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Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 1999. a määruse
nr 38 «Eluruumidele esitatavate nõuete ja üüri

arvestamise korra kinnitamine» muutmine

Vastu võetud 08.08.2000 nr 267

Määrus kehtestatakse «Elamuseaduse» (RT 1992, 17, 254; RT I 1998, 71, 1199) paragrahvi 2 lõike 1 ja
paragrahvi 7 lõike 1 punkti 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 1999. a määrusega nr 38 kinnitatud «Eluruumidele esitatavates
nõuetes» (RT I 1999, 9, 138) tehakse järgmised muudatused:

1)punkti 3 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

«3.Eluruumil peab olema teistest eluruumidest eraldi sissepääs ukse kaudu ja eluruumi igal elu-, töö- ja
magamistoal ning eraldi ruumis paikneval köögil peab olema vähemalt üks uks.»;

2)punktid 4–8 sõnastatakse järgmiselt:

«4.Eluruumi iga elu-, töö- ja magamistoa põrandapindala peab olema vähemalt 8 m2, toa laiuse (vastasseinte
vaheline kaugus) alammäär 2,4 m, vähim kõrgus 2,5 m, ühepereelamutes 2,3 m. Katusekorruse kaldseintega toas
peab vähim kõrgus olema tagatud vähemalt toa poole põrandapinna ulatuses.

5.Eluruumi igal elu-, töö- ja magamistoal ning eraldi ruumis paikneval köögil peab olema vähemalt üks
lahtikäiv aken, mis annab võimaluse ruumide tuulutamiseks ning tagab nendes piisava loomuliku valgustuse.
Akna ja põranda pindala suhe ei tohi olla väiksem kui 1:8.

6.Eluruumis peab olema loomulik või mehaaniline ventilatsioon, mis tagab inimese elutegevuseks vajaliku
õhuhulga ja selle ringluse. Õhu liikumise kiirus eluruumis, eluruumi maht ühe inimese kohta, keemiliste ja
bioloogiliste ühendite sisalduse piirkontsentratsioon siseõhus peab olema tagatud vastavalt Eestis kasutatavatele
normidele.

7.Õhu temperatuur eluruumis peab olema optimaalne, looma inimesele hubase soojatunde ning aitama kaasa
tervisliku ja nõuetekohase sisekliima tekkimisele ja püsimisele. Kaugküttevõrgust või hoone katlamajast
köetavas eluruumis ei tohi siseõhu temperatuur inimeste pikemaajalisel ruumis viibimisel olla alla 18 °C,
lubatav temperatuuri ülempiir tuleb määrata Eestis kasutatavate sisekliima normide alusel.

8.Õhu niiskus eluruumis peab olema piires, mis ei kahjusta inimeste tervist, väldib veeauru kondenseerumist
ning ei tekita niiskuskahjustusi. Eluruumi siseõhu optimaalne niiskus on 40–60 protsenti.».
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