
Kuidas kaasajastada paneelmaju?
3 hüpoteesi magistritöö edasiarenduseks

Taavi Lõoke
taavilooke@gmail.com

Tartu Planeerimiskonverents
3. november 2016



magistritöö

Kuidas kaasajastada paneelmaju?
Vahendite raamistik suurpaneelelamute kaasajastamiseks

1-464 tüüpseeria kortermajade näitel

juhendajad: Martin Melioranski & Renee Puusepp
Eesti Kunstiakadeemia, kevad 2016



Fotod: Google Streetview

36% Eesti eluruumidest
asub Nõukogude Liidu ajal ehitatud

suurpaneelmajades



48% Tallinna eluruumidest
asub Nõukogude Liidu ajal ehitatud

suurpaneelmajades



Tüüpseeriad

1-464111-113 111-113



Miks on kaasajastamine vajalik?

renoveerimine → kaasajastamine

vananenud on rohkem kui ainult tehnilised tingimused
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Varieeritav Korterite liitmineEnamuslik Üldelukondlik
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ümberehitus korraga mitmes korteris,
kõik korterid muutuvad samal viisil
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ümberehitus korraga mitmes korteris,
muutuse ulatus korterites on varieeritav
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tekib suurem korter või korterid,
üks korter kaob
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korterid ei muutu,
hoonele lisandub ühiskasutatav hüve
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Üldelukondlikud ümberehitused

Näide – katusesaun
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Institutsionaalsest korraldusest

Tehnilistest lahendustest
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3 hüpoteesi

Elanikkonnast

Kivilinnade elanikel ei ole
piisavalt investeerimis-

võimekust.

Kõik initsiatiivikad inimesed 
on sealt juba välja kolinud.

Inimesed tahavad sealt
esimesel võimalusel ära kolida– 
nad ei taha sinna investeerida.

Kivilinnades elavad ainult
pensionärid, kes on igasugustele 

muutustele vastu.
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Kui elanikel tekib võimalus
oma elamistingimusi kivilinnades parandada,
siis kasvaks ka nende huvi sinna investeerida.
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korteriühistu korteriühistu korteriühistu

Mis võimalused meil on
oma maja kaasajastamiseks?

Kuidas jõuda kokkuleppele,
mida ellu viia?
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Selleks, et paneelmajade kaasajastamine muutuks võimalikuks,
on korteriühistusektoris vaja praegusest oluliselt laiemat koostööd.
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korteriühistu korteriühistu korteriühistu

“asumiühistu”
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Kuidas see võimaluste valik
elanikele aru- ja kättesaadavaks teha?



Masskohandamise paradigmast lähtuvad tööriistad aitaksid
elanikele efektiivselt kommunikeerida kaasajastamise võimalusi.
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Creatomus

Töötame välja prototüüplahendust
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Creatomus

Otsime korteriühistuid, kellega seda lahendust testida.

Võta ühendust!
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Milline on paneelmajade tulevik Eestis?



Aitäh!


