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Sissejuhatus
Käesolev infomaterjal on lühiülevaade riiklikult toetatud
üürielamute programmi tutvustamiseks. Välja on
toodud programmi eesmärgid, põhilised ajendid
meetme rakendamiseks ning selle olulisemad
tingimused. Kirjeldatud on ka programmi resultaate
kuue kohaliku omavalitsuse näol.

Mis on üürielamute
programm?

Majandus- ja kommunikatsiooniminsteeriumi
üürielamuprogramm on riiklik meede üürielamute
ehitamise ja renoveerimise toetamiseks kohalikes
omavalitsustes. 2017. kuni 2019. aastani oli kohalikel
omavalitsustel võimalik programmi kaudu taotleda
riiklikku toetust üürielamu ehitamiseks ja/või
renoveerimiseks kuni 50% ulatuses projekti
kogumaksumusest.

Riiklik toetus oli mõeldud kvaliteetsete ja rahaliselt
jõukohaste eluruumide kättesaadavuse parandamiseks
eelkõige leibkondadele ja töötajatele, kelle töökoha
läheduses puuduvad taskukohased ja tänapäevastele
tingimustele vastavad eluruumid ning neile, kes on
sotsiaal-majanduslikult vähekindlustatud ja ei oma
võimalusi turutingimustel eluruumi üürida.



Turutõrked Eesti
üüriturul

Täiendavate elamupoliitiliste
meetmete kasutuselevõtmiseta
pole tõenäoline, et elamusektor
toimib tõhusalt. - Anneli Kährik

Vajadus eluaseme järgi kuulub
inimese baasvajaduste hulka.
Üürikorterite puudus ja üürihindade
tõus mõjutab suuresti Eesti keskmise
perekonna toimetulekut, mistõttu
elamupoliitilised meetmed nagu ka
käesolev riiklikult toetatud
üürielamute programm on oluline osa
üürituru toetamisest ning turutõrgete
leevendamisest poliitilisel tasandil.

Eesti paistab rahvusvaheliselt silma
tagasihoidliku üürituru mahuga,
moodustades umbes 20 %
eluruumidest. Eestis puuduvad suured
professionaalsed üürielamute
arendajad. Valdkonna ettevõtted
investeerivad peamiselt Tallinna ja
Tartu üürielamutesse. Mujal Eestis
areneb üüriturg juhuslikult, millest
tulenevalt jääb vajalike üürikorterite
maht nõudlusele oluliselt alla.

Umbes 9% Eesti eluruumidest on
asustamata ja ei jõua üüriturule.
Leidub ka ilma tühjade eluruumideta
maapiirkondade omavalitsusi, kus
esineb tugev elukohtade nõudlus,
kuid puudub arendushuvi
kinnisvaraettevõtete poolt. Üle Eesti
on üha keerulisem sobivat eluruumi
leida vähekindlustatud isikutel või
peredel.
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Ülevaade meetmest
Riik investeeris üürielamufondi loomisse 19 miljonit eurot, mida kasutati terviklikult
arendatud uute kvaliteetsete ja energiatõhusate üürielamute rajamise ja
rekostrueerimise toetamiseks. Investeeringuid tehti eelkõige piirkondades, kus
esineb turutõrge ning üürielamispindade pakkumine ei vasta leibkondade
vajadustele. Üürielamu ehitamiseks või ümberehitamiseks maksti kohalikule
omavalitsusele tagastamatu toetus kuni 50% ulatuses projekti kogumaksumusest.
Teise poole summast kattis omavalitsus üksi või koos ettevõtjaga.

Kokku ehitati meetmega 13 uut hoonet ning rekonstrueeriti 8. Projektid läksid
maksma 41.7 miljonit eurot, millest riik kattis 19 miljonit. Meetme vajalikkus on
saanud kinnitust üürikorterite kiire ning pea 100%-lise täituvuse näol. Ehitati 537
uut kvaliteetset eneriasäästlikku kodu. Riigi investeering eluruumi kohta oli seega
umbes 35000 eurot.

KOV-idele määratud olulisemad
tingimused toetuse taotlemiseks:

Programmi raames toetati ainult tervikmajade projekte, et tagada üürielamute
optimaalne haldamine.

Üürielamu ehitamisel tuli saavutada energiatõhususarvu klass A ja
ümberehitamisel vähemalt klass C. 

Sihtgrupina on ette nähtud mobiilsete töötajate leibkonnad või sotsiaal-
majanduslikult vähekindlustatud inimesed

Üürielamu eluruumide üürihinna kehtestas kohalik omavalitsus. See pidi (ja
peab) vastama turuhinnale, st ei tohi olla madalam kui samaväärse korteri
üürihind samas piirkonnas. Sotsiaal-majanduslikult vähekindlustatud sihtrühma
jaoks võib hind olla madalam kui samaväärse korteri üürihind samas piirkonnas.

Kohalik omavalitsus pidi tasuma vähemalt pool investeeringust, kusjuures läbi
tema valitseva mõju all oleva üksuse võis kaasata erainvestori
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Toetuse andmise
eesmärgid:
1) Tagada mobiilse töötaja sihtgrupile vajalike üürieluruumide parem kättesaadavus
piirkonnas, kus üürieluruumide nõudlus ületab oluliselt pakkumist ning ehitise
ehitusmaksumus ületab turuväärtust (esineb turutõrge);

2) avaldada positiivset mõju piirkonna ettevõtluskeskkonnale ja majandusele
(elukohad töötajatele ja nende peredele);

3) soodustada elamufondi jätkusuutlikku uuendamist ning energiatõhususe
näitajate parandamiseks ja ülalpidamiskulude vähendamiseks vajalike
investeeringute tegemist;

4) soodustada kõrge kvaliteediga ja jätkusuutliku elukeskkonna terviklikku
väljaarendamist, vältides kohaliku omavalitsuse üksuse tühjenemist või
valglinnastumist;

5) soodustada investeeringuid tühjenevate korralikult haldamata korterelamute
probleemi lahendamiseks;

6) pakkuda vajalikke eluruume sotsiaal-majanduslikult vähekindlustatud sihtgrupile. 



Kvaliteetne ja
energiatõhus

Umbes pool Eestis kasutatavast energiast kulub hoonetele, mistõttu hoonete
energiatõhusus on oluline nii rohepöörde kui ka energeetika julgeoleku
seisukohalt. Energiasäästlikud ehitised vähendavad muuhulgas tarbijate
igakuiseid väljaminekuid, mis on eriti oluline sotsiaal-majanduslikult
vähekindlustatud elanikkonnale.

Energiatarbimiseks loetakse kulu, mis kulub hoone kütmisele, jahutamisele, vee
soojendamisele, ventilatsioonile, valgustusele, elektriseadmete kasutamisele jms.
Tänu suurele õhupidavusele ja teistele headele tehnilistele lahendustele kulutab
liginullenergiahoone (klass A) vähem kui pool tavapärasest kortermaja
soojustarbimisest. Lokaalsed energialahendused (päikesepaneelid jms)
säästavad täiendavalt igakuist elektritarbimist.

Üürielamute programmi kohalikele omavalitsustele suunatud toetuse
rakendamisel oli eesmärgiks investeerida energiatõhusate üürielamute
renoveerimisse ja ehitamisse. Üürielamu ehitamisel tuli saavutada
energiatõhususarvu klass A ja ümberehitamisel vähemalt klass C. Ehitatud
hooned ja neile vastavad energiaklassid on välja toodud Lisas 1. 
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Bannosuke.(2015). Green energy home. [iStock] 
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Sihtgrupid
Üürielamute programmiga ehitati 21 hoonet 18

omavalitsuses. Üüriturule jõudis 537 kaasaegset

taskukohast korterit. 

Toetuse eesmärgiks oli parandada kohalike omavalitsusüksuste võimekust tagada
vajalike tänapäevaste ja kvaliteetsete eluruumide pakkumine kahele sihtgrupile -
mobiilsete töötajate leibkondadele ja sotsiaal-majanduslikult vähekindlustatud
elanikele. 

Mobiilsus tähendab siinkohal asjaolu, et vastavate leibkondade töö- ja elukoht
paiknevad erinevates asukohtades põhjustades töötaja töö- ja kodukoha vahelist
pendelrännet. Regulaarne liikumine oma alalise elukoha ja töökoha vahel tähendab. et
inimene ei osale kogukonna tegevustes ning soodustab inimese jäädavat lahkumist
töökoha piirkonnast. Pendelränne on töötajale kallis, ajamahukas ning märkimisväärse
negatiivse mõjuga keskkonnale.

Mobiilsete töötajate sihtgruppi ei piiritletud ainult sellega, et leibkond on juba mobiilne,
vaid laiendati seda ka tööturule sisenejatele, kelle puhul võib eeldada, et üürikorterite
puudumine omavalitsuses võib tekitada lokaalset tööjõupuudust. "Kui kaua noored ikka
vanemate juures jõuavad elada?" on kommenteerinud Muhu Vallavanem Raido Liitmäe.

Kokku võttis programmist osa 18 omavalitsust. Mobiilsete töötajate leibkondadele
ehitati 12 hoonet (239 korterit), millest üks on veel ehitamisel (Kopli 12a, Otepää).
Sotsiaal-majanduslikult vähekindlustatud sihtgrupile ehitati hooneid 9 (298 korterit),
millest üks elamu on veel ehitusjärgus (Uus 14, Valga). Programmi suunati riigi poolt
ümardatult 19 miljonit eurot. Täpsed andmed projektidest ja nende maksumusest on
toodud Lisas 1.
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Muhu Vald
Muhu vald on eriline oma oskuse poolest säilitada
traditsiooniline päramu tänapäevases ühiskonnas.
Seetõttu pole Muhu ainuüksi säravaks
turismikeskuseks vaid tõmbab ligi ka palju leibkondi,
kes sooviksid seal alaliselt elada.

Kui mitmed kohalikud omavalitsused peavad silmitsi
seisma tühjenevate eluruumidega, siis Muhus on
ruumipuudus - pole elamispindu, kuhu saare
elanikud saaksid täiskasvanuikka jõudes kolida või
pärast linnas elu üles ehitamist tagasi tulla.
Rääkimata väljaspoolt tulevatest elanikest.

Taskukohaste eluruumide
kättesaadavus on elementaarne
tingimus elu säilitamiseks
asulates väljaspool Tallinna ja
Tartuga piirnevaid omavalitsusi.

Et ruumipuudust leevendada, võttis Muhu
vallavalitsus ette vana hooldekodu renoveerimise
korterelamuks. Nüüd asub Liiva külas Sinilinnus äsja
C- energiaklassi renoveeritud 16 korteriga üürielamu.
Kõik üürikorterid on kasutuses ning huvilisi on
rohkemgi, kui kortereid pakkuda.

Tori vald
Tori vallas renoveeriti kaks maja. Pärnu maanteel
Sindi keskuses asuv kurikuulus "kole-maja" ja
Kalda tänaval asuv 2-kordne tuleohtlikuks
tunnistatud elamu. Mõlemat hoonet iseloomustas
oht elanikele hoone sees ja selle ümber.

Kvaliteetne ruum meie ümber lahendab
muuhulgas mitmeid sotsiaalseid probleeme. Nii
muutis Sindi linna turvalisemaks varasema
pooltühja amortiseerunud ühiselamu
renoveerimine sotsiaalelamuks. See hoone oli
varasemalt tuntud oma iganädalaste Politsei- ja
Päästeameti külaskäikude poolest. Praeguseks on
uues sotsiaalmajas tagatud ööpäevaringne valve
ning linnaruum on muutunud sõbralikumaks.
 
Toreda lisana väärib ka mainimist, et Tori vald sai
programmi kaudu valda oma esimese lifti.

Tänapäevastele standarditele
vastavad eluruumid
parandavad inimeste
elutingimusi, sh Tori näitel
vähendavad ka kuritegevust.
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Lääne-Nigula Vald
Linnamäe külla ehitati modernne 18 korteriga
liginullenergia hoone. Sarnaselt Muhu valla
looga, ületab ka Linnamäel nõudlus
üürikorterite pakkumise ning "ukse taga on
järjekord". 

Maapiirkonnad on leibkondadele atraktiivsed
oma peresõbralikkuse ja loodusläheduse
poolest. Noortele peredele võib aga oma maja
ehitamine või soetamine käia üle jõu. Nii
soodustab maapiirkondade arengut toimiva
üürituru olemasolu.

Seda kinnitab ka asjaolu, et Linnamäe külla
ehitatud üürimajas elab 19 alaealist, kes
oleksid võinud lihtsasti olla mõne teise
omavalitsuse lapsed. Kvaliteetne eluruum
äratab maapiirkonnad ellu.

Väikeste maapiirkondade
kestlikkust peamiselt mõjutav
sihtgrupp noored pered tulevad
elama sinna, kuhu on
võimalused loodud.

Vastseliina
Võru vallas Võidu tänaval rekonstrueeriti
ajalooliselt oluline Vastseliina
muusikakool 12 korteriga üürielamuks.
Uue ilmega C-energiaklassi kuuluv hoone
on muutnud piirkonda esinduslikumaks
ning toonud spetsialiste väiksematest
asulatest keskusesse. 

Keskuses elamine
vähendab kodu- ja
töökohavahelist
pendelrännet.

Vastseliina keskuses on stabiilsed
ettevõtted, hästitoimiv tööstusala,
haridusasutused jpm pakkudes tööd kogu
piirkonnale. Üüripindade olemasolu
keskuses on seetõttu eriti oluline neile, kel ei
ole töökoha lähedal oma kinnisvara. 
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Valga Linn
Valga on eestlasele tuntud piirilinnana, kus üle jõe
jalutades muutub jäätis ühest hetkest „saldējumsiks".
Linna teeb eriliseks ka tema märkimisväärne
arhitektuuripärand, mille tõttu on Valga ajalooline
linnasüda muinsuskaitse all.

Olgugi, et lähiajal on märgatud mahajäetud
ajaloolistes hoonetes investeerimisvõimalust,
esinevad Valgas turutõrked, mille tõttu on sealne
kinnisvaraarendus raskendatud. Nimelt on Valga
musternäide kahaneva rahvastikuga linnast, kus
umbes iga kolmas korter seisab tühjana. Selline
korterite üleküllus tekitab madala kinnisvarahinna,
ettevõtjatel pole hoonete korrastamine tulus, see
omakorda panustab majade amortiseerumisse, ja
taas on inimesed lahkumas paremaid maid otsides... 

Lisaks uute kodude loomisele
taaselustati Valgas oluline
arhitektuuripärand -
Lõvipeadega maja.

Valga sai üürielamute programmi kaudu leevendada
kaht olulist probleemi. Esiteks renoveeriti olulise
kultuuriobjektina üle sajandi-vanune juugendstiilis
mälestis. Teiseks loodi elamispinnad
spetsialiseerunud tööjõule, kelle puudust linnas on
tundnud nii avaliku sektori asutused kui ka
eraettevõtjad.

Imavere
Lõpetuseks ilmestab taoliste elamupoliitiliste
meetmete vajalikkust Järva valda kerkinud
Imavere üürimaja. Uudse kortermaja järele tunti
vajadust juba aastaid enne üürielamute
programmi.

Endine Imavere vallavanem Jüri Ellram on
rõhutanud, et nooremale põlvkonnale ei ole
jäetud võimalust maal elada, nad on paratamatult
sunnitud maalt lahkuma, mistõttu ei saa ka 
 maapiirkondade tühjenemist imeks panna. 

Imaverre ehitati asula esimene 18 korteriga
üürimaja. Moodne hoone kuulub A-energiaklassi,
kus katusel toodavad elektrit päikesepaneelid ja
hea isoleeritus tagab ka helikindluse. Kõigil teise
ja kolmanda korruse korteritel on rõdud, esimese
korruse privaatsetelt terassidelt saab astuda otse
oma muruplatsile. Maja ümbrusesse istutati puid
ja põõsaid, rajati valgustusega kõnniteed,
jalgrattahoidla ja mänguväljak lastele.

Üürimaja toob kasu nii vallale
kui ka ettevõtjale ning annab
kohalikule elule uue
hingamise.



Taotleja
Elamu

Aadress
Korterite

arv
Otstarve

Uus /
rekonstruee

ritud
Märgis

Projekti
kogumaksumus

Otsustatud
toetus

Saue
Vallavalitsus

Kuuse 29a,
Laagri alevik

20 Mob.¹ Uus A 1,606,288.00 633,157.00

Muhu
Vallavalitsus

Sinilinnu, Liiva
küla

16 Mob. Rek C 932,041.75 466,020.87

Türi
Vallavalitsus

F.J.Wiedemanni
1, Türi

43 Mob. Rek C 836,000.00 418,000.00

Valga
Linnavalitsus

J. Kuperjanovi
12, Valga

17 Mob. Rek miljööala 1,304,520.00 652,260.00

Koskvere Maja
OÜ 

Kontori,
Koksvere küla,
Põhja-Sakala

vald

11 Mob. Uus A 1,562,129.00 775,065.00

Tallinna linn Maleva 18 80 Sots.² Uus A 7,500,000.00 2,500,000.00

Kitsas 16
Kodu OÜ

Kitsas 16,
Kuressaare

18 Mob. Uus A 1,905,600.00 952,800.00

Tartu linn
2 hoonet: Tüve

9 ja Tüve 11
56 Sots. Uus A 5,850,000.00 2,500,000.00

Saue vald
Tööstuse 12/2,

Turba
18 Mob. Uus/rek A 1,164,418.00 582,209.00

Rae vald Ehituse 6, Jüri 41 Sots. Rek B 1,694,280.00 847,140.00

Tori vald
Pärnu mnt 27a,

Sindi
40 Sots. Rek C 2,148,322.00 1,074,161.00

Haapsalu
Linnamajandu

se AS

Niine 49,
Haapsalu

20 Sots. Uus A 1,837,356.00 915,078.00

Saku vald
Tallinna mnt 1a,

Saku
25 Sots. Uus/rek A 2,118,637.00 1,059,318.50

Järva vald
Viljandi mnt 11,

Imavere
18 Mob. Uus A 1,727,898.00 862,014.00

Võru vald
Võidu 29,

Vastseliina
12 Mob. Rek. C 664,800.00 332,400.00

Tori vald Kalda 2, Tori 8 Sots. Rek. C 571,500.00 285,750.00

Valga vald Uus 14, Valga 11 Sots. Rek. C 744,630.75 372,315.37

Otepää
Üürimajad OÜ

Kopli 2a, Otepää 30 Mob. Uus B 2,143,757.28 1,071,878.64

OÜ Maali Maja
(Lääne-Nigula
Vallavalitsus)

Maali, Linnamäe
küla

18 Mob. Uus A 2,259,356.00 1,129,678.00

Pärnu linn Rohu 119, Pärnu 18 Mob. Uus A 2,018,500.00 1,004,250.00

Põhja-Sakala
vald

Tallinna 11a,
Võhma

17 Sots. Uus A 1,154,228.00 577,114.00

  537    41,744,261.78 19,010,609.38

Lisa 1. Toetuse taotlejad

¹Mobiiilne tööealine sihtgrupp -  isikud, kelle töö- ja elukoht paiknevad erinevates asukohtades põhjustades töötaja töö- ja kodukoha vahelist
pendelrännet või tööturule sisenejad, kelle  puhul üürikorterite puudumine omavalitsuses võib tekitada lokaalset tööjõupuudust.

²Sotsiaal-majanduslikult vähekindlustatud sihtgrupp – isikud, kelle omandis ei ole kohaliku omavalitsuse üksuse halduspiirides
elamiskõlblikku eluruumi ning kellel ei ole sissetuleku puudumise, madala sissetuleku või muu objektiivse asjaolu tõttu võimalik eluruumi
turutingimustel üürida.
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