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MAJANDUSINDIKAATORID

 Alanud on majanduse pehme maandumine
Euribor jätkab kasvu
Majanduskasv on raugenud
In�atsioonitempo jätkuvalt kõrge

 
 
 

 
 
 

SKT (miljardites kroonides) ja 
SKT reaalkasv (protsentides) 

Allikas: Eesti Pank, Statistikaamet

MAJANDUSINDIKAATORID 1

Väljastatud eluasemelaenude maht 
(miljonites kroonides kuus) ja eraisikutele väljastatud 
eluasemelaenude intressimäär (protsentides)

Allikas: Eesti Pank, Statistikaamet.

BÜROOPINDADE TURG

BÜROOPINDADE
 
TURG

Kvaliteet Üüri muutus
poolaastaga

Vakantsuse
muutus

poolaastaga

Üürihinna
prognoos

Vakantsuse
prognoos

A+
A
B

Allikas: Uus Maa. 
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Tänaseks võib juba öelda, et majanduskasvu tipp on jäänud selja taha ning kasv aeglustub tasapisi. Juba 2007. aasta I kvartalis võis näha rahu-
nemise märke ning II kvartalis aeglustus majanduskasv 7,6%ni. Kuigi siiani ei ole teistes Balti riikides SKT kasv veel pidurdunud, on seda oodata. 
Seega liiguvad kõik Balti riigid lähemale sobivale majanduse kasvutempole, 6–7%le. Majanduskasv rauges eelkõige töötleva tööstuse, hulgikau-
banduse ning transpordi ja laomajanduse tegevusala püsivhindades lisandväärtuse kasvu aeglustumise tõttu. Majanduskasvu pidurdumist 
mõjutas ka eelmise aasta SKT kõrge tase. 2007. aasta majanduskasvuks oodatakse 8,4% ning järgmiseks aastaks 6,5%.

Ka töötuse määrad jätkasid langemist. 2007. aasta II kvartalis alanes töötuse määr 5%ni, mis on madalam kui eelmise kvartali 5,3% ja eelmise aasta 
sama perioodi 6,2%. Kolme aastaga on töötuse määr vähenenud kaks korda. Jätkuvad probleemid tööjõu leidmisega raskendavad ettevõtete 
olukorda ning toetavad edasist palgakasvu, mis säilitab ebaproportsionaalsuse palgakasvu ja tootlikkuse kasvu vahel. Konkurentsivõime seisu-
kohalt võib see olla ohu märk.
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Majanduse jahtumisele vaatamata pole in�atsiooni aeglustumist lähiajal oodata. Tarbijahindade aastakasv oli II kvartalis 5,7%, mis juulikuuks 
kerkis viimaste aastate kõrgeimale tasemele, 6,4%ni. Augustis pidurdus in�atsioon 5,7% tasemele. In�atsiooni kiirenemise taga on olnud nii tugev 
nõudlus ja tempokalt kasvanud palgad kui ka hulk väliseid tegureid. Maastrichti kriteeriumi täitmatajätmise tõttu on esimene võimalus võtta euro 
Eestis kasutusele aastal 2011.

Laenuintressid jätkasid Euribori taustal kallinemist. 2007. aasta septembrikuuks jõudis 6 kuu Euribor tasemele 4,76% ning eluasemelaenu keskmi-
ne intressimäär ulatus Statistikaameti andmetel juunikuus 5,3%ni. Analüütikute hinnangul Euribor 5% piiri lähiajal siiski ei ületa.

Büroopindade pakkumine on suurenenud nii äärelinnas kui ka kesklinnas. Äärelinna on selle aasta lõpus ja järgmisel aastal lisandumas praeguse 
pakkumise kohaselt üle 80 000 m  uut büroopinda. Pakkumismahu niivõrd järsk kasv pikendab kindlasti müügiperioode ning suurendab vakantse. 
Ka kesklinna ehitatakse uusi büroomaju: 2008. aastal peaksid valmima Delta Plaza ja Estconde büroomaja Pärnu maanteel ning Scala City ärimaja 
Tartu maanteel. Need  ärihooned lisavad kesklinna ca 21 000 m  kvaliteetset büroopinda.

Pakkumine
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Üüripinda kokku, m2

Lõõtsa 2a 10 000
Ehitajate tee 114 3900
Tammsaare tee 118b 1300
Laki  tn  34 2000

Lõõtsa 6 6700
lõõtsa 2b 10 000
Mustamäe tee 16 9200
Lõõtsa 8 /  Valukoja 1 7200
Kadaka tee 76d 9000
Tammsaare 49 21 600
Pärnu mnt 141 11 500
P ä r n u  mnt  158 7000

 

Valik uusi büroohooneid Tallinnas

Allikas: Uus Maa. 

Üürihinnad

Valmimisaeg

Sõpruse pst 145 12 500

2007. a suvi
2007. a kevad

2007. a suvi
2007. a lõpp

2007. a lõpp
2007. a lõpp

2008. a algus

2008. a kevad
2008. a kevad

2008. a suvi

2009. a algus
2008. a lõpp
2008. a sügis

Pikemas perspektiivis rajatakse südalinna ärimajad veel Viru ringi 
äärde, Rotermanni kvartalisse ja Liivalaia tänavale. Veidi üle 2000 m     
suuruseid büroosid tuleb ka plaanitavasse Uude Sakala keskusesse. 
Suuremat ülepakkumist city büroohoonete osas prognoosida ei saa, 
kuna siiani toimib enamik südalinna hinnatumatest büroomajadest 
100%lise täituvustaseme juures. Samuti on suur nõudlus uute, 
ehitatavate büroomajade pindade järele ning neil on n-ö järjekord 
ukse taga. Büroomajade puhul on väga oluliseks kriteeriumiks 
mugav parkimisvõimalus. Seepärast ehitatakse hoonete juurde ka 
parkimismajad või rajatakse maa-alused parklad.

Põhiliseks nõudluse kasvu tekitajaks on olemasolevad laienevad 
ettevõtted, juurde tekkivad kohalikud ettevõtted ning Eestis tegut-
semist alustavad välisettevõtted.

Uute büroopindade lisandumisel kesklinna on kindlasti oodata 
üürnike mõningast liikumist. Paljud city’s tegutsevad ettevõtted 
otsivad võimalusi suuremale pinnale kolimiseks, kuid olemasoleva-
tes büroomajades on need võimalused väga väikesed, kuna vabu 
pindu ei eksisteeri. Siiski ei konkureeri city büroomajadega ei äärelin-
na ehitatavad hooned ega ka südalinnast eemal paiknevad kesklin-
na büroohooned.

Kõige rohkem otsitakse väikseid, 200–300 m  suuruseid büroosid, 
mida pakutakse kahjuks vaid üksikutes uutes majades. Vähemaks on 
jäänud büroopindade ostusoove. Arvestades tänaseid mitte nii 
soodsaid laenutingimusi ning ettevõtete üldise mõttemalli muutu-
mist, oli see oodatav. Selge trend on üürimisele. Ettevõtted eelista-
vad keskenduda 100%liselt oma põhitegevusele, kuna kinnisvarain-
vesteeringud ei tooda samaväärset tulu paari aasta taguse ajaga.

Sageli ei jõuagi südalinna büroomajades vabanevad ruumid avalikku 
pakkumisse, kuna neid soovivad üürida samas majas paiknevad ning 
oma tegevust laiendavad �rmad või on uute üürnike järjekord n-ö 
ukse taga. Väga olulised tegurid on A+ klassi pindade juures eksklu-
siivsus, rohked lisaväärtused, head vaated ning kindlasti parkimisvõi-
malus. Ruumidele, kus selliseid mugavusi pakkuda pole, võtab 
üürnike leidmine mõnevõrra kauem aega.

Nagu juba mainitud, toimivad südalinna büroomajad 0%lise vakant-
siga. Väiksemaid vabu pindu võib leiduda kesklinna B-kvaliteedi-
klassi hoonetes. Paari aasta jooksul, mil ka kesklinna lisandub hulk 
uusi ja mahukaid büroomaju, võib oodata vakantside mõningast 
suurenemist.

Äärelinna ja kesklinna äärealadele ehitatakse kümneid uusi büroo-
maju, millest osa on juba valminud. Siiani ei ole neis täituvusega 
probleeme olnud, kuna pakkumine on suurenenud järk-järgult ning 
varasematest aegadest oli pakkumine nõudlusest tugevalt maas. 
Tulevikus prognoositavates konkurentsitingimustes venivad aga 
müügiperioodid pikemaks ning võib oodata ka vakantsustasemete 
tõusu. Üürnike leidmiseks tuleb pakkuda lisaväärtusi ja häid 
parkimisvõimalusi, mis on äärelinnas asumise suurim pluss.

Büroode üürihinnad on aasta-aastalt tõusnud. Käesoleval aastal ja 
järgmistel aastatel suurenev pakkumine piirab aga üürihindade 
edasist kasvu. Üürihindade alanemist oodata ei ole, kuna pigem 
lepivad omanikud suurema vakantsiga, kui langetavad üürihindu.

Äärelinna A-klassi uutes büroohoonetes algavad hinnad 160 kr/m  
kuus, südalinnas alla 240 kr/m  kuus A+ klassi büroopinda leida ei 
ole. Arvestades, et ka äärelinnas kerkivad üürihinnad kuni tasemeni 
200 kr/m , ei prognoosi me lähitulevikuks enam sealsete büroopin-
dade üürihindade tõusu. Südalinnas on lepingute uuendamisel 
kindlasti võimalik küsida kõrgemat üürimäära, kuid ka siin on hinna-
tõus piiratud. Lähima aasta jooksul võib südalinna A+ klassi büroo-
majades tulenevalt de�tsiidist prognoosida üürimäärade kasvu kuni 
5%.
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Allikas: Uus Maa äripindade osakond.

Tartu mnt 43 2008. a kevad8700

Keskmised üürihinnad 2007. aasta III kvartalis, kr/m2

Allikas:  Uus Maa äripindade osakond.

A+ A B

Tallinna city

Kesklinn

Peterburi mnt

Mustamäe

250–260 170–220 150–170

160–180 110–140

150–200 90–130

140–220

110–140

Pärnu mnt   90–130

180–195
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Prognoos
Järgmise poolaasta jooksul tuuakse turule hulgaliselt uusi büroopindu, mis paiknevad enamjaolt äärelinnas. Sellest tulenevalt on oodata 
müügiperioodide pikenemist ning senisest suuremat vakantsitaset äärelinna uutes büroomajades. Südalinnas on nõudlus pikemat aega 
ületanud pakkumist, mistõttu siinne turu absorbeerumismäär on kõrge ning atraktiivse asukohaga uued büroomajad peaksid leidma 
üürnikud üsna kiiresti. Üürihindade tõus pidurdub, kuna pakkumine on suurenenud ja viimastel aastatel on olnud kiire kasv. Seega võib 
äärelinnas prognoosida büroohoonete vakantsi suurenemist ja hinnataseme stabiliseerumist ning kesklinnas kuni 5%list üürihindade 
aastakasvu.

KAUBANDUSPINDADE TURG

Jätkub ostubuum
Kaubanduskeskustes vakantsus nullilähedane
Uued kaubanduspinnad

.

..
Pakkumine
Kaubanduspindade turg on olnud juba viimased paar aastat 
de�tsiitses olukorras. Uued lisanduvad pinnad on vaid marginaal- 
ne osa kogupakkumisest – olulisema osa sellest moodustavad 
kaubanduskeskused. Ka vanalinn on nõutud kauplemiskoht, kuid 
sealne teenindus ja kaubandus on suunatud eelkõige turistidele. 
Tulenevalt Eesti kliimast eelistab kohalik elanik ostelda kauban-
duskeskuses ning n-ö ostutänavad ei ole end ostukeskustega 
samaväärselt ära tasunud.

Kesklinnas on kaubanduspindu juurde tulnud Foorumi äritänava 
näol ning tänavu sügisel peaks avatama ka Rotermanni äritänav. 
Rotermanni kvartalisse lisandub praegu ca 4000 m2 kaubandus- 
ja teeninduspinda, kuid tulemas on veel kaubandus- ning büroo-
pindu. Nõudlus sealsete kaubanduspindade järele oli suur ning 
koha said vaid atraktiivsemad kaubamärgid. 

Paari aasta perspektiivis rajatakse südalinna Uus Sakala keskus. 
See on enam kui 30 000 m2 kogupinnaga konverentsi- ja vabaaja-
keskus. Keskuse tuumiku moodustavad teatri-, konverentsi- ja 
kontserdisaal, kinokompleks, tantsustuudio, Eesti üks suuremaid 
raamatuärisid ning büroopinnad. Lisaks sellele on keskuses 
rohkelt eritüübilist toitlustuspinda kohvikutest kuni teatrivälja-
ku-vaadet nautiva esindusrestoranini. Kaubanduspindade 
kontseptuaalne plaan näeb ette peamiselt monobrändipõhiseid 
vaba aja sisustamisele suunatud kauplusi. Kaubandus- ja teenin-
duspinda tuleb kokku umbes 6500 m .

Lasnamäele kavandatakse Mustakivi äripiirkonda, millest on juba 
valminud Prisma hüpermarket ning autoesindused. Piirkonna 
arendustööde käigus ehitatakse välja uus Tähesaju tänav, kuhu 
on samuti planeeritud äripinnad.

Ehitus käib Rocca al Mare kaubanduskeskuse laiendamiseks. Esimene 
etapp lisab 16 000 m2 uut müügipinda, mis peaks valmima 2008. a 
kevadeks.

Kristiine kaubanduskeskus

Nõudlus
Nõudlus kaubanduspindade järele on jätkuvalt suur. Väiksemad 
kaubandusega tegelevad ettevõtted peavad leppima asukohaga 
vaiksematel kõrvalisematel tänavatel. Kaubanduskeskustesse pinda 
leida on keeruline, sest ettevõtetelt nõutakse aastatepikkust tegevus-
plaani ning kogemust. Vakantseid pindu kaubanduskeskustes vabal 
turul pakkumises ei ole, kuid tuntud ja hinnatud kaubamärgi jaoks 
leitakse siiski ruumi.

Ka eraldiseisvad kaubanduspinnad nii südalinna kui ka vanalinna 
aktiivsetes kohtades on endiselt nõutud ja hinnas. Tihti need ärid 
kaubanduskeskustesse ei sobigi, kuna brändi omanik�rma nõuab, et 
pind peab olema eraldiseisev ja omaette sissepääsuga. Südalinna 
kaubanduspindu hindavad peamiselt teatud brändide maaletoojad 
ning teenindusettevõtted, kes soovivad olla oma esindusbürooga 
nähtaval ja klientidele kergesti ligipääsetavad. Lisaks on südalinna 
piirkonnas hinnatud kohviku- ja restoranipinnad. Kuna praegu on ka 
selliseid äripindu vähem kui nõutakse, siis tõstab see loomulikult 
üüri- ja müügihindu. 

KAUBANDUSPINDADE TURG

Ostu-müügihinnad

Ostunõudlus büroopindade järele on vähenenud. Kinnisvara hinnad on tõusnud, laenuraha kallinenud ning ettevõtted ei näe kinnisvarain-
vesteeringus enam nii head teenimisvõimalust kui varem. Müügiks on ehitatud suhteliselt vähe büroomaju. Viimati olid pakkumisel pinnad 
Kadaka ärimajas Ehitajate teel ning Katusepapi ärimajas. Ehitajate teel olid tehinguhinnad vahemikus 33 000–38 000 kr/m . Büroode müügi-
hinnad äärelinnas jäävad keskmiselt vahemikku 29 000–35 000 kr/m . Kesklinnas võiksid büroode müügihinnad ulatuda tasemeni kuni 
45 000 kr/m .
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Pikemas perspektiivis rajatakse südalinna ärimajad veel Viru ringi 
äärde, Rotermanni kvartalisse ja Liivalaia tänavale. Veidi üle 2000 m     
suuruseid büroosid tuleb ka plaanitavasse Uude Sakala keskusesse. 
Suuremat ülepakkumist city büroohoonete osas prognoosida ei saa, 
kuna siiani toimib enamik südalinna hinnatumatest büroomajadest 
100%lise täituvustaseme juures. Samuti on suur nõudlus uute, 
ehitatavate büroomajade pindade järele ning neil on n-ö järjekord 
ukse taga. Büroomajade puhul on väga oluliseks kriteeriumiks 
mugav parkimisvõimalus. Seepärast ehitatakse hoonete juurde ka 
parkimismajad või rajatakse maa-alused parklad.

Põhiliseks nõudluse kasvu tekitajaks on olemasolevad laienevad 
ettevõtted, juurde tekkivad kohalikud ettevõtted ning Eestis tegut-
semist alustavad välisettevõtted.

Uute büroopindade lisandumisel kesklinna on kindlasti oodata 
üürnike mõningast liikumist. Paljud city’s tegutsevad ettevõtted 
otsivad võimalusi suuremale pinnale kolimiseks, kuid olemasoleva-
tes büroomajades on need võimalused väga väikesed, kuna vabu 
pindu ei eksisteeri. Siiski ei konkureeri city büroomajadega ei äärelin-
na ehitatavad hooned ega ka südalinnast eemal paiknevad kesklin-
na büroohooned.

Kõige rohkem otsitakse väikseid, 200–300 m  suuruseid büroosid, 
mida pakutakse kahjuks vaid üksikutes uutes majades. Vähemaks on 
jäänud büroopindade ostusoove. Arvestades tänaseid mitte nii 
soodsaid laenutingimusi ning ettevõtete üldise mõttemalli muutu-
mist, oli see oodatav. Selge trend on üürimisele. Ettevõtted eelista-
vad keskenduda 100%liselt oma põhitegevusele, kuna kinnisvarain-
vesteeringud ei tooda samaväärset tulu paari aasta taguse ajaga.

Sageli ei jõuagi südalinna büroomajades vabanevad ruumid avalikku 
pakkumisse, kuna neid soovivad üürida samas majas paiknevad ning 
oma tegevust laiendavad �rmad või on uute üürnike järjekord n-ö 
ukse taga. Väga olulised tegurid on A+ klassi pindade juures eksklu-
siivsus, rohked lisaväärtused, head vaated ning kindlasti parkimisvõi-
malus. Ruumidele, kus selliseid mugavusi pakkuda pole, võtab 
üürnike leidmine mõnevõrra kauem aega.

Nagu juba mainitud, toimivad südalinna büroomajad 0%lise vakant-
siga. Väiksemaid vabu pindu võib leiduda kesklinna B-kvaliteedi-
klassi hoonetes. Paari aasta jooksul, mil ka kesklinna lisandub hulk 
uusi ja mahukaid büroomaju, võib oodata vakantside mõningast 
suurenemist.

Äärelinna ja kesklinna äärealadele ehitatakse kümneid uusi büroo-
maju, millest osa on juba valminud. Siiani ei ole neis täituvusega 
probleeme olnud, kuna pakkumine on suurenenud järk-järgult ning 
varasematest aegadest oli pakkumine nõudlusest tugevalt maas. 
Tulevikus prognoositavates konkurentsitingimustes venivad aga 
müügiperioodid pikemaks ning võib oodata ka vakantsustasemete 
tõusu. Üürnike leidmiseks tuleb pakkuda lisaväärtusi ja häid 
parkimisvõimalusi, mis on äärelinnas asumise suurim pluss.

Büroode üürihinnad on aasta-aastalt tõusnud. Käesoleval aastal ja 
järgmistel aastatel suurenev pakkumine piirab aga üürihindade 
edasist kasvu. Üürihindade alanemist oodata ei ole, kuna pigem 
lepivad omanikud suurema vakantsiga, kui langetavad üürihindu.

Äärelinna A-klassi uutes büroohoonetes algavad hinnad 160 kr/m  
kuus, südalinnas alla 240 kr/m  kuus A+ klassi büroopinda leida ei 
ole. Arvestades, et ka äärelinnas kerkivad üürihinnad kuni tasemeni 
200 kr/m , ei prognoosi me lähitulevikuks enam sealsete büroopin-
dade üürihindade tõusu. Südalinnas on lepingute uuendamisel 
kindlasti võimalik küsida kõrgemat üürimäära, kuid ka siin on hinna-
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majades tulenevalt de�tsiidist prognoosida üürimäärade kasvu kuni 
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Üürihinnad

Kaubanduskeskused, kaubamajad, 
kesklinna piirkond

Kaubanduspinnad jalakäijate tänavatel 
südalinnas/kesklinnas/vanalinnas

Muud kaubanduspinnad kesklinnas  
    

Kaubanduspindade keskmised üürihinnad 
2007. a III kvartalis, kr/m2 (u 100 m2, I korrus)

   Allikas: Uus Maa äripindade osakond.

Kaubanduspindade tippüürid, kr/m2 kuus

Allikas: Uus Maa äripindade osakond, DTZ, KO BA.

Praeguses majanduskasvu tingimustes ning turusituatsioonis on 
kindlasti ruumi veel ühele kaubanduskeskusele Tallinnas või 
vähemalt olemasolevate laiendamisele. Soov uute pindade järele 
on nii välismaistel ettevõtetel kui ka Eestis tuntud ja esindatud 
kauplusekettidel. Nõudlus uute kaubanduspindade järele on väga 
suur teisteski Eesti linnades.

Kaubanduspindade turul valitsevad jätkuvalt üürileandjad. Üürile-
pingud on pikaajalised ja siduvad. Kuna üürilepingud on seotud nii 
in�atsiooni kui ka teenitava käibega, siis on üürihinna tõus parata-
matu. Sellest tulenevalt on üürihinnad aasta algusest saati tõusnud 
ca 5%. Järgmise aasta perspektiivis võib arvestada 5%lise hinnatõu-
suga.

Üürimäär sõltub ka kaupluse kasutatavast pinnast. Suurematel 
kauplustel, kes on ankurüürniku staatuses, on soodsamad lepingu-
tingimused. Kõrgeimad kaubanduspindade üürid on vanalinnas 
ning Kristiine ja Viru keskuses.
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Kiirekasvulise majanduse tingimustes ületab nõudlus ka edaspidi 
pakkumist. Mõned kaubanduskeskused on juba alustanud juurde-
ehitustega ning nende valmimine on planeeritud järgmisse aastas-
se. Samuti võib arvestada teiste kaubanduskeskuste laienemisega. 
Seoses pindade de�tsiitsuse ning välis�rmade kõrgendatud huviga 
Eesti kaubandusvõimaluste vastu võib oodata kaubanduspindade 
üüritasemete jätkuvat kerkimist kuni 5% aastas.

TOOTMIS- JA LAOPINDADE TURG

Lao- ja tootmispindade turul on pakkumine käesoleval aastal suure-
nenud. Pakkumises olevad pinnad on siiski veel detailplaneeringu 
staadiumis ning nende ehitamist oleks võimalik alustada kohe, kui 
potentsiaalse üürnikuga on kokkulepe saavutatud. Seega kulub 
pindade valmimiseks vähemalt aasta. Valminud laopindu on võima-
lik leida näiteks Jüri tehnopark II-s ja Terminal 11-s.

Kuna linnamaa on kallis, ei ole otstarbekas sellele laopindu rajada. 
Samuti vaadatakse kriitilise pilguga üle olemasolevad linnasisesed 
laopinnad, et leida võimalusel uus, kasumlikum kasutusviis. Seetõttu 
on pakkumine koondunud linna lähipiirkondadesse magistraalide 
äärde. Jätkuvalt on aktiivsemad piirkonnad Tartu mnt, Pärnu mnt, 
Tallinna ringtee ning Peterburi mnt.

Valdavalt tekib linnas laopindade vakants siis, kui ettevõte leiab, et 
parasjagu üüritav pind enam ei sobi ning otsustab kolida uuele 
pinnale. Sellised vakantsi tekitavad laopinnad on aga enamasti 
deformeerunud ja ülehinnatud.

S r d 2

Jüri tehnopark II
Tänassilma tehnoküla
laiendus, Pärnu mnt ca 5000
Pärnu mnt läheduses
Põrguvälja tehnopark,
Tartu mnt
Tabasalu
Kohila tööstuspark

Valik Tallinna ja selle lähipiirkonna ärimaa krunte

Allikas: Uus Maa.

Laopinna valik võib tänapäeval osutuda raskemaks, kui algul 
paistab. Tihti hakatakse uut laopinda otsima siis, kui olemasolev 
pind enam nõudmisi ei rahulda. Selline käitumine võib kaasa tuua 
olukorra, kus ettevõte on sunnitud tegema kompromissi, valides 
pinna, mis ei vasta täielikult tema ootustele.

Laopinna otsinguid tasuks alustada umbes 6 kuud enne reaalse 
vajaduse tekkimist. Sel juhul on võimalik tutvuda ka selliste projekti-
dega, mille ehitamine ei ole veel jõudnud lõppfaasi. Enamasti on 
arendajad nõus kliendi erisoovid ära kuulama ning võimalusel 
tegema ehitusprotsessis kliendile vajalikke muudatusi.

Üldiselt otsitakse kõige enam ruume suurusega 100–500 m , kus on 
võimalik kasutada ka väikest kontoripinda. Pakkumises on selliseid 
objekte väga vähe ning sageli on otsijad sunnitud leppima oma 
senise pinnaga.

Samuti soovitakse äritegevuseks sobivaid krunte. Uus Maa konsul-
tantide kogemustele tuginedes võib öelda, et maad soovivad osta 
ning hoone ise ehitada üldjuhul väiksemad ja keskmise suurusega 
ettevõtted. Suuremad ettevõtted eelistavad pinna üürida ning 
keskenduvad oma põhitegevusele, jättes kinnisvaraga tegelemise 
selleks spetsialiseerunud �rmadele.

TOOTMIS- JA LAOPINDADE TURG
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Üürihinnad

Kaubanduskeskused, kaubamajad, 
kesklinna piirkond

Kaubanduspinnad jalakäijate tänavatel 
südalinnas/kesklinnas/vanalinnas

Muud kaubanduspinnad kesklinnas  
    

Kaubanduspindade keskmised üürihinnad 
2007. a III kvartalis, kr/m2 (u 100 m2, I korrus)

   Allikas: Uus Maa äripindade osakond.

Kaubanduspindade tippüürid, kr/m2 kuus

Allikas: Uus Maa äripindade osakond, DTZ, KO BA.

Praeguses majanduskasvu tingimustes ning turusituatsioonis on 
kindlasti ruumi veel ühele kaubanduskeskusele Tallinnas või 
vähemalt olemasolevate laiendamisele. Soov uute pindade järele 
on nii välismaistel ettevõtetel kui ka Eestis tuntud ja esindatud 
kauplusekettidel. Nõudlus uute kaubanduspindade järele on väga 
suur teisteski Eesti linnades.

Kaubanduspindade turul valitsevad jätkuvalt üürileandjad. Üürile-
pingud on pikaajalised ja siduvad. Kuna üürilepingud on seotud nii 
in�atsiooni kui ka teenitava käibega, siis on üürihinna tõus parata-
matu. Sellest tulenevalt on üürihinnad aasta algusest saati tõusnud 
ca 5%. Järgmise aasta perspektiivis võib arvestada 5%lise hinnatõu-
suga.

Üürimäär sõltub ka kaupluse kasutatavast pinnast. Suurematel 
kauplustel, kes on ankurüürniku staatuses, on soodsamad lepingu-
tingimused. Kõrgeimad kaubanduspindade üürid on vanalinnas 
ning Kristiine ja Viru keskuses.

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Kopenhaagen

Oslo Stockholm
Helsingi

Riia Vilnius
Tallinn

Kiirekasvulise majanduse tingimustes ületab nõudlus ka edaspidi 
pakkumist. Mõned kaubanduskeskused on juba alustanud juurde-
ehitustega ning nende valmimine on planeeritud järgmisse aastas-
se. Samuti võib arvestada teiste kaubanduskeskuste laienemisega. 
Seoses pindade de�tsiitsuse ning välis�rmade kõrgendatud huviga 
Eesti kaubandusvõimaluste vastu võib oodata kaubanduspindade 
üüritasemete jätkuvat kerkimist kuni 5% aastas.

TOOTMIS- JA LAOPINDADE TURG

Lao- ja tootmispindade turul on pakkumine käesoleval aastal suure-
nenud. Pakkumises olevad pinnad on siiski veel detailplaneeringu 
staadiumis ning nende ehitamist oleks võimalik alustada kohe, kui 
potentsiaalse üürnikuga on kokkulepe saavutatud. Seega kulub 
pindade valmimiseks vähemalt aasta. Valminud laopindu on võima-
lik leida näiteks Jüri tehnopark II-s ja Terminal 11-s.

Kuna linnamaa on kallis, ei ole otstarbekas sellele laopindu rajada. 
Samuti vaadatakse kriitilise pilguga üle olemasolevad linnasisesed 
laopinnad, et leida võimalusel uus, kasumlikum kasutusviis. Seetõttu 
on pakkumine koondunud linna lähipiirkondadesse magistraalide 
äärde. Jätkuvalt on aktiivsemad piirkonnad Tartu mnt, Pärnu mnt, 
Tallinna ringtee ning Peterburi mnt.

Valdavalt tekib linnas laopindade vakants siis, kui ettevõte leiab, et 
parasjagu üüritav pind enam ei sobi ning otsustab kolida uuele 
pinnale. Sellised vakantsi tekitavad laopinnad on aga enamasti 
deformeerunud ja ülehinnatud.

S r d 2

Jüri tehnopark II
Tänassilma tehnoküla
laiendus, Pärnu mnt ca 5000
Pärnu mnt läheduses
Põrguvälja tehnopark,
Tartu mnt
Tabasalu
Kohila tööstuspark

Valik Tallinna ja selle lähipiirkonna ärimaa krunte

Allikas: Uus Maa.

Laopinna valik võib tänapäeval osutuda raskemaks, kui algul 
paistab. Tihti hakatakse uut laopinda otsima siis, kui olemasolev 
pind enam nõudmisi ei rahulda. Selline käitumine võib kaasa tuua 
olukorra, kus ettevõte on sunnitud tegema kompromissi, valides 
pinna, mis ei vasta täielikult tema ootustele.

Laopinna otsinguid tasuks alustada umbes 6 kuud enne reaalse 
vajaduse tekkimist. Sel juhul on võimalik tutvuda ka selliste projekti-
dega, mille ehitamine ei ole veel jõudnud lõppfaasi. Enamasti on 
arendajad nõus kliendi erisoovid ära kuulama ning võimalusel 
tegema ehitusprotsessis kliendile vajalikke muudatusi.

Üldiselt otsitakse kõige enam ruume suurusega 100–500 m , kus on 
võimalik kasutada ka väikest kontoripinda. Pakkumises on selliseid 
objekte väga vähe ning sageli on otsijad sunnitud leppima oma 
senise pinnaga.

Samuti soovitakse äritegevuseks sobivaid krunte. Uus Maa konsul-
tantide kogemustele tuginedes võib öelda, et maad soovivad osta 
ning hoone ise ehitada üldjuhul väiksemad ja keskmise suurusega 
ettevõtted. Suuremad ettevõtted eelistavad pinna üürida ning 
keskenduvad oma põhitegevusele, jättes kinnisvaraga tegelemise 
selleks spetsialiseerunud �rmadele.

TOOTMIS- JA LAOPINDADE TURG

2

Üürihinnad

TOOTMIS
KINNISVARAINVESTEERINGUD

- JA LAOPINDADE TURG 5

Trendiks on ostuhuvi üha väiksemate maatükkide vastu. Viimasel 
ajal otsitakse enim ca 2000 m  suuruseid äritegevuseks sobivaid 
kinnistuid. Selline trend on tingitud nii kinnisvarahindade ja laenu-
raha kallinemisest kui ka ettevõtete enda tuleviku täpsemast 
planeerimisest

Eelistatud on Tallinna lähipiirkonnad, raadiusega kuni 15 km. 
Kaugemale kolimiseks on ettevõtetele määravaks tööjõu olemas-
olu piirkonnas.

Peterburi maantee 550–1200 350–700
Tartu maantee 800–2000 350–1000
Pärnu maantee 150–1000 110–400
Muuga 500–800
Tabasalu 100–850

Vahetult maantee
ääres

Maanteest
eemal

Lao- ja tootmispindade rajamiseks sobivate äri- ja 
tootmismaa kruntide (u 3000–10 000 m2) hinnad, 
kr/m

a.aMsuU:sakillA

2

2007. aastal ei ole lao- ja tootmispindade üürihinnad oluliselt 
kerkinud. Hinnatõus on olnud kuni 5%, olenevalt piirkonnast ja 
objektist. 2006. aasta hinnatõus vajab veel siiani üürnike poolt 
kohandumist. Ka ehitushindade kasv on pidurdunud ning pakku-
mine suurenenud, mis ei anna lähitulevikus enam põhjust hindade 
tõusuks. Ettevõtted, kes oma plaane vähemalt aasta ette teevad, 
saavad valida endale sobivaima üsna mitme erineva projekti 
hulgast. Ka see aspekt vähendab edasise hinnatõusu tõenäosust.

Harjumaal Uued Renoveeritud Vanad
En im nõutud piirkonnad 85–100       70–90 40–65

Vähem nõutud piirkonnad –       60–80            35–55

Tootmis- ja laopindade keskmine üürihind 
Harjumaal, sh Tallinnas,  kr/m

Allikas: Uus Maa.
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Pakkumise mahu suurenedes on oodata turu stabiliseerumist ning 
hinnakasvu jätkumine on piiratud. Kiirelt arenev piirkond on 
Ida-Tallinn: Muuga ja Peterburi mnt. Muugast saab lähiperspektiivis 
kõrgelt arenenud ärilinnak. Oodata on konkurentsi kasvu ning 
valikuvõimaluste suurenemist klientide jaoks. Trend on kindlasti 
üürimisele, sest ettevõtted eelistavad tegeleda oma põhitegevuse-
ga, mitte hoida raha kinnisvarainvesteeringute all.

Prognoos

KINNISVARAINVESTEERINGUD

Investeerimis- ja arendustegevuse edu aluseks on 
 professionaalsed teadmised
Tootlus väheneb kõikides sektorites
Elamispindade turul langustrend

..

.

Investorite arv on aasta-aastalt kasvanud ning turu küpsemine on 
meelitanud Eestisse hulgaliselt otseinvesteeringuid. Tulumäärad 
on 90ndatest aastatest kiirelt alanenud ning võib öelda, et Eesti 
kinnisvaraturg on jõudnud küpsesse ikka. Kuna siinsel kinnisvaratu-
rul puuduvad tänases situatsioonis kiired rikastumisvõimalused, on 
investorite koosseis muutumas – oodata on investoreid, kes 
soovivad endale tagada stabiilseid ja pikaajalisi rahavooge.

Arendajad on reageerinud büroohoonete kõrgele absorbeerumis-
määrale ning nii Tallinna kesklinna kui ka äärelinna ehitatakse uusi 
büroomaju. Kesklinna on 2008. aasta jooksul oodata ca 8000 m 
uut büroopinda Scala City ja Delta Plaza näol. Sellele lisanduvad 
2009. a Rotermanni kvartali büroopinnad suurusjärgus 10 000 m . 
Kuna südalinnas ületab nõudlus endiselt pakkumist, siis on vakant-
sid 0% lähedased. Äärelinna kerkib oluliselt rohkem büroomaju, 
mis viib turu hetkeks senisest vastupidisesse olukorda, tekitades 
ülepakkumise. Tuleb arvestada pikemate müügiperioodidega ning 
tõenäoliselt ka esialgu arvestatust suurema vakantsiga. Äärelinnas 
on büroopindade keskmine vakants u 5%. Kuna turul on oodata 
pakkumise mahu arvestatavat kasvu, siis üürihindade tõusu 
äärelinnas ei saa prognoosida. Südalinnas jätkavad hinnatud 
büroomajade üürid tõusutrendi tempoga umbes 5% aastas.

Büroohoonetega tehakse tehinguid harva. 2007. aasta suurimaks 
tehinguks on SEB büroode lease-back-tehing. Käesoleva aasta 
esimesel poolel tehti tehing ka Tolarami ärikeskusega Mustamäel, 
mille ostis kinnisvarafond Baltic Property Trust. Kuigi tootlused on 
aasta-aastalt langenud, eristab ostjate ja müüjate hinnaootusi 
mõneprotsendiline vahe. Ostjad on tänasel turul nõus tehingusse 
minema tootlustasemel 6,5–7%.

Büroohooned

Kaubanduspindade turul valitsevad kaubanduskeskused. Investo-
rid on näidanud üles suurt huvi Tallinna kaubanduskeskuste ostmi-
seks, tehinguid tehakse aga siiski vähe. III kvartalis tehti ostu-müü-
gitehing Magistrali kaubanduskeskusega, mille senine omanik 
Svendsen Kinnisvara müüs keskuse 16,5 miljoni euro eest Soome 
investeerimisettevõttele Citycon OY. Cityconile kuulub ka Rocca al 
Mare kaubanduskeskus. Samuti on planeerimisel Magistrali kesku-
se laienemine lähitulevikus.

Kaubanduskeskused

2
Seisukord ja hindAsukoht
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2

2



6 KINNIS
KORTERITURG

VARAINVESTEERINGUD

Keskmine tootlustase Tallinna kaubanduskeskuste puhul on võrrel-
dav büroohoonetega, jäädes minimaalselt 6,5–7% juurde.

Kesklinnas on uusi kaubanduspindu lisandumas Rotermanni 
kvartalisse (2007. a lõpus), Uus-Sakala keskusesse (2009) ning 
äärelinnas Rocca al Mare keskusesse (2008. a kevadeks).

Eesti turism areneb kiiresti ning seepärast on kasvanud nii Tallinna 
hotellide arv kui ka nende külastatavus. Kuigi välisturism näitab 
viimasel aastal langustrendi, on märgatavalt tõusnud siseturismi 
osakaal. Põhja- ja Lääne-Eestis on majutusasutuste klientideks 
põhiosas välisturistid. Hotellide külastatavus on suurim suvekuudel 
juunis-juulis-augustis, mil täituvus on ca 70-80%.

Suurematest hiljuti avatud hotellidest võiks nimetada Tallink Spa & 
Conference Hotelli sadamaterminali läheduses. Admiraliteedi 
basseini ääres asub teinegi uus hotell – Euroopa, operaatorina 
tegutseb seal Barons Hotels. Vanalinnas avas hiljuti uksed esinduslik 
ajaloohõnguline lukshotell Telegraaf.

Suuremad Eestis tegutsevad rahvusvahelised hotelliketid on Reval 
Hotel Grupp, Radisson SAS Hotel ja Resort, Scandic Hotels, Best 
Western Hotels, Meriton Hotels ning Swisshotel.

Hotellid

Elamispindade turul on kiire hinnatõusu aeg selgelt seljataga. 
Mitme projekti hindu, mis olid kalkuleeritud turu edasist kasvu 
arvestades, on langetatud – keskmiselt 10%. Jätkuvalt võtavad väga 
julgelt mahukaid projekte ette suuremad arendajad, kelle kapitali-
vajadus lahendatakse oma�nantseeringuga. Kuna pangad on oma 
laenutingimusi karmistanud ja ka laenuintressid jätkasid tõusmist, 
on kinnisvaraarendajatel väga keeruline saada pankadest lisaraha. 
Et pankade jaoks on usaldusväärsed suuremad arendajad, siis on 
kinnisvaraarendus koondumas just väheste suurte tegijate kätte, 
nagu SRV, NCC, Merko, Eesti Ehitus ja YIT. Väiksemad arendajad, kes 
on võtnud liiga suuri riske ning ostnud tipust, on tänaseks hädas. 
Need, kel on soetusmaksumused soodsamad, saavad mõneks ajaks 
projekti külmutada, et turu aktiivsuse kasvades taas edasi tegutse-
da. Turul on ka märkimisväärne hulk investoreid, kellel on hea 
likviidne positsioon ning kes on valmis ostma hättasattunud 
väikearendajatelt soodsalt projekte.

Elamispindade arendamisel on määravaks saanud kvaliteetne 
elukeskkond: hea infrastruktuur, kõrgelt hinnatud elupiirkond. 
N-ö põllupealsed arendused enam ostjaid ei meelita ning arendaja-
tel tuleb pakkuda oluliselt rohkem lisaväärtusi. Elukondlikusse 
kinnisvarasse investeerimine ei taga investoritele kõrget tootlust, 
kuid tänases situatsioonis on turul juba hulk suhteliselt soodsa 
hinnaga pakkumisi. See annab võimaluse teha tulus investeering 
ning teenida tagasihoidlikku üüritootlust (3–4%) ning samuti 
teenida pikaajalisemalt kinnisvara väärtuse kasvult.

Elamispinnad

Investeerimissoovitus
Turul leidub väga häid investeerimisobjekte, kuid nende leidmine 
ja analüüs eeldab põhjalikku tööd. Selleks, et tänasel turul konku-
rentsis püsida ning projekte kasumlikult juhtida, on vaja järjest 
professionaalsemaid teadmisi ja suuremat kogemustepagasit, mis 
aitab sõeluda paljude mitteperspektiivsete investeerimisobjektide 
hulgast välja perspektiivsed. Möödas on ajad, kus igaüks ajas 
kinnisvaraäri ning tegi seda kasumlikult. Praeguses situatsioonis 
eeldab tulus tegevus ka kompetentsi.

Kui jätta kõrvale endiselt ja alati kehtiv soovitus teha investeeringuid 
potentsiaalsesse de�tsiiti, siis saame kõike eelnevat arvestades 
pakkuda Eesti kinnisvaraturul investeerimise soovituse andmisel 
välja kolm alternatiivi:
               -    paigutada vahendid ennast tõestanud kinnisvarafondides-    
 se, tehes valiku tootluse ja riskitaseme vahel endale    
 sobivas suhtes;
              -   osta investeerimisobjektide juhtimiseks professionaalselt  
  teenusepakkujalt sisse investeerimise oskusteave ja  
 projektijuhtimisteenus;
              -   olles likviidsel positsioonil, osta hättasattunud arendus- 
 projekte väga soodsa hinnaga.

KORTERITURG

 Pakkumiste arv stabiliseerub

2007. aasta II kvartalis jäid statistilised näitajad võrreldes I kvartaliga 
enam-vähem samale tasemele. Harjumaal ja Tallinnas sõlmiti 
korteritega 5009 tehingut, mis on 5% rohkem kui eelmise aasta 
samal perioodil ning 2% rohkem kui eelmises kvartalis. Seega 
toimus väike kasv, kuid oodatud märgatavat elavnemist ei kaasne-
nud. Tehingute koguväärtus suurenes võrreldes eelmise kvartaliga 
samuti 2%. Täheldada saab mõõdukat tõusu, kuid ilmselgelt on 
näha, et turg on rahunenud ning stabiliseerumas.

Statistilised näitajad

Allikas: Statistikaamet.
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VARAINVESTEERINGUD

Keskmine tootlustase Tallinna kaubanduskeskuste puhul on võrrel-
dav büroohoonetega, jäädes minimaalselt 6,5–7% juurde.

Kesklinnas on uusi kaubanduspindu lisandumas Rotermanni 
kvartalisse (2007. a lõpus), Uus-Sakala keskusesse (2009) ning 
äärelinnas Rocca al Mare keskusesse (2008. a kevadeks).

Eesti turism areneb kiiresti ning seepärast on kasvanud nii Tallinna 
hotellide arv kui ka nende külastatavus. Kuigi välisturism näitab 
viimasel aastal langustrendi, on märgatavalt tõusnud siseturismi 
osakaal. Põhja- ja Lääne-Eestis on majutusasutuste klientideks 
põhiosas välisturistid. Hotellide külastatavus on suurim suvekuudel 
juunis-juulis-augustis, mil täituvus on ca 70-80%.

Suurematest hiljuti avatud hotellidest võiks nimetada Tallink Spa & 
Conference Hotelli sadamaterminali läheduses. Admiraliteedi 
basseini ääres asub teinegi uus hotell – Euroopa, operaatorina 
tegutseb seal Barons Hotels. Vanalinnas avas hiljuti uksed esinduslik 
ajaloohõnguline lukshotell Telegraaf.

Suuremad Eestis tegutsevad rahvusvahelised hotelliketid on Reval 
Hotel Grupp, Radisson SAS Hotel ja Resort, Scandic Hotels, Best 
Western Hotels, Meriton Hotels ning Swisshotel.

Hotellid

Elamispindade turul on kiire hinnatõusu aeg selgelt seljataga. 
Mitme projekti hindu, mis olid kalkuleeritud turu edasist kasvu 
arvestades, on langetatud – keskmiselt 10%. Jätkuvalt võtavad väga 
julgelt mahukaid projekte ette suuremad arendajad, kelle kapitali-
vajadus lahendatakse oma�nantseeringuga. Kuna pangad on oma 
laenutingimusi karmistanud ja ka laenuintressid jätkasid tõusmist, 
on kinnisvaraarendajatel väga keeruline saada pankadest lisaraha. 
Et pankade jaoks on usaldusväärsed suuremad arendajad, siis on 
kinnisvaraarendus koondumas just väheste suurte tegijate kätte, 
nagu SRV, NCC, Merko, Eesti Ehitus ja YIT. Väiksemad arendajad, kes 
on võtnud liiga suuri riske ning ostnud tipust, on tänaseks hädas. 
Need, kel on soetusmaksumused soodsamad, saavad mõneks ajaks 
projekti külmutada, et turu aktiivsuse kasvades taas edasi tegutse-
da. Turul on ka märkimisväärne hulk investoreid, kellel on hea 
likviidne positsioon ning kes on valmis ostma hättasattunud 
väikearendajatelt soodsalt projekte.

Elamispindade arendamisel on määravaks saanud kvaliteetne 
elukeskkond: hea infrastruktuur, kõrgelt hinnatud elupiirkond. 
N-ö põllupealsed arendused enam ostjaid ei meelita ning arendaja-
tel tuleb pakkuda oluliselt rohkem lisaväärtusi. Elukondlikusse 
kinnisvarasse investeerimine ei taga investoritele kõrget tootlust, 
kuid tänases situatsioonis on turul juba hulk suhteliselt soodsa 
hinnaga pakkumisi. See annab võimaluse teha tulus investeering 
ning teenida tagasihoidlikku üüritootlust (3–4%) ning samuti 
teenida pikaajalisemalt kinnisvara väärtuse kasvult.

Elamispinnad

Investeerimissoovitus
Turul leidub väga häid investeerimisobjekte, kuid nende leidmine 
ja analüüs eeldab põhjalikku tööd. Selleks, et tänasel turul konku-
rentsis püsida ning projekte kasumlikult juhtida, on vaja järjest 
professionaalsemaid teadmisi ja suuremat kogemustepagasit, mis 
aitab sõeluda paljude mitteperspektiivsete investeerimisobjektide 
hulgast välja perspektiivsed. Möödas on ajad, kus igaüks ajas 
kinnisvaraäri ning tegi seda kasumlikult. Praeguses situatsioonis 
eeldab tulus tegevus ka kompetentsi.

Kui jätta kõrvale endiselt ja alati kehtiv soovitus teha investeeringuid 
potentsiaalsesse de�tsiiti, siis saame kõike eelnevat arvestades 
pakkuda Eesti kinnisvaraturul investeerimise soovituse andmisel 
välja kolm alternatiivi:
               -    paigutada vahendid ennast tõestanud kinnisvarafondides-    
 se, tehes valiku tootluse ja riskitaseme vahel endale    
 sobivas suhtes;
              -   osta investeerimisobjektide juhtimiseks professionaalselt  
  teenusepakkujalt sisse investeerimise oskusteave ja  
 projektijuhtimisteenus;
              -   olles likviidsel positsioonil, osta hättasattunud arendus- 
 projekte väga soodsa hinnaga.
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enam-vähem samale tasemele. Harjumaal ja Tallinnas sõlmiti 
korteritega 5009 tehingut, mis on 5% rohkem kui eelmise aasta 
samal perioodil ning 2% rohkem kui eelmises kvartalis. Seega 
toimus väike kasv, kuid oodatud märgatavat elavnemist ei kaasne-
nud. Tehingute koguväärtus suurenes võrreldes eelmise kvartaliga 
samuti 2%. Täheldada saab mõõdukat tõusu, kuid ilmselgelt on 
näha, et turg on rahunenud ning stabiliseerumas.

Statistilised näitajad

Allikas: Statistikaamet.
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Tallinna ja Harjumaa korterite keskmine 
tehinguhind kroonides 2001–2007

Korterite pakkumine on III kvartali jooksul stabiliseerunud – pakuta-
vate korterite arv ei kasva enam kümneid protsente nädalatega. 
Selle põhjuseks ei ole siiski oluliselt kasvanud ostunõudlus, vaid 
pigem pannakse müüki vähem kortereid. Müügipakkumiste hinnad 
on langenud, müüjad konsulteerivad rohkem spetsialistidega ning 
lähtuvad nende arvamusest müügihinna kujundamisel. Vähem on 
neid, kes üritavad oma korteri realiseerida oluliselt kõrgema 
turuväärtusega ning lepivad väga pika müügiperioodiga. Samas 
leidub ka müüjaid, kes ei ole nõus hinda langetama ning eelistavad 
oma korteri laenumakse katteks pigem välja üürida.

Kõige rohkem suurenes ka III kvartalis pakkumine kesklinnas ning 
kõige vähem on www.city24.ee andmeil kortereid müügil Pirita 
linnaosas. Järelturu korterite müügihinnad on enamasti ca 5% 
kõrgemad kui hinnad, milleni jõutakse tehingu sõlmimisel. Uute 
korterite pakkumine suureneb samuti, ehkki aeglasemalt kui varase-
matel perioodidel. Uusi arendusi luuakse eelkõige äärelinna. Suure-
mad etapiviisilised uued arendusprojektid on Rabaküla Mustamäel, 
Pärnaõue elamupiirkond Rannamõisa ja Vana-Rannamõisa tee 
vahele jääval alal, Kodukolde korterelamud Põhja-Tallinnas ning 
Vana-Kuuli kortermajad Lasnamäel. Ka arendajad on hindu langeta-
nud. Hindu korrigeeriti näiteks Hansuõue elamurajoonis Haaberstis, 
Keskuse 14a, Sõpruse pst 230 kortermajades Mustamäel ning Räime 
tänava kortermajades Kakumäel. Tegemist ei ole siiski massilise 
hindade langetamisega, hindu on korrigeeritud kuni 10%. Mitu 
arendajat on nentinud, et on algusest saati arvestanud mitmeaasta-
se müügiperioodiga ega kavatse hinda alandada.

Pakkumine

Vanalinn                  50 000–70 000            – 

Südalinn                  30 000–40 000 40 000–50 000

Kesklinn                  25 000–30 000 30 000–40 000

Kristiine                  23 000–26 000 30 000–35 000

Väike-Õismäe                 21 000–24 000 30 000–35 000

Mustamäe                  21 000–24 000 27 000–32 000

Lasnamäe                  20 000–23 000 25 000–32 000

   
   
   
  

 
 

  
   

Allikas: Uus Maa.

Korterite keskmised hinnavahemikud Tallinnas 
2007. a III kvartalis, kr/m
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Allikas: Statistikaamet

Eestis väljastatud ehitus- ja kasutuslubade arv kasvas II kvartalis 
võrreldes I kvartaliga, vastavalt 21% ja 46%. II kvartalis said ehitusloa 
3319 eluruumi ning kasutusse lubati 2105 eluruumi. Kasutuslubade 
aktiivset väljastamist on oodata ka järgmistes kvartalites, kuna hulk 
uusi korterelamuid valmib ning korterid lubatakse kasutusele võtta. 
2006. aastal anti Ehitisregistri andmetel Harjumaal kasutusse 3331 
eluruumi, millest 2683 olid uued korterid. Uute korterite keskmine 
suurus on 60 m .

Nõudlus
Suvekuud olid kinnisvaraturul vaiksed ning tehinguarvud kahanesid. 
Ostunõudlus on turul olemas, kuid inimesed on ootel ega julge 
ostuotsust langetada. Septembrikuust alates on märgata elavnemist 
ning turul käib aktiivne kauplemine. Ostjad on teadlikud, et turg 
soosib neid ning tingimine on saanud tavapäraseks. 

Samas on araabia maadele omane tingimiskultuur eestlastele veel 
võõras ning inimesed sageli ei mõista, et poolte vahel juba kokkule-
pitud hinnast taganemine ei ole osa kauplemisest. 

Ostjad teevad müüjatele oma pakkumisi, mis on sageli 10–15% 
madalam kui esialgne müügihind. Korterite hinnalangus on alates 
2007. aasta algusest olnud kuni 15%, olenevalt linnaosast ja pakku-
mise mahust sarnaste objektide puhul. 

Trendina võib välja tuua nõudluse uute odavate korterite järele. 
Äärelinna ostjaskond otsib aktiivselt uusi elamispindu, kuid praegu-
sed hinnad ei ole neile vastuvõetavad. Arendusprojektide puhul, 
mille hindu on langetatud, on tehingute arvud tõusnud. See näitab, 
et nõudlus uute elamispindade järele on täiesti olemas, kuid ostjad 
on äraootaval seisukohal ning hinnatase üle nende võimete. Praegu-
ne nn magalapiirkondade keskmine hinnatase uutel korteritel on 
30 000–35 000 kr/m , kuid turule oleksid väga oodatud uued korterid 
hinnavahemikus 25 000–30 000 kr/m . Arendajatel on võimalik 
tagada kasumlikkus mastaapse ehitusega, kuid loomulikult on 
möödas ajad, mil 30–40%line rentaablus saavutati väga lihtsalt.

Kesklinnas valitseb jätkuvalt ostjate ja müüjate vahel vastuolu korteri 
seisukorra erineva tõlgendamise pärast. Näiteks on omanik teinud 
paar aastat tagasi oma südalinnakorteris sanitaarremondi, kuid 
müügihind väljendab korteri väga head seisukorda. Tegelikkuses on 
korteri seisund tõesti hea, kuid ostja, kes soovib korterit südalinna, 
väga heasse asukohta, ei lepi lihtsalt hea seisukorraga, vaid soovib 
kapitaalselt renoveeritud korterit, mis vastaks tema maitsele. Seetõt-
tu on sama korter müüja jaoks heas või isegi väga heas, kuid potent-
siaalse ostja jaoks remonti vajavas seisukorras. Sellisel juhul on väga 
keeruline jõuda mõlemat poolt rahuldava hinnani.

Kesklinnas võib täheldada mitmesuguseid hinnaklasse ja huvi olene-
valt uusehitise vanusest. Eristub kaks rühma: kuni kaks aastat ja kuni 
viis aastat vanad korterelamud. Rohkem kui kaks aastat tagasi 
ehitatud elamutes paiknevate korterite hinnad on tulenevalt mõnin-
gasest amortiseerumisest madalamad kui viimasel paaril aastal 
ehitatud korterite hinnad. Samuti võib täheldada ostjate suuremat 
huvi mõni aasta kasutatud korterite vastu, kus ehitus- ja viimistlus-
vead on juba ilmnenud ning garantiiremondi käigus ka kõrvaldatud. 
Lisaks on ekspluatatsioonis olevate elamute puhul võimalik saada 
naabritelt infot seinte läbikostvuse ning muude negatiivsete ja 
positiivsete asjaolude kohta.

2
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2

2
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Üürikorterid
2007. aasta suvi oli Tallinna üüriturul väga aktiivne, kasvas nii pakku-
miste kui ka huviliste arv. Pakkumist on suurendanud passiivne 
müügiturg, mistõttu üritatakse korterit müümisega samal ajal ka 
välja üürida. Omanikud, kes ei saa müügiturul soovitud hinda, 
lükkavad müügiplaanid edasi ning teenivad üüritulu.

Kuigi eestlased eelistavad elada pigem isiklikus korteris, leidub siiski 
inimesi, kes ei ole veel otsustanud, millises kodus nad pikemas 
perspektiivis elada tahaksid ning soovivad seetõttu elada vahepeal-
sed aastad üürikorteris. Sellist mõtteviisi on võimendanud ka 
nüüdne turusituatsioon, kus paljud inimesed on ootel. Samuti on 
tarbijad muutunud nõudlikumaks ning teavad väga täpselt, millist 
korterid nad soovivad osta. Kui sellist korterit sobiva hinnaga pakku-
da ei ole, siis elatakse meelepärases üürikorteris. Kuna korterite 
üürihinnad on tõusnud, otsitakse hea kvaliteedi-hinna suhtega 
kortereid. Enim nõutud hinnaklass on kuni 6000 krooni, millele 
lisanduvad kommunaalmaksed.

Samuti on olemas nõudlus inimeste seas, kes vajavad üürikorterit kui 
vaheetappi enne uue eluaseme valmimist või ostmist. Viimasel ajal 
leidub üha rohkem selliseid kliente, kes on oma eelmise elamispinna 
juba maha müünud, kuid kelle uue kodu valmimise tähtaeg on edasi 
lükkunud. Septembris ja augustis suurendasid nõudlust ka kodu 
otsimise viimasele hetkele jätnud üliõpilased. Paljud neist eelistavad 
üürida suure korteri kesklinna ning seal mitmekesi elada, et kulusid 
kokku hoida.

Uute 2-toaliste korterite hinnad Tallinnas algavad 7500 kroonist 
kuus, millele lisanduvad kommunaalmaksed. Uute majade kortereid 
eelistatakse parema seisukorra ning sageli madalamate kommunaal-
kulude tõttu, kuna uue korteri puhul ei pea üürnik maksma remondi-
fondi osamakseid. Väga kiiresti leiavad üürniku äärelinna uued 
korterid, mille üürihind vastab turu olukorrale. Äärelinna uusi 
üürikortereid on pakkumises suhteliselt vähe ning seetõttu kulub 
mõistliku hinnaga korteri väljaüürimiseks vaid mõni nädal. Kesklin-
nas on aga 2-toaliste korterite üüritase suhteliselt täpselt välja 
kujunenud. Keskmiseks üüriks on 7000–8000 krooni kuus, millele 
lisanduvad kommunaalmaksed. Kõrgemat üüri saab küsida oluliste 
lisaväärtustega korteri eest, nt parkimine garaažis, eksklusiivne 
siseviimistlus või täissisustus (voodipesu, lauanõud, kodutehnika 
jms).

Üüriturul ei ole kõigi piirkondade korterite üürihinnad veel paika 
loksunud, mistõttu leidub kortereid, mille hinnatase on oluliselt 
kõrgem ning kuhu üürniku leidmine võtab kaua aega.

Ka sügiseks ja talveperioodiks on üüriturul oodata aktiivset tegutse-
mist. Arvestades Tallinna korterite müügituru olukorda, eelistavad 
paljud kõigepealt korteri üürida ning mõnda aega jälgida, kuhu 
kinnisvaraturg liigub. Kuna saab prognoosida nõudluse jätkuvat 
kasvu, on oodata järgmise poolaasta perspektiivis hinnatõusu 
ca 10%. Ka praegu on võimalik tõsta uue lepingu sõlmimisel üürihin-
da korteritel, mille üürileping on sõlmitud aasta või rohkem tagasi. 

Üürihinnad Tallinnas 2007. a III kvartalis, kr/kuus

desilaot-5–4desilaot-3desilaot-2desilaot-1
Kesklinn, vana maja 5000–5500

6000–7000
7500–10 000
4000–5500
5000–6000

6000–8000
7500–9000
9000–13 000
4500–6500
5500–8000

7500–8500
10 000–18 000
13 000–16 000
6000–8500
9000–12 000

alates 9000
alates 15 000
alates 15 000
alates 6500
alates 10 000

Kesklinn, uusehitis
Vanalinn
Äärelinn, vana maja
Äärelinn, uusehitis
Majad üldpinnaga 150 – 320  m2  vahemikus 15 000 – 40 000 

Allikas: Uus Maa.

Müügiturul jätkub rahulik liikumine. Hinnad diferentseeruvad 
ning seetõttu tehakse mitmes piirkonnas endiselt hinnakorrekt-
sioone. Turg on saamas küpseks ning on aeg, et linnaosade 
kaupa kujuneksid välja korterite ühtsed hinnatasemed. Turule 
on oodatud odavad uued äärelinnakorterid, mille hinnatase 
jääks alla 30 000 kr/m . Korterite üürituru aktiivsus jätkub ka 
lähima poolaasta perspektiivis. Suurenevast nõudlusest 
tulenevalt tõusevad üürihinnad järgmise poolaasta jooksul kuni 
10%. Korteri väljaüürimisel on edaspidigi määravad koduteh-
nika ja mööbli olemasolu ning mugav parkimisvõimalus.

Prognoos

ELAMUMAA-ELAMUTURG

ELAMUMAA-ELAMUTURG

  Kruntide vastu huvi väike
  Otsitakse odavamaid elamuid ja krunte
  Nõudlus linnast eemal asuvate privaatsete   

    kruntide järele
  Hinna tingimise võimalus

Harjumaal vähenes II kvartalis eluhoonetega hoonestatud 
kinnistutega tehtud tehingute arv, kuid tehingute kogusumma 
suurenes. Sellest tulenevalt tõusis keskmine tehinguhind 
hüppeliselt. Keskmine tehinguhind oli 20% kõrgem kui 
2006. aasta samal perioodil ning 17% kõrgem kui I kvartalis. 
Keskmine tehinguhind oli kõigi aegade kõrgeimal tasemel. 
Üldist hinnatõusu selline statistika ei näita, pigem on tegemist 
struktuurimuutustega tehinguandmetes. Võib arvata, et II 
kvartalis sõlmiti rohkesti tehinguid keskmisest kallimate 
kinnistutega. Kuigi III kvartali statistikat ei ole veel avalda-
tud, võib eeldada, et III kvartalis jäi tehingute arv samale 
tasemele ning keskmine tehinguhind langes.

Statistilised näitajad

Korterelamu Rohu tänaval
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Üürikorterid
2007. aasta suvi oli Tallinna üüriturul väga aktiivne, kasvas nii pakku-
miste kui ka huviliste arv. Pakkumist on suurendanud passiivne 
müügiturg, mistõttu üritatakse korterit müümisega samal ajal ka 
välja üürida. Omanikud, kes ei saa müügiturul soovitud hinda, 
lükkavad müügiplaanid edasi ning teenivad üüritulu.

Kuigi eestlased eelistavad elada pigem isiklikus korteris, leidub siiski 
inimesi, kes ei ole veel otsustanud, millises kodus nad pikemas 
perspektiivis elada tahaksid ning soovivad seetõttu elada vahepeal-
sed aastad üürikorteris. Sellist mõtteviisi on võimendanud ka 
nüüdne turusituatsioon, kus paljud inimesed on ootel. Samuti on 
tarbijad muutunud nõudlikumaks ning teavad väga täpselt, millist 
korterid nad soovivad osta. Kui sellist korterit sobiva hinnaga pakku-
da ei ole, siis elatakse meelepärases üürikorteris. Kuna korterite 
üürihinnad on tõusnud, otsitakse hea kvaliteedi-hinna suhtega 
kortereid. Enim nõutud hinnaklass on kuni 6000 krooni, millele 
lisanduvad kommunaalmaksed.

Samuti on olemas nõudlus inimeste seas, kes vajavad üürikorterit kui 
vaheetappi enne uue eluaseme valmimist või ostmist. Viimasel ajal 
leidub üha rohkem selliseid kliente, kes on oma eelmise elamispinna 
juba maha müünud, kuid kelle uue kodu valmimise tähtaeg on edasi 
lükkunud. Septembris ja augustis suurendasid nõudlust ka kodu 
otsimise viimasele hetkele jätnud üliõpilased. Paljud neist eelistavad 
üürida suure korteri kesklinna ning seal mitmekesi elada, et kulusid 
kokku hoida.

Uute 2-toaliste korterite hinnad Tallinnas algavad 7500 kroonist 
kuus, millele lisanduvad kommunaalmaksed. Uute majade kortereid 
eelistatakse parema seisukorra ning sageli madalamate kommunaal-
kulude tõttu, kuna uue korteri puhul ei pea üürnik maksma remondi-
fondi osamakseid. Väga kiiresti leiavad üürniku äärelinna uued 
korterid, mille üürihind vastab turu olukorrale. Äärelinna uusi 
üürikortereid on pakkumises suhteliselt vähe ning seetõttu kulub 
mõistliku hinnaga korteri väljaüürimiseks vaid mõni nädal. Kesklin-
nas on aga 2-toaliste korterite üüritase suhteliselt täpselt välja 
kujunenud. Keskmiseks üüriks on 7000–8000 krooni kuus, millele 
lisanduvad kommunaalmaksed. Kõrgemat üüri saab küsida oluliste 
lisaväärtustega korteri eest, nt parkimine garaažis, eksklusiivne 
siseviimistlus või täissisustus (voodipesu, lauanõud, kodutehnika 
jms).

Üüriturul ei ole kõigi piirkondade korterite üürihinnad veel paika 
loksunud, mistõttu leidub kortereid, mille hinnatase on oluliselt 
kõrgem ning kuhu üürniku leidmine võtab kaua aega.

Ka sügiseks ja talveperioodiks on üüriturul oodata aktiivset tegutse-
mist. Arvestades Tallinna korterite müügituru olukorda, eelistavad 
paljud kõigepealt korteri üürida ning mõnda aega jälgida, kuhu 
kinnisvaraturg liigub. Kuna saab prognoosida nõudluse jätkuvat 
kasvu, on oodata järgmise poolaasta perspektiivis hinnatõusu 
ca 10%. Ka praegu on võimalik tõsta uue lepingu sõlmimisel üürihin-
da korteritel, mille üürileping on sõlmitud aasta või rohkem tagasi. 

Üürihinnad Tallinnas 2007. a III kvartalis, kr/kuus
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Vanalinn
Äärelinn, vana maja
Äärelinn, uusehitis
Majad üldpinnaga 150 – 320  m2  vahemikus 15 000 – 40 000 

Allikas: Uus Maa.

Müügiturul jätkub rahulik liikumine. Hinnad diferentseeruvad 
ning seetõttu tehakse mitmes piirkonnas endiselt hinnakorrekt-
sioone. Turg on saamas küpseks ning on aeg, et linnaosade 
kaupa kujuneksid välja korterite ühtsed hinnatasemed. Turule 
on oodatud odavad uued äärelinnakorterid, mille hinnatase 
jääks alla 30 000 kr/m . Korterite üürituru aktiivsus jätkub ka 
lähima poolaasta perspektiivis. Suurenevast nõudlusest 
tulenevalt tõusevad üürihinnad järgmise poolaasta jooksul kuni 
10%. Korteri väljaüürimisel on edaspidigi määravad koduteh-
nika ja mööbli olemasolu ning mugav parkimisvõimalus.
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Hoonestamata kinnistute tehingute arv on püsinud I kvartaliga 
kõrvutades suhteliselt samal tasemel, jäädes kvartalis 1200 tehingu 
piirimaile. Tehingute koguväärtus on aga mõlemas kvartalis lange-
nud.

Pakkumine
Pakkumine suureneb jätkuvalt, kuid juurdekasvu tempo oli III kvarta-
lis märgatavalt aeglasem kui I ja II kvartalis. Hulk arendajaid on 
müügihindu langetanud, seda nii avalikult kui ka kauplemise 
tulemusel. Samas leidub arendajaid, keda ei heiduta pikemad 
müügiperioodid. Nad ei ole siiani hindu langetanud ega plaani seda 
teha ka lähitulevikus. Kui II kvartalis alanesid eramute ja kruntide 
hinnad keskmiselt 5–10%, siis III kvartalis varem hinda langetanud 
müüjad jäid oma hinna juurde kindlaks. Hindu langetasid mõned 
arendajad ja omanikud, kes ei olnud seda II kvartalis veel teinud. 
III kvartalis hindu langetanud müüjad piirdusid keskmiselt 5–8%ga.

Tallinna hinnatud elamupiirkondades (Pirita, Kakumäe, Nõmme, 
Kristiine) algavad kruntide hinnad 2,5 miljonist kroonist ning eramu-
te hinnad 4 miljonist kroonist. Alates 3 miljonist on võimalik osta 
majaosasid, ridaelamukortereid või paarismaju. Tallinnast väljaspool, 
kuni 40 km raadiuses, võib eramukrunte leida ka hinnaga alates 
300 000–600 000 kroonist. Harjumaal on uute eramute hinna 
alampiir 1,5 miljonit krooni.

Müügiperioodid on oluliselt pikenenud. Pakkumist on niivõrd palju, 
et ostjad ei tunne vajadust ostuotsuse tegemisega kiirustada. 
Eramute keskmine müügiperiood on praegu vahemikus pool aastat 
kuni üks aasta ning kruntide müügiperiood keskmiselt aasta. Müügi-
perioodi pikkust mõjutab otseselt ka müügihind, kuid vähem 
väärtustatud asukohas krundi müümine – isegi soodsa hinnaga – on 
tänasel turul üsna keeruline. Suhteliselt kiiresti leiavad uue omaniku 
hinnatud asukohas paiknevad ning kvaliteetselt ehitatud kõrgema 
hinnaklassi eramud, millel puuduvad otsesed turuväärtust alanda-
vad tegurid.

Järjest enam pöörduvad inimesed oma vara müümisel spetsialistide 
poole ning esialgse müügihinna kujundamisel ollakse leplikumad. 
Enam ei hinnata oma kinnisvara nii märkimisväärselt üle. Seepärast 
leidub palju ka selliseid pakkumisi, mille puhul küsitav hind vastab 
reaalsele turuväärtusele ning omanikul ei ole lühikese müügiperioo-
di jooksul põhjust hinda langetada.

Nõudlus on vähenenud, kuna kinnisvaraturult on kadunud speku-
landid ja väikearendajad, kes moodustasid veel eelmisel aastal 
olulise osa ostjatest. Tänasel turul on aga ostja enamjaolt lõpptarbija. 
Ostjad on endiselt äraootaval seisukohal.

Nõudlus

Suuremat huvi tuntakse keskmisest turuhinnast odavama kinnis-
vara vastu. Inimesed on valmis tehingu tegema juhul, kui nad 
tunnevad, et soetavad vara tõesti keskmisest odavamalt. Otsitak-
se odavamaid krunte väljaspool Tallinna, vanemaid odavama 
hinnaklassi maju Tallinna lähiasulates, aga ka väga heas seisukor-
ras olevaid n-ö teise ringi maju hinnaga 2,5–3 mln krooni. 
Tingimine on saanud tavapäraseks ning ostjad teevad müüjatele 
aktiivselt omapoolseid pakkumisi.

Üha enam tuntakse huvi Tallinnast kuni 30 km raadiuses paikne-
vate vähemalt 1 ha suuruste kruntide vastu, mille suurus annab 
teatud privaatsuse. Nende puhul on siiski oluline ka kommunikat-
sioonide kättesaadavus ja soodne hind. Loomulikult soovitakse, 
et tegu oleks looduskauni paigaga. Tallinnas eelistatakse 1000-
1500 m  suuruseid krunte. Sellest suurema krundi hooldamisele 
kulub rohkem aega ning seda ei väärtustata.

Kuna ostjatel on valik praegu niivõrd suur, on otstarbekas 
pöörduda oma ostusooviga mõne suurema kinnisvarabüroo 
poole. Konsultandid saavad aidata soovitud elamispinna leidmi-
sel ning anda nõu ka turuväärtuse kohta.

Muraste, Lohusalu  2,8–4 1,5 
Saue, Saku, Keila, Jüri, Kiili 3–4 1–1,2 
Mähe, Muuga  3–4,5 1,4–1,7 
Tabasalu, Laagri  3,5–5,5 2 
Nõmme, Pääsküla 4–6 2– 3 
Viimsi, Haabneeme 4–6 1,5–3 
Pirita, Merivälja   3–3,5 
Kakumäe  5–6 2,5–3,5 

Allikas: Uus Maa.

Eramukruntide ja eramute keskmised hinnad 
Tallinnas ja Harjumaal 2007. a III kvartalis

    

Eramud,
mln kr

Eramukrundid,
mln kr

Piirkond

Sügise saabudes on kindlasti mõningal määral oodata turu 
elavnemist, kuid kuna ostjad ei kiirusta oma otsuste tegemisega, 
jäävad müügiperioodid endiselt pikaks. Suureneb huvi linnast 
kaugemal paiknevate privaatsete kruntide ja elamute järele. 
Prognoosida võib hinnakorrektsioone madalamalt väärtustatud 
piirkondades, kus ei ole hindu veel langetatud. Samuti võivad 
arendajad müüa kõigepealt soodsamalt piiratud arvu eramuid 
või majaosasid, kuni kriitiline piir on ületatud, ning seejärel müüa 
ülejäänud objektid kõrgema hinnaga ja pikema müügiperioodi 
jooksul.
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Allikas: Statistikaamet.

 

Eluhoonetega hoonestatud kinnistute keskmine 
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10 TARTU

TARTU
Asukoht Valmimisaeg

juuni 2007

märts 2008

mai 2007

november 2007

sügis/talv 2007

juuni 2007

august 2007

detsember 2006

 suvi 2008

talv/kevad 2008

juuni 2007

august 2007

september 2007

oktoober 2007

 oktoober 2007

detsember 2007

juuli 2007

detsember 2007

Kesklinn

Aleksandri 35

Väike-Turu 5 

Raatuse 61

Raatuse 82

Ujula 2

Karlova

Tähe 28

Vaba 46

Tähe 98

Siili 6

Supilinn

Oa 40

Veeriku

Tulbi 2f

Tulbi 2g

Jaamamõisa

Lepa 23

Ida 4b

Ülejõe

Jaama 56a

Vaksali

J. Kuperjanovi 70

Annelinn

Salu tee 43

Uus-Ihaste

Puupilli 1c

Valik korterelamute arendusprojekte Tartus 
ja selle lähialadel

Ke

28 041–44 025

32 075–59 464

32 000–34 000

31 579–39 213

26 950–36 000

26 607–32 133

25 698–29 829

28 827–34 600

32 347–45 409

30 000–31 500

24 191–28 066

19 700–26 100

21 000–25 242

22 850–26 840

34 300–37 000

35 891–38 836

22 105–22 415

22 800–24 000

skmine hind, kr/m2

1-toalised 2-toalised 3-toalised 4-toalised
Väga hea 600 000–650 000 800 000–850 000 1 000 000–1 150 000 1 150 000–1 450 000
Remonti vajav 550 000–600 000 700 000–800 000 880 000–950 000 1 000 000–1 150 000

Allikas: Uus Maa Tartu büroo. 

Tüüpplaneeringuga korterite keskmine hinnatase Tartus 2007. a III kvartalis

Uuskorterite pakkumismaht hakkab stabiliseeruma. Käimasolevate 
projektide raames valmib järk-järgult ligi 900 uut korterit, millest 
500 on tänase seisuga veel vakantsed. Vakantsed korterid absor-
beeruvad prognoositavalt pooleteise kuni kahe aasta jooksul ning 
turg saavutab seejärel normaalse nõudluse-pakkumise tasakaalu. 
Hinnanguliselt on Tartus ja selle lähialal kvartali keskmine nõudlus 
50–75 uut korterit. Selline nõudluse tase on valitsenud ka viimastes 
kvartalites. Kesklinnas pakutavate uute korterite keskmine 
hinnatase on vahemikus 35 000–40 000 kr/m  ning äärelinna hinna-
tase jääb vahemikku 22 000–29 000 kr/m .

Suurarendajad on praeguses turusituatsioonis uute arendusprojek-
tide algatamisel konservatiivsed ning rakendavad üldjoontes ühte 
kahest strateegiast:

. ehitatakse etapiviisiliselt, et kasutada algfaasis valmivaid  
 maju hinna ja nõudluse indikaatorina;

Piirkonnana eelistatakse kesklinna ja selle lähialasid ning Veeriku ja 
Karlova linnaosa. Edukaks on osutunud kesklinna eksklusiivsemad 
projektid, mille hinnakujundus on loogilises raamistikus nõudlus-
struktuuriga.

Tartumaal tehti II kvartalis 2007 võrrelduna 2006. a sama perioodiga 
69 korteriomandi ostutehingut vähem (vastavalt 782 ja 851), kuid 
tehingute koguväärtus oli tänavu II kvartalis 70 miljoni krooni võrra 
suurem (kogusummas 695 miljonit krooni). II kvartali tehingute arv 
on osaliselt võimendunud seoses mitme arendusprojekti valmimise-
ga suveperioodil ning nende realiseerimisega.

Üürikorterite turu aktiveerumine jäi oodatult III kvartali esimesse 
poolde. Üürikorterite pakkumismaht kasvas eelnevate perioodidega 
võrrelduna hinnanguliselt 90%. Tegemist on väga sesoonse turuga 
ning vastav tsükkel kordub aastase intervalliga. Üürituru peamise 
sihtgrupi moodustavad jätkuvalt üliõpilased. Üürihinnad järgivad 
kinnisvara üldist hinnamuutust ning korrigeeruvad seoses eluaseme 
laenuteeninduse kalliduse ehk intressitaseme muutumisega. 

Korterite arv
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Korterid

Ehitatav korterelamu Tartus Supilinnas, Oa 40

. kogu projekt konserveeritakse ning ehitamist alustatakse  
 pärast praegu valitseva ülepakkumise lõppemist.

II kvartalis 2007 on avaldunud trend, et vähem kapitaliseeritud 
arendajad on alustanud või alustavad müügihindade korrigeerimist 
allapoole (üldjoontes tehakse seda kaudselt, lisahüvede pakkumise 
teel), et hoogustada oma projektide müüki. Suurarendajad ei ole 
küll avalikule hinnakorrigeerimisele järgnenud, aga kindlasti on 
nendega võimalik tingida ostuläbirääkimiste käigus.

Nõudlust on jätkuvalt selliste uusarendusobjektide järele, mille 
puhul on majad huvitava arhitektuurilise lahendusega ning asuvad 
uudses terviklikus keskkonnas. Allikas: Uus Maa Tartu büroo. 
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sihtgrupi moodustavad jätkuvalt üliõpilased. Üürihinnad järgivad 
kinnisvara üldist hinnamuutust ning korrigeeruvad seoses eluaseme 
laenuteeninduse kalliduse ehk intressitaseme muutumisega. 
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Ehitatav korterelamu Tartus Supilinnas, Oa 40

. kogu projekt konserveeritakse ning ehitamist alustatakse  
 pärast praegu valitseva ülepakkumise lõppemist.

II kvartalis 2007 on avaldunud trend, et vähem kapitaliseeritud 
arendajad on alustanud või alustavad müügihindade korrigeerimist 
allapoole (üldjoontes tehakse seda kaudselt, lisahüvede pakkumise 
teel), et hoogustada oma projektide müüki. Suurarendajad ei ole 
küll avalikule hinnakorrigeerimisele järgnenud, aga kindlasti on 
nendega võimalik tingida ostuläbirääkimiste käigus.

Nõudlust on jätkuvalt selliste uusarendusobjektide järele, mille 
puhul on majad huvitava arhitektuurilise lahendusega ning asuvad 
uudses terviklikus keskkonnas. Allikas: Uus Maa Tartu büroo. 
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Järelturu korterite turg elavnes III kvartalis selgesti. Hindu 
korrigeeriti ning need hakkavad saavutama optimaalset taset. 
Kohati võis tajuda ka müüjate peataolekut ning sellest lähtuvalt 
on nad valmis tegema enda jaoks kahjulikke kompromisse, et 
jõuda kiiresti müügitehinguni. Laenutingimuste karmistumise-
ga seoses on vähenenud inimeste laenuvõimusus ning see- 
pärast on müüjad sunnitud tegema järeleandmisi. Müüjate ja 
ostjate ootused hakkavad ühtlustuma. Pakkumishinnad ei ole 
aga veel tehinguhindadega võrdsed ning tingimine on endiselt 
oluline märksõna.

Büroopindade de�tsiiti hakkavad leevendama valmivad või juba 
valminud ärihooned. Pakkumises on nii üüritavaid kui ka müüdavaid 
büroopindu ning seda nii kesk- kui ka äärelinnas. 2007.–2008. a lisandub 
Tartusse ligi 50 005,3 m  ärisihtotstarbelist pinda, millest 29 634,7 m    
moodustab büroopind. Valmivatest büroopindadest paikneb ligi 2/3 
kesklinnas ja selle lähialal. Müügil olevate äripindade hulgas domineeri-
vad korterelamud, mille I korrusele on planeeritud kaubandus- ja büroo-
pinnad.

Äripinnad

Valik valmivaid ärihooneid Tartus

Aadress
Jaamamõisa 76
Sõbra 54
Emajõe ärikeskus Tasku
Sõbra 56
Ujula 2
Soola 3
Lai 11/13
J. Kuperjanovi 70
Tähe 127 ja 127a
Väike-Turu 5
Oa 1
Jaama 56a

  
B
A
A+
B
A
A+
A+
A
B
A+
A
A

Kogumaht, m 2    
Bü roopinna

maht, m2   Valmimisaeg

  

 

   
   
   
   
 
   

  

     
          

Allikas:  Uus Maa  Tartu büroo.

Ehitise tüüp

  

1431
5 389
6000
5500
3603,2
3000
1088,6
456,4
1841
308
84,7
298,8

büroo
büroo/kaubandus
büroo/kaubandus
büroo
büroo/kaubandus
büroo/kaubandus
büroo/kaubandus
korter/büroo
büroo/kaubandus
korter/büroo
korter/büroo
korter/büroo

september 2007
juuni 2008
kevad 2008
detsember 2007
november 2007

suvi 2007
detsember 20007

märts 2008
august 2007
oktoober 2007

2071
8005
19 000
5500
7206,4
3600
1191,5
456,4
3682
308
84,7
298,8

Tartus ja selle lähipiirkonnas on eluasemekinnisvarasse 
tehtavad investeeringud seotud suuremate riskidega kui varem, 
kuid muutuvat nõudlusstruktuuri oskuslikult hinnates on 
võimalik ka lähiajal projekte väga kasumilikult juhtida. Kapita- 
liseeritumad arendajad, kes suudavad pakkuda tervikliku 
keskkonna ja hea asukohaga projekte, osutuvad edukaks 
edaspidigi. Hea asukohaga üksikkruntide järele leidub kindlasti 
nõudlust ka lähitulevikus. Ehituse ja maa hinna tõusuga seoses 
otsitakse majadele alternatiivi ridaelamute näol. Tulevikus 
muutub maakleri roll edukas müügiprotsessis üha tähtsamaks. 
Äripindade osas rahuldavad büroopindade vajaduse uued 
arendusprojektid, millega kaasneb ka kesklinna äripindade 
vakantsuse tõus, mis avaldub just vähem atraktiivsematel 
üüripindadel. Perspektiivsed projektid on jätkuvalt äärelinna 
müügi- ja üürieesmärgiga büroopinnad, mille pakkumine 
praegu puudub.

Prognoos

Maaüksuste, sealhulgas kruntide pakkumine on alates I kvartali 
lõpust suurenenud hinnanguliselt 70%. Sellest lähtuvalt on 
ostjad tugevamal positsioonil kui müüjad. Uudse trendina on 
pakkumisse tulnud kvaliteetsed majad, mis on ehitatud küll 
müügiks, kuid on väga heade ning läbimõeldud tehniliste 
lahendustega. Selliste majade hinnad jäävad 4 miljoni krooni 
piiresse. Pidurdunud on n-ö majakarpide pakkumine, mis 
paiknevad uusarendusrajoonides, kuna selles segmendis 
valitseb siiani tugev ülepakkumine. Majakarpide hinnad jäävad 
vahemikku 1,8–2,4 miljonit krooni, sõltudes krundi suurusest, 
piirkonnast ning maja arhitektuurist ja pindalast. Uuskrundi-
arendusi on pakkumisse lisandunud passiivselt ning arendajad 
on nende puhul väga konservatiivsed.

II kvartali alguses olid ostjad selgelt äraootaval seisukohal, kuid 
nüüdseks on krunditurg osaliselt elavnenud. Kruntide vastu on 
üleüldine ostuhuvi aga endiselt passiivne. Krundi ostmisel on 
esmatähtsad kriteeriumid hind ja asukoht.

Eramud ja elamumaa

Linnasisesed krundid on hinnatasemel 1500–2000 kr/m  ning nende 
järele on ka stabiilne nõudlus. Piirkondadena on eelistatud Kvissen-
tali ja Vahi küla. Krundi müümisel on kauplemisvaru jäänud väikseks, 
kuna müüki alustatakse optimaalse hinnatasemega. Väga likviidsed 
on majad, mis paiknevad Tartu linnas, kuid neid pakutakse vähe.

Kavandatav büroohoone Tartu kesklinnas Soola 3

Kesklinna piirkonnas on selge nõudlus nii kaubanduspindade kui 
ka teeninduspindade järele. Otsene de�tsiit valitseb südalinna 
piirkonna I korruse teeninduspindade osas, mille eest ollakse 
valmis maksma üüri ka 300–350 kr/m . Büroopindadest on nõutud 
nii 50 kui ka 1000 m  suurused pinnad. Kesklinna A+ kvaliteediga 
büroopindade üürihind on 210–290 kr/m . Äärelinna uute või 
renoveeritud bürooruumide hinnad jäävad vahemikku 135–175 
kr/m . Kesklinna uued ja renoveeritud pinnad opereerivad vakant-
susmiinimumi tasemel.
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Allikas:  Uus Maa Tartu büroo.

Valik krundiarendusprojekte Tartumaal

Asukoht Krundi suurus, m2 Kaugus Tartu  piirist, Hind,  kr/m2

Haaslava küla, Haaslava vald
Märja, Ülenurme vald
Uhti küla, Ülenurme vald 
Räni küla, Ülenurme vald
Aardlapalu küla, Haaslava vald 
Laane küla, Tõrvandi alevik 
Kurepalu
Mõra küla, Haaslava vald 
Soinaste küla, Ülenurme vald

1222–3484
1136–2688
2230–2389
864–3260 
1462–3784
1093–1920
1713–4600
2000–3000
1043–1593

6
1,5
6
1,5
4
4
3,5
8,5
1

 360–420
475–615
190
500–600
200–366
531
280–350
210
580

Kruntide arv
57
76
10
43
42
63
8

22
17

Arendusprojekti nimi
Jõeääre elamurajoon
Marja elamurajoon
Maasikmarja
Uue-Räni elamurajoon
Männi tee elamurajoon
Metsanurga elamurajoon
Olivia krundid
Tuigo elamurajoon
Tooma elurajoon

RAKVERE

Septembrikuu lõpus valmis Rakveres Maidla tee 14 uus korterelamu. 
Majas on 14 korterit, millest neli on broneeritud. Kui möödunud 
aastal projekteeris arendaja vastavalt turu nõudlusele 1- ja 2-toalisi 
kortereid, siis praegu on nõudlust just 3- ja 4-toaliste uute korterite 
järele. Uue korteri eest on hind vahemikus 613 000 kuni 1 400 000 
krooni koos köögimööbliga optimaalne summa. 1980ndate paneel-
maja 2-toaline remontimata korter maksab 13 000 kr/m , uues majas 
asuv sama suur korter (avar planeering, gaasikatlamaja, kinnine rõdu, 
uus köögimööbel) aga 20 000 kr/m .

Korterite järelturul on pakkumine suurem kui nõudlus. Turgu iseloo-
mustab müüjate huvi müüa korter ära, mitte seda müügis hoida. 
Müügihinnast on kadumas omanike nn igaks juhuks lisatud 20%-line 
hinnakõrgendus. Sellest hoolimata tehakse tehinguid keskeltläbi 
1000 kr/m  odavamalt kui algpakkumistes kirjas.

Uus Maa andmetel ei ole kortereid laenuintressi tõusu tõttu veel 
sundmüüki pandud.

Korterite üüriturg on jätkuvalt üliaktiivne. Üürikorterite hinnad on 
pisut tõusnud. Kui II kvartalis ulatus 1-toalise korteri üürihind 2000 
kroonini kuus, siis III kvartalis sai omanik tänu suurenenud nõudlusele 
sama korteri eest juba 2500 krooni kuus. 5000–7000 kr kuus on 
Rakvere uutes kortermajades asuvate üüripindade maksimaalne 
hinnavahemik.

Korterid

Majade turg on Rakvere linnas sarnane eelmise kvartaliga. 
Oktoobrikuu alguses oli pakkumises 68 maja. Turgu iseloomus-
tab loidus, linnamajade vastu on huvi väga tagasihoidlik. Näiteks 
kesklinnast 0,5 km kaugusel asuvat 1960ndate aastate palkmaja 
(väljast väga hästi renoveeritud, hinnaga 2,5 miljonit krooni) on 
ostuhuvilised viie kuu jooksul külastanud vaid mõnel korral.

Praeguseks ei ole majade müügihindu langetatud, küll aga on 
linna lähiümbruses olevate majade hindu alandatud konkreetse-
te hinnapakkumiste puhul. Näiteks Mädapeal asuva hoone 
müügihinnaks oli 795 000 kr, ent tehinguhinnaks sai 600 000 kr. 
Samuti küsiti Loobus asuva maja eest 1,9 miljonit krooni, kuid 
tehing tehti 1,6 miljoni krooniga. Seega võib öelda, et kindla 
pakkumise korral on müüja valmis hinda langetama.

Linna elamukruntide pakkumine on jäänud endiseks, hinnaotsu-
sed on kõrged ning müügiga ei kiirustata. Elamukrundi keskmi-
ne ruutmeetrihinna ootus on 800–1000 kr.

III kvartalis ei tulnud müüki ühtegi uut eramukruntide arendus-
projekti. Paljude arendusprojektide detailplaneeringud kehtes-
tatakse oktoobris-novembris 2007. Arendajad on kruntide hinna 
määramisel äraootaval positsioonil. Oodatakse eelkõige detail-
projekti valmimist ja alles seejärel alustatakse maakler�rmaga 
koostööd nii ühtse turunduse kui ka hinnapoliitika määramise 
alal.

Põhja-Eesti rannikuäärne turg on endiselt passiivne, tehinguid 
on vähe. Samuti ei ole alandatud mereäärsete kinnistute hindu.

Tehingud Rakverest lõuna suunas asuvate maamajadega jäid 
hinnavahemikku 250 000 kuni 300 000 kr. Maju osteti eesmärgi-
ga soetada suvekodu. Palju tehinguid tehti hoonetega, mis 
vajavad remonti.

Eramud ja elamumaa

km

22

2

2

2



12 TARTU
RAKVERE

Allikas:  Uus Maa Tartu büroo.
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RAKVERE
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Eramud ja elamumaa
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Suvekuid iseloomustas vaikelu. August ja september tõid nii tootmis-
pindade huvilisi (pealinnast pärit uue tootmise käivitajad) kui ka 
suuremahuliste investeeringute huvilisi. Tootmispinna soovijatega 
tehinguteni ei jõutud, sest kõikidele tingimustele vastavat kinnistut 
ei leitud. Tehinguid tehti tootmispinna üürilevõtjatega Rakvere 
lähedal Vinnis, kus hinnavahemik oli 20–40 kr/m .

Investeerijaid huvitab eelkõige logistiliselt hea asukohaga kinnisvara, 
mille sihtotstarvet on võimalik detailplaneeringuga muuta ning mida 
on hiljem kerge realiseerida. Maatulundusmaa sihtotstarbega kinnis-
tu, millel detailplaneeringut pole, aga mis asub hea juurdepääsuga 
kohas, hinnavahemik on olenevalt suurusest 20–50 kr/m . Samasugu-
se linnaäärse kinnistu ruutmeetrihind võib koos kehtiva detailpla-
neeringuga (tükeldatud kujul) ulatuda olenevalt kinnistu suurusest 
250–400 kroonini.

Rakvere linna ääres käib praegu kahe suure kaubanduskeskuse 
ehitus. Vaala keskus Narva suunal valmib 2007. a lõpus ning seal on 
kõik pinnad juba välja üüritud. Põhjakeskuses on seinad püsti hoone 
Ehitusmaailma osas ning arendaja ei kiirusta üürilepingute sõlmimi-
sega, sest soovib keskusesse eelkõige parimat kooslust. Põhjakeskus 
valmib augustis 2008.

Suve lõpus sõlmiti mitu büroopinna üürilepingut. Neid pindu iseloo-
mustas korralik siseviimistlus, keskmine suurus oli 10–30 m . Kesklin-
na servas Kastani tänavas on büroopinnad leidnud üürnikud hinnaga 
150 kr/m , see hind sisaldab ka elektrikütet.

Äripinnad

Rakvere turul on aasta lõpuks oodata stabiliseerumist. Korterite ja 
majade turul on omanikud nõus võtma vastu ostjate pakkumisi 
juhul, kui need jäävad mõistlikkuse piiridesse. Hindades ollakse 
nõus läbi rääkima kuni 20% ulatuses, mis ei ole reaalväärtuses väga 
suur summa. Oodata on ka senisest enam uusi eramukrundiarendu-
si linna lähistel.

Prognoos

PÄRNU

Korterite müügiturul ei tekkinud ka III kvartalis suurt elevust. Pakku-
miste arv suureneb jätkuvalt, kuid kasvutempo on raugenud. 
Üldisest ja märgatavast korterite hinnamuutusest Pärnus ei saa veel 
rääkida. Korterite müügihindu on alandatud, et mõistliku perioodi 
(2–5 kuud) jooksul korter realiseerida. Tingimise käigus on omani-
kud nõus hinda alandama 10 000–50 000 krooni.

Ostjad on peamiselt pärnakad ise. Inimesed kas parandavad oma 
elujärge või kolivad suureks jäänud korterist väiksemasse. Osa 
kliente ostab alles oma esimese eluaseme, kolides üürikorterist 
isiklikku korterisse.

Üürikorterite ja majade turg jätkas juulis ja augustis aktiivselt. 
Suvekuudel üürihinnad Pärnus kahekordistuvad. Enamik kortereid 
ja maju üüritakse välja kas kuu, nädala või nädalalõppude kaupa. 
Mida lühem periood, seda kõrgem on kuu üür. 2-toalise heas 
seisukorras korteri üür on suveperioodil Ülejõe piirkonnas 5000-
8000 kr/kuus ning rannapiirkonnas 15 000–26 000 kr/kuus, millele 
lisanduvad kommunaalmaksed. Septembris väheneb nõudlus 
märgatavalt ning seetõttu langevad ka hinnad. Sügisesed üürihin-
nad on ligi 50% odavamad kui suvised. 

Samas suurendavad sügiskuudel nõudlust linna kolivad üliõpila-
sed ning ka mujalt tulnud tööjõud. Eelistatud on alla 5000 krooni 
kuus maksvad heas seisukorras üürikorterid. 1–2-toaliste korteri-
te üürihinnad Pärnus väljaspool suveperioodi on 2000–5000 
krooni ning 2–4-toalistel 5000–6000 krooni, millele lisanduvad 
kommunaalmaksed.

Väikelinnale omaselt eelistatakse võimalusel ka Pärnus elada 
eramus. Eramute pakkumine III kvartalis küll suurenes, kuid 
majad on ostjate jaoks liiga kõrge hinnaga. Pärnu linna piires 
maksab heas seisukorras maja keskmiselt 3,3 miljonit krooni, 
remonti vajav maja on võimalik soetada ka juba 1,5–2 miljoni 
krooniga. Krunte pakutakse linna piires aga veel vähem ning 
praeguses turusituatsioonis ületab kruntide nõudlus pakkumise. 
Pikemas perspektiivis on siiski rajamisel uus Loode-Pärnu eramu-
piirkond, kuhu hakatakse müüma nii krunte kui ka eramuid. 
Kruntide hinnad on Pärnus vahemikus 900–1200 kr/m  ning 
Pärnust kuni 10 km kaugusel vahemikus 350–600 kr/m . Eramute 
ja kruntide hinnad on olnud II kvartali jooksul stabiilsed. Pärnu 
linna mõjupiirkonnaks, kuhu ollakse valmis püsivalt elama 
kolima, võib pidada kuni 15 km raadiust ala.

2-toaliste korterite hinnad Pärnus 2007. a suvel

Allikas: Uus Maa Pärnu büroo.

Seisukord Ülejõe piirkond Rannapiirkond

Hind, kr/m2

Remonti vajav

Hea

Väga hea

Uusehitis

al 11 000

15 000–16 000

18 000 –22 000

25 000–40 000

al 25 000

32 000–35 000

35 000–40 000

38 000–42 000

Pärnus on äripindade turg endiselt aktiivne. Nõutumad kauban-
duspinnad asuvad ostukeskustes, seetõttu tehakse neile ka 
juurdeehitisi. Aktiivne ehitustegevus käib Aida 9 krundil, kuhu on 
planeeritud elu- ja ärihoone u 5500 m  kaubanduspinnaga 
(millele lisandub 2700 m  elamispinda). Kaubanduspindade 
üür Pärnu kesklinnas on 190–400 kr/m  kuus, äärelinnas 
80–200 kr/m  kuus.  Juulis alustati arendustegevust uue Maxima 
xxx kaubanduskeskuse rajamiseks aadressile Riia mnt 131. 
Kaubanduskeskuse ehitustööd loodetakse lõpetada tuleva aasta 
aprillis.

Büroopindade nõudlus ületab pakkumise, eelkõige just uute või 
renoveeritud ning kesklinnas asuvate A ja A+ klassi pindade 
puhul. Uusi äri- ja büroopindu pakutakse moodsas ärilinnakus 
Papiniidu tänaval, kus suurem osa pindadest on potentsiaalsed 
üürnikud juba leidnud. Arendustegevus käib endiselt trükikoja 
krundil ning planeerimisel on ärikvartal Pärnu kontserdimaja ja 
Port Arturi kaubamajade juurde. Äripindade üürihinnad on 
keskmiselt vahemikus 130–180 kr/m   kuus, olenevalt asukohast 
ja seisukorrast.

Lao- ja tootmispinnad liiguvad linnast välja. Tehtud on üksikuid 
tehinguid linna lähistel. Linna piires on laopindade kinnisvarate-
gevus aktiivsem Raba tn, Savi tn ja Ehitajate tee piirkonnas 

Äripinnad

2
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14 PÄRNU
VILJANDI

Prognoos

VILJANDI

Seisukord Kesklinn Männimäe

R

Paalalinn

R

Korterite hinnatase Viljandis III kvartalis,   kr/m2

A U M V

Sügisel raugeb üürikorterite ja majade turu aktiivsus, üürihinnad langevad kuni 50%. Müüjad on siiski optimistlikud ning hindu langetada ei 
plaani, siiani on mõistliku hinnaga objektid suudetud realiseerida. Ka arendajatel ei ole praeguse seisuga hinnalangetamist plaanis, pigem 
lepitakse pikenenud müügiperioodiga. Seetõttu võib lähiperspektiivis prognoosida hinnataseme stabiilseks jäämist, hinnakorrektsioone 
võib esineda vähem hinnatud asukohaga objektide puhul.

Võrreldes II kvartaliga ei ole Viljandi korteriturul aeglustumist 
märgata. Samuti ei ole Viljandi turul olnud sellist suurt hinnalangust, 
nagu seda võib näha suuremates linnades. Põhjuseks on ka see, et 
Viljandi elamufond ei ole üle toodetud, kortermajade arenduste osa 
on olnud minimaalne. Seetõttu on turul tunda pigem nõudlust uute 
korterite järele. Jätkuvalt on otsitud arhitektuurilise väärtusega 
vanalinna majade korterid.

Korterite üürituru tänavu kõige aktiivsem periood langes III kvarta-
lisse, mil suurema osa üürihuvilistest moodustasid tudengid. Selles 
sektoris ületab nõudlus jätkuvalt pakkumist. Üürikorteri puhul 
soovitakse pesemisvõimalust ja enamasti ka mööblit. Üürihindade 
tõusu mõjutavad ka kohalike ettevõtete alltöövõtjad, kes tegutse-
vad Viljandis teatud perioodi jooksul ning on nõus tasuma oma 
töötajate majutamise eest kõrgemat hinda. Pikemaajaliste üürnike 
puhul jäävad üürihinnad vahemikku 3000–5000 krooni, olenevalt 
korteri suurusest ja seisukorrast. Lühema perioodi üürnikud on nõus 
maksma 4-toalise korteri või maja eest kuni 7000–8000 krooni.

Uute korterite turul on pakkumises renoveeritud korterelamu Jakob-
soni tänaval, mille ruutmeetrihinnad on vahemikus 20 400–24 700 
krooni. IV kvartalis jõuab turule ka järgmine renoveeritud korterela-
mu, mille lahendused on huvipakkuvad ja valgusküllased, korterites-
se on planeeritud saun ning avarad rõdud. Ruutmeetrihinnad 
peaksid jääma piiridesse, mis on taskukohased laiemalegi ostjaskon-
nale.

Korterid

Eramute müügihinnad on olnud tõusva trendiga. Asukoha ning 
seisukorra poolest paremate eramute hind küünib juba peaaegu 
kolme miljoni kroonini. Samas on Kantreküla agulipiirkonnas praegu 
võimalik osta eramu veel 300 000–500 000 krooni eest.

Uute eramupiirkondade areng ei ole olnud nii kiire, kui võis loota. 
Moodulmajade asemel soovitakse järjest enam kivimaju, mis jäävad 
aga veidi kalliks. Elamukruntide hinnad linna ümbruses on veidi 
langenud, olles praegu tasemel umbes 225 krooni ruutmeetri kohta.

Eramud ja elamumaa

Valik elamukruntide arendusprojekte Viljandimaal

Projekt

Andrese 
Lauri elamurajoon
Õuna elamurajoon

Krundi suurus, m

4478–16 406 
2600–4900 
2143–2896 

Hind, kr/m

70–120 
126–196 
225 

Allikas: Uus Maa Viljandi büroo.

Viljandi kiirelt arenevasse äripiirkonda Leola, Tallinna ja Rohelisele 
tänavale kerkib uus sisustuskaubamaja. Samas on algatatud detail-
planeeringud suure kaubanduskeskuse rajamiseks ning ka mõne 
väiksema äripinna jaoks. Tallinna tänava äärde hakatakse rajama 
äriotstarbelisi hooneid. Piirkonda jääb veel Unistar Auto valmiv 
ärimaja, kuhu pakutakse büroopindu üürihinnaga alates 80 
kroonist ruutmeetri kohta.

Linna südamesse, Arkaadia aia kompleksi ehitatakse kahte esimest 
äri- ja eluhoonet, mille esimestel korrustel paiknevad büroopinnad, 
ülemistel korterid. Neis hoonetes jääb büroopindade müügihind 
vahemikku 30 000 kr/m .

Äripinnad

Korterite müügiturg toimib stabiilselt, elavnemist on oodata uue 
kortermaja valmimisel. Hinnatõus on majanduskasvuga kooskõlas. 
Elamukruntide suhtes on turg äraootaval seisukohal, kuid suure-
maid hinnalangusi ei ole enam ette näha. Üürikorterite vajadus 
püsib, hinnad lähiajal rohkem ei tõuse. Äripindade turg on aktiivne. 
Tootmispindade pakkumise kasvamist suures osas siiski ette näha 
ei ole, arenevad pigem kaubandus ja teenindus.

Prognoos

Rajatav korterelamu Viljandi kesklinnas

2

2 2
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HAAPSALU

PAIDE

2007. aasta III kvartalis oli Järvamaa kinnisvaraturul märgata 
aktiveerumist. Hinnatõus on aeglustunud. Korterite müügipakku-
miste arv on suurenenud ning müügiperioodid pikenenud. Müüja-
te hinnaootused on põhjendamatult kõrged. Ostjad eelistavad 
renoveeritud kortereid väiksemat tüüpi elamutes ja vaiksemas 
piirkonnas. Nad on valmis maksma sobivas piirkonnas asuva 
renoveeritud korteri eest müüja küsitud hinda.

Tuleb märkida, et sageli erineb müügihind oluliselt ostuhinnast, 
erinevus võib olla kuni 30%. Seda tingib nii suurenenud pakkumiste 
arv, pikenenud müügiperioodid kui ka pankade laenupoliitika.

Üüriturul ületab nõudlus jätkuvalt pakkumise. Enim soovitakse 
üürida renoveeritud 2- ja 3-toalisi kortereid. Korterite üürihinnad 
jäävad vahemikku 1500–3000 krooni kuus, millele lisanduvad 
kommunaalkulud. Renoveeritud, korraliku ja möbleeritud korteri 
eest ollakse valmis maksma ka kõrgemat hinda.

Korterid

Paide tüüpkorterite hinnatase, kr/m

1- ja 2-toalised
3- ja 4-toalised

Keskmises seisukorras

7500–15 000
8000–13 000

Väga heas seisukorras

kuni 20 000
kuni 16 000

Jätkuvalt on suur nõudlus elamukruntide järele, mida napib nii 
Paides kui ka Türil. Samas peetakse müügis olevate kruntide hinda 
kõrgeks ning ostjad on äraootaval seisukohal. Praegu on u 1000 m2 
suuruse kommunikatsioonidega varustatud elamukrundi müügi-
hind 600 000–1 000 000 krooni.

Eramute puhul on suurenenud 1940.–1970. aastatel valminud 
hoonete pakkumiste arv. Nende müügihind jääb vahemikku 
600 000–1 100 000 kr. Ostjad eelistavad madalama hinnaklassiga 
heas seisukorras eramuid. Uuemate või renoveeritud eramajade 
müügihinnad jäävad vahemikku 1,6–3 mln krooni. Eramute müügi-
perioodid on pikenenud, sest müüjate soovide ja ostjate võimaluste 
vahel on suur lõhe.

III kvartalit iseloomustab suurenenud nõudlus maamajade järele. 
Turul on rohkem rahuldavas seisukorras elamud. Väljaspool suure-
maid asulaid asuvate majavalduste hinnatase on väga erinev ja 
sõltub suuresti asukohast (infrastruktuur, looduslikult kaunis koht 
jmt), seisukorrast ja ka objektide pakkumise-nõudluse vahekorrast. 
Hinnavahemik on vanemat tüüpi maamajade puhul 200 000–
850 000 krooni, uuemate või viimasel aastatel renoveeritud 
majavalduste hinnatase ulatub kuni 1 500 000 kroonini. Enim 
nõutud on vanemat tüüpi maamajad, mis sobiksid suvekoduks ja 
maksaksid kuni 400 000 krooni.

Suvila-tüüpi hoonete müük on jätkuvalt aktiivne. Hinnatud on 
suvilad, mida on võimalik ehitada ümber elamuteks. Enamiku 
suvilate turuhind jääb vahemikku 200 000–700 000 krooni. Soodsa 
asukohaga ja heas korras suvila müügihind võib olla ka kõrgem.

Eramud ja elamumaa

Büroopindade puhul ületab nõudlus jätkuvalt pakkumist. Heas 
asukohas pinnad leiavad kiirelt uue üürniku. Üürihinnad on kesklinna 
pindadel keskmiselt 120–180 kr/m2, äärelinnas ca 100 kr/m2. Kauban-
duspindade turule soovivad siseneda ka mõned suuremad kaupluse-
ketid eesmärgiga rajada Paidesse jaemüügikauplus või market. 
Järvamaal müügis olevad lao- ja tootmispinnad kujutavad endast 
peamiselt endiste kolhooside/sovhooside lautu, küüne ja töökoda-
sid. On märgata kohalike omavalitsuste initsiatiivi tööstuskülade 
loomiseks. Väga aktiivne on uute planeeringute koostamine ja 
projektide analüüsimine Mäo tööstuskülas. 

Äripinnad

Hinnad on Järvamaa kinnisvaraturul stabiliseerunud, kiire hinnatõus 
on peatunud. Edasine hinnatõus on rahulik ja järjepidev. Järvamaa 
kinnisvaraturul hinnalangust oodata ei ole. Turgu mõjutab pankade 
laenupoliitika, eriti pankade senisest passiivsemad laenukampaaniad, 
tõusvad laenuintressid ja laenuvõimeliste inimeste arvu vähenemine. 
Kvaliteetsete äripindade hinnad jätkavad tõusmist, kuna nende puhul 
valitseb de�tsiit.

Prognoos

HAAPSALU

Haapsalus olid suvekuud rahulikumad ning tehinguid tehti vähem. 
Augusti lõpus ja septembris aga olukord muutus ning turg aktiveerus. 
Korterite hinnad on n-ö paika loksumas, kujunemas on piirkondade ja 
hoonetüüpide ühtsed hinnatasemed. Korterite hinnad on püsinud 
III kvartali jooksul suhteliselt stabiilsed. Hinnatõus on olnud margi-
naalne, jäädes 1–3% vahele. Vanemates elamutes asuvate heas 
seisukorras korterite hinnad on 15 000–20 000 kr/m  ning halvemas 
seisukorras korterite hinnad 11 000–15 000 kr/m . Vanemate korterite 
turg on väga aktiivne tänu sellele, et uute arendusprojektide hinnad 
on sageli üsna kõrged ning kohalikule elanikule vastuvõetamatud. 
Korterite puhul on varasemast olulisemaks saanud lisaväärtused: 
ostjate otsust mõjutab rõdu olemasolu, vaated, kvaliteetne sisevii-
mistlus jms.

Ka Haapsalus on mitu uut projekti, kus majad ja korterid juba valmis, 
kuid korterid veel müümata. Peamiseks takistuseks on korteri kõrge 
hind, mis ei vasta kohalikule ostujõule. Kesklinna või mereäärsete 
eksklusiivsete korterite hinnad küündivad 40 000 kroonini ruutmeetri 
eest ning on suunatud peamiselt Tallinnast või mujalt Eestist pärit 
keskmisest jõukamale ostjale. Väljastpoolt Haapsalu tulevad kliendid 
ei kata aga kogu pakkumist. Pakkumises on ka odavamaid uusi 
korterelamuprojekte, nagu Kastani ja Aiandi tee uued korterid, kus 
hinnad algavad 17 000 kr/m .

Üüriturul valitseb jätkuvalt suur nõudlus ning pakkumine ei suuda 
seda rahuldada. Augustis ja septembris on nõudluse ja pakkumise 
ebaproportsionaalsus veelgi võimendunud, kuna üürikortereid 
otsivad Haapsalu IT-kolledži üliõpilased. Korterid, mille üürihinnad on 
vahemikus 2500–3500 krooni kuus, leiavad üürniku väga kiiresti. 
Sügisel üürihinnad mõningal määral ka tõusevad, kuid mitte oluliselt. 
Üüri hinnatõus on piiratud, sest üürnike ostujõud kannatab lähipe-
rioodil välja vaid kuni 500-kroonise hinnatõusu.

Korterid
Allikas: Uus Maa Paide büroo.
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16 HAAPSALU
KURESSAARE

Eramute hinnad on jätkuvalt Haapsalus kõrged ning ostuhuvi on 
selliste hindade juures väike. Hindade tõustes on ka pakkumine 
oluliselt kasvanud ning täheldada võib isegi ülepakkumist. Siiski ei 
saa öelda, et huvi eramute ostmise vastu oleks kadunud, lihtsalt 
sellisel hinnatasemel ei ole ostjad võimelised tegutsema. Uute 
eramute hinnad Haapsalus jäävad vahemikku 3–5 mln krooni ning 
vanemate elamute hinnad on 1,8–3 mln krooni. Väga suurt huvi 
tuntakse maamajade ja mereäärsete kinnistute vastu. Soovitakse 
privaatseid, suuremaid krunte, kus on varasemast ajast olemas ka 
hooneid. Eramute soetamisel on probleemiks väga suur hinna-
vahe eramute ja korterite vahel. Siiani korteris elanud potentsiaal-
ne ostja ei suuda oma korterit müüa sellise summa eest, mis oleks 
vajalik eramu soetamiseks.

Eramud ja elamumaa

Kaubandus- ja büroopindade turul ületab nõudlus oluliselt 
pakkumist. Valmimas on Uue-Mõisa kaubanduskeskus, kuid 
sealsed uued pinnad leidsid kiiresti üürnikud ning üldist olukorda 
see eriti ei leevendanud. Otsitakse kvaliteetseid kaubanduspindu 
I korrusel. Pikemas perspektiivis on oodata kaubandustegevuse 
koondumist ka äärelinna kaubanduskeskustesse. Kesklinnas on 
nõudlust uue büroomaja järele, kuid lähiaastal ei ole teadaolevalt 
ühtegi juurde tulemas. Büroopindade hinnad Haapsalus on 
vahemikus 70–110 kr/m  kuus. Lao- ja tootmispindade turg on 
samuti aktiivsemaks muutunud, nende pindade üürihind on 
keskmiselt 40–50 kr/m  kuus.

Äripinnad

Prognoos
Haapsalu kinnisvaraturg on välja kujunemas ning stabiliseeru-
mas. Hinnad diferentseeruvad tulenevalt objekti asukohast ja 
seisukorrast. Korterite hinnad jätkavad majanduskasvuga kooskõ-
las rahulikku kasvu. Eramute hinnad peavad korrigeeruma – 
praeguste hindadega tehinguteni ei jõuta, kuna Haapsalu 
ostujõud ei ole nii kõrgel tasemel. Hinnatõusu on oodata ka 
mereäärsete looduskaunis kohas paiknevate kruntide puhul.

KURESSAARE

Kuressaare korteriturg on suhteliselt aktiivne. Pakkumine ületab 
praegu nõudlust. Hinnad on veidi langenud, uute projektide 
puhul kuni 10% ja järelturu korterite puhul kuni 20%. Klientide 
soovid on erinevad: tuntakse huvi nii kvaliteetselt remonditud kui 
ka remontimata korterite vastu. Teadlikumad ostjad peavad 
oluliseks ka kortermajade seisukorda ning ühistu olemasolu.

Väikse hinnahüppe on teinud maapiirkonnas asuvad korterid. 
Endiselt on väga nõutud linnalähedased korterid, näiteks Rand-
vere, Sandla, Aste ja Salme korterid. Väga suur nõudlus on just 
sealsete ahiküttega korterite järele. Saaremaa väiksemates 
asulates maksab korter keskmiselt 5000–8000 kr/m .

Korterid

Üüriturg on väga aktiivne. Nõudlus ületab pakkumist ja hinnad 
on mõõdukalt tõusnud. Enim üürivad kortereid üliõpilased ja 
ehitustöölised, aga ka noored pered. Väljaspool suvehooaega 
jääb korteri keskmine üürihind Kuressaares vahemikku 
3000–4000 krooni kuus, millele lisanduvad kommunaalmaksed. 
Kuressaare lähivaldades on üürihinnad veidi kerkinud ning 
jäävad vahemiku 1200–2500 krooni kuus.

Korterite keskmised hinnad Kuressaares 2007. a 
suvel-sügisel (kr/m )

Seisukord

Remonti vajav
Remonditud
Uusehitis

Hind

13 000–15 000
15 000–18 000
u 25 000 

Projekt
Pikk 4 (9 korterit)
Vallimaa 21 (37 korterit)
Tolli 12 (12 korterit) 

Hind, kr/m
22 000–27 000
22 000–30 000
19 000–25 000

Valik arendusprojekte Kuressaares

Valmimisaeg
august 2007 
august 2007
veebruar 2008 

Nõudlus elamukruntide järele Saaremaal ja Kuressaares on 
endiselt suur, kuid enim eelistatud piirkondadeks võib pidada 
Kuressaare linnalähedasi valdu. Suur nõudlus on privaatsete ja 
kommunikatsioonidega varustatud kinnistute järele, mis on 
1–2 ha suurused. Välja on kujunenud uued elamurajoonid, kus 
väikeste kinnistute (u 1000–1500 m  ) hinnad jäävad vahemikku 
170–320 kr/m . Endiselt on kõrgema hinnaga tuntud suvituspiir-
kondades olevad krundid.

Kehtestatud detailplaneeringuga krundi hind on vahemikus 
60–120 kr/m  . Selliseid kinnistuid on praegu pakkumises rohkes-
ti. Arvestades fakti, et uusi detailplaneeringuid on algatatud 
palju, võib prognoosida turu üleküllastumist ja sellega seoses ka 
mõningast hinnalangust. Kindlasti peaks kruntidel olema välja 
arendatud elektri- ja teedevõrgustik, mis annab kinnistutele 
suure lisaväärtuse ja kergendab müügiprotsessi.

Kuressaares on nõutuimad renoveerimist vajavad eramud, mille 
eest on kliendid nõus maksma umbes 1,5 miljonit krooni. 
Kahjuks pakutakse selliseid eramuid väga vähe. Läbi aegade on 
olnud väga suur nõudlus Saare maakonnas asuvate maamajade 
järele. Samas on nende pakkumisi vähemaks jäänud ja sellest 
tulenevalt on maamajade hinnad tõusuteel, jäädes praegu 
vahemikku 0,5–1,5 miljonit krooni. Uute elamute eest ollakse 
valmis maksma u 2 miljonit krooni, sõltuvalt majast ja selle 
asukohast veidi rohkemgi. Praegu ehitatakse müügiks aktiivselt 
väiksemaid, umbes 100 m  suuruseid maju, seda nii Kuressaares 
kui ka selle lähiümbruses.

Eramud ja elamumaa

Allikas: Uus Maa Kuressaare büroo.

Allikas: Uus Maa Kuressaare büroo.
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KURESSAARE

Eramute hinnad on jätkuvalt Haapsalus kõrged ning ostuhuvi on 
selliste hindade juures väike. Hindade tõustes on ka pakkumine 
oluliselt kasvanud ning täheldada võib isegi ülepakkumist. Siiski ei 
saa öelda, et huvi eramute ostmise vastu oleks kadunud, lihtsalt 
sellisel hinnatasemel ei ole ostjad võimelised tegutsema. Uute 
eramute hinnad Haapsalus jäävad vahemikku 3–5 mln krooni ning 
vanemate elamute hinnad on 1,8–3 mln krooni. Väga suurt huvi 
tuntakse maamajade ja mereäärsete kinnistute vastu. Soovitakse 
privaatseid, suuremaid krunte, kus on varasemast ajast olemas ka 
hooneid. Eramute soetamisel on probleemiks väga suur hinna-
vahe eramute ja korterite vahel. Siiani korteris elanud potentsiaal-
ne ostja ei suuda oma korterit müüa sellise summa eest, mis oleks 
vajalik eramu soetamiseks.

Eramud ja elamumaa

Kaubandus- ja büroopindade turul ületab nõudlus oluliselt 
pakkumist. Valmimas on Uue-Mõisa kaubanduskeskus, kuid 
sealsed uued pinnad leidsid kiiresti üürnikud ning üldist olukorda 
see eriti ei leevendanud. Otsitakse kvaliteetseid kaubanduspindu 
I korrusel. Pikemas perspektiivis on oodata kaubandustegevuse 
koondumist ka äärelinna kaubanduskeskustesse. Kesklinnas on 
nõudlust uue büroomaja järele, kuid lähiaastal ei ole teadaolevalt 
ühtegi juurde tulemas. Büroopindade hinnad Haapsalus on 
vahemikus 70–110 kr/m  kuus. Lao- ja tootmispindade turg on 
samuti aktiivsemaks muutunud, nende pindade üürihind on 
keskmiselt 40–50 kr/m  kuus.

Äripinnad

Prognoos
Haapsalu kinnisvaraturg on välja kujunemas ning stabiliseeru-
mas. Hinnad diferentseeruvad tulenevalt objekti asukohast ja 
seisukorrast. Korterite hinnad jätkavad majanduskasvuga kooskõ-
las rahulikku kasvu. Eramute hinnad peavad korrigeeruma – 
praeguste hindadega tehinguteni ei jõuta, kuna Haapsalu 
ostujõud ei ole nii kõrgel tasemel. Hinnatõusu on oodata ka 
mereäärsete looduskaunis kohas paiknevate kruntide puhul.

KURESSAARE

Kuressaare korteriturg on suhteliselt aktiivne. Pakkumine ületab 
praegu nõudlust. Hinnad on veidi langenud, uute projektide 
puhul kuni 10% ja järelturu korterite puhul kuni 20%. Klientide 
soovid on erinevad: tuntakse huvi nii kvaliteetselt remonditud kui 
ka remontimata korterite vastu. Teadlikumad ostjad peavad 
oluliseks ka kortermajade seisukorda ning ühistu olemasolu.

Väikse hinnahüppe on teinud maapiirkonnas asuvad korterid. 
Endiselt on väga nõutud linnalähedased korterid, näiteks Rand-
vere, Sandla, Aste ja Salme korterid. Väga suur nõudlus on just 
sealsete ahiküttega korterite järele. Saaremaa väiksemates 
asulates maksab korter keskmiselt 5000–8000 kr/m .

Korterid

Üüriturg on väga aktiivne. Nõudlus ületab pakkumist ja hinnad 
on mõõdukalt tõusnud. Enim üürivad kortereid üliõpilased ja 
ehitustöölised, aga ka noored pered. Väljaspool suvehooaega 
jääb korteri keskmine üürihind Kuressaares vahemikku 
3000–4000 krooni kuus, millele lisanduvad kommunaalmaksed. 
Kuressaare lähivaldades on üürihinnad veidi kerkinud ning 
jäävad vahemiku 1200–2500 krooni kuus.

Korterite keskmised hinnad Kuressaares 2007. a 
suvel-sügisel (kr/m )

Seisukord

Remonti vajav
Remonditud
Uusehitis

Hind

13 000–15 000
15 000–18 000
u 25 000 

Projekt
Pikk 4 (9 korterit)
Vallimaa 21 (37 korterit)
Tolli 12 (12 korterit) 

Hind, kr/m
22 000–27 000
22 000–30 000
19 000–25 000

Valik arendusprojekte Kuressaares

Valmimisaeg
august 2007 
august 2007
veebruar 2008 

Nõudlus elamukruntide järele Saaremaal ja Kuressaares on 
endiselt suur, kuid enim eelistatud piirkondadeks võib pidada 
Kuressaare linnalähedasi valdu. Suur nõudlus on privaatsete ja 
kommunikatsioonidega varustatud kinnistute järele, mis on 
1–2 ha suurused. Välja on kujunenud uued elamurajoonid, kus 
väikeste kinnistute (u 1000–1500 m  ) hinnad jäävad vahemikku 
170–320 kr/m . Endiselt on kõrgema hinnaga tuntud suvituspiir-
kondades olevad krundid.

Kehtestatud detailplaneeringuga krundi hind on vahemikus 
60–120 kr/m  . Selliseid kinnistuid on praegu pakkumises rohkes-
ti. Arvestades fakti, et uusi detailplaneeringuid on algatatud 
palju, võib prognoosida turu üleküllastumist ja sellega seoses ka 
mõningast hinnalangust. Kindlasti peaks kruntidel olema välja 
arendatud elektri- ja teedevõrgustik, mis annab kinnistutele 
suure lisaväärtuse ja kergendab müügiprotsessi.

Kuressaares on nõutuimad renoveerimist vajavad eramud, mille 
eest on kliendid nõus maksma umbes 1,5 miljonit krooni. 
Kahjuks pakutakse selliseid eramuid väga vähe. Läbi aegade on 
olnud väga suur nõudlus Saare maakonnas asuvate maamajade 
järele. Samas on nende pakkumisi vähemaks jäänud ja sellest 
tulenevalt on maamajade hinnad tõusuteel, jäädes praegu 
vahemikku 0,5–1,5 miljonit krooni. Uute elamute eest ollakse 
valmis maksma u 2 miljonit krooni, sõltuvalt majast ja selle 
asukohast veidi rohkemgi. Praegu ehitatakse müügiks aktiivselt 
väiksemaid, umbes 100 m  suuruseid maju, seda nii Kuressaares 
kui ka selle lähiümbruses.

Eramud ja elamumaa

Allikas: Uus Maa Kuressaare büroo.

Allikas: Uus Maa Kuressaare büroo.
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JÕHVI JA SELLE LÄHIÜMBRUS

JÕHVI

Väga hea
11 000–12 000
9000–11 500
7000–8500
8500–9500
6500–8000
7000–8500

Remonti vajav
8000–10 000
8000–10 500
5500–6500
5500–7000
4000–6000
3500–5000

Jõhvi
 
Ahtme
 
Kohtla-Järve

   
 

    
  
  

Korterite hinnad Jõhvis ja selle lähilinnades, kr/m

Allikas: Uus Maa  Jõhvi büroo.

Nõudlus kesklinnas asuvate kaubandus- ja teeninduspindade järele ületab endiselt pakkumist. Rendipindade mõningase vakantsuse 
teket võib prognoosida pärast Saaremaa kaubamaja taasavamist, sest hulk poode ja teenindusasutusi kolib senistelt pindadelt kaubama-
ja uude hoonesse. Praegu projekteeritakse kesklinna piirkonda ühte äri- ja eluhoonet, kuid selle mastaabid on väikesed. Sellepärast ei ole 
äripindade de�tsiidi probleemi lahenemist ette näha.

Ärimaa pakkumiste osas on hetkesituatsioon palju parem. Kuressaare erinevates äri- ja tootmispiirkondades on saadaval piisaval hulgal 
erineva suuruse, detailse lahenduse ning hinnaga kinnistuid. Peaaegu valmis on ka suuremahuline Põlluvälja tööstuspark, kus on loodud 
väga head tingimused spetsiaalselt ettevõtluse arendamiseks.

Äripinnad

Prognoos
Kinnisvaraobjektide müügiperioodid on pikenenud. Reaalse tehinguni jõutakse hinna üle kaubeldes ning enamasti on müüja nõus hinda 
veidi langetama. Suve teine pool ja sügise algus olid aktiivsed. Paljud huvilised jõuavad tehinguni sügisel. Kinnisvara uusi arendusprojek-
te enam massiliselt oodata ei ole. Inimeste huvi kinnisvara vastu on jätkuvalt säilinud, kuid ollakse äraootaval seisukohal.

III kvartalis on pakkumiste arv veelgi suurenenud ning pakkumi-
ne ületab nõudlust. Heas asukohas ja nõutud korterid on 
jätkuvalt hinnas, kuna selliseid väga palju müügil ei ole. Korterite 
ruutmeetrihinnad jäävad Jõhvis ja selle lähipiirkondades keskmi-
selt vahemikku 8000–12 000 krooni. Uued korterid on kõrgemalt 
hinnatud. Nende pinnaühik maksab Jõhvi lähistel Ahtmes 
12 000–14 000 krooni ning Jõhvi linnas 16 000–20 000 krooni.

Korterite üüriturg on Jõhvis jätkuvalt aktiivne. Renoveeritud 
korterite puhul ületab nõudlus pakkumist. Remonti vajavaid 
üürikortereid pakutakse rohkem, kuid nõudlus nende järele on 
väiksem. Kortereid võtavad üürile eelkõige välistöötajad, kes 
soovivad elamispinda tavaliselt kuni üheks aastaks. Eelistatud on 
renoveeritud ja möbleeritud korterid. Remonti vajavate korterite 
üürihinnad on vahemikus 1000–1500 krooni kuus ning renoveeri-
tud korterite hinnad 2500–4500 krooni kuus, millele lisanduvad 
kommunaalmaksed.

Korterid

Piirkond
Tubade 

arv
1–2
3–4
1–2
3–4
1–2
3–4

Huvi eramute ostmise vastu on suurenenud. Pakkumine jääb 
endiselt alla nõudlusele, mis ei anna põhjust hinnalanguseks. 
Seoses vähese pakkumisega on elav huvi ka suvilate vastu Peipsi-
äärses piirkonnas Iisaku ja Alajõe vallas (Kuru, Kauksi, Uusküla ja 
Katase küla). Huvi on suurenenud heas korras ja looduskaunis 
kohas asuvate maamajade vastu (Mäetaguse ja Iisaku vallas), mis 
on hinnaklassilt soodsamad kui samaväärsed majad Jõhvi linnas. 

Ja kuna linnas on eramuid pakkumises vähe või pole üldse, siis 
ollakse nõus soetama maja Jõhvi lähistele või kuni 30 km kaugu-
sele sellest. Eelduseks on hea infrastruktuur ning kooli ja lasteaia 
olemasolu lähipiirkonnas. Vanemate elamute hinnad Jõhvis ja 
selle lähiümbruses jäävad vahemikku 800 000–1 500 000. 
Kalleimate eramute hind ulatub 2 miljoni kroonini ja üle selle, 
kuid nende müügiperioodid on üsna pikad, kuna ostujõulisi 
kliente napib.

Eramukruntidest on eelistatud suuremad, 2000–3000 m , isegi 
kuni 0,5–0,6 hektari suurused pakkumised. Jõhvi lähiümbruse 
valdades (lluka, Kohtla, Mäetaguse) on müügile tulnud ka uusi 
kruntide arendusprojekte, mis ei ole väga mastaapsed ning mis 
siiani on suhteliselt nõutud. Maksimaalne kaugus Jõhvist, kus 
leidub huvi elamispindade vastu, jääb keskmiselt 5–15 km 
piiresse. Kruntide hinnatase on seal keskmiselt 250–350 kr/m . 
Jõhvi linnas asuvad eramukrundid maksavad 350–550 kr/m .

Eramud ja elamumaa

Äripindade turg on Jõhvis jätkuvalt aktiivne ning huvi nii büroo-
de kui ka kaubanduspindade üürimise vastu on suur. Valmimas 
on Narva mnt 141a ärikeskus, kus üürihinnad on vahemikus 
110–150 kr/m kuus. Kesklinnas asuvale Rakvere tänavale 
planeeritakse uut ärikeskust, mis tooks turule ca 3000 m2 uut 
büroo- ja kaubandus-teeninduspinda. Uute äripindade hinna-
tase on tänase seisuga 150–200 kr/m  kuus.

Äripinnad

Liik
Büroo
Kaubandus
Tootmine

80–150
110–200
40–60

Pakkumiste arv suureneb ning kiire tehinguni jõutakse objekti-
dega, mis asuvad väga heas kohas ning mille hind vastab 
turuväärtusele. Uute projektide müük kulgeb vaikselt, kuna 
hinnatase jääb kohalikele sageli liiga kõrgeks. Korterite hinna-
tõus on III kvartali lõpuks taandumas keskmiselt 10%ni aastas 
ning järgib üldist majanduskasvu. Suurenenud huvi nii maama-
jade kui ka eramute vastu võib nende hinnataset järgmise aasta 
alguseks tõsta. Äripindade sektoris saab prognoosida üürihin-
dade edasist kasvu.

Prognoos

Seisukord

Allikas: Uus Maa  Jõhvi büroo.
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ca 10%

Kui suvekuudel oli huvi korterite vastu suhteliselt väike, siis sügise 
saabudes on olukord taas elavnenud. Enim nõutud on 2- ja 3-toali-
sed korterid, mis asuvad I kuni III korrusel. Eelistatakse endiselt 
renoveeritud, väga heas seisukorras kortereid ning nende hinnad on 
ka enim kerkinud. Hinnatõus on võrreldes eelmise kvartaliga kuni 
10%. Oluliseks ei peeta mitte korterite suurust ruutmeetrites, vaid 
pigem toalisust. Kui aasta alguses oli veel võimalik soetada 2-toaline 
remonti vajav korter hinnaga 190 000–200 000 krooni, siis nüüd 
tuleb samaväärse korteri eest maksta juba ca 230 000–250 000 
krooni.

Kui võrrelda Jõgeva ja Põltsamaa kinnisvaraturul toimuvat, siis on 
Põltsamaal hinnad jätkuvalt oluliselt kõrgemad ning sealsel korteri-
turul ületab nõudlus pakkumise. Ahiküttega korterite järele on 
nõudlus väiksem, kuid võib eeldada, et peatselt tõusev küttehind 
suurendab ka nõudlust. Ahiküttega korterite puhul peetakse 
oluliseks elamu üldist seisukorda ning vee ja kanalisatsiooni olemas-
olu.

Ka korterite üüriturg on Jõgeval küllaltki aktiivne. Enamasti soovitak-
se üürida 2-toalisi heas seisukorras kortereid. Üürijateks on nii 
noored pered kui ka kaugemalt Jõgevamaale tööle tulijad, näiteks 
ehitustöölised.

Korterid

Huvi elamukruntide vastu Jõgeva linnas ja maakonnas kasvanud ei 
ole. Elamukruntide pakkumine ületab endiselt nõudluse. Linnast 
väljapoole jäävatest kruntidest soovitakse enim selliseid, mis 
paiknevad veekogu ääres.

Huvi linnast väljas asuvate talukohtade vastu on veelgi kasvanud. 
Hinnatakse asukoha privaatsust, piirkonna infrastruktuuri ning 
elamu seisukorda. Eelistatud on vanemad, n-ö eestiaegsed elamud, 
kus on võimalik ruumid algsel kujul taastada. Sobiva hinna ning 
asukohaga eramud leiavad kiiresti uue omaniku. Suurenenud on 
teistest maakondadest Jõgevamaale kodu soetajate osakaal. Eelista-
takse maamaju, mille hind jääks sõltuvalt selle seisukorrast ja kinnis-
tu suurusest 450 000 ja 800 000 krooni vahele. Jõgeva linnas ületab 
majade puhul nõudlus pakkumise ning pakutavate majade hinna-
vahemik on 950 000–1 900 000 krooni.

Eramud ja elamumaa

Nõudlus paremas seisukorras büroo- ja kauplusepindade järele on 
kasvanud. Äripinna keskmine üürihind kesklinnas on 100–150 kr/m  
kuus. Juuli lõpus avas Jõgeva linna Kesk tänaval uksed kauplus 
Selver. Hoogsalt kulgeb ka Selveri ehitus Põltsamaa kesklinnas, 
endise bussijaama asukohal.

Äripinnad

Võrreldes II kvartaliga on korterite hinnad Jõgeva linnas üha 
kerkinud. Osalist kallinemist saab täheldada eramute puhulgi, 
kuid nende hinnakasv ei ole nii märkimisväärne. Tõenäoliselt 
püsib maamajade vastu suur huvi ka edaspidi. Nõudlus uute 
korterite ja eramute järele on endiselt madal. Aktiivselt jätkub 
kortermajade renoveerimine ja korrastamine, mis tõstab korterite 
hindu ka tulevikus.

Prognoos

NARVA

Narvas suureneb korterite pakkumine jätkuvalt, millest tulenevalt 
on pikenenud nende müügiperioodid ning ka hinnad korrigeeru-
vad. Ostjad on äraootaval seisukohal ja müüjad üritavad hoida 
kinni varasemast hinnatasemest. Ostjatele on uue korteri ostmisel 
sageli takistuseks ebaedu oma eelmise elamispinna müümisel. 
Nõutumad on korterid hinnatud piirkondades kesklinnas ja 
vanalinnas, vähem soovitakse Kreenholmi ja Soldino rajooni 
kortereid. Korterite  keskmine  hinnavahemik  on  Narvas 12 000–
18 000 kr/m . Kuna uute korterite hinnad on kõrgemad, on nende 
turg suhteliselt passiivne.

Huvi üürikorterite vastu on tõusutrendis. Üürihuvilised on 
üldjuhul nooremad inimesed või väljapoolt Narvat pärit tööjõud. 
1–2-toaliste korterite üürihinnad on keskmiselt vahemikus 
800–2000 krooni kuus, 3-toaliste korterite üürihind algab 1500 
kroonist, millele lisanduvad kommunaalmaksed. Nõudlust on 
eelkõige heas seisukorras korterite järele, kuid enamik pakutavaist 
ei vasta sellele nõudmisele. Pakkumist ületav nõudlus viitab 
üürikorterite peatsele hinnatõusule.

Korterid

Eramute turg Narvas on küllalt passiivne, pakkumises on väga 
vähe maju. Hinnatuimad eramupiirkonnad asuvad Narva jõe 
ääres, ent sealseid eramuid on müügil väga vähe. Jõeäärses 
piirkonnas algavad eramute hinnad 2 miljonist kroonist. Kruntide 
vastu on huvi suur, kuid pakkumist nõutud piirkondades pole. 
Uues elamurajoonis Sininõmmel pakutakse nii krunte kui ka maju, 
aga eramute hinnad on vahemikus 2,5–4,5 miljonit kr, mis on 
Narva turu jaoks praegu veel veidi kõrge hinnatase.

Eramud ja elamumaa
2

2
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ääres, ent sealseid eramuid on müügil väga vähe. Jõeäärses 
piirkonnas algavad eramute hinnad 2 miljonist kroonist. Kruntide 
vastu on huvi suur, kuid pakkumist nõutud piirkondades pole. 
Uues elamurajoonis Sininõmmel pakutakse nii krunte kui ka maju, 
aga eramute hinnad on vahemikus 2,5–4,5 miljonit kr, mis on 
Narva turu jaoks praegu veel veidi kõrge hinnatase.

Eramud ja elamumaa
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Täies mahus käib praegu Fama keskuse teise etapi ehitus (kaubandus- ja büroopinnad). Ka Puškini 3 asuva uue korterelamu I korrusele 
pakutakse büroopindu. Nõudlust on hea asukohaga ja kvaliteetsete äripindade järele. Büroopindade üürid Narvas on vahemikus 
80–150 kr/m . Laopindade nõudlus ületab pakkumist: soovitakse tänapäevaseid ja kvaliteetseid suuri laopindu, mida turul pakkuda 
pole.

Äripinnad

Prognoos

Renoveeritav korterelamu Puškini 3 Narvas

Korterite hinnad stabiliseeruvad ja diferentseeruvad. Oodata on arhitektuuri ja mitmete lisaväärtuste olulisuse kasvu ostuotsuse tegemi-
sel. Uute korterite turul oleks huvi odavama hinnaklassi korterite vastu. Nõudlust jätkuks elamukruntide arenduste järele, mis paikneksid 
hinnatud asukohas ning vastaksid hinnatasemelt Narva elanike võimalustele.

2




