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MAJANDUSINDIKAATORID 

Majanduskasv mõõdukas 
Euribor hakkas aasta lõpus langema
Töötuse määr vähenes
Inflatsioonitempo jätkuvalt kõrge

 
 

 

SKP (miljardites kroonides) ja SKP reaalkasv 
(protsentides)

 

* 2007. aasta kolme esimese kvartali põhjal.
Allikas: Eesti Pank, Statistikaamet.

 

MAJANDUSINDIKAATORID 1

Keskmine brutopalk ja töötuse määr Eestis

Allikas: Statistikaamet.

 
• Müügipakkumiste arv stabiliseerus
• Ostjad on hinnatundlikud

TALLINN
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Eesti majandus kasvas III kvartalis aeglasemalt kui aasta esimestes 
kvartalites, taandudes 6,4%ni. Vaatamata kasvutempo aeglustumi-
sele ületab Eesti majanduskasv Euroopa Liidu riikide keskmist 
majanduskasvu 3,7 protsendipunkti võrra. Majandus jahtub eelkõi-
ge sisenõudluse vähenemise tõttu. 2008. aasta majanduskasvuks 
prognoosis Eesti Pank 2007. aasta lõpus 4,3%.

III kvartalis alanes jätkuvalt tööpuuduse määr (vaid 4,2%) ning 
töötute  ar v  langes  29 000ni .  Kesk mine brutokuupalk  ol i  
2007. aasta III kvartalis 10 899 krooni.

Sisenõudluse kasvu raugedes hakkavad järele andma ka sisemaised 
hinnatõususurved. Eesti Panga andmetel oli ennekõike toiduainete 
hinnatõus oodatust suurem ning in�atsioon tervikuna seega 
prognoositust mõnevõrra kiirem. Tuleb pidada silmas, et tegemist 
on ühekordsete hinnatõusudega, mille mõju hakkab 2008. aasta 
keskel taanduma. See toob kaasa in�atsiooni aeglustumise 
keskmiselt 4,6 protsendini 2009. aastal.

 

Nagu eelmises ülevaates ennustasime, vähenes III kvartalis nii 
korteritehingute arv kui ka koguväärtus. Mõlemad näitajad kahane-
sid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 27% ning võrreldes 
2007. aasta II kvartaliga ligikaudu sama palju. III kvartalisse jäänud 
suvekuudel oli sesoonsusest tingituna turg väheaktiivne. Korterite-
hingute arvult jäi seniseks rekordaastaks 2005, kuid tehingute 
koguväärtuselt 2006.

Korterid

Eraisikutele väljastatud eluasemelaenude käive 
(miljonites kroonides kuus), intressimäär 
(protsentides) ja inflatsioon (protsentides)

Allikas: Eesti Pank, Statistikaamet.Laenuintressid jätkasid kuni detsembri keskpaigani kasvamist nii 
marginaalide kui ka Euribori kasvu tõttu. Seejärel hakkas Euribor 
langema, kahanedes aasta lõpuks 0,199 protsendipunkti võrra. 
Oktoobri algusega võrreldes oli aasta lõpuks Euribor 0,046 protsendi-
punkti võrra madalamal tasemel. Kuue kuu Euribor oli aasta lõpuks 
4,707% ning keskmine eluasemelaenude väljastamise intress 5,9%.

• Elukondliku kinnisvara hinnalangus kuni 15%
• Uute büroopindade valik suurenes

TALLINN

Kesklinna vanemates elamutes on korterite tehinguhinnad keskmiselt 
vahemikus 25 000–35 000 kr/m   ja uuselamutes 28 000–43 000 kr/m . 2-toalise 
uue korteri hind kesklinnas on keskmiselt 1,7–1,9 mln krooni. Väiksema 
pindalaga (ca 40 m ) on võimalik uus korter soetada kesklinna ääreala-
dele ka 1,5–1,6 mln krooniga. Pirital ja Kakumäel on uute korterite 
hinnad teinud samuti läbi üsna suure languse, kuna nendes piirkonda-
des on pakkumine oluliselt suurenenud ning lisaks arendajate müüda-
vatele korteritele on pakkumises ka palju eraisikute poolt ostetud 
kortereid. Nn magalapiirkondades on vanemate korterite hinnad keskmiselt 
vahemikus 18 000–21 000 kr/m .
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Tallinna ja Harjumaa korteriomandite 
ostu-müügitehingute arv ja väärtus 
(tuhandetes kroonides)

2 TALLINN  

 

 

Vaatamata tehingute arvu kahanemisele, oli ostuhuvilisi palju, kuid 
otsuse tegemisega viivitati. Koduotsijad vaatavad enne ostu üle 
mitukümmend korterit ning tingimisest on saanud reegel. Siiski 
leidub jätkuvalt ka selliseid tehinguid, mille puhul korter või maja 
sobib ostjale ideaalselt ning müüja ei tee hinnas järeleandmisi. 
Tehing tehakse sel juhul esialgse pakkumishinnaga pärast väga 
lühikest müügiperioodi. IV kvartalis vahendasid Uus Maa maaklerid 
mitu kallist ja eksklusiivset korterit, mis olid müügis vaid mõni nädal.

Hinnad langesid ka IV kvartalis, kuid tundus, et suurem langus jäi III 
kvartalisse ning nüüd langetati müügihindu nendel korteritel, millel 
siiani ei olnud hinda korrigeeritud. Korterite puhul, mille hinda oli 
juba III kvartalis alandatud, langetati IV kvartalis hinda tehinguni 
jõudmiseks vaid mõne protsendi ulatuses. Kokku võib 2007. aasta 
algusest arvestada korterite hinnalanguseks keskmiselt 10–20%, 
olenevalt korteri asukohast ja seisukorrast.

Huvi uute korterite vastu oli veel oktoobris üsna väike, kuid novemb-
ris, mil paljud arendajad rohkem või vähem avalikult üsna suures 
mahus hindu alandasid, suurenes ka tehingute arv. Uute äärelinna-
korterite puhul on nõudlus suurim kuni 25 000 kr/m  maksvate 
korterite vastu. Kesklinnas on uute korterite hinnad langenud 
keskmiselt 35 000 kr/m . Ka kesklinna äärealadel leidub uusi korter-
maju, mille korterid maksavad ca 28 000 kr/m . Selline hindade 
kujunemine on tingitud diferentseerumisest: madalamalt väärtusta-
tud asukoha ja madalama kvaliteediga majades langetatakse hindu 
rohkem.

Kuna müügiturg on vaikne ning inimesed kardavad teha suuri 
investeeringuid, siis tuntakse selle taustal suurt huvi üürikorterite 
vastu. Nende hinnad on tõusnud tükihinnas kuni 500 krooni. Kesklin-
nas on 2-toalise korteri üürihind suhteliselt kindlalt paigas, jäädes 
vahemikku 7000–9000 krooni, olenevalt asukohast ja lisaväärtustest. 
Klientidel on suur huvi äärelinna uute üürikorterite vastu, kuid neid 
on pakkumises vähe ning kohe, kui pakkumisse lisandub mõni 
soodsa hinnaga uus korter, leidub sellele vähemalt nädala jooksul ka 
üürnik. Kõige vähem pakutakse www.city24.ee andmeil uusi üürikor-
tereid Kristiines, Mustamäel ja Põhja-Tallinnas. Uued üürikorterid 
äärelinnas on nõutud eelkõige hinnaklassis kuni 7500 krooni.

 

Eramud ja elamumaa

Allikas: Statistikaamet.
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Allikas: Uus Maa.

Korterite keskmine hinnavahemik Tallinnas 
2007. a IV kvartalis, kr/m

Vanem
elamu UusehitisPiirkond
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40 000–60 000            – 

30 000–40 000 40 000–50 000

25 000–30 000 28 000–40 000

22 000–26 000 28 000–35 000

19 000–23 000 27 000–35 000

18 000–23 000 25 000–32 000

18 000–22 000 23 000–30 000

Üürikorterite pakkumine Tallinnas

Allikas: www.city24.ee.

Eramute ja elamumaa turg oli IV kvartalis veelgi rahulikum kui 
korteriturg. Kõige raskem oli müüa krunte, mis ei ole millegi poolest 
ainulaadsed ning asuvad väheväärtustatud piirkonnas. Ostjad 
eelistavad osta valmiskujul eramuid, paarismaju ja ridaelamukorte-
reid. Huvi siseviimistluseta, n-ö valge karbi kujul müüdavate objekti-
de vastu on väiksem, kuna inimestel pole soovi ega aega tegeleda 
ehitamisega ning sellega kaasnevate probleemidega.
 
Kuna ostjaid nappis, langetati hindu. Hinnalangus oli viimases 
kvartalis keskmiselt ca 10%, kuid kevadest alates on kruntide hinnad 
langenud 25–30%, vähestel objektidel ka kuni 50%. Tallinna eramute 
hindu on alandatud kevadest saati ligikaudu 10% ning Tallinna 
lähiasulates müüdavate eramute, paaris- ja ridamajade hindu umbes 
10–20%.

2007. a valminud Hundi tee ridaelamuboksid Viimsis.
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TALLINN 3

Tallinna hinnatud eramajapiirkondades (Pirita, Kakumäe, Nõmme, 
Kristiine) algavad kruntide hinnad 2 miljonist kroonist ning eramu-
te hinnad 3,5 miljonist kroonist. Alates 2,8 miljonist on võimalik 
omandada majaosa, ridaelamukorter või 1/2 paarismaja. Tallinnast 
väljaspool, kuni 40 km raadiuses, võib elamukrunte leida ka hinna-
ga alates 300 000–600 000 kr. Harjumaal on uuseramute hinna 
alampiir 1,5 miljonit krooni.

Jätkuvalt tuntakse huvi Tallinnast kuni 30 km raadiuses paiknevate 
vähemalt 1 ha suuruste kruntide vastu, mille suurus annab teatud 
privaatsuse. Nende puhul on siiski oluline ka kommunikatsioonide 
kättesaadavus ja soodne hind. Loomulikult soovitakse, et tegu 
oleks looduskauni paigaga.

Büroopindade turg
Kvaliteetsete büroopindade turul ei saa rääkida aktiivsuse langemi-
sest. Büroopindade osas on märke lähenevast ülepakkumisest seoses 
praegu plaanitavate ja ehituse algusjärgus olevate büroomajade 
tulevase valmimisega. Suurt ülepakkumist siiski tekkida ei saa, kuna 
pakkumismahu kasvades lükkavad arendajad oma projekte edasi 
ning toovad need turule siis, kui tol hetkel pakkumises olnud maht 
on absorbeerunud. Arendajad uurivad enne ehitamist hoolikalt 
turgu ning teevad täpseid arvutusi ega ole nõus opereerima kahjum-
likult. Kui siiani on turul eksisteerinud de�tsiit, siis tänavu on oodata 
olukorra paranemist – klientide valikuvõimalused suurenevad.

Loomulikult mõjutab pakkumise kasv vakantse, mis peaksid lähiaas-
tail normaliseeruma kuni 10% juures. Enim kannatavad vakantside 
suurenemise all äärelinna B- ja C-kvaliteediklassi bürood. Üürihinda-
de langust pakkumismahu kasv esialgsete andmete kohaselt kaasa ei 
tohiks tuua. Südalinna hinnatud büroomajades vakantseid pindu 
pole ning üürihinnad küündivad 280 kr/m   kuus, äärelinnas on raske 
leida uut büroopinda alla 170 kr/m   kuus. Büroopindade tootlused 
on langenud viimaste aastate jooksul madalaimale tasemele, jõudes 
6–8% juurde. Lähitulevikus tootluste edasist langemist oodata ei ole, 
kuna investorite oodatav tootlus on vähemalt 7–8%.

Büroopindade tippüürid (vasak skaala) ja tootlused 
(parem skaala) Tallinnas

Projekt   Asukoht   Objekt   Hind, mln kr

Metsaniidu elamurajoon Saku vald   Krundid   1,5–1,9
Sepa elamurajoon  Rae vald   Elamukrundid  1,2–1,6
Hindreku elamurajoon Harku vald   Paarismaja- ja eramukrundid 1,4–1,9
Hundi tee ridaelamud Viimsi vald   Ridaelamukorterid  3,4–4
Tammneeme paarismajad Viimsi vald   Paarismajad  6,9
Gol�villad   Jõelähtme vald  Villad   al 6,5

Allikas: Uus Maa.

Valik eramute, kruntide ja ridamajade arendusi Harjumaal

Allikas: Uus Maa.

Kaubanduspindade turg
Kaubanduspindade turule lisandus aasta viimases kvartalis kesklinna 
uus Rotermanni kaubamaja, mis pakub hulka Eesti turul uudseid kauba-
märke. Kokku on kaubamajas kaubanduspinda ca 4000 m . Tänavu 
kevadel on oodata Rocca al Mare kaubanduskeskuse laienduse 
valmimist. Esimeses etapis lisandub sinna 16 000 m  uut kaubanduspin-
da. Laiendada plaanitakse ka Järve keskust ja Ülemiste keskust. Hetkel 
on vajadus uute pindade järele suur ning tarbimine Eestis laes. Paaril 
järgneval aastal – majanduskasvu pidurdudes – kahanevad ka tarbimis-
mahud, kuid suuremad laienemised on plaanitud sellele järgnevasse 
perioodi. Kaubanduskeskustesse on raske pinda leida ning üürihinnad 
jätkasid tõusutrendi. Nende kasv pidurdub seoses tarbimismahu kasvu 
aeglustumisega ja uute pindade lisandumisega 2008. aastal.

Kaubanduskeskused, kaubamajad 

kesklinna piirkonnas    400–700 

Kaubanduskeskused äärelinna piirkonnas  200–400 

Kaubanduspinnad jalakäijate tänavatel 

südalinnas/kesklinnas/vanalinnas (I korrusel) 400–800 

Muud kaubanduspinnad kesklinnas (I korrusel) 200–400 

Kaubanduspindade (u 100 m²) keskmised 
üürihinnad 2007. a IV kvartalis, kr/m 

Allikas: Uus Maa äripindade osakond.

Lao- ja tootmispindade turg
Lao- ja tootmispindade pakkumine on viimase poolaasta jooksul 
kasvanud. Huvi uute, tänapäevaste laopindade vastu on suur, kuna siiani 
tegutsevad paljud ettevõtted vanadel ja amortiseerunud pindadel. 
Sobiva lao leidmine võtab aega vähemalt pool aastat, ent kui otsimisega 
hakatakse tegelema aegsasti, on ettevõttel võimalik ehitusküsimustes 
kaasa rääkida. Kehtestatud detailplaneeringu staadiumis on aga juba 
mitu projekti ning ligikaudu aastase viitajaga on pakkumine isegi 
suurem kui nõudlus.

Üha populaarsemaks saab laopindade turul Ida-Tallinna suund. Paljud 
sealsed kinnistud on logistiliselt väga hea asukoha ja kõrge potentsiaali-
ga. Hea asukoha ja mõistliku hinnaga ärimaade vastu tuntakse suurt 
huvi, mistõttu on ka hinnad sageli kõrged. Üks võimalus osta Peterburi 
tee äärde ärimaad on Iru tehnopargis, mis asub Peterburi mnt ääres nii 
Tallinna ringtee, Muuga sadama kui ka lennujaama lähedal. Selle projek-
ti hinnad on koos kommunikatsioonidega liitumistega keskmiselt 1200 kr/m .
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4 TALLINN
TARTU  

Prognoos

Tartu uute korterite keskmine hinnatase

Allikas: Uus Maa Tartu büroo.

Üürnikud kohanevad veel tänaseni 2006. aasta hinnatõusuga ning seetõttu laopindade üürid viimases kvartalis oluliselt ei tõusnud. Ka ehitus-
hindade kasv on pidurdunud ja pakkumine suurenenud, mis ei anna lähitulevikus enam hinnatõusuks põhjust. Uute või renoveeritud laopin-
dade üürihinnad väärtustatud piirkondades jäävad vahemikku 60–100 kr/m  kuus, vanemate laopindade hinnad on 40–65 kr/m kuus. 
Põhimaanteede ääres asuvate ja äritegevuseks sobivate kruntide hinnad on keskmiselt vahemikus 800–2000 kr/m . Kõrgeimad hinnad on 
Tartu maantee äärsetel kruntidel.

Tallinna ja Harjumaa elamispindade turul tuleb aasta algus ja esimene poolaasta suhteliselt rahulik. Oodata on hindade edasist langetamist 
ülehinnatud uute projektide puhul, kus siiani hindu langetatud pole. Hinnalangus aktiveerib turu, kuna ostjad on ootel ning hinnatundlikud. 
Turuaktiivsus jääb oodatavalt samale tasemele, mis oli 2007. aasta viimases kvartalis, või on veidi kõrgem.

Äripindade turul valmivad uued büroomajad ja kaubanduskeskuste laiendused. Büroopindade pakkumine äärelinnas kasvab, mis tõstab 
vakantse eelkõige vanemates madalama kvaliteediklassi büroomajades. Hinnatase jääb lähitulevikus samaks, kuna pakkumine suureneb ja 
majanduskasv pidurdub.

Elamispinnad

Korteriturg muutus IV kvartali lõpus taas aktiivsemaks. Protsessi on 
forsseerinud asjaolu, et arendajad langetasid uusprojektide hindu, 
mida võibki lugeda IV kvartali märksõnaks. Hinnaalandusega on 
läinud kaasa mitu suurarendajat, projektipõhiseid müügihindu 
korrigeeriti 10–20%, mõnel juhul ka rohkem. Uusi korterelamuprojek-
te ei ole pakkumisse lisandunud.

Vanade korterite turul hakkab pakkumismaht stabiliseeruma. Vanade 
korterite pakkumist loob endiselt multiplikaatoriefekt ehk rotatsioon, 
mis tekib suurest arendusmahust uuskorterite ja elamukruntide 
segmendis. Optimaalse hinnatasemega positsioneeritud korterite 
müügiperiood kestab keskmiselt 1–3 kuud.

Elamukruntide turul kestab ülepakkumine ning hinnanguliselt on 
Tartu ja selle lähiümbruse arenduspiirkondades 350 vakantset krunti.

• Uusarendustes hinnaalandused
• Krunditurg äraootaval seisukohal
• Büroode pakkumismaht suureneb

Piirkond   Keskmine hind, kr/m

Kesklinn   35 000–45 000
Karlova   22 000–26 000
Supilinn   28 000–32 000
Veeriku   24 000–28 000
Jaamamõisa  20 000–24 000
Ülejõe   30 000–36 000
Vaksali   32 000–36 000
Annelinn   22 000–24 000
Uus-Ihaste   19 000–21 000

Majade turul on pakkumishinnad laia ulatusega ja korrastumata, 
mis muudab ostuotsuse tegemise inimeste jaoks raskeks. 
Jätkuvalt moodustavad pakkumisest suure osa n-ö valge karbi 
kujul olevad uusarenduspiirkondade majad, mis on ehitatud 
müügi eesmärgil ning mille hinnad tegid languse läbi juba eelmis-
tes kvartalites.

Krunditurg on esialgu äraootaval seisukohal, mis seab arendajad 
raskesse olukorda, ehkki huvilisi leidub siiski ka selles turusegmen-
dis. Uudse trendina on hakatud tundma huvi suuremate maaük-
suste vastu, kuhu saaks rajada välimeelelahutuskeskusi.

Asukoht    Krundi suurus, m  Hind, kr/m  Kruntide arv
   
Haaslava küla, Haaslava vald  1222–3484  360–420   57
Märja, Ülenurme vald   1136–2688  450   78
Uhti küla, Ülenurme vald   2230–2389  190   10
Laane küla, Ülenurme vald   1949–5198  262–443   16
Räni küla, Ülenurme vald   864–3260    500–600   43
Aardlapalu küla, Haaslava vald  1462–3784  200–366   42
 Tõrvandi alevik, Laane küla  1093–1920  531   63

Valik krundiarenduste projekte Tartumaal 2007. ja 2008. a

Allikas: Uus Maa Tartu büroo.
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RAKVERE

 

 

2007. a IV kvartalis ja 2008. aastal lisandub Tartusse hinnanguliselt 
40 000 m  uut büroopinda. Büroohoonete keskmised üürimäärad on A+ 
kvaliteediga hoonetes 200–250 kr/m , äärelinna uutes büroohoonetes 
135–175 kr/m .

2007.–2008. aastal lisandub Tartusse hinnanguliselt ka 30 000 m  uut 
kaubanduspinda, millest 2/3 paikneb kesklinnas. Lisanduvast mahust 
moodustavad valdava osa juba valminud Ujula tn Konsumi kaubandus-
hoone ning Emajõe ärikeskuse III etapis valmiv Tasku keskus. Uus 
kaubanduspind moodustab 40% olemasolevast kesklinna piirkonna 
tänapäevaste kaubanduspindade mahust. Kaubanduspindade keskmi-
sed üürimäärad kesklinnas on 300–400 kr/m   ning äärelinnas 140–225 kr/m  .

Kaubanduskeskuste nõudlus ületab suures proportsioonis pakkumist. 
Kasvab ka nõudlus müügieesmärgiga büroopindade järele, kuna 
ettevõtted soovivad lisaks oma põhitegevusele investeerida ka kinnis-
varasse.

Prognoositavalt kasvab seoses pakkumismahu peatse suurenemisega 
ka vakantsus (asukoha või kvaliteedi poolest) vähem atraktiivsetes 
büroohoonetes. Tänane kaubanduspindade vakantsus keskustes on 
kuni 5% ning büroohoonetes kuni 10%.

Büroo- ja kaubanduspinnad
RAKVERE

2

Tööstusparkide pakkumismaht on tänase seisuga saavutanud pakku-
mismahu maksimumi. Kogupakkumine moodustab hinnanguliselt 
1 449 035 m , mille potentsiaalne ehitusalune pindala on 612 682 m . 
Tööstus-  ja  laohoonete üür imäärade vahemikud Tar tus  on
 70–100 kr/m .

Tööstusparkide nõudlus on olnud varasematel perioodidel progressee-
ruv, jõudes IV kvartali seisuga osalise ülepakkumise seisundisse. 
Laohoonetena nõutakse köetavaid ja valvega pindu hinnatasemega 
45–65 kr/m .

Tootmis-laopinnad ja tööstuspargid

Valik tööstusparkide arendusprojekte Tartumaal

a Tartu büroo.aMsuU:sakillA

Elukondliku kinnisvara prognoositav hinnanguline planeeringumaht on 65 
uut korterelamut kogupindalaga 136 000 m , mis tähendab 1200–1400 uut 
korterit. Trendiks on arendustegevuse nihkumine linnaäärsetele aladele. 
Turuosalised hakkavad kohanema kinnisvara harjumuspärasest madalama 
likviidsusega. Prognoositavalt tõusevad kesklinna kaubanduskeskuste 
üürimäärad veelgi, kuna pakkumine on jätkuvalt de�tsiitne. Tööstusparkide 
turul on tänaseks arendajad ülereageerinud ning pakkumise maht ületab 
nõudlust. Seepärast ei ole lähitulevikus Tartusse uusi tööstusparkide projek-
te planeeritud.

Prognoos

Projekti nimi  Arenduse  
    maht, m

Ülenurme tehnopark  89 034
Ravila tööstuspark  244 245
Vahi tööstuspark  457 075

Täisehituse
maht, m  Hind, m  Kruntide arv

45 171  550–600  17
115 000  472  10
261 064  400  70

• Aasta lõpus ostjad elavnesid
• Müügihinnad on kaubeldavad
• Linna ümbruses uued ärimaad

Rakveres müügis olevate korterite arv püsis stabiilne. Jätkus trend, 
et müügikuulutuses küsitud hind on 10–15% kõrgem kui tehingu-
hind. Üldist hinnalangust ei saanud täheldada. Tehingute arv on 
võrreldes aastataguse ajaga vähenenud umbes 10%. 

Renoveeritud ja uute kortermajade korterite hinnatase on peaaegu 
võrdne:  tehingute ruutmeetr ihinnad jäävad vahemik ku 
20 000–27 000 krooni. Järelturu korterid on ostjad leidnud hinnaga 
keskmiselt 14 000 kr/m .

Korterite üüriturg on endiselt üliaktiivne. Soodsa hinnaga üürikor-
ter leiab uue elaniku hiljemalt nädala-kahe jooksul. Üürihinnad on 
kvartali jooksul tõusnud tükihinnana ca 500 krooni. 

Maade  ja majade turg on Rakvere linnas käitunud sarnaselt kogu 
2007. aasta jooksul. Aastalõpu turuseisu iseloomustas loidus, 
linnamajade vastu on huvi tagasihoidlik. Ka müügitehinguid tehak-
se vähe. Müügihindades on omanikud nõus järeleandmisi tegema 
kuni 15%.

Elamispinnad

Korter  Ostu-müügihind, kr/m Üürihind, kr/kuus

1-toalised  12 985   3000 
2-toalised  14 979   3500
3-toalised  13 663   4000
4-toalised  12 754   4500

Keskmises seisukorras korterite müügi- ja 
üürihinnad Rakveres 2007. a IV kvartalis

a Rakvere büroo.aMsuU:sakillA
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6 RAKVERE
PÄRNU
 

Äripinnad

Maamajade tehingud jäid hinnavahemikku 300 000 kuni 400 000 
krooni. Ostutehingud tehti eesmärgiga omandada suvekodu. Selles 
hinnaklassis olevad maamajad vajavad suuremahulisi renoveerimis-
töid. 1,3 ja 1,9 miljoni kroonise tehinguhinnaga maamajad Vihula ja 
Haljala vallas on renoveeritud hooned, mida kasutatakse aastaring-
seks elamiseks.

Eramute müügipakkumiste hinnad Rakveres 
2007. a IV kvartalis

Äärelinn, vana a ja

Äärelinn uusehitis

pinna –  –

Detsembris avas uksed Vaala kaubanduskeskus. 10 000 m  suuruse 
kaubanduspinna ankurüürnik on Maksimarket, keskuses tegutseb 
kokku ca 25 äri- või teenindusasutust. Ka 2008. aastal kahes osas 
valmiv Põhjakeskus on väikeste üüripindade huvilistega topelt 
kaetud. Seal on ankurrentnikud K-Rautakesko ja Rimi. Ehitus käib ka 
Mercedese autokaupluses-teenindushoones. Rakvere ärikeskuste 
uued jõujooned on Narva ja Tallinna suunalised.

B-klassi büroopindadele on üürinõudlus olemas. Kuna pakkumiste 
arv on piiratud, siis tuleb otsimisel arvestada umbes kolmekuulise, 
vahel ka suurema ajakuluga. Eelnimetatud pindade hinnavahemik 
on 120–180 kr/m . 

Prognoos

PÄRNU

Korterite pakkumine on tunduvalt suurem kui turunõudlus, 
seepärast on müügiperioodid pikenenud. Müügihinnad on 
läbinud mõningase languse, ennekõike just järelturu korterite 
osas. Hinnalangus jääb praegu kuni 10% piirimaile. Kuigi uute 
korterite hindu ei ole rohkel arvul langetatud, on mitu projekti 
praeguses turusituatsioonis siiski ülehinnatud ning oodata on 
edasisi korrektsioone. Nende üheks põhjuseks on ka uute korte-

hinnad on Ülejõel keskmiselt vahemikus 13 000–16 000 kr/m  ja 
kesklinnas 20 000–25 000 kr/m .

Üüriturg on jätkuvalt aktiivne. Üürihinnad jäävad Ülejõel 
vahemikku 2500–6000 krooni kuus, millele lisanduvad kommu-
naalmaksed. Kesklinnas on korterite üürid keskmiselt vahemi-
kus 3000–10 000 krooni kuus.

Elamispinnad

Maja   Hind, kr/m

Vanad majad  13 000–17 000
Uued ja paarismajad  20 000

Allikas: Uus Maa Rakvere büroo.

2008. aasta alguses on Rakvere kinnisvaraturul oodata rahulikku 
aega. Ostjad ei tee rutakaid otsuseid ning ostud lükatakse hinnalan-
guse ootuses edasi. Suuremat aktiivsust ja rohkem tehinguid võib 
oodata alles 2008. aasta II kvartalis. Kuna tehinguid on viimastel 
kuudel tehtud vähem, siis võib prognoosida hindade diferentseeru-
mist objektide lisaväärtustest tulenevalt.

Korter  Hind, kr/m

1-toalised   800 000–1 250 000

2-toalised  1 200 000–1 850 000 

3-toalised  1 550 000–2 400 000 

Uute korterite hinnad Pärnus 2007. a IV kvartalis

Allikas: Uus Maa Pärnu büroo.

Eramuid pakutakse väga erineva seisukorra ja hinnaga. Ülejõel 
algavad eramute hinnad 1,6 miljonist ning ulatuvad 7,5 miljonilise 
villani välja. Müügiperiood kestab majadel kuuest kuust kuni aastani. 
Raekülas on eramute hinnad keskmiselt vahemikus 1 500 000–4 000 000 krooni. 
Pärnu linnas on eramuhinnad langenud ca 5% ning linna lähiümbru-
ses kuni 15%.

Äripinnad
Pärnu äripindade turul on kõrgelt hinnatud kvaliteetsed kaubandus- 
ja büroopinnad. Aadressil Papiniidu 5 ehitatakse aktiivselt: arendatav 
piirkond on 31 000 m2 suurune ning sinna on plaanitud nii 
kaubandus- kui ka büroopinnad. Nelja- ja kaheksakorruseline hoone 
on ehitusjärgus. Büroopindade üürihinnad kuus on Pärnus 150–190 kr/m2, 
kaubanduspinnad on üürile antud (al 80 kr/m2). Pikemas perspek-
tiivis on oodata ka uute keskuste lisandumist Pärnu kesklinna. 
Väga hea asukohaga kaubanduspinna üürihind kesklinnas on 
190–400 kr/m2, äärelinnas 80–200 kr/m2.

Aida 7 äri- ja kortermaja Pärnu südalinnas.

Prognoos
Pärnus ületab elamispindade pakkumine nõudluse. Mitu uut 
korterelamuprojekti on müümata, kuna hinnad on kõrged ning 
ostuhuvilisi napib. Talvine periood on tulenevalt sesoonsusest 
Pärnus vaikne ning aasta I kvartalis ei ole aktiivsuse märgatavat kasvu 
ka oodata. Edasist hinnalangust veavad eelkõige uusarendused, 
mille korterid on Pärnu elanike sissetulekuid arvestades liiga kallid. 
Äripindade turul on absorbeerumismäär kõrge ning uued äripinnad 
leiavad kiiresti üürnikud.
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VILJANDI 7
PAIDE

Elamispinnad
IV kvartalis vähenes Viljandis elamispindadega tehtud tehingute arv 
võrreldes III kvartaliga ca 20% võrra. Hinnatase langenud ei ole ning 
kuigi statistika näitab väikest hinnatõusu, võib öelda, et tegelikult on 
elamispindade hinnad püsinud samal tasemel. 2–3-toaliste korterite 
müügihind  Männimäel ja Paalalinnas on keskmiselt 12 500–13 500 kr/m
4-toaliste korterite keskmine hind on 11 500–13 500 kr/m . Uusaren-
dustest on väga hästi ostetud kortereid Looga tn renoveeritavasse 
kortermajja, kus kolmandik korteritest on juba broneeritud. Majas on 
alustatud ehituseks vajalike lammutustöödega. Korterite keskmine 
ruutmeetrihind Looga tn majas on 19 500 kr.

Linna ümbruses paiknevates krundiarendustes oli IV kvartal väga 
vaikne ning müügiedu tagasihoidlik. Linnapiiriga külgnevate krunti-
de (Õuna, Lauri ja Ööbiku arendused) hinnatase on 126–250 kr/m . 
Veidi kaugemal asuvate kruntide (Metsküla teel) hinnad on 70–120 kr/m . 
Linnamajade vastu ei ole Viljandis huvi väga suur, kuna eramute 
hinnad küündivad kõrgele.

2

VILJANDI

Äripinnad
Viljandis on valmimas uus sisustuskaubamaja Home Gallery, mis on 
praeguseks juba komplekteeritud ning üürilepingutega kaetud. 
Arkaadia aia äri- ja eluhoone Viljandi kesklinnas on valmimisjärgus 
ning huvi uute pindade vastu suur. Büroopindade kuuüürid Viljandis 
ulatuvad kuni 130 kr/m   ning kaubanduspindade üürid 170 kr/m  .

Prognoos
Elamispindade turg on kasvu läbinud ning jätkab nüüd rahulikku ja 
stabiilset arengut. Oodatav hinnatõus jääb kooskõlla majanduskas-
vuga ning oodata võib ka hindade diferentseerumist, mille käigus 
langevad millegi poolest madalamalt väärtustatud objektide hinnad. 
Huvi äripindade vastu on Viljandis suur, lähiaastail lisandub hulgali-
selt kvaliteetseid kaubanduspindu.

PAIDE

Elamispinnad
Müügipakkumiste arv kasvab ja müügiperioodid on pikenenud. 
Müüjad on nõus hinnas läbi rääkima ning kindla ostja leidmisel ka 
allahindlust tegema. Korterite hinnad on kõrgeimad kesklinna 
piirkonnas. Hinnatase on jäänud samale tasemele, mis III kvartalis. 

-
vasse kortermajja, kus hinnad jäävad vahemikku 15 000–17 000 kr/m .

Keskmises seisukorras, kr/m                     Väga heas seisukorras, kr/m

1–2-toalised          8000–15 000   kuni 20 000
3–4-toalised          7500–13 000  kuni 16 000
Eramud             10 000–15 000  kuni 18 000

Elamispindade hinnatase Paides 2007. a IV kvartalis

Allikas: Uus Maa Paide büroo.

Ka korterite üüriturul on pakkumine suurenenud. Üürida soovitakse 
renoveeritud 2- ja 3-toalisi kortereid. Korterite üürihinnad jäävad 
vahemikku 1500–3000 kr/m2, millele lisanduvad kommunaalkulud.

Elamukrunte napib nii Paides kui ka Türil ning nõudlus nende järele 
püsib. Krunte on müügis piisavalt, kuid kuna nende müügihind on 
kõrge, on ostuhuvi sellise hinnataseme juures madal. Praegu on 
ca 1000 m2 suuruse kommunikatsioonidega varustatud elamukrundi 
müügihind 450 000–600 000 kr. Eramute müügihinnad jäävad 
vahemikku 600 000–2 500 000 krooni. Ostjad eelistavad madalama 
hinnaklassiga heas seisukorras elamuid, oodatakse uute elamute 
valmimist. Hinnatase on jäänud võrreldes eelmise kvartaliga samaks. 
Vanemat tüüpi maamajade eest küsivad müüjad 200 000–850 000 
krooni; uuemate või viimastel aastatel rekonstrueeritud majavaldus-
te hinnad ulatuvad kuni 1 500 000 kroonini. Uusi ridaelamuid ja 
eramuid on võimalik osta Jõekääru elamurajooni Kirnas ning Mäekal-
da elamurajooni Türi äärelinnas.

Äripinnad
Kesklinna piirkonnas püsib nõudlus kvaliteetsete üüripindade järele. 
Kriteeriumideks on mugav ligipääs, heatasemeline siseviimistlus 
ning sanitaarruumide olemasolu. Äripindade de�tsiiti leevendavad 

kus valmib kokku 13 äripinda. Paide äripindade üürihinnad varieeru-
vad sõltuvalt asukohast ja viimistlusastmest ning jäävad vahemikku 
120–200 kr/m2. Üürihinnad on 2007. aasta algusest saati tõusnud 
ca 15%. Pakkumisse on lisandunud ka mitu tootmispinda – osaliselt 
renoveeritud endised laudahooned on praegu kasutusel tootmis- või 
laopinnana. Ostjate ja üüripinda otsijate huviorbiidis püsivad suurte 
maanteede läheduses asuvad piisava elektrivõimsuse ning 
asfaltplatsiga kinnistud.

Prognoos
Müügiperioodid püsivad endiselt pikad, kuna ostjate valikuvõimalu-
sed on piiratud. Paidesse on oodatud ka uued korterid, mille hinnata-
se oleks ostjatele vastuvõetav ega ületaks 17 000 kr/m . Äripindadest 

tulevikus jätkuvalt nõutud erineva suuruse ja kasutusotstarbega 
laoks sobivad üüripinnad Paide äärelinnas ja Mäos, millel on hea 
juurdepääs ja piisavalt manööverdamisruumi hoone ümber.

Paides 2008. aastal valmiv Bermuda ärimaja.
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8 HAAPSALU
KURESSAARE 

HAAPSALU

•   Elamispinnaturul head tingimisvõimalused
•   Eramute hinnad kõrged
•   Vajadus uute äripindade järele

Ka Läänemaal on elamispindade turg ooteseisundis, ehkki täielikku 
seisakut ei saa täheldada. Korterite tehinguhinnad on võrreldes 
III kvartaliga kuni 10% langenud, kuid 2007. aasta algusega kõrvuta-
tuna siiski kõrgemad. Pakkumishinnad on keskmiselt 10–15% kõrge-
mal tasemel kui lõplikud tehinguhinnad, mis viitab aktiivsele 
tingimisele.

Elamispinnad

Korterite turul oli IV kvartal rahulik, mis on Kuressaare turu sesoon-
sust arvestades ka loomulik. Kui vanemate korteritega tehinguid 
siiski tehakse, on uute korterite turul pigem seisak. Arendajatel on 
majad ja korterid valmis ehitatud, kuid kõrge hinnataseme tõttu ei 
leidu neile piisavalt ostjaid. Siin võib ette tulla hinnakorrektiive. 
Hetkel soovitame arendajatele väljamüügihindu vahemikus  
20 000–25 000 kr/m . Kuressaares on korterite hinnad langenud kuni 
20%, kuid seda oleks õigem nimetada hindade diferentseerumiseks: 
madalamalt hinnatud asukohaga objektide hind langeb, samal ajal 
kui hinnatud piirkonnas ja hea sisekujundusega korterite hinnad ei 
ole langenud.

Korterite üüriturg on endiselt aktiivne, peamised üürilised on kas 
kohalikud pered või kooliõpilased. Praeguses situatsioonis on inime-
sed ootusärevuses, andes korteri pigem üürile kui müüki.

Ka eramute ja kruntide turul olid aasta viimased kuud vaiksed. Põhili-
selt müüakse renoveerimata talukomplekse, mille hinnad jäävad 
vahemikku 650 000–850 000 kr. Keskmises seisukorras talusid 
müüakse hinnaga 800 000–1 200 000 kr. Eramute hinnad ei ole 
oluliselt langenud, kuid tehingute arv on vähenenud.

ElamispinnadObjekt   Hind, kr

1-toaline korter  400 000–650 000

2-toaline korter  500 000–750 000

3-toaline korter  800 000–1 100 000

Eramud   2 000 000–4 500 000

Keskmises seisukorras elamispindade hinnad 
Haapsalus 2007. a IV kvartalis

Allikas: Uus Maa Haapsalu büroo.

Haapsalu lähipiirkonnas (kuni 10 km raadiuses) asuvate elamukrun-
tide hinnaskaala on väga lai, sõltudes asukohast ja seisukorrast 
(veekogu lähedus, haljastus jne) ning tehnovõrkude olemasolust. 
1000–4000 m  suuruste tehnovõrkudeta elamukruntide tehinguhin-
nad jäävad vahemikku 60–150 kr/m2. Sama suurte, ent tehnovõrku-
dega varustatud elamukruntidega tehti tehinguid hinnatasemel 
100–250 kr/m2. Suuremad (1–4 ha) elamukrundid maksavad 10–200 kr/m   .

Haapsalus on jätkuvalt nappus kvaliteetsetest ja heas asukohas 
paiknevatest kaubandus- ja büroopindadest. Hinnatuimad kontori-
ruumid asuvad kesklinnas, kus ruutmeetri üürihinnad küündivad 
120 kroonini. 2007. aasta suvel avatud Uue-Mõisa kaubanduskeskus 
tõi turule juurde 2700 m2 kaubanduspinda, mis leidis kiiresti 
üürnikud. See annab märku kaubanduspindade turu kõrgest absor-
beerumismäärast.

Äripinnad
Haapsalu linn.

Kuna Haapsalu on kuurortlinn, on ka selle kinnisvaraturg väga 
sesoonne. Talveperioodile on iseloomulik turu loidus, mida tänavu 
võimendab üleüldine vaikus Eesti kinnisvaraturul. Kevadeks võib 
prognoosida huvi kasvu ning aktiivsemat kauplemist ka elamukrun-
tidega. Kindlasti korrigeeritakse hindu ülehinnatud objektidel, mis 
on olnud müügis juba pikemat aega.

Prognoos

KURESSAARE

Üürihinnad Kuressaares 2007. a IV kvartalis

Allikas: Uus Maa Kuressaare büroo.

Objekt   Üürihind, kr kuus

1–2-toaline korter   2500–3500 
3–4-toaline korter   3500–4500 
Majad   6000–10 000

ületab endiselt pakkumist. Kesklinnas on üürihinnad veidi tõusnud, 
ulatudes 180–250 kr/m  kohta. Valminud on ka esimesed hooned 
Kuressaare lähistel paiknevas Põlluvälja tööstuspargis.

Äripinnad
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JÕHVI 9
JÕGEVA

Prognoos

Tänu pakkumise jätkuvale suurenemisele on järelturu korterite 
hindade tingimisvõimalused paremad ning tehinguhinnad kujune-
vad pakkumishindadest kuni 15% madalamaks. Renoveeritud 
korterite ruutmeetri pakkumishinnad Jõhvis jäävad ikka veel 
vahemikku 8000–11 000 krooni. Uusarendustes asuvate korterite 
pakkumishinnad on endiselt 16 000–20 000 kr/m .

Seoses Viru vangla ehitustööde algusega aktiveerunud korterite 
üüriturg on Jõhvis jätkuvalt aktiivne. Kuigi vangla hakkab valmima 
ning ehitus�rmade 1–1,5-aastased üürilepingud lõppema, tuleb uusi 
üürikliente juurde – seoses pankade laenutingimuste karmistumise-
ga. Remonti vajavate üürikorterite järele on nõudlus väike. Eelistatak-
se renoveeritud või heas korras kortereid, mille üürihinna alampiir 
oleks 2000 kr/m   (1-toalised) kuni 5000 kr/m  (3–4–toalised).

Ka eramute järele püsib suhteliselt kõrge nõudlus ja hindade üle käib 
vilgas tingimine. Pakkumishinnad on võrreldavad küll eelmise 
kvartaliga, kuid tehinguteni jõutakse siiski kuni 10% madalama 
hinna juures. Kuni 30 aasta vanuste elamute müügihinnad on 
keskmiselt 1,5–2 mln kr, vanemate puhul jääb hind vahemikku 
800 000–1 500 000 kr. Uute ja renoveeritud eramute hinnad algavad 
2,5 miljonist kroonist ning nende müügiperioodid on pikemad, kuna 
ostujõulisi kliente napib. Vanemate linnalähedaste kommunikatsioo-
nideta maamajade turuhinnad asuvad vahemikus 250 000–600 000 kr.

Elamispinnad

Turg stabiliseerub ning oodata on hindade n-ö paikaloksumist. 
Kõrgemalt väärtustatud kinnisvara hinnad ei lange, kuid korrektiive 
tuleb ülehinnatud elamispindade hindades, eelkõige puudutab see 
uusarendusi. Allahindluseni jõutakse eelkõige läbirääkimiste käigus, 
suurt üldist hinnalangust lähitulevik ei too.

äri- ja teeninduskeskuse Kaspar valmimisega IV kvartali keskel. Uues 
keskuses on kaubandus- ja teeninduspinda 4000 m  ning kuu 
üürihinnad on 100–140 kr/m . Samas on Jõhvi kesklinna planeeritud 
ehitada aasta-kahe jooksul veel mitu ärikeskust. Plaanide realiseeru-
misel lisandub turule kuni 20 000 m  kvaliteetset kaubandus- ja 
büroopinda. Keskmine prognoositud üüritase on nende uute projek-
tide puhul vahemikus 150–350 kr/m   kuus.

Äripinnad

JÕHVI 

2008. aasta esimesel poolaastal jätkub korterihindade korrigeerumi-
ne ning aktiivne tingimine hindade üle, mille tagajärjel sõlmitakse 
tehinguid 10–15% madalama hinnataseme juures. Majade ja maade 
turul hinnad stabiliseeruvad ning järgivad üldist majanduskasvu. 

sõlmitakse eellepinguid uute pindade väljaüürimiseks, et arendajatel 
oleks kindlust alustada uute keskuste ehitamist.

Prognoos

JÕGEVA

Aasta lõpul suurenes kiiresti müügipakkumiste arv ning müügipe-
rioodid venisid pikemaks. Otsiti ahiküttega ja heas seisukorras 
kortereid. Põltsamaal seevastu ületab endiselt nõudlus pakkumise 
ning müügiperioodid on lühikesed. Kui heas seisukorras 4-toaline 
korter Jõgeval maksab ca 500 000 kr, siis Põltsamaal tuleb samaväär-
se elamispinna eest maksta juba umbes 750 000–800 000 krooni. 
Keskmised ruutmeetrihinnad Jõgeval on 6000–9000 krooni ning 
viimase kvartali jooksul hinnatase ei muutunud. Korterite üüriturg on 
Jõgeval küllaltki aktiivne nagu eelviimaseski kvartalis. Üürihinnad 
Jõgeval ulatuvad kuni 3000 kroonini kuus.

tuntud linnast väljas veekogu ääres asuvate kruntide vastu. Paljude 
tähelepanu köidavad Peipsi-äärsed maatükid, kuid nendega seoses 
on kõige olulisem asjaolu ehitusõiguse saamine, sest see on piirkon-
niti piirangute tõttu raskendatud või hoopis võimatu. Jõgeva linnas 
pakkumises olevate eramajade vastu tuntakse suurt huvi, kuid ka siin 
on oluline, et müügihind vastaks eramu seisukorrale. Kui võrrelda 
Jõgeva ja Põltsamaa elamuturgu, siis keskmises seisukorras olevate 
renoveerimata majade hinnad on enam-vähem tasakaalus. Renovee-
ritud eramud on aga Põltsamaal oluliselt kallimad kui Jõgeval. 
Jõgeva eramuhinnad on vahemikus 950 000–1 900 000 krooni.

Elamispinnad

Jõgeva linnas on äripindade üürihinnad vahemikus 100–150 kr/m  
kuus, hinnatase on jäänud varasemale tasemele. Enne jõulupühi avas 
uksed Põltsamaa Selver. 2008. aasta esimesel poolel on Jõgeval 
oodata Maxima kaupluse avamist.

Äripinnad

näha ei ole. Tõenäoliselt püsib nõudlus eramute järele nii linnades kui 
ka maal. Uute korterite ja eramute vastu tuntakse ka edaspidi vähe 
huvi, kuna jätkuvalt eelistatakse nende ostmisele renoveerida vanu 
tüüpkortereid ja eramuid. 

Prognoos
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•  Linna elukeskkond paraneb
•  Palju uusi korterelamuarendusi
•  Vajadus kvaliteetsete äripindade järele

Narva odavaimad korterid asuvad vähem hinnatud piirkondade 
nn hruštšovka-tüüpi korterelamutes, kus hinnad on vahemikus 
7000–10 000 kr/m . Kõrgemalt väärtustatakse kesklinna kortereid 
ning 5- ja 9-korruselistes paneelmajades paiknevaid kortereid. 
Nende ruutmeetrihinnad ulatuvad kuni 13 000 kroonini. Stalini-aeg-
setes kortermajades kesklinnas ja Pimeaias (Narva vanalinn) on 
hinnatase kuni 19 000 kr/m . Korterite hinnad on jäänud suhteliselt 
stabiilseks, kuid kuna pakkumine on suur, on jätkuvalt oodata ka 
hindade korrigeerumist.

Elamispinnad

Narva linnas leidub rohkem müügis olevaid kui väljaüüritavaid 
äripindu, kliendid tunnevad aga suuremat huvi kesklinnas või selle 
vahetus läheduses asuvate esimeste korruste äripindade üürimise 
vastu. Ostuhuvi on tagasihoidlikum, kuna müügihinnad on suhteli-
selt kõrged. Büroopindade üürihinnad on vahemikus 80–180 kr/m   
kuus.

Äripinnad

Uued ja renoveeritud korterelamud Narvas

Allikas: Uus Maa Narva büroo.

Narva elamispindade turg liigub aeglaselt, kuid stabiilselt ülespoole. 
Ehitatakse uusi kortermaju ning renoveeritakse vanu, mis parandab 
linna üldpilti ja elukeskkonda. Hinnatõus on pidurdunud, asendudes 
tingimise ja hindade diferentseerumisega. Nõudlus kvaliteetsete 
äripindade üürimise järele ületab pakkumise.

Prognoos

 Objekt     Hoone kirjeldus           Hind, kr/m   Valmimisaeg

 Puškini 69      Paneelmaja linna ääres        13 500–17 000   Valmis
 Oru 11      Kivimaja Kreenholmi rajoonis        15 500–17 000   Valmis
 Puškini 3      Kivimaja kesklinna vahetus läheduses       28 000–30 000   Aprill 2008
 Kraavi 14      Kivimaja vanalinnas         35 000    Kevad 2008
 Kraavi 7      Uusehitis vanalinnas        22 000–26 500   Veebruar 2008

Kraavi tn 7 korterelamu Narvas.
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NARVA
Kruntide ja eramutega tehakse Narvas vähe tehinguid, elamukrunti-
dega ei tehtud viimases kvartalis ühtki tehingut. Heas korras eramu-
te tehinguhinnad on vahemikus 1–3 mln krooni, kuid tehinguid on 
tehtud vähe ning müügis olevate eramute hinnad on kõrged.
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