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• Jätkuvalt kiire majanduskasv nii maailmas kui ka 
Euroopas

• Oodatust kiirem majanduskasv Eestis
• Kinnisvaraturul müügiperioodid pikenevad, hinnatõus 

aeglustunud
• Laenukasvu tempo pidurdunud
• Euribori tõus
• Tootlikkuse ja palgatasemete kasvu ebakõla

2006. aasta esimesel poolel oli maailma majanduskasv viimaste 
aastakümnete kiireim, jäädes 4–5% juurde. Elavnenud on ka eu-
roala majandus, mis tegi teises kvartalis läbi samuti kiire tõusu. 
Eesti lähinaabrite ja olulisemate kaubanduspartnerite Soome ja 
Rootsi SKP kasvunäitajad on vastavalt 6,6% ja 5,5%. Seega või 
prognoosida jätkuvat soodsat majanduskliimat Eesti välissuhetes. 
(Allikas: Eesti Pank)

Naftahind on maailmaturul viimastel aastatel olnud üsna kõikuv. 
Juulis rekordtasemele tõusnud naftahind langes maailmaturul 
2006. aasta lõpuks 30%. Analüütikute hinnangul naftahind aga 
tõuseb ning 2007. aasta keskmiseks hinnaks kujuneb ligikaudu 70 
USA dollarit barreli eest. Naftahinna langusega seoses on mõne-
võrra vähenenud ka inflatsioon nii euroalal kui ka USAs.

Nagu prognoositud, tõstis Euroopa Keskpank (EKP) 2006. aastal 
taas baasintressimäära, kuna vaatamata varasemale baasintressi 
tõstmisele 2005. aasta detsembris kiirenes inflatsioon jätkuvalt. 
EKP rahapoliitiline intressimäär ulatub nüüdseks kolme protsendi-
ni. USA Keskpank praegu baasintressimäära rohkem ei tõsta.

Eesti majanduskasv jätkus 2006. aasta teises ja kolmandas kvartalis 
oodatust kiiremini. Kiire kasvu põhjusteks võib pidada tarbimise ja 
investeeringute jõulist kasvu. 2006. aasta teises kvartalis oli aasta-
ne majanduskasv 12% ning kolmandas kvartalis 11,6%. Võrreldes 
euroalaga kasvas Eesti majandus umbes 9,6 protsendipunkti võrra 
kiiremini ning jätkab lähenemist Euroopa keskmisele tasemele.

SKP (miljardites kroonides) ja SKP reaalkasv 
(protsentides)

* Prognoos
Allikas: Eesti Pank

2006. aasta teises ja kolmandas kvartalis jätkus kaupade ekspordi 
kiire kasv. Suure osa ekspordist moodustavad nafta ja naftatoo-
ted. Kaubaekspordi kasvutempo 2006. aasta teises kvartalis oli ligi 
29%. Kui aga nafta ja ümbertöödeldud naftatooteid mitte arves-
tada, on ekspordikasv aeglustunud.

Sisenõudlust kasvatavad endiselt kõrge tarbimine ja investee-
ringud. Mõlemad põhinevad suuremas osas laenudel. Aktiivse 
tarbimise põhjusteks on ka palkade kiire kasv ja tööga hõivatud 
inimeste arvu suurenemine. Investeeringud on endiselt suunatud 
enamasti kinnisvarasse ja ehitussektorisse. Kuna tegu on suures 
osas erasektori investeeringutega, mille finantseerimiseks on ka-
sutatud aktiivselt laene ja välisraha, süvendab see Eesti majanduse 
sõltuvust rahvusvaheliste finantsturgude arengust.

Tarbijahindade kasvu on põhjustanud kuni augusti alguseni tõusnud 
kütusehind ning kallinenud toidukaubad. Oluliselt on kasvanud ka 
eluasemekulud, aastaga rohkem kui 10%. Tarbijahinnaindeks on 
tõusnud alates 2006. aasta algusest, esmakordselt langes näitaja 
septembris, mil tarbija ostukorv odavnes 0,3% ning inflatsiooni-
tasemeks oli 3,8%. Langus on eelkõige tingitud kütuse odavne-
misest maailmaturul. Euroalal alanes inflatsioonitempo oktoobris 
aasta madalaimale tasemele – 1,6%. Eesti Panga prognooside ko-
haselt võib oodata inflatsiooni mõningast aeglustumist, kuid see 
jääb ka 2007. aastal 4% lähedale.

Tööhõive on 2006. aastal näidanud olulisi kasvutendentse. Teises 
kvartalis suurenes tööhõive viimase 12 aasta kõrgeimale tasemele 
– 650 000 töötajani. Suurima kasvu tegi läbi hõive teenindussek-
toris. Tööpuuduse asemel on kerkimas probleemiks tööjõu leid-
mine. Samuti kasvasid jõudsalt palgad: esimeses ja teises kvartalis 
vastavalt 15,7% ja 15%. Ka reaalpalga kasv ületas 10%, mis tä-
hendab, et palgatöötajate maksevõime paraneb märkimisväärselt. 
Palgakasv aga ületas tootluse kasvu, millega võib kaasneda Eesti 
firmade konkurentsivõime langus välisturgudel.

Keskmise brutopalga areng
 

*Prognoos
Allikas: Statistikaamet

Üldine Eesti Panga hinnang finantsstabiilsusele on hea, kuid laena-
misega seotud riskide kuhjumine tulevikku on muutnud majanduse 
senisest haavatavamaks. Viimaste aastate kiirest majanduskasvust 
lähtuv optimism on soodustanud laenuturu ja kinnisvarahindade 
väga kiiret kasvu. Selline areng suurendab omakorda ohte, et fi-
nantssektor on laenuvõtjate laenuteenindamisvõimet üle hinna-
nud ning riske alahinnanud.

Kuigi on märgata laenude kasvutempo mõningast aeglustumist, 
on laenumaht Eesti Panga võetud meetmetele ja Euribori tõusule 
vaatamata endiselt suur. Kasv on jätkuvalt kiire, ulatudes aasta lõi-
kes 50%ni. Laenude absoluutmaht ulatub 40%ni SKPst.

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

Allikas: Eesti Pank

Koos Euribori muutustega on tõusnud Eesti eluasemelaenude int-
ressid ning 2006. aasta detsembriks jõudis viimase kuue kuu Euri-
bor 3,8% tasemele. Koos lisanduva pankadepoolse intressimargi-
naaliga oli keskmine laenuintress 2006. aasta lõpus 4,3%. Samas 
on pangad hakanud veidi konservatiivsemalt suhtuma eluaseme-
laenude väljastamisesse, arvestades laenuandmisel võimalikku int-
ressitõusu ning analüüsides laenaja maksevõimet tõusnud intressi 
olukorras. Pankade prognooside kohaselt on oodata 2007. aasta 
teiseks kvartaliks Euribori tõusu 4%-ni.

Vaatamata jätkuvalt suurele nõudlusele eluasemelaenu järele on 
müügiobjektide hulk kasvanud, müügiperioodid pikenenud ning 
hinnakasv aeglustunud. Viimastel aastatel tekkinud lõhe kinnisvara 
ruutmeetrihinna ja keskmise kuupalga vahel on püsinud, mis vii-
tab sellele, et vähemalt mõnes turusegmendis võib kinnisvara olla 
ülehinnatud.

Kuigi Eesti valitsus on võtnud kasutusele meetmeid kiire majan-
duskasvu stabiliseerimiseks ning euroala intressimäärad on tõus-
nud, ei ole märke majanduse stabiliseerumisest. Endiselt jätkub 
kiire laenukasv, suureneb jooksevkonto puudujääk, palgad kasva-
vad kiiremini kui tootlikkus ning lõviosa ekspordist moodustavad 
naftatooted. Seega vajab majandus endiselt suurt tähelepanu, et 
kiiret majanduskasvu ohjeldada.

MAJANDUSINDIKAATORID

0

50

100

150

200

250

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 2008*

m
lrd

 k
ro

on
i

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

1996 1997 1998 1998* 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*

kr
/k

uu
s

0,00

500,00

1000,00

1500,00

2000,00

2500,00

3000,00

3500,00

4000,00

01. 00
04.00

07.00
10.00

01.01
04.01

07.01
10.01

01.02
04.02

07.02
10.02

01.03
04.03

07.03
10.03

01.04
04.04

07.04
10.04

01.05
04.05

07.05
10.05

01.06
04.06

07.06
09.06

0

2

4

6

8

10

12

14

in
tr

es
si

m
ää

r

m
ln

 k
ro

on
i

MAJANDUSINDIKAATORID 1



• Sobiva büroopinna leidmine võtab endisest veelgi 
kauem aega

• Nullilähedane vakants kvaliteediklassiga A+ ja A 
büroohoonetes

• Uued kvaliteetsed büroohooned on pikalt enne  
valmimist lepingutega kaetud

• Kvaliteediklassiga A+ ja A büroohoonete defitsiiti  
ei suutnud leevendada ka 55 000 m2 uut büroopinda

• Parkimine ei ole ainult kesklinna probleem
• Büroopindade ostuturu absorbeerumismäär on kõrge

Kvaliteet
A+kvaliteediklassi kuuluvad südalinna esmaklassilise asukohaga 
uued büroohooned (ehitatud 1990. aastate teisel poolel või hil-
jem), kus on olemas kõik tänapäevased tehnoseadmed, nt kliima-
seadmed, sidevahendid, valve jne.
A-kvaliteediklassi kuuluvad enamasti kesklinna uued ja renovee-
ritud büroohooned, mille kvaliteeditase on mõnevõrra madalam 
või asukoht vähemhinnatud kui A+ büroopindadel. Siia klassi kuu-
luvad ka äärelinna bürood, mis ehituskvaliteedilt lähenevad A+ 
klassile, kuid ei vasta A+ asukoha nõuetele.
B-kvaliteediga on peamiselt kesklinna ja äärelinna nõukogude-
aegsed halduspinnad, mis on renoveeritud, kuid ei vasta kõigile 
tänapäevastele nõuetele, ning äärelinna renoveeritud ja uued bü-
roopinnad.

*Kvaliteediklassid on määratud välisinvestorite hinnangutest lähtuvalt, mis kajastab lisaks hoone 
vastavusele tänapäevastele tehnilistele ja kvaliteedinõuetele ka ehitise asukohta.

Hea kättesaadavus, esinduslikkus ja nähtavus annavad ettevõttele 
konkurentsieelise. Seetõttu eelistavad firmad, kellele on eelnime-
tatu tähtis, Tallinnas city ja kesklinna büroohooneid. Kvaliteedi 
poolest nõuab klient väga häid hoone tehnilisi tingimusi ja võimali-
kult head asukohta. Sama tähtis kui logistiliselt hea asukoht on par-
kimisvõimaluse olemasolu ja selle maksumus, lisaks juurdepääsu 
mugavus, hoone maine, kaasüürnike sobivus kliendi äritegevusega 
ja võimalus bürooruume kliendi vajadustega kohaldada. Nendele 
tingimustele vastamine seab kvaliteediga A+ ja A büroohooned 
suurimasse nõudlusorbiiti.

Pakkumine

Stabiilse majanduskasvu tulemusel luuakse järjest rohkem uusi et-
tevõtteid. Lisaks uutele ettevõtetele mõjutavad nõudluse suurene-
mise kaudu pakkumise kasvu ka laienevad ettevõtted, kes vajavad 
lisapersonali paigutamiseks uusi ja suuremaid pindu. Alates 2003. 
aastast väga kiiresti kasvanud nõudlus on suunanud investorite ja 
arendajate pilgud bürooturule. Sellest tulenevalt on turule jõudev 
uusehituse maht aasta-aastalt märgatavalt suurenenud. Kui 2005. 
aastal jõudis turule umbes 25 000 m2 büroopinda, siis 2006. aastal 
toodi turule poole suurem hulk, umbes 55 000 m2 büroopinda. 
Siiski ei ole uusehituse maht nõudluse leevendamiseks kaugeltki 
mitte piisav. Tallinna city bürooturg on elanud viimased kaks aastat 
olukorras, kus üks büroohoone on pidevalt puudu. Äärelinnas on 
parem seis – seal on renoveeritud pindu rohkem saada. Enamasti 
on vakants suurem madalama kvaliteediga büroohoonetes. 

Uute büroohoonete turuletulekut piiravad vaba maa puudumine, 
pikalevenivad linnaplaneeringud ja ehitusprotsess ning ka fakt, et 
uutesse büroopindadesse investeerimisele eelistatakse praegu 
veel paremate kasumimarginaalidega eluasemeprojekte.

Büroohoonete turul võib välja tuua järgmise tüüri: mida parem 

kvaliteet, seda kiiremini kaetakse uus büroohoone lepingutega. 
2006. aasta teisel poolel olid kõik logistiliselt hea asukohaga bü-
roohooned enne ehituse lõppu peaaegu 100%selt täidetud, mis 
kinnitab veelgi nõudluse ja pakkumise tasakaalu tugevat ebapro-
portsionaalsust.

Ehitusturul valitseva tööjõu- ja materjalipuuduse tõttu venivad 
büroohoonete valmimistähtajad, sarnaselt elamuturuga. See olu-
kord tekitab probleeme üürnikele, kel vajadus eelmised pinnad 
tähtaegselt vabastada, kuid uue büroohoone valmimine on seda-
võrd edasi lükkunud, et sinna veel kolida võimalik ei ole. Enamikul 
juhtudest saavutatakse olemasoleva pinna omanikuga kokkulepe. 
Kui aga suhted on kehvad või uus üürnik omakorda uksele kopu-
tab, tuleb leida asenduspind. Parimaks võimaluseks siinkohal on 
büroohotellid (tunnibürood), mis sobivad seoses väikeste mah-
tudega väiksematele firmadele. Äärmuslikel juhtudel tuleb aga 
broneeritud pinnast peatselt valmivas majas olude sunnil hoopiski 
loobuda ning alternatiive otsida teistest büroohoonetest. Kiire la-
hendus ettevõtte esialgsetele nõudmistele tavaliselt ei vasta. Mida 
suuremad on kliendi nõudmised, seda kauem kulub aega sobiva 
büroopinna leidmiseks.

Büroohoonete väljaüürimisel eelistatakse suurkliente, sest nende-
ga kaasnevad paremad garantiid. Suurte ja stabiilsete üürnike otsi-
misel tuleb arvestada pikema perioodiga, seda eriti linna ääreala-
del. Ka suurtel firmadel on kasulik taotleda ankruüürniku staatust, 
mis tagab paremad lepingutingimused, sealhulgas tihti parema 
üürihinna ning võimaluse ennast maja fassaadil silmatorkavamalt 
reklaamida.
Uute hoonete väljaüürimisel proovitakse leida kliente kõigepealt 
kogu korrusele, seejärel lähtutakse põhimõttest – mida suuremale 
pinnale, seda parem. Minimaalne pind, mis ühe firma kasutusse 
antakse, on umbes 100 m2. Väiksemaid kontoreid võib leida B- ja 
C-klassi majadest ning hea õnne korral ka äärelinna A-klassi bü-
roohoonetest.

Valik uusi büroohooneid Tallinnas
 

Allikas: Kinnisvarabüroo Uus Maa äripindade osakond

Nõudlus

Büroopindade turul on peamiseks nõudluse kasvu tekitajaks en-
diselt olemasolevate ettevõtete laienemine ning majanduse kiire 
arengu käigus Eestis tegevust alustavad uued nii välismaised kui 
ka kohalikud ettevõtted. Äriregistri andmetel asutati Eestis 2005. 
aastal 3200 uut ettevõtet ja 2006. esimesel poolaastal 2700 uut 
ettevõtet.

Valdavale osale klientidest on väga tähtis kontori ja büroohoone 
kvaliteet. Seega on nõudlus kõige suurem kvaliteediklassi A+ ja 
A hoonetele. Selles turusektoris on ka nõudluse ja pakkumise va-
hel kõige suuremad käärid. B- ja C-kvaliteediklassi eelistavad fir-
mad, kellele on üürihind olulisem esinduslikkusest ja büroohoone 
tehnilisest seisukorrast ning kelle tegevusvaldkond ei nõua väga 

BÜROOPINDADE TURG

AKvaliteet Üüri muutus
poolaastaga

Vakantsuse
muutus

poolaastaga

Üürihinna
prognoos

Vakantsuse
prognoos

A+
A
B

Aadress Pind m2 Valmimistähtaeg
Pärnu mnt 102c
Jõe 4a
Rävala pst 4
Pärnu mnt 153

Veerenni 58b
Mustamäe tee 46
Liimi tn 1b

Katusepapi 8
Foorum
Pärnu mnt 139
Pärnu mnt 139 e

Peterburi tee 2f
Tornimäe kaksiktorn
Lõõtsa 2
Fahle maja

u10 000
u  5 000
u  8 500
u  2 000

u  5 000
u  4 200
u  3 000

u  2 500
u  5 000
u  5 000
u  6 000
u  7 000

u  7 000
u15 000

u  3 000

2005.aasta sügis 
2006. a. I kvartal
2006.aasta suvi
2006. aasta kevad
2006. aasta kevad
2005 aasta sügis
2006. a. I kvartal
2006. aasta talv
2006. aasta lõpp
2006. aasta suvi
2006. aasta suvi

2006. aasta suvi

2007. aasta kevad
2006. aasta lõpp

2006. aasta lõpp
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head asukohta, näiteks värskelt asutatud firmad, kelle rahalised 
võimalused on kitsad. Viimasena mainitud kvaliteediklassides on 
pakkumine ja nõudmine enam-vähem tasakaalus. Turu tüüriks on 
nõudluse tung maksimaalselt kvaliteetsetesse büroohoonetesse. 
Ettevõtete majandustulemused paranevad iga aastaga, mis annab 
ka neile firmadele, kel otsest vajadust esindusliku büroohoone jä-
rele ei ole (nt alltöövõtjad), liikuda mugavamatele kontoripinda-
dele. Sellest lähtuvalt on oodata mõningast nõudluse langust B- ja 
C-kvaliteediklassi büroohoonetes, mis võib viia vakantsi suurene-
miseni.

Nõudlus on suurim Tallinna city ja kesklinna kõrgeima kvaliteedi-
ga büroopindade järele, kus pakkumist aga napib. Nõutud on ka 
kesklinna ja äärelinna piiril (Mustamäe algus) asuvad uued ärihoo-
ned. Sellises olukorras, kus pakkumine on vähene, on nii mõnedki 
kliendid sunnitud nõudmistes järele andma. Firma, kelle kritee-
riumiks on suurepärane vaade ja võimalikult kõrgel korrusel asuv 
büroo, peab tihti pakkumise puudumise tõttu nendest soovidest 
taganema ja büroohoone esimestel korrustel kontoripinnad üüri-
ma. Ettevõtted, kellel ei ole aega uute büroohoonete valmimist 
oodata ja seal kontor pool aastat või isegi aasta ette broneerida, 
on nõus isegi kuni ühe kvaliteediklassi võrra madalama büroopin-
naga leppima. Sellised ettevõtted aga kipuvad kvaliteediklassilt 
kõrgemate vabade pindade tekkimisel uuesti kolima. Teine levi-
nud suund on kesklinnas sobiva üüripinna puudumise tõttu liiku-
mine äärelinna, mis tingib suurenenud huvi äärelinna üüripindade 
vastu. Arvestatavast pakkumisest tingituna on suuremad äärelin-
napiirkonnad, kuhu suundutakse, Mustamäe ja Pärnu mnt. Ääre-
linna büroopindu eelistab kliendigrupp, kellele on olulised parem 
ligipääs tipptundidel ja soodne üürihind ning tasuta või madalama 
tasu eest parkimine. Ka äärelinnas leidub büroomaju, kus on pii-
ratud parkimisvõimalused ja seetõttu paljud ettevõtted nendesse 
hoonetesse kolida ei soovi. Äärelinnas on nõudlus suurim hiljuti 
kapitaalselt renoveeritud või ehitatud hoonetes paiknevate kõigile 
tänapäeva kvaliteedi- ja tehnilistele tingimustele vastavate pindade 
järele hinnaklassis 150–160 kr/m² kuus.

Kui siiani on suurim nõudlus olnud 100 m2 suuruste pindade järele, 
siis viimasel poolaastal on märgata nõudluse liikumist suuremate 
äripindade suunas. Suurimaks võib siiski nõudlust pidada 100–200 
m2 suuruste kõrgema kvaliteediga äriruumide vastu, kuid püsib kin-
del tendents vajaduse kasvus ka tunduvalt suuremate (400–1000 
m2) büroopindade järele. Kuhugi ei ole kadunud nõudlus väikeste, 
alla 100 m2 suuruste kontoriruumide järele, mida leidub madala-
ma kvaliteediga büroohoonetes. Hinnaklassilt jääb suurim nõudlus 
väiksemate pindade puhul vahemikku 170–180 kr/m² kuus.

Ettevõtted eelistavad hooneid, kus nad saavad hõivata kogu bü-
roopinna, kuid pakkumises on selliseid objekte väga vähe. üürides 
büroopindu mitme üürnikuga hoones, on klientidele oluline teiste 
ettevõtete maine ja tegevusvaldkond. Eelistatakse kolida majja, 
kus kaasüürnikud pakuvad ettevõtte kliendile lisaväärtust: kõik 
asjad ühest kohast. Tugevate konkurentidega ühte majja minna 
enamik ettevõtteid ei soovi.

Vakantsus

2006. aasta teisel poolaastal oli valdav osa uutest büroopinda-
dest üürnikega kaetud juba enne hoone valmimist. Tallinna city 
ja kesklinna büroohooned opereerivad endiselt umbes 100%se 
täituvuse juures. Selline vakantsustase annab tunnistust sellest, 
et nõudlus ületab viimasel poolaastal pakkumist, mis loob head 
eeldused uute büroopindade turuletoomiseks ja edukaks nendega 
majandamiseks.

Kuigi üsna sagedaseks tüüriks on see, et vanematelt B-kvaliteedi-
klassi pindadelt toimub üürnike liikumine uuematele ja kvaliteet-
sematele pindadele, ei ole see siiski toonud endaga kaasa vakant-
sustasemete olulist tõusu B-kvaliteediklassi odavamate pindade 
puhul, sest selliste pindade kasutajateks on sageli uued alustavad 
ettevõtted, kelle juurdekasv on majanduse üldisest arengust tule-
nevalt olnud märkimisväärne.

2006. aastal turule tulnud büroohooned ei põhjustanud vakant-
sustasemete tõusu, mis näitab turu suurt absorbeerumismäära. 
Majanduse arengu jätkamisel samasuguses tüüris võib pidada turu 
absorbeerumismäära suhteliselt kõrgeks, mistõttu pikemas pers-
pektiivis keskmiste vakantsustasemete tõusu oodata ei ole.

Äärelinna büroohoonete vakantsuste muutumise trend on sarna-
ne kesklinnaga, s.t vakantsustase on püsinud samal tasemel sarna-
selt eelnenud perioodiga. Enamik äärelinna tänapäevastest büroo-
hoonetest on stabiilselt vähemalt 90–95%se täituvusega, umbes 
kolmandik on 100%lt hõivatud.

Üürihinnad

Nõudluse tugevast survest tingituna on mõnevõrra kasvanud Tal-
linna city ja kesklinna kvaliteetseimate büroopindade hinnad. Hin-
natõus on kandunud edasi ka juba Mustamäe suunal, eriti annab 
see tunda uute rajatavate hoonete puhul. Samuti kajastuvad hin-
natõusus maa hinna kallinemine ja ehitushindade tõus. Viimased 
mõjutavad büroopindade üürihindu pikemas perspektiivis ilmselt 
veelgi. Kui pool aastat tagasi sai kvaliteediga A+ büroohoone üü-
rida minimaalselt 200 kr/m2 eest, siis 2006. aastal turule tulnud 
uutes väga hea asukohaga büroohoonetes algab üüritasu 240 kr/
m2 kuus. Hindade kiiret kasvu piiravad peamiselt pikaajalised le-
pingud, mistõttu peaks praegune hinnatase kvaliteediklassiga A+ 
hoonetes püsima jääma ka järgneval poolaastal. 

Lähtuvalt tugevast nõudlusest, millele büroopindade turg pak-
kumisega vastata ei suuda, ning A+ ja A-kvaliteediklassi büroo-
pindade hinnatasemete ebaproportsionaalsusest, mis on tingitud 
kvaliteediklassis A+ toimunud hinnahüppest, võivad A-klassi kon-
toripindade üürihinnad järgmisel poolaastal tõusta 10–20 krooni 
võrra ruutmeetri kohta kuus. Äärelinna uute büroohoonete hin-
natõusule pikemas perspektiivis viitab ka kesklinna büroopinda-
de vähesuse tõttu aina suurem nõudlus äärelinna bürooruumide 
järele. 

Tingituna tendentsist liikuda parematele pindadele ei ole B-kva-
liteediklassi büroohoonete hindades paremate büroohoonetega 
konkurentsi säilitamise eesmärgil tõusu oodata. Suhteliselt suur 
hinnavahe uute ja vanade büroohoonete puhul jääb püsima ka tu-
levikus.

Võrreldes büroopindade üürihindu Tallinnas ja teiste lähiümbruse 
riikide pealinnades, on märgata Tallinna büroopindade üürihinda-
de jätkuvat tõusupotentsiaali.

Ostu-müügitehingud

2006. aastal oli märgatavalt tõusnud büroopindade ostunõudlus. 
Vähene omafinantseering ning soodsad intressimäärad muuda-
vad ostmise üürimisest majanduslikult tulusamaks, sest igakuine 
üürihind on samas suurusjärgus laenu tagasimaksega. Büroopinna 
ostmine on mõttekas firmade puhul, kel ei ole kasvuplaani. Laie-
nevatele firmadele jääb ostetud büroopind suure tõenäosusega 
kitsaks ja ostu-müügi kulukuse tõttu võib ettevõte sel juhul hoopis 
kaotada. Büroopinna ostjatel tasub ka kaaluda, kas omanikuko-

Keskmised üürihinnad 2006. aasta teisel poolel, kr/m2

Allikas: Kinnisvarabüroo Uus Maa äripindade osakond

A+
A
B

Tallinn City, kesklinn Kesklinn Peterburi mnt Mustamäe

240-250

170-200

120-150

160-180

100-140

140-170

90-130
160-180

120-140
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hustused maja haldamisel on jõudumööda. Tu-
gevale ostunõudlusele on reageerinud mitmed 
arendajad, tuues turule müügiks mõeldud aren-
dusobjekte. Esimene ainult müügiks ehitatud 
büroohoone on 2005. aastal valminud Admirali 
maja Ahtri tänaval, mille müügiedu oli märkimis-
väärne. 2006. aastal ehitati müügiks 11 900 m2 
büroopinda. Uutes büroohoonetes asuvate bü-
rooruumide müügihinnad algavad hinnatasemelt 
umbes 23 000 kr/m2. Ostjatest moodustavad 
enamiku investorid, kellel on huvi uute büroo-
pindade soetamiseks eelkõige investeerimis-
eesmärgil ning sooviga büroopinnale võimalikud 
üürnikud leida. Pärnu mnt 139e, Tartu mnt 84a, 
Katusepapi 8 on 2006. aastal müügiks ehitatud 
büroohooned. Sellest võib järeldada, et büroo-
pindade ostunõudlus ületab tunduvalt pakkumist 
ja 2006. turule toodud müügipindade maht jäi 
alla turu absorbeerumismäärast.

Investeerimise eesmärgil on büroomajade ost-
jateks kinnisvarafondid, välismaised institutsio-
naalsed ja erainvestorid. Ostuhuvi on viimastel 
aastatel suurendanud erinevate riskifaktorite 
(seadusandlik risk, poliitiline risk, likviidsusrisk) 
vähenemine. Seetõttu on tõusnud ka müügihin-
nad.

Kui 2006. aasta esimesel poolel jäid tootlused 8–9% tasemele, siis käesoleva aasta teisel poolel on büroohoonete tootlus langenud 7–8% 
tasemele. Seda põhjustab müüjate kõrgem hinnaootus, mis on ajendatud üüritulu oodatavast tõusust. 7%st tootlustaset võib pidada mini-
maalseks, millega investorid on nõus opereerima. Kui 2006. aasta alguses oli võimalik laenata 3,5–4%ste intressimääradega, siis 2007. aas-
taks on laenuintressid tõusnud. Seetõttu tootlustasemete edasist langemist oodata ei ole. Madalad tootlustasemed ja kõrged laenuintressid 
põhjustavad investorite huvi vähenemist ning uutele turgudele suundumise tüüri süvenemist.
 

Prognoos

Kiire majanduskasvu jätkudes on turu absorbeerumismäär kõrge ning pikemas perspektiivis ei ole oodata vakantsimäära tõusu. Äärelinnas 
tuleb turule mitmeid üüri- ja ostuvõimalustega büroohoonete arendusprojekte. Huvi püsib suur uute kvaliteediklassiga A ja A+ ruumide 
vastu eelkõige kesklinnas või selle lähipiirkondades. Kuigi büroopindade defitsiit kesklinnas on kõrge, mis peaks andma alust hinnatõusule, 
on lähiaastal oodata vaid tagasihoidlikku tõusu umbes 10%, kuna osapooli seovad pikaajalised üürilepingud.
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Büroopindade kõrgeimad üürihinnad, kr/m2 kuus
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Vakantsuse, tootluse ja üürihindade võrdlus



• Kaubanduskeskuste omanikud on üürnike suhtes valivad
• Uued kaubanduspinnad südalinnas
• Vanalinna sihtrühmaks peamiselt turistid
• Keskused sõlmivad pikaajalisi ja siduvaid üürilepinguid

Pakkumine

2006. aasta teisel poolel ei ole kaubanduspindade turul suuri 
muutusi toimunud. Pakkumine hinnatud kohtades jääb endiselt 
alla nõudlusele ning seetõttu saavad keskuste omanikud diktee-
rida üüritingimusi ja valida ka sobivaid kliente. Paindumatute le-
pingutega kindlustavad keskused endale pikaajalised kliendid ning 
väiksema voolavuse. Kaubanduskeskuste eesmärgiks on koonda-
da enda juurde atraktiivsed ja tuntud kaubamärkide esindajad, et 
luua kogu keskusest hea maine ja tõsta külastatavust.

Kesklinnas suurendavad pakkumist valmivad büroo- ja korterma-
jad, mille esimestele korrustele on planeeritud kaubanduspinnad. 
Valmivas Foorumi majas lisandub kesklinna umbes 4000 m2 kau-
bandus- ja teeninduspinda. Sealne kontseptsioon näeb ette kaup-
lemiskoha ligikaudu 20 kauplusele. Samuti on planeeritud kauban-
duspinnad Tornimäe kaksiktorni esimesele korrusele.

Kõrvalisematel tänavatel, kus jalakäijate voog on tagasihoidli-
kum, on pakkumisi rohkem, kuid nõudlus nende pindade järele 
väiksem. Üürnik võib küll eelistada tänu soodsamale hinnale ja 
paremate pindade nappusele kõrvalisemat asukohta, kuid atrak-
tiivsema pinna leidmisel kolitakse nõudmistele vastavale pinnale. 
Kõrvalisematel tänavatel paiknevate pindade omanikel ei ole ka 
nii suurt võimu üürilepingu sõlmimisel, mistõttu ollakse sunnitud 
leppima lühiajalisemate lepingute ja odavamate üürimääradega.

Kuna Tallinnas puuduvad suuremad ostutänavad, siis on kauban-
dus peamiselt kolimas erinevatesse ostukeskustesse, mis on üha 
enam oma osatähtsust suurendanud. Samuti on nõutud ka eraldi-
seisvad kaubanduspinnad, mille puhul on eelkõige eelistatud hea 
nähtavusega ning suure jalakäijate vooga tänavad. Vähegi aktiivse-
mates piirkondades paiknevatele kaubanduspindadele on huvilisi 
palju, mis võimaldab vabaneva pinna lühikese ajaga uuesti üürile 
anda. Tulenevalt sarnaste pindade juurdekasvu puudumisest ei ole 
oodata selliste pindade vakantsustasemete tõusu ega üürihindade 
langust.

Nõudlus

Kuna Eesti majandus on tõusuteel ning tarbimine suur, kasvab 
ka nõudlus ostukeskuste pindade järele. Eelistatumad on suured 
kaubanduskeskused ning aktiivse jalakäijate vooga tänavad. Nagu 
varasemas lõigus öeldud, ei ole Eestis kujunenud välja mujal maa-
ilmas levinud jalakäijate kaubatänavaid. Midagi sellelaadset on va-
nalinnas Viru tänaval, kuid sealne kaup ja teenindus on eelkõige 
suunatud turistidele, kuna eestlane eelistab kaubanduskeskust, 
kus saab kõik vajaliku korraga kätte ning kus on head parkimis-
võimalused.

Nõudlus on suurenenud nii uute kauplejate ja brändide turuletule-
ku kui ka vanemate tegijate laienemise tõttu. Uutel kauplustel on 
suhteliselt raske leida pinda hinnatud keskustesse, kuna viimased 
on klientide suhtes valivad ning tahavad olla kindlad, et üürniku 
äriplaan on jätkusuutlik ja edukas. Samuti on kaubanduskeskuste 
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jaoks oluline, et üürnik sobiks nende loodud mainega. Suuremad 
tegijad ja tuntud brändid leiavad lihtsamini tee kaubanduskeskus-
tesse, kuna viimased näevad neis võimalust veelgi rohkem kliente 
enda juurde meelitada ning seeläbi kasumlikkust tõsta.

Kaubanduskeskused, kaubamajad, 

kesklinna piirkond    400-700 kr/m2

Kaubanduskeskused äärelinna piirkonnas 200-400 kr/m²
Kaubanduspinnad jalakäijate tänavatel 

südalinnas/kesklinnas   400–600 kr/m²

Muud kaubanduspinnad kesklinnas  200–400 kr/m²
Vanalinn    400–1000kr/m²

Allikas: Kinnisvarabüroo Uus Maa äripindade osakond

*Andmed on ligikaudsed.
Allikas: Uus Maa kinnisvarakonsultandid

Kesklinn ja lähipiirkond
Stockmann
Tallinna kaubamaja
Lemon
Viru keskus

WW kaubamaja
Rotermanni ärikeskus
Merekeskus

De La Gardie kaubamaja
Denimi kaubamaja
Sikupilli keskus
Torupilli Selver

Kristiine keskus
Norde Centrum
Sadamarket

   Kokku......................................................................153 300 m2

Liivalaia tn 53
Gonsiori 2 / Kaubamaja 1
Estonia pst 1/3
Viru väljak 4
Aia 3/Vana-Viru 10
Mere pst 4
Mere pst 10

Viru 13/15
Viru 1 / Vene 2/4
Tartu mnt 87
Vesivärava 37
Endla 45
Lootsi 7

Sadama 8

19 700 m2

2 700 m²
30 500 m²
3 400 m²
3 000 m²
2 800 m²
1 600 m²
1 400 m²
16 800 m²
5 000 m²

29 500 m²

8 600 m²
13 500 m²

17 400 m²

Mustamäe
Kadaka keskus

Magistral kaubanduskeskus
Kadaka Selver
EKS kaubamaja
Tondi Selver
Sõpruse pst HyperRimi

Maksimarket 2
Meka ärikeskus
Punane Selver
Lasnamäe Centrum

Sadama 8
Tammsaare tee 116
Sõpruse pst 201 / 203
Kadaka tee 56a
Mustamäe tee 12
Tammsaare tee 62
Sõpruse pst 174/176

Vesse 3
Punane 52
Punane 46
Mustakivi tee 13

26 000 m²
12 000 m²
5 000 m²
4 000 m²
5 000 m²
5 500m²

10 100 m²
5 100m²
1 100 m²
20 000 m²

   Kokku......................................................................57 500 m2

Lasnamäe

Mustakivi Selver
Mustakivi Prisma

Ülemiste keskus

Rocca Al Mare keskus
Merimetsa Selver
K-Rautakesko
Haabersti HyperRimi

Konsum
Laagri Maksimarket
Nõmme keskus
Järve keskus

Pirita Selver

Rannahoone

Mustakivi tee 3a
Mustakivi tee 17

Suur-Sõjamäe 4

Paldiski mnt 102
Paldiski mnt 56
Paldiski mnt 108a
Haabersti 1

Tihniku 5
Pärnu mnt 558a
Jaama 2
Pärnu mnt 238

Rummu tee 2
Merivälja tee 1

3 400 m²
10 000 m²

50 000m²

28 200 m²
5 000 m²
8000 m²
12 000 m²

7 100 m²
9 000 m²
3 100 m²
30 000 m²

5 000 m²

1 500 m²

   Kokku......................................................................89 700 m2

Haabersti

   Kokku......................................................................53 200 m2

Nõmme

   Kokku......................................................................49 200 m2

Pirita

   Kokku......................................................................6 500 m2

Suuremad kaubanduspinnad Tallinnas*

Keskmised kaubanduspindade üürihinnad 2006. 
aasta sügisel (umbes 100 m², esimene korrus)
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Viru keskus

Kristiine keskus

Rocca Al Mare keskus

Ülemiste keskus

Järve keskus

Zara, Mango, Hugo Boss, Monton, Seppäla, Vero Moda   30 500 m2

Adidas, Tommy Hilfiger, Monton, Ivo Nikkolo, Jysk    29 500 m2 

Hobby Hall, Lee Cooper, Mosaic     28 200 m2

Lindex, Chester, Olsen, Timberland, Mosaic, Monton   50 000 m2

A&G, Aatrium, Sportland, Kreenholm     30 000 m2

Tuntumad kaubamärgid  Suurus

Allikas: Kinnisvarabüroo Uus Maa

Kaubanduspindade turul ei ole pindade ostmine valdavalt levinud. 
Siiski on selle vastu mitmetel klientidel huvi, kuid tulenevalt pak-
kumise puudumisest selles vallas tuleb leppida üürimisega.
Kaubanduspindade turul ületab jätkuvalt nõudlus kaubanduskes-
kustes ja nendest väljaspool hinnatud asukohas paiknevate kau-
banduspindade järele pakkumise.

Üürihinnad

Kaubanduspindade turg on suhteliselt üürileandjakeskne. Üüri-
hinnad dikteerib eelkõige üürileandja ning järeleandmisi pole vaja 
teha, sest pindade soovijaid on piisavalt. Tänu pakkumist ületavale 
nõudlusele on üürihinnad tõusuteel. Uued sõlmitavad lepingud on 
tehtud 5–10% kallimate üürihindadega. Kui üürihinna määr on 
seotud kaupluse käibega, tõstavad viimasel ajal suurenenud tarbi-
mine ja hinnad samuti üürihindasid.

 Kõrgemat üüri on aga võimalus küsida vaid keskustel ja palju-
käidavate tänavate ääres paiknevate pindade omanikel. Kõrvali-
sematel tänavatel (nii kesk- kui ka vanalinnas) paiknevate pindade 
järele ei ole nõudlus väga suur ning sealsete pindade puhul ei ole 
üürihinna tõusu oodata.

Üürihinnad varieeruvad ka kaubanduskeskuste sees. Kuigi tingi-
mused on suhteliselt üürileandjakesksed ning karmid, peetakse 
keskuse jaoks oluliste klientidega läbirääkimisi ning mõneti ollakse 
valmis kompromissidekski. Pinnaühiku maksumus on sõltuvuses 
ka ruutmeetrite arvust – suurematel kauplustel on küll madalam 
ruutmeetrihind, kuid lõppsummana makstakse kõige rohkem. 
Peamisteks ankruüürnikeks on keskustes toidupoed, mis võtavad 
enda alla kuni 10 000 m2. On arusaadav, et nende üürihinna määr 
ruutmeetri kohta on väiksem kui näiteks 50 m2 hõlmaval rõiva-
kauplusel.

Kalleimad hinnad kaubanduspindade üüri puhul on vanalinnas ning 
Kristiine ja Viru keskuses.

Prognoos

Lähiajal ei ole ühtki suuremat keskust või suuremaid kaubandus-
pindu turule lisandumas. Mõnevõrra suurendavad kaubanduspin-
da kesklinnas Tornimäe kaksiktorni ning Foorumi maja esimesed 
korrused. Äärelinnas ehitatakse kaubanduspindu peamiselt kindla 
kontseptsiooniga toidukaupluste kettidele, kus üüripindadele soo-
vitakse apteeki, kingseppa, videolaenutust jms. Tulenevalt pinda-
de defitsiidist võib oodata kerget hinnatõusu kesklinna piirkonnas 
ning jätkuvat 100% täituvusega suuremate kaubanduskeskuste 
toimimist.
  

Tallinnas paiknevad suuremad kaubanduskeskused
Narva mnt 5 Foorumi maja
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Allikas: Kinnisvarabüroo Uus Maa äripindade osakond, Colliers International



Uute pindade pakkumise kasvu taga on eelkõige potentsiaalsete 
klientide kõrged nõudmised ja ootused soovitud tootmis- või la-
opindade suhtes. Renoveeritud hoonetele eelistatakse võimalu-
sel uusi, mis rajatud täielikult tänapäevastele nõuetele vastavalt. 
Suurenenud nõudlusest tulenevalt valmib 2007. aastal mitu suurt 
laokompleksi. Pinna ostmisel või üürimisel on peamisteks võtme-
sõnadeks nähtavus, kõrged ehitusstandardid, olemasolevad kom-
munikatsioonid, planeeringud ja tööjõu kättesaadavus.

Nõudlus

Nõudluse kasvu põhjustavad ettevõtete laienemine, uute väliska-
pitalil ja ka Eesti kapitalil põhinevate ettevõtete turuletulek. Sa-
muti soovivad mitmed vanemad ettevõtted uusi ja kvaliteetseid 
pindu, et vähendada ekspluatatsioonikulusid. Kuna pakkumine ei 
ole veel suurenenud nõudlusele järele jõudnud, ehitavad mitmed 
firmad vajalikud pinnad ise. Selle valiku kasuks räägib ka tõsiasi, et 
nii on firmal võimalik ehitada täpselt oma vajadustele vastav hoo-
ne. Samas on kallinenud ehitushinnad ning kvaliteettööjõudu na-
pib, mistõttu on ehitamine ettevõttele, kelle jaoks see ei ole põhi-
töö, üsna koormav. Lao- või tootmispinna ehitamist tasub kaaluda 
ettevõtetel, kes on tegutsenud turul pikemat aega ning kellel on 
selge arusaam, millises suunas tulevikus liigutakse ning mida edasi-
ne areng endaga kaasa toob. Kindel ettevõtte ajalugu loob ka head 
võimalused pankadelt finantseeringu taotlemiseks. Praeguseks on 
arendajad suutnud välja pakkuda lahendusi, kus kliendil on ehita-
mise protsessis võimalik kaasa rääkida ning kujundada vajadustele 
vastav hoone ning jääda selle pikaajaliseks üürnikuks.

Nagu eelnevas peatükis mainitud, on eelistatumad pinnad näh-
tavad ja hea infrastruktuuriga põhimagistraalide lähialadel. Mak-
simaalne kaugus Tallinnast jääb tänaseks veel umbes 25 km raa-
diusesse. Kuigi ollakse valmis oma tootmist ka linnast kaugemale 
viima, on siiski oluline nähtavus, kommunikatsioonid ja tööjõu 
olemasolu piirkonnas. Tegevuse linnast eemale sisemaale viimise 
eelisteks on sealne odavam maahind, mis on kohati mitmeid kor-
di soodsam Tallinna lähipiirkondadest, ning kui ettevõtte tegevus 
ei sunni teda linna lähedal tegutsema, on linnast eemale kolimine 
igati põhjendatud ning tulus.

TOOTMIS- JA LAOPINDADE TURG

•Ehitushindade tõusu surve hinnatõusule
•Eelistatud uued või renoveeritud pinnad
•Müügipakkumiste vähesus
•Jätkuv tehnokülade areng põhimagistraalide ümbruses
•Võtmesõnadeks linnalähedus, nähtavus, planeeringud, 

kommunikatsioonid ja tööjõu kättesaadavus

Pakkumine

Tulenevalt Eesti kiirest majandusarengust ning välisinvestorite huvi 
kasvust Eesti vastu on ka lao ja tootmispindade nõudlus ning sel-
lest tulenevalt ka pakkumine tõusnud. Sellest hoolimata ei lange 
pakutavad pinnad alati kokku nõutavatega. Pakkumises on suur 
hulk vanemaid tootmishooneid, mis aga ei rahulda kaasaegsete 
vajadustega ostjaid/üürnikke. Pakkumises olevaid vanemaid hoo-
neid ollakse nõus soetama vaid juhul, kui nende soetusmaksumus 
on madalam kui hoone asendusmaksumus. Vanemate pindadega 
ollakse sunnitud tihti leppima ka seetõttu, et oma tegevuse aren-
damiseks napib sobivaid krunte. Kui aga vanema hoone planeering 
ning asukoht on väga head, võivad hinnad olla isegi kallimad kui 
uusehitiste puhul.

Endiselt on populaarsemad piirkonnad arendamiseks põhimagist-
raalide lähialad. Aktiviseerunud on tegevus Tallinna ringtee Tar-
tu-Peterburi maantee vahelisel lõigul. Eriti intensiivne ja edukas 
arendustegevus käib Tartu mnt ääres kuni Jüri alevikuni. Viimase 
poole aasta jooksul on tootmiseks sobivate kruntide arendustege-
vust laiendatud ka kuni 25 km Tallinnast.

Valminud on mitmeid tehnoparke ja külasid nii Tallinna lähedal kui 
ka Tallinnas. Tehnoparkide eelis on suhteliselt kiire tegevuse alus-
tamise võimalus ja väiksemad alustamiskulud. Omaette argumen-
diks on ka külana tegutsemisest tekkiv sünergia. Konkreetsete 
näidetena on Tartu maantee piirkonnas 2007. aasta alguses pak-
kumisel Jüri ja Põrguvälja tehnopargi krundid. Soovi korral võib 
lasta ehitada oma soovidele vastava hoone ning jääda pikaajaliseks 
üürnikuks. Sarnast võimalust pakutakse klientidele ka Männikul Si-
likaadi tööstuskülas. 2006. aasta lõpus alustati seal esimese hoone 
ehitusega ning klientidel soovil luuakse nii tootmis-, lao-, büroo- ja 
kaubanduspindasid. Siiski ei ole pakkumise suurenemine nõudlust 
rahuldanud ning turu absorbeerumismäär on endiselt kõrge.

Põrguvälja tehnopark Tartu maantee ääres
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Enim nõutud tööstustegevuseks sobivad piirkon-
nad on

• Tartu maantee
• Tallinna ringtee Jüri-Peterburi tee lõik
• Lasnamäe-Maardu-Muuga
• Pärnu maantee

Tootmis- ja laopindade soetajad võib laias laastus jagada kaheks: 
kohalikud ettevõtted on valmis ostma nii vanemaid hooneid kui 
ka ise ehitama, kuid välismaised ettevõtted eelistavad kas ise uute 
hoonete ehitamist või tänapäevaste hoonete üürimist.

Tootmis- ja laopindade ostunõudluse kasv on parandanud viima-
sel ajal tootmis- ja laohoonete likviidsust. Müümisega ei ole erilisi 
probleeme, kui tegemist on vähegi universaalsema või logistiliselt 
soodsas asukohas paikneva objektiga. Eriotstarbelise kinnisvara 
müümine on endiselt keskmisest oluliselt keerulisem ning sõltub 
olulisel määral ostja äriplaanist ja/või objekti asukohast.

Edukaks osutunud arendusprojektid on tekitanud enda ümber 
arendusetegevuseks soodsa ala. 2006. aastal on müüdud mitmeid 
Tartu maantee ääres asuvate tööstuskinnisvara ehitamiseks aren-
datud krunte. Nimetatud kruntide müügiedu on olnud hea ning 
hinnatase, millel on toimunud kruntide realiseerimine, on olnud 
vahemikus 500–2000 kr/m2. Lisaks Tartu maantee piirkonnale on 
kiire areng toimumas ka kõigi teiste põhimaanteede ääres.

Nõutavamaks suuruseks tootmis- ja laohoone ehitamiseks sobiva-
tel kruntidel on jätkuvalt umbes 5000 m2 ja enam.

Üürihinnad
Tõusnud ehitushinnad avaldavad tugevat survet üürihindadele. 
Kuigi üürihinnad ei ole veel märgatavalt tõusnud, on see kindlasti 
trend. Üürihindade tõustes on oodata ka tootmis- ja laopindade 
tootlustasemete tõusu. Üldist hinnataset ületavaid üürihindasid 
võib kohata juhul, kui mingi konkreetne objekt on ehitatud eritin-
gimustel mõne konkreetse kasutaja vajadusi silmas pidades.

Allikas: Kinnisvarabüroo Uus Maa äripindade osakond

   Suurus, m2 Hind, kr/m2

Jüri tehnopark II  3000–20 000 umbes 1000

Tänassilma tehnoküla 

laiendus, Pärnu maantee umbes 5000 1300

Pärnu maantee läheduses 5000–150 000 alates 110

Muuga tööstuspark 4000–6000 kuni 730

Põrguvälja tehnopark, 

Tartu maantee  9000–15 000 700–1200

Tabasalu  4000–6000 800

Mõigu tehnopark 2600–4000 alates 1800

Valik Tallinna ja lähipiirkondade ärimaa kruntidest

Prognoos

Uus Maa on jätkuvalt seisukohal, et lähima poolaasta jooksul ei 
ole tootmis- ja laopindade üürihindades märkimisväärseid muu-
tusi oodata. Hinnatõusu perspektiivi puudumist kinnitavad võrd-
lusandmed teiste Euroopa riikide tootmis- ja laopindade üürihin-
natasemete kohta. Hinnalangus ei saa toimuda tänu kasvavatele 
ehitus- ja maahindadele ning langevatele tootlusnormidele. Üüri-
hindade tõus jääb stabiilselt umbes 10% piiresse.
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Allikas: Colliers Internationals, Kinnisvarabüroo Uus Maa äripindade osakond

Tootmis- ja laopindade kõrgeimad üürihinnad 
lähiriikides

Pind, m2     Pakkumine*     Nõudlus      Turg

Kuni 500        väike       kõrge          nõudlus ületapakkumise

500–1000      keskmine       kõrge          nõudlus ületab pakkumise

Üle 1000       keskmine            keskmine      tasakaalus

Lao- ja tootmispindade turg 2006. a teisel poolel

*tänapäevastele kvaliteedinõuetele vastavad lao- ja tootmispinnad

 

Peterburi maantee 425–1000 kr/m² 300–650 kr/m²

Tartu maantee  800–2000 kr/m² 350–1000 kr/m²

Pärnu maantee  150–1000 kr/m² 110–400 kr/m²

Muuga  500–800 kr/m2

Tabasalu  100–850 kr/m2

Vahetult maantee 

ääres

Maanteest 

eemal

Lao- ja tootmispindade rajamiseks sobivate krun-
tide hinnad (umbes 3000 –10 000 m²) 

Allikas: Kinnisvarabüroo Uus Maa äripindade osakond

Harjumaa   Uued Renoveeritud   Vanad

Enimnõutud piirkonnad  85–100        60–85             25–55 

Vähemnõutud piirkonnad      –       50–70             25–40 

Tootmis- ja laopindade keskmised üürihinnad Har-
jumaal, sh Tallinnas kr/m2

Allikas: Kinnisvarabüroo Uus Maa äripindade osakond
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KINNISVARAINVESTEERINGUD

Eestis tegutsevad tuntumad kinnisvarafondid 
(2006. aasta sügise seis)

• Väliskapitali taust hakkab muutuma
• Büroo- ja kaubanduspindade turud on muutunud 

passiivsemaks
• Arendustegevuses toimub konsolideerumine
• Kinnisvarafondid täidavad tootluslubadusi, kuid mitte 

mahtusid
• Parim investeering on büroo- või kaubanduspindade 

rajamine

Kinnisvarainvesteeringute turul on aktiivne väliskapitali sissevool 
jätkunud ootuspäraselt ka 2006. aasta teisel poolel. Investee-
ringuid teevad nii keskmise suurusega välismaised fondid kui ka 
erainvestorid. Raha investeeringuteks pärineb valdavalt Skandi-
naaviast, Venemaalt, Iirimaalt, Suurbritanniast, Itaaliast jm. Sta-
biliseerunud hinnad soosivad spekulantidest investoreid liikuma 
uutele turgudele, eelkõige Ukrainasse, Bulgaariasse, Rumeeniasse 
ning Venemaale.

Büroohooned

2006. aastal ei ole teadaolevalt toimunud ühtegi suuremat tehingut 
moodsate büroohoonete turul. Müüdud on peamiselt äärelinnas 
paiknevaid B- ja C-kvaliteediga hooneid, mis nõuavad lähitulevi-
kus olulisi lisainvesteeringuid. Tehingute väike arv tuleneb otse-
selt müüjate passiivsusest ja liigkõrgest hinnatootlusest oma vara 
müües. Müügiks pakutavate kvaliteetsete büroohoonete tootlus 
on hetkel tasemel 5–7%, mõnel juhul isegi veelgi vähem. Suurema 
arvu tehingute toimumist hoiab endiselt tagasi ostjaid ja müüjaid 
lahutav 1–2%ne vahe tootlusnõuetes, mis tõenäoliselt ei kao ka 
lähiaastatel. See hoiab tagasi turu aktiveerumist, samuti pole oma-
nikel üldjuhul ka alternatiivseid investeerimisvõimalusi. Praeguses 
olukorras pakuvad investoritele jätkuvalt huvi kvaliteetkinnisvara-
objektid, mille tootlusmäär on vähemalt 8%, kuid pakkumise puu-
dumisel õnnestub ka madalamat tootlustaset aktsepteeriva inves-
tori leidmine – seda eelkõige juhul, kui müügiks pakutav objekt on 
hästi majandatud ja madala riskitasemega. Peamiseks põhjuseks nii 
madala tootlusega objektide omandamisel on ostjate üürihindade 
olulise tõusu ootus lähiaastatel. Eeldatavalt kerkivad vähese pak-
kumise tõttu kesklinna ärihoonete üürihinnad lähema kahe aasta 
jooksul umbes 15–20%.

Kaubanduskeskused

Sarnaselt büroohoonete müügituruga on ka kaubanduskeskuste 
müük olnud 2006. aastal märkimisväärselt tagasihoidlikum kui aas-
ta varem. Selle peamiseks põhjuseks võib lugeda peaaegu kõigi 
suuremate Tallinna kaubanduskeskuste 100%se täituvuse, mis on 
vähendanud omanike motivatsiooni müüa hästi opereeritud kes-
kusi. Samuti kerkivad kiiresti kaubanduspindade üürihinnad, mis 
tõstab keskuste väärtust. Väheste vakantsete pindade tõttu pole 
sugugi harukordne, et lõppenud üürilepingu asemel kirjutatakse 
uude lepingusse 50–100% kõrgem hind kui kolm-neli aastat taga-
si. Ostjate hinnangul on kaubanduskeskused tootlustaseme poo-
lest jätkuvalt võrreldaval tasemel büroohoonetega, s.t tänapäeva-
seid ja hästi majandatud kaubanduskeskusi ollakse valmis ostma 
tootlustasemetelt 7–8%. Müüjate müügihuvi kasvu ei ole ette 
näha enne vakantsuste suurenema hakkamist, mis tõenäoliselt ei 
juhtu lähima ühe-kahe aasta jooksul.

Elamispinnad

Elamispindade arendamises on selgelt eristumas suurarendajad 
ja nn üksiküritajad. Viimaseid jääb karmistuvate laenutingimuste 
ning kiirelt kerkivate ehitushindade juures turul üha vähemaks. 

Seetõttu võib turul toimuvat nimetada konsolideerumiseks – üha 
suurem hulk arendusprojekte koondub üha väiksema hulga tegi-
jate kätte. Elamispindade arendamine jätkub 2006. ja 2007. aastal 
eelkõige kesklinna lähinaabruses ja äärelinnas. Kuna kesklinnas 
on suuremate projektide läbiviimiseks suhteliselt vähe võimalusi, 
arendatakse suuremaid projekte valdavalt äärelinnas. Leevendust 
kesklinna defitsiitsele korteriturule on toomas sadamaala arenda-
mine. Aktiivsem korterite müük algab seal eeldatavalt siiski alles 
2007. aasta lõpus või 2008. aastal.

Korterite tõusnud hinnatase on jahutanud korterispekulantide 
indu, mistõttu on vähenenud korterite müük veel enne ehituste-
gevuse algust. Kuna enamik ostjatest on lõpptarbijad, eelistatakse 
jälgida hoone valmimist, et saada täielik ülevaade ostetavast kva-
liteedist. Seetõttu on arendusprojektide müügiperioodid oluliselt 
pikenenud.

Vanalinnas paiknevat kinnisvara peetakse jätkuvalt riskivabaks in-
vesteeringuks, sest sarnase piiratud kogumi hinnatase on pikemas 
perspektiivis kindlasti tõusev. Jätkuvalt ollakse huvitatud korterite 
ning suuremate kinnistute omandamisest, kuid tehingute vähesuse 
taga on piisava pakkumise puudumine. Eriti nõutud on vanalinna 
terviklikud hooned, mida pakutakse üha vähem. Et rahavood sel-
listel kinnisvaraobjektidel moodustavad umbes 3-4%se tootluse, 
on valdav osa investeeringutest rajatud soetatava kinnisvara väär-
tuse tõusule.

Kinnisvarafondid

2006. aastal pole turule tulnud ühtegi uut kinnisvarafondi, jätkunud 
on olemasolevate aktiivne kasv. Uute projektide omandamisel on 
edukaimad olnud EEREIT ja Explorer Property Fund, mõnevõrra 
passiivsemad on olnud Evli ja BPT fondid.

EEREITi peamiseks edu põhjuseks võib pidada paindlikkust ja teis-
test erinevat investeerimisstrateegiat: lisaks toimivatele rahavoo-
projektidele investeeritakse aktiivselt kinnisvaraarendusse. 2006. 
aasta lõpuks on fondi portfelli maht umbes 50 miljonit eurot, mis 
on hajutatud Eesti, Läti, Leedu, Poola ja Bulgaaria kinnisvaraturgu-
de vahel. Oluline kasv 2006. aastal on fondil tulnud mitmete rah-
vusvaheliste kontsernide sale and leaseback-tehingutest tööstus-
sektoris. Enamik Baltikumi suunatud kinnisvarafondidest on olnud 
sunnitud oma plaane korrigeerima eelkõige investeerimismahtude 
osas. Turu vähene aktiivsus ning müüjate ülikõrged ootused hinda-
dele ei võimalda täita investorite ootuseid, mistõttu on reaalseks 
alternatiiviks uutele turgudele suundumine. EEREITi lähimate aas-
tate plaanides on oluline koht Bulgaarial, Evli fondidel Venemaal, 
BPT fondidel Saksamaal.

Investeerimissoovitus

Praegu on Tallinnas oluliselt puudu kvaliteetseid büroo- ja kauban-
duspindu. Samas puudub võimalus uute pindade turule toomiseks, 
kuna sobilike asukohtade hulk on väga piiratud või puuduvad va-
jalikud detailplaneeringud ehituse alustamiseks. Turu nõudlusest 
lähtuvalt oleks õige asukohaga büroohoonete või kaubanduspin-
dade rajamine suhteliselt tagasihoidliku riskiga.

Uus Maa kinnisvaraspetsialistide hinnangul on jätkuvalt heaks ja 
suhteliselt riskivabaks rahapaigutamise objektiks maa, millel on 
tõusupotentsiaali. Eelistama peaks potentsiaalset defitsiiti, s.o 
suuremate teede äärseid alasid, kesklinna krunte jms. Kui aga Ees-
ti kinnisvaraturul teenitavad tootlustasemed ei rahulda, siis soovi-
tame pöörata pilgu Eestist välja ning uurida võimalusi Horvaatia, 
Bulgaaria, Rumeenia ning Ukraina kinnisvaraturule investeerimi-
seks.

  

Planeeritav omakapitalitootlus aastasOmanikudFond 

Eastern Europe Real Estate Investment Trust LHV ja Uus Maa (Eesti) üle 20%, millest kvartali väljamaksed 6% p.a
Baltic Property Trust Secura AS BPT Group (Taani) üle 10% 

Explorer Property Fund-  Baltic States Arco Vara ja East Capital = Arco Varavalit-
semise AS (Eesti-Rootsi)

üle 15%

Arco Balti  Kinnisvarafond Arco Balti Kinnisvarafond AS üle 20%

Citycon Citycon OY üle 10%

Evli Property Investments Baltic Investeerimispank Evli (Soome) üle 10%

KINNISVARAINVESTEERINGUD 9



0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

I k
va

rta
l

II 
kv

ar
ta

l
III

 k
va

rta
l

IV
 k

va
rta

l
I k

va
rta

l
II 

kv
ar

ta
l

III
 k

va
rta

l
IV

 k
va

rta
l

I k
va

rta
l

II 
kv

ar
ta

l
III

 k
va

rta
l

IV
 k

va
rta

l
I k

va
rta

l
II 

kv
ar

ta
l

III
 k

va
rta

l
IV

 k
va

rta
l

I k
va

rta
l

II 
kv

ar
ta

l
III

 k
va

rta
l

IV
 k

va
rta

l
I k

va
rta

l
II 

kv
ar

ta
l

III
 k

va
rta

l

2001 2002 2003 2004 2005 2006

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000
tehingute arv
tehingute väärtus, tuh kr

• Müügiperioodide pikenemine
• Suurenenud pakkumine
• Hindade stabiliseerumine, kohati ka langus
• Lisaväärtuste olulisus
• Üürituru aktiveerumine
• Palju uusi arendusprojekte

Statistilised näitajad

2006. aasta algusest hakkas 2005. aasta lõpul ülikiirelt tõusnud te-
hingute arv langema. 2006. aasta teise kvartali tehingute arv oli 
ligikaudu 12% väiksem kui 2005. aasta teise kvartali sama näitaja. 
Korteritehingute arv kolmandas kvartalis tõusis veidi, kuid jäi ma-
dalamaks kui eelmise aasta sama kvartali näitaja.

Tallinna ja Harjumaa korterite tehingute arv 
(vasak skaala) ja väärtus (parem skaala)
 

Allikas: Statistikaamet

KORTERITURG
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Ehitusloa saanud eluruumide pind, 1000 m²
Kasutusloa saanud eluruumide pind, 1000 m²

Ehitus- ja kasutusloa saanud korterite pind Eestis, 
tuh m2

 
Allikas: Statistikaamet

Tehingute koguväärtus hakkas sarnaselt tehingute arvuga 2006. 
aasta esimeses kvartalis langema, kuid teises kvartalis trend muu-
tus ning tehingute koguväärtus hakkas taas suurenema. 2006. aas-
ta teise kvartali tehingute koguväärtus oli 42% suurem kui 2005. 
aasta teise kvartali tehingute koguväärtus. Kuigi kolmandas kvar-
talis vähenes tehingute koguväärtus eelmise kvartaliga võrreldes 
ligi 8%, on tulemus võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga 43% 
kõrgem.

18%. Võnkumised nii korterite tehingute arvus kui ka tehingute 
väärtuses viitavad turu stabiliseerumisele. Kuna tehingute arvu ja 
tehingute väärtuse suhe oli 2006. aasta esimeses ja teises kvartalis 
jätkuvalt positiivne, siis korteritega toimunud tehingute keskmine 
hind tõusis. Tehingute keskmine hind tõusis 2006. aasta esimeses 
kvartalis 2% ja teises kvartalis 19%. Ostjate eelistuste muutumi-
sest tulenevalt –väga heas seisukorras, sh uusi kortereid eelistatak-
se varem kasutuses olnud eluruumidele – on muutunud tehingute 
struktuur, mistõttu on korteritega toimunud tehingute keskmine 
hind on tõusnud. Tehingute arvu vähenemise ja tehingute väär-
tuse suurenemise põhjuseid analüüsides võib järeldada, et 2005. 
aasta lõpus toimunud väga kiire hinnatõusu tagajärjel vähenes olu-
liselt ostjate hulk turul. Samas ei olnud valdav osa müüjaid valmis 
müügihinda langetama. Seetõttu hinnatase stabiliseerus. Järeldusi 
kinnitavad pikenenud müügiperioodid ning korterite müügipakku-
miste oluliselt suurenenud hulk.

Uute korterite pakkumise väga selgeks indikatiivseks näitajaks on 
väljastatud ehitus- ja kasutuslubade arv.

Kasutusloa saanud korterite keskmine pind on jäänud kogu vaa-
deldava perioodi jooksul ligikaudu samaks. Suurim muutus on 
toimunud väljastatud ehituslubade pinnas ja arvus. Graafikult on 
näha, et väljastatud ehituslubade arv on vähenenud kõigi kajasta-

Korterite tehingute väärtuste summa on sarnaselt tehingute ar-
vuga näidanud üldist tõusutüüri. Viimase aasta jooksul turul toi-
munud muutused on tehingute summades mõnevõrra tugevamini 
võimendatud kui tehingute arvus, kuid üldine trend on olnud tõu-
sev. Korterite tehingute väärtuste summa suurenes 2006. aasta 
esimeses kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes um-
bes 46,6% ning teises kvartalis vastavalt 65,8%. Kuigi kolman-
das kvartalis vähenes korterite tehingute väärtus võrreldes teise 
kvartaliga ligi 2%, oli vahe eelmise aasta sama kvartaliga ligikaudu 

tud aastate esimeses kvartalis ning läbi teinud tõusu teises kvar-
talis. Sama kordus ka 2006. aasta esimesel poolel. Esimeses kvar-
talis väljastatud ehituslubade arv langes umbes 18% ning tõusis 
teises kvartalis umbes 86%. Kokku väljastati teises kvartalis 4007 
ehitusluba, mis on kõrgeim tase pärast 2004. aasta teist kvartalit. 
Ka kolmandas kvartalis lisandus ligi 3500 uut ehitusluba. Seega on 
arendajatel varuks suur hulk realiseerimata projekte.
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Tallinna ja Harjumaa korterite keskmine
tehinguhind
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Ehitus- ja kasutusloa saanud 
eluruumide arv Eestis

Allikas: Statistikaamet
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väärtustatakse ka avaraid vaateid, eelkõige vanalinnale ja Tallin-
na lahele, ning sauna ja kamina olemasolu korteris. Kuna pakku-
miste arv turul on kasvanud ja müügiperioodid pikenenud, ei ole 
inimestel enam vaja ostuga kiirustada ning enne otsuse tegemist 
vaadatakse üle mitu korterit ja valitakse nende hulgast rohkemate 
lisaväärtustega korter, arvestamata mõningast hinnalisa.

Kui varem leidus piisav ostjaskond ka rahuldavas või keskmises 
seisukorras korteritele, siis 2006. aasta lõpuks oli näha tüüri, et 
eelistatumad on väga heas seisukorras korterid, kuhu olulisi lisa-
investeeringuid teha vaja ei ole. Selle suuna põhjuseks võib pidada 
ehitushindade tõusu ning kvaliteetse tööjõu nappust.

Samuti eelistavad inimesed osta sellise korteri, kuhu saab kohe 
sisse kolida, kuna tavaliselt ollakse sunnitud vabastama ka eelmi-
ne elukoht suhteliselt lühikese aja jooksul. Rahuldavas seisukorras 
korterite müügiperioodid on veninud pikemaks ning kui müügiga 
on kiire, tuleb hinda alandada kuni 10%.

Peamisteks ostjateks on oma elukvaliteeti parandada soovivad 
inimesed. Tänu kiirele palgatõusule ja majanduse üldisele kasvule 
saavad inimesed üha enam endale paremaid elamistingimusi lu-
bada. Kesklinna vanematesse korteritesse, aga ka uuselamutesse 
kolitakse vanematest äärelinna piirkonnas paiknevatest elamutest 
ja magalapiirkondadest. Teiseks oluliseks ostjate rühmaks on ka 
teistest linnadest Tallinna elama tulnud inimesed. Eelkõige on elu-
kohavahetus seotud töökohavahetusega. Kui varem sõideti 50–
100 km igal hommikul tööle Tallinna, siis praegu hinnatakse aega 
kõrgemalt ning eelistatakse võimalusel soetada korter linna.

Mitmeid uutes korterelamutes paiknevaid kortereid on Eestis 
soetanud välismaalastest investorid, kes ostetud korterid väärtuse 
kasvu ootuses on välja üürinud. Kuna hinnad on hakanud stabi-
liseeruma ning meeletut hinnatõusu enam ette ei ole näha, võib 
arvata, et välisinvestorid hakkavad ka oma korterid kesklinnas 
realiseerima. Kui korraga suur hulk kortereid müüki paisata, võib 
see vastavates elamutes tekitada mõningase hinnalanguse.

Enamik ostetavatest korteritest finantseeritakse pangalaenu abil. 
Kuigi intressid on mõnevõrra tõusnud, ei ole laenusummad vähe-
nenud. Kuna paljudel oma esimest kodu soetavatel inimestel puu-
duvad võimalused omafinantseeringuks, seatakse lisatagatiseks 
vanemate või sugulaste elamispind. Elukohta vahetavad inimesed 
on tavaliselt oma eelmise elukoha realiseerinud või ollakse seda 
tegemas ning kasutatavad sellest saadavat raha omafinantseerin-
guks ning võtavad sellest tulenevalt vähem laenu. Lisatagatisega 
elamispinna ostnud inimesed on esimene riskigrupp, keda tõusvad 
laenuintressid kõige tugevamalt mõjutavad, kuna nad on kogu vara 
peale laenu võtnud ning neil enamasti puuduvad vabad vahendid.
Tulevikus võib oodata kesklinna korterite rahulikku hinnatõusu, 
umbes 5–10% aastas. 2006. aasta lõpuks olid kesklinna kahetoa-
lised korterid saavutanud vähemalt mõneks ajaks hinnalae. Vane-
mas elamus paiknevat kahetoalist kapitaalremondiga korterit pa-
kutakse umbes kahe miljoni krooni eest. Kuna sarnaseid kortereid 
on turul palju ja nõudlus on rahuldatud, siis võib eeldada, et nende 
korterite hinnad lähiajal ei tõuse. Küll aga võib oodata paljude li-
saväärtustega, heas asukohas, kapitaalselt renoveeritud või uute 
korterite hinnatõusu.

Unikaalse asukoha ja arhitektuuriga korterelamutes paiknevate 
korterite pinnaühiku maksumus võib olla ka kõrgem eeltoodud 
tabelis esitatud vahemikest. Kesklinnas võib nimetada tänavaid, 

Kasutuslubade arv ei ole oluliselt suurenenud. Selle põhjuseks on 
peamiselt kiiresti tõusvad ehitushinnad, samuti aktiivsest ehituste-
gevusest tingitud ehitusmaterjalide pikenenud tarneajad. Oluline 
näitaja on ka ehitajate puudus, mis tuleneb pidevast oskustööjõu 
äravoolust. 2006. aastal lubati kasutusse ligikaudu 3500 eluruumi.

Kesklinna korterid

Pakkumine

Kesklinna korterid on Tallinna teiste piirkondadega võrreldes turu 
muutuste suhtes vähem tundlikud, sest see turg on väiksem ning 
väljakujunenud ostjaskonnaga. Kesklinna nõutuimaks artikliks on 
endiselt uued korterid. Kuna sobivad alad korterelamute rajami-
seks on kesklinnas piiratud, jääb ka pakkumise hulk väiksemaks. 
Ehkki nõudlus kesklinna korterite järele ei ole rahuldatud, võib 
siiski märgata müügiperioodide pikenemist ja hindade stabilisee-
rumist. 2006. aasta teisel poolel jõuti olukorda, kus ostja soovis 
enne ostu tegemist pikemalt mõelda ja kaaluda, uurida erinevaid 
projekte ning alles siis ostuotsuse langetada. Praegune olukord on 
täiesti erinev 2005. aasta lõpukuudest, mil turule tulnud korterid 
mõne päevaga pikemalt kaalumata ära osteti.

Müüjad on eelkõige inimesed, kes soovivad soetada endale uue 
eluaseme, kas siis suurema korteri või eramu, aga ka spekulan-
did, kes on ostnud korteri ainult edasimüügi plaaniga. Spekulan-
tide osakaal on siiski oluliselt vähenenud. Kuna hinnad olid juba 
2006. aasta alguses suhteliselt kõrged, siis ei näinud spekulandid 
neis enam kiire tulusaamise võimalust. Inimesed, kes müüvad oma 
eluaset (kodu), on hinna suhtes väga nõudlikud, kuna sellistel juh-
tudel peegeldub kinnisvara müügihinnas ka omaniku emotsionaa-
lne seotus varaga. Just selliste korterite esialgsed pakkumishinnad 
võivad ületada oluliselt reaalse ostu-müügitehingu hinna, milleni 
jõutakse mitmekuuse müümise järel hinna järkjärgulise alandami-
sega. Pakkumine kesklinnas on siiski suhteliselt ühtlane ning välja 
on kujunenud eri piirkondade lõikes oma ostjaskond. Näiteks Ka-
lamaja piirkonda eelistavad pered, kes väärtustavad sealset mil-
jööd, arhitektuuri ja ajaloohõngu. Samas eelistavad aga süda- ja 
kesklinna minimalistliku stiiliga kortereid kiire eluviisiga noored ja 
edukad inimesed.

Nõudlus

2006. aasta teisel poolel korterite turg kesklinnas pärast veidi loiu-
mat suve taas aktiveerus. Ostjad eelistavad selgelt kortereid, millel 
on olulisi lisaväärtusi ning nende lisaväärtuste eest ollakse valmis 
ka maksma. Kesklinnas peetakse korteri juures eriti oluliseks par-
kimiskoha olemasolu või parkimisvõimalust sisehoovis. Enamiku 
uute korterelamute juurde on rajatud parklad elanikele, kuid tihti 
on arvestatud vaid ühe parkimiskohaga korteri kohta, mis praegu, 
kus peres on enamasti rohkem kui üks auto, enam ostjaid ei ra-
hulda. Vanemates majades on parkimisvõimalused sisehoovides, 
mis on väga kõrgelt hinnatud lisaväärtus. Lisaks parkimiskohtadele 

Südalinna ja Kadrioru kõrgemalt hinnatud piirkonnad 

 Remontimata  30 000–37 000

 Remonditud  37 000–45 000

Kesklinna piirkonnad 

 Remontimata  28 000–35 000

 Remonditud  35 000–43 000

Kesk- ja südalinna korterite hinnad (kr/m²) 2006. 
aasta sügisel

Allikas: Uus Maa kinnisvarakonsultandid
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Kahetoalise korteri keskmise ruutmeetrihinna 
muutumine Tallinna linnaosades



mis on linnaosasiseselt kõrgemalt hinnatud. Sellisteks tänavateks 
on näiteks Kadriorus A. Weizenbergi ja L. Koidula ning südalinnas 
Tuvi, Roosikrantsi ja Kentmanni tänav.

Kesklinna lähipiirkonnad

Pakkumine

Kesklinna lähipiirkondade all peetakse silmas Kassisaba, Uue-
Maailma, Keldrimäe, Kelmiküla, Kitseküla, Veerenni, Torupilli ja 
Vana-Kalamaja piirkondi. Nende piirkondade puhul on suures 
osas tegemist vanemate puitasumitega. Lähiaastatel on ka antud 
piirkondades käinud vilgas arendustegevus. Ehitatud on uusi kor-
terelamuid, renoveeritud vanemaid ning ehitatud välja katuse- ja 
pööningukorruseid. Piirkondade heakord hakkab paranema ning 
hinnad on märkimisväärselt tõusnud. Kesklinna lähipiirkonna kor-
terite peamisteks plussideks on paiknemine kesklinna läheduses, 
kuid siiski vaiksemas ja rohelisemas asukohas, piirkonna miljöö-
väärtuslikkus ning heakorrastumine.

hinnad ning varem investeeringuks soetatud kinnisvara, mida siiani 
on välja üüritud, soovitakse realiseerida.

Ostjateks on samuti nii Eestis töötavad välismaalased ja ka eest-
lased ise. Uus Maa maaklerite sõnul olid 2006. aasta teisel poolel 
nõutumad väiksemad, alla 3 miljoni krooni maksvad korterid, aga 
ka kallimas hinnaklassis korterid Toompeal. 

Kui 2006. aasta keskel pärast kiiret hinnatõusu teises kvartalis olid 
inimesed äraootaval seisukohal, siis aasta teisel poolel ollakse hin-
dadega kohanenud ning tehinguid toimub rohkem. Kuigi hinnad 
on mõnevõrra ühtlustunud, on samaväärsete korterite hinnadife-
rents endiselt märgatav. Kuna tegemist on unikaalsete ja spetsiifi-
liste objektidega, on õiget hinda sageli raske määrata. Tulenevalt 
eelnevast on ka korterite hinnaskaala lai. 2006. aasta lõpul jäid 
keskmised korterite hinnad vanalinnas vahemikku 55 000–80 000 
kr/m2. Unikaalse asukoha ja arhitektuuriga korterelamutes paik-
nevate korterite pinnaühiku maksumus võib olla ka üle 100 000 
krooni. Lähima poolaasta jooksul ei ole hinnatasemes oodata suuri 
muutusi. Kõige olulisemalt mõjutavad hinda vaated, asukoht vana-
linnas, korteri ja ka elamu seisukord.

Äärelinn

Pakkumine

Niinimetatud mägede piirkonnas (Lasnamäe, Õismäe Mustamäe) 
tehingute hinnad 2006. aasta suvel mõnevõrra langesid, kuid sügi-
sel turg taas aktiveerus ning müügihinnad olid aasta alguse tasemel 
ja ka tehingud toimusid mõnevõrra kõrgemate hindadega. Siiski 
hindavad müüjad suures osas oma kortereid üle, hoides hindu lii-
ga kõrgel, ning selliste hindade juures ostjaid ei leita. Ostjad on 
äraootaval seisukohal, et turg veelgi langeks ning müüjad oleksid 
sunnitud hindu langetama. Kuigi paljud korterid pannakse esialgu 
müüki suhteliselt kõrgete hindadega, on tehinguni jõudes hinda 
kuni 10% alandatud.

Kõige rohkem on müügis kahe- ja kolmetoalisi kortereid. Müü-
jateks on vanemad inimesed, kes soovivad kolida väikemasse 
korterisse, et vähendada kommunaalkulusid. Sellised korterid 
on enamasti keskmises seisukorras, umbes kümne aasta taguse 
remondiga. Oma kortereid müüvad ka keskmisest kõrgema sis-
setulekuga pered, kes plaanivad soetada eramu linnast välja või 
suurema korteri seoses pere juurdekasvuga. Korterid on tavali-
selt heas seisukorras, kuid vajavad sanitaarremonti. Arvestatava 
osa nn magalapiirkondade korterite pakkumisest moodustavad ka 
spekulantide poolt müüki paisatud korterid.

Sarnaselt kesklinna piirkonnaga võib ka äärelinnas täheldada 
ostjate huvi tõusu eelkõige remonditud ja väga heas seisukorras 
korterite vastu ning väärtustatakse ka keskmisest kallimate ma-
terjalidega tehtud remonti. Odav spetsiaalselt müügiks tehtud nn 
euroremont on tänasel turul juba pigem miinus kui pluss. Põh-
jused on samad – kallinenud ehitusmaterjalid ning ehitusmeeste 
puudus.
Põhja-Tallinnas on 2006. aastal ehitus- ja arendustegevus hoogus-
tunud. Kõige hinnatum piirkond on Kalamaja, mida tänu asukoha-
le võib pidada kesklinna lähipiirkonnaks. Eelistatud Põhja-Tallinna 
piirkonnad on ka Pelgulinn ja Pelgurand. Nende piirkondade eelis 
seisneb kesklinna läheduses, heas infrastruktuuris ja merelähe-
duses. Pelgulinna hoonestus on siiski veel ebaühtlane ning sellest 
tuleneb ka korterite lai hinnaskaala. On piisavalt inimesi, kes os-

Kivielamud

 remontimata  24 000–32 000

 remonditud  32 000–40 000

 Puitelamud

 remontimata  22 000–30 000

 remonditud  30 000–38 000

Kesklinna lähipiirkonna korterite hinnad (kr/m²) 
2006. aasta sügisel

Allikas: Uus Maa kinnisvarakonsultandid

Nõudlus

Kui aasta tagasi olid kesklinna lähipiirkondade hinnad võrreldavad 
magalapiirkondadega, siis nüüdseks on esimesed kõrgemalt hinna-
tud ning ostjate seas populaarsemad. Väga aktiivselt kaubeldakse 
25–40 m2 suuruste kapitaalremondiga ühe- ja kahetoaliste korte-
ritega. Selliste korterite hinnad võivad küündida kuni 1,3 miljoni 
kroonini, mis teeb ruutmeetri hinnaks kesklinna korterile vastava 
hinna. Selliste korterite puhul ei lähtu võimalik ostja mitte niivõrd 
ruutmeetri hinnast, vaid korteri tükihinnast ehk lõppmaksumu-
sest.

Uus Maa maaklerite sõnul on ostjad hakanud eelistama piirkonnas 
kõrgemalt hinnatud kortereid, s.t kortereid, mis on asukoha, maja 
seisukorra, planeeringu või muude tegurite poolest keskmisest 
paremad.

Eelistatumad on sellised vaiksed ja rohelised südalinnalähedased 
piirkonnad nagu Kassisaba, Uus-Maailm ja Kalamaja. Veidi mada-
lamalt on hinnatud Lastekodu tänava ja Tartu maantee ümbrus, 
samuti Pärnu maantee äärne Kitseküla piirkond.

Vanalinn

Sarnaselt teiste Tallinna piirkondadega on ka vanalinnas suurene-
nud pakkumiste arv turul. Müüjate hulgas on nii eestlasi kui ka 
välismaalasi. Mitmel juhul on müügi põhjuseks kõrgele tõusnud 

  

    Mustamäe  Õismäe   Lasnamäe

 Ühetoalised  700 000–830 000  730 000–900 000  730 000–850 000

 Kahetoalised  800 000–1 150 000  800 000–1 100 000  850 000–1 150 000

 Kolmetoalised  1 150 000–1 350 000 1 150 000–1 450 000  1 250 000–1 400 000

 Neljatoalised  1 300 000–1 500 000 1 350 000–1 600 000  1 350 000–1 550 000

Nn magalapiirkondade keskmised hinnad 2006. 
aasta sügisel

Allikas: Uus Maa kinnisvarakonsultandid
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kavad hinnata sealset miljööd, ning seetõttu ületavad Pelgulinna 
väiksemat tüüpi elamutes paiknevate korterite hinnad paneelma-
jades asuvate korterite hindasid. Pelguranna tornmajad ja remon-
ditud nn hruštšovka-tüüpi elamutes paikevad korterid on samuti 
hinnatud, kuna paiknevad lähedal Stroomi rannale ning paljudest 
korteritest avaneb ka merevaade. Pelgulinna ja Pelguranna kor-
terite pinnaühiku maksumus jääb üldjuhul vahemikku 17 000–32 
000 krooni.

Nõudlus

Viimasel perioodil on väga suur nõudlus ühe- ja kahetoaliste re-
monditud korterite järele. Selle nõudluse põhjustajateks on osa-
liselt Tallinna kolinud üliõpilased, kes soovivad väiksemat korterit 
soetada. Samuti noored pered, kel esialgu napib raha suurema 
korteri ostmiseks. Endiselt on suhteliselt likviidsed ühetoalised 
korterid, mida turul liigub suhteliselt vähe ning seetõttu on nõud-
lus suur, mis hoiab ka nende hinna suhteliselt kõrgel.
Kõige kallimad korterid äärelinnas on Pirital, Nõmmel, Haaberstis 
ja Kristiines. Nende piirkondade eelisteks on mitmed uued tervik-
lahendusega piirkonnad. Pirita linnaosa on väga kõrgelt hinnatud 
tänu merelähedusele, rohkele kõrghaljastusele ja heakorrastatud 
ümbrusele. Pirita vanemate korterite turust ei saagi täna enam 
rääkida. Valdava enamiku tehtud tehingutest moodustavad uued 
korterid. Endiselt käib piirkonnas vilgas arendustegevus ning hin-

se otsust pikemalt. Siiski on Kristiine hinnatud kesklinnalähedane 
piirkond, kus vaiksete kõrvaltänavate või hea infrastruktuuriga 
magistraalide ääres leiab endale sobiva lahenduse ka nõudlikum 
ostja.

Üürikorterid

Tänu laenuintresside tõusule ja korterite hinnatõusule on taas ak-
tiveerunud üürikorterite turg. Korterite müügihinnad on tõusnud 
piisavalt kõrgele, mistõttu paljud inimesed ei saa korteri soetamist 
koos suure pangalaenu võtmisega endale lubada ning eelistavad 
korteri üürimist.

Kui 2006. aasta esimesel poolel oli üüriturul kerge ülepakkumi-
ne, siis aasta teiseks poolel on leitud pakkumisele vastav nõudlus. 
Märgatav hinnatõus oli 2006. aasta juulis-augustis, mil korterite 
üürid tõusid olenevalt korterist 500–2000 krooni. Turg on muutu-
nud pigem üürileandja keskseks, mis tähendab, et üürileandja dik-
teerib üürimäärad ja ka üüriaja. Siiski ollakse valmis kompromissi-
deks ning lõplikud tingimused määratakse kindlaks läbirääkimiste 
tulemusel. Kõige rohkem on nõudlus üürikorterite järele tõusnud 
äärelinnas, eelkõige uutes elamutes paiknevate korterite järele.

Üürnikeks on eelkõige välismaalased, kes viibivad Eestis tööko-
ha või kooli tõttu. Üha populaarsemaks on muutumas ka firma-
de poolt oma töötajatele korterite üürimine ning n-ö külalistele 
esinduskorterite üürimine. Võimalusel üüritakse suurem korter, 
mida saavad kasutada firma mitu töötajat või siis väliskülalised 
koos peredega.
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Allikas: Statistikaamet

Kahetoalise korteri ruutmeetrihinna muutumine, 

    Ühetoalised Kahetoalised Kolmetoalised Nelja- ja viietoalised

Kesklinnakorter, vana maja  4000–5500 5000–7000 7000–8500 alates 8500

Kesklinnakorter, uus maja  5500–6000 6000–8000 10 000–15 000 alates 15 000

Vanalinnakorter   6000–7000 9000–13 000 13 000–15 000 alates 15 000

Äärelinnakorter, vana maja  3500–5000 4000–6500 6000–8500 alates 6500

Äärelinnakorter, uus maja  5000–6000 5000–8000 9000–12 000 alates 13 000

Majad üldpinnaga 150–320 m2 vahemikus 20 000–40 000 kr kuus

Üürihinnad Tallinnas (krooni kuus)

Allikas: Kinnisvarabüroo Uus Maa

nad on pidevas tõusujoones. Pirita korterite hinnad on kohati võr-
reldavad isegi kesklinna omadega. Nõmme linnaosa on eelkõige 
hinnatud eramupiirkonnana, kuid sealsed väiksemat tüüpi elamu-
tes paiknevad korterite väärtus on tõusnud ning kerkib ka mit-
meid uusi korterelamuid. Haabersti linnaosa korterite keskmise 
hinna viivad üles Tiskre-Hansu piirkonna uued korterid, aga ka 
Kakumäe uusarendused. Sealnegi piirkond on hinnatud eelkõige 
tänu merelähedusele. Kristiine piirkonnas on viimase aastaga teh-
tud väga palju arendusprojekte ning siiani ja ka edaspidi on oodata 
uute majade kerkimist. Selline situatsioon Kristiine linnaosas, kus 
suhteliselt lühikese aja jooksul on turule tulnud palju uusi korte-
reid, on oluliselt pikendanud sealsete korterite müügiperioode. 
Kuna inimestel on võimalus valida mitme projekti vahel, kaalutak-
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Korterite üürihind ruutmeetri kohta kesklinnas ja 
linnaosade keskmisena

Allikas: Statistikaamet

Teise olulise üürnike rühma moodustavad teistest piirkondadest 
Tallinnas tööl käivad inimesed. Kuna pideva sõitmise peale kulub 
palju aega ja ka raha, eelistatakse üürida korter. Sellisel juhul on 
eelistatud eelkõige ühe- või kahetoalised heas seisukorras ning 
hea infrastruktuuriga piirkondades paiknevad korterid. Sellisel 
eesmärgil üüritud korterites viibib üürnik tavaliselt vaid kaks-kolm 
päeva nädalas. Kui tegemist on kesklinna korteriga, on korteri va-
likul oluliseks mõjutajaks ka parkimiskoha olemasolu.

KORTERITURG 13



Viimasel ajal on aktiveerunud ka lühiajaline üürimine. Paljud inime-
sed vahetavad elupaika, kolides uude elamusse, kuid on tavaline, 
et uute korterelamute valmimine hilineb ja sellest tulenevalt on 
inimesed sunnitud üürima korteri üheks või kaheks kuuks, kuna 
on oma eelmise eluaseme juba maha müünud. Lühiajalise üüri ta-
sud on aga pikaajalistest oluliselt kõrgemad, isegi kuni 100% kalli-
mad. Siiski ei ole omanikud huvitatud lühiajalistest üürnikest, kuna 
see toob kaasa suuremaid kohustusi ja riske.

Üürihinna puhul lähtutakse eelkõige üürihinnast kuus, mitte üüri-
hinnast ruutmeetri kohta. Samuti ei tähtsustada üldist ruutmeet-
rite arvu, vaid pigem korteri üldist ruumikust ning tubade paikne-
mist, eriti kui korterisse plaanitakse kolida mitmekesi.

Kui tegemist on halvemas seisukorras üürikorteriga, ei tõsta üü-
rihinda eriti ka asukoht. Halvemas seisukorras üürikorteri puhul 
lähtub potentsiaalne üürnik lõplikust üürihinnast ning tema jaoks 
ei ole olulist vahet, kas korter paikneb kesk- või äärelinnas.

Suurim nõudlus on heas seisukorras ühe- ja kahetoaliste korterite 
järele, mis asuvad kesklinnas vaiksemate tänavate ääres. Eelista-
tumad on möbleeritud korterid koos tehnikaga. Üüriperioodiks 
on üldjuhul kuus kuud kuni üks aasta, kuna üürileandjad ei ole 
huvitatud pikema tähtajaga lepingute sõlmimisest. Pikaajalisema-
test lepingutest ei olda huvitatud seetõttu, et aasta jooksul võivad 
hinnad tõusta, ning siis soovitakse korter juba uue kallima hinnaga 
üürile anda.

Uued korterid

Kui 2005. aastat võis nimetada kinnisvarabuumi aastaks, siis 2006. 
aastat iseloomustab pigem väike hindade kõikumine ja stabiilsus. 
Uute korterite ostmine on aga endiselt küllaltki aktiivne. Uute 
korterite hinnad on 2006. aastal olenevalt piirkonnast tõusnud 
umbes 5–10%. Oma mõju hindade tõusule on ka väga kiirel ehi-
tushindade tõusul, kuid 2005. aasta lõppu jäänud hinnatõusust 
tingitud kiiret tulu sellel aastal enam uute korteritega spekulee-
rimisel ei teeni.

Täna võib ennustada jätkuvat hinnatõusu vaid kesk- ja vanalinnas, 
kus maad jääb järjest vähemaks, mistõttu kruntide hinnad kalli-
nevad. Pakkumiste vähesuse tõttu on nõudlus südalinnas endiselt 
kõrge.

Tulenevalt kõrgetest hindadest, intresside tõusust ja pankade lae-
nupoliitika karmistumisest on mõnevõrra muutunud ka uute pro-
jektide läbimüügid. Kui 2005. aasta lõpus ja 2006. aasta alguses oli 
olukord, kus hoolimata pakkumise kasvust osteti ära iga korter, 
mis müüki tuli, siis praegusel kinnisvaraturul tuleb arendajal po-

tentsiaalse ostja leidmiseks juba vaeva näha.

Kesklinna lähipiirkonna ja linna lähiümbruse uute korterite turul 
võib märgata hindade stabiliseerumist ja müügiperioodide aeglus-
tumist. Samuti on tekkinud olukord, kus kiire hinnatõus on vai-
bunud ja spekulatiivsed investeerijad paiskavad müüki hulga uusi 
kortereid.

Uusi kortereid pakutakse nii kesklinnas, äärelinnas kui ka linna 
lähiümbruses. Tallinna lähiümbruses ja valdades on hinnad odava-
mad, vahemikus 20 000–26 000 kr/m². Äärelinnas on pakkumises 
olevate korterite hinnad keskmiselt 28 000–38 000 kr/m² vahel. 
Kõige kõrgemad on hinnad kesk- ja südalinnas, jäädes hinnavahe-
mikku 35 000–58 000 kr/m². Hinnad diferentseeruvad muidugi ka 
korterelamute sees, varieerudes suurimate müügimahtudega pro-
jektides 10–15%. Hinna määravad korteri asukoht hoones, aknast 
avanevad vaated ning ilmakaared.

Valdav osa suurprojektidest on suunatud keskklassist korteriost-
jatele hinnavahemikus umbes 30 000–35 000 kr/m². Seega on 
konkurents selles hinnasektoris oluliselt tihenemas ning võistlus 
klientide pärast hakkab üha enam toimuma imago, asukoha ja li-

 Asukoht   Eeldatav valmimisaeg

 Narva mnt 7  2006. aasta sügis

 Tehnika 83   2006. aasta lõpp

 Herne 23 / Magasini 14 2006. aasta lõpp

 Kollane 8/10  2006. aasta lõpp

 Tartu mnt 84a  2006. aasta lõpp

 Hobujaama 10  2007. aasta algus

 Tehnika 117  2007. aasta algus

 Tatari 8   2007. aasta algus

 Koidu 2A   2007. aasta kevad

 Liivaoja 4   2007. aasta aprill

 Suur-Ameerika 12  2007. aasta mai

 Kollane 12   2007. aasta juuni

 Lutheri kvartal  2007. aasta oktoober

 Pärnu mnt 130  2007. aasta lõpp

Valik uusi korterelamuid kesklinna linnaosas

Allikas: Kinnisvarabüroo Uus Maa

Ehitustegevus Lasnamäe linnaosas
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Allikas: Statistikaamet

saväärtuste pakkumise kaudu. Samas on turule tulnud ka eksklu-
siivseid, keskmisest jõukamale elanikkonnale suunatud projekte, 
näiteks Kakumäel, Pirital ja Nõmmel, kus hinnad algavad 35 000 
kr/m2.

Arendajad on hakanud korterite kiirema müügi tagamiseks pakku-
ma ostjatele erinevaid lisaväärtusi. Pakutakse näiteks tasuta parki-
miskohti, köögimööblit, puhkusereise jms.
Täiesti omaette hinnaklassis on Tornimäe kaksiktornis paiknevad 

korterid. Tornimäe kaksiktornis toimus septembris Baltimaade 
kalleima ruutmeetrihinnaga tehing, kus korteri ruutmeetri hinnaks 
kujunes oksjoni käigus 125 000 krooni ning korteri lõppmaksu-
museks 8,625 miljonit krooni. Keskmine ruutmeetri hind nendes 
elamutes oli 2006. aasta lõpul vahemikus 60 000–100 000 kroo-
ni. Kalleimad on kõrgemate korruste korterid, kust avaneb avar 
vaade kogu Tallinnale, vanalinnale ja Tallinna lahele. Tegemist on 
praegu Tallinnas täiesti konkurentsitute pindadega. Nende majade 
korterite ostjaskonna moodustavad nii Eesti kui ka välisinvestori-
test ärimehed.

Ehitusjärgus olevatele objektidele lisaks on 2007. aastal lisandu-
mas veel mitmeid suurprojekte, nt Kadaka pst 137 (91 korterit) 
Mustamäel ja Kadaka pst 165 (seitse elamut, kokku 215 korterit) 
Nõmme ja Mustamäe piiril. Valmimas või valminud on kesklinnas 
Fahle maja (Tartu mnt 84a), Uus-Tatari 8, Tehnika 83 ja Koidula 
24, Kristiines Siidisaba 14. Mustamäel on valminud uuselamu aad-
ressil Sütiste tee 19a ning esimesed hooned Sipelgapesa elamu-
rajoonis. Eriti aktiivne on ehitus Põhja-Tallinnas, kus on valminud 
või valmimas mitmeid suurprojekte (Kopliranna 27, Kolde pst 67, 
Marati 4).

Uute korterite turg on endiselt aktiivne ka sellistes linnalähedas-
tes piirkondades nagu Rae vald (Järveküla, Peetri küla, Jüri alevik), 
Harku vald (Tabasalu alevik, Muraste küla) ja Saue vald (Laagri 
aleviku ümbrus). Kõik suuremad kinnisvaraarendajad tulid 2005. 
ja 2006. aastal turule senisest olulisemalt suuremate korterela-
mute projektidega, millest iga projekt on loomas tervet uut kor-
terelamute piirkonda. Ka 2007. aastaks on planeeritud Rae valda 
uusi korterelamutest koosnevaid arendusprojekte (nt Kase tänav 
Järvekülas). Uue suunana on hakatud minema Tallinnast veel kau-

2007. aasta sügisel valmiv Keskuse 14a korterelamu

 Asukoht  Eeldatav valmimisaeg

 Selise 26  2006. aasta lõpp

 Marati 4  2006. aasta lõpp

 Siidisaba 14 2006. aasta lõpp

 Kopliranna 27 2007. aasta algus

 Helme 13  2007. aasta märts

 Läänemere tee 70 2007. aasta kevad

 Sipelga 7  2007. aasta kevad

 Jõepargi  2007. aasta suvi

 Kadaka tee 137 2007. aasta sügis

 Keskuse 14a 2007. aasta august

 Kadaka pst 165 2007. aasta algus

 Ristiku põik 5 2007. aasta 

 Padriku tee 7, 12 2006. aasta lõpp ja 2007. aasta

 Hansuõue elurajoon 2006. aasta lõpp ja 2008. aasta

 Astangu tn 50a 2006. aasta lõpp

Valik uusi korterelamuid äärelinnas

Allikas: Kinnisvarabüroo Uus Maa

gemale, aktiivne ehitustegevus käib Keilas (Kruusa 11 ja Põhja 8a), 
samuti on renoveeritud mitmeid elamuid Keila-Joal ja Paldiskis. 
Vaba pinda suuremate korterelamurajoonide rajamiseks on siiski 
vaid äärelinnas või Tallinna lähiümbruses. Kõige otsesemate näide-
tena võib välja tuua Ülemiste ja Jüri piirkonna, Tiskre Hansuõue ja 
Viimsi aleviku keskuse ning Maardu linna uued korterelamud.

Prognoos

Korteriturul on oodata suhteliselt stabiilselt perioodi. Keskmiseks 
hinnatõusuks 2007. aastal prognoosime eri piirkondades kuni 
10%. Mõnevõrra tõusevad uute korterite hinnad kesklinnas ja 
selle lähipiirkondades, kus arenduste maht on tulenevalt maa de-
fitsiidist piiratud. Äärelinna korterite puhul ei ole lähitulevikus olu-
list hinnatõusu oodata, pigem hinnad stabiliseeruvad ning lähevad 
vastavusse asukoha ja korteri seisukorraga. Siiski võib 2007. aasta 
jooksul vanemate korterite turul oodata nõudluse kasvu, kuna 
uued arendused tulevad müüki kõrgemate hindadega ning mada-
lama ostujõuga kliendid on sunnitud soetama korteri vanemasse 
elamusse. Senisest enam on oodata inimeste nõudmiste kasvu 
elamu arhitektuurile ja teistele lisaväärtustele. Üürituru aktivee-
rumist oli märgata juba 2006. aasta lõpul ning selle hoogustumist 
võib prognoosida ka järgmiseks poolaastaks.

 Südalinn   u 45 000 kr/m²

 Kesklinn   u 40 000 kr/m²

 Kadriorg   u 40 000 kr/m²

 Kesklinna lähiümbrus  u 35 000 kr/m²

Kesklinna keskmine müügihind u 40 000 kr/m²

 Pirita    u 35 000 kr/m²

 Viimsi   u 30 000 kr/m²

 Nõmme-Laagri  u 35 000 kr/m²

 Muud äärelinna piirkonnad u 28 000 kr/m²

Äärelinna keskmine müügihind u 30 000 kr/m²

Piirkonna keskmine müügihind

Allikas: Uus Maa kinnisvarakonsultandid
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• Müüjate liiga kõrged hinnaootused
• Mereäärsed arendusprojektid kolivad Tallinnast ühe 

kaugemale
• Kiire hinnatõusu järel ollakse äraootaval seisukohal
• Turul napib hea asukohaga kruntide arendusprojekte
• Ostjad on nõudlikud ja valivad

Statistilised näitajad

Harjumaa hoonestamata kinnistute tehingute arv vähenes 2006. 
aasta esimeses kvartalis umbes 11%. Tehingute arvu langus aas-
ta esimeses kvartalis on tavaline nähtus ja tuleneb kinnisvaraturu 
hooajalisusest. Teises kvartalis toimus seevastu kiire tõus. Tehin-
gute arv kasvas esimese kvartaliga võrreldes 44% ja ületas 2005. 
aasta teise kvartali tehingute arvu 20% võrra. Kolmandas kvartalis 
tehingute arv taas langes, kuid jäi 19% võrra kõrgemale taseme-
le kui eelmise aasta kolmandas kvartalis. Tehingute arvu languse 
põhjuseks kolmandas kvartalis võib pidada alanenud huvi praegus-
te liigkõrgete hindade vastu, samas ka sobivate kruntide nappust. 
Tehingute väärtus tõusis 2006. aasta teises kvartalis ülikiirelt 96% 
ning võrreldes 2005. aasta sama perioodiga 2,1 korda. Selline tõus 
on põhjustatud kiirest kruntide hinnatõusust. Kolmanda kvartali 
tehingute väärtus langes üle 30%, kuid jäi ligi 60% kõrgemaks kui 
aasta varasemal perioodil.

Hoonestamata kinnistute tehingud ja väärtus Har-
jumaal

Pakkumine

Uutest arendusprojektidest müüakse enim nn karbi kujul elamuid. 
Arendajad on huvitatud just sellisel kujul majade müügist, kuna 
siis jäävad ära siseviimistluse valikuga seotud probleemid, samuti 
tuuakse põhjenduseks inimeste maitse erinevus ning keerulisus 
selle tabamisel. Paljude ostjate soov on saada siiski maja nn võt-
med-kätte-kujul, kuna siseviimistlusele kulub palju aega ja ka raha. 
Valmismajade müüki saavad endale lubada eelkõige suuremad 
arendajad, kes pakuvad klientidele siseviimistluspakette erinevas 
hinnaklassis, et iga klient oma maitsele vastava variandi leiaks. 
Lisaks sellele võib näha tulevikus arendajate pakutavaid tervikla-
hendusi, mis ka praeguseks on mõne projekti puhul rakendunud. 
Terviklahendusena pakutakse koostöös sisustusfirmadega pärast 
maja valmimist ka sobivaid sisustuslahendusi.

Kommunikatsioonidega varustatud eramukruntide keskmine hind 
Harjumaal on vahemikus 1–3,5 miljonit krooni. Hind sõltub pea-
miselt krundi asukohast ja suurusest. Oluline on märkida, et ostjad 
ei ole 3000 m2 suuruse krundi eest valmis maksma kaks korda 
kõrgemat hinda kui 1500 m2 suuruse krundi eest. Seetõttu peab 
vaatlema lisaks pinnaühiku maksumusele ka kruntide nn tükihinda. 
Harjumaa odavaimad krundid paiknevad sisemaal Tallinnast kau-
gemal (Saku, Saue, Keila, Jüri, Kiili, Aruküla). Kõrgeima hinnaga 
on Tallinna hinnatud elurajoonides paiknevad krundid (Pirita, Ka-
kumäe, Nõmme).

Uute eramute turuväärtust ning tehinguhindu mõjutavaks teguriks 
on jätkuvalt ehitushind ning krundi maksumus. Kuna ehitushinnad 
on viimasel ajal jõudsalt kasvanud, on samas suunas liikunud ka 
uute eramute hinnad. Samuti kehtib jätkuvalt varem välja öeldud 
seaduspärasus, mille kohaselt ehitatakse odavamatele kruntidele 
elamuid odavama ehitusmaksumusega ning kallimatele kruntidele 
vastavalt kallimaid elamuid. Eramute keskmised hinnad on vahe-
mikus 2,7–6 milj krooni. Peamisteks hinda mõjutavateks teguri-
teks on sarnaselt kruntidega asukoht ja suurus. Suuremate (üle 
200 m2), heas asukohas paiknevate eramute hinnad on kohati ka 
kõrgemad.

Traditsioonilistes elurajoonides asuva kinnisvara hinnataseme olu-
liseks mõjutajaks on jätkuvalt pakkumist ületav nõudlus. Suurt 
nõudlust põhjustab eelkõige ostjate soov kolida juba valmis ja väl-
jakujunenud elukeskkonda. Samuti avaldab hinnatõusuks survet 
aasta jooksul umbes 15% tõusnud ehitushind, mis kergitab uu-
tes arendusprojektides paiknevate uute elamute hinda. Jätkuvalt 
soetavad enamiku traditsioonilistes elamupiirkondades paiknevast 
kinnisvarast lõpptarbijad ning olulist arendustegevust nendes piir-
kondades ei toimu. Kuna maa hind vaadeldavates piirkondades on 
kõrge, ei ehitata sinna üldjuhul väikesi ja odavaid maju, vaid pigem 
suuremaid ja luksuslikumaid villa-tüüpi elamuid, mille ehitamise 
võimaldamiseks ollakse valmis ostma ka kõrvutiasetsevaid väikse-
maid krunte. Maa kõrgest hinnast tulenevalt lammutatakse sageli 
pärast kinnistu ostmist sellel paiknev olemasolev kasutuskõlbulik, 
kuid maa väärtusega kooskõlas mitteolev hoonestus.

ELAMUMAA-ELAMUTURG

 
Allikas: Statistikaamet

Eramute tehingute arv suurenes teises kvartalis umbes 8%, kuid 
langes kolmandas kvartalis 3%. Tehingute väärtus tegi läbi suure-
ma tõusu. Aasta esimeses kvartalis toimus tavaline langus 11% 
ning teises kvartalis tõusis tehingute väärtus umbes 21%. Tehingu-
te väärtus oli 2006. aasta kolmandas kvartalis umbes 13% mada-
lam kui teises kvartalis ja 14% suurem kui 2005. aasta kolmandas 
kvartalis. Nii tehingute arvu kui ka väärtuse kahanemine annab 
aimu rahunenud turust ning stabiliseerumisest.

Hoonestatud kinnistute keskmine tehinguhind 
Harjumaal

Pirita, Merivälja  5–6 3–3,5 2000–3500

Kakumäe  5–6 2,5–3,5 2000–3000

Tabasalu, Laagri  3,5–5,5 2,0 1000–1500

Nõmme, Pääsküla  4–6 2–2,5 2000–3000

Viimsi, Haabneeme  4–6 2,5–3 1500–2500

Saue, Saku, Keila, Jüri, Kiili 3–4 1,0–1,2 600–1000

Mähe, Muuga  3–4,5 1,4–1,7 1000–1500

Muraste, Lohusalu  2,8–4 1,5 500–1000

Allikas: Uus Maa kinnisvarakonsultandid

Eramukruntide ja eramute keskmised hinnad 

Er
am

ut
e 

ke
sk

m
in

e 
hi

nd
, 

m
ln

 k
r

Er
am

uk
ru

nt
id

e 
ke

sk
m

in
e 

hi
nd

, 
m

ln
 k

r

Er
am

uk
ru

nt
id

e 
ke

sk
m

in
e 

hi
nd

, 
kr

/m
2

Piirkond

16 ELAMUMAA-ELAMUTURG

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

I k
va

rta
l

II 
kv

ar
ta

l

III
 k

va
rta

l

IV
 k

va
rta

l

I k
va

rta
l

II 
kv

ar
ta

l

III
 k

va
rta

l

IV
 k

va
rta

l

I k
va

rta
l

II 
kv

ar
ta

l

III
 k

va
rta

l

IV
 k

va
rta

l

I k
va

rta
l

II 
kv

ar
ta

l

III
 k

va
rta

l

IV
 k

va
rta

l

I k
va

rta
l

II 
kv

ar
ta

l

III
 k

va
rta

l

IV
 k

va
rta

l

I k
va

rta
l

II 
kv

ar
ta

l

III
 k

va
rta

l

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Tehingute arv
Tehingute väärtus , m ln krooni

0

500

1000

1500

2000

2500

I k
va

rta
l

II 
kv

ar
ta

l
III

 k
va

rta
l

IV
 k

va
rta

l
I k

va
rta

l
II 

kv
ar

ta
l

III
 k

va
rta

l
IV

 k
va

rta
l

I k
va

rta
l

II 
kv

ar
ta

l
III

 k
va

rta
l

IV
 k

va
rta

l
I k

va
rta

l
II 

kv
ar

ta
l

III
 k

va
rta

l
IV

 k
va

rta
l

I k
va

rta
l

II 
kv

ar
ta

l
III

 k
va

rta
l

IV
 k

va
rta

l
I k

va
rta

l
II 

kv
ar

ta
l

III
 k

va
rta

l

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Keskmine hind, tuh krooni

Allikas: Statistikaamet



Nõudlus

Tulenevalt korterite hinnatõusust 2005. aasta lõpus tekkis olukord, kus majade ostmine muutus oluliselt atraktiivsemaks. 2006. aasta esime-
sel poolel toimus eluhoonete ja elamukruntide turul kiire tõus. Olukord sarnanes 2005. aasta teisel poolel korteriturul toimunuga. Suurem 
hüpe hindades leidis aset 2006. aasta suvel, mil kruntide ja majade müügiperioodid vähenesid ning nõudlus oli suur. Aasta lõpuks on hinna-
tõus peatunud ning võib isegi öelda, et veidi ajast ees. Müügiperioodid on veninud kuni kuue kuuni. Kel müügiga kiire, on sunnitud krundi 
hinda 100 000–200 000 ja maja hinda kuni 500 000 krooni alandama. Huvi elamute ja kruntide vastu on siiski endiselt suur, hinnad aga ei 
vasta ostjate võimalustele. Kui müüki tuleb hea asukohaga ja mõistliku hinnaga objekt, ostetakse see ka suhteliselt kiiresti ära.

Tulenevalt kruntide hinnatõusust ja tõusvatest ehitushindadest hakkasid tõusma ka eramuhinnad. Enim on tõusnud hinnad Tallinna lähedal ja 
hea infrastruktuuriga piirkondades, kus on juba väljakujunenud asum. Samuti aladel, mis varem olid suhteliselt odavad, näiteks Kiilis, Sauel, 
Arukülas, Kloogal jne. Tallinna-sisesed krundid ja eramud ei ole teinud läbi nii drastilist hinnatõusu, kuna olid juba varem kõrgelt hinnatud. 
2006. aasta sügiseks oli hinnatõus pidurdunud ning müügiperioodid pikenenud. Hinnalangust siiski oodata ei ole, nii müüjad kui ka ostjad on 
äraootaval seisukohal.

Prognoos

Kruntide ja eramute turul toimus suurem hinnatõus 2006. aasta suvel ja eeldatavasti püsib hinnatase 2007. aastal suhteliselt stabiilsena. 
Eeldatavalt jääb kasv suurusjärku 5–10% aastas. Põhjuseks on kõrgele tõusnud hinnad, mille kasv on oluliselt ületanud sissetulekute kasvu, 
ning arendusprojektide järjest suurenev maht. Hinnatõusuruumi on mõnevõrra veel hea infrastruktuuri ja kõrghaljastusega kruntidel ning 
Tallinna lähiümbruse seni madalamate hindadega püsinud piirkondades.

Asukoht    Kruntide suurused   Viimistlustase  Hinnad

Liivamäe, Jõelähtme vald (eramud)  1500–3000   karbi kujul   3,5–4,2 mln

Vaela küla, Kiili vald (eramud)  1981–2375   siseviimistlusega  5,5–8,16 mln

Metsaveere, Saku vald (eramud)  1200–1500   siseviimistlusega  2,9–3,8 mln

Loodekeila, Keila (eramud)   1300–1500   siseviimistlusega  3,0–3,1 mln 

Kõlviku tee, Pirita (paarismajad)  800–1000    karbi kujul   3,95 mln

Tuulepesa, Tabasalu (paarismajad)  986–997    siseviimistlusega   3,585 mln

Järsi, Raasiku vald (paarismajad)  4252–4309   karbi kujul   2,37 mln

Jõelähtme (paarismajad)   1500    karbi kujul   3,24–3,38 mln

Hiie, Harku vald (paarismajad)  1700–2100   siseviimistlusega  3,78–3,84 mln

Männiliiva, Viimsi vald (ridaelamu)  674–975    karbi kujul   3,15–3,3 mln

Linnu tee, Lagedi (ridaelamud)  400–500    karbi kujul   2,19 mln

Tammermaa, Keila (ridaelamud)  400–650    karbi kujul   2,4–3,0 mln

Tiskre-Hansu, Haabersti (ridaelamud)  190–300    siseviimistlusega  4,7–6,1 mln

Kirsiaia, Viimsi (krundid)   1341–1875   -   1,875–2,75

Mäekuninga, Viimsi vald (krundid)  1531–1810   -   3,0–3,5 mln

Hiie, Harku vald (krundid)   2800–4000   -   1,3–1,8 mln

Mitmete projektide puhul on võimalus valida ka siseviimistlust, kuid enamik arendajaid ei soosi seda.

Allikas: Kinnisvarabüroo Uus Maa

Valik eramute, paaris- ja ridamajade arendusprojekte 2006. aasta lõpul

2007. aasta suvel valmivad Hundi tee ridaelamud Viimsi vallas
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• Palju uusi korterelamute arendusprojekte
• Korterite müügiperioodid pikenevad
• Elamukruntide defitsiit
• Kasvav nõudlus büroopindade järele

Korterid

Pärast 2006. aasta tormilist algust hakkab vanemate korterite turg 
teiseks poolaastaks normaliseeruma. Äärelinnakorterite puhul on 
märgata ka väikest hinnalangust. 2005. aasta lõpuga võrreldes on 
pakkumiste arv oluliselt kasvanud, millega seoses on pikenenud 
korterite müügiperioodid ning turg on muutunud ostjasõbrali-
kuks. Osaliselt on siiski veel tajutav ostjate kerge ebakindlus, mis 
väljendub mõne turuhinnast kõrgema tehingu toimumises.

Ehitushindade kallinemise tõttu on suurenenud nõudlus suure-
nenud remonditud korterite järele. Sellest lähtuvalt on kasvanud 
hinnakäärid remonditud ja remontimata korterite vahel. Suure 
osa ligi 80% praegu Tartus pakutavatest vanadest korteritest 
moodustavad remonti vajavad elamispinnad.

TARTU

Kokkuvõtlikult lisandub 2006. aast teisel poolaastal käivitunud 
uusarenduste näol Tartusse ligi 750 korterit. Selge tüürina saab 
välja tuua aspekti, et äärelinnaprojektid on suunatud rohkem pe-
redele ning sellest lähtuvalt on seal ka rohkem kolme- ja neljatoa-
lisi kortereid. Äärelinna uusarendused on tulenevalt konkurentsist 
kesklinna piirkonnaga sunnitud pakkuma rohkem läbimõeldud 
lahendusi. Näiteks pakutakse lisaväärtusena kaminat, sauna, pa-
nipaika, suurt terrassi, tasuta parkimiskohta jne. Kesklinnas ja 
hinnalisemates piirkondades jäävad keskmised ruutmeetrihinnad 
vahemikku 25 000–40 000 krooni. Nendes piirkondades on uudse 
lahendusena hakatud müüma ka parkimiskohti hinnaga 20 000–70 
000 krooni ning panipaiku, kus ruutmeetrihind on keskmiselt 
5200–10 000 krooni. Seoses uusarendusobjektide suuruse kasvu-
ga on tekkimas Tartus uuskorterelamute linnakud. Suurt elevust 
Tartu kinnisvaraturul tekitas eksklusiivse 23korruselise Tigutor-
ni korterite müügi alustamine 14. novembril. Korterite müümi-
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Allikas: Statistikaamet

Korteritega toimunud tehingute keskmine hind 

Uued korterid Tartus

2005. lõppu ja 2006. aasta esimest kvartalit võib lugeda uuselamu-
te poolest defitsiitseks perioodiks, millest lõikasid kasu peamiselt 
lühiajalised investorid, teenides uusarendustega spekuleerimise 
teel hiigelkasumeid. Kiire hinnatõus eelnenud perioodil ning ko-
hati vale müügihinna kujundus ajendas 2006. aasta teiseks pooleks 
arendajaid tooma uusi projekti turule kohati turureegleid ning ma-
jandustõdesid eirates. Selle tulemusel on iga uus projekt eelnevast 
oluliselt kallima ruutmeetrihinnaga ning suurema mastaapsusega.

Uuselamute pakkumise suure kasvu ja kõrgema hinna loogilise ta-
gajärjena on müügiperioodid oluliselt pikenenud. Praegustes tin-
gimustes on küllaltki normaalne, et pärast uusarenduse valmimist 
on ligi 15% (mõnel juhul isegi üle 15%) korteritest veel müümata. 
Samas peab märkima, et hästi läbi mõeldud terviklahenduste ja 
lisaväärtustega projektide järele on jätkuvalt suur nõudlus.

Asukoht   Valmimisaeg

Karlova linnaosa 

Purde 19, 21, 23  2006. aasta talv

Tähe 28, 98, 105 (3-maja)  2006–2007

Vaba 46   2007. aasta juuli

Võru 100   2006. aasta sügis

Veeriku linnaosa 

Tulbi 2a, 2e   2006. aasta lõpp

Veeriku 12d   2006. aasta sügis

Ilmatsalu 26a   2006. aasta lõpp

Variku linnaosa 

Variku 8   2006. aasta lõpp

Jaamamõisa 

Lepa 18, 23   2007. aasta suvi/sügis

Supilinn 

Selleri 10, 12  

Herne 51a   2007. aasta lõpp

Raadi-Kruusamäe 

Mõisa allee 1 (3-maja)  2006. aasta august

Pärna allee 4   2007. aasta veebruar

Kesklinn 

Raatuse 61, 82, 83  2007. aasta kevad

Väike-Turu 5 (Tigutorn)  2007. aasta lõpp

Aleksandri 35   2007. aasta kevad-suvi

Ihaste 

Jaanilille tee 1a   2007. aasta mai

Koidutähe 56   2007. aasta mai

Uus-Ihaste 

Uus-Veeriku tee 26/28, 30/32 2006. aasta suvi

Annelinn 

Mõisavahe 55   2007. aasta juuni

Ülejõe 

Staadioni 10   2006. aasta sügis

 

Valik korterelamute arendusprojekte Tartus

Allikas: Uus Maa Tartu büroo

2006. aasta lõpp, 

2007. aasta lõpp

Seisukord  Ühetaoline  Kahetoaline   Kolmetoaline  Neljatoaline

Remontimata  17 000–18 000  15 500–17 000  14 500–15 500  13 000–14 500

Remonditud  22 000–23 000   17 500–19 000  16 000–17 500  16 500–17 500

 
Allikas: Uus Maa Tartu büroo

Tartu tüüpkorterite keskmised müügihinnad (kr/m2)
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se esimeses etapis müüdi kogu projekti mahust ligi kolmandik, 
ruutmeetrihinnad küündisid 60 000 kroonini. Tingituna Tigutorni 
korterite ilmselgest ainulaadsusest broneeriti mõne päeva jooksul 
kõik esimeses etapis müüdavad korterid.

Elamumaa-elamuturg

Kiiresti arenev Eesti majandus, suurenev keskmine palk ning 
soodne pankade laenupoliitika on muutnud Tartu maaturu väga 
aktiivseks. Jätkuvalt võib täheldada olukorda, kus nõudlus üle-
tab pakkumist. Suure osa pakutavatest kruntides moodustavad 
uusarendusprojektid, kus ruutmeetrihinnad jäävad vahemikku 
325–650 krooni. Selles hinnaklassis pakutavate kruntide hinnad 
sisaldavad kommunikatsioonidega liitumist ja kommunikatsiooni-
de valmidust (elekter, vesi ja kanalisatsioon, kõvakattega tee ning 
tänavavalgustus). Kruntide hinnad on korrelatsioonis kaugusega 
Tartu linna piirist ning sõltuvad kommunikatsioonide kvaliteedist, 
arendaja usaldusväärsusest ning asukoha looduskaunidusest.

Linnalähedaste üksikkruntide pakkumises võib täheldada tugevat 
kaootilisust, kuna ostjad ei saa olla kindlad vajalike kommunikat-
sioonide valmiduses, seega puudub ostjate usaldus selliste maate-
hingute suhtes. Linnalähedaste väiksemate kruntide hinnad jäävad 
vahemikku 500 000–700 000 krooni.

Kruntide nõudluse võib jagada tinglikult kaheks. Esimese osa 
moodustavad majanduslikult kõrgemal heaolutasemel olevad ini-
mesed, kes eelistavad krundi ostul kas paiknemist linnas, vahetut 
linnalähedust või looduskaunist paika, mis pakuks ka ainulaadsust 
ja privaatsust. Need inimesed on valmis maksma sobiva krundi 
ruutmeetri eest kuni 1000 krooni.

Teise osa moodustavad keskklassi inimesed. Üldjuhul on nad endi-
sed korteriomanikud, kes tahavad tõsta oma elukvaliteeti krundi 
või eramu soetamisega. Krundi ostmisel on kõige tähtsamaks kri-
teeriumiks hind.

Tulenevalt maahinna kiirest tõusust tuleb ostjal arvestada, et kin-
nistu hind moodustab 1/3–1/2 kogu eramu maksumusest.

Väga selgepiiriliselt on suur nõudlus kruntide järgi, mis asuvad kuni 
10 km kaugusel Tartust. Sellest kaugemal olevaid krunte ostetakse 
enamasti suvekoduks, mitte elamu rajamiseks.

Prognoos

Kuna linnalähedaste kruntide maht on piiratud ning olemasolevad 
kinnistud on suures osas omanikud juba leidnud, siis kruntide de-
fitsiit avaldab jätkuvat survet hinnatõusule. Kuna valdadel on sea-
duslik kohustus kinnitada üldplaneering 2007. juulis, siis on nad 
piiranud detailplaneeringute algatamise avalduste vastuvõtmist. 
See on ka üks peamisi põhjusi, miks kruntide pakkumiste arv jääb 
Tartumaal limiteerituks.

Piirkond  Keskmine müügihind, kr/m2

Kesklinn  35 000–40 000

Supilinn  26 000–29 000

Karlova  25 000–28 000

Veeriku  23 000–25 000

Jaamamõisa  22 000–24 000

Annelinn  19 000–20 500

Raadi-Kruusamäe 22 500–24 500

Uus-Ihaste  22 000–22 500

Variku  22 000–24 000

Allikas: OÜ Uus Maa Tartu büroo

Tartu uute korterite keskmised müügihinnad 
piirkonniti

Üürikorterid

Tartu üüriturg järgib ülikoolilinnale kohaseid trende – märgatavam 
elavnemine toimub enne uue õppeaasta algust juunis-juulis. Koos 
nõudlusega tõusevad ka hinnad.

Kuna laenamine on lihtsam ja odavam, otsustatakse üürimise ase-
mel järjest rohkem osta, makstes muidu üürimakseteks kuluvat 
raha hoopis pangale. Seega on varasemate aastatega võrreldes 
üüriturg kahanenud. Seda toetab ka Tartu linnas paiknevate kõrg-
koolide strateegiline otsus, mille tulemusel on renoveeritud kõik 
olemasolevad ühiselamud, mis loob üliõpilastele korteri üürimise 
asemel soodsa alternatiivi.

Ühe osa üürikorterite nõudlusest moodustavad inimesed, kes on 
liialt optimistlikult müünud oma senise kodu, kuid uus elamispind 
pole veel valmis ning tekib olukord, kus lühiperioodiks vajatakse 
elamispinda.

Prognoos

Suure pakkumise tõttu selles segmendis ning uute arendusprojek-
tide ulatuse tõttu pikeneb vanemate korterite müügiperiood 2007. 
aastal arvatavasti veelgi. Nõudlust vanade korterite järele võivad 
elavdada Tartusse õppima siirdunud tudengid, kes ajendatult jät-
kuvalt soodsast majanduskliimast on üha enam hakanud soetama 
lühiajaliseks perioodiks (kolm-neli aastat) madalama hinnataseme-
ga kinnisvara. Ennustatavalt jätkub 2007. aastal efektiivne nõudlus 
remonditud korterite järele, mis võib suurendada vastavate pin-
dade hinnataset. Nagu eelnevast ülevaatest näha, luuakse Tartusse 
palju uusi korterelamute arendusi ning väljastatud ehituslubadest 
võib järeldada, et aktiivne arendustegevus ka jätkub.

Asukoht   Seisukord   Ühetoaline    Kahetoaline   Kolmetoaline

Kesklinn  remonditud  4000   6000   8000

   remontimata  3000   4500   6000

Äärelinn  remonditud  3000   4000   5000

   remontimata  2000   3000   4000

Keskmised korterite üürihinnad

Allikas: Uus Maa Tartu büroo
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Äripinnad

Kõigis ärikinnisvara liikides on jätkuvalt võimalik täheldada nõudluse püsimist ja kohati ka aktiviseerumist. Bürooruumide pakkumises on 
märkimisväärne vakantsuse vähenemine ja hetkel võib arvata, et käes on murdepunkt, kus nõudlus hakkab ületama pakkumist. Kuna turg 
on selles sektoris olnud kaua aega ülepakkumises, siis on arendajad suhteliselt ettevaatlikud ja eelistavad tegutseda veel eluaseme sektoris. 
Teiseks pakkumise kasvu pidurdumise põhjuseks on ehitushinna ja maahinna järsk tõus, mis käesoleva aja üürimäärade juures ei luba turule 
vastavat tootlust. Büroohoonete projekte pole seetõttu alustatud ja need, mida praegu projekteeritakse, on plaanis realiseerida müümise 
teel. Lõpptarbija käitumises eelistatakse ostmist üürimisele sellele vaatamata, et üürihinna ja ostuhinna vahel puudub ratsionaalne seos.

Eelkõige kauplusekettidele suunatud kinnistud ja hooned on büroohoonetega võrreldes oluliselt likviidsemad kahel põhjusel: maa hind elu-
rajoonides on odavam ja praegusel kujul ehitatavate kaubandushoonete ehituskulud on odavamad.

Büroohoonete ehituse inertsusest tulenevalt ei ole pakkumine vastavalt vajadusele kohe kasvanud, mis on büroopindade turul viinud va-
kantsuse miinimumini, millest tulenevalt on tekkinud ka surve üürimäärade kasvule. Büroopindade turul on nõudlus suur igat liiki ja erineva 
suurusega bürooruumide järele, soovitakse nii kesk- kui ka äärelinna, nii 30 m2 kui ka 300 m2 suuruseid büroopindu. Äärelinna büroohinnad 
on 80–100 kr/m2, kesklinnas 120–150 kr/m2. Eelistatakse hooneid, kus on hea parkimisvõimalus.

Tootmismaade turul lisanduvad pakkumisse linnalähedased tööstuspargid. Kõik senised tööstuspargid ei ole küll väga edukad projektid ol-
nud, kuid sellele vaatamata planeeritakse ja pakutakse müügiks linnalähedasi maanteede kõrval asuvaid krunte.

Tootmis- ja laoruumide üüri- ja ostunõudlus on vähem aktiivne, mis on tingitud eelkõige soovijate teadlikkusest, et sobivaid spetsiifilisi 
hooneid ja ruume on pakkumises vähe ning otstarbekam on soetada maa, millele saab ehitada endale kasutamiseks sobiva hoone. Sellest 
tulenevalt on jätkuv nõudlus ärimaade järele (sh tootmismaad). Nõudlus suundub järjest enam linnast välja, mille peapõhjuseks on asukohast 
tulenevad suured hinnaerinevused. Tootmis- ja ärimaade hinnad linnas on kuni 1000 kr/m2, linnast eemal kuni 500 kr/m2.

2006. aastal on tehtud mitmeid kaubanduskinnisvaraga seotud maatehinguid ning praegu tundub, et nõudlus väiksemate kaubandushoonete 
(eelkõige toidukaupluste) rajamise järele kestab. Turul on erineva suhtumisega kaubandusfirmad: ühed eelistavad ruumide/hoonete üüri-
mist, teised eelistavad kinnisvara omada.

Prognoos

2007. aastal tuleb kesklinnas turule üks-kaks büroohoonet, mida pakutakse eelkõige müügiks. Tootmismaade pakkumine kasvab kiiremini 
kui nõudlus. Tiheda konkurentsiga seoses stabiliseeruvad kaugemate asukohtadega tööstusparkide ja ärikinnistute hinnad. Jätkusuutlikud 
püsivad need projektid, mille puhul ehitab arendaja valmis tehno- ja teedevõrgud.

Valik arendusprojekte Tartu lähiümbruses

Allikas: Uus Maa Tartu büroo

Asukoht   Krundi suurused, m2  Kaugus Tartu piirist   Hinnad, kr/m2

Tartu linn   998–1646    kuni 0,1 km   650

Räni küla, Ülenurme vald  1018–6605   1 km    600

Lohkva küla, Luunja vald  1249–5049   1 km    370

Külitse küla, Ülenurme vald 1952–2422   7 km    531–566

Lemmatsi küla, Ülenurme vald 1510–3288   3 km    325

Kõrveküla alev   1454–3067   2 km    470

Ülenurme alevik  964–3067    3 km    500–530

Aadress               Kvaliteet    kr/m2      Vakantsus

                   A+    185    20%

    A+    185     5%

Ülikooli 6a                  A    150    0%

Raekoja plats 9                  A     130    5%

Vanemuise 21a                B   135    0%

Allikas: Uus Maa Tartu büroo

Valik büroopindu Tartus

Küüni 5b (GMP Plaza) 
Soola 8 (Emajõe Ärikeskus)
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• Kinnisvaraturg jätkuvalt aktiivne
• Valminud mitmed korterelamute arendusprojektid
• Nõudlus elamukruntide ja eramute järele rahuldamata
• Uue vabaaja- ja kaubanduskeskuse arendus

Korterid

2006. aasta teist poolt iseloomustab kahetoaliste korterite jätkuv 
hinnatõus ning kolme- ja enamatoaliste korterite hinnatõusu pi-
durdumine. Pakkumiste hinnad on aasta esimese poolega võrrel-
des jäänud samale tasemele. Hinnavahemik on remontimata kor-
terite puhul 9000–10 500 kr/m2 ja remonditud korterite puhul 12 
000–14 000 kr/m2. Uute korterite ruutmeetrihinna puhul jätkub 
kahetoaliste korteritega võrdne hinnatõus.

Kolmandas kvartalis valmisid kaks uusarendust: Mõisavälja 3 ja 
Turuplats 7. Kõik Mõisavälja korterid on müüdud ning enamik 
ostjaid ostis endale korterid alaliseks elamiskohaks. Ruutmeetri-
hind jäi vahemikku 14 500–18 000 krooni. Nõudlus uute korterite 
järele on rahuldamata. Suur osa väikelinna elanikest jõuab osta 
kuni 18 000kroonise ruutmeetrihinnaga kortereid, sellest hinnast 
ülespoole on müügiprotsess pikem. Mõisavälja uuselamurajooni 
ehitatavate korterite vastu on suur huvi ja 2007. aasta kevadeks 
valmib Mõisaväljale veel kaks korterelamut. Seal on võimalik vali-
da ühe- ja kahetoaliste korterite vahel.

Korterite üüriturg on samuti aktiivsemaks muutunud. Üürnikeks 
on noored pered, kellel pole veel lapsi, kuid ka üksikud inimesed, 
õpilased ja lastega pered. Ka firmajuhid ja firmad otsivad endale 
eluasemeks või firmaesinduseks korterit. Kõige suurem nõudlus 
on möbleeritud kahetoaliste korterite järele. Olulisim on köögi-
mööbli olemasolu.

Hinnad varieeruvad keskmises seisukorras korterite puhul 2500 
kroonist 3000 kroonini kuus, ja näiteks uues Turu platsi hoones 
asuvate korterite puhul 5000 kroonist 7000 kroonini kuus (hin-
dadele lisanduvad kommunaalmaksed). Kolme- ja enamatoaliste 
korterite üüriturg on vähem aktiivne ja üürihinnad on vahemikus 
3500–4500 krooni kuus, kuid uutes vastvalminud korterites ja re-
noveeritud korterites on hinnatase kõrgem. Ühetoaliste korterite 
üürihinnad jäävad vahemikku 2000–2500 krooni kuus. Ahiküttega 
korterite turul on nõudlust suurem kui pakkumine.

Linnast välja otsitakse enamasti Kadrina, Vinni, Lepna vm Rakve-
rele lähedasse piirkonda, kahjuks on aga nendes piirkondades üü-
rikorterite pakkumine peaaegu nullilähedane.

Elamumaa-elamuturg

Rakvere linnas on elamute pakkumine väike, tehinguid toimub 
vähe, kuid nõudlus on suur. Pakutavate elamute hinnavahemik 
oli neljandas kvartalis olenevalt elamu asukohast ja seisukorrast 
suurusjärgus kuni kaks miljonit krooni, mõnel eksklusiivsemal ja 
suuremal objektil ka kuni kolm miljonit krooni.

2007. aasta kevadel valmib Mõisavälja rajooni neli pereelamut. 
Majad on üldpinnaga 175 m2 ja eeldatav müügihind on umbes 20 
000 kr/m2.

Elamukruntide nõudlus on endiselt kõrge ka Rakvere linna lähi-
ümbruses (Piiral, Vinnis, Sõmerul). Sageli on müügisolevad kin-
nistud ilma planeeringuta, erineva suuruse, asukoha ja juurde-
pääsuvõimalusega, turuhind on vahemikus 30–150 kr/m2. Linna 
lähiümbruses on planeerimisjärgus umbes 200 elamukrunti. Ela-
mukruntide müügihind sõltub eelkõige kommunikatsioonide ja 
detailplaneeringu olemasolust. Selliste kruntide hind jääb vahe-
mikku 200–300 kr/m2.

Äripinnad

Äripindade ja kaubanduspindade turul on Rakvere areng kiire. 
Rakverre valmib 2007. aasta sügis-talvel Eesti suuruselt kolmas 
vabaaja- ja kaubanduskeskus Põhjakeskus, mille ehitus algas 2006. 
aasta sügis-talvel. Keskuse eesmärk on pakkuda piirkonna elanike-

le uusi valikuvõimalusi nii igapäevaostude tegemiseks kui ka vaba 
aja veetmiseks.

Keskusesse on plaanis luua 37 500 m2 kaubanduspinda. Keskus 
koosneb toidu- ja ehitusmaailmast, lisaks ligikaudu 70 kaubandus- 
ja teeninduspinda. Suurimad üürnikud on Sportland, Apotheka, 
Ideaalkosmeetika, K-arvutisalong, PTA, Marat, Jumbo, elektrooni-
kamüüjad, kasiino, pangad. Läbirääkimised on lõpusirgel toidu- ja 
ehitusmaailma kui põhiüürnikega.

Rakvere Turu platsi serv ootab kolme äri-kortermaja ehitamist, 
millest kahe planeeringud on kinnitatud. Umbes 1800 m2 kauban-
dus- ja büroopinda on oluline lisa Rakvere kesklinnas. Kroonikes-
kuses laieneb Selver.

Ehitusloa sai ujula- ja hotellikompleks, kuhu on planeeritud umbes 
180 m2 äripinda. Senine kesklinna äripinna üürihind on 250 kr/m2.

Äärelinnas on äripinnad üürihinnaga 50–100 kr/m2. Tootmispinda-
de ruutmeetri üürihinna vahemik on 40–70 krooni.
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2007 aasta sügis/talvel valmiv vabaaja- ja kaubanduskeskus
Põhjakeskus 

Prognoos

2006. aastal on piirkonna elamispindade hinnad tõusnud keskmi-
selt 35%. Aasta lõpus korterite hinnatõus järk-järgult aeglustus. 
Suurenenud on müügisolevate elamispindade arv. 2006. aasta 
teisel poolel on Rakvere linnas ja lähipiirkonnas algatatud planee-
ringute maht umbes 500 korterit. Kui kõik plaanitu 2007. aastal 
valmis ehitada, peaks ruutmeetri müügihind tarduma. Senine 
praktika siiski näitab, et kõiki plaane korraga ellu ei viida. Põhju-
seks nii planeerijate ehitusalane kogenematus kui ka finantsrisk.

Suurem hinnahüpe peaks tulema elamukruntide turul. Endiselt 
ootame arendajate riskijulguse kasvu eramute ehitusel.

Tootmishooneid on piiratud arvul, laokil olevaid ja pooleliolevaid 
ehitisi praktiliselt pole. Piirkonna tööhõive on suur, kuid olemas-
olevad tootjad on majanduskasvu silmas pidades ruumikitsikuses 
oluliste valikute ees: kas teha juuresolevale hoonekompleksile 
juurdeehitus või osta maatükk uusehitise rajamiseks. Viimase ka-
suks räägib vajadustele vastav ruumide planeering ja oluline kok-
kuhoid uue hoone halduskuludes.



PÄRNU

• Aktiivne korterelamute arendus
• Korterite hinnad hakkavad stabiliseeruma
• Elamuturu arengusuund linnast välja
• Kaubanduspindade juurdekasv

Korterid

Kortermajade aktiivne ehitustegevus jätkub. Huvi uute korterite 
järele on endiselt suur nii välismaalaste kui ka kohalike elanike hul-
gas. Huvi on tekkinud ka Venemaa ärimeeste hulgas, kes soovivad 
investeerida ja paigutada raha Pärnu kinnisvarasse, eriti kesklinna 
ja rannarajooni eksklusiivsetesse pindadesse ja kruntidesse.

Uute korterite hinnad on stabiliseerumas ning enamasti soovitak-
se osta juba lõpuni valmis korterit. Hinnad varieeruvad kesklinna 
ja rannarajooni uute korterite puhul sõltuvalt pinna suurusest ja 
asukohast 24 000 kroonist 50 000 kroonini ruutmeetri eest ja ma-
jade puhul 23 000–45 000 krooni vahel ruutmeetri eest. Ranna-
rajoonis küündivad väga heas korras korterite hinnad kuni 40 000 
kr/m². Ülejõe piirkonna vanemate korterite hinnatase ruutmeetri 
kohta jääb vahemikku 8500–20 000 krooni. Kohalikud elanikud 
tunnevad huvi kahe- kolmetoaliste korterite ja peamiselt kivima-
jades paiknevate ahiküttega korterite vastu, kus on madalad kom-
munaalkulud. Neid on aga väga vähe, mistõttu on selles sektoris 
hinnatase ka tõusnud. Kui aasta algul oli võimalik taoline korter 
soetada isegi 500 000 krooni eest, siis nüüdseks on hinnatase 
tõusnud 800 000 kroonini.

Üüripindade olukord on üsna kirju. Kui kahetoalise ahiküttega ja 
sisustatud korteri saab soetada hinnaga 2500 krooni + kommu-
naalmaksed kuus, siis kõigi mugavustega korterite hinnad algavad 
3500 kroonist ja lõpevad eksklusiivkorterite 24 000kroonise kuu-
üüriga.

Jätkuvalt on nõutavamaks piirkonnaks kesklinn ja rannarajoon 
koos selle lähiümbrusega, kuna pakkumisi ei ole seal piisavalt.
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Elamumaa-elamuturg

Pärnu linnas ehitatakse vabadele kruntidele valdavalt korterela-
muid. Uute eramute ehitamine suundub järjest enam äärelinna ja 
linnast välja. Linna piiridesse jäävad eramud muutuvad üha hin-
nalisemaks. Kesklinnas on hinna madalaim piir tõusnud 1,5 mil-
joni kroonini, vanemad eramud jäävad aga valdavalt 1,8–3 miljoni 
krooni vahele. Ülejõe elamurajooni eramute hinnad on aasta algu-
sest tõusnud umbes 20%. Pärnu Ülejõe elamurajooni majade/kin-
nistute hinnad on vahemikus 750 000–2 660 000 krooni.

Äripinnad

Kontoripindade turg on püsinud eriliste muutusteta. Valminud ei 
ole ühtegi ärihoonet. Samas on ehitusjärgus mitmed hooned, mis 
peaksid tulevikuperspektiivis rahuldama mõningase kontoripinda-
de nõudluse. Püsib nõudlus kvaliteetsete kontoripindade järele.

Kaubanduspindade turgu iseloomustab aktiviseerunud arendus-
tegevus. Valmimisjärgus on omakasutuse eesmärgil rajatav Kau-
bamajaka juurdeehitus, suurt keskust kavandatakse Vana-Pärnu 
piirkonda. Aktiivsus on koondunud Port Arturi piirkonda, kuhu on 
tulevikus planeeritud rajada 70 000–80 000 ruutmeetri suurune 
kaubanduskeskus.

Kasvanud on nõudlus tänapäevaste tootmis- ja laopindade järele, 
kuid pakkumine on piiratud. Üürihindades olulisi muudatusi ei ole 
toimunud.

Prognoos

Pärnusse on planeeritud mitmeid uusi korterelamute arendus-
projekte. Ostjaskonna moodustavad nii kohalikud kui ka teistest 
linnadest (eelkõige Tallinnast) pärit inimesed, kes ostavad korteri 
kas investeeringuna väljaüürimiseks või endale. Elamuturg suun-
dub üha enam linnast välja, kuna linnas pakkumine peaaegu puu-
dub. Äripindade puhul on oodata uute pindade lisandumist, mis 
mõnevõrra rahuldab suurt nõudlust.

Korterelamu Pärnus Karusselli tänaval



• Nõudlus miljöö- ja kultuuriväärtuslike elamute ning 
korterite järele

• Aktiivne korterite üüriturg
• Ruumi lao- ja kaubanduspindade arendamise jaoks

Korterid

2006. aasta teine poolaasta oli Viljandi kinnisvaraturul olnud hin-
dade korrastamise aeg. Kui esimesel poolaastal oli tunda korterite 
turul veel äkiliste hinnatõusude järelkaja, siis aasta lõpuks on olu-
kord hakanud stabiliseeruma. Hinda hakkavad kujundama ostuhu-
vilised. Pakkumises on stabiilselt ligikaudu 100 korterit. Korterite 
hinnad on poolaastaga tõusnud kuni 25% ning aktiveerunud on ka 
tehingute sõlmimine.Suur osa Viljandi elamufondist moodustavad 
nn magalalinnajagudes paiknevad korterid, kus piirkondade kaupa 
on välja kujunenud selged hinnatasemed ning kus on piisavalt lai 
ostjaskond. Paalalinna korterelamud on valminud valdavalt aastatel 
1964–1978, olles seega Viljandi korterelamute piirkondade hulgas 
vanimad. Paalalinna plussiks on elamute hõredam paiknemine ja 
kaugus suure liiklusintensiivsusega tänavatest, miinuseks aga ela-
mute kõrge iga ja korterite kitsas planeering. Sellele vaatamata on 
ostjate huvi Paalalinna piirkonna vastu hakanud suurenema, mis 
nähtub tehingute arvu ja keskmise ruutmeetri hinna tõusvast joo-
nest. Hinnavahemik on sealses piirkonnas 10 000–14 000 kr/m2.

Männimäe korterelamud on valminud 1980. ja 1990. aastatel. 
Suhteliselt tiheda hoonestusega elamurajoonina on Männimäe 
kompaktne ja korterite ostjate seas hinnatud.
Männimäe plussiks on uuemad elamud, korterite avaram planee-
ring, miinuseks paiknemine suure liiklusintensiivsusega tänava 
ääres. Kui esimesel poolaastal oli Männimäe korteritega tehtud 
tehingute arv Paalalinna sama näitajaga võrreldes tunduvalt kõr-
gem, siis teisel poolaastal on tunda mõningast huvilangust. Hinna-
vahemik on sealses piirkonnas 10 000–16 000 kr/m2.

Kesklinna korteriturg 2006. aasta  teisel poolaastal aktiveerus. 
Väga nõutud on huvitava arhitektuuriga ajaloohõngulised korterid 
ja majad. Suur on nõudlus ka remonti vajavate majade ja korterite 
järele. Hinnavahemik on sealses piirkonnas 8000–18 000 kr/m2.
Kesklinnas asuva esimese Eesti Vabariigi aegse pangahoone teisel 
korrusel oli pangasaal. Praegu on seal korterid, milles leidub täna-
seni säilinud arhitektuuriväärtusi.

Ka Viljandis on hoogustumas arendustegevus nii korterelamute 
kui ka elamute ja elamukruntide osas. Korterelamute uusaren-
duste müügihinnad äärelinnas, ühiselamu tüüpi korteritel on 12 
000–13 000 kr/m2. Kesklinnas asuvate uusarenduste müügihinnad 
on vahemikus 15 000–18 000 kr/m2.
Korterite üüriturul ületab nõudlus pakkumise mitmekordselt. 
Peamisteks üürijateks on Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadee-
mia tudengid, samuti kooliõpilased maakonnas, kes asuvad õppi-
ma linna gümnaasiumidesse.

Teise rühma moodustavad pered, kes on tulnud mujalt Viljandisse 
elama ning hakkavad eluaseme järele alles ringi vaatama, aga ka 
inimesed, kel ei ole võimalik pangalaenuga isiklikku eluaset soe-
tada. Üürihinnad on vahemikus 1500–3000 krooni kuus. Hinnale 
lisanduvad kommunaalmaksed.

Elamumaa-elamuturg

Nõudlus eramute järele on küllalt suur. Pakkumises keskmiselt 20 
maja. Ostu-müügitehingute arv on eramute puhul suhteliselt taga-
sihoidlik: viis-kuus tehingut kuus. Sobiva asukoha ja hinnaga era-
mud realiseeritakse kiirelt. Pakkumises pikalt püsivad objektid on 
ülehinnatud, hinna ja kvaliteedi suhe on paigast ära.Majade kesk-
mine hind jääb Viljandis teisel poolaastal 1,5 miljoni juurde.Enim 
ostu-müügitehinguid tehakse Uueveski, Peetrimõisa ning kesk-
linna majadega. Hinnatasemelt tunduvalt odavamad (70 000–400 
000) on Kantreküla linnaossa jäävad majad. Seoses sealse tootmis- 
ja kaubanduspiirkonna arenguga on nimetatud piirkonna väärtus 
varasema väga madala väärtusega võrreldes veidi kasvanud.
Linna uuselamurajoonidest on plaanis rajada elamurajoon Männi-
mäe 2, mis koos olemasoleva Männimäe elamurajooniga moodus-
taks linna suurima ja uusima uuselamurajooni.

Kõne all olevasse piirkonda on plaanis ehitada nii korterelamuid, 
ridaelamuid kui ka eramuid.

Äripinnad

Büroo- ja kaubanduspindade turgu mõjutab mingil määral uue, 
moodsa büroo- ja kaubandushoone valmimine kesklinnas. Seo-
ses uue hoone hõivamisega jääb tühjaks vanemaid pindu, millest 
mitmed on juba täitunud kasiino ja mõne uue kinnisvarabüroo-
ga.

Büroopindade puhul on täheldada pigem väikest ülejääki. Kau-
banduspindade puhul on huvi linnasüdames asuva pinna järele 
suur. Praegu asuvad sellistel pindadel kasutatud rõivaste kaup-
lused, kuigi linnasüdame kaubanduse nägu oleks võimalik kujun-
dada märksa sisukamate kauplustega.

Büroopindade üürihinnad on vahemikus 60–110 kr/m2, lisaks 
käibemaks ning kommunaalkulud. Kaubanduspindadel sõltub 
hind korrusest ja ka parkla olemasolust. Hinnatase on 60–200 
kr/m2.
Tootmis- ja laopindade turg on üpris loid. Tehinguid selliste pin-
dadega tehakse vähe. On mõningane nõudlus tootmispindade 
üürimise järele. Rohelise tänava tehnopargi piirkonnas on ooda-
ta ka edasist arendustegevust.

Prognoos

Viljandi on valmis kiireks ja mahukaks arendustegevuseks, mis 
peaks rahuldama turu nõudluse uute elamispindade järele. Uus-
elamurajoone planeeritakse nii linna kui ka linna ümbruses asu-
vatele maadele.

Kuna tegeldakse aktiivselt ajalooväärtuslike hoonete renoveeri-
misega kaubandus- ja büroopindadeks, pakub see lähitulevikus 
laiemalt erinevaid võimalusi, samuti avaldab see arvatavalt mõ-
ningast mõju üürihindadele.

Seoses Viljandi linna rajatud Rohelise tänava tehnopargi ideega 
peaks hakkama arenema ka see suund. Lisaks on arendajatel 
samasse piirkonda planeeritud veelgi lao- ja kaubanduspindu, 
mille valmimisel tekiks olemasolevate pindade ümberjagamine 
ning võimalused uutele tulijatele.
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KURESSAARE

• Kinnisvaraturg on aktiivne
• Suur nõudlus ridaelamute järele
• Ostjateks nii kohalikud, mandrieestlased kui ka 

välismaalased
• Uued arendusprojektid

Korterid

Kuressaare erinevate linnaosade korteriturg on suhteliselt sar-
nane. Enim nõutud korterid Kuressaares asuvad vanalinnas, kuid 
nõudlus on ka Ida- Niidu, Smuuli ja Tuulte Roosi elamurajoonide 
järele. Müügil on korterid, mille omanikud on üle hinnanud, kuid 
kõrge hinnataseme tõttu ostuhuvi puudub. Selleks, et kliendi huvi 
tekitada, peavad omanikud oluliselt hinda langetama.

Ostjaskond on erinev. Noored pered otsivad suuremat korterit 
vanemates majades ja hindavad madalamaid kommunaalmakse. 
Vanemad inimesed seevastu soovivad elada väiksemates korteri-
tes, aga soovitavalt kesklinna lähedal.

Elamumaa-elamuturg

Suurenenud on nõudlus ridaelamute järele, põhjuseks ridaelamu-
te suurem privaatsus, eraldi sissepääs, turvaline parkimine (ena-
masti ka garaaž). Kuressaares on ridaelamuid väga vähe, millest on 
tingitud ka vähene pakkumine. Remonti vajavate ja vanemat tüüpi 
ridaelamubokside hinnad jäävad vahemikku 1 200 000–1 500 000 
krooni. Remonditud heas korras ridaelamute müügihinnad ulatu-
vad sõltuvalt suurusest, asukohast ja seisukorrast kuni 2,5 miljoni 
kroonini.

Parimad piirkonnad maade müümisel on Saaremaal mereäärsed, 
aga ka odavamad sisemaal paiknevad maad. Hinnad sõltuvad juur-
depääsust, kommunikatsioonide olemasolust, ehitusõigustest ja 
tehtud detailplaneeringust.

Sisemaal tuntakse huvi peamiselt suuremate kinnistute ja maatük-
kide järele, et hakata tegelema põllumajanduse, loomakasvatuse 
ja arendusprojektidega. Puhkekülade ja elamurajoonide rajamine 
on Saaremaal alles algusjärgus. Enamasti arendatakse ja müüakse 
üksikuid mereäärseid suvilaid ja kinnistuid.

Väga hinnatud on vanemad talumajad Kuressaare lähiümbruses. 
Põhiliselt müüakse renoveerimata talukomplekse, mille hinnad 
jäävad vahemikku 700 000–900 000 kr/m2. Põhilise ostjaskonna 
moodustavad kohalikud inimesed, kes soovivad linnakärast ee-
malduda. Keskmises seisukorras olevate talukomplekside hinnad 
ulatuvad 900 000–2 500 000 kroonini. Nende põhilise ostjaskonna 
moodustavad puhkuse eesmärgil kinnisvara soetavad inimesed nii 
Mandri-Eestist kui ka välismaalt.
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remonti vajavad korterid  12 000–14 000 kr/m2

remonditud korterid  15 000–18 000 kr/m2

uued korterid   20 000–23 000 kr/m2

Kuressaare korterite keskmised hinnad 

Mereäärsed krundid   6–20 kr/m2

Looduskaitse all olevad krundid   3–15 kr/m2

Detailplaneeringuga krundid  25–60 kr/m2

2007 aasta kevadel valmiv kolmepere elamu 
Roomassaare elamupiirkonnas

Suur nõudlus on ahiküttega ja eriplaneeringuga korterite järele. 
Pakkumine jääb aga oluliselt nõudlusele alla.
Huvi on säilinud ka Saaremaa maapiirkondades olevate korterite 
vastu. Alevikes ja külades on remonti vajavate korterite müügihin-
nad vahemikus 1500–3000 kr/m2, remonditud korterite müügi-
hinnad vahemikus 3000–5000 kr/m2.

Maapiirkondades asuvate korterite järele tunnevad eriti huvi Saa-
remaa elanikud ja Saaremaal sündinud, mandrile läinud inimesed, 
kes soovivad Saaremaale tagasi kolida.
Kõige enam on hinnad tõusnud Astes, Salmel, Orissaares ja Valja-
las – umbes 20...25%.

Äripinnad

Äri- ja büroopindade turg on Kuressaares jätkuvalt aktiivne. Nõu-
tumad äripinnad asuvad peamagistraali ääres ja südalinnas. Ku-
ressaare kesklinnas ulatuvad kaubanduspindade hinnad umbes 
160–250, äärelinnas 120–180 kroonini ruutmeetri eest. Büroo-
pindade hinnad jäävad vahemikku 50–150 kr/m2. Nõudlus nii kau-
bandus- kui ka büroopindade järele on suur. Aastal 2007 lisandub 
uusi projekte nii Kuressaares kui ka linnapiirist väljaspool. Lao- ja 
tootmispindade üürihind jääb vahemikku 30–50 kr/m2.

Prognoos

Korteriturul ei ole hinnatõusu oodata. Suurem hinnatõus on selja 
taga ning prognoosida võib stabiilset perioodi. Nõudlus elamute ja 
elamumaa järele on endiselt kõrge. Tulemas on eramute arendus-
projekte nii Kuressaares kui ka väljaspool linnapiiri. Eramute hin-
nad kasvavad tõenäoliselt jätkuvalt. Äripindade turg Kuressaares 
on suhteliselt tasakaalukas, suuremaid muutusi ette näha ei ole.



• Hinnatuimad korterid kesklinnas
• Uus äri- ja korterelamu arendusprojekt kesklinna 

lähedal
• Elamukruntide puudus linnas

Korterid

Korterite puhul ületab nõudlus oluliselt pakkumise. Enim nõu-
tud on kahe- ja kolmetoalised esimese kuni kolmanda korruse 
kesklinnakorterid, aga osta soovitakse ka Ristiku ja Soo tänava 
elamurajoonidesse. Korterite ostmise juures peetakse oluliseks 
asukohta ja seisukorda. Hinnatumad on kesklinn ja selle lähedased 
piirkonnad. Korterite hinnatõus aasta algusest jääb üle 25%.

Keskmises seisukorras tüüpkorterite hinnad jäävad vahemikku 
6500–8000 kr/m². Väga hea siseviimistlusega või väga hea asuko-
ha ja projektlahendusega korterelamutes asuvate korterite müü-
gihinnad võivad praeguses turusituatsioonis ulatuda kuni 11 000 
kroonini ruutmeetri eest.

Paide kesklinna lähedale Suur-Aia tänavale amortiseerunud pui-
telamute asemele kerkib elu- ja ärihoone (kaks maja), milles on 
müüdavat pinda kokku 1400 m2. Majade esimesele korrusele tu-
leb esialgse kava kohaselt 13 äripinda. Teisele korrusele tulevad 
korterid, mille suurused on veel lahtised. Lammutustööd lõpetati 
2006. aasta sügiseks ning ehitusega on alustatud.

Elamumaa-elamuturg

Paide elamuturg oli 2006. aasta teisel poolel olnud varasemate 
perioodidega võrreldes aktiivsem, seda vaatamata suvisele puh-
kuseperioodile.

Jätkuvalt ja tuntavalt ületab nõudlus pakkumise majade ja ela-
mukruntide puhul. Kõige suurem on nõudlus 600 000–800 000 
krooni maksvate elamute järele. Üldjuhul on need 1950.–1970. 
aastatel ehitatud ärklikorrusega puumajad. Nõutud on ka hiljem 
ehitatud ühe-kahekorruselised puu- ja kivimajad, mille hinnatase 
jääb vahemikku 700 000–1 500 000 krooni.

Elamukruntide soovijate järjekord on pikk, aga krunte praktiliselt 
pakkuda polegi. Vabu elamukrunte Paide linnas napib. Paide linn 
on kehtestanud detailplaneeringu Pärna tänavale planeeritud ük-

2007. aastal valmiva elu- ja ärihoone ehitus Suur-Aia tänaval

sikelamute kruntidele, mida pole praegu veel lõplikult riigilt mu-
nitsipaalomandisse saadud. See peaks tooma tulevikus leevendust 
suurele elamukruntide puudusele.

Nõutud on ka maamajad, mille hinnatase varieerub sõltuvalt sei-
sukorrast ja kinnistu suurusest 400 000 kroonist 800 000 kroonini 
(üksikud ka kõrgema hinnatasemega).

Uutest elamuarendusprojektidest on Paide vallas Võõbu külas 
Matsimäe elamurajoonis 103–127 m2 suurused majad. Krundid 
on suurusega 3160–3606 m2, kaugus Tallinnast umbes 60 km ja 
Tallinn-Tartu maanteest 900 m. Hinnad algavad 1 800 000 kroo-
nist. See projekt hõlmab esialgu kahe elamu ehitamist ning kindla 
ostusoovi korral ka kolmanda maja püstitamist.

Äripinnad

Äripindade nõudlus on pakkumisest suurem kesklinnas. Nõutud 
on esimesel korrusel paiknevad hea juurdepääsu ja parkimisvõi-
malustega pinnad suurusega 50–100 m2. Pakkumine aga peaaegu 
puudub. Äripindade nappust kesklinnas vähendab Suur-Aia täna-
vale planeeritav elu- ja ärihoone.

Maaostu huvi on suurim Tartu-Tallinna maantee ääres Mäo piirkon-
nas. Ostjateks on nii eraisikud kui ka ettevõtted, kriteeriumiks on 
kaugus Tartu-Tallinna maanteest – kuni 1 km. Kinnistuomanikud ei 
ole huvitatud müügist alla 100 kr/m2, oodates hinnamuutust seo-
ses uue Tartu-Tallinna maantee Mäo ristmiku väljaehitamisega.

OG Elektra (Oleg Gross) avas 2006. aasta jõuludeks Paide kesk-
linna lähedal uue kaupluse. Kaubanduspinda on 900 m2. Teise 
korruse äripinnad suurusega alates 240 m2 antakse üürile kahele 
kauplusele.

Prognoos

Suurem korterite hinnatõus on 2006. aastal ära toimunud, kuid 
oodata on jätkuvat stabiilset hinnatõusu umbes 5-10% aastas. 
Elamukruntide nappusest tingituna võib oodata ka nende puhul 
mõningast hinnatõusu. Nii kruntide kui ka elamutega toimub te-
hinguid vähe ning enamik vabadest eluruumidest ei jõua avaliku 
pakkumiseni, vaid müüakse tuttavalt tuttavale. Nõudlus kauban-
duspindade järele kesklinnas püsib kõrge, kuid üürnike ootused 
üürisumma suhtes on madalamad kui omanikel.
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