 

5. Many empty apartments.
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6. Apartment buildings operating as communities will have administrative costs added to 

the, on implementing the new AA Act, functioning AA’s have minimised their 

administrative costs (manager of the AA works for free) and repair funds are non-

existent. 

7. Renovation aid and loans cannot be taken – the self-financing part cannot be gathered. 

Aid and loans have mostly been granted to Harju and Tartu counties.  

8. Cooperation of apartment buildings and apartment owners will work only if someone 

demonstrates activity. 

9. The general attitude and mindset of the Viru-Jaagupi owners of apartment buildings was 

that making AA’s compulsory will not improve the condition of apartment buildings as 

both apartment buildings with AA’s and those operating as communities are in a bad 

condition. The new law is necessary mainly for already functioning AA’s and this 

mainly in urban settlements where the apartment buildings are big and opportunities to 

receive renovation aid and loans are more realistic. 

The study questions included the question: “Is this law necessary and useful for Estonian 

rural areas?”. Here the author used various studies brought forth in the thesis and the 

interview results, which pointed out that this law is necessary and useful in county centres 

and surrounding areas, where the apartment association sector is well developed. At the 

same time, this amendment does not alleviate the problems of apartment buildings in rural 

areas, rather it creates additional bottlenecks, profitability would emerge if the renovation 

of apartment buildings could get assistance at the national level. 

The author of the thesis would propose to the government to critically think through the 

usefulness and necessity of the law in rural areas, so that this law would not in the end 

bring with it an even greater poverty and local populations leaving the rural areas. If 

possible, to include in the law certain exceptions considering rural and urban areas.   

To fulfil the goals set in the thesis, the relevant legislation and specialty literature and 

periodicals related to the study problem were studied.   

The author of the thesis considers the study tasks of the Master’s thesis fulfilled and its 

goal achieved.  
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Lisa 1.Suunav küsimustik intervjuu läbiviimiseks  

„KORTERIÜHISTUTE  LOOMISE  VAJALIKKUS  JA  KASULIKKUS  EESTI  

MAAPIIRKONDADES VINNI VALLA NÄITEL“  

 Tutvumine, töö tutvustamine   

 Õigused   

 Luba lindistamiseks  

Tänav………………………………………maja nr ………………………………………  

Nimi………………………………….tel:…………………….mail.ee:……………………   

 pere sissetulek (töötu, pensionär, töötav jne), rahulolu ja hakkama saamine  

 laste arv peres, haridustase  

 läbisaamine naabritega; vastutulelikkus; probleemide lahendamine  

 tulevikuplaanid- seoses korterelamuga ja isiklikud plaanis, millisel juhul peab 

kolima, kuidas on suhtumine antud piirkonda?  

 korterelamu seisukord – haldusprobleemid, haldamisega tegelev isik elamus; 

remontööd, mis juba tehtud on ja millised on plaanis?  

 seadused –uue seaduse muudatusega kursis olemine, muutused KÜ-ga elamutes ja 

mitte KÜ-ga elamutes, kuidas suhtute ettepanekusse, koondada kõik Viru-Jaagupi 

korterelamud ühe KÜ alla (põhjendus vajalik); KÜ juhi pädevused, kas oleks 

vajalik koolitus läbida? positiivsed/negatiivsed muutused pärast seaduse 

jõustumist?  

 aktiivsus – osalemine kohalikel, riiklikel heategevus üritustel, kas on korraldanud 

mõne ise, kas nõus osalema, kui keegi kutsuks? suhted vallaga, millised (abi 

saamine); koostöö naabritega; ühistu juhiks hakkamine 

 informatsiooni kättesaadavus – millistest allikatest ja kas piisavalt?  

 Allikas: (Autori koostatud
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Lisa 2. Intervjuuplaanile lisatud märkused autori poolt 
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Lisa 3.Andmeid Eestis tegutsevate korteriühistute kohta  

Maakond Nimetus Linn/vald KÜ arv Maakond Nimetus Linn/vald KÜ arv Maakond Nimetus Linn/vald KÜ arv Maakond Nimetus Linn/vald KÜ arv

10252 Ida-Virumaa Aseri vald 19 Järvamaa Albu vald 11 Läänemaa Haapsalu linn 83

Harjumaa Anija vald 34 Ida-Virumaa Avinurme vald 9 Järvamaa Ambla vald 27 Läänemaa Hanila vald 10

Harjumaa Harku vald 65 Ida-Virumaa Iisaku vald 10 Järvamaa Imavere vald 8 Läänemaa Kullamaa vald 8

Harjumaa Jõelähtme vald 29 Ida-Virumaa Jõhvi linn 142 Järvamaa Järva-Jaani vald 10 Läänemaa Lääne-Nigula vald 9

Harjumaa Keila linn 106 Ida-Virumaa Jõhvi vald 22 Järvamaa Kareda vald 1 Läänemaa Lihula linn 25

Harjumaa Keila vald 41 Ida-Virumaa Kiviõli linn 18 Järvamaa Koeru vald 5 Läänemaa Lihula vald 10

Harjumaa Kernu vald 14 Ida-Virumaa Kohtla vald 13 Järvamaa Koigi vald 15 Läänemaa Noarootsi vald 3

Harjumaa Kiili vald 19 Ida-Virumaa Kohtla-Järve linn 354 Järvamaa Paide linn 58 Läänemaa Nõva vald 3

Harjumaa Kose vald 72 Ida-Virumaa Kohtla-Järve vald 15 Järvamaa Paide vald 15 Läänemaa Oru vald 5

Harjumaa Kõue vald 9 Ida-Virumaa Kohtla-Nõmme vald 5 Järvamaa Roosna-Alliku vald 18 Läänemaa Ridala vald 29

Harjumaa Kuusalu vald 57 Ida-Virumaa Lüganuse vald 8 Järvamaa Türi linn 46 Läänemaa Risti vald 6

Harjumaa Loksa linn 15 Ida-Virumaa Mäetaguse vald 10 Järvamaa Türi vald 34

Harjumaa Loksa vald 4 Ida-Virumaa Maidla vald 1 Järvamaa Väätsa vald 7 Läänemaa Taebla vald 8

Harjumaa Maardu linn 68 Ida-Virumaa Narva linn 397 Jõgevamaa Jõgeva linn 28 Lääne-Virumaa Haljala vald 21

Harjumaa Nissi vald 30 Ida-Virumaa Narva-Jõesuu linn 43 Jõgevamaa Jõgeva vald 49 Lääne-Virumaa Kadrina vald 20

Harjumaa Padise vald 2 Ida-Virumaa Püssi linn 11 Jõgevamaa Mustvee linn 8 Lääne-Virumaa Kunda linn 55

Harjumaa Paldiski linn 43 Ida-Virumaa Sillamäe linn 55 Jõgevamaa Pajusi vald 4 Lääne-Virumaa Rägavere vald 5

Harjumaa Raasiku vald 29 Ida-Virumaa Sonda vald 8 Jõgevamaa Pala vald 2 Lääne-Virumaa Rakke vald 2

Harjumaa Rae vald 105 Ida-Virumaa Toila vald 23 Jõgevamaa Palamuse vald 15 Lääne-Virumaa Rakvere linn 170

Harjumaa Saku vald 30 Ida-Virumaa Tudulinna vald 1 Jõgevamaa Põltsamaa linn 17 Lääne-Virumaa Rakvere vald 20

Harjumaa Saue linn 29 Ida-Virumaa Vaivara vald 16 Jõgevamaa Põltsamaa vald 19 Lääne-Virumaa Sõmeru vald 47

Harjumaa Saue vald 81 Jõgevamaa Puurmani vald 1 Lääne-Virumaa Tamsalu linn 3

Harjumaa Tallinn linn 3716 Jõgevamaa Saare vald 1 Lääne-Virumaa Tamsalu vald 3

Harjumaa Vasalemma vald 24 Jõgevamaa Tabivere vald 10 Lääne-Virumaa Tapa linn 70

Harjumaa Viimsi vald 64 Jõgevamaa Torma vald 10 Lääne-Virumaa Tapa vald 30

Hiiumaa Emmaste vald 4 Lääne-Virumaa Väike-Maarja vald 14

Hiiumaa Hiiu vald 6 Lääne-Virumaa Vihula vald 3

Hiiumaa Käina vald 13 Lääne-Virumaa Vinni vald 42

Hiiumaa Kärdla linn 46 Lääne-Virumaa Võsu vald 1

Hiiumaa Kõrgessaare vald 6

Hiiumaa Pühalepa vald 9

Terve Eesti

Allikas: (Registrite- ja Infosüsteemide Keskus) 
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Lisa 3. Järg  

Pärnumaa Are vald 11 Põlvamaa Ahja vald 7 Saaremaa Kaarma vald 12 Tartumaa Alatskivi vald 10

Pärnumaa Audru linn 2 Põlvamaa Kanepi vald 2 Saaremaa Kärla vald 7 Tartumaa Elva linn 40

Pärnumaa Audru vald 35 Põlvamaa Kõlleste vald 6 Saaremaa Kihelkonna vald 9 Tartumaa Haaslava vald 10

Pärnumaa Häädemeeste vald 13 Põlvamaa Laheda vald 7 Saaremaa Kuressaare linn 121 Tartumaa Kallaste linn 18

Pärnumaa Halinga vald 35 Põlvamaa Mikitamäe vald 2 Saaremaa Kuressaare vald 2 Tartumaa Kambja vald 3

Pärnumaa Kihnu vald 1 Põlvamaa Mooste vald 12 Saaremaa Laimjala vald 2 Tartumaa Konguta vald 11

Pärnumaa Koonga vald 2 Põlvamaa Orava vald 4 Saaremaa Leisi vald 1 Tartumaa Laeva vald 8

Pärnumaa Lavassaare vald 2 Põlvamaa Põlva linn 49 Saaremaa Lümanda vald 4 Tartumaa Luunja vald 21

Pärnumaa Paikuse vald 27 Põlvamaa Põlva vald 24 Saaremaa Muhu vald 2 Tartumaa Mäksa vald 18

Pärnumaa Pärnu linn 358 Põlvamaa Räpina linn 6 Saaremaa Mustjala vald 1 Tartumaa Nõo vald 20

Pärnumaa Saarde vald 30 Põlvamaa Räpina vald 4 Saaremaa Orissaare vald 5 Tartumaa Puhja vald 8

Pärnumaa Sauga vald 26 Põlvamaa Valgjärve vald 7 Saaremaa Pihtla vald 4 Tartumaa Rannu vald 9

Pärnumaa Sindi linn 7 Põlvamaa Värska vald 10 Saaremaa Pöide vald 1 Tartumaa Rõngu vald 17

Pärnumaa Surju vald 7 Põlvamaa Vastse-Kuuste vald 2 Saaremaa Salme vald 8 Tartumaa Tähtvere vald 31

Pärnumaa Tahkuranna vald 8 Põlvamaa Veriora vald 6 Saaremaa Torgu vald 2 Tartumaa Tartu linn 949

Pärnumaa Tootsi vald 14 Saaremaa Valjala vald 2 Tartumaa Tartu vald 54

Pärnumaa Tori vald 17 Raplamaa Järvakandi vald 18 Tartumaa Ülenurme vald 24

Pärnumaa Tõstamaa vald 7 Raplamaa Juuru vald 8 Tartumaa Vara vald 13

Pärnumaa Vändra vald 40 Raplamaa Kaiu vald 17 Tartumaa Võnnu vald 2

Pärnumaa Vändra  alevi vald 2 Raplamaa Käru vald 8

Pärnumaa Vändra alevi vald 17 Raplamaa Kehtna vald 29

Pärnumaa Varbla vald 2 Raplamaa Kohila vald 29

Raplamaa Märjamaa vald 41

Raplamaa Raikküla vald 12

Raplamaa Rapla linn 60

Raplamaa Rapla vald 35

Raplamaa Vigala vald 6

Allikas: (Registrite- ja Infosüsteemide Keskus) 
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Lisa 3. järg  

Valgamaa Helme vald 14 Viljandimaa Abja vald 5 Võrumaa Antsla vald 8

Valgamaa Hummuli vald 6 Viljandimaa Halliste vald 3 Võrumaa Haanja vald 4

Valgamaa Karula vald 7 Viljandimaa Karksi vald 8 Võrumaa Lasva vald 5

Valgamaa Otepää linn 13 Viljandimaa Kolga-Jaani vald 1 Võrumaa Meremäe vald 5

Valgamaa Otepää vald 12 Viljandimaa Kõo vald 1 Võrumaa Misso vald 5

Valgamaa Palupera vald 5 Viljandimaa Kõpu vald 2 Võrumaa Mõniste vald 5

Valgamaa Pühajärve vald 3 Viljandimaa Mõisaküla linn 1 Võrumaa Rõuge vald 7

Valgamaa Puka vald 11 Viljandimaa Paistu vald 8 Võrumaa Sõmerpalu vald 10

Valgamaa Sangaste vald 17 Viljandimaa Pärsti vald 9 Võrumaa Urvaste vald 13

Valgamaa Taheva vald 3 Viljandimaa Suure-Jaani vald 15 Võrumaa Varstu vald 5

Valgamaa Tõlliste vald 4 Viljandimaa Tarvastu vald 8 Võrumaa Võru linn 79

Valgamaa Tõrva linn 29 Viljandimaa Viiratsi vald 19 Võrumaa Võru vald 37

Valgamaa Valga linn 107 Viljandimaa Viljandi linn 145

Viljandimaa Viljandi vald 15

Viljandimaa Võhma linn 1

Allikas: (Registrite- ja Infosüsteemide Keskus)
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