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Kinnisvara parima kasutuse määramine on kinnisvara eksperthinnangute koostamisel 

üks kohustuslikke osasid, mille eesmärgiks on leida hinnatavale kinnisvarale kõige 

tulusam kasutus. Käesoleva töö eesmärgiks on tõestada, et parima kasutuse analüüsi 

tulemusena võib kinnistule leida tulusama kasutuse, kui see kinnistul antud hetkel on. 

Käesolevas töös on analüüsitud Tartus Lossi 11 asuvat kinnistut selle 

arenduspotentsiaali tõttu.  

Töö teoreetilises osas käsitletakse parima kasutuse komponente ja nende seotust 

võimalike arendusotsustega ning selgitatakse parima kasutuse analüüsi protsessi. Teises 

peatükis selgitatakse makromajanduslikke muutujaid ning esitatakse nende mõju 

kinnisvara nõudlusele ja pakkumisele, mis on analüüsi aluseks; samuti kirjeldatakse 

uuritavat kinnistut ning sellele järgneva analüüsi käigus leitakse valitud kinnistule parim 

kasutus.  

Analüüsi tulemusena selgus, et parim kasutus Lossi 11 asuvale kinnistule hõlmab endas 

korteripindade üürimist järgnevaks viieks aastas ning vara realiseerimist 

hoidmisperioodi järgselt. Prognoositava rahavoogude nüüdisväärtus uuritava kinnistu 

puhul parima kasutuse saavutamisel moodustab ca’ 16 500 EUR.  

Lossi 11 kinnistu puhul on parima võimaliku kasutusena vaadeldav veel ühe uue hoone 

püstitamine uuritava kinnistu hoovi, kuid selle teostamiseks vajalike investeeringute 

ning perspektiivse tulu prognoosimise eelduseks on veelgi põhjalikum lähteandmete 

kogum kui ka nende analüüs. Käesoleva töö tulemusi on võimalik kasutada uuritava 

kinnistu omanikel arendusplaanide tegemisel ning ka investoritel sarnaste objektide 

parima kasutuse määramisel.  

Märksõnad: parim kasutus, kinnisvara, kinnistu, arendusotsus, Lossi 11  
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Determination of the highest and best use of a subject is an obligatory part of real estate 

appraisal process. Its goal is to find the most profitable use for real estate that will be 

appraised. The purpose of this thesis is to prove that, because of the analysis of highest 

and best use, it is possible to find a more profitable use for a property than its use is at 

the current moment. The thesis analyses a property located in Lossi 11 in Tartu in order 

to assess the profitability of its development potential.  

The theoretical part of thesis outlines the components of highest and best use and their 

connections with available development decisions; and explains the process of  highest 

and best use analysis. The second part of thesis describes the current economic and real 

estate market situation as well as the property been appraised. Based on the following 

analysis, the highest and best use of the subject property is determined.  

The analysis shows that the best use for Lossi 11 property is the lease of apartments for 

the next five years followed by the realization of the apartments at the end of this 

period. The calculated net present value of future incoming cash flows of analysed 

property after achieving its highest and best use is approximately 16 500 euros.  

The highest and best use for Lossi 11 property could also be a construction of an 

additional new building in the backyard of existing building, but the calculation of the 

required investments and future returns from this activity would need a wide range of 

reference data and more analysis that is thoroughgonig. 

The result of this thesis could be used by the owners of current property as a tool for 

making further development plans and also by the other investors who are seeking for 

highest and best use for similar real estate. 

Keywords: highest and best use, real estate, property, development decision, Lossi 11 
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Sissejuhatus 

Maa, kui kinnisasja fundamentaalne alus, on piiratud ressurss, millest tulenevalt peab 

seda kasutama võimalikult efektiivselt. Maa parima kasutuse komponentanalüüs on 

instrumendiks, mis aitab leida ning võimaldab hinnata seda, kas tegemist on maa 

efektiivsema kasutusotstarbega. Selleks, et maale leida kõige efektiivsem otstarve, peab 

leidma sellele parima kasutuse. Rahvusvaheline definitsioon Damien Abbottʼi (2000) 

koostatud kinnisvarasõnastikust defineerib kinnisvara parimat kasutust (highest and best 

use
1
) järgnevalt: 

„Vara tõenäoline kasutus, mis on valitud paljude võimalike valikute seast, 

millena maatükki võidakse kasutada, arvestades tsoneerimist ja 

ehitusregulatsioone, ning mis hindamistoimingute hetkel toodaks maale kõike 

tulusamat nüüdisväärtust.“(Abbott 2000
2
) 

Kinnisvara hindamine on eelduseks majandusotsuse, milleks võib olla müümine, 

ostmine, rentimine või arendamine, tegemiseks. Eesti varahindamise standartidega on 

iga kinnisvara eksperthinnangu andmisel hindaja kohustatud määrama kinnisvarale ka 

parima kasutuse. Antud kohustusest tulenevalt võib väita, et parima kasutuse määramist 

kasutatakse eelkõige kinnisvarale väärtushinnangu andmisel. Käesolevas töös 

keskendutakse mitte ainult parima kasutuse määramisele, vaid ka analüüsile, kuidas 

antud tulemini jõuda.  

Käesoleva bakalaureusetöö on juhtumiuuring (case study). Parima kasutuse analüüs 

koostatakse Tartu kesklinnas asuva Lossi 11 kinnistu kohta. Objekti valikul lähtus autor 

                                                           
1
 Siin ja edaspidi esitatakse eesti keelse termini järel sulgudes kursiivis inglise keeles 

originaaltermin. 
2
 The likely use, selected from a number of available choices, to which an area of land 

may be put, in compliance with zoning and buidling regulations and which, at the time 

of appraisal, produces the most profitable present value of the land (Abbott 2000). 
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kinnistu asukohast ja selle arendamispotentsiaalist. Töö koostamisel oli abiks kinnistu 

omanik, kes jagas kinnistu kohta andmeid ja võimaldas teha hoone ülevaatuse.  

Töö eesmärgiks on tõestada, et parima kasutuse analüüsi tulemusena võib kinnistule 

leida tulusama kasutuse, kui see antud hetkel on. Analüüsi käigus proovitakse leida 

vastused järgnevatele uurimisküsimustele: 

1) Kas olemasolevat planeeringut on otstarbekas muuta? 

2) Kas olemasolevat kinnistu sihtotstarvet tuleks muuta? 

3) Mis tingimustel võib hoone puhul muudatusi teha? 

Käesolev töö on jagatud kaheks peatükiks. Esimene peatükk mõtestab lahti parima 

kasutuse mõiste, selgitab nelja parima kasutuse komponendi tähendust ning 

arendusotsuste ja parima kasutuse analüüsi seotust. Lisaks selgitatakse ka parima 

kasutuse analüüsi protsessi. Teine peatükk annab ülevaate hetkelisest 

majandusolukorrast ja turustamise võimalustest, mis on analüüsi koostamise aluseks, 

ning kirjeldab põhjalikult uuritavat kinnistut. Töö teises osas välja toodud parima 

kasutuse analüüsi käik on kirjeldatud esimeses peatükis. Peale parima kasutuse analüüsi 

tuuakse välja tulemused ja järeldused. 
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1 Parim kasutus 
 

Vara omanikud soovivad kasutada enda vara üldiselt nii, et see oleks neile kõige 

kasulikum. Antud bakalaureusetöös käsitletakse vara all kinnisasju. Kinnisasi on 

maapinna piiritletud osa (maatükk) (Tsiviilseadustiku üldosa seadus 2002, edaspidi 

nimetatud TSÜS). Arendades edasi TSÜS-is esitatud kinnisasja definitsiooni 

seisukohast, et kinnisasi võib olla nii hoonestatud kui ka hoonestamata, siis järelikult on 

kinnisasjal olulised osad, mis on sellega püsivalt ühendatud, nagu: 

1) ehitised, 

2) kasvav mets,  

3) muud taimed ja koristamata vili (TSÜS 2002). 

EVS 875-8 hetkel kehtiva redaktsiooni esitatud standardiseeritud lähenemise alusel võib 

väita, et kinnisvara olulised osad on kinnisvarale tehtud parendused (improvements), 

mis avaldavad mõju kinnisvara väärtusele. Selleks, et kinnisvara omandaks suurima 

väärtuse, on seda vaja kasutada kõige efektiivsemal viisil ning selleks on vaja leida 

kinnisvarale parim kasutus. 

Eesti varahindamise standardist lähtuvalt on parima kasutuse definitsioon järgnev: 

„Parim kasutus on vara kõige tõenäolisem kasutus, mis on füüsiliselt võimalik, 

vajalikult põhjendatud, õiguslikult lubatav, finantsmajanduslikult otstarbekas 

ning mille tulemusena hinnatav vara omandab kõrgeima väärtuse“(EVS 875-

1:2005) 

Lähtuvalt Fanning (2005) välja toodud mõttest, on kinnisvara parima kasutuse leidmine 

tõenäosusuuring, mis arvestab objekti füüsilisi ja asukohalisi piiranguid ning võimalusi. 

Asukohalised iseärasused teevad iga kinnisvara unikaalseks ning ainulaadseks. See 

tähendab, et kuigi kinnisasjad võivad väliselt paista identsed, eristab neid üks asi – 

asukoht. Asukohta ei saa kinnisvara puhul muuta, küll aga saab muuta kinnisvara 
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sihtotstarvet (EVS 875-1:2005). Kõige kasulikuma kinnisvara kasutamise sihtotstarbe, 

mis on õiguslikult lubatud, välja selgitamine on parima kasutuse analüüsis üks 

võtmeküsimustest.  

Parimal kasutusel on neli tingimust, mis peavad olema samaaegselt täidetud. Eesti 

varahindamise standardites EVS 875-1:2005 tuuakse esile parima kasutuse tingimused 

järgnevalt: 

1) füüsiline võimalikkus,  

2) õiguslik lubatavus,  

3) finantsmajanduslik otstarbekus, 

4) teostatavuse põhjendatus. 

Ingliskeelses kirjanduses on parima kasutuse neljaks komponendiks nimetatud 

järgnevaid tingimusi: 

1) õiguslik lubatavus, 

2) füüsiline võimalikkus, 

3) finantsmajanduslik otstarbekus, 

4) maksimaalne tootlikkus (The Apparaisal... 2008). 

Eesti hindamisstandardi komponentide jaotus sobib hästi eksperthinnangu koostamiseks 

ja parima kasutuse määramiseks, seevastu aga ingliskeelses erialakirjanduses kirjeldatu 

alusel on otstarbekas koostada parima kasutuse analüüsi. Käesoleva töö fookus on 

suunatud parima kasutuse analüüsile, mitte ainult lõpptulemusele. Arvestades eeltoodut 

lähtub autor analüüsi koostamisel ingliskeelse kirjanduse komponentide jaotusest, mille 

lahtimõtestamine toimub järgnevates alapeatükkides  

 

 

1.1 Õiguslik lubatavus 

 

Õiguslik lubatavus on seotud planeeringute ja seadusandlusega. Eesti 

hindamisstandardist EVS 875-1:2005 lähtuvalt peab parima kasutuse analüüsi alustama 

omavalitsuse üldplaneeringu ja ehitusmääruse uurimisega, ning kui kinnistu asub 
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detailplaneeringukohustusega alal, siis on hindamise eelduseks detailplaneeringu 

olemasolu ja selle analüüs. Lisaks üld- ja detailplaneeringule tuleb tähelepanu pöörata 

sellele teemaplaneeringu olemasolu, mis täpsustab ja täiendab üldplaneeringut. 

Planeerimisseaduse (2003), edaspidi nimetatud PlanS, tähenduses on detailplaneering 

valla või linna territooriumi osa kohta koostatav planeering, mis on maakasutuse ja 

lähiaastate ehitustegevuse aluseks. Detailplaneeringu protsessi pikkus võib olla v erinev, 

mis tuleneb objekti asukohast ja planeeringu keerukusest. Seadusest tulenevalt on 

detailplaneerigu koostamine kohustuslik linnades ja alevites. PlanS (2003) käsitleb 

detailplaneeringu puhul kokku 16 erinevat ülesannet, mis on otseselt või kaudselt seotud 

maakasutuse ja lähiaastate ehitustegevusega, ning kõik ülesanded võivad iga konkreetse 

parima kasutuse määramise kontekstis olla väga olulised (EVS 875-13:2011 ja PlanS 

2003).  

Põhiline, mis määratakse detailplaneeringuga, on ehitusõigus. Ehitusõiguse piiritlemise 

käigus sätestatakse neli põhilist kriteeriumit, mis on seotud tulevase ehitustegevusega:  

1) maa sihtotstarve või sihtotstarbed,  

2) hoonete suurim lubatud arv või hoonete puudumine krundil,  

3) hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala  

4) hoonete suurim lubatud kõrgus.  

Ehitusõigusega määratakse sihtotstarve või sihtotstarbed, mille alusel võib hiljem krunti 

määratud otstarbel kasutama hakata. Krundi kasutamise sihtotstarbe alusel määrab 

kohalik omavalitsus katastriüksuse sihtotstarbe ja ehitise kasutamise otstarbe (PlanS 

2003).  

Olukorras, kus olemasolev planeering ei sobi kinnisvara parima kasutusega, pakub 

Fenning (2005) välja järgnevad seisukohad, mille puhul tasub kaaluda planeeringu 

muutmist: 

1) prognoositav kinnistu kasutus sobib planeeringusse paremini kui olemasolev 

kasutus 

2) prognoositava kinnistu kasutus sobib kõrvalolevate kruntide kasutusega, 

3) prognoositav kinnistu kasutus on vastavuses linna üldplaneeringuga, 

4) kinnistu piirkonna tingimused on muutunud ajast, mil kehtiv planeering jõustus, 
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5) kinnistu kasutusest saab kasu üldsus, 

6) on olemas näiteid, kus on muudetud planeeringut sarnase objekti puhul sarnases 

asukohas, 

7) naabruskonna kodanikeühendused pole sarnase planeeringu muudatuse vastu. 

Detailplaneeringu protsessi pikkust on raske prognoosida. Lihtsamate planeeringute 

menetlusaeg võib olla mõned kuud, kuid keerukamate planeeringute menetlusaeg, 

millesse on kaasatud ka avalikkus, võib venida aastate pikkuseks. Tuleb olla 

tähelepanelik, kui menetletava detailplaneeringuga soovitakse muuta kehtivat 

üldplaneeringut, kuna tegemist on olukorraga, kus tihtipeale tuleb anda eelduslik 

hinnang, kusjuures eelduse teostumise tõenäosust on keerukas prognoosida (EVS 875-

13:2011).  

Õigusliku lubatavuse puhul tuleb pärast planeeringuid tähelepanelikult järgida ka 

seadusest tulenevaid piirangud krundile. Asjaõigusseadusest (1993), edaspidi nimetatud 

AÕS, lähtuvalt on kinnisomandi kitsendused seadusjärgsed või need seatakse 

kohtuotsuse või tehinguga. Erinevat liiki kasutusõiguse kitsendused võivad olla 

järgnevad: naabrusõigused, teed ning tehnovõrgud ja –rajatised, veed ning mets (Ibid.). 

Kitsendused piiravad kinnistu kasutamist ja sealset tegevust, millel on otseme mõju ka 

kinnistu väärtusele.  

Lisaks eelnimetatutele piiravad kinnistu kasutamist ka erinevad kaitsealad. 

Looduskaitse seadusest (2004) tulenevalt tähendab kaitseala inimtegevusest 

puutumatuna hoitavat või erinõuete kohaselt kasutatavat ala, kus säilitatakse, kaitstakse, 

taastatakse, uuritakse või tutvustatakse loodust. Kaitseala ei tähenda, et tegu peab olema 

loodusliku keskkonnaga. Kaitstavad alad võivad olla ka inimtekkelised, näiteks 

muinsuskaitselised- või miljööväärtuslikud alad. Muinsuskaitseseaduse (2002), edaspidi 

nimetatud MuKS, tähenduses võidakse muinsuskaitsealaks tunnistada 

kultuuriväärtusega ajaloolist asulat või selle osa, aga ka looduse ja inimese 

koostegevuse tulemusena kujunenud ala. Eesti varahindamise standardi EVS 875-

13:2011 tähenduses on miljööväärtuslik ala maa-ala, kus tehiskeskkond või 

tehiskeskkond koos looduskeskkonnaga moodustavad säilitamist vääriva keskkonna. 

Mõlema kaitseala puhul säilitatakse olemasolevat, kuid muinsuskaitseliste objektide 

puhul on reeglistik rangem ja reguleeritum. Kaitseala võib kinnistu väärtust tõsta, 
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langetada või väärtust mitte mõjutada. Arvestada tuleb samuti nii öelda kuhjuvate 

mõjudega, mis võivad esmapilgul tunduda ebaolulistena, kuid teatud tingimuste 

kokkulangemisel või mitme ebaolulisena tunduva mõju koostoimel võivad muutuda 

oluliseks (EVS 875-13:2011). 

 

 

1.2 Füüsiline võimalikkus 

 

Füüsiline võimalikkus tähendab varahindamise standardi EVS 875-1:2005 tähenduses 

hinnangu andmist õiguslikult lubatava kasutuse füüsilise teostatavuse tehnilise 

võimalikkuse kohta konkreetses ehitise puhul. Lahtimõtestatuna tähendab klassikaline 

füüsiline võimalikkus seda, et hoone, mida soovitakse püstitada, renoveerida või 

rekonstrueerida, ei kukuks pärast ehitamist kokku ja seal viibimine oleks ohutu. 

Kaasaegses tähenduses on füüsilisele võimalikkusele lisandunud veel kriteeriume, 

millele peab tähelepanu pöörama. Nendeks kriteeriumideks võivad olla näiteks ehitise 

jätkusuutlikkus ja energiatõhusus.  

Kui 100 aastat tagasi ehitati hoone, siis loodeti, et see jääb püsima pikaks ajaks. 

Tänapäeval ehitatakse hooneid jätkusuutlike ehk kestlikena, et hooned oleksid püsivad 

ning suudaksid ajaga kaasas käia. Jätkusuutlikkuse kontekstis arendatud kinnisvara 

eesmärkide oluline tunnus on standardi EVS 875-10:2013 mõistes suunatus püsivuse ja 

jätkumise kindlustamisele ressursside säästliku kasutamise ning objekti tegevuskulude 

vähendamise kaudu. Pole välistatud asjaolu, et arenduskulud võivad kestlikul arendusel 

kasvada ja arenduskulude tasuvusaeg võib olla tavalisest pikem (Ibid.). 

Viimase kümnendi tõusev trend on kinnisvara energiatõhusus, mis väljendub näiteks 

kortermajade soojustamises või energiamärgiste väljastamises. Energiatõhususe 

märksõnadeks on: madalad küttekulud, ventilatsioon ning soojustamine. Füüsiliselt 

ehitatakse hooned õhukindlateks ning elanikel võimaldatakse otsustada, millal nad 

värsket õhku soovivad ehk tekitatakse sundventilatsiooni olukord. Tugevuseks on see, 

et hoone hoiab ühtlast temperatuuri olenemata väliskeskkonnast ning värske õhu 
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liikumine on reguleeritav. Puuduseks energiatõhususe juures on asjaolu, et ventilatsioon 

toimib vaid siis, kui kõik välisõhu kanalid on suletud. Vabariigi Valitsuse 20. detsembril 

2007. aastal kehtestatud määrus nr 258 „Energiatõhususe miinimum nõuded“ sätestab, 

et kõik uued ning renoveeritavad hooned peavad jälgima energiatõhususe printsiipi. 

Ehitusseaduse (2002) §3 lõige 7
1
 sätestab aga asjaolu, et energiatõhususe 

miinimumnõuete järgimine ei ole kohustuslik üld- või detailplaneeringu alusel 

miljööväärtuslikule hoonestusalale jäävatele hoonetele.  

Tänapäeva ehitusnõuded on rangemad võrreldes 50. aasta taguste nõuetega. Isegi kui 

praegused hooned ehitatakse kestlike ja energiatõhusatena, ei kesta nad igavesti. See 

tähendab, et nõnda nagu vanemate ehitiste puhul, toimub ka uute puhul kulumine ja 

vananemine. Samuti tuleb füüsilise võimalikkuse juures silmas pidada füüsilist 

vananemist, millest sõltub suuresti renoveerimine, rekonstrueerimine ja restaureerimine. 

Füüsilist vananemist (iganemist) liigitatakse standardiseeritud lähenemise (EVS 875-

8:2007) alusel järgnevalt: 

1) taastatav füüsiline vananemine (Curable Physical Deterioration) on õigeaegselt 

tegemata või edasilükatud hooldus, mille põhjuseks on omaniku soovimatus hoida 

vara esialgses korras, ning kulutused selle likvideerimiseks on väiksemad kui varale 

lisanduv väärtus, 

2) mittetaastatav füüsiline vananemine (Incurable Physical Deterioration) 

tähendab, et kulumit on üldiselt võimalik taastada, kuid majanduslikult ei ole seda 

antud hetkel otstarbekas teha, sest kulutused selle likvideerimiseks on suuremad kui 

varale lisanduv väärtus. 

Füüsilist vananemist peab eriti silmas pidama kaitsealuste objektide puhul. Kaitsealuste 

hoonete puhul tuleb säilitada nende välimust, isegi kui kulutusi tuleb teha suuremas 

mahus, kui seda on tulevane varale lisanduv väärtus. Seadusega on reguleeritud õiguslik 

kord, kuidas toimida kaitsealuse objekti parendamisel ning kuidas teostada 

seadusjärgselt parendustöödele  järelvalvet. Näiteks füüsiliselt võib olla võimalik hoone 

vundamendi soojustamine, kuid kui kaevetööde käigus leitakse kolju, siis peatatakse 

ehitustegevus, mis tähendab, et füüsiline võimalikkus on piiratud. Kaitsealuste objektide 

puhul kehtib üldjuhul reegel, et kulutused, mis tuleb teha füüsilise kulumi 

likvideerimiseks on suuremad kui varale juurde lisanduv väärtus. Praegusel ajal on 
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võimalik aga organisatsioonidelt, näiteks Muinsuskaitseametilt, taotleda toetuseid, mis 

teevad kaitsealuste objektide säilitamise ning taastamise majanduslikult võimalikuks. 

Arendades edasi mõtet, et hoone parendamiseks tehakse kulutusi, sätestab TSÜS (2002) 

kolme erinevat liiki kulutusi: 

1) kulutused on vajalikud, et säilitada hoone osalise või täieliku hävimise eest, 

2) kulutused on kasulikud, kui sellega parendatakse oluliselt hoone olukorda, 

3) kulutused on toreduslikud, kui sellega taotletakse hoone ilu ja mugavust 
3
. 

Juhul kui hinnang parima kasutuse füüsilise teostatavuse kohta on positiivne, toob 

hindamisstandard EVS 875-1:2005 välja tähelepaneku, mille järgi tuleb anda hinnang 

ka kulude kohta, mida võimalik kasutuse muutmine endaga kaasa toob. 

 

 

1.3 Finantsmajanduslik otstarbekus 

 

Enne, kui alustatakse finantsmajandusliku otstarbekuse analüüsi, peab olema tehtud 

ükskõik millises järjekorras õigusliku lubatavuse ja füüsilise võimalikkuse analüüs (The 

Appraisal... 2008). Finantsmajandusliku otstarbekuse testimine toimub 

hindamidsstandardi EVS 875-1:2005 seisukohast lähtudes kõigi eelnevalt selekteeritud 

variantide puhul eraldi. 

Finantsmajanduslik otstarbekus saavutatakse The Valuation of Apartment Properties 

(2008) autorite arvates siis, kui summa, mis investeeriti kinnisvara kasutusse, 

toodedakse tagasi või saadakse positiivset kasumit. Antud mõtet illustreerib joonis 1.1.  

                                                           
3
TSÜSʼ lähenemist kulude jaotust võib rakendada ka ehitustegevuse jaotuse puhul ehk ehitustegevus võib 

olla vajalik, kasulik või toreduslik. 
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Joonis 1.1. Investeeringu ja tulude suhe 

Joonisel vasakult tasakaalupunktini liikudes tegeletakse investeeringu tulevikuväärtuse 

prognoosimisega, mis on kulutuste sisu tõttu negatiivse väärtusega (väljaminev 

rahavoog). Paremalt tasakaalupunktini liikudes tegeletakse tulude nüüdisväärtuse 

leidmisega, mis on laekuvate rahavoogude sisu tõttu positiivne väärtus (sissetulev 

rahavoog). Lahtimõtestatuna illustreerib joonis investeeringu ja tulude tasakaalupunkti 

leidmist eeldusel, et diskontomäär on mõlema puhul sama. Diskontomäär (discount 

rate) on EVS 875-9:2007 tähenduses tulumäär, mille abil teisendatakse tulevikus 

laekuvad rahavood nende nüüdisväärtuseks. 

Selleks, et analüüsida finantsmajanduslikku otstarbekust, on tarvis koguda andmeid nii 

nõudluse kui ka pakkumise kohta. See on vajalik, et tuvastada hetkeline turusituatsioon 

ning prognoosida, millised on turustamise võimalused siis, kui parim kasutus on 

saavutatud. Finantsmajandusliku otstarbekuse testimiseks peab võrdlema numbrilisi 

järeldusi, mis on leitud nõudluse- ja pakkumise analüüsist ning nende seotust kuludega, 

mis on vajalikud, et toota ja säilitada valitud kasutust (Fanning 2005). 

Parima kasutuse määramine toimub üldiselt majandusliku kasu teenimise eesmärgil, 

mistõttu on finantsmajandusliku otstarbekuse peamine ülesanne kinnitada, et valitud 

kasutus on siiski kõige tulutoovam. Selleks määratakse iga kasutuse kohta eraldi 

tulevikus oodatav tulu, mis peab olema suurem või võrdne kuludega, mis kinnisvarasse 

investeeritakse (The Appraisal…2008). Näiteks kui parim kasutus on hoonestamata 

maale arendada kortermaja, siis jooniselt 1.2 kajastub matemaatiliselt tehe selliselt: 

Investeering 

Tulud 

tulu 

investeering 

aeg 
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Joonis 1.2. Tulu ja kulude suhe arendamisel 

Finantsmajandusliku analüüsi puhul on otstarbekas kasutada tulumeetodi lähenemisi 

tulevaste tulude prognoosimisel. Meetod põhineb tulevaste laekuvate rahavoogude 

nüüdisväärtuse kindlaksmääramisel (Kask 1997). Kinnisvara tulususe defineerimiseks 

on otstarbekas kasutada Kuhlbachʼ (1996) ja Kaingʼ (2011) lahtimõtestatud termineid: 

1) tegevuse puhastulu (net operating income, NOI) = kogutulu – tegevuskulud, 

2) kapitalisatsioonimäär (capitalization rate, CR) = NOI / müügitulu, 

3) kapitaliseeritud väärtus (capitalized value) = arenduskulud või ostuhind, millele 

on leitud nüüdisväärtused, 

4) tootlus (yield) = (NOI/ kapitaliseeritud väärtus) ×100%, 

5) tasuvusaeg (payback period) = (1/tootlus) ×100. 

Parima kasutuse tulemusena peab kinnisvara väärtus tõusma arenduskulude võrra või 

rohkem, vaid sellisel juhul on parim kasutus finantsmajanduslikult otstarbekas 

(Ciochetti ja Malizia 2000). Eelpool mainitud valemeid kasutades on võimalik välja 

arvutada erinevate kasutuste tootlus ja tasuvusaeg. Tulemusi võrreldes, saab 

prognoosida, millised kasutused on tulutoovamad ning määrata ka nende kasutuste 

ajaline tasuvus.  

  

 Vara 

omamisest 

prognoositav 

tulu 

≥ 

Maa soetusmaksumus 

+ 

Detailplaneeringu 

koostamiskulud 

+ 

Projekteerimiskulud 

+ 

Ehituskulud  

+ 

Riigilõivud 

+ 

Maakleriteenuse kulud 



 

 

18 

 

 

1.4 Maksimaalne tootlikkus 

 

Maksimaalse tootlikkuse määramine ja selle hindamine on parima kasutuse analüüsi 

viimane samm. See kinnitab, et kõiki andmeid, mis määravad riskitaseme või 

kindlustunde, on analüüsis kasutatud (Fanning 2005). Maksimaalse tootlikkusega parim 

kasutus on täidetud juhul kui see vastab Millisʼ (2008) poolt välja toodud kolmele 

tingimusele:  

1) kinnistul on parim kasutus,  

2) parima kasutuse turustamine on täpselt ajastatud, 

3) parima kasutuse turustamise järele on turustamishetkel nõudlus. 

Maksimaalse tootlikkuse puhul tehakse kindlaks, kas finantsmajandusliku otstarbekuse 

analüüsis määratud ajaline piirang toodaks kinnistu suhtes maksimaalset tulu või on 

olemas alternatiive. Näiteks on parim kasutus finantsmajandusliku otstarbekuse 

testimisel kortermaja sihtotstarbe muutmine ärimaaks. Sellisel juhul tuleb teha 

ettepanek detailplaneeringu algatamiseks, teha tööd, et detailplaneering kehtestataks, 

ning alles siis, kui see on kehtestatud, hakata võimalusel kortermaja kasutama 

äriotstarbel. Juhul kui aga antud hetkel valitseb nõudlus elamupindade järele, siis on 

otstarbekas üürida kortereid välja seni, kuni planeering kehtestatakse. Maksimaalse 

tootlikkuse ülesanne ongi testida, kas valitud parim kasutus toodab kokkuvõttes kõige 

rohkem tulu või suurim tulu saavutatakse erinevate kasutuste või turustamisviiside 

kombineerimisel. Erinevad turustamisviisid vara kasutamiseks võivad olla rentimine, 

üürimine ning müük.  

Maksimaalse tootlikkuse leidmiseks on kasutatud Kuhlbachʼ (1996) kirjeldatud 

investeeringu seesmist tasuvusläve (internal rate of return, IRR), mille korral saame 

algse investeeringu ja sellest laekuvate rahavoogude kohta esitada alljärgneva valemi: 

   

        
 

   

        
 

   

        
  

   

        
      (1.1), 

kus CF0 tähistab alginvesteeringut, CF1...CFm genereeritavaid rahavoogusid igal 

järgneval aastal, CFm kinnisvara realisatsiooni ehk müüki ning IRR investori poolt 
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oodatavat tulumäära sisemist tasuvusläve, mida kasutataksegi kui diskontomäärana 

tulevaste rahavoogude allhindamisel.  

Ümbersõnastades eelpool esitatud valemit, asendades algse investeeringu tähisega OI 

(original investment), saame esitada investeeringu tasuvuse hindamiseks kasutatava 

valemi alljärgneval kujul: 

   
  

     
 

   

      
   

   

      
 

         

      
  ∑

   

      
 
    

         

      
 (1.2), 

kus OI tähistab algset investeeringut,    ....     tähistab maksueelset rahavoogu 1.....n 

aastal,           tähistab rahavoogu vara realiseerimisel ning i tähistab diskontomäära, 

mille valik sõltub hinnatava väärtuse liigist, hinnatavast kinnisvarast ning majanduse 

olukorrast. 

Lisaks eeltoodud valemitele 1.1 ja 1.2 kasutatakse Eesti varahindamise EVS 875-9:2007 

standardis kinnisvara tulu prognoosimisel järgnevaid termineid: 

1) potentsiaalne kogutulu (potential gross income, PGI) = maksimaalselt 

väljarenditav pind (m
2
) × 1m

2
 kuu netorent × 12 kuud, 

2) vakantsimäär (vacancy rate) – protsentides väljenduv arv, mis iseloomustab 

mitu protsenti aastas on rendipind vakantne, 

3) efektiivne ehk kogutulu (effective gross income, EGI) = PGI – vakantsimäär, 

4) tegevuskulud – näidatakse kõik vara omaniku kanda olevad kulud, mille 

struktuur sõltub kinnisvaraobjektist 

5) puhas tegevustulu (net operating income, NOI) = EGI – tegevuskulud. 

Selles peatükis väljatoodud valemite põhjal on võimalik arvutada ja hinnata, kas 

kinnisvara on maksimaalselt tootlik. Kõige lihtsam on arvutusi teha kasutades 

tabelarvutuse programmi (näiteks Microsoft Excel). Kui valemid on sisestatud, on 

algandmete muutmisel võimalik välja selgitada kõige tulusam lõppvariant.  
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1.5 Parima kasutuse analüüs 
 

Parima kasutuse analüüsil on andmeid vaja analüüsida, mitte ainult koguda. Analoogselt 

võrdlusmeetodile, hindaja ainult ei kogu võrreldavaid objekte, vaid ka analüüsib neid. 

Teoreetiliselt keskendutakse parima kasutuse leidmisel maa potentsiaalsele kasutusele, 

kui see on hoonestamata (The Appraisal… 2008). Lähtudes Eesti varahindamise 

standardis esitatud maakasutuse ja parenduste suhestatusest, on asjakohane esile tuua 

standardiseeritud lähenemine sellise mõju sisule, et:  

„maakasutus võib olla piiratud
4
 tulenevalt tehtud parendustest (nt 

olemasolevast hoonestusest), siis on parendatud ja parendamata ehk vakantse 

kinnisvara parima kasutuse määramise alused erinevad“ (EVS 875-1:2005). 

Viies läbi maa parima võimaliku kasutuse analüüsi on otstarbekas juhinduda (The 

Appraisal… 2008) esitatud punktidest, mille käigus tuleb maa parima kasutuse analüüsi 

läbiviimisel hoonestamata maa puhul vastata järgnevatele küsimustele: 

1) Kas maad peaks arendama või jätma selle hoonestamata? 

2) Kui jätta maa hoonestamata, siis millal on tulevikus planeeritav arendus 

finantsmajanduslikult otstarbekas? 

3) Kui maad arendada, milliseid lisaväärtusi luua? 

Parendatud kinnisvara puhul on aluseks kinnisvara kasutus ning olemasolevad 

parendused. Lähtudes Eesti standardist EVS 875-1:2005, siis tuleb esitada küsimus, kas 

olemasolev kasutus on konkreetset turusituatsiooni arvestades parim kasutus või on 

otstarbekas seda muuta? Käesolev standard pakub välja kolm võimalikku lahendust:  

1) jätkata senist kasutust, 

2) muuta senist kasutust,  

3) lammutada hoonestus ja ehitada uus.(EVS 875-1:2005) 

Kuna parima kasutuse analüüs on otsustamisprotsess, siis iga alternatiivne kasutus peab 

olema kaalutletud piisavalt üksikasjalikult, et analüütik saaks langetada loogilise otsuse 

                                                           
4
 EVS 875-1:2005 sõnastuses on maakasutus piiratud tehtud parendustest. Autor leiab, et kui kinnisvarale 

on tehtud parendusi, siis on tegu kinnisvara väärtuse tõstmisega mitte langetamisega, nagu käesolevast 

lausest võiks järeldada.  
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selle kasutuse kasuks, mille puhul on kaalutletud ajalisi, objektilisi ja turul osalejate 

faktoreid (Grissom jt 1994). Üksikasjaliku analüüsi protsess on väljatoodud Stephen 

F.Fanning raamatus „Market Analysis for Real Estate“ (2005), mida võib näha joonisel 

1.3.  

 

Joonis 1.3 Parima kasutuse analüüsi protsess.  

Allikas: Fanning 2005, autori kohandus 

Joonisel 1.3 kujutatud skeemi järgi on otstarbekas koostada parima kasutuse analüüs. 

Esmalt on vaja tõstatada probleem, mida hakatakse uurima. Seejärel tehakse kokkuvõte 

majanduslikust taustsüsteemist, mille puhul mõtestatakse lahti nõudlust mõjutavad 

tegurid (Carn 2001). Järgnevalt antakse ülevaade nõudluse ja pakkumise suhestatusest 

konkreetses kinnisvara valdkonnas. Nii majandusliku olukorra kui ka kinnisvaraturu 

ülevaade on parima kasutuse analüüsi koostamise aluseks. Sellele järgneb neljas samm, 
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kus toimub valitud kinnistu hetkeolukorra väljaselgitamine ja iseloomustamine. 

Kinnistu iseloomustamise puhul on andmed kättesaadavad registriväljavõtetes ning 

dokumentatsioonides, kuid majandusliku informatsiooni peab analüüsija tuletama ise, 

lähtudes hetkel kinnisvaraturul valitsevast olukorrast (Kuhlbach 1996). Kui eelnevad 

neli sammu on läbitud, hakatakse testima parima kasutuse nelja komponenti. Viimaseks 

sammuks on tulemuste väljatoomine ning järelduste tegemine.  

 

 

1.6 Arendusotsused ja parima kasutuse analüüs 

 

Eesti standard EVS 875-8:2007 defineerib arendust (development), kui tegevust, mille 

puhul läbi parendamise tõuseb kinnisvara väärtus ning selle all peetakse silmas ka 

ehitiste renoveerimist. Arendusotsus, nagu ka ostmine, müümine ja rentimine, on üks 

majanduslikest otsustest ning selle otsuse tegemiseks on vaja kaaluda erinevaid 

võimalusi. On täheldatud, et kinnisvara arendustegevusel on sünergiline efekt 

kinnisvara väärtusele, mis lõpuleviidud projekti turuväärtuse suurenemises võrdluses 

eraldi kuludega maale, tööjõule ja materjalidele (Kask 1997). Rahvusvaheline 

hindamisstandard (RICS 2011) väidab, et arenduspotentsiaali omava kinnistu puhul on 

alati otstarbekas teha parima kasutuse analüüs. Seega võib väita, et parima kasutuse 

analüüs toetab arendusotsuse tegemist.  

Lähtuvalt Damien Abbottʼ (2000) definitsioonist parimale kasutusele kinnisvara 

sõnastikus on kinnisvara parim kasutus tema õiguslikult lubatud kasutus, mis toodab 

ükskõik mis ajal tulevikus kõige tulusamat nüüdisväärtust selle arendajale. Järelikult 

lähtuvalt võib öelda, et parima kasutuse analüüsi tulemuse põhjal teeb arendaja kõige 

tulusama arendusotsuse. Isegi kui arendaja teeb analüüsi põhjal kõige tulusama otsuse, 

ei garanteeri see arenduse edu. Arendajal on oluline hinnata majanduse olukorda, sest 

pindade nõudlus on tähtis mitte ainult arendusprotsessi käigus, vaid ka siis, kui arendus 

on valmis (Kask 1997).  
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2 Lossi 11 parima kasutuse analüüs 

 

Lossi 11 kinnistu on valitud parima kasutuse analüüsiks tema asukoha ja 

arenduspotentsiaali tõttu. Kinnistul olev hoone vajab renoveerimist ning kinnistu ise 

vajab haljastamist. Lossi 11 kinnistu on hetkel müügis kinnisvaraportaalis (Lossi 11...). 

Antud töö tulemused võivad aidata kinnistu omanikke, kes võivad töö tulemuste põhjal 

teha edasised arendusotsused või investoreid, kes sooviksid kinnistut osta ning 

arendada. Käesolev töö võib olla abiks veel sarnase kinnistu omanikele arendusotsuste 

tegemisel ning arendajatele parima kasutuse analüüsi koostamisel.  

 

 

2.1 Ülevaade majanduslikust taustsüsteemist 

 

Alates 2008. aasta majanduskriisist on majandus hakanud stabiliseeruma ning alates 

2010. aastast on hinnad hakanud kasvama. Eesti Panga majanduskommentaari (2014) 

andmetel tugines 2013. aasta Eesti majanduskasv majapidamiste tarbimise kasvul, mida 

toetasid omakorda tööpuuduse vähenemine ning sissetulekute kiire kasv. 

Investeeringute rahastamist ei piira ettevõtete rahalised vahendid ega pankade 

laenupoliitika, mistõttu oleneb Eesti majanduskasvu kiirenemine kindlustunde ja 

välisnõudluse taastumisest. (Eesti Panga majanduskommentaari 2014)  
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Uus Maa kinnisvarabüroo kinnisvaraturu ülevaate (2014) andmete põhjal 

prognoositakse 2014. aasta keskmiseks majanduskasvuks 2,6% ja 2015. aastaks 3,9%.  

Antud prognoosi põhjal võib väita, et hinnatase jätkab tõusmist.
5
 

Eluasemeturu aktiivsuse suurenemise on osaliselt põhjustatud majapidamiste 

kindlustunde, tööturu olukorra paranemise ning sissetulekute kasvu tõttu. Kinnisvara 

hindade kiire kasv ei põhjusta suurt riski finantsstabiilsusele, kuni pangad hindavad 

vastutustundlikult laenuvõtja maksevõimet ja nõuavad piisava omafinantseeringu 

kasutamist.(Eesti Panga majanduskommentaar 2014) 

Võib väita, et majanduskasv on jätkumas ja nõudlus kinnisvarale on olemas. Seekord 

suhtutakse laenuvõtmisesse küll kriitilisemalt ja kinnisvara soovitakse soetada 

omakapitaliga, mida nõuavad ka laenuandjad. Sellest lähtuvalt võib väita, et hea aeg on 

ka arendustegevuseks, kuna inimeste elatustase tõuseb ning see tekitab nõudluse 

kinnisvarale.  

 

 

2.2 Nõudlus ja pakkumine kinnisvara turul 

 

Lossi 11 kinnistu pindala on 1098 m
2
 ning see asub Tartu südalinnas. Hetkel on kinnistu 

sihtotstarve 100% elamumaa. Antud omadustest lähtudes on alternatiivne sihtotstarve 

kinnistule ärimaa, eliminineerides tootmismaa, maatulundusmaa ja sotsiaalmaa. Antud 

kinnistule on hoonestatud elamu. Eeltoodust tulenevalt on järgnevad turuülevaated 

hoonestatud ärimaa, hoonestatud elamumaa ja korteritehingute kohta.  

Nõudluse ja pakkumise analüüsi puhul tuleb silmas pidada autorite Kahrʼ ja Thomsettʼ 

(2005) välja toodud tõdemust, et kui ostjaid on rohkem kui müüjaid, siis kerkivad 

hinnad üles ning kui müüjaid on rohkem kui ostjaid, siis hinnas langevad. Sellise tehte 

järgimine aitab prognoosida, kuidas nõudlus ja pakkumine ajas muutuvad.  

                                                           
5
 Töö põhineb andmetel, mis olid päevakohased töö koostamise hetkel. Autor on teadlik, et uuem Eesti 

Panga majanduskasvu prognoos on tunduvalt pessimistlikum, kui käesolevas töös kirjeldatu. 
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Tartu linnas toimub hoonestatud ärimaaga tehinguid aasta jooksul vähe, kuid tehingute 

hinnad on kõrged (vt tabel 2.1). Seetõttu, et tehinguid on vähe ja nende hind varieerub 

kümnetest tuhandetest miljoniteni, kõigub ka keskmine hind suurel määral. Kuna 

hoonestatud ärimaa tehinguid toimub vähesel määral, siis ei saa siit välja lugeda trendi, 

kas nõudlus kasvab või ei. Pigem võib väita, et nõudlus on alati vähesel määral olemas.  

Tabel 2.1. Tartu linna hoonestatud ärimaa tehingud 

Aasta Tehinguid Min. hind (EUR) Max. hind (EUR) 
Keskmine 

hind (EUR) 

2010 14 64 977 9 203 277 957 195 

2011 17 15 000 3 003 847 509 612 

2012 17 39 200 5 280 000 1 204 101 

2013 12 64 976 4 300 000 880 581 

Allikas: Maa-amet, Eesti kinnisvaraturg 2010-2013. Autori kohandus 

Hoonestatud elamumaa tehingute arv on viimase nelja aasta jooksul kasvanud ning 

tõusnud on ka keskmine tehingu
 
hind (vt tabel 2.2). Aastal 2013 tehtud minimaalne ja 

maksimaalne tehingu hind on tunduvalt väiksem eelnevatest. See võib tuleneda 

pakkumisest, aga võib olla mõjutatud ka trendist, et ostja ei osta kinnisvara, mis on 

ülehinnatud. Siiski võib välja lugeda trendi, et hoonestatud elamumaa järele on nõudlus 

ning sellest tulenevalt on ka keskmine hind tõusnud.  

Tabel 2.2. Tartu linna hoonestatud elamumaa tehingud 

Aasta Tehinguid Min. hind (EUR) Max. hind (EUR) 
Keskmine 

hind (EUR) 

2010 156 200 421 817 76 626 

2011 144 600 447 382 71 899 

2012 166 500 500 000 82 042 

2013 189 126 388 000 95 101 

Allikas: Maa-amet, Eesti kinnisvaraturg 2010-2013. Autori kohandus 

Tartu linna korteritehingute arv on aastal 2013 pea kahekordistunud võrreldes aastaga 

2010 (vt tabel 2.3). Tehingute arvu kasv aastal 2013 on kaasa toonud ka keskmise 

ruutmeetri hinna tõusu.  

Sama trendi nagu oli tabelis 2.2 2013. aasta minimaalse ja maksimaalse hinna puhul, 

võib märgata ka tabelis 2.3, kuid tabeli 2.3 puhul ei erine hinnavahe nii suuresti. Tartu 
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linna korteritehingute puhul on samuti näha, et nõudlus suureneb ning keskmine hind 

tõuseb.  

Tabel 2.3. Tartu linna korteritehingud 

Aasta Tehinguid 
Min. hind  

(EUR /m
2
) 

Max. hind  

(EUR /m
2
) 

Keskmine 

hind   

(EUR /m
2
) 

2010 985 73 2 403 798 

2011 1 037 116 2 904 860 

2012 1 303 117 3 199 927 

2013 1 528 105 2 874 1 052 

Allikas: Maa-amet, Eesti kinnisvaraturg 2010-2013. Autori kohandus 

Tartu kesklinna korteritehinguid on 2013. ja 2010.aasta võrdluses tehtud pea neljandiku 

võrra rohkem. Tehingute arvu tõus 2013 aastal ei ole keskmist ruutmeetri hinda alla 

viinud vaid on seda hoopis tõstnud viiendiku võrra võrreldes aastaga 2010 (vt tabel 2.4).  

Tabel 2.4. Tartu kesklinna korteritehingud 

Aasta Tehinguid 
Min. hind   

(EUR /m
2
) 

Max. hind 

 (EUR /m
2
) 

Keskmine 

hind  

(EUR /m
2
) 

2010 128 159 2 403 1 059 

2011 121 443 2 373 1 110 

2012 184 213 2 083 1 157 

2013 178 213 2 874 1 288 

Allikas: Maa-amet, Eesti kinnisvaraturg 2010-2013. Autori kohandus 

Tabelitest 2.1 kuni 2.4 võib välja lugeda, et elamumaa nõudlus on kasvanud viimaste 

aastate jooksul. See võib olla tingitud 1987-1992 aastate nn beebibuumist, sest sellel 

perioodil sündinud noored on jõudnud koduloomise vanusesse ning sellest tulenevalt 

ostavad nad endale üürikorteri asemel päris isikliku kodu. Teine põhjus võib olla selles, 

et beebibuumil sündinud noored on jõudnud ülikooli-ikka ning kolides Tartusse ostavad 

vanemad neile isikiliku korteri üürikorteri asemel. Kindlasti on seos nõudluse ja 

majandustõusu vahel, seega võib väita, et positiivse majanduskasvu puhul kasvab ka 

nõudlus.  
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Tartu kesklinnas on kõige suurem pakkumine 10.05.2014 kinnisvaraportaali 

(Kinnisvara pakkumise...) andmetel müügis olevate korterite osas, teisel kohal on 

korterite üürimine ja kolmandal äripindade üürimine (vt tabel 2.5). Pakkumises ei ole 

arvestatud pindade suurust ega toalisust. Tõusev trend kesklinnas on külaliskorterite 

üürimine, tehes seda mitte kuu vaid päevahinnaga. 18.05.2014 seisuga on 

kinnisvaraportaali kv.ee andmetel pakkumises 7 külaliskorterit, mille päevahind 

varieerub 25-45 euroni.  

Tabel 2.5. Tartu kesklinna kinnisvara pakkumine 

Pakkumine Pakkumiste arv 
Min.

 
hind 

(eurot/m
2
) 

Max. hind 

(eurot/m
2
) 

Keskmine 

hind 

(eurot/m
2
) 

korterite müük 206 848 2 995 1665 

korterite üürimine 132 3,4 16 9,0 

eluhoonete müük 6 605 1491 1068 

eluhoonete üürimine 1 10,3 10,3 10,3 

äripindade müük 18 457 2 205 1236 

äripindade üürimine 100 1,2 16 7,0 

Allikas: Kinnisvara pakkumise statistika. Autori kohandus 

Korterite müügi puhul võib välja lugeda, et nõudlus ja pakkumine on hetkel suhteliselt 

võrdsed. Seega antud turusituatsioon on paljulubav korteriturule. Nõudluse ja 

pakkumise suhe on antud hetkel soosiv igasuguseks arendustegevuseks, kuid 2008. 

aasta majanduskriis on kinnisvara soetada soovivatel inimestel veel värskelt meeles 

ning see on teinud neid ettevaatikumaks.  

 

 

2.3 Lossi 11 kinnistu kirjeldus 

 

Lossi 11 asub Tartu kesklinnas, Raekojast 200m kaugusel. Tabelis 2.6 on ära toodud 

kinnistu tehnilised andmed, mis pärinevad Ehitisregistri ja Maa-ameti andmebaasidest 

9.05.2014 seisuga. Kinnistu puhul on tegu kaasomandiga. 
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Tabel 2.6. Lossi 11 tehnilised andmed 

Jrk.  Parameeteri nimetus Parameetri kirjeldus 

1 aadress Tartumaa, Tartu linn, Lossi tn 11 

2 kinnisturegistriosade nr 3929203  

3929103 

3 katastritunnus 79507:019:0016 

4 hinnatsoon HO795005 

5 sihtotstarve elamumaa 100% 

6 kinnistu pindala 1098 m² 

7 ehitiste alune pindala 161 m² 

8 omanikud A.Moggom, U. Moggon, O. Melnikova, M. 

Mossin 

9 koormatised kaasomanikud on kokku leppinud korteriomandi 

kasutuskorras vastavalt 13.08.2004.a. lepingule ja 

sellele lisatud plaanile. 

10 hüpoteegid hüpoteek 420000 EEK-i AS Sampo Panga kasuks 

hüpoteek 830000 EEK-i Hansapank kasuks 

Allikas: Ehitisregister, Maa-ameti geoportaal, Kinnistusraamat 

Lossi 11 asub Kesklinna linnaosas, paiknedes Lossi tänava tõusul, Inglisilla ja Raekoja 

vahelisel alal (vt lisa 1). Arhitektuurilahendus antud piirkonnas on vanalinnale 

iseloomulik, Lossi 11 piirneb Raekoja poolt Lossi 9 korterelamu ning Tartu ülikooli 

õppehoonega ja Inglisilla poolt Heino Elleri nimelise Tartu Muusikakooliga. Lähim 

magistraaltänav (Vabaduse pst.) asub 400 m kaugusel, sellel tänaval asub ka lähim 

bussipeatus. Raekoja platsil on mitmeid toitlustusasutusi, 5 minuti jalutuskäigu kaugusel 

asuvad toidupoed, kool ja meditsiiniasutus. Teisel pool Lossi tänavat asub Pirogovi park 

ning kinnistul asuva hoone tagant algab Toomemägi. Juurdepääs kinnistule on Lossi 

tänavalt, parkimine toimub kinnistusiseselt, võimalik on tasu eest parkida ka Lossi 

tänavale.  

Asukoht Tartu vanalinnas on sellele kinnistule nii eeliseks kui ka puuduseks. Eelis 

seisneb kinnistu ainulaadsuses, sest niivõrd südalinnas on vähestel võimalus elada, seda 

eelkõige ruuminappuse ning kinnisvara hinnataseme tõttu. See ei ole olnud aga 

takistuseks vanalinna elanikkonna kasvamisele (vt lisa 2). Asukoha puuduseks on 

erinevad piirangud ja kitsendused. Kinnisasja kasutamist piiravad järgnevad 

kitsendused: Tartu vanalinna muinsuskaitseala, elektripaigaldiste kaitsevöönd ning maa-

alune vee- ja kanalisatsioonivõrk (vt lisa 3).  
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Lisaks kitsendustele piiravad kinnistu kasutamist veel planeeringud (vt lisa 4). Neist 

suurima tähtsusega on Tartu linna üldplaneering (vt lisa 5), Toomemäe üldplaneering 

(vt lisa 6) ning Lossi 11a, 15 ja 15a krundi detailplaneering (vt joonis 2.1). 

 

Joonis 2.1. Lossi 11a, 15 ja 15a krundi detailplaneering 

Allikas: Lossi 11a ... Autori töötlus 
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8.07.2010 kehtestas Tartu Linnavolikogu Lossi 11a, 15 ja 15a krundi detailplaneeringu, 

mis otseselt ei sätesta Lossi 11 ehituskorda, kuid planeeringu jooniselt võib välja 

lugeda, et Lossi 11 on planeeritava ala sees. Antud detailplaneering annab hea ülevaate 

naaberkruntidest ning kinnistute proportsioonidest. 

Tartu linna üldplaneeringuga (vt lisa 5) on Lossi 11 kasutuseks määratud elamumaa 

ning sama sätestab ka Toomemäe üldplaneering (vt lisa 6). Toomemäe üldplaneeringu 

ehitustingimustest selgub, et Lossi 11 hoone tagune, lisas 6 tähistatud aiamaa, on 

tegelikult lubatud hoonestamiseks.  

Jooniselt 2.1.võib välja lugeda, et Lossi 11 kinnistu on väljavenitatud ristküliku 

kujuline, mille reljeef tõuseb lääne suunas. Kinnistu haljastuse moodustavad varemalt 

istutatud põlispuud. Kinnistul paikneb üks eluhoone, mis on tänavalt hästi nähtav. 

Tegemist on enne 1915. aastat püstitatud ühekordse mansardkorrusega korterelamuga 

(vt lisa 7). Tänapäevaks on hoone olukord muutunud, seda eelkõige hoone vananemise 

ja kulumise tõttu (vt lisa 8). Tabelis 2.7 on ära märgitud hoone üldkirjeldus, mille 

andmed pärinevad Ehitisregistri andmebaasist, Rahvusarhiivist, Lossi 11 toimiku 

andmedest ning 14.05.2014 läbiviidud visuaalsest ülevaatusest.  

Tabel 2.7. Hoone üldkirjeldus 

Jrk.  Parameetri nimetus Parameetri kirjeldus 

1 ehitisregistri kood 104029209 

2 arhitektuur ühekordne elamu mansardkorrusega 

3 elamu ehitusaasta enne 1915 

4 elamu stiil eklektika 

5 väärtushinnang miljööväärtuslik 

6 kaitse riiklik, Tartu vanalinna muinsuskaitseala 

7 toalisus algselt 9, hetkel 11 

8 ehitusalune pind 161 m² 

9 suletud netopind 319,2 m
2
 

10 kasulik pind 194,1 m
2
 

11 kaalutud energiaerikasutuse 

klass 

puudub 

Allikas: Ehitisregister, Rahvusarhiiv, 14.05.2014 läbiviidud visuaalne vaatlus 

Sajand tagasi oli hoone seest avaram, mida tõendavad korruste plaanid (vt lisa 9). 

Rahvusarhiivi andmetel oli hoone algselt jagatud neljaks korteriks. Esimese korruse 

ühele korterile kuulusid kaks tuba (vt lisas 9 vastavalt tähistatud 4 ja 5) ning teisele 
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korterile kuulusid kaks tuba (vt lisas 9 vastavalt tähistatud 6 ja 7). Korrusel olev köök, 

vannituba ja koridor olid ühiseks jagamiseks. Mansardkorruse ühele korterile kuulusid 

kaks tuba (vt lisas 9 vastavalt tähistatud 12 ja 13) ning teisele korterile kuulusid kolm 

tuba (vt lisas 9 vastavalt tähistatud 14, 15 ja 16). Korrusel olev köök, vannituba ja 

koridor olid ühiseks jagamiseks. 1963. aastal koostatud hindmisaktist selgub, et majas 

on ehitatud uusi vaheseinu ja ahjusid ning uus trepp, kuid joonised muudatuste kohta 

puuduvad. 1995. aastal läbiviidud jooniste täiendusest selgub, et esimese korruse ühest 

toast on ehitatud kaks (vt lisas 10 tähistatud 5 ja 6). Lisaks on esimese korruse köök 

jagatud kaheks, seega ei pea korteriomanikud enam kööki jagama. Samalaadselt on 

käitutud ka mansardkorrusel, kus ühest toast on ehitatud kaks ( vtlisas 11 vastavalt 13a 

ja 14) ning ühest köögist on ehitatud kaks. Aastal 1995 oli kasutuses veel neli korterit, 

kuid praeguseks hetkeks on Ehitisregistri andmetel majas vaid kaks korterit esimese ja 

teise korruse kujul. Esimese korruse korteri kasulik pind on 95 m
2 

ning mansardkorruse 

korteri kasulik pind on 99,1 m
2 

. 

Tabelis 2.8 on väljatoodud andmed hoone konstruktsioonide kohta, mis pärinevad 

Ehitisregistri andmebaasist, Rahvusarhiivist, Lossi 11 toimiku andmedest ning 

14.05.2014 läbiviidud visuaalsest ülevaatusest. 

Tabel 2.8. Hoone konstruktsioonid 

Jrk.  Parameetri nimetus Parameetri kirjeldus 

1 vundament maakivi, tellis 

2 välisseinad palk 

3 fassaad lihtkrohv 

4 siseseinad puit ja kivi 

5 vahelaed puit 

6 katus plekk ja eterniit 

7 aknad puitaknad kahele poole avanevate 

aknaraamidega 

8 siseuksed puit 

9 välisuks puit 

Allikas: Ehitisregister, Rahvusarhiiv, 14.05.2014 läbiviidud visuaalne ülevaatus 

Aastal 1945 läbiviidud hoone kirjelduse mustandist (vt lisa 12) selgub asjaolu, et pool 

sajandit tagasi oli hoone kulunud kuid rahuldavas seisukorras. 14.05.2014 toimunud 

visuaalsel ülevaatusel selgus, et hoone vajub ning pragusid võib leida hoone kõikidest 

külgedest (vt lisa 8 ja lisa 13). Eriti suured lõhed on trepikojas ning samuti on trepp 
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seinast lahti pragunenud. Omaniku ütluste põhjal leidis suurem pragunemine aset ajal, 

mil Tartu ülikooli endises keemia õppehoones tehti ehitustöid. Lisaks on vajumise 

tulemusena osad põrandad kaldu. Samuti tuleb tähelepanu pöörata katusele, millest 

imbub suuremate vihmade korral vett läbi, sest kunagise plekk-katuse peale on pandud 

eterniit. Viimase parendusena on majal viidud läbi vundamendi soojustus.  

Tabelis 2.9 on välja toodud hoone tehnovarustus. Mainimist väärivad hoone juures 

ahjud, mis on omapärase kujundusega, ning puuküttega boiler (vt lisa 13). Elektrikilbid 

on majasiseselt vahetatud ning igas toas on elekter. Kõikides tubades on ahjud, mis on 

töökorras. 

Tabel 2.9. Hoone tehnovarustus 

Jrk. Parameetri nimetus Parameetri kirjeldus 

1 veevarustus tsentraalne (linna võrk) 

2 soe vesi köetav boiler 

3 kanalisatsioon tsentraalne (linna võrk) 

4 küttesüsteem ahju- või kaminaküte 

5 elektrivarustus 220 V 

Allikas: Ehitisregister, Rahvusarhiiv, 14.05.2014 läbiviidud visuaalne ülevaatus 

Tabelis 2.10. on ära toodud hoone siseviimistluse näitajad. Trepikojas asub kivist 

keerdtrepp, mis on 1963. aasta andmetel ümberehitatud (vt. lisa 13). Hoones on veega 

tualett ning pesemisvõimalus, kuid vannitoad vajavad kaasajastamist. 

Põrandamaterjalist domineerib värvitud põrandapapp, kuid leidub ka õlitatud 

laudpõrandaid. Tubades katab seinu tapeet ning ühiskasutatavates ruumides on seinad 

värvitud.  

 

Mainimist väärib asjaolu, et üle viie aastat tagasi elasid hoones tudengid, kes on seintele 

maalinguid teinud. Laed on kõikjal krohvitud ning värvitud, mõnel pool on vee 

tilkumisest tingitud muljumisjälgi.  
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Tabel 2.10. Hoone siseviimistluse näitajad 

Jrk. Parameetri nimetus Parameetri kirjeldus 

1 liftid 0 

2 trepid kivitrepp 

3 tualett veega 

4 pesemisvõimalused vann/dušš 

5 kohtkindel sisustus kapid, ahjud 

6 põrandakatted papp-põrand,  õlitatud laudpõrand 

7 seinakatted tapeet, värvitud 

8 laed värvitud 

Allikas: Ehitisregister, Rahvusarhiiv, 14.05.2014 läbiviidud visuaalne ülevaatus 

Elamu on visuaalse hinnangu põhjal mitterahuldavas olukorras. Omaniku sõnul pole 

hoone kasutuses olnud 4-5 aastat. Viimane hoone parendus tehti omaniku sõnul umbes 

15 aastat tagasi. Põhiliseks probleemiks on hoone osaline vajumine ning sellest 

tekkinud praod seintes, mis muudavad hoone kasutamise kohati ohtlikuks. Ainuüksi 

hoone säilitamiseks on tarvis teha suures mahus vajalike kulutusi. Sama hinnangu andis 

ka 1971. aastal koostatud raport, mis määras hoone taastamisväärtuseks 30 188 rbl, seda 

hoone tegeliku väärtuse 20 364 rbl juures (vt lisa 14).  

 

 

2.4 Füüsilise võimalikkuse ja õigusliku lubatavuse analüüs 

 

Lossi 11 kinnistu puhul tuleb testida füüsilist võimalikkust ning õiguslikku lubatavust 

käsikäes, kuna mõlemad komponendid on üksteisega tihedalt seotud. Hetkel on 

maakasutuse sihtotstarbeks 100% elamumaa. Juhindudes asjaolust, et antud krunt on 

küllaltki väike, ei ole otstarbekas taotleda sihtotstarbe muutmist tootmismaaks või 

maatulundusmaaks. Elamumaa kõrval on kinnistu võimalikuks sihtotstarbeks ka ärimaa. 

Kinnistu asub piirkonnas, kus domineerivad ühiskondlikud ning ärihooned, seega sobiks 

ärimaa kasutus kinnistule hästi. Kinnistu sihtotstarbe muutmiseks tuleb teha ettepanek 

detailplaneeringu algatamiseks. Tulenevalt eelnevast on kaks sihtotstarvet, mida antud 

bakalaureuse töös süvendatumalt analüüsima hakkatakse elamumaa, ärimaa ning nende 

kombinatsioon.  
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Lossi 11 asub Tartu vanalinna muinsuskaitsealal. Lisast nr. 15 on näha, et Lossi 11 asub 

ainult muinsuskaitsealal, kuid hoone ise pole muinsuskaitse all. Tartu vanalinna 

muinsuskaitsealal reguleerib ehitamist MuKS (2002) ning Tartu vanalinna 

muinsuskaitseala põhimäärus (2004). Lisaks muinsuskaitsealale asub kinnistu ka 

Toomemäe üldplaneeringu alal (vt lisa 6). Antud planeering sätestab hoone 

sihtotstarbeks eluhoone, kuid planeering annab ka võimaluse tühjale alale püstitada teise 

hoone.  

Käesoleva hoone hetkeseisukord on mitterahuldav ning see vajab kaasajastamiseks 

suures mahus investeeringuid. Selleks, et hoones teha muudatusi, on vaja taotleda luba 

Muinsuskaitseametilt ning Tartu Linnavalitsuselt, tehes selleks kirjaliku taotluse, milles 

kirjeldatakse kavandatavaid töid (MuKS 2002). Eeldusel, et Muinsuskaitseamet ei anna 

luba hoone lammutuseks, nõuab hoone säilitamine suures mahus vältimatuid kulutusi. 

Hoone olukorra parendamiseks peab MuKSʼ §-s 36 sätestatud tegevusloaga vastutav 

spetsialist koostama projekti, mis tuleb kooskõlastada Muinsuskaitseameti ning 

kohaliku omavalitsusega, st Tartu Linnavalitsusega (Ibid.).  

Füüsilise võimalikkuse puhul on üks variant – saada luba Muinsuskaitseametilt ning 

Tartu Linnavalitsuselt hoone parendamiseks. Teine variant on taotleda luba 

Muinsuskaitseametilt ning Tartu Linnavalitsuselt hoone taga olevale haljasalale uue 

hoone püstitamiseks, sest ligi 500 m
2
 krundist jääb haljasala alla. Uue hoone 

püstitamiseks on vaja teha ettepanek ka detailplaneeringu algatamiseks. Uue hoone 

püstitamine on tõenäoline, kuna Heino Elleri nimeline Tartu Muusikakool on värskelt 

püstitanud enda krundile kaasaegse õppehoone laienduse (vt joonis 2.1). Lisaks 

võimaldavad Toomemäe üldplaneeringu ehitustingimused (vt lisa 6) olemasoleva hoone 

taha ehitada uusi hooneid. Tingimuseks uue ehitise püstitamisel on asjaolu, et 

olemasolevat hoonet tuleb säilitada. Uue hoone puhul võib sihtotstarve olla elamumaa, 

ärimaa või nende kombinatsioon. Sellest järelduvalt on edasiseks testimiseks kuus 

kinnistu parimat kasutust: 

1) olemasoleva hoone kasutamine elamupinnana,  

2) olemasoleva hoone kasutamine äripinnana,  

3) olemasoleva hoone kasutamine kombineeritult äri- ning elamupinnana, 

4) uue hoone kasutamine elamupinnana, 
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5) uue hoone kasutamine äripinnana, 

6) uue hoone kasutamine kombineeritult äri- ning elamupinnana.  

Uue hoone ehitamine käesolevale kinnistule on võimalik, kuid selleks peab olema 

kehtestatud uus detailplaneering, millega on nõustunud nii Muinsuskaitseamet, Tartu 

Linnavalitsus kui ka üldsus. Lisaks muudaks kavandatav detailplaneering olemasolevat 

detailplaneeringut ning kõiki teisi kehtestatud planeeringuid (vt lisa 4). Käesoleva töö 

maht ei võimalda aga teha piisavalt põhjendatud prognoose, millises mahus ning mis 

otstarbel lubatakse kavandatavat hoonet ehitada, seega ei ole võimalik seda varianti 

testimises kasutada – puuduvad täpsemad arvud hoone suuruse, otstarbe ja ehituskulude 

kohta. Sellest järelduvalt elimineerib autor eelnevast loetelust punktid 4-6.  

Võttes arvesse uuritaval kinnistul asuva hoone ehitustehnilist seisukorda, on võimalik 

kavandada esialgselt vajalike ehitustööde maksumust mitmeti. Kuna töö käigus ei ole 

ettenähtud luua täpsemaid ehitustehnilisi lähenemisi, siis on eelistavaimaks meetodiks 

analoogmeetod. Analoogmeetod rajaneb ehitise maksumuse määramisel sarnaste 

(analoogsete) objektide maksumuse kasutamise teel. Kuna Eestis puuduvad 

analoogobjektide põhised hinnabaasid, on asjakohane kasutada vastavaid Euroopas 

rakendatavaid analooge. 

Eeltoodust tulenevalt võtame aluseks Saksamaal vastavas valdkonnas kasutavad 

ehitushinna informatsiooni allikad, mille väljaandjaks on iga-aastaselt Saksamaa 

Arhitektide Liit organisatsiooni nimega Baukosten Information Zentrum Deutscher. 

Nimetatud organisatsiooni poolt väljaantavad hinnakataloogid sisaldavad vähemalt 

analoogobjektide hindasid, aga ka hoonete fotosid, plaane ja kuluelementide 

osakaalusid ja ühikmaksumusi (Baukosten Information … 2006). 

Konkreetsele objektile analoogobjekti valimine on komplitseeritud, seda tulenevalt 

analoog objektide paljususest lähtematerjali hulgas, kuid teatud üldistusena võime 

kasutada konkreetse analoogobjekti maksumust kirjeldavat tabelit 6100-287 

Mehrfamilienhaus (40 WE) (Baukosten Information … 2006 lk 368-369). Oluline on 

märkida, et nimetatud analoogobjekt ise pärineb renoveerimise mõttes 2001. aastast 

ning juhtida tähelepanu sellele, et esialgse lähenemise puhul ei ole vajalik sellise hinna 

lohistamine ehitushinnaindeksite abil. 
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Töö autor on seisukohal, et olukorras, kus hoone on olulisel määral pragunenud
6
, tuleb 

hoone stabiilsuse eesmärgil esimeses järjekorras tegeleda pragudega ja seejärel alustada 

vundamendi tugevdamise, katuse korrastamise jms töödega. Omaette probleemi tekitab 

nimetatud hoonele jätkusuutlikkuse ja energiatõhususe elementaarsete nõuete 

siirdamine, kuna tegemist on kaitsealuse ehitisega. Võttes aluseks ehitise füüsilised 

näitajad (SNP, tabel 2.7. rida 9 ja kasulikpind, tabel 2.7. rida 10) saame esitada 

alljärgneva tabeli. 

Tabel 2.11. Ehituskulude arvutus 

Kirjeldus 
Väärtus 

m
2
 

1 m
2
 

restaureerimis-

kulud (EUR) 

Algne 

investeering 

(EUR) 

Hoone kasulik pind 194 1 132 219 608 

Hoone suletud netopind 319 723 230 637 

Algne investeering ei sisalda maa soetamiskulusid ega projekteerimiskulusid. 

Edaspidise arvutuskäigu puhul kasutatakse algset investeeringut, mis on arvutatud 

hoone kasuliku pinna kohta, kuna hilisemad arvutused kasutavad samuti hoone kasuliku 

pinna näitajat.  

 

 

2.5 Finantsmajandusliku otstarbekuse ja maksimaalse 
tootlikkuse analüüs 

 

Vastavalt kinnisvaraportaali (Lossi 11...) andmetel on Lossi 11 kinnistu müügis hinnaga 

344 450 EUR, mis teeb kinnistu ruutmeetrihinnaks 1 079,10 EUR. Hoone praegune 

müügihind oleks reaalne, kui hoone ei vajaks korrastamist. Võttes aluseks Tartu 

kesklinna korteri kesmise ruutmeetri hinna, mis on pakkumises 1665 EUR/m
2
, ja 

korrutades seda suletud netopinnaga (194,1 m
2
) saame tehte 1665×194,1= 323 176,5 

                                                           
6
 Hoone pragunemisest on tehtud märkeid juba 1945. aastal, seega ei ole viimased 69 

aastat hoone pragunemise tulemusena kokku varisenud, kuid lisaks võis täiendav 

intensiivne pragude tekkimine taas alata kõrvalhoone ehitustööde käigus.  
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EUR. Selline hind kehtiks keskmises korras ehitise kohta kesklinnas. Uuritav ehitis 

vajab aga suures mahus investeeringuid, seega peaks uuritava objekti müügihind olema 

vähemalt ehituskulude võrra väiksem.  

Finantsmajanduslikku otstarbekust ning maksimaalset tootlikkust analüüsitakse 

omaniku seisukohalt, seega tulevaste tulude nüüdisväärtusi võrreldakse algse 

investeeringu ehk ehituskuludega. Eeldades, et kulutused, mis tehakse hoone 

parendamiseks on ühesugused nii elamu- kui ka äripinna kasutuse puhul on hoone 

ehituskuludeks võetud tabelis 2.11 väljatoodud 219 608 EUR. Finantsabi on võimalik 

taotleda näiteks Muinsuskaitseametilt, kes jagab restaureerimistöödeks toetusi. 2014. 

aasta eelarve toetuseks on 570 000 EUR ning näiteks 16 000 EUR toetatakse Tartu, 

Aardla 3 krundil asuva hoone restaureerimistöid (Muinsuskaitseameti...).  

Arvutuskäik, mida kasutatakse lisas 16-19, on välja toodud peatükkides 1.3 ja 1.4. 

Võttes aluseks hoone parendamiseks tehtavate kulutuste suuruse, võime järeldada, et 

omanik ei soovi hoonet koheselt müüa, vaid soovib selle esmalt välja üürida, et tulude 

suurus oleks vähemalt võrdne või suurem hoone parendamiseks tehtavate kulutustega. 

Seega põhineb arvutuskäik esmalt pindade üürimisel ning seejärel vara realiseerimisel 

ehk müümisel. Arvutusel on kasutatud viieaastast üüriperioodi, mis on optimaalne aeg 

kasumi teenimiseks ning kuuendal aastal vara realiseerimist ehk müüki. Arvutuste puhul 

on arvestatud hoone kasulikku pinda, mida on esimesel korrusel 99,1 m
2 

ning 

mansardkorrusel 95 m
2
.  

Äripindade puhul võetakse aluseks pakkumises olevate tehingute (vt tabel 2.5) keskmist 

ruutmeetrihinda, sest Maa-ameti andmetel on antud keskmine tehinguhind, millest ei ole 

võimalik välja lugeda ruutmeetrihinda. Elamupindade puhul võetakse arvesse 

pakkumises olevate korteritehingute keskmist ruutmeetrihinda, sest sarnaselt äripindade 

puhul ei kajasta Maa-ameti andmed hoonestatud elamumaa keskmist ruutmeetrihinda. 

Teiseks põhjuseks, miks arvestatakse käesolevas töös hoonestatud elamumaa andmete 

asemel korteritehingu hindasid on asjaolu, et reeglina ei redutseerita sarnaste hoonete 

puhul ajaloolisi tehinguhindasid, ehituskulusid ning tulevast tulu iseloomustavaid 

näitajaid kinnistu pinnale, vaid seda tehakse hoopis kasulikule pinnale. Üürihindade 

puhul võetakse kasvutrendiks 2% aastas, mis on üürilepinguga sätestatud, sest 

eeldatakse, et üürihinna kasv on suurem, kui on inflatsioon. Vakantsimääraks võetakse 
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kõikide variantide puhul 10% aastas, mis on väga konservatiivne lähenemine ning mis 

ei suhtu tulevatesse tuludesse liiga optimistlikult.  

Opereerimiskulude arvutamisel on lähtutud Eesti varahindamise standardi EVS 875-

10:2008 kulude jaotusest, ning selle tulemusena on saadud umbkaudne summa 3270 

EUR aastas. See hõlmab endas eelkõige maamaksu, kindlustust ning jooksvaid 

remonttööde fondi. Sarnaselt üürihindade kasvumäärale on ka opereerimiskulude 

kasvumääraks pandud aastas 2%, seda raha väärtuse kallinemise tõttu. Diskontomääraks 

on võetud 10% aastas, arvestades hinnatavat vara ning majanduslikku olukorda. 

Kapitalisatsioonimääraks, mille abil on leitud vara müügiväärtus hoidmisperioodi lõpus, 

on võetud 8%, arvestades kinnisvaraturu olukorda. Lisaks on arvutatud veel 

müügikulud vara realiseerimisel, mis on 1% vara müügiväärtusest hoidmisperioodi 

lõpus. Lõpuks leitakse vara nüüdisväärtus, mis on üüritulu nüüdisväärtuse ja müügitulu 

nüüdisväärtuse summa, ning saadud tulemit võrreldakse algse investeeringuga ehk 

ehituskuludega. Juhul kui arv on positiivne, siis on kasutus finantsmajanduslikult 

otstarbekas. Olukorras, kus arv on negatiivne, pole kasutus finantsmajanduslikult 

otstarbekas. Järgnevalt iseloomustatakse kõiki valikus olevaid kasutusi eraldi. 

Parima kasutuse variant nr 1: hoone mõlema korruse kasutamine korteripinnana 

Üürihindade määramisel on aluseks võetud tabel 2.5, milles on välja toodud, et Tartu 

kesklinnas on üürikorterite pakkumises 132 korterit, mille minimaalne ruutmeetri 

üürihind on 3,4 EUR, maksimaalne ruutmeetri üürihind on 16 EUR ja keskmine 

üürihind on 9 EUR. Lähtuvalt uuritava objekti asukohast ning sellest, et hoone 

renoveeritakse, oleks mõistlik järeldada, et tegemist ei ole enam keskmise 

korteripinnaga, vaid juba elitaarsema korteripinnaga. Tulenevalt veel asjaolust, et 

korteri teiselt korruselt avaneb kena vaade ning kõrgem korrus on üldiselt väikeelamute 

puhul rohkem hinnatum, on teise korruse korterile määratud kõrgem üürihind (vt lisa 

16). Sellest tulenevalt saame kasumiks 16 518 EUR.  
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Parima kasutuse variant nr 2: hoone esimese korruse kasutamine äripinnana ning 

teise korruse kasutamine korteripinnana 

Sarnaselt eelmise variandiga on üürihindade määramisel võetud aluseks tabel 2.5. 

Sealsest järeldub, et Tartu kesklinnas äripindade üürimise pakkumises on 100 pinda, 

mille minimaalne ruutmeetri üürihind on 1,2 EUR, maksimaalne ruutmeetri üürihind on 

16 EUR ja keskmine üürihind on 7 EUR. Sarnaselt eelmise variandiga leiab autor, et 

korda tehtuna on hoone üürihinna väärtus suurem, kui seda on keskmine äripindade 

üürihind (vt lisa 17). Sellest tulenevalt saame kasumiks 4056 EUR. 

Parima kasutuse variant nr 3: hoone esimese korruse kasutamine korteripinnana 

ning teise korruse kasutamine äripinnana 

Selle variandi puhul kasutatakse juba eelnevalt määratud üürihindasid (vt lisa 18). 

Sellest tulenevalt saame kasumiks 4572 EUR. 

Parima kasutuse variant nr 4: hoone mõlema korruse kasutamine äripinnana 

Viimase variandi puhul kasutatakse juba eelnevalt määratud üürihindasid (vt lisa 19). 

Arvtuste põhjal saame variant nelja prognoositavaks kasumiks -7890 EUR. 

Tabelis 2.12 on välja toodud kõikide variantide koondtulemused, mis saavutatakse üüri 

ja müügi kombineerimisel.  

Tabel 2.12. Maksimaalse tootlikkuse analüüs 

Parima kasutuse variant 

Üüritulu 

nüüdisväärtus, 

EUR 

Müügitulu, 

EUR 

Kasum, 

EUR 

korterid 79 712 156 414 16 518 

äripind+korter 75 505 148 160 4 056 

korter+äripind 75 679 148 501 4 572 

äripind 71 472 140 246 -7 890 

Arvutuste põhjal selgub, et kõige tootlikum kasutus on kahe korteri välja üürimine. 

Finantsmajanduslikult ei ole otstarbekas maja kasutus äripindadena, kuna kasum on 

negatiivne ehk kasutus toodab antud arvutuste põhjal kahjumit. 
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2.6 Tulemused ja järeldused 

 

Parimaks kasutuseks uuritud kinnistule on koondtabeli 2.12 põhjal elamupindade 

üürimine ning seejärel müümine. Antud tulemus on tingitud sellest, et nii pakkumises 

kui arvutustes kasutatud üürihinnad on korteripindade puhul tunduvalt suuremad kui 

äripindade puhul.  

Antud kinnistule äripindade rajamine oleks tulus juhul, kui kinnistu sihtotstarve oleks 

ärimaa. Praeguses olukorras oleks vaja teha ettepanek detailplaneeringu algatamiseks, 

mille eesmärgiks oleks elamumaa sihtotstarbe muutmine ärimaaks. See protsess on aga 

pikaajaline ning selle tulemus on spekulatiivne. Kinnistu sihtotstarbe muutmine 

ärimaaks oleks otstarbekas, kui äripindade üüri- ja müügihinnad oleksid elamupindade 

hindadest kõrgemad.  

Uue hoone püstitamine vabale pinnale olemasoleva hoone taha oleks võimalik parim 

kasutus juhul, kui olemasoleva hoone restaureerimise käigus selgub, et hoonet pole 

võimalik parendada. Uue hoone püstitamiseks tuleb teha ettepanek detailplaneeringu 

algatamiseks ning sellisel juhul võib taotleda ka maa sihtotstarbe muutmist ärimaaks. 

Planeeringu muutmise õnnestumist soovib fakt, et Toomemäe üldplaneeringu 

ehitusnõuded soosivad ehitustegevust olemasoleva hoone taga oleval alale. Käesolevas 

töös ei käsitletud uue hoone rajamise otstarbekust, kuna hoone mahud on spekulatiivsed 

ning neid ei analüüsitud antud töö mahtu arvestades.  

Analüüsi tulemusena selgus, et kinnistu parim kasutus on korteripindade üürimine 

viieks aastaks ning kuuendal aastal elamupindade müümine. Parima kasutuse 

saavutamiseks tuleb esmalt teha taotlus Muinsuskaitseametile ning Tartu 

linnavalitsusele hoone restaureerimisplaanide osas. Nende vastusest selgub, millises 

mahus töid tuleb ette võtta, millised on nendepoolsed toetused ning kui kaua võib antud 

ehitustööga aega minna. Spekulatiivne aeg, millal on võimalik hoonet turustada, 

arvestades Muinsuskaitseametilt ning Tartu linnavalitsuselt loa saamist ning 

ehitustegevust, on august 2015. Eeldades, et ehitustegevuse lõppedes võivad üürnikud 

sisse kolida, algab korterite üüriperiood vahetult pärast seda. Analüüsi käigus selgus, et 
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kõige tulusam on korterid müüa kuuendal aastal, seega korterite müük toimuks aastal 

2021. Korterite üürimisest ning müügist saadav tulu on 16 518 EUR-i võrra suurem, kui 

hoone rekonstrueerimiseks kulunud summa. Selle summa hulka pole arvestatud toetusi, 

mida on võimalik taotleda. Olukorras, kus Aardla 3 hoone restaureerimistöid toetati 

16 000 EUR, on võimalik, et uuritava hoone parendustöödeks eraldatakse samas mahus 

kui mitte suuremad rahasummad.  

Potentsiaalsed üürilised nende korteripindade puhul oleksid näiteks Tartu ülikooli 

külalislektorid, teater Vanemuise või Heino Elleri nimelise Tartu Muusikakooli 

külalismuusikud. Asjaolu, et mõlemad korteripinnad on üpris suured, tingib selle, et 

neid korteripindu üürivad tõenäoliselt inimesed, kes ainult peatuvad Tartus ning ei ela 

siin. Viieaastase müügiperioodi järel on potentsiaalsed ostjad eelpool mainitud asutused, 

seda eelkõige kinnistu asukoha ja nende asutuste asukohtade läheduse tõttu.   
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Kokkuvõte 

 

Käesoleva töö eesmärgiks oli leida Lossi 11 kinnistule tulusam kasutus, kui see antud 

hetkel on. Praegu on kinnistu sihtotstarve 100% elamumaa ning kinnistul asuvat hoonet 

pole juba 4-5 aastat kasutatud. Analüüsi tulemusena selgus, et parim kasutus uuritavale 

kinnistule on korteripindade üürimine ning seejärel nende realisatsioon. Sellest lähtuvalt 

võib väita, et antud töö täitis oma eesmärki ning uuritavale kinnistule leiti otstarbekam 

kasutus.  

Analüüsi käigus selgus, et kinnistu planeeringut ei ole otstarbekas muuta ajakulukuse 

ning tulemuse küsitavuse tõttu. Olukorras, kus planeeringut ei muudeta, ei ole võimalik 

muuta ka kinnistu sihtotstarvet. Olemasoleva hoone puhul võib teha muudatusi üksnes 

Muinsuskaitseameti ja Tartu linnavalitsuse nõusolekul, kuid selleks peab eelnevalt 

esitama taotluse.  

Töö käigus ilmnes, et võimalik on püstitada uus hoone kinnistu hoovi. Selleks on vaja 

teha ettepanek detailplaneeringu koostamiseks, kuid selle kehtestamine ning 

kehtestamise tulemusena saadud uue hoone maht on spekulatiivsed. Käesolevas töös ei 

käsitletud muudatusi spetsiifilisemalt, kuna seda ei võimaldanud töö maht. 

Kinnistu parimaks kasutuseks osutus teostatud arvutuste põhjal hoone kasutamine 

korteripindadena. Arvestades spekulatiivseid ehituskulusid ning pakkumises olevate 

hindade põhjal määratud võimalikke üüritulusid selgus, et puhastulu nüüdisväärtus on 

pärast üüri- ning müügitegevust ligi 16 500 EUR. Selle summa hulka pole arvestatud 

toetusi, mis on võimalik hoone restaureerimiseks taotleda, kuid mille saamine on  

reaalne. Edasine soovitus hoone parima kasutuse saavutamiseks ongi koostada 

restaureerimisplaanid ning esitada need Muinsuskaitseametile ja Tartu linnavalitsusele.  
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Käesoleva töö tulemusi on võimalik kinnistu omanikel kasutada edasiste arendus- ning 

müümisplaanide tegemisel. Lisaks võib analüüsi tulemus aidata teiste sarnaste 

kinnistute omanikke parima kasutuse määramisel.  
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r=www.ehr.ee&kt=79507:019:0016] (14.05.2014) 

Kinnisvara pakkumise statistika [http://www.kv.ee/?act=statsAvgPrice.main] 

(10.05.2014) 

Maa-ameti geoportaal 

[http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at&punkt=659005,647428

5&zoom=212.747252747184&LANG=1] (09.05.2014) 

Maa-amet. Eesti kinnisvaraturg 2010. aastal. 

[http://www.maaamet.ee/data/files/Eesti_kinnisvaraturg_2013.pdf?t=20140131091428] 

(10.05.2014) 
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Maa-amet. Eesti kinnisvaraturg 2011. aastal. 

[http://www.maaamet.ee/data/Eesti_kinnisvaraturg_2011_aastal.pdf?t=2012050909530

1] (10.05.2014) 

Maa-amet. Eesti kinnisvaraturg 2012. aastal. 

[http://www.maaamet.ee/data/Eesti_kinnisvaraturg_20121.pdf?t=20130131111534] 

(10.05.2014) 

Maa-amet. Eesti kinnisvaraturg 2013. aastal. 

[http://www.maaamet.ee/data/files/Eesti_kinnisvaraturg_2013.pdf?t=20140131091428] 

(10.05.2014) 

Muinsuskaitsemeti restaureerimistoetused. 

[http://www.muinas.ee/sinule/omanikule/toetused] (23.04.2014) 

Turuanalüüs 

Eesti Panga majanduskommentaar. 2014 [http://www.eestipank.ee/press/eesti-

finantsstabiilsust-ohustavad-valiskeskkonna-riskid-kasvanud-23042014] (9.05.2014)  

Uus Maa kinnisvarabüroo 2014. aasta I kvartali kinnisvaraturu ülevaade. 

[http://uusmaa.ee/turuylevaade/newsletter.php?newsletter_id=124] (10.05.2014) 

Plaanimaterjal 

Lossi 11a, 15 ja 15a detailplaneering. 

[http://info.raad.tartu.ee/webaktid.nsf/web/viited/DP-08-016] (14.05.2014) 

Rahvusarhiiv, Lossi 11 toimik
7
 

Tartu linna kaart [http://www.tartu.ee/kaart/](05.05.2014) 

Tartu linna üldplaneering. [http://info.raad.tartu.ee/webaktid.nsf/web/viited/%C3%9CP-

0065] (14.05.2014) 

                                                           
7
 Töö käigus läksid arhiivimaterjalide viited kaotsi ning ajanappuse tõttu ei olnud neid võimalik enam 

Rahvusarhiivi uurima minna 

http://uusmaa.ee/turuylevaade/newsletter.php?newsletter_id=124
http://www.tartu.ee/kaart/
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Tartu linna üldplaneering. Elamumaad. 

[http://info.raad.tartu.ee/webaktid.nsf/web/viited/%C3%9CP-0065] (14.05.2014) 

Tartu vanalinna muinsuskaitseala ja miljööväärtusega hoonestusalad. 

[https://www.tartu.ee/index.php?no_cache=7cf1db0693b0ad0c360a00b11761c45945&l

ang_id=1&page_id=950] (14.05.2014) 

Toomemäe üldplaneering (ehitustingimused). 

[http://info.raad.tartu.ee/webaktid.nsf/web/viited/YP_toomemaeyp] (14.05.2014) 
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Lisad 

Lisa 1. Lossi 11 paiknemine 

 

 

Allikas: Tartu linna kaart 
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Lisa 2. Vanalinna perspektiivne elanike arv 

 
Allikas: Tartu linna üldplaneering. Elamumaad. Autori töötlus 
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Lisa 3. Lossi 11 kitsendused 

 
 
Allikas: Maa-ameti geoportaal. Autori töötlus 
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Lisa 4. Lossi 11 kinnistu planeeringud 

 

 

 
 
Allikas: Tartu linna kaart. Autori töötlus 
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Lisa 5. Tartu linna üldplaneering 

  
 
Allikas: Tartu linna üldplaneering . Autori töötlus  
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Lisa 6. Toomamäe üldplaneeringu ehitustingimused 
 

 
 
Allikas: Toomemäe üldplaneering (ehitustingimused). Autori töötlus 
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Lisa 7. Lossi 11 hoone välimus aastal 1963 

 

 
 
Allikas: Rahvusarhiiv, Lossi 11 toimik 
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Lisa 8. Lossi 11 hoone ning ümbrus  
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Lisa 9. Lossi 11 algne korruste plaan 

 

 
 

Allikas: Rahvusarhiiv, Lossi 11 toimik 
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Lisa 10. Esimese korruse plaan aastal 1995 

 
Allikas: Rahvusarhiiv, Lossi 11 toimik 
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Lisa 11. Mansardkorruse plaan aastal 1995 

 
Allikas: Rahvusarhiiv, Lossi 11 toimik 
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Lisa 12. Hoone kirjeldamise mustand 1945 

 
Allikas: Rahvuarhiiv, Lossi 11 toimik 
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Lisa 13. Lossi 11 hoone  
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Lisa 14. Lossi 11 hindamise koondakt 

 
Allikas: Rahvusarhiiv, Lossi 11 toimik  
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Lisa 15. Tartu miljööväärtuslikud alad  

 

 

 
 
Allikas: Tartu vanalinna muinsuskaitseala... Autori töötlus 
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Lisa 16. Arvutused, variant nr.1 
 

 

Parima kasutuse variant: Esimene ja teine korrus korteripinnana   
 

I korrus 99,1 

 
1 m

2 
üürihind 10,5 EUR 

 II korrus 95 

 

1 m
2
 üürihind 12 EUR 

 
Suletud netopind (SNP) (I+II) 194,1 

   

  

 
Hoidmisperiood kuudes  12 

   
  

 Aastane üüritulu 26167 EUR       
 

 

I aasta 

tulu 

II aasta 

tulu 

III aasta 

tulu 

IV 

aasta 

tulu 

V aasta 

tulu 

VI 

aasta 

tulu 

Üürihinna kasv aastas 1 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 

Potentsiaalne kogutulu, PGI 26166,6 26689,9 27223,7 27768,2 28323,6 28890,0 

Vakantsimäär, 10% 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Efektiivne kogutulu, EGI 23549,9 24020,9 24501,4 24991,4 25491,2 26001,0 

Opereerimiskulud 3270,0 3335,4 3402,1 3470,2 3539,6 3610,3 

Opereerimiskulude kasv 1,00 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 

Opereerimisepuhastulu, NOI 20279,9 20685,5 21099,2 21521,2 21951,7 22390,7 

Diskontomäär, 10% 0,9091 0,8264 0,7513 0,6830 0,6209 0,5645 

diskonteeritud rahavoog 18436,5 17094,5 15851,9 14699,0 13629,8 12639,5 

Üüritulu nüüdisväärtus 79712 
     Müügitulu 156414 
     Vara müügiväärtus 

hoidmisperioodi lõpus 157994,3 
     Müügikulud 1579,94 
     Vara nüüdisväärtus kokku 236126 
     Eeldatav algne investeering 219608 
     Eeldatav tulevase tulu ja 

algse investeeringu 
suhestatus 16518 
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Lisa 17. Arvutused, variant nr. 2  
 

Parima kasutuse variant: 

Esimene korrus äripind ja teine korrus 
korteripind   

 
I korrus 99,1 

 
1 m

2
 üürihind 9,5 EUR 

 II korrus 95 

 

1 m
2 

üürihind 12 EUR 

 
Suletud netopind (SNP) (I+II) 194,1 

   

  

 
Hoidmisperiood kuudes  12 

   
  

 Aastane üüritulu 24977 EUR       
 

 

I aasta 

tulu 

II aasta 

tulu 

III aasta 

tulu 

IV 

aasta 

tulu 

V aasta 

tulu 

VI 

aasta 

tulu 

Üürihinna kasv aastas 1 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 

Potentsiaalne kogutulu, PGI 24977,4 25476,9 25986,5 26506,2 27036,3 27577,1 

Vakantsimäär, 10% 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Efektiivne kogutulu, EGI 22479,7 22929,3 23387,8 23855,6 24332,7 24819,4 

Opereerimiskulud 3270,0 3335,4 3402,1 3470,2 3539,6 3610,3 

Opereerimiskulude kasv 1,00 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 

Opereerimisepuhastulu, NOI 19209,7 19593,9 19985,7 20385,4 20793,2 21209,0 

Diskontomäär, 10% 0,9091 0,8264 0,7513 0,6830 0,6209 0,5645 

diskonteeritud rahavoog 17463,5 16192,4 15015,3 13923,3 12910,5 11972,5 

Üüritulu nüüdisväärtus 75505 
     Müügitulu 148160 
     Vara müügiväärtus 

hoidmisperioodi lõpus 149656,1 
     Müügikulud 1496,56 
     Vara nüüdisväärtus kokku 223664 
     Eeldatav algne investeering 219608 
     Eeldatav tulevase tulu ja 

algse investeeringu 
suhestatus 4056 
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Lisa 18. Arvutused, variant nr. 3 
 

Parima kasutuse variant: 

Esimene korrus äripind ja teine korrus 
korteripind   

 
I korrus 99,1 

 
1 m

2
 üürihind 10,5 EUR 

 II korrus 95 

 

1 m
2
 üürihind 11 EUR 

 
Suletud netopind (SNP) (I+II) 194,1 

   

  

 
Hoidmisperiood kuudes  12 

   
  

 Aastane üüritulu 25027 EUR       
 

 

I aasta 

tulu 

II aasta 

tulu 

III aasta 

tulu 

IV 

aasta 

tulu 

V aasta 

tulu 

VI 

aasta 

tulu 

Üürihinna kasv aastas 1 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 

Potentsiaalne kogutulu, PGI 25026,6 25527,1 26037,7 26558,4 27089,6 27631,4 

Vakantsimäär, 10% 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Efektiivne kogutulu, EGI 22523,9 22974,4 23433,9 23902,6 24380,6 24868,2 

Opereerimiskulud 3270,0 3335,4 3402,1 3470,2 3539,6 3610,3 

Opereerimiskulude kasv 1,00 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 

Opereerimisepuhastulu, NOI 19253,9 19639,0 20031,8 20432,4 20841,1 21257,9 

Diskontomäär, 10% 0,9091 0,8264 0,7513 0,6830 0,6209 0,5645 

diskonteeritud rahavoog 17503,8 16229,7 15049,9 13955,4 12940,2 12000,1 

Üüritulu nüüdisväärtus 75679 
     Müügitulu 148501 
     Vara müügiväärtus 

hoidmisperioodi lõpus 150001,1 
     Müügikulud 1500,01 
     Vara nüüdisväärtus kokku 224180 
     Eeldatav algne investeering 219608 
     Eeldatav tulevase tulu ja 

algse investeeringu 
suhestatus 4572 
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Lisa 19. Arvutused, variant nr. 4 

Parima kasutuse variant: 

Esimene korrus äripind ja teine korrus 
korteripind   

 
I korrus 99,1 

 
1 m

2
 üürihind 9,5 EUR 

 II korrus 95 

 

1 m
2
 üürihind 11 EUR 

 
Suletud netopind (SNP) (I+II) 194,1 

   

  

 
Hoidmisperiood kuudes  12 

   
  

 Aastane üüritulu 23837 EUR       
 

 

I aasta 

tulu 

II aasta 

tulu 

III aasta 

tulu 

IV 

aasta 

tulu 

V aasta 

tulu 

VI 

aasta 

tulu 

Üürihinna kasv aastas 1 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 

Potentsiaalne kogutulu, PGI 23837,4 24314,1 24800,4 25296,4 25802,4 26318,4 

Vakantsimäär, 10% 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Efektiivne kogutulu, EGI 21453,7 21882,7 22320,4 22766,8 23222,1 23686,6 

Opereerimiskulud 3270,0 3335,4 3402,1 3470,2 3539,6 3610,3 

Opereerimiskulude kasv 1,00 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 

Opereerimisepuhastulu, NOI 18183,7 18547,3 18918,3 19296,6 19682,6 20076,2 

Diskontomäär, 10% 0,9091 0,8264 0,7513 0,6830 0,6209 0,5645 

diskonteeritud rahavoog 16530,8 15327,5 14213,3 13179,6 12220,9 11333,0 

Üüritulu nüüdisväärtus 71472 
     Müügitulu 140246 
     Vara müügiväärtus 

hoidmisperioodi lõpus 141662,9 
     Müügikulud 1416,63 
     Vara nüüdisväärtus kokku 211718 
     Eeldatav algne investeering 219608 
     Eeldatav tulevase tulu ja 

algse investeeringu 
suhestatus -7890 

      


