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 Kuidas me siia jõudsime? 

• Korteriomandiseadus (KOS I) alates 24.04.1994 

• Korteriühistuseadus (KÜS) alates 03.08.1995 

• Korteriomandiseadus (KOS II) alates 01.07.2001 

• (Hooneühistuseadus (HÜS) alates 01.01.2005) 

• Korteriomandi- ja korteriühistuseadus (KrtS): 

• jõustus 01.01.2018 

• rakenduslikud muudatused alates 01.01.2016 

• osa muudatusi jõustus 23.03.2014 
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EV 10 Rakvere/Tartu   
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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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  Kuidas leida korteriühistu?  

• Kõik korteriühistud on registreeritud korteriühistute 
registris, mis on MTÜde registri alamregister 

• Otsing nime (osa) järgi e-äriregistri portaalis 

• Asukoha aadress ainult juhul, kui erineb kinnisasja 
asukohast 

• KÜ registrikood on kirjas iga korteriomandi 
registrikaardil kinnistusraamatus 

• 22 625 korteriühistut registris (14.02.2018) 
• http://ekyl.ee/2018/01/31/kuidas-leida-andmeid-riigi-loodud-korteriuhistu-

kohta-milline-on-minu-korteriuhistu-kehtiv-nimi/ 
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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  LÕUNA EESTI FOORUM 

Tellimine 
ekyl@ekyl.ee 

  

TÄNA !!! 
ESMAESITLUS TARTUS 

24.03.2018 
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  Mida teha põhikirjaga?  

• Korteriühistul võib olla põhikiri (KrtS) 

• Kui põhikirja ei ole, siis kehtib seadus (ja 
eriomandi kokkuleppe)  

• Ilma põhikirjata majandamiskulude jaotus 
kaasomandiosa suuruse alusel ja 
ettemaksuna, 

• Põhikirja muutmine (ja vastuvõtmine): üle 
2/3 üldkoosolekul osalenute häältest  
(MTÜS § 23 lg 1) 
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Korteriühistu näidispõhikiri  

Eesti  Korteriühistute Liidu  

Korteriühistu näidispõhikiri 
Koostanud Margus Saulep 

Tellimine  

margus.saulep@ekyl.ee 

 
EKÜL  LÕUNA EESTI FOORUM 

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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Õigusteabepäev  17.05.2018  

 
Mis on oluline korterühistute jaoks –  

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

Peaesinejad 

Lasse Lehis 
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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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Tööohutus 2016  

• 2016 registreeriti 5081 /4774/ 
tööõnnetusest, neist 

• kerged 4036 /3800/ 
• rasked 1019 /958/ 
• surmad 26 /16/ 
2015 võrreldes 2016 kasvas registreeritud 
tööõnnetuste arv 307 juhtumi võrra. 
Korteriühistutes 
• 2015 11 tööõnnetust 
• 2016 7 tööõnnetust, neist 3 raske tagajärjega 
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Tööõnnetused korteriühistutes 

• Katuseplekkide paigaldustööde ajal lõikas 
plekiäärega sõrme. Ei kasutanud töökindaid.  

• 5 meetrit maja servast kõnniteel koristades 
lumelabidaga lund. Kõnniteelt lund lükates 
põrkas lumelabida äär vastu kõnnitee äärekivi, 
mille tagajärjel majahoidja libises ja kukkus. 
Vasaku õlavarreluu köbrukese murd. Ülahuule 
põrutushaav.  

• Töötaja pesi aknaid, astus redel pealt alla, 
komistas ja kukkus. Lülisamba rinna- ja 
nimmeosa, puusaliigese põrutus.  
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Rasked tööõnnetused 
korteriühistutes. 

• Prügikonteinerite platsil paberjäätmete 
konteineri kohale asetamisel kukkus 
maha.   

• Prügikonteinerite ruumi metallist 
uksepakk on põrandast kõrgem ja 
põhjustas töötaja komistamise.   

• Nihkega parema randmeliigese killustunud 
murd. 
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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. 
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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. 
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 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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Elektrilevi karistab korteriühistuid 

EKÜL  LÕUNA EESTI FOORUM 

Teavitame Teid, et 1. jaanuarist 2018 lisandub tarbimiskoha Kohtla-Nõmme, Kooli tn, 14 arvele 

kuutasu summas 1,50 eurot (käibemaksuga). Kuutasu rakendub kõikides tarbimiskohtades, kus 
2017. aastal tarbimine puudus või oli alla 250 kWh.  
 
Kui Te ei plaani kasutada tarbimiskohas pikema aja jooksul elektrit, tasub kaaluda võrgulepingu 
lõpetamist. Juhime tähelepanu, et uue võrgulepingu sõlmimisel on voolu avamine tasuline. 
Kehtiva hinnakirja alusel on tarbimiskoha sisselülitamine 44,06 eurot.   

Lugupeetud KORTERIÜHISTU NÕMME KOOLI 14 

Näide: meil on 12 korteriga ühistu, kus  vähemalt pooltel korteritel 
on tarbimimine alla 250 kWh. Kõik need korterid peavad hakkama 
tasuma kuutasu. Kuna ühistu, mille arvesti mõõdab üldelektrit 
(trepikojad, kelder, pööning) tarbimine jääb ka alla 250kWh, siis 
ka ühistu peab hakkama tasuma kuutasu (vt alloleva teade) :). 
Samas on majas olemas korterid, mis kütavad ennast elektriga ja 
kogu kinnistu/maja tarbimine ületab kordades piirmäära.  

Liit valmistab ette pöördumist Konkurentsiameti 
poole. Kui  see teema ka  Sinu korteriühistu 

puudutab saada meile oma  korteriühistu poolt 
kirjalik  pöördumine:     

ekyl@ekyl.ee 
 

mailto:ekyl@ekyl.ee


 EKÜL  TARBIJA –  
toidu raiskamise  vastu  

 

• http://ekyl.ee/tarbija/peat
ame-toidu-raiskamise/ 
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EKÜL  Koolituskeskus –  
ÜRO  EluasemeHarta keskus  

• 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 . 

 

 

EKÜL  nõukogu 



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) 
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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   16.-17.08.2018  

• Eesti Korteriühistute XXI Foorum  04.10.2018. 
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… tulebTallinna 
 

6-7-8 June 2018 
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Housing EUROPE 2018  
EV 100 

• Housing Europe  Üldkogu Eestis – juuni 2018 
 

http://www.ajaloomuuseum.ee/kulastamine/majad/maarjamae-
loss 

 

•   
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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  
Euroopa aastakonverents 
„Digitaalsed linnad – elamisväärsus ja 

taskukohasus“. 
Koostöös  Tallinna ja Tartu energiaagentuuriga 
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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  LÕUNA EESTI 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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KOKKU 

Toetuse määr 
15% 25% 40% 

Positiivsete otsuste arv 401 9 36 356 

Keskmine korterite arv 39 24 30 40 

Keskmine netopindala, m2 2566 1666 2178 2637 

Keskmine investeering, €/m2 278 188 189 291 

Keskmine toetus, €/m2 108 37 50 116 

Keskmine KÜ investeering, €/m2 170 151 139 175 

Kredexi meetme statistika 
13.02.2017 seisuga 
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EKÜL  KÜSITLUS  
KORTERIÜHISTUTELE 

Küsitlus riikliku 
rekonstrueerimise 

toetuse kasutamise ja 
edasise vajaduse kohta 
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Küsitlus riikliku rekonstrueerimise toetuse kasutamise ja edasise vajaduse kohta
Küsitlus riikliku rekonstrueerimise toetuse kasutamise ja edasise vajaduse kohta
Küsitlus riikliku rekonstrueerimise toetuse kasutamise ja edasise vajaduse kohta
Küsitlus riikliku rekonstrueerimise toetuse kasutamise ja edasise vajaduse kohta
Küsitlus riikliku rekonstrueerimise toetuse kasutamise ja edasise vajaduse kohta


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: 339  korteriühistut üle kogu Eesti  

EKÜL  LÕUNA EESTI 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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Kes osalesid küsitluses  

• Vastanud esindasid kortermaju 
valmimisaastatega 1878 – 2013, seejuures 
76% vastanutest esindas kortermaju, mis on 
valminud aastatel 1961-1990. 

• Vastanute majades oli kortereid 3- 216. 
Seejuures 78% vastanutest oli ühistutest, kus 
kortereid vahemikus kuni 60. Küsimusele 
vastas 292 vastajat. 
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Küsitluses osalejad maakonniti. 

• Küsitluses osales vastajaid üle Eesti 14 
maakonnast.  

• Enam olid esindatud Harjumaa 124 vastanuga 
(42% vastanutest) ning Lääne-Virumaa 41 
vastanu ja Tartumaa 40 vastanuga (kumbki 
14% vastanutest).  

• Küsimusele vastas 293 vastajat. 
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Mis mahus plaaniti toetust küsida ?  
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• Vastanud korteriühistutest  

• 74% planeeris taotleda 40%-list 
rekonstrueerimise toetust,  

• 20% planeeris taotleda 25%-list 
rekonstrueerimise toetust ja  

• 6% vastanud ühistutest planeeris taotleda 
15%-list toetust (sellele küsimusele vastas 293 
vastajat). 

•   

 



Rekonstrueerimise ettevalmistusi alustanud ühistud 
väitsid, et on teinud rekonstrueerimise toetuse 

taotlemiseks kulutusi järgnevalt: 
 Tehtud kulutused projekteerimisele: 

Kokku: 1 752 060 EUR 
Keskmine ühistu tehtud kulu projekteerimisele  

11 000 – 13 000 eur 

Tehtud kulutused tehnilisele konsultandile: 

Kokku 412 154 EUR 
Keskmine ühistu tehtud kulu tehnilisele konsultandile 2000 
- 3000 eur  

Tehtud muud kulutused: 

Kokku 3 370 965   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   124 713 074 EUR 
(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 

48 214 562 
EUR EKÜL  LÕUNA EESTI FOORUM 



 

Lõuna-Eesti maakondadest (Jõgevamaa, Põlvamaa, Tartumaa, 

Valgamaa ja Võrumaa) osales küsitluses 59 korteriühistut 

 
- Lõuna- Eesti korteriühistute poolt planeeritud, kuid 

saamata jäänud ja täna koheselt vajalik korterelamute 

rekonstrueerimise toetuse summa arvesse võttes vastajate 

poolt nimetatud planeeritavat rekonstrueerimise 

kogumaksumust ja planeeritud toetuse protsenti on  

- 9 621 124 EUR 
Seejuures on Lõuna-Eesti korteriühistud teinud kulutusi 

rekonstrueerimise toetuse taotlemiseks 442 172 EUR 

projekteerimiseks ja 67 242 EUR tehnilistele konsultantidele. 

Muid kulutusi seoses toetuse taotlemisega on tehtud summas 

50 718 EUR.  

•   
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Kui  lisarahastus tuleks –kas oleme 
valmis ! 

EKÜL  LÕUNA EESTI FOORUM 



 Kutsume ühistuid üles: 

• -          Teada andma, kui on juba istutatud tamm – kindlasti teada 

anda EKÜLile ekyl@ekyl.ee ja soovitame väga märkida end osalejaks ka 

EV100 lehekülhel (see teine link üleval) 

• -          Teada andma, kui plaanitakse sel aastal istutada 

• -          Kes on juba tamme istutanud, palume saata meile pilte (eelmisest 

aastast siis, kui istutati) 

• Kõik osalevad ühistud saavad ära märgitud EKÜL EV100 kingituses 

osalejatena, kui EKÜL lõpuks kingituse nö sümboolselt Riigikantseleile üle 

annab. 

• Kampaania lehekülg  EKÜLi kodulehel http://ekyl.ee/avaleht/meie-uhistu-

tamm/ 

•  EKÜL kingituse lehekülg EV100 lehel https://www.ev100.ee/et/meie-uhistu-

tamm-iga-kortermaja-ouele 

• Pildid KÜ-lt  Taebla Lasteaia 2 ja suures tammekortermaja Pärnus 
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EKÜL  
nõukogu 



EKÜL  LÕUNA EESTI FOORUM 



 
Tule liikmeks! 

Jälgi meid Facebookis ja 
Twitteris! 

 
 

Eesti Korteriühistute Liit 

Sakala 23A 

10141 Tallinn 

6275740 

ekyl@ekyl.ee  

www.ekyl.ee 

 LÕUNA EESTI FOORUM EKÜL  

mailto:ekyl@ekyl.ee
http://www.ekyl.ee/


TÄNAN. IKKA  TEIE ! 

EKÜL  LÕUNA EESTI FOORUM 



 
Kes ütles, et Eesti mehed ei 

naerata? EV100 sünnipäevakutsed 
tõestavad vastupidist!  

EKÜL  LÕUNA EESTI FOORUM 



Swedbanki Kredexi toetusega seotud laenud 

Kokku oleme finantseerinud üle 240 projekti üle Eesti 

 

 

 

 

 

 

 

• Kokku on Kredexi toetuse nimistus 397 KÜ, summas  99,5m€ 

•     sh L-Virumaalt kokku 64 KÜ, so 16%, ehk summas 18 m€ 

•     sh I-Virumaalt  kokku   2 KÜ, so 0,5%,  ehk summas 0,3 m€ 

LÕUNA EESTI FOORUM 

    max keskm.  

korterite arv tk 102 30 

projekti eelarve € 1 905 000 512 000 

toetuse summa €    762 000 195 000 

laenusumma € 1 100 000 320 000 



© Swedbank 

 Rakvere ren. projektide analüüs 

LÕUNA EESTI FOORUM 

elamu 
tüüp 

ren aasta 
korterite 

arv 
ren 

eelarve 

ren 
eelarve, 

m2 

toetuse 
määr 

laenu-
summa 

laenu-
summa  
€/m2 

keskm 
krt 

suurus, 
m2 

keskm krt 
laenu-
makse 
kuus 

paneel 2012 30 328 150 189 35% 216 545 125 58 45 

tellis 2013 32 253 452 229 35% 164 744 149 35 37 

paneel 2015 55 692 864 264 40% 400 000 152 48 37 

suurplokk 2016 48 677 390 336 40% 390 000 193 45 44 

paneel 2017 60 1 134 291 344 40% 680 574 206 55 67 

tellis 2018 60 1 398 940 387 40% 839 364 232 60 76 

17 elamu 
keskm.  

2012-2018 54 841 443 296 40% 509 045 180 52 51 



© Swedbank 

Renoveerimisprojektide  analüüs  
2012 - 2020 

• Kokku analüüsitud 17 tervikrenoveerimise projekti  ( Rakvere näitel )  

• Võrreldud 2012 a. ja 2018 a. projekte:  

    - eelarve suurenemine ca 2 korda 
    - laenusumma suurenemine 1,85 korda 

    - võrreldava suurusega korteri laenumakse kasvas ca 30 €, e. 70% 

 

    - keskmised näitajad renoveerimise kulude kohta:  

 

 

LÕUNA EESTI FOORUM 

korterite 
arv 

ren eelarve 
ren 

eelarve, 
m2 

laenusum
ma 

laenusum
ma  €/m2 

keskm krt 
suurus, m2 

keskm krt 
laenumaks

e kuus 

54 841 443 296 509 045 180 52 51 


