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Kinnisvarasse investeerimine on paljudele inimestele tulusaks ärimudeliks. 

Kinnisvarainvesteeringud on üks paljudest investeerimisvõimalustest omakapitali kasvatamiseks 

ja antud teema vaatlebki seda ühte paljudest omakapitali tootluse võimalustest Eesti 

investeeringute turul. Võimalik on uurida Tallinna elamispindade turu näitel hetkelist 

majandusseisu ja kinnisvara turu näitajaid arvestades elamispindade investeeringu tasuvust ja 

selle mõttekust. Seetõttu saab kinnisvarasse investeerimisel välja tuua positiivseid, kui ka 

negatiivseid külgi. Pooltargumendiks on kindlasti fakt, et väljaüüritud kinnisvaraga on võimalik 

toota regulaarset ja positiivset rahavoogu üüritulu näol. Negatiivseks pooleks on aga kinnisvara 

väärtuse säilitamise ehk omamise kulu pikaajalises perspektiivis, sest kinnisvara vananeb nii 

moraalselt kui ka füüsiliselt.  

Magistritöö eesmärgiks oleks leida elamispindade investeeringu tootluse määr hetke turu seisuga 

ja analüüsida elamispindade investeerigu tasuvust Tallinnas. Võrrelda teisi omakapitali tootluse 

instrumente elamispindade turu investeeringu tootlusega samas mahus. Teema on aktuaalne kuna 

on suhteliselt vähe käsitletud. Kinnisvarainvesteeringute teooriast lähtudes on tehtud 

investeerimisobjektide tasuvusarvutused. Kokkuvõtvaks tulemuseks võib järeldada, et tänasel 

Tallinna elamispindade turul investeeringud pakuvad tõenäoliselt positiivset rahavoogu kaasates 

40% omakapitali ja samuti on ka hetke turutingimustes peamiseks positiivse tootluse andjaks 

kapitali kasv. 

 

Märksõnad: tootlus, diskonteerimine, rahavoog, kinnisvarainvesteering, üüriturg 

 

 



 

 

3 

 

 

 

Estonian University of Life Sciences  
Kreutzwaldi 1, Tartu 51014  

Abstract of Thesis  

Author: Jaan-Ain Adojaan Specialty: Real estate 

planning 

Title: Investment opportunities in the housing market of Tallinn 

60 pages  8 figures  14 tables  0 appendixes  

Supervisor(s): lecturer Kaarel Sahk 

Place and date: Tartu 2014 

Tartu 2014  

Investing in real estate is a profitable way for many people to make positive cashflow. Investing in 

real estate is one of many ways for capital gains and current work tries to analyze this kind of 

investment strategy in the market of Estonia. There is a chance to examine Tallinn investing market 

possibilities taking into consideration the current economic situation and indicators of the market. 

Thus, it is possible to bring out positive and negative aspects of real estate investing. One positive 

argument would be that it is possible to make regular positive cash flow in the apartment rental 

market. Negative side would be long-term maintenance and owning costs, because real estate is 

amortizing morally and physically.  

The main goal of this research is to find the capital gains rate in Tallinn apartment rental market and 

to analyse the feasibility of investing in apartments. Also to compare other types of investment 

opportunities with real estate investing in the same proportions. Current research is up to date due 

to its lack of analysis. Using the theory of real estate investments, there have been done cash flow 

calculations to see if the project is profitable. As a result, it can be said that in today’s real estate 

housing market in Tallinn it is possible to generate positive cash flow investing 40% equity and the 

capital gains of investment will be positive in this scenario. 

 

Keywords: yeild, discounting, cash flow, real estate investment, rental market 
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SISSEJUHATUS 

Kinnisvarast saadava tulu võib jaotada kapitalituluks ja tegevustuluks. Kapitalitulu on 

kinnisvara väärtuse muutust ajas ja seda võib teisiti väjendada kui müügi ja ostuhinna 

vahet. Kuni müügitehinguni on see kapitalitulu teoreetiline. Tegevustulu on kinnisvara 

üürist või rendist saadav tulu. See on tasu mida üürnikud maksavad ruumide kasutamise 

eest omanikule või investorile. Tegevustulu leitakse, kui kogutulust arvestatakse maha 

tegevuskulud (halduskulud).  

Töö käigus uuritakse lähemalt omakapitali tootlust elamispinda tehtavalt 

investeeringult. Töö autor on varem koostanud sarnasel teemal bakalaureuse töö Tartu 

elamispindade turu kohta. Kuna turusituatsioon on muutunud ja eelmisel korral jäid 

analüüsi tulemused ehk tootlused negatiivseks on praegu võimalus leida uues 

turusituatsioonis positiivseid üüritootluseid vaadeldes ka uut piirkonda. 

Magistritöö on jagatud kolmeks suuremaks peatükiks. Esimeses peatükis on lahti 

seletatud üürituru mõiste ning selle olemus, samuti ka Tallinna üürituru olukord. 

Suurema osa tööst moodustab teine peatükk, mis keskendub kinnisvara 

investeeringutele lähtudes tegevustulust ja erinevatest kinnisvara investeeringu 

analüüsimise meetoditest: tuuakse välja üldised põhimõtted investeeringu tootluse 

hindamiseks ja tegevustulu leidmiseks, teooriast lähtudes on tehtud tasuvusarvutused. 

Kolmandas peatükis analüüsitakse alternatiivseid omakapitali tootluse võimalusi, 

tuuakse näiteid nende tulususest ning antakse omapoolseid arvamusi nende võrdlusest 

kinnisvarainvesteeringutega.  

Magistritöö annab ülevaate tootluse võimalustest tänasel Tallinna elamispindade turul ja 

töö tulemusi saab kasutada igaüks, kes soovib lähemalt tutvuda 

kinnisvarainvesteeringute analüüsiga ning leida alternatiive raha paigutamisele selle 

väärtuse kasvatamiseks. 
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Käesoleva magistritöö eesmärgiks on leida korteriomandite investeeringu tootluse määr 

hetkelise turu seisuga ja lõpptulemusena anda vastus investeeringuprojekti tasuvusest 

Tallinna korterelamute turul 2014 mai kuu seisuga. 
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1. ELAMISPINDADE ÜÜRITURG  

Kinnisvarainvestorile võimaldavad soodsad laenutingimused kasutada tehingut, kus 

kinnisvara ei osteta enda tarbeks vaid antakse üürile. Tallinna ja Tartu elamispindade 

üüritehingutes moodustavad suurema osa üürile võtjatest noored, kahekümnendates 

eluaastates inimesed, kes kasutavad elamispinda lühiajaliselt. Elamispinna üürile 

võtmisel kulub objekti korrashoiuks vähem raha kui ostmisel, kuna hoolduskulud on 

üldiselt omaniku kanda ja seetõttu võib korteri üürimine olla vähem kulukam kui selle 

otsene omamine.  

Elamispinna üürile andmine võib omaniku jaoks seonduda riskidega. Tavaliselt on 

üürileandjaks eraisikud ja seetõttu on üüriturg paljuski reguleerimata. Lähtuvalt sellest 

peaks alati olema sõlmitud kirjalik üürileping, milles oleks fikseeritud lepingupoolte 

täpsed õigused ja kohustused. 

Elamispindade väärtust mõjutavad peamiselt asukoht, õiguslik staatus, võimalikult välja 

arenenud infrastruktuuri olemasolu, maja ümbruskonna korrashoid, maja ehituslik 

seisukord, korteri paiknemine majas (mitmes korrus), lifti olemasolu, naabrid, korteri 

planeering, seisukord, kütteliik, keldri olemasolu, parkimiskoht, korteri sisustus. 

Arvestama peaks lisaks laenu intressikuluga ka muude kaasnevate kulutustega - näiteks 

remondikulud. Samuti peab arvesse võtma ka elamispinna vakantsust, kindlustuskulu, 

kulumit ning hoolduskulusid. 

Investeerimise objekt valitakse välja nagu ka teised varaklassid mingisuguste 

kriteeriumite alusel, näiteks selle marginaalsest panusest keskmise dispersiooni 

tõhususele erinevatest varaklassidest koosnevas portfellis, seejuures lähtudes investori 

eesmärkidest ja kapitalitootluse normidest. Otsused langetatakse vastavalt hetke 

ootustele ja turusituatsioonile. (French 2001) 
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Kinnisvara tulusus sõltub üürnikest ja üürilepingu tingimustest. Kinnisvara turuväärtuse 

ja üüri tõustes ei pruugi investeeringuobjekt sellega kohe kaasa minna. Näiteks võivad 

üürilepingud olla sõlmitud tingimusel, mis esimese viie aasta jooksul välistavad 

üüritaseme tõstmise omaniku poolt. Praegu on üürnikul üsna kergesti võimalik 

üürilepingut lõpetada ja omanikupoolne perioodiline üüri tõstmine on üpris harukordne. 

Kinnisvara objekti tulusus võib investeeringuaja kestel oluliselt muutuda ja vastava riski 

võrra hinnatakse kinnisvara „alla” või oodatakse keskmisest kõrgemat tulusust. Lisaks 

avaldab investori tuludele mõju inflatsioon. 

Juhul kui kinnisvara ostetakse kindla hinnaga ja hiljem müüakse see kallimalt, siis pole 

tegu tootlusega vaid pigem kapitalikasvuga. Äripindade puhul võib otseselt kasutada 

tootluse mõistet ja sel juhul saab vara väärtuse määrata üüri- või renditulude alusel 

kapitaliseerides selle väärtuse. Olenemata sellest, mida üüritakse, annab üürileping 

üürnikule õiguse üüritavat asja kasutada (VÕS §  271). Rendilepingu puhul on rentnikul 

seevastu lisaks õigusele renditavat eset kasutada ka õigus saada rendiesemest selle 

korrapärase majandamise reeglite järgi saadava vilja (VÕS §  339)  

Kinnisvarainvesteering jaotub kinnisvara väärtuse muutuseks ajas ja kinnisvara 

üürituluks. 

Joonis 1. Kinnisvara tulusus 
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Kinnisvara elukaare mõistes omab hoone korras- ja kasutatavana hoidmine kõige 

pikemaajalist eesmärgistatud rolli. Kinnisvara kasutajad ja omanikud osutavad lisaks 

korrashoiule piisavalt tähelepanu ka kulude stabiilsena hoidmisele või pikas 

perspektiivis ka kulude vähendamisele. Otsides kinnisvara investeeringut on rahavoo 

kulude osas peale pangalaenu tagasimakse tähtsal kohal kulubaasi optimeerimine. 

(EKHHL 2008) 

Antud töö vaatleb kinnisvara üüritulu ehk tegevustulu. See on vastavalt lepingule rendi 

või üüritasu mida kinnisvara omanik saab selle kasutajatelt. Tegevustulu on puhastulu 

mis jääb omanikule peale tegevuskulude, mis on vajalikud kinnisvara hoolduseks ja 

haldamiseks lahutamist. 

Kogutulu arvutatakse järgmise valemiga:  

TR= 
0

0110

CV

CVCVNOI                                                                                            (1) 

TR (Total Return)– kogutulu 

10NOI  (Net Operating Income)- esimese aasta puhas tegevustulu 

1CV  (Capitalized Value)- kapitaliseeritud väärtus esimese aasta lõpuks 

0CV  (Capitalized Value) - kapitaliseeritud väärtus aasta alguses 

(Nermann, Sorga, Kuhlbach 2007) 

Turuväärtus on objektiivne väärtus ning investeeringuväärtus on subjektiivne väärtus. 

Igal arendajal ja investoril on oma investeeringuväärtus ja erinevad 

investeeringuväärtused konkureerivad omavahel turul ning tekitavad turuväärtuse. 

Absoluutväärtuselt võivad ühe objekti turuväärtus ja investeeringuväärtus omavahel 

märkimisväärselt erineda, seda eriti vähe arenenud ja vähe läbipaistavatel turgudel, 

milleks on ka Eesti kinnisvaraturg (Ilsjan 2003). Kinnisvaraturu läbipaistvus tähendab 

eelkõige seaduste ja normide selgust ja ühtset tõlgendamist. Sellest sõltub suuresti ka 

välisinvesteeringute kaasamise võimalus Eesti kinnisvaraturul. Kuna praegu on 

kinnisvaraturu poolte käitumine üpris struktuuritu ja kohati normid puuduvad, toob see 

kaasa teenuste suuresti varieeruva kvaliteedi.   
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Jõustunud on mitmed kutsetegevust reguleerivad nõuded ja reguleeriv on ka VÕS § 620 

mis kohustab järgima käsundisaaja hoolsust kohustuste täitmisel ning kutseoskuse 

tasemeid reguleeriv standard EVS15733:2010, mis järkjärgult parandab olukorda, kuid 

tänaseks pole üüriturul ühtset ja kindlat süsteemi välja kujunenud. Elamispindade 

üüritehingutes puudub suuresti kvaliteet ja ühtne hinnatase ja võrreldes muu Euroopaga 

pole üürisuhted nii täpselt reguleeritud ega ka väga pikaajalised. Samuti on enamus 

üürikäibest tasutav sularahas ja maksude seisukohalt jääb sellest suur osa ka 

deklareerimata. 

Positiivsete külgedena kinnisvara investeeringus võib välja tuua selle, et investeeringul 

on kõrge tulumäär. Lisaks saab kasutada ka finantsvõimendust, mis teistel 

alternatiivsetel investeerimisvõimalustel nii suures ulatuses puudub. Kinnisvara kaitseb 

inflatsiooni eest ja võimalik on kasutada tulude edasilükkamist või maksude 

edasilükkamist vähendades tulusid tegevuskulude ja kulumi kaudu. Seejärel kui kulud ja 

kulum on maha võetud jääb järgi väiksem maksustatav tulu ja see loob maksukilbi 

efekti. Samuti on soodustused maksudele laenuraha kasutades. Kinnisvara võib olla ka 

ebasoodne investeering kuna ta on kapitalimahukas - nõuab suurt algkapitali. Kasutades 

finantsvõimendust on ka suurem finantsrisk. Kõrged on ka tehingutasud kinnisvara 

omandades ning kinnisvara pole likviidne. 

IAS 40 (IAS 40 - investment property 2003) rahvusvahelise standardi järgi on 

investeerimiskinnisvara kinnisvara (maa, ehitis, või osa ehitisest või mõlemad), mis on 

kasutuses omaniku poolt või rentniku poolt tulu saamise eesmärgil, kapitalitulu 

saamiseks või mõlemat. Näiteks võib investeerimiskinnisvara olla: 

1. Maa, mida hoitakse omandis pikaajaliselt kapitalitulu saamise eesmärgil 

2. Maa, mida hoitakse omandis määramata tuleviku kasutusega 

3. Ehitis, mida renditakse kasutusrendi põhimõttel 

4. Vakantne ehitis, mida hoitakse tulevikus välja rentimise eesmärgil 

kasutusrendi põhimõttel 

5. Kinnisvara, mis on ehitusjärgus või arendamisel, eesmärgiga kasutada 

seda investeeringu kinnisvarana 
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Investeerimiskinnisvarana ei lähe arvesse : 

1. Kinnisvara, mida hoitakse kasutuses kaupade tootmise ja varustamise, 

teenuste või administratiivsete eesmärkide tarbeks 

2. Kinnisvara, mida hoitakse müügis tavalise äritegevuse käigus või 

kinnisvara arendusprojekt, mis on sellise müügi eesmärgil arenduses 

3. Kinnisvara, mida arendatakse või ehitatakse kolmandate osapoolte nimel 

4. Kinnisvara, mis on kasutuses omaniku enda poolt , hõlmates ka 

kinnisvara mida hoitakse tulevikus kasutamiseks, isikliku kasutamise 

eesmärgil. 

5. Kinnisvara, mida hoitakse eesmärgil seda tulevikus arendada ja hiljem 

kasutada kui omaniku poolt isiklikult kasutatavat vara, kinnisvara mida 

kasutavad ettevõtte töötajad ning ka kinnisvara, mida kasutab omanik 

ennem rendile andmist teisele isikule  
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2. ELAMISPINNAD TALLINNA TURUL 

2.1. Korterelamute turg 

Võrreldes teiste Eesti linnadega, eristab pealinna korteriturgu selle keskmise hinna 

pidev ja stabiilne tõus.  Kui näiteks Tartus on hinnatase kas hüplik või ühtlaselt 

stabiilne, siis Tallinnas on korterituru hinnad tõusval trendil. Eelmise aasta teises pooles 

saavutas korteriomanditega tehtud tehingute keskmine hind taseme 1290 €/m². 2014 

aasta jaanuar-märts on tehingute keskmine hind olnud 1434 €/m². Maa-ameti 

tehingustatistika andmetel teostati käesoleval aastal jaanuar-aprill Tallinnas 2563 

korteriomandi tehingut keskmise hinna juures 1434 €/m². Korteriomandi tehinguid tehti 

2014 aprill maa-ameti andmetel 657 keskmise hinna juures 1476 €/m². 2013 aasta oli 

võrreldes 2012 aastaga 14% suurema hinnakasvuga. Hinnakasv on olnud ühtlane kõigis 

Tallinn linnaosades peale Nõmme, kus toimub vähem tehinguid ja seetõttu pole seal ka 

hinnaliikumist suuremal määral toimunud.  

Üheks hinnakasvu põhjuseks võis olla pakkumise vähesus ja just valminud 

uusarenduste ruutmeetri hind tõstis ka üldist elamispindade hinnataset. 2014 aasta 

jaanuari kuus alustati mitmete uusarendustega Põhja-Tallinna ja Kristiine, Kesklinna, 

Haabersti ja Pirita linnaosas, kokku ca 800 uut korterit. Praegu ületab nõudlus 

elamispindade turul pakkumist ja seda on ka näha ühe uute arendusprojektide 

käivitumisest. Populaarseks on muutunud ka magalarajoonides – Mustamäel ja 

Lasnamäel järelturu korterite renoveerimine ja kapitalitulu teenimise eesmärgil 

müümine. Kuna Tallinna elanike arv on teiste linnadega võrreldes kasvanud töökohtade 

suurema pakkumise tõttu, on ka surenenud nõudlus üüriturul. Seda ka seetõttu, et 

eluasemete hinnad on tõusnud ja elamispinda eelistatakse praegu pigem üürida kui osta. 

Ostuklientuur on valdavalt suurema sissetulekuga ja paremate laenuvõimalustega 

isikud.  Kõige atraktiivsemad investeeringu korterid Tallinnas on 1-2 toalised ja need 
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võiksid olla likviidsed, ehk oma omadustelt ja asukohalt sellised, mida oleks lihtne 

müüa või välja üürida. Kuna kinnisvara turg reageerib majandustsüklitele mõningase 

viivitusega hakkavad peagi järgi jõudma ka kinnisvara hinnad ning hetkel on soodne 

aeg kinnisvarainvesteeringuteks. Kui Tartu kinnisvaraturg on üle kuumenenud ja 

üürihinnad kohati isegi kõrgemad kui Tallinnas, on ka kapitali tootlused Tartus 

kõrgemad. See tuleneb ka sesoonsusest. Investoritele on olukord soodne, kuid 

elamispinda otsivale inimesele on kulud üpris kõrged. (Domus Kinnisvara 2014) 

Järgnevalt maa-ameti statistika kohaselt toimunud korteriomandi tehingud seisuga 

01.01.2012 – 28.02.2014  

Joonis 2. Korteriomanditehingud 2012-2014 aastal 

 

Allikas: Maa-ameti informatsioon kinnisvaratehingute kohta, autori koostatud 

2.2 Ühepereelamute turg 

Nõudlus ühepereelamute järele on pigem keskmine, uute ja kaasaegsete ühepereelamute 

järele on ostuhuvi olemas, pigem napib pakkumisi. Kõrgema hinnaklassi elamu ostja on 

väga põhjalikult kaalutlev klient, kes tahab saada parimat lahendust. Turul ongi rohkem 

eelistatud väljakujunenud taristuga piirkonnad ja kaasaegsetele elamistingimustele 

vastavad majad. Hoonestatud elamumaade tehingute arv oli 2013. aastal üle aastate 

suurim nii maakonnas kui Tallinna linnas: pealinnas kasvas hoonestatud elamumaade 

tehingute arv lausa 37% (võrdluseks: 2012 oli 17% vähem tehinguid kui 2011). Mujal 
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maakonnas oli tehinguid 12% rohkem (2012. aastal oli tehinguid 19% rohkem kui 

2011). Tallinna linnaosadest olid enamustel tehingumahus üsna suur kasv: näiteks 

Haaberstis, Pirital kasvas tehingute arv ca 60%, Kesklinnas lausa 73%. Nõmme 

linnaosa tehinguid oli 2013. aastal 13% rohkem.  

Majandustõusuga lähevad kaasa kinnisvara hinnad ja otsitakse ostmiseks pigem 

kortereid kui ühepereelamuid, eelkõige ühepereelamute kallimate ülalpidamiskulude 

tõttu. Kuigi eelmise aasta majanduskasv jäi prognoositud 3% allapoole on siiski 

Tallinnas ja Tartus kasvanud palgad ja vähenenud tööpuudus, samuti on suurenenud 

elanike arv, mis loob soodsamad tingimused kinnisvaraturu aktiviseerumiseks. Tallinna 

kesklinn on üürihindade poolest kõige kallim olles 9 €/m² eelmise aasta teises pooles ja 

kogu tallinnas oli see 2012 aastal 7 €/m², mis tõusis eelmise aasta jooksul 8 €/m². 

(Domus Kinnisvara 2014) 

Joonis 3. Ühepereelamutega tehtud ostu-müügi tehingute arv aastate lõikes 

 

Allikas: Maa-ameti informatsioon kinnisvaratehingute kohta, autori koostatud 

Kõige rohkem tehinguid ühepereelamutega tehti 2013 aastal. Käesoleva aastal I 

kvartalis oli tehingute arv suurem kui 2012 aastal, mil laenutingimused ei olnud nii 

soodsad. 
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2.3 Tootlus üüriturul 

Arvestades üürituru killustatust ja raskusi adekvaatse hinnainfo kokkusaamisel on raske 

anda konkreetseid suuniseid tootluste osas ja seda ka seetõttu, et turukonjunktuuri 

muutudes on tootluse määrad pidevas muutumises. Sellegi poolest on pikaajalised 

tootluse määrad stabiilsemad näitajad ja lühiajalised tootlused kõiguvad nende ümber 

üles ja alla. Tallinna elamispindade turul võiks pikaajaliseks tootlusemääraks pidada 

vahemikku 4-6 % . (Toompark, Hindpere 2012) 

Investorid valivad elamispindade investeeringuteks pigem kõrgema riskimääraga kuid 

tulutoovama investeeringu variandi. Kuna Tallinna kesklinnas on vakantsuse määr 

madalam aga elamispinnad ka kallimad , pakuvad paremaid tootluseid pigem Kesklinna 

lähiümbruses asuvad elamupiirkonnad. Samuti peab investor arvestama tuleviku 

majanduskasvu ja demograafiliste näitajatega, vakantsusega, palgataseme tõusuga ja 

inflatsiooniga ning pidevalt jälgima investeeringu tootlikkuse taset ning kui see väljub 

kasulikkuse piiridest siis kaaluma üüriärist väljumist.   

Korteriomandite jaoks tootluse arvutamiseks sobib diskonteeritud rahavoogude meetod. 

Diskonteeritud rahavoogude meetodil põhinevate investeeringu hindamise näitajate 

kõrval kasutatakse kinnisvarainvesteeringu renditulu ja kulude analüüsiks ka erinevaid 

finantssuhtarve. 

Investorid, kes ei saa oma rahaga väga palju riskida ja peavad tagama oma projekti 

paigutatud rahale ühtlase tootluse on esmajoones huvitatud stabiilsest kinnisvara 

tegevustulust. Kindlasti on oluline ka kapitalitulu, kuid mitte esmajoones. Investeerides 

täna raha, omandavad nad õiguse saada endale kinnisvara tegevustulu. 

Kapitaliseeritud väärtuse ja tootluse seos on järgmine (Kaing 2007): 

Kinnisvara tootlus = 
Puhas tegevustulu (NOI)

Kapitaliseeritud väärtus (CV)
×100%                                      (2)          

Tegevustulu, mida tavaliselt mõõdetakse 1 aasta pikkusel perioodil, all mõeldakse 

omanikule jäävat üüri, kui on tasutud kõik haldamiskulud, kulud teenustele, mille eest 

üürnikud eraldi ei maksa ja omanikukulud.  
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Üüritulu ehk puhta tegevustulu alusel leitavat kinnisvara väärtust nimetatakse tema 

kapitaliseeritud väärtuseks: 

Kapitaliseeritud väärtus (CV) =  
Puhas tegevustulu (NOI)

Kinnisvara tootlus (Y)
                                       (3)                    

Seosed kuidas omavahel sõltuvad kinnisvara puhas tegevustulu, kapitaliseeritud väärtus 

ja üüritootlust on varasemalt käsitlenud (Kask 1997) ja need oleksid järgmised: 

1. Kinnisvara üüritootlus numbrina väljendab eelkõige tema potentsiaali tulu 

tuua. Mida madalam tootlus seda suuremad on kasvu ootused. 

 

2. Tegevustulu kasvades ja üüritootluse samaks jäädes kasvab kinnisvara 

kapitaliseeritud väärtus. 

 

3. Tegevustulu kasvades ja kapitaliseeritud väärtuse samaks jäädes kasvab 

kinnisvara üüritootlus 

 

4. Kui üüritulu norm langeb ning tegevustulu jääb samaks, siis kapitaliseeritud 

väärtus tõuseb. 

 

5. Kui üüritulu norm tõuseb ja tegevustulu jääb samaks, siis kapitaliseeritud 

väärtus kahaneb.  

Tasuvusaeg - Leitakse aeg, mille jooksul investeering end ära tasub. Kinnisvara- 

investeeringu tasuvusaeg arvutatakse investeeringu ja kinnisvara tootluse suhtena. 

Meetod soosib kiire tasuvusajaga projekte - likviidseid investeeringuid. Meetod sobib 

kiire tehnilise/tehnoloogilise arenguvaldkondades, kuid ei arvesta tasuvusajast 

kaugemale ulatuvaid rahavoogusid ja raha väärtuse ajalist muutumist. Meetodit võiks 

kasutada teiste meetodite täienduseks. (Nuuter 2002) 

Tasuvusaeg = 
1

100%
Tootlus

                                                                            (5) 

Kinnisvaraturu üüritootluse kirjeldamisel kasutatakse laialtlevinud mõistet 

kapitalisatsioonimäär. Kapitalisatsioonimäär on tegelik ehk turul toimunud tehingute 
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põhjal arvutatud tulumäär, mille annab kinnisvara omaniku investeeringult. Sisuliselt 

võib öelda ka nii, et kapitalisatsioonimäär on turuandmetel põhinev keskmine tulumäär 

ning seega investori nõutav tulunorm (Kask 1997) 

Kapitalisatsioonimäär (CR) =  
Puhas tegevustulu (NOI)

Turuhind (P)
× 100%                    (6)      

CR (Capitalization Rate) – kapitalisatsioonimäär 

NOI (Net Operating Income) – puhas tegevustulu 

P (Price) - turuhind            

Kinnisvara puhul on tasuvusaja pöördväärtuseks kapitalisatsioonimäär, mis (läbi NOI) 

väljendab kinnisvara võimet toota tulu võrrelduna tema turuväärtusega. Need valemid 

väljendavad üldjoontes investori ootust kogu projekti paigutatud raha tootlusele. 

Kuna kinnisvaraprojekti rahastamiseks kasutatakse nii omakapitali, kui ka võõrkapitali 

laenu näol, on oluline käsitleda eraldi kogukapitali ja omakapitali tootlust. Neid on 

lähemalt uurinud ka (Kask 1997, Raudsepp 1995). Selleks kasutatakse järgmisi 

suhtarve:  

Kogukapitali tootlus ROA (Return on Assets) mõõdab kogu investeeritud kapitali 

tootlust ja arvutatakse järgmiselt: 

Kogukapitali tootlus ROA = 
Tegevustulu(NOI)

Kogu investeeritud kapital
 ×100%                     (7)                

 

Omakapitali tootlus ROE (Return on Equity) näitab projekti paigutatud omakapitali 

tootlust: 

Omakapitali tootlus ROE = 
Rahavoog enne maksustamist

Investeeritud omakapital
  ×100%                            (8)                    

Projekti nüüdisväärtus NPV (Net Present Value) – annab projekti eluea või 

investeeringu perioodi jooksul laekuvate netorahavoogude nüüdisväärtuse. NVP (Net 

Present Value)  näitab, kui palju teatud kogutulusust ootava investori jaoks antud 

projekt väärt on või kui kallilt vastav toimiv projekt tasuks osta. Projekt tasuks vastu 

võtta kui NPV on positiivne (Raudsepp 1995). NPV mõiste võib sõnastada ka tuleviku 



 

 

18 

 

rahavoogude praeguse väärtusena millest võetakse maha praeguste väljaminevate või 

tulevikus väljaminevate rahavoogude nüüdisväärtus. (Fridson, Alvarez 2002) 

CF

(1 k)
 



t

t
NPV +

CF

(1 k)




m

m
OC

                                                                           (9) 

NPV (Net Present Value)  - projekti nüüdisväärtus 

OC (Operating Costs) – projekti esialgsed kulud 

k – investori tulunorm ehk diskontomäär; 

CF t  (Cash Flow) – vastav iga – aastane puhas tegevustulu; 

t – investeeringu pikkus täisaastates; 

m – on realiseerimise aasta 

 

Investeeringu sisemine tootlus IRR on projekti või investeeringu oodatav sisemine 

tulumäär. IRR leidmiseks võrdsustatakse alginvesteering CF 0 projekti poolt aastate 

jooksul genereeritavate diskonteeritud rahavoogudega ning leitakse, milline 

diskontomäär rahuldab toodud võrratust. Saadav diskontomäär on projekti sisemine 

tulunorm ja see leitakse proovimisega. (Kask 1997) 

 PW(IRR) = PWn  - PWm = 0                                                 (10)   

IRR (Internal Rate of Return) – maksueelne sisemine tulumäär 

PW (Present Worth)- projekti nüüdisväärtus 

PWn - sissetulev rahavoog 

PWm – välja minev rahavoog 

, ehk pikemalt väljendatuna 

PW(IRR) = F0 / (1 + IRR)
0 

+ F1 / (1 + IRR)
1 

+ F2 /(1 + IRR)
2 

+ .... + Fn /(1 + IRR)
n
  = 0 

F0-n – rahavoog vastaval tegevus aastal 

(1 + IRR)
0-n

 – maksueelne sisemine tulumäär vastaval tegevusaastal 

[www.engineeringtoolbox.com/internal-rate-of-return-irr-d_1235.html] (30.05.2014) 

Andmed üleval toodud valemis 10 näitavad IRR määra , kuid selle tõlgendused 

on erinevates allikates väljendatud erinevat moodi.   
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Piirsituatsioonis tähendab see asjaolu, et IRR näitab meile protsentmäära, mille puhul 

sissetulevate rahavoogude nüüdisväärtus on võrdne  esialgse investeeringuga ehk 

projekti negatiivsed rahavood võrdsustatakse positiivsete rahavoogudega. IRR on 

tulumäär investeeringule, mille tulemusena kõik negatiivsed ja positiivsed rahavood 

võrdsustavad projekti nüüdisväärtuse (NPV) nulliga.  

Joonis 4. Projekti nüüdisväärtus (NPV) on võrdne projekti oodatava sisemise 

tulumääraga (IRR) 

 

Antud näites on projekti nüüdisväärtus võrdne sisemise tulumääraga 7% juures. 

Vasakul teljel on illustreerimiseks võetud juhuslikud väärtused NPV (Projekti 

Nüüdisväärtuse) jaoks. 

Iseloomustamaks projekti kasumlikkust kasutatakse veel tegevustulukuse suhtarvu: 

OER = 
𝑇𝑒𝑔𝑒𝑣𝑢𝑠𝑘𝑢𝑙𝑢𝑑

𝑇𝑒𝑔𝑒𝑙𝑖𝑘  𝑘𝑜𝑔𝑢𝑡𝑢𝑙𝑢
                                                                                (11) 

OER ( Operating Expence Ratio) – tegevustulukus ehk tegevuskulude suhtarv 

Kogu hoidmisperioodi kohta käivat informatsiooni arvesse võttes saab vaadelda 

investeeringu käitumist lähemalt suhtarvuga MIRR (Modified Internal Rate of Return), 

mis erineb IRR (Internal Rate of Retun) selle poolest, et eeldatakse millise määraga 
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tulevikus investeeringust saadavaid rahavoogusid reinvesteeritakse igal tegevusperioodi 

aastal enne kinnisvara müüki (Kask 1997). 

EI = 
NFV

(1+MIRR )n                                                                                (12) 

NFV (Net Future Value)- tulevane väärtus kokku 

EI (Equity Invested) – esialgne investeeritud omakapital 

MIRR (Modified Internal Rate of Return) – tulevikus saadavate rahavoogude 

reinvesteerimise määr. 

n- tegevusaasta 
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3. ÜÜRITOOTLUSE ARVUTUSED  
 

Tallinnas on üürituru suunajateks peamiselt noored, välismaalased, piirkonnas ajuti 

elavad ja töötavad inimesed, kes aitavad stabiilse sektori muuta aktiivseks. Ülikoolide 

tõttu kasvab huvi üüripindade vastu peamiselt suve lõpus.
 
Elamispinda üürida soovivad 

inimesed eelistavad peamiselt Kesklinna piirkonda, kuid kõrgemad tootlused on ka 

kesklinnaga piirnevates Kristiine, Kalamaja, Pelgulinna elamurajoonides ja hetkel on 

suurenenud nõudlus ka Mustamäel ja Lasnamäe piirkonnas ning objektidest soovitakse 

eelkõige üürida mugavustega 1-2 toalisi kortereid. Hinnatõus on olnud suurim 

väiksemate kommunaalkuludega 1- ja 2-toalistel korteritel. Kui varem olid oluliselt 

vähemnõutud vanemates korterelamutes paiknevad 3–4-toalised korterid, siis nüüd on 

nõudlus kasvanud ka nende suhtes. Kesklinnas on samuti märgata pakkumiste 

vähenemist ja hinnad on liikunud kerges tõusutrendis. Eriti otsitud on 2-toalised 

korterid hinnaga kuni 400 €. Viimaste kuude jooksul on Kesklinnas palju hakatud 

otsima ka 4-toalisi kortereid hinnaga 600–800 €.  

Töö uurib keskmisi näitajaid kasutades üüriturul enimnõutud piirkonnas, Kristiine 

linnaosas, asuva 2-toalise korteri investeeringu tootlust. Valisin Kristiine piirkonna, 

kuna sealsete üürikorterite järgi on stabiilne nõudlus ja kõige enam soovitakse üürile 

võtta 2-toalisi keskmises seisukorras kortereid. Hinnaklass on ostutehingutel keskmises 

seisukorras korteritel enamvähem sama. Renoveeritud korterid nõuaksid suuremat 

finantsvõimendust ja omakapitali kaasamist. Renoveerimist vajavad korterid on küll 

odavamad, aga nõuavad kindlasti kapitali kaasamist seisukorra parandamiseks. 

Üürihinna tasemed on enamvähem 400 € juures, keskmises seisukorras, 2-toalistel 

korteritel, Kristiine piirkonnas - see on 8 €/m². Tallinna äärelinnas on üüripakkumiste 

hinnad sõltuvalt korteri seisukorrast ja täpsemast asukohast vahemikus 5,5-7,0 €/m². 

Renoveeritud 2-toalistel korteritel on üürimäär kõrgem, mis kindlasti pikendab rentniku 

leidmise aega. 
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Näitena on võetud keskmises seisukorras 2-toaline mugavustega korter Kristiine 

linnaosas. 2 toaliste korterite keskmine suurus on Kristiine linnaosas 47 m2 ja keskmine 

ruutmeetri hind 1475 €/m2. Lisaks üüritase 380 € ja keskmine turuväärtus 69 325 €. 

Andmetena on kasutatud statistilisi näitajaid tehtud tehingute kohta Maa-ameti 

andmebaasist aasta 2014 jaanuar-veebruar seisuga ja üüritehingute statistika www.kv.ee 

andmebaasist samade kuude seisuga. 

NOI= Üüritase × tegevusaasta pikkus (kuudes)                                                     (13) 

Aastane tegevustulu puhasüüri näol NOI (Net Operating Income) = 380×12 = 4560 € 

Kinnisvara tootlus =  
Puhas tegevustulu (NOI)

Kapitaliseeritud väärtus (CV)
× 100% = 

4560
*100%

65143
 = 7 % 

NOI (Net Operating Income) – puhas tegevustulu 

CV (Capitalized Value) – kapitaliseeritud väärtus 

Lihtsustatult, elamispind kinnisvarainvesteeringuna toodab 7 % üüritulu aastas. Kui 

eeldada pikemaajalist investeerimisperioodi ja võtta tuluootuseks üüritulule ehk 

diskontomääraks 7%, oleks investor valmis korteri eest maksma.: 

Kapitaliseeritud väärtus (CV) = 
Puhas tegevustulu (NOI)

Kinnisvara tootlus (Y)
 = 

4560

0,07
 = 65 143 € 

Y (Yield) -tootlus 

Kapitaliseeritud väärtus on üüritulu alusel leitud kinnisvara väärtus. Juhul kui korteri 

omanik on ostnud korteri maksumusega 65 143 € ja oleks nüüd , peale korteri 1-aastast 

omamist, valmis vara uuele investorile edasi müüma 69 325 €, siis milline oleks tema 

investeeringu kogutootlus.  

Võttes aluseks eelpool nimetatud tingimuse, st ostu- ja müügitehingu vahe on täpselt 1 

aasta, siis: 

TR = 
0

0110

CV

CVCVNOI  =  
4560 4182

65143


× 100% = 13,4% 

TR (Total Return) - kogutootlus 
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Investeeringu kogutootlus omanikule oleks 13,4 %, sellest üüritulu moodustaks 6,9 % ja 

ülejäänud 6,5 % oleks kapitalitulu. 

Üüritootluse pöördväärtus annab kinnisvarainvesteeringu tasuvusaja: 

Tasuvusaeg = 
1

Tootlus
× 100% = 

1

13,4
×100% = 7,4 aastat  

7 % üüritootlusega on analüüsitava kinnisvaraprojekti tasuvusaeg 7 aastat ja 5 kuud.  

Kasumiindeks on tulevaste rahavoogude ja esialgsete kulude suhe ning juhul 

kasumiindeks on üle ühe, siis tasuks projekt vastu võtta. (Raudsepp 1995) 

Uuritava, hüpoteetilise kinnisvaraprojekti kasumiindeks PI = 0.78, st et selle projekti 

kasumiindeks on alla 1 (PI≤1), seega ei täida see projektile esitatavat tulususe nõude 

tingimus ning seda projekti ei saa vastu võtta. 

Iseloomustamaks projekti kasumlikkust kasutatakse veel tegevustulukuse suhtarvu 

OER = 
𝑇𝑒𝑔𝑒𝑣𝑢𝑠𝑘𝑢𝑙𝑢𝑑

𝑇𝑒𝑔𝑒𝑙𝑖𝑘  𝑘𝑜𝑔𝑢𝑡𝑢𝑙𝑢
 = 

733

4 151
 = 18%                                                                  

OER (Operating Expence Ratio) – tegevustulukus ehk tegevuskulude suhtarv 

Üldistades eelnevaid kontroll arvutusi projekti kriteeriumite hindamiseks, tuleb tõdeda, 

et antud projekti ei tasuks praeguste tingimustega vastu võtta, toetudes suhtarvudega 

analüüsile. 

Järgnevalt leitakse kogukapitali ja omakapitali tootlus, selleks on vaja koostada 

rahavoogude prognoos ja antud näites on eeldatud omafinantseering 25%. Tegemist on 

samade näitajatega elamispinnaga, üldpinnaga 47 m² ja müügihinnaks pakutakse 65 143 

€. Sellest 16 285 € oleks investor võimeline maksma ise. Ülejäänud ulatuses 48 858 € 

tuleks võtta pangalaenu. Oletame, et pangalaenu periood on 20 aastat ja keskmine 

intress 5 %. Annuiteedi põhimõttel tagastatava laenu teeninduskulud (intress + põhiosa 

makse) on seega ~ 322 €/kuus ehk 3864 €/aastas. Kuna kinnisvarale prognoositakse 

turuväärtust tulevikus, siis tuleb jääda konservatiivseks ning teostatavates arvutustes on 

otstarbekas arvestada vara väärtuse kasvuks mitte rohkem kui 5 % aastas. Keskmine 
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turuväärtuse tõus ehk kapitalitulu oleks praegusel turul 13,6 %. Kristiine linnaosa 

keskmine üüritootlus on 2014 aprillis 6,6 % (Domus Kinnisvara). Tallinnas on 

keskmine pikaajaline kapitali tootluse määr 6 % ( Toompark, Hindpere 2012) 

Tegevuskulud omanikule sisaldavad kuu lõikes: kindlustust 10 €/kuu, (maamaksu 2,5 % 

ehk 25 €/ aastas - vabastatud kuni 1500 m
2
 suurused elamumaad), remondifondi ca 40 

€/kuu ( kui osta kuni 10 aasta vanuses korterelamus või siis väliselt renoveeritud elamus  

pole arvatavasti ühistul laenu), lepingu haldamiskulusid ca 54 €/kuu. Kinnisvara 

arendusega tegeleval ettevõttel on väljaüüritava kinnisvara pealt teenitava tulu suhtes 

eelis tulumaksu maksmisel ja maksustatava tuluosa vähendamisele, kuna laekunud 

üürirahavoost on võimalik maha arvestada tehtud kulutused, ning seejärel jääb 

maksustatavaks osaks allesjäänud tuluosa, mis on väiksem. Vara füüsilise kulumi 

rahaliseks väärtuseks hindame 54 €/kuu, kuid seda ei arvesta esimese tasandi rahavoo 

arvutamisel (CFBIT) 

Vaatlemaks lähemalt esimese aasta rahavoogusid tuleb koostada rahavoogude prognoos. 

Tabel 1. Rahavoogude prognoos 1. tegevusaastal 

Jrk Rahavoo elemendid Arvutatud suurus € 

1 
Hoidmisperiood 12 kuud 

2 
Pinna võimsus (kasulik pind) 47 m² 

3 
Kasuliku pinna üürimäär  8 €/m² 

4 
Maksimaalne võimalik kogutulu (GPI) 47 × 8 × 12  = 4 512  

5 
Vakantsustase (-8%) 4 512 × (-0,08) = -361  

6 
Efektiivne kogutulu (GEI) 4 151  

7 
 Tegevuskulud pinnaühiku kohta aastas 1,3 €/ m² 

8 
Tegevuskulud aastas (SNP×kulu m² kohta) ×12         

 

 

-(1,3) × 47 × 12 =  - 733 

9 
Puhas tegevustulu (NOI) 3 779  

10 
Laenuteeninduskulu aastas (intress kuus+ 

põhiosamakse kuus) 

118 × 12 + 203 × 12 = 

3 852  

11 
Rahavoog enne maksustamist - 73  
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Märkus: vakantsusmäär 8 % aastas tähendab tegelikkuses seda, et vara on aastas ühe 

kuu jooksul ilma kasutuseta  

Seega on 1 tegevusaasta põhjal leitav antud projekti kogukapitali tootlus: 

ROA = 
Tegevustulu(NOI) + Kapitalitulu (CR)

Kogu investeeritud kapital (TC)
= 

3779 4182

65143


 = 12,1% 

ROA (Return on Assets) – kogukapitali tootlus 

NOI (Net Operating Income) – tegevustulu 

CR (Capital Return)  - kapitalitulu 

TC (Total Capital) – kogu investeeritud kapital 

Ja omakapitali tootlus on: 

ROE = 
Rahavoog enne maksustamist (CFBT) +Kapit alitulu (CR)

100%
Investeeritud omakapital (E)

 =  

=
( 73) 4182

100%
16285

 
 = 25 % 

ROE (Return on Equity) – omakapitali tootlus 

CFBT (Cashflow before Taxes) – rahavoog enne maksustamist 

CR (Capital Return) – kapitalitulu 

E (Equity) – investeeritud omakapital  

Esimesel tegevusaastal ületab omakapitali tootlus ROE kogukapitali tootlust ROA. Kuna 

(ROE = 25%) > ROA ning projektina uuritakse korterelamu kinnisvara turul üüriäri 

tasuvust kinnisvara investeeringult, võib järeldada, et see oleks kasumlik.  

Finantsvõimendust arvesse võttes ei kasuta investor ega kinnisvara arendaja projektides 

ainult omakapitali vaid kaasab ka võõrkapitali. Kuna investori huviks on maksimaalne 
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tulu aktsepteeritava riski juures, kasutab ta efektiivseima vahendina omakapitali 

tootluse ROE (Return on Equity) tõstmiseks finantsvõimendust.  

Kaasates võõrkapitali on investoril võimalik minimiseerida omakapitali kasutamist ja 

kasutada suuremat hulka finantsvahendeid investeeringute tegemiseks. Fikseeritud 

intressiga laenu võtnud investorile on võimalik kasum puhas tulu. Finantsvõimendusega 

kaasneb ka suurem risk, sest kui tootlus pöörab investori kahjuks on tegemist negatiivse 

finantsvõimendusega ja see mõjub negatiivselt ka omakapitalile ning võib tuua hoopis 

kahjumit. 

Kaasates finantsvõimendust erineval hulgal on investoril võimalus vähendada 

omakapitali kaasamist ja kontrollida suuremas ulatuses varasid. 

Tabel 2. Finantsvõimenduse mõju investeeringu üüritulususele € 

Omafinantseering 

V
a
ri

a
n

t 
  
I 

V
a
ri

a
n

t 
II

 

V
a
ri

a
n

t 
II

I 

V
a
ri

a
n

t 
  
IV

 

Omakapitali osakaal 100% 50% 40% 25% 

Võõrkapitali osakaal 0 % 50 % 60 % 75 % 

Esialgne investeering  65 143 65 143 65 143 65 143 

Omaosalus 65 143 32 572 26 057 16 286 

Hüpoteeklaen 0 32 572 39 086 48 857 

Efektiivne kogutulu 4 151 4 151 4 151 4 151 

Tegevuskulud -733 -733 -733 -733 

Puhas tegevustulu NOI 

(CFBIT) 

3 418 3 418 3 418 3 418 

Laenuteeninduskulud aastas 0 -2 580 -3 096 -3 869 

sh. intressikulud 0 -951 -1 141 -1 426 

sh. põhiosa tagasimakse 0 -1 629 -1 955 -2 443 

Maksude-eelne rahavoog 3 418 838 322 -451 
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CFBT 

Kogukapitali tootlus (ROA) 5,7 5,7 5,7 5,7 

Omakapitali tootlus (ROE) 5,7 15,2 17 22,5 

Arvestades turuväärtuse tõusu on tootlused positiivsed ja peamine omakapitali tootlus 

tuleneb ikkagi turuväärtuse tõusust ja 25 % osaluse puhul ei kata puhas tegevustulu 

laenuteeninduskulusid ära. 30-40% omakapitali kaasamise puhul tekib positiivne 

võimendus kasutades ka laenukapitali ja üüriärina võiks kinnisvara soetada eelkõige 

laenuteenindamiseks, sest üle jääv üüritulu osa on väga väike, kuid siiski positiivne. Kui 

arvestada veel, et on üsna palju pakkumisi kahetoalistele korteritele kesklinnas ja selle 

lähiümbruse piirkondades, mis on renoveeritud, köögimööbliga ja üpris madalate 

kommunaalkuludega, müügihinnaga hinnavahemikus 50 000 - 65 000 € ja võimalik 

oleks hinda natuke alandada ostuläbirääkimistel, võib puhastulu ja omakapitali tootlus 

olla märksa suurem, sest odavam oleks ka laenuteeninduskulu. 

Riski mõõtmiseks on lisaks eespool esitatule kasutusel veel kaks valemit, millised 

käsitlevad  laenukoormuse kattekordajat (valem 14) ja projekti tasuvuspunkti (valem 

15): 

Laenukoormuse kattekordaja = 
Tegevustulu

Laenuteeninduskulu
 = 

3418

3869
= 0,88                 (14) 

Tasuvuspunkt = 
Tegevuskulud+Laenuteeninduskulud

Maksimaalne võimalik kogutulu
= 

733 3869

4512


= 1            (15) 

Laenukoormuse kattekorda näitab, kas kinnisvaraprojekti tulu suudab katta 

laenuteeninduskulud. Reeglina ootavad investorid, et investeeringuobjekti 

laenukoormuse kattekordaja oleks 1,2...1,3. (Kaing 2007). Antud korteri näitajate põhjal 

tuleb välja, et projekti tegevustulu katab 88% ulatuses laenuteeninduskulusid ning 

tasuvuspunkti näitajast järeldub, et 100 % võimalikust kogutulust läheb tegevus- ja 

laenukulude katteks.  

Tasuvuspunkt näitab vältimatute kulude osakaalu võimalikust kogutulust. Maksimaalne 

aktsepteeritav tasuvuspunkt on 0,85. See tähendab, et investeering jääks nullkasumisse, 

siis peab teatud protsent rendile/üürile antavatest ruumidest teenima tulu või laekuv 
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üüri-/renditulu peaks moodustama teatud osa võimalikust kogutulust. Tasuvuspunkti 

puhul arvutatakse see jooksva aasta kohta, kuid täpsema tulemuse saamiseks tehakse 

tasuvusarvutused ka tuleviku kohta. Peamiselt peaks arvestama üüritasemete 

erinevusega, vakantsuse tasemega, hoolduskulude ja tegevuskuludega. Seeläbi on 

võimalik vaadelda investeeringuprojekti tasuvust ja seda kuidas oleks võimalik 

võõrkapitali kaasates teenindada laenukulusid. 

Antud näitajad maandavad kinnisvaraprojekti riski nii investori kui laenuandja jaoks, 

aga kahjuks pole ka selliste suhtarvude põhjal tehtav analüüs piisavalt üksikasjalik 

tegemaks adekvaatset investeerimisotsust. Ühe aasta puhta tegevustulu põhjal ei saa 

teha põhjalikke järeldusi projekti tasuvuse ja väärtuse kohta. Seetõttu kasutatakse 

diskonteeritud rahavoogude meetodit, mis on täpsem. 

Lähteandmed rahavoole, kasutamaks diskonteeritud rahavoogude meetodil põhinevat 

analüüsi: Üürileantav üldpind 47 m². Müügihinnaks pakutakse 65 143 €. Omakapitali on 

võimalik paigutada 16 286 € (25%), ja 48 857 € ulatuses tuleks võtta pangalaenu. 

Pangalaenu periood on 20 aastat ja keskmine intress 5%. Eeldame, et elamispind on 

plaanis müüa 10. aasta lõpul, maakleri kulud on 4%. Investori kogutulu ootus 

omakapitalile on keskmiselt 7 % aastas (arvestame ka kapitalitulu). Keskmine üüritase 

kuus on 8 €/m². Vakantsus 8 %. Omanikukulud keskmiselt 1,3 €/m² /kuus. Inflatsioon 

ehk kulude kasv 3% aastas. Üüri esimese 5 aasta jooksul tõsta ei õnnestu. 

Järgnevalt eelpool toodud info põhjal tehtud realiseerimise rahavoo prognoos. 

 

 

 

 

 

Tabel 3. Realiseerimise rahavoo prognoos 1 - 4. Tegevusaastal ehk omaniku vara 

tulusus kinnisvara hoidmise perioodil. 
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Rahavoogude prognoos € 

1
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Maksimaalne võimalik kogutulu (€) 4 512 4 512 4 512 4 512 4 512 

Vakantsus -361 -361 -361 -361 -361 

Efektiivne tegevustulu 4 151 4 151 4 151 4 151 4 151 

Omaniku tegevuskulud (kasv 3% 

aastas) 
-733 -755 -777 -800 -824 

Puhas tegevustulu 3418 3396 3374 3351 3327 

-Laenuteenindusmaksed aastas -3869 -3869 -3869 -3869  

Rahavoog enne maksustamist   -451 -473 -495 -518  

PW(IRR) = (PWsissetulev rahavoog  - PWväljaminev rahavoog ) × 100% = 1,94 % 

Praeguse omafinantseeringu määra juures ei rahulda IRR investori tulunormi.  

Projekti müümisel peab omanik aga võtma aluseks uue ostja ootused tootluse suhtes. 

Projekti esimese tegevusaasta põhjal leitud kogukapitali tootluseks oli 7 %.  Tootluse 

mõistet võib kasutada ka kapitali maksumuse mõiste asemel.  

Kapitali maksumus on ka tõlgendatav oodatava tootluse määrana, mida investorid 

taotlevad. Kirjanduses on ka soovitus, et kapitali maksumus võib olla sobivaks 

diskontomäära suuruseks tuleviku rahavoogude prognoosimisel. Siin näites on kapitali 

maksumuseks 5% võõrkapitalile ja seega sobiks see minimaalseks diskontomääraks 

rahavoogude diskonteerimisel, aga investorid ootavad kindlasti suuremat tulu, mis 

ületaks võimalikult palju kapitali maksumust ja seega oodatakse suuremat tootluse 

määra. (Krauschwitz, Löffler 2006) 

Investeerimisobjekti ostev uus investor ootab vähemalt sama suurt tootlust ehk projekti 

väärtuse leidmiseks tuleb tema puhas tegevustulu kapitaliseerida 7 %. 

Võimalik müügihind =
5.  

  

tegevusaasta puhastulu

Uue investori tuluootus
= 

3327

0,07
= 47 528 €                        (14) 

 

Tabel 4. Realiseerimise rahavoogude prognoos 4. tegevusaasta lõpul 
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Rahavoo elemendid Summaarne 

väljendus € 

Võimalik müügihind 5.tegevusaasta tegevustulu põhjal 47 528 

Maaklerkulud 4 % - 1 244 

Müügitulu 46 284  

Laenujääk 4. tegevusaasta lõpuks 42 164 

Müügist omanikule 4. tegevusaasta lõpul 4 120  

Leidmaks omaniku poolt projekti paigutatud omakapitali nüüdisväärtust 7% tulunõude 

alusel, tuleb järgnevalt eelpool leitud summaarseid rahavoogusid diskonteerida 7%-ga. 

Tabel 5. Diskonteeritud rahavood omakapitali nüüdisväärtuse leidmiseks 7% 

tulunõudega 

Rahavood aastati omanikule 
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Rahavoog enne maksustamist -451 -473 -495 3 602 € 

Rahavoog diskonteerituna 7% tulunõudega -421 -413 -404 2 749 € 

Rahavoogude summa ehk NPV 1 511 €    

Rahavoogude summa NPV (net present value) on koos kapitalituluga positiivne. 

Diskonteeritud rahavoogude summa annabki omakapitali nüüdisväärtuse. Kui vaadata 

projekti algtingimusi, siis omakapital peab teenima keskmiselt 7% tulu aastas.  

Praegune omakapitali nüüdisväärtus on 9% ja täidab seda tingimust omakapitali 16 286 

€ juures. Sellisel tingimusel võiks projekti vastu võtta, arvestades, et tulu on omanikule 

vaid kapitalikasvult. 

Allpool esitatud jooniselt (joonis 5) on näha, et investori puhas tegevustulu väheneb 

investeeringu-perioodi pikenedes . 
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Joonis 5. Omaniku puhas tegevustulu viie aasta jooksul 

 

Joonisel 3 on omaniku puhas tegevustulu esimesel aastal (-451 €) ja viimasel 

tegevusaastal (-518 €), mis näitab rahavoogude vähenemist aastati suurenevate 

tegevuskulude tõttu. 

Järgnevalt leitakse kogukapitali ja omakapitali tootlus suurendades omakapitali osa ja 

selleks on vaja koostada rahavoogude prognoos omafinantseeringule 40%. Tegemist on 

samade näitajatega elamispinnaga mis eelneva näite puhul: üldpinnaga 47 m² ja 

müügihinnaks pakutakse 65 143 €. Sellest 26 057 € oleks investor võimeline maksma 

ise. Ülejäänud ulatuses 39 086 € tuleks võtta pangalaenu. Oletame, et ka pangalaenu 

tingimused oleksid samad ehk periood laenul on 20 aastat ja keskmine intress 5 %.  

Annuiteedi põhimõttel tagastatava laenu teeninduskulud (intress + põhiosa makse) on 

seega ~ 258 €/kuus ehk 3096 €/aastas. Kuna prognoositakse turuväärtust tulevikus tasub 

jääda konservatiivseks ja arvutustes oleks see 5 % aastas. Muud näitajad omaniku 

tegevuskuludele, vakantsusele jm jäävad samaks. 
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Tabel 6. Rahavoogude prognoos 1. tegevusaastal 

Jrk Rahavoo elemendid Arvutatud suurus € 

1 
Hoidmisperiood 12 kuud 

2 
Pinna võimsus (kasulik pind) 47 m² 

3 
Kasuliku pinna üürimäär  8 €/m² 

4 
Maksimaalne võimalik kogutulu (GPI) 47 × 8 × 12  = 4 512  

5 
Vakantsustase (-8%) 4 512 × (-0,08) = -361  

6 
Efektiivne kogutulu (GEI) 4 151  

7 
 Tegevuskulud pinnaühiku kohta aastas €/ m² 1,3  

8 
Tegevuskulud aastas  

(SNP×kulu m² kohta)12 

 

-(1,3) × 47 × 12 =  

= - 733 

9 
Puhas tegevustulu (NOI) 3 779  

10 
Laenuteeninduskulu aastas (intress kuus+ 

põhiosamakse kuus) 

95 × 12 + 166 × 12 = 

3 132  

11 
Rahavoog enne maksustamist 647 

Omakapitali tootlus on 40% omafinantseeringu korral : 

ROE = 
Rahavoog enne maksustamist (CFBT) +Kapitalitulu (CR)

Investeeritud omakapital (E)
=  

=
647 4182

100%
16285


 = 29 % 

ROE (Return on Equity) – omakapitali tootlus 

CFBT (Cashflow before Taxes) – rahavoog enne maksustamist 

CR (Capital Return) – kapitalitulu 

E (Equity) – investeeritud omakapital  
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Antud juhul on omakapitali tootlus 4% suurem kui väiksema omafinantseeringu korral 

ja ROA ehk kogukapitali tootlus on sama suurus nagu 25% omafinantseeringuga. Kuna 

eelnevad arvutused kaasates minimaalse omakapitali ehk 25% andsid negatiivse üüri 

rahavoo, siis kaasates rohkem omakapitali, ehk 40%, on üüri rahavood positiivsed. 

Tabel 7. Realiseerimise rahavoo prognoos 1-4 tegevusaastal kaasates 40% omakapitali. 

Rahavoogude prognoos € 
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Maksimaalne võimalik 

kogutulu 
4 512 4 512 4 512 4 512 4 512 

- vakantsus 
-361 -361 -361 -361 -361 

Efektiivne tegevustulu 
4 151 4 151 4 151 4 151 4 151 

- omaniku tegevuskulud (kasv 

3% aastas) 
-733 -755 -777 -800 -824 

Puhas tegevustulu 
3418 3396 3374 3351 3327 

Laenuteenindusmaksed aastas 
-3096 -3096 -3096 -3096 

 

Rahavoog enne 

maksustamist € 
322  300  278  255  

 

PW(IRR) = (PWsissetulev rahavoog  - PWväljaminev rahavoog ) × 100% = 7,18 % 

Sisemise tulumäära järgi oleks 7% investori tulunormi juures 40% omakapitali kaasates 

nõue seda tingimust rahuldav. 

Kaasates 40% omakapitali on 1-4 tegevusaasta rahavood positiivsed ja omanik saab 

selle näol lisaks kapitalitulule ka üüritulu. Üüritulu katab omaniku tegevuskulud, 

vakantsuse  ning laenuteenindusmaksed koos intressikuluga võõrkapitali kasutamise 

eest. 

Järgnev tabel on leidmaks omaniku poolt projekti paigutatud omakapitali nüüdisväärtust 

7% tulunõude alusel, ja selleks tuleb eelmises tabelis leitud summaarseid rahavoogusid 

diskonteerida 7%-ga 
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Tabel 8. Diskonteeritud rahavood omakapitali nüüdisväärtuse leidmiseks 7% 

tulunõudega kaasates 40% omakapitali. 

Rahavood aastati omanikule 
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Rahavoog enne maksustamist 322 300 287 4 375 € 

Rahavoog diskonteerituna 7% 

tulunõudega 

300 262 234 3 340 € 

Rahavoogude summa ehk NPV 4 136 €    

26 057 € omakapitali puhul oleks omakapitali nüüdisväärtus 16 % ja seda nii positiivse 

üüritootluse kui ka kapitalikasvu näol. See variant oleks investorile aktsepteeritavam 

kuna NPV > 0 .  

Et mõõta suurema omakapitali kaasamise riski saab vaadata nüüdseid näitajaid 

laenukoormuse kattekordajale ning tasuvuspunktile 

Laenukoormuse kattekordaja= 
Tegevustulu

Laenuteeninduskulu
 = 

3418

3096
= 1,1                 

Tasuvuspunkt = 
Tegevuskulud+Laenuteeninduskulud

Maksimaalne võimalik kogutulu
= 

733 3096

4512


= 0,84           

Investori ootus, et investeeringuobjekti laenukoormuse kattekordaja oleks 1,2 -1,3 on 

ligilähedane kuid siiski liiga madal. Kui näiteks pole tegemist fikseeritud 

intressimääraga ja Euribori muutudes intressimäära tõstetakse on risk, et 

laenuteeninduskulusid ei suudeta katta. Ülalpool arvutatud  tasuvuspunkti näitaja põhjal 

tuleb välja, et  84 % võimalikust kogutulust läheb tegevus- ja laenukulude katteks, mis 

jätab omanikule väga väikese osa tulust.  Tasuvuspunkt näitab vältimatute kulude 

osakaalu võimalikust kogutulust. Maksimaalne aktsepteeritav tasuvuspunkt on 0,85.  
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Joonis 6. Omaniku tegevustulu 5 aasta jooksul 15% suurendatud omakapitaliga 

 

Tegevuskulude kasvades 3% aastas, vähenevad iga aastased rahavood 

Kogu hoidmisperioodi kohta käivat informatsiooni arvesse võttes saab vaadata 

investeeringu käitumist lähemalt suhtarvuga MIRR (Modified Internal Rate of Return), 

mis erineb IRR (Internal Rate of Retun) selle poolest, et eeldatakse millise määraga 

tulevikus investeeringust saadavaid rahavoogusid reinvesteeritakse igal tegevusperioodi 

aastal enne kinnisvara müüki (Kask 1997). MIRR arvutamiseks on eeldus et praegused 

40% omafinantseeringu juures tekkivad rahavood reinvesteeritakse 7 % 

intressimääraga, mis oli ka investori tulunormiks eelnevalt.  

Tabel 9. Modifitseeritud sisemine tulumäär (MIRR) 

Tegevusaasta  Rahavood € FV (7%, €) 

1 322 300 

2 300 262 

3 278 227 

4 255 194 

5 231 65 307 

Tulevane väärtus kokku 
 

66 290 
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Kui palju peaks investor teenima, kui talle on akumuleerunud 66 290 € ? Saadud 

väärtust tuleks võrrelda  esialgu investeeritud 26 057 € suuruse omakapitaliga. 

26 057 = 
66 290

(1+MIRR )5 

(1 + MIRR)5 =
66 290

26 057
 

(1+ MIRR) =  
66 290

26 057

5
 = 1,20543 

MIRR = 1,20543 – 1 = 20,543 ≈ 20,5% 

Edaspidi peaks investor reinvesteerima oma projektist saadavad rahavood tulumääraga 

20,5% 

Tabel 10. Viienda aasta lõpus kinnisvara müügist tulenevad rahavood 

Kinnisvara müügist tuleneva rahavoo hindamine 5. aasta lõpus 

Müügihind € 65 143 

Hüpoteegijääk € 33 102 

Maksueelne rahavoog (CFBT) € 32 041 

Viienda aasta lõpuks on hüpoteegijääk 33 102 € , 5% intressimäära juures, kui laen on 

võetud 20 aastaks. 

Teooria kohta, millel põhineb ülaltoodud analüüs on järeldusi teinud ka (Tham, Vélez-

Pareja 2004). Tehes investeeringu, loobub investor samas summas millegi muu 

tarbimisest, et vahetada see tulevikus suurenenud tarbimise vastu. Selleks, et sellist 

otsust vastu võtta, peab raha paigutamise võimalus pakkuma inimesele ootust, et 

tulevikus oodatavad rahavood oleksid suuremad, raha praeguse väärtuse mõistes, kui 

hetkeline investeeringu maksumus. Rahavood tekivad erinevatel ajahetkedel tulevikus 

ja seetõttu pole üksikud rahavood omavahel päris võrreldavad.  
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Valides kindla ajahetke tulevikus, peab investor valima diskontomäära, et leida väärtus, 

mis oleks võrdne nõudmistega tulevikus tekkivatele rahavoogudele. Diskontomäär 

võtabki arvesse piiratud rahavoogude riskimäära. Seega diskonteerimisega saadakse 

võrrelda praegust väärtust ebakindlate tuleviku rahavoogude tulususele hetkelise 

investeeringu maksumuse juures. Analüüsides eeldatakse lihtsalt, et need rahavood on 

hetkel saadaval diskonteerimiseks.  

Orienteerumaks arvutustes üritatakse lihtsustada loodud finantsmudeleid. Mudelitest 

tehtud järeldused võivad teinekord olla väga pealiskaudsed ja üldised ning nad sõltuvad 

ulatusest, mil määral inimene usub, et nad käsitlevad endas võimalikult palju reaalseid 

komponente. Seega järelduste tegemisel on ka paljuski lahkheli täiuslikkuse ja 

ökonoomsuse vahel. Ühelt poolt soovitakse võimalikult täpselt modelleerida reaalsust ja 

teisalt surve täiuslikkusele võib teha kasutatava mudeli käsitamatuks, keeruliseks ja 

võibolla ka eksitavaks. Samas ka soovitakse teha analüüs võimalikult lihtsaks võttes 

arvesse kõiki tegureid.  

Teoreetiliselt eeldatakse, et maailmas eksisteerib täiuslik kapitali turg, ehk on olemas 

veatu informatsiooni kulgemine, huvide vastuolud puuduvad ning paljudes analüüsides 

pole ka tehingute lisakulusid. Tegelikkuses võib teooria suuresti reaalsusest erineda ja 

seega ka oletused projekti tasuvuse kohta on umbkaudsed, ega pruugi reaalsuses sarnast 

tulemust anda. See on siiski kasulik koht alustamiseks, et saada aimdust võimalikust 

tehtavast investeeringust, rahavoogude hindamisest ning kapitali maksumuse leidmine 

täiuslikku mudelit kasutades, hõlbustab ideede elluviimist reaalses keskkonnas. 

Kolmanda variandina on omakapitali kaasatud 50% ehk 32 572 € peab investeerima 

omanik ja samas ulatuses oleks tarvis võõrkapitali. 
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Tabel 11. Realiseerimise rahavoo prognoos 1-4 tegevusaastal kaasates 50% 

omakapitali. 

Rahavoogude prognoos € 

1
. 
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st

a
 

2
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3
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4
. 
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5
. 

te
g
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u
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a
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a
 

Maksimaalne võimalik 

kogutulu 
4 512 4 512 4 512 4 512 4 512 

- vakantsus 
-361 -361 -361 -361 -361 

Efektiivne tegevustulu 
4 151 4 151 4 151 4 151 4 151 

- omaniku tegevuskulud (kasv 

3% aastas) 
-733 -755 -777 -800 -824 

Puhas tegevustulu 
3418 3396 3374 3351 3327 

Laenuteenindusmaksed aastas 
-2580 -2580 -2580 -2580 

 

Rahavoog enne 

maksustamist € 
838  816  794  771  

 

PW(IRR) = (PWsissetulev rahavoog  - PWväljaminev rahavoog ) × 100% = 11,7 % 

50% omakapitali kaasamisel ületab IRR juba esialgset investori tulunormi, ehk 7%. 

Arvestades et finantsvõimendust kasutades oleks investoril võimalik vähendada 

vajaminevat omakapitali osa, siis oleks 50% omakapitai kaasamise puhul see variant 

kõige sobivam. 

Kaasates 50% omakapitali on 1-4 tegevusaasta rahavood samuti positiivsed ja omanik 

saab selle näol lisaks kapitalitulule ka üüritulu. Üüritulu katab omaniku tegevuskulud, 

vakantsuse  ning laenuteeninduskulud koos intressikuluga . 

Järgnev tabel on leidmaks omaniku poolt projekti paigutatud omakapitali nüüdisväärtust 

7% tulunõude alusel, ja selleks tuleb eelmises tabelis leitud summaarseid rahavoogusid 

diskonteerida sama suurusega. 
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Tabel 12. Diskonteeritud rahavood omakapitali nüüdisväärtuse leidmiseks 7% 

tulunõudega kaasates 50% omakapitali. 

Rahavood aastati omanikule 

1
.t

eg
ev

u
sa
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st

a
 

2
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st

a
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4
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ü
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u
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g
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Rahavoog enne maksustamist 838 816 794 4 953 € 

Rahavoog diskonteerituna 7% 

tulunõudega 

783 712 648 3 779 € 

Rahavoogude summa ehk NPV 5 922 €    

32 572 € omakapitali puhul oleks omakapitali nüüdisväärtus 18 %, positiivse 

üüritootluse ning kapitalikasvu näol. See variant oleks investorile aktsepteeritav kuna 

NPV > 0 .  

Et mõõta suurema omakapitali kaasamise riski saab vaadata 50% omakapitali 

kaasamisel näitajaid laenukoormuse kattekordajale ning tasuvuspunktile 

Laenukoormuse kattekordaja= 
Tegevustulu

Laenuteeninduskulu
 = 

3418

2580
= 1,3                 

Tasuvuspunkt = 
Tegevuskulud+Laenuteeninduskulud

Maksimaalne võimalik kogutulu
= 

733 2580

4512


= 0,73           

Investori ootus, et investeeringuobjekti laenukoormuse kattekordaja oleks 1,2-1,3 on 

50% omakapitali kaasamisega täidetud. Ülalpool arvutatud  tasuvuspunkti näitaja põhjal 

tuleb välja, et 73 % võimalikust kogutulust läheb tegevus- ja laenukulude katteks, mis 

jätab omanikule ka natuke suurema osa üüritulust.  
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Joonis 7. Omaniku tegevustulud 5 aasta jooksul esialgse investeeringuga võrreldes 25% 

suurendatud omakapitaliga. 

 

Antud rahavood  näitavad samuti ühtlast kahanemist aastase 3% tegevuskulude kasvu 

tõttu. Rahavoo prognoosidesse kaasatakse mõningatel juhtudel ka iga aastane üüri 

tõstmine, mis tasandaks tegevuskulusid ning siis võiks olla üüritootlused ühtlasemad. 

Aga Eestis üüriturul pole väga tõenäoline iga aastane üüri tõstmine, seega jääb siinsetest 

arvutustest see välja.  

Järgnevalt MIRR arvutamiseks on eeldus, et praegused 50% omafinantseeringu juures 

tekkivad rahavood reinvesteeritakse 7 % intressimääraga, mis oli ka investori 

tulunormiks eelnevalt. 

Tabel 9. Modifitseeritud sisemine tulumäär (MIRR) 

Tegevusaasta  Rahavood € FV (7%, €) 

1 838 783 

2 816 712 

3 794 648 

4 771 588 

5 747 65 675 

Tulevane väärtus kokku 
 

68 406 

700
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760

780

800

820

840

860

1 2 3 4 5

Rahavood 50% omakapitaliga

Puhas tegevustulu 1-5 aastal
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Kui palju peaks investor teenima, kui talle on akumuleerunud 68 406 € ? Saadud 

väärtust tuleks võrrelda  esialgu investeeritud 32 572 € suuruse omakapitaliga. 

32 572 = 
68 406

(1+MIRR )5 

(1 + MIRR)5 =
68 406

32 572
 

(1+ MIRR) =  
68 406

32 572

5
 = 1,15997 

MIRR = 1,15997– 1 = 15,997 ≈ 16 % 

Edaspidi peaks investor reinvesteerima oma projektist saadavad rahavood tulumääraga 

16 % 

Tabel 10. Viienda aasta lõpus kinnisvara müügist tulenevad rahavood 

Kinnisvara müügist tuleneva rahavoo hindamine 5. aasta lõpus 

Müügihind € 65 143 

Hüpoteegijääk € 37 585 

Maksueelne rahavoog (CFBT) € 27 558 

Viienda aasta lõpuks on hüpoteegijääk 27 585 € , 5% intressimäära juures, kui laen on 

võetud 20 aastaks. 

Viimase variandina on kogufinantseering omakapitaliga ehk 100% omakapitaliga. 

Sellisel juhul jääb enamus üüri- ja kapitalitulust omanikule.  
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Tabel 11. Realiseerimise rahavoo prognoos 1-4 tegevusaastal kaasates 100% 

omakapitali. 

Rahavoogude prognoos € 

1
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5
. 
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g
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u
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a
 

Maksimaalne võimalik 

kogutulu 
4 512 4 512 4 512 4 512 4 512 

- vakantsus 
-361 -361 -361 -361 -361 

Efektiivne tegevustulu 
4 151 4 151 4 151 4 151 4 151 

- omaniku tegevuskulud (kasv 

3% aastas) 
-733 -755 -777 -800 -824 

Puhas tegevustulu 
3418 3396 3374 3351 3327 

Laenuteenindusmaksed aastas 
0 0 0 0 

 

Rahavoog enne 

maksustamist € 
3418 3396  3374  3351  

 

Kaasates 100% omakapitali on 1-4 tegevusaasta rahavood samuti positiivsed ja omanik 

saab selle näol lisaks kapitalitulule ka üüritulu. Üüritulu katab tegevuskulud ja 

vakantsuse, ning ülejäänud osa on puhastulu. 

Järgnev tabel on leidmaks omaniku poolt projekti paigutatud omakapitali nüüdisväärtust 

7% tulunõude alusel, ja selleks tuleb eelmises tabelis leitud summaarseid rahavoogusid 

diskonteerida tulunõudega. 

Tabel 12. Diskonteeritud rahavood omakapitali nüüdisväärtuse leidmiseks 7% 

tulunõudega kaasates 100% omakapitali. 

Rahavood aastati omanikule 1.aasta 2.aasta 3.aasta 4.aasta 

Rahavoog enne maksustamist 3 418 3 396 3 374 7 509 € 

Rahavoog diskonteerituna 7% 

tulunõudega 

3 194 2 966 2 754 5 728 € 

Rahavoogude summa ehk NPV 14 642 €    

Märkus: 4 tegevusaasta rahavoog on arvutatud koos müügituluga 
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65 143 € omakapitali puhul oleks omakapitali nüüdisväärtus 22 % üüritootluse ning 

kapitalikasvu näol. Üüritulust jääb aastaste rahavoogudena omanikule alles 

puhasüüritulust vakantsuse ja tegevuskulude võrra vähendatud tulu. Antud näites 

polnud enam võõrkapitali osa investeeringusse kaasatud ja seega on üüri rahavood 

kõige suuremad. See variant oleks investorile aktsepteeritav kuna NPV > 0 .  

Joonis 8. Omaniku tegevustulud 5 aasta jooksul esialgse investeeringuga võrreldes 25% 

suurendatud omakapitaliga. 

 

Antud rahavood  näitavad samuti ühtlast kahanemist aastase 3% tegevuskulude kasvu 

tõttu. Kuna on arvestatud negatiivsema stsenaariumiga, kus üürihindu 5 aasta jooksul ei 

saa tõsta, väljenduvad ka rahavood kahanevas suuruses. 

Järgneva MIRR arvutamiseks on eeldus, et 100% omafinantseeringu juures tekkivad 

rahavood reinvesteeritakse 7 % intressimääraga, mis oli ka investori tulunormiks 

eelnevalt. 
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Tabel 13. Modifitseeritud sisemine tulumäär (MIRR) 

Tegevusaasta  Rahavood € FV (7%, €) 

1 3 418 3 194 

2 3 396 2 966 

3 3 374 2 754 

4 3 351 2 556 

5 3327 67 515 

Tulevane väärtus kokku 
 

78 985 

Kui palju peaks investor teenima, kui talle on akumuleerunud 78 985 € ? Saadud 

väärtust tuleks võrrelda  esialgu investeeritud 65 143 € suuruse omakapitaliga. 

65 143 = 
78 985

(1+MIRR )5 

(1 + MIRR)5 =
78 985

65 143
 

(1+ MIRR) =  
78 985

65 143

5
 = 1,03928 

MIRR = 1,03928– 1 = 0,039 ≈ 4 % 

Edaspidi peaks investor reinvesteerima oma projektist saadavad rahavood tulumääraga 

4 % 

Tabel 14. Viienda aasta lõpus kinnisvara müügist tulenevad rahavood 

Kinnisvara müügist tuleneva rahavoo hindamine 5. aasta lõpus 

Müügihind € 65 143 

Hüpoteegijääk € 0 

Maksueelne rahavoog (CFBT) € 65 143 

 

Tabelist 14 võib järeldada, et müügist omanikule jääb eelnevate variantidega võrreldes 

kõige suurem osa, kuna hüpoteegijääki laenuraha mittekasutamise tõttu ei olnud.  
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Kinnisvara analüüsimiseks kasutatavaid mudeleid vaadates võib järeldada, et ka 

praktikas ei ole nii suurt erinevust täiusliku ja ebatäiusliku turu vahel. Kapitaliturud 

eksisteerivad pidevalt erinevate täiuslikkuse versioonidena. Isegi, kui turuolukord pole 

täiuslik, on turupõhine vara väärtuse hindamine võimalik kui varadega pidevalt 

kaubeldakse.  

Kui täiuslik mudel on tegelikus olukorras vastuvõetamatu on mõningaid raskuseid 

hindamaks kapitali tegelikku maksumust. Võimalik, et andmed, mida kasutatakse pole 

täielikud või kättesaadavad, esinevad kõrvalekalded, mida võibolla tõlgendatakse 

täiuslikust mudelist erinevalt, ehk tõlgendatakse tegelikku olukorda ebatäpselt. 

Selleks on kindla otstarbelised või kaalutletud ekspertarvamused, mis tuginevad 

ulatuslikele kogemustele. Tegelikult võib loota, et täiuslikkuse mudelid ja nende 

analüüsimise tulemused aitavad teha paremaid otsuseid ebatäiuslikus maailmas. Valides 

ka kinnisvara investeeringute analüüsi jaoks teoreetilisi mudeleid, saavad 

tasuvusarvutuse analüüsi tulemused olla ligikaudsed, kuna keegi ei tea päris täpselt 

milliseks kujuneb indiviidide käitumine ja tulevane majanduslik olukord. Sellest sõltub 

palju üürihind, mida saab omanik küsida, kulude kasv, pangalaenu tingimuste 

muutumine, elanikkonna ostuvõime muutus, iive, ootamatud lisakulud ja kinnisvara 

tsüklid, mis lõppkokkuvõttes määravad, kas investeering on edukas.  

Täiusliku turuna võib käsitleda olukorda, kus pole takistusi info kättesaamiseks ega 

ühtegi huvide vastuolu. Täpselt sarnaste varade kauplemisel viib konkurents 

vahendustegevuse ja seega kapitali kasvust saadava tulu puudumiseni ja kehtima 

hakkab ühe ja ainsa hinna võim. Vahendustegevuse puudumine tähendab, et ei ole 

võimalik teenida riskivabasid tulusid kauplemisest. Konkurentsirohkel turul on 

kõrvalekalded mööduvad ja ühe konkreetse hinna kujunemine võimalik, kuigi 

konkurentsi surve võib sellised olukorrad hävitada.  

Varade väärtuse hindamise kontekstis tähendab see, et investeeringud, mis on sarnase 

tootluse struktuuriga ja ka sarnaste riski näitajatega peavad olema sama turuhinnaga. 

Juhul kui turuhinnad on erinevad, on investoril võimalus ka kapitalitulu teenida. 

Lihtsamalt öelduna, konkurentsirohkel turul , kus eksisteerib informatsiooni täielik 

kättesaadavus, on tasuta lõunaid vähe.  
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Tasuta võimalused eksisteerivad väga lühikest aega, kuna need kasutatakse ära 

turuosaliste poolt, kes on pidevalt valvel neid omastama kui tekib olukord võimalusi ära 

kasutada. Sel juhul, kui üks ainus hind tähendab, et konkurentsirohkel turul on 

investeerimise võimalused sama tasuvusega ja riski võtmisel on sama hind, saavad 

indiviidid hinnata uut investeeringu võimalust pannes kokku portfelli mis on sarnane 

olemasolevatele võimalustele ja imiteerida sellega uue investeeringu riski ja tasuvust. 

Ehk teisisõnu võetakse eelnev informatsioon, mis käsitleb endas sarnast ja võrreldavat 

infot ning tehakse nende põhjal tuleviku investeeringu analüüs.  (Tham, Vélez –Pareja 

2004) 

Investeerimisobjekti valikul on tähtis asukoht, mis valitakse krundi paiknemise järgi 

linnaruumis ning ehitise omaduste järgi. Oluline on elamispinna suurus ja see kas ta 

rahuldab nõutavaid tingimusi, Tallinnas on väga oluline ka parkimiskoha olemasolu, 

kuna parkimine on kõikjal kesklinnas tasuline ja selle äärepiirkondades limiteeritud.  

Kui tegemist on äripinnaga, siis oleks vajalik sobiv kauba peale/maha laadimise koht. 

Elamispindade läheduses võiksid olla ka kaubanduskeskused, ühistranspordi peatused, 

koolid/lasteaiad jm teenused (elekter, vesi, prügivedu ja küte).  

Üürilepingute sõlmimisel on oluline, kas sõlmitakse tähtajaline või tähtajatu üürileping. 

Kui üürnik osutub distsiplineerituks ja pole probleeme rendimaksete laekumisega ja 

muude lisakulude tasumisega tasub lepingut pikendada. Tavaliselt sõlmitakse üürileping 

tähtajaga üks aasta, kuna lühema ajalised lepingud toovad kaasa suurema vakantsuse ja 

annavad nii omanikule kui ka üürnikule rohkem ebakindlust. Tähtajalist üürilepingut 

pole nii lihtne lõpetada, see on võimalik erakorralisel juhul või tähtaja lõppedes. Üüri 

tõstmine ei ole ka võimalik sellise pikkusega lepingute puhul.  

Tähtajatu üürileping on võimalik üles öelda kolme kuulise etteteatamisega ja selle 

lepinguvormi puhul on ka võimalik üürimäära tõsta iga poole aasta järel. Oleks 

otstarbekas ka tähtajalise üürilepingu puhul, kui üürnik sobib, ja omanik soovib temaga 

üürisuhet jätkata, lasta tähtajaline leping muutuda tähtajatuks. Edaspidi, kui tekib 

vajadus, saab selle lõpetada kolme kuulise ette teatamise alusel. Üüritasemele pole 

kindlat suurust kehtestatud, aga arvestades üüri suuruse ja elamispinna väärtuse suhet, 

võiks see olla ligikaudu 6%. Kui üürimäär on oluliselt kõrgem, siis võib üürnik selle 

vaidlustada. Elamispinna omanikul tasuks ka nõuda tagatisraha, mida seaduse järgi saab 
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maksimaalselt 3 kuu ulatuses nõuda. See vähendab oluliselt riski kui tekib probleeme 

üürimaksete laekumisega.  

Kinnisvara omanik peab ka maksma tulumaksu laekuva üüri pealt 21%. Otstarbekas 

oleks sellisel juhul vara rentida välja ettevõttena, kuna siis saab laekunud üürisummast 

tegevuskuludena maha kanda remondikulud, kõrvalkulud ja muud ettevõtlusega seotud 

kulud. Samuti kui investor otsustab oma vara müüa, siis see maksustatakse tulumaksuga 

esialgse soetus- ja müügihinna vahe kohta. Kui elamispind pole välja üüritud ja 

müüakse elamispinda, kus omanik ise alaliselt sees elab, on lubatud müüa 

tulumaksuvabalt üks elamispind kahe aasta jooksul.  

Üüri suuruse määramiseks on mitmeid viise. Võib koguda informatsiooni sarnaste 

kinnisvaraobjektide üürimäärade kohta hetkelise turu seisuga. Täpsem on arvutada 

üürimäära suurus, mis rahuldaks kõiki kulusid, annaks kasumit ja oleks ka kohane turu 

olukorrale. Üürisuuruse määramiseks kasutatakse eelnevalt määratud suurust, mis 

vaadatakse teatud aja möödudes üle, määrates uus suurus. Selle meetodi järgi oleks üür 

alati suurem kui eelmise perioodi oma, ja isegi kui turu üürimäärad langevad, on 

lepinguliselt määratletud teatud aja tagant rendi määra tõstmine. See võib olla 

otstarbekas, kui suurenevad omaniku tegevuskulud või on vaja arvestada kulumit ja 

kindlustuse makseid.  

Teine viis on üürimäära kohandada vastavalt turu situatsioonile, seda tõstes või 

langetades. See kindlustab, et üürimäär ei läheks üürniku jaoks ülemäära kõrgeks , mis 

võib omakorda tekitada vakantsuse määra tõusmist üüriäri projektis kui üürnik otsustab 

näiteks liiga kõrge hinna tõttu lahkuda. Samuti võib see suurendada uue üürniku 

leidmise aega, kui hind pole kohane turu olukorrale. Paljud üürilepingud näevad ette 

üüritõstmise mudelit, kus vastavalt turuolukorrale üürimäära suurendatakse ja isegi 

juhul kui üürimäärad turul on üldiselt on langenud kehtib leping edasi kokkulepitud 

üürimääraga. 

Oluline on täpne üürimaksmise sagedus, tähtaeg, tagatisraha olemasolu ja ka viivis kui 

üürimakse hilineb. Viivise suurus võib olla kokkuleppeline, kuid kui seda määratud ei 

ole, siis seaduse järgi on viivisintressi määra suuruseks 7%, millele läheb juurde hetke 
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euribori määr. See on praeguses turusituatsioonis üpriski väike suurus aasta kohta ja 

investoril tasuks lepingusse lisada kõrgem määr. 

Investeeringu objektide valiku seisukohalt on otstarbekas vaadata kesklinna ümber või 

päris äärelinnas asuvaid elamispindu, kuna sealsed üüritasemed on madalamad ja kui 

elamispind on rahuldavas seisukorras, siis üürnikud teevad valiku selle järgi, kus on 

soodsam. Kallimad kesklinna elamispinnad ei pruugi anda suurt tootlust ja vara 

soetamishinna ning laekuvate rahavoogude suhe ei tasu ennast ära. Uut elamispinda 

omandades on ka oluline kulu möbleerimisele (köögimööbel) ja enamus laekuvast üüri 

rahavoost võib mõnda aega minna ainult selle väljamineku tagasi teenimisele. 

Samuti on leitud, et väärtuse mõistes on iga kinnisvara unikaalne, juba ainuüksi selle 

asukoha tõttu, isegi kui muud näitajad oleksid sarnased. Tegelik investeeringu tasuvus 

sõltub peamiselt siiski rahavoogude sissetulekust ja kvaliteedist, seaduslikest 

piirangutes ja kitsendustest. Siinkohal võiks näiteks tuua valduse kasutamise tingimused 

rendisuhetes. Rendi mõiste järgi on lubatud ruume anda ka allüürile ja omanikule 

tähendab see seda, et kui kolmandale osapoolele tema investeeringu objekt edasi 

renditakse, siis see võib ohtu seada tema investeeringu tasuvuse, kuna omanik ei tea 

täpselt, kas kolmas osapool täidab lepingu tingimusi nagu isik kellele tema 

rendilepinguga õigused ja kohustused andis. 

Hoolimata rendi suurusest, kindlatest rendi tingimustest  ja kinnisvara omapärast, on 

enamus investeeringu aspekte ikkagi hinnangulised ning muutused sõltuvad investorist. 

Igasugune kapitali väärtuse hindamine sisaldab andmete kogumist, mis viib lõpuks 

investeeringu kvaliteedi mõistmiseni. Samuti võiks hinnanguid vaadelda kui kallilt 

ehitatud kinnisvara objekti, mis ei pruugi olla parim valik rentnikule. Enamuse arvamus 

on see, mis paneb paika ka kinnisvara rendi hinna ja kuni on teada rendi tingimused ja 

kasutamise tingimused, võib igasugune tõlgendus neist tõstatada küsimusi. Kapitali 

väärtuse leidmisel võetakse arvesse füüsilist vaatlust, rendilepingu tingimuste 

määramist ja teiste õiguslike dokumentide koostamist, samuti arvestamist piirangute ja 

kitsendustega. Järgmisena leitakse sissetulevad rahavood, tegelikud või hinnangulised 

ning samuti väljamineva rahavoo elemendid. (Scarret 2008) 
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Saadaval oleva kogutud informatsioon põhjal hiljutiste tehinguhindade kohta ning 

üürimäärade kohta võib investor analüüsida informatsiooni ja otsustada, kas see on 

kohane. Erinevused asukohas, ehitise vanuses, ehitise kasutustingimustes, üürilepingu 

tingimustes ja üürnikes endis on kõik määrava tähtsusega. Valikud üürimäära suurusele 

võivad olla erinevad. Üürimäära kasv on tingitud hoone pikaajalisest kulumist ning  

majanduse seisust. See on üpriski keerukas arvestuse viis milles iga komponent tugineb 

suuresti eelnevatele võrdlusobjektidele.  

Hetkeline üüri suurus ja investeeringu tootlus on mõjutatud praegusest kättesaadavast 

kinnisvarast ja selle hulgast, nõudluse määrast ning isegi tulevikus broneeritud 

arendusprojektidest. Kinnisvara seisund on segu nende faktorite arvesse võtmisest, mis 

sõltuvad suuresti tõlgendatavast hinnangust investori poolt. Samuti ka turuväärtust ei 

saaks määrata ilma põhjaliku analüüsita toetudes faktidele investeerimiskinnisvara 

kohta.  

Investorid otsivad kvaliteetset kinnisvara, mis on ehitatud viimatistest materjalidest või 

objekte, mida on võimalik soetada odavalt ning seejärel renoveerida vastavalt 

vajadusele, ja mida oleks võimalik kohandada kui tulevikus vajalik. Oluline on asukoht 

vastavalt sihtotstarbele ja kui on vajadus renoveerida peaks see olema tehtav 

võimalikult kiiresti ning kvaliteetselt, ilma lisakuludeta. Oluline on ka hoone peamiste 

osade kvaliteet, et ei tekiks probleeme nende asendamisega, kui on vajadus.  

Näitena võiks tuua nõukogudeaegsed tüüpmajad, mille piirdekonstruktsioonid on 

mitmetel ehitistel ebarahuldavas olukorras ja vajavad taastamist, et saaks jätkata hoone 

kasutamist. Remondikulude maksumus ja tekkimise sagedus on olulised, nii omanik kui 

üürnik on nende eest vastutav. Hoone või investeerimispinna omamine pole lihtsalt 

kulukas, vaid selle välja üürimine ja asendusüürniku leidmine tekitab samuti kulusid. 

Üürniku huvitab pigem üüri- ja lisakulude summa, kui hoone tehniline seisukord. 

Mõningased puudujäägid investeeringu objekti omandamisel on aktsepteeritavad, kuid 

enamad puudused hakkavad juba vähendama potentsiaalsete üürnike või ostjate turgu. 

Lisanduvatel puudustel on ka seega juba otsesed mõjud üüri rahavoole ning 

kapitalitulule.  
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Tootluseid võib analüüsida ka sarnaste investeeringuobjektide viimatise müügitehingute 

alusel. Siinkohal on oluline et informatsioon rahavoogude elementide ja müügihindade 

kohta oleks täpne, vastasel korral võib analüüs viia valele järeldusele. Elamispinna 

suurus, vanus, seisukord, asukoht, üürimäära suurus ja lepingu tingimused, 

vakantsusemäär, kindlustusmakse suurus ja lisakulud on olulisemad näitajad, mille järgi 

võrdlust teostada. Üürimäära suurus on vaid üks komponentidest tootluse juures. Kui 

üürimäär turul tõuseb on tõenäoline ka kapitalikasv, kui see ei ole just tingitud 

investorite poolt otsitava suurema tootluse vajadusest tekkinud üürimäära tõusust.  

Majanduslikust seisukohast on võimalus investoril tulu teenida ka turuolukorras, kus on 

pakkumise puudus. Hetkel võib kapitalituluna sellist nähtust märgata Tallinnas, kus 

uute elamispindade nappusest on tingitud järsk elamispindade hinna tõus, seda enamike 

uute arendusprojektide puhul kus ruutmeetrihind jääb vahemikku 2000- 2300 €. See 

loob investorile võimaluse küsida ka kõrgemat üüri kuna tehtud kulutused elamispinna 

omandamiseks on kõrgemad, ning lühiajaliselt saada ka kapitalitulu varem omandatud 

kinnisvara müügist. Pikaajaliselt hakkab pakkumine nõudlusele lähenema ja seda on 

märgata üha kerkivatest uusarendustest, kuigi uute elamispindadega turu varustamine 

on ebaühtlane ning koordineerimata. See võib omakorda viia ülepakkumisele ja 

investorile tähendab see esialgse tootluse määra langemist, kuna konkurents pakkumise 

osas on suur. Planeeringud kinnisvara arenduse jaoks pole sel juhul kooskõlas nõudluse 

ja pakkumise pikaajaliste eesmärkidega.  

Teiste investeerimise võimalustega võrreldes nõuab kinnisvara omamine suurt 

haldamise ja hooldamise kulu, kuid üürirahavoo saamise eesmärgil ostetud 

investeerimiskinnisvara on otstarbekas, kuna alati leidub inimesi, kes vajavad 

kinnisvara ajutiselt või ei ole võimelised seda omandama. Kasulik on ka 

laenuvõimenduse kasutamine, mis vähendab oluliselt omakapitali nõuet ja lubab 

suuremal hulgal investoritel kinnisvara ärisse siseneda. 
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4. ALTERNATIIVSED OMAKAPITALI TOOTLUSE 
VÕIMALUSED 

4.1. Tootlus aktsiaturul 

Rendi ja üüritulu on sobilik võrrelda dividendituluga aktsiatelt ja samuti ka 

võlakirjadega. See on olnud hea investeerimis strateegia läbi ajaloo - omada kõrge 

dividenditootlusega aktsiaid. Aktsia dividenditootlus saadakse jagades dividendid 

aktsiahinnaga. Näiteks kui ettevõte maksab dividende 0,5 € aktsia kohta ja aktsia hind 

on 40 €, on dividenditootlus 0,5/40= 1,25%. Ütlemaks, kas aktsiate eest makstav hind 

on dividende arvestades suur või mõistlik, tuleb appi dividenditootlus.        

Alles kasvufaasis olevate ettevõtete dividenditootlus (kui nad üldse dividende 

maksavad) jääb reeglina 0-2% vahele, mida eriti märkimisväärseks pidada ei saa. 

Stabiilsemate ja küpsemate ettevõtete puhul aga leiame ka ligi 10% dividenditootlusi. 

(Adams 1989). Siinkohal võib ka tuua näiteks Venemaa naftakompanii Surgutneftegazi 

eelisaktsiate dividenditootluse, millele prognoositi 2008 aastal 30% dividenditootlust.  

Tavaliselt ei suuda enamik üksikinvestoreid omandada suurt hulka erinevaid 

kinnisvaraobjekte, vaid ühe või heal juhul kaks või kolm. Kuna investoreid on mitut 

tüüpi saab igaüks valida endale sobiva tempo. Investorite tüüpe on võib liigitada teatud 

kriteeriumite alusel . Esiteks pikaajalised investorid, kes on selgelt paika pannud 

pikaajalised plaanid. Nemad vähendavad tarbimisvõlgnevusi ja paigutavad vähesel 

määral vaba raha investeerimisfondidesse.  

Teiseks grupiks oleksid kogenenumad investorid, kes otsivad agressiivseid strateegiaid 

ja on finantsturgudega hästi kursis. Neid iseloomustab stabiilne rahaline olukord, 

positiivsed tarbimisharjumused, tihti ei ole ka nendel isikutel maksu eesmärkidel enda 

nimel vara ja enamus neist omavad enda ettevõtet.  
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Viimases kategoorias on isikud, kes loovad investeeringuid, töökohti või 

kaupu/teenuseid teistele tarbimiseks. See iseloomustaks ka kõige paremini kinnisvara 

arendajaid või ka investoreid. (Kijosaki 2005). Investorid kes ei soovi otseselt 

investeerida kinnisvarasse, võivad leida sobiva ettevõtte mille osakuid omandada. 

Sobivamat võimalust kinnisvarasse investeerida pakuvad seepärast kinnisvarafirmade 

aktsiad või kinnisvarasse investeerivate  investeerimisfondide osakud (REIT).  (Scarret 

2008) 

Üksikutesse kinnisvaraobjektidesse investeerides tuleb kindlasti meeles pidada riske, 

mis kaasnevad finantsvõimendusega. Kinnisvara hinna tõusust sõltuv omakapitali 

tootlus võib teinekord olla muljetavaldav, ja otsides positiivset tootlust, tundub et see on 

võimalik vaid hetkel, mil turg hakkab järsku peale madalseisu jälle tõusma ja peamine 

kasum oleks kapitalitulust. Kui mõõta mõne investeeringu jooksvat tootlust sobib 

selleks väga hästi tavaline protsentuaalne muutus. Näiteks 20% tõusu aktsiafond A 

puhul esimesel aastal ja 15 % tõusu järgneva poole aasta jooksul arvutatakse järgmiselt 

(1+20%) × (1+ 15%) -1= 38%. Mida pikem investeerimise periood ja suuremad 

liikumised aktsiaturul, seda erinevam võib tulla ka tootluse tulemus. Selleks, et nüüd 

keskmine kasv leida, tuleks saadud kogukasv teisendada aasta baasile.  

Eelneva näite korral oleks keskmine tootlus:  

Keskmine tootlus =

1

1,5(1 20%) (1 15%)    – 1= 23,95%  (NASDAQ OMX Tallinn 

2008) 

Vaid hinnamuutust arvestades võib vastava investeeringu tegelikku tootlust ala- või 

ülehinnata. Tuleb ka arvestada tasudega mis tootlust vähendavad, nt väärtpaberikontoga 

seotud tasud ja tehingutasud. Näiteks Swedbank ja Bigbank võtab väärtpaberitehingute 

eest 0,2%+14 € iga tehingu eest. Aktsiafondid võivad pakkuda sarnast või suuremat 

tootlust kui käesolevas töös analüüsitud kinnisvara investeering, mis pakub esialgse 

analüüsi põhjal 12,1% kogukapitali tootlust ja seda enamuses kapitalikasvu näol. 

Võrdluseks võib tuua vahemikus 1988-2003, kus näiteks S&P 500 aktsiaindeksi tootlus 

oli 12,3% ja keskmine USA aktsia investeerimisfondi tootlus oli 9,2% . Analüütikud 

pakkusid S&P 500 indeksaktsiale 17% tootlust aastal 2011. Eesti aktsiatest oleks 2013 
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juuli kuu seisuga positiivse tootlusega Tallinna Vesi 8,7% aastas. Aktsiafondidest on 5 

aasta perspektiivis Franklin Biotechnology Discovery Fond A andnud tootlust näiteks 

16.6% ja T.Row US Smaller companies EQF A 11.8%.  

Suurimaid ja riskantsemaid tootluseid pakuvad valuutaturud (FOREX) ehk 

valuutakorvidega kauplemine. Kuna seal on kõige suurem finantsvõimendus, siis ka 

suurimad kasumi/kahjumi teenimise võimalused. Ekstreemseid päevaseid kõikumisi on 

viie kuni 40 aasta lõikes andnud peamiselt valuutakorvid EUR/USD, JPY/USD ja 

GBP/USD. Selle tulemuseni jõuti analüüsides ajaloolisi andmeid, kasutades Hilli 

arvestusmeetodit ja Gaussi mudelit. (Dunbar 2004) 

4.2. Hoiused 

Pangahoius – tähtajaline või säästuhoius on lihtne investeering, mille intressimäär võib 

vahest isegi inflatsioonilegi alla jääda, rääkimata tõusvate aktsiaturgude tootlusest või 

õnnestunud optsioonitehingust. Ent kahes olukorras võib pangahoius olla nendest 

puudustest hoolimata mõistlik investeering. Esiteks siis kui paigutamist ootav raha on 

vaba suhteliselt lühikest aega ja investeerimisest kahjumi saamist ei saa lubada – 

kindlasti on hoius otstarbekas mõnekuuse tähtaja puhul, aga võibolla isegi ühe- kuni 

kolmeaastase investeerimishorisondi korral. Samuti on asjal mõtet siis kui olukord 

finantsturgudel on väga ebaselge ja tulevik pigem tume. Hoiustel on veel paar 

positiivset omadust: näiteks ei kaasne hoiustega märkimisväärseid tehingukulusid, 

pangahoiuse intress on Eestis eraisiku jaoks tulumaksuvaba ja panga pankroti korral 

hüvitatakse hoius 90% ulatuses.   

Investeerimishoius – Investeerimishoius on tähtajaline hoius, mille intressimäär sõltub 

finantsinstrumentide või muu hoiusega seotud vara väärtuse muutusest. 

Investeerimishoiusega võib teenida tavalise tähtajalise hoiusega võrreldes kõrgemat 

intressi. Investeerimishoiuse intress ei ole üldjuhul garanteeritud. Kui 

investeerimishoiuse alusvara väheneb, siis võib pank intressi mitte maksta. See 

tähendab, et klient tähtajaliselt investeerimishoiuselt tulu ei teeni.  

Riskipreemiaga investeerimishoiuse korral maksab klient pangale teenustasuna 

riskipreemia. Riskipreemiat pank kliendile üldjuhul tagasi ei maksa. Riskipreemiaga 

investeerimishoiusse investeerimisel võib saada ka kahju. Seda juhul, kui hoiulepingu 
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tähtaja lõppemisel väljamakstava intressi summa ei ületa riskipreemiaks makstud 

summat. Näiteks, kui paigutada 1000 € investeerimishoiusesse, mille osalusmäär 

alusvara väärtuse suurenemises on 75% ja alusvara kasvab hoiustamisperioodil 25%, on 

intress 1000× 
125 100

100


× 75% = 187,5 €. Kui selle valemi järgi arvutatud intress on 

null või sellest väiksem siis hoiuse pealt intressi ei maksta. (NASDAQ OMX Tallinn 

2008).  

Järgnevalt mõningad näited kõrgeimatest intressimääradest 2014 mai seisuga. 

Tabel 7. Tähtajaliste hoiuste intressimäärad 5 aastase tähtajaga ja hoiustava raha (tulu) 

suurusega 65 143 € 

Pangad Intressimäär % 

Tulu aastas 

€ 

BIG 4,10 2747 

Citadele 2,50 1635 

Krediidipank 2,50 1635 

Swedbank 1,53 1145 

Tartu hoiu-laenu ühistu  7.0  4580 

Märkus: Tartu hoiu-laenu ühistus hoiustamiseks peab olema ühistu liige 

Kõige suuremat tootlust samas summas investeeringule aasta jooksul ehk 65 143 € 

pakub tähtajalisele hoiusele BIG, Citadele ja Krediidipank. Viie aastase kinnisvara-

investeeringu asemel oleks tootlus suurem, kui samas mahus paigutada raha tähtajalisele 

hoiusele, mille intressimäär algab 4.2 %.  

Kinnisvarainvesteeringud võrreldes väärtpaberitega on inflatsioonikindlamad. Kuna 

kinnisvara saab kasutada sõltumata riigikorrast ja käibel olevast rahast, siis säilib 

kinnisvara reaalväärtus pöördeliste sündmuste keerises hästi. Kuna kinnisvaraturg 

toimib viitajaga ja majandustsüklite madalpunktides võivad võlakirjad ja aktsiad 

kaotada väga kiiresti oma väärtuses, siis kinnivaraturul on reageerimiseks rohkem aega. 
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Samal ajal ei saa unustada, et ka kinnisvaraturul tekivad mullid ja turu tipus ostetud vara 

väärtus võib isegi mitmeid kordi langeda, nagu väärtpaberitegi puhul. 

Kinnisvarainvesteeringud pakuvad suhteliselt stabiilse tulu - kui dividendide suurus  

kõigub koos ettevõtte majandustulemustega ja võib võrduda nulliga, siis teatud hulka 

elamis-, äri-, tootmis- ja kaubanduspinda vajatakse majanduses igal juhul ka kitsal ajal. 

Jooksva tulu allikana on kinnisvara seega võrreldav võlakirjadega, eriti siis kui elamud 

ja hooned on pikaajaliste lepingute alusel välja üüritud. 

 

Samuti pole kinnisvaral tugevat seost teiste varaklassidega ning tavaliselt jääb 

kinnisvara tsükkel üldisest majandustsüklist maha, mis tähendab, et kinnisvara hinnad ja 

üüritulud ei liigu samas rütmis väärtpaberiturgudega. Kinnisvaraturul toimuvad 

langused ja tõusud viitajaga , st kui aktsiaturg kukub, võib kinnisvaraturg veel mõnda 

aega tõusta. Seetõttu saab kinnisvara kasutada riski hajutamiseks ja 

investeerimisportfelli väärtuse kõikumiste tasandamiseks. 

Kinnisvara investeeringutel on ka negatiivseid külgi. Võrreldes väärtpaberitega on 

kinnisvarainvesteeringud vähe likviidsed. Kuna tavaliselt on iga kinnisvara objekt 

unikaalne, siis kulub sellega tehtavate tehingute vormistamiseks paratamatult pisut 

rohkem aega kui kauplemiseks aktsiate ja võlakirjadega, mille omandused ja tingimused 

on suhteliselt standardsed. Üldiselt on tehingute vormistamisele kuluv aeg 

pensionifondide jaoks siiski talutava pikkusega. Kinnisvara tõusu ajal ei teki probleemi 

ka ostjate leidmisega. Langeva kinnisvaraturu korral võib vabalt juhtuda, et kinnisvarale 

ei leita ostjat isegi madala hinnaga. 

Kulum ja hoolduskulud- Erinevalt väärtpaberitest puudutab investorit kinnisvara puhul 

otseselt investeeringu füüsiline ja moraalne vananemine. Võimalik on 

kinnisvarahoolduse teenust vastavatelt  firmadelt osta, aga see ei muuda tõsiasja, et 

kinnisvara nõuab investorilt kulutusi igal juhul ka siis, kui vara midagi sisse ei too. 

Hoolduskulude kompenseerimiseks peaks kinnisvarainvesteeringu tootlus olema aastas 

ca 1-2%. (NASDAQ OMX Tallinn 2008) 
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KOKKUVÕTE 

Lõpetuseks võiks öelda, et antud turutingimustes saaks 7% omakapitali tootlust üüriäris 

peamiselt siis, kui korterite hinnad tõuseksid veelgi ehk rentaablus oleks peamiselt 

kapitalikasvu näol. Esialgsete suhtarvude põhjal tehtav analüüs näitab, et üüritootlus on 

7% kuid lähemalt uurides selgub, et üüritulu on negatiivne ja tootluse annab siiski 

kapitali kasv. 7 % tootlus oleks võimalik hetke turuseisu arvestades ka edaspidise kiire 

hinnatõusu korral, keskmises seisukorras, kahetoalisel korteril, Tallinnas, Kristiine 

linnaosas. Olenevalt investeerimise objektist võivad tootlused olla suuremad ja samuti 

kapitali kasv, kuid antud analüüsis on lähenetud pigem konservatiivselt. Praegusel 

hetkel ka üürihinnad sarnaste näitajatega korteritel väga piirkonniti ei erine. Muidugi 

võivad tootlused olla suuremad, kui on suurem omakapital, odavam laenukapital, 

koguinvesteering ja üüritulu. Positiivne oleks investeeringu üüritootlus 40 % 

omakapitali kaasamise puhul ehk täidaks 7% esialgset tulunormi nõuet ning see jätaks 

üüritulust investorile rohkem kuna laenuteeninduskulud oleksid oluliselt väiksemad. 

Antud analüüsist sobivam variant oleks 50% omakapitali kaasamine, mis annaks 

sisemiseks tootluse määraks 11, 7 %.  

Kinnisvara investeeringud omavad alati teatud riske, isegi millega arvestades võib 

ikkagi tekkida muutuseid rahavoo prognoosides, näiteks vakantsuse suurenedes, 

üürimäära alanedes või halduskulude suurenedes. Kuigi teatud suhtarve kasutades võib 

saada positiivseid näitajaid, ei ole need kaugeltki piisavad tegemaks adekvaatset 

investeerimisotsust. Aktsiaturul on 7 % tootlus futuuride, optsioonide, dividendide ja 

aktsiafondide näol kindlasti võimalik. Volatiilsetel aktsiatel lühiajaliselt ja teistel 

väärtpaberitel pikaajaliselt.  

Erinevate varaklasside tootluse leidmiseks saab kasutada vastavaid indekseid, kuid ka 

neil on omad puudused. Varaklassi tekkides näitavad nad tihti suuremat tootlust, kuna 

alguses on huvi vähene ja hiljem võibolla vägagi suur, mille peale tootlus hüppab ka 
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järsult üles. Edaspidi aga sõltub kõik juba varaklassi majanduslikust käekäigust ja seal 

genereeritavast tulust. Pole olemas investeeringut, mis ei kaasaks endaga riski. Mitte 

kunagi pole otstarbekas võrrelda investeeringute tootlust ilma nendega kaasneva riskita. 

Kinnisvara investeeringutes on kõige enam kasutusel finantsvõimendus, kus enamus 

finantseeritakse võõrkapitaliga ja see laenatakse tavaliselt pangast.  

Tihti moodustab alusvara  ehk omafinantseering tootlusest suhteliselt madalama 

protsendi, mis võib näiteks 7% kinnisvaratootluse puhul paista investorile, et kogu 

omafinantseering on nii kõrge tootlusega. Üüriäri kasumlikkus jääb sõltuma üürihinnast 

ja vara väärtuse muutumisest. Kuna sisenemisbarjäär kinnisvarainvesteeringutesse on 

kõrge, on võimalik omandada kinnisvarafirmade aktsiaid või kinnisvarasse 

investeerivate fondide osakuid (REIT). Kinnisvarasse investeerides võivad kinnisvara 

väärtuse tõustes tootlused olla muljetavaldavad . 

Praeguse analüüsi keskmiste näitajate põhjal Kristiine üüriturul paistab üüriäri pigem 

tootvat negatiivset rahavoogu, kui kaasata mõistlikus suuruses omakapitali. Investor 

peaks ootama üürihindade tõusu ja kinnisvara väärtuse tõusu ja kaasama rohkem 40-

50% omakapitali. Samas investor, kes praeguste hindade juures saaks omandada 

kinnisvara ja lubada endale mõnda aega negatiivset rahavoogu, võib tulevikus praegu 

omandatud kinnisvaraga teenida kapitalitulu ja võimalik ka, et positiivset üüritulu. 

Tulusaid pakkumisi võib leida ka kohtutäiturite ja pankrotihaldurite avalike oksjonite ja 

enampakkumiste kinnisvara seast, kus tihti võivad enampakkumise lõpphinnad üpris 

madalad olla turu keskmistest. Korteriomandil võib olla on mõningane võlgnevus ühistu 

ees ning eduka enampakkumise järel kustutatakse ka hüpoteegid ja kohtulikud 

piirangud kinnisvara kasutamiseks. 
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