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Mustamäe paneelmajad ei lagune niipea 
02.11.2005 00:01 
Urmas Tooming, reporter  

Kinnisvaraarendajad ja ametnikud on seisukohal, et magalarajoonide korrusmajad ei lagune ega jää 
niipea tühjaks, sest elamispinnast on puudus ning kõik ei jõua uusi kalleid kortereid osta. 

 

Et Tallinna «mägede» paneelmajad on ehitatud umbes 50 aastaks, siis peaks hakkama ühe osa elamute 
eluiga lõppema ja seda eelkõige Mustamäel. Tallinna linnaplaneerimise ameti osakonnajuhataja Martti 
Preemi sõnul ei ole asi aga sugugi nii hull. «Mägede mahajätmist ja tühjenemist vähemalt lähema 20 
aasta jooksul mina küll ei näe,» rõhutas Preem.  

Heas seisukorras majad  

Tema kinnitusel näitavad uuringud, et kui paneelidevahelised vuugid on korralikult täidetud, siis ei ole 
lagunemist karta. Hoopis teine asi on see, et vanemad paneelmajad ei vasta enam täielikult 
soojatehnilistele normidele.  

Kuid ka selles osas on korteriühistud hakanud asja parandama ning maju soojustama. «Küll oleks aga 
Lasnamäele vaja juurde tekitada täiendavaid töökohti ning parandada olemasolevat liiklusskeemi.»  

Rime Kinnisvara elamispindade osakonna juhataja Monica Meldo ei näe samuti lähema 20–30 aasta 
jooksul probleeme paneelmajade lagunemises. Ekspertiisid näitavad, et raudbetoonist vundamendid, 
vahelaed ja -seinad on heas seisukorras. Loomulikult vajavad hooned renoveerimist ja 
põhikonstruktsioonide ülevaatamist, aga seda vajavad kõik ehitised.  

Meldo sõnul kolib küll osa inimesi magalatest kesklinna või Tallinna lähipiirkondadesse eramajadesse või 
korterelamutesse, kuid nende asemel soetavad oma esimese eluaseme «mägedel» tihti just noored 
pered.  

Samuti vahetavad «mägede»-siseselt elukohti need, kes on selle linnaosaga harjunud. Üldjuhul on 
magalarajoonides infrastruktuur hästi arenenud võrreldes mõne uue elamupiirkonnaga.  

Ka Pindi Kinnisvara eluruumide osakonna juhataja Pärle Sepping ei usu, et Nõukogude ajal ehitatud 
elamud magalarajoonides lähiajal tühjaks jäävad. Kuna viimastel aastatel ei ole piisavalt eluruume 
ehitatud, siis valitseb praegu nendest puudus. Viimasel ajal on küll ehitamine järsult kasvanud, kuid jääb 
ikkagi korteritest vajaka.  

Kinnisvaraeksperdi müügi- ja turundusjuht Katrin Kurm-Valojää mainis, et ka lähimas tulevikus jääb 
kehtima olukord, kus kortereid läheb vaja rohkem, kui neid turul pakkuda on. Seetõttu ei juhtu ka 
Lasnamäe, Mustamäe ega Õismäega eriti midagi.  

Eestis tuleb praegu inimeste kohta põrandapinda 28 ruutmeetrit, Soomes aga 37 ruutmeetrit. Juba see 
näitab, et arenguruumi meil jätkub. «Kui uutest ja vanadest pindadest rääkida, siis kõik inimesed siiski 
veel ei jaksa endale soetada uut korterit ja on sunnitud ostma niinimetatud kasutatud pinna, mis on 
odavam,» ütles Kurm-Valojää.  

Ta lisas, et mõni inimene just eelistabki «kasutatud hõnguga» kinnisvara. Pigem on probleem selles, et 
magalarajoonide majade renoveerimise osas ootab ees lai tööpõld. Osaliselt töö juba käib.  



Korter maksab miljoni  

Kuna nõudmine ületab pakkumise, siis on magalarajoonide korterite hinnad püstitanud viimastel aastatel 
üha uusi rekordeid. Üks põhjus on ka selles, et pangad pakuvad soodsaid eluasemelaene. Meldo väitel on 
elavnenud samuti venekeelse ostjaskonna tegutsemine, mis annab tunnistust nende inimeste suurenenud 
laenuvõimest. Nõukogude ajal elasid inimesed tihti kitsastes tingimustes, mitu põlvkonda ühes korteris 
koos. Praeguse turuseisu ja majandusarengu juures vahetavad nad võimaluse tekkimisel elukohti, iga 
pere otsib endale sobiva eluaseme.  

Seppingu sõnul kehtib magalarajoonide korterite suhteliselt kõrgete hindade puhul lihtne turureegel – 
nõudlus paneb kõik paika. Hoolimata sellest, et 3-toaliste korterite hinnad «mägedel» ulatuvad juba 
miljoni kroonini, on need turul siiski ühed odavamad pakkumised.  

Alternatiiv on ebastandardsed eluasemed, näiteks puumaja korterid, kuid seal hakkab tihti negatiivset 
mõju avaldama kütteküsimus, näiteks ahjuküte, millega paljud ei viitsi tegelda, samuti kõrged 
renoveerimiskulud. 
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