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MAJANDUSINDIKAATORID 

• Majanduskasv pidurdus
• Laenuintresside kasv peatus
• Inflatsioon kiire
• Aeglustus ka eratarbimiskulutuste kasv

 
 

 

Eesti majandusagentide majandususaldusindeks 
(sesoonselt silutud)

 

 

SKT (miljardites kroonides) ja SKT reaalkasv 
(protsentides)

* Prognoos.
Allikas: Statistikaamet, Eesti Pank.

 

 

Eesti majandus kasvas 2007. aastal 7,1%. Majanduskasv aeglus- 
tus kogu aasta vältel ning kahe viimase kvartali näitaja oli vastavalt 
6,4% ja 4,8%. SKT kasvu raugemine IV kvartalis jätkus, mõjutatuna 
sisemajanduse nõudluse kasvu aeglustumisest, kaupade ja teenus-
te ekspordi-impordi vähenemisest ning sellest tulenevalt ettevõte-
te sektori lisandväärtuse kasvu järsust kahanemisest. Eesti majan-
dusele avaldab olulist mõju ka kogu maailma majanduskasvu 
aeglustumine 2–3%ni. Eesti Panga ja Hansapanga analüütikute 
hinnangul läbitakse majandustsükli põhi 2008. aasta esimesel 
poolel.

Tarbijahinnad on kasvanud kiiresti alates 2005. aastast. Möödunud 
aastal muutus aasta tarbijahinnaindeks keskmiselt 6,6%, kusjuures 
viimases kvartalis oli muutuse suurus 9%. Ka 2008. aasta esimestel 

11,3%. Tarbijahinnad kasvavad aasta esimesel poolel endiselt hoog-

6–7%. Ka edaspidi on seoses hinnatõusudega maailmaturul oodata 
toiduainete ja energiahinna kallinemist.

Tööhõive oli 2007. aastal kõrgel tasemel ning töötuse määr on 2004. aastast 
alates kiiresti alanenud. Möödunud aasta viimases kvartalis kahanes 
töötuse määr 4,1%ni ning aasta kokkuvõttes oli näitaja 4,7%. Tööjõu 
nappuse tingimustes jätkas keskmine palk tõusmist, ulatudes 2007. 
aasta viimases kvartalis 12 270 kroonini, mis on 20,1% kõrgem kui 
2006. aasta viimases kvartalis. Tänavu palgakasv pidurdub, jäädes 
siiski üsna suureks (ca 10%).

Ettevõtete ja majapidamiste kindlustunne on alates 2007. aasta 
algusest üsna kiiresti langenud. Inimesed tunnevad muret oma 
töökoha säilimise pärast ning hirmu suutlikkuse ees tasuda võetud 
kohustusi. Mitme, eelkõige kinnisvara ja ehitussektoriga seotud 

oodata pankrotilainet, mistõttu suureneb tänavu ka töötus.

Laenuintressid on liikunud tõusvas joones. Laenuraha on kalline-
nud seoses maailmaturgudel valitseva ebakindlusega, mille tingis 
teadmatus USA sub-prime laenukahjude ulatuse suhtes. Maailma 
rahaturgudel on oodata mõningast selginemist 2008. aasta kevadel, 
mil avalikustatakse majandusaasta aruanded.

Euribor hakkas aasta lõpus langema, jõudes jaanuari keskel 4,3%ni. 
Veebruari teises pooles hakkas Euribor taas tõusma ning märtsi 
keskpaigaks jõudis näitaja 4,6%ni. Praegu on euro baasintressimäär 
4%. Prognooside kohaselt oodatakse, et Euroopa Keskpank lange-
tab määra käeoleva aasta II kvartalis, mis viib tõenäoliselt langusele 
ka Euribori.

 
Töötuse määr, brutopalga kasv ja inflatsioon Eestis

* Prognoos.
Allikas: Statistikaamet.

 

Allikas: Eesti Konjunktuuri Instituut.

 

Eraisikutele väljastatud eluasemelaenude maht 
(miljonites kroonides kuus) ja intressimäär (protsentides)

Allikas: Eesti Pank, Statistikaamet.
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Kvaliteediklassid on määratud välisinvestorite hinnangutest 
lähtuvalt, kajastades nii hoone vastavust tänapäeva tehnilistele ja 
kvaliteedinõuetele kui ka ehitise asukohta.

A+ kvaliteediklassi kuuluvad südalinna esmaklassilise asukohaga 
uued esinduslikud büroohooned (ehitatud pärast sajandivahetust), 
kus on olemas kõik tänapäevased tehnoseadmed nagu kliimasead-
med, sidevahendid, valve jne.

A-kvaliteediklassi kuuluvad enamasti kesklinna uued ja renoveeritud 
büroohooned, mille kvaliteeditase on mõnevõrra madalam või 
asukoht vähem hinnatud kui A+ büroopindadel. Siia klassi kuuluvad 
ka äärelinna bürood, mis ehituskvaliteedilt lähenevad A+ klassile, 
kuid ei vasta A+ asukohanõuetele.

B-kvaliteediga on peamiselt kesklinna ja äärelinna nõukogudeaeg-
sed haldusruumid, mis on renoveeritud, kuid ei vasta kõigile 
tänapäeva nõuetele, ning äärelinna renoveeritud, kuid siiski mõnele 
nõudele mittevastavad büroopinnad.

BÜROOPINNAD 

• Uued ehitatavad büroomajad täituvad aeglaselt
• Üürihinnad stabiilsed
• Tootlused tõusevad

 

Kvaliteet

Kvaliteet

A+

A

B

Üüri muutus 
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Üürihinna 
prognoos
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Hea kättesaadavus, esinduslikkus ja nähtavus annavad ettevõttele 
-

metatu tähtis, Tallinna city ja kesklinna büroohooneid. Hoone 
kvaliteedi osas nõuab klient väga häid tehnilisi tingimusi ja võimali-
kult head asukohta. Sama tähtis kui logistiliselt hea asukoht on 
parkimisvõimaluse olemasolu ja selle maksumus, lisaks juurdepääsu 
mugavus, hoone maine, kaasüürnike sobivus kliendi äritegevusega 
ning võimalus kohaldada bürooruume kliendi vajadustele. Nendele 
tingimustele vastamine seab A+ ja A-kvaliteediga büroohooned 
suurimasse nõudlusorbiiti.

Allikas: Uus Maa.

Pakkumine
Büroopindade pakkumine on Tallinnas viimase aasta ja poolaasta 
jooksul oluliselt suurenenud. 2007. aasta jooksul lisandus ca 40 000 m   
uut büroopinda äärelinna – Mustamäele, Lasnamäele ja Ülemiste 
city’sse. Praeguste andmete kohaselt on alustatud lisaks ca 140 000  m   büroo-
pinna ehitamist või ehituseks ettevalmistust. Eelduste kohaselt 
peaks see maht turule jõudma 2008.–2009. aasta jooksul. Samas 
tuleb siiski arvestada sellega, et arendajad võivad oma plaane 
turuolukorra muutudes korrigeerida ning turule tulev maht 
väheneb. Ka praeguseks on mitme planeeritud büroomaja ehitami-
ne edasi lükatud või projekt mõneks ajaks külmutatud.

Büroopindade turul ollakse silmitsi ülepakkumisega. Möödunud 
aastail hakkas hulk arendajaid elamispindade asemel tegelema 
ärikinnisvaraga, sealhulgas büroopindade arendamisega. Kuna 
kinnisvaraarendus on pikaajaline protsess alates detailplaneeringu 
algatamisest kuni ehituse valmimiseni, siis valmib samaks ajaks mitu 
projekti. Sellest tulenevalt on konkurents uute büroomajade vahel 
tihe ning üürnikke meelitatakse nii soodsate üüritingimuste kui ka 
muude lisaväärtustega, nagu näiteks tasuta parkimiskohad.

Uutes büroomajades üritatakse üürnikke leida korraga võimalikult 
suurele pinnale, näiteks kogu korrusele, mistõttu väiksemad ettevõt-
ted jäetakse esialgu tagaplaanile. Kuna konkurents turul on tihene-
nud, on büroomajade omanikud üha enam sunnitud arvestama ka 
väiksemate ettevõtete vajadustega.

Hoone Aadress ValmimisaegBüroopinda, mPiirkond

Allikas: Uus Maa.
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BÜROOPINNAD 3

Jätkuvalt on kõige likviidsemad südalinna A+ kvaliteediklassi 
bürood. Uusimad valminud pinnad südalinnas olid Tornimäe, Fooru-
mi ja Rotermanni bürood. 2008. ja 2009. aastal lisanduvad Scala City, 
Liivalaia ärimaja ja Metro Plaza. Kesklinna piiresse mahuvad ka Pärnu 
maanteel asuvad Estconde büroomaja ja Delta Plaza. Südalinna 
ehitatavates büroomajades on praegu vakants veel suur ja üürnike 
huvi tagasihoidlik, sest paljud hooned on alles ehitusjärgus. Lisaks 
tuleb arvestada sellega, et majanduskasvu aeglustudes hoiavad 
kulusid kokku ka ettevõtted. Seetõttu väheneb nende huvi kolida 
paremale pinnale või laiendada olemasolevat.

Ettevõtted tunnetavad suurenenud pakkumise tingimustes oma 
võimu ning sageli tingitakse nii hinna kui ka lisaväärtuste üle. Uut 
büroopinda valitakse kaua ja põhjalikult. Kuna ettevõtete nõudmi-
sed on üsna kõrged, siis sageli ei jõutagi kokkuleppele, kui ei ole 
saada piisavalt parkimiskohti, sobivat planeeringut või piisavalt 
madalat üürihinda.

Ettevõtetele on büroopinna valiku juures äärmisele oluline parkimis-
kohtade olemasolu ja üleüldine parkimismugavus. Mõelda tuleb nii 
oma töötajate autode kohtadele kui ka klientide võimalusele jätta 
oma sõiduk büroomaja naabrusse. Seetõttu on eelistatud just 
sellised kontoripinnad, kus on läheduses piisavalt parkimisvõimalusi 
või spetsiaalne parkimismaja. Parkimismugavus on üks põhjuseid, 
miks paljud kesklinnas asuvad ettevõtted plaanivad kolida mõnda 
äärelinna uusarendusse. Äärelinna kohta on suhteliselt hea näitaja, 
kui 30 m    büroopinna kohta on olemas vähemalt üks parkimiskoht.

Vakantsus
Südalinna A+ kvaliteediklassi büroohoonetes on vakantsus jätkuvalt 
nullilähedane. Vaatamata sellele, et äärelinna ehitatakse praegu mitut 
A-klassi uut büroohoonet, ei ole karta südalinna esinduslike ärimajade 
vakantsuste suurenemist, sest siiani ei ole märgata trendi kolida südalin-
nast äärelinna. Küll aga võib äärelinna suurenenud pakkumine tõsta 
vakantse kesklinnas või selle äärealadel, kus vakantsus ulatub praegu 
keskmiselt 5%ni. Järgmise poolaasta jooksul on oodata vakantsuste 
suurenemist ning eeldatavasti on mitu uut projekti sunnitud uksed 
avama suurema vakantsusega, kui esialgu plaanitud.

Nõudlus

Tallinna city

Kesklinn

Äärelinn

A+

250–280

Allikas: Uus Maa äripindade osakond.

A

180–230

170–200

160–190

B

150–170

120–150

90–140

Keskmised üürihinnad 2008. aasta algul, kr/m  kuus

Vakantsuse, tootluse ja üürihindade võrdlus 2001–2008

* Prognoos.
Allikas: Uus Maa.

Büroopindade ostunõudlus on olnud üsna tagasihoidlik, ehkki 
väheseid huvilisi leidub. Trend on siiski selles suunas, et ettevõtted ei 
soovi kontorit mitte omada, vaid nad eelistavad olla pikaajalised 
üürnikud. Eelmistel aastatel oli huvi omandamise vastu suurem, kuna 
ettevõttel oli võimalik teenida vara kasvust. Praeguses situatsioonis 
on ettevõttel siiski mõttekas investeerida raha tulu toovasse põhite-
gevusse, sest kinnisvara väärtuse kasvult teenimise võimalused on 
vähenenud. Lisaks sellele on kinnisvara hinnad paljude ettevõtete 
jaoks ka liiga kõrgele tõusnud. 

Turule tuuakse siiski ka kontoreid, mida on võimalik osta. Praegu 
pakutakse büroopindu müügiks Väike-Õismäel Meistri tn 22 ärihoo-
nes ja Lasnamäel Osmussaare tn 8. Lisaks nendele on pakkuda 
müügieesmärgiga büroopindu Tallinn-Tartu maantee ääres Vana-Tar-
tu mnt 79 ja Tuleviku tee 10. Büroode ostu-müügihinnad on keskmi-
selt vahemikus 27 000–32 000 kr/m  .

Ostu-müügitehingud

Viimase poolaasta jooksul on üürihinnad südalinnas veidi tõusnud, 
mis tähendab, et uusi lepinguid sõlmitakse parima asukohaga 
esinduslikes hoonetes ca 5% kõrgemal hinnatasemel. Ruutmeetri 
tippüürid ulatuvad südalinnas 280 kroonini. Äärelinnas on pakkumi-
se kasvust tulenevalt üürihinnad veidi langenud ning uusi üürilepin-
guid on sõlmitud uutes ärimajades ka alates hinnast 160 kr/m . Uute 
büroomajade puhul on pakkumishinnad märgatavalt kõrgemad kui 
tegelikud hinnad, mis kajastuvad üürilepingutes.

Üürihinnad

Büroopindade tippüürid ja tootlused

* Prognoos.
Allikas: Uus Maa.

Lähitulevikus kestab olukord, kus pakkumismaht on suurem kui 
hetke nõudlus. Seetõttu võtab uute büroomajade üürnikega 
täitmine rohkem aega, kui arendajad esialgu arvestasid. Nii 
mõneski hoones ollakse sunnitud leppima sellega, et hoone 
avatakse planeeritust oluliselt suurema vakantsiga. Tuleb ette ka 
seda, et projekt ehitatakse valmis kavandatust väiksemas mahus 
või isegi „külmutatakse“. Kui kogu praegu ehituses olev maht 
turule tuuakse võib keskmiseks vakantsuseks äärelinnas 
prognoosida ca 15%. Üürihindades tehakse allahindlusi eelkõi-
ge äärelinnas, kus on pakkumist enim. Südalinnas ja kesklinna 
paremates asukohtades jäävad hinnad suhteliselt samale 
tasemele ning vakantsus ulatub 5%ni.

Prognoos
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Pakkumine

• Esmatarbekaupluste ketid laienevad
• Tarbimisbuum lõppemas
• Üürihinnad stabiliseerunud
• Kesk- ja äärelinnas uued kaubanduspinnad

Jätkuvalt otsivad väiksemad kauplused 50–200 m  suuruseid pindu 
kesklinna suure jalakäijate vooga tänavatele. Soovitakse esimese 
korruse suure vitriiniga ruume, millel oleks eraldi sissepääs. Määra-
vaks on ka parkimiskohtade olemasolu kaupluse juures.

Tallinna vanalinnas on enamik hoonete esimesi korruseid kauban-
dus- või teeninduspindade all. Vanalinna soovib siiski kolida vaid 
väike osa kauplusi, kuna sealne kaubandus on suunatud eelkõige 
turistidele. Kohalik elanik käib pigem kaubanduskeskustes või hüper-
marketites, kus leidub ka toetava funktsiooniga kaubandus- ja 
teenindusasutusi, nagu apteek, pangakontor, toitlustus, keemiline 
puhastus jms.

KAUBANDUSPINNAD

Kaubanduspindade turule toodi viimase poolaasta jooksul uusi 
pindu valdavalt kesklinna: avati Rotermanni ja Foorumi kaubamaja 
südalinnas. Ka äärelinna on lisandunud uusi kaubanduspindu, kuid 
väheses koguses ning peamiselt uute ehitatavate büroo- ja korter-
majade esimestele korrustele. Atraktiivsetes suurtes kaubanduskes-
kustes vabu kaubanduspindu ei leidu. Vabu ruume võib aga leida 
kesklinnas Rotermanni kaubamajas. Kuigi seal on esindatud palju 
hinnatud brändikauplusi, suhtub hulk võimalikke üürnikke sellesse 
keskusesse skeptiliselt, sest kõrvalkruntidel käib ehitustegevus ning 
keskus ise on veel sisse töötamata. Kahtlemata leitakse lähitulevikus 
üürnikud kõikidele Rotermanni keskuse pindadele, kuna nõudlus 
kaubanduspindade järele on jätkuvalt suur.

Kevadel oli plaanis avada ka Rocca al Mare laienduse esimene etapp, 
mille käigus renoveeriti olemasolevaid ruume ning ehitati ligi 16 000 m  uut 
kaubanduspinda, kuid selle avamine on lükatud edasi sügisesse. 
Laienduse valmides kolib uuele ja suuremale pinnale keskuse ankur-
üürnik Prisma hüpermarket. Järgmiste etappide käigus jätkatakse 
olemasolevate pindade renoveerimist ning müügipindade laienda-
mist. Lõplikult peaks laiendus valmima 2010. aastal ning koos 
laiendustega on selleks ajaks Rocca al Mare keskuses 54 000 m 
üüripinda. Lisaks on plaanis rajada ca 400 uut parkimiskohta.

Asukoht Suurus, mTuntuimad kaubamärgidAnkurüürnik

Allikas: Uus Maa äripindade osakond.

Viru keskus

Stockmann

Tallinna Kaubamaja

Ülemiste keskus

Järve keskus

Kristiine keskus

Rocca al Mare keskus

Mustika keskus

Lasnamäe Centrum

Sikupilli keskus

                 

Südalinn

Südalinn

Südalinn

Äärelinn

Äärelinn

Äärelinn

Äärelinn

Äärelinn

Äärelinn

Äärelinn

                 

Rimi

Selver

Prisma

Prisma

Prisma

Rimi

Prisma

                 

Zara, Mango, Hugo Boss, Monton, Seppäla, Vero Moda

Versace, Lagerfeld, Gant, Vero Moda, Only, Adidas, Nike

Guess, Hugo Boss, Calvin Klein, Adidas, Nike, Columbia

Lindex, Chester, Olsen, Timberland, Mosaic, Monton

A & G, Aatrium, Sportland, Kreenholm

Adidas, Tommy Hilfiger, Monton, Ivo Nikkolo, Zara, Motivi

Hobby Hall, Lee Cooper, Mosaic

OnOff, Masku, Babycity, Abakhan Fabrics

A & G, Euronics, Päikesekiir, Jysk

OnOff, Seppäla

                 

30 500 

19 700 

17 400 

50 000 

30 000 

29 500

28 200

26 500 

22 500 

16 800 

Suuremad kaubanduskeskused Tallinnas

Nõudlus
Kaubanduskeskuste üürnikud oluliselt ei vahetu. Pikaajalised 
lepingud kehtivad ning ettevõtted ei näe põhjust kolimiseks. Suure-
mad ketid üritavad laieneda erinevatesse keskustesse. Sel aastal 
avasid Kristiine keskuses poed Zara ja New Yorker. Keskuste käibed 
ületasid 2007. aastal eelnenud aasta omi ning kaubandusettevõtete 
kasumid tõusid.

Ka uute rajatavate kaubanduspindade järele on nõudlus suur. 2009. aastal 
valmiva Sakala keskuse kaubanduspindade vastu tuntakse juba 
praegu huvi: vabu pindu on veel pakkuda, ent mida lähemale valmi-
mistähtajale, seda vähem. Sakala keskusesse on kokku planeeritud 
umbes 6500 m  kaubandus- ja teeninduspinda.

Viru Keskus.

Vakantsus
Et kaubanduspindade turul ületab praegu nõudlus pakkumist, siis 
vabu pindu napib. Vakantseid kaupluseruume võib leida ehitusjär-
gus olevast Rocca al Mare juurdeehitusest ning Rotermanni kauba-
majast. Loomulikult on pidevalt vakantseid väiksemaid kaubandus-
pindu kesklinnas hoonete esimestel korrustel. Pikemaks ajaks võivad 
üürnikuta jääda sellised ruumid, mis asuvad veidi kõrvalisemas 
kohas ning kuhu pole võimalik autoga hõlpsasti juurde pääseda. 
Tegutsevates kaubanduskeskustes on vakantsus peaaegu nullilähe-
dane, ehkki aeg-ajalt on mõned ruumid saadaval. Arvestada tuleb 
siiski sellega, et keskused valivad oma üürnikke hoolikalt ning 

-
siooni. Kuna Eesti majandusolukord on muutunud keerulisemaks, 
siis on võimalik, et ka kaubanduspindade vakantsused suurenevad, 
eelkõige seoses sellega, et kaupluste käibed langevad ning mõned 
neist peavad kolima odavamale pinnale.
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5 KAUBANDUSPINNAD
LAO- JA TOOTMISPINNAD 

Üürihinnad

• Detailplaneeringu järgus laopindade pakkumine
    suurenenud
• Nõudlus tootmismaa järele vähenenud
• Tootmismaa hinnad stabiilsed
• Väiksemate multifunktsionaalsete laopindade järele 
    nõudlus suurem

Väiksemaid laopindu pakutakse näiteks Terminal 11 arendusprojek-
tis Tartu mnt ääres. Samuti on pakkuda esinduslikud laopinnad 
Mõigu ärikeskuses Tartu mnt ääres, mille asukoht on väga hea – 
ärihooned asuvad Tallinna piirist vaid 0,3 km kaugusel. Mõigu 
hoonetes on mõeldud just selliste ettevõtete peale, kes vajavad 
väikest laopinda ning soovivad endale lao juurde ka bürooruume ja 
näidistesaali. Selliste multifunktsionaalsete ladude-büroode järele 
on suur nõudlus.

LAO- JA TOOTMISPINNAD

Kaubanduspindade üürihinnad on liikunud viimastel aastatel tõusu-
trendis. Poolaasta jooksul on üürid püsinud suhteliselt samal 
tasemel. Ka järgmise poolaasta perspektiivis võib öelda, et nõutud 
kaubanduskeskustes jäävad üürid samale tasemele. Kuigi tarbimis-
buumi raugedes võivad üürnikud vahetuda, on kesklinna ja äärelin-
na suuremate kaubanduskeskuste pindade järele siiski nõudlus suur 
ning üürnike leidmiseks pole vaja hindu alandada.

Prognoos
Kaubanduspindade turul jätkub stabiilne areng. Uusi suuri kesku-
si lähima aasta jooksul lisandumas ei ole, küll aga plaanivad 
laieneda olemasolevad. Samuti valmib 2009. aastal kesklinnas 
Sakala keskus. Üürihinnad jäävad mõneks ajaks seisma tasemele, 
kuhu nad praeguseks on tõusnud. Lähitulevikus on keskustes 
oodata mõnevõrra suuremat üürnike vahetumist, kuna tarbimis-

kindlustunde kahanemisest) peab osa kauplusi valima odavama 
tegutsemispinna.

Pakkumine

Lao- ja tootmispindade pakkumine suureneb järk-järgult. Kuigi 
võib öelda, et detailplaneeringu järgus olevate laopindade pakkumi-
ne ületab nõudlust, on nõudluse ja pakkumise vahel käärid. Kõige 
suuremaks probleemiks on ajaline vahe: arendajad on suutelised 
pakkuma ettevõtete vajadustele vastavaid laopindu umbes 1–1,5 aasta 
pärast. Nad ei ole valmis riskima ja ehitama ladu ilma kindla üürniku-
ta, sest klientide soovid pindade kohta on väga erinevad. Samuti ei 
saa arendajad rahastada oma tegevust, kuna pangad ei ole nõus 

üürnikega eellepinguid. Ettevõtted on aga nõus ootama uut laoruu-
mi keskmiselt pool aastat. Nii ongi arendajate pakkumiste ja ettevõ-
tete soovide vahel vähemalt pooleaastane viitaeg.

Samuti on erinevused soovitavate ja pakutavate pindade suuruse 
vahel. Arendajad eelistavad pakkuda võimalikult suuri laopindu 
suurematele ettevõtetele, sest neil on lihtsam ajada asju vähema 

Kaubanduskeskused, kaubamajad kesklinnas

Väiksemad kaubanduskeskused äärelinnas
Kaubanduspinnad jalakäijate tänavatel südalinnas, 
kesklinnas, vanalinnas
Muud kaubanduspinnad kesklinnas

Allikas: Uus Maa äripindade osakond.

Kaubanduspindade keskmised üürihinnad 
2008. a algul, kr/m  kuus

400–700 

200–400 

400–800 

200–400 

Nõudlus
Laopindade puhul on oluline nähtavus, seepärast eelistatakse neid 
rajada põhimagistraalide äärde esimesele frondile. Olulisteks 
märksõnadeks on veel piisava tööjõu olemasolu piirkonnas või 
toimiv ühistranspordi ühendus, hea infrastruktuur ning paiknemine 
koostööpartnerite läheduses.

Viimase kvartali jooksul on nõudlus lao- ja tootmispindade järele 
veidi kahanenud. Ettevõtete kindlustunne tulevikus suhtes on 
vähenenud ning ootused on muutunud pessimistlikumaks. Majan-
duskasvu raugedes muutub keerulisemaks ka ettevõtete kasumis 

kulusid. Sellistes tingimustes ei plaanita laieneda ning pole vajadust 
uue pinna järele. Pigem lepitakse olemasolevate pindadega ning 
uusi hakatakse otsima siis, kui tulevikuootused on taas positiivse-
maks muutunud. Eriti raskelt annab majandusolukord ja seis kinnis-
varaturul end tunda ehitusmaterjalidega tegelevatele ettevõtetele, 
kes siiani plaanisid ladusid suurendada, kuid nüüd ei vaja isegi enam 
olemasoleva mahuga ladu.

Tootmismaa ostmine iseehitamise eesmärgil on vähem populaarne. 
See trend levib alates eelmisest aastast ning prognoosida võib sama 
trendi jätkumist. Varem nägid ettevõtted teenimisvõimalust, soeta-
des odavalt kinnisvara ning teenides vara väärtuse kasvult. Praegu-
seks on maa hinnad tõusnud kõrgele ning edasine tõusupotentsiaal 
on küsitav. 

pigem investeeritakse see põhitegevusse. Sellest tulenevalt eelista-
takse üha enam olla üürniku staatuses, mistõttu on sagedasemaks 
muutunud ka sale-leaseback-tehingud erinevate fondide ja investo-
ritega, kus ettevõte müüb oma hoone, kuid jääb sinna pikaajaliseks 
üürnikuks.

2008. aasta lõpus valmivad ärihooned Mõigus.

2
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Pakkumine

• Esmatarbekaupluste ketid laienevad
• Tarbimisbuum lõppemas
• Üürihinnad stabiliseerunud
• Kesk- ja äärelinnas uued kaubanduspinnad

Jätkuvalt otsivad väiksemad kauplused 50–200 m  suuruseid pindu 
kesklinna suure jalakäijate vooga tänavatele. Soovitakse esimese 
korruse suure vitriiniga ruume, millel oleks eraldi sissepääs. Määra-
vaks on ka parkimiskohtade olemasolu kaupluse juures.

Tallinna vanalinnas on enamik hoonete esimesi korruseid kauban-
dus- või teeninduspindade all. Vanalinna soovib siiski kolida vaid 
väike osa kauplusi, kuna sealne kaubandus on suunatud eelkõige 
turistidele. Kohalik elanik käib pigem kaubanduskeskustes või hüper-
marketites, kus leidub ka toetava funktsiooniga kaubandus- ja 
teenindusasutusi, nagu apteek, pangakontor, toitlustus, keemiline 
puhastus jms.

KAUBANDUSPINNAD

Kaubanduspindade turule toodi viimase poolaasta jooksul uusi 
pindu valdavalt kesklinna: avati Rotermanni ja Foorumi kaubamaja 
südalinnas. Ka äärelinna on lisandunud uusi kaubanduspindu, kuid 
väheses koguses ning peamiselt uute ehitatavate büroo- ja korter-
majade esimestele korrustele. Atraktiivsetes suurtes kaubanduskes-
kustes vabu kaubanduspindu ei leidu. Vabu ruume võib aga leida 
kesklinnas Rotermanni kaubamajas. Kuigi seal on esindatud palju 
hinnatud brändikauplusi, suhtub hulk võimalikke üürnikke sellesse 
keskusesse skeptiliselt, sest kõrvalkruntidel käib ehitustegevus ning 
keskus ise on veel sisse töötamata. Kahtlemata leitakse lähitulevikus 
üürnikud kõikidele Rotermanni keskuse pindadele, kuna nõudlus 
kaubanduspindade järele on jätkuvalt suur.

Kevadel oli plaanis avada ka Rocca al Mare laienduse esimene etapp, 
mille käigus renoveeriti olemasolevaid ruume ning ehitati ligi 16 000 m  uut 
kaubanduspinda, kuid selle avamine on lükatud edasi sügisesse. 
Laienduse valmides kolib uuele ja suuremale pinnale keskuse ankur-
üürnik Prisma hüpermarket. Järgmiste etappide käigus jätkatakse 
olemasolevate pindade renoveerimist ning müügipindade laienda-
mist. Lõplikult peaks laiendus valmima 2010. aastal ning koos 
laiendustega on selleks ajaks Rocca al Mare keskuses 54 000 m 
üüripinda. Lisaks on plaanis rajada ca 400 uut parkimiskohta.

Asukoht Suurus, mTuntuimad kaubamärgidAnkurüürnik

Allikas: Uus Maa äripindade osakond.

Viru keskus

Stockmann

Tallinna Kaubamaja

Ülemiste keskus

Järve keskus

Kristiine keskus

Rocca al Mare keskus

Mustika keskus

Lasnamäe Centrum

Sikupilli keskus

                 

Südalinn

Südalinn

Südalinn

Äärelinn

Äärelinn

Äärelinn

Äärelinn

Äärelinn

Äärelinn

Äärelinn

                 

Rimi

Selver

Prisma

Prisma

Prisma

Rimi

Prisma

                 

Zara, Mango, Hugo Boss, Monton, Seppäla, Vero Moda

Versace, Lagerfeld, Gant, Vero Moda, Only, Adidas, Nike

Guess, Hugo Boss, Calvin Klein, Adidas, Nike, Columbia

Lindex, Chester, Olsen, Timberland, Mosaic, Monton

A & G, Aatrium, Sportland, Kreenholm

Adidas, Tommy Hilfiger, Monton, Ivo Nikkolo, Zara, Motivi

Hobby Hall, Lee Cooper, Mosaic

OnOff, Masku, Babycity, Abakhan Fabrics

A & G, Euronics, Päikesekiir, Jysk

OnOff, Seppäla

                 

30 500 

19 700 

17 400 

50 000 

30 000 

29 500

28 200

26 500 

22 500 

16 800 

Suuremad kaubanduskeskused Tallinnas

Nõudlus
Kaubanduskeskuste üürnikud oluliselt ei vahetu. Pikaajalised 
lepingud kehtivad ning ettevõtted ei näe põhjust kolimiseks. Suure-
mad ketid üritavad laieneda erinevatesse keskustesse. Sel aastal 
avasid Kristiine keskuses poed Zara ja New Yorker. Keskuste käibed 
ületasid 2007. aastal eelnenud aasta omi ning kaubandusettevõtete 
kasumid tõusid.

Ka uute rajatavate kaubanduspindade järele on nõudlus suur. 2009. aastal 
valmiva Sakala keskuse kaubanduspindade vastu tuntakse juba 
praegu huvi: vabu pindu on veel pakkuda, ent mida lähemale valmi-
mistähtajale, seda vähem. Sakala keskusesse on kokku planeeritud 
umbes 6500 m  kaubandus- ja teeninduspinda.

Viru Keskus.

Vakantsus
Et kaubanduspindade turul ületab praegu nõudlus pakkumist, siis 
vabu pindu napib. Vakantseid kaupluseruume võib leida ehitusjär-
gus olevast Rocca al Mare juurdeehitusest ning Rotermanni kauba-
majast. Loomulikult on pidevalt vakantseid väiksemaid kaubandus-
pindu kesklinnas hoonete esimestel korrustel. Pikemaks ajaks võivad 
üürnikuta jääda sellised ruumid, mis asuvad veidi kõrvalisemas 
kohas ning kuhu pole võimalik autoga hõlpsasti juurde pääseda. 
Tegutsevates kaubanduskeskustes on vakantsus peaaegu nullilähe-
dane, ehkki aeg-ajalt on mõned ruumid saadaval. Arvestada tuleb 
siiski sellega, et keskused valivad oma üürnikke hoolikalt ning 

-
siooni. Kuna Eesti majandusolukord on muutunud keerulisemaks, 
siis on võimalik, et ka kaubanduspindade vakantsused suurenevad, 
eelkõige seoses sellega, et kaupluste käibed langevad ning mõned 
neist peavad kolima odavamale pinnale.
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LAO- JA TOOTMISPINNAD 

Üürihinnad

• Detailplaneeringu järgus laopindade pakkumine
    suurenenud
• Nõudlus tootmismaa järele vähenenud
• Tootmismaa hinnad stabiilsed
• Väiksemate multifunktsionaalsete laopindade järele 
    nõudlus suurem

Väiksemaid laopindu pakutakse näiteks Terminal 11 arendusprojek-
tis Tartu mnt ääres. Samuti on pakkuda esinduslikud laopinnad 
Mõigu ärikeskuses Tartu mnt ääres, mille asukoht on väga hea – 
ärihooned asuvad Tallinna piirist vaid 0,3 km kaugusel. Mõigu 
hoonetes on mõeldud just selliste ettevõtete peale, kes vajavad 
väikest laopinda ning soovivad endale lao juurde ka bürooruume ja 
näidistesaali. Selliste multifunktsionaalsete ladude-büroode järele 
on suur nõudlus.

LAO- JA TOOTMISPINNAD

Kaubanduspindade üürihinnad on liikunud viimastel aastatel tõusu-
trendis. Poolaasta jooksul on üürid püsinud suhteliselt samal 
tasemel. Ka järgmise poolaasta perspektiivis võib öelda, et nõutud 
kaubanduskeskustes jäävad üürid samale tasemele. Kuigi tarbimis-
buumi raugedes võivad üürnikud vahetuda, on kesklinna ja äärelin-
na suuremate kaubanduskeskuste pindade järele siiski nõudlus suur 
ning üürnike leidmiseks pole vaja hindu alandada.

Prognoos
Kaubanduspindade turul jätkub stabiilne areng. Uusi suuri kesku-
si lähima aasta jooksul lisandumas ei ole, küll aga plaanivad 
laieneda olemasolevad. Samuti valmib 2009. aastal kesklinnas 
Sakala keskus. Üürihinnad jäävad mõneks ajaks seisma tasemele, 
kuhu nad praeguseks on tõusnud. Lähitulevikus on keskustes 
oodata mõnevõrra suuremat üürnike vahetumist, kuna tarbimis-

kindlustunde kahanemisest) peab osa kauplusi valima odavama 
tegutsemispinna.

Pakkumine

Lao- ja tootmispindade pakkumine suureneb järk-järgult. Kuigi 
võib öelda, et detailplaneeringu järgus olevate laopindade pakkumi-
ne ületab nõudlust, on nõudluse ja pakkumise vahel käärid. Kõige 
suuremaks probleemiks on ajaline vahe: arendajad on suutelised 
pakkuma ettevõtete vajadustele vastavaid laopindu umbes 1–1,5 aasta 
pärast. Nad ei ole valmis riskima ja ehitama ladu ilma kindla üürniku-
ta, sest klientide soovid pindade kohta on väga erinevad. Samuti ei 
saa arendajad rahastada oma tegevust, kuna pangad ei ole nõus 

üürnikega eellepinguid. Ettevõtted on aga nõus ootama uut laoruu-
mi keskmiselt pool aastat. Nii ongi arendajate pakkumiste ja ettevõ-
tete soovide vahel vähemalt pooleaastane viitaeg.

Samuti on erinevused soovitavate ja pakutavate pindade suuruse 
vahel. Arendajad eelistavad pakkuda võimalikult suuri laopindu 
suurematele ettevõtetele, sest neil on lihtsam ajada asju vähema 

Kaubanduskeskused, kaubamajad kesklinnas

Väiksemad kaubanduskeskused äärelinnas
Kaubanduspinnad jalakäijate tänavatel südalinnas, 
kesklinnas, vanalinnas
Muud kaubanduspinnad kesklinnas

Allikas: Uus Maa äripindade osakond.

Kaubanduspindade keskmised üürihinnad 
2008. a algul, kr/m  kuus

400–700 

200–400 

400–800 

200–400 

Nõudlus
Laopindade puhul on oluline nähtavus, seepärast eelistatakse neid 
rajada põhimagistraalide äärde esimesele frondile. Olulisteks 
märksõnadeks on veel piisava tööjõu olemasolu piirkonnas või 
toimiv ühistranspordi ühendus, hea infrastruktuur ning paiknemine 
koostööpartnerite läheduses.

Viimase kvartali jooksul on nõudlus lao- ja tootmispindade järele 
veidi kahanenud. Ettevõtete kindlustunne tulevikus suhtes on 
vähenenud ning ootused on muutunud pessimistlikumaks. Majan-
duskasvu raugedes muutub keerulisemaks ka ettevõtete kasumis 

kulusid. Sellistes tingimustes ei plaanita laieneda ning pole vajadust 
uue pinna järele. Pigem lepitakse olemasolevate pindadega ning 
uusi hakatakse otsima siis, kui tulevikuootused on taas positiivse-
maks muutunud. Eriti raskelt annab majandusolukord ja seis kinnis-
varaturul end tunda ehitusmaterjalidega tegelevatele ettevõtetele, 
kes siiani plaanisid ladusid suurendada, kuid nüüd ei vaja isegi enam 
olemasoleva mahuga ladu.

Tootmismaa ostmine iseehitamise eesmärgil on vähem populaarne. 
See trend levib alates eelmisest aastast ning prognoosida võib sama 
trendi jätkumist. Varem nägid ettevõtted teenimisvõimalust, soeta-
des odavalt kinnisvara ning teenides vara väärtuse kasvult. Praegu-
seks on maa hinnad tõusnud kõrgele ning edasine tõusupotentsiaal 
on küsitav. 

pigem investeeritakse see põhitegevusse. Sellest tulenevalt eelista-
takse üha enam olla üürniku staatuses, mistõttu on sagedasemaks 
muutunud ka sale-leaseback-tehingud erinevate fondide ja investo-
ritega, kus ettevõte müüb oma hoone, kuid jääb sinna pikaajaliseks 
üürnikuks.

2008. aasta lõpus valmivad ärihooned Mõigus.

2

Kaubanduspind Üürihind, kr/m  kuus2
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Tootmis- ja laopindade keskmine üürihind 
Harjumaal, sh Tallinnas, kr/m  kuus

• Investeerimis- ja arendusedu aluseks on 
    professionaalsed teadmised
• Tootlused tõusuteel: keskmine tootlus 7–8,5%
• Elamispindade turul langustrend
• Investorid otsivad stabiilseid ja kindlaid rahavoo-objekte

KINNISVARA-
INVESTEERINGUD

Asukoht Harjumaal

Uued

Seisukord ja hind

Allikas: Uus Maa äripindade osakond.

Enim nõutud piirkonnad

Vähem nõutud piirkonnad

                 

88–100 

                 

65–90 

55–80 

                 

40–60 

35–55 

                 

Prognoos
Lao- ja tootmispindade turul on esimesi märke lähenevast ülepak-
kumisest. Ei ole siiski karta, et järgmisel aastal kerkiks hulgaliselt 
uusi ladusid, kuna arendajad ei asu ehitama enne potentsiaalsete 
üürnike leidmist. Küll aga on arendajad nõus läbi rääkima hinnas, 
sest konkureerivaid projekte on palju. Ärimaa hindades võib 
oodata edasisi korrektsioone, kuna huvi maa ostmise vastu on 
vähenenud.

Viimastel aastatel on investeeringute sissevool Eestisse olnud väga 
suur. Seoses suure nõudluse ja investorite huviga Eesti kinnisvaraob-
jektide vastu on tootlused vähenenud. Investeeringute tipp jäi 2006. aasta 
teise poolde ja 2007. aasta algusesse, mil tootlused langesid isegi 
kuni 6,5%ni. Möödunud aasta jooksul, mil Eesti majandus hakkas 
taas jahtuma ning väga palju räägiti ülekuumenemisest, on vähene-
nud ka välisinvestorite huvi Eesti vastu, seda tulenevalt kõrgest 

-
muste muutumisest. Et välisinvestorid arvestavad Baltikumi ühtse-
na, siis muudab meie olukorra praegu keerulisemaks ka Läti majan-
dus, mis Eestiga võrreldes rohkem üle kuumenes. Vaatamata sellele, 
et investorid on muutunud ettevaatlikumaks, on nende huvi säilinud 
ning usaldust tekitab Eesti läbipaistev seadusandlus ja majandus-
areng.

Büroohooned
Renoveeritud Renoveerimata

Tootmis- ja laopindade üürihinnad ei ole poolaasta jooksul tõusnud. 
2008. aasta esimese kvartali jooksul on olnud pigem surve hindade 
alanemiseks, kuna pakkumist on piisavalt ja nõudlus väheneb. 
Tootmismaa hinnad on samuti olnud stabiilsed, kuid seoses vähene-
nud huviga tootmismaa vastu võib ka siin järgmistel perioodidel 
korrektsioone ette tulla.

Üürihinnad

Laopindade tippüürid ja tootlus

*Prognoos.
Allikas: Uus Maa äripindade osakond.

Pärast elamispindade turu pakkumise suurenemist suunasid arenda-
jad oma tähelepanu ärikinnisvarale ning asusid tootma suuremas 
mahus uusi büroopindu. Eelmiste aastate tegevus on viinud selleni, 
et praeguseks on büroopindade turul näha mõningaid märke 
ülepakkumisest, eelkõige äärelinnas. Kuna erinevaid uusi pindu on 
pakkumises palju, on büroomajade täitmine üürnikega muutunud 
raskemaks – pikenenud on läbirääkimisprotsessid ja realisatsiooni-
perioodid. Südalinnas on büroopindade vakantsid siiani 0% lähedal 
ning ka uutele pindadele leitakse seal üürnikud kiiremini kui äärelin-
nas.

Tootlustasemed on hakanud tõusma, madalaimad tootlused jäid 
2007. aasta algusesse. Suuremate büroohoonetega viimase poolaas-
ta jooksul tehinguid tehtud ei ole, kuid investorite (nii kohalike kui ka 
välisinvestorite) huvi stabiilse kassavooga objektide vastu on 
jätkuvalt suur. Omanike hinnaootused on endiselt liiga kõrged, mis 
on ka peamine põhjus, miks ei ole tehinguid tehtud. Tootlustasemed 
on tõusnud laenuintresside ja riski tingimustes keskmiselt 7,5–9%.

Kaubanduspinnad
Talvekuudel avati Tallinna kesklinnas uued kaubanduskeskused: 
Foorumi ja Rotermanni. Kaubanduskeskused toimivad 0% vakantsi-
ga ning seepärast on fundamentaalsete investorite huvi nende vastu 
suur. Tehinguid möödunud poolaastal siiski Tallinna suuremate 
kaubanduskeskustega ei tehtud. Arvestades varasemaid tehinguid 
ja turuinfot, on kaubanduspindade turul keskmine tootlus 7–8%.

Lao- ja tootmispinnad
Sagedasemaks on muutunud tehingud ka laopindade ja logistika-
keskustega. Kuna kinnisvarahinnad on tõusnud ning edasist kiiret 
kasvu ei nähta, tehakse varasemast enam sale-leaseback-tehinguid. 
Selle trendi jätkumist on oodata ka edaspidi, kuna ettevõtted 
soovivad paigutada raha siiski oma põhitegevusse, mis toodab 
kasumit, ega näe enam mõtet hoida raha kinnisvara all, mille väärtus 
lähiaastatel ei tõuse. Lao- ja tootmispindadega tehakse tehinguid 
keskmiselt tootlustasemel 8–9%.

Peterburi mnt

Tartu mnt

Pärnu mnt

Muuga

Tabasalu
Allikas: Uus Maa äripindade osakond.

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

Vahetult maantee ääres Maanteest eemal

650–1200   350–900

1000–2200  450–900

700–1300   400–700

400–700

400–750

2

2
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KORTERITURG 

• Korterite hinnalangus Tallinnas 10–15%
• Ostuhuviliste arv kasvab
• Uusarenduste ehitus väheneb
• Üürikorterite pakkumine suureneb

KORTERITURG

Investeerimissoovitus
Turul pakutakse väga palju investeerimisobjekte, kuid nendest 
heade ja kasumlike üles leidmine ja analüüs eeldab põhjalikku 
tööd. Selleks, et tänasel turul konkurentsis püsida ning projekte 
kasumlikult juhtida, on vaja järjest professionaalsemaid teadmisi 
ja suuremat kogemustepagasit, mis aitab sõeluda paljude 
mitteperspektiivsete investeerimisobjektide hulgast välja 
perspektiivsed. Möödas on ajad, kus igaüks ajas kinnisvaraäri 
ning tegi seda kasumlikult. Praeguses situatsioonis eeldab tulus 
tegevus ka kompetentsi. Kuna kinnisvarainvesteeringud muutu-
vad suuremamahuliseks, siis soosib see ehitus- ja arendustegevu-
se koondumist suuremate ettevõtete kätte.

Kui jätta kõrvale endiselt ja alati kehtiv soovitus teha investeerin-
-

des pakkuda Eesti kinnisvaraturul investeerimise soovituse 
andmisel välja kolm alternatiivi:
- paigutada vahendid ennast tõestanud kinnisvarafondi- 
 desse, tehes valiku tootluse ja riskitaseme vahel endale  
 sobivas suhtes;
- osta investeerimisobjektide juhtimiseks professionaal- 
 selt teenusepakkujalt sisse investeerimise oskusteave ja   
 projektijuhtimisteenus;
- olles likviidsel positsioonil, osta hättasattunud arendus- 
 projekte väga soodsa hinnaga.

Statistilised andmed

Talv möödus elamispindade turul üsna raskelt. Uutest projektidest 
on müümata keskmiselt 30–40%, mis tähendab, et pakkumises 
olevatest elamispindadest jätkub praeguse tehinguaktiivsuse juures 
umbes paariks aastaks. Suuremate arendajate pankrotistumiseks ei 
ole väga suurt ohtu, kuna suuremate investeeringute puhul on 
algselt arvestatud mitmeaastaste müügiperioodidega. Väikearenda-
jad, kes on tegelenud kas mõne või ainult ühe projektiga, on väga 
keerulises situatsioonis ning suveks võib oodata pankrotilainet, mis 
puhastab turu ebakompetentsetest osalistest. Samuti suureneb siis 
eeldatavalt arendusmaatükkide pakkumine ja selle tulemusena 
langevad maa hinnad, põhjuseks väikearendajate probleemid, mis 

-
projekti planeeritud kestus on paljudel juhtudel oluliselt veninud 
ning laenutähtajad on kätte jõudnud, objekt on vaja ära müüa ja 
laen tagasi maksta.

Paljud spekuleerimise eesmärgil soetatud korterid on pandud 
üüritulu teenima või üritatakse seda teha, mis on suurendanud 
oluliselt üürikorterite pakkumist ning avaldab omakorda survet 
üürihindade alanemiseks. Elamispindade tootlused on samuti 
langenud ning jäävad keskmiselt 4% juurde.

Elamispinnad

Maa-ameti andmete järgi oli 2007. aasta viimane kvartal 
Harjumaal tehinguaktiivsuselt suhteliselt sarnane III kvartaliga. 
Aasta lõpus tehti vähem tehinguid ning detsembriks kahanes 
tehingute arv aasta madalaimale tasemele: 745 tehingut. Ka jaanua-
ris jätkus tehinguarvu vähenemine, kuid veebruarist hakkas 
tehinguaktiivsus taas tõusma nii Harjumaal kui ka Tallinnas. Statisti-
kast on näha, et kasvu on taganud rohkem tehinguid äärelinnas ja 
magalapiirkondades, kesklinnas ei ole tehingute arv kasvanud.  
Aktiivsuse kasvu põhjuseks võib pidada eelkõige soodsamaid hindu 
ning ka seda, et paljud inimesed olid juba väga kaua uut kodu 
otsinud ning lõpuks leiti sobiv.

2007. aasta IV kvartalis vähenes Statistikaameti andmetel ka 
tehingute koguväärtus, jõudes 2005. aasta esimese poolaasta 
tasemele. Võrreldes aastataguse ajaga kahanes koguväärtus 46% 
ning võrreldes III kvartaliga 7%. Kui vaadelda keskmiseid tehingu-
hindu, siis talvekuudel olid tehinguhinnad nii Harjumaal kui ka 
Tallinnas keskmiselt 6% madalamad kui sügisel. Kõrvutatuna 2007. aasta 
kevadega on korterite hinnad langenud 12%.

Tallinna korterite keskmine tehinguhind ja tehingute arv

Allikas: Maa-amet.

Väljastatud ehituslubade ja kasutuslubade arv Eestis

Allikas: Statistikaamet

Hotellid
Eestis on suurema osakaaluga just siseturism, viimasel poolaastal 
näitas välisturistide arv taas langustrendi. Eelkõige on välisturiste 
hulgas vähenenud Soome turistide arv, suurenenud on aga Rootsi ja 
Läti turistide arv. Hotellide täituvus on aasta arvestuses keskmiselt 
60%, sellest mõnevõrra enam Põhja-Eesti ja Harjumaa hotellidel.

Eelmise aasta lõpus avas Tallinna Tornimäe kaksiktornis uksed 
Swissôtel Tallinn. Suuremad Eestis tegutsevad rahvusvahelised 
hotelliketid on Reval Hotel Grupp, Radisson SAS Hotel ja Resort, 
Scandic Hotels, Best Western Hotels, Meriton Hotels ning Swissôtel 
Hotels and Resorts.
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Investeerimissoovitus

Nõudlus

Uute korterite ehitamist illustreerivad väga hästi ehitus- ja kasutus-
load. Väljastatud ehituslubade arv hakkas 2006. aasta keskpaigast 
vähenema ning on praegu keskmiselt 2004. aasta tasemel. Väljasta-
tud kasutuslubade arv on alates 2004. aastast tasapisi suurenenud, 
olles tänaseks iseseisvusaja kõrgeimal tasemel. Möödunud aasta 
viimases kvartalis väljastati Eestis 2255 kasutusluba ning ainult 1122 
ehitusluba. Viimased viis aastat on ehituslubasid väljastatud rohkem 
kui kasutuslubasid, kuid nüüdseks on olukord muutunud vastupidi-
seks – põhjuseks eelkõige suur hulk valminud vakantseid uuselamu-
projekte, mis ootavad ostjaid. Kokku anti 2007. aastal Harjumaal 
ehitusluba välja 5570 eluruumile (millest 3204 olid korterid) ning 
kasutusluba 5410 eluruumile (millest 4493 olid korterid). Korteri 
keskmine suurus oli mullu 64 m , mis on enam kui 2006. aasta 
keskmine näitaja 60 m  . 

Korterite ostunõudlus ei ole turult kuhugi kadunud, küll aga lükkavad 
ostjad lõplikku otsust edasi. Huvilisi oli aasta alguses väga palju ning 
maaklerid käisid kortereid näitamas sageli. Tehinguni viivad siiski vaid 
vähesed ostusoovid. Põhjuseid on erinevaid:

Ostjad teevad ostupakkumisi müügihinnast keskmiselt kuni 20% 
madalama hinnaga, ent omanikud ei ole nii suure hinnaalandamisega 
nõus. Enamasti jõutakse kompromissini väiksema hinnasoodustuse-
ga, kuid vahel jääb sellisel juhul korter ostjale liiga kalliks ning 
tehingut ei tehta.

Kesklinna kallitele, hinnatud asukohas ja luksuslikele korteritele ei 
tehta tihtipeale üldse hinnaalandust. Aasta alguses sõlmiti mitu 
tehingut kallite ja eksklusiivsete korteritega, mille hind ületas 4–5 mln 
krooni. Samas peab tõdema, et kallite vanalinnakorteritega tehakse 
tehinguid vähem ning ka nende hinnad on langenud.

Kevade saabudes tõusis tehinguaktiivsus, kuid suurem osa tehinguid 
tehakse odavamate korteritega. Ostujõule vastavad praegu u 1,2–1,5 mln 
krooni maksvad korterid. Uusarendustes, nii kesklinnas kui ka äärelin-
nas, lähevad väga hästi müügiks just väiksemad ja odavamad 
korterid. Järjest enam tuleb Uus Maa maaklerite sõnul ette ka olukor-
di, kus inimesed venitavad ostuotsusega ning paari kuu pärast, kui 
nad lõpuks ostuks valmis on, on keegi teine juba selle odavama 
korteri ära ostnud.

Kui mullu välismaalasi kinnisvaraturul ostjate poolel peaaegu ei 
kohanud, siis 2008. aasta alguses on taas leidunud mõni huviline, kes 
otsib uut korterit kesklinnas. Investeeringu eesmärgil soovitakse osta 
kortereid keskmisest madalama hinnaga – kas eraisikutelt, kel müügi-
ga kiire, või arendajatelt, kes on nõus tegema allahindlust.

Pakkumine
Korterite pakkumine on Tallinnas viimase poolaasta jooksul tõusnud 
5–6%, aasta algusest I kvartali lõpuni on kinnisvaraportaali 
www.city24.ee andmetel pakkumine suurenenud aga 10%. Kui 
arvestada seda, et 2007. aasta kevadest kuni sügiseni suurenes 
pakkumine 35%, siis saab kindlalt väita, et pakkumiste arv on stabili-
seerumas ega kasva enam märkimisväärselt. 2007. aasta lõpus 
vähenes korterite pakkumine. See ei tähendanud, et uue omaniku 
leidis rohkem kortereid – seoses jõuludega tegeleti kinnisvaraga 
lihtsalt vähem ning müügipakkumiste hulka lisati vähem kortereid. 
Enim on korterite pakkumine poolaastaga suurenenud vanalinnas 
ning Lasnamäe uute korterite osas. Võrreldes oktoobriga on 
www.city24.ee andmetel pakkumine vähenenud aga näiteks Musta-
mäel ja Haaberstis.

Müügis olevate korterite pakkumine Tallinnas

Allikas: www.city24.ee.

Uusi kortereid on pakkumises väga palju, ent arendusprojektides 
tehakse ühes kuus vaid mõni tehing. Vakantseid kortereid on 
uusarendustes keskmiselt 35–45%, mis tähendab, et Tallinnas 
pakuvad arendajad müügiks ligikaudu 2300 uut korterit, millele 
lisanduvad järelturul olevad spekulatiivsetel eesmärkidel ostetud 
uued sisustamata korterid. Arvestades seda, et Tallinnas tehakse 
uute korteritega keskmiselt 150 tehingut kuus, kulub kõigi uute 
korterite realiseerimiseks vähemalt poolteist aastat.

Uute ehitatavate hoonete arv on kahanenud miinimumini. Kortereid 
ehitavad vaid suuremad arendajad, kes on müügiperioodi puhul 
arvestanud pikema ajaga. Uute kortermajade ehitusi peaaegu ei 
alustata, kuna majandusolukord on halvenenud ning ostjate seas 
valitseb ebakindlus tuleviku suhtes, mis takistab neid ostuotsust 
tegemast. Samuti on pankade laenupoliitika konservatiivne ning 
laenuintressid kõrgemad kui mõni aeg tagasi.

2008. aasta mais valmiv korterelamu Tallinnas Faehlmanni tn 43,45.

1)  ostjad on äraootaval seisukohal: mis saab Eesti 
kinnisvaraturust ja majandusest?
2)  inimeste ootused tuleviku suhtes on muutunud 
pessimistlikumaks. Suurenenud on hirm kaotada 
töökoht, mistõttu ei olda valmis võtma kanda suurt 
laenukoormust ega uusi kohustusi;
3)  ostjad küsivad suuri allahindlusi, kuid müüjad ei ole 
valmis sellistele hindadele vastu tulema;
4)  müüjatel ei ole müügiga kiire ja allahindlusi ei tehta 
üldse, sageli on hinnad aga tänases turusituatsioonis 
ostjate jaoks liiga kõrged.

2

2
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Investeerimissoovitus

Üürikorterid
Üürikorterite pakkumine on alates 2007. aasta septembrist kiirelt 
suurenenud. Sellest ajast alates on pakkumises olevate üürikorterite 
arv Tallinnas rohkem kui kahekordistunud. 2008. aasta esimestel 
kuudel oli pakkumises keskmiselt 1600 korterit ning aasta algusest 
praeguseni on pakkumine kasvanud 37%. Kuna üürile antavate 
korterite arv on nii palju ja kiiresti kasvanud, ei ole üürihinnad viima-
se poolaasta jooksul tõusnud, pigem on viimasel ajal surve hindade 
alanemiseks. Samas on ka nõudlus suur, kuna väga paljud vajavad 
uut elamispinda. Praegusel ajal, kus tulevik on mõneti selgusetu 
ning inimeste tulevikuootused pessimistlikumad kui varem, eelista-
takse elamispind üürida, mitte osta. Seetõttu on üüriturg olnud 
poolaasta jooksul väga aktiivne ning tehingute arvud liiguvad 
tõusutrendis.

Tänaseks on pakkumine ületamas nõudlust. Enim vakantseid 
üürikortereid asub uutes majades. Spekulatiivsetel eesmärkidel 

-
seerida nende laenumakset. Samas on suurenenud ka vanemates 
majades pakutavate üürikorterite arv, mille on tinginud pikenenud 
müügiperioodid.

Üürikorterite pakkumine Tallinnas

Allikas: www.city24.ee.

Suurem on nõudlus möbleeritud ja heas korras või uute korterite 
vastu. Ilma köögimööblita korterit on väga keeruline välja üürida 
ning selle hinnatase on oluliselt madalam. Enim soovitakse odavama 
hinnaklassi üürikortereid, mis asuvad eelkõige magalalinnajagudes 
ja kesklinna lähedal ning mille üürihinnad jäävad vahemikku 
4000–6000 krooni. Kesklinnas on pakkumises väga palju 2-toalisi 
uusi kortereid, mis on täielikult või osaliselt möbleeritud. Hinnad on 
olenevalt asukohast, seisukorrast ja möbleerimistasemest vahemi-
kus keskmiselt 7500–9000 krooni.

Nõudluse mõningast suurenemist on märgata ka kesklinna 3-toalis-
te korterite osas, mille puhul hinnatase jääb alla 10 000 krooni kuus.
Kesklinna üürikorterite omanike põhikliendid on välismaalased ning 
ettevõtted, kes võtavad kortereid üürile oma töötajate jaoks.

Südalinn, Kadriorg

Kesklinn

Magalalinnajaod

Kakumäe, Pirita
Allikas: Uus Maa.

Korterite keskmised hinnad Tallinnas 2008. aasta 
algul, kr/m

Vanemad korterid   Uued korterid

28 000–38 000   35 000–43 000

25 000–30 000   30 000–38 000

18 000–22 000   25 000–30 000

–    28 000–35 000

1-toalised 4–5-toalised3-toalised2-toalised

Allikas: Uus Maa.

Kesklinn, vana maja

Kesklinn, uusehitis

Vanalinn

Äärelinn, vana maja

Äärelinn, uusehitis

Majad

   

5000–5500

5000–6000

6500–8000

3500–4500

4500–550

üldpinnaga 150–320 m   vahemikus 15 000–35 0000

                 

6000–7500

6500–8000

8000–10 000

4500–5500

5500–7000

                 

7500–8500

10 000–15 000

12 000–15 000

5000–8000

6500–10 000

                 

alates 9000

alates 15 000

alates 15 000

alates 6500

alates 10 000

                 

Üürihinnad Tallinnas 2008. a algul, kr/kuus

Prognoos
Korterite müümine on aasta alguses olnud keeruline. Järgmises kvartalis võib oodata mõningast turu elavnemist seoses kinnisvaraturu 
sesoonsusega, kuid märkimisväärset muutust hetketrendis oodata ei ole. Uusi arendusprojekte turule ei tooda ning ära tuleb oodata senise 
pakkumise absorbeerumine. Uute korterite hinnatase on ostjate jaoks sageli liiga kõrge. Laenuintressid on tõusnud ning eraisikute kindlus-
tunne tuleviku suhtes vähenenud, mis tähendab, et ei julgeta teha pikaajalist suurt investeeringut, mis on rahastatud peamiselt pangalae-
nuga. Seega on ka lähima poolaasta jooksul oodata suhteliselt rahulikku aega, kus tehinguid tehakse hinnatud asukohas heade korterite-
ga, aga ka madalama hinnaklassi magalakorteritega, mis on kättesaadavamad suuremale ostjaskonnale. Selle taustal on jätkuvalt aktiivne 
üüriturg, kuid ka siin on surve üürihindade langemiseks, kuna pakkumine ületab nõudlust.
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ERAMUD JA ELAMUMAA

Investeerimissoovitus

Viimase aasta jooksul on eluhoonetega hoonestatud ning ka 
hoonestamata kinnistute tehingute arvud olnud languses. 2007. a 
viimases kvartalis tehti elumajadega hoonestatud kinnistutega 54% 
vähem tehinguid kui 2006. aasta samal perioodil, mis oli ühtlasi 
kinnisvarabuumi tippaeg. Keskmine tehinguhind oli 16% kõrgem kui 
aastatagusel ajal ning 14% kõrgem kui III kvartalis. Kuigi 2008. aasta 
I kvartali tulemusi ei ole veel avalikustatud, võib arvata, et keskmine 
tehinguhind oli madalam kui eelmises kvartalis ning tehingute arv 
suhteliselt sama, mis eelmise aasta lõpukuudel. Kuigi keskmine 
tehinguhind näitas statistiliselt tõusutrendi, siis tegelikult 2007. 
aasta lõpus eramute hinnad ei tõusnud – tegemist on tehingute 
struktuurimuutustega.

Elumajadega hoonestatud kinnistute keskmine 
tehinguhind ja tehingute arv Harjumaal 2001–2007

Allikas: Statistikaamet.

Sageli üritatakse müüa oma maja või krunti utoopilise hinnaga ning 
müügiprotsess kestab ilma tulemusteta üle aasta aja. Paljud müüjad 
muudavad oma plaane ning jätavad maja või krundi hoopis müüma-
ta, kui soovitud hinda ei saada.

Märtsis hakkas üha enam tulema pakkumisse suvilaid Tallinna 
lähipiirkonnas. Kevade jätkudes on oodata turu aktiveerumist. 
Suvilate hinnad on keskmiselt vahemikus 900 000–1 300 000 krooni. 
Kui varasematel aastatel otsiti suvilakrunte, kuhu oleks võimalik 
ehitada elumaja, siis nüüd on märgata trendi, et sageli otsitakse 
suvilat tõesti suvitamise eesmärgil.

Eramute ja eramukruntide hinnad on viimase poolaastaga langenud 
keskmiselt 20%. Võrreldes tippajaga 2006. aastal on tehinguhinnad 
maaklerite sõnul kahanenud kuni 40%.

Tallinna hinnatud elamupiirkondades (Pirita, Kakumäe, Nõmme, 
Kristiine) algavad kruntide hinnad 2,5 miljonist kroonist ning eramu-
te hinnad 4 miljonist kroonist. Alates 3 miljonist on võimalik osta 
majaosa, ridaelamukorter või 1/2 paarismaja. Tallinnast väljaspool, 
kuni 40 km raadiuses, võib eramukrunte leida ka hinnaga alates 
300 000–600 000 krooni. Harjumaal on uuseramute hinna alampiir 
1,5 miljonit krooni. Kuna hinnad on langenud, on ostuhuvi liikunud 
Tallinnale lähemale. Aktiivsem mõjusfäär on 10 km raadiuses 
Tallinnast, kus uute eramute hinnad algavad 2,5 mln kroonist ning 
kruntide hinnad juba 600 000 kroonist.

Statistilised näitajad

Hoonestamata kinnistutega tehingud vähenesid 2007. aasta 
I kvartalis. Pärast seda on keskmiselt tehtud 1100 tehingut kvartalis. 
Tehingute koguväärtus ja keskmine hind on olnud langustrendis. 
2007. aasta IV kvartalis oli hoonestamata maa keskmine tehinguhind 
ca 1,5 mln krooni.

Nii eramute kui ka eramukruntide pakkumine kasvab tasapisi. Viima-
se poolaastaga on www.city24.ee portaali andmetel suurenenud 
eramute pakkumine Harjumaal 8%, samas kui 2007. aasta I poolaas-
tal oli kasv u 30%. Kasvanud pakkumine võimaldab ostjatele laiemat 
valikut, mistõttu on müügiperioodid veninud kuni aasta või isegi 
pooleteise aastani. Seoses mastaapse pakkumisega on krundiaren-
duste müügihindu alandatud isegi kuni 50%. Kruntide müük on 
olnud viimase poolaasta jooksul vägagi komplitseeritud: ostuhuvilisi 
on vähe ning keskmise või halva asukohaga kruntide müük on 
seiskunud. Seetõttu on nende müügihinnad ka kõige enam lange-
nud, ent vaatamata sellele tehakse tehinguid siiski väga vähe.

Kui arendajad on nõus hinnas läbi rääkima, siis eraisikutest müüjad 
on veel ulatusliku hinnaalandamise ootel. 

Pakkumine

Nõudlus eramute ja kruntide järele on vähenenud ning jääb märki-
misväärselt alla pakkumisele. Seetõttu on ostjad mõjuvõimsamal 
positsioonil ning kasutavad seda ka oma huvides ära. Aktiivseid 
koduotsijaid on palju ning kevade tulekuga on neid juurde tulnud, 
kuid ostuotsust julgevad teha vähesed. Isegi kui leitakse peaaegu 
kõigile oma nõuetele vastav eramu, lükatakse ostuotsust edasi 
lootuses, et omanik langetab veelgi hinda. Väga soodsa hinna ja hea 
asukohaga eramule leidub ostja siiski suhteliselt kiiresti, alla poole-
aastase müügiperioodi jooksul.

Väga palju otsitakse eramukrunte hinnaga alla 1 mln krooni Tallinna 
lähedale, ent selliseid on pakkumises vähe. Sageli teevad ostjad 
omanikele konkreetseid ostupakkumisi, mille puhul jääb hind isegi 
kuni 30% allapoole esialgset müügihinda. Sel juhul sõltub omaniku 
valmidus hinda alandada sellest, kas tal on vaja realiseerida krunt 
kiiresti või mitte. Teise huvigrupina võiks välja tuua väga kallid ja 
väga hea asukohaga krundid. Sellised on näiteks mereäärsed kinnis-
tud hinnatud elamupiirkondades – Pirital, Nõmmel või Kakumäel. 
Kõnealuseid krunte tuleb pakkumisse harva ning nende hinnad ei 
korreleeru turu keskmiste hindade kõikumisega.

Kõige väiksem on huvi keskmise või kehvema asukohaga kruntide ja 
eramute vastu. Kuna kruntide pakkumine on niivõrd suur, siis on 
ostjatel võimalik valida endale parema asukohaga krunt. Müük on 
peatunud arendustes, kus on kommunikatsioonid, teed ja tänavaval-
gustus välja ehitamata. Samuti ei soovita osta uuseramut piirkonda, 
kus arendustegevus on alles algusjärgus, kuna juurdepääsuteede 
halb kvaliteet ja pidev ehitusmüra takistavad nautimast kodurahu. 
Samuti kahtlevad paljud ostjad arendajate usaldusväärsuses ning on 
hirmul, kas lubatud teed ja tänavavalgustus üldse kunagi rajatakse. 
Seetõttu on eelispositsioonil arendused, kus asfaltkattega teed on 
juba olemas ning põhiosa eramuid valminud. 

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

Turule on tekkinud uus segment ostjaid: likviidset positsiooni 
omavad investorid, kes otsivad odavaid maatükke Tallinna lähistel, 
3–4 aastase perspektiiviga.

Eramud,  mln kr Eramukrundid, 
mln kr

Allikas: Uus Maa.

Muraste, Lohusalu

Saue, Saku, Keila, Jüri, Kiili

Mähe, Muuga

Tabasalu, Laagri

Nõmme, Pääsküla

Viimsi, Haabneeme

Pirita, Merivälja

Kakumäe

   

2,6–4

2,5–4

2,8–4,2

3,2–5

3,5–5,5

3,8–6

4,5–6

4,5–6

                 

0,9–1,5

1–1,2

1,2–1,7

1–1,8

1,8–3

1,5–3

2–3,5

2–3,5

                 

Eramukruntide ja eramute keskmised hinnad Tallinnas 
ja Harjumaal 2008. a algul

Kevadel eramute ja kruntide turg kindlasti elavneb, seda oli näha 
juba märtsis. Samas jäävad tehingute arvud siiski oluliselt väikse-
maks kui tippaegadel ning ka hinnad ei ole enam samad. Jätkub 
Tallinna lähipiirkondade kehva asukohaga ja kaheldava kvalitee-
diga objektide hinnalangus. Sisseelatud elamupiirkondades ei 
alandata hindu enam senises tempos. Kevadel suureneb huvi 
suvilate ja maakodude vastu.

Prognoos

Arendajate hinnalangetused uusprojektidel muutsid Tartu korteri-
turu 2007. aasta lõpus taas aktiivsemaks. Hinnaalandusega läks 
kaasa mitu suurarendajat ning projektipõhiseid müügihindu 
korrigeeriti 10–20%, üksikjuhtudel ka rohkem.

Uusi korterelamuprojekte ei ole Tartus pakkumisse lisandunud ja 
korterelamute ehitamine väheneb jätkuvalt. Samas tuleb tõdeda, et 
2007. aastal väljastatud ehitus- ja kasutuslubade koguarv võrreldes 
eelnenud aastaga kasvas, seda eelkõige hoonete laiendamise ja 
rekonstrueerimise arvelt. Linna seisukohalt on see positiivne – uute 
korterelamute püstitamise asemel on hakatud pigem olemasolevaid 
hooneid korrastama.

2008. aasta algas Tartus madala tehinguaktiivsusega, kuid turg 
aktiveerus taas veebruaris. Jaanuaris tehti korteritega ligikaudu 
neljandiku võrra vähem tehinguid kui veebruaris ning kinnistutega 
tehtud tehingute arv oli veebruarikuus koguni ca 1/3 võrra suurem.

Vanade korterite turul hakkab pakkumismaht stabiliseeruma. Pakku-
mist loob endiselt multiplikaatoriefekt ehk rotatsioon, mis tekib 
suurest arendusmahust uuskorterite ja elamukruntide turusegmen-
dis. Optimaalse hinnatasemega positsioneeritud korterite müügipe-
riood kestab keskmiselt 1–3 kuud.

Korterid

Piirkond

• Turg jätkuvalt ooteseisundis
• Uusarendustes hinnaalandused
• Kruntide turul kestab ülepakkumine
• Büroode pakkumismaht suureneb
• Kaubanduspindade nõudlus püsib kõrge

TARTU

Keskmine hind, kr/m

Allikas: Uus Maa.

Kesklinn

Karlova

Supilinn

Veeriku

Jaamamõisa

Ülejõe

Vaksali

Annelinn

Uus-Ihaste

   

35 000–45 000

22 000–26 000

28 000–32 000

24 000–28 000

20 000–24 000

30 000–36 000

32 000–36 000

22 000–24 000

19 000–21 000

                 

Tartu uute korterite keskmine hinnatase

Piirkond

Üldises plaanis on Tartu kinnisvaraturu märksõnadeks turu püsimine 
ooteseisundis ning madala tehinguaktiivsuse taustal hindade 
õiglasemaks muutumine. Kuna aga hea asukohaga kvaliteetsete 
elamispindade hindades langusruumi näha pole, siis koduostjad 
enam ei oota, sest oma kodu soetamine ei ole spekuleerimine. 
Paremaid aegu ootavad vaid olemasoleva elamispinnaga inimesed, 
kes ei julge praeguse hinnaga endale uut kodu soetada.

Uue trendina on Tartus märgata, et senised üürnikud tunnevad 
järjest enam huvi ostmise vastu, eelistades üürisuhtele omanikuks 
saamist. Seda eelkõige tänu hinnakorrektsioonidele, mille tulemusel 
on keskmise korteri laenu- ja üürimakse suurus muutunud võrrelda-
vaks.

Golfivillad Jõelähtme vallas.
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2008. aasta jooksul lisandub Tartusse hinnanguliselt 30 000 m  uut 
büroopinda, millest suure osa moodustab kesklinnast veidi eemal, 
Turu ja Sõbra tänava nurgal valmiv 6-korruseline Turu ärimaja. 
Büroohoonete keskmised üürimäärad on A+ kvaliteediga hoonetes 
200–250 kr/m  , üksikutel juhtudel ka veidi kõrgemad, maksimaalselt 
300 kr/m  . Väljaspool kesklinna asuvate büroopindade keskmine 
üürimäär on 100–175 kr/m  , äärelinna uutes büroohoonetes 
120–150 kr/m  .

Tänavu valmib Tartus ka ligikaudu 35 000 m  uut kaubanduspinda, 
millest 1/2 paikneb kesklinnas. Valdava osa lisanduvast mahust 
moodustavad kesklinna city  alal asuvad Emajõe ärikeskuse III etapis 
valmiv Tasku keskus ning Tartu hotelli juurdeehitus. Uus kaubandus-
pind moodustab umbes 40% olemasolevast kesklinna piirkonna 
tänapäevaste kaubanduspindade mahust. Kaubanduspindade 
keskmised üürimäärad Tartu kesklinnas on 200–500 kr/m  ja äärelin-
nas 120–175 kr/m.

Kaubanduskeskustes asuvate pindade nõudlus ületab Tartus 
jätkuvalt pakkumist, andes sellega hoogu üürimäärade tõusule. 
Tänane kaubanduspindade vakantsus keskustes on 0% ning pinda 
vajavate klientide järjekord pikk. 

Müügieesmärgiga rajatud  büroopindade järele on nõudlus väike. 
Büroopindade ostmise vastu tunnevad huvi üksikud ettevõtted, kes 
soovivad lisaks oma põhitegevusele investeerida ka kinnisvarasse. 
Büroopindade ostunõudluse suurima rühma moodustavad mitme-
sugused fondid, eelistades investeerida büroopindadesse, mis on 
juba üürilepingutega kaetud.

Prognoositavalt kasvab seoses pakkumismahu suurenemisega ka 
vakantsus asukoha või kvaliteedi poolest vähem atraktiivsetes 
büroohoonetes. Tänane üürilepingutega katmata pindade maht 
büroohoonetes on 10 kuni 15%.

Tartu kesklinna piirkonda lisandub lähiajal veel mitu ärihoonet. 
City-alal Turu-Soola tänava ristmikul paiknev 3-korruseline Info-Auto 
autosalong planeeritakse ehitada ümber 6-korruseliseks äri- ja 
büroohooneks. Lisaks kerkib Tartu Turu silla lähistel asuva endise 
pärmivabriku krundile neli hoonet, sh supermarket ja parkimismaja. 
Hoonete esimesele korrusele on planeeritud väiksemad kaubandus- 
ja teeninduspinnad, teisele ja kolmandale bürood ning neljandale ja 
viiendale korterid vaatega Emajõele.

Tootmis- ja laopindade üürimäärad on Tartus püsinud stabiilsed. 
Tööstus- ja tootmishoonete üürimäärade vahemikud on keskmiselt 
50–90 kr/m  . Laohoonetena nõutakse valdavalt köetavaid ja 
valvega pindu hinnatasemel 40–60 kr/m  .

Tööstusparkide pakkumismaht saavutas 2008. aastaks maksimumi. 
Kogupakkumine moodustab hinnanguliselt ca 1 449 035 m,  mille 
potentsiaalne ehitusalune pindala on 612 682 m .

Majade turul on pakkumishinnad laia ulatusega ja korrastumata, mis 
muudab ostuotsuse tegemise inimeste jaoks raskeks. Järjest olulise-
maks on ostuotsuse tegemisel muutunud kvaliteet, seda nii ehitus-
tööde teostamise kui ka kasutatud ehitus- ja viimistlusmaterjalide 
osas. Valdavaks trendiks on Tartus kujunenud, et objektiga tutvumi-
sele kaasatakse ehitusspetsialist. Suurenenud on hinnavahe 
kvaliteetsete ja mittekvaliteetsete elamispindade vahel ning küsitud 
hind peab olema õiglane ja põhjendatud – kvaliteedile vastav.

Jätkuvalt moodustavad pakkumisest suure osa n-ö valge karbi kujul 
ootavad uusarenduspiirkondade majad, mis on ehitatud müügiees-
märgil. Nende eramute hinnad tegid languse läbi juba eelmistes 
kvartalites, kuid ostjates huvi tekitamiseks tuleb nende hindu lange-
tada veelgi.

Elamukruntide turul kestab ülepakkumine ning hinnanguliselt on 
Tartu ja selle lähiümbruse arenduspiirkondades 350 vakantset 
krunti. Arendajatega saab hinda kaubelda. Kruntide müük aga 
seisab ning turg on esialgu äraootaval seisukohal. See seab arenda-
jad raskesse olukorda, ehkki huvilisi leidub endiselt ka selles turuseg-
mendis. Mitu arendajat on oma projektid seisma pannud ja ootavad 
paremaid aegu.

Kevade saabumisega krunditurg küll aktiveerub nagu tavaliselt, kuid 
ostjad on muutunud kaalutlevamaks ja teadlikumaks ning otsuseid 
tehakse pikaldaselt. Uutele põllupealsete arenduste kruntidele ja 
majakarpidele eelistatakse pigem väljakujunenud infrastruktuuriga 
uuselamurajoone, kus aga pole kruntide hinnad (erinevalt uusaren-
duspiirkondade kruntidest) olulist hinnakorrektsiooni veel läbinud.

Eramud ja elamumaa

Hind, kr/m

Allikas: Uus Maa Tartu büroo.

Haaslava küla, Haaslava vald

Märja, Ülenurme vald

Uhti küla, Ülenurme vald 

Laane küla, Ülenurme vald 

Räni küla, Ülenurme vald 

Aardlapalu küla, Haaslava vald

 Tõrvandi alevik, Laane küla

   

1222–3484

1136–2688

2230–2389

1949–5198

864–3260 

1462–3784

1093–1920

                 

Valik tööstusparkide arendusprojekte Tartumaal

Asukoht

360–420

450

190

262–443

500–600

200–366

531

                 

57

78

10

16

43

42

63

                 

Krundi 
suurus, m Kruntide arv

Toome elurajoon Tartu lähistel.

Täisehituse
maht, m

Allikas: Uus Maa Tartu büroo.

Ülenurme tehnopark

Ravila tööstuspark

Vahi tööstuspark

   

89 034

244 245

457 075

                 

Valik krundiarenduste projekte Tartumaal 2008. a  

Asukoht

45 171

115 000

261 064

                 

550–600

472

400

                 

Arenduse
 maht, m Hind, kr/m

17

10

70

Kruntide 
arv

Tööstusparkide nõudlus on olnud varasematel perioodidel  progres-
seeruv, jõudes 2008. aasta alguseks osalise ülepakkumise seisundisse.

ÄripinnadEndiselt on Tartus suur nõudlus miljööväärtuslike renoveerimata 
korterite järele. Vähenenud on aga huvi kesklinna korterite vastu, 
eelkõige seetõttu, et nende hindu pole langetatud ning heas asuko-
has kinnisvara väärtus on püsinud siiani pigem väikeses kasvus. 
Samuti pole odavnenud ahiküttega korterid. Mugavustega ja ahiküt-
tega korterite hinnavahe on olenevalt asukohast muutunud väga 
väikeseks või lausa olematuks. See paneb aga ostja eelistama ahiküt-
tega korterile sama raha eest pigem mugavustega korterit.
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13 TARTU
RAKVERE 

Müügis olevate korterite arv on olnud viimase poolaasta jooksul 
stabiilne. Kinnisvaraportaali www.city24.ee andmetel on Rakveres 
pakkumises keskmiselt 250–280 korterit. Keskmine esialgne pakku-
mishind oli aasta alguses 14 000–15 000 kr/m . Tehinguni jõutaksegi 
enamasti müügikuulutusest 10% allapoole kaubeldud hinnaga. 
Kinnisvaraturul julgelt tegutsevad inimesed on turuteadlikud, 
oskavad hinna üle kaubelda ning teevad endale sobilikud ostud.

Korterid

• Korterite pakkumine on stabiliseerunud
• Elamispindade müügihinnad on kaubeldavad
• Uued kaubanduskeskused 

RAKVERE

Elukondliku kinnisvara prognoositav hinnanguline planeeringu-
maht on 65 uut korterelamut kogupindalaga 136 000 m , mis 
tähendab 1200–1400 uut korterit. Trendiks on arendustegevuse 
nihkumine linnaäärsetele aladele. Turuosalised hakkavad kohane-
ma kinnisvara harjumuspärasest madalama likviidsusega. 

Prognoositavalt tõusevad kesklinna kaubanduskeskuste üürimää-
-

pindade pakkumismahu peatse suurenemisega suureneb 
prognoositavalt vakantsus vähem atraktiivsetes büroohoonetes.

Tööstusparkide turul on tänaseks arendajad üle reageerinud ning 
pakkumise maht ületab nõudlust. Seepärast ei ole lähitulevikus 
Tartusse uusi tööstusparkide projekte planeeritud, kuid töös on 
mitu varem kavandatud detailplaneeringut, mida pole veel 
pakkumisse paisatud.

Prognoos

Allikas: Uus Maa Rakvere büroo.

1-toaline 

2-toaline 

3-toaline 

   

12 500–13 500

12 000–13 500

12 500–12 500

                 

Tüüpkorterite keskmised tehinguhinnad Rakveres 2008. a 
I kvartalis

Korter Hind, kr/m

Korteriomandite tehingute arv ja mediaanhinnad 
Rakveres 2004-2008

Allikas: Maa-amet.

Keskmine tehinguhind ei ole Rakveres viimase poolaasta jooksul 
oluliselt    muutunud,  jäädes   vahemikku 12 000–14 000 kr/m . 
Tehingute arv on aga kahanenud ning 2008. aasta I kvartalis tehti 
tüüpkorteritega 23% vähem tehinguid kui eelmises kvartalis.

Peamise ostjaskonna moodustavad pered ning enamik huvilisi küsib 
3-toalisi kortereid. Maaklerid on täheldanud vähest ostuhuvi ahiküt-
tega korterite vastu. See sihtgrupp on kinnisvaraturu hinnamuutus-
tele vastuvõtlikum ning nende huvi on järsult kahanenud. Seega on 
praegu võimalik soetada ahiküttega korter soodsama hinnaga ja ka 
valikuvõimalus on suurem. Rakveres on mitu ahiküttega kortermaja, 
kus puudub vesi ja kanalisatsioon, kuid kuhu linn lähiaastail trassid 
rajab. Enamasti on nendes majades aga ajaloohõngu ning isikupära-
sed ostjad soostuvad nendesse investeerima.

Renoveeritud ja uutes kortermajades valminud korterite keskmine 
müügihind on ca 22 000 kr/m . Ostjad on eelkõige Rakveres töötavad 
inimesed, kuid nende hulgas leidub ka välismaal töötavaid Eesti 
inimesi, samuti nii pensionil olevaid vanemaid inimesi kui ka peresid. 
Jätkuvalt on korterit kasulik osta pikaajaliseks investeeringuks 
väljaüürimise eesmärgil.

Korterite üüriturg on aktiivne. Üürikorter leiab uue asuniku hiljemalt 
nädala-kahe jooksul. Üürikorterite hinnad tõusnud ei ole, pigem 
ootavad üürileandjad stabiilselt üüri tasuvat ja korterit pikemat aega 
kasutavat klienti. 1-toalise kõigi mugavustega korteri üür on 3000 
krooni kuus, millele lisanduvad kommunaalkulud. 2–3-toaliste 
korterite üür ulatub kuni 4500 kroonini ning 5000–8000 kr kuus on 
Rakveres uutes kortermajades olevate üüripindade kõrgeim hind.

Allikas: Uus Maa Rakvere büroo.

1-toaline 

2-toaline 

3-toaline 

   

3000

3500

4000

                 

Möbleeritud ja keskmises seisukorras olevate korterite 
üürihinnad Rakveres 2008. a I kvartalis

Korter Hind, kr kuus

Eramud ja elamumaa
Eramuturg on Rakvere linnas väga vaikne. Pakkumisi on piisavalt, 
keskmiselt 70 maja, ning seetõttu on eramute müügihinnad lange-
nud kuni 20%. Tehinguid on tehtud hinnavahemikus 0,9–1,5 miljonit 
krooni. Sellele hinnale vastab viilkatusega 1960.–1970. aastail 
ehitatud eramu, mille siseviimistlus on pärit tollasest ajastust. 
Üldjuhul pole võimalik taolisesse majja kohe sisse kolida, sest elamu 
tänapäevastamiseks tuleb teha remont.

Allikas: Uus Maa Rakvere büroo.

Vanemad eramud

Uued eramud, paarismajad

 

   

11 200–13 500

18 000–20 000

                 

Eramute müügipakkumiste hinnad Rakveres 2008. a I kvartalis

Hoone Hind, kr/m

Rakveres pakutavate valmis ehitatud uuseramute hinnad on 
2,8–3,5 miljonit krooni ning kõrgetest hindadest tulenevalt aasta 
alguses müügitehinguid ei tehtud.

IV kvartalis 2007 müüki tulnud uus eramukruntide arendusprojekt 
Rakvere lähinaabruses Vinni vallas on ostuhuvilistes huvi tekitanud, 
kuid tehinguteni pole veel jõutud. Osa krunte müüakse koos vastval-
minud eramute ja paariselamutega, samas on mõni krunt müügis 
kehtestatud detailplaneeringu alusel võimalusega ehitada sinna 
eramu või ridaelamu. Paariselamu nn võtmed-kätte-müügihind 
on 20 000 kr/m , mis teeb ühe majapoole hinnaks keskmiselt 
2,9 miljonit krooni.
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Müügis olevate korterite arv on olnud viimase poolaasta jooksul 
stabiilne. Kinnisvaraportaali www.city24.ee andmetel on Rakveres 
pakkumises keskmiselt 250–280 korterit. Keskmine esialgne pakku-
mishind oli aasta alguses 14 000–15 000 kr/m . Tehinguni jõutaksegi 
enamasti müügikuulutusest 10% allapoole kaubeldud hinnaga. 
Kinnisvaraturul julgelt tegutsevad inimesed on turuteadlikud, 
oskavad hinna üle kaubelda ning teevad endale sobilikud ostud.

Korterid

• Korterite pakkumine on stabiliseerunud
• Elamispindade müügihinnad on kaubeldavad
• Uued kaubanduskeskused 

RAKVERE

Elukondliku kinnisvara prognoositav hinnanguline planeeringu-
maht on 65 uut korterelamut kogupindalaga 136 000 m , mis 
tähendab 1200–1400 uut korterit. Trendiks on arendustegevuse 
nihkumine linnaäärsetele aladele. Turuosalised hakkavad kohane-
ma kinnisvara harjumuspärasest madalama likviidsusega. 

Prognoositavalt tõusevad kesklinna kaubanduskeskuste üürimää-
-

pindade pakkumismahu peatse suurenemisega suureneb 
prognoositavalt vakantsus vähem atraktiivsetes büroohoonetes.

Tööstusparkide turul on tänaseks arendajad üle reageerinud ning 
pakkumise maht ületab nõudlust. Seepärast ei ole lähitulevikus 
Tartusse uusi tööstusparkide projekte planeeritud, kuid töös on 
mitu varem kavandatud detailplaneeringut, mida pole veel 
pakkumisse paisatud.

Prognoos

Allikas: Uus Maa Rakvere büroo.

1-toaline 

2-toaline 

3-toaline 

   

12 500–13 500

12 000–13 500

12 500–12 500

                 

Tüüpkorterite keskmised tehinguhinnad Rakveres 2008. a 
I kvartalis

Korter Hind, kr/m

Korteriomandite tehingute arv ja mediaanhinnad 
Rakveres 2004-2008

Allikas: Maa-amet.

Keskmine tehinguhind ei ole Rakveres viimase poolaasta jooksul 
oluliselt    muutunud,  jäädes   vahemikku 12 000–14 000 kr/m . 
Tehingute arv on aga kahanenud ning 2008. aasta I kvartalis tehti 
tüüpkorteritega 23% vähem tehinguid kui eelmises kvartalis.

Peamise ostjaskonna moodustavad pered ning enamik huvilisi küsib 
3-toalisi kortereid. Maaklerid on täheldanud vähest ostuhuvi ahiküt-
tega korterite vastu. See sihtgrupp on kinnisvaraturu hinnamuutus-
tele vastuvõtlikum ning nende huvi on järsult kahanenud. Seega on 
praegu võimalik soetada ahiküttega korter soodsama hinnaga ja ka 
valikuvõimalus on suurem. Rakveres on mitu ahiküttega kortermaja, 
kus puudub vesi ja kanalisatsioon, kuid kuhu linn lähiaastail trassid 
rajab. Enamasti on nendes majades aga ajaloohõngu ning isikupära-
sed ostjad soostuvad nendesse investeerima.

Renoveeritud ja uutes kortermajades valminud korterite keskmine 
müügihind on ca 22 000 kr/m . Ostjad on eelkõige Rakveres töötavad 
inimesed, kuid nende hulgas leidub ka välismaal töötavaid Eesti 
inimesi, samuti nii pensionil olevaid vanemaid inimesi kui ka peresid. 
Jätkuvalt on korterit kasulik osta pikaajaliseks investeeringuks 
väljaüürimise eesmärgil.

Korterite üüriturg on aktiivne. Üürikorter leiab uue asuniku hiljemalt 
nädala-kahe jooksul. Üürikorterite hinnad tõusnud ei ole, pigem 
ootavad üürileandjad stabiilselt üüri tasuvat ja korterit pikemat aega 
kasutavat klienti. 1-toalise kõigi mugavustega korteri üür on 3000 
krooni kuus, millele lisanduvad kommunaalkulud. 2–3-toaliste 
korterite üür ulatub kuni 4500 kroonini ning 5000–8000 kr kuus on 
Rakveres uutes kortermajades olevate üüripindade kõrgeim hind.

Allikas: Uus Maa Rakvere büroo.

1-toaline 

2-toaline 

3-toaline 

   

3000

3500

4000

                 

Möbleeritud ja keskmises seisukorras olevate korterite 
üürihinnad Rakveres 2008. a I kvartalis

Korter Hind, kr kuus

Eramud ja elamumaa
Eramuturg on Rakvere linnas väga vaikne. Pakkumisi on piisavalt, 
keskmiselt 70 maja, ning seetõttu on eramute müügihinnad lange-
nud kuni 20%. Tehinguid on tehtud hinnavahemikus 0,9–1,5 miljonit 
krooni. Sellele hinnale vastab viilkatusega 1960.–1970. aastail 
ehitatud eramu, mille siseviimistlus on pärit tollasest ajastust. 
Üldjuhul pole võimalik taolisesse majja kohe sisse kolida, sest elamu 
tänapäevastamiseks tuleb teha remont.

Allikas: Uus Maa Rakvere büroo.

Vanemad eramud

Uued eramud, paarismajad

 

   

11 200–13 500

18 000–20 000

                 

Eramute müügipakkumiste hinnad Rakveres 2008. a I kvartalis

Hoone Hind, kr/m

Rakveres pakutavate valmis ehitatud uuseramute hinnad on 
2,8–3,5 miljonit krooni ning kõrgetest hindadest tulenevalt aasta 
alguses müügitehinguid ei tehtud.

IV kvartalis 2007 müüki tulnud uus eramukruntide arendusprojekt 
Rakvere lähinaabruses Vinni vallas on ostuhuvilistes huvi tekitanud, 
kuid tehinguteni pole veel jõutud. Osa krunte müüakse koos vastval-
minud eramute ja paariselamutega, samas on mõni krunt müügis 
kehtestatud detailplaneeringu alusel võimalusega ehitada sinna 
eramu või ridaelamu. Paariselamu nn võtmed-kätte-müügihind 
on 20 000 kr/m , mis teeb ühe majapoole hinnaks keskmiselt 
2,9 miljonit krooni.
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14 RAKVERE
PÄRNU  

Rakvere ärikeskuste uued jõujooned on Narva- ja Tallinna-suunali-
sed. 16 ha suurusele kinnistule koostatakse Wiru äripargi detailpla-
neeringut. See sisaldab 20 ärimaad suurusega 1200 m  kuni 1,4 ha. 
Detailplaneering näeb ette avarate parkimisaladega kaubanduskes-
kusi (v.a toidukaup) ning tootmis- ja laopindu.

Büroopindade järele on poolaasta jooksul olnud nõudlus väike. 
Büroode üürihinnad kesklinnas on keskmiselt vahemikus 110–200 
kr/m  kuus. Detsembris avati Rakveres uus Vaala kaubanduskeskus, 
kus kokku on ca 10 000 m  pinda. Oodata on ka uue Põhjakeskuse 
avamist sügisel, sinna on veel võimalik leida atraktiivseid pindu. Juba 
kevadel avatakse keskuse esimese etapina K-Rautakesko kauplus. 
Kokku on Põhjakeskusesse planeeritud ligi 28 000 m  kaubanduspin-
da.

Kohalikud ettevõtjad soovivad üürida ka 30–200 m suuruseid 
laopindu ning eelistavad linnaäärseid heas seisukorras ruume. 
Otsitakse korralike pesemisvõimalustega ja remonditud pindu.

Äripinnad

• Aktiveerub sesoonne elamispinnaturg 
• Huvi madalama hinnaklassi eramute vastu
• Büroopindade pakkumine suurenenud

PÄRNU

Maamajade tehinguhinnad jäid vahemikku 420 000 kuni 640 000 
krooni. Selle hinnaklassi maamajad vajavad suuremahulisi renovee-
rimistöid ning majaostude eesmärgiks oli soetada endale maakodu. 
Ostjateks on olnud inimesed, kellele kuulub sama piirkonna 
tiheasustatud asulas elamispind ning kes on otsustanud võtta ette 
renoveerimistööd, et hiljem maamajja elama kolida. Põhja-Eesti 
rannikuäärne turg on olnud passiivne, tehinguid ei tehtud. Et 
aktiivsem müügihuvi tekib jälle kevadkuudel, siis ei ole mereäärsete 
kinnistute hindu alandatud.

Vaatamata kinnisvaraturu üldisele langusele on oodata kevadist 
sesoonsusest tingitud aktiivsuse kasvu. Ostjad loodavad, et 
müüjad hakkavad tegema suuri hinnaalandusi, kuid see ei ole 
tõenäoline – müüjad on valmis müügihindu korrigeerima ca 
10–15%. Uutest äripindadest lisandub Põhjakeskus. Kuna kauban-
duspindu on valminud palju, siis edaspidi üürihinnad ei tõuse ning 
võimalik on ka suurem vakants kehvematel pindadel.

Prognoos

Pärnus on kortereid pakkumises rohkesti, kuid suurem tõus jäi 
2007. aasta esimesse poolde. Viimase poolaasta jooksul on pakkumi-
ne suurenenud umbes 10%. Ka müügipakkumiste hinnad ei ole 
kinnisvaraportaali www.city24.ee andmetel oluliselt langenud, vaid 
ca 3%. Müügi- ja tehinguhindade erinevus on siiski umbes 10–15%. 
Tehinguhinnad on vastavalt Maa-ameti andmetele langenud 
aastaga umbes 15% ning tehingute arv on vähenenud umbes 30%.

Uue kodu otsijaid on Pärnus palju, kuid uute korterite hinnatase on 
kohalike elanike jaoks sageli liiga kõrge. Suurt hinnatundlikkust 
tõestab ka see, et pärast Papiniidu korterelamute hinnaalandust
ca 30% võrra on suurem osa sealseid kortereid ära müüdud. Uute 
korterite puhul võib pidada kriitiliseks hinnapiiriks vahemikku 
24 000–27 000 kr/m  , kallimate uute korterite müük kestab kaua.

Korterid

Korteriomandite mediaanhinnad ja tehingute arv Pärnus

Allikas: Maa-amet.

Korterite üüriturg ei ole veel aktiivsemaks muutunud. Üürihinnad ja 
nõudluse kasv sõltuvad suuresti ilmadest. Kui on soe ja päikeseline 
suvi, on üürihuvilisi rohkem ja ka hinnad kerkivad kõrgemale, ent 
vihmasel või jahedal suvel ei ole üürikorterid eriti nõutud. Kohalike 
jaoks jäävad üle 4000 krooni maksvad üürikorterid liiga kalliks, 
seepärast eelistatakse odavamaid, vanemates elamutes paiknevaid 
keskmises seisukorras kortereid. 

Müüjate esialgsed hinnad on sageli utoopilised, ehkki lõpuks ollakse 
neid siiski nõus langetama. Müüjatel on kujunenud turuolukorda 
raske mõista. Ostjad tingivad alghinnast kuni 15% alla, millele 
müüjad ka aeg-ajalt vastu tulevad. Väliskliente on jäänud väga 
väheseks; suuremat huvi tunnevad nad kesklinnakorterite vastu, 
kuid ka nende jaoks on hinnad tõenäoliselt liiga kõrged.

Maade ja majade turg on olnud talveperioodil suhteliselt vaikne. 
Pakkumine Pärnu lähivaldades on suur ja seetõttu on ka surve 
hindade alanemiseks. Kevadist aktiivsuse kasvu ei ole veel märgata 
ning hinnad on jätkuvalt liiga kõrgel. Suurem osa müüjaid ei langeta 
hindu, vaid ootab kevadist tõusuperioodi. Praeguses situatsioonis, 
kus pakkumine on suur, oleks siiski targem müüa turuolukorrale 
vastava hinnaga ning lähtuda hinnakujunduses kinnisvaraspetsialis-
tide soovitustest.

Otsitakse mere- või jõeäärseid krunte, mis ei asuks liiga kaugel 
Pärnust, kuid neid tuleb pakkumisse harva ning sellisel juhul on 
hinnad üsna kõrged. Sellistest on praegu müügil Kullaliiva arendus 
Varbla vallas: eksklusiivse asukohaga kinnistud paiknevad otse mere 
ääres. Ehitatud palkmajadest avaneb vaade merele ning oma 
liivaranda on majast vaid mõni samm. Rajatud on muul paatidega 
randumiseks ning piisavalt suured krundid, et tagada privaatsus.

Pärnu linnas on hinnatud piirkondades kesklinnas ja rannapiirkon-
nas eramute ja kruntide pakkumine väike. Müügil olevad eramud on 
sageli liiga kallid ega leia ostjat. Seevastu on pakkumises palju 
põllupealseid krunte linna lähistel, kus hinnad algavad juba 300 000 
kroonist. Linna lähedal tunnevad ostjad huvi siseviimistlusega ning 
ca 2,2 mln krooni maksvate eramute vastu, mis asuksid korralikult 
väljaarendatud elamupiirkonnas. Kruntide hinnad on Pärnus 
aastaga langenud 15–20% ning eramute hinnad 10–20% – olenevalt 
asukohast ja arendusest.

Eramud ja elamumaa
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Pärnu linna keskusesse ehitatakse uut Pärnu keskust, kuhu on 
planeeritud nii äripindu kui ka kortereid. Samuti valmisid hiljaaegu 
büroopinnad Papiniidu 5 majas. Kuna büroode pakkumine on viima-
sel ajal kiirelt kasvanud, on veel võimalik leida vakantseid pindu nii 
Papiniidu majas kui ka Aida 5 hoones. Praegu ületab büroode pakku-
mine nõudluse. Kontoripindade üürid on vahemikus 80–220 kr/m   
kuus.

Kaubanduskeskused toimivad Pärnus 100% täituvuse juures. Rüütli 
tänava kauplused kaotavad atraktiivsuses eelkõige suurematele 
keskustele nagu Port Artur ja Port Artur 2 ning Kaubamajakas. 
Keskuste hinnatase on vahemikus 200–400 kr/m  kuus.

Lao- ja tootmispindade osas on pakkumises Mauri tehnoküla Vana-
Pärnus. Pindade üürid on keskmiselt 75 kr/m  ning pakutakse komp-
leksseid lao-kaubanduspindu. Keskmine laopinnaüür on Pärnus ja 
selle lähistel vahemikus 40–80 kr/m  kuus.

Äripinnad

• Korterite hindu korrigeeritakse, turg stabiliseerub
• Eramute ja elamumaa turg jahenenud
• Uus sisustuskaubamaja Home Gallery

VILJANDI

Allikas: Uus Maa Viljandi büroo.

1-toaline 

2-toaline 

3-toaline 

   

12 000–13 400

11 000–12 400

9000–10 000

                 

Viljandi tüüpkorterite keskmine hinnatase 2008. aasta algul

Korter Hind, kr/m

Kesklinna piirkonnas on kõrgemalt hinnatud suuremad korterid, 
väiksemad on seevastu teinud läbi mõningase hinnalanguse. 
Uueveskil, Peetrimõisas ja Kanterküla piirkonnas tehti väga vähe 
tehinguid ning sealt ei saa objektiivset võrdlust välja tuua. Uutel 
korteritel on Viljandis jätkuvalt turgu, kuna uusarendusi on linnas 
suhteliselt vähe. Keskmised hinnad uusarendustes on 18 000–21 000 kr/m  .

Eramud ja elamumaa

Palkmaja Kullaliiva rannas.

Elamispindade hindu korrigeeritakse Pärnus ka edaspidi. Liiga 
kallid uusarendused ei leia ostjaid ning müügiperioodid venivad 
pikemaks. Soodsama hinnaga korterid ja majad leiavad endiselt 
ostjad kuni poole aastaga. Ostjate nõudmised elamispindadele 
tõusevad: eelistatakse arendusi, mille ümbrus on heakorrastatud 
ning teed ja tänavavalgustus välja ehitatud. Büroopindade osas 
võib oodata hinnakorrektsioone, kuna pakkumist on lühikese aja 
jooksul piisavalt juurde tulnud.

Prognoos

Korterid

Viimase poolaasta jooksul on Viljandi korterituru aktiivsus lange-
nud. Võrreldes 2007. aasta IV kvartaliga on käesoleva aasta I kvartalis 
tehingute arv Viljandis vähenenud ca 5–8% võrra. Et aasta lõpp on 
Viljandi kinnisvaraturul olnud alati väga aktiivne periood, siis on 
mõningane hingetõmbeaeg aasta alguses mõistetav. Seoses kestvalt 
suure pakkumisega on ka korterite hindades märgata mõningast 
langust. Võrreldes eelmise aasta kõrgeimate tehinguhindadega on 
suuremate korterite hinnad langenud keskmiselt 10–20%. Seejuures 
on rohkem odavnenud suuremad tüüpkorterid, mis näitab, et ostjad 
on küllaltki hinnatundlikud ning ostujõud lubab soetada pigem 
odavamat ja väiksemat elamispinda.

Korteriomandite tehingute arv ja mediaanhinnad 
Viljandis 2004-2008

Allikas: Uus Maa Viljandi büroo.

Viljandi eramute turg on viimase poolaasta jooksul jahenenud. Mitu 
kallist eramut seisab ega leia ostjat. Eramute hinnad on langenud 
5–7%. Otsitakse linnamaju, mis oleksid optimaalse suurusega ning 
elamiskõlblikus seisukorras. Eramute tehinguhinnad on olnud 
keskmiselt 11 500–13 000 kr/m . Nn valge karbi kujul müüdavate 
uute eramute hinnad linnast väljas jäävad enam-vähem samasse 
vahemikku.

Linna ümbruses asuvatest krundiarendustest tuntakse mõnevõrra 
huvi Lauri elamukvartali kruntide ja majade vastu. Linna piiriga 
külgnevate kruntide hinnatase uusarendustes on 126–250 kr/m . 
Veidi kaugemal, Metsküla teel asuva Andrese arenduse (5 km 
linnast) hinnatase on 70–120 kr/m  .

Äripinnad
Nagu teisteski väikelinnades, on ka Viljandis suur nõudlus kvaliteet-
sete äripindade järele, kuid pakkumisi napib. Büroopindu otsitakse 
peamiselt kesklinna ja selle lähedusse, kaubanduspindu üritatakse 
leida suurematesse kaubakeskustesse. Büroode üürihinnad on 
keskmiselt 70–120 kr/m  kuus. Kaubanduspindade üürid algavad 
hinnast 100 kr/m  kuus ja võivad ulatuda ka kuni 250 kr/m  kuus.

Viljandi kaubanduspindade turule lisandus aasta alguses sisustus-
kaubamaja Home Gallery, mis koondab enda alla mööbli- ja sisustus-
poode. Kõrvalkrundile Leola tänaval on algatatud detailplaneering 
veel ühe kaubanduskeskuse ehitamiseks, millega seoses hakkab 
Leola tänava piirkonnast kujunema uus ärikvartal. Arkaadia aia äri- ja 
eluhoone on ilmet võtmas, tulevased üürnikud ja elanikud ootavad 
Viljandi linnavalitsuse planeeritud jalakäijate tänava rajamist.
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Pärnu linna keskusesse ehitatakse uut Pärnu keskust, kuhu on 
planeeritud nii äripindu kui ka kortereid. Samuti valmisid hiljaaegu 
büroopinnad Papiniidu 5 majas. Kuna büroode pakkumine on viima-
sel ajal kiirelt kasvanud, on veel võimalik leida vakantseid pindu nii 
Papiniidu majas kui ka Aida 5 hoones. Praegu ületab büroode pakku-
mine nõudluse. Kontoripindade üürid on vahemikus 80–220 kr/m   
kuus.

Kaubanduskeskused toimivad Pärnus 100% täituvuse juures. Rüütli 
tänava kauplused kaotavad atraktiivsuses eelkõige suurematele 
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Keskuste hinnatase on vahemikus 200–400 kr/m  kuus.
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Pärnus. Pindade üürid on keskmiselt 75 kr/m  ning pakutakse komp-
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VILJANDI
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Viljandi tüüpkorterite keskmine hinnatase 2008. aasta algul

Korter Hind, kr/m

Kesklinna piirkonnas on kõrgemalt hinnatud suuremad korterid, 
väiksemad on seevastu teinud läbi mõningase hinnalanguse. 
Uueveskil, Peetrimõisas ja Kanterküla piirkonnas tehti väga vähe 
tehinguid ning sealt ei saa objektiivset võrdlust välja tuua. Uutel 
korteritel on Viljandis jätkuvalt turgu, kuna uusarendusi on linnas 
suhteliselt vähe. Keskmised hinnad uusarendustes on 18 000–21 000 kr/m  .

Eramud ja elamumaa

Palkmaja Kullaliiva rannas.

Elamispindade hindu korrigeeritakse Pärnus ka edaspidi. Liiga 
kallid uusarendused ei leia ostjaid ning müügiperioodid venivad 
pikemaks. Soodsama hinnaga korterid ja majad leiavad endiselt 
ostjad kuni poole aastaga. Ostjate nõudmised elamispindadele 
tõusevad: eelistatakse arendusi, mille ümbrus on heakorrastatud 
ning teed ja tänavavalgustus välja ehitatud. Büroopindade osas 
võib oodata hinnakorrektsioone, kuna pakkumist on lühikese aja 
jooksul piisavalt juurde tulnud.

Prognoos

Korterid

Viimase poolaasta jooksul on Viljandi korterituru aktiivsus lange-
nud. Võrreldes 2007. aasta IV kvartaliga on käesoleva aasta I kvartalis 
tehingute arv Viljandis vähenenud ca 5–8% võrra. Et aasta lõpp on 
Viljandi kinnisvaraturul olnud alati väga aktiivne periood, siis on 
mõningane hingetõmbeaeg aasta alguses mõistetav. Seoses kestvalt 
suure pakkumisega on ka korterite hindades märgata mõningast 
langust. Võrreldes eelmise aasta kõrgeimate tehinguhindadega on 
suuremate korterite hinnad langenud keskmiselt 10–20%. Seejuures 
on rohkem odavnenud suuremad tüüpkorterid, mis näitab, et ostjad 
on küllaltki hinnatundlikud ning ostujõud lubab soetada pigem 
odavamat ja väiksemat elamispinda.

Korteriomandite tehingute arv ja mediaanhinnad 
Viljandis 2004-2008

Allikas: Uus Maa Viljandi büroo.

Viljandi eramute turg on viimase poolaasta jooksul jahenenud. Mitu 
kallist eramut seisab ega leia ostjat. Eramute hinnad on langenud 
5–7%. Otsitakse linnamaju, mis oleksid optimaalse suurusega ning 
elamiskõlblikus seisukorras. Eramute tehinguhinnad on olnud 
keskmiselt 11 500–13 000 kr/m . Nn valge karbi kujul müüdavate 
uute eramute hinnad linnast väljas jäävad enam-vähem samasse 
vahemikku.

Linna ümbruses asuvatest krundiarendustest tuntakse mõnevõrra 
huvi Lauri elamukvartali kruntide ja majade vastu. Linna piiriga 
külgnevate kruntide hinnatase uusarendustes on 126–250 kr/m . 
Veidi kaugemal, Metsküla teel asuva Andrese arenduse (5 km 
linnast) hinnatase on 70–120 kr/m  .

Äripinnad
Nagu teisteski väikelinnades, on ka Viljandis suur nõudlus kvaliteet-
sete äripindade järele, kuid pakkumisi napib. Büroopindu otsitakse 
peamiselt kesklinna ja selle lähedusse, kaubanduspindu üritatakse 
leida suurematesse kaubakeskustesse. Büroode üürihinnad on 
keskmiselt 70–120 kr/m  kuus. Kaubanduspindade üürid algavad 
hinnast 100 kr/m  kuus ja võivad ulatuda ka kuni 250 kr/m  kuus.

Viljandi kaubanduspindade turule lisandus aasta alguses sisustus-
kaubamaja Home Gallery, mis koondab enda alla mööbli- ja sisustus-
poode. Kõrvalkrundile Leola tänaval on algatatud detailplaneering 
veel ühe kaubanduskeskuse ehitamiseks, millega seoses hakkab 
Leola tänava piirkonnast kujunema uus ärikvartal. Arkaadia aia äri- ja 
eluhoone on ilmet võtmas, tulevased üürnikud ja elanikud ootavad 
Viljandi linnavalitsuse planeeritud jalakäijate tänava rajamist.
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16 VILJANDI
PAIDE  

• Korterite pakkumine suureneb
• Elamispindade hinnatase ei ole alanenud
• Paidesse laieneb mitu kaupluseketti

PAIDE

Üüriturg püsib jätkuvalt aktiivsena. Heas piirkonnas ja renoveeritud 
üürikorteri eest ollakse valmis maksma omaniku küsitud kõrget 
hinda. Korterite üürihinnad on vahemikus 2000–4000 krooni kuus, 
millele lisanduvad kommunaalmaksed.

Eramud ja elamumaa

Elamispindade turg jääb suhteliselt stabiilseks. Vähene hindade 
kõikumine ja aktiivsuse muutumine ei viita mitte turumuutuste-
le, vaid sesoonsusele. Äripindadest arenevad hoogsalt kauban-
duspindade turg ning kujunev uus ärikvartal Leola tänava 
piirkonnas. Viljandi äripinnad on endiselt rahavoo-objektina hea 
investeering, kuna üürinõudlus nende järele on suur.

Prognoos

Majade ja maade turg on Järvamaal stabiilne. Hinnatõus on peatu-
nud, kuid hinnalangust ei saa prognoosida. I kvartal oli tavapäraselt 
vaiksem ja müügitehinguid tehti vähem. Ilusate kevadilmade saabu-
misega on oodata turu aktiveerumist, nagu möödunud aastal. 
Maamajade hinnatase püsib 250 000–800 000 krooni juures, eelista-
tumad on alla 500 000 kr maksvad elamiskõlblikud majad loodus-
kaunis kohas. Türil ja Paides on endiselt nõutud korralikud uuemat 
tüüpi eramud, mida aga pakkumises napib. Müügis olevate uuemat 
tüüpi majade eest küsitavat hinda – kuni 2,8 miljonit – pole ostjad 
valmis maksma. Türi vallas Kirnas Jõekääru elamurajoonis on 
pakkumisel 20 kommunikatsioonidega elamukrunti (hinnaga kuni 
350 kr/m  ) ja 5 ridaelamukorterit (hinnaga 1,75 mln kr).

Äripinnad
Paidesse on väga aktiivselt rajatud uusi kaubanduspindu ning neid 
ehitatakse juurdegi. Üle aasta tagasi avati siin Grossi toidupood koos 
Sportlandi ja Novaluxiga. Veebruaris tegi uksed lahti Maxima 
kauplus Kivimurru tänaval, millega lisandus Paidesse 736 m uut 
kaubanduspinda. Algas ka Selveri ehitus kesklinna kultuurikeskuse 
kõrvale. Büroopindu suurusega 12,2–88,4 m  pakutakse Bermuda 
ärimajja, kus üürihinnad on 125–200 kr/m  kuus. Äripindade keskmi-
sed üürihinnad kesklinnas on 120–180 kr/m  kuus ning äärelinnas 
ca 120 kr/m  kuus.

Ärimaadest tuntakse jätkuvalt huvi Mäo piirkonna kinnistute vastu, 
kus avati märtsis Statoili teenindusjaam. Kaupluse- ja tanklakettide 
jaoks on endiselt atraktiivsed ka Paide ringtee äärsed kinnistud. 
Pakkumises on palju kunagisi laudahooneid ja heinaküüne, ent 
nende müük seisab, seda peamiselt müüjate kõrge hinnasoovi ning 
hoonete kehva juurdepääsu ja seisukorra tõttu.

Korterid

2007. aasta lõpp ja 2008. a algus on Paides kulgenud üsna ühtmoo-
di. Perioodi iseloomustab jätkuvalt suur müügipakkumiste arv ja 
pikenenud müügiperioodid. Paide linnas müügis olevate korterite 
arv on keskmiselt 100 ja see püsib stabiilsena. Võrreldes 2007. aastaga, 
kus I kvartalis oli müügis keskmiselt 30–47 korterit, on müügiobjekti-
de hulga suurenemine märgatav.

Müügis olevate korterite ruutmeetrihinnad on keskmiselt 10 500 krooni. 
Mullu samal ajavahemikul oli see näitaja 9500 kr/m . Tegelikud 
ostu-müügitehingud tehakse keskmiselt hinnaga 8000–14 000 kr/m  . 
Müügitehingute arv on võrreldes eelmise aasta sama ajavahemiku-
ga kahanenud ning keskmiselt tehakse korteritega 10–12 tehingut 
kuus. Tehingute arv vähenes 2007. aasta jooksul märgatavalt. Eelda-
tavasti järgneb sellele ka mõningane hinnakorrektsioon.

Suurt huvi tuntakse uute korterite vastu. Põllu ja Suur-Aia nurgale 
ehitatava Bermuda äri-kortermaja hoone II ja III korrusel on valmi-
mas kaheksa eksklusiivset korterit, mille ruutmeetrihinnad on 
15 500–17 000 krooni. I korrusele on planeeritud äripinnad. Tegu on 
esimese täiesti uue kortermajaga Paides viimase 20 aasta jooksul.

Korteriomandite tehingute arv ja mediaanhinnad 
Paides 2004–2007

Allikas: Maa- amet.

Prognoos
Aktiivsemat müügiperioodi võib prognoosida Järvamaa kinnis-
varaturul aprillis-mais. Kuna tehingute arv on kahanenud, siis 
võib oodata ka hindade mõningast korrigeerumist, kuid suure-
mat tehinguhindade langust elamispindade puhul oodata ei 
ole. Küll aga on võimalik tingida müügihindades. Äripindade 
segmendis jätkub mõõdukas hinnatõus, kuna kvaliteetseid 
ruume kesklinnas napib. De�tsiiti leevendab kindlasti valmiv 
Bermuda ärimaja.

2008. aasta sügisel valmiv ridaelamu Jõekääru elamurajoonis.
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17 HAAPSALU

 

• Suured hinnakäärid uute ja vanemate korterite vahel
• Eramute hinnad kõrged
• Uued äripinnad

HAAPSALU

Eramud ja elamumaa
Maad on müügil Läänemaal igas vallas – nii detailplaneeringuga 
ehituskrunte kui ka talumaid. Olenevalt kommunikatsioonidest ja 
asukohast varieerub ruutmeetrihind 20–200 kroonini. Kuna Lääne-
maa asub mere ääres ning siin kehtib hulk looduskaitsealaseid 
piiranguid, soovitame maad ostes kasutada kindlasti asjatundlike 
maaklerite abi, kes ostja jaoks vajaliku info enne tehingut välja 
uurivad.

Müügilolevate majade hulgast saab soovija valida väga erinevate 
variantide vahel. Remonti vajavate vanade puitmajade ruutmeetri-
hind algab 14 000 kroonist ja majade hinnad 1,5 miljonist kroonist. 
Soodsaim peaaegu valmis uusehitis Uuemõisas maksab 2,89 mln 
krooni, mis teeb ruutmeetrihinnaks ca 12 000 krooni. Heas seisukor-
ras majade hind on keskeltläbi 2–3 miljonit kr. Kõige kallim praegu 
pakkumises olev ühepereelamu on mereäärne täielikult renoveeri-
tud maja hinnaga 4,99 miljonit.

Maamajad pakuvad huvi nii Tallinna kärast eemalduda soovivatele 
klientidele kui ka kohalikele noortele peredele, kellele käib 
Haapsalus maja soetamine selgelt üle jõu. Olenevalt asukohast, 
krundi suurusest ja maja korrasolekust algavad hinnad 700 000 
kroonist.

Korterid

Korteriomandite tehingute arv ja mediaanhinnad 
Haapsalus 2004–2007

Allikas: Maa- amet.

Prognoos
Läänemaa kinnisvaraturgu iseloomustab pakkumiste paljusus ja 
hindade ebaühtlus – osa kinnisvara on müügis ilmselt liiga kõrge 
hinnaga ning kui omanikud hinda alla ei lase, tundub neile 
ostjate leidmine küllalt ebatõenäoline. Kevad- ja suvekuudel on 
Läänemaal aktiivsem maamajade ja maade turg, aga ka üüriturg. 
Jätkuvalt on oodata elamispindade hinnaklasside paikaloksu-
mist, mis tähendab, et ülehinnatud kinnisvara hinnad korrigeeru-
vad ning alanevad tasemele, mis vastab inimeste ostujõule.

Siinsed kallimad korterid on suunatud kaugemalt tulijatele, sest 
müügilolevate korterite suur arv näitab, et kohapeal ostujõudu 
napib. Nii on saadaval kortereid kõikides viimasel ajal valminud 
hoonetes, eelkõige kaubanduskeskuse kohal kerkivas tornmajas, 
mille hinnad on võrdsed pealinna omadega. Kallid on ka mereäärsed 
renoveeritud puitmajad.

Allikas: Uus Maa Haapsalu büroo.

1-toaline 

2-toaline 

3-toaline

Eramu 

   

400 000–650 000

500 000–750 000

800 000–1 100 000

2 000 000–4 500 000

                 

Keskmises seisukorras elamispindade hinnad Haapsalus 
2008. a algul

Objekt Hind, kr/m

Üüriturg on sügisel-talvel rahunenud, sest õppurid püsivad kevade-
ni oma elukohtades ning suvekorterite üürisoovid hakkavad saabu-
ma alles kevadel. 2-toalise korteri keskmine üürihind jääb vahemik-
ku 2500–3500 krooni, kuigi pakkumises on ka kallimaid eluruume. 
Suvekuude üür on kuurortlinnas muidugi mõnevõrra kõrgem. Kogu 
maja väljaüürimine on Haapsalus suhteliselt harv nähtus.

Äripinnad
Haapsalus napib endiselt kvaliteetseid ja heas asukohas paiknevaid 
kaubandus- ja büroopindu. Äripindade suurt nõudlust kinnitab fakt, 
et uued ehitatud äripinnad kesklinnas on üürnikud leidnud. Hinna-
tuimad kontoriruumid asuvad kesklinnas, kus ruutmeetri üürihinnad 
küündivad 120 kroonini. Kaubanduspindade üürid on esimestel 
korrustel kuni 230 kr/m  kuus. Märtsikuus avas Haapsalus uue ehitus-
poe Bauhof. Tegemist on suurima ehitus- ja aiakauplusega Lääne-
maal, kus on 2100 ruutmeetrit müügipinda. Ka kesklinnas rekonst-
rueeritavasse endisesse Haapsalu hotelli on planeeritud äripinnad. 

Lao- ja tootmispindade turg on Läänemaal muutunud aktiivsemaks. 
Mitu vana amortiseerunud hoonet on võetud kasutusele. Vanemate 
ladude hinnad Haapsalus ja Uuemõisas on keskmiselt 20–60 kr/m 
kuus. Valdavalt soovitakse pindu omada ning tehinguhinnad on 
vahemikus 1500–3000 kr/m  .
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• Kuressaare turg sesoonne
• Üürikorterite järele suur nõudlus
• Eramukruntide defitsiit
• Uued kaubanduspinnad

KURESSAARE

Korterid

Kuressaare korteriturg oli viimasel poolaastal väheaktiivne. 
Keskmiselt tehti Maa-ameti andmetel kuus korteritega 10 tehingut. 
Korterite hinnad on viimase poolaasta jooksul langenud 10–15%. 
Järelturu vanemate korterite suurem hinnalangus toimus eelmise 
aasta lõpus. Inimesed on ootusärevuses, ostjad ootavad veelgi 
suuremat hinnalangust. Huvi uute ja kvaliteetsete korterite järele on 
säilinud ning uute korterite puhul ollakse nõus maksma ka veidi 
kõrgemat hinda. Siiski jõutakse lepingute sõlmimiseni harva. Järeltu-
ru korterite keskmine hind jääb vahemikku 13 000–16 000 kr/m , 
uutes korterelamutes on keskmine hind 18 000–22 000 kr/m . Nagu 
ka statistikast näha, on Kuressaare turg äärmiselt sesoonne ning 
tehingute arv on alati talvel väike.

Korteriomandite tehingute arv ja mediaanhinnad 
Kuressaares 2004  2008

Allikas: Maa- amet.

Prognoos
Vanemate korterite turul on lähitulevikus oodata hindade suhte-
liselt samaks jäämist, kuna märgatav hinnalangus on lõppenud 
ning ühtlasi muutub Kuressaare turg kevadsuviti alati aktiivse-
maks. Kuna uute korterite hinnad on endiselt suhteliselt kõrgel 
tasemel, siis võidakse siin teha korrektsioone. Ka eramute hinnad 
võivad veel veidi langeda, kuid kruntide hinnad jäävad mõneks 
ajaks vähemalt samale hinnatasemele, kuna nõudlus ületab 
pakkumist. Kaubanduspindade osas on oodata mõningast 
liikumist, sest tulemas on mitu uut keskust.

Suurenenud on huvi Saare maakonna korterite järele, näiteks Salme, 
Aste ja Randvere piirkonnas, kus on ka hinnad veidi tõusnud. Huvi 
põhjuseks on soov linnakärast eemalduda, lisaks on maapiirkonnas 
korterelamute kommunaalkulud väiksemad kui linnas.

Üüriturg on kogu maakonnas aktiivne. Kõige rohkem tuntakse huvi 
1–2-toaliste korterite vastu. Üürnikeks on noored pered, õpilased ja 
töölised, kes tulevad väljastpoolt Kuressaaret või Saaremaad. 
Üürihinnad on samuti mõnevõrra tõusnud. Keskmine üürimäär on 
vahemikus 3500–5000 krooni kuus.

Nõudlus maapiirkonnas olevate eramute vastu on jätkuvalt olemas, 
ent maamajade turg on tugevalt sesoonne. Selles osas on kindlasti 
oodata turu aktiveerumist kevadsuvel. Maamajade hinnad on 
vahemikus 400 000–800 000 krooni ning ostjaskonnaks nn mandri-
saarlased ja vanemad inimesed, kes soovivad nautida vanaduspõl-
ves rahu ja vaikust.

Elamukruntide nõudlus ületab pakkumist. Kuressaare linnas on 
pakkumises piiratud arv krunte ning seetõttu on ka surve hindade 
kasvuks. Linnakruntide hinnad asuvad vahemikus 700–1000 kr/m  .

Äripinnad
Nõudlus kaubanduspindade järele on võrreldes varasema perioodi-
ga kasvanud. Vastrenoveeritud Saaremaa kaubamaja on leidnud 
omale üürnikud. Uutest projektidest on Kuressaare ringteele rajatud 
ehitusmaterjalikauplus Bauhof ning Kuressaare ringtee äärde on 
ehitamisel Auriga kaubanduskeskus.

Käesoleva aasta lõpus avatakse Kuressaares Aia tänava ja Kihelkonna 
mnt ristmikul uus kaubanduskeskus, mille suurimal pinnal hakkab 
tegutsema Säästumarket. Väiksemate pindade üürimiseks on kokku-
lepe sõlmitud juba nii toitlustusasutuse kui ka apteegiga. Keskmised 
kaubanduspindade hinnad on Kuressaares 150–260 kr/m  kuus.

Ärimaa sihtotstarbega kruntide pakkumine Kuressaares ja selle 
lähiümbruses on vähene. Uus Maa vahendab Kuressaare ringteel 
asuva Põlluvälja tehnopargi hoonestamata ärimaa krunte, mille 
hinnad jäävad vahemikku 400–440 kr/m  .

Eramud ja elamumaa
Huvi Kuressaare linnas asuvate eramute vastu on endiselt säilinud. 
Väikesele linnale kohaselt eelistatakse korterile maja. Eriti otsitud 
on Kuressaare kesklinnas ja vanalinnas paiknevad eramud. Rohkes-
ti nõutakse selliseid eramuid, mis on väga halvas seisus ja mida on 
vaja põhjalikult remontida, huvi põhjuseks on eelkõige madalam 
hinnatase ning võimalus viimistleda maja oma soovide kohaselt. 
Vanemate ja remonti vajavate eramute hinnad on vahemikus 
1 200 000–1 700 000 krooni. Uued või kapitaalselt renoveeritud 
eramud maksavad 2 200 000–2 700 000 krooni.

Kuressaares Tolli tn 2 ehitatav kortermaja.
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Korteriomandite tehingute arv ja mediaanhinnad Jõhvi vallas 
2004  2008

* Veebruari seisuga.
Allikas: Maa-amet.

Prognoos
Suurenenud pakkumisest tingituna pikenevad elamispindade 
müügiperioodid. Edasine hinnalangus ei tohiks ületada 
10–15%. Et elamispindade järele on jätkuvalt nõudlust, siis 
leiavad heas seisukorras, korralikud ja hea asukohaga objektid 

ole tehinguhindade kahanemist oodata, küll aga korrigeeritak-
se müügipakkumiste hindu. Äripindade osas on oodata juurde-
kasvu vaid juhul, kui arendajad suudavad sõlmida piisavalt 
eellepinguid, et oleks mõttekas alustada ehitust.

Korteriturul ületab pakkumine nõudluse ning müügiperioodid on 
oluliselt pikenenud. Talve eel suurenes pakkumiste arv. Paljud 

nii müüki kiirendada. Neid, kel oli müügiga kiire, ei aidanud ka hinna 
langetamine, sest huvi korterite vastu püsis leige. Olulist rolli huvi 
vähenemisel mängib küttehinna tõus, mida on ka ajakirjanduses 
kajastatud. Seetõttu kaalub osa ostjaid ahiküttega korteri eelista-
mist. Nende korterite puhul peetakse oluliseks elamu üldist 
seisukorda ning vee ja kanalisatsiooni olemasolu. Kevade saabudes 
võis korteriturul siiski märgata väikest aktiivsuse tõusu: ostuhuvilisi 
oli rohkem ning käis vilgas kauplemine. Korterite müügihinnad on 
jätkuvalt vahemikus 5000–7000 kr/m  .

Korterite üüriturg Jõgeval on küllaltki aktiivne. Pakkumine ja 
nõudlus näivad olevat tasakaalus. Klientideks on enamasti noored 
pered ning mujalt Jõgevale hooajatööle tulnud elanikud, näiteks 
ehitustöölised. Korterite üürihinnad on keskmiselt vahemikus 
1500–3000 krooni kuus, millele lisanduvad kommunaalmaksed.

Eramud ja elamumaa
Jõhvis napib heas asukohas olevaid eramuid ja elamukrunte. Pakku-
mises olevad objektid on kohaliku ostjaskonna jaoks valdavalt liiga 
kallid. Otsitakse 1980. aastail ehitatud kivimaju, kus on olemas 
vajalikud tehnovõrgud. Selliseid maju soovitakse hinnaklassis 
1,2–1,6 mln kr, kuid pakkumises on korralikud eramud alates 2 mln 
kroonist. Kruntide keskmine hind linna lähistel on 400 000–500 000 
krooni, hind sõltub asukohast ja kommunikatsioonidest. Vanemate 
linnalähedaste kommunikatsioonideta maamajade turuhinnad on 
250 000–600 000 krooni.

• Kortereid pakkumises rohkem
• Nõudlus odavama hinnaklassi ja hea asukohaga eramute 
   järele
• Huvi maamajade vastu suureneb

JÕGEVA

Korterid

Äripinnad
Äripindade sektori kasv stabiliseerus seoses Narva mnt 141a asuva 
äri- ja teeninduskeskuse Kaspar valmimisega mullu IV kvartali keskel. 
Uues keskuses on kaubandus- ja teeninduspinda 4000 m  ning kuu 
üürihinnad vahemikus 100–140 kr/m . Samas plaanitakse Jõhvi 
kesklinna ehitada aasta-kahe jooksul veel mitu ärikeskust, plaanide 
realiseerumisel lisandub turule kuni 20 000 m  kvaliteetset kauban-
dus- ja büroopinda. Keskmine prognoositud üüritase on nende uute 
projektide puhul vahemikus 150–350 kr/m  kuus. Jõhvi linnas on 
kaubanduspindade keskmine üüritase praegu 90–180 kr/m  ning 
büroopindade puhul 80–140 kr/m  kuus.

• Korterite hinnad langenud ca 10%
• Huvi Peipsi-äärsete kinnistute vastu tõuseb
• Pakkumises olevad eramud kohalike jaoks endiselt 
   liiga kallid
• Äripindade üüriturg stabiliseerumas

JÕHVI

Korterid

Viimase poolaasta jooksul on korterite tehinguhinnad Jõhvis veidi 
alanenud. Kuna pakkumist on palju, siis on müüjad langetanud 
hindu kuni 15%. Ka tehingute arv on olnud väiksem kui aastatagusel 
ajal, ent märtsis oli märgata turu aktiveerumist ning huviliste 
lisandumist.

Renoveeritud korterite ruutmeetri pakkumishinnad Jõhvis on vahemi-
kus 9000–11 000 krooni ja Ahtmes 7000–8000 krooni. Uusarenduste 
korterite pakkumishinnad on endiselt 16 000–22 000 kr/m . Ahtmes 
Aru tn 3 asuvas uues kortermajas on müük kevade tulekuga aktivee-
runud, sest arendajad on muutunud paindlikumaks ning on nõus 
hinnas läbi rääkima.

Üürikortereid vajab Jõhvis peamiselt väljaspoolt tulnud tööjõud. 
Paljud ehitustöölised soovivad üürida kortereid mitme peale, 
mistõttu on nõudlust ka suuremate korterite järele. Võimaluse 
korral eelistatakse üürida heas seisukorras või uus möbleeritud 
korter. Korterite kuuüürid algavad 2000 kroonist ning ulatuvad 
kuni 5500 kroonini.

Aasta alguses suurenes huvi ka Peipsi-äärsete kinnistute vastu. 
Otsitakse nii vanu talukohti, suvilaid kui ka suvemaja ehituseks 
sobivaid krunte. Maanteest järve poole jäävate kinnistute hinnad 
algavad 350 kr/m  ning teisel pool maanteed olevates uusaren-
dustes alates 270 kr/m . Suvilad maksavad Peipsi ääres keskmiselt 
350 000–700 000 krooni.
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Korteriomandite tehingute arv ja mediaanhinnad 
Narvas 2004–2008

* Veebruari seisuga.
Allikas: Maa-amet.

Narva korterite pakkumine suurenes järsult 2007. aasta kevadel, 
seejärel on pakkumine jäänud suhteliselt stabiilseks. Viimase 
poolaasta jooksul on kinnisvaraportaali www.city24.ee andmetel 
olnud müügis keskmiselt 400–450 korterit. Suurem osa tehingutest 
tehakse paneelmajades ja nn hruštšovka-tüüpi kortermajades 
paiknevate korteritega. Keskmised tehinguhinnad on vahemikus 
11 000–13 000 kr/m  , ent odavaimad on äärelinna hruštšovka-tüüpi 
majade korterid, mille hinnatase algab 8000 kr/m . Kalleimad 
korterid asuvad uutes ja renoveeritud elamutes, samuti on kõrgelt 
hinnatud Stalini-aegsetes elamutes paiknevad korterid, mille hinnad 
küündivad 20 000 kr/m . Tulenevalt suurenenud pakkumisest 
korrigeeriti 2007. aasta viimases kvartalis korterite hindu kuni 10%. 
Kevade saabudes on hakatud taas rohkem tehinguid tegema ning 
ka tehinguhinnad on jäänud suhteliselt stabiilseks.

Eramud ja elamumaa

Korterid

Äripinnad

Nõudlus üürikorterite järele püsis suur ka 2008. aasta alguses. Kuna 
laenusaamine on muutunud raskemaks, eelistavad paljud inimesed 
ostmise asemel korter üürida. Seetõttu on üürikorterite pakkumine 
poolaasta jooksul vähenenud. Üürihinnad on olnud siiani suhteliselt 
püsivad: Narva keskmine korteriüür on 2000–5500 krooni kuus, 
millele lisanduvad kommunaalmaksed.

Eramute ja kruntide pakkumine on minimaalne. Pakkumises olevad 
objektid on sageli ülehinnatud ega vasta kohalike elanike ostujõule. 
Seetõttu tehakse tehinguid vähe ning turg on suhteliselt loid. Hinna-
tumad piirkonnad on Narva linna lähistel, Norova jõe ääres ning 
Narva – Narva-Jõesuu tee äärsetel aladel. Heas korras eramute 
tehinguhinnad on vahemikus 1–2,5 mln krooni, uuseramute hinnad 
algavad 2,5 mln kroonist. Huvi tuntakse ka kinnistute vastu Narva-
Jõesuu lähistel, kuhu soovitakse soetada kas maakodu või selleks 
sobiv krunt. Maatükkide hinnad algavad 350 kr/m  .

Kõige suuremat huvi tuntakse kesklinna äripindade vastu, kus 
eelistatakse heas seisukorras või uusi ruume. Pakkumine jääb 
nõudlusele alla ning seetõttu on üürihinnad tõusnud. Narva büroo-
pindade üürihinnad on vahemikus 80–200 kr/m  kuus ning enim 
nõutakse ruume suurusega 30–50 m . Kuna 2007. aasta alguses 
lisandus Narva uus Kerese keskus, siis leevendas see büroopindade 

Kraavi tn 7 korterelamu.

Eramud ja elamumaa
Huvi Jõgeva linna elamukruntide vastu on pisut kasvanud. Eelista-
takse Pedja jõe äärseid maatükke, kuid avalikus pakkumises niisugu-
seid krunte peaaegu ei ole.

Endiselt otsitakse ka linnast väljas asuvaid talukohti, mille puhul 
hinnatakse eelkõige asukoha privaatsust. Samuti on olulised piirkon-
na infrastruktuur ja veekogu lähedus. Jätkuvalt eelistatakse maama-
ju, mille hind jääks sõltuvalt selle seisukorrast ja kinnistu suurusest 
450 000 ja 650 000 krooni vahele.

Jõgeva linnas pakutavad majad maksavad 0,75–2,5 miljonit krooni. 
Nõudlus on väike majade järele, mille hind on üle 1,5 miljoni krooni. 
Kui korteritest eelistatakse renoveeritud, kuid kallimaid kortereid, 
siis majade puhul on olulisem soodsam hind ning sobiv asukoht.

Äripinnad
Seni Jõgeval küllalt aeglaselt kulgenud äri- ja kaubanduspindade 
areng on hoogustumas. Eelmise aasta suvel avati Selveri kauplus 
ning praegu ehitatakse kesklinna Maxima kauplust. Ehitustegevus 
käib Suure tänava krundil, kuhu peaks samuti kerkima kauplusehoo-
ne. Äripinna keskmine üürihind on Jõgeva kesklinnas endiselt 
100–150 kr/m   kuus.

Prognoos
Jõgeval elamispindade hinnad tõusid veel kuni eelmise aasta 
sügiseni ning nüüdseks on märgata hindade stabiliseerumist, 
kuna pakkumine on niivõrd palju suurenenud. Ostjad on muutu-
nud ostuotsuse langetamisel ebakindlaks ning lükkavad 
tehinguid edasi. Uute korterite järele nõudlust ei ole, kuna hinna-
tase ei vastaks ostujõule. Kindlasti püsib kevadel huvi maamajade 
vastu ning nende hinnad võivad võrreldes talvega ka veidi tõusta.

• Korterite hinnad korrigeeruvad
• Tehingute arv suureneb kevadel
• Äripindade turul stabiilne aeg

NARVA
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Prognoos

Prognoos

Hoone kirjeldus Hind, kr/m

Allikas: Uus Maa.

Puškini 69 

Oru 11 

Puškini 3 

Kraavi 14 

Kraavi 7 

   

Paneelmaja linna ääres

Kivimaja Kreenholmi rajoonis

Kivimaja kesklinna vahetus läheduses

Kivimaja vanalinnas

Uusehitis vanalinnas

                 

15 000–17 000

12 800–14 000

28 000–30 000

24 500–35 000

23 000–29 900

                 

Uued ja renoveeritud korterelamud Narvas

Objekt Valmimisaeg

Valmis

Valmis

Aprill 2008

Kevad 2008

Veebruar 2008

                 
Elamispinnaturul saavad määravaks soodne hind, hea asukoht ja elamutüüp. Turul on suuri hinnaerinevusi, mis peaksid loksuma paika 
järgnevate perioodide jooksul. Kuna pakkumine on suur, on oodata mõningasi hinnakorrektsioone, kuid langus ei kujune märkimis-
väärseks. Kevadel hakatakse tundma suuremat huvi ka maamajade, suvilate ja kruntide vastu, mis asuvad looduskaunites kohtades. 
Äripindade turul ei ole suuremaid muudatusi oodata.
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Korteriomandite tehingute arv ja mediaanhinnad 
Narvas 2004–2008

* Veebruari seisuga.
Allikas: Maa-amet.
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püsivad: Narva keskmine korteriüür on 2000–5500 krooni kuus, 
millele lisanduvad kommunaalmaksed.

Eramute ja kruntide pakkumine on minimaalne. Pakkumises olevad 
objektid on sageli ülehinnatud ega vasta kohalike elanike ostujõule. 
Seetõttu tehakse tehinguid vähe ning turg on suhteliselt loid. Hinna-
tumad piirkonnad on Narva linna lähistel, Norova jõe ääres ning 
Narva – Narva-Jõesuu tee äärsetel aladel. Heas korras eramute 
tehinguhinnad on vahemikus 1–2,5 mln krooni, uuseramute hinnad 
algavad 2,5 mln kroonist. Huvi tuntakse ka kinnistute vastu Narva-
Jõesuu lähistel, kuhu soovitakse soetada kas maakodu või selleks 
sobiv krunt. Maatükkide hinnad algavad 350 kr/m  .

Kõige suuremat huvi tuntakse kesklinna äripindade vastu, kus 
eelistatakse heas seisukorras või uusi ruume. Pakkumine jääb 
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Huvi Jõgeva linna elamukruntide vastu on pisut kasvanud. Eelista-
takse Pedja jõe äärseid maatükke, kuid avalikus pakkumises niisugu-
seid krunte peaaegu ei ole.

Endiselt otsitakse ka linnast väljas asuvaid talukohti, mille puhul 
hinnatakse eelkõige asukoha privaatsust. Samuti on olulised piirkon-
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ju, mille hind jääks sõltuvalt selle seisukorrast ja kinnistu suurusest 
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siis majade puhul on olulisem soodsam hind ning sobiv asukoht.
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areng on hoogustumas. Eelmise aasta suvel avati Selveri kauplus 
ning praegu ehitatakse kesklinna Maxima kauplust. Ehitustegevus 
käib Suure tänava krundil, kuhu peaks samuti kerkima kauplusehoo-
ne. Äripinna keskmine üürihind on Jõgeva kesklinnas endiselt 
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sügiseni ning nüüdseks on märgata hindade stabiliseerumist, 
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tehinguid edasi. Uute korterite järele nõudlust ei ole, kuna hinna-
tase ei vastaks ostujõule. Kindlasti püsib kevadel huvi maamajade 
vastu ning nende hinnad võivad võrreldes talvega ka veidi tõusta.

• Korterite hinnad korrigeeruvad
• Tehingute arv suureneb kevadel
• Äripindade turul stabiilne aeg
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