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Kinnisvaraturg ja hinnaindeksid 2020. aasta II kvartalis  

Käesoleva aasta II kvartali kinnisvaraturu ostu-müügitehingute koguarv püsib 21 protsenti ja 
koguväärtus 20 protsenti madalamal kui aasta tagasi samal perioodil. Niisamuti on kvartali 
võrdluses tehingute arv ja koguväärtus madalamal ning tehingute arvu langus on seejuures 12 
ja koguväärtuse langus ligikaudu 23 protsenti. Sellele vaatamata näitavad turumahud kuude 
lõikes kosumise märke. Kinnisvara hinnaindeksi näitaja kasvas aastases võrdluses ligi 8 
protsenti ning analüüsiperioodile eelnevast kvartalist püsib hinnaindeks 0,3 protsenti 
madalamal. 

2020. aasta II kvartalis tehti kokku 10 236 ostu-müügitehingut, sh kinnisasjad, korteriomandid 
ning hoonestusõigused. Vaadates aasta tagasi samale perioodile, siis on käesoleva aasta II 
kvartali tehingute koguarv vähenenud ligi 21 protsenti, analüüsiperioodile eelnenud kvartalist 
püsib koguarv 12 protsenti madalamal.  

Oli juba mõnevõrra ette teada, et käesoleva aasta II kvartal on kinnisvaraturul hoopis teine, kui 
on harjutud nägema. Selgelt on tehinguaktiivsusele mõju avaldanud viiruse levikust tingitud kriis, 
kuid statistika kuude lõikes näitab, et peale aprillikuist tugevat tehingumahtude langust, on turg 
tasapisi ennast kosumas. Kusjuures juunikuu tehingute arv oli sisuliselt sama, mis aasta tagasi 
juunis, jäädes aastatagusele ajale alla vaid 1 protsendiga alla.  

 

Joonis 1. Ostu-müügitehingute arv kuude lõikes 

Muutuseid kinnisvaraturul saame analüüsida tagantjärele, seega milliseks kujuneb lähitulevik on 
veel ebaselge. Mõjutegureid on siinkohal väga palju – palkade vähendamine, koguni töökohtade 
kadu, mis omakorda suurendab ebakindlust tuleviku ees. 

Kvartali võrdluses on kasvanud tehingute arv hoonestatud maade sektoris, kus käesoleva aasta 
I kvartaliga võrdluses tehti ligi 26 protsenti rohkem tehinguid. Hoonestamata maade sektoris on 
tehingute arv kvartali võrdluses langenud marginaalsed 0,4 protsenti ning korteritega tehtud 
tehingute hulk on langenud koguni 28 protsenti. Aastatagusest ajast püsib kõrgemal ainult 
hoonestamata maadega tehtud tehingute hulk, ligi 5 protsenti. Vähem tehti tehinguid 
hoonestatud maadega ja korteriomanditega, vastavalt 8 protsenti ja 32 protsenti.  
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Joonis 2. Ostu-müügitehingute arv ja koguväärtus perioodil 2016 I kvartal – 2020 II kvartal 

Ostu-müügitehingute koguväärtus oli käesoleva aasta I kvartalis 682 miljonit eurot, mis tähendab 
aasta võrdluses 20 protsendilist ja kvartali võrdluses ligikaudu 23 protsendilist kahanemist. 

Kvartali võrdluses on kõigis kolmes sektoris käive vähenenud – hoonestamata maade puhul on 
koguväärtuse languseks 21 protsenti, hoonestatud maade puhul 15 protsenti ning 
korteriomandite puhul ligi 27 protsenti. Samamoodi on käive kolmes sektoris tänavu II kvartalis 
väiksem kui aasta tagasi samal ajal – hoonestamata maade koguväärtus jääb 18 protsenti 
madalamale, hoonestatud maade sektori koguväärtus ligi 11 protsenti ning korteriomandite 
koguväärtus ligi 24 protsenti.  

Joonis 3. Tehingute rahaline maht kinnisvaraturul sektorite lõikes perioodil 2016 I kvartal – 2020 
II kvartal 

Maakondlikul tasemel on ostu-müügitehingute teostamise aktiivsus tavapäraselt kõrgeim Harju 
maakonnas (3619 tehingut) ning madalaim Hiiu maakonnas (132 tehingut). Rahalist kapitali 
kaasati samuti enim Harju maakonnas (434 miljonit eurot) ning vähim Hiiu maakonnas – 2,4 
miljonit eurot. 
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Joonis 4. Maakondade 2020. aasta II kvartalis tehtud tehingute koguarv- ja väärtus (miljonid 
eurod) ning tehinguaktiivsuse ning koguväärtuse aastane muutus 

Korteriomanditega tehti II kvartalis kokku 4571 tehingut, sealhulgas eluruumidega 4088. 
Võrreldes tehingute arvu aasta tagasi sama perioodiga, oli eluruumidega tehinguid käesoleva 
aasta II kvartalis 32 protsenti vähem. I kvartalist püsib tehinguaktiivsus ligi 28 protsendi võrra 
madalamal. Enim on turuaktiivsus langenud järelturu korterite hulgas, seejuures on kasvanud 
esmamüükide osakaal, mis ka tõenäoliselt statistiliselt hinnakasvu piirkonniti veab. 
Eluruumidega tehtud tehingute koguväärtus, mis oli II kvartalis 333 miljonit eurot, jääb aastases 
võrdluses ligi 24 protsenti ning kvartali võrdluses ligi 27 protsenti madalamale.  

Eluruumina müüdud uute korterite (esmamüükide) osakaal oli 2020. aasta II kvartalis ligi 25 
protsenti kõikide eluruumide tehingutest. Kokku müüdi käesoleva aasta esimeses kvartalis 1033 
uut korterit, mis on 198 uut korterit vähem kui eelmises kvartalis. Harju maakonnas oli 
esmamüükide arv 759, sealhulgas Tallinnas 588 ning ainuüksi Tallinnas müüdud uued korterid 
moodustasid 57 protsenti kõikidest Eestis müüdud uutest korteritest. Tartu maakonnas müüdi 
227, sealhulgas Tartu linna asustusüksuses 121 uut korterit ning Pärnu maakonnas 34, 
sealhulgas Pärnu linna asustusüksuses 33 uut korterit. 
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Joonis 5. Järelturul müüdud eluruumide ja uusarenduste dünaamika ning uute korterite osakaalu 
muutus (parem telg, %) perioodil 2016 I – 2020 II kvartal 

Joonis 6. Eri piirkondade ja kategooriate korterituru keskmise ruutmeetrihinna muutus perioodil 
2016 I kvartal – 2020 II kvartal 

Käesoleva aasta II kvartali seisuga oli Tallinna uue korteri keskmine ruutmeetrihind 2668 eurot, 
aastane ruutmeetrihinna kasv sealjuures 7 protsenti, kuid kvartali võrdluses jäi kasv 4 protsendi 
juurde. Samas järelturult saadava korteri keskmine hind oli 1 791 EUR/m2, aastane hinnakasv 
jääb alla 1 protsendi, kuid kvartali võrdluses on toimunud 3 protsendiline langus. Jättes 
ruutmeetrihinna arvutusel välja Tallinna, siis maksis 2020. aasta II kvartali seisuga uue korteri 
ruutmeeter Eestis keskmiselt 1 837 EUR/m2 ning aastataguse ajaga võrdluses on kasv olnud ligi 
7 protsenti, kuid kvartali võrdluses püsib keskmine 1 protsendi võrra madalamal. Eesti (v.a 
Tallinn) järelturu korteri ruutmeetrihind on II kvartali seisuga 640 EUR/m2, seejuures on aastases 
võrdluses keskmine hinnatase langenud ligi 4 protsenti ning kvartali võrdluses koguni 12 
protsenti.  
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2020. aasta II kvartali tehinguandmetele tuginedes kujunes uue kahetoalise korteri (kaasatud on 
tehingud korteritega, mille pindala on vahemikus 40–55 m2) maksumuseks Tallinnas keskmiselt 
133 962 eurot (2 789 EUR/m2). Kõrgeima hinnatasemega piirkond on II kvartali andmetele 
tuginedes Põhja-Tallinna linnaosa, kus maksis uus kahetoaline korter keskmiselt 174 115 eurot 
(3 664 EUR/m2). Järgneb Kesklinna linnaosa – 169 707 (3 358 EUR/m2). Linnaosad, kus sai uue 
kahetoalise korteri kõige odavamalt, olid II kvartali andmete põhjal Haabersti ja Mustamäe 
linnaosa, kus kujunes keskmiseks hinnaks vastavalt 111 472 eurot (2 211 EUR/m2) ja 115 441 
eurot (2 495  EUR/m2). Uus kahetoaline korter maksis Tartu linnas keskmiselt 99 714 eurot (2 
020 EUR/m2) ning Pärnu linnas 92 704 eurot (2 002 EUR/m2). 

Järelturu kahetoalise korteri maksumuseks kujunes Tallinnas keskmiselt 84 169 eurot (1 789 
EUR/m2). Sealjuures oli Tallinnas kõrgeima hinnatasemega piirkonnad Kesklinna ja Põhja-
Tallinna linnaosa, kus maksis 2020. aasta II kvartalis järelturu kahetoaline korter keskmiselt 
vastavalt 105 994 eurot (2 224 EUR/m2) ja 98 927 eurot (2 071 EUR/m2). Järelturu kahetoalise 
korteri saab kõige odavamalt Mustamäe ja Lasnamäe linnaosas – vastavalt 71 187 eurot (1 604 
EUR/m2) ja 76 749 eurot (1 602 EUR/m2). Vaadates Tallinnast välja, siis maksis järelturu 
kahetoaline korter Tartu linnas keskmiselt 63 756 eurot (1 356 EUR/ m2) ning Pärnu linnas 
keskmiselt 58 698 eurot (1 281 EUR/ m2). 

Joonis 7. Järelturu ja uute kahetoaliste eluruumina müüdud korterite keskmise ühikuhinna (€/m2) 
muutus perioodil 2016 I – 2020 II kvartal 

Kinnisasjadega (hoonestamata ja hoonestatud maad) toimus käesoleva aasta II kvartalis 5 636 
ostu-müügitehingut, mis on 0,4 protsenti vähem kui eelmise aasta samal perioodil ning ligi 8 
protsenti enam kui analüüsiperioodile eelnenud kvartalis. Tehingute koguväärtus oli II kvartalis 
329 miljonit eurot ning aasta tagasi sama perioodiga võrdluses on turul kaasatud rahalise 
kapitali maht kahanenud ligi 13 protsenti. Võrdluses eelmise kvartaliga on kinnisasjadega tehtud 
tehingute koguväärtus kahanenud ligi 17 protsenti. II kvartalis tehti hoonestamata maadega 
3521 tehingut ning hoonestatud maadega 2115 tehingut. Hoonestamata maade turusegmendis 
on kvartali võrdluses enim kasvanud tehingute arv hoonestamata maatulundusmaa sihtotstarvet 
omavate maadega. Hoonestatud maade turusegmendis vahetas kvartali võrdluses enim 
omanikke elamumaa sihtotstarvet omavad kinnistud. 
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Maa-ameti avaldatav kinnisvara hinnaindeksi näitaja, mida arvutatakse alates 2003. aasta III 
kvartalist, on kokku pandud korteriomandite, hoonestatud elamumaa ning hoonestamata maa 
hinnaindeksitest – eesmärgiga kirjeldada terviklikumalt kogu kinnisvaraturu hinnadünaamikat. 
Kinnisvara hinnaindeks kasvas aastases võrdluses ligi 8 protsenti, kuid eelmise kvartaliga 
võrdluses on indeks sisuliselt samal tasemel, ning langus marginaalsed 0,3 protsenti. 
Korteriomandite hinnaindeks kasvas aastases võrdluses ligi 14 protsenti, hoonestatud 
elamumaa hinnaindeks ligi 2 protsenti, kuid hoonestamata maa hinnaindeks langes ligi 3 
protsenti. Võrdluses eelmise kvartaliga on korteriomandite hinnaindeks kahanenud ligi 3 
protsenti, hoonestamata maa hinnaindeks kasvanud 1 protsendi võrra, ning hoonestatud 
elamumaa hinnaindeks kasvanud ligi 12 protsenti. 

Tehingute andmebaasi laekunud 2020. aasta II kvartali andmed on kontrollitud 20.07.2020 
seisuga.  

Kinnisvara hinnaindeksi näitaja 

Täiendav info tehingute kohta: Maa-ameti kinnisvara hinnastatistika päringukeskkond 

Lisainfo: 

Johannes Nõupuu, Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna peaspetsialist, 
Johannes.Noupuu@maaamet.ee, 5698 8208 
Anu Ots, avalike suhete nõunik, Anu.Ots@maaamet.ee, 506 1790 
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