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Ehitisregistris hoone kasutuskõlbmatuks  

märkimine ja hoone lammutamise korraldamine 

EhS § 130 lg 2 p 5 alusel teostab kohalik omavalitsus oma territooriumil riiklikku järelevalvet, 

kontrollides ehitise või ehitamise nõuetele vastavust. Valga linnas E. Enno tn 2 kinnistul asuva 

ohtliku hoonega (ehitisregistri kood 111032750) seoses järelevalve edaspidiseks eesmärgipäraseks 

toimimiseks vajalike otsuste tegemiseks tellis Valga Linnavalitsus ekspertiisid hoone tehnilise 

seisukorra kohta ja hoone turuväärtuse välja selgitamiseks. Tehnilise seisukorra hindamise audit on 

koostatud 30. oktoobril 2016 Frapini OÜ poolt „E. Enno tn 2, hoone audit,“ töö nr 11.10.2016 ja 

eksperthinnang hoone turuväärtuse määramiseks on koostatud Domus Kinnisvara poolt 6. detsembril 

2016, töö nr 0627-16-TA. 

Tehnilise seisukorra hindamise ekspertiisi tulemusena selgus, et Valgas linnas, E. Enno tn 2 kinnistul 

asuva korterelamu tehniline seisukord on mitterahuldav. Katus laseb vett läbi, mis omakorda 

kahjustab lae- ja vahelagede konstruktsioone hoones. Katuse seisukord on väga halb ja hetkel olevat 

seisukorda hinnates võib öelda, et on vaid aja küsimus, millal eterniit talvel lume koormusele järgi 

annab ja sisse kukub. Kandvad konstruktsioonid on väliselaudise kahjustuste tõttu kahjustunud, 

mistõttu võib osaliselt olla hoones ka niiskuskahjustuste tõttu tekkinud majavammi. Hoone kandev 

puitkonstruktsioon on märgatavalt kahjustunud. Kahjustused süvenevad iga päev edasi ja mõjutavad 

hoone kandekonstruktsioonide kestvust. Hoone vahelaed on osaliselt halvas seisukorras ja vajavad 

kiiret sekkumist, et laed ja konstruktsioonid kokku ei variseks. Lisaks eeltoodule on E. Enno tn 2 

hoonel osad avatäited puudu ja olemasolevad aknad ja uksed ei vasta normidele ja nõuetele, mis 

tähendab, et varisemisohtlik hoone on ligipääsetav kõrvalistele isikutele. Kokkuvõtteks on märgitud, 

et hoone on praktiliselt amortiseerunud ja tehniline seisukord on mitterahuldav. Hoone normaalne ja 

tavapärane ekspluatatsioon pole taolises seisukorras võimalik. Hoone kandekonstruktsioonid on 

hävimisohus ja võivad osutada otsest ohtu kogu hoonele ning sellest tulenevalt ka hoones viibivatele 

ja hoone ümbruses liikuvatele inimeste elule ja varale. Seoses sellega tunnistada hoone 

ekspluatatsioonikõlbmatuks. 

Ehitusseadustiku § 58 ja § 60 alusel on kohalikul omavalitsusel kohustus kontrollida ehitisregistris 

olevate andmete vastavust tegelikkusele ning vajadusel uuendada. Antud juhul selgus hoone kohta 

koostatud auditist, et olemasoleval kujul tuleb hoone tunnistada ekspluatatsioonikõlbmatuks. 

Eeltoodust lähtuvalt tuleb viia ehitisregistris olevad andmed E. Enno tn 2 hoone kohta vastavaks 

hoone tegeliku olukorraga tehes ehitisregistrisse märge, et hoone ei vasta kasutamiseks ettenähtud 

nõuetele ja et olemasoleval kujul on hoone ohtlik nii hoones viibivatele kui ka ümbruses asuvatele 

inimeste elule ja varale 

E. Enno tn 2 hoonega seotud olukorra muudab ohtlikumaks asjaolu, et kuigi hoone üks korteritest on 

kasutuses, seisavad ülejäänud kasutamiskõlbmatud ja ohtlikud ruumid tühjalt ning ligipääs 

kõrvalistele isikutele ei ole piiratud. Tühjaks jäänud ja kõrvalistele isikutele ligipääsetava hoone üks 
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ohtudest on pahatahtlik süütamine. Kõnealune hoone asub Valga linnas tiheda liiklusega piirkonnas. 

E. Enno tn 2 asuv ohtlik korterelamu on kokku ehitatud Valga linnas E. Enno tn 4 kinnistul asuva 

abihoonega, mis omakorda asub vahetus kauguses Pargi tn 2a kinnistul asuva kauplusega. 

Eelmainitud hoonetel puuduvad nõuetekohased tuletõkkeseinad, mistõttu praegusel kujul tühjalt 

seisvas lagunenud ja võõrastele piiramata E. Enno tn 2 kinnistul asuvas korterelamus tulekahju 

puhkemise korral leviks tuli väga kiiresti naaberkinnistutel asuvatele hoonetele. Eeltoodust lähtuvalt 

ja arvestades hoone kohta koostatud auditist saadud informatsiooni selgub, et olemasoleval kujul on 

E. Enno tn 2 hoone äärmiselt ohtlik nii hoones viibivatele kui ka hoone ümbruses asuvatele ja 

elavatele inimeste elule ja varale.  

E. Enno tn 2 ohtliku hoone puhul on tegemist korrakaitseseaduse (edaspidi KorS) § 5 lõikes 5 

märgitud vahetu ohuga ehk olukorraga kus korrarikkumine leiab juba aset või on suure tõenäosusega 

kohe algamas ja  ehitusseadustiku § 132 lg 3 p 1 ja p 2 alusel otsustab korrakaitseorgan ehitise 

lammutamise, kui ehitis ei vasta ehitisele esitatavatele nõuetele ja nõuetele mittevastavusega kaasneb 

oluline või kõrgendatud oht. Praegusel kujul kujutab avariilises seisukorras hoone endast väga suurt 

ohtu nii E. Enno tn 2 hoones viibivatele kui ka hoone ümbruses viibivatele ja naabruses elavatele 

inimeste elule ja varale. Hoone kandekonstruktsioonide äärmiselt kehvast olukorrast tingitud ohu 

likvideerimiseks ei piisa enam hoone avade sulgemisest kuna hoone kokku kukkumise ja tulekahju 

oht jääb püsima. Ohu likvideerimiseks tuleks omanikel koheselt teha suuremahulisi ja ebamõistlikult 

kalleid ehitustöid kandekonstruktsioonide päästmiseks, ning arvestades hoone praegust olukorda on 

ilmselge, et hoone omanikud ei tunne huvi hoone käekäigu suhtes ja ei ole huvitatud suurte 

väljaminekute tegemisest. Eeltoodust lähtuvalt selgub, et hädavajalikku kiiret lahendust ohtlikule 

olukorrale saabumas ei ole ning ainuke lahendus on hoone lammutamine.  

Kuna ehitusseadustiku § 19 lg 1 p 4 alusel on omanik kohustatud tagama ehitise, ehitamise ja ehitise 

kasutamise vastavuse õigusaktidest tulenevatele nõuetele, sealhulgas peab omanik tagama ehitise 

korrashoiu ja kasutamise ohutuse, teavitab Valga Linnavalitsus hoone omanikke Valga Linnavalitsuse 

poolt tehtavast otsusest ohtliku hoone lammutamise korraldamiseks ja ehitisregistris hoone 

elamiskõlbmatuks märkimiseks.  

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, ehitusseadustiku § 58, § 60, § 130 

lg 2 p 5 ja § 132 lg 3 p 1, korrakaitseseaduse § 5 lg 5 alusel ning arvestades Valga linnas E. Enno tn 2 

kinnistul asuva hoone kohta koostatud ekspertiise ja hoone praegust seisukorda, annan korralduse: 

1. Viia ehitisregistris olevad andmed E. Enno tn 2 hoone (ehitisregistri kood 111032750) kohta 

vastavaks hoone tegeliku olukorraga tehes ehitisregistrisse märge, et hoone ei vasta 

kasutamiseks ettenähtud nõuetele ja et olemasoleval kujul on hoone ohtlik nii hoones 

viibivatele kui ka ümbruses asuvatele inimeste elule ja varale. 

 

2. Korraldada E. Enno tn 2 kinnistul asuva ohtliku hoone (ehitisregistri kood 111032750) 

lammutamine. 

 

3. Teha korraldus teatavaks hoone omanikele. 

 

4. Korraldus jõustub selle teatavakstegemisest. 

 

5. Korralduse peale võib esitada Valga Linnavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses 

sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või päevast, 

millal oleks pidanud korraldusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule 

halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras ja tähtaegadel. 
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