
 
Harjumaa korterituru ülevaade (2012. aasta I kvartali seisuga) 
 
 
2012. aasta esimeses kvartalis on Harju maakonna korteriturul teostatud ca 10% vähem tehinguid kui 
2011. aasta neljandas kvartalis, kuid ca 25% rohkem tehinguid kui 2011. aasta I kvartalis. Võib 
järeldada, et 2009. a. teisel poolel oli hinnapõhi ära ning turg on stabiliseerunud ja täheldada võib 
hinnatõusu. Eelkõige on mõningane hinnatõus toimunud uute korterite ja heas seisukorras elamutes 
paiknevate remonditud korteritega. Remonti vajavate ja remonti vajavates elamutes paiknevate 
korterite vastu on huvi väiksem ja hinnatõusu me täheldanud ei ole.   
 
Arvatavasti toimub Harju maakonna korterituru jätkuv stabiliseerumine järgnevate kvartalite jooksul. 
 
Harjumaal teostatud korterite ostu-müügitehingute viimase 13 kvartali statistikas on kvartalite lõikes 
märgatav kinnisvaraturu hooajalisus (kinnisvaraturu hooajalisusest tulenevalt teostatakse rohkem 
tehinguid aasta II ja IV kvartalis). Vastav statistika on järgmine: 2009. I kv – 1 074 tehingut, 2009. II kv 
– 1 340 tehingut, 2009. III kv – 1 663 tehingut, 2009. IV kv – 1 945 tehingut, 2010. I kv – 1 546 
tehingut, 2010. II kv – 1 961 tehingut,  2010. III kv – 1775, 2010. IV kv – 2009, 2011. I kv – 1440, 
2011. II kv – 1665, 2011. III kv – 1800, 2011. IV kv – 2015 ja 2012. IV kv – 1830 tehingut. Nimetatud 
asjaolu viitab veelkord sellele, et Harjumaa korteriturg on stabiliseerumas ning „käitub“ ootuspäraselt.        
 
2012. aasta I kvartalis kujunes Harju maakonnas korteriomanditega teostatud ostu-müügitehingute 
keskmiseks hinnaks ca 58 tuh eurot ehk võrdlemisi sama, mis eelmises kvartalis ning 12% rohkem 
võrreldes 2011. aasta I kvartali näitajaga. 
 
Harju maakonna korteriomandite ostu-müügitehingute statistika (2004 – 2012 I kv) 

 
Allikas: Maa-Amet 
 
Prognoos 
2009. aasta teise poole ning 2010. aasta statistika põhjal võib arvata, et korterite hindade pidev ning 
kohati suhteliselt järsk langus 2008. aastal ja 2009. aasta esimesel poolel mõneti elavdas Harjumaa 
korteriturgu. Harjumaa korterituru stabiliseerumine alates 2009. aasta kolmandast kvartalist viitab 
tõenäoliselt asjaolule, et 2009. aasta suvel saavutatud hinnatase vastab turuosaliste ootustele ning 
annab võimaluse kinnisvaraturu (vähemalt elamispindade sektori osas) pikemaajalisemale  
stabiliseerumisele. Kinnisvaraturu stabiliseerumise peamiseks takistuseks võib osutuda eelkõige 
kõrge  tööpuudus. Probleemsete laenude mahu kasv on viimasel aastal vähenenud ja Pangad 
prognoosivad selle tendentsi jätkumist.  
  



 
Tallinna lähiümbruses asuvate asumite (sh Tabasalu aleviku) korteriteturg on 2012. aasta algusest 
olnud passiivsem kui Tallinna linna korterite turg. Maa-ameti statistika kohaselt on 2012. aasta I kv 
jooksul Tabasalu alevikus teostatud kokku 5 korteriomandi tehingut, teostatud tehingute keskmiseks 
ruutmeetrihinnaks kujunes 1089 eur/m² (min 767 eur/m² ja max 1295 eur/m²). Teiste Harjumaa 
asumite 2012. aasta I kv statistika on järgmine: 
 
 

Asum 
Tehingute 

arv Keskmine m2 hind, eur 
Keila linn 23 564 
Maardu linn 41 435 
Paldiski linn 9 165 
Saue vald, Laagri alevik 15 870 
Harku vald, Harku alevik 4 * 
Harku vald, Tabasalu alevik 5 1089 
Rae vald, Jüri alevik 11 904 
Saku vald, Saku alevik 7 795 
Kuusalu vald 8 271 
Kose vald 6 348 
Viimsi vald 38 1051 

Allikas: Maa-Amet 
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