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Mälu on inimese põhivajadus

“Inimene on justkui endakootud tähistusvõrkudesse 

püütud loom”

antropoloog Clifford Geertz

“Kes minevikku ei mäleta, see elab tulevikuta”

Juhan Liiv

 Tähendusi luuakse ja neid ühtlustatakse 

kommunikatsiooni kaudu
sotsiaalse konstruktsionismi teoreetikud

Määramatusega toimetulekuks vajab inimene kindlust 

argikeskkondades ja argirutiinides
antroploogid



Inimesed ja 
kultuur(ipärand)
84% jaoks on kultuuripärand 
oluline

82% arvab, et kultuuripärand on 
oluline kogukonnale ja 94%, et 
riigile

86% tunneb uhkust oma piirkonna 
või riigi ajaloolise mälestise ja 
pärimuse üle
Euroopa Komisjon viis 2017. aastal läbi kultuuripärandi teemalise küsitluse –
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instrument
s/SPECIAL/surveyKy/2150

Google pildiotsing „Võru kultuuripärand“:



Sellest, mis on meie jaoks oluline ja tähenduslik meie argiruumis
saab sageli selgeks alles siis, kui see on hävinud või kadumise 
äärel



Muinsuskaitsealad kultuuripärandi hoidjana

Ehitatud keskkond kui elav jutustus minevikust

Varasemate kogukondade elamisemustri jäljed tajutavad 

tänavatel, hoovides, hoovides ja majades

Vanade meistrite käsitööjälg vanades majades ja detailides



Muinsuskaitsealad kui hea elukeskkond – elav linnasüda

Püsiv = tuntud, turvaline, muutused toimuvad aeglaselt, 
neid on vähe

Inimkeskne:

 väike mastaap

 käidavad vahemaad

 tunned naabreid = kogukond= turvalisus

Mitmekesisus:

 funktsioonid (ärid, töökohad, haridus, riigi- ja KOVi asutused, elamine)

 rütmid linnaruumis (hooned, kõrghaljastus hoovis ja tänaval, rohealad)

foto: kultuurimälestiste register

„Eestlane ei armasta muutusi. Ta igatseb 
kindlaid asju: head ja turvalist töökohta, 
normaalset elu, rahulikku olemist, mõnda 
head seenekohta“
Valdur Mikita „Mõtterändur“ (2022)



Muinsuskaitsealad kultuuripärandi hoidjana

Tartu Postimees 28.09.2022: 
Kolm noort arhitekti: Hea ruumi eliteerimine. Nüüd ka Toomel

Mark Aleksander Fischer, Ra Martin Puhkan, Siim Tanel Tõnisson



2003 Tallinn

2004 Tartu, Viljandi, Kuressaare

2005 Haapsalu, Paide

2006 Pärnu, Valga, Võru, Rakvere, Lihula

2016 Rebala

Kehtivad põhimäärused:

1966 Tallinn

1973 Tartu, Pärnu, Paide, Haapsalu, Rakvere, Võru, Kuressaare, 
Viljandi ja Lihula

1987 Rebala

1995 Valga

Muinsuskaitsealade moodustamised:



Eesmärgid:

 Kaitseala eesmärgid läbi räägitud ja võimalikult selged 
kõikidele osapooltele

 Teadlikud omanikud

 Hea koostöö ameti, omanike, omavalitsuse vahel

 Ala eripära senisest selgem ja täpsem defineerimine

 Reeglid restaureerimiseks ja ehitamiseks sõltuvad 
hoonetüübist

 Arheoloogiliselt tundlike alade määratlemine, kus 
vajalikud eeluuringud 

Muinsuskaitsealade kaitsekordade koostamine
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Energiatõhusus ja kliimamuutused, rohepööre, kestlikkus

foto: Euroopa Komisjoni veebileht



Rohepööre =
 kliimaneutraalsus 
 süsinikuheite vähendamine
 inimtegevuse ökoloogilise jalajälje kahandamine

 rohepööre tähendab seda, et me ei tohi seada enam tähelepanu keskmesse iseenda 
heaolu ja majanduskasvu, vaid peame planeerima kogu oma tegevust nii, et elamisväärne 
keskkond säiliks ka järgmistele põlvedele (KESTLIKKUS)

 Süsinikuheite vähendamine on rohepöörde keskmes - see moodustab katuse kõikide 
eesmärkide kohale. 

 Euroopas on võetud eesmärgiks vähendada süsinikuheidet 2030. aastaks 40% (1990. 
aastaga võrreldes) ja saavutada kliimaneutraalsus aastaks 2050. 

 Seejuures peame toimetama sel moel, et elurikkus säiliks: võtma taaskasutusse 
võimalikult palju ressursse ja materjale, vähendama tervisele kahjulike kemikaalide 
kasutust jmt. Seega on vaja absoluutselt iga tegevuse juures läbi mõelda, kuidas seda 
teha nii, et me teeks keskkonnale võimalikult vähe kahju.



"28. juuli oli tänavu see päev, mil inimkond 

kasutas ära kogu selle aasta puhta õhu, vee 

ja teised ressursid, mida loodus suudab 

taastoota„

Eesti rohepöörde juht Kristi Klaas



 Hoonete pikaajaline rekonstrueerimise 
strateegia

 Renoveerimismaraton 

 Teadusarendusprogramm LIFE IP 
buildEST

 Võru kodukonnahüpe



Kumulatiivne aastane rekonstrueerimise vajadus2050 terviklikult rekonstrueerivate hoonete (m2):

Üksikelamuid ~14 000 000

Korterelamuid ~18 000 000

Erasektori mitteelamuid ~17 000 000

KOV hooned ~4 000 000

Keskvalitsuse hooned ~900 000

KOKKU ~53 900 000

=141 000 hoonet

Kokku maksab hoonefondi rekonstrueerimine C-klassi praeguste 
hindade juures üle 30 miljardi euro (korterelamud ca 8)

Hoonete 
rekonstrueerimise
pikaajaline 
strateegia 2050



Teadusarendusprogramm BUILDEST
Majandus- ja kommunikatsiooni ministeerium Juhtpartner

Rahandusministeerium, Keskkonnaministeerium Seotud valdkonnad

SA KredEx
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 
Riigi Kinnisvara AS

Elluviijad

Pilootomavalitsused: 
Võru, Tartu, Rakvere

Elluviijad

Ülikoolid: 
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Kunstiakadeemia

Katusorganisatsioonid/erialaliidud: 
Digitaalehituse klaster
Eesti Puitmajaliit
Ehitusettevõtjate Liit
Korteriühistute Liit
Ringmajanduse Ettevõtete Liit
EVM Maa-arhitektuuri Keskus
Tartu Regionaalne Energiaagentuur

Arendustöö

Arendustöö/elluviijad

Projekti kestvus 7 aastat 

(2022-2028)

I 2022-2023
II 2024-2026 (6k)
III 2026 (6k)-2028

Kogueelarve 16,3 mln
(toetus sellest 9,5 mln)

Projekti rahastab Euroopa

Kliima, Taristu ja 

Keskkonna

Rakendusamet (CINEA) 

strateegia 
käivitaja/hooandja



Võru linn ja buildESTi projekt



 Mida kaugemale rekonstrueerimismahte lükata, seda kallim see on:

 kuhjuv renoveerimisvajadus (nõudlus-pakkumine, tulevikuinvesteeringu 
suurenemine)

 halvast seisukorrast tingitud riskid (varikatused, lekkiv katus, tehnosüsteemid)
 Energia raiskamine (hooned tarbivad ca pool kogu energiast)
 halvem energiajulgeolek (külmal ja tuuletul ajal suurem energiavajadus)

 Enamik hoonetest on meie kodud:

 kättesaadavuse parandamine, segregatsiooni ja ääremaastumise pidurdamine
 hea elukeskkonna loomine (miljöö, ruumikvaliteet)
 tervisliku ja hea sisekliima tagamine kodudes
 kinnisvara väärtus tulevikus

Miks eluhoonete rekonstrueerimine on oluline?



Elamute rekonstrueerimise toetused

1. KredExi ja Maakondlike arenduskeskuste nõustamisvõrgustik
2. Korterelamute rekonstrueerimise toetus (hetkel päikesepaneelid, 2022 lõpust tavaline)
3. Korterelamute rekonstrueerimise käendus
4. Korterelamute rekonstrueerimise laen
5. Väikeelamute rekonstrueerimise toetus
6. Kodulaenu käendus
7. Laenukindlustus
8. Lasterikaste perede kodutoetus
9. Ümberasustamise toetus (Rahandusministeerium)
10. Üürielamute programmi toetus (tulevik?)
11. Kaugkütte ja katelde renoveerimine (Keskkonnainvesteeringute Keskus)
12. Tühjade eluruumide üüriturule toomise toetamine (Rahandusministeerium)



Korterelamu rekonstrueerimise toetus 2022-2027

• Eelarve ca 330 mln eurot (lisaks laen ca 35 mln)

• Korterelamute renoveerimise toetuse määruse eelnõu esimene versioon valmib koos 
turuosalistega sügisel

• Laenude ja käenduste pakkumine jätkub, elamuinvesteeringute rahastu loomine?

• Jätkuvalt on võimalik taotleda toetust osalisele rekonstrueerimisele

• Väiksematele ühistutele tõuseb toetusemäär

• Toetusmäära suuruse aluseks on piirkonnad

• KredEx valmistab ette juhendmaterjale renoveerimise kvaliteedi tõstmiseks

• Taotlemine toimub vooruliselt ehk tingimuste kohendamist jätkatakse vastavalt turu 
ootustele ja võimalustele



Kultuuripärand ja energiatõhusus



Kredexi toetusega C-klass renoveeritud majad:

Vesivärava 28a, Tallinn Narva mnt 153, Tartu Taara pst 6, Tartu

foto: TLPA
foto: Kredex foto: Kredex

Google steetview Google steetview Google steetview



Kredexi toetusega C-klass renoveeritud majad:
Lille 12, Võru

foto: Kredex

foto: Kredex

Google steetview 2011



Kredexi toetusega renoveeritud majad:

Kaera 5, Tallinn (D, napilt jääb C-st puudu) Läänekaare 40, Tallinn (G-klass) Taara pst 4, Tartu

foto: Kredex foto: Kredex foto: Kredex

Google steetview Google steetviewfoto: Kredex



Kredexi toetusega renoveeritud majad:

Viiralti 3, Tallinn

Vesivärava 24a, Tallinn

Vesivärava 28a, Tallinn

foto: Kredex

foto: Kredex

foto: Kredex

Tähe 75, Tartu foto: Kredex



Mälestis: Vabriku 3, Tartu (pärast tervikrekki 
C-klass – tegeliku energiatarbimise järgi)

foto: Eviko.ee



Mälestis: F.R.Kreutzwaldi 6/ Raua 39, Tallinn

foto: M.Siplane, register.muinas.ee

foto: register.muinas.ee



Tänan kuulamast!
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Anni Martin
LIFE IP Buildest
projektikoordinaator
anni.martin@mkm.ee


