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Kokkuvõte
Hinnatava vara koondandmed
Hinnatav vara:
kinnisasi registriosa numbriga 2834731
Aadress:
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Haljala alevik, Võsu mnt 4
Omanik:
Haljala vald
Katastritunnus:
19002:003:0015
Omandivorm:
kinnisasi
Kinnistu pindala:
1548 m2
Kinnistu hoonestus:
apteek-elamu, saun ja kuur
Elamu suletud
netopind:
riikliku ehitisregistri andmetel 225,1 m2
Elamu üldseisukord:
rahuldav kuni remonti vajav
Hindamisaruande koondandmed
Hinnangu eesmärk:
turuväärtuse hindamine tehingu nõustamiseks
Ülevaatuse kuupäev: 02.03.2020
Väärtuse kuupäev:
02.03.2020
Hindamisaruande
17.03.2020
kuupäev:
Tellija:
Haljala Vallavalitsus
Tellija esindaja:
majandus- ja hankejuht Annes Naan
Tellimusleping:
suuline tellimus 02.03.2020
- hindamisel eeldatakse, et hinnataval varal ei esinenud selle üle vaatamise
hetkel varjatud puudusi, mille olemasolu mõistlikult tegutsev hindaja ei
Hindamise eeldused:
tuvastanud ega pidanudki tuvastama;
- hindamisel eeldatakse, et hindajale esitatud informatsioon ja
dokumentatsioon on tõene;
Turuväärtus:
22 000 € (98 €/m2 taandatuna elamu suletud netopinnale)
Hinnang
müügiperioodi pikkuseks väärtuse kuupäeva seisuga võib prognoosida ligikaudu
likviidsusele:
12 kuud
polüfunktsionaalsete hoonetega vara turg on võrdlemisi madala efektiivsusega,
Hindamistulemuse
millest tulenevalt on hindamistulemus tavapärasest mõnevõrra madalama
täpsus:
täpsusega (±15%)
hindamistulemus ei sisalda käibemaksu, hinnatava vara turusegmendi tehingud ei
Käibemaks
ole üldjuhul käibemaksuga maksustatavad
Kommentaarid
puuduvad
Hindamistulemus
Lääne-Viru maakonnas Haljala vallas Haljala alevikus aadressil Võsu mnt 4 asuva hoonestatud kinnisasja,
registriosa numbriga 2834731 (mille hoonestuseks on apteek-elamu, saun ja kuur), turuväärtus on
väärtuse kuupäeval: 22 000 (kakskümmend kaks tuhat) eurot
Hindamisaruande koostaja:

/ Allkirjastatud digitaalselt /

Ingrid Rebane
kutseline vara hindaja, kutsetunnistus nr 105041
maa hindaja tegevuslitsents nr 119 MA-mh
Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu liige
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1. Hindamise alused
1.1

Hindamise eesmärk, alused, algandmed ning hinnatava vara ülevaatus

Tellija nimi:
Tellija esindaja:
Tellimuslepingu kuupäev:
Hindamise eesmärk:
Hinnangu kasutaja:
Väärtuse liik:
Ülevaatuse kuupäev2:
Väärtuse kuupäev3:
Hindamisaruande kuupäev4:
Ülevaatuse teostanud hindaja:
Ülevaatuse juures viibinud
isikud:
Ülevaatuse ulatus:
Ülevaatuse põhjalikkus:
Algandmed esitanud isik:
Hindamisaruande koostanud
hindaja:

Kasutatud materjalid:

1.2

Haljala Vallavalitsus
majandus- ja hankejuht Annes Naan
suuline tellimus 02.03.2020
turuväärtuse hindamine tehingu nõustamiseks
tellija
turuväärtus1
02.03.2020
02.03.2020
17.03.2020
Arco Vara Kinnisvarabüroo OÜ Rakvere esinduse kutseline hindaja
Ingrid Rebane
majandus- ja hankejuht Annes Naan
ülevaatus hõlmas apteek-elamu välise ülevaatuse tervikuna ning
osalise siseruumide vaatluse; sauna osas teostati väline ülevaatus ja
kuuri osas väline ja osaliselt ka sisemine ülevaatus
vara osade visuaalne vaatlus, ülevaatuse käigus konstruktsioone ei
avatud ja ehitustehnilist ekspertiisi ei teostatud
majandus- ja hankejuht Annes Naan
kutseline hindaja Ingrid Rebane (vara hindaja, kutsetunnistus nr
105041) ja litsentseeritud maa hindaja (tegevuslitsents 119 MA-mh)
- Eesti vara hindamise standardiseeria EVS 875
- Haljala valla koduleht https://www.haljala.ee/, seisuga
10.03.2020
- Maa-amet www.maaamet.ee, seisuga 09.03.2020
- riiklik ehitisregister www.ehr.ee, seisuga 10.03.2020
- Maa-ameti tehingute andmebaas
- Arco Vara Kinnisvarabüroo OÜ tehinguinfo
- algandmete esitaja poolt esitatud teave
- kinnisvaraportaal www.kv.ee, seisuga 10.03.2020
- AS Regio Eesti kaart kaart.delfi.ee, seisuga 10.03.2020
- e-kinnistusraamat kinnistusraamat.rik.ee, seisuga 10.03.2020
- vara kohapealne ülevaatus ja selle käigus teostatud märkmed
- ülevaatuse tulemused

Hindamisel tehtavad eeldused ja piiravad tingimused

Hindamistulemus on kehtiv järgmistel eeldustel:
- eeldatakse, et hinnataval varal ei esinenud selle üle vaatamise hetkel varjatud puudusi, mille
olemasolu mõistlikult tegutsev hindaja ei tuvastanud ega pidanudki tuvastama;
1

Turuväärtus (market value) on hinnangul põhinev summa, mille eest vara peaks väärtuse kuupäeval minema üle tehingut sooritada
soovivalt müüjalt tehingut sooritada soovivale ostjale sõltumatus ja võrdsetel alustel toimuvas tehingus pärast kõikidele nõuetele
vastavat müügitegevust, kusjuures pooled on tegutsenud teadlikult, kaalutletult ja ilma sunduseta (EVS 875-1).
2

Ülevaatuse kuupäev (date of inspection) - kuupäev, millal tehti hinnatava vara ülevaatus (EVS 875-1).

3

Väärtuse kuupäev (date of valuation) - kuupäev, mille seisuga hindamistulemus (väärtus) on esitatud. See peab kokku langema
hindamise kuupäeva või ülevaatuse kuupäevaga või eelnema ühele või mõlemale neist, st hindamine peab olema tehtud kas oleviku
või mineviku kuupäeva seisuga (EVS 875-1).
4

Hindamisaruande kuupäev (date of valuation report) - kuupäev, millal hindamisaruanne on allkirjastatud (EVS 875-1).
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-

eeldatakse, et hindajale esitatud informatsioon ja dokumentatsioon on tõene.

Hindaja ei ole teinud ehitise uuringuid ega inspekteerinud hinnatava vara neid osasid, mis on kaetud, varjatud
või ligipääsmatud. Hindamise teostamisel lähtusime eeldusest, et need hoone osad on heas seisundis.
Hindaja ei saa avaldada mingit arvamust hoone nende osade kohta, mida ei ole inspekteeritud, ning see
hindamisaruanne ei kinnita hoone struktuuri ja kattematerjalide laitmatust (EVS 875-4).

1.3

Avalikustamist piiravad klauslid

Seda hindamisaruannet ega mingit selle osa, samuti mitte mingeid viiteid sellele aruandele ei tohi ilma
hindaja kirjaliku nõusolekuta avalikustada üheski dokumendis, kirjas ega avalduses, samuti mitte kirjastada.
Juhul, kui seda hindamisaruannet soovitakse avaldada, tuleb see avaldamise vormis ja kontekstis hindajaga
enne kirjalikult kokku leppida (EVS 875-4).
See hindamisaruanne on esitatud konfidentsiaalselt tellijale ainult eespool avaldatud ja selleks ettenähtud
eesmärgil. Hindaja ei saa võtta endale mingit vastutust juhul, kui seda kasutab keegi kolmas isik või kui seda
tehakse selleks mitte ettenähtud eesmärgil (EVS 875-4).
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2. Hinnatava vara kirjeldus
2.1

Hinnatava vara koosseis

Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Haljala alevik, Võsu mnt 4
Kinnistu nimi:
Omandivorm:
kinnisasi
Registriosa number:
2834731
Katastritunnus:
19002:003:0015
Katastriüksuse pindala:
1548 m2
Katastriüksuse sihtotstarve:
ärimaa 50%, elamumaa 50%
Hinnatava vara igakordse
omaniku kasuks seatud piiratud väärtuse kuupäeva seisuga vastavad kanded registriosa I jaos
asjaõigused:
puuduvad
Omanik:
Haljala vald
väärtuse kuupäeva seisuga kanded registriosa III jaos koormatiste ja
Koormatised ja kitsendused:
kitsenduste jaos kanded puuduvad
väärtuse kuupäeva seisuga registriosa IV jaos hüpoteegikanded
Hüpoteegid:
puuduvad
vastavalt algandmete esitaja ütlustele on hinnatav vara koormatud
üürilepingutega, mille olulisemad tingimused on järgmised:
Üürilevõtja
Idavere Mõis OÜ

Hinnatavat vara koormavad
rendilepingud:

Üürilepingu ese
Üürilepingu kehtivus
Üür
eluruum
alates
01.11.2017, 0,32 €/m2/kuus ehk
üldpinnaga 21,3 tähtajatu
6,82 €/kuus
m2
Idavere Mõis OÜ eluruum
alates 01.01.2020.a. ja 110 €/kuus
üldpinnaga 71,3 kehtib
kuni
m²
30.06.2020.a.
Sirle Kelder
eluruum
alates
09.11.2012, 0,32 €/m2/kuus ehk
üldpinnaga 21,3 leping lõppeb üürniku 6,82 €/kuus
m2
surmaga
Lisaks üürile tasuvad üürnikud kõrvalkulud, sh maamaksukulud ulatuses, mis vastab üürnike
maakasutusele ja eluruumile vastava osa kuludest hoonekindlustusele selle olemasolul.
Üürnike kohustused (täidavad Üürnikud oma kulul) eluruumi hooldamisel on Eluruumi:
1. seinte ja lagede korrashoid, sh krohvi- ja viimistlusparandused;
2. põrandate korrashoid, värvimine, põrandakatete paigaldamine või asendamine
samaväärsetega;
3. siseuste põhilukkude hooldus ja asendamine, lisalukkude, uksesilmade ja –kettide
paigaldamine, sisemiste poolte värvimine või heliisolatsiooni materjaliga katmine;
4. akende ja uste purunenud klaaside asendamine;
5. aknaraamide ja välisuste piitade seestpoolt värvimine;
6. aknahingede ja sulgurite korrashoid;
7. akende tihendamine;
8. aknalaudade hooldus ja akende pesemine;
9. ventilatsioonirestide puhastamine;
10. elektriseadmete järgmiste osade hooldus ja asendamine:
10.1. Eluruumi sisene elektrijuhtmestik alates Eluruumi elektrikilbist (välja arvatud), lülitid,
pistikupesad;
10.2. Eluruumi valgustusseadmed;
11. küttekollete hooldus;
12. ahjude, pliidi ja soemüüri puhastamine ja hooldus;
13. WC istepoti korrashoid ja asendamine.

Eksperthinnangu koostaja hinnangul on kaks üürilepingut sõlmitud
Lääne-Virumaa alevike eluruumide üüriturul sarnase suuruse ja
kvaliteediga varade turuüürist madalamal hinnatasemel. Vastavalt
VÕS § 309 lõpeb tähtajaline üürileping tähtaja möödumisega, kui

Eksperthinnang ARE-201026D Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Haljala alevik, Võsu mnt 4
Hindamisaruande koostaja: Ingrid Rebane, kontakttelefon: + 372 5341 5637

6 / 53

Muud olulised väärtust
mõjutavad õiguslikud aspektid,
piirangud:

2.2

lepingut ei ole varem erakorraliselt üles öeldud. Tähtajatu üürilepingu
võivad nii üürnik kui üürileandja üles öelda teatades sellest ette
vähemalt kolm kuud.
Arvestades eelnevat, on eksperthinnangu koostaja seisukohal, et kuna
kehtivad
üürilepingud
on
lõpetatavad/lõppevad
võimalikku
müügiperioodi silmas pidades optimaalse aja lõikes, ei oma lepingud
olulist negatiivset mõju vara turuväärtusele.
vastavalt Maa-ameti kitsenduste kaardirakendusele lasuvad
katastriüksusel tervikuna järgmised maakasutuse kitsendused:
- avalikult kasutatava tee kaitsevöönd;
- elektripaigaldise kaitsevöönd;
- maardla.
Kitsenduste kaart, loetelu ja ulatus on ära toodud eksperthinnangu
lisas nr 3. Hindamisaruande koostaja hinnangul ei piira kitsendused,
arvestades nende olemust, ulatust ja paiknemist, vara sihtotstarbelist
kasutamist ja ei oma vara turuväärtusele märkimisväärset mõju.

Asukoht

Makroasukoht
Vald, asustusüksus:
Kaugus keskustest:
Konkureerivad turupiirkonnad:
Mikroasukoht
Naabrus:
Müra ja saastus:

Haljala valla keskuseks olev Haljala alevik, aleviku keskus
Haljala alevik on vallakeskus, maakonnakeskus Rakvere linn ~ 11 km
kaugusele
eelkõige teised Rakvere lähiümbruse alevikud (Kadrina, Sõmeru, Vinni
ja Pajusti)
pere- ja korterelamud, lasteaed, kauplus
mõõdukas tulenevalt asukohast peatänava ääres
jalakäijad
hea/rahuldav
sõidukid
hea
vahetu juurdepääs avalikult kasutatavalt Võsu
maanteelt

Juurdepääs:
kommentaar
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Allikas: Maa-amet, maanteeameti kaardirakendus

Kaugused:

kool
~ 400 m (Haljala Kool)
lasteaed
~ 200 m (Haljala Lasteaed Pesapuu)
kauplus
~ 200 m (kpl Grossi Toidukaubad)
ühistranspordibussijaam jääb ~ 100 m kaugusele, bussiühendus
peatus
Rakverega ja teiste suuremate keskustega on hea
lähiümbruses olulise tähtsusega veekogud puuduvad

Veekogu:
Koondhinnang asukohale
Lääne-Viru maakonna kinnisvaraturul keskmiselt hinnatud asukoht Haljala valla keskuseks olevas Haljala
alevikus, aleviku siseselt ärikasutust silmas pidades keskmisest kõrgemalt hinnatud hästi nähtav ja leitav
asukoht aleviku keskuses, elukondlikku kasutust silmas pidades keskmiselt hinnatud asukoht tiheda
liiklusega tänava ääres
Asukohaskeemid:
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Allikas: regio.delfi.ee

2.3

Katastriüksuse kirjeldus

Katastriüksus 19002:003:0015
Katastriüksuse pindala:
Geomeetria:
Reljeef:
Haljastus:
Piirdeaiad:
Jalg/sõiduteed:
Parkimistingimused:

Üldplaneering:

Detailplaneering:
Ehitusõigus:

1548 m2
korrapäratu kuju
mõõduka langusega ida suunas
murukate, õunapuud, kinnistu piiril suured puud (lehtpuud)
võrkpiire
juurdepääsutee on osaliselt killustiktäitega, muus osas pinnasteed
parkimine on võimalik kinnistul õuealal või juurdepääsuteel
Haljala valla üldplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine
on algatatud Haljala Vallavolikogu 19.detsembri 2017 otsusega nr 24.
Haljala valla varasemates piirides kehtib, kuni uue üldplaneeringu
kehtestamiseni, Haljala valla üldplaneering (kehtestatud Haljala
Vallavolikogu määrusega 18. mai 2010 nr 10), mille kohaselt on
hinnatava
vara
maakasutuse
juhtotstarve
reserveeritud
segahoonestusega ala
hindajale teada olevalt puudub
hindamisel on lähtutud olemasolevatest ehitistest ning võimaliku
täiendava ehitusõigusega ei arvestata

Hinnatava vara olulised osad
apteek-elamu, saun ja kuur;
Eksperthinnangu lisas nr 1 on toodud nimetatud ehitisi iseloomustav fotomaterjal.

2.4

Ehitiste lühikirjeldus

APTEEK-ELAMU
Ehitusaasta:
Korruselisus:
Ehitisealune pind:

riiklikus ehitisregistris teave puudub, arvatavalt 1920ndail
osaline kelder, põhikorrus, välja ehitamata ärklikorrus
riikliku ehitisregistri andmetel 177 m2
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riikliku ehitisregistri andmetel 225,1 m2
riikliku ehitisregistri andmeil kaubandushoone
108000970
riiklikus ehitisregistris teave puudub
riiklikus ehitisregistris teave puudub, ehitise seisundiks on märgitud
„kasutusel“
Energiamärgis:
puudub
Ruumilahendus:
osaline kelder;
põhikorrusel paiknevad kaks 1-toalist korterit, endine apteek, mis on
kohandatud eluruumiks, kolm verandat ja trepikojad;
pööningul on kõrged vaheseintega eraldatud ja akendega ruumid, mis
on välja ehitamata
Ruumikasutuse funktsionaalsus: ruumilahenduse funktsionaalsuse võib hinnata rahuldavaks –
ruumikasutus on liigendatud ja ruumid kohati väiksed, ühes
eluruumina kasutatavas hooneosas on olemas kaasaegne
sanitaarruum, seni välja ehitamata pööning on võimalik tervikuna eluvõi äriruumina kasutusele võtta
Hoone põhikonstruktsioonid ja muud andmed
Vundamendi liik:
madalvundament (looduskivi)
Kande- ja jäigastavate
puit
konstruktsioonide materjal:
Välisseina liik:
puit (rõht- ja püstpalk)
Välisseina viimistluse materjal:
puitvooder
Siseseina liik:
puit
Katuste ja katuslagede kandva
osa materjal:
puitkandjad
Vahelagede kandva osa
materjal:
puitkandjad
Katusekatte materjal:
valtsplekk
Trepid:
paekivist välistrepid
Aknad:
puitraamidel lihtklaasidega aknad
Välisuksed:
puituksed
Siseviimistlusmaterjalid
värvkattega
laudis,
PVC-kate,
OSB-plaat,
ehitusaegsed
Põrandakatted:
metlahhplaadid, keraamilised plaadid
Seinakatted:
tapeet, värvkate, puitvooder, keraamilised plaadid
Laekatted:
värvkattega puitkiudplaat või kipsplaat, OSB-plaat
Siseuksed:
puituksed
Sanitaartehnika:
rahuldavas korras
Kohtkindel mööbel:
olulise tähtsuseta
Hoone tehniline seisukord ja remondivajadus
Hoone välisseintes on asendatud osa pehkinud palke keramsiitplokkidega, apteegiruumid on kohandatud
eluruumina kasutamiseks ja rajatud selleks kaasaegne sanitaarruum, uuendatud ahi. Muus osas on
üürnikud korrastanud oma kasutuses olevaid eluruume. Hoone põhikonstruktsioonid on valdavalt
rahuldavas korras, vundament on kagunurga osas vajumitega (põhjus ebaselge), siseruumid remonti
vajavas kuni rahuldavas korras. Hoone vajaks tervikuna rekonstrueerimist.
Suletud netopind:
Peamine kasutamise otstarve:
Ehitisregistri kood:
Ehitusluba, ehitusteatis:
Kasutusluba, kasutusteatis:

SAUN
Ehitusaasta:
Korruselisus:
Ehitisealune pind:
Suletud netopind:
Peamine kasutamise otstarve:
Ehitisregistri kood:

riiklikus ehitisregistris teave puudub
üks korrus
riikliku ehitisregistri andmeil 25 m2
riikliku ehitisregistri andmeil 19,6 m2
abihoone
108029701
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Ehitusluba, ehitusteatis:
Kasutusluba, kasutusteatis:
Ehitise põhikonstruktsioonid:
Ehitise tehniline seisukord ja
remondivajadus:
KUUR
Ehitusaasta:
Korruselisus:
Ehitisealune pind:
Suletud netopind:
Peamine kasutamise otstarve:
Ehitisregistri kood:
Ehitusluba, ehitusteatis:
Kasutusluba, kasutusteatis:
Ehitise põhikonstruktsioonid:
Ehitise tehniline seisukord ja
remondivajadus:

2.5

riiklikus ehitisregistris teave puudub
riiklikus ehitisregistris teave puudub, ehitise seisundiks on märgitud
„kasutusel“
madalvundamendil puitkonstruktsioonis eterniitkattega kaldkatusega
ehitis, mis liitub ehituslikult kuuriga
visuaalsel vaatlusel on ehitise põhikonstruktsioonid rahuldavas/remonti
vajavas seisukorras, hoone vajaks tervikuna kaasajastamist

riiklikus ehitisregistris teave puudub
üks korrus
riikliku ehitisregistri andmeil 39 m2
riikliku ehitisregistri andmeil 36,1 m2
abihoone
108029702
riiklikus ehitisregistris teave puudub
riiklikus ehitisregistris teave puudub, ehitise seisundiks on märgitud
„kasutusel“
madalvundamendil puitkonstruktsioonis eterniitkattega viilkatusega
ehitis, mis liitub ehituslikult saunaga
visuaalsel vaatlusel on ehitise põhikonstruktsioonid rahuldavas/remonti
vajavas seisukorras, hoone vajaks tervikuna kaasajastamist

Tehnovõrgud

Elektrisüsteemi liik:
Veevarustuse liik:
Kanalisatsiooni liik:
Soojavarustuse liik:

võrk (3×25A) apteek-elamus ja saunas
võrk (apteek-elamus)
võrk (apteek-elamus)
kohtküte apteek-elamus ja saunas; apteek-elamus on liitumispunkt
kaugküttevõrguga kuid kaugküte ei ole kasutusel
ahjud, pliidid soemüüridega
tahke
puudub
loomulik
puuduvad
digitaalside
puudub
elektriboiler

Soojusallikas:
Energiaallikas:
Võrgugaasi olemasolu:
Ventilatsioon:
Jahutusseadmed:
Side:
Signalisatsioon:
Muud tehnoseadmed:
Tehnovõrkude seisukord
olemasolevad tehnosüsteemid on rahuldavas kuni remonti vajavas korras

2.6

Hinnatava vara kestlikkus

Kinnisvara kestlikkuse all mõistetakse sihipärast kinnisvaraarendust, mis tagab kinnisvara kasutamise
kvaliteedi parandamise kooskõlas kestliku arengu põhimõtetega. Kestlikkuse kontekstis arendatud
kinnisvara eesmärkide oluline tunnus on suunatus püsivuse ja jätkumise kindlustamisele, kasutades
ressursse säästlikult ning vähendades tegevuskulusid (EVS 875-10).
Hinnatava vara arendamine jäi ajajärku, mil ei järgitud kinnisvara kestliku arengu tagamise põhimõtteid.
Turunõudlus ei ole hinnatava varaga sarnastes turupiirkondades motiveerinud kinnisvara arendajaid
arendustegevusel kestlikest lahendustest lähtuma ja hindaja hinnangul ei ole käesoleval juhul vara
kestlikkuse väärtus positiivne.
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2.7

Vastuolud andmetes ja hinnang andmete usaldusväärsuse kohta

Vastuolusid andmetes ei ilmnenud.
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3. Turuväärtuse hindamine
3.1

Makromajanduse ülevaade

Alus – Eesti Pank, Eesti Statistikaamet, Rahandusministeerium, Eesti Konjunktuuriinstituut, Maksu- ja Tolliamet 15.03.2020

Statistikaameti andmeil kasvas Eesti majandus 2018. aastal 4,8% ja 2019. aastal 4,4%. 2019. aasta alguseni
tugevnenud väliskeskkonnast tingitud ekspordisektori kasvu mõju oli Eestis küll üle kandunud
sisemajandusse, kuid edasisse kasvu panustavaid vabu ressursse oli jäänud tunduvalt vähemaks ning
majanduskasv oli muutunud sektoriti ebaühtlasemaks. Varasemalt on SKPsse suurima panuse andnud
ehitussektor, kuid viimaste kvartalite vältel peamiselt info ja side tegevusala. Jätkuvalt on olnud märgata
majanduse pikaajalise potentsiaalse tootmismahu ületamist, mis aga 2020. aastal enam ei jätku.
Majanduskasv on seni tulenenud ennekõike kõrgemast tööhõivest, mille kõrval aga tööjõu tootlikkuse kasv
ei ole oluliselt suurenenud. Pideva palgakasvu tõttu on ettevõtete kasumlikkuse suurenemine pidurdunud ja
konkurentsivõime halvenenud. Majanduskasvu on seni toetanud ennekõike tugev sisenõudlus ja Eesti
ekspordipartnerite majanduskasv. Koroonaviirusega seotud majanduslikel ja sotsiaalsetel põhjustel pöördub
2020. aastal aga Eesti majanduskasv tõenäoliselt langusesse, mille juures majanduse käekäik asub aina
enam sõltuma Vabariigi Valitsuse otsustest majandustegevust piirata ja seejärel tehtud kahju kas otseselt
või kaudselt korvata.
Edasine majanduskasv eeldab pikemas perspektiivis investeeringuid ja tootlikkuse kasvu, sealjuures oli
hiljaaegu suurenenud oht, et majanduse tasakaal võib halveneda. Valitsus peaks majanduskasvu ja
konkurentsivõimet toetama tänasel hetkel võimalikult positiivse ettevõtluskeskkonnaga, mille juures on
koroonaviirusega seotud põhjustel laual nii mõnigi stimuleeriv lahendus. Kui majanduse täiendav
laenurahaga stimuleerimine võis varasematel aastatel kaasa tuua kasvava hinnatõusu, suurema palgasurve
ja ettevõtete investeeringute vähenemise, siis nüüdses majanduslikult kiiresti halvenevas olukorras ei ole
seda otseselt põhjust karta. Vähene investeeringute tegemine oli vähendanud järgmiste aastate
kasvupotentsiaali, kuid uus investeeringute kasvutsükkel oli 2019. aastast juba alanud, sest tööturg sundis
ettevõtteid panustama kapitali hulga suurendamisse. Ettevõtete baromeeteruuringud kui ka prognoosid
osutavad ettevõtjate ja tarbijate kindlustunde nõrgenemise jätkumisele, mistõttu koroonaviiruse majandusliku
mõju ajalist kestvust on raske hinnata. Lähiaastatel toetavad EL toetused jätkuvalt majanduskeskkonda,
mida võib taaskordselt pidada positiivseks.
2019. aastal suurenes kaupade ja teenuste eksport 4,9%, mille juures kaubaeksport püsis samal tasemel
nagu aasta tagasi, kuid import vähenes 1% võrra. Maailmamajanduse üldise jahenemise ja koroonaviiruse
leviku tõttu kahaneb väliskaubandus ka vähemalt käesoleva aasta I poolel. Ekspordikasvu on seni takistanud
välisnõudluse kasvu pidurdumine, mille üheks põhjuseks on olnud hinnakonkurentsivõime halvenemine.
Viimaste aastate jooksul on impordivajadust tõstnud suuremad investeeringud, mille juures on tehtud kulutusi
ennekõike transpordivahenditesse, masinatesse ja seadmetesse ning ehitistesse. Euroopas kasvanud
ebakindlus asus hiljaaegu pidurdama ka Eesti ekspordikasvu, mis koroonaviiruse levikuga seotud põhjustel
on 2020. aasta kevade algusest viinud tõenäoliselt ekspordimahud tugevamasse langusesse.
Eelhinnangutele tuginedes kahanes eksport möödunud aasta sama ajaga võrreldes ka 2020. aasta esimestel
kuudel. Jaanuari seisuga oli võrreldes aastatagusega kaubaeksport vähenenud juba seitse kuud järjest,
jaanuaris vähenes eksport 1% ja import 9% võrra.
Eluasemelaenude intressimäärad on viimastel aastatel pisut tõusnud, kuid üldplaanis on intressid püsinud
seni väga madalad. Kui 2017. aastal oli keskmine laenuintress 2,34% ja 2018. aastal 2,48%, siis 2019. aastal
2,54%. Viimastel aastatel on laenuturg järginud suhteliselt ühetaolist trendi, kus eluasemelaenude
intressimäärade kasv on omane olnud just aasta I poolele, seda ka 2019. aastal. Laenuraha hinnakasv on
hiljaaegu olnud kiirem lühemaajalistel laenudel, mis võis tuleneda peamiselt madalamapalgaliste isikute osas
suhteliselt headest tööturu tingimustest. 2020. aasta jaanuaris välja antud uute eluasemelaenude keskmine
intressimäär püsis 2,58% juures, mis oli kõrgem kui detsembris, kuid analoogne nagu veel sügisesel
perioodil. 2019. aasta Intressimäära tõusu võib selgitada madalama kvaliteediga laenuklientide osakaalu
kasv, kuid ühtlasi ka üldiselt suurenenud riskid finantsturgudel. Tähtajaks tasumata laenude maht on hetkel
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püsinud veel väga väike, üle 60 päeva viivises olevate eluasemelaenude osakaal eluasemelaenude portfellist
oli jaanuari seisuga 0,28%. Arvestades koroonaviiruse mõju kinnisvara- ja laenuturule, asub keskmine intress
lähikuudel kasvama ning mõningase viitajaga tõenäoliselt ka viivises olevate laenude hulk portfellides
suurenema.
Ettevõtete pikaajaliste laenude keskmine intressimäär on püsinud muutlik, mis on tingitud sellest, et
laenuprojektide riskisus erineb kuust kuusse ettevõtete puhul rohkem kui majapidamiste puhul. Jaanuaris
väljastatud pikaajaliste laenude keskmiseks intressimääraks kujunes 2,92%, mida oli mõnevõrra vähem kui
viimase kaheteistkümne kuu keskmine. Siiski suhteliselt madalat intressitaset on seni põhjendanud
ennekõike tihe konkurents suurettevõtetele suunatud laenude turul. Viimaste perioodide vältel on olnud
täheldada mõningast intressimäära kasvu ennekõike kinnisvaraalase- ja ehitustegevusega seotud
pikaajalistel laenudel, mis võis olla seotud riskide kasvamisega ehitus- ja kinnisvaraturul. Ettevõtete
rahastamist toetasid kuni 2020. aasta alguseni jätkuvalt pigem madalad intressimäärad ja varasemalt
kogutud kasumid, kuid üldine laenurahale ligipääs ja selle pakkumine on asunud pangandusturul aset
leidvate muutuste taustal halvenema, seda kinnisvaravaldkonnas nii arendus- kui investeerimisturul.
Koroonaviiruse mõjul halveneb tõenäoliselt ettevõtete võime laene teenindada ja laenuraha kaasata veelgi
enam, seda just viiruse levikust otseselt mõjutatud sektorites.
Märtsi istungil otsustas Euroopa Keskpanga nõukogu hoida hoiustamise püsivõimaluse intressimäära
endiselt -0,50% tasemel, kuid ajutiselt tehakse täiendavaid pikemaajalisi refinantseerimisoperatsioone, et
pakkuda euroala finantssüsteemile kohest likviidsustuge. Operatsioone tehakse piiramatu mahuga ja
fikseeritud intressimääraga pakkumismenetlusena ning nende intressimäär on võrdne hoiustamise
püsivõimaluse keskmise intressimääraga. Lisaks kohaldatakse alates 2020. aasta juunist kuni 2021. aasta
juunini kõigi sel ajal lõpetamata refinantseerimisoperatsioonide puhul märkimisväärselt soodsamaid
tingimusi. Nõukogu hinnangul püsivad Keskpanga baasintressimäärad praegusel tasemel veel
pikemaajaliselt, täpsustamata sealjuures kindlaid tähtaegu. Igakuised netovaraostud taaskäivitati pärast
aastast pausi alates novembrist ning märtsist on suurendatud ostude mahtu 120 miljardi euroni. Teisisõnu,
negatiivsete intresside keskkond jääb nõrgenenud majanduslike väljavaadete tõttu püsima veel pikemaks
ajaks, seda tunduvalt kauemaks kui veel mõni aeg tagasi prognoositi. Eurosüsteem reinvesteerib
varaostukavade raames ostetud aegumistähtajani jõudnud väärtpaberitelt laekuvaid põhiosa tagasimakseid
pikema aja jooksul ning igal juhul seni, kuni see on vajalik. Euroopa Keskpanga hinnastabiilsuse eesmärgiks
on, et euroala inflatsioon kiireneks 2% lähedusse.
Eesti ettevõtete ja majapidamiste laenuportfelli kasv 2019. aastal jätkuvalt aeglustus, mis on tulenenud aga
peamiselt ettevõtetele suunatud laenude portfelli struktuuri muutustest. Madala investeerimisaktiivsuse tõttu
laenasid ettevõtted endiselt suhteliselt vähe, ettevõtjate kindlustunde halvenemine ei tõota tugevat
investeeringute kasvu ka lähitulevikus. Uusi mittefinantsettevõtetele suunatud laene anti 2019. aastal välja
1,2% võrra vähem kui varasemal aastal, veel 2018. aastal küündis kasv 17%-ni. 2020. aasta jaanuaris
väljastati mittefinantsettevõtetele uusi laene 7,3% võrra vähem kui aasta tagasi. Eelnevate kuude tugevat
kasvu on toetanud nii hulgi- ja jaekaubanduse, majutuse, kinnisvaraettevõtetele kui ka energeetika
valdkonda antud laenud. Eesti Panga prognooside järgi oleks pidanud lähiaastatel ettevõtete võlakohustuste
kasv kiirenema ligikaudu 5 - 6%-ni aastas, mida oleks pidanud vedama ennekõike investeeringute
mõningane suurenemine. Hetkel on juba koroonaviirusega seotud mõjude tõttu tõenäoline, et lähikvartalitel
halveneb ettevõtete suutlikkus laene tagasi maksta ning uusi laene kaasata kui ka halveneb ettevõtjate üldine
kindlustunne.
Ettevõtete ja majapidamiste hoiused jätkasid 2019. aastal tempokat kasvu, suurenedes aastaga 7,1% võrra
15,1 miljardi euroni. Ettevõtete hoiuste maht kasvas aastaga 6,8% ja majapidamistel 7,4%. Hoiuste
kasvutempo siiski võrreldes 2018. aastaga aeglustus, seda nii ettevõtete kui ka majapidamiste puhul.
Ettevõtete hoiuste kasvukiirus on aeglustunud kasvanud investeeringute tõttu, kuid on majapidamistel
püsinud endiselt üsna kiire pideva palgakasvu ning seni paranenud tööturu tingimuste taustal. Hoiuste maht
on kasvanud jätkuvalt kiiremini kui pankade laenu- ja liisinguportfell. Kiirest hoiuste mahu kasvust hoolimata
on Eesti majapidamiste finantssäästud sissetulekute suhtes Euroopa Liidu keskmisest siiski veel väiksemad.
Olenemata sellest, et inimeste säästud on viimastel aastatel tugevalt kasvanud, on selle taga aga peamiselt
jõukamad leibkonnad. Koroonaviiruse majanduslike ja sotsiaalsete mõjude tõttu hoiuste kasv tõenäoliselt
aeglustub, kuna sissetulekud ajutiselt vähenevad nii majapidamistel kui ka ettevõtetel, kuid võivad olukorra

Eksperthinnang ARE-201026D Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Haljala alevik, Võsu mnt 4
Hindamisaruande koostaja: Ingrid Rebane, kontakttelefon: + 372 5341 5637

14 / 53

normaliseerumise järgselt tarbijaskonna kindlustunde aeglasema paranemise tõttu leibkondadel taas
hoogsalt kasvama asuda. 2020. aasta jaanuaris suurenes ettevõtete hoiuste maht aastases võrdluses 8,0%
ja majapidamistel 8,1%.
2019. aastal võis majapidamiste laenuportfelli 6,5%-lise kasvu taustal märgata mõningast kasvutempo
kiirenemist. Eluasemelaenude portfell kasvas sealjuures 2018. aastal 7,0% ja 2019. aastal 6,8% võrra. Uute
eluasemelaenude väljastamise kasvutempo pidurdus teist aastat järjest, uusi laene väljastati 2017. aastal
16%, 2018. aastal 9,1% ja 2019. aastal 6,4% võrra suuremas summas kui varasemal aastal.
Eluasemelaenude lepingute koguarv kasvas 2018. aastal 2,7% ja 2019. aastal 3,1%, mida on soodustanud
turuaktiivsuse kasv väljaspool Harju maakonda. Keskmine laenusumma suurenes 2018. aastal 4,1% ja 2019.
aastal 3,6%. Keskmise laenujäägi väärtuse kasvamist on peamiselt mõjutanud tehingud uute korteritega ja
kinnisvarade pidev kallinemine. Aastataguste kõrgemate baasväärtuste ning kinnisvaraturu jahenemise tõttu
oli siiski juba periooditi märgata laenukäibe ja uute lepingute sõlmimise aeglasemat kasvu. 2020. aasta
jaanuaris kasvas eluasemelaenulepingute arv 3,0%, laenude käive 9,1% ning keskmine laenujääk 3,7%.
Olukorras, kus elanike ostujõu reaalkasv asub taas pidurduma, tarbijaskonna kindlustunne on koroonaviiruse
tõttu järsult halvenemas ning finantseerimistingimused karmistumas, võib lähitulevikus oodata laenude
väljastamise vähenemist.
2019. aasta tööturgu ilmestasid mitmendat aastat järjest väga head näitajad, töötuse määr oli 4,4%, tööhõive
määr 68,4% ja tööjõus osalemise määr 71,6%. Võrreldes aastatagusega alanes töötuse määr koguni 1%
võrra. Olukord tööturul oli viimastel aastatel paranenud, mitteaktiivsete ja töötute arv oli vähenenud ja
hõivatute arv oli kasvanud nii linnalistes kui ka maa-asulates. Tööturul osalemist on kasvatanud pensioniea
tõus ning järk-järgult rakenduv töövõimereform. Lisaks hõive andmetele näitas tugevat nõudlust tööjõu järele
ka jätkuvalt kõrge vabade töökohtade arv. Lähikuudel võib majandusaktiivsuse languse taustal oodata
tööturul varasema olukorra halvenemist, mille täpne määratlemine on hetkel koroonaviiruse edasise leviku
takistamisega seotud meetmete ettenägematuse tõttu üsna keeruline. Eesti Pank prognoosis oma
detsembriprognoosi kohaselt 2020. aasta tööpuuduse määraks 5,7%, kuid see ei arvestanud koroonaviiruse
mõju, mistõttu kujuneb tegelik tööpuudus tõenäoliselt arvestatavalt kõrgemaks.
2016. aasta sügisel lõppes üle kahe aasta väldanud hinnalangusperiood, mille järel inflatsioon asus
kiirenema. Statistikaameti andmetel kujunes aastaseks hinnakasvuks 2018. aastal 3,4% ning seejärel 2019.
aastal 2,3%. Hinnakasv on küll aeglustunud, kuid sellesse on jätkuvalt enim panustanud hoogne palgakasv,
seda just teenuste lõikes. Energiahindade muutus on olnud viimastel aastatel oluliseks hinnakasvu
soodustavaks teguriks. Saudi-Araabia ja Venemaa vahel kasvanud pingete ning koroonaviiruse leviku tõttu
on naftahindade panus hinnakasvu järsult vähenenud, mistõttu on hinnakasv energiahindade lõikes
aeglustumas. Hinnatõusu on soodustanud ühtlasi toiduainete kallinemine, mis on tulenenud ennekõike
möödunud põuasest suvest. Alusinflatsioon on endiselt hoolimata majandusaktiivsuse suurenemisest olnud
võrdlemisi madal ning püsib tõenäoliselt madal ka lähitulevikus. Eesti Panga detsembriprognoosi kohaselt
jääb 2020. aastal inflatsioon 2,2% juurde, kuid koroonaviiruse esilekerkimise tõttu ei saa seda tõenäoliselt
enam täiel määral 2020. aastale interpreteerida. Nii mõnegi kaubagrupi lõikes võib lähikuudel hoopis
täheldada ka hinnakasvu, sest ettevõtete tarneahelad on kahjustada saanud ning nii mõnegi kauba riiki
toimetamine on raskendatud. 2020. aasta veebruaris püsis tarbijahindade kallinemine 2,0% tasemel,
kiirenedes jaanuari 1,6%-lt.
Statistikaameti andmetel ulatus keskmine brutokuupalk 2019. aastal 1407 euroni. Palgatase kasvas aasta
baasil 7,4%, brutopalga reaalkasvuks kujunes aga 5,1%. Palgaväljamakse mediaaniks osutus 2019. aasta
IV kvartalis 1157 eurot, kasvades aastaga koguni 9%. Palgakasv asus IV kvartalis aeglustuma, mis oli
kooskõlas edasise majanduskasvu väljavaadete halvenemisega. Edasist palgasurvet on tagasi hoidnud
töövõimereform, mis toob tööturule inimesi juurde. Lisaks, viimastel perioodidel on sisseränne ületanud
väljarännet prognoositust enam, mistõttu on ka tööealiste arv kahanenud märksa aeglasemalt. Alates 2017.
aastast on keskmine palk kasvanud avalikus sektoris kiiremini kui erasektoris, mis on seni suurendanud ka
erasektori töötajate edasisi palgakasvu ootusi. Uue maksuvaba tulu süsteemi toetav mõju eratarbimisele ja
tööjõukulude kasvu surve ajutiseks leevendamiseks ei ole olulist muutust kaasa toonud, välisnõudluse
püsimise ja tööealise elanikkonna vähenemise toel jätkub mõningase viitajaga surve edasisteks
palgatõusudeks. 2020. aasta majanduslanguse taustal peaks aga vähemalt ajutiselt aeglustuma ka edasine
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palgakasv. Eesti Pank prognoosis detsembrikuise prognoosi kohaselt 2020. aastaks 6,3%-list palgakasvu,
koroonaviiruse mõjude tõttu ei ole siiski enam tegemist adekvaatse prognoosiga.
Kui majanduspoliitilised probleemid euroalal tervikuna, Euroopa panganduses ja Rootsi kinnisvaraturul
hoidsid viimastel aastatel kõrgendatud konservatiivsust ennekõike pankade riskide juhtimises, siis 2020.
aasta märtsist on koroonaviiruse pandeemia tõttu majanduslik olukord koguni globaalselt halvenenud ning
lähitulevikus ei ole järske paranemise märke oodata. Põhjamaade kinnisvaraturu riskide realiseerumisel võib
kannatada pankade võime väljastada laene ning väheneks nõudlus Eesti ekspordi järele. Üldine
turukonjunktuur eksportööridele on muutnud järsult halvemaks, koroonaviiruse leviku tõttu on ettevõtete
tarneahelad kahjustada saanud ning nii mitmete kaupade kui ka teenuste tarbimine on olulisel määral
vähenemas, sealjuures ka kinnisvara soetamine. Kui veel mõni aeg tagasi oli seoses oluliste regulatsioonija poliitikamuudatustega USAs rahvusvaheline majanduspoliitiline ebakindlus suurenenud, mida Euroopas
võimendas lisaks Brexit, on tänasel hetkel täiendavalt lisandunud koroonaviiruse ja madalate energiahindade
mõju. Kuna olustik nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt on igapäevases muutuses, on täpsete prognooside
tegemine hetkel pea võimatu, kuid on alust arvata, et Eesti senine majanduskasv pöördub 2020. aastal
languseks. Pikemas vaates piiravad Eesti majanduse kasvuvõimekust lisaks demograafilised tegurid ja
aeglane tootlikkuse kasv.
Kodumajapidamiste investeeringute osas on olnud oodata kasvu aeglustumist, mis nüüdsest koroonaviiruse
taustal kaasnevate majanduslike ja sotsiaalsete mõjude tõttu pöördub tõenäoliselt hoopis langusesse. Eesti
Panga prognooside järgi oleks pidanud lähiaastatel aeglustuma 5 - 6% juurde nii palga- kui ka
laenukohustuste kasv, kuid hetkel on alust arvata, et laenukohustuste kasv pöördub langusesse ning
tõenäoliselt ei näita olulist suurenemist ka sissetulekute kasv. Kui sissetulekute senise kasvu ja madalate
intressimäärade tõttu oli pidevalt oht, et kinnisvarahinnad ning eluasemelaenud ja kinnisvaraettevõtete
laenud võivad hakata taas kiiremini kasvama, siis hetkel on see oht möödunud, kuid kinnisvaraturu üldine
tervis on samaaegselt halvenemas ning seda võrdlemisi kiiresti. Muutused kinnisvaraturul on suurendamas
pankade haavatavust kinnisvaraga seotud riskide suhtes, millele krediidiasutused on juba reageerinud
karmimate laenumeetmetega, takistades omakorda kinnisvaraturu edasisi arenguvõimalusi.

3.2

Turuülevaade

Eesti kinnisvaraturu ülevaade
Alus – Maa-amet, Eesti Pank, Arco Vara statistika 15.03.2020

2018. aastal taandus Eestis tehtud kinnisvara ostu-müügitehingute arv 5,5%-lise languse juures taas 2016.
aasta tasemele. 2019. aastal tehingute arvu edasine langus peatus, tehingute arv püsis mõnekümne tehingu
võrra kõrgemal tasemel kui varasemal aastal. Peamiselt elukondliku turusektori osakaalu iga-aastase
suurenemise tõttu jätkas keskmise kinnisvaratehingu hind kasvamist ligi kuueprotsendilises tempos.
Kunagine buumi periood jäi aga nii tehingute arvult kui ka koguväärtuselt ületamata ning kunagiste
kõrgtasemete ületamist ei ole lähitulevikus oodata. Turu laiapõhjalisemat kasvu on tagasi hoidnud ennekõike
majanduskriisi järgselt moodustunud erineva kiirusega ja arengupotentsiaaliga Eesti, kus turgu on vedanud
põhiliselt suuremad keskused ning väiksemate piirkondade turuaktiivsus ja hinnakasv on jäädavalt maha
jäänud. Elukondliku kinnisvaraturu osas 2019. aastal turuaktiivsuse edasine langus küll peatus, kuid tegemist
oli ainuüksi ajutise stabiilsust iseloomustava perioodiga, mille järgselt üldine tehingute arvu alanemine jätkub.
2019. aasta elukondlikku kinnisvaraturgu kirjeldas peamiselt valglinnastumine Tallinna lähiümbruses ning
aktiivne korteriturult elamuturule siirdumine. 2019. aastal asus aga tehingute arvu ja hinnatasemete erinevus
Eesti suuremate ja väiksemate keskuste vahel taas suurenema, iseloomustades ennekõike korterituru
piirkondlikku küllastumist ja Eesti demograafilist situatsiooni. 2020. aasta märtsist esile kerkinud
koroonaviirusega seotud majanduslike ja sotsiaalsete mõjude taustal on kinnisvaraturu tervis järsult
halvenenud.
2019. aasta IV kvartalis tehti Eestis nii kinnisasjadega, korteriomanditega kui ka hoonestusõigustega kokku
12 411 ostu-müügitehingut ligikaudu 932 miljoni euro väärtuses. Võrreldes 2019. aasta III kvartaliga alanes
tehingute arv 0,9% võrra, mis tulenes ennekõike korteri- ja elamuturul vähenenud turuaktiivsusest peamiselt
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Tallinnast väljaspool. Võrreldes 2018. aasta IV kvartaliga tehti samaaegselt 0,5% võrra vähem tehinguid,
mida soodustas tehingute arvu vähenemine hoonestamata maade ja korteriomanditega tehtud tehingute
vähenemine. Võrreldes eelnevate kvartalitega tehingute arvu alanemine jätkus, kuid seda on mõjutanud üsna
suurel määral asjaolu, et seoses seadusemuudatustega ei lisandu enam korteriturule korteriomanditena
parkimiskohti ega panipaiku. Tehingute arvu kasvu üldist peatumist on seni järjepidevalt soodustanud
peamiselt muutused korteriturul ja tehingute vähenemine hoonestamata maade osas, viimast ennekõike
metsa- ja elamumaade osas. Turgu iseloomustavad näitajad on teiste segmentide osas püsinud viimase
kahe aasta vältel aga võrdlemisi stabiilsed, mille kõrvalt võib väita, et ostu-müügitehingute osas jäi
turuaktiivsuse üldine tipp 2017. aastasse. Samaaegselt ületasid elukondlikul kinnisvaraturul 2019. aasta
vältel müüginumbrid 2017. aasta taseme.
Korteriturul on tehingute arvu hoidnud ennekõike Tallinn ja Tartu, kuid ka vastavates linnades oli ilma
koroonaviiruse esilekerkimiseta edasine kasvuvõime 2019. aastast üsna marginaalne. Väiksemates Eesti
keskustes võis tugevat turuaktiivsuse langust täheldada juba 2018. aastal, kui pakkumiste arv asus taas
kasvama ning pakkumis- ja tehinguhindade edasine tõus peatuma. Mitmetes väikelinnades võis 2019. aastal
seejärel täheldada mediaanhinna kuni 2%-list alanemist. Nii mõnegi üle 10 000 elanikuga väikelinna puhul
võib 2020. aasta vältel mõnes kuus vähemalt statistiliselt hinnakasv ajutiselt kiireneda, sest peatselt on
valmimas hulgaliselt uusi kortereid, millest on suur osa broneeritud. Eestis on üldine tehinguaktiivsuse kasv
peatunud juba pikemat aega, millele järgneb 2020. aastal koroonaviirusega seotud mõjude taustal
turuaktiivsuse langus ning ühtlasi tõenäoline hinnalangus. Korteri- ja elamuturul üheskoos alanes tehingute
arv 2018. aasta jooksul aga ainuüksi 1,6% võrra, kasvades seejärel 2019. aastal 3,8%.
Pidev hinnakasv oli Eestis tervikuna samaaegselt jätkunud, kuid üsna järsult oli juba pidurdumas ka keskmise
tehinguhinna edasine tõus. Kui aastatel 2015 - 2018 võis kinnisvarade kallinemist pidada põhimõtteliselt
üheseks kogu Eestis, siis 2019. aastal olid erinevate piirkondade trendid taas selgelt lahku läinud. Nii
tehingute arvu kui ka koguväärtuse taset hoidis jätkuvalt elukondliku kinnisvara turg, mille juures korteri- ja
elamuturu osakaal kogu kinnisvaraturu tehingute arvus oli viimastel aastatel järjepidevalt suurenenud.
Keskmise tehingu väärtuse kasvu aeglustumist oli muidugi lisaks soodustanud Eesti madalamate hindadega
piirkondades kasvanud tehingute arv. Koguväärtuse üldise kasvu aeglustumise põhjuseks oli aga elukondliku
kinnisvaraturu kasvu peatumine. Äri- ja tootmisotstarbeliste varade üksikud tavapärasest kallimad tehingud
olid periooditi siiski koguväärtuse kujunemist oluliselt mõjutamas, mis tulenes ennekõike üksikute ettevõtete
suurematest investeeringutest või mittevabaturutehingutest. Koroonaviiruse taustal on tarbijate ja ettevõtjate
kindlustunne järsult halvenenud, mistõttu jätkub Eesti ääremaastumine ning ettevõtete investeeringuid
asutakse teadmata ajaks edasi lükkama.
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Eesti korteriturul oli 2020. aastani senine järjepidev turuaktiivsuse ja hinnataseme kasv aeglustunud
2019. aasta IV kvartalis tehti Eestis korteriomanditega kokku 6966 ostu-müügitehingut, sh eluruumidega
6059 ja mitteeluruumidega 907 tehingut. Võrreldes 2019. aasta III kvartaliga tehti peamiselt Tallinnast
väljaspool vähenenud tehingute arvu tõttu 2,1% võrra vähem tehinguid. 2018. aasta IV kvartaliga võrreldes
suurenes tehingute arv samaaegselt 2,9%, mida vedas aga peamiselt Tallinn. Turuaktiivsuse osas 2018.
aasta viimasel kahel kvartalil aset leidnud langus 2019. aastal peatus, kuid tehingute arvu olid tavapärasest
enam toetama asunud peamiselt Tallinna lähiümbruses ning Pärnu ja Tartu linnas uute korterite turul
tehtavad tehingud. Kõikide Eesti suuremate piirkondlike keskuste lähiümbruses aktiivne valglinnastumine
2020. aasta märtsist tõenäoliselt peatub. Likviidsus asub tugevamalt alanema tõenäoliselt just hajusama
asustusega piirkondades, kus laenutagatiste kvaliteet halveneb ning kus potentsiaalne ostjaskond on hetkel
tööturul aset leidvatest muutustest kõige enam sõltuv.
2019. aasta kvartalite baasilt ei saanud veel 2020. aasta alguses väita, et Eesti korteriturul tervikuna
turuaktiivsus langustrendis oleks, kuid nii väikelinnades kui ka suuremates keskustes olid edasise kasvu
võimalused olemasoleva ja lähitulevikus lisanduva pakkumise baasilt pigem tagasihoidlikud. Koroonaviiruse
pandeemia tõttu asub siiski pakkumine tõenäoliselt taas suurenema, mille taustal turuaktiivsus langeb ning
väga suure tõenäosusega alaneb ka hinnatase, seda mõlema näitaja osas hetkel üsna määramatus
ulatuses. Üldine surve turuaktiivsuse langusele pöördumiseks on seega tulevate kvartalite vältel järjest
suurem. 2018. aastal kasvas korterite müük Eestis aastases võrdluses 0,2% ja 2019. aastal 3,6%, kuid
hiljutine kasv on tulenenud peamiselt Tallinnast väljaspool paiknevatest piirkondadest. 2018. aasta II pooles
asus Tallinnas tehingute arv nii järel- kui ka uute korterite turul vähenema, üldine tehingute arvu langus kestis
pealinnas 2019. aasta keskpaigani, mille järgselt asus tehingute arv ajutiselt taas suurenema.
Väiksemate piirkondade korteriturud on püsinud üsna aktiivsed, mis on tulenenud erinevate piirkondade
korteriturgude järk-järgulisest aktiveerumisest ja üleriigilisest suhteliselt optimistlikust tarbijakäitumisest.
Samaaegselt on aga enamikes aktiivseimates väikelinnades asunud nõudlus juba enne koroonaviiruse
esilekerkimist taanduma, mis viis tehingute arvu võrreldes 2017. aastaga langusesse. Mitmetes
väikelinnades oli pakkumiste arvu varasem pidev langus peatunud, sest suhteliselt pikk kasvutsükkel oli
negatiivse rändesaldoga ja negatiivse iibega piirkondades ennast nõudluse poolelt vaikselt ammendamas.
Piirkondades, kus hinnakasv oli pikema aja vältel olnud elanikkonna sissetulekute kasvust tunduvalt kiirem,
oli juba märgata pakkumishindade langetamist ning vähemalt statistiliselt vaadatuna ka mõningast
hinnalangust. Koroonaviirusega kaasnevate majanduslike ja sotsiaalsete probleemide tõttu sarnaste
trendide edasine kulg võimendub. Seni kasvanud korterihindade taustal on noorte arvelt lisanduvate
leibkondade osas olnud märgata aga üha enam üürituru kasvamist, mis on soodustanud väheste
üüripakkumiste kõrval üürihindade kasvu ja elukondliku kinnisvara osas tootlusmäärade taas kasvule
pöördumist, sest üürihindade kasv on olnud võrreldes kinnisvara üldise hinnakasvuga viimaste kvartalite
vältel kiirem. 2020. aastal tõenäoliselt üürihindade kasv peatub ning üürihindade langust võib täheldada
aktiivse majutussektoriga piirkondades, kus kinnisvaraturul saab kannatada ennekõike lühiajalise majutuse
turg.
Eluruumidega tehtud tehingute raames suurenes tehingute rahaline maht 2019. aasta IV kvartalis võrreldes
aastataguse sama kvartaliga 10% võrra, mis tulenes ennekõike jõuluperioodile omasest uute korterite
laiapõhjalisest müügist Eesti suuremates keskustes. Uute korterite müük oli järjepidevalt suurenenud juba
pikema aja vältel, kuid ehitusaktiivsus oli piirkonniti taandumas ja turuaktiivsuse kasv aeglustunud, mistõttu
koguväärtuse kasv oli samuti statistiliselt aeglustumas. Käivet on endiselt hoidnud ennekõike Tallinnas ja
selle lähipiirkondades uute korteritega tehtavad tehingud, kuid Tallinna osakaal Eesti korteriturul oli
üleriigiliselt aktiivse elamispindade tõttu ajutiselt veidi vähenenud. Uusarenduste osakaal kõigist
korteritehingutest on seni Tallinnas moodustanud igakuiselt ligi kolmandiku ning Tartus neljandiku, kuid
osakaal oli viimastel kuudel veidi vähenenud. Üleriigiliselt aktiivse korterituru taustal on olnud märgata üha
enam üksikute arendusprojektide algatamist ka Tartu- ja Harjumaalt väljaspool, kuid krediidiandjad on selliste
projektide osas olnud pigem pessimistlikult meelestatud ning hetkel poolelijäänud projektide osas ei ole
välistatud, et nii mõnedki arendused taaskordselt külmutatakse.
Uute ega ka järelturu korterite hinnakasv ei ole enam hiljaaegu kiirenenud, aeglustuv kasv jäi kuni 2020.
aasta märtsini valdavalt 3 - 6% vahemikku, mis veel mõni aeg tagasi püsis mõnevõrra kiirem just väljaspool
Tallinna ja Tartut. 2018. aasta lõpust oli aastane hinnakasv mitmetes piirkondades aeglustunud kõigest mõne
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protsendini. Koroonaviirusega seotud põhjustel pöördub 2020. aasta vältel senine hinnakasv aga üsna
tõenäoliselt hinnalanguseks. Uute korteritega tehtavate tehingute osakaalu stabiliseerumise ning ka Eesti
kõige mahajäänumate piirkondade aktiivsuse kasvamise järgselt olid vahepeal kasvukiirused erinevais
paigus ühtlustunud, kuid seda ainuüksi ajutiselt, sest 2019. aastal võis juba täheldada Eesti väikelinnade ja
Tallinna vahelise hinnadiferentsi taaskordset suurenemist. Aastane hinnakasv oli Eestis tervikuna ning
enamikes suuremates piirkondlikes keskustes, välja arvatud Tallinnas ja Tartus, jäänud 2018. aasta III kuni
2019. aasta III kvartalini alla elanikkonna nominaalse netosissetuleku kasvukiiruse. Teisisõnu, aeglustuva
hinnakasvu saatel oli elanikkonna vähemalt kinnisvara puudutav ostujõud vahepeal väga paljudes
maakonnakeskustes mõningal määral paranenud, mis üheskoos suhteliselt vähese pakkumisega hoiab
eelolevatel kvartalitel surve hinnalanguseks tasakaalukamal positsioonil kui kunagise buumi perioodi järgselt.
Tehingud hoonestatud ja hoonestamata maaga
Erinevalt korteriturust on kinnisasjadega seotud tehingute osas nii turuaktiivsuse kui ka väärtuse mahu kasv
olnud möödunud aastatel tunduvalt tagasihoidlikum. 2019. aasta IV kvartalis tehti Eestis kinnisasjadega
kokku 5410 ostu-müügitehingut, mida oli 2,6% rohkem kui veel III kvartalis ning 1,7% enam kui 2018. aasta
IV kvartalis. Tehingute koguväärtuseks kujunes sealjuures ligikaudu 396 miljonit eurot, mida oli võrreldes
varasema kvartaliga 4,5% rohkem ning võrreldes aastataguse ajaga 4,6% enam. Viimase kaheksa kvartali
vältel oli kinnisasjade tehingute arv kasvanud võrreldes aastatagusega ainult kahel korral. Nii koguväärtuse
kui ka tehingute arvu vähenemine tulenes peamiselt hoonestamata maatulundus- (sh ennekõike
metsamaadega) ja elamumaadega ning mitteeluhoonetega hoonestatud maadega tehtud tehingute
vähenemisest. Kui varasematel perioodidel oli tavapäraselt hoonestamata maade segmendis enim langenud
metsa- ja haritava maaga tehtavate tehingute arv, siis 2019. aastast asus esile kerkima ka muu
hoonestamata maaga tehtud tehingute vähenemine.
2019. aastal varasem turuaktiivsuse järjepidev alanemine põllumajanduslike maade osas järjest madalama
aastataguse võrdlusbaasi taustal lõppes, kuid metsamaade ja muu hoonestamata maaga tehtud tehingute
osas jätkus aastane langus veel nii mõneski kvartalis. Varasem hoonestatud maade tehingute arvu langus
pöördus 2019. aastal seevastu marginaalsele kasvule, mille juures oli mitteeluhoonetega hoonestatud
maadega tehtud tehingute vähenemine samuti lõppenud. Samaaegselt oli eluhoonetega hoonestatud maade
tehingute arv näidanud aastases võrdluses 3,0%-list kasvu, mis ilmestas jätkuvalt suhteliselt aktiivset elamuja suvilaturgu nii Harjumaal kui ka mujal Eestis. Tehingute koguväärtust oli viimaste perioodide vältel tõstnud
peamiselt elukondliku kinnisvara turg, kuid majandus- ja ehitusaktiivsuse kasvamise järgselt oli Eesti
suurimates piirkondades sagenenud ühtlasi äri- ja tootmishoonete ning korterelamute- või ärihoonete
püstitamiseks sobilike keskmisest kallimate maade müük. Hetkel järsult halvenenud majanduskeskkonna
tõttu on eelnimetatud trendide püsimine olnud siiski tõenäoliselt ainuüksi ajutine.
Paralleelselt korterituru kasvu peatumisele on peatunud ka edasine elamuturu aktiivsuse kasv
Nii hoonestamata kui hoonestatud elamumaa turgu veavad Eestis jätkuvalt põhiliselt Harjumaal tehtavad
tehingud. Sarnaselt korteriturule ei ole Harjumaa osakaal kõikide elamutehingute lõikes viimase nelja aasta
vältel muutunud. Eluhoonetega hoonestatud maade tehingute osas võis turuaktiivsuse hoogustumist
täheldada ennekõike 2017. aastal, mil saavutati ühtlasi viimase kümne aasta kõrgeim tehingute arv.
Üleriigiliselt suhteliselt madala ehitusaktiivsuse ning samaaegselt vähenenud järelturupakkumiste tõttu ei ole
enam tehingute arv Eestis tervikuna 2017. aasta tasemele küündinud, nii 2018. kui ka 2019. aastal tehti
suhteliselt sarnases mahus tehinguid. Kui 2008. aasta finants- ja majanduskriisi järgsel perioodil oli
hoonestatud elamumaade puhul tehingute arvu kasv märgatavalt kiirem kui mediaanhinna kasv, siis aastatel
2018 - 2019 oli suhteliselt stabiilse tehingute arvu taustal hinnakasv ajutiselt hoogustunud. Tasakaaluka
hinnakasvuga perioodi selgitasid ostjate eelistused - elamumaad osteti kuni 2017. aastani võimalusel
paremasse asukohta ning ehitusjärgus või kehvas seisukorras hoonetele eelistati paremas seisukorras
elamuid. Pakkumiste vähenemise taustal olid aga tarbijate eelistused taas muutunud, mis olid asunud
hinnakasvu soodustama turul tervikuna. Pakkumine asub aga koroonaviirusega seotud majanduslikel
põhjustel taas suurenema, sest likviidsus on vähenemas ning finantseerimistingimused halvenemas.
Eesti elamuturust moodustavad valdava osa eelmisel sajandil ehitatud hooned, mis on tänasel hetkel
võrdlemisi kehvas seisukorras. Kõrge moraalse kui ka füüsilise kulumiga elamuid on pakkumisel suurel
hulgal, mis on hinnakasvu kiirenemist ja üksikelamu eelistamist korterile seni tagasi hoidnud. Lisaks,
ostjaskonna huvi on kuni 2020. aasta alguseni majandusliku kindlustunde pideva paranemise aegselt
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kasvanud odavamate puhkeotstarbeliste varade ja maamajade vastu. Kehvas asukohas ja seisukorras ning
tihti ka ilma pesemisvõimaluseta hooned on aga mitmete pankade silmis finantseerimiseks liialt riskantsed,
mis on omakorda takistanud hinnakasvu kiirenemist. 2018. ja 2019. aasta vältel võis sarnaselt korteriturule
ka elamuturul märgata piirkonniti turuaktiivsuse alanemist, sest pakkumise maht oli kasvanud nõudluse
kõrval tugevalt alanenud ning pakkumishinnad kerkinud. 2020. aastal tõenäoliselt elamuturul tehingute arvu
langus jätkub, kuna uusehitiste püstitamine on taandumas ning lisaks on määramatus mahus asunud turgu
omakorda mõjutama koroonaviiruse kaudne mõju. Erinevalt korteriturust hoiavad aga Eesti elamuturgu
endiselt pigem Harjumaa välised piirkonnad. Kui seni on elamuturg olnud korteriturust mõningase viitajaga
maas, siis hetkel halvenenud turusituatsiooni tõttu on erinevad kinnisvaraturu segmendid käitumas suhteliselt
analoogselt.
Hoonestamata elamumaade vastu on nii korteri- kui elamuturu kasvu hoogustumise järgselt ostjaskonna huvi
tõusnud ennekõike Harju- ja Tartumaal, kuid viimasele kahele aastale tuginevalt ka juba üha enam Eesti
madalama aktiivsusega piirkondades. Üksikelamukruntide turul on hinnakasvu kiirenemist takistanud
möödunud buumi jooksul planeeritud, kuid seni väljaarendamata uuselamurajoonide kinnistud, mis olid
elamuturu aktiveerumise järgselt taas likviidsemaks muutunud. Tartu ja Tallinna lähiümbruses oli ostjate
poolt enimeelistatud piirkondades siiski elamuehituseks sobilike kruntide pakkumine juba üsna tugevalt
vähenenud. Viimane trend soodustas uute elurajoonide kujunemist keskustest aina kaugemal, kuid tarbijad
olid uute arendusprojektide osas kartlikud, meenutades ennekõike buumijärgseid probleeme, mis võivadki
taaskordselt esile kerkida. Tervikliku infrastruktuuriga uuselamurajoone on lähitulevikus ilma kohalike
omavalitsuste poolse kaasfinantseerimiseta esile kerkimas siiski võrdlemisi vähe. Viimast just seetõttu, et
finantskriisi tulemusena on muutunud hoonestamata maade ostmisega kui ka arendamisega seotud
finantseerimistingimused ning maaturul on hinnakasv olnud oluliselt tagasihoidlikum. Üksikutes Eesti
väikelinnades või nende lähiümbruses on elamuehituseks sobilikke krunte turule lisandumas kohalike
omavalitsuste poolse koostöö tulemusena (nt Rakvere, Viljandi).
Prognoosid
Eesti kinnisvaraturu aktiivsust jääb elukondliku kinnisvara osas hoidma jätkuvalt ennekõike 1980ndate teises
pooles sündinud tarbijaskond. Nimetatud perioodil sündis Eestis kõige enam inimesi, kes tänasel ajal on
moodustamas eraldi leibkondi ning soetamas oma esimest või leibkonna edasise suurenemise tõttu ka juba
järgmist kinnisvara. Erinevate krediidiasutuste poolt avaldatud andmete alusel on aktiivseimaks
eluasemelaenu võtvaks eagrupiks just 28-32-aastased inimesed, mille osas ei ole hiljaaegu olulisi muutusi
aset leidnud. Aktiivseimateks piirkondadeks jäävad ennekõike juba väljakujunenud suuremad keskused
eesotsas Tallinnaga ja selle lähiümbrusega. Tänane tehinguaktiivsus ei jää aga demograafiliste näitajate
baasil ka koroonaviiruse mõjudest taastumise järgselt kestma - 1990ndatel vähenes järsult sündimus ning
Eesti elanikkond on märgatava kiirusega vananemas. Viimastel aastatel on Eestisse sisserännanuid olnud
rohkem kui väljarännanuid, kuid väljaränne on absoluutnumbrites püsinud endiselt kõrgel tasemel. Tallinn ja
selle lähiümbrus on seevastu lähitulevikus endiselt laienemas, millega kaasneb madalama
jätkusuutlikkusega piirkondade ääremaastumise jätkumine. Koroonaviiruse mõju tööturule on küll hetkel
määramatu, kuid on tõenäoline, et mõningase viitajaga ääremaastumine võimendub ning kinnisvaraturg saab
kannatada just väiksemates Eesti keskustes. Arvestades Eesti elukondliku kinnisvaraturu edasisi
arengutrende, võib 2020. aastaks prognoosida koroonaviirusega seotud põhjustel ennekõike turuaktiivsuse
langust, mis toob suure tõenäosusega kaasa ka hinnalanguse. Korterituru osas jäi mitmetes suuremates
keskustes üldine turuaktiivsuse tipptase 2017. aastasse, mille ületamist ei oleks lähitulevikus olnud oodata
ka 2020. aasta alguses järsult halvenenud majandusliku situatsiooni olemata jäämise korral.
Eesti kinnisvaraturu aktiivsus oleks pidanud lähikuudel iga-aastaste hooajaliste tegurite tõttu asuma
kasvama, kuid riigis kehtestatud eriolukorra tõttu ei järgi turg vähemalt ajutiselt tõenäoliselt enam igaaastaseid trende. Võrreldes aastataguste perioodidega võib oodata hinnatasemete ning tehinguaktiivsuse
senise kasvu pöördumist languseks, seda esmalt elukondlikul kinnisvaraturul, kus turg on efektiivsem.
Hinnataset jäävad hoidma peamiselt uusarendused, mille osas on võlaõiguslikud kokkulepped sõlmitud juba
varasemalt. Elukondliku kinnisvaraturu tsükli kasvufaas on tõenäoliselt pöördunud langusfaasiks üleEestiliselt. Turu jahenemist on enne koroonaviiruse levikut kinnitanud nii järelturul tehinguaktiivsuse
alanemine kui ka struktuurse hinnakasvu järk-järguline aeglustumine, mis on koroonaviiruse majanduslike ja
sotsiaalsete mõjude taustal juba omakorda võimendatud. Kuigi pakkumismahud on hiljaaegu olnud
langustrendis, survestades hinnakasvu jätkumist, võib kinnisvaraturul nõudluse vähenemise tõttu oodata
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pakkumiste arvu suurenemist ja mõningase viitajaga ka pakkumishindade alanemist. Eluasemelaene
väljastavate pankade nõuded jäävad takistama tehingute tegemist, sealhulgas seadustamata hooneid või
olulisi ümberehitusi omava kinnisvaraga. Sarnaselt kunagisele buumi perioodile on juba täheldada, et
krediidiasutused on vähemalt ajutiselt uute kinnisvaralaenude väljastamist asunud piirama, mistõttu edasine
turu areng sõltub suuresti krediidiasutuste käitumisest.
Lääne-Virumaa kinnisvaraturu äripindade sektori turuülevaade
Lääne-Virumaa maakonnakeskuse Rakvere kaubandus-teeninduspindade turusegmendis on alates
2000.a. toimunud tuntav äritegevuse kontsentreerumine linnasüdamesse Keskväljaku ümbrusesse. Valdav
enamus kaasaegsetest äripindadest on rajatud just Keskväljaku naabrusesse, kuhu on koondunud pangad,
kauplused ja teenindusasutused, väikepoed, bürood. Keskväljaku ääres paiknevad hooned on enamuses
multifunktsionaalsed hõlmates ühe katuse all nii kaubandus- kui kontoripindasid või kaubandus- ja
kontoripindasid ning eluruume. Äritegevuse kontsentreerumine kesklinna on kaasa toonud üha süveneva
parkimisprobleemi piirkonnas. Keskväljaku naabruses paiknevad mitmed ühiskondlikud parklad, mis ei taga
aga siiski piisavalt parkimisruumi tipptundidel ja nädalavahetustel.
Alates 2002. aastast on järjest enam kaubanduspindasid rajatud ka kesklinnast eemale, linna piirile,
peamiste linnast väljuvate liiklussuundade (Tallinna ja Narva suund) lähedusse, kuhu on kujunemas uued
kaubanduspiirkonnad. Nimetatud piirkondadesse on rajatud kaubanduskeskused, spetsiifilised kaubandus
ja teeninduspinnad, kauplus-laod.
Kui aastaid 2007-2008 iseloomustas Rakveres aktiivne kaubanduspindade arendustegevus ja kahe aasta
jooksul rajati Rakverre ~45 000 m2 uusi kaubanduspindasid, siis 2009-2010.a. Rakverre ega selle
lähiümbrusesse uusi pindasid ei lisandunud. 2011.a. lõpetati vahepeal külmutatud olnud Maxima
kaubanduskeskuse ehitus. 2017.a. Rakvere kesklinnas multifunktsionaalne ärihoone - kesklinna piirkonnas
Laada ja Tuleviku tänava ristmes paiknev ärihoone, milles on ~1100 m 2 kontori-kaubandus-teeninduspinda
ning 2019.aastal on linna piirile valmimas kaks ärihoonet (autokeskus ja kauplus-tööriistakeskus), kus on
lisandumas ~2 200 m2 pinda, lisaks planeeritakse olemasolevate hoonete laiendusi.
2007-2008.a. avatud kaubanduskeskuste täituvus oli madalaim 2009.a. lõpul/2010.a. alul, mil vabade
pindade osakaal oli kuni 10%. Üürnike vahetumine on olnud suur, seda nii suuremate kui väiksemate pindade
osas. Rakvere äärelinna kaubanduskeskustes on viimastel aastatel vabade pindade osakaal vähenenud ja
saavutatud on optimaalne täituvus (eksperthinnangu koostamise hetkel võib vabade pindade osakaal olla
ligikaudu 5% juures), pidurdunud on ka üürnike vahetumine. Probleemiks on endiselt, et kvaliteetkaupade
müüjad ei suuda saavutada jätkusuutlikku tegevust tagavat käivet ning lahkuvad piirkonnast, vabanenud
pinnad asenduvad odavamat ja madalama kvaliteediga kaupa pakkuvate kauplejatega. Kvaliteetseima
kaubavalikuga ja parima täituvusega ning madalaima üürnike voolavusega tõuseb esile Põhjakeskus.
Linna piirile kaasaegsete kaubanduskeskuste avamine tõi kaasa mitmete üürnike ümberpaiknemise
kesklinnast äärelinna kaubanduskeskustesse, mis suurendas kesklinna kaubandushoonetes vabade
pindade osakaalu. Enam sai mõjutatud halvema funktsionaalsusega hoonetes, peamistest liiklussuundadest
eemal või kõrgematel korrustel paiknevate pindade hõivatus.
2011-2016 võis täheldada kesklinna piirkonna kaubanduspindade osas on seni kesklinnast kaugemal
asunud üürnike ümber kolimist kesklinna, samuti kesklinna vähem külastatavates kaubandushoonetes
asuvate üürnike ümber paiknemist paremas asukohas pindadele kesklinnas või siirdumist Põhjakeskusesse,
mis oma aktiivse turundustegevuse ja suure külastatavusega on kaubandusettevõtetele olnud püsivalt
atraktiivne. Eksperthinnangu koostamise hetkel on kesklinna kaubandushoonetes vabade pindade osakaal
sõltuvalt kvaliteedist ja paiknemisest 5-10% juures.
Rakvere kaubanduspindade üürihinnad jäävad valdavas osas vahemikku 3,20 – 10 €/m2, atraktiivses
asukohas väiksematel pindadel ka rohkem, mõningatel juhtudel ollakse valmis siduma üüritasu käibega.
Kaubanduspindade netoüürid Rakveres seisuga märts 2020 (€/m2/kuus)
Asukoht

Kvaliteediklass

Pindala
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Trend
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Kesklinn / kaubanduskeskused

A

kuni 100 m2

6 - 16

↔

Kesklinn / kaubanduskeskused

A

100 – 500 m2

5 - 16

↔

Kesklinn / kaubanduskeskused

A

alates 500 m2

5 - 13

↔

Kesklinn

B

-

5 - 10

↔

Äärelinn

B

-

2-4

↔

Allikas: Arco Vara Kinnisvarabüroo OÜ / Rakvere esindus

Eksperthinnangu koostamise hetkel on Rakvere linnas üüripakkumisel ~ 10 erinevas suuruses, asukohas ja
kvaliteedis kaubanduspinda kogupinnaga ~ 1000 m2, nimetatud pakkumiste hinnad jäävad madalama
kvaliteediga varadel tasemele kuni 5 €/m², kõrgema kvaliteediga pindadel kuni 13 €/m².
Kaubanduspindade sektori vähene atraktiivsus (üürihindade oluline langus aastatel 2009-2011 ja visalt
vähenev vakantsus) viisid vahepealsetel aastatel rahavoogu tootvate kaubanduspindade müügituru
hangumiseni. 2014.a. teostati üle mitme aasta taas ostu-müügitehing kesklinna rahavoogu tootva ärihoonega
(kaubandus- ja kontoripinnad), 2015.a. alul soetati investeeringuna äärelinna kaubandus-teenindushoone
ning 2018.a. linna piiril asuv kauplus-ladu. Ka üürilepingutest vabade kaubanduspindade ja hoonete müüke
toimub vähe ning kaubanduspindade ostu-müügitehinguid teostatakse üksikuid, 2019.a. lõpul teostati ostumüügitehing kesklinna kaubandushoonega (osteti omakasutusse).
Hoonestatud ärimaa ostu-müügitehingud Lääne-Virumaal
Aasta

Tehingute arv (tk)

2015
2016
2017
2018
2019

25
30
29
32
28

Mediaanhind (€)
35 000
79 527
60 000
32 500
27 600

Aritmeetiline
keskmine hind (€)
147 508
216 495
218 509
195 529
119 857

Maksimaalne hind
(€)
1 050 000
960 000
1 750 000
2 165 000
800 000

Allikas: Maa-amet, tehingute andmebaas

Peamiselt on ostu-müügitehingute objektiks olnud pinnad, mida ostetakse omakasutuseks (omandatud on
varem üürilepingu alusel kasutatud pindu; omandatud pind, kuhu liigutakse üüripinnalt; omandatud pindu,
kus kavandatakse alustada ettevõtlusega).
Eksperthinnangu koostamise Rakvere linnas kaubanduspindade müügipakkumised peaaegu puuduvad,
pakkumisel on mitmed segakasutusega ärihooned, mille põhiline funktsioon on kontoripinnad või lao- ja
tootmispinnad, millele liitub ärikasutus.
Üle mitme aasta on Rakveres asutud ehitama uut kaubanduspinda, linna piirile on valmimas kaks
kauplusladu (püstitatakse oma vajadusi silmas pidades), kus on lisandumas ~2 200 m2 pinda, lisaks
planeeritakse olemasolevate hoonete laiendusi.
Lääne-Virumaa kinnisvaraturu äriotstarbelise kinnisvara sektori kaubandus-teenindusotstarbelise kinnisvara
turusegment on kasvufaasis, täheldada võib nõudlus suurenemist, vakantsete pindade hulk on viimastel
aastatel vähenenud, renditasud tõusevad pigem parema kvaliteediga pindade osas.
Kontoripindade juures väärtustatakse kasutajate/üürnike vaatenurgast järgmisi tegureid:
asukoht hästi ligipääsetavas piirkonnas;
piisav hulk parkimiskohti krundil nii oma töötajatele kui ka klientidele;
paindlikke lahendusi võimaldav ruumide planeering;
ruumide kliimatingimuste reguleerimise võimalus sõltuvalt aastaajast;
piisava võimsusvaruga kommunikatsioonivõrk kõikides ruumides;
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-

toimiv ja konkurentsivõimelise hinnaga haldusteenus – üürniku jaoks on oluline ruumide
kasutamise eest makstav lõpphind.

Lääne-Virumaa kontoripinna pakkumismahud kasvasid majandussurutise aastail oluliselt. Palju ettevõtted
olid sunnitud oma tegevuse lõpetama või koomale tõmbama, mis on tõi kaasa kasutatava kontoripinna
vähenemise. Nii vajaduse tõttu kulusid optimeerida kui üleüldise kontoripindade vajaduse vähenemise tõttu
seoses infotehnoloogiliste rakenduste arenguga langes Lääne-Virumaa kontoripindade turul nõudlus
majandussurutise aastail. Kontoripindade vakantsus suurenes aastatel 2008-2009 oluliselt, vabade pindade
osakaal saavutas tipu 2009.a. lõpul/2010.a. alul ning täituvuse taastumine on alates 2011 olnud vaevaline
kuid viimastel aastatel (2017-2019) võib täheldada nõudluse mõõdukat kasvu. Eriti on kannatanud halvema
funktsionaalsusega hoonetes, peamistest liiklussuundadest eemal või kõrgematel korrustel paiknevate
pindade hõivatus. Enam on nõutud kaasaegsed ja paindlikku ruumijaotust võimaldavad kontrollitud
sisekliimaga kontoriruumid.
Kuigi turu keskmise vakantsuse hindamine ning arvestamine on suhteliselt komplitseeritud, on hinnanguliselt
kohaselt Rakveres uuemate kontoripindade vakantsus ~ 10% ning kesklinnast eemal paiknevate
kontorihoonete puhul võib see näitaja ulatuda kuni 20%-ni.
Äärelinnas paiknevate kontorihoonete täitmine üürnikega on võrdlemisi keeruline. Samuti on üürile andmine
ja müük on olnud suhteliselt komplitseeritud nõukogudeaegsete administratiiv- või teenindushoonete
kontoripindadel. Nimetatud hoonetele uue funktsiooni leidmine on raske, vajalikud ümberehitused ei pruugi
olla majanduslikult otstarbekad. Suuremad hooned on kasutust leidnud väiketootmises. Kuna olemasolevate
hoonete funktsiooni muutmine toob sageli kaasa vajaduse oluliste ümberehituste järele, on nimetatud
hoonete müügihinnad kujunenud suhteliselt madalaks ja müügiprotsess pikaks.
Uute kontoripindade arenduses valmis viimati 2010.a. erasektori ja RKAS-i koostöös rajatud ja valminud
politsei- ja päästeameti ühishoone, kus administratiivhoones on kasulikku pinda 5432,4 m2 ja lisaks on
teenindavad abihooned), mille tõttu vabanes kesklinna lähedal olulises mahus kontoripinda. 2014.a valmis
kesklinnas Targa Maja Kompetentsikeskus, mida rahastati Euroopa Regionaalarengu fondist. Hiljem on
püstitatud mitmefunktsioonilisi hooneid, kus kontoripinnad moodustavad vaid osa kogupinnast.
Eksperthinnangu koostamise hetkel on Rakvere linnas üüripakkumisel ~10 erinevas suuruses, asukohas ja
kvaliteedis kontoripinda kogupinnaga ~ 800 m2, nimetatud pakkumiste hinnad jäävad vahemikku 3 -8 €/m²,
valdav enamus pakkumistest on hinnavahemikus 5-6 €/m².
Kontoripindade netoüürid Rakveres seisuga märts 2020 (€/m2/kuus)
Asukoht

Kvaliteediklass

Netoüür

Trend

Kesklinn

A

6 - 10

↔

Kesklinn

B

4-7

↔

Äärelinn

B

2,5 - 4

↔

-

Allikas: Arco Vara Kinnisvarabüroo OÜ / Rakvere esindus

Kontoripindade sektori vähene atraktiivsus (üürihindade oluline langus aastatel 2009-2011 ja endiselt
tagasihoidlik nõudlus ning mõõdukas vakantsus) on tinginud rahavoogudega büroohoonete müügituru
hangumise. Samas on nõudlus kaasaegsete kontoriruumide järele viimastel aastatel kasvanud ja teostatud
on ka üksikud ostu-müügitehingud, kus kontoripinnad on soetatud oma vajadustest lähtuvalt. Viimasel viiel
aastal, ajavahemikul 2015-2019 müüdud kontoripindade ja -hoonete müügihinnad on suures osas jäänud
hinnatasemele 200 – 800 €/m² hoone(te) suletud netopinna kohta sõltuvalt hoonete/pinna asukohast,
suurusest, seisukorrast ja funktsionaalsusest.
Lääne-Virumaa kinnisvaraturu äriotstarbelise kinnisvara sektori kontoripindade kinnisvara turusegment on
taastumisfaasis, täheldada võib mõningast nõudlus suurenemist, uusehitisi eksperthinnangu koostamise
hetkel erasektor ei püstitata ning teadolevalt ka ei kavanda, vakantsete pindade hulk on viimastel aastatel
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mõnevõrra vähenenud, renditasud tõusevad pigem parema kvaliteediga pindade osas. Viimaste aastate hea
ettevõtluskliima julgustab ettevõtteid enam investeerima parema kvaliteediga pindadesse.

Lääne-Virumaa elamuturu ülevaade
2019. aastal tehti Lääne-Virumaa elamuturul hoonestatud elamumaadega kokku 270 ostu-müügitehingut.
Võrreldes 2018. aastaga tehti 34 tehingut vähem, mille juures turuaktiivsus alanes 11% võrra. Sarnaselt Eesti
aktiivseima elamuturuga maakondadele ei ole ka Lääne-Virumaal siiski viimaste aastate vältel iga-aastase
tehingute arvu osas midagi oluliselt muutunud, sarnases mahus tehti tehinguid veel hiljaaegu ka näiteks
aastatel 2014, 2016 kui ka 2017. Käesoleva kasvutsükli vältel kujunes kõrgeimaks tehingute arvuga
perioodiks 2018. aasta, mille juures tehingute arvu kasv tulenes ennekõike tüüpiliselt korterituru aktiivsuse
kasvule järgneva elamuturu kasvuga. Viimast on loonud ennekõike asjaolu, et korterite hindade kasvades
ning elanikkonna heaolu paranedes siirdutakse korteriturult elamuturule ning seda sageli
maakonnakeskusest väljapoole, mille taustal suurenenud nõudluse tõttu asub mõningase viitajaga ajutiselt
kiirenema ka hinnakasv. Elamuturu aktiivsust on soodustanud ka olukord, kus korterite hinnad on kasvanud
piisavalt palju, et olemasolev eluase vahetada kas maakonnakeskuses või selle lähiümbruses paikneva
üksikelamu vastu.
2019. aastal tehtud tehingute lõikes kujunes kogu maakonnas keskmiseks elamu mediaanhinnaks 30 000
eurot, mida oli 3,4% võrra enam kui varasemal aastal, kuid 10 eurose erinevuse taustal siiski täpselt sama
palju kui veel 2017. aastal. Üldplaanis on elamuturul mediaanhind püsinud viimase kolme aasta vältel täpselt
samal tasemel, mille juures hinnakasvu aeglustumine tuleneb aga peamiselt asjaolust, et hajaasustusega
piirkondades on tehingute arv veidi suurenenud ning senise hinnakasvu tõttu on järjest enam asutud ka
soetama kehvemas seisukorras varasid, mis takistab edasist mediaanhinna tõusu. Kui vaadata aritmeetilise
keskmise muutusi, mis ilmestavad pigem heas kuni väga heas seisukorras varade hinnadünaamikat, kujunes
aritmeetiliseks keskmiseks hinnatasemeks 2019. aastal 45 500 eurot. Võrreldes 2018. aastaga kasvas
aritmeetiline keskmine 4,5%, mis veel 2018. aastal suurenes 9,3% ning 2017. aastal koguni 18% võrra.
Teisisõnu, hinnakasv on elamuturul tervikuna siiski 2018. aastast alates aeglustunud, kuid on endiselt
püsinud mõõdukas tempos, kasvades piirkondliku elanikkonna sissetulekute kasvuga analoogse kiirusega.
Maakonnakeskusest väljaspool tehti 2019. aastal 214 hoonestatud elamumaa tehingut, mida oli 12% võrra
vähem kui varasemal aastal. 2019. aasta jooksul alanes tehingute arv maakonna elamuturul nii maakonnas
kui tervikus, maakonnakeskuses kui ka sellest väljaspool paiknevates piirkondades. Laiapõhjaline tehingute
arvu langus on aga peamiselt tulenenud asjaolust, et avalike müügipakkumiste arv on pidevalt vähenenud
ning elukondliku kinnisvaraturu erinevate segmentide lõikes seda just elamuturul. Maakonna valdades tehtud
tehingute lõikes kujunes kaalutud aritmeetiliseks keskmiseks tehinguhinnaks 2019. aastal 39 300 eurot, mida
oli koguni 19% võrra enam kui varasemal aastal, kui hinnatase alanes 1,6%. Võrreldes 2017. aastaga kasvas
hinnatase 17%, mille juures on aga hinnakasvu panustanud peamiselt Kadrina, Rakvere ja Viru-Nigula vald.
Taolist aastast hinnakasvu ei saa siiski maakonnakeskuse lähiümbrusele kui tervikule interpreteerida, sest
suhteliselt madala tehingute arvu taustal on iga-aastane tehingute struktuur suhteliselt erinev. Kui vaadata
maakonna valdasid eraldiseisvalt, siis püsis aga ka mediaanhinna kasv 2019. aastal võrdlemisi tempokas,
küündides nii Haljala, Kadrina kui ka Rakvere vallas igas maakonnas üle 17%. Samaaegselt kasvas Tapa
vallas mediaanhind aga pelgalt 4,1%, püsis täpselt samal tasemel kui aasta tagasi Väike-Maarja vallas ning
alanes hajaasustusega piirkondades kasvanud tehingute arvu ja mõningate mittevabaturutehingute tõttu
Vinni vallas ja Viru-Nigula vallas mõlemas ligi 40% võrra. Maakonna valdade lõikes tehti tehinguid 2019.
aastal ligikaudu 8,4 miljoni euro eest, mida oli 5,6% võrra enam kui varasemal aastal, kui käive kasvas 3,1%
võrra. Arvestades erinevate valdade omavahelisi erinevusi ning tehtud tehingute struktuurilisi muutusi, võib
siinkohal maakonna lähiümbruse piirkondade aastast hinnakasvu kirjeldada pigem tehingute kogukäibe
aastase muutuse läbi.
Rakvere linnas tehti 2019. aastal hoonestatud elamumaadega kokku 56 tehingut, mida oli 9,7% võrra vähem
kui 2018. aastal. Sarnaselt maakonnale kui tervikule ei ole ka maakonnakeskuses viimaste aastate vältel
tehingute arv oluliselt muutunud, analoogses mahus tehinguid on tehtud varasemalt mitmetel aastatel.
Tehingute arvu kasvu takistab jätkuvalt peamiselt madal pakkumiste arv, kasvavad pakkumishinnad ning
üsna kehv pakkumise struktuur. Pakkumisel on suurel hulgal madala kvaliteediga elamuid, mis vajavad
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olulises mahus täiendavaid kulutusi, kuid potentsiaalne ostjaskond eelistab võimalusel ennekõike veidi
kvaliteetsemat vara.
2019. aastal tehtud tehingute puhul kujunes mediaankeskmiseks hinnaks Rakvere linnas 68 500 eurot ning
aritmeetiliseks keskmiseks hinnatasemeks 69 000 eurot. Võrreldes 2018. aastaga alanesid hinnatasemed
vastavalt 11% ja 19% võrra, mille juures hinnalangust on soodustanud ennekõike pakkumisega seotud
probleemidest tulenevalt madalamahinnaliste varadega tehtud tehingute arvu mõningane suurenemine.
Elamuturul on olnud täheldada, et suur hulk ostjaskonnast on küll soovinud odavamate varade ja veidi laiema
pakkumise tõttu siirduda maakonnakeskusest väljaspoole, kuid kui vaadata Rakvere linna osakaalu tehtud
tehingutes, siis on maakonnakeskuse osakaal püsinud 2018 - 2019 aastal vastupidiselt perioodile 2015 2017 hoopis tunduvalt kõrgem. Maakonnas paiknevate varadega tehtavate tehingute tegemist on olulisel
määral takistamas krediidiasutused, mille taustal väga suur hulk eluasemelaenu kasvutavate ostjate poolt
tehtavad tehingud jäävad peamiselt ostetava varaga seotud juriidiliste probleemide tõttu ära või lükkub
tehingute tegemine edasi.
Viimaste aastate vältel on olnud täheldada, et hoonestamata elamumaade müük on Lääne-Virumaal üsna
jõudsalt suurenenud. Üksikelamute püstitamiseks sobilike maade turuaktiivsuse kasv on tulenenud
ennekõike asjaolust, et piirkondlik elamuturu pakkumine on võrdlemisi kehv ning suur hulk potentsiaalsest
ostjaskonnast on hoopis soetanud ehituseks sobiliku krundi. 2016. aasta müüdi kogu maakonnas 76
hoonestamata elamumaad, 2017. aastal 92 tk ning 2018. aastal juba koguni 116 tk, kuid seejärel 2019. aastal
pelgalt 73 tk. Tehingute arvu üsna järsk langus on 2019. aastal tulenend omakorda peamiselt pakkumisega
seotud probleemidest, mille taustal on suurenenud nõudluse tõttu pakkumishinnad eelistatuimates
elamupiirkondades tugevalt kasvanud ning ühtlasi on vahepealsel perioodil pidevalt suurenenud ehitushind.
2019. aastal väljastati maakonnas üksikelamute ehitamiseks ehituslube 59 tk, mida oli 4 tk vähem kui 2018.
aastal, kuid 8 tk enam kui veel 2017. aastal. Ehitustegevusega alustamisest teavitati samaaegselt 18 vara
osas, mida oli veidi rohkem kui varasemal neljal aastal. Tegelikkuses on ehitusega alustatud oluliselt rohkem,
kuid riiklikus ehitisregistris ei ole väiksemates kohalikes omavalitsustes ehitamisega alustamise teatised
sageli esitatud või registreeritud. Huvi hoonestamata elamumaa soetamise osas või olemasolevale
elamukrundile uue elamu püstitamiseks on seega mõnevõrra kasvanud, kuid lähitulevikus ei ole siiski
endiselt oodata märkimisväärset ehitusaktiivsuse kasvu. Vaadates ehitamisel olevaid elamuid, võib sarnaselt
Tallinna ja Tartu lähiümbrusele täheldada, et pideva ehitushinna kasvu taustal on üsna suur osa isikuid
asunud kulude kokkuhoiuks ehitama varasemalt eelistatud kivikonstruktsioonis elamute asemel
puitkonstruktsioonis ehitisi ning eelistatuim maaküte on üha enam asendumas pigem õhk-vesi soojuspumbal
baseeruva lokaalküttega.
Elukondliku hoonestusega kinnistute ostu eesmärgiks on enamasti soetada endale alaline elukoht, vähem
on ostu eesmärgiks puhkeotstarbelise eesmärgiga maamaja, suvila või muu ajutise kasutusega hoonete
soetamine. Seetõttu on enamasti elukondliku hoonestusega kinnistu ostul kõige olulisem hoonestuse
väärtust kujundav tegur, lisaks asukohale, elamu seisukord ja suurus (ehk eelkõige kulutused selle
rekonstrueerimisele), vähem olulised on abihoonete olemasolu, suurus ja seisukord. Siiski, avarate ja heas
korras abihoonete olemasolu annab hoonestusele olulist lisaväärust. Ostuotsuse langetamisel on olulise
tähtsusega igasugused varaga seotud hoiukulud, on need siis näiteks kütte-, transpordi- või muud võimalikud
kulud. Tehingute hinnad olenevad elamu asukohast ja suurusest, juurdepääsuteede seisukorrast, hoone
projektist ja vanusest, korruselisusest, siseplaneeringust ning ehituslikust kvaliteedist.
Lääne-Virumaal asuvate elamuga hoonestatud kinnistute müügipakkumiste arv on perioodil 2015 - 2019
mõõdukalt kahanenud. 2020. a. alguses on kinnisvaraportaalis kv.ee müügipakkumisel ~ 150 elamut, mida
on ligikaudu 16% vähem kui veel 2018. a. alul, kui pakkumiste arv vähenes 20% võrra. Rakvere linnas oli
2019. a. alguses müügipakkumisel ~ 25 elamut, mida on ligikaudu 20% vähem kui 2018. a. alguses, veel
2018. aastal alanes pakkumiste arv sarnases protsentuaalses ulatuses. Aktiivses pakkumises olevate varade
maht moodustab kogu maakonnas ligikaudu 6 kuni 7 kuu ning Rakvere linnas ligikaudu 5 kuni 6 kuu tehingute
mahu. Pakkumise maht üldiselt on elamuturu likviidsust ja olemasolevat nõudlust arvestades justkui
rahuldav, vastates ka enamike varade keskmisele müügiperioodile, kuid pakkumisel on suurel hulgal
elamuid, mis ei vasta potentsiaalse ostjaskonna nõuetele. Viimase tõttu on pakkumishindade kasv olnud
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möödunud aastatel periooditi oluliselt kiirem kui elamuturu üldine hinnakasv, kuid edasine kasvutempo on
sarnaselt korteriturule asunud 2017. aastast iga-aastaselt aeglustuma.
Endiselt on müügiperioodide pikkust mõjutamas asjaolu, et 2015. aasta 1. juulist jõustunud ehitusseadustikus
sätestatust tulenevalt nõuavad eluasemelaene väljastavad krediidiasutused, et elamuga seotud
dokumentatsioon oleks enne ostu finantseerimist korras (s.t, et ehitiste andmed riiklikus ehitisregistris oleksid
tegelikkusele vastavad ning taotletud ehitamiseks või kasutamiseks nõutavad ehitus- ning kasutusload või
ümberehitamisel/laiendamisel esitatud ehitus- ja kasutusteatised) ning varale oleks tagatud juurdepääs
avalikult kasutatavalt teelt. Tagantjärele seadustamist vajavate ümberehitatud ja/või vanemate elamute (ja
ka elamute abihoonete) hulk on suur. Piisavalt palju on ka elukondlikku vara, millele puudub vahetu
juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt ning millele juurdepääsu tagamiseks tuleb seada servituut/servituudid,
mis aga mõnel juhul ei pruugi osutuda isegi realiseeritavaks võimaluseks.
Pakkumise struktuuris lähiajal olulisi muutusi ette näha ei ole, pakutavate varade hulga vähenemine on küll
tõenäoliselt peatunud, kuid pakkumishindade võrdlemisi tempokas kasv jätkub. Järjepidev hinnakasv on aga
üheskoos sobilike pakkumiste vähesuse taustal piiramas edasist turuaktiivsuse kasvu, mis sarnaselt
korteriturule on 2019. aastast viinud elamuturu aktiivsuse langusesse nii maakonnakeskuses kui ka sellest
väljaspool. Uusehitisi püstitatakse valdavalt Rakvere linna vahetus läheduses asuvatesse
elamupiirkondadesse, kuid enamasti ehitatakse elamuid iseendale, mitte müügiks. Erandiks on üksikud
paaris- või ridaelamud, mis on arendatud müügiks ning mille müük on seni kulgenud suhteliselt edukalt. Siiski
on juba mitmete Rakvere linnas paiknevate paaris-/ridaelamute osas olnud märgata, et potentsiaalne
ostjaskond ei ole võimeline üle ~ 150 000 eurot maksvaid varasid soetama, mistõttu arendajad on oma
finantsprojektsioonides pigem turu üldist olukorda üle hinnanud. Uusehitiste turuhinnad jäävad mõõdukalt
kasvanud hinnatasemete taustal endiselt kas ehitushinnale ja krundi maksumusele alla või ületavad
turuväärtust kinnisvaraarendajate äriplaanidest lähtuvalt veel liialt vähesel määral.
Eluotstarbelise kinnisvara turusektor on Lääne-Virumaa turupiirkonnas 2020. aasta I poolaastal
kinnisvaraturu tsükli kasvufaasi lõpusirgel, millele viitab ajutiselt stabiliseerunud nõudlus, pakkumismahtude
vähenemise peatumine, pakkumishindade kasvu aeglustumine ning uusehitiste arvu mõõdukas
suurenemine. Arvestades aga, et Lääne-Viru maakonnas uusehitisi turule kuigi olulises mahus ei lisandu
ning uusehitised ei ole suuremale osale ostjaskonnast kättesaadavad, ei suuda olemasolev pakkumine ning
senine turuväärtuse- ja pakkumishindade kasv olemasolevat nõudlust püsiva hinnakasvu saatel enam kuigi
kaua rahuldada, mistõttu võib sarnaselt 2019. aastale oodata hinnakasvu taandumist enamikes segmentides
kuni 5%-ni ning tehingute arvu jätkuvat piirkondlikku vähenemist.
Hoonestatud elamumaa tehingu- ning hinnadünaamika Lääne-Virumaal ja Rakvere linnas

Allikas: Maa-ameti tehingute andmebaas
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Rakveres asuvate pereelamute keskmised müügihinnad (seisuga märts 2020)
Pereelamu tüüp

Hind (eurot)

kuni 1950 ehitatud
1950 - 1980 ehitatud
rekonstrueeritud
1990ndail ja hiljem ehitatud

40 000 - 95 000
50 000 - 120 000
80 000 - 160 000
100 000 - 185 000

Trend
↑
↑
↑
↑

Allikas: Arco Vara Kinnisvarabüroo OÜ

Rakvere linnaga vahetult piirnevates külades on elamute müügihinna kujunemisel oluline eelkõige kaugus
linna piirist ja piirkonna infrastruktuuri areng. Nii jäävad linna piirist kaugemal ja halvema juurdepääsuga
kinnistute müügihinnad Rakvere samaväärsete elamutega võrreldes oluliselt madalamaks, samas ei pruugi
linna piiril hea juurdepääsu ning piisava privaatsuse olemasolul elamute müügihinnad linna piiresse jäävate
samaväärsete elamute müügihinnast märkimisväärselt erineda.
Pakkumisinfo
Kinnisvaraportaalis www.kv.ee on eksperthinnangu koostamise hetkel Lääne-Virumaal ~25 büroo-,
kaubandus/teenindus-, majutus-, toitlustusteenuse pakkumiseks sobilikku kinnistut hinnavahemikus 19 990
– 800 000 €.
Hinnatav vara ei ole aktiivsel müügipakkumisel kinnisvaraportaalides.
Kinnisvaraportaalis www.kv.ee on eksperthinnangu koostamise hetkel
müügipakkumisel järgmised hinnatava varaga kaudselt võrreldavad varad:

Aadress

Viru-Nigula v,
Viru-Nigula al,
Niguli tn 2

Pakkumishind, €

25 000

Kinnistu
pindala, m²

4 525

Ärihoone
suletud
netopind/
mitteeluruumi
pind m2

521

Lääne-Virumaal

Pakkumishind,
€/snp m2

Kinnistu kirjeldus

48

Kivikonstruktsioonis hoone on seisnud
tühjana ja vajab seetõttu remonti.
Seinad on korralikud, kuid katus vajab
korrastamist. Tegemist on ühekorruselises
hoones paiknenud endise puidutöökojaga
(võimaldaks ka muud kasutust) ja hoones
on veel sees suur metallist puidutöötlemis
hüdrauliline press ja väljas on suur
saepuru ladustamiseks kolu.

Kunda
linn,
Lontova tee

49 900

7 998

535

93

Tapa
linn,
Pargi tn 2

59 000

1113

459

129

Kahekorruseline
renoveerimist
vajav
elumaja, mis on jagatud kaheksaks
ahiküttega korteriks. Elumaja pind kahe
korruse peale kokku on 535 m2 millele
lisandub maja keldrikorrus (eksklusiivne,
võlvkaartega). Kinnistu paikneb Põhja –
Eesti klindi piiril, seega on kinnistu
kõrguste vahe põhja – lõuna suunal 12 m.
Maja teise korruse akendest on vaade
merele. Supelranda on ca 1 km.
Müüa Tapa kesklinnas asuv kinnistu, millel
paikneb
1923.a.
ehitatud
puitkonstruktsioonis
ärihoone.
Rekonstrueerimisprojekti
järgselt
on
hoone ehitusalune pind on 257,7m² ja
suletud netopind kokku 459,1m². Liitumine
elektrivõrguga on 3x20 A. Vee ja
kanalisatsiooni trasside liitumised kinnistu
piiril
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Tapa linn, 1.
Mai pst 11

99 000

1465

230,6

429

Müüa Tapa linnas kinnistu, millel
paiknevad pood-kohvik ja avar laohoone.
Ärihoone ühes tiivas tegutseb lihatooteid
pakkuv pood, poe juurde kuulub ka
köögiosa
koos
abiruumide
ja
külmkambritega. Hoone teises tiivas
tegutseb
rentnikuna
erinäoline
pizzakohvik, kohviku kasutada on ka
terrass. Teisel korrusel asub kontoriruum
ja puhkeruum. Majas on enda keskküte,
osaliselt
on
kasutusel
ka
elektripõrandaküte.
Krundil paikneb avar laohoone, kus asub
ka külmkamber. Hooned heas korras.

Allikas: kinnisvaraportaal KV.ee

Turustatavuse analüüs
Vara lõppkasutajad:
Lõppkasutajaid
iseloomustavad
tunnused:
Vastavus turusegmendi nõuetele:

Lõppkasutajate hulk, kes soovivad ja
on võimelised hinnatavat vara
soetama:
Lõppkasutajate
hulk,
kes
on
võimelised hinnatavat vara soetama:
Konkureeriv pakkumine turul:

Arendusprotsessis olevad pinnad:
Turule lisanduvad konkureerivad
pinnad ja nende maht:
Müügiperiood:
Neelduvus:

Oodatavad müügi- ja üürihinnad:
Alternatiivne kasutus:

eelkõige juriidilised isikud, aga ka füüsilised isikud
eelkõige kohalik majutus- või kaubandus-teenindusvaldkonnas
tegutsev ja ka sotsiaalhoolekande teenuseid osutav ettevõtja, või
kohalik elukondlikku vara soetada sooviv eraisik
vara vastab potentsiaalsete ostjate ootustele järgmises osas:
- vara asub Haljala aleviku keskuses hästi nähtavas ja
leitavas ning ligipääsetavas piirkonnas,
- apteek-elamu on kauni arhitektuuriga hoone,
- apteek-elamus
on
olemas
liitumine
veeja
kanalisatsioonivõrkudega ning kaugküttevõrguga,
- apteek-elamul on kõrge seni välja ehitamata pööning,
- kinnistu on piisavalt suur võimaldamaks täiendava
hoonestuse või parkimisala rajamist;
võimalikud puudused:
- apteek-elamu ruumiplaneering on kohati ebaratsionaalne
ega võimalda paindlikke lahendusi,
- hooned vajavad suuremahulisi investeeringuid
vara osta soovivate lõppkasutajate hulka pole võimalik täpselt
hinnata kuid kuna hinnatav vara rahuldab turusegmendi nõudeid
üksnes osaliselt, siis hinnanguliselt soovib vara piiratud hulk
lõpptarbijatest
tegemist piirkonna keskmisest madalama hinnatasemega
varaga, mis vara on kättesaadav valdavale enamusele
potentsiaalsetest ostjatest
eksperthinnangu koostamise hetkel on Lääne-Virumaal tervikuna
müügipakkumisel mitmeid polüfunktsionaalseid
elu- ja
ärihooneid, mis reeglina vajavad olulisi investeeringuid
Lääne-Virumaa alevikes ja väikelinnades ei ole hindajale teada
olevalt arendusprotsessis uusi kaubandus-teenindus- ja
eluhooneid, kaasajastatakse eelkõige olemasolevaid pindu
müügiperiood on prognoositavalt ligikaudu 12 kuud
eksperthinnangu koostamise hetkel Lääne-Virumaal pakkumisel
~25 erineva suuruse, funktsionaalsuse ja kvaliteediga
äriotstarbelist vara, mis vastab Lääne-Viru maakonna kümne kuu
hoonestatud ärimaa müügitehingute mahule
seoses koroonaviiruse levikuga Eestis on raske prognoosida,
missugust mõju see avaldab üüri- ja müügihindadele 2020.a.
hinnatava vara alternatiivne kasutus võiks olla kasutus
elukondliku varana (üksikelamuna, kahepereelamuna)
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3.3

Hinnatava vara parim kasutus

Parim kasutus on vara kõige tõenäolisem kasutus, mis on füüsiliselt võimalik, vajalikult põhjendatud,
õiguslikult lubatav, finantsmajanduslikult otstarbekas ja mille tulemusena hinnatav vara omandab kõrgeima
väärtuse. Parima kasutuse põhimõte on turuväärtuse hindamise lahutamatu osa (EVS 875-1).
Füüsiline võimalikkus ja vajalikult põhjendatus
Hinnatavaks varaks on Haljala aleviku keskuses hea juurdepääsuga ning hästi nähtavas ja leitavas asukohas
paikneva kinnistuga, mille oluliseks osaks on kauni arhitektuuriga apteek-elamu ja selle abihooned. Hoonet
on kasutatud nii äri- ja teenindusotstarbelisena kui elukondlikuna. Hoone arhitektuur, ruumide planeering
ning turu nõudlus loovad eelduse ja võimaldavad hoone kasutamist kaubandus- ja teenindusotstarbelise,
ja/või majutusotstarbelise pinnana ja/või elukondliku pinnana.
Õiguslik lubatavus
Katastriüksuse sihtostarve on ärimaa 50%, elamumaa 50%. Kinnisasjal paikneb apteek-elamu, mille
peamine kasutamise otstarve on riikliku ehitisregistri andmeil muu kaubandushoone, tegelikkuses
kasutatakse hoonet eksperthinnangu koostamise hetkel peamiselt elukondlikul otstarbel.
Haljala valla kehtiva üldplaneeringu kohaselt on hinnatava vara maakasutuse juhtotstarve reserveeritud
segahoonestusega ala.
Tulenevalt eelnevast on õiguslikult lubatav vara jätkuv kasutamine nii äriotstarbelisena ja/või ka
elukondlikuna.
Finantsmajanduslik otstarbekus
Lähtuvalt kinnisasja hoonestuse olemusest ja funktsionaalsusest ning asukohast Haljala aleviku keskuses
tiheda liiklusega hästi nähtavas ja lihtsasti leitavas asukohas ja ka turu nõudlusest võiks hinnatava vara parim
majanduslik kasutus olla kombineeritud kasutus kaubandus- teeninduspinnana ja/või majutusotstarbelisena
ja/või elukondlikuna. Alternatiivse kasutusena võiks kaaluda kasutamist üksnes elukondlikuna
(üksikelamuna, kahe või enama eluruumiga elamuna).
Järeldus
Arvestades vara asukohta, kinnistul asuva hoonestuse olemust ja seisukorda, on hindaja seisukohal, et
hinnatava vara parimaks kasutuseks on selle äri- ja/või elukondlik kasutus.

3.4

Hindamismeetodid, hindamismeetodi valik ja rakendus

Olenevalt hinnatava vara olemusest saab kasutada hindamisel nii eraldi, kui ka kombineeritult kolme
põhimeetodit: võrdlusmeetod, tulumeetod ning kulumeetod. Kasutatava meetodi valik sõltub hinnatavast
varast ning kasutada olevast turuinformatsioonist.

3.4.1

Hindamismeetodid

Võrdlusmeetod
Võrdlusmeetod (sales comparison approach) põhineb analüüsil, mille aluseks on hinnatava vara võrdlus
sarnaste müüdud varadega. Võrdluse käigus korrigeeritakse müüdud varade hindu, pidades silmas tehingust
ja varast tulenevaid erisusi, ning leitakse hinnatava vara väärtus. Turuväärtuse hindamisel on meetodi
aluseks asenduspõhimõte: võimalik ostja ei ole valmis maksma vara eest rohkem kui sarnaste varade eest
tavaliselt turul makstakse. Turuväärtuseni jõutakse võrdlusmeetodi rakendamisel juhul, kui võrdlemisel
aluseks olevad tehingud on tehtud vaba turu tingimustes ja võrdluse käigus toimuv erisuste arvessevõtmine
tugineb turuinformatsioonile (EVS 875-11).
Tulumeetod
Tulupõhine käsitlus (income approach) ehk tulumeetod põhineb vara võimel genereerida tulevikus tulu.
Väärtusena käsitletakse oodatava tulu nüüdisväärtust. Rakendades kinnisvara hindamisel tulumeetodit, on
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aluseks põhimõte, et ostja ei ole nõus vara eest maksma rohkem, kui on vara oodatavate rahavoogude
nüüdisväärtus kogu vara kasutusea või hoidmisperioodi jooksul. (EVS 875-9).
Tulumeetodit rakendatakse tulutootva kinnisvara (renditav vara või renditava varana käsitletav) hindamiseks,
mille väärtuse määrab tulu tootmise võime ja seda on võimalik prognoosida.
Tulupõhise käsitluse meetodid on
— diskonteeritud rahavoo analüüs,
— tulu kapitaliseerimine.
Tulu kapitaliseerimine
Vara väärtuse hindamine kapitaliseerimise meetodil on lihtsustus üldisest diskonteeritud rahavoo mudelist
eeldusel, et hoidmisperiood (vara kasutusiga) on lõputult pikk

kus
CF on rahavoog;
y on diskontomäär, mis on sarnane, aga ei ole samane kapitalisatsioonimääraga;
n → ∞.
Kinnisvara väärtuse hindamiseks tulu kapitaliseerimisel kasutatakse valemit:

Puhas tegevustulu peab olema stabiliseeritud puhastulu, s.t see ei tohi sisaldada juhuslikke kõrvalekaldumisi
tavalisest olukorrast.
Stabiliseeritud puhta tegevustulu leidmiseks analüüsitakse möödunud perioodi (3 aastat kuni 5 aastat),
oodatavat potentsiaalset kogutulu, vakantsi, ning tegevuskulude suurust ja muutusi. Oluliste kõrvalekallete
puhul nendes näitajates selgitatakse kõrvalekallete põhjused ja tehakse vajaduse korral kohandused.
Stabiliseeritud puhas tegevustulu peab olema niisugune, et see iseloomustab tulevast vara tulutootmise
potentsiaali.
Stabiliseeritud puhas tegevustulu (NOI) leitakse järgmiselt:
stabiliseeritud potentsiaalne kogutulu
+ stabiliseeritud muud tulud
- stabiliseeritud vakantsi ja võlgnevuste tõttu saamata jäänud tulu
= stabiliseeritud tegelik kogutulu
- stabiliseeritud tegevuskulud
= stabiliseeritud puhas tegevustulu (NOI).
Turuväärtuse hindamiseks tuleb analüüsi käigus hinnatava vara näitajaid (üür, üüriperiood, vakantsi ja
võlgnevuste tõttu saamata jäänud tulu, tegevuskulude tase jne) võrrelda ka turutingimustega ja vajaduse
korral nimetatud näitajaid korrigeerida.
Hindamine diskonteeritud rahavoogude alusel
Hindamine diskonteeritud rahavoogude alusel seisneb kinnisvara kasutusea või hoidmisperioodi jooksul
laekuvate rahavoogude nüüdisväärtuse kindlaksmääramises.
Hindamisel diskonteeritud rahavoogude meetodil arvutatakse väärtus valemi (21) alusel:
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kus
CF1 … CFn
CF lõpetav
y

on perioodi rahavoog;
on rahavoog prognoosiperioodi lõpus;
on diskontomäär (tootluse määr).

Kulumeetod
Kulupõhine käsitlus (cost approach) ehk kulumeetod lähtub põhimõttest, et potentsiaalne ostja ei ole valmis
vara eest maksma rohkem, kui tuleks kulutada sarnase kasulikkusega vara ostmiseks või loomiseks,
arvestades ka kaasnevaid riske ja ebamugavust. Sageli on hinnatav vara võrreldes alternatiivse varaga
vähem atraktiivne tulenevalt vanusest, kulumisest jms. Seega kohandatakse tulemus kulumi arvessevõtmise
kaudu (EVS 875-8).

3.4.2

Hindamismeetodi valik

Hinnatava varaga sarnased varad Lääne-Virumaa turupiirkonnas eelkõige müügikäibes, sest võimaliku ostumüügi korral ostetaks vara, selle asukohast ja olemusest ning parameetritest tulenevalt eelkõige
omakasutusse. Vara olemust, suurust jms arvestades ei ole tegemist renditulu teenimisele orienteeritud
potentsiaalse investeerimisobjektiga.
Võrdlusmeetodi rakendamist raskendab käesoleval ajal asjaolu, et Lääne-Virumaal on viimaste aastate
jooksul teostatud sarnase funktsionaalsusega hoonetega ostu-müügitehinguid väga vähe ning tehtud
müügitehingute objektid erinevad hinnatavast varast nii funktsionaalsuselt, pinna suuruselt, asukohalt,
kvaliteedilt ning muudelt teguritelt.
Kuna hinnatavale varale analoogsed varad on enamasti müügi- (mitte üüri-) käibes, on hindamismeetodiks
valitud võrdlusmeetod.

3.4.3

Võrdlusmeetodi rakendus

Võrdlustehingute valikul lähtutakse sellest, et analüüsitav vara oleks eri võrdluselementide osas hinnatava
varaga võimalikult sarnane ja et müügitehing oleks teostatud vaba turu tingimustes väärtuse kuupäeva
suhtes võimalikult hiljuti ja sarnases turusituatsioonis.
Hindajale on teada järgmised võrreldavate varadega teostatud tehingud:
1

Tehingu hind:
Tehingu hind
käibemaksuta:
m² hind:
Tehingu aeg:

Asukoht:
Hoone
seisukord:

Tapa vald,
Vajangu
küla,
Tamsalu
mnt
16 000 €

2
VäikeMaarja vald,
VäikeMaarja
alevik, Pikk
tn
30 000 €

VÕRDLUSTEHINGUD:
4
5
6
VäikeMaarja vald,
Tapa vald,
VäikeHaljala vald,
Vinni vald,
Assamalla
Maarja
Haljala
Kadila
küla,
küla,
alevik,
alevik,
Pärna tn
Kalevipoja Simuna mnt Tallinna mnt
40 000 €
25 000 €
27 000 €
30 000 €
3

16 000 €
30 000 €
40 000 €
27 000 €
48 €
56 €
177 €
125 €
jaan.2020
sept.2019
juuli.2019
märts.2019
Vajangu küla,
Assamalla Väike-Maarja
33 km
küla, 13 km
alevik,
Rakverest ja
Rakverest, keskus, teiste
8 km
Väike-Maarja
Rakverehoonete
Tamsalu
alevik, 24 km
Väikevahel,
linnast,
Rakverest,
Maarjahalvasti
kõrvalmaante
aleviku
Vägeva tee
nähtav ja
e naabruses
keskus
ääres
leitav
remonti vajav
(II korrusel
tule- ja
rahuldav
hea/rahuldav hea/rahuldav

30 000 €
199 €
juuli.2018

Haljala
alevik, 10
km
Rakverest,
aleviku
keskus

hea

7

8

Vinni vald,
Pajusti
alevik, Tartu
mnt

Kadrina
vald,
Kadrina
alevik, Viru
tn
37 000 €

33 000 €

25 000 €
60 €
jaan.2018

37 000 €
33 000 €
92 €
172 €
sept.2016
juuli.2016
Pajusti
alevik, 6 km
Kadrina
Kadila küla
Rakverest,
alevik,
keskus, 12
aleviku
Rakverest 13
km
keskus,
ja Tapa
Rakverest,
peatänava
linnast 14
kõrvalmaante lähistel pargi- km, aleviku
e ääres
alal
keskus
rahuldav/rem
onti vajav

Eksperthinnang ARE-201026D Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Haljala alevik, Võsu mnt 4
Hindamisaruande koostaja: Ingrid Rebane, kontakttelefon: + 372 5341 5637

rahuldav

hea

31 / 53

1
Tapa vald,
Vajangu
küla,
Tamsalu
mnt
veekahjustus
ed)
Ruumide
seisukord:
Suletud
netopind (m²):

Maakasutuse
suurus /
parkimisvõimal
used:

Ruumikasutuse
funktsionaalsus
:
Hoone
konstruktsiooni
d:

Tehnosüsteemi
d:

Muu tegur:

2
VäikeMaarja vald,
VäikeMaarja
alevik, Pikk
tn

VÕRDLUSTEHINGUD:
4
5
6
VäikeMaarja vald,
Tapa vald,
VäikeHaljala vald,
Vinni vald,
Assamalla
Maarja
Haljala
Kadila küla,
küla,
alevik,
alevik,
Pärna tn
Kalevipoja Simuna mnt Tallinna mnt
3

remonti vajav

rahuldav/rem
onti vajav

rahuldav

332,8

537

225,8

hea/rahuldav

hea/rahuldav

7

8

Vinni vald,
Pajusti
alevik, Tartu
mnt

Kadrina
vald,
Kadrina
alevik, Viru
tn

rahuldav/rem rahuldav/rem
onti vajav
onti vajav
hea/rahuldav

216,4
150,8
415,9
358,9
215
3918 /
662 /
parkimisvõim
parkimisvõim
1499 /
alused
565 / head
alused
parkimisvõim
kinnistul
parkimisvõim
kinnistul
alused
2534 /
rahuldavad,
3794 /
alused
piiratud,
kõrvalasuvas parkimisvõim naabruses
4400 /
763 /
parkimisvõim kõrvalasuvas
kõrval avalik
avalikus
alused väga kaubandusho parkimisvõim parkimisvõim
alused
avalikus
parkla
parklas
head
one parkla
alused head alused head rahuldavad
parklas
endine
meierei,
viimati
metallitöökod
a, võrdlemisi
kahekorruseli
Kauplusmadalad
ne
elamu; kaks
ruumid,
postkontori
liigendatud,
korrust, I
ühekorruselin
ruumikasutus
end.
hoone,
väiksemad
korrusel
e
Kontoriliigendatud,
koolimaja,
ruumid
tootmisruumi kauplusruumi kauplusehoo kauplusehoo
kontori- ja
viimati
võrdlemisi
d (end.
d, II korrusel
ne (end.
ne, kaks
kohvikolmeruumid noortekeskus madalad kuid
vorstitsehh)
eluruumid
toidukauplus)
korrust
külalistemaja
puuduvad
ena
avarad
tellis,
looduskivi,
looduskivi,
põllukivi, puit
puit
looduskivi
väikeplokk
puit
tellis
puit
puit
elektrivarustu
s 100A;
elektrivarustu
lokaalsed
s 40A; küte
vesi ja kanal.,
puudub; vesi
lokaalküte;
elektrivarustu elektrivarustu
võrk, kanal. elektrivarustu
tehnosüstee elektrivarustu
s, vesi ja
s, vesi ja
elektrivarustu
puudub ja
s, ahjuküte; elektrivarustu
mid
s, ahjuküte,
kanal.
kanal.
s, vesi ja
tuleb
vesi võrk,
s, vesi ja
amortiseerun vesi ja kanal.
lokaalsed,
lokaalsed,
kanal. võrk,
lahendada
kanal.
kanal. võrk;
ud
võrk
lokaalküte
lokaalküte
elekterküte
lokaalselt
puudub
elekterküte
kinnistul
paikneb
väike
rahuldavas väikeplokkide
rahuldavas
korras
st rahuldavas
välja
korras puitpuitkonstrukt
korras
ehitamata II konstruktsioo
sioonis ladu laohoone snp
korrus 187,2 nis ladu snp
puudub
208,2 m2
20,8 m2
puudub
m2
126,8 m2
puudub
puudub

Hinnatavale varale turuväärtuse hindamiseks on võrdlustehinguteks valitud tehingud 2, 4, 5 ja 7 kui olemuselt
ja funktsionaalsuselt, seisukorralt, konstruktsioonilahenduselt, suletud netopinnalt ning teistelt teguritelt kõige
paremini võrreldavad.
Tehingute kohandamine
Ajaldamine on võrdlustehingu hinna kohandamine, võttes arvesse hinnatõusu või –langust, mis on toimunud
võrreldava varaga tehingu toimumise ja väärtuse kuupäeva vahelisel ajal (EVS 875-11).
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Kohandamine on protseduur, mida kasutatakse võrreldava vara hinna teisendamiseks lähtuvalt erisustest
võrreldes hinnatava varaga. Kohandamisel võetakse arvesse võrreldava vara erisused, kasutades selleks
kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid võtteid (EVS 875-11).
Võrdluselement on vara või tehingut iseloomustav näitaja, mida kasutatakse kohandamisel ja mille valikul
lähtutakse selle olulisusest vara väärtuse kujunemisel. Kohandus on võrdluselemendi teisendus, mis lähtub
konkreetse elemendi erinevusest hinnatava vara ja võrreldava vara vahel (EVS 875-11).
Hindaja on kohandamiseks valinud tehinguga seotud võrdluselementidele (turutingimused) lisaks 10 varaga
seotud võrdluselementi.
Kohandamisel on aluseks võetud hoonestuse suletud netopind. Hindamisel lähtutakse võrreldavate varade
tehinguhinna hoonestuse pinnaühikule taandatud hinnast (€/m 2), kuna antud vara liigi puhul
iseloomustab see turu toimemehhanisme kõige paremini.
Turuväärtuse leidmiseks kohandame võrdluseks valitud turutehinguid hinnatavale varale:
HINNATAV
VARA

Tehinguhind käibemaksuta:
m² hind:
Tehingu aeg:
Ajaldamine5
Ajaldatud m² hind:

Asukoht:
Kohandus6
Hoone põhikonstruktsioonide
seisukord:
Kohandus7
Hoone ruumide seisukord:
Kohandus8
Hoone suletud netopind (m²):
Kohandus9

Katastriüksuse pindala /
parkimistingimused:
Kohandus10

Haljala vald,
Haljala alevik,
Võsu mnt 4
Hindamisel lähtuti
m² hinnast
märts.2020

Haljala alevik,
Rakverest 10 km,
aleviku keskus

2
Väike-Maarja
vald, VäikeMaarja alevik,
Pikk tn
30 000 €
56 €
sept.2019
0%
56 €
Väike-Maarja
alevik, 24 km
Rakverest, aleviku
keskus
5%

225,1

rahuldav
0%
rahuldav/remonti
vajav
5%
537,0
15%

1548 /
parkimisvõimaluse
d piiratud

1499 /
parkimisvõimaluse
d kinnistul piiratud,
kõrval asub avalik
parkla
5%

rahuldav
valdavalt rahuldav,
osaliselt remonti
vajav

VÕRDLUSTEHINGUD:
5
4
Väike-Maarja
vald, VäikeHaljala vald,
Maarja alevik,
Haljala alevik,
Simuna mnt
Tallinna mnt
27 000 €
30 000 €
125 €
199 €
märts.2019
juuli.2018
0%
5%
125 €
209 €
Väike-Maarja
alevik, keskus,
teiste hoonete
Haljala alevik, 10
vahel, halvasti
km Rakverest,
nähtav ja leitav
aleviku keskus
10%
0%

7
Vinni vald,
Pajusti alevik,
Tartu mnt
33 000 €
92 €
sept.2016
10%
101 €
Pajusti alevik, 6
km Rakverest,
aleviku keskus,
peatänava lähistel
pargi-alal
0%

hea/rahuldav
-10%

hea
-20%

hea/rahuldav
-15%
216,4
0%
3918 /
parkimisvõimaluse
d kinnistul
rahuldavad,
naabruses
kaubandushoone
parkla
0%

hea/rahuldav
-15%
150,8
-5%

rahuldav
0%
rahuldav/remonti
vajav
5%
358,9
5%

763 /
parkimisvõimaluse
d head
0%

3794 /
parkimisvõimaluse
d rahuldavad
-5%

5

Hinnatava vara turupiirkonnas on hinnatava vara turusektoris põhjust järeldada ajavahemikul sept. kuni märts.2020 äriotstarbeliste
varade mõningast kallinemist, seetõttu rakendatakse ajalist kohandust võrdlustehingutele 5 ja 7.
6 kaugus keskustest ja piirkonna taristu areng, nähtavus ja leitavus ning paiknemine peamiste liiklussuundade suhtes on oluline väärtust
mõjutav tegur; hinnanguliselt on hinnatava vara asukoht kõrgemalt väärtustatud kui võrdlusobjektidel 2 ja 4.
7 paremas seisukorras põhikonstruktsioonidega / tehtud oluliste investeeringutega hooned on kõrgemalt väärtustatud kui hooned, millel
on suurem remondivajadus.
8 paremas seiskorras siseruumidega hooned on kõrgemalt väärtusatud kui hooned, mille siseruumid vajavad kaasajastamist.
9 hindamisel on lähtutud hoonestuse pinnaühiku hinnast, hoone pindala vähenedes suureneb selle pinnaühiku hind proportsionaalselt
kasulikkusega ja vastupidi.
10 kinnistu pindala on oluline väärtust mõjutav tegur kuna suurem kinnistu võimaldab paremini korraldada parkimist ja ladustamist või
hoone(te) laiendamist tulevikus.
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HINNATAV
VARA

Hoone funktsionaalsus:
Kohandus11
Hoone konstruktsioonid:
Kohandus12

Tehnosüsteemid:
Kohandus13

Muu tegur:
Kohandus14
Kohandused kokku:
Kohandatud m2 hind:
Kohanduste absoluutväärtuste
summa:
Osakaalud15:
Kaalutud kohandatud m2 hind:
Kaalutud keskmine kohandatud m2
hind:
Kaalutud kohandatud hind:

2
Väike-Maarja
Haljala vald,
vald, VäikeHaljala alevik,
Maarja alevik,
Võsu mnt 4
Pikk tn
Kauplus-elamu;
kaks korrust, I
korrusel
kauplusruumid, II
apteel-elamu; kaks korrusel eluruumid
0%
korrust
puit
0%
puit
elektrivarustus
25A, vesi ja kanal,
elektrivarustus,
võrk; ahjuküte,
ahjuküte, vesi ja
liitumine
kanal. võrk
kaugküttevõrguga
0%
olemas
kõrge välja
rahuldavas korras
ehitamata
puitkonstruktsiooni
ärklikorrus,
s ladu 208,2 m2
rahuldavas/remonti
vajavas korras
0%
saun ja kuur
30%
73 €
30%
40%
29 €

VÕRDLUSTEHINGUD:
5
4
Väike-Maarja
vald, VäikeHaljala vald,
Maarja alevik,
Haljala alevik,
Simuna mnt
Tallinna mnt

7
Vinni vald,
Pajusti alevik,
Tartu mnt

Kontorikauplusehoone,
kaks korrust
0%
väikeplokk
-5%
elektrivarustus,
vesi ja kanal.
lokaalsed,
lokaalküte

elektrivarustus,
vesi ja kanal. võrk,
elekterküte

end. koolimaja,
viimati
noortekeskusena
0%
puit
0%
elektrivarustus,
ahjuküte; vesi
võrk, kanal.
puudub

-5%

0%

5%

puudub

välja ehitamata II
korrus 187,2 m2

puudub

10%
-15%
106 €

0%
-45%
115 €

10%
20%
121 €

55%
10%
11 €

50%
20%
23 €

40%
30%
36 €

kohvikkülalistemaja
0%
looduskivi, puit
-5%

99 €
22 295 €

Seega, võttes arvesse keskmisi tehinguhindasid, kohandamise tulemust ning positiivseid ja negatiivseid
tegureid, kujuneb väärtuse kuupäeva seisuga hinnatava vara turuväärtuseks:
22 295 € ehk ~ 22 000 €, s.o. ~ 98 €/m2 taandatuna elamu kasutuses oleva osa suletud netopinnale

11

Äripinnad, mis on hõlpsasti muudetava funktsionaalsusega ehk avarad liigendamata või kergvaheseintega liigendatud ruumid, on
enam väärtustatud kui väiksed, liigendatud ja raskesti muudetava funktsionaalsusega pinnad; hinnatava vara koosseisus oleva hoone
ruumikasutuse funktsionaalsus võrdlusobjektidega sarnane.
12 kivikonstruktsioonis hooned on enam väärtustatud kui teras- või puitkonstruktsioonis hooned.
13 hooned, milles on piisav elektrivõimsus, kaasaegsed kütte- ja ventilatsiooni- ning vee- ja kanalisatsioonisüsteemid, on enam
väärtustatud, kui hooned, milles üks või mitu tehnosüsteemi puuduvad.
14 Hinnatava vara ja ka osade võrdlusobjektide koosseisus on lisaväärtust omav välja ehitamata ärklikorrus ja/või abihooned ja rajatised.
15 osakaalude andmisel on lähtutud põhimõttest, et sarnasemale võrdlustehingule (väiksem absoluutkohandus) anname suurema
kaalu ja vastupidi.
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Lisa nr 1 Fotod hinnatavast varast
Apteek-elamu välisvaated
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Apteek-elamu sisevaated
Põhikorruse ruumid
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Pööning
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Keldriruumid

Vaade ehituslikult liituvatele saunale ja kuurile
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Kuuri sisevaade
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Lisa nr 2 Ärakiri kinnistu registriosast
Väljavõtte tegija: Ingrid Rebane
Asutus: Arco Vara Kinnisvarabüroo AS
Kuupäev: 10.03.2020 13:38:17
Kinnistusosakond

Tartu Maakohtu kinnistusosakond

Uus registriosa number

2834731

Kinnistu nimi
Korteri nr
Õigsuse märge

Elektrooniline registriosa omab õiguslikku tähendust: 11.12.2007

Digitoimik

Kinnistustoimiku kõik dokumendid on digitaalsed alates 23.05.2013

I jagu

KINNISTU KOOSSEIS

Kande
Katastritunnus
number

1

Sihtotstarve ja
asukoht

Pindala

Ärimaa 50%,
Elamumaa 50%,
19002:003:0015 Lääne-Viru maakond,
Haljala vald, Haljala
alevik, Võsu mnt 4.

1548
m2

II jagu

Haljala vald

Kande
kehtivus

04.04.2002 kinnistamisavalduse alusel sisse
kantud 21.05.2002. Kohtunikuabi R. Sildnik

kehtiv

KOORMATISED JA KITSENDUSED
Kinnistut koormavad piiratud
asjaõigused (v.a. hüpoteegid) ja
märked; käsutusõiguse kitsendused

IV jagu
Kande
number

kehtiv

Kande alus

Omanik

III
jagu
Kande
number

Maakatastri andmed üle võetud
16.11.2017.

Kande
kehtivus

OMANIK

Kande
number
1

Avamine, koosseisu
muudatused, ühendamise ja
jagamise kanded

Märked piiratud asjaõiguste kohta,
kannete muudatused ja kustutamised

Kande
kehtivus

HÜPOTEEGID
Hüpoteegid

Hüpoteegi
summa

Märked hüpoteekide kohta,
kannete muudatused ja
kustutamised
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kehtivus
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Lisa nr 3 Maa-ameti avaliku teenuse ortofoto, kitsenduste kaart, loetelu ja legend
Katastriüksuse ortofoto

Katastriüksuste kitsenduste kaart ja kitsenduste loetelu
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Kitsenduste kaardi legend
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Lisa nr 4 Riikliku ehitisregistri väljavõte

APTEEK-ELAMU

Eksperthinnang ARE-201026D Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Haljala alevik, Võsu mnt 4
Hindamisaruande koostaja: Ingrid Rebane, kontakttelefon: + 372 5341 5637

46 / 53

Eksperthinnang ARE-201026D Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Haljala alevik, Võsu mnt 4
Hindamisaruande koostaja: Ingrid Rebane, kontakttelefon: + 372 5341 5637

47 / 53

Eksperthinnang ARE-201026D Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Haljala alevik, Võsu mnt 4
Hindamisaruande koostaja: Ingrid Rebane, kontakttelefon: + 372 5341 5637

48 / 53

SAUN
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KUUR
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Lisa nr 5 Vastavuskinnitus standardi nõuetele
1. Selle hindamisaruande koostanud ja kogu hindamistoimingu korraldanud hindaja kutsealane
pädevus on piisav hindamistellimuse täitmiseks.
2. See hindamisaruanne ja kogu hindamistoiming vastab Eesti kinnisvara hindamise standardisarja
EVS 875 nõuetele, sh hindamise headele tavadele.
3. Mitte keegi peale hindamisaruandes nimetatud isikute ei ole hindajat hindamistoimingus abistanud.
4. Hindaja ei avalda hindamistoimingu käigus kogutud infot ja hindamistulemusi mitte kellelegi peale
tellijaga kokkulepitud isikute, v.a. juhud, kui seadus seda nõuab või kui see on vajalik kindlateks
hindamise kutsealaga seotud toiminguteks.
5. Hindaja on tegutsenud sõltumatu välishindajana.
6. Hindaja on tegutsenud erapooletult ilma mingite isiklike huvideta hindamistoimingu suhtes.
7. Hindaja hindamistoimingu eest saadav tasu ei ole seotud hindamistulemusega.
8. Hindamistoimingus kasutatud ja hindamisaruandes esitatud andmed on hindajale teadaolevalt
tõesed ja korrektsed.
9. Hindamistoimingus kasutatud ja hindamisaruandes esitatud analüüsid ja järeldused on kitsendatud
ainult hindamisaruandes esitatud eelduste ja piiravate tingimustega.

Hindamisaruande koostaja:

/ Allkirjastatud digitaalselt /

Ingrid Rebane
kutseline vara hindaja, kutsetunnistus nr 105041
maa hindaja tegevuslitsents nr 119 MA-mh
Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu liige
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