Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määruse „Korterelamute rekonstrueerimise
toetuse andmise tingimused ja kord“ eelnõu seletuskiri
1. Sissejuhatus
Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel.
Määrusega kehtestatakse korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord
eesmärgiga soodustada korterelamute energiatõhusaks rekonstrueerimist ja seeläbi
olemasoleva elamufondi kaasajastamist. Ühtlasi viiakse ellu Ühtekuuluvuspoliitika fondide
rakenduskava 2014–2020 (edaspidi rakenduskava) prioriteetse suuna „Energiatõhusus“
meetme „Energiatõhususe saavutamine elamumajanduses“ tegevuse „Korterelamute
rekonstrueerimise toetamine“ eesmärke. Neid eesmärke rahastatakse Ühtekuuluvuspoliitika
fondide vahenditest kokku 119,5 miljoni euro ulatuses.
Määrus on koostatud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määrusena, kelle
vastutusvaldkondade hulka kuulub vastavalt peaministri 24. novembri 2016. a korraldusele nr
130 „Ministrite pädevus ministeeriumi juhtimisel ja ministrite vastutusvaldkonnad“
elamuvaldkond.
Korterelamute rekonstrueerimise toetamist reguleerib majandus- ja taristuministri 20. märtsi
2015. a määrusega nr 23 „Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused“
(https://www.riigiteataja.ee/akt/113042017004).
Eelnõu koostamise vajadus on põhiosas tingitud muudatustest toetuse rahastamises ja SA
KredEx kui rakendusüksuse juhtimis- ja kontrollisüsteemi auditi käigus tehtud olulistest
tähelepanekutest. Auditi tulemusena tuleb Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil kui
rakendusasutusel täiendavate rahaliste vahendite saamisel viia sisse olulised muutused toetuse
andmise tingimustesse minimeerimaks ühtlasi võimalikke finantskorrektsiooni otsuseid.
Peamine muudatus puudutab ehitustööde hankimist – riigihangete seaduse § 3 põhimõtete
arvestamist ning elektroonilise hankekeskkonna kasutamise kohustust. Asjakohased
soovituslikud juhendmaterjalid, nt hanketingimused, valmistab ette rakendusüksus, samuti
soodsaima pakkumuse hindamise kriteeriumid tagamaks, et kõik pakkujad teavad, kuidas
toimub eduka pakkumuse valik.
Muudatused puudutavad ka toetuse rahastamist – muutuvad toetuse osakaalud ning sisse
viiakse taotluste rahastamise eelarve põhine toetuse taotlemine ja rahastamine. Arvestades
ehitusturu ja selles osalejate võimekust on põhjendatud sellise mastaapsusega projektide
lahustamine aastate lõikesse. Senisele praktikale tuginedes on võimalik väita, et ühtlasi
paraneb projektide menetluse kiirus ja kvaliteet. Lisaks on tehtud normitehnilisi parandusi.
Eelnõu ettevalmistamisel on lähtutud kehtivast määrusest ning võimalusel säilitatud senine
sõnastus. Samas, tulenevalt muudatuste olulisusest ja ulatusest, on otstarbekas koostada
eelnõu tervikteksti kujul. Määrust rakendatakse alates 2019. aastast esitatavatele taotlustele.
Viidatud määrus nr 23 tunnistatakse kehtetuks, kuid seda kohaldatakse enne taotluste
vastuvõtmise peatamist septembris 2017.a esitatud taotluste menetlemisele.
Korterelamute rekonstrueerimisel toetab riik rekonstrueerimisega seonduvaid kulusid
30%/40%/50%, 30%/40% ja 50% ulatuses. Toetuse eesmärgiks on rekonstrueerimiskulude
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osalise riikliku toetamise abil aidata korteriühistuid rekonstrueerida enne 1993. aastat
kasutusse võetud elamuid, mille rekonstrueerimine on põhjendatud ja otstarbekas, tagades
seeläbi olemasoleva elamufondi kestmise.
Eelnõu ja seletuskirja koostasid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehitus- ja
elamuosakonna peaspetsialist Kaie Kunst (tel: 625 6366, e-post: kaie.kunst@mkm.ee), ehitusja elamuosakonna elamumajanduse valdkonna juht Regina Michaelis (tel: 625 6483, e-post:
regina.michaelis@mkm.ee), SA KredEx eluaseme ja energiatõhususe divisjoni juht Triin
Reinsalu (tel: 667 4130, e-post: triin.reinsalu@kredex.ee), eluaseme ja energiatõhususe
divisjoni hoonete energiatõhususe projektijuht Kalle Kuusk, eluaseme ja energiatõhususe
divisjoni toetuste haldur Lauri Suu. Õiguslikke ettepanekuid tegi eelnõule Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi õigusosakonna õigusnõunik Hendrick Rang (tel: 625 6351,
e-post: hendrick.rang@mkm.ee).
2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Määruse eelnõu koosneb 7 peatükist ja 37 paragrahvist.
Paragrahv 1 kehtestab määruse kohaldamisala.
Lõike 3 kohaselt on toetus suunatud enne 1993. aastat ehitatud ja kasutusse võetud
korterelamutele, milles on moodustatud korteriühistu või mis on tervikuna kohaliku
omavalitsuse üksuse (edaspidi KOV) omandis. Toetuse andmise üldine eesmärk on panustada
energiakasutuse vähendamisse. Korterelamud on toetuse sihtrühm, kuna korterelamute
energiatarve on oluliselt suurem kui näiteks väikeelamutel ning läbi selle on eesmärkide
saavutamine kõige tõenäolisem.
2013. aasta lõpuks oli esimese korterelamute rekonstrueerimise meetme raames toetuse abiga
rekonstrueeritud 477 korterelamut suletud netopinnaga üle 1,17 miljoni m². Kõigi nimetatud
majade keskmine arvutuslik energiasääst on ligi 43%. Hinnanguliselt tähendab sellise hulga
elamute ja säästu puhul see ligi 60 GWh aastas kokkuhoitud kütteks minevat energiat ehk ca
12 500 tCO2 jääb õhku paiskamata. Käimasoleva korterelamute rekonstrueerimise meetme
raames peatati taotluste vastuvõtt septembris 2017. a kuna meetmeks ettenähtud 102 miljonit
eurot sai taotlustega kaetud. Kokku esitati 461 taotlust, millest rahuldatakse ligikaudu 400.
2015. aastast, mil meede avanes, on väljamakseid tehtud ligi 63% meetmeks ettenähtud
vahenditest kogusummas üle 64 miljoni euro. Rekonstrueerimise on 2018. aasta novembri
seisuga lõpetanud 245 elamut.
Lõike 4 kohaselt ei anta toetust korterelamule, mille on juba eraldatud sihtasutuse KredEx
väljastatavat korterelamute terviklikule rekonstrueerimisele suunatud toetust. Piirang on
toetuse objekti põhine, st kohaliku omavalitsuse üksusest taotlejal on õigus toetust taotleda
teise, määruse nõuetele vastava, korterelamu rekonstrueerimiseks.
Paragrahviga 2 kehtestatakse toetuse andmise eesmärgid ja väljundnäitajad.
Lõike 1 kohaselt soovitakse korteriomanikke suunata rekonstrueerima korterelamuid
tänapäevastele energiatõhususe ja sisekliima nõuetele vastavaks ning seeläbi vähendada
energiakulusid ja –sõltuvust. Riigi toetus panustab korteriomanike võimekusse investeerida
tegevustesse, mis soodustavad hoonete kestlikkust ja kvaliteetse elukeskkonna
väljaarendamist.
2

Samuti toetatakse tegevusi, mis on suunatud taastuvenergia kasutuselevõtuks korterelamutes,
kuna ka see vähendab primaarenergia tarbimist ja kasvuhoonegaaside heitkoguseid.
Olemasolevate korterelamute energiatarbimisest moodustab peamise osa ruumide kütteks
kuluv energia. Korterelamu tervikliku rekonstrueerimisega väheneb kütteenergia vajadus ca
50%, seega väheneb pärast hoonete rekonstrueerimist ka soojusenergia tootmine, mis
panustab energiasõltuvuse ja kasvuhoonegaaside heitkoguse vähendamise eesmärki.
Lõikes 2 on nimetatud väljundnäitajad, millesse määrus panustab. Väljundnäitajad on
kooskõlas partnerlusleppega ning on valitud selliselt, et need väljendaksid kõige paremini
soovitud suurenenud rekonstrueerimistegevuse aktiivsust ning kodumajapidamistes
saavutatud tegelikku energiasäästu.
Väljundnäitajate sihttasemete seadmisel on tuginetud toetusmeetmete kogemustele.
Keskmiste rekonstrueerimisprojektide ühikumaksumuse põhjalt on meetme rahalisest mahust
(koguinvesteeringu maht umbes 340 miljonit eurot) tulenevalt leitud võimalik uuendatava
elamufondi maht – 1,2 miljonit m2. Võttes arvesse keskmist elamu suurust, on leitud eeldatav
kodumajapidamiste (korterite) arv, mille energiakasutus läbi toetusmeetme paraneb (17 000).
Kuigi maksimaalne toetuse määr ühe projekti kohta on suhteliselt kõrge – 1 000 000 eurot,
siis on antud taseme puhul tegemist üksikute võimalike juhtudega, Eesti kontekstis väga
suurte elamutega ning suuremahuliste töödega, mille rahaline maht ulatub 3 miljoni euroni.
Esimese toetusmeetme raames oli keskmine toetussumma ühe elamu kohta pisut üle 57 000
euro ning hetkel peatatud meetme raames 280 000 eurot. Keskmise toetussumma kasvu ette
näha ei ole kuna tehniliste nõuete osas olulisi muudatusi käesoleva eelnõuga ei kehtestata.
Paragrahviga 3 kehtestatakse rakendusüksus ja -asutus – vastavalt sihtasutus KredEx
(edaspidi KredEx) ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. KredExil on taotluste
menetlemise, väljamaksete ja järelevalve teostamise elluviimise kogemus ja kompetentsus.
Paragrahvis 4 on defineeritud olulisemad määruse rakendamist hõlbustavad asjakohased
terminid. Muuhulgas on defineeritud „projekti“ mõiste, mille all peetakse silmas perioodi
2014–2020 struktuuritoetuse seaduse (edaspidi STS2014_2020) § 2 punktis 4 sätestatud
projekti, mis peab taotluses sisalduma ja mis hõlmab määruse alusel toetatavaid tegevusi.
Paragrahviga 5 kehtestatakse vaiete menetlemise kord. Rakendusüksuse toimingu või otsuse
peale võib vastavalt STS2014_2020 §-le 51 esitada vaide rakendusasutusele ning vaie
vaadatakse läbi haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.
Paragrahviga 6 kehtestatakse puhastulu arvestamise kord.
Paragrahviga 7 kehtestatakse võimaliku riigiabiga arvestamise kord. Toetuse lugemisel abiks
või mitte-abiks lähtub abi andja riigiabi tingimustest, mis peavad olema üheaegselt täidetud,
et toetust saaks lugeda riigiabiks. Toetuse kontekstis tuleks tuvastada, kas toetuse taotleja
tegeleb majandustegevusega või moonutab või võib võimaliku abi saamine moonutada
konkurentsi ja mõjutada kaubandust liikmesriikide vahel.
Korterelamute rekonstrueerimise meetme raames korteriühistutele antav toetus ei täida kõiki
riigiabi kriteeriume ning ka seetõttu ei saa väita, et tegemist on riigiabiga. Kõnealune
abimeede ei moonuta ega oma ka potentsiaali moonutada konkurentsi ja kaubandust Euroopa
Liidu riikide vahel. Avaliku sektori toetus on ELi toimimise lepingu artikli 107 lõike 1 alusel
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riigiabi üksnes siis, kui see „kahjustab või ähvardab kahjustada konkurentsi, soodustades
teatud ettevõtjaid või teatud kaupade tootmist“, ja ainult niivõrd, kuivõrd see „kahjustab
liikmesriikide vahelist kaubandust“.
KOV-i puhul on tegemist riigiabiga kuna sotsiaalmaja haldamine KOV-i poolt loetakse
majandustegevuseks, mistõttu tuleb neile abi andmisel järgida riigiabireegleid.
Määruse alusel on võimalik anda riigiabi komisjoni 20. detsembri 2011.a otsuse alusel, st
üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele võib anda abi kuni 15
miljonit eurot aastas.
Abi andmisel komisjoni 20. detsembri 2011.a otsuse alusel on oluline, et taotleja esitab koos
taotlusega õigusakti, millest tuleneb üldist majandushuvi pakkuva teenuse osutamise
kohustus. Vald või linn saab toetust taotleda ainult siis, kui tervikuna tema omandis olevas
korterelamus on kõik korteriomandid KOV-i sotsiaal- või munitsipaaleluruumid.
Määruse alusel on võimalik anda vähese tähtsusega abi komisjoni määruse nr 1407/2013 või
komisjoni määruse nr 360/2012 alusel. Komisjoni määruses on kehtestatud abi ülemmäär
(vastavalt 200 000 või 500 000 eurot), millest väiksemate summade puhul ei mõjuta abi
liikmesriikide vahelist kaubandust ega moonuta või ähvarda moonutada konkurentsi. Seetõttu
ei kohaldata vähese tähtsusega abi suhtes Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 107 lõiget 1
ega kehti nimetatud lepingu artikli 108 lõikes 3 sätestatud teatamiskohustus, st ei ole vaja
esitada komisjonile riigiabi teatist ega grupierandi teatist. Enne vähese tähtsusega abi andmist
peab abi andja kontrollima, kas kavandatav abi ning abi, mille ettevõtja on saanud jooksva
eelarveaasta ning kahe eelneva eelarveaasta jooksul, ei ületa vastavat vähese tähtsusega abi
ülemmäära.
Abi andja peab abi saajat kirjalikult teavitama, näiteks taotluse rahuldamise otsuses, abi
summast ja abi liigist.
Vähese tähtsusega abi ei ole meetme raames seni antud. Samas on kerkinud küsimus vähese
tähtsusega abi võimalikkusest juhul, kui juriidilisele isikule kuulub korter rekonstrueeritavas
hoones. Kinnituse saamiseks meetme senise praktika kohasuse osas on Rahandusministeerium
koostamas vastavat riigiabi teatist. Seniks näeme võimaliku lahendusena märkida taotluse
rahuldamise otsuses ka info vähese tähtsusega abi kohta ja teavitada, et rakendusüksus võib
tagantjärgi abi anda (tuues välja ka summa) ning paluda sellega arvestada.
Paragrahviga 8 kehtestatakse toetatavad tegevused.
Lõikes 1 on nimetatud toetatavad tegevused. Toetatavad on tegevused, mille vajadus on
selgunud projekteerimise käigus. Lisaks on toetatavad tööde teostamisega seonduvad
vajalikud tegevused nagu ehitusprojekti koostamine, tehnilise konsultandi teenus ja
omanikujärelevalve teostamine.
Toetatav on muuhulgas trepikodade varikatuste vahetamine, rõdude ja rõduplaatide kinnituste
parandamine ning rõdu ja lodža projektijärgne klaasimine. Energiakulude vähendamisele
aitavad kaasa liftide juhtimissüsteemi ja hoone elektrisüsteemi kaasajastamine.
Toetatavad on ka tegevused, mis otseselt ei panusta energiatõhususe saavutamisesse, kuid
mida tehakse elamu energiatõhususe parendamise käigus ja mis on kooskõlas
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ehitusseadustikuga (edaspidi EhS) ning mis oluliselt panustavad elamu energiakulude
kokkuhoidmisesse või ligipääsetavuse parandamisesse. Kui nimetatud tegevust toetatakse
mõnest muust toetusmeetmest, nt ligipääsetavust kodude kohandamise meetmest, ei ole toetuse
eraldamine põhjendatud. Võimaliku topeltfinantseerimise välistamiseks on taotleja kohustatud
edastama teabe projekti tegevustele teisest meetmest toetuse saamise kohta. Taotluste
menetlemise määruse § 4 lg 1 p 14 kohaselt ei hüvitata kulu, millele on toetust juba eraldatud
teisest meetmest.
Toetatavate tegevustena käsitletakse üldjuhul EhS § 4 lõikes 3 sätestatud ümberehitamist ehk
rekonstrueerimist. Samas, tulenevalt toetuse andmise eesmärkidest, on teatud juhul võimalik ka
laiendamine lõike 2 tähenduses. Sellisena võib olla käsitletav punkti 13 kohane lifti ehitamine nt
juhul, kui lift paigaldatakse hoone fassaadile.

Lõike 2 kohaselt peab projekteerimise ja ehitamise teostajaks olema ettevõtja, kes on pädev
vastava teenuse osutamiseks. EhS § 24 kohaselt võib ettevõtja ja pädev isik ehitusalal
majandustegevuse korras pakkuda oma teenuseid ning tegutseda, kui ettevõtja vastutusel ja
heaks tegutseva pädeva isiku kvalifikatsiooni tõendab haridusel ja töökogemusel põhinev
kutseseaduse kohane kutse või muu õigusakti kohane pädevustunnistus. Nõue kohaldub
ehitusloakohustusliku ehitise korral. Eluhoone ümberehitamine ja käesoleva määruse kohaselt
rekonstrueerimine ehitusloakohustuslik ei ole, samas tulenevalt riikliku toetuse eraldamisest
ja toetuse andmise eesmärkidest on oluline, et rekonstrueerimine viiakse läbi pädevate isikute
poolt ja parimate praktikate kohaselt.
Lõike 3 kohaselt tuleb rekonstrueerimistööd teha projekti abikõlblikkuse perioodil vastavalt
eelnõu §-le 12.
Paragrahviga 9 kehtestatakse abikõlblikud kulud.
Lõikes 1 kehtestatakse kulu abikõlblikuna määratlemise üldpõhimõtte.
Lõikes 2 kehtestatakse, et kulud on abikõlblikud, kui need on tekkinud projekti abikõlblikkuse
perioodil ja sellele järgneva 45 kalendripäeva jooksul.
Lõikes 3 kehtestatakse EhS-i kohased tingimused omanikujärelevalve teostamise
abikõlblikuks lugemiseks. EhS-i § 24 lõike 2 punkt 3 kohustab omanikujärelevalve tegemisel
ettevõtja pädeva isiku kvalifikatsiooni tõendama.
Lõike 4 kohaselt on tehnilise konsultandi teenus abikõlblik, kui taotleja on sõlminud lepingu
isikuga, kes vastab eelnõu § 10 lõikes 2 kehtestatud tingimustele.
Lõike 5 kohaselt on siseviimistluse taastamisega seotud kulu, näiteks peale akende vahetamist
või kütte- ja ventilatsioonisüsteemi väljaehitamist vajalikud viimistluse taastamise tööde kulu,
abikõlblik kuni 15% ulatuses rekonstrueerimistööde kogumaksumusest.
Paragrahviga 10 reguleeritakse tehnilise konsultandiga seonduvat. Tehniline konsultant on
isik, kes pakub korteriühistule nõustavat teenust projekti elluviimisel, misläbi paraneb nii
projektide ettevalmistamise tase kui ka lõppresultaat.
Lõike 1 kohaselt peab taotleja toetuse taotlemisel kaasama rekonstrueerimise läbiviimise
juurde tehnilise konsultandi. Tehniline konsultant tegutseb taotlejaga sõlmitava lepingu alusel,
kus sätestatakse täpsemalt tehnilise konsultandi ülesanded ja vastutus. Lepingu võib sõlmida
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nii füüsilise isikuga kui ka ettevõtjaga, kelle kaudu tehniline konsultant teenust osutab.
Lepingu kehtivuse tähtaega fikseeritud ei ole, samas on otstarbekas, tulenevalt projekti
läbiviimise spetsiifilisusest mastaapsusest ja olulisusest, et leping kehtiks vähemalt
rahastamisotsuse saamiseni.
Tehnilise konsultandi kaasamise nõue ei ole absoluutne. Nõue ei kohaldu, kui teenust ei
pakuta, st juhul, kui ei ole võimalik võtta ühtegi pakkumust. Möönduse ajendiks on praktikas
tõusetunud probleemid tehnilise konsultandi kättesaadavuse osas, mis pidurdavad või
aeglustavad rekonstrueerimise läbiviimist suurematest keskustest eemal asuvates
korterelamutes.
Lõikes 2 kehtestatakse täpsustavad nõuded isikule, kellel on õigus osutada tehnilise
konsultandi teenust.
Lõikes 3 kehtestatakse tehnilise konsultandi võimalikud ülesanded. Eesmärgiks on koostöös
taotlejaga hoone rekonstrueerimisprojekti läbiviimine.
Lõikes 4 kehtestatakse tehnilise konsultandi sõltumatuse põhimõte. Tehnilise konsultandi
sõltumatus tuleks sätestada tema ja taotleja vahel sõlmitavas lepingus ning samuti kontrollib
sõltumatust esitatud pakkumiste põhjal rakendusüksus.
Lõike 5 kohaselt valib taotleja tehnilise konsultandi rakendusüksuse kodulehel avaldatud
määruse nõuetele vastavate tehniliste konsultantide nimekirjast.
Lõike 6 kohaselt on rakendusüksusel õigus tehniline konsultant nimekirjast eemaldada, kui
selgub, et ta ei vasta kehtestatud pädevusnõuetele või kui tema tehtav töö ei ole kvaliteetne.
Kui konsultant eemaldatakse rakendusüksuse nimekirjast ajal, mil tal on taotlejaga kehtiv
leping, siis tegutseb ta selle lepingu lõppemise või lõpetamiseni ja nimetatud kulu on
abikõlblik.
Paragrahviga 11 kehtestatakse mitteabikõlblikud kulud.
Lisaks ühendmääruses kehtestatud mitteabikõlblikele kuludele on mitteabikõlblik lisakorruse
ehitamise või pööningu- või soklikorruse väljaehitamise kulu. Toetuse saamine ei saa olla
seotud ärilise eesmärgiga projektiga ning hoone mahtu muutvad tööd tuleb teha eraldiseisvalt,
st antud tegevusi ei saa ellu viia projekti abikõlblikkuse perioodil. Suure tõenäosusega on ka
korterelamutes, kus lisapinda ehitatakse ja see müüakse, võimalik saadud tuludest hoone
rekonstrueerida ning toetus ei pruugi olla vajalik.
Mitteabikõlblik on ka põhiprojekti korduva ekspertiisi tegemise kulu. Juhul, kui
rekonstrueerimisprotsessi käigus soovib toetuse saaja põhiprojekti muuta, tuleb asjakohane
ekspertiis tellida ja selle eest tasuda toetuse saajal.
Paragrahviga 12 kehtestatakse toetatavate tegevuste abikõlblikkuse periood. Projekti
abikõlblikkuse periood on taotluse rahuldamise otsuses sätestatud periood, mis jääb
ajavahemikku 1. jaanuarist 2014. a kuni 31. augustini 2023. a. Projekti abikõlblikkuse
perioodi kestus on kuni 24 kuud. Toetuse saaja võib taotleda abikõlblikkuse perioodi
pikendamist ühe korra projekti abikõlblikkuse perioodi jooksul ja maksimaalselt 18 kuu võrra.
Erandina on alates 1. jaanuarist 2014. a abikõlblik tehnilise konsultandiga
rekonstrueerimistööde läbiviimiseks sõlmitud lepingust tulenev kulu ja rekonstrueerimistööde
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ehitusprojekti, nii eel-, põhi- kui tööprojekt, koostamise kulu. Juhul, kui taotlust ei rahuldata,
kohustub taotleja nimetatud kulud ise kandma.
Taotlejal on lubatud võtta kohustusi toetatavate tegevuste elluviimiseks ainult juhul, kui
lepitakse kokku, et taotlejale muutuvad kohustused siduvaks alates taotluse rahuldamise
otsuse kehtima hakkamisest. Nimetatu võimaldab taotlejal sõlmida kokkuleppeid,
hõlbustamaks toetatavate tegevuste elluviimist.
Paragrahviga 13 kehtestatakse toetuse osakaal.
Lõike 1 kohaselt on korterelamu (suuremahulise terviklahendusena) rekonstrueerimise
teostamise korral toetuse maksimaalne osakaal 50% rekonstrueerimistööde abikõlblikest
kuludest suunatud piirkondadele, kus turg pigem ei toimi või toimib selgelt halvemini kui
maakonnakeskustes. Sellega antakse meetmele ka selgem regionaalne mõju, milline ootus on
nii korteriühistutel kui ka nt tehnilistel konsultantidel, kes igapäevaselt just korterelamute
rekonstrueerimise turul tegutsevad. 40% osakaal on kõrgema turuväärtusega linnades ja
tõmbekeskustes ning suurte keskuste lähialadel. Tallinnas ja Tartu linnas asuva elamu puhul
on vastav osakaal 30%. Juhul, kui korterelamu näol on tegemist ehitisega, millele on
kehtestatud piirangud, näiteks muinsuskaitse eritingimused, mis võivad oluliselt tõsta
rekonstrueerimise maksumust, on toetuse osakaal Tallinnas ja Tartu linnas 40% ja teistes
piirkondades 50%.
Lõike 2 kohaselt on korterelamu (väiksemamahulise) rekonstrueerimise teostamisel toetuse
maksimaalne osakaal 30%/40% rekonstrueerimistööde abikõlblikest kuludest. Selle
osakaaluga toetust ei saa taotleda, kui elamu asub Tallinnas ja Tartu linnas. Siin on jällegi
erisus juhul, kui Tallinnas ja Tartu linnas paiknev elamu on tunnistatud ehitismälestiseks või
paikneb miljööväärtuslikul alal, kuna kehtestatud piirangutest tulenevalt ei pruugi olla
võimalik teostada rekonstrueerimistöid, nt välispiirete soojustamine või ahikütte ja
elektriboilerite asendamine, mahus, mis on vajalik suurema osakaaluga toetuse saamiseks.
Oluline on suunata maapiirkonna korterelamuid enam kalkuleerima ning hindama
soojustagastusega
sissepuhke
ja
väljatõmbe
ventilatsioonisüsteemi
vajalikkust.
Soojustagastusega sissepuhke ja väljatõmbe ventilatsioonisüsteem vajab pärast paigaldamist
pidevat hooldust, mille pakkumine tõmbekeskustes väljas ei pruugi olla ei soodne ega vastata
ka ajaliselt korteriühistu ootustele. Sellest tulenevalt on mõistlik hoida toetuse osakaalude
vahe maksimaalse toetuse puhul tõmbekeskustest väljas pigem minimaalne, et mitte
julgustada maju tegema nende seisukohalt mitteoptimaalseid investeeringuid.
Toetuste osakaalude määramise põhimõte on, et suuremad ja terviklikud rekonstrueerimistööd
tagavad suurema energiasäästu ja seega on vastav toetuse osakaal suurem. Tallinna ja Tartu
linna erisus põhineb eelkõige majanduslikul kaalutlusel. Vastavalt elanike sissetulekute
statistikale elavad Tallinnas ja Tartu linnas keskmisest jõukamad inimesed – Tallinnas on
sissetulek 113% ja Tartumaal 100% Eesti keskmisest. Ühtlasi on Maa-Ameti 2018. aasta
andmetel kinnisvaratehingute aktiivsuselt Tartumaa Harjumaa järel teisel kohal. Harju
maakonnas toimus 2018. aastal 55,1% kõikidest korterite ostu-müügitehingutest.
Tehinguaktiivsuselt järgnes Tartu maakond 12,1%. Seega võib eeldada, et sealsete elanike
investeerimisvõimekus terviklike rekonstrueerimise projektidesse on suurim ning eeldatakse
ka valmisolekut ette võtta terviklikumat rekonstrueerimist, mis on pikas perspektiivis tasuvam
ja täidab ka paremini meetme eesmärke.
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Sisendi kujundamisel tuvastas KredEx tõmbekeskused ning vaatles vastavalt kinnisvara
turuväärtust. Tõmbekeskuste määramisel kasutati alusena Siseministeeriumi ja Statistikaameti
ning haldusreformi käigus maakondade endi poolt pakutud tõmbekeskuste nimekirju nii
tööhõive, pendelrände kui sissetulekute osas. Turuväärtused on võetud 2018.a seisuga ning
põhinevad Maa-ameti ametlikul statistikal. Üldjoontes saab asulad kinnisvara väärtuse alusel
jagada 5 tsooni, kus laenuvõimekusega võib olla probleeme regioonides, mille kinnisvara
väärtus jääb alla 500 €/m2, s.t perifeeria, lähiperifeeria ja kaugemad pendelrände piirkonnad.
Võttes muuhulgas arvesse, et pangad on ettevaatlikud ka pendelrände kaugemates
piirkondades, oleks turuolukorrale kõige lähedasem loogika, kus 40% osakaal on kõrgema
turuväärtusega linnades ja tõmbekeskustes ning suurte keskuste lähialadel. Harjumaal võiks
olla madalam toetuse osakaal Tallinnaga külgnevates valdades ja nimetatud piirkondadest
välja jäävates linnades, kus kinnisvara turuväärtus on üle 500 €/m2 kohta. Ka Tartumaal võiks
olla madalam toetuse osakaal külgnevates valdades, sest Tartu lähedus mõjutab oluliselt
asulate laenuvõimekust. Kuigi see võib tähendada ka mõne sellise korterelamu väiksemat
osakaalu, mille väärtus oleks oluliselt väiksem kui 500 €/m2, on see õiglasem lahendus kui
anda Tartumaale, kus valdav enamus asulaid ületavad 500 euro piiri, tervikuna 50%.
Suurematest tõmbekeskustest jääksid 40% osakaaluga toetuse saajate nimekirjast välja KaguEesti (nt Põlva, Võru, Valga), Ida-Virumaa (Narva, Sillamäe, Jõhvi) ja Järvamaa (Paide, Türi)
linnad. Selline eristus sarnaneb ka riigi üldiste regionaalsete suundadega, kus arenguks
soodustavaid meetmeid suunatakse enam just Ida-Virumaale ja Kagu-Eestisse ning ka
käesoleva meetme puhul oleks sealsetes tõmbekeskustes 50% toetuse osakaal. Oluline on
märkida, et peale Tallinna ja Tartu ei hakka keegi saama senisest vähem toetust, vaid ka
kõrgema kinnisvaraväärtusega tõmbekeskustes ning Tallinna ja Tartu mõjualadel säilib seni
kehtinud ja hästi töötanud 40% toetuse osakaal.
Lõike 3 kohaselt kehtestatakse 50% osas toetatavad tegevused. Nendeks on
rekonstrueerimistöödeks vajalike ehitusprojektide koostamine ning rekonstrueerimistöödega
seotud tehnilise konsultandi ja omanikujärelevalve teenuse osutamine. 50% osakaaluga
toetust antakse nimetatud töödele ainult juhul, kui rekonstrueerimistööd on nõuetekohaselt
ellu viidud. See tähendab, et nimetatud tööd ei ole eraldiseisvana abikõlblikud ning toetuse
maksmine sõltub rekonstrueerimistööde elluviimisest. Kõrgem toetusmäär on mõeldud
selleks, et toetuse taotleja panustaks rohkem rekonstrueerimistööde planeerimisse ja
järelevalvesse. Tõhusam planeerimine ja järelevalve aitab tagada meetme eesmärkide
saavutamist.
Paragrahvidega 14 ja 15 kehtestatakse toetusega saavutatav tulemus.
Paragrahvi 14 lõigetes 1 ja 2 ning §-s 15 kehtestatakse tehnilised tingimused erineva
osakaaluga toetuste saamiseks.
30%/40% osakaaluga toetuse eesmärk on saavutada korterelamu olulise rekonstrueerimise
energiatõhususe tase, mis vastab energiamärgise klassile D. Korterelamute rekonstrueerimise
kulutõhususe arvutused1 näitasid, et väiksemate (netopindala alla 1000 m2) korterelamute
korral on rekonstrueerimise kulutõhususe tase energiamärgise klass D (energiatõhususarv ≤
180 kWh/(m2a). Sama uuringu raames analüüsitud korterelamute keskmine kaalutud energia
erikasutus oli 263 kWh/(m2a), mis vastab energiamärgise klassile F. Võttes selle
1

Kalle Kuusk, Targo Kalamees, Mikk Maivel. Cost effectiveness of energy performance improvements in
Estonian brick apartment buildings. Energy and Buildings 77 (2014) 313–322. Kättesaadav seisuga 9.1.2019:
http://dx.doi.org/10.1016/j.enbuild.2014.03.026
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korterelamute olemasoleva energiatarbimise baastasemeks, siis 30%/40% osakaaluga
toetusega rekonstrueerimine energiamärgise klass D energiatõhususe nõuetele vastavaks
annab ruumide küttenergia säästu ca 50% ja tarnitud energia (soojusenergia + elekter) säästu
ca 35%.
30%/40%/50% osakaaluga toetus seab eesmärgiks veelgi parema energiatõhususe taseme, mis
vastab uutele korterelamutele esitatavatele energiatõhususe nõuetele ehk siis
energiatõhususarvu klass C. Nii Eesti energiamajanduse arengukava 2030 koostamise käigus
tehtud arvutused2 kui ka korterelamute rekonstrueerimise kuluoptimaalsuse arvutused1
näitasid, et korterelamute puhul on 20 aasta pikkuse arvutusperioodi korral kulutõhusa
rekonstrueerimise tase energiamärgise klass C. Võttes korterelamute olemasoleva
energiatarbimise baastasemeks eelnevalt toodud väärtused, siis 30%/40%/50% osakaaluga
toetusega rekonstrueerimine energiamärgise klass C energiatõhususe nõuetele vastavaks
annab ruumide küttenergia säästu ca 65% ja tarnitud energia (soojusenergia + elekter) säästu
ca 50%.
Elanike ohutuse tagamiseks tuleb korteritest eemaldada lahtise põlemiskambriga
gaasiseadmed, mis võtavad põlemiseks vajaliku õhu korterist ja suunavad heitgaasid
loomuliku tõmbega korstnasse. Eemaldamise kohustus ei puuduta kinnise põlemiskambriga
gaasiseadmeid, mis võtavad põlemisõhu välisõhust ja suunavad põlemisjäägid läbi
heitgaaside toru välisõhku. Korterites asuvaid ahjusid, pliite jms ei ole kohustuslik välja
vahetada.
Toetusmäärade 30%/40% ja 30%/40%/50% juures on sätestatud välispiirete soojusläbivuse
miinimumnõuded, mis abistavad projekteerijaid sobivate lahenduste leidmisel ja aitavad
tagada toetuse tingimustes sätestatud energiatõhususe nõuete saavutamist.
Kohustuslik on vahetada hoone kasutusele võtmisest alates ees olevad aknad. Kui
korteriomanik on juba aknad uute vastu vahetanud, ei ole kohustust neid uuesti vahetama
hakata. Soojusläbivuse nõue kehtib ainult rekonstrueerimistööde raames paigaldatavatele
akendele. Eelnevalt vahetatud akendele soojusläbivuse nõue ei kehti.
Korterites peab olema pidev ventilatsioon, mis peab olema korraldatud nii, et sissepuhke (või
sissevõetav õhk) tuuakse puhta õhuga ruumidesse (magamis- ja elutoad) ning väljatõmbed
peavad toimuma mustema õhuga ruumidest (köögid, vannitoad ja WC-d). Eraldi sissepuhke ja
väljatõmbe õhuvooluhulkade sätestamisega rõhutakse, et lisaks eluruumide õhuvahetusele on
korterites väga oluline väljatõmme niisketest ruumidest, mis muuhulgas väldib niiskus- ja
hallitusprobleemide tekkimise võimaluse.
Pideva ventilatsiooni nõudega rõhutatakse seda, et nõutud energiatõhususarv tuleb saavutada
pidevalt antud õhuvooluhulkadel töötava ventilatsiooniga. Sellega ei välistata ventilatsiooni
juhtimisautomaatika kasutamist, kuid seda ei tohi võtta arvesse energiatõhususarvu
tõendamisel. Nõue lähtub sellest, et pidev ventilatsioon on kõige lihtsam ja töökindlam
lahendus, ning kui soovitakse välja ehitada ventilatsiooni juhtimisautomaatika, siis sellega
saavutatakse täiendav energiasääst, mida antud määrus ei reguleeri.

2

Eesti energiamajanduse arengukava ENMAKi uuendamise hoonete energiasäästupotentsiaali uuring.
Hoonefondi energiatõhususe parandamine – energiasääst, ühikmaksumused ja mahud, TTÜ, Tallinn 2013.
https://energiatalgud.ee/img_auth.php/5/51/ENMAK_2030._Hoonete_energias%C3%A4%C3%A4stupotentsiaal
i_uuring.pdf
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Korterelamu ventilatsiooni vajadus sõltub peamiselt mustema õhuga ruumide saasteainete
nagu niiskus ja lõhnad eemaldamiseks vajalikust väljatõmbe õhuvooluhulgast. Sissepuhke
õhuvooluhulgad arvutatakse vastavalt väljatõmbe õhuvooluhulkadele, nii et õhuvooluhulgad
oleksid tasakaalus ja sissepuhe ei oleks väiksem kui 10 l/s toa kohta. Praktiliselt tähendab see
seda, et ühe- kuni kolmetoaliste eluruumide puhul on määrav väljatõmbe vooluhulk ja alates
neljatoalistest saab määravaks sissepuhke õhuvooluhulk.
Kuna olemasolevate korterelamute tehniline seisukord on erinev ja võib tekkida olukord, kus
korterelamu üksikutes korterites ei ole objektiivsetel põhjustel võimalik täita kõikides
ruumides väljatõmbe õhuvooluhulgale esitatud nõudeid, siis on võimalus täita nõue kogu
korteri õhuvahetuskorduse 0,5 1/h saavutamisega. Objektiivseteks põhjusteks loetakse näiteks
olukorda, kus korteril puudub vajalik arv ventilatsioonišahte või olemasoleva
ventilatsioonišahti ristlõike pindala ei ole väljatõmbe õhuvooluhulga tagamiseks piisav. Kui
näiteks köögist ei ole võimalik tagada toetuse andmise tingimustes sätestatud väljatõmbe
õhuvooluhulka, siis tuleb köögis puudu jääv väljatõmbeõhu vooluhulk tagada, kas WC või
pesuruumi väljatõmbega, nii et korteri õhuvahetuskordsus oleks vähemalt 0,5 1/h.
Õhuvahetuskordsuse 0,5 1/h saavutamise nõue kui erisus kohaldub kuni 20% korterelamu
korteritest.
Ventilatsiooni nõuete tõendamisel kõigil toetustasemetel lähtutakse Eesti korterelamutele
kohandatud nõuetest, mis on detailselt välja toodud õhuvooluhulkadena ja muude tehniliste
nõuetena eraldi punktides. Minimaalsete õhuvooluhulkade tagamist pideva ventilatsiooniga,
ning elanikke mitte häirival müratasemel nõutakse, kuna nende põhinõuetega tagatakse
sisekliima ning müratase, mis võimaldab ventilatsioonisüsteemi kasutada ehk tagada
sisekliimat ka reaalselt ekspluatatsioonis.
30%/40%/50% toetusmäära puhul eeldatakse ventilatsioonisüsteemilt väga head
energiatõhusust ja samuti kõrgel tasemel sisekliima kvaliteeti ning töökindlust. Selle tõttu on
nõutud, et korterelamusse ehitatakse välja soojustagastusega sissepuhke ja väljatõmbe
ventilatsioonisüsteem, mis teenindab kõiki korterite ruume või mehaaniline väljatõmbe
ventilatsioonisüsteem koos soojuspumba soojustagastusega. Soojustagastusega sissepuhke ja
väljatõmbe ventilatsioonisüsteem võib olla kas tsentraalsete ventilatsiooniseadmetega näiteks
hoone katusel või korteripõhiste ventilatsiooniseadmetega, sõltuvalt sellest, milline lahendus
konkreetsesse hoonesse paremini sobib. „teenindab kõiki korterite ruume“ viitab
ventilatsiooni üldpõhimõttele, et puhast sissepuhkeõhku vajatakse eluruumides ning
väljatõmbed peavad paiknema mustema õhuga ruumides, ning vahepeal peab õhk voolama ka
läbi koridoride ja muude võimalike ruumide, kus ei ole ei sissepuhet ega väljatõmmet. Tuleb
rõhutada, et „teenindab kõiki korterite ruume“ ei tähenda, et samas ruumis oleks nii sissepuhe
kui väljatõmme, vaid seda lahendust tuleb elamute puhul vältida, kuna eluruumi
sissepuhkeõhuga saab edukalt ventileerida ka koridorid ning mustema õhuga ruumid, kus
paiknevad väljatõmbed.
Soojustagastusega sissepuhke ja väljatõmbe ventilatsioonisüsteemi puhul on lisanõuded, et
sissepuhkeõhu temperatuuri 18 oC tagamiseks on seadmel järelküttekalorifeer ja kasutatakse
ilma elektrilise eelküttekalorifeerita ventilatsiooniseadmeid. Nõuete eesmärk on kvaliteetsete
ja energiatõhusate ventilatsiooniseadmete kasutamine, mis suudavad tagada elanike soojusliku
mugavuse jaoks vajaliku sissepuhketemperatuuri ja vältida soojustagasti jäätumist ilma
elektriliselt välisõhku soojendamata. Elektrilise eelküttekalorifeeriga seadmed on laialdaselt
kasutusel soojema kliimaga maades, kus jäätumise vältimise funktsiooni rakendumine on
äärmiselt lühiajaline. Külmas kliimas, pika talve puhul, võib selline seade põhjustada suure
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elektrikasutuse. Selle tõttu on oluline kasutada külma kliimasse sobivaid
ventilatsiooniseadmeid, mis sulatavad soojustagastit perioodiliselt või piiravad soojustagasti
võimsust ning on varustatud vastava automaatikaga.
30%/40%/50% toetusmäära puhul mehaanilise väljatõmbe ventilatsioonisüsteemi koos
soojuspumbaga soojustagastusega kasutamisel on nõue paigaldada värske õhu radiaatorid,
mille puhul sissevõetav õhk filtreeritakse ja soojendatakse selle voolamisel läbi radiaatori.
Paragrahvis 16 kehtestatakse täpsustavad tingimused energiatõhusust mõjutavate eelnevalt, st
enne taotluse esitamist, teostatud tööde arvestamisele hoone energiatõhususarvu arvutamisel.
Paragrahviga 17 kehtestatakse toetuse piirsuma.
Lõike 1 kohaselt on maksimaalne toetussumma 1 000 000 eurot projekti kohta. See sisaldab
nii rekonstrueerimistööde kui ka 50% määraga toetatavate tegevuste (§ 13 lõikes 3
kehtestatud tegevused) summat. Toetuse alammäära ei kehtestata.
Lõike 2 kohaselt peab taotlejal olema projekti elluviimiseks vajalik piisav omafinantseering.
Omafinantseeringuna ei käsitleta teisi siseriiklikke või välistoetusi. KOV-st taotleja puhul
loetakse omafinantseeringuks nii laen kui ka KOV-i eelarvevahendid. Kuna kohaliku
omavalitsuse seadusest tulenev ülesanne on korraldada elamumajandust, siis ei ole
korterelamute rekonstrueerimisele KOV-i eelarvest suunatud vahendid riigiabi.
Lõike 3 kohaselt on korterelamute, mis asuvad Tallinnas või Tartu linnas, rekonstrueerimise
toetamine võimalik mahus, mis ei ületa 30 % toetuse eelarvest. Samas ei tähenda see, et
nimetatud osakaal broneeritakse nimetatud KOV-ide projektidele – taotlusi vaadatakse läbi
nende vastuvõtmise järjekorras ning lõplik projektide toetussumma võib jääda ka madalamaks
juhul, kui teistest piirkondadest taotlejaid on rohkem ning nende projektide abikõlblikud
kulud on suuremad kui 2/3 toetuse eelarvest.
Paragrahviga 18 kehtestatakse
rekonstrueerimise erisused.

korterelamu

asukohast

või

olemusest

tulenevad

Lõigete 1 ja 2 kohaselt on ehitismälestiseks oleva või miljööväärtuslikuks tunnistatud
korterelamu rekonstrueerimisnõuetes erisused. Sellistel korterelamutel võib KOV-i poolt
seatud piirangute korral jätta aknad vahetamata, kuid tuleb need siiski vajadusel nõutava
energiatõhususarvu klassi tagamiseks renoveerida või tagada nõutav tase muude
rekonstrueerimistöödega. Samuti võib korterelamu fassaad olla nõutud soojusläbivuse
tasemest vähem soojustatud või soojustamata. Energiatõhususe nõuete alandamise põhjuseks
on, et miljööväärtuslike puitkorterelamute energiatõhususe tase on kehvem, kui näiteks
suurpaneelkorterelamutel ja telliskorterelamutel. Miljööväärtuslike puitkorterelamute
rekonstrueerimise uuringus3 analüüsitud puitkorterelamute keskmine kaalutud energia
erikasutus oli 313 kWh/(m2a), mis vastab energiamärgise klassile G, kuid esines ka
puitkorterelamuid, mille kaalutud energia erikasutus oli suurem kui 400 kWh/(m2a). Taoliste
korterelamute korral annab ka energiatõhususarvu väärtuse tõstmine ühe klassi võrra
märgatavat energiasäästu.

3

Endrik Arumägi, Targo Kalamees. Analysis of energy economic renovation for historic wooden apartment
buildings in cold climates. Applied Energy 115 (2014) 540–548. Kättesaadav seisuga 9.1.2019:
http://dx.doi.org/10.1016/j.apenergy.2013.10.041
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Lõike 3 kohaselt on rekonstrueerimise erisused kaugküttevõrguga mitteühendatud või
kaugküttega, mis töötab ainult kütteperioodil, ühendatud korterelamule. Energiatõhususe
nõuete ühe klassi võrra alandamise põhjuseks on see, et elektri primaarenergia kaalumisteguri
2,0 tõttu on elektriboileriga lokaalselt sooja tarbevett valmistava korterelamu korral mõistlike
investeeringutega keeruline täita energiamärgise klassi C ja D energiatõhususe nõudeid. Kuna
nõuded piirete soojusläbivusele ja ventilatsiooni õhuvooluhulkadele ei muutu, siis
kütteenergia sääst saavutatakse samas mahus, mis ilma erisusteta korterelamutes. Erisus on
mõeldud ainult korterelamutele, mis ei ole ühendatud kaugkütte võrguga või mis on
ühendatud kaugkütte võrguga, mis töötab ainult kütteperioodil. Erisus ei kehti
korterelamutele, mis rekonstrueerimise käigus ühendatakse kaugküttevõrguga, kus kaugküte
on aastaringselt tagatud.
Lõike 4 kohaselt ei ole väljatõmbeõhu soojuspumba kasutamine lubatud korterelamutes, mis
on ühendatud tõhusa kaugkütte võrguga ja millel on neli või vähem korrust. Erisus on
kehtestatud vältimaks korterelamu soojusvarustuses keskkonnasõbraliku kaugkütte asemel
elektrienergia kasutamist. Tõhusa kaugkütte CO2 eriheite tegur on 0,039 tCO2/MWh4. Elektri
CO2 eriheite tegur on 1,15 tCO2/MWh. Korterelamute, mille rekonstrueerimisel kasutatakse
ventilatsiooni soojustagastuseks väljatõmbeõhu soojuspumpa, elektritarve suureneb oluliselt
kuna korterelamu senisele elektritarbimisele lisandub soojuspumba elektritarve. Tõhusa
kaugküttevõrguga ühendatud korterelamu puhul ei ole soojusenergia vähenemisest saavutatav
CO2 heitme vähenemine piisav, et kompenseerida elektritarbe suurenemisest põhjustatud CO2
heitme suurenemist. Nelja korrusega määratud korruste piirang on sisse seatud kuna
madalamate korterelamute puhul on võimalik soojustagastusega ventilatsioonisüsteem välja
ehitada kasutades tsentraalset sissepuhke-väljatõmbe ventilatsiooniseadet ja fassaadile
soojustuse alla paigaldatud ventilatsioonitorustikku. Viie või enama korrustega hoonete puhul
ei ole fassaadil piisavalt ruumi, et kõikide korterite ventilatsioonitorustik fassaadile ära
mahutada. Kõrgemate korterelamute puhul ei ole ventilatsiooni soojustagastuseks
väljatõmbeõhu soojuspumbale hetkel veel kulutõhusat alternatiivi.
Tõhus on kaugküttevõrk, mis vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2012/27/EL,
25. oktoober 2012, milles käsitletakse energiatõhusust (ELT L 315, 14.11.2012, lk 1), Artikli
2 punktis 41 sätestatud tingimustele.
Paragrahviga 19 reguleeritakse toetuse taotlemist.
Lõike 1 kohaselt toimub taotlemine jooksvalt kuni rahastamise eelarve ammendumiseni.
Lõigete 2 ja 3 kohaselt on rakendusüksusel kohustus teavitada üleriigilise levikuga
päevalehes ja oma kodulehel taotluste vastuvõtmisega alustamise kuupäevast ja rahastamise
eelarvest. Juhul, kui esitatud taotluste maht ületab rahastamise eelarve, informeerib KredEx
oma kodulehel taotluste vastuvõtmise peatamisest või lõpetamisest.
Lõike 4 kohaselt kooskõlastatakse vastava aasta toetuse eelarve enne taotluste vastuvõtmisega
alustamist lähtudes STS2014_2020 § 12 lõike 3 alusel Vabariigi Valitsuse kinnitatud
meetmete nimekirjas kajastuvast toetuse kogueelarvest. Eelarve vastavaks aastaks kinnitab
KredExi juht.

4

Jarek Kurnitski, Eduard Latõsov. Hoonete kuluoptimaalsete energiatõhususe miinimumtasemete analüüs.
Energiakandjate kaalumistegurid. 2017
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Lõige 5 kehtestab, et taotluse peab esitama taotleja esindusõiguslik isik, näiteks korteriühistu
esimees. Taotlusvorm on kättesaadav KredExi kodulehel ning see tuleb esitada sellel
kirjeldatud viisil. Toetuse andmisega seotud dokumentide edastamine võib toimuda kas ekirja teel või läbi struktuuritoetuse registri.
Paragrahviga 20 kehtestatakse nõuded taotlejale.
Lõike 1 kohaselt on taotlejaks korteriühistu või KOV, kui elamu on tervikuna valla või linna
omandis.
Lõigete 2 – 4 kohaselt peab korteriomanditest vähemalt 80% olema füüsiliste isikute või valla
või linna omandis. Kui korterelamu on tervikuna valla või linna omandis peavad kõik
eluruumid olema KOV-i sotsiaal- või munitsipaaleluruumid. Eesmärgiks ei ole
ärieesmärkidele suunatud projektide toetamine.
Ühes korterelamus asuvatest korteriomanditest vähemalt 80% peavad olema füüsiliste isikute
või KOV-i omandis, mis tagab selle, et korterelamu ei ole ühegi juriidilise isiku ettevõtluse
objekt vaid isikute elumaja.
Lõike 6 kohaselt kehtib määrusest nr 1407/2013 tulenevalt, et vähese tähtsusega abi ülemmäär
kehtib ettevõtja kohta sõltumata sellest, kas abi antakse täielikult või osaliselt KOV-i, riigi või
Euroopa Liidu vahenditest. Määruse nr 1407/2013 alusel antud vähese tähtsusega abi ei tohi
kumuleerida riigiabiga samade abikõlblike kulude osas, kui summeerimise tulemusel ületab
abi osakaal üldises grupierandi määruses või Euroopa Komisjoni otsustes sätestatud osakaalu
või abisummat. Abi kumuleerimisel tuleb arvesse võtta ka põllumajandusliku vähese
tähtsusega määruse (Euroopa Komisjoni määrus (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi
suhtes põllumajandussektoris (ELT L 352, 24.12.2013, lk 9–17)) või kalandusliku vähese
tähtsusega abi määruse (Euroopa Komisjoni määrus (EL) nr 717/2014, milles käsitletakse
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi
suhtes kalandus- ja vesiviljelussektoris (ELT L 190, 28.06.2014, lk 45–54)) alusel ettevõtjale
antud vähese tähtsusega abi. Abi võib kumuleerida määruse nr 360/2012 (Komisjoni määrus
(EL) nr 360/2012 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohta üldist
majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele antava vähese tähtsusega abi
suhtes (ELT L 114, 26.04.2012, lk 8–13)) kohaselt antud vähese tähtsusega abiga kuni selles
määruses sätestatud abi ülemmäärani.
Sätte eesmärgiks on, et oleks määrusest üheselt selge, et taotleja võimalused toetust saada
sõltuvad sellest, kui palju ta on seni vähese tähtsusega abi saanud.
Paragrahviga 21 kehtestatakse taotleja ja toetuse saaja kohustused.
Lõike 1 punktide 1 ja 2 kohaselt peab taotlejal olema tööde teostamiseks osas, mida ei kata
toetus, kas piisav omafinantseering või positiivne otsus krediidi- või finantseerimisasutusest,
kes väljastab tööde teostamise omafinantseeringu katmiseks laenu.
Lõike 1 punkti 4 kohaselt peab korteriühistust taotlejal olema üldkoosoleku kehtiv otsus
plaanitavate tööde teostamise kohta ning kui on vajadus renoveerimislaenu võtmiseks, siis ka
sellekohane üldkoosoleku kehtiv positiivne otsus.
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Lõike 2 punktide 3 ja 4 kohaselt peab rekonstrueerimistööde läbiviijaga sõlmitav leping
sätestama tööde garantii tähtajaks viis aastat. Lisaks garantiile tuleb tehnosüsteemide
hooldamiseks sõlmida hooldusleping vähemalt viieks aastaks pärast tööde üleandmisevastuvõtmise kuupäeva. Nõude täitmise eest vastutab taotleja ning rakendusüksusel on õigus
paikvaatluse teostamisel kontrollida vastavate lepingute kehtivust.
Lõike 2 punkti 5 kohaselt peab toetuse saaja tagama kõrvaltingimuse tähtaegse täitmise.
Vastasel juhul tunnistatakse taotluse rahuldamise otsus kehtetuks ja toetust ei eraldata.
Paragrahviga 22 kehtestatakse üksikasjalikud nõuded taotlusele.
Lõikes 2 on loetletud andmed ja dokumendid, mis tuleb taotluses esitada. Kui taotlejaks on
KOV tuleb taotlusele lisada ka akt, millest tuleneb KOV-i ülesanne sotsiaal- või
munitsipaaleluruumide teenuse pakkumiseks. Vastav nõue tuleneb Euroopa Komisjoni
20.12.2011. a otsusest.
Lõike 2 punkti 9 kohane energiamärgis tuleb koostada vastavalt kehtivale hoonete
energiatõhususe arvutamise metoodikale. Mõõdetud energiatarbimisel põhinev energiamärgis
kehtib küll kümme aastat, kuid kuna arvutamise metoodika muutus oluliselt seoses majandusja kommunikatsiooniministri 23. aprilli 2013.a määruse nr 30 „Energiamärgise vorm ja
väljaandmise kord“ jõustumisega 3. mail 2013.a, on meetme eesmärkide ja tulemuste
saavutamisel oluline võimalikult võrreldavate andmete olemasolu.
Lõike 2 punktide 12 ja 13 kohaselt tuleb korteriühistust taotleja puhul esitada üldkoosoleku
protokoll, milles on fikseeritud kõik planeeritud tööd ja kaasnevad teenused koos
kirjeldusega, laenu võtmise vajaduse korral sellekohane otsus koos laenu võimaliku
maksimaalse summaga. KOV-ist taotleja korral tuleb esitada rekonstrueerimistööde
läbiviimise otsuse ja vajadusel laenu maksimaalse summa kohta vastav haldusakt.
Lõike 3 kohaselt toetatakse töid, mis on ehitusprojektis kirjeldatud.
Lõike 4 kohaselt tuleb juhul, kui ehitusprojektis tehakse võrreldes esmase ekspertiisi läbinud
põhiprojektiga muudatusi, mille puhul muudatuse ulatusest, iseloomust või mahust tulenevalt
ei pea esitama uut ehitusteatist, kooskõlastada vastavad muudatused KredExiga enne tööde
teostamist.
Paragrahviga 23 kehtestatakse taotluse menetlemise kord. Taotluste menetlejaks on KredEx,
kellel on asjakohaste tegevuste elluviimiseks vajalik pädevus, kogemus ja väljatöötatud
protseduurid ning selles ja järgnevates paragrahvides (§-d 25 – 27) kehtestatav menetlemise
kord tuleneb muuhulgas haldusmenetluse seaduses sätestatud haldusmenetluse korrast.
Paragrahviga 24 kehtestatakse projektide valikukriteeriumid ja –metoodika.
Projektide paremusjärjestusse seadmist ei toimu. Projekti valikukriteeriumiks on taotluse ja
selles kirjeldatud projekti vastavus määruse nõuetele. See tähendab sisuliselt seda, et kui
taotlus on tunnistatud nõuetele vastavaks, loetakse, et projekt panustab meetme tegevuse
eesmärkidesse, on põhjendatud ja kuluefektiivne.
Taotleja esitab taotluse koos ehitusprojektiga (põhiprojekt), kus on ära näidatud tehtavad tööd
ja toodud ka energiaarvutused. Kui ehitusprojektis toodud tööd on need, mida toetuse
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saamiseks on vaja ellu viia, siis ei ole vajalik taotluste paremusjärjestuse tekitamine, kuna
määrusele vastav projekt on meetme eesmärki panustav. Projekti põhjendatust väljendab
peamiselt ehitusprojekt, mis esitatakse koos taotlusega. Projekt koostatakse koos
energiaarvutustega ning see väljendab selgelt, millised on kitsaskohad, mida
rekonstrueerimistöödega lahendatakse ja mis on projekti panus saavutatavasse energiasäästu.
Abikõlblike korterelamute seisukord on rekonstrueerimist vajav ning iga selline projekt on
põhjendatud ja paremusjärjestust ei ole otstarbekas tekitada.
Alljärgnev tabel selgitab, kuidas on määruses sätestatud tingimuste abil arvestatud
Ühtekuuluvuspoliitika
fondide
2014-2020
rakenduskava
seirekomisjoni
valikukriteeriumitega.
näeb
ette
korterelamute
1. Projekti mõju meetme eesmärkide Toetusmeede
rekonstrueerimist järgnevatel eesmärkidel:
saavutamisele
1) olemasoleva elamusektori kaasajastamine;
Selle kriteeriumi raames hinnatakse:
2) avaliku ruumi ja elukeskkonna parendamine;
3) korterelamute ohutuse tagamine;
 projekti panust meetme eesmärkidesse, 4) korterelamute energiatõhususe ja parema
sh projekti tulemuste eeldatavat ulatust sisekliima saavutamine;
ning vajadusel tulemuste kestlikkust 5) taastuvenergia kasutuselevõtu soodustamine;
6)
kodumajapidamiste
energiakulude
pärast projekti lõppu;
vähendamine;
 projekti
panust
meetme 7) energiasõltuvuse ja kasvuhoonegaaside
heitkoguste vähendamine.
väljundnäitaja(te) saavutamisse.
Sealjuures panustavad projektid järgmistesse
meetme väljundnäitajate saavutamisesse:
1) paranenud energiatarbimisklassiga korterite
arv;
2) rekonstrueeritud hoonete pindala;
3) arvestuslik CO2 vähenemine aastas.
Toetust on võimalik taotleda kahes erinevas
osakaalude komplektis – 30%, 40%, 50% ja
30%, 40%. Mõlemal juhul nähakse juba määruse
tasandil
ette
teatud
komplekt
rekonstrueerimistöid, mis panustavad erinevas
mahus elamu energiatarbe vähenemisesse,
sealhulgas on energiasääst saavutatav mõlemal
juhul. Kuna määruse tasandil on ära kaardistatud
minimaalsed nõutavad tööd, siis läbi selle on
tagatud ka projekti panus meetme eesmärkide
täitmisse. Sealjuures on osakaalude puhul
lähtutud loogikast, et väiksema panuse puhul
meetme eesmärkidesse on ka saadav toetus
madalam ja vastupidi – kui tehtavate tööde maht
tagab suurema energiasäästu, siis on ka toetuse
osakaal suurem.
Taotleja esitab taotluse koos ehitusprojektiga,
kus on ära näidatud tehtavad tööd ja toodud ka
energiaarvutused. Kui ehitusprojektis toodud
tööd on need, mida toetuse saamiseks on vaja
ellu viia ning energiaarvutused näitavad nõutud
energiatõhususarvu saavutamist, loetakse projekt
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meetme eesmärki panustavaks.

2. Projekti põhjendatus
Selle kriteeriumi raames hinnatakse, kas:


projekti eesmärgipüstitus on
põhjendatud – on olemas
probleem,
kitsaskoht
või
kasutamata arenguvõimalus;
 projekti sekkumisloogika on
arusaadav, mõjus – projektis
ettenähtud
tegevused
võimaldavad
saavutada
planeeritud
väljundid
ja
tulemused.
Nende
sidusus
eesmärkidega ning mõjusus on
arusaadavad,
võimalusel
innovaatilisi lahendusi soosivad;
 tegevuste ajakava on realistlik,
arvestades
mh
tegevuste
omavahelisi seoseid.
3. Projekti kuluefektiivsus
Selle kriteeriumi puhul hinnatakse, kas:
 ettenähtud tegevused/lahendused
on piisavalt kuluefektiivne viis
planeeritud väljundite/tulemuste
saavutamiseks;
 planeeritud eelarve on realistlik
ja mõistlik - on selge, milliste
arvutuste ja hinnangute alusel on
eelarve kokku pandud ning
planeeritud kulud on vajalikud ja
mõistlikud, ning on olemas
taotleja võimekus täiendavate
püsikulude rahastamiseks.
4. Toetuse taotleja/saaja (ja partnerite)
suutlikkus projekti ellu viia
Antud kriteerium võib olla nii vastavuskriteerium
kui ka valikukriteerium, mille rakendamisel
kontrollitakse, kas toetuse taotlejal/saajal (ja
partneritel kokku) on kvalifikatsioon, kogemus,
jätkusuutlikus, õiguslik, organisatsioonilised või
tehnilised eeldused projekti elluviimiseks
kavandatud viisil.

5. Projekti mõju läbivatele teemadele
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Seletuskirja tasandil on selgitatud, miks on
nõutud tööd just sellised ning kuidas nende abil
on võimalik saavutada energiasäästu.
Projekti põhjendatust väljendab peamiselt
ehitusprojekt, mis esitatakse koos taotlusega.
Ehitusprojekt
koostatakse
koos
energiaarvutustega ning see väljendab selgelt,
millised
on
kitsaskohad,
mida
rekonstrueerimistöödega lahendatakse ja mis on
projekti panus saavutatavasse energiasäästu.
Esitatakse ka tööde ajakava, mis on üldjuhul
kooskõlastatud tööde elluviija(te)ga ning lähtub
vajalike tööde mahust.
Ehitusprojektidele korraldab rakendusüksus
ekspertiisi tegemise, mis kinnitab eesmärkide
saavutatavuse, sealjuures planeeritud tööde
vajalikkuse ja eesmärgipärasuse.

Määrusega on ette nähtud tööd teatud
toetusmäära taotlemiseks. Sealjuures on välja
toodud nõuded teatud energiatõhususarvu
saavutamiseks
kõige
kulutõhusamad.
Põhjalikumalt käsitletakse seda seletuskirja
tasandil iga toetusmäära juures eraldi.
Vastavalt määrusele on taotlejal kohustus
rekonstrueerimistööd läbi viia riigihangete
registris ja projekteerimistööde ja teenuste jaoks
võtta vähemalt 3 hinnapakkumist, mis tagab, et
tehtavad tööd tehakse kuluefektiivseimalt.
Tehtavad
tööd
lähtuvad
koostatud
ehitusprojektist, millele teostatakse ekspertiis ja
tööde vajalikkus on seega enne projekti
elluviimisega alustamist kontrollitud.
Toetuse taotleja/saaja võimekus tagada projekti
elluviimise kvaliteet on määruses lahendatud
tehnilise
konsultandi
kaasamise
kohustuslikkusega
(üldjuhul)
projektide
elluviimisel. Tehniline konsultant on isik, kes on
muuhulgas läbinud spetsiaalse koolituse, on
kursis
korterelamute
rekonstrueerimise
väljakutsetega ning oskab tähelepanu pöörata
olulisele. Tehnilise konsultandi puudumisel
konsultandi rollis rakendusüksus, kes taotlused
läbi vaatab ning nii taotlejate kui ka projektide
määruse nõuetele vastavuse kontrolli teostab.
Antud meede panustab otseselt keskkonnahoidu

(regionaalsele
arengule,
keskkonnahoiule, kodanikuühiskonna
arengule,
võrdsete
võimaluste
tagamisele, ühtsele riigivalitsemisele
või infoühiskonna edendamisele)
Antud kriteeriumi kasutakse siis, kui see on
asjakohane arvestades konkreetse meetme
iseloomu.

ning kuna üks toetuse saamise eeldusi on projekti
elluviimine määruses kehtestatud mahus ja
tasemel (mis juba iseenesest panustab ka
keskkonnahoidu), ei ole otstarbekas eraldi
hinnata mõju keskkonnahoiu teemale.
Võrdsete võimaluste teemaga puutumust ei ole,
sest toetust antakse lähtudes korteriühistu
nõuetele ja eeltingimuste täitmise vastavusest,
korteriühistu elanike sooline, vanuseline jms
kuuluvus ei mõjuta otse KÜ kui taotleja
tingimustele vastamist.
Mõju regionaalarengule on läbi toetuse
diferentseerimis ning väljendub ühtlase arengu
tagamises ja elukeskkonna paranemises.
Piirkonna üksikute elamute renoveerimise mõju
ei pruugi üheski mõõdetavas indikaatoris siiski
selgelt väljenduda. Samas on toetust võimalik
taotleda üle Eesti ja kõigil piirkondadel on
võrdsed võimalused elamufondi parendamiseks.
Panus riigivalitsemise teemasse tagatakse
sellega, et meetme tegevuse ettevalmistamisel
kasutatakse igakülgselt olemasolevaid andmeid
ja uuringuid, arutatakse teemad läbi erinevate
valitsemistasanditega ning otsustusprotsessi
kaastakse hea tava kohaselt kõiki huvirühmi, et
tegevuste mõju oleks eesmärgipärane ja kõiki
ressursse säästev.

Paragrahvidega 25 ja 26 kehtestatakse taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või
rahuldamata jätmise tingimused ja kord.
Paragrahviga 27 kehtestatakse taotluse rahuldamise otsuse muutmise ja kehtetuks
tunnistamise tingimused ja kord.
Lõike 2 kohaselt ei suurendata taotluse muutmisel taotluse rahuldamise otsuses sätestatud
toetuse summat. Säte toetab läbipaistavat hankemenetluse läbiviimist ning pettuste riski
minimeerimist. Riikliku toetuse andmisel on oluline, et toetatavate tegevuste läbiviimisel
püsitakse kokkulepitud eelarve raamides.
Paragrahviga 28 kehtestatav rekonstrueerimistööde hangete regulatsioon on kooskõlas
STS2014_2020 ja riigihangete seaduses sätestatud riigihanke korraldamise põhimõtetega.
Kuigi korteriühistu ei ole riigihankekohuslane, tuleb tal rekonstrueerimistööde läbiviimisel
järgida hankimisele kehtivaid üldpõhimõtteid, sh hanke läbipaistvus ja kontrollitavus, võrdne
kohtlemine ning konkurentsi kahjustava huvide konflikt, ning viia asjakohased tegevused läbi
riigihangete registri vastavas keskkonnas.
Paragrahviga 29 kehtestatakse nõuded projekteerimistööde, ehitusuuringu, ehitise auditi ja
tehnilise konsultandi, omanikujärelevalve ning tehnosüsteemide hoolduse teenuse tellimisel
hinnapakkumiste võtmisele.
Hinnapakkumiste võtmisel tuleb tagada läbipaistvus, kontrollitavus ja võrdne kohtlemine ning
vältida konkurentsi kahjustavat huvide konflikti. Asjakohane teabevahetus, sealhulgas
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hinnapakkumise küsimise ja saamise e-kirjad ning hinnapakkumiste hindamise protokollid,
peab andma selge ülevaate protsessi korraldamisest. Rakendusüksusel peab olema võimalik
tuvastada, kes on pakkumuse tegija, millal on pakkumine tehtud ja kas pakkumus on sellisel
kujul tehtud.
Paragrahviga 30 kehtestatakse toetuse maksmise tingimused.
Lõike 3 kohaselt võib toetuse väljamakseid taotleda ühes või kahes osas. Osalist väljamakset
võib taotleda, kui vastu on võetud vähemalt 80% rekonstrueerimistööde kogumahust,
sealjuures ei tohi teise väljamakse osakaal jääda väiksem kui 15% tööde kogumahust. Osaline
väljamakse tehakse vastavalt tehtud tööde vastuvõtmisaktidele ja arvetele ning teine
väljamakse pärast kõigi projekti tegevuste elluviimist ja vastuvõtmist. 30%/40% ja
30%/40%/50% osakaaluga toetuse puhul on tegemist väga suurte väljaminekutega, mille kogu
ulatuses maksmine omavahenditest võib olla korteriühistust taotlejale üle jõu käiv. Osalise
makse võimalus tagab ühtlasi tööde tegijatele kiirema tasusaamise võimaluse ning
rekonstrueerimisturu sujuvama toimimise.
Lõike 4 kohaselt tuleb lisaks asjakohastele arvetele ja aktidele lisada maksetaotlusele
standardi EVS-EN 12599:2012 metoodikale kui üldtunnustatud metoodikale vastav
ventilatsioonisüsteemide õhuvooluhulkade mõõdistamise protokoll ning küttesüsteemi
tasakaalustamise protokoll, samuti gaasipaigaldise audit. Küttesüsteem tuleb tasakaalustada ja
küttesüsteemi tasakaalustamise protokoll tuleb esitada ka juhul, kui keskküttesüsteem oli
eelnevalt rekonstrueeritud ja rekonstrueerimistoetuse raames teostatud töödega küttesüsteemi
ei uuendatud. Rõhust sõltumatute radiaatorventiilide (dünaamiliste ventiilide) kasutamisel
tuleb küttesüsteemi tasakaalustuse protokollis välja tuua soojussõlmest kaugeimate ventiilide
vajaliku vabarõhu olemasolu.
Paragrahviga 31 kehtestatakse toetuse maksetaotluse menetluse peatamise ja toetuse
maksmisest keeldumise kord.
Paragrahviga 32 kehtestatakse toetuse kasutamisega seotud teabe ja aruannete esitamise
tähtajad ja kord.
Lõike 4 kohaselt peab toetuse saaja kahe kalendriaasta möödudes pärast projekti lõppemist
tellima teise kalendriaasta mõõdetud tarbimisandmete baasil koostatud energiamärgise ja
esitama selle KredExile hiljemalt ühe kuu möödudes antud kalendriaasta lõppemisest. Kui
ehitustööd lõpetatakse näiteks 2019. aasta novembris, siis tuleb energiamärgis koostada 2021.
aasta baasil ja esitada KredExile hiljemalt jaanuari lõpuks 2022. aastal.
Paragrahviga 33 kehtestatakse toetuse saaja õigused ja kohustused lähtuvalt määrusega
kinnitatud nõuetest. Projektiga seotud abikõlblike ja mitteabikõlblike kulude eristatus on
tõendatav raamatupidamise programmi väljavõttega. St raamatupidamise programmis
eristatakse toetus muust ühistu finantstegevusest ehk määratakse sellele eraldi kandenimi või
tähis. Maksetaotlus esitamisel kantakse arvele ka kande info ning abikõlbliku summa
jagunemine.
Paragrahviga 34 kehtestatakse rakendusüksuse kui taotluste menetleja ning väljamaksete ja
järelevalve tegija ülesanded.
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Paragrahviga 35 reguleeritakse finantskorrektsioonide tegemist kooskõlas STS2014_2020
sätestatuga.
Paragrahviga 36 reguleeritakse määruse rakendamist.
Lõike 1 kohaselt rakendub projekteerija kutse- või pädevusnõue ehitusprojektide osas, mis
koostatakse pärast määruse jõustumist. Peatatud meetme määruses vastav nõue puudub.
Pädeva projekteeerija kaasamine on aga projekti kvaliteetse elluviimise huvides. Nõue ei
rakendu tagasiulatuvalt projekteerijale, kes on kehtiva määruse alusel koostanud
ehitusprojekti korterelamule, millele toetuse taotlust ei jõutud taotluste vastuvõtmise
peatamise tõttu esitada ja see esitatakse käesoleva määruse alusel. Ehitusprojekti kvaliteeti ja
asjakohastele nõuetele vastavust kontrollitakse põhiprojekti ekspertiisi käigus.
Lõike 2 järgi kohaldatakse enne 2017. aasta 23. septembrit esitatud taotlustele majandus- ja
taristuministri 20. märtsi 2015.a määrust nr 23 „Korterelamute rekonstrueerimise toetuse
andmise tingimused“. Nimetatud kuupäeval lõpetati taotluste vastuvõtt toetuse eelarve
ammendumise tõttu.
Paragrahviga 37 tunnistatakse eelnimetatud määrus kehtetuks.
3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu aluseks on STS2014_2020 ning eelnõu on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määrus (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi,
Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa
Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted
Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa
Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr
1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320—469); komisjoni 20. detsembri 2011. a otsusega
„Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 106 lõike 2 kohaldamise kohta üldist majandushuvi
pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele avalike teenuste eest makstava hüvitisena antava
riigiabi suhtes“ ((ELT L 7, 11.01.2012, lk 3–10) ja komisjoni määrusega nr 1407/2013, milles
käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese
tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, lk 1—8) ning komisjoni määrusega (EL) nr
360/2012 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta üldist
majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele antava vähese tähtsusega abi
suhtes (ELT L 114, 26.4.2012, lk 8—13).
4. Määruse mõjud
Enne 1993. aastat ehitatud korterelamud moodustavad 2/3 elamufondist ning vajavad oma
seisukorra tõttu investeeringuid rekonstrueerimiseks ja energiatõhusamaks muutmiseks.
Elamute rekonstrueerimise toetamisega saab riik oluliselt kaasa aidata komplekssele
renoveerimistegevusele ning elamufondi jätkusuutlikkuse ja energiatõhususe kasvule. Oluline
on, et lisaks piirete rekonstrueerimisele uuendatakse ka hoone tehnosüsteemid, tagades
parema tulemuse tervisliku ja energiatõhusa elukeskkonna loomisel ning pikendades oluliselt
elamute eluiga.
Rekonstrueerimise toetamine on oluline eluasemefondi ülalpidamise kulude vähendamise
seisukohast, samuti aitab kaasa keskkonnahoidliku eluviisi propageerimisele. Koos
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energiatõhususe kasvuga väheneb kodumajapidamiste energiatarbimine ning sellest tulenev
negatiivne keskkonnamõju.
Toetuse saamise üks eeltingimusi on energiasäästu tagamine rekonstrueeritavates hoonetes,
mistõttu on toetuse andmise tegevustel ka väga otsene mõju kasvuhoonegaaside heitkoguste
vähendamisele. Mida suurem on rekonstrueerimisprojekti põhjal energiasäästupotentsiaal
ning mida ambitsioonikam tervikliku rekonstrueerimise projekt ette võetakse, seda suurem
on ka projekti võimalik toetuse määr.
Vastavalt Eesti energiamajanduse arengukava ettevalmistuse raames tehtud hoonete
energiapotentsiaali uuringule on Eesti hoonete tehniline energiasäästupotentsiaal 80%
hoonefondi praegusest energiakasutusest. Seejuures on soojusenergia tehniline
säästupotentsiaal ülisuur – 9,3 TWh/a ning elektrienergia säästupotentsiaal on pea
nullilähedane – 0,2 TWh/a. Hoonete tehniline energiasäästupotentsiaal ca 10 TWh/a
moodustab pea kolmandiku summaarsest energia lõpptarbimisest (33–34 TWh/a) Eestis.
Elamute tervikliku rekonstrueerimise näol on tegemist suurima kokkuhoiu potentsiaaliga
energiakasutuse vähendamisel. Ilmselt mitte ükski EL riik ei suudaks saavutada
kliimapoliitika strateegilisi eesmärke ilma elamute rekonstrueerimise toetamiseta ja sellega
kaasnevalt hoonefondi energiakasutust langustrendi pööramiseta. Elamufondi
rekonstrueerimisega on võimalik vähendada hoonete kütteenergia vajadust kuni 50% ja
saavutada sellega imporditavate fossiilkütuste mahu vähenemine ja CO2 emissiooni
vähenemine, samuti elukeskkonna kvaliteedi parendamine kui ka eluasemefondi
ülalpidamiskulude vähendamine.
Kuna korterelamute rekonstrueerimise toetust on võimalik taotleda kõikides Eesti
piirkondades, siis on kõikidel Eesti korterelamutes elavatel elanikel võrdsed võimalused
oma eluasemepindade seisukorra parendamiseks. See tagab ka erinevate piirkondade
kestliku ja ühtlase arengu. Toetuse osakaalu diferentseerimisel parema ja halvema
konjunktuuriga piirkondades on positiivne mõju ühtlase regionaalse arengu tagamisel.
Korterelamute rekonstrueerimise meetmel on kaudne mõju riigivalitsemisele läbi toetuse
andmise tingimuste määruse väljatöötamise. Meetme määruse väljatöötamisel on kaasatud
huvigruppe, võetud arvesse eelmise perioodi parimaid ning halvimaid praktikaid, uute
tingimuste väljatöötamisel ning toetamise vajaduste väljaselgitamisel on tuginetud
olemasolevatele uuringutele.
Korterelamute rekonstrueerimise meede ei mõjuta oluliselt elanike võrdseid võimalusi ega
soodusta mõnd korterelamus elavat elanikugruppi oluliselt võrreldes teistega. Mõju on
olemas, kui rekonstrueerimistööde elluviimisel parandatakse ka elamute ligipääsetavust. See
loob puuetega inimestele ja ka vanuritele soodsamad tingimused hoonetesse ligipääsemisel.
Korterelamute rekonstrueerimise meede ei mõjuta oluliselt infoühiskonna arengut. Kaudne
mõju on olemas lähtuvalt asjaolust, et taotluste menetlemine toimub elektroonselt ning
suurendab paberivaba asjaajamise osakaalu riigiga suheldes.
Riiklikku toetust ei saa käsitleda pelgalt eelarvelise kuluna. Riigi poolt vaadatuna on see
parim võimalik investeering tulevikku, kuna seeläbi on võimalik kujundada põlvkondadele
parem ning kvaliteetsem elukeskkond. Kaudselt aitab see parandada sotsiaal-majanduslikku
keskkonda ja suunata töö- ja elukohavalikuid.
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Eeltoodu alusel võib tõdeda, et määruse rakendamisega kaasneb positiivne mõju majandusele,
elu- ja looduskeskkonnale ning regionaalarengule. Määruse rakendamisega ei kaasne olulist
mõju riigi julgeolekule ja välissuhetele, sotsiaalvaldkonnale ega riigiasutuste ja KOV-ide
korraldusele.
5. Määruse rakendamisega seotud tegevused, vajalikud kulud ja eeldatavad tulud
Määruse rakendamisega ei kaasne täiendavaid tegevusi kohaliku omavalitsuse üksusele ega
riigile.
Meetme eelarve sõltub riigieelarvest selleks sihtotstarbeks suunatavast mahust. Aastast 2015
on korterelamute rekonstrueerimise toetuseks eraldatud 102 miljonit eurot, millest on välja
makstud ligi 63%. 2019. aastal tehakse toetuse väljamakseid eeldatavalt ligikaudu 30 miljoni
euro ulatuses.
Riigi eelarvestrateegia kohaselt kavandatakse perioodil 2019–2022 riigieelarvest toetust
rahastada kogumahus 119,5 miljonit eurot, sellest 17,5 miljonit eurot 2019. aastal. Viimati
nimetatud summast saab toetada ligikaudu 50 korterelamu rekonstrueerimist.
Meede on olemuselt suuresti isetasuv, st toetusteks eraldatavad vahendid laekuvad
maksutuluna riigieelarvesse kas samal või järgmisel eelarveaastal peale toetusmeetmes otsuse
tegemist (seejuures toetuse väljamaksed toimuvad peale tööde teostamist ehk sisuliselt
samaaegselt maksutulude laekumisega).
Erasektori tulud koosnevad energiasäästust ja kinnisvara väärtuse tõusust.
6. Määruse jõustumine
Määrus jõustub üldises korras.
7. Eelnõu kooskõlastamine ja huvigruppide kaasamine
Eelnõu esitati EIS-i vahendusel Rahandusministeeriumile, Kultuuriministeeriumile,
Keskkonnaministeeriumile ja Eesti Linnade ja Valdade Liidule kooskõlastamiseks ja Eesti
Korteriühistute Liidule, Eesti Omanike Keskliidule, Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidule,
Eesti
Kinnisvarafirmade
Liidule,
Eesti
Ehitusettevõtjate
Liidule,
Eesti
Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liidule, Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendusele,
Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingule, Eesti Arhitektide Liidule, OÜ-le Auricu, OÜ-le
Balti Vara Fassaadid, OÜ-le Anmeri, OÜ-le Eesti Soojustusprojekt, OÜ-le K&M
Projektbüroo, FIE Alari Sarv, OÜ-le Anvar Kima, Mati Tekkelile, Aivar Kaljulale, Mihhail
Baiburinile, Erki Maasingule, Rivo Soole ja Janek Bahovskile arvamuse avaldamiseks ja
ettepanekute esitamiseks.
Rahandusministeerium, Kultuuriministeerium ja Eesti Linnade ja Valdade Liit kooskõlastasid
eelnõu märkustega. Oma arvamuse ja ettepanekud eelnõule esitasid Jõhvi Vallavalitsus, Eesti
Korteriühistute Liit, OÜ K&M Projektbüroo, OÜ Anvar Kima, OÜ Balti Vara Fassaadid, OÜ
Eesti Soojustusprojekt, KÜ Koondise 15 Saue, Janek Bahovski, FIE Märt Falk, Riigi
Tugiteenuste Keskus, Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liit, Tallinna Linnavaraamet ja Eesti
Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing.
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Esitatud märkused ja ettepanekud ning nendega arvestamine või arvestamata jätmise
põhjendus on seletuskirja lisas.

Lisa: Arvestatud ja arvestamata jäetud märkuste ja ettepanekute tabel
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Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määruse
„Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord“ eelnõu seletuskiri
Lisa
Arvestatud ja arvestamata jäetud märkuste ja ettepanekute tabel
Märkuste
ettepanekute esitaja

ja Märkuste ja ettepanekute sisu

Rahandusministeerium

1) Määruse eelnõuga kavandatav toetuse osakaalu
diferentseerimine omab üldist positiivset mõju
ühtlase regionaalarengu tagamisele. Samas juhime
tähelepanu, et määruse eelnõuga ei jätkata varem
kehtinud põhimõtet, luua erisust Ida-Virumaa
taotlejatele taotlusaktiivsuse tõstmiseks selles
piirkonnas.
08.02.2018 valitsuskabineti nõupidamisel tehtud
protokollilise
otsusega
on
Ettevõtlusja
infotehnoloogiaministrile
tehtud
ülesandeks
analüüsida uute elamumajanduse toetusmeetmete
väljatöötamise ning olemasolevate meetmete
muutmise käigus meetmete rakendumist üle Eesti, sh
Ida-Virumaal ning näha ette lahendused, mis
arvestavad Eesti eri piirkondade eluasemeturu
olukorda ja erisusi, et soodustada elamumajanduse
toetuste jõudmist kõikidesse Eesti piirkondadesse.
Samal nõupidamisel on tehtud ülesandeks kõigil
ühtekuuluvuspoliitika
fondide
rakenduskava
elluviimise eest vastutavatel ministeeriumidel otsida
võimalusi
Ida-Virumaa
projektide
osakaalu
suurendamiseks ja eelistamiseks toetusmeetmetes.
Ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
ning sihtasutus KredEx poolt tellitud uuringus
„Korterelamute
renoveerimistoetuste
meetme
arendus“ lk 36 jõutakse allolevale järeldusele:
Probleemseim piirkond toetuste jagunemisel on IdaVirumaa. Kuigi Ida-Viru renoveeritavate elamute
potentsiaal on võrreldav Tartumaaga, on IdaVirumaa renoveerimisaktiivsus oluliselt (ligi 10
korda) madalam. Renoveerimistakistused IdaVirumaal ei ole ühesed ega lihtsad vaid pigem
eksisteerivad erinevad takistused selles piirkonnas
samaaegselt. Sestap võiks kaaluda eraldi meetme
rakendamist Ida-Virumaal, et leevendada olulist
mahajäämust elamute renoveerimises.
Toetuse suurust tuleks piirkonnas tõsta piirini, mis
leevendab madalast kinnisvara väärtusest tulenevat
takistust piisava laenu saamiseks. Lisaks toetuse
suuruse diferentseerimisele tuleb Ida-Viru piirkonnas
intensiivselt
tegeleda
mitte-finantsiliste
motivaatoritega, et suurendada renoveerimise
aktiivsust.
Eeltoodust tulenevalt palume veel kord kaaluda
võimalusi Ida-Virumaal taotlusaktiivsust tõstvate
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Arvestatud
või
arvestamata
jätmise põhjendus
Arvestatud
sisuliselt.
Seni on olnud IdaVirumaa piirkonna
taotlejate
toetuse
maksimaalseks
määraks
50%.
Asjaolu, et kõrgema
toetuse
määraga
piirkondi laiendati,
ei sea Ida-Virumaa
taotlejaid võrreldes
senisega
kehvemasse
positsiooni,
vaid
neile säilib kõrgem
toetuse määr, s.o.
50%.
Teisi
meetmeid
potentsiaalsete
taotlejate
taotlusaktiivsuse
tõstmiseks
saab
rakendada
eraldiseisvalt.

erisuste loomiseks, ning leida teisi mõjusaid
meetmeid Ida-Virumaa potentsiaalsete taotlejate
taotlusaktiivsuse tõstmiseks.
2) Eelnõu § 13 lõike 1 punktis 2 on sätestatud “2) Arvestatud
punktis 1 nimetatud asustusüksustega külgnevate
valdade asustusüksustes, kus kinnisvara turuväärtus
on taotluse esitamisele eelneva aasta andmetel
kõrgem kui 500 €/m2, ja Elva linnas, Haapsalu
linnas, Keila linnas, Kohila alevis, Kuressaare linnas,
Maardu linnas, Otepää linnas, Paikuse alevis, Pärnu
linnas, Rakvere linnas, Rapla linnas, Sauga alevikus,
Uuemõisa
alevikus
ning
Viljandi
linnas
asustusüksusena
asuva
korterelamu
rekonstrueerimisel 40 protsenti;“.
Juhime tähelepanu, et segadust võib tekitada, et
määruses ei ole sätestatud, millise andmeallika
andmeid turuväärtuse määramiseks kasutatakse.
Seletuskiri viitab küll Maa-ameti ametlikule
statistikale, aga seda vaid määruse sisendi
kujundamise kontekstis. Samuti palume jälgida, et nii
määruses kui ka seletuskirjas oleks selgelt aru
saadav, et loetelus nimetatud üksusi, mille nimi
kattub haldusüksuse nimega (Haapsalu linn ja Pärnu
linn) mõistetakse määruse § 13 lõike 1 punktis 2
asustusüksustena.
3) Seletuskirja punktis 4 „Määruse mõjud“ on Arvestatud
selgitatud
järgmist:
Kuna
korterelamute
rekonstrueerimise toetust on võimalik taotleda
kõikides Eesti piirkondades, siis on kõikidel Eesti
korterelamutes elavatel elanikel võrdsed võimalused
oma eluasemepindade seisukorra parendamiseks. See
tagab ka erinevate piirkondade kestliku ja ühtlase
arengu. Samas on aga mõju regionaalarengule siiski
kaudne ning seda ei võeta projektide hindamisel
eraldi arvesse – ei eelistata ühe või teise piirkonna
korterelamute rekonstrueerimise projekti teisele.
Kuna määruse tingimustega luuakse toetusmäära osas
piirkondlikud erisused (§ 13 Toetuse osakaal) ja
erisuste tegemist on põhjendatud ka määruse
seletuskirja lehekülgedel 6 ja 7 (sealhulgas on
öeldud, et toetuse osakaalude erineva määratlusega
antakse meetmele ka selgem regionaalne mõju,…),
siis palume muuta seletuskirja punkti 4 „Määruse
mõjud“ vastavalt. Meie hinnangul on toetuse
osakaalu diferentseerimisel parema ja halvema
konjunktuuriga piirkondades positiivne mõju ühtlase
regionaalse arengu tagamisel ning seda peaks ka
määruse seletuskirja punktis 4 kajastama.
4) Kehtiva majandus- ja taristuministri määruse nr 23 Arvestatud
(Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise
tingimused) § 16 lõikes 2 on kirjas, et ärieesmärkide
saavutamisele suunatud taotleja taotlust ei rahuldata.
Uue määruse eelnõus sellist piirangut ei ole, mistõttu
palume selgitada, kas sellised korterelamud, kus on
ka äripind, on abikõlblikud. Kui on, siis kuidas

24

toimub sel juhul toetuse andmine. Seletuskirjas (§ 20
lõige 2-4 kohta) on küll mainitud, et eesmärgiks ei
ole ärieesmärkidele suunatud projektide toetamine,
kuid selguse huvides peaks selline välistus olema ka
määruses.
5) Vastavalt eelnõu § 1 lõikele 3 antakse toetust ka
tervikuna kohaliku omavalitsuse üksuse omandis
olevatele korterelamute rekonstrueerimiseks. § 17
lõike 2 kohaselt peab omafinantseeringu määr katma
projekti kulud, mida toetusest ei hüvitata ja
omafinantseeringuna ei käsitleta teisi riigi, kohaliku
omavalitsuse üksuse või muude Euroopa Liidu
institutsioonide või fondide toetusi. Tekib küsimus, et
kui korterelamu kuulub tervikuna kohalikule
omavalitsusele,
siis
millest
koosneks
omafinantseering – kas võimalik on vaid laen?
Küsimus seostub sellega, et kui sellise korterelamu
toetamine on riigiabi, siis tuleks ka kohaliku
omavalitsuse vahenditest antud omafinantseering
lugeda riigiabi hulka. Kui aga kohaliku omavalitsus
peab igal juhul laenu võtma (eeldatavalt
turutingimustel), siis sellist omafinantseeringut ei
loeta riigiabiks. Palume seda seletuskirjas selgitada.
6) Soovitame selguse huvides muuta eelnõu § 23
lõike 1 punkt 5 sõnastust järgmiselt „hinnangu
andmine riigiabi või vähese tähtsusega abi reeglitega
kokkusobivuse kohta“.
7) Palume eelnõusse lisada rakendusüksuse kohustus
dokumentide säilitamise kohta. Kohustus säilitada
riigiabi või vähese tähtsusega abi andmisega seotud
andmeid 10 aastat alates päevast, mil antud abikava
(määruse) alusel anti viimast korda üksikabi, tuleneb
komisjoni määrusest (EL) nr 1407/2013 (artikkel 6
lõige 4), määrusest (EL) nr 360/2013 (artikkel 3 lõige
3) ja komisjoni 20. detsembri 2011. a otsusest
(artikkel 8).
8) Soovitame seletuskirjas täpsustada eelnõu §-i 7
käsitlev osa järgmiselt: „Toetuse kontekstis tuleks
tuvastada,
kas
toetuse
taotleja
tegeleb
majandustegevusega või moonutab või võib
võimaliku abi saamine moonutada konkurentsi ja
mõjutada kaubandust liikmesriikide vahel.“ Kuna SA
Kredex on analoogset meedet juba pikalt rakendanud,
siis soovitame tuua seletuskirja ka näiteid senisest
praktikast juhtudest, mil toetus on loetud riigiabiks
või vähese tähtsusega abiks.
9) Teeme ettepaneku kaaluda eelnõu täiendamist,
defineerides mõiste „elamu“ ja seades ka
korteriomandite koosseisus olevate eluruumide
pindala osakaalule miinimumnõuded. § 4 punkt 4
sätestab mõiste „korterelamu“ – mõiste definitsioonis
kasutatakse omakorda mõistet „elamu“, millel
legaaldefinitsioon puudub. Korteriomandiks võib olla
ka mitteeluruum. Määruses on mõiste juures
kasutatud korteriomandite arvu (min 3 tükki).
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Arvestatud

Arvestatud

Arvestatud

Arvestatud

Arvestamata jäetud.
Toetuse objektiks
on korterelamu, mis
on kasutusse võetud
enne 1993. aastat ja
asjaolu, kas tegemist
on
elamu
või
mitteelamuga selgub
ehitisregistri

Tulemuseks võib olla, et toetus ollakse sunnitud kandest,
mille
määrama hoonele, millest enamuse või olulise osa aluseks on hoone
moodustavad mitteeluruumid.
kasutusele võtmise
dokument.
10) § 8 lõikes 2 sätestatakse toetuse mitteandmine Arvestatud
projektile, mille raames on tegevusi alustatud enne
taotluse rahuldamise otsuses sätestatud tegevuste
alguse tähtpäeva. Antud sõnastuse järgi selguks
toetuse mitteandmine toetuse rahuldamise otsusest.
Palume antud sõnastust korrigeerida üheselt
mõistetavalt.
11) § 9 lõige 2 sätestab abikõlblikud kulud. Teeme Arvestamata jäetud.
ettepaneku
lugeda
abikõlblikuks
ka Eelnõu ei näe ette
kaugküttevõrguga ühendamise kulu.
erinevate
liitumistasude
abikõlblikkust,
tulenevalt määruse
aluseks
olevast
rakenduskavast
peavad kulud olema
seotud energiasäästu
saavutamisega,
liitumistasu sellele
nõudmisele pigem
ei vasta.
12) § 13 lõike 2 kohaselt on teatud juhtudel toetuse Arvestatud
maksimaalne osakaal 10 protsenti madalam.
Seletuskirjast võib järeldada, et silmas on peetud „10
protsendipunkti madalam“. Palume selguse huvides
kasutada läbivalt ühte lähenemist.
13) § 28 lõige 5 punkt 1 kohaselt on kulude tekkimist Arvestatud
tõendavate dokumentide koopiaks, lisaks esitatud
arvele vajadusel ka maksekorraldus, konto- või
krediitkaardi
väljavõte,
kuid
eelnõust
ega
seletuskirjast ei selgu, milles võib seisneda viidatud
vajadus ja kes selle otsustab. Palume seletuskirja
vastavalt täiendada.
14) § 30 lõige 3 punkt 3 näeb ette projekti Arvestatud
lõpparuandes andmete esitamise projekti edenemise
kohta. Jääb selgusetuks, mida siinkohal silmas
peetakse, kuna projekt on lõpparuande esitamise
ajaks lõppenud ning toetuse saaja hinnang projekti
tulemuslikkusele ja elluviimisele esitatakse vastavalt
sama lõike punktile 5. palume seletuskirjas seda
punkti enam avada.
15) Palume korrastada seletuskirja § 21 lõike 2
Arvestatud
punktide 3 ja 4 numeratsiooni:
 punkti 3 asemel on õige viide punktidele 3 ja
4;
 punkti 4 asemel on õige viide punktile 5.
16) Palume tagada, et määruse eelnõu § 2 lõikes 2 Arvestatud
loetletud kõikide meetme väljundnäitajate kohta
oleks lisatud info Euroopa Liidu struktuurifondide
infosüsteemi (SFOS) projektide juurde. Hetkel ei ole
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keskselt kättesaadavad andmed „Arvestuslik CO2
vähenemine aastas“ saavutustasemete kohta.
Tegemist on kohustusliku meetme väljundnäitajaga,
mille osas esitame igal aastal Euroopa Komisjonile
info saavtustaseme kohta ja seega peavad need
andmed SAPi aruandluses, mis on aluseks
seirearuande info koondamiseks, kajastuma. Ühtlasi
on SFOSis paremini tagatud andmete säilimine ja
hilisem kontrollitavus.
17) Palume eelnõu § 2 lõige 1 sõnastada selliselt, et
ei jääks ekslikult muljelt, et avaliku ruumi ja
elukeskkonna parendamine ja korterelamute ohutuse
tagamine on eraldiseisvad eesmärgid.

Kultuuriministeerium

Eesti Linnade ja
Valdade Liit

Arvestamata jäetud.
Ohutuse tagamine
on omaette eesmärk
ja ei ole alati
hõlmatud keskkonna
parendamise
eesmärgiga.
18) Palume eelnõu § 8 täiendada ja lisada toetatavad Arvestatud
tegevused vastavalt Struktuuritoetuse seaduse § 14
punktile 2. Hetkel kirjeldab lõige 1, et toetust antakse
projektile,
mille
elluviimine
panustab
väljundnäitajate saavutamisse ja mille raames
teostatakse korterelamu rekonstrueerimine ning lõige
2 ja 3 kirjeldavad lühidalt, millistele projektidele ei
anta toetust, kuid toetatavaid tegevusi ei ole eelnõus
loetletud.
19) Palume eelnõus ning seletuskirjas läbivalt välja Arvestatud
tuua, et tegu on Ühtekuuluvusfondi vahenditega.
20)
Palume
eelnõusse
lisada
projekti Arvestatud
valikukriteeriumid ja – metoodika vastavalt
Struktuuritoetuse seaduse § 14 punktile 11 ning
tagada nende kooskõla seirekomisjonis kinnitatud
projekti valikukriteeriumite ja – metoodikaga.
1) Teeme ettepaneku § 23 lõike 1 täiendamiseks Arvestamata jäetud.
punktiga „projekti arhitektuurse ja linnaehitusliku Tegemist
on
ekspertiisi tegemise korraldamine“. Taotluse väljakujunenud
menetlemine
peaks
sisaldama
ka
projekti elamupiirkondades
arhitektuurse
ja
linnaehitusliku
ekspertiisi asuvate elamutega,
korraldamist nt koostöös kohaliku omavalitsusega mille
puhul
või erialaorganisatsioonidega.
täiendava ekspertiisi
korraldamine ei ole
põhjendatud.
2) Lisaks juhime tähelepanu, et § 18 lõige 1 punktis 1 Arvestatud
ja 2 tuleb kohaliku omavalitsuse järel nimetada ka
Muinsuskaitseamet, sest kultuurimälestiste ja
muinsuskaitsealal asuvate hoonete ümberehitamise
tingimused määrab Muinsuskaitseamet.
1) Jätta sarnaselt varasemale kehtima toetusprotsendi Arvestamata jäetud.
erisus Ida-Virumaalt pärinevatele taotlustele, Seni on olnud Idasuurendades § 13 lg 1 p 2
Ida-Virumaa Virumaa piirkonna
toetusprotsente veelgi. See aitaks kaasa järjekindla taotlejate
toetuse
regionaalpoliitika rakendamisele ning jätkaks selge maksimaalseks
sõnumi edastamist Ida-Virumaale, et tegemist on riigi määraks
50%.
eelisarendatava piirkonnaga.
Juhime tähelepanu
asjaolule,
et
käesolevaga
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2) Tõsta § 13 lg 1 p 1 toetuse maksimaalne osakaal
Tallinnas ja Tartus varem kehtinud tasemele (40%).
Jõhvi Vallavalitsus

Eesti Korteriühistute
Liit

laiendati kõrgema
toetuse
määraga
piirkondi, millega ei
seata Ida-Virumaa
taotlejaid võrreldes
senisega
kehvemasse
positsiooni,
vaid
neile säilib kõrgem
toetuse määr, s.o.
kuni 50%. Teisi
meetmeid
potentsiaalsete
taotlejate
taotlusaktiivsuse
tõstmiseks
saab
rakendada
eraldiseisvalt.
Arvestamata jäetud.
Selgitus
seletuskirjas.
Arvestamata jäetud.
Seni on olnud IdaVirumaa piirkonna
taotlejate
toetuse
maksimaalseks
määraks
50%.
Juhime tähelepanu
asjaolule,
et
käesolevaga
laiendati kõrgema
toetuse
määraga
piirkondi, millega ei
seata Ida-Virumaa
taotlejaid võrreldes
senisega
kehvemasse
positsiooni,
vaid
neile säilib kõrgem
toetuse määr, s.o.
kuni 50%. Teisi
meetmeid
potentsiaalsete
taotlejate
taotlusaktiivsuse
tõstmiseks
saab
rakendada
eraldiseisvalt.

Juhime tähelepanu, et kehtivas ettevõtlus- ja
tehnoloogiaministri
määruses
(vastu
võetud
13.07.2017 nr 38) on par 14 lg 2 p 5 kohaselt
taotluste hindamise puhul üheks kriteeriumiks
regionaalne erisus. Kehtiva
määruse seletuskirjas (10.07.2017) on taotluse
hindamise aluspõhimõtetes tõstetud esile IdaVirumaa ja Kagu-Eesti KOV-idest pärinevate
taotluste erisus.
Seni kehtinud praktika kohaselt saab toetust saab
taotleda 15%, 25% ja 40% ulatuses, Ida-Virumaal
vastavalt
25%,
35%
ja
50%
(http://kredex.ee/korteriuhistu/korteriuhistutoetused/rekonstrueerimise-toetus/).
Kooskõlastamisele esitatud eelnõus par 13 lg 1 p 2 on
kõik Eesti asustusüksused v.a punktis 1 ja 2
nimetatud, asetatud ühele pulgale, ehk sisuliselt
kaotataks Ida-Virumaa regionaalne erisus. Märgime,
et Ida-Virumaa regionaalse erisuse kaotamine ei ole
kooskõlas Vabariigi Valitsuse poliitikaga
Ida-Virumaa eelisarendamisel.
Teeme ettepaneku jätta sarnaselt varasemale kehtima
kõrgendatud
toetusprotsent
Ida-Virumaalt
pärinevatele taotlustele. Teise variandina, tahtes tõsta
teiste eelnõu par 13 lg 1 p 2 nimetamata ja mitte IdaVirumaal paiknevate KOV-ide toetusprotsenti, oleks
võimalus suurendada Ida-Virumaa toetusprotsente
veelgi.
Nii
aitaksite
kaasa
järjekindla
regionaalpoliitika rakendamisele ning jätkaksite selge
sõnumi edastamist Ida-Virumaale, et tegemist on riigi
eelisarendatava piirkonnaga.
1) 1. Muuta määruse § 17 Toetuse piirsumma Arvestamata jäetud.
lg. 3 sõnastus jättes välja sõna „kuni“
Taotluste vastuvõtt
(3) Paragrahvi 13 lõike 1 punktis 1 nimetatud toimub
jooksvalt.
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korterelamu
rekonstrueerimise
projektidele
eraldatakse toetuseks taotluste rahastamise igaaastasest eelarvest kuni 30 protsenti.
Selgitus. Leiame, et kui riik plaanib Tallinna ja Tartu
ühistute tarbeks
30% iga aastasest toetusteks
kuuluvast summast ( § 17 Toetuse piirsumma lg. 3)
Sõna „kuni“ 30 % eest, võib teoreetiliselt
tegelikkuses tähendada seda, et Tallinnas ja Tartus
ühistute toetuse maht võib mõnel aastal üldse
puududa või olla oluliselt väiksem kui 30%, mis
omakorda võib viia selleni, et toetuseni jõuda üldse
vaid üksik mõni maja Tallinnas ja Tartus, mis ei
peaks olema meetme eesmärk. Seda enam, et
vähemalt Tallinnas on linna suuruse tõttu mõnevõrra
ajamahukam
asjaajamine ja ehitusteatise/loa
taotlemine pikaajalisem ja vaevalisem protsess.

Nimetatud põhimõte
on olnud meetmes
läbivalt ja selle
rakendamine
muutub küsitavaks,
kui
broneerida
teatud
piirkonna
hoonetele
kindel
osakaal. Lisaks on
eesmärgiks suunata
riiklikku tuge enam
piirkondadele, kus
turg pigem ei toimi
või
toimib
halvemini, andmaks
meetmele selgemat
regionaalset mõju.
2) Võtta määruse § 17 Toetuse piirsumma lg. 1 välja Arvestatud
piirsumma 600 000 eurot - asendades see uue
mahuga - ühe hoone renoveerimiseks antavat toetuse
summat 1 000 000 eurot või siis sätestada
määrusesse ühe hoone renoveerimiseks antavat
toetuse piirsumma ruutmeetrite põhiselt.
(1) Toetuse maksimaalne summa on 600 000 eurot
projekti kohta.
Selgitus: Jääb arusaamatuks miks tehakse määruses
vahet suures, mitmesaja korteriga ja väiksemas
näiteks nö. keskmise majas elavate korteriühistute
toetamise vahel.
Kas suures majas elavad tõesti jõukamad inimesed,
kui väiksemates? Pigem on see vastupidi.
Kui näiteks Tallinnas ja Tartus saab 30 korteriga
majas elav korteriühistu 30 % toetust, siis 216
korteriga majas juba alla 20 %, sest 3 000 000
suuruse eelarve juures (investeering ca 280 eur/m2
ehk rahastuse lõppemisel peatatud eelmise meetme
keskmine ) see paraku 600 000 piirangule nii
kujuneb. Arvestades keskmist 280 eur investeeringut
m2 kohta hakkab toetuse osakaal vähenema juba
alates 144 korteriga ehk 4 trepikojaga 9 kordsest
hoonest, mis on üsna levinud kõigis Tallinna paneelasumites, samuti Annelinnas.
Seega teeme ettepaneku a ) piirmäär kaotada b )
suurendada ühe hoone renoveerimiseks antavat
toetuse summat 1 000 000 euroni ja juhul soovitakse
kehtestada ikkagi maksimummäär siis c) viia sisse
ruutmeetripõhine piirmäära arvestus.
3) Laiendada § 27. Projekti hanked välja toodud Arvestatud
regulatsiooni vaid ehitushankele ja suurendades sisuliselt.
määruses sätestatud summat 5000 eurot 50 000 Nõue viia hange läbi
euroni.
riigihangete registris
(1)
Kui hanke eeldatav maksumus käibemaksuta laieneb
vaid
on võrdne 5000 euroga või enam, viib toetuse saaja rekonstrueerimistöö
hanke läbi elektrooniliselt riigihangete registris. dele.
Hanke läbiviimisel lähtutakse riigihangete seaduse §-
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s
3
sätestatud
riigihanke
korraldamise
üldpõhimõtetest ja rakendusüksuse kodulehel
avaldatud juhendmaterjalist.
Selgitus: Ministeeriumi aruteludel osapooltega edasi
antud informatsiooni alusel oli kõigile osapooltele
üheselt selge, et elektrooniline hange riigihangete
registris peaks puudutama vaid ehitushanget,
praegusel juhul on eelnõus sätestatud piiriks 5 000
eur, mis hõlmaks kõiki projekti etappide hankeid
(lisaks
ehitamisele
tehniline
konsultant,
projekteerimine ja OJV)
Leiame, et selline regulatsioon loob põhjendamatut
halduskoormust korteriühistutele ja pikendab oluliselt
kogu menetlusprotsessi.
Teeme ettepaneku et määruses sätestatud hanke
piiriks oleks 50 000 eur, sest sellisel juhul ei laieneks
piirang muudele projekti osadele peale ehitushanke.
4) Rõhutame liiduna tehnilise konsultandi Arvestatud
sõltumatuse printsiibi selgemat lahtkirjutamist
(4) Tehniline konsultant peab pakkuma sõltumatut
teenust. Tal ei tohi olla majanduslikke huvisid
ettevõtjate suhtes, kellelt võetakse projekteerimis- või
rekonstrueerimistöödeks hinnapakkumisi ning kes
teostavad nimetatud töid ja kellelt võetakse
hinnapakkumisi omanikujärelevalve teostamiseks,
välja arvatud juhul, kui omanikujärelevalvet teostava
ettevõtja juures tegutseb tehniline konsultant
ehitusseadustiku § 21 lõike 1 punktis 1 nimetatud
isikuna.
Ettepanek lisada juurde § 10. Tehniline konsultant
uus lõige 5 või täiendada lg 4 allpooltoodud lausega
(5) Tehniline konsultant ei tohi kuuluda korteriühistu
valitsejana tegutseva äriühingu juhtorganitesse või
tegutseda korteriühistu valitsejast äriühinguga
lepingulistes suhetes ega olla korteriühistu valitseja
poolt nimetud majahalduriks rekonstrueerimisele
kuuluva korteriühistus.
Selgitus. Tehnilise konsultandi sõltumatus ja
usaldusväärus on liidu seisukohalt määruse üks
võtmeküsimusi. Senise praktika põhjal võib tuua
väga erinevaid näiteid.
Turul on ette tulnud olukordi, kus tehnilise
konsultandi staatust ära kasutades soovivad
valitsejatena tegutsevad äriühingud kasutada oma
jõupositsiooni
korteriühistule
haldus
ja
hooldusteenuse pealesurumiseks (nn „ korteriühistu
ülevõtmiseks „).
5) § 9. Abikõlblikud kulud, lg 2
Arvestatud
2) rõdude ja lodžade rekonstrueerimise, klaasi
paigaldamise ja sellega kaasnevate tööde kulu;
Kas määrus laieneb ka uute rõdude ehitamisele, kui
olemasolevad on amortiseerunud? Teema on
ülioluline, korteriühistute amortiseerunud ja ka
eluohtlikuks muutunud rõdude asendamisel ja
laiendamisel.
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Ettepanek. Liit teeb ettepaneku, et määruse
tingimused võimaldaksid sõnaselgelt abikõlbulikuna
ka olemasolevate rõdude amortiseerumise korral
rajada ka olemasolevast lahendusest suuremad rõdud
vastavalt uuele rekonstrueerimisprojektile.
6) 10) lifti juhtimissüsteemi ja ajami osalise või
täieliku rekonstrueerimise ning sellega kaasnevate
tööde kulu;
Kas toetatakse ka uue lifti paigaldamist olemasoleva
asemele? Mis oleks mõistlik teatud majades,
vastavalt maja olukorrale.
Ettepanek. Liit teeb ettepaneku, et määruse
tingimused võimaldaksid sõnaselgelt abikõlbulikuna
ka olemasolevate liftide amortiseerumise korral
rajada olemasolevast lahendusest erinevad uued
liftilahendused
ja
seda
vastavalt
uuele
rekonstrueerimise projektile.
7) 13) liikumispuuetega isikutele hoonesse sissepääsu
tagamiseks trepimademetele panduste ja käsipuude
paigaldamise ning lifti väljaehitamise ja sellega
kaasnevate tööde kulu;
Vajab selgitust, mis lifti antud punktis silmas
peetakse, kas näiteks täiesti ka uue lifti ehitamist
parema ligipääsetavuse tagamiseks näiteks 5 kordsele
hoonele.
8) § 10. Tehniline konsultant, lg. 3
Antud sõnastuses igati kõikehõlmav definitsioon,
samas ütleb § 21. Taotleja ja toetuse saaja kohustused
lg.1 p3, et leping konsultandiga peab olema sõlmitud
hiljemalt taotluse esitamise hetkeks, seetõttu võib
ekslikult järeldada nagu ei peaks tehniline konsultant
olema kaasatud projekteerimise faasis.
Peame liidu poolt oluliseks, et tehniline konsultant
oleks kaasatud juba projekteerimise faasis, eriti
korteriühistu poolse projekteerimise lähteülesande
koostamisel.
Seletuskirja paragrahvi lõikes 1 on samas kirjas, et
tehnilise konsultandi leping peaks kehtima vähemalt
rahastamisotsuse saamiseni. Kummast sõnastusest
peab korteriühistu lähtuma, kas määruse lõikest 3, §
21 või hoopis sellega pisut vastuolus olevast
seletuskirja tekstist.

Arvestatud

Arvestatud.

Selgitus:
§ 21 lg 1 p 3
tingimus ei välista
varasemat lepingu
sõlmimist
ega
tegutsemist
eellepingu
alusel.
Nimetatud
nõue,
samuti
lepingu
kehtivuse
aja
mittemääramine on
oluline
taotleja
õiguste kontekstis
olukorras,
kus
toetuse taotlust ei
rahuldata
või
tehniline konsultant
osutub ebapädevaks.
Arvestatud

9) § 14. Toetusega saavutatav tulemus, lg 1
3) eemaldama korterites asuvad ruumiõhust sõltuvad
ja korstnalõõriga ühendatud gaasiveesoojendid või
gaasikatlad, välja arvatud kinnise põlemiskambriga ja
ruumiõhust sõltumatud gaasikatlad;
Tuleks täpsustada, mida siin mõeldakse, ka
seletuskiri ei anna sellele vastust.
Käsitlemata on puu jm. tahkel küttel töötavad
kütteseadmed, mis samuti vajavad põlemiseks õhku.
10) 5) tagama, et akende avatäite kompleksne Arvestatud
soojusläbivuse tase on U≤1,10 W/(m²*K);
Kes ja kuidas peaks tõendama olemasolevate akende
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U väärtust, enamus turul pakutavaid olemasolevaid
kahekordse klaasiga aknaid kindlasti ei taga
nimetatud U väärtust.
11) § 21. Taotleja ja toetuse saaja kohustused, lg.2 p.
4
4) sõlmima rekonstrueerimistööde teostajaga
tehnosüsteemide regulaarse hooldusjuhise täitmise
tagamiseks hoolduslepingud kehtivusega vähemalt
viis aastat pärast tööde üleandmise-vastuvõtmise
kuupäeva;
Vajab selgitust, miks tuleb hooldusleping sõlmida
just rekonstrueerimistööde teostajaga, Praktikast
lähtudes ei pakugi mitmed ehitusettevõtjad
tehnoseadmete hooldusteenust, samuti piirab selline
säte vaba konkurentsi.
Ettepanek: Siin võiks sätestada
kohustusliku
tehnosüsteemide hooldaja leidmise võimaluse ka
täiendava hanke korras.
12) § 22. Nõuded taotlusele lg 2 p.9
9) hoone mõõdetud energiatarbimisel põhinev
energiamärgis;
Vajab selgitust kui vana võib olla nimetatud
energiatarbimisel põhinev märgis.
OÜ K&M Projektbüroo § 18. Rekonstrueerimise erisused lg 3
Seletuskirjas on, et erisus on mõeldud majade jaoks,
kus säilitatakse elektriboilerid.
Eelnõud lugedes elektriboileritest juttu ei ole. Kas
erisus kehtib:
1. Katlamaja suvel ei tööta ja majja paigaldatakse
rekonstrueerimise
käigus
ventilatsiooniõhu
soojuspump, ka siis on soojavee tootmine lokaalne
ehk majapõhine.
2. Ühendus katlamajaga puudub ja kortermaja
keldrisse paigaldatakse pelletikatel või ka
maaküttesüsteem või muu taoline ja tarbeveesüsteem
ühendatakse eelnimetatuga.
3. Ühendus katlamajaga puudub ja majas säilib
kohtküte ja projekteeritakse pliidiga
kahesüsteemese
boileriga
tarbevee
valmistamine,osaliselt kasutatakse elektrit.
Harva esinev juhus, aga üks kord tuli eelmises
taotlusvoorus ette.
Ettepanek: Kui on mõeldud, et erisus kehtib ainult
elektriboileritega sooja tarbevee
valmistamise korral, siis võiks määruses konkreetselt
kirjas olla. Vähendaks vääriti mõistmist.
Teine võimalus on määratleda täpsemalt, kas sõnaga
lokaalselt on peetud silmas korterit või maja. Küttest
rääkides mõeldakse lokaalkütte all üldiselt
majapõhist küttesüsteemi.
1) § 17 Toetuse piirsumma tekitab mitmeid küsimusi
OÜ Anvar Kima
elanike võrdse kohtlemise ja määruse eesmärkide
teemal
Kuigi ma pole kogu protsessi vältel olnud toetuse
protsentide erisuse pooldaja, möönan siiski, et
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Arvestatud

Arvestatud

Arvestatud

Arvestatud osaliselt.
Taotluste vastuvõtt
toimub
jooksvalt.
Nimetatud põhimõte
on olnud meetmes

regionaalpoliitiline mõõde toetuse protsentuaalsete
määrade osas on mõistetav ja sellest oleks minu
hinnangul ka turu reguleerimiseks piisanud.
Sestap tundub üleliigne eraldada Tallinna ja Tartu
ühistute tarbeks kuni 30% iga aastasesest toetusteks
kuuluvast summast ( § 17 Toetuse piirsumma lõige 3)
kusjuures eriti iroonilisena kõlab sõna „kuni“, mis
teoreetiliselt võib tegelikkuses tähendada seda , et
Tallinnas ja Tartus võib toetuseni jõuda üldse vaid
mõni maja. Seda enam, et vähemalt Tallinnas on
mõnevõrra suurema bürokraatia tõttu ehitusteatise/loa
taotlemine pikajalisem ja vaevalisem protsess, kui
regioonides, kus toetuse määr on 40 ja rohkem
protsenti.
Nüüd aga minu meelest veel suuremast küsitavusest.
Nimelt, miks tehakse vahet suures, mitmesaja
korteriga ja väiksemas, näiteks peatud meetme
keskmises majas elavate korteriomanike toetamise
vahel.
§ 17 Toetuse piirsumma lõige 1 Kas suures majas
elavad tõesti jõukamad inimesed, kui väiksemates?
Pigem on see vastupidi. Kui näiteks Tallinnas ja
Tartus saab 30 korteriga majas elav korteriomanik 30
% toetust, siis 216 korteriga majas alla 20 %, sest 3
000 000 suuruse eelarve juures (investeering ca 280
eur/m2 ehk peatatud meetme keskmine) see paraku
600 000 piirangu tõttu nii kujuneb.(konkreetsete
näidetena võib tuua peatatud meetmest Kirsi 6/8 ja
Tammsaare 131). Arvestades keskmist 280 EUR
investeeringut m2 kohta hakkab toetuse osakaal
vähenema juba alates 144 korteriga ehk 4 trepikojaga
9-kordsest hoonest, mis on üsna levinud kõigis
Tallinna paneelasumites, samuti Tartus Annelinnas.
Tekib küsimus, kas kuni 30 % ja eelkõige 600 000
piiride puhul tegemist on läbimõtlematuse või
teadliku valikuga. Kui viimasega , siis kelle huvides
võiks olla, et Tallinnas ja Tartus renoveeritakse
võimalikult vähe ja eriti vähe just suuri maju?
Loodetavasti on antud juhul tegemist ikkagi nö.
näpukaga ja sellega seoses teen ettepaneku jätta 30 %
eest ära sõna „kuni“ ning tõsta ühe hoone
renoveerimiseks antavat toetuse summat 1 000 000
euroni, mis looks võrdsemad võimalused kõigile ühes
toetuse piirkonnas elavatele inimestele, sõltumata
tema koduks oleva hoone suurusest.
2) Küsimusi tekitab ka eelnõu § 27. Projekti hanked
Senise info alusel pidi elektrooniline hange
riigihangete registris puudutama vaid ehitushanget,
praegusel juhul on eelnõus piiriks 5 000 eur, mis
hõlmaks kõiki projekti hankeid (lisaks ehitamisele
tehniline konsultant, projekteerimine ja OJV) Siit
küsimus, kes neid hankeid, eelkõige tehnilise
konsultandi hanget korraldaks? Lisaks on paljudel,
eelkõige peatatud meetme raames rahastamata
jäänutel, tehniline konsultant valitud ja projektid
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läbivalt ja selle
rakendamine
muutub küsitavaks,
kui
broneerida
teatud
piirkonna
hoonetele
kindel
osakaal. Lisaks on
eesmärgiks suunata
riiklikku tuge enam
piirkondadele, kus
turg pigem ei toimi
või
toimib
halvemini, andmaks
meetmele selgemat
regionaalset mõju.

Arvestatud
sisuliselt.
Nõue viia hange läbi
riigihangete registris
laieneb
vaid
rekonstrueerimistöö
dele.

valminud. Kas need jääksid siis Ilma toetuseta?
Kuidas on sel juhul põhjendatud ebavõrdne
kohtlemine?
Olukord muutuks koheselt paremaks, kui piiriks
oleks 50 000 eur, sest sel juhul ei laieneks piirang
muudele projekti osadele peale ehitushanke, mis
oleks iseenesest mõistlik. Samuti pole kusagil
täpsustatud, et tegemist oleks nö. lihtsustatud
riigihankega, millest on läbi kogu senise protsessi
juttu olnud.
3) § 9. Abikõlblikud kulud,
Selgitus:
lõige 2 p. 2 kas laieneb ka uute rõdude ehitamisele, rõdude asendamine
kui olemasolevad on amortiseerunud?
on toetatav, eelnõu
teksti täiendatud.
4) p.10 kas toetatakse ka uue lifti paigaldamist Selgitus:
olemasoleva asemele?
lifti asendamine on
toetatav,
eelnõu
teksti täiendatud.
5) p.13 millist lifti antud punktis silmas peetakse, kas Selgitus:
näiteks täiesti uue lifti ehitamist näiteks 5 kordsele lifti ehitamine on
hoonele?
toetatav.
6) § 10. Tehniline konsultant,
Selgitus:
lõige 3 Igati selge, loogiline ja kõikehõlmav § 21 lg 1 p 3
definitsioon.
tingimus ei välista
Samas § 21. Taotleja ja toetuse saaja kohustused varasemat lepingu
lõige.1 p 3 sätestab, et leping konsultandiga peab sõlmimist
ega
olema sõlmitud hiljemalt taotluse esitamise hetkeks, tegutsemist
järelikult ei pea konsultant olema kaasatud eellepingu
alusel.
projekteerimise faasis.
Nimetatud
nõue,
Seletuskirja paragrahvi lõikes 1 on samas kirjas, et samuti
lepingu
tehnilise konsultandi leping peaks kehtima vähemalt kehtivuse
aja
rahastamisotsuse saamiseni. Kummast peaks mittemääramine on
lähtuma, kas määruse lõikest 3, § 21 või hoopis oluline
taotleja
seletuskirja tekstist.
õiguste kontekstis
Siit võib teha ka järelduse, et konsultanti on määruse olukorras,
kus
mõistes tarvis vaid ehitushanke korraldamiseks, minu toetuse taotlust ei
hinnangul on antud juhul tegemist konsultandi rolli rahuldata
või
ilmselge alahindamisega, samuti kannatab hanke tehniline konsultant
kvaliteet,
kui
konsultant
pole
osalenud osutub ebapädevaks.
projekteerimisprotsessis ja selle ettevalmistamisel.
7) § 14. Toetusega saavutatav tulemus,
Arvestatud
lõige 1 p.3 Tuleks täpsustada, mida siin mõeldakse,
ka seletuskiri ei anna sellele adekvaatset vastust.
Käsitlemata on puu jm. tahkel küttel töötavad
kütteseadmed, mis samuti vajavad kütuse põlemiseks
õhku.
8) p.5 Kes ja kuidas peaks tõendama olemasolevate Selgitus:
akende U väärtust? Enamus olemasolevaid juba eelnõu
sõnastust
vahetatud kahekordse klaasiga aknaid kindlasti ei täiendatud.
taga nimetatud U väärtust.
9) p.1 ja 2 Seletuskirjas lk. 8 on väidetud, et Arvestatud
tingimustes on rõhutatud, et korterites peab olema
pidev ventilatsioon, paraku eelnõu tekstis sellist
kohta pole, nimetatud sõnastus on peatatud meetme
määruses. Samuti ei vasta tõele seletuskirjas lk. 8
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toodud väide, et köökide üldväljatõmmet on
vähendatud - numbrid on hetkel veel kehtivas
määruses ja eelnõus täpselt samad. Pigem on teatud
tingimustel suurendatud vannitoast ja WC-st
väljatõmmatava õhuhulga nõuet .
10) § 16. Eelnevalt teostatud rekonstrueerimistööde
arvestamine p 2 välisseina ja akna joonkülmasilla
nõuet fassaadi eelneval soojustamisel ei rakendata,
aga mis saab siis , kui selle olemasoleva akna U arv
pole vähemalt 1,1?

11) § 21. Taotleja ja toetuse saaja kohustused, lõige 4
Miks
tuleb
hooldusleping
sõlmida
just
rekonstrueerimistööde teostajaga? Võib-olla ei
pakugi antud ettevõte hooldusteenust, samuti piirab
see vaba konkurentsi.
12) § 22. Nõuded taotlusele lõige 2 p.9 Kui vana võib
olla nimetatud energiatarbimisel põhinev märgis?
13) Seletuskirja punkt 5 “Määruse mõjud“ ei kajasta
vähemalt osaliselt õigesti antud kujul eelnõu sisu ja
kaldub loosunglikkuse valda.

OÜ Balti Vara
Fassaadid

Selgitus:
toetuse
andmise
tingimustes toodud
soojusläbivuse
nõuded
kehtivad
ainult
rekonstrueerimistöö
de
raames
paigaldatavatele
akendele.
Arvestatud

Arvestatud

Selgitus:
mõju kirjeldatakse
vastavalt
Ühtekuuluvuspoliiti
ka fondide 20142020 rakenduskava
seirekomisjoni
valikukriteeriumitel
e ja kooskõlas hea
õigusloome
ja
normitehnika
eeskirja nõuetega.
1) Eelnõu § 13 lõige 1 punkt 2 on toodud sisse Arvestatud osaliselt.
kinnisvara turuväärtus taotlusele esitamisele eelneva Eelnõu
teksti
aasta seisuga. See tingimus ei ole üheselt mõistetav, täiendatud.
selguse huvides tuleks koostada nt KredEx kodulehel
või määruse seletuskirjas konkreetsele tabelile viide,
kus on toodud vastav informatsioon, millised
asustusüksused kvalifitseeruvad 50%-lise toetuse
tingimuste saamiseks ja millised mitte.
2) Eelnõu § 14 lõige 1 punkt 2 on toodud, et Selgitus:
keskküttesüsteem
peab
olema
vähemalt enne 1993 aastat
korteripõhiselt reguleeritav ja radiaatorid peavad ehitatud
olema
varustatud
termostaatventiilidega. korterelamutes on
Radiaatoritega keskküttesüsteemid on valdavad keskküttesüsteemi
lahendused, aga kindlasti mitte ainukesed (on olemas puhul
kasutusel
ka õhkküte, põranda-, seina- ja laeküte jne) – valdavalt
ettepanek oleks laiendada küttesüsteemi mõistet ja radiaatorid. Üksikud
rääkida ruumiõhu temperatuurist mitte rääkida vaid korterid on üle
radiaatorküttest ja termostaatventiilidest.
läinud põrandkütte
lahendusele,
kuid
radiaatorküte
on
siiski
peamine
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lahendus. Eelnõus
on toodud tehnilised
tingimused
peamisele
tehnilisele
lahendusele.
Erandjuhtumite
tingimuste
sätestamine ei ole
määruse
tasemel
vajalik.
3) Eelnõu § 14 lõige 1 punk 3 on toodud, et projekti Arvestatud
elluviimise tulemusena tuleb eemaldada korteritest
gaasiveesoojendid või gaasikatlad (va kinnise
põlemiskambriga
ja
ruumiõhust
sõltumatud
gaasikatlad). Sellest sõnastusest jääb veidi
arusaamatuks kas lubatud gaasikatelde puhul on
lubatud kahte tüüpi katlad – esiteks kinnise
põlemiskambriga katlad ja teiseks ruumiõhust
sõltumatud katlad või peavad olema täidetud
mõlemad tingimused?
4) Lisaks küsimus puuküttega korterite osas – selle Selgitus:
kohta ei ole ühtegi täpsustust ega regulatsiooni – kas korterites asuvaid
selle lahenduse puhul on kõik variandid lubatud või ahjusid, pliite jms ei
pole puuküttega lahendused üldse lubatud?
ole kohustuslik välja
vahetada. Puukütte
lahendusega
jätkamine või selle
välja vahetamine on
korteriühistu
otsustada.
5) Eelnõu § 14 lõige 1 punkt 5 on toodud, et akende Selgitus:
avatäite kompleksne soojusläbivuse tase on U≤1,10 toetuse
andmise
W/(m²*K). Eelnõu § 16 lõige 1 ja 2 ütlevad, et tingimustes toodud
varasemalt soojustatud välisseina soojusläbivuse ja soojusläbivuse
paigaldatud
akna
külmasilla
arvutusliku nõuded
kehtivad
joonsoojusläbivuse nõuet ei kohaldata. Siin vajab ainult
täpsustamist, kas juba varasemalt vahetatud akendele rekonstrueerimistöö
esitatakse soojusläbivuse nõuded, kuidas arvutada de
raames
akende avatäite kompleksne soojusläbivus ja kuidas paigaldatavatele
seda vanade akende puhul tõendatakse?
akendele.
6) Eelnõu § 17 lõige 1 on toodud, et toetuse Arvestatud
maksimaalne summa on 600 000 € projekti kohta.
Arvestades senist kogemust, siis see summa ei ole
piisav, et katta ära suuremate majade toetuse vajadus.
Meie ettepanek on suurendada toetussumma
ülemmäära 1 000 000 €-ni, see muudatus puudutab
küll suhteliselt väikest arvu maju, aga suurtel majadel
on ka potentsiaalselt suur energiasääst.
7) Eelnõu § 20 lõige 2 on toodud, et ühes Arvestamata jäetud.
korterelamus asuvatest korteriomanditest vähemalt Nõue
tagab,
et
80 protsenti peavad olema kohaliku omavalitsuse korterelamu ei ole
üksuse või vähemalt 5 erineva füüsilise isiku juriidiliste
isikute
omandis. Kuna määruse eelnõu käsitleb eraldi ettevõtluse objekt
miljööalal, üksikobjektidena jmt piirangutega vaid elumaja. 6-9
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korterelamute toetamist, siis sellise nõude puhul on
väikeste korterelamute rekonstrueerimine tihti
välistatud. Nimetatud korterelamud on tihti väikesed
(4-10 korteriga) elamud, kus 1 või 2 juriidilise isiku
omandis olevat korterit välistavadki korterelamu
rekonstrueerimise. Soovitus oleks alandada eelnõus
toodud osakaalu 2/3 peale.

korteriga
elamu
kvalifitseerub
toetusele, kui selles
on 1 juriidilisele
isikule
kuuluv
korteriomand,
10
korteriga
elamus
vastavalt 2. Lisaks
on vähemalt 80%
piiri
säilitamine
oluline võimaliku
riigiabi kontekstis.
Arvestatud osaliselt.
Viidatud § kehtestab
ka
nõude
viia
asjakohane hange
läbi
riigihangete
registris.

8) Eelnõu § 21 lõike 2 punktis 1 on toodud, et toetuse
saaja on kohustatud teostama rekonstrueerimistööde
jaoks pakkumiste võtmise menetluse läbi riigihangete
registri vastavalt §-s 27 sätestatule. Viidatud §
käsitleb riigihanke osadeks jaotamist ühe menetluse
raames. Esiteks ei ole käesoleva määruse kontekstis
tegemist riigihankega ja teiseks ei näe vajadust
viidata
hanke
osadeks
jaotamist
kuna
rekonstrueerimistööde hanke puhul tuleb vastavalt
eelnõule
pakkumine
välja
kuulutada
hankekeskkonnas. Ettepanek on eemaldada viide
toodud §-le ja lisada viide elektroonilisele
riigihangete registrile.
9) Eelnõu § 21 lõige 2 punkt 4 on toodud, et toetuse Arvestatud
saaja on kohustatud sõlmima rekonstrueerimistööde
teostajaga
tehnosüsteemide
regulaarse
hoolduslepingu kehtivusega vähemalt viis aastat.
Antud nõue sellises sõnastuses ei ole mõistlik ei
tellija ega töövõtja seisukohast, ehituse (pea)töövõtjal
ei pruugi olla pädevust hooldusteenuse pakkumiseks
ja tellijale ei tohiks seada kohustust sõlmida leping
konkreetselt ühe teenuspakkujaga vaid tal peab olema
võimalik otsida endale (pea)töövõtjast sõltumatu
hoolduspartner.
10) Eelnõu § 22 lõige 4 on toodud, et ehitusprojekti Arvestatud
muudatus tuleb rakendusüksusega kooskõlastada
enne vastavate rekonstrueerimistööde tegemist.
Eelnõus või siis seletuskirjas peaks olema
täpsustatud,
mida
käsitletakse
„oluliste
muudatustena“.
11) Eelnõu § 27 lõige 1 on toodud, et kui hanke Arvestatud
eeldatav maksumus käibemaksuta on võrdne 5000
euroga või enam, viib toetuse saaja hanke läbi
elektroonilise riigihangete registri. Eelnõu § 12 lõige
2 ütleb, et meetme tegevuse abikõlbulikkuse periood
algab 1. jaanuaril 2014 ja ja eelnõu § 12 lõige 3
sätestab, et enne taotluse rakendusüksuse esitamise
kuupäeva on abikõlbulikud projekteerimise ja
tehnilise konsultandi kulud. Kuna projekteerimise ja
tehnilise konsultandi kulud on eeldatavalt suuremad
kui 5000 eurot, siis tekib siin vastuolu. Eelnõus peaks
selgemalt sõnastama, millised hanked tuleb teostada
läbi riigihangete elektroonilise keskkonna ja millised
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OÜ Eesti
Soojustusprojekt

mitte, hetkel ei ole see üheselt arusaadav (eelnõu
mõttest saame aru, et projekteerimise ja tehnilise
konsultandi hange ei pea olema elektroonilises
riigihangete registris, järelevalve ja ehitushanked aga
peaksid seal olema, aga sõnastus ei ole üheselt
arusaadav).
12) Täiendavalt soovitame sisse viia nõue kontrollida
suitsuandurite olemasolu ja toimimist ning nende
puudumisel seada kohustuseks nende paigaldus.
Gaasi- ja puuküttega korterite puhul peaks
samasugune nõue olema ka vingugaasiandurite kohta.
Need andurid peaksid olema kohustuslikud.
1) Abikõlblikud kulud on:
-rõdude ja lodžade rekonstrueerimise, klaasi
paigaldamise ja sellega kaasnevate tööde kulu;
Kas uute metallkonstruktsioonil rõdude rajamine on
toetatav?
2) -akende, välis- ja tuletõkkeuste vahetamise või
renoveerimise ning sellega kaasnevate tööde kulu;
Kas uute korterite välisuste vahetamine on toetatav?
3) -lifti juhtimissüsteemi ja ajami osalise või täieliku
rekonstrueerimise ning sellega kaasnevate tööde
kulu;
Kas uute liftide rajamine on toetatav?
4) -katuse ja katuslae rekonstrueerimise, soojustamise
ning sellega kaasnevate tööde kulu.
Kas abikõlbulik kulu on ka lamekatusele viilkatuse
rajamine? Millised on eritingimused üldisele
laiendamisele a`la pööningu kasutusele võtmine?

5) -keldri rekonstrueerimise, soojustamise ja sellega
kaasnevate tööde kulu.
Kas abikõlbulikud kulud on ka uued põrandad ja
keldriboksid, kui antud töövõtt ei tulene
tehnosüsteemide rajamisest?
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Arvestamata jäetud.
Anduri
kohustuslikkus
tuleneb asjakohasest
seadusest.
Selgitus:
rõdude asendamine
on toetatav, eelnõu
teksti täiendatud.
Selgitus:
kui korteri välisuks
on tuletõkkeuks, on
vahetamise
kulu
abikõlblik.
Selgitus:
lifti ehitamine on
toetatav
(ligipääsetavuse
punkti 13 alusel).
Selgitus:
toetatakse tegevusi,
mis on suunatud
hoone
energiatõhususe ja
ohutuse
parandamisele
ja
mille
vajadus
tuleneb
ehitusprojektist.
Korterite
juurde
ehitamine
ja
vastavad
ettevalmistavad tööd
ei ole toetatavad.
Selgitus:
toetatakse tegevusi,
mis on suunatud
hoone
energiatõhususe ja
ohutuse
parandamisele
ja
mille
vajadus
tuleneb
ehitusprojektist.
Üldjuhul ei tulene
tehnosüsteemide
rekonstrueerimisest

6) § 14. Toetusega saavutatav tulemus
-saavutama
rekonstrueerimistööde
tulemusena
vähemalt
energiatõhususarvu
klassi
C
(energiatõhususarv ETA ≤150 kWh/(m²*a)).
Kas ETA koostamine pädeva isiku poolt jääb ikkagi
kohustuslikuks?

7) -paigaldama soojustagastusega sissepuhke ja
väljatõmbe ventilatsioonisüsteemi, mis teenindab
kõiki
korterite
ruume
või
soojuspumbaga
soojustagastusega väljatõmbe ventilatsioonisüsteemi,
mis tagab võrdväärse sisekliima ja on varustatud
välisõhu eelsoojendamise ja filtreerimise seadmetega
nagu värske õhu radiaatorid.
Kas sobilik on ka ava radiaatori kohal?
8) -elektrilist eelküttekalorifeeri on lubatud kasutada
ainult
ventilatsiooniseadme
soojustagasti
sulatamiseks.
Kas on lubatud kasutada ka hüdraulilist eelkütte
kalorifeeri?
9) § 16. Eelnevalt teostatud rekonstrueerimistööde
arvestamine
1) välisseina ja katuse soojusläbivusele seatud nõuete
täitmiseks juba teostatud välisseinte ja katuse
lisasoojustamise tööde ümbertegemine ei ole
kohustuslik ja soojusläbivuse taseme nõue tuleb
tagada toetuse taotluses märgitud välisseinte ja katuse
soojustamise tööde ulatuses.
Kui näiteks varasemalt soojustatud katuslae
soojusläbivus on üle 0,12, siis ei ole kohustuslik seda
täiendavalt soojustada?
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vajadus
kõigi
keldribokside ümber
ehitamiseks.
Selgitus:
olulise
rekonstrueerimise
puhul
kehtivad
energiatõhususe
miinimumnõuded ja
arvutusliku
energiamärgise
koostamine
on
kohustuslik.
Rekonstrueerimise
puhul
võib
energiaarvutused
teostada
lihtsustatult, kuude
kaupa
või
kraadpäevade järgi.
KredEx
töötab
lihtsustatud
arvutuseks
välja
vastavad
Exceli
tabelid.
Energiamärgise
ehitisregistrisse
kandmiseks on vaja
pädeva
isiku
allkirja.
Selgitus:
parema soojusliku
mugavuse
saavutamiseks
on
vajalik
kasutada
värske
õhu
radiaatoreid.
Ava
radiaatori kohal ei
ole sobilik lahendus.
Selgitus:
eelnõu
sõnastust
täpsustatud, selgitus
seletuskirjas.
Selgitus:
varasemalt
soojustatud katuslae
täiendav
soojustamine ei ole
kohustuslik.
See
võib
osutuda
vajalikuks,
et
saavutada
nõutav
energiatõhususarvu
klass, kuid toetuse

tingimustega seatud
kohustust ei ole.
10) § 18. Rekonstrueerimise erisused
Selgitus:
(3) Kaugküttevõrguga ühendamata korterelamu või eelnõu
sõnastust
kaugküttega, mis töötab ainult kütteperioodil, täiendatud,
erisus
ühendatud korterelamu, kus sooja tarbevett kehtib elektriboileri
valmistatakse lokaalselt, rekonstrueerimisel tuleb kasutamise puhul.
rekonstrueerimistööde elluviimisel saavutada § 13
lõikes 1 sätestatud osakaaluga toetuse saamiseks
energiatõhususarv,
mis
vastab
vähemalt
energiatõhususarvu klassile „D“ ja § 13 lõikes 2
sätestatud
osakaaluga
toetuse
saamiseks
energiatõhususarv,
mis
vastab
vähemalt
energiatõhususarvu klassile „E“. Nimetatud erisus ei
laiene kaugküttevõrguga ühendamata korterelamule,
mis
rekonstrueerimise
käigus
ühendatakse
kaugküttevõrguga.
Seega näiteks Nõo alevikus, kus kaugküte on tagatud
ainult kütteperioodil võib läbi saada E klassiga?
11) § 20. Nõuded taotlejale
Arvestatud.
(1) Toetust võib taotleda:
Topeltfinantseerimi
2) vald või linn, kui korterelamu on tervikuna ne ei ole lubatud.
kohaliku omavalitsuse üksuse omandis.
Välistamiseks
on
https://www.riigiteataja.ee/akt/113072018004?leiaKe taotleja kohustatud
htiv
edastama
teabe
Link on sisuliselt sama eesmärgiga toetus. Seega kas projekti
kuludele
kohalikud omavalitsused võivad kasutada mõlemat teisest
meetmest
meedet?
toetuse
saamise
kohta.
Taotluste
menetlemise
määruse § 4 lg 1 p
14
kohaselt
ei
hüvitata
kulu,
millele on toetust
juba
eraldatud
teisest meetmest.
12) § 23. Taotluse menetlemine
Arvestamata jäetud.
(3) Rakendusüksus korraldab põhiprojekti ja Põhiprojekti
energiaarvutuste esmase ekspertiisi koostamise ekspertiisi tähtaeg
alustamise 10 tööpäeva jooksul taotluse menetlusse määratakse vastava
võtmisest.
hanke tingimustes ja
Palume täpsustada tähtaeg põhiprojekti ekspertiisi see
sõltub
kestvusele.
ehitusprojekti
mahust
ja
keerukusest. Tähtaja
seadmisel
peaks
lähtuma
keerukaimate
ehitusprojektide
ekspertiisi
võimalikust
ajakulust.
Mahukamate
ehitusprojektide
alusel seatud tähtaeg
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13) Rekonstrueerimise toetamisel peab toetuse saaja
projekti elluviimise tulemusena:
5) tagama, et akende avatäite kompleksne
soojusläbivuse tase on U≤1,10 W/(m²*K);
Kas kõik aknad peavad olema uued või tuleb kuidagi
tõestada vana PVC akna soojaläbivuse taset?

14) § 27. Projekti hanked
(1) Kui hanke eeldatav maksumus käibemaksuta on
võrdne 5000 euroga või enam, viib toetuse saaja
hanke läbi elektrooniliselt riigihangete registris.
Hanke läbiviimisel lähtutakse riigihangete seaduse §s
3
sätestatud
riigihanke
korraldamise
üldpõhimõtetest ja rakendusüksuse kodulehel
avaldatud juhendmaterjalist.
Kas sellest järeldub, et ka projekteerimise hanked
toimuvad tulevikus läbi riigihangete registri?
Kes viib läbi tehnilise konsultantide hanke, mis
ületab samuti 5000 euro piiri?
KÜ Koondise 15 Saue Lisada § 9 lg 2 p 17 Uue maja ehitamine, kui sellega
kaasneb vana maja lammutamine.
§ 13 lg 4 p 1 Uue maja ehitamisel on toetuse
maksimaalne määr 50% uue maja ehitamisest pidades
silmas, et toetust saab vaid netopinnale, mis on sama
suur, kui lammutatava maja netopind.
§ 13 lg 4 p 2 Uue maja ehitamisel on vana maja
lammutamise toetuse maksimaalne määr 75%.
Kindlasti on lisanduvaid punkte veelgi, mida muuta
ja/või täiendada tuleks, kuid käesoleva kirja eesmärk
on eelkõige ettepanek, et lisaks renoveerimisele võiks
riik toetada ka uute majade ehitamist, sest lisaks
sellele, et need on energiatõhusad, saaks seal loodava
kaasaegse ruumilahenduse ja muude mugavustega
(lift) tagada selle, et inimesed elavad aktiivselt ja
täisväärtuslikult ja saavad oma korteris iseseisvalt
hakkama võimalikult kaua aega.
Lisaks toon esile, et Koondise 15 maja on täna 5kordne, kuid üldplaneering lubab selles piirkonnas
kuni 7-korruselisi hooneid. Oleks võimalik, et uue
elamu 2 korrust saab endale riigi üürimajade toetuse
programmi abil ehitada kohalik omavalitsus.
Erinevaid toetusmeetmeid kombineerides oleks
võimalik tekitada win-win olukord mitmele
osapoolele.
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kehtiks
ka
väiksemate
ehitusprojektide
ekspertiisidele,
mille
tulemusena
ekspertiiside
teostamise
aeg
pikeneb.
Selgitus:
toetuse
andmise
tingimustes toodud
soojusläbivuse
nõuded
kehtivad
ainult
rekonstrueerimistöö
de
raames
paigaldatavatele
akendele.
Arvestatud
sisuliselt.
Eelnõu
sõnastust
täpsustatud.

Arvestamata jäetud.
Toetus on suunatud
olemasolevate
korterelamute
rekonstrueerimisele,
mitte uute hoonete
ehitamisele.

Janek Bahovski

1) § 10. Tehniline konsultant
(1) Taotleja peab sõlmima lepingu tehnilise
konsultandiga või ettevõtjaga, kelle kaudu osutab
tehniline konsultant teenust. Tehniline konsultant
nõustab taotlejat projekti elluviimisel.
(2) Tehnilise konsultandina võib tegutseda füüsiline
isik, kes on sooritanud nõutaval tasemel Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi
poolt
heaks
kiidetud
koolitusmooduli
alusel
läbiviidud
korterelamute rekonstrueerimise pädevuskoolituse
eksami ning kes vastab vähemalt ühele järgmistest
nõuetest:
1) vähemalt 3-aastane kogemus korteriühistu
juhatuse liikmena;
2) vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a
määruse nr 178 „Kõrgharidusstandard“ lisale 3
„Õppekavagrupid
õppevaldkondades,
nendes
kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning
nende antavad diplomid ja akadeemilised kraadid“
diplom või akadeemiline kraad tehnika, tootmise ja
ehituse õppevaldkonda kuuluvas õppekavagrupis;
3)
ehitiste
energiatõhususe
kutseala
kutse
energiaaudiitor, tase 6;
4) diplomeeritud energiatõhususe spetsialist, tase 7,
välja arvatud osakutse energiakasutuse modelleerija;
5) volitatud energiatõhususe spetsialist, tase 8;
6)
kinnisvarateenuste
kutseala
kutse
korteriühistujuht, tase 4.
Kui vaadata punktide 2-6 antud kutsete nõudeid siis
pea kõikidel on nõutud kõrgharidus ja kõikidel kutse
olemasolu.
Seega kuidas saab 3 aastase KÜ juhtimise
kogemusega inimene olla samal tasemel nende
inimestega kes on oma kutse saamiseks pidanud
läbima 4-5 aasta kõrgkooli ja kutse saamiseks olema
töötanud vähemalt 3 aastat oma erialal ning lisaks
tõestama oma pädevust kutsekomisjonile ja teostama
vastavad eksamid.
2) § 14. Toetusega saavutatav tulemus
(1) Rekonstrueerimise toetamisel peab toetuse saaja
projekti elluviimise tulemusena:
(2) Lõikes 1 sätestatud juhul peab toetuse saaja
tagama kõigi järgmiste nõuete täitmise:
(3) 1) sissepuhke välisõhuvooluhulgad vähemalt 10
l/s magamis- ja elutubades müratasemel mitte üle 25
dB(A);
Küsimus - kui Eestis kehtiv standard ja EVS nõuab
müratasemel mitte üle 30dB(A), miks siis teha
renoveeritavate hoonetega asi veel karmimaks kui
kasutatakse suuremas osas olemasolevaid ressursse?
Tegemist pole olulise märkusega aga võiks korra
sellele mõelda. Sest sellest on palju probleeme.

Selgitus:
tuginedes meetme
senisele praktikale
võib
väita,
et
korteriühistu
juhatuse liige on
koolituse läbimisel
pädev
tehnilise
konsultandi
rolli
täitma.

Selgitus:
rekonstrueeritud
korterelamute
järeluuringu
tulemusena oli üks
elanike
kaebusi
tehnosüsteemide
tekitatav
müra.
Müra
probleemi
lahendamiseks on
toetuse tingimustes
seatud
madalam
mürataseme
nõue
kui
standardis
toodud väärtus.
3) § 27. Projekti hanked
Arvestatud
(1) Kui hanke eeldatav maksumus käibemaksuta on sisuliselt.
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FIE Märt Falk

võrdne 5000 euroga või enam, viib toetuse saaja
hanke läbi elektrooniliselt riigihangete registris.
Hanke läbiviimisel lähtutakse riigihangete seaduse §s
3
sätestatud
riigihanke
korraldamise
üldpõhimõtetest ja rakendusüksuse kodulehel
avaldatud juhendmaterjalist.
Hanke korraldamine on tore asi aga kui tehnilise
konsultanti hind ületab 5000 ilma km-ita siis kuidas
seda hanget korraldab ühistu?
Omanikujärelevalve teenuse hind üldjuhul ületab
tavaliselt 5000 ilma km-ita siis küsimus kui tehniline
konsultant pakub ka omanikujärelevalvet kuidas on
võimalik, et tehniline konsultant korraldab hanke
keskkonnas hanke ja osaleb ka seal ise?
Ettepanek
teha
tehnilise
konsultanti
ja
omanikujärelevalve teenuse hinnad hanke põhiseks
10 000 euri ilma km-ita. (hetkel olles tegev antud
valdkonnas 8 aastat siis selle aja jooksul pole teenuse
hinnad ületanud kordagi antud piiri).
Projekteerimishanke korraldamine hanke keskkonnas
pole sama moodi otstarbekas kuna hetkel ootel
olevad KÜ-d on juba kõik projektid valmis
projekteerinud, kuidas koheldakse neid KÜ-sid kes
on olnud tublid ja valmistunud uueks taotluse
vooruks – hetkel on minul 15 KÜ-d kellel on valmis
projekteeritud ja arved ka juba makstud.
Sama teema ka tehnilise konsultandi ja
omanikujärelevalve teenustega kes on juba sõlminud
lepingud enne uue määruse kehtestamist?
Projekteerimise hinnad on olnud aastatega
tõusutrendis kuna nõudlus ületab pakkumise, aga
viimase 8 aasta jooksul on olnud minu hallatavate
projektide hinnad vahemikus 8000-15 000 euri ilma
KM-ita seega oleks mõistik teha piirmäär kuni 15
000 euri ilma KM-ita.
Siit ettepanek piirmääradeks TK ja OMJ olla 10 000
eur KM-ita ja projekteerimine 15 000 euri ilma KMita – nagu on ka riigihangete piirmäärad siis võiks ka
olla siin mingid mõistlikud piirmäärad, et vähendada
mõttetut bürokraatiat.
1) §14 (1) lisada punkt 11)
Eelistada tuleb korteripõhist ventilatsiooni lahendust,
mis võimaldab kõige energiaefektiivsema rootorsoojusvaheti,
kasutamist.
Korteripõhine
ventilatsioon võimaldab lahendada ka köögikubu
väljatõmbe kompenseerimise.
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Eelnõu
sõnastust
täpsustatud ja nõue
viia hange läbi
riigihangete registris
laieneb
vaid
rekonstrueerimistöö
dele.

Selgitus:
korteripõhise
lahenduse
kasutamisele seab
piirangud
elanike
vastuseis
kuna
korteripõhise
lahenduse
kasutamine nõuab
korterisse agregaadi
paigaldust
ja
torustiku vedamist,
mida
on
olemasolevat
sisustust muutmata

Riigi Tugiteenuste
Keskus

keeruline
teha.
Ventilatsioonisüstee
mi valik on ühistu ja
projekteerija
otsustada.
2) §14 (2) lisada punktile 5)
Arvestatud
…mis tagab, et elu- ja magamistubadesse sisuliselt.
sissepuhutava õhu temperatuur ei lange külmal Järelküttekalorifeer
perioodil alla +14⁰C.
peab võimaldama
sissepuhketemperat
uuri +18 oC.
1) Palume sõnastada § 2 punktis 1 (toetuse andmise Arvestatud
tulemus)
toetuse
taotlejale
konkreetsemalt.
Elamusektori kaasajastamine on meetme eesmärk.
Toetust antakse objektile, mis panustab sellesse
eesmärki,
kuid
toetatakse
siiski
elamu
rekonstrueerimist.
Ülejäänud loetelu punktid (2-7) ei ole toetuse
andmise tulemused, vaid pigem kriteeriumid, mille
järgi tulemuse saavutamist hinnata. Palume need
määruses vastavalt ka sõnastada.
2) § 8 lõige 3 palume viia § 1 kohaldamisalasse.
Arvestatud
3) Palume muuta § 9 punkti 1 sõnastust järgmiselt: Arvestatud
Abikõlblikud kulud on §-s 2 nimetatud tulemuse
saavutamiseks ja taotluse rahuldamise otsusega
kinnitatud toetatavate tegevuste elluviimiseks
vajalikud kulud, mis vastavad ühendmääruse §-s 2
nimetatud kulu abikõlblikkuse ning käesolevas
määruses sätestatud tingimustele.
4) Juhime tähelepanu, et § 9 punktis 13 nimetatud Arvestatud
kulud kulusid hüvitatakse ka kodude kohandamise
meetmest, mida haldab SOM. Sellise kulu hüvitamise
juures on potentsiaalne risk topeltfinantseerimiseks.
Palume seletuskirjas tuua välja, kuidas toimub riski
maandamine.
5) Palume muuta § 28 lõike 5 punkti 1 tingimust, Arvestatud
mille kohaselt peab toetuse saaja esitama arve
tasumist tõendavad dokumendid ainult vajaduse
korral.
See
on
eksitav
sõnastus,
sest
omafinantseeringu osas tasumine peab olema
tõendatud.
6) SK Lk 1 kokkuvõttes:
Selgitus:
Muudatused puudutavad ka toetuse rahastamist – taotlusi
võetakse
muutuvad toetuse osakaalud ning sisse viiakse vastu vastava aasta
taotluste rahastamise eelarve põhine toetuse kinnitatud eelarve
taotlemine ja rahastamine. Arvestades ehitusturu ja mahus
vältimaks
selles osalejate võimekust on põhjendatud sellise olukorda,
kus
mastaapsusega projektide lahustamine aastate meetme rahastamise
lõikesse.
plaanitud
Selgitada, mida tähendab - taotluste rahastamise kogueelarve
eelarve põhine toetuse taotlemine ja projektide broneeritakse kuude
lahustamine aastate lõikesse.
või isegi nädalatega.
7) Riigiabi ja VTA - Määrusesse võiks panna Arvestatud
selgemalt põhimõtte, mille alusel eelmises voorus sisuliselt.
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otsuseid tehti: kui korterelamus on kortereid, mis
kuuluvad KÜ-le, siis mis otsus tehakse? Kui hoone
on KOV oma, siis on riigiabi? Varem oli selline selge
jaotus.
8) Kuidas lahendatakse olukorrad, kus samale
projektile antakse toetust lisaks SFile teisest fondist?
Nt Tartu andis EK Horizon 2020 raames samale
projektile toetust. MKM peaks selle kohta ka
käitumisjuhised andma.

9) SK Lk 5
Projekti abikõlblikkuse periood on taotluse
rahuldamise otsuses sätestatud periood, mis jääb
ajavahemikku 1. jaanuarist 2014. a kuni 31. augustini
2023. a. Projekti abikõlblikkuse perioodi kestus on
kuni 24 kuud. Kas taotluse võib esitada ka siis kui
rekonstrueerimistöödega on juba alustatud, kuid ei
ole lõpetatud?
10) § 15. Toetusega saavutatava tulemuse erisus
Kui projekti elluviimise tulemusena ei tagata § 14
lõike 1 punktides 1, 6, 8 või 9 või lõike 2 punktides 5
ja 6 nimetatud nõudeid, peab toetuse saaja projekti
elluviimise
tulemusena
saavutama
rekonstrueerimistööde
tulemusena
vähemalt
energiatõhususarvu klassi D (energiatõhususarv ETA
≤180 kWh/(m²*a)).
Mida see tähendab? Kui on seatud tingimus, et tuleb
saavutada sellised näitajad (§ 14), siis mis juhul on
ikkagi ok § 15 erisus? Mille alusel? Siis on ju
miinimum nõuded ikkagi § 15 sätestatu ning igaüks
saaks sellele apelleerida oma tulemuste saavutamisel.

Seletuskirja
täiendatud.
Arvestatud.
Topeltfinantseerimi
ne ei ole lubatud.
Välistamiseks
on
taotleja kohustatud
edastama
teabe
projekti
kuludele
teisest
meetmest
toetuse
saamise
kohta.
Taotluste
menetlemise
määruse § 4 lg 1 p
14
kohaselt
ei
hüvitata
kulu,
millele on toetust
juba
eraldatud
teisest meetmest.
Selgitus:
toetust
ei
anta
projektile,
mille
raames
on
rekonstrueerimistöö
dega alustatud enne
taotluse esitamist.

Selgitus:
toetus on suunatud
terviklikule
rekonstrueerimisele,
sellisel juhul on ka
toetuse
osakaal
kõrgem. Kui taotleja
loobub
soojustagastusega
ventilatsioonisüstee
mi
ja
akende
soojustuse tasapinda
paigaldamisest, on
tegemist
väiksemamahulise
rekonstrueerimise ja
erisusega toetusega
saavutatava
tulemuse
mõttes
ning toetuse osakaal
on madalam.
11) Kas § 18 lg 3 ei ole vastuolus § 14 ja 15ga?
Selgitus:
vastuolu ei ole,
täpsem
selgitus
seletuskirjas.
12) Milliste tingimuste mittetäitmisel tuleks teha Selgitus:
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tagasinõue? Kas TAT § 14, 15 või 18 nõuete
mittetäitmisel? Mille alusel arvestatakse, et millised
kohustused just sellele hoonele tema TRO-s
fikseeritakse?

Eesti Kinnisvara
Korrashoiu Liit

tagasinõude aluseks
on toetuse saaja
kohustuste
või
nõuete
eiramine.
Taotluse
rahuldamise otsuses
fikseeritakse
kohustused lähtuvalt
taotletava
toetuse
tulemustest
ja
osakaalust.
1) Teeme ettepaneku § 10 (2) 6) sõnastada: Arvestatud
„kinnisvara korrashoiu kutseala kinnisvara halduse
valdkonna
vähemalt
korteriühistujuhi
või
kinnisvarahalduri kutse kutseseaduse tähenduses.”
Lähtume oma ettepanekus esmalt KrtS § 28 (2)
sättest, et majahalduril peab olema
kinnisvarahalduri,
korteriühistujuhi
või
korterelamuhalduri kutse kutseseaduse tähenduses.
Korterelamuhalduri kutse on käesolevaks ajaks
kaotanud kehtivuse ja asendatud korteriühistujuhi
kutsega, jätkuvalt kehtivad korteriühistujuhi ja
kinnisvarahalduri kutsed. Teiseks lähtume sellest, et
kinnisvara halduse valdkonnas kehtivad järgmised
kutsed: korteriühistujuht tase 4, kinnisvarahaldur
tase 4, kinnisvarahaldur tase 5, kinnisvara haldusjuht
tase 6. Kõik need kutsed on kõnealuse määruse
§ 10 (2) 6) mõistes sobilikud ja meie ettepaneku
teksti kohaselt ka kohalduksid asjakohaselt. Eelnõu
§ 10 (2) 6) praegune tekst välistab sobilike
kinnisvarahaldur tase 4 ning kõrgemate tasemete
kinnisvarahaldur tase 5 ja kinnisvara haldusjuht tase
6 kutsetega isikute kvalifitseerumise tehniliseks
konsultandiks, mis ei ole parema asjatundlikkuse
tagamise seisukohast mõistlik. Lähtudes eeltoodust
võiks alternatiivne ja selgem ettepanek § 10 (2) 6)
sõnastamisel olla: „kinnisvara korrashoiu
kutseala
korteriühistujuht,
tase
4
või
kinnisvarahaldur, tase 4 või kinnisvarahaldur, tase 5
või kinnisvara haldusjuht, tase 6 kutse“. Palume Teil
kahest ettepanekust valida Teie hinnangul määruse
mõistes üks sobivam.
2) Teeme ettepaneku § 21 (2) 4) sõnastada: „sõlmima Arvestatud
ehitise korrashoiu mõistes asjatundlikku ja
sisuliselt.
vajalikku
kvalifikatsiooni
omava
isikuga Eemaldatud
tehnosüsteemide regulaarse hooldusjuhise täitmise
kohustus
sõlmida
tagamiseks hoolduslepingud kehtivusega vähemalt hooldusleping
viis aastat pärast tööde üleandmisevastuvõtmise
rekonstrueerimistöö
kuupäeva;”. Ehitusturul on palju ehitustöid de teostajaga.
(eriosasid) teostavaid ettevõtteid, kes ei paku
hooldusteenust, seega ei ole mõistlik panna ehitajale
asjakohatut korrashoidja kohustust. Asjakohane ja
parimal
võimalikul
viisil
rekonstrueeritud
tehnosüsteemide säilimist ja toimimist tagav on
hoolduslepingu sõlmimine ehitise korrashoiu teenust
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pakkuva korrashoiuettevõtjaga, kellel on alaline
töösuhe kinnisvara hooldusmeister, tase 5 ja/või
kinnisvara hooldusjuht, tase 6 kutset omava isikuga.
3) Kui eelnõu § 12 (2) sätestab, et abikõlbulikkuse
periood algab 01.01.2014, kas see tähendab, et
vahepealsel ajal eelmise toetusraha lõppemise järel
esitatud
projektid
saavad
eelisjärjekorras
toetusotsused ja siis saavad alles need, kes selle
määruse alusel hakkavad alles toetuse saamiseks
ettevalmistusi tegema?

Tallinna
Linnavaraamet

Eesti Jõujaamade ja
Kaugkütte Ühing

Selgitus:
taotlusi
võetakse
vastu
jooksvalt
eelarve
ammendumiseni
taotluste vastuvõtu
alguskuupäevast
alates
ja
need
vaadatakse
läbi
vastuvõtmise
järjekorras.
4) Milline on väljaspool loetletud asustuspiirkondi Arvestatud
asuvate majade korterite turuhinna ametlik allikas?
Sellele allikale võiks määruses viidata.
5) Määruse eelnõu sõnastus võib ju juriidiliselt olla Arvestamata jäetud.
korrektne, kuid see on väga raskelt
Eelnõu koostatakse
jälgitav. Tihe viitamine mingitele eritingimustele hea õigusloome ja
kusagil eelnevates või järgnevates paragrahvides on
normitehnika
väsitav ja ei ole ülevaatlik. Määruse loetavuse ja eeskirja
nõuete
arusaamise hõlbustamiseks võiks eritingimused ühes kohaselt.
kohas selgelt loetleda ja erisused kasvõi pikemalt
uuesti välja kirjutada. Näiteks, võiks otse lahti
kirjutada, et Tallinna ja Tartu majad saavad toetuse
eelarvest kuni 30%. Kui see pikem lahti kirjutamine
ei ole võimalik, võiks Kredex teha näitliku tabeli
erisustega majadele.
1) Tõsta § 13 lg 1 p 1 toetuse maksimaalne osakaal Arvestamata jäetud.
Tallinnas ja Tartus varem kehtinud tasemele (40%).
Selgitus
seletuskirjas.
2) Kaaluda § 27 lg 1 nimetatud hanke läbiviimise Arvestatud
kohustuse maksumuse 5000 eurot tõstmist.
Sihtrühmal, kel puudub hangete läbiviimise kohustus
ja seega ka kogemus, võib nimetatud summa puhul
olla raskusi isegi tehnilise konsultandi leidmisega.
3) Selgusetuks jääb, millises ulatuses rakendatakse Arvestatud
meedet majandus- ja taristuministri 20.03.2015 sisuliselt.
määruse nr 23 alusel ja millises ulatuses käesoleva Selgitus
eelnõu alusel (§ 34). Seletuskirjast ei selgu, millise seletuskirjas.
summa ulatuses on enne 2017. aasta 23. septembrit
esitatud taotluste taotletav kogusumma ja kui suur on
rahuldatud taotluste alusel elluviidavate projektide
lõpetamise toetuse vajadus.
4) Hetkel jääb ebaselgeks, kas eelmises voorus Arvestatud
toetust saanud kohalik omavalitsus saab uues voorus
mõne teise objekti või objektide jaoks uuesti toetust
taotleda. Kuna eelnõu seda ei reguleeri, siis eeldame,
et saab.
Soovitame lisada täiendav eritingimus määruse Arvestatud
eelnõu §-i 18 või mujale sobivasse kohta, et
energiatõhusas kaugkütte piirkonnas on soojuspumba
kasutamine ventilatsioonisüsteemis ja ka mujal
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abikõlblik üksnes erandjuhul ning seda hoonetes, mis
ei ole soojusvõrguga ühendatud või kus välisfassaadi
ruumipuudus ei võimalda kulutõhusalt kasutada muid
lahendusi (üldjuhul hooned viie ja enama korrusega).
Läbi
selle
olulise
määruse
tuleb
saata
korteriühistutele, projekteerijatele, ehitajatele ja
teistele seotud osapooltele signaal, et üldise
energiatõhususe saavutamisel on olulised ainult
tasakaalustatud võtted ja terviksüsteemiülene vaade,
mis tagab kogu piirkonnas tervikliku ja kulutõhusa
energiavarustuse.
Täna on enamus kaugkütteettevõtteid läinud üle
taastuvatele kütustele või siis toodavad elektrit ja
soojust tõhusa koostootmise reziimis. See on toonud
kaasa olukorra, kus kohaliku energiatootmise CO2
jalajälg on madal ning tarbija jaoks on energiahind
soodne.
Enamus
neist
energiasüsteemidest
klassifitseeruvad energiatõhusa kaugküttesüsteemi
definitsiooni alla ning neile on väljastatud tõhusa
kaugkütte märgis, mis tõendab kaugkütte vastavust
EL energiatõhususe nõuetele.
Käesoleval
ajal
on
EJKÜ
lõpetamas
mitmekomponendilise hinnakujunduse soovituste
väljatöötamist ning selle rakendumist on oodata juba
käesoleval aastal. Mitmekomponendilise hinna korral
eristatakse energia ja võimsuse maksumust ning
sellega seotult võivad muutuda tasuvusarvutuste
tegemise alused. Tavatarbijale ei too see kaasa
kulude suurenemist, vaid need jaotuvad aastaringselt
kuude lõikes ühtlasemalt.
Eelnevat arvestades soovitame me energiatõhusates
kaugküttepiirkondades vältida täiendavate lokaalsete
soojusallikate (nt soojuspumbad) rajamist hoonete
soojusenergiaga varustamiseks, sealhulgas sooja
tarbevee valmistamiseks, sest koos investeeringu-,
elektri- ja hoolduskuludega tuleb soojuse omahind
kallim energiavõrgust saadavaga võrreldes.
Meie seisukoht on, et hoone ventilatsioonisüsteemi
rajamisel
või
rekonstrueerimisel
tuleb
ventilatsioonisüsteemis eelistada soojustagastusega
ventilatsiooniagregaati, mis ei kasuta soojuspumpa.
Reeglina tagab see hoone madalamad kogukulud
ning väiksema primaarenergia kasutamise.
Juhul, kui hoone sisekliima saavutamiseks on vajalik
siiski teatud juhtudel soojuspumpade kasutamine
(näiteks hoone fassaadi vaba pinna vähesus
ventilatsioonitorustikele), siis tuleb need lahendada
selliselt, et soojusvõrku tagastuva vee temperatuurid
oleks võimalikult madalad. Tõenäoliselt tekivad
sellised olukorrad suurematel ja kõrgematel majadel
(5 ja enam korrust), mis pigem asuvad suuremates
kaugküttepiirkondades ja kus elanikkond on jõukam
ning võimeline hea sisekliima huvides vastu võtma
ka väiksema rahalise säästu.
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