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Nüüd see  aeg on käes.

EKÜL Virumaa Foorum

Manifesti esimene avalik ettelugemine toimus 23. 
veebruaril 1918 kell kaheksa õhtul Pärnus Endla teatri 

rõdult



20 000 korteriühistut 

Enamus riigi elanikkonnast elab korteriühistutes

Enamus riigi energiat tarbitakse korteriühistutes

Riigi suurim mittetulundusühingute  valdkond
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EV 10 Rakveres 
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Mida tõi uus korteriomandi- ja 
korteriühistuseadus

• Praktikas tõusetunud  küsimused : kõikidest 
ühisustest said automaatselt ühistud.

• - kuidas selline automaatühistu leida?
- korteriühistu nimi ja täiendav nimi - kumba kasutada?

• Põhikiri kui võimalus, mitte kohustus
- mis saab olemasolevatest põhikirjadest?
- kuidas jagada majandamiskulusid, kui põhikirja ei ole?
- ja kuidas jagada siis, kui on?

• Juriidilisest isikust valitseja korteriühistu juhatuse asemel

• Ilma juhatuseta ja valitsejata korteriühistu ja selle 
raamatupidamine, korteriühistu pandiõigus ja selle suurus
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LIIT AITAB !  UUS RAAMAT 

Eesti Korteriühistute Liit esitleb : 

"Nõuandeid korteriühistutele kuidas rakendada

uut korteriomandi- ja korteriühistuseadust ?" 

Koostanud Urmas Mardi

Koos korterühistu näidispõhikirjaga 

Koostanud  Margus Saulep
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UUS RAAMAT 

• Eesti Korteriühistute Liit üllitab peagi 
käsiraamatu "Nõuandeid korteriühistutele: kuidas rakendada

uut korteriomandi- ja korteriühistuseadust?" 

• Ilmuv raamat pakub korteriühistutele abi ja selgitusi tänavu 
1. jaanuaril loodud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse 

kohta. Seaduse vastuvõtmisele eelnes aga hulk aastaid tõsist 
tööd seaduseelnõu ettevalmistamisel, kus ministeeriumitele 

üheks kindlaks partneriks ning korteriühistute reaalsete 
vajaduste vahendajaks oli Eesti Korteriühistute Liit.

• Ettevalmistava töö käigus sai selgeks, et ka juba vastuvõetud 
seadus vajab selgitusi just selles osas, 

kuidas uut seadust korteriühistu igapäevatöös kasutama  peaks

EKÜL Virumaa Foorum

Tellimine
ekyl@ekyl.ee
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Korteriühistu näidispõhikiri 

Eesti  Korteriühistute Liidu 

Korteriühistu näidispõhikiri
Koostanud Margus Saulep

Tellimine 

margus.saulep@ekyl.ee
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UUS !! Riigikohtu lahendid 
korteriühistute asjades 2017. aastal

• Loe raamatut : Riigikohtu lahendid 
korteriühistute asjades 2017. aastal

• Põhilised ühistute probleemid (märksõnad), mis on aktuaalsed ja milledele käsiraamatu lugemine vastused 
annab:

• Töövõtulepingust tulenevaid nõudeid saab esitada ühistu, mitte korteriomanik

• Elamu katuselt lume ja jää eemaldamine
• Hea usu põhimõte otsuste täitmisel

• Juhatuse asendusliikme määramine kohtu kaudu

• Heakorraeeskirjast tulenevate kohustuste laiendamine ühistu juhatuse liikmetele

• Renoveerimis-tööde käigus tekkinud korteri siseviimistluskahjustuste likvideerimine

• Kas ühisuses saab üks korteriomanik sõlmida koristuslepingu, millest tulenev tasumiskohustus laieneks ka 
teistele korteriomanikele?

• Kas kinnistu koosseisus olevas ühes hoones on vajalik kõigi korteriomanike nõusolek restorani pidamiseks?

• Ehitusluba või muu avalik-õiguslik dokument ei asenda kaasomaniku nõusolekut kaasomandi kasutamiseks 
ja käsutamiseks

• http://ekyl.ee/2018/01/31/kuidas-leida-andmeid-riigi-loodud-korteriuhistu-kohta-milline-on-minu-
korteriuhistu-kehtiv-nimi/
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https://issuu.com/ekyl/docs/ky_2017
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Õigusteabepäev  17.05.2018 

Mis on oluline korterühistute jaoks –

maksuõiguses - töötasuarvestus, maksud , 
raamatupidamine,… küsimused  ekyl@ekyl.ee

Peaesinejad

Lasse Lehis
EKÜL Virumaa Foorum
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UUS ! Käsiraamat ! Töötervishoid 
ja tööohutus korteriühistutes

• Koostöö  Tööinspektsiooniga „ Töötervishoid ja 
tööohutus korteriühistutes“

• Millist lepingut sõlmida? Korteriühistutes võib 

lepinguvormi valimisel eelkõige kõne alla tulla järgmised lepingud:

• • Käsundusleping

• • Töövõtuleping

• • Tööleping

• Saadaval veebis 
https://issuu.com/tooinspektsioon/docs/ti_to
otervishoid-ohutus-korteriyhis
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Koostöö Tarbijakaitseametiga

• EKÜL soovib tarbijakaitsealases tegevuses 
keskenduda eelkõige energia lõpptarbijate 
toetamisele seoses 2016. aasta detsembris välja 
kuulutatud Euroopa Liidu algatusega teadliku energia 
lõpptarbijaskonna kujundamiseks. „Uued 
võimalused energiatarbijatele” (COM(2015) 339 
final

• Liit soovib tõsta energia lõpptarbijate teadlikkust 
energia hinna kujunemise, arvete esitamise, 
energiatarbimise mõõtmise, energia lõpptarbija 
õiguste ja kohustuste kohta.

Virumaa FoorumEKÜL 



Energiamajanduse korralduse 
seadus. 

• 01. jaanuaril  2017 jõustunud  seaduse § 2  lõige 7  
ütleb,  mis on  energia lõpptarbimine. Energia 
lõpptarbimine on   kogu energia, mis tarnitakse 
tööstus-, transpordi-, teenindus- ja 
põllumajandussektorile ning kodumajapidamistele..

• lõige   21  sätestab   ära  lõpptarbija mõiste.  Seaduse 
kohaselt on lõpptarbijaks   füüsiline või juriidiline 
isik, kes kasutab energiat oma vajadusteks. Kütte, 
jahutuse ja sooja tarbevee lõpptarbijaks 
kortermajades on ühistud või ühisused, kui energia 
müüki ei ole korraldatud teisiti, 
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Tarbijate  kontroll  energiaarvete üle 

• Tarbijate täieõiguslikuks osalemiseks ja neile 
suurema mõjuvõimu andmiseks energiaturul 
tuleb paigaldada arukad võrgud ja arvestid, 
mis oleksid taskukohased ja tulusad, 
tulemuslikud, lihtsasti kasutatavad, 
turvalised ning kohandatud nende vajadustele 
ja ootustele seoses teabe, oma 
energiatarbimise kontrollimise ja arvete 
vähendamisega.

Virumaa FoorumEKÜL 



Elektrilevi karistab korteriühistuid

• 21. jaanuaril 2018 saatis Elektrilevi OÜ välja vastava sisulise 
teavituse: „Teavitame Teid, et 1. jaanuarist 2018 lisandub 
tarbimiskoha (aadress) arvele kuutasu summas 1,50 eurot 
(käibemaksuga). Kuutasu rakendub kõikides tarbimiskohtades, 
kus 2017. aastal tarbimine puudus või oli alla 250 kWh.“ 1,50€
kuutasu lisatakse juurde, kuna säästlikumad korteriühistud on 
vahetanud vanad valgustid LED-de vastu ja trepikodade 
valgustamine ei tarbi enam nii palju energiat. 

• Kortermaja summeeritud tarbimine liitumispunktis on igati 
suurem, kui 250kWh kuus. Kahjuks reaalset kortermaja 
tarbimist Elektrilevi OÜ ei arvesta. Arvestatakse ainult 
korteriühistule kuuluvas kaabelvõrgus olevaid arvesteid eraldi. 
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EKÜL  Koolituskeskus –
ÜRO  EluasemeHarta keskus 2016
• septembris 2016  sai  EKÜL Koolituskeskus 

ÜRO  elamumajanduse  ametlikuks 
õppekeskuseks

• Soovime jõuda nende sihtrühmadeni ja 
ühistuteni, kes täna koolitustel ei käi –
reklaam, meedia, sotsiaalmeedia FB  aktiivsem 
kaasamine

• Soovime  tõsta KÜ juhi erialast taset –
Korteriühistu juhi kutse .
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EKÜL koolituskalender 2018
1.-2.02.2018 Korteriühistute II Talveakadeemia (Toilas)

9.02.2018 Alustab Korteriühistu juhi baaskoolitus (e-õpe)

12.02.2018 Koolitus vene keeles “Muudatused Korteriühistu
raamatupidamises 01.01.2018”

13.02.2018 Koolitus eesti keeles “Muudatused Korteriühistu
raamatupidamises 01.01.2018”

15.02.2018 Virumaa Korteriühistute Foorum (Rakveres)
20.02.2018 Koolitus vene keeles “01.01.2018 jõustunud uus korteriomandi- ja 

korteriühistuseadus”

3.03.2018 Lääne-Eesti Korteriühistute Foorum (Pärnus)

6.03.2018                      Koolitus eesti keeles "2017. aasta kohtupraktika korteriühistu

asjades”

12.03.2018                    Koolitus eesti keeles “01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja 

korteriühistuseadus”

13.03.2018                    Koolitus vene keeles "2017. aasta kohtupraktika korteriühistu

asjades”
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EKÜL koolituskalender 2018

23.03.2018 Alustab korteriühistu juhi põhikursus (e-õpe)

24.03.2018 Lõuna-Eesti Korteriühistute Foorum (Tartus)

3.04.2018 Koolitus eesti keeles "KÜ põhikirja koostamine vastavalt 01.01.2018   

jõustunud korteriühistu- ja korteriomandiseadusele”

5.04.2018 Koolitus vene keeles "KÜ põhikirja koostamine vastavalt 01.01.2018   

jõustunud korteriühistu- ja korteriomandiseadusele”

8.05.2018 Koolitus vene keeles "Võlaprobleemide lahendamine korteriühistus“

17.05.2018                    Korteriühistute VIII Õigusteabepäev (Tallinnas)

22.05.2018 Koolitus eesti keeles "Võlaprobleemide lahendamine korteriühistus“

7.06.2018 Rahvusvaheline konverents “Digitaalsed linnad”  (Tallinnas)

16.-17.08.2018 Eesti Korteriühistute XII Suveülikool

9.10.2017 Eesti Korteriühistute XXI Foorum (Tallinnas)

Virumaa FoorumEKÜL 



Suurüritused 2018 
• Talveakadeemia toimus 01-02.02 2018 Toilas, 

• Virumaa foorum toimub 15.02.2018, 
• Lääne Regiooni foorum toimub 03.03. 2018, 

• Lõuna Regiooni foorum toimub 24.03. 2018

• Õigusteabepäev  toimub  17.05.2018 

• HE üldkogu 06. – 08.06. 2018 

• Rahvusvaheline konverents “Digitaalsed linnad”  7.06.2018

• EKÜL Liidupäev toimub  22.05. 2018,

• XII Suveülikool  toimub   09. – 10. 08. 2018,

• Eesti Korteriühistute XXI Foorum 04.10.2018.
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… tulebTallinna

6-7-8 June 2018
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Housing Europe 
ad hoc working group conference

6 June 2018 - working group that supports countries 
with housing systems in transition.
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07.06. 2018 .Housing Europe 
Annual Conference

‘Liveability & Affordability in 
Digitized Cities’
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Energy Globe Award

• Eesti Korteriühistute Liidu (EKÜL) töö säästlikuma 
energiatarbimise ja energiatarbijate teavituse nimel 
on pälvinud maineka rahvusvahelise tunnustuse: 
EKÜL võitis ülemaailmse energiaauhinna Energy
Globe Award rahvuslikus kategoorias

• Tegemist on rahvusliku kategooria võiduga –
konkursil osales 2000 kandidaati 178 riigist, igast 
riigist valiti välja vaid üks laureaat. 

• Auhinda annab välja rahvusvaheline organisatsioon 
Energy Globe Foundation, mille peakorter asub 

Austrias.
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Energy Globe Award
• Eesti Korteriühistute Liit pälvis auhinna 

kortermajades elevate energiatarbijate teadlikkuse 
tõstmise ja korteriühistutele energiatõhususe alaste 
koolituste korraldamise eest aastatel 2014-2015.

• Tarbijaid teavitati Eesti Korteriühistute Liidu 
korraldatud ühisostudest, mis tagavad 
korteriühistutele parima hinnaga teenused 
energiaturul.

• Nanfuka Jovial, Tree Adoption Uganda , Seyed
Abolfazl Razavi ,Vice – President of Iran, Sattar
Mahmoudi, Minister of Energy of Iran

EKÜL Virumaa Foorum



Milline   on rekonstrueerimise 
toetuste tulevik !? 

Korteriühistud tahavad riigilt 60 miljonit eurot lisaraha

• https://kodustiil.postimees.ee/4266135/korteriuhistud-tahavad-riigilt-60-
miljonit-eurot-lisaraha

Palo: kortermajade uuendamise lisavahendeid ei tule enne 2020. aastat

• http://www.pealinn.ee/tagid/koik/palo-kortermajade-uuendamise-
lisavahendeid-ei-tule-enne-2020-aastat-n204919

• Koostasime   küsimustiku ,et teada  saada  
toetusest ilma jäänud korteriühistute  andmed 
ja nende vajadused  ( ühistute  list , tehniliste 
konsultantide list )

• Ette valmistamisel teadlaskonna  ühispöördumine…
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EKÜL  KÜSITLUS  
KORTERIÜHISTUTELE

Küsitlus riikliku 
rekonstrueerimise 

toetuse kasutamise ja 
edasise vajaduse kohta

EKÜL Virumaa Foorum

Küsitlus riikliku rekonstrueerimise toetuse kasutamise ja edasise vajaduse kohta


Esialgne kokkuvõte küsitluse
tulemustest rekonstrueerimise toetuse

kasutamise ja 
edasise vajaduse kohta

Küsitluse toimumise aeg: 25.01.2018 – 15.02.2018

Sihtrühm: korteriühistud, kes ei ole veel läbi viinud
kortermaja tervikrenoveerimist

Vastanute arv: 297 (14.02.18 kell 12:00 seisuga)

EKÜL Virumaa Foorum



KÜSIMUSED 

A - Meie Korteriühistu on teinud kõik ettevalmistavad
tegevused rekonstrueerimise toetuse taotlemiseks ja 

vormistanud vajaliku dokumentatsiooni, kuid on jäänud 
taotlusvooru sulgemise tõttu toetusest ilma

B - Meie korteriühistu on teinud rekonstrueerimise toetuse 
taotlemiseks üldkoosoleku otsuse ja alustanud 

dokumentatsiooni ettevalmistamist, kuid tegevused on jäänud 
taotlusvooru sulgemise tõttu pooleli

C - Meie ühistu ei ole veel planeerinud korterelamu 
rekonstrueerimist
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Mis mahus plaaniti toetust küsida ? 
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Rekonstrueerimise ettevalmistusi alustanud ühistud
väitsid, et on teinud rekonstrueerimise toetuse

taotlemiseks kulutusi järgnevalt:

Tehtud kulutused projekteerimisele:

Kokku: 1 460 000,00
Keskmine ühistu tehtud kulu projekteerimisele 11 500,00

Tehtud kulutused tehnilisele konsultandile:

Kokku 260 000,00
Keskmine ühistu tehtud kulu tehnilisele konsultandile

2500,00

Tehtud muud kulutused:
Kokku 3 170 000,00 Keskmise arvutamine ei anna antud juhul valiidset

vastust (enamikul vastanutest jäi see summa 500 ja 2000 
euro vahele) kogusumma tõstavad suureks üksikud ühistud, kes on märkinud tehtud

muudeks kulutusteks miljoni juurde ulatuvaid summasid

Rekonstrueerimise planeeritav kogumaksumus:

Kokku 89 870 000,00
(ühistute kaupa ulatuvad summad 30 000 - 2 000 000 euro)

Küsitluses
planeeritava
rekonstrueerimise
kogusumma ja 
planeeritud
toetustprotsendi
andmed esitanud
149 ühistu puhul on 
puudujääv
rekonstrueerimise
toetuse summa

38 825 000,00 EUR
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Kui  lisarahastus tuleks –kas oleme 
valmis !
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Ühistud maakonniti, kes on valmis taotlema ja 
kasutama rekonstrueerimise toetust

(kokku 249 ühistut)

Harjumaa, 112

Ida-Virumaa, 6

Järvamaa, 5

Jõgevamaa, 7

Läänemaa, 2

Lääne-Virumaa, 35

Pärnumaa, 13

Põlvamaa, 3

Raplamaa, 11

Saaremaa, 12

Tartumaa, 31

Valgamaa, 1

Viljandimaa, 4

Võrumaa, 7
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Tule liikmeks!

Jälgi meid Facebookis ja 
Twitteris!

Eesti Korteriühistute Liit

Sakala 23A

10141 Tallinn

6275740

ekyl@ekyl.ee

www.ekyl.ee

Virumaa FoorumEKÜL 
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TÄNAN. IKKA  TEIE !
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Kes ütles, et Eesti mehed ei 
naerata? EV100 sünnipäevakutsed 

tõestavad vastupidist! 

EKÜL Virumaa Foorum


