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Hoonete rekonstrueerimise pikaajalise 
strateegia eesmärk

Euroopa Liidu eesmärk on saada 2050ks 
aastaks kliimaneutraalseks. Selle üks osa on 
renoveerimislaine (Renovation Wave) – 2x 
suuremad renoveerimismahud EL-s aastaks 
2030

Hoonefondi arvel on ligikaudu 36 % kõikidest
Euroopa Liidu CO2 heitkogustest ning 40% 
energiatarbimisest (Eestis – u 50%), seega
ehitussektori käekäik omab otsustavat kaalu
meie kliimaeesmärkide saavutamisel.

Pikaajalise rekonstrueerimise strateegia
peamine eesmärk on aastaks 2050 saavutada 
väga energiatõhus ja vähese CO2-heitega 
hoonefond läbi olemasoleva hoonefondi
kulutõhusa rekonstrueerimise 
liginullenergiahooneteks (Eestis oluliselt
rekonstrueeritavate hoonete puhul tähendab
see energiatõhususe klassi C saavutamist).



Strateegia elluviimisega saavutatav 
energiasääst ja CO2-heite vähenemine

~19 mln t

~15,1 mln t

~35 TWh

~28,1 TWh

Eesti aastane kogu energia lõpptarbimine

strateegia meetmetega saavutatav energiasääst 
~6,9 TWh (~60% hoonete lõikes, mis 
rekonstrueeritakse)

Eesti aastane CO2-heide (hooned moodustavad 4,1 
mln t)

strateegia meetmetega saavutatav CO2-heite 
vähenemine ~3,9 mln t (~90% hoonete lõikes)



Strateegia elluviimisega
kaasnevad mõjud ja põhimõtted
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Mahud

Rekonstrueerimise vajadus hoonete sektorite kaupa (üleval); Kumulatiivne aastane 
rekonstrueerimise vajadus (all).

Arvestades hetkel kasutuses olevat eluhoonete hulka, 
seni teostatud rekonstrueerimiste mahtu ja 
prognoositavat elamute kasutusest väljalangemist 
tuleks aastaks 2050 terviklikult rekonstrueerida:

Üksikelamuid ~14 mln m
2  

(100 000 tk)

Korterelamuid ~18 mln m
2  

(14 000 tk)

Erasektori mitteelamuid ~17 mln m
2 

(27 000 tk)

KOV hooned ~4 mln m
2 

Keskvalitsuse hooned ~0,9 mln m
2 

KOKKU ~53,9 mln m
2 

Prognooside alusel langeb aastaks 2050 kasutusest välja 
suurusjärkudes 12,5 mln m

2 
korterelamuid (5000 tk) ja kuni 

25 mln m
2

mitteeluhooneid (10 000 tk)



Riigirahanduse väljavaade aastani 2070

Üksikelamute väljalangevus Korterelamute väljalangevus

Üksikelamute arv Netopindala, m2 Korterelamute arv Netopindala, m2

Toimepiirkonna keskus 1500 4% 160 000 3% 500 4% 1 100 000 6%

Piirkondlik keskus 700 5% 83 000 4% 300 12% 300 000 11%

Lähivöönd 2000 5% 200 000 4% 1000 34% 700 000 30%

Siirdevöönd 11 000 34% 1 300 000 33% 1700 80% 1 400 000 80%

Ääreala 25 000 80% 3 000 000 80% 1800 95% 1 400 000 95%

KOKKU 40 000 25% 4 800 000 24% 5300 23% 4 900 000 18%



Korterelamud

EhR 2020 Väljalangevus 2050

Arv Netopind Arv Netopind

Toimepiirkonna keskus 1 483 3 614 982 -455 -1 107 914

Piirkondlik keskus 194 250 529 -160 -206 973

Lähivöönd 215 154 809 -211 -151 676

Siirdevöönd 202 180 953 -198 -177 173

Ääreala 46 28 411 -45 -27 961

KOKKU 2 140 4 229 685 -1 068 -1 671 697

REKONSTRUEERIMIST 

VAJAVAD
1 072 2 557 988

Üksikelamud

EhR 2020 Väljalangevus 2050

Arv Netopind Arv Netopind

Toimepiirkonna keskus 2 155 232 636 -1 465 -158 157

Piirkondlik keskus 1 004 113 035 -708 -79 679

Lähivöönd 1 563 151 540 -1 455 -141 106

Siirdevöönd 2 489 265 709 -1 713 -182 897

Ääreala 1 054 112 930 -789 -84 496

KOKKU 8 265 875 850 -6 130 -646 336

REKONSTRUEERIMIST 

VAJAVAD
2 135 229 514

Tuleviku projektsioonid



Toimepiirkondade vööndid koos keskustega. Korterite kinnisvara väärtustsoonid.

Üksikelamud Korterelamud

Üksikelamute arv Netopindala, m2 Korterelamute arv Netopindala, m2

Toimepiirkonna keskus 34 500 22% 4 856 000 24% 13 200 58% 20 133 000 71%

Piirkondlik keskus 15 900 10% 2 065 000 10% 2 400 11% 2 822 000 10%

Lähivöönd 40 400 26% 5 332 000 27% 3 000 13% 2 312 000 8%

Siirdevöönd 32 700 21% 3 953 000 20% 2 100 10% 1 699 000 6%

Ääreala 31 600 20% 3 792 000 19% 1 900 8% 1 411 000 5%

KOKKU 155 100 19 998 000 22 600 28 378 000



Mitteeluhooned
• Ärikinnisvara sektoris teostatakse rekonstrueerimise 

puhul peamiselt väiksemaid ja lühema tasuvusajaga töid

• Hoonefond ja omanikkond on väga heterogeenne

• Info sihtrühma kohta killustunud

PLAAN/IDEE

• Teadlikkuse kasvatamine ja nõustamine – hetkel puudub 
keskne infokanal

• Digitaalne innovatsioon – automaatne energiamärgis, 
CO2 ja tasuvuse kalkulaator, info/ärimudelid

• CO2 heitmekogusega seotud toetus/finantsmeede

• Muinsuskaitse hoonete toetus/finantsmeede (nt suurema 
palju energiat tarbiva büroohoone lammutamine ja 
väiksema muinsuskaitsega hoone ümberkohandamine 
büroo hooneks) – kultuuriväärtuse säilitamine, linnade 
tihendamine

Sisekliima tagamisega mitteeluhoonete rekonstrueerimise kasutusload ja kasutusteatised 
netopindala alusel (üleval); mitteeluhoonete rekonstrueerimise kasutusload ja kasutusteatised
(all).



Üksikelamud
• Üksikelamute tervikliku rekonstrueerimise maksumus 

on paljudele leibkondadele liiga suur investeering 
(keskmiselt ~60 000 €)

• Enamik omanikke rekonstrueerivad pigem etappide 
kaupa

• Tervikliku rekonstrueerimise turg on veel välja 
kujunemata

• Jätkuvad toetused (hetkel riigieelarves - 1,35 mln 
aastas) ja käendused

PLAAN/IDEE

• Teadlikkuse kasvatamine ja nõustamine –
infomaterjalid, seminarid, kampaaniad

• Digitaalne innovatsioon – automaatne energiamärgis, 
eskiis, kalkulaator, selge ja mugav kasutajaliides

• Käendused – madalast väärtusest tuleneva turutõrke 
korral ©
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Üksikelamute rekonstrueerimise ehitusload ja ehitusteatised netopindala alusel (üleval); 
rekonstrueerimistoetuse taotluste regionaalne jagunemine 11.2019 (all).



KOVi ja keskvalitsuse hooned
Keskvalitsuse hooned – energiatõhususe direktiivi kohustus 
aastas rekonstrueerida 3%, hetkel täitmas eesmärki, RKAS

PLAAN/IDEE

Omavalitsuste hooned/korterelamud

• Lammutusmeetme laiendamise olulisus

• Hetkel käimas RaMi piloot 3 KOVi osas – pooltühjad 
majad kolitakse kokku, tühjad lammutatakse

• Selle põhjal plaan laiendada meedet ümberkolimise ja 
uue elamispinna renoveerimise toetamisega

• Lisamõte motiveerida kolima muinsuskaitse all 
olevatesse hoonetesse ja toetada antud majade 
renoveerimist

• RTK ja KIKi meetmed – Olemasolevate KOVi hoonete rek
ja liginullenergiahoonete ehitamine, soojamajanduse 
seotud meetmed KIK-s

• Üürielamute toetus/finantsmeede tulevikus?



Korterelamud
• Korterelamute terviklikku rekonstrueerimist on Eestis edukalt 

teostatud juba üle 10 aasta

• Korteriühistute poolne rekonstrueerimise huvi on olemas (veel), 
välja on kujunenud efektiivne rahastamissüsteem ning tehnilised 
lahendused

• Tänu rekonstrueerimisele on eluhoonete energiatarbimine 
viimase 15 aasta jooksul püsinud samal tasemel hoolimata 
uusehituse lisandumisest

• Senine peamine kitsaskoht on olnud toetusmeetmete 
ebastabiilne rahastus

PLAAN/IDEE

• Hooneid ümbritsev keskkond ja ligipääsetavus

• Innovatsioon mahtude suurendamiseks (tehaseline
rekonstrueerimine)

• Ühistute suurem motiveerimine koos tööriistade andmisega 
(nõustamine, teadlikkus, digilahendused)

• Riigi suurem sekkumine turutõrkega piirkondadesse (hanked, 
konkursid, projektijuhtimine, toetussmeetmed)

• Kahanemise ja regionaalsusega arvestamine

• Uued finantsteenused stabiilsema rahastuse tagamiseks
Korterelamute rekonstrueerimise kasutusload ja kasutusteatised netopindala alusel (üleval); 
positiivse toetuse otsuse saanud korterelamute rekonstrueerimistoetuse taotluste arv (all).



Põhimõtted
Lähtuvalt olemasoleva hoonefondi ülevaatest, senisest rekonstrueerimise praktikast ja strateegia 

üldistest eesmärkidest, on strateegia põhimõtted järgmised:

• Energiatõhususe nõuete kulutõhus 
rakendamine – lisaks hoone 
energiakasutusele peab arvestama ka 
ehitusmaterjalide ja -protsesside 
keskkonnamõju;

• Regionaalne tasakaal – rekonstrueerimise 
tagamine nii linna- kui ka maapiirkondades;

• Elukeskkonna kvaliteet – hoonete sisekliima 
ja juurdepääsetavuse tagamine, 
terviklahendustega avaliku ruumi tagamine, 
hoonete kasutusfunktsioonide tõstmine;

• Tehnoloogiline areng –
rekonstrueerimislahenduste ja -
tehnoloogiate innovatsioon, pilootprojektid

• Digitaalne areng – andmete reaalajas 
esitamine, kalkulaatorid, mudelid, 
virtuaalsed tööriistad jne;

• Kliimamuutuste leevendamine ja nendega 
kohanemine – hoonefondi 
süsinikumahukuse vähendamine, 
kliimaneutraalse hoonefondi saavutamine.





Eesmärgiks on saavutada C energiamärgise klass

• Välisseinte soojustamine 
• Katuse või pööningu 

soojustamine 
• Uued aknad (kolmekordse 

klaaspaketiga aknad)
• Küttesüsteemi uuendamine
• Soojustagastusega 

ventilatsioonisüsteemi 
paigaldamine

Akadeemia tee 5a TTÜ üliõpilaselamu 
rekonstrueerimine Tallinnas



Korterelamute tüüpprojektid pilootprojektis

• Enne 1993. aastat 

elamuehituse kombi-

naatide tüüpprojektid 

• kuni 5-korruselised 

korterelamud

111-121 (Õismäe ja Lasnamäe 
korterelamu tüüp)

111-133 (Annelinna korterelamu tüüp)

1-464 (Mustamäe korterelamu tüüp) 1-317 (Hruštšovka tüüp)



Korterelamu elemendipõhise rekonstrueerimise maksumus

• Tavapärase rekonstrueerimise hind on keskmiselt 300 € netopinna m2 kohta, konkreetne maksumus sõltub 

vajalike tööde mahust ja hoone eripäradest

• Elemendipõhise rekonstrueerimise puhul on kulusid võimalik paremini hinnata, aga tehnoloogia uudsuse tõttu 

on arvestuslikult esialgne maksumus 350-400 €/m2:

❑ Annelinna tüüpprojekti (111-133) hinnanguline maksumus on 380 €/m2 – 30 korterit (2 trepikoda) ~800 
000 € ja 60 korterit (4 trepikoda) ~1 500 000 €. 

❑ Mustamäe tüüpprojekti (1-464) hinnanguline maksumus on 400 €/m2 – 60 korterit (4 trepikoda) ~1 500 
000 €, 80 korterit (4 trepikoda) ~1 900 000 € ja 90 korterit (6 trepikoda) ~2 400 000 €.

❑ Õismäe ja Lasnamäe tüüpprojekti (111-121) hinnanguline maksumus on 360 €/m2 – 60 korterit (4 
trepikoda) ~1 300 000 € ja 90 korterit (6 trepikoda) ~2 000 000 €

❑ Hruštšovka tüüpprojekti (1-317) hinnanguline maksumus on 400 €/m2 – 32 korterit (4 korrust, 2 
trepikoda)  ~700 000 € ja 58 korterit (5 korrust, 3 trepikoda) ~1 100 000 €



Korterelamu elemendipõhise rekonstrueerimise elluviimine

Kuni 20 elemendipõhiselt rekonstrueeritud tüüpprojekti 
korterelamut

Eelarve ca 15 
mln eurot

Avalik 
konkurss 

ettevõtetele

Taotlusvoor 
korteriühistut

ele

Avalik konkurss SA KredEx koostööpartnerite leidmiseks 
1.11.20:
• Elementide tootmise võimekus (varasemad 

referentsid)
• Käive (keskmine käive eelneval 3 aastal kokku 4 milj 

eurot)
• Tunnustatud ettevõtja staatus ETAG 007 sertifikaat
• Tehniline pädevus (MTR registreeringud-

projekteerimine, ehitamine, elektriööd + nende 
vastavad alaliigid)

• Kutsealane pädevus (nõudmised pakkuja 
meeskonnaliikmetele)

• Ühispakkumused lubatud

Taotlusvoor korteriühistutele 1.11.20:
• Toetusmäär 50%, maksimaalne toetus 1 mln eurot
• Taotluste alusel koostatakse paremusjärjestus ja 

korterelamud jaotatakse tüüpprojektide järgi 
rühmadesse

• Rühma sees tekib paremusjärjestus vastavalt 
energiakasutusele

• Kui rühmasiseselt jääb vahendeid üle, jaotatakse 
need üldise järjestuse alusel

• Ehitusprojekti koostaja ja ehitustööde teostaja valib
SA KredEx

• Projekt algab pärast taotlusvooru lõppu veebruar-
märts



One person with construction helmet looks of a 100-story skyscraper on a 
88-story skyscraper in the center of Shanghai
© Steffen Schnur /Getty Images



Ehituse pikk vaade - 7 suurt sammu
• Üle 100 ehitussektori arenguprobleemi, neist koondatult 2 juurprobleemi:

• Kvaliteetse elukeskkonna loomise alustalad on puudulikud
• Ehitussektori tootlikkus on madal

• 7 eesmärki (suurt sammu):
• E1 Kvaliteetse elukeskkonna kujundamise põhimõtted on kokku lepitud ja osapooled viivad seda 

üheskoos ellu
• E2 Riiklikud investeeringud on kontratsüklilised ja kooskõlas riigi strateegilise plaaniga
• E3 Avalik sektor on targa tellijana eestvedajaks ja eeskujuks
• E4 Kohalik omavalitsus on ruumilise arengu kujundaja
• E5 Kasutusele on võetud ringmajanduse põhimõtted
• E6 Ehitussektor toimib tõhusalt, on konkurentsivõimeline ning suunanäitaja innovatsiooni

rakendamisel
• E7 Haridussüsteem ja täiendõpe tagavad asjatundlikud ja pädevad töötajad

• Igat eesmärki aitavad saavutada meetmed, neid on kokku 35
• Igal meetmel on konkreetsed tulemid, vastutajad, ajakava
• Tagant aitab tõugata alaline survegrupp
• Tutvustamine valitsuskabinetile detsembris 2020
• Kokkulepe avaliku- ja erasektori vahel 2021





Rahandusministeeriumi koduleht 2020

http://masshousing-new.strelka-kb.com/9/

http://masshousing-new.strelka-kb.com/9/


Peamine eesmärk:  

hea elukeskkond

Lauri Suu

Ehitus- ja elamuosakond

lauri.suu@mkm.ee
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