
Rekonstrueerimine ja energiatõhusus

Kortermaja 
korda KredExiga!



Korterelamu terviklik rekonstrueerimine 
suurendab selle energiatõhusust ja pikendab 
eluiga, tõstab väärtust kinnisvaraturul ning toob 
kaasa paranenud sisekliima. Nende eesmärkide 
elluviimiseks pakub KredEx korterelamutele 
mitmesuguseid finantsteenuseid. Meie kaudu on 
võimalik taotleda nii laenu ja laenukäendust kui ka 
tagastamatut toetust.
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Renoveerimislaen
KredExi renoveerimislaen on suunatud neile ühistutele, kes on 
saanud pangast renoveerimislaenu taotlusele eitava vastuse 
või sellise pakkumise, mille tingimused ei võimalda tal laenu 
võtta (nt väga lühike tähtaeg, tavalisest palju kõrgem intress). 

KredExi renoveerimislaenuga saab ühistu rahastada 
korterelamu korrastamist alates väiksematest töödest kuni 
tervikliku rekonstrueerimiseni.
Laenu antakse kuni 3 miljonit eurot ühistu kohta ja seda on 
võimalik kombineerida KredExi rekonstrueerimistoetusega.

Loe lisa: www.kredex.ee/renoveerimislaen 

Rekonstrueerimistoetus
KredExi rekonstrueerimistoetuse üldpõhimõtte järgi antakse 
taotlejale toetust seda suuremas summas, mida terviklikumalt 
ta plaanib elamu korda teha. Lisaks on toetuse määr suurem 
maapiirkondades ja Ida-Virumaal asuvate taotlejate jaoks.

Toetust saab taotleda veel tegemata rekonstrueerimistöödeks, 
ehitusprojektide, tehnilise konsultandi teenuse ja 
omanikujärelevalve teenuse tarbeks.

2022. aasta sügisel avame rekonstrueerimistoetuse 
taotlusvooru. Toetuse eraldamise tingimused avaldame oma 
kodulehel hiljemalt septembri lõpus.

Loe lisa: www.kredex.ee/kodudkorda

https://www.kredex.ee/renoveerimislaen
https://www.kredex.ee/kodudkorda
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Korterelamulaenu käendus
Laenukäendus sobib ühistule, kes soovib võtta 
pangalaenu oma korterelamu renoveerimiseks 
ja elanike elukvaliteedi parandamisega seotud 
tööde rahastamiseks, kuid kelle riski hindab 
pank tavalisest suuremaks. Riski põhjus võib 
olla võlgnike suur osakaal, korterelamu asumine 
piirkonnas, kus korterite turuväärtus on madal, 
või asjaolu, et investeering on ruutmeetri kohta 
märkimisväärselt suurem kui tavaliselt.

Käendussumma on kuni 80% laenusummast.

Loe lisa: www.kredex.ee/korterelamulaenu-kaendus

Nõustamine arenduskeskustes
Küsimuste korral on korteriühistutele abiks ka 
maakondlikud arenduskeskused (välja arvatud 
Harjumaa, kus saab pöörduda otse KredExisse), 
kes annavad KredExi teenuste kohta tasuta nõu.
 
Konsultant selgitab, millised on:
korteriühistule sobivad teenused
nõuded taotlejale ja taotlusele
taotlemiseks vajalikud dokumendid
tööd, mida saab rahastada laenu, käenduse või 
toetuse abil 
toetuse saaja kohustused
taotlemise protsess ja tähtajad

Lisaks saad maakondliku arenduskeskuse 
konsultandi kutsuda korteriühistu 
üldkoosolekule, kus ta selgitab ühistule 
pakutavate KredExi teenuste tingimusi.

Loe lisa: www.kredex.ee/noustamine-
maakondlikes-arenduskeskustes Fo
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https://www.kredex.ee/et/korterelamulaenu-kaendus
https://www.kredex.ee/et/noustamine-maakondlikes-arenduskeskustes
https://www.kredex.ee/et/noustamine-maakondlikes-arenduskeskustes


Rekonstrueeri oma kodumaja terviklikult, sest tänu sellele
vähenevad hoone küttekulud
suureneb hoone energiatõhusus
pikeneb maja eluiga
paranevad elamistingimused
kasvab hoone kui kinnisvara väärtus

Korterelamu tervikliku rekonstrueerimise tulemusel
väheneb soojusenergia tarve keskmiselt 

52%

Allikas: 365 korterelamu enne ja peale rekonstrueerimist väljastatud energiamärgiste võrdlus



1. Tutvu KredExi kodulehel rekonstrueerimistoetuse ja 
renoveerimislaenu tingimuste ning dokumentidega.

2. Kontrolli, kas korterelamul on olemas energiamärgis, vajaduse 
korral telli see.*  

3. Vali sobiv tehniline konsultant**. 
4. Koosta rekonstrueerimise lähteülesanne ja esialgne eelarve. 
5. Kui vajad pangalaenu, küsi pangast esialgsed 

laenutingimused.
6. Korralda ühistu esimene üldkoosolek. Vajaduse korral 

kutsu sinna ka maakondliku arenduskeskuse konsultant, 
kes selgitab rekonstrueerimise toetuse ja laenu tingimusi 
ning elamu kordategemise vajadust.

7. Kui jõudsite üldkoosolekul rekonstrueerimises pooldavale 
seisukohale, siis telli ehitusprojekt.

8. Vajaduse korral kutsu kokku ka teine üldkoosolek, et võtta 
seal vastu otsus elamu rekonstrueerida ning vajaduse 
korral ka taotleda laenu ja käendust.

9. Esita KredExile toetuse taotluse dokumendid.
10. KredEx korraldab ehitusprojekti ekspertiisi ja edastab 

tulemused korteriühistule.
11. Korralda ehitaja leidmiseks hanked riigihangete registri 

kaudu. Korralda omanikujärelevalve teenuse osutaja 
leidmise konkurss.

12. Pärast projekti ekspertiisi läbimist esita vajaduse korral 
pangale laenutaotluse dokumendid.

13. Sõlmi laenu- ja töövõtulepingud.
14. Rahasta ehitust sellises järjekorras: omavahendid, laen ja 

toetus.
15. Võta lõpetatud rekonstrueerimistööd vastu. Toetuse 

maksab KredEx välja pärast kõikide tööde vastuvõtmist ja 
vajalike dokumentide esitamist KredExile.

Rekonstrueerimistoetuse taotlemise sammud
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* Hoone energiamärgis ja arvutuslik  
energiamärgis 
Toetuse taotlejal tuleb esitada mõõdetud energiatarbimisel 
põhinev ja arvutuslik energiamärgis. Neid tähistatakse 
sama skaalaga (tähed A–H) ja kasutatakse sama 
mõõtühikut (kWh/m2a), kuid arvutamismetoodika on 
mõnevõrra erinev.

Mõõdetud energiatarbimisel põhinev energiamärgis 
koostatakse hoone mõõdetud tegelike tarbeandmete 
põhjal. Seetõttu on see näitaja otseselt seotud sellega, kui 
palju tarbivad hoone ja selle elanikud energiat. See näitab 
ära energiatarbe enne rekonstrueerimist.

Kuna andmeid pärast rekonstrueerimist mõõdetud 
energiatarbe kohta ei ole võimalik ette esitada, siis on 
vajalik arvutuslik energiamärgis. See on ehitusprojekti 
juures olev arvutus, mis esitatakse hoone arvutusliku 
standardkasutuse alusel. Arvutuslik energiamärgis 
(energiatõhususarv) on vajalik selleks, et tõendada, kas 
ühistu täidab toetuse tingimused.

Standardkasutuse abil on võimalik võrrelda ainult hoonete 
energiatõhusust, mitte hoone kasutajate tarbimisharjumusi. 
Standardkasutusel on sisekliima parameetrid (õhuvahetus, 
sisetemperatuur) ja hoone elanike energiatarbimine (soe 
vesi, elekter) ette antud.

Nende arvutuse tulemus võib erineda mõõdetud 
energiatarbimise alusel esitatud energiamärgisest, sest 

hoone sisekliima tingimused ja elanike energiatarbimine 
võivad erineda standardkasutuse aluseks olevatest 
suurustest. 

** Tehniline konsultant
Tehniline konsultant nõustab toetuse saajat projekteerimis- 
ja ehitustööde eelarvete koostamisel, projekteerimise 
ja ehitamise hangete tegemisel, ajakavade koostamisel 
jm vajalike protsesside juures. Tema põhiülesanne on 
nõustada ühistut tehnilistes küsimustes eelkõige enne 
rekonstrueerimise algust, kuid ka hilisemas protsessis. 
Seepärast võiks ühistul olla konsultandiga leping kuni 
rekonstrueerimistööde lõpuni.

Kindlasti tuleb läbi mõelda see, millises mahus teenust 
tellida ja mis peaks olema tehnilise konsultandi ülesanded. 
See aitab saada võrreldavaid hinnapakkumisi ja nii jõuda 
konsultandi valikul läbipaistvama otsuseni.

Tehniliste konsultantide nimekiri, kontaktid ja muu info on 
KredExi kodulehel: www.kredex.ee/kodudkorda

https://www.kredex.ee/kodudkorda


Tegemist on Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse (endise nimega Sihtasutus KredEx) finantsteenustega. Palun tutvu teenuste tingimustega 
aadressil kredex.ee ja vajaduse korral pea nõu meie kliendihalduritega.

Võta meiega julgesti ühendust!
667 4100
kredex@kredex.ee

Selle trükise sisu eest vastutab ainuisikuliselt KredEx (Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus) ja see ei peegelda tingimata Euroopa Liidu arvamust.

https://kredex.ee
mailto:kredex%40kredex.ee?subject=

