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Sissejuhatus 
 

Sotsiaaleluruumide arendusplaan Anija vallas on koostatud tulenevalt Anija valla arengukavast 2014-

2020 (http://anija.kovtp.ee/arengukavad). Arengukava p 4.5.3. Sotsiaalne kaitse ja tervishoid sätestab 

strateegilise eesmärgina, et elanikele on tagatud sotsiaalne turvalisus. Selle eesmärgi täitmisele on 

suunatud meede 3: Riskirühma elanike toimetuleku toetamine. Meetme üheks tegevuseks on 

sotsiaaleluruumide ja varjupaiga keskpika vajaduse selgitamine ja asjakohase arendusplaani 

koostamine. 

 

Käesolev arendusplaan annab ülevaate sotsiaalteenuste arendamisest, kirjeldab Anija valla 

sotsiaaleluasemete ja eluasemeteenust vajavate isikute olukorda, analüüsib sotsiaalelamute 

arendamise erinevaid aspekte, sh sihtrühma ja majanduslikke tegureid. 

 

 

 

 

 

1. Taustsüsteem sotsiaalteenuste arendamisel 

 
1.1. Haldusreform ja tõmbekeskused 
 

Viimaste aastate üks aktuaalsematest teemadest Eestis on haldusreform ning sellega seonduvalt 

tõmbekeskuste määratlused. 

 

Vello Jõgisoo - HOLi juhatuse esimees 2012. a (ajaleht Sõnumitooja 28.11.2012) 

http://www.sonumitooja.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=6169:reformivariandis

t-tombekeskuste-eesti&catid=5:arvamus&Itemid=6 

 

„Omavalitsustasand peab olema võimeline ja suuteline lahendama kõiki kohaliku elu seisukohast 

olulisi küsimusi. Tõmbekeskuste Eesti mudel. Mida see siis tähendab? Omavalitsuse pakutavaid 

teenuseid korraldatakse ühtse loogika alusel ja inimestel tekib parem ligipääs lähimas tõmbekeskuses 

pakutavatele teenustele. Teenuste kvaliteet keskuses ja tagamaal ühtlustub ja teenuste valik kasvab.  

Kindlasti ei saa omavalitsusreform hõlmata vaid piiride reformi, üle tuleb vaadata ka linnade-valdade 

ülesanded. Tugevamad ja suutlikumad üksused suudaksid täita ka laiemat ringi ülesandeid ja tagada 

iseseisvalt oma elanikele vajalikke teenuseid.“ 

 

 

Jaan Oruaas – Anija Vallavolikogu aseesimees 2014. A (ajaleht Sõnumitooja 05.03.2014 ) 

„Haldusreformi tulemuseks omavalitsuste liitmisel väidetakse olevat haldussuutlikkuse tõus. 

Kindlasti on see saavutatav, kuid praeguse kava järgi oleks see tühine võrreldes sellega, mis võiks 

olla. Suurema tulemuslikkuse saavutamiseks tuleb alustada omavalitsuste kohustuste ja kodanikele 

pakutavate teenuste korrastamisest." 

 

 

Juhendis tõmbekeskuste määratlemisel (koostatud regionaalministri valitsemisalas, 2013) 

käsitletakse tõmbekeskusena toimepiirkonna keskset linnalist asulat, mis on piirkonna elanike jaoks 

oluline pendelrände sihtkoht. Toimepiirkonnad on maakonnatasandist väiksem funktsionaalne 

piirkond. 

 

Tõmbekeskuste määratlemisel tuleb toetuda järgmistele kriteeriumidele:  

1. Tõmbekeskuseks oleva asula minimaalne suurus on 1000 elanikku. 

 

2. Tõmbekeskusega on seotud tema tagamaana toimepiirkond, milles reeglina on hinnanguliselt 

vähemalt 5000 elanikku.  

http://anija.kovtp.ee/arengukavad
http://www.sonumitooja.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=6169:reformivariandist-tombekeskuste-eesti&catid=5:arvamus&Itemid=6
http://www.sonumitooja.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=6169:reformivariandist-tombekeskuste-eesti&catid=5:arvamus&Itemid=6
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3. Tõmbekeskus on asula, mis on oma tagamaa (kuni 30 minuti autosõidu raadiuses) asulate elanike 

jaoks oluline pendelrände sihtkoht.  

3.1. Asula on asula enda ja tema tagamaa asulate elanike jaoks peamine sihtkoht, kus nad tööl käivad.  

 

3.2. Asula on enda ja oma tagamaa teiste asulate elanike jaoks oluliseks hariduskeskuseks:  

3.2.1. Asulas on jätkusuutlik gümnaasium, kus käib valdav osa asula enda ja tema tagamaa asulate 

gümnaasiumiastme õpilastest.  

3.2.2. Asulas on jätkusuutlik põhikool, mille põhikooliastmes käib valdav osa asula enda ja tema 

tagamaa asulate põhikooliõpilastest.  

3.2.3. Asula on enda ja oma tagamaa asulate õpilaste jaoks peamiseks huvihariduse saamise 

asukohaks. 

 

3.3. Asula on enda ja oma tagamaa teiste asulate elanike jaoks oluliseks avaliku sektori teenuste 

tarbimise kohaks – asulas on enamik järgnevaid avaliku sektori asutusi, objekte või teenusepakkujaid, 

mis on nii tõmbekeskuse kui tema tagamaa elanikele peamiseks nende avalike teenuste kasutamise 

kohaks. 

3.3.1. Lasteaed  

3.3.2. Raamatukogu  

3.3.3. Tervisekeskus (perearst + hambaarst)  

3.3.4. Ühistranspordijaam/keskus (erinevaid ühistranspordi liine ühendav peatus)  

3.3.5. Turvateenus (konstaabel, päästekomando)  

3.3.6. Sotsiaalteenused (hooldekodu, erihooldekodu, lastekodu, sotsiaalkorter, saun)  

3.3.7. Vabaaja veetmise teenused (kogukonnakeskus, kultuurimaja)  

3.3.8. Sportimise võimalused (spordiplats, staadion, spordisaal, ujula)  

 

3.4. Asula on enda ja oma tagamaa teiste asulate elanike jaoks oluliseks erasektori teenuste tarbimise 

kohaks – asulas on enamik järgnevaid erasektori ettevõtteid, mis on nii tõmbekeskuse kui tema 

tagamaa elanikele peamiseks teenuste tarbimise kohaks  

3.4.1. Esmatarbekaupade poed  

3.4.2. Tööstuskaupade poed  

3.4.3. Tankla  

3.4.4. Apteek  

3.4.5. Postkontor  

3.4.6. Autoremont  

3.4.7. Toitlustusasutused (kohvik, baar, pubi)  

3.4.8. Sularahaautomaat  

 

Üldjuhul valitakse tõmbekeskuseks asula, mis vastab valdava osa eeltoodud kriteeriumide järgi 

tõmbekeskuse tunnustele. Juhul kui kuni 30 minuti autosõidu raadiuses ei ole ühtegi vastavat keskust, 

võib tõmbekeskuseks kui tulevase potentsiaalse omavalitsuse keskuseks valida ka asula, mis vastab 

vähemalt nõrga tõmbekeskuse tunnustele ja millel on suurim potentsiaal oma toimepiirkonnas 

toimida tõmbekeskusena või kujuneda selleks.  

Juhul kui mitu tõmbekeskuse tunnustele vastavat asulat asuvad lähestikku (so teineteisele 30 

minutilisest autoteekonnast lähemal), mille vahel spetsialiseeritud funktsioonid on jaotunud, kuid neil 

on erinevad tagamaad, võib need lugeda iseseisvateks tõmbekeskusteks. Kui aga neil tõmbekeskustel 

on valdavalt sama tagamaa, siis loetakse tõmbekeskuseks vaid neist suurim. 

 

 

Harjumaa tõmbekeskused (http://www.hol.ee/harjumaa-tombekeskustest-216) 

 

Hendrikson & Ko poolne töörühm Harjumaa tõmbekeskuste väljaselgitamisel määratles Harjumaal 

17 tõmbekeskust, mille hulgas ka Kehra. Ida-Harjumaal on lisaks Kehrale välja toodud veel 3 

tõmbekeskust: Kiiu-Kuusalu, Kose ja Loksa. 

http://www.hol.ee/harjumaa-tombekeskustest-216
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Ajaloolised tagamaa tõmbekeskused on Loksa, Kiiu-Kuusalu, Kehra, Kose ning Paldiski. Need on 

Harjumaa ajaloolised tugevad asumid. Keskuste rahvaarv on küll vähenenud, ent nende olulisus 

piirkondliku keskusena on säilinud. 

 

Teeninduskeskused 

Selleks, et täpsemalt suunata keskustevõrgu toimimist Harjumaal, määratleti protsessi käigus ka 

Harjumaa olulised teeninduskeskused – kohad, kus ei ole tingimata kättesaadavad kõik avalikud ja 

kaubanduslikud teenused, ent mis on siiski olulised teenuste kättesaadavuse tagamise seisukohalt. 

Selliste hulgas on Kehrale lähedal asuvad: Alavere, Anija, Raasiku, Aruküla, Aegviidu. 

 

Seega Kehra on selgelt välja toodud üks Ida-Harjumaa tõmbekeskustest, mis tähendab inimestele 

vajalike teenuste olemasolu kui ka pikemas perspektiivis kohustust teenuseid arendada 

kättesaadavuse ja kvalitatiivsuse poole. Sotsiaaleluruumid on üks osa teenustest, mida valla teatud 

sihtrühma inimesed vajavad. 

 

 

1.2. Sotsiaalelamud Euroopa Liidus 

 
Euroopa Parlamendis on 11.06.2013 (Strasbourg) vastu võetud resolutsioon „Sotsiaalelamud Euroopa 

Liidus“ http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-

0246&language=ET 

 

Mõned olulisemad väljavõtted teemakäsitlusest. 

 

P 2. tuletab meelde, et sotsiaalelamupoliitikal on tähtis osa laste vaesusega võitlemisel, kuna sellega 

likvideeritakse perekondade vaesus ja välditakse sotsiaalmajanduslikult ebasoodsa olukorra 

kandumist eelmiselt põlvkonnalt järgmisele; märgib, et sotsiaal-demograafiliste muutuste toimumise 

tõttu perestruktuurides ning üha suurema ebastabiilsete ja juhutöökohtade osakaalu tõttu on 

sotsiaalselt integreeritud elanikerühmade seas suurem vajadus jõukohaste kuludega eluaseme järele;  

 

P 3. nõuab, et täidetaks Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 14 ja protokolli nr 26, milles on 

sätestatud, et riiklikel asutustel on suvaõigus määrata kindlaks sotsiaalelamumajanduse korraldamine, 

rahastamine ja sihtrühmad, et vastata kohalikele vajadustele, ning tagada kõrge kvaliteet, ohutus, 

vastuvõetav hind, võrdne kohtlemine ning kasutajate õiguste edendamine; on seisukohal, et selline 

sekkumine on riiklike asutuste jaoks vahend, mis võimaldab vastata turutõrgetele, et tagada üldine 

juurdepääs korralikule eluasemele vastuvõetava hinna eest ning rakendada seeläbi Euroopa 

sotsiaalharta artikleid 16, 30 ja 31;  

 

P 15. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles pöörama rohkem tähelepanu eluasemete kättesaadavusele 

ja sellega seotud teenustele sotsiaalse kaitse ja sotsiaalse kaasatuse strateegia raames, sealhulgas 

kodutuse ja eluasemega seotud tõrjutuse vähendamise meetmete kaudu liikmesriikide ühiste näitajate 

alusel ning ergutama heade tavade vahetust, et rakendada tulemuslikult õigust eluasemele; 

 

P 16. julgustab liikmesriike tegema suuremaid jõupingutusi, et lisada sotsiaalelamutega seotud 

investeeringud oma keskmise pikkusega ja pikaajalistesse eelarve-eesmärkidesse, samuti oma 

riiklikesse reformikavadesse ning oma strateegiaga „Euroopa 2020” seotud strateegilistesse 

suunitlustesse; kutsub nõukogu ja komisjoni üles paremini kontrollima strateegia „Euroopa 2020” 

sotsiaaleesmärkide elluviimist ja täitmist;  

 

P 54. kutsub liikmesriike ja asjaomaseid ametiasutusi üles lihtsustama sotsiaalelamute taotlemise 

protsessi ja suurendama õiglust, läbipaistvust ja erapooletust eluruumide eraldamisel, võttes aluseks 

iga liikmesriigi konkreetse, sotsiaalse, majandusliku ja kultuurilise olukorra, et ennetada igasugust 

diskrimineerimist ja kõige haavatavamate elanikerühmade vältimist, mis toob kaasa ruumilise 

eraldatuse tugevnemise ja getode tekkimise;  

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0246&language=ET
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0246&language=ET


 

Sotsiaaleluruumide arendusplaan 2014 

6 

 

P 55.  rõhutab väljakutseid, mis seonduvad elanikkonna vananemisega ning vajadusega pakkuda 

nõuetekohast, sobivat ja juurdepääsetavat eluaset üha suuremale arvule eakatele inimestele ELis; 

märgib, et eakad vaesuvad kõigis liikmesriikides, ja kutsub sellega seoses üles looma aktiivsena 

vananemise Euroopa uut innovatsioonipartnerlust, mis koordineeriks selle valdkonna teadusuuringute 

jõupingutusi ja keskenduks eelkõige taskukohaste lahenduste arendamisele, et võimaldada eakatel 

inimestel võimalikult kauaks oma koju jääda; 

 

P 56.  juhib tähelepanu asjaolule, et sotsiaalelamud tuleb kavandada viisil, millega välditakse 

igasugust ruumilist eraldamist ja getode teket; nõuab vajaduse korral finantsalgatusi, mille eesmärk 

on arendada ühiseid ja segunenud era- ja sotsiaalelamuid, et vältida sotsiaalset segregatsiooni; 

 

P 58.  soovitab liikmesriikidel ja asjaomastel ametiasutustel astuda samme vastuvõetava hinnaga 

eluasemetele juurdepääsu parandamiseks, suurendades sotsiaal- ja vastuvõetava hinnaga eluasemete 

arvu ja tõstes nende kvaliteeti ning arendades nende lõimimist kogukonnapõhiste hoolekande- ja 

sotsiaalteenustega, kasutades selle tulemuse saavutamiseks Euroopa Sotsiaalfondi ja muude 

struktuurifondide vahendeid; 

 

P 59.  selgitab, et tõhusa kogukonnapõhise hoolekande ja muude sotsiaalteenustega kooskõlastatult 

peaks sotsiaalelamumajandus aitama arendada iseseisvalt elamise suutlikkust, abistades sotsiaalselt 

haavatavatel või ebasoodsas olukorras isikutel minna üle iseseisvamale eluviisile, et nad toetuksid 

vähem sotsiaalabile ja oleksid isiklikult sõltumatumad; 

 

 

1.3. Seadusandlus  sotsiaaleluruumidest 
 

Sotsiaaleluruume käsitlevad järgmised õigusaktid: 

1) Sotsiaalhoolekande seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/12851852 

2) Eluruumidele esitatavad nõuded, Vabariigi Valitsuse 26.01.1999 määrus nr 38 

https://www.riigiteataja.ee/akt/846015 

3) Nõuded liikumis-, nägemise- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks 

üldkasutatavates ehitistes, majandus- ja kommunikatsiooniministri 28.11.2002 määrus nr 14 

(https://www.riigiteataja.ee/akt/226420) 

4) Anija vallale kuuluvate eluruumide üürile andmise ja kasutamise kord, Anija Vallavolikogu 

26.06.2008 määrus nr 90  (https://www.riigiteataja.ee/akt/414082013008) 

 

 

1.3.1. Sotsiaalhoolekande seadus 
 

§ 2. Mõisted 

6) sotsiaalkorter - munitsipaalomandis olev eluruum sotsiaalteenust vajavale isikule. 

12) vältimatu sotsiaalabi - piisavate elatusvahenditeta isiku olukorrale vastavad hädavajalikud 

sotsiaalhoolekandelised abinõud, mis tagavad vähemalt toidu, riietuse ja ajutise peavarju. 

 

§ 3 lõike 1 alusel on sotsiaalhoolekande põhimõteteks ja ülesanneteks punkti 3 kohaselt abi andmise 

kohustus, kui isiku ja perekonna võimalused toimetulekuks ei ole piisavad ning p 4 alusel isiku ja 

perekonna toimetuleku soodustamine. 

§ 3 lg 2: Sotsiaalhoolekande ülesanneteks on isikule või perekonnale toimetulekuraskuste 

ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks abi osutamine ja sotsiaalsete erivajadustega isiku 

sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine. 

§ 8 lõike 2 kohaselt on kohaliku omavalitsusüksuse ülesanded sotsiaalhoolekande korraldamisel 

sotsiaalteenuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi andmise korraldamine ning sotsiaaltoetuste 

määramine ja maksmine. 

§ 10  punkt 4 sätestab ühe sotsiaalteenusena eluasemeteenuse. 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/12851852
https://www.riigiteataja.ee/akt/846015
https://www.riigiteataja.ee/akt/226420
https://www.riigiteataja.ee/akt/414082013008
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§ 14 lg 1 sätestab kohalike omavalitsusorganite kohustuse andma eluruumi isikule või perekonnale, 

kes ise ei ole suuteline ega võimeline seda endale või oma perekonnale tagama, luues vajaduse korral 

võimaluse sotsiaalkorteri üürimiseks. Sotsiaalkorteri andmise ja kasutamise korra kehtestab valla- või 

linnavolikogu elamuseaduse § 8 punkti 2 alusel. 

§ 14 lg 2 sätestab: Isikuid, kellel on raskusi eluruumis liikumise, endaga toimetuleku või 

suhtlemisega, abistab valla- või linnavalitsus eluruumi kohandamisel või sobivama eluruumi 

saamisel. 

 

 

1.3.2. Anija vallale kuuluvate eluruumide üürile andmise ja kasutamise kord 

https://www.riigiteataja.ee/akt/414082013008 

 

Vastav kord sätestab muuhulgas eluruumi mõiste ja eluasemeteenust õigustatud subjektide loetelu 

järgmiselt: 

 

§ 2. Mõisted 

(1) Eluruume mõistetakse korras erastamisele mittekuuluva eluruumina, mille vallavolikogu on 

arvanud erastamisele mittekuuluvaks ühel alljärgnevatest põhjustest: 

1) on tunnistatud sotsiaaleluruumiks; 

2) muu eluruum. 

 

§ 3. Õigustatud subjekt 

1) Eluasemeteenust vajavateks isikuteks saavad olla valla elanikud (Rahvastikuregistriandmete järgi): 

1) kes oma füüsiliste või psüühiliste erivajaduste tõttu vajavad abi ja kellel ei ole seadusjärgseid 

ülalpidajaid või kui viimatinimetatu ei suuda täita temal lasuvat ülalpidamiskohustust ning kelle 

kasutuses olevas eluruumis ei ole võimalik nende hooldamist korraldada; 

2) kes oma materiaalse olukorra tõttu ei ole võimelised tagama endale ja oma perekonnale eluruumi 

kasutamise võimalust ja kellel ei ole seadusjärgseid ülalpidajaid; 

3) kes on lastekodust, hooldekodust või noortekodust tagasi pöördunud ning kes enne hoolekande 

asutustesse suunamist elasid alaliselt vallas ning kellel ei ole tagasipöördumisel võimalik endisesse 

elukohta elama asuda; 

4) kes on kinnipidamiskohast vabanenud ning kes enne kinnipidamiskohta paigutamist elasid alaliselt 

vallas; 

5) pere, kus on neli või enam vanematega koos elavat last; 

6) kelle eluruum on tunnistatud avariiliseks temast mitteolenevatel põhjustel; 

7) isik või perekond, kes on katastroofi või õnnetuse tagajärjel eluaseme kaotanud; 

8) kes on ebaseaduslikult süüdi mõistetud ja rehabiliteeritud ning kellega on üürileping lõpetatud 

seoses süüdimõistmisega ning kellel ei ole tagasipöördumisel võimalik endisesse elukohta elama 

asuda; 

9) kes on valla asutusega töö- või teenistussuhtes töö- või teenistussuhte kestvuseajaks; 

10) kes on valda teenindav politseiametnik, pääste- või meditsiinitöötaja vallas töötamise ajaks. 

 

 

1.4. Eluasemeteenus 
 

Eluasemeteenuse mõiste ja selgitused on võetud Sotsiaalministeeriumi kodulehelt: 

http://www.sm.ee/tegevus/sotsiaalhoolekanne/kov-teenused/sotsiaaleluase.html 

 

Mis on eluasemeteenus?  

Sotsiaaleluasemeteenuse eesmärk on eluaseme võimaldamine neile isikutele ja perekondadele, kes ei 

ole ise suutelised ega võimelised seda endale tagama. Sotsiaaleluasemeteenusega võivad kaasneda 

toimetulekut ja iseseisvat elu toetavad teenused. Muidugi ei saa sotsiaaleluaset pidada isiku või 

perekonna jaoks lõplikuks eluasemeprobleemi lahenduseks. Seetõttu vaatabki kohalik omavalitsus 

teenusesaajaga sõlmitud lepingu teatud aja jooksul uuesti üle. 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/414082013008
http://www.sm.ee/tegevus/sotsiaalhoolekanne/kov-teenused/sotsiaaleluase.html
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Kellel on õigus eluasemeteenusele?  

Sotsiaaleluasemeteenust on õigus saada isikul või perekonnal, kelle sotsiaalmajanduslik olukord või 

muu asjaolu ei võimalda iseseisvalt endale või oma perekonnale eluruumi kasutamise võimalust 

tagada. 

 

Kuhu pöörduda?  

Eluasemeteenuse taotlemiseks tuleb pöörduda elukohajärgse kohaliku omavalitsuse poole.  

 

Teenuse taotlemiseks vajalikud dokumendid  

Igal kohalikul omavalitsusel on kinnitatud konkreetse kohaliku omavalitsuse põhine kord, millega 

sätestatakse eluruumi taotlemise, eraldamise ja kasutamise tingimused. Nimetatud korras on esitatud 

ka vajalike dokumentide loetelu, mis võib olla kohalike omavalitsuste lõikes erinev.  

 

Kes pakuvad eluasemeteenust?  

Eluasemeteenust pakuvad või selle pakkumist korraldavad kohalikud omavalitsused.  

 

Teenuse eest tasumine  

Isikult võib võtta temale või tema perekonnale osutatava sotsiaalteenuse eest tasu, mis oleneb teenuse 

mahust ja maksumusest ning teenust saava isiku ja tema perekonna majanduslikust olukorrast. Isikult 

sotsiaalteenuse eest tasu võtmise otsustab teenust osutav või teenuse eest tasuv asutus.  

 

Järelevalve ja vaidlustamine  

Maakonnas osutatavate sotsiaalteenuste ja muu abi kvaliteedi ning riigi poolt sotsiaalhoolekandeks 

eraldatud sihtotstarbeliste rahaliste vahendite kasutamise üle teeb järelevalvet maavanem või tema 

volitatud isik.  

Sotsiaalteenuse, sotsiaaltoetuse, vältimatu sotsiaalabi või muu abi andmise või sellest keeldumise 

määrab valla- või linnavalitsuse volitatud ametnik. Sotsiaalhoolekannet taotleva isiku nõudmisel 

otsustab küsimuse valla- või linnavalitsuse vastav komisjon. Ametniku või komisjoni otsusega 

mittenõustumisel on taotlejal õigus esitada vaie maavanemale. 

 

 

 

 

 

2. Olemasoleva olukorra kirjeldus 
 

2.1. Anija valla sotsiaaleluasemed 
 

Anija vallas on 11.03.2014 seisuga ja 53 sotsiaalkorterit (sh neli elamut, milles kõik korterid on 

sotsiaalkorterid), neist: 

 

Ahjuküttega elamud/korterid: 

1. Raudtee  tn 5, Kehra  6 korterit 

2. Paberi tn 1, Kehra   krt. 2 ja 3 

3. Paberi tn 5, Kehra   krt. 3 

4. Elamu Tisleri tn 1a, Kehra  6 korterit kasutusel + ( 2 põlenud korterit, vajavad remonti) 

5. Tisleri tn 4, Kehra   krt 2 

6. Elamu Videviku, Lehtmetsa küla  9 korterit 

7. Elamu Turu tn 2, Kehra   15 korterit + 1 elamiskõlbmatu korter 

8. Lilli küla 48   krt. 3 

9. Voose küla 1   krt. 1 

 

Keskküttega elamu/korterid: 

1. Elamu Kose mnt 10, Kehra: 8 korterit (välja antud tubade kaupa) + 1 turvatuba + 2 tühja tuba 

(hetkel). 
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Anija valla nelja sotsiaalelamu (st hoone kõik korterid on sotsiaalkorterid) koondtabel: 

Elamu Üldpind Korterite  Tubade Elamispind 

  m² arv arv (tubade pind) 

  
 

      

Kehra, Kose mnt 10 558,4 8 18 319,6 

  

 

      

Kehra, Tisleri 1A 427,5 8 18 249,8 

  

 

      

Kehra, Turu 2 619,9 16 16 306,9 

  

 

      

Lehtmetsa, Videviku 367,8 9 11 177,5 

  

 

      

Kokku 1 973,6 41 63 1 053,8 

  

 

      

          

Kehra, Kose mnt 22 projekt 1 194,7 31 31 612,4 

sh. kelder 368,7       

 

Tabelist selgub, et elanike ümber asustamisel Kose mnt 22 hoonesse vabaneb ca 50% elamispinda, 

mida vald ei pea enam hooldama (jooksvad remondid ja investeeringud). 

 

 

2.2. Investeeringud sotsiaaleluasemetesse 2009-2013 
 

Anija vald on investeerinud (sh jooksev remont) valla sotsiaalkorteritesse aastatel 2009-2013 

kogusummas 82 725,22 eurot. 

 

Investeeringuid on teostatud järgmiselt: 

 

Aasta 2009 2010 2011 2012 2013 

Summa (eurodes) 10 273,08 10 606,55 18 356,32 19 482,17 24 007,10 

 

 

2.3. Sotsiaaleluasemete renoveerimistööde vajadused kuni 2024. aastani 
 

Sotsiaaleluasemete renoveerimistööde loetelu, eeldatavad maksumused ja tööde teostamise vajaduste 

periood on välja toodud järgmisel leheküljel. 

 

Sotsiaaleluruumide investeerimisvajadus (summad eurodes) on järgmine: 

 

Elamu 2014. a 2018. a 2024. a Kokku 

Kose mnt 10 61 000 37 000 94 000 192 000 

Tisleri tn 1A 0 46 900 30 000 76 900 

Turu tn 2 22 000 29 000 49 000 100 000 

Videviku 10 000 21 000 41 000 72 000 

KOKKU 93 000 133 900 214 000 440 900 

 

Praegu kasutuses olevate sotsiaaleluruumide kasutamine ilma investeeringuteta ei ole võimalik. Kõik 

kasutuses olevad sotsiaaleluruumid vajavad suuremahulisi investeeringuid, mida enam ei saa edasi 

lükata. 
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Sotsiaaleluasemete renoveerimistööde vajadused kuni 2024. aastani 

 
Hoone  Töö kirjeldus           Töö vajalikus ja eeldatav maksumus 

              2014.a  kuni 2018  kuni 2024 

 

Kehra 

Kose mnt 10 

 

  Ventilatsioonisüsteemi ehitamine ja hallituse tõrje     32 000 

 Pärast enamuse puitakende välja vahetamist plastikraamidega akendega, halvenes loomulik 

ventilatsioon. Kuna hoone on massiivsete kiviseintega ja ilma keldrita, on hoone rõske ja niiske. Hoone 

välisseintel on hakanud massiliselt levima hallitus, ruumides elamine on tervisele ohtlik. 

Normaalse õhuvahetuse ja niiskusrežiimi tagamiseks tuleb välisseintesse puurida siirdeõhu avad, 

paigaldada termoregulaatoritega õhuvõtuklapid, korteri siseustesse paigaldada siirdeõhu restid ning 

tualettruumidesse ja kööki väljatõmbeventilaatorid. Kogu välisseinte ulatuses teostada hallituse tõrje 

Maksumuse aluseks OÜ Antivamm Ehitus ja AS Kose Ehitus hinnapakkumused 

  Ruumide viimistlustööd         26 000  26 000 

  Peale hallituse tõrjet on vajalik ruumide viimistluse taastamine. Siseviimistlustööde  

keskmine maksumus taandatuna põrandapinna m² on viimase aja hangete põhjal (koos KM) 80 eurot.  

Hoone suletud netopind on 558 m². Renoveerimata on viie korteri tualettruumid (ühe tualettruumi  

renoveerimine 1700 eurot). Tööd oleks mõistlik teostada kohe peale hallituse tõrjet, kuid võib jaotada  

ka paari aasta peale. 

  Tehnosüsteemid            3 000  11 000   5000-15000 

  Hoonel puudub kaasaegne soojasõlm, küttevee temperatuuri reguleeritakse käsitsi 

 soojatrassi pealevoolu piirates, radiaatoritel reguleerimisvõimalus puudub. Sooja tarbevee süsteem  

puudub, igas korteris asub elektriboiler. Aeg-ajalt levib trepikojas põranda alt tulev solgihais, mis viitab 

 kanalisatsioonitoru lekkele.  

Hädapärane on kanalisatsioonilekke kõrvaldamine, enne tualettruumide renoveerimist on mõistlik 

ehitada sooja tarbevee süsteem (sh paigaldada soojasõlm 5000 eurot), küttesüsteemi renoveerimine 

 võib jääda viimaseks (hind sõltub, kas asendada kogu aegunud ülemise jaotusega süsteem, või 

paigaldada ainult süsteemi tasakaalustus ja reguleerimisarmatuur 
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Soojapidavuse parendamine             50 000   

Hoone on ehitatud 1950-ndatel. Pööningulae soojustuseks on liiv, välisseinad on massiivsed  

õhkvahega tellisseinad, põrand on soojustamata. Energiatõhususe normid karmistuvad, praegu on need 

 olemasolevatele ehitistele soovituslikud, kuid varsti võivad muutuda kohustuslikuks. 

  Katusekatte vahetus               29 000 

  Olemasolev katusekate on 1990ndate lõpus paigaldatud bituumenlainepapist (Ondulain) 

plaatidest, mille elueaks loetakse 25-30 aastat. Seega võib tekkida vajadus katusekatte vahetuseks. 

Katuse pind 526 m², ühe m² hind ca 55 eurot 

           Kokku  61 000  37 000   94 000 

 

Kehra 

Tisleri tn 1A 

  Tehnosüsteemid            20 000 

  Keldris asuvad vee- ja kanalisatsioonitorud on vanad, lapitud, talvel külmuvad ja lõhkevad. 

Torustik vaja vahetada ja korralikult isoleerida. 

Korterite elektrisüsteemid on vanad ja kohati lausa ohtlikud. Osaliselt tuleb asendada ka küttekoldeid. 

  Põlenud korterite taastamine             30 000 

  Korterite taastamine ei ole hädapärane tegevus, seetõttu paigutan lõppu, hind pärineb  

2010. aastast, seega suureneb tunduvalt 

  Ruumide viimistlustööd           26 900 

  Siseviimistlustööde keskmine maksumus taandatuna põrandapinna m² on viimase aja 

 hangete põhjal (koos KM) 80 eurot. Hoone 1. ja 2. korruse suletud netopind on 427 m² (ilma põlenud  

korteriteta 336 m². 

           Kokku    46 900   30 000 

 

Kehra 

Turu tn 2 

  Liitumine vee ja kanalisatsiooniga        20 000 

  Hoone asub reoveekogumisalas. Õues on veevõtukraan, hoone trepikodades on 

Kuivkäimlad (8 tk). Pesuvesi ja muu reovesi kallatakse lihtsalt põõsa alla. Vastavalt Anija valla reovee 

Kohtkäitluse eeskirjale peab selle aasta jooksul kas kanalisatsiooniga liituma või tõestama, et reovesi  

Kogutakse lekkekindlatesse kogumismahutitesse. Kuna ka kuivkäimlate lampkastid ei vasta kindlasti  

nõuetele, on vajalik liituda ühiskanalisatsiooniga. Selleks ei piisa ainult liitumistrasside ehitamisest  

mõlema trepikojani, kokku ca 60 m, vaid hoonesse peab ehitama ka soojustatud ja küttega tualettruumid  

(vähemalt 4 tk WC-poti ja valamuga). Likvideerima peab ka olemasolevad lampkastid. Maksumus on  
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väga ligikaudne. 

  Elektrisüsteem          2 000    4 000 

  Korterite elektrisüsteemid on vanad ja kohati lausa ohtlikud. 

Katusekatte vahetus               24 000 

  Olemasolev katusekate on ilmselt ehitusaegne valtsplekist kate, mille eluiga hakkab otsa 

 saama. Seega võib tekkida vajadus katusekatte vahetuseks. Katuse pind 440 m², ühe m² hind ca 55 eurot 

Ruumide renoveerimine           25 000   25 000 

  Siseviimistlustööde keskmine maksumus taandatuna põrandapinna m² on viimase aja 

 hangete põhjal (koos KM) 80 eurot. Kohati on vaja remontida ka konstruktsioone ja küttekoldeid 

Hoone suletud netopind on 620 m² 

         Kokku  22 000  29 000   49 000 

 

 

Lehtmetsa 

Videviku 

  Liitumine vee ja kanalisatsiooniga        10 000 

  Hoone asub reoveekogumisalas. Õues on veevõtukraan, hoone trepikodades on 

Kuivkäimlad (2 tk). Pesuvesi ja muu reovesi kallatakse lihtsalt põõsa alla. Vastavalt Anija valla reovee 

Kohtkäitluse eeskirjale peab selle aasta jooksul kas kanalisatsiooniga liituma või tõestama, et reovesi  

Kogutakse lekkekindlatesse kogumismahutitesse. Kuna ka kuivkäimlate lampkastid ei vasta kindlasti  

nõuetele, on vajalik liituda ühiskanalisatsiooniga. Selleks ei piisa ainult liitumistrasside ehitamisest  

trepikojani, kokku ca 45 m, vaid hoonesse peab ehitama ka soojustatud ja küttega tualettruumid  

(vähemalt 2 tk WC-poti ja valamuga). Likvideerima peab ka olemasolevad lampkastid. Maksumus on  

väga ligikaudne. 

  Katusekatte vahetus               26 000 

  Olemasolev katusekate on eterniitplaatidest, mille eluiga hakkab otsa saama. 

Katuse pind 470 m², ühe m² hind ca 55 eurot 

  Abihoone taastamine             6 000 

  Pesuköök koos puukuuridega põlesid ca 10 aastat tagasi, praegu on elanike poolt püstitatud  

kaootiliselt kuurikesi. Vajadus oleks ehitada vähemalt puukuurid, pesuköögi jätaks esialgu välja. 

  Ruumide renoveerimine           15 000   15 000 

  Siseviimistlustööde keskmine maksumus taandatuna põrandapinna m² on viimase aja 

 hangete põhjal (koos KM) 80 eurot. Kohati on vaja remontida ka konstruktsioone Hoone suletud netopind 

 on 368 m². Vajadus oleks kohe, kuid jaotatud on pikema aja peale. 

           Kokku  10 000  21 000   41 000
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2.4. Eluasemeteenust saavad isikud 
 

Ülevaade eluasemeteenust saavatest isikutest on 11.03.2014 seisuga. 

Kokku osutatakse teenust 83-le abivajavale isikule, neist 14 on lapsed. 

Alljärgnevalt on välja toodud elanike lühikirjeldus majade kaupa. 

 

Kose mnt 10, Kehra: Elanikud üürivad reeglina ühte tuba 2-3-toalisest korterist; köök, WC, 

vannituba ja koridor on ühiskasutatavad. Hetkel 3 tühja tuba (turvatoad). 

Kokku on selles majas 15 teenust vajavat inimest, neist 2 lapsed. 

 

Videviku, Lehtmetsa küla: Elanikud üürivad reeglina ühte korterit. Kokku on selles majas 12 

teenust vajavat inimest, neist 1 laps. 

 

Tisleri 1 a, Kehra: Elanikud üürivad reeglina ühte korterit. Kokku on selles majas 14 teenust vajavat 

inimest, neist 6 lapsed. 

 

Turu 2 a, Kehra: Elanikud üürivad reeglina ühte korterit. Kokku on selles majas 21 teenust vajavat 

inimest, neist 1 laps. 

 

Raudtee 5, Kehra: Elanikud üürivad reeglina ühte korterit, va üks korter, milles üüritakse kahte tuba 

eraldi. Kokku on selles majas 8 teenust vajavat täisealist inimest. 

 

Paberi 1-2, Kehra: Korterit üürib üks inimene. 

 

Paberi 1-3, Kehra: Korterit üürib üks inimene. 

 

Paberi 5-3, Kehra: Korterit üürib lastega pere (1 täiskasvanu, 3 last). 

 

Tisleri 4-2, Kehra: Korterit üürib lastega pere (2 täiskasvanu, 2 last). 

 

Lilli 48-3, Lilli küla: Korterit üürib pere (1 täiskasvanu, 2 noorukit). 

 

Voose maja 1; Voose küla: Korterit üürib üks inimene. 

 

 

 

2.5. Tegevused erinevate sotsiaalprobleemide lahendamisel 

 
Sotsiaalne grupp Riigi pakutavad teenused ja 

toetused 

Omavalitsuse pakutavad 

teenused ja toetused 

Isikute arv 

Töötud 1. Kõigil võimalus kasutada 

töötukassa teenuseid, koolitusi, 

ümberõpet, võlanõustamine, 

karjäärinõustamine, psühholoog. 

2. Toetavad toetused: töötutoetus, 

töötukindlustustoetus, stipendium, 

sõidutoetus, äri alustamise toetus, 

palgatoetus, ravikindlustus. 

3. Toimetulekutoetus ja vajaduspõhine 

peretoetus - arvestatakse 

omavalitsuses. 

1.Kohapeal võimalik läbi viia 

tööharjutusprogrammi, 

tööklubi (rahastab ja suunab 

töötukassa) 

2.Sotsiaalnõustamine 

3. Sotsiaalkeskuse teenused 

4. Sotsiaalkorter vajadusel 

5. Toetavad sotsiaaltoetused 

Töötuid  106, 

neist 39 

pikaajalist 

Paljulapselised 

pered (alates 4 

last) 

1. Peretoetused, sünnitoetus, 

vanemahüvitis. 

2. Vajaduspõhine peretoetus- 

arvestatakse omavalitsuses. 

1. Sotsiaalnõustamine 

2. Haridusteenused vajalikes 

õppeasutustes (õpilaskodud) 

3. Erinevad toetused 

34 peret, sh ca 

160 last 
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Üksikvanemaga 

pered 

1. Vajaduspõhine peretoetus, 

arvestatakse ja makstakse välja 

omavalitsuses. 

1. Sotsiaalnõustamine 

2. Sotsiaalkeskuse 

teenused 

3. Võlanõustamine 

4. Sotsiaalkorter 

vajadusel (turvatuba) 

5. Erinevad toetusliigid 

Klientidena 

aktiivselt 30-

40 peret 

Puudega inimesed 

ja pered  

1. Puude ja töövõimetuse määramine, 

rehabilitatsiooniplaan ja 

rehabilitatsiooniteenused, 

ööpäevaringne hooldamine 

hoolekandeasutuses. 

2. Toetatud elamine, töötamine ja 

igapäevaelu toetamine pakutakse ka 

omavalituses kohapeal 

sotsiaalkeskustes. 

1. Sotsiaalnõustamine 

2. Organiseeritud abi  riigi 

teenuste kättesaamisel 

3. Hooldaja määramine 

4. Koduhoolduse seadmine 

5. Sotsiaalkeskuse teenused 

6. Sotsiaalkorter vajadusel , 

nõutud riigipoolsete toetatud 

teenuste puhul (toetatud 

elamine, toetatud töötamine, 

elamine kogukonnas) 

7. Puudega lastele ja noortele 

haridusteenused vajalikes 

õppeasutustes 

8. Eestkoste vormistamine 

401 

Eakad 

 

Riiklikud pensionid , osaliselt 

kompenseeritud hooldusravi ja 

haigekassa teenused, puudetoetused, 

rehabilitatsiooniteenused. 

1. Sotsiaalnõustamine 

2. Organiseeritud abi 

asjaajamisel (pension, 

dokumendid, puuded 

jms) 

3. Koduhooldus 

4. Hooldaja määramine 

5. Sotsiaalkorter 

vajadusel 

6. Hooldusasutuse 

maksumuse 

kompenseerimine 

vajadusel. 

7. Erinevad toetuseliigid 

1203 

Perevägivalla 

ohvrid ja orvuks 

jäänud lapsed 

1. Ohvriabiteenus, käib kohapeal 

vajadusel. 

2. Asenduskodud, kasupered. 

1. Sotsiaalnõustamine 

2. Vajadusel turvatuba, 

sotsiaalkorter 

3. Varjupaigateenuse 

ostmine teisest 

omavalitsusest 

4. Asenduskodu 

turvateenuse ostmine 

10-25, muutuv 

suurus 
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5. Eestkoste 

vormistamine 

Madalapalgalised 

pered ja isikud 

(vaesed) 

1.Euroopa Liidu toiduabi (üks kord 

aastas saadetis). 

2. Toimetulekutoetus ja vajaduspõhine 

peretoetus arvestatakse omavalitsuses. 

 

1. Sotsiaalnõustamine 

2. Võlanõustamine 

3. Erinevate teenuste 

saamine toetatud 

4. Sotsiaalkorter 

vajadusel (võlgniku 

väljatõstmine oma 

elamispinnalt) 

5. Erinevad toetused 

6. Sotsiaalkeskuse 

teenused 

7. Kogukonna abi 

Hinnanguliselt 

erinevate 

uuringute 

andmetel kuni 

40 % 

elanikkonnast, 

Anija vallas 

kuni 

1600 isikut 

Sõltlased, 

alaealised 

õigusrikkujad 

1. Riiklik ennetustöö koolides, 

lasteaedades, noortekeskustes 

1. Kohalik projektitöö 

2. Alaealiste komisjon 

3. Noortekeskuste, koolide 

ennetustöö 

5-15 korraga 

Vangist 

vabanenud, 

kriminaalhooldusel 

olevad 

1. Kriminaalhooldussüsteemi 

programmid 

1. Vangist vabanenule 

sotsiaalpind, kui ei ole 

kodu 

2. Sotsiaalnõustamine 

3. Vabatahtlik töö (ÜKT) 

organiseerimine ja 

täitmise jälgimine 

4. Sotsiaaltoetused 

erinevad 

Kõikuv suurus 

3-10 korraga 

Kodutud 1. Toimetulekutoetus 

2. Harju maakonna omavalitsused 

saavad Tallinnast osta osa teenuseid 

täiskasvanutele (teenused kallid). 

3. Töötukassa toetavad teenused 

4. Alaealistele asenduskodud, 

kasupered. 

1. Sotsiaalpind 

2. Sotsiaalnõustamine 

3. Võlanõustamine 

4. Toimetulekuks vajalik 

majanduslik ja rahaline 

abi 

 

2 (üks 

Tallinna ja 1 

Tapa elanik), 

elavad 

sõprade juures 

 

Selgitused tabeli juurde: 

 Igal aastal on vähenenud siniste värvidega sihtgrupid (töötud, paljulapselised pered, eakad), 

 Igal aastal on suurenenud punaste värvidega sihtgrupid. 

 

Lähiaastate sotsiaalprobleemide trendid on järgmised: 

 maksejõuetus, 
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 võlad, 

 eluasemete kaotus, 

 vara kaotus, 

 laste vaesus, 

 üksikute eakate ja puuetega inimeste vaesus. 

 

Üheks tegevuseks sotsiaalprobleemide lahendamisel on eluasemeteenuse võimaldamine (tabelis on 

teenus märgitud rohelisega). Eluasemeteenuse osutamiseks sotsiaalpind ei pea olema sotsiaalkorter. 

See võib olla üks tuba korterist, voodikoht ühiskorteris, voodikoht (narid) varjupaigas või turvatoas. 

 

Prognoositav sotsiaalelamispindade vajadus 

Õigustatult sotsiaalteenust saama ehk abivajajaid sotsiaalelupinna osas on aastas maksimaalselt neli 

ja minimaalselt üks isik. Täpset arvulist hinnangut ei ole võimalik anda. Sotsiaaleluruum ei ole 

alaline eluruum, mõnele perele on see vaheetapiks. Toimub inimeste liikumine. Seega ei ole 

tõenäoline, et selles majas jääks ruume puudu. Liikumine on toimunud ka praegustes 

sotsiaalkorterites aastate jooksul. Äärmisel vajadusel on üürile antud kahe peale üks tuba. 

Elamispinda läheb pigem vaja liikuvale tööjõule ( nt õpetajad). 

 

 

3. Sotsiaaleluruumide arendusplaan 
 

3.1. Sotsiaalmaja ruumiline lahendus 

 
Arendusplaani kohaselt on kavas rajada sotsiaalmaja aadressil Kose mnt 22 Kehra (end Kehra 

Kunstidekooli hoone), mis hakkab pakkuma abivajajatele eluasemeteenust. 

 

Sotsiaalmaja on käesolevaks ajaks juba projekteeritud. Projekti kohaselt asuvad eluruumid hoone 

kahel korrusel, ratastooli kasutavatele inimestele rajatakse kaldtee ja tagatakse nende sissepääs hoone 

vasakpoolsest tiivast. Selle sissepääsu kõrvale I korrusele on projekteeritud 2 korterit ratastooli 

inimestele, st mõlemas korteris on inva-WC ja dušš. 

 

Kokku on sotsiaalmajas 31 eraldi tuba, neist: 

I korrusel: 2 tuba liikumispuudega inimestele, 

  12 väikest tuba (ühe aknaga), 

  1 suurem peretuba (kahe aknaga). 

II korrusel: 13 väikest tuba (ühe aknaga), 

  3 suurem peretuba (kahe aknaga). 

 

Inimeste paigutamisel sotsiaalmajja peab arvestama, et: 

 väiksesse tuppa (ühe aknaga) mahub 1 kuni 2 inimest  

 suuremass peretuppa (kahe aknaga) mahub 2 kuni 5 inimest 

 liikumispuudega inimese tuppa mahub 1 kuni 2 inimest. 

 

Sellest tulenevalt on tubade minimaalne ja maksimaalne täituvus: 

2 liikumispuudega inimeste tuba: 2-4 inimest, 

25 väikest tuba (ühe aknaga):  25-50 inimest, 

4 suuremat peretuba (kahe aknaga): 8-20 inimest. 

 

Seega sotsiaalmaja minimaalne elanike arv on 35 ja maksimaalne 74. 

Arvestades, et eluasemeteenust saab käesoleval ajal 83 inimest ja asjaolu, et Raudtee 5 elanikele 

(kokku 8 inimest) leitakse teistsugused lahendused eluasemele, jääb sotsiaaleluruume kasutavaks 

inimeste arvuks 75 (83-8=75). Seega kompaktne sotsiaalmaja Kose mnt 22 hoones lõpetaks ära 

sotsiaaleluruumide laialipaisatuse mööda valda ja Kehra linna. 
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3.2. Sotsiaalmaja asustamine 

 

Sotsiaalmajja on kavas ümber paigutada elanikud järgmises järjekorras (paigutamise järjekord ei ole 

seotud ehituse tööde teostamise etappide järjekorraga): 

I etapp  Kose mnt 10, Kehra   (15 elanikku) 

II etapp Videviku, Lehtmetsa küla  (12 elanikku) 

III etapp Tisleri 1 a, Kehra   (14 elanikku) 

IV etapp elanikud majade üksikutest sotsiaalkorteritest: Paberi tn 1, Paberi tn 5, Tisleri 4, Lilli 

48, Voose maja 1 (kokku kuni 42 elanikku). 

 

Kas sotsiaalmaja lahendab kõik eluasemeteenuse vajadused vallas? 

 

Sotsiaalmajja ei: 

 asustata ümber elanikke, kes elavad Raudtee 5 Kehra. 

 paigutata sõltlasi, kriminaalse tausta ja eluviisiga ning raske vaimse puudega isikud. 

 tooda teiste valdade kliente, st teenust pakutakse ainult rahvastikuregistri andmetel Anija 

vallas elavatele isikutele (va üks juhtum, kus ema on Jõelähtme valla registris ja poeg Anija 

valla registris). 

 

Ühte sotsiaalmajja ei sobi paigutada liiga erinevate sotsiaalsete probleemidega inimesi. Antud 

sotsiaalmaja prioriteedid on lapsed, puuetega inimesed ja eakad. Sotsiaalmajas toimub inimeste pidev 

liikumine, kuna sotsiaaleluase ei ole alaline eluase. Kose mnt 10 näitel on liikuvus 3-5 isikut aastas. 

Inimesed üürivad pigem eraturult elamispinna kui nende maksevõime tagab selle kindluse. 

 

Pikemas perspektiivis on võimalik ka see, et Kehrasse tuleks ehitada kodutute öömaja, praegu 

vajadus puudub. Edukates valdades pole vajadust siiani (Jõelähtme, Viimsi, Saku, Saue), sest 

toetavad teenused aitavad inimeste igapäevast toimetulekut. Kui hoone Raudtee 5 Kehras on kavas 

likvideerida, müüa vms, siis sellisel juhul on vaja nendele inimestele alternatiivi öömaja näol kuni 

viis kohta. Selle lahendamiseks piisab ka väiksemast elupinnast (nt ühes korteris). 

 

Kinnipidamiskohad suunavad oma vabanenud esmajärjekorras perede ehk tugivõrgustiku juurde. 

Üksikud juhtumid üksi elavatest vabanenutest on meelsamini üürinud erakorteri, et elada nn 

inkognito ja sulanduda massi. 

 

Perspektiivis peaks hakkama pakkuma teenust praegu erakorterites elavatele kahele puudega 

ratastoolis inimesele (40-45-aastased mehed). Mõlemad elavad II korrusel ning praegu ei ole neil 

võimalik välja (õue) pääseda. Ratastooli inimesed istuvad kogu aeg toas. Praegu hoolitsevad nende 

eest emad (80. a ja 75. a). Kui nad ei ole enam võimelised hoolitsema oma poegade eest, siis vajavad 

pojad sotsiaaleluaseme teenust. 

 

Anija vald ei ole sotsiaalhoolekande seadusest tulenevalt mitte ühtegi inimest nö lageda taeva alla 

jätnud, kõikidel on peavari. Sotsiaalmaja rajamine võimaldab eluasemeteenust pakkuda 

kompaktsemalt, kvaliteetsemalt ja tagada eluase/peavari vastavalt inimese sissetulekule. 

 

Maja peaks koondama isikuid, kes on võimelised elama rahulikus kommuunis. Seega 

sotsiaaleluaseme teenust hakatakse pakkuma järgmistesse sihtrühmadesse kuuluvatele inimestele: 

 eakad, 

 puuetega (eelkõige füüsilise, liikumispuudega) inimesed ja nende pered, 

 noored pered, 

 üksikvanemaga pered, 

 perevägivalla ohvrid, 

 orvuks jäänud noored, 

 asenduskoduteenuselt (lastekodust) naasnud noored, 

 madalapalgalised isikud ja pered (sh töötud). 



 

Sotsiaaleluruumide arendusplaan 2014 

18 

 

 

 

3.3. Sotsiaalmaja vs raha suunamine inimressurssi 
 

Toetustelt teenustele 

Sotsiaalmaja rajamine on vallale suur investeering. Eesti riigi sotsiaalpoliitika on viimastel aastatel 

võtnud kindla suuna eelistades sotsiaaltoetustele (rahaline abi) sotsiaalteenuste (mitterahaline) 

loomist ja arendamist. Eluasemeteenuse loomine ja pakkumine on paraku seotud investeeringute ja 

jooksva remondi kuludega. Soodsa ja taskukohase hinnaga teenuse pakkumine vähendaks edaspidi 

kulutusi sotsiaaltoetustele. 

 

Hooldekodu asemel eluasemeteenus kodukohas 

13.03.2014 seisuga tasub vald 21 inimese hooldekodu kulusid osaliselt. Olemasolevatest 

sotsiaalkorteritest lisanduks veel 11 isikut hoolekandeasutuse teenusele juhul kui neile ei ole võimalik 

osutada kompleksset sotsiaalteenust: eluasemeteenus koos sotsiaalhooldustöötaja teenusega. Praegu 

on 21 isiku keskmine kuutasu hooldekodudes kokku 4641 eurot, mida tasub vald. Juurde lisades 11 

isikut on keskmine kuutasu vallale kokku 7072 eurot.  

Arvestades 11 isiku lisandumisega hooldekoduteenusele lisandub valla kulu keskmiselt: 

 2 431 eurot kuus 

 29 172 eurot aastas 

 145 860 eurot 5 aasta jooksul. 

Seega abivajava inimese paigutamisel hooldekodusse on eaka või haige inimese enda eelis tavaliselt 

elada ja veeta vanaduspäevad võimalikult kaua oma kodukohas. Eluasemeteenuse pakkumine koos 

sotsiaalhooldusteenusega võimaldab sihtrühmal võimalikult kaua oma kodus elada ja teisalt hoida 

kokku olulisel määral hoolekandeasutustele makstavaid tasusid. 

 

Hoolekandeasutuse teenus on oma sisult täiesti erinev teenus võrreldes eluasemeteenusega. 

Hoolekandeasutuse teenus on päevaselt või ööpäevaselt tegutsev asutus, kus viibivatele isikutele 

tagatakse nende eale ja seisundile vastav hooldamine, sealhulgas ravimine, põetamine, 

rehabilitatsioon, kasvatamine ja arendamine. 

Sotsiaaltöö praktikas eelneb hoolekandeasutuse teenusele tavaliselt kliendi elamine oma kodus või 

sotsiaalpinnal ning tema igapäevane toimetulek on tagatud sotsiaalhooldustöötaja teenuse 

osutamisega. Seega kui inimene ei saa enam selliselt kombineeritud teenusega iseseisvalt hakkama 

tervisliku olukorra halvenedes, siis järgmine etapp hoolekandes ongi hoolekandeasutuse teenus 

(hooldekodu). 

 

Eluasemeteenus vs tööturule naasmine 

Töötukasse finantseerib oma projekte ja pakutavaid teenuseid piisavas ulatuses, kuhu on kaasatud 

kõik töötud soovijad. Töötukassa on koostöös valla sotsiaaltöö spetsialistidega kaasanud pidevalt 

töötuid programmidesse, projektidesse jmt. Kõige tähtsamaks töötute tööle saamisel on kujunenud 

käesoleval ajal on piirkonnas vabade töökohtade puudumine. Lisaks on suure tähtsusega 

ühistranspordi olemasolu (liikumine, graafikud), mis võimaldaks pakutavaid töökohti inimestel vastu 

võtta (eriti Tallinnas ja selle lähiümbruses). Praegu ei ole inimestel võimalust vahetustega töökohti 

vastu võtta kuna ühistransport seda ei võimalda (kõik töötud ei ela Kehras, vaid üle valla külades). 

 

 

 

3.4. Majanduslikud tegurid 
 

3.4.1. Hetkeolukord 

 

Sotsiaalmajja I-III etapis ümber asustavate praeguste sotsiaaleluruumide klientidelt laekunud 

üüritulu, kommunaalkulude võlgnevus ja tehtud kulutused nende korterite jooksvaks remondiks on 

välja toodud allolevas tabelis: 
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2013. aasta Tisleri 1a Kose mnt 10 Videviku 10 Kokku 

 

Üüritulu 

 

 

979,20 

 

957,36 

 

269,20 
 

2 205,76 

 

Kommunaalkulude 

(üür+ vesi+ elekter) 

võlg 

 

 

1 402,75 

 

 

1 071,50 

 

 

1 098,13 

 

 

3 572,38 

 

Kulud jooksvale 

remondile 

 

4 971,90 

 

5 506,65 

 

5 013,97 
 

15 492,52 

 

 

2013. aastal (kõik valla korterid kokku) oli : 

 Üüride suurus (esitatud arvete alusel) 4673,64 eurot ja laekumine 4005,53 eurot. 

 Kommunaalteenuste suurus (esitatud arvete alusel) 9919,97 eurot ja laekumine 11 333,47 

eurot (laekumise hulgas on võlagraafikute alusel makstavad summad). 

 võlgnevus üüri ja kommunaalkulude eest 31.12.2013 seisuga kokku on 13 058 eurot. 

 

Sotsiaalkorterites elavad osad inimesed on vallale võlgu kommunaalteenuste ja üüri eest, nende 

inimestega tehakse tööd ja nõutakse tekkinud võlad välja. See on pidev töö. Sotsiaaltöötajad on 

leidnud inimestele lahendusi võlgade tekkimise ennetamiseks läbi riikliku toimetulekutoetuse 

maksmise, valla ühekordsete toetuste maksmise, sotsiaalnõustamise, teenustele suunamise, 

töökohtade leidmise. 

 

12.03.2014 seisuga on tühjana seisvad Anija valla korterid järgmistel aadressidel: 

Kose mnt 10 – 1/ 2  1 tuba 2-toalisest korterist turvatuba (vältimatu abi osutamiseks) 

Kose mnt 10 – 3/2  1 tuba 2-toalisest korterist turvatuba (vältimatu abi osutamiseks) 

Kose mnt 10 – 8/2  1 tuba 2-toalisest korterist turvatuba (vältimatu abi osutamiseks) 

Tisleri tn 1 a - 1  põlenud, elamiskõlbmatu 

Tisleri tn 1 a - 5  põlenud, elamiskõlbmatu 

Turu tn 2 – 10   elamiskõlbmatu (olemas vaid 4 seina, muldpõrand) 

 

 

Kose mnt 22 on pärast Kehra Kunstidekooli väljakolimist seisnud tühjana, küte on hoonel 

minimaalne, elektri ja vee tarbimist pole. Kose mnt 22 tühjana hoidmise kulu (sooja talve 

perioodil) on novembrist 2013 kuni märtsini 2014 (4 kuud) on olnud 2786,24 eurot. Prognoosides 

aasta peale võiks hoone ülalpidamine tähendada vallale igal aastal kulu ca 7000 eurot. 

 

 

 

3.4.2 Klientide majanduslik olukord sotsiaalmajas elamisel 

 

Kose mnt 22 hoone majandamise kulud 2011 ja 2012 aastatel (hoonet kasutas Kehra Kunstidekool) 

olid järgmised: 

 

Kulu liik 2011 2012 Keskmine kulu 

Vesi ja kanalisatsioon 820 770 795 

Küte 8504 9723 9 114 

Elekter 2040 1769 1 905 

KOKKU 11 364 12 262 11 813 

 

Tabeli andmetel on Kose mnt 22 hoone minimaalne ülalpidamiskulu ca 12 000 eurot aastas. 
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Hoonesse elama asuvad inimesed tasuvad: 

 Küttekulu: oma toas välja arvestatuna ruutmeetri kohta ja lisandub üldkulu (koridor, WC ja 

dušširuumid), mis jagatakse elanike arvuga sotsiaalmajas; 

 Vee ja kanalisatsioonikulu: oma toas kasutataval valamul on oma veemõõtja ja lisandub WC 

ja dušširuumide üldkuluga, mis jagatakse elanike arvuga sotsiaalmajas; 

 Elektrikulu: oma toas (eraldi elektriarvesti igas toas) ja lisandub üldkulu üldkasutatavates 

ruumides (koridor, WC ja dušširuumid), mis jagatakse elanike arvuga sotsiaalmajas; 

 Üür: hinna kehtestab Anija Vallavolikogu. Hetkel on igale eluruumile kinnitatud erinevad üüri 

hinnad tulenevalt ruumi olukorras. Kose mnt 22 hoones tuleb edaspidi volikogul kehtestada 

sotsiaaleluasemete üürihinnad. 

 

 

3.4.3 Olemasolevate sotsiaalkorterite müümise võimalused praegustele elanikele 

 

Sotsiaalmaja rajamisega Kose mnt 22 hoonesse on kavas pärast elanike ümber paigutamist senistest 

sotsiaalelamispindadelt müüa vabanevad sotsiaalkorterid maha ja saadav tulu investeerida rajatavasse 

sotsiaalmajja. 

 

Prognoos olemasolevate sotsiaalkorterite osta soovijate kohta: 

 Kui korterid Tisleri 1 a, arvestades maja seisukorda müüdaks ära minimaalse hinnaga (alla 

1000 euro), siis võib olla ennustatav korterite ost praeguste elanike poolt üks kuni kaks 

korterit, kuni 500 euroga ostaksid kuni neli peret. 

 Korterid Kose mnt 10  krt 1 – võimalik ostja on praegune elanik, ost oleneb hinnast. 

 Korterid Videviku 10 – mitte ühtegi praegust elanikku ei ole võimelised ostma. 

 

Täiendav info sotsiaaleluasemete kohta: 

 Mõni pere võib ka üürida eraisikutelt elamispinda, kes ei soovi elada sotsiaalmajas ja on 

selleks võimeline. 

 Üksikutes sotsiaalkorterites elavatest peredest vajavad kuni 2 sotsiaalpinda juhul kui korterid 

müüki lähevad. 

 Sotsiaalmajas Kose mnt 22 võiks olla ka vaba liikumises olevat pinda, mida saaks vajadusel 

anda uutele peredele kuni otsitakse sobivat üürikorterit – et soodustada uute perede valda 

kolimist (näit õpetajad, teenindajad  jt) 

 Kui juhtub, et vaba pinda pikemat aega ei kasutata, võib pakkuda naabervaldadele, 

kehtestades vastava hinnakirja teenuse müügiks. Naabervaldadest Jõelähtmel puuduvad 

sotsiaalpinnad, Raasiku vallast on samuti küsimas käidud. 

 

 

 

3.4.4 Sotsiaalmaja püsikulud 

 

Sotsiaalmaja püsikuluks, mida hakatakse rahastama Anija valla eelarvest on: 

 administraatori töötasu (1,0 ametikohta). Hinnanguliselt võib selleks kujuneda kuni 10 000 

eurot aastas. Rahalist katet sellele saab perspektiivis leida sotsiaalhooldustöötajate 

personalikulust kuna tendentside järgi väheneb iga aastaga koduteenuse klientide arv, 

mistõttu väheneb ka sotsiaalhooldustöötajate töökoormus. 

 administraatori kabineti ja mõne mittekasutatava ruumi kütte- ja elektrikulu kujuneb 

hinnanguliselt kuni 1000 eurot aastas. 

 

Sotsiaalasutuse töötajate (administraator, valvur, isiklik abistaja jms) palkamiseks on olemas ka 

alternatiivsed võimalused, mis ei vaja täiendavaid palgaressursse – selleks on Kaitseressursside 

Ameti poolt kaitseväeteenistuskohuslase suunamine asendusteenistusele. 
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Kaitseväeteenistuse seadus sätestab alljärgnevat  (https://www.riigiteataja.ee/akt/102072013007): 

§ 58. Kaitseväeteenistuskohustuse asendamine asendusteenistusega 

(1) Kaitseressursside Amet otsustab kaitseväeteenistuskohustuse asendamise asendusteenistusega kutsealuse 

motiveeritud taotluse alusel, kui kutsealune on keeldunud kaitseväeteenistusest usulistel või kõlbelistel 

põhjustel. 

§ 59. Asendusteenistuja teenistuskoht 

 (1) Asendusteenistuja teenistuskoht võib olla: 

 1) asutuses, mis tegeleb päästesündmuse lahendamisega; 

 2) sotsiaalteenuse osutaja juures; 

 3) õppeasutuses, kus on loodud hariduslike erivajadustega õpilaste klassid. 

 (2) Asendusteenistuja teenistuskoht ei või olla asutuses või isiku juures, kellega tal oli töösuhe enne 

asendusteenistusse asumist. 

§ 64. Asendusteenistuja tagatised ja piirangud 

 (1) Asendusteenistujale makstakse asendusteenistuse kestel igakuist toetust. 

 (2) Asendusteenistuja toetuse maksmise ulatuse ja korra kehtestab Vabariigi Valitsus 

 (3) Teenistuskoha juht annab asendusteenistujale asendusteenistuse ajal puhkust 15 päeva. 

 (4) Teenistuskoha juht võib anda asendusteenistujale eeskujuliku teenistuse eest lisapuhkust kuni kümme 

päeva. 

Kasutades asendusteenistuja kasutamise võimalust on tegelikult võimalik vähendada administraatori 

arvelt personalikulusid, sest asendusteenistujale ei pea sotsiaalteenuste osutaja töötasu maksma, sest 

Kaitseressursside Amet maksab asendusteenistujale igakuist toetust. 

 

 

3.4.5 Sotsiaalmaja Kose mnt 22 hetkeolukord 

 

Eesmärk on rekonstrueerida hoone sotsiaalset abi vajavatele inimestele mõeldud ühiselamu tüüpi 

elamuks. 

Hoone on ehitatud 1972. aastal ühiselamuks. 

Viimased 20 aastat on hoones asunud Kehra Kunstidekool, mis on kolinud teise hoonesse. 

Käesolevaks ajaks on hoone: 

 katusele paigaldatud uus profiilplekk-kate (2007. a.), 

 renoveeritud elektrisüsteem (2004. a.), 

 ehitatud automaatne tulekahjusignalisatsioon (2004. a.), 

 paigaldatud uued plastikaknad (2007.-2009. a.), 

 paigaldatud trepikoja tuletõkkeuksed (2010. a.). 

 

3.4.6 Sotsiaalmaja Kose mnt 22 rajamise etapid ja maksumused 

 

Ehitustööde esimene etapp   80 000 eurot 

Paigaldatakse soojasõlm, korrastatakse soojasõlme ruum. 

Ehitatakse keldrikorrusel vee- ja kanalisatsioonitorustike jaotusvõrk ning püstakud esimesele ja 

teisele korrusele. 

Ehitatakse valmis esimese korruse tualettruumid (võib juhtuda, et esimeses etapis saab ehitada ainult 

ühe komplekti + invatualetid). 

Renoveeritakse esimese korruse elutoad (2 invatualetiga tuba, 1 suur peretuba ja 12 väiksemat tuba) – 

https://www.riigiteataja.ee/akt/102072013007
https://www.riigiteataja.ee/akt/dyn=102072013007&id=123042013014
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paigaldatakse köögivalamud, täiendatakse elektrisüsteemi (igale toale voolumõõtja, 

täiendavad pistikupesad), ruumijotusest tulenevad vajalikud ehitustööd, hädapärased 

viimistlustööd. 

Paigaldatakse invakaldtee ja renoveeritakse invanõuetele vastavaks sissepääs. 

 

Ehitustööde teine etapp   100 000 eurot 

Teise etapi võib jagada ka kaheks. 

Ehitatakse valmis teise korruse tualettruumid. 

Renoveeritakse teise korruse elutoad (3 suurt peretuba ja 13 väiksemat tuba) – paigaldatakse 

köögivalamud, täiendatakse elektrisüsteemi (igale toale voolumõõtja, täiendavad 

pistikupesad), ruumijaotusest tulenevad vajalikud ehitustööd, hädapärased viimistlustööd. 

Renoveeritakse esimese ja teise korruse koridorid  (sh paigaldatakse ka videovalvesüsteem). 

Paigaldatakse teise korruse evakuatsioonitrepid. 

 

Ehitustööde kolmas etapp 25 000 eurot 

Ehitatakse valmis keldrikorrusele planeeritud pesupesemisteenuse osutamise ruumid ja duširuumid. 

Veetrassi vahetamine liitumispunktist kuni veemõõdusõlmeni, veemõõdusõlme ruumi korrastamine. 

 

Ehitustööde neljas etapp 55 000 eurot 

Hoone soojustamine ja fassaadi viimistlemine. 

Krundisisesed teed, valgustus, haljastus. 

 

Ehitustööde viies etapp 30 000 eurot 

Tulevikus võib planeerida ka küttesüsteemi rekonstrueerimist (väljavahetamist). 

Praegu on hoones ülemise (pööningul asuva) jaotusega süsteem, mida ei ole võimalik korralikult 

reguleerida, sest puudub liiniseadearmatuur). 

 

 

Kose mnt 22 rajamine sotsiaalmajaks maksumus kokku on 290 000 eurot. 

 Vallale kuuluva nelja praeguse sotsiaaleluasemetega majade (Kose 10, Videviku, Tisleri 1a ja 

Turu 2) vajalikud investeeringud 2024. aastani on hinnanguliselt 440 900 eurot. 

 Asudes rajama sotsiaalmaja Kose mnt 22 hoonesse on kümne aasta perspektiivis rahaline 

kokkuhoid Anija vallale 150 900 eurot. 

 

 

Rekonstrueerimistööde tulemus pärast I ja II etapi teostamist 

Rekonstrueerimistööde esimese ja teise etapi lõppedes on olemas ühiselamu tüüpi elamu, kus asub: 

1. 2 invanõuetele vastavat (invatualetiga) tuba. 

2. 4 suurt peretuba (igal pinda 33 – 38 m²). 

3. 25 tuba (igal pinda 14 – 19 m²). 

4. 8 WCd ja 8 duširuumi. 

 

Kuna käesoleval ajal ei ole seadusega määratletud ühele isikule ettenähtud minimaalset eluruumi 

pinda, saab võrdluseks tuua MKM 23.05.2012 määruse nr 43 „Nõuded majutusettevõttele“, kus 

näiteks kodumajutuse puhul peab olema majutusruumi pind kahele inimesele vähemalt 12 m² ja igale 

järgmisele lisandub 3 m²). 

Seega võiks väiksemasse tuppa paigutada 2-3 inimest, suuremad jääksid lastega peredele. 

 

Peale kolmandat etappi saab kasutusele võtta keldrikorrusel olevad ruumid, kus saab osutada 

suuremas mahus pesupesemisteenust ja dušiteenust, mida praegu võimaldab sotsiaalkeskus. Samuti 

saab keldrikorrusel olevaid ruume kasutada juba praegu näiteks huvi- ja muuks ühistegevuseks. 

 

Rekonstrueeritud hoone kasutusiga 

Anija Vallavalitsuses on põhivara kasulik eluiga kehtestatud raamatupidamise sise-eeskirjas 

(kinnitatud Anija Vallavalitsuse 18.12.2012 korraldusega nr 695). Seal on hoonete kasuliku eluea 
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vahemik 20 – 50 aastat. 

Praegu kasutatakse erinevatele hoone osadele järgmisi kasuliku eluea norme: 

 Elektri- ja nõrkvoolusüsteemid – 12,5 aastat (eelkõige vananevad need moraalselt) 

 Sanitaartehnilised ja küttesüsteemid – 20 aastat 

 Pinnakatted (põrandad, viimistlus), avatäited – 20 – 25 aastat 

 Hoone põhikonstruktsioonid – 20 (puit) – 40 (kivi, betoon, metall) aastat 

 

Kasulik eluea möödumine ei nõua hoone lammutamist ja uue ehitust, kuid kriitiliselt peab 

konstruktsioonid üle vaatama. 

 

 

3.4.7 Alternatiivsed võimalused sotsiaalmajaks 

 

Uue sotsiaalelamu ehitamise kalkulatsioonid on järgmised: 

 

1.1. Ettevalmistustööd 

Uue sotsiaalelamu ehitusprotsess peab hakkama asukoha valikust. Peale asukoha valikut tuleb 

koostada detailplaneering, taotleda maa munitsipaalomandisse ja koostada projekt. Protsessi 

pikkuseks võib arvestada 1 kuni 1,5 aastat ja maksumuseks ca 30 000 eurot. 

 

1.2. Juurdepääsuteed ja kommunikatsioonid 

Kommunikatsioonide ehitusmaksumused sõltuvad oluliselt planeeritava hoone asukohast ja 

olemasolevate kommunikatsioonide kaugusest. Seega on alltoodud ehitusmaksumused 

informatiivsed. Kui lähtuda seisukohast, et hoone peaks asuma eraldatuna äärelinnas, tulevad 

kommunikatsioonid küllaltki pikad ja kaugkütte kasutamine võib osutuda võimatuks. Hoone 

paigaldamisel olemasolevate hoonete vahetusse lähedusse tuleb siiski arvestada ca 200 m pikkuste 

liitumistrasside ehitamise vajadusega. 

1) Juurdepääsutee – Maanteeameti poolt väljatöötatud ühikhindade alusel on uue 4 m laiuse 

freesasfaltkattega tee 1 jm maksumus koos käibemaksuga 74 eurot. Arvestades uue tee 

pikkuseks 200 m, tuleb juurdepääsutee maksumuseks 15 000 eurot, millele lisanduvad 

maja juures olevad teed ja platsid ning haljastus 10 000 eurot. 

2) Elektrivarustus – Kose mnt 22 hoonega võrdse suurusega hoone elektri peakaitse suurus 

peaks olema 100 A, kui kaugküttega ei liituta ja kasutatakse alternatiivseid küttesüsteeme 

(näiteks maaküte), siis 150 A. Elektrilevi hinnakirja alusel on liitumistasu kuni 400 m 

kaugusel keskpingeliinist 134,22 eurot/A + lepingutasu 55,36 – 78,68 eurot. Seega 100 A 

liitumine maksab alates 13 477 eurot. 

3) Vee- ja kanalisatsioonitrass – mõlema trassi koosehitamisel maksab 1 jm ehitamine koos 

käibemaksuga ca 140 eurot. Võttes trassi pikkuseks 200 m, maksaks vee- ja 

kanalisatsioonitrass 28 000 eurot, millele võib lisanduda vajadusel reoveepumpla 

maksumusega ca 25 000 eurot. 

4) Kaugküttetrass või alternatiivküte – küttetrassi ehitamine maksab koos käibemaksuga ca 

300 eurot/m. Võttes trassi pikkuseks 200 m, maksaks trassi ehitus 60 000 eurot. Kui hoone 

jääb Kehra kaugküttepiirkonda, tohib kasutada kaugkütte alternatiivina ainult 

efektiivsemat ja loodustsäästvamat kütteliiki, milleks saab olla näiteks maaküte. Maakütte 

ehitusmaksumus koos suurema elektri peakaitsme liitumistasuga on ca 100 000 eurot. 

Väljaspool kaugküttepiirkonda asuva elamu kütteks võib ehitada ka lokaalse katlamaja. 

Maksumus ca 70 000 eurot, kuid hilisem ekspluateerimine on kõige kallim. 

 

1.3. Ehitamine 

Suure arvu riskigruppi kuuluvate inimeste jaoks puitkonstruktsioonis (tulepüsivusklassiga TP-3) 

elamu püstitamine on seotud ohtudega. Sellise kasutusega hoones peaks olema tule leviku 

võimalused  viidud miinimumini (tulepüsivusklass TP-1). 

Korterelamu 1 m² ehitushind oli 2013.a 700 – 1000 eurot (Äripäeva 20.02.2014.a 

kinnisvarakonverentsi ettekannetest). Arvestades sotsiaalelamu suhteliselt lihtsat plaanilahendust ja 

viimistlustaset, võib arvestada 1 m² ehitushinnaks koos käibemaksuga 600 eurot. Seega Kose mnt 22 
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hoonega võrdse suurusega hoone ehitusmaksumus on 825 x 600 = 495 000 eurot. 

 

Kokkuvõte 

Uue sotsiaalelamu väikseimaks eeldatavaks maksumuseks on: 

Detailplaneering, projekt    30 000 

Teed, haljastus     25 000 

Elektri liitumistasu     13 500 

Vesi, kanalisatsioon     53 000 

Kaugküte      60 000 

Hoone     495 000 

Kokku    676 500 
 

Kose mnt 22 rajamine sotsiaalmajaks maksumus kokku on:    290 000 € 

Uue sotsiaalelamu ehitamine maksaks kalkulatsiooni alusel vähemalt:   676 500 € 

Uue sotsiaalelamu ehitamine on Kose mnt 22 rajatavast sotsiaalmajast kallim: 386 500 € 

 

 

 

 

 

KOKKUVÕTE 

 

Arvestades haldusreformi perspektiivi ja Kehra saamist võimalikuks tõmbekeskuseks on olulisel 

kohal luua ja välja arendada erinevaid vajalikke teenuseid, millest üks on sotsiaaleluasemeteenus. 

 

Euroopa Liidu suuniste järgi on oluline tagada üldine juurdepääs korralikule eluasemele vastuvõetava 

hinna eest ja võimaldada eakatel inimestel võimalikult kauaks oma koju jääda. Sotsiaalelamutega 

seotud investeeringud tuleb võtta keskmise pikkusega ja pikaajalistesse eelarve-eesmärkidesse. 

Sotsiaalelamumajandus peab aitama arendada iseseisvalt elamise suutlikkust, abistades sotsiaalselt 

haavatavatel või ebasoodsas olukorras isikutel minna üle iseseisvamale eluviisile, et nad toetuksid 

vähem sotsiaalabile ja oleksid isiklikult sõltumatumad. 

 

Anija valla 53 sotsiaalkorterit on täielikult amortiseerunud ning ilma investeeringuteta ei ole võimalik 

sotsiaaleluasemeteenust pakkuda. Sotsiaalkorterites elab kokku 83 inimest. Investeeringud 

olemasolevatesse sotsiaaleluruumidesse järgneva kümne aasta jooksul on kokku 440 900 eurot. 

 

Kose mnt 22 rajamine sotsiaalmajaks maksumus kokku on 290 000 eurot. Kose mnt 22 hoone 

mahutab maksimaalselt 74 inimest. Asudes rajama sotsiaalmaja Kose mnt 22 hoonesse on kümne 

aasta perspektiivis rahaline kokkuhoid Anija vallale 150 900 eurot. 

 

Uue sotsiaalelamu ehitamine maksaks kalkulatsiooni alusel vähemalt 676 500 eurot. Uue 

sotsiaalelamu ehitamine on Kose mnt 22 rajatavast sotsiaalmajast kallim 386 500 euro võrra. 

 

Sotsiaaleluruumide arendusplaani kohaselt on majanduslikult kõige otstarbekam rajada sotsiaalmaja 

Kose mnt 22 Kehra. 


