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31.12.2011–31.03.2012      
 
 
 
ELURUUMI- JA LEIBKONNAANKEET 
 
Kõigepealt soovime saada andmeid eluruumi kohta.  
 

E01 
MK 
V 
A 

VK 
T 

TL 
M 
K 

Eluruumi aadress 
Maakond  .....................................................................................................................................................  
Omavalitsus (linn / vald)  .............................................................................................................................  
Vallasisene linn / alev / alevik / küla / linnaosa ............................................................................................  
Väikekoht (nt aiandusühistu)  ......................................................................................................................  
Tänav  ..........................................................................................................................................................  
Talu / maaüksus ..........................................................................................................................................  
Maja / krundi nr ............................................................................................................................................  
Korteri nr ......................................................................................................................................................  

 
KÜSIMUSTELE E02–E04 VASTATAKSE ELURUUMI KUI TERVIKU KOHTA, OLENEMATA SELLEST, KAS 
LEIBKOND KASUTAB KOGU ELURUUMI VÕI MITTE VÕI ON ELURUUM TÜHI. NÄITEKS KUI LEIBKOND 
ÜÜRIB KORTERIST ÜHTE TUBA, MÄRKIGE KÜSIMUSE E02 VASTUSEKS „KORTER…”. 

 

E02 
� 
lk 1 

 

Missugust tüüpi on see eluruum? 
1 Korter korterelamus 
2 Korter mitteelamus 
3 Eramu (ühepereelamu) 
4 Korter osadeks jaotatud eramus (nt algselt ühepereelamuna ehitatud elamus) 
5 Paarismajaboks (kaksikelamuboks) 
6 Ridaelamuboks 
7 Tuba (toad) ühiselamus või majutusettevõttes ���� E04  
8 Ajutist peavarju pakkuv hoolekandeasutus (nt varjupaik, sotsiaalmajutusüksus) ���� E04 
9 Asutus, institutsioon (nt laste-, noorte- või hooldekodu, kinnipidamisasutus, klooster vms) ����    

KOGUTAKSE ASUTUSLEIBKONNA ANDMED 
10 Muu ruum või ehitis (nt suvila, mis ei sobi aasta ringi elamiseks; vagunelamu; laev; garaaž) ���� E04 
11 Eluruum puudub (kodutu) ���� EX2 
12 Olen Eesti püsielanik, kuid mul ei ole Eestis praegu elukohta, sest viibin ajutiselt välismaal  
     (nt diplomaat) ���� EX2 

E03 
� 
lk 2 

 

Milline on eluruumi asustatus?  
1  Eluruumis elab püsivalt vähemalt üks Eesti elanik 
2  Eluruumis elavad ainult isikud, keda ei ole vaja loendada (nt välisriigi diplomaadid ja nende 

perekonnaliikmed; alla kolme kuu Eestis viibivad välisriigi elanikud) ���� EX2 
3  Eluruumis ei ela püsielanikke (aga võib olla ajutisi elanikke)���� EX2 

E04 
 
 

 

Mitu leibkonda elab püsivalt selles eluruumis? 
Leibkonna moodustavad tavaliselt koos elavad inimesed, kellel on ühine kodune majapidamine (ühine 
eelarve ja toit), samuti on leibkond üksikult elav inimene. Leibkonna mõiste on lähedane perekonna 
mõistele, kuid erinevalt perekonnast võib leibkond olla ka üheliikmeline ning sinna võib kuuluda 
mittesugulasi. 
 
Leibkondade arv |__|__| 

EX2 
 

KES VASTAB ANKEEDI KÜSIMUSTELE?  
1 VAADELDAVA LEIBKONNA LIIGE  
2 ELURUUMIS LÜHIKEST AEGA ELAV ISIK 
3 MUU USALDUSVÄÄRNE ISIK 
4 LOENDAJA  ���� E15  

Lisainfo: www.REL2011.ee 

Igaüks loeb! 
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EX3 SUUNAMINE: 
Kui E04 > 0 või E02 = (11 või 12) ���� Nimekiri A 
Kui (E03 = 3 ja EX2 = 2) või E04 = 0 ���� EL07 (ajutised elanikud) 
Muul juhul, kui E03 � 1 ���� E15 (eluruumi küsimused) 

 
 
LEIBKONNALIIKMED (nimekiri A) 
� lk 3 

Palun nimetage kõik oma leibkonna liikmed (sh Teie ise), kes 2011. aasta 31. detsembri seisuga elasid 
püsivalt sellel aadressil. Arvestage ka neid leibkonnaliikmeid, kes olid ajutiselt (vähem kui 12 kuud) ära. 
 

� Arvestage oma leibkonda ka:  

� isik, kes töötab kodust eemal üle 12 kuu, kuid enamiku vabadest päevadest viibib Teie leibkonna 
juures; 

� kodust eemal õppiv põhikoolijärgse kutsekooli või üldhariduskooli (gümnaasiumi, põhikooli) õpilane; 

� ajateenistuses viibiv isik. 

� Ärge arvestage oma leibkonda:  

� kõrgkooli või keskkoolijärgse kutsekooli (üli)õpilast, kes elab õpingute ajal mujal; 
� isikut, kes on elanud või elab asutuses (nt hooldekodus) tõenäoliselt rohkem kui 12 kuud.  

Jrk 
nr 

Ees- ja perekonnanimi 
(TRÜKITÄHTEDEGA) 

Isikukood Sugu 
(M–1 
 N–2) 

Sünniaeg 
(päev, kuu, 

aasta) 

Vanus 
(31.12. 
2011) 

1.   

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 |__|__|   |__|__| 

|__|__|__|__| 

 

2.   

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 |__|__|   |__|__| 

|__|__|__|__| 

 

3.   

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 |__|__|   |__|__| 

|__|__|__|__| 

 

4.   

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 |__|__|   |__|__| 

|__|__|__|__| 

 

5.   

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 |__|__|   |__|__| 

|__|__|__|__| 

 

6.   

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 |__|__|   |__|__| 

|__|__|__|__| 

 

7.   

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 |__|__|   |__|__| 

|__|__|__|__| 

 

8.   

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 |__|__|   |__|__| 

|__|__|__|__| 

 

9.   

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 |__|__|   |__|__| 

|__|__|__|__| 

 

10.   

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 |__|__|   |__|__| 

|__|__|__|__| 

 

11.   

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 |__|__|   |__|__| 

|__|__|__|__| 

 

12.   

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 |__|__|   |__|__| 

|__|__|__|__| 
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EL06 Kas on veel mõni isik, kelle suhtes Te ei ole kindel, kas ta kuulub Teie leibkonda?  
Näiteks keegi, kellel on ka teine elukoht või kes on ajutiselt ära. 
1 Jah ���� VAJADUSE KORRAL KANDKE ISIK NIMEKIRJA 
2 Ei 

EX5 
 
 

SUUNAMINE:  
Kui eluruum puudub (E02 = 11 või 12) ja nimekirjas A on üks isik ���� ELURUUMI- JA 
LEIBKONNAANKEEDI LÕPP 
 

Kui eluruum puudub (E02 = 11 või 12) ja nimekirjas A on mitu isikut ���� EL13 
 
Et kõik inimesed saaksid loendatud, küsime andmeid ajutiste elanike kohta. 

EL07 
� 
lk 4 

 

Kas selles eluruumis elab osa nädalast või aastast ajutisi elanikke (nt endisi leibkonnaliikmeid)?  
Ajutine elanik on isik, kelle püsielukoht on mujal.  
Võtke arvesse: 
1) Eesti elanik, kes viibib selles eluruumis vähemalt kolm kuud (90 päeva) aastas (nt mujal õppiv 

kõrgkooli üliõpilane). Arvestage ka mitte järjestikku viibitud päevi. Näiteks kui eluruumis viibitakse kõik 
nädalavahetused aastas, siis on see kokku üle 100 päeva; 

2) Eesti elanik, kes suurema osa loenduse ajast (31. detsember 2011 – 31. märts 2012) ei viibi oma 
püsielukohas; 

3) välisriigi elanik, kes saabus Eestisse enne 31. detsembrit 2011 ja kavatseb Eestis viibida vähemalt 
kolm kuud (90 päeva).  

1 Jah                                   
2 Ei  

EX6 
 

SUUNAMINE: 
Kui nimekiri A on tühi ja EL07=1 ���� Nimekiri B 
Kui nimekiri A on tühi ja EL07�1 ���� EX11 

EL08 
 
 

Kas mõni Teie või Teie leibkonnaliikme lähisugulastest (nt vanem, laps, õde, vend, 
abikaasa/elukaaslane) lahkus Eestist 2000. aastal või hiljem ja elab praegu välismaal? 

� Arvestage ka kõrgkoolis või keskkoolijärgses kutseõppeasutuses õppijaid, kes on õpingute 
tõttu välismaal elanud 12 kuud või kauem. 

� Kui Te lugesite mõne Eestist lahkunud lähisugulase enne ajutiseks elanikuks, ärge teda 
siinkohal arvestage. 

1 Jah                                   
2 Ei 

EX7 
 

SUUNAMINE: 
Kui EL07�1 ja EL08�1 ���� EX11 

 
 
AJUTISED ELANIKUD JA VÄLISMAALE LAHKUNUD ISIKUD (nimekiri B) 
 

Palun öelge eluruumis elavate ajutiste elanike ja/või Eestist lahkunud lähisugulaste andmed. 
 

 Isiku jrk nr B1 B2 B3 B4 
A01 Eesnimi      
A02 Perekonnanimi      
A03 Isikukood     

A04 Sugu 
1 Mees                 
2 Naine 

 
|__| 

 
|__| 

 
|__| 

 
|__| 

A05 
A 
B 
C 
D 

Sünniaeg 
Päev 
Kuu 
Aasta 
Vanus seisuga 31. detsember 2011 
 

 
|__|__| 
|__|__| 
|__|__|__|__| 
|__|__|__| 

 
|__|__| 
|__|__| 
|__|__|__|__| 
|__|__|__| 

 
|__|__| 
|__|__| 
|__|__|__|__| 
|__|__|__| 

 
|__|__| 
|__|__| 
|__|__|__|__| 
|__|__|__| 
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AX1 Isiku staatus 
2 Ajutine elanik 
3 Eestist püsivalt lahkunud 

 
|__| 

 
|__| 

 
|__| 

 
|__| 

 [JÄTKAKE A01, KUNI KÕIK ISIKUD ON NIMEKIRJA KANTUD.] 

EX11 SUUNAMINE:  
Kui nimekirjas A ja B on kokku üks isik või on mõlemad nimekirjad tühjad ���� EX12  

 
 
Edasi küsime isikute suguluse kohta. 

ISIKUTE NIMED VÕETAKSE KÕIGEPEALT NIMEKIRJAST A, SEEJÄREL NIMEKIRJAST B. SEOSEID TULEB 
KÜSIDA RIDADE KAUPA. KÕIGEPEALT TULEB KIRJA PANNA, KES ON TEINE ISIK ESIMESELE, SIIS 
KOLMAS ISIK ESIMESELE JA KOLMAS ISIK TEISELE JNE.  
 
NB! Kui suguluse märkimiseks on mitu sobivat vastusevarianti, valige neist esimene.  

EL13 
� 
lk 6 

 

Kes on / 2. isik /  
/ 1. isikule /? jne 
 
1 Abikaasa 

2 Elukaaslane 

3 Laps (sh lapsendatud) 

4 Abikaasa või elukaaslase  
   laps 

5 Ema / isa (sh lapsendanu) 

6 Ema / isa abikaasa või   
elukaaslane 

7 Õde / vend (sh poolõde /  
poolvend või vanema  
abikaasa / elukaaslase laps) 

8 Vanavanem  
   (sh vanavanema 
   abikaasa / elukaaslane) 

9 Lapselaps (sh abikaasa /    
elukaaslase lapselaps) 

10 Muu sugulane  
(sh abikaasa / elukaaslase  
sugulane) 

11 Mittesugulane 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 � � � � � � � � � � � 

2  � � � � � � � � � � 

3   � � � � � � � � � 

4    � � � � � � � � 

5     � � � � � � � 

6      � � � � � � 

7       � � � � � 

8        � � � � 

9         � � � 

10          � � 

11           � 

12            

EX12 
 

SUUNAMINE:  
Kui nimekiri A on tühi ja E02 = (1–6) või 10 ���� E15 
Kui nimekiri A on tühi ja E02 = (7 või 8) ���� ELURUUMI- JA LEIBKONNAANKEEDI LÕPP 
Kui eluruum puudub (E02 = 11 või 12) ���� ELURUUMI- JA LEIBKONNAANKEEDI LÕPP 

EL14 
 

KÜSIMUS ESITATAKSE, KUI E02 = (1–6) või 10. 
Mis alusel Teie leibkond seda eluruumi kasutab? 
1 Eluruum kuulub leibkonnale (mõnele selle liikmetest)  
2 Üürime  
3 Kasutame tasuta (leibkond ei maksa omanikule üüri, kuid võib maksta kommunaalteenuste eest) 
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EL27 
 

Kas Teie leibkonnale kuulub ka mõni eluruum, kus loenduse ajal (jaanuar–märts 2012) püsivalt ei 
elata?  
Arvestage ainult Eestis asuvaid kortereid, eramuid ja ridaelamu- või paarismajabokse.  
Ärge arvestage suvilaid, mis ei sobi aasta ringi elamiseks, ega ruume, mida kasutatakse ainult äri- või 
tööeesmärkidel. 
1 Jah  
2 Ei ���� EL28 

EL27A Mitu sellist eluruumi Teie leibkonnale kuulub?  |__|__| 
EL28 
� 
lk 7 

 
 

Kas Teie leibkond kasvatab peamiselt oma tarbeks põllu- ja aiasaadusi või peab 
põllumajandusloomi, -linde või mesilasi?  
Vastus „jah” tuleb märkida alati, kui põllu- või aiasaaduste kasvatamiseks või loomapidamiseks on maad 
alla ühe hektari (10 000 m2) ja leibkonnal on vähemalt kas  
    – 50 m2 köögiviljamaad või 
    – kolm viljapuud või 
    – kuus marjapõõsast või 
    – kümme küülikut või 
    – üks muu põllumajandusloom (siga, veis, lammas, kits) või 
    – kümme kodulindu või 
    – kolm mesipuud. 
1 Jah  
2 Ei  

EX13 SUUNAMINE: 
Kui E02 = 7 või 8 � ELURUUMI- JA LEIBKONNAANKEEDI LÕPP 

 
 
ELURUUM  
 

KÜSIMUSTELE E15–E26 VASTATAKSE ELURUUMI KUI TERVIKU KOHTA, OLENEMATA SELLEST, KAS 
LEIBKOND KASUTAB KOGU ELURUUMI VÕI MITTE VÕI ON ELURUUM TÜHI. 
 
Järgmised küsimused on Teie eluruumi kohta. (AADRESS E01) 
 

E15 
� 
lk 8 

 

Kes on selle eluruumi omanik? 
Kui eluruumil on mitu omanikku, siis märkige loetelus eespool olev vastusevariant. 
 
1 Eesti elanik(ud) (püsielukoht on Eestis) 
2 Välisriigi elanik(ud) (püsielukoht on välisriigis) 
3 Riik või kohalik omavalitsus 
4 Muu (äriühing, mittetulundusühing, avalik-õiguslik isik vm) 

E16 
� 
lk 9 

 

Millal on see maja ehitatud?  
Arvestage ajavahemikku, kuhu kuulub maja ametliku vastuvõtmise aasta. 
1 Enne 1919. aastat 5 1971–1980  9 2006. aastal või hiljem 11 Täpselt ei tea, aga enne 1946. aastat 
2 1919–1945 6 1981–1990 10 Pooleliolev elamu 12 Täpselt ei tea, aga aastail 1946–1990 
3 1946–1960 7 1991–2000  13 Täpselt ei tea, aga 1991. aastal või hiljem 
4 1961–1970 8 2001–200? 

E17 Mitu tuba on eluruumis? |__|__| 
E18 

 
Kui suur on eluruumi pind? |__|__|__|__| m² 
Eluruumi (kasulik) pind on tubade, köögi ja eluruumisiseste abiruumide pindade summa. 

E19 
 

Kas eluruumis on köök?  
1 On eraldi köök 
2 Köök on toa osa või on kööginišš 
3 Ei ole kööki ega kööginišši 

E21 
 

Kas eluruumis on veevarustus (on võimalik saada voolavat vett)?  
1 Jah  
2 Ei ���� E24 

E23 
 

Kas eluruumis on võimalik kasutada vanni või dušši? 
1 Jah ���� E25  
2 Ei  
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E24 
 

Kas eluruumi juurde kuulub saun?  
1 Jah  
2 Ei  

E25 
 
 
 

Kas eluruumis on tualettruum?  
1 On veeklosett  
2 On kuivkäimla 
3 Ei ole veeklosetti ega kuivkäimlat 

E26 
� 

lk 10 
 

Missugune on peamine kütmisvõimalus eluruumis?  
1 Kaugkeskküte  
2 Lokaalne keskküte (katla või soojuspumbaga) 
3 Ahi- või kaminaküte  
4 Elekterküte (nt elektri- või õliradiaatorid, elektriline põrandaküte)  
5 Kütmisvõimalus puudub 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2011. aasta rahva ja eluruumide loendust korraldab Statistikaamet  
 


