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Kinnisvara hinda mõjutavaid tegureid ja parimat võimalikku kasutust ning parima 

võimaliku kasutuse analüüsi on uuritud ka varasemalt, kuid nende omavahelist seost ei ole 

varasemalt täpsemalt uuritud. 

Kinnisvara hindamisel ja eksperthinnangute koostamisel tuleb määrata vara parim kasutus 

ehk kõige tulusam ja tõenäolisem kasutus. Magistritöö eesmärgiks on välja selgitada kas ja 

kuidas parim võimalik kasutus mõjutab kinnisvara turuväärtust. 

Töö teoreetilises osas uuritakse kinnisvara hinda mõjutavaid tegureid, nii keskkonna- , 

sotsiaalseid- kui ka majanduslikke tegureid; kinnisvara hindamise protsessi, kinnisvara 

hindamise algoritmi ning räägitakse lahti hindamise kaheksa tegevust ning tuuakse sisse 

põhjendus, miks on vaja kinnisvara hindamisel pöörata tähelepanu jätkusuutlikkusele. 

Friedman´ ja Ordway järgi näidatakse kinnisvara hindamise printsiipide jagunemine ning 

nende kasutamine. Parima võimaliku kasutuse peatükis leitakse erinevad lähenemised vara 

parimale kasutusele, uuritakse selle komponente ning leitakse kinnisvara hindamise 

printsiipide ja parima võimaliku kasutuse omavahelisi seoseid. 

Töö uurimusliku osa raames viiakse läbi küsitlus Lõuna-Eesti kinnisvara hindajate seas 

selgitamaks välja nende nägemust parimast võimalikust kasutusest. 

Töö arutelu käigus selgus, et parim võimalik kasutus mõjutab kinnisvara hinda. Parima 

võimaliku kasutuse analüüsi käigus leitakse vastused õiguslikule lubatavusele, füüsilisele 

võimalikkusele, majanduslikule teostatavusele ja maksimaalsele tootlikkusele, millest kõik 

elemendid mõjutavad teatud määral kinnisvara hinda.  

Märksõnad: kinnisvara hindamine, eksperthinnang, turuväärtus 
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Factors that are affecting real estate price and highest and best use (HBU) and HBU 

analysis has been studied before. But relationship between them has not been studied. 

Highest and best use as a most profitable and most probable use is determined in real estate 

appraisals and expert evaluations. The purpose of this thesis is to identify if and how 

highest and best use is affecting real estate market price. 

In the theoretical part of thesis are been studied what is affecting real estate price like 

environment, social and economic factors; real estate evaluation process, real estate 

appraisal algorithm and are explained eight operation that will be made in valuation 

process, also thesis will introduce why it is important to pay attention to sustainability in 

valuation process.  By Friedman and Ordway are been showed real estate valuation 

approaches and the use of them. In the chapter of HBU there are brought in different 

definitions for it, there it will be examined  HBU components and is found  how real estate 

evaluation approaches and HBU are connected. 

 In thesis research part there are conducted quiz among South-Estonia real estate valuers to 

determine their vision of highest and best use.  

In discussion it appeared that highest and best use is affecting real estate price. Highest and 

best analysis finds out property use that is physically possible, legally permissible, 

financially feasible, and that results in the highest value and all these element are affecting 

real estate price. 
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4 

 

SISUKORD 

SISSEJUHATUS ................................................................................................................... 5 
TERMINOLOOGIA .............................................................................................................. 7 
1.KINNISVARA HINDAMINE ......................................................................................... 11 

1.1 Kinnisvara hind .......................................................................................................... 11 
1.2 Kinnisvara hinda mõjutavad  tegurid ......................................................................... 11 
1.3 Kinnisvara hindamine kui protsess ............................................................................ 19 
1.4 Kinnisvara hindamise vajalikkuse põhjendatus ......................................................... 22 
1.5 Kinnisvara hindamise protsessi algoritm ................................................................... 23 

1.6 Kinnisvara hindamine ja jätkusuutlikkus ................................................................... 27 
2.KINNISVARA HINDAMISE PRINTSIIBID ................................................................. 29 

2.1 Kinnisvara hindamise printsiipide jagunemine .......................................................... 29 

2.1.1 Kinnisvara hindamise varapõhised printsiibid ................................................... 29 
2.1.2 Kinnisvara hindamise turupõhised printsiibid .................................................... 31 
2.1.3 Kinnisvara hindamise omaniku põhised printsiibid ........................................... 32 

3. PARIM VÕIMALIK KASUTUS .................................................................................... 33 
3.1 Parimast võimalikust kasutusest üldiselt ................................................................... 33 

3.1.1 Õiguslik lubatavus .............................................................................................. 36 

3.1.2 Füüsiline võimalikkus ........................................................................................ 37 
3.1.3 Finantsmajanduslik otstarbekus/majanduslik teostavus ..................................... 37 

3.1.4 Maksimaalne tootlikkus ...................................................................................... 38 
3.2 Kinnisvara hindamise printsiipide vaheline seos ....................................................... 39 

4.KINNISVARA HINDAJATE NÄGEMUS PARIMAST VÕIMALIKUST 

KASUTUSEST .................................................................................................................... 42 
4.1.Magistritöö uurimuslik osa ........................................................................................ 42 

4.2 Küsitluse tulemused ja arutelu ................................................................................... 43 

KOKKUVÕTE .................................................................................................................... 47 

KASUTATUD KIRJANDUS ............................................................................................. 49 
HIGHEST AND BEST USE AS A FACTOR OF AFFECTING THE REAL ESTATE 

PRICE .................................................................................................................................. 52 
LISAD ................................................................................................................................. 54 
Lisa 1. Küsitluse ankeet ....................................................................................................... 55 
 

  



 

5 

 

 

 

SISSEJUHATUS 
 

Kinnisvara hindamist teostatakse väga erinevatel eesmärkidel. Kinnisvara väärtus on 

oluline võõrandamistehingute tegemisel, finantseerimisel, investeerimisel, arendamisel, 

maksustamisel ja sundvõõrandamisel. 

Kinnisvara hindamises enim kasutavaks väärtuse liigiks on turuväärtus, kusjuures 

kinnisvarale turuväärtuse leidmisel hinnatakse olulise tegurina vara parimat võimalikku 

kasutust. Parim võimalik kasutus on vara kõige tõenäolisem kasutus, mis on füüsiliselt 

võimalik, vajalikult põhjendatud, õiguslikult lubatav, finantsmajanduslikult otstarbekas ja 

mille tulemusena hinnatav vara omandab kõrgeima väärtuse. 

Antud magistritöö eesmärgiks on välja selgitada kas ja kuidas parima võimaliku kasutuse 

analüüs mõjutab kinnisvara turuväärtust. Eesmärgi saavutamiseks on püstitatud kaks 

uurimisülesannet:  

 parim võimalik kasutus mõjutab kinnisvara hinda; 

 parim võimalik kasutus ei mõjuta kinnisvara hinda. 

Uurimisülesannete täitmiseks on antud töös uuritud, mis kinnisvara hinda mõjutavad 

üleüldse ning on toodud sisse parim võimalik kasutus. Lisaks on välja toodud parima 

võimaliku kasutuse komponendid ning läbi nende uuritakse parima võimaliku kasutuse ja 

kinnisvara hinna vahelist seost. 

Püstitatud uurimisülesannetel on erinevaid allülesandeid, mille sisule on ülesehitatud autori 

poolt koostatud ja läbiviidud küsitlus ning selle analüüs annab võimaluse neid mõjutusi 

leida ja selgitada. Allülesanneteks on: 

 kuidas mõjutab parim võimalik kasutus kinnisvara hinda; 

 kas parim võimalik kasutus mõjutab ainult elukondlikku
1
 kinnisvara. 

Magistritöö on jaotatud neljaks oluliseks peatükiks, mis jagunevad punktideks ja 

alapunktideks. Magistritöö esimeses peatükis tutvustatakse kinnisvara hindamise üldiseid 

tavasid, antakse selgitus kinnisvara hinna mõistele ja selle kasutamisele, tuuakse välja 

                                                 
1
 Antud töös pööratakse tähelepanu eelkõige elukondlikule kinnisvarale, kuna elukondlik kinnisvaraturg on 

kõige aktiivsem kinnisvaraturu osa. 
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kinnisvara maksumust mõjutavad erinevad tegurid, selgitatakse kinnisvara hindamise 

protsessi üldiselt ja etapi viisiliselt ning põhjendatakse, milleks on kinnisvara hindamist 

vaja ja tuuakse sisse kinnisvara hindamise ja jätkusuutlikkuse omavaheline seos. 

Magistritöö teises peatükis esitatakse kinnisvara hindamise printsiipide jagumine 

Friedman´ ja Ordway järgi ning alapunktides räägitakse täpsemalt vara-, turu- ja omanike 

põhistest printsiipidest. Tuuakse välja, mis on nende olemus ning kuidas kinnisvara 

hindamisel neid täpsemalt kasutatakse. 

Kolmas peatükk keskendub põhiliselt parimale võimalikule kasutusele. Tehakse kindlaks 

parima võimaliku kasutuse neli komponenti ja antakse neile selgitus nii standardite 

põhiselt kui erinevatel kirjandusallikatel põhinevalt. Samas peatükis tuuakse välja 

eelnevatele peatükkidele tuginedes seosed kinnisvara hindamise printsiipide ja parima 

võimaliku kasutuse vahel. 

Neljas peatükk põhineb kvalitatiivsel ja empiirilisel analüüsil. Püstitatakse küsitluse 

eesmärk, seletatakse lahti valimi moodustamise põhimõtted ning esitatakse andmete 

saamise meetod. Arutelu ja tulemuste osas analüüsitakse kinnisvara hindajate nägemust 

parimast võimalikust kasutusest. 
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TERMINOLOOGIA 

 

Ehitis (building, structure) –  inimtegevuse käigus loodud ja aluspinnasega kindlalt 

ühendatud või sellele toetuv asi, mille kasutamise otstarve, eesmärk, kasutamise viis või 

kestvus võimaldab seda eristada teistest asjadest. Ehitis on kas hoone või rajatis. Hoone on 

väliskeskkonnast katuse ja teiste välispiiretega eraldatud siseruumiga ehitis. Rajatis on 

ehitis, mis ei ole hoone. (Ehitusseadustik 2015 § 3 lg 1–3) 

Eksperthinnang/hindamisaruanne (valuation report) – hindamisaruande põhivorm, 

mille nõuded on Eesti standardites täpsemalt reguleeritud. Hindamisaruanne on eelnevalt 

kokkulepitud ja nõuetele vastavas vormis esitatud dokument hindamistoimingu kohta. 

Üldjuhul koostatakse hindamisaruanne kirjalikult – eksperthinnangu vormis. (EVS 875-1  

2015) 

Hind (price) – on vara eest küsitud, pakutud või tasutud summa. Tegu on faktiga, kuigi see 

ei pruugi olla kõigile teada. Konkreetse ostja ja müüja rahaliste võimaluste, motiivide ning 

erihuvide tõttu võib vara eest tasutav hind olla või ka mitte olla seotud väärtusega, mida 

teised sellele varale omistavad. Hind väljendab teatud konkreetsetes tingimustes 

konkreetse ostja ja/või müüja poolt varale omistatavat suhtelist väärtust. (EVS 875-1 2015) 

Hindaja (valuer) – kutseline hindaja, kellel on vastav kutsekvalifikatsioon ja 

kutsetunnistus kutseseaduses kehtestatud normide järgi (EVS 875-1 2015). 

Hindamismeetodid (valuation approach) – on ühe või mitme konkreetse 

hindamismeetodi kasutamisel põhinev väärtuse üldisem viis ehk käsitlus. Kinnisvara 

hindamise kolm põhimeetodit on turupõhine käsitlus ehk võrdlusmeetod, tulupõhine 

käsitlus ehk tulumeetod ja kulupõhine käsitlus ehk kulumeetod. (EVS 875-1 2015) 

Hindamistoiming (valuation process) – loogilises järjestuses olevad tegevused, mille 

eesmärgiks on hindamistulemuseni jõudmine. Hindamistoiming algab hindamistellimuse 

saamisest ja lähteülesande kindlaksmääramisest, hõlmab andmete kogumist, analüüsi ja 

hindamismeetodite rakendust ning lõpeb hindamistulemuse esitamisega tellijale. (EVS 

875-1 2015)  
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Hindamistulemus (valuation conclusion) – hindamistoimingu käigus tehtud lõppjäreldus 

vastavalt püstitatud lähteülesandele, mille põhiosaks on üldjuhul kvantitatiivne hinnang 

objekti väärtuse kohta. (EVS 875-1 2015) 

Hoone energiatõhusus (building energy efficiency) – tegu on hoone kasutusega seotud 

energianõudluse rahuldamiseks vajalik arvutuslik või mõõdetud energia hulk, mis hõlmab 

endas kütmiseks, jahutuseks, ventilatsiooniks, vee soojendamiseks ja valgustuseks 

tarbitavat energiat.  Olemasolevad ja ehitavad hooned peavad järgima energiatõhususe 

miinimumnõudeid (hoonete summaarse energiatarbimise piirmäärad), mis lähtuvad hoone 

kasutamise otstarbest ja arvestavad tehnilisi näitajaid, olulise energiatarbega 

tehnosüsteemidele esitatavaid nõudeid või tingimusi taastuvenergia kasutuselevõtuks. 

Hoone energiatõhususe nõudeid ei kohaldata miljööväärtuslikule alale jäävatele hoonetele, 

mis on tunnistatud mälestisteks või kuuluvad UNESCO maailmapärandi nimekirja; 

kultuskohtadele või religioosseteks tegevusteks kasutatavatele hoonetele; ajutistele 

hoonetele; tööstusaladele; töökodadele ja väikese energiavajadusega eluruumideta 

põllumajandushoonetele ning suvilatele (elamutele), mida kasutatakse vähem kui neli kuud 

aastas ja hoonetele, mille suletud netopind on alla 50 m
2
. (Ehitusseadustik 2015 § 62 lg 2, 

§63 lg 1–3) 

Jätkusuutlikkus (sustainability) –  arengutee, mis rahuldab praeguse põlvkonna 

vajadused ja püüdlused, seadmata ohtu tulevaste põlvkondade samasuguseid huve. (WCED 

1987: 27) 

Kinnisvara (real estate) – üldmõiste, mis ei jälgi täpselt tsiviilõiguslikku regulatsiooni ja 

seda käsitletakse kinnisomandist laiemalt. Kinnisvara võib olla ka vara, mis ei ole kinnistu, 

näiteks kinnisvara omavate ettevõtete aktsiad ja osakud, hooneühistu osakud, ehitis kui 

vallasasi. (EVS 875-1 2015). 

Kulupõhine käsitlus ehk kulumeetod (cost approach) – selle meetodi puhul hinnatakse 

varade loomise igal etapil tehtud kulusid. Turuväärtuse hindamisel on meetodi aluseks 

asenduspõhimõte – potentsiaalne ostja ei ole valmis maksma vara eest rohkem kui on 

sarnaste varade omandamise kulud. (EVS 875-1 2015) 

Parendused (improvements) – kinnisvarale tehtud muudatused, täiendused ja parandused, 

mis avaldavad (enamasti positiivset) mõju vara väärtusele. (EVS 875- 1 2015) 
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Parim kasutus (highest and best use) – vara
2
 kõige tõenäolisem kasutus, mis on 

füüsiliselt võimalik, õiguslikult lubatav, finantsmajanduslikult otstarbekas, vajalikult 

põhjendatud ja mille tulemusena hinnatav vara omandab kõrgeima väärtuse ( EVS 875-1 

2015). 

Rent
3
 (lease) – majandusliku sisuga üldmõiste vara kasutussuhete reguleerimiseks. 

Rendisuhete alus võib olla kas võlaõiguslik (üüri ja rendi puhul) või asjaõiguslik 

(kasutusvalduse puhul) leping (EVS 875-1 2015).   

Tulupõhine käsitlus ehk tulumeetod (income approach) – selle meetodi alusel 

hinnatakse vara väärtust arvutades oodatava tulu nüüdisväärtus. Tulupõhisteks käsitlusteks 

on tulu kapitaliseerimine ja diskonteeritud rahavoo analüüs. Tulude kapitaliseerimisel 

jagatakse kõige tõenäolisem oodatav ühe aasta puhastulu kapitalisatsioonimääraga või 

korrutatakse kapitalisatsiooniteguriga, et arvestada tulu ümber väärtuseks. Diskonteeritud 

rahavoo analüüsil hinnatakse eeldatavat rahavoogu iga tulevikuperioodi kohta eraldi.  

Turuväärtuse hindamisel on meetodi aluseks asenduspõhimõte – potentsiaalne ostja ei ole 

valmis vara eest maksma rohkem kui ostetav vara tulu võiks talle toota.  (EVS 875-1 2015) 

Turupõhine käsitlus ehk võrdlusmeetod (sales comparison approach) – hinnatavat vara 

võrreldakse sarnaste müüdud vara hindadega kasutades selleks erinevaid võtteid. Meetodi 

aluseks on asenduspõhimõte ehk potentsiaalne ostja ei ole valmis vara eest maksma 

rohkem kui sarnaste varade eest tavaliselt turul makstakse. (EVS 875-1 2015) 

Turuväärtus (market value) – on hinnangul põhinev summa, mille eest vara peaks 

väärtuse kuupäeval minema üle tehingut sooritada soovivalt müüjalt tehingut sooritada 

soovivale ostjale sõltumatus ja võrdsetel alustel toimuvas tehingus pärast kõigile nõuetele 

vastavat müügitegevust, kusjuures osapooled on tegutsenud teadlikult, kaalutletult ning 

ilma sunduseta (EVS 875-1 2015). 

                                                 
2
 Siin ja edaspidi on vara mõiste all mõeldud kinnisvara ning sünonüümina kasutatakse lisaks veel ka mõistet 

objekt.  
3
 Eesti võlaõigusseadus käsitleb mõistet "rent" kitsalt ning eristab teda mõistest "üür". Eesti varahindamise 

standard  lähtub rahvusvahelises finantsaruandlusest ja varahindamise praktikas levinud käsitlust, mille 

põhjal on rent üldmõiste vara kasutussuhete reguleerimiseks. Rendi mõiste all käsitletakse kõikvõimalikke 

varade kasutamisega seotud suhteid. (EVS 875-1 2015) Antud töö autor põhineb oma töös Eesti 

varahindamisstandardi käsitlusele mõiste "rent" osas.  
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Vara (asset, property) – isikule kuuluvate rahaliselt hinnatavate õiguste ja kohustuste 

kogum. Vara jaguneb kinnisvaraks ja vallasvaraks ning sisaldab materiaalseid ja 

immateriaalseid elemente. (EVS 875-1 2015) 

Väärtus (value) – majandusteaduslik mõiste, mis viitab suhtele, mis eksisteerib ostmiseks 

saada oleva vara ning selle ostjate ja müüjate vahel. Väärtus ei ole fakt, vaid vara 

kasulikkusele, mingil konkreetsel ajahetkel, kooskõlas konkreetse väärtuse definitsiooniga, 

antav hinnang. ( EVS 875-1 2015) 
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1.KINNISVARA HINDAMINE 

 

1.1 Kinnisvara hind 

 

Kinnisvaraturul tehakse kinnisvaraga tehinguid vastavalt hinnale. Hind on vara eest 

küsitud, pakutud või tasutud summa ning tegu on faktiga. Konkreetse ostja ja müüja 

rahaliste võimaluste, motiivide ning erihuvide tõttu võib vara eest tasutud hind olla seotud 

väärtusega, kuid võib ka mitte olla. Hind väljendabki konkreetsetes tingimustes konkreetse 

ostja ja/või müüja poolt varale omistavat suhtelist väärtust. (EVS 875-1 2015) 

Kinnisvara hindamisel hinnatakse vara turuväärtust. Turuväärtust defineeritakse erinevates 

allikates sarnaselt: turuväärtus on hinnangul põhinev summa, mille eest vara peaks 

väärtuse kuupäeval minema üle tehingut sooritada soovivalt müüjalt tehingut sooritada 

soovivale ostjale sõltumatus ja võrdsetel alustel toimuvas tehingus pärast kõigile nõuetele 

vastavat müügitegevust, kusjuures osapooled on tegutsenud teadlikult, kaalutletult ning 

ilma sunduseta (Friedman, Ordway, 1989: 4, EVS 875-1 2015).  

Eelnevast lähtuvalt väljendab kinnisvara hind teatud konkreetsetes tingimustes konkreetse 

ostja ja müüja poolt kaupadele või teenustele omistatavat suhtelist väärtust, aga turuväärtus 

on hinnangul põhinev summa, mida omistatakse kinnisvarale hindamise käigus. Antud 

magistritöö raames kinnisvara hinnast ja väärtusest rääkides mõeldakse selle all kinnisvara 

turuväärtust. 
4
 

 

 

1.2 Kinnisvara hinda mõjutavad  tegurid 

 

Kinnisvara hind on mõjutatud läbi mitmete erinevate tegurite. Neid tegureid saab jaotada 

mitut moodi. Antud töös jaotatakse kinnisvara hinda mõjutavad tegurid Eesti vara 

hindamise standardi ja erialakirjanduses välja toodud tegurite kaudu. 

                                                 
4
 Siin ja edaspidi, kui räägitakse kinnisvara hinnast, maksumusest, väärtusest, mõeldakse selle all alati 

kinnisvara turuväärtust. 
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Vastavalt Eesti vara hindamise standardile (EVS 875-1 2005) on kinnisvara väärtus seotud 

järgnevate teguritega: i. majanduslikud, ii. poliitilised, iii. sotsiaalsed ja iv. keskkonna 

faktorid (joonis 1). 

 

 

Joonis 1. Kinnisvara turuväärtust mõjutavad tegurid (EVS 875-1 2015, autori kohandused) 

 

Sotsiaalsed tegurid kajastuvad eelkõige demograafilistes näitajates, kuna nendes avaldub 

turu nõudluse pool (EVS 875-1 2015, Fanning, Grissom, Pearson 1994: 137).  

Kinnisvaraturgu mõjutavad sotsiaalsed tegurid on muutused rahvastiku arvus ja perekonna
5
 

suuruses ning jagunemine sotsiaalsetesse gruppidesse (Wunsch jt 2005: 43). 

Rahvastikku iseloomustavad tunnused on rahvaarvu suurus ja struktuur. Rahvastiku 

struktuur näitab, millise osa moodustavad erinevad rahvastikurühmad kogu rahvaarvust. 

Rahvastiku üks olulisemaid omadusi on rahvastiku jätkuvus ajas. Rahvaarvu suuruse ja 

struktuuri järgi saab prognoosida kinnisvaraturu nõudlust. (Ibid.) Jooniselt 2 on näha, et 

hoonestatud maade tehingute arv on alates 2010. aastast hakanud kasvama. Rahvaarv on 

jaotatud antud joonisel kolme põhigruppi vastavalt siis 0–24. aastased, kelle  all mõeldakse 

                                                 
5
 Siin ja edaspidi mõeldakse perekonna/pere all leibkonda. Leibkond on ühises eluruumis elavad inimesed, 

kes jagavad toidu- ja raharessursse. Erinevalt perekonnast võib leibkond olla ka üksikisik. 

Kinnisvara 
turuväärtus 

Väärtust mõjutavad 
sotsiaalsed tegurid 

Väärtust mõjutavad 
majanduslikud tegurid 

Kinnisvara 
keskkonnategurid 

Väärtust mõjutavad 
õiguslikud tegurid 
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eelkõige noori inimesi,  25–49. aastased inimesed, kes on rohkem pereinimesed ning üle 

50. aastaste all mõeldakse vanemaid ja samas ka pereinimesi.  

 

 

Joonis 2. Rahva ealise struktuuri ja hoonestatud maade tehingute arvu korrelatsioon 

aastatel 2010–2015 (allikas: Statistikaamet, Maa-amet) 

 

Nooremad inimesed vajavad üürikortereid ja seeläbi ka enam võimalusi vaba aja 

veetmiseks (Wunsch jt 2005: 43), kuid antud jooniselt on märgata, et Eestis on noorte 

inimeste arv hakanud langema ning seetõttu kinnisvaraturu nõudlust selle poole pealt välja 

ei tule. Peredel on vajadus suuremate korterite või majade järele ning jooniselt selgub, et 

perekonna ealiste inimeste arv on aasta–aastalt kasvanud ning seda on teinud ka tehingute 

arvud.  

Inimeste eelistusi töö- ja elukohana ning selle mõju kinnisvaraturule käsitleb Hannes 

Kuhlbach (Kuhlbach 2001: 10) ning tema arvates avaldavad inimeste vanus, perekonnaseis 

ja leibkonna suurus nõudluse kaudu vara suhtes mõju kinnisvaraturule tervikuna, seda 

eelkõige selle elukondlikule turusektorile. 

Majanduslikult mõjutavad kinnisvara hindu tööjõuturu näitajad (nagu näiteks tööjõus 

osalemise määr, tööhõive määr, töötuse määr, hõivatute ja töötajate arv), sissetulekud, 

tööstuse areng – mida võetakse arvesse sisemajanduse koguprodukti (SKP) dünaamikana, 
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ehituskulud, mis sõltuvad tarbijahinnaindeksist (iseloomustab tarbekaupade ja tasuliste 

teenuste hindade muutust) ja ehitushinnaindeksist (väljendab baasaastale iseloomuliku 

ehitustegevuse maksumuse muutust ehitusplatsi otsekulude (tööjõud, ehitusmasinad ja-

materjal) tasemel). Lisaks sellele mõjutavad väärtust ka otseselt kinnisvaraga seotud 

näitajad, nagu seda on pakkumisel olev kinnisvara (tüpoloogia mõistes), kavandamisel ja 

juba ehitamisel olevad uued arendusprojektid (kehtestatud detailplaneeringud ja välja 

antud ehituslubade arv, hõive (vakantsi) tasemed
6
. Samamoodi on oluline asjaolu kas 

kinnisvara läbib esmast- või järelturgu, mille juures vaadeldakse kinnisvarale omaseid 

müügi
7
- ja rendihindasid. Esmase turuga on tegemist juhul kui objekt läheb peale 

kasutusloa andmist esimest korda turule, see tähendab, et temaga kaubeldakse esimest 

korda. Järelturuga on tegemist, siis kui objekt tuleb müüki juba teist või enamat korda. 

(EVS 875-1 2015) 

Majandusliku olukorra iseloomustamiseks kasutatakse inflatsiooni
8
, töötuse määra, SKP, 

majanduskasvu, väliskaubandusbilansi ja intressimäärade näitajaid, mis iseloomustavad 

piirkonda kui tervikut. Tervikliku lähenemise seisukohalt on oluline roll ka raha 

paigutamise turvalisusel ning teostavate investeeringute tasuvusel. Eeltoodust lähtuvalt on 

oluline suhe tarbimise ja säästmise vahel, mis väljendub võimaluses säästude eest 

kinnisvarasse investeerida. Sellest tulenevalt võib rahalist (hoiustamist) dünaamikat lugeda 

korreleeruvaks kinnisvara investeeringutega. (Kuhlbach jt  2001: 10) 

Analoogselt muude turgudega toimib kinnisvaraturg tsükliliselt – hindade tõus ja vabade 

pindade arvu kahanemine asendub teatud aja pärast taas hindade alanemisega ja vabade 

pindade osakaalu kasvuga. Jälgides Hannes Kuhlbach (Kuhlbach jt 2001: 10) käsitlust 

kinnisvaraturu tsüklilisusele võib tuua välja asjaolu, et kinnisvaraturu tsükli seis annab 

üldtausta, kui palju tasub kinnisvara hetkel turule tuua ning milliseks kujuneb lähiaegadel 

nõudlus. Siinjuures tuleb pöörata tähelepanu asjaolule, et kinnisvaraturg on tsükliline ehk 

hinnad kord tõusevad ja kord langevad. 

Ülemaailmne ja riiklik ning regionaalne majandus koos piirkonna majandusliku 

sekkumisega mõjutavad kinnisvaratsükli pikkust (Lee 2011). Riik saab kinnisvaraturgu 

majanduslikult mõjutada eelkõige läbi maksustamise (näiteks maamaks) (Cocconcelli, 

                                                 
6
Hõive ja vakantsi tase näitab palju on kinnisvaraturul vabu ja hõivatud objekte. 

7
 Müügihind ehk pakkumishind (asking price). 

8
 Inflatsioon näitab üldise hinnataseme tõusu ning Eestis mõõdetakse seda läbi tarbijahinnaindeksi (THI), 

millega mõõdetakse ostukorvi keskmist kallidust. 
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Medda 2010) ja hindade stabiilsena hoidmisega ning seda teostatakse jõuliselt läbi tarbija 

ostukorvi (kaupade hindade) mõjutamise. Lisaks eeltoodule iseloomustab Eesti 

kinnisvararuumi riigi käitumine – mõju avaldatakse läbi seadusloome, mis omakorda 

tuleneb ka Euroopa Liidu mõjutustest. Tulenevalt asjaolust, et ehitusturg toob 

kinnisvaraturule juurde uut kinnisvara, siis on ehitustempo ja –mahud oluliseks pakkumist 

iseloomustavaks näitajaks. Hannes Kuhlbach (Kuhlbach jt 2001: 10) ja Andres Arrak 

(Arrak jt  2002: 187) toovad esile asjaolu, et juhul kui kinnisvaraturu tsükkel näitab 

nõudluse stabiilsust või kasvu, on ehitajad/arendajad aktiivsed ning uue kinnisvara 

pakkumine kasvab. Ehitus-, arenduse- kui ka eluaseme hankimise kulude juures on oluline 

osa laenuintressi suurusel, mis mõjutab, arvestades selle suurust, nii pakkumist kui ka 

nõudlust. Laenuintressi suurusest sõltub, kui suureks kujuneb laenu tagasimakse ning 

millisena kehtestatakse tagasimakse ajaline intensiivsus. Pangast raha saamise 

tulemuslikkus oleneb kolmest tegurist: i. valuutakursist, ii. intressist ja iii. inflatsioonist. 

(Arrak jt 2002: 187-189) 

Valuutakurss on hind, mida ühe valuutaühiku eest ollakse nõus teistes valuutades maksma. 

Raha kasutamise eest peab maksma tasu – see on analoogiline ükskõik, millise teisegi hüve 

kasutamisele. Raha kasutamise eest makstavat tasu nimetatakse intressiks ehk raha 

hinnaks. Intress näitab, kui palju tuleb maksta raha põhisummast selle kasutamise eest. 

(Ibid.) Inflatsiooni all mõistetakse tänapäeval eelkõige hinnatõusu, mille mõõtmiseks 

kasutatakse keskmise tarbija ostukorvis olevate kaupade ja teenuste hinna muutust, millega 

kaasneb raha väärtuse vähenemine (Ibid.: 190, Statistikaamet 2016).  

Lisaks eeltoodule omavad kinnisvara väärtusele mõju nii riigi kui omavalitsuse õiguslik ja 

poliitiline regulatsioon. Konkreetse asukoha seadusandlik regulatsioon
9
 võib oluliselt 

mõjutada loomulikku nõudluse ja pakkumise vahelist vahekorda. Eesti riigis kinnisvara 

väärtuse määramisel on fundamentaalseteks seadusteks Tsiviilseadustiku üldosa seadus 

(TsÜS), Asjaõigusseadus (AÕS), Ehitusseadustik (EhS), Planeerimisseadus (PlanS), lisaks 

neile veel Looduskaitseseadus (LKS), Muinsuskaitseseadus (MuKS) jms.  

Kinnisvara keskkonnateguritest mõjutavad kinnisvara väärtust nii looduslikud kui 

inimtegevusest tulenevad tegurid. Looduslikest teguritest võivad kinnisvara väärtust 

mõjutada looduslikud tõkked, nagu näiteks jõed, järved, samuti kliima, reljeef, mullastik. 

Inimtegevusest tulenevate tegurite all võib nimetada ühelt poolt väärtust alandavaid 

                                                 
9
 Selle all mõeldakse seda, et kohalikud omavalitsused viivad oma ehituslikku tegevust erinevalt läbi. 
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tegureid, eelkõige saastatus, teiselt poolt väärtust tõstvaid tegureid nagu ühendusteed ehk 

tehniline infrastruktuur – siinjuures on oluline esile tuua asjaolu, et nii ühendustee (näiteks 

raudtee) kui infrastruktuur võivad olla samal ajal ka väärtust vähendavad asjaolud. (EVS 

875-1 2015) 

Igal kinnistul on talle omased kindlad füüsilised omadused, nagu näiteks topograafia, 

pinnasetüüp, juurdepääsetavus, suurus ja maatüki kuju ning asukoht. Topograafia kirjeldab 

maapinna vorme ja iseärasusi ning selle kaudu määratakse maa sihtotstarve.
10

 Maa 

sihtotstarve on õigusaktidega lubatud ja nendes sätestatud korras määratud katastriüksuse 

kasutamise otstarve või otstarbed. Katastriüksuse sihtotstarveteks (Katastriüksuse 

sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord 2008 §6 ) on: 

 elamumaa – alaliseks või perioodiliseks elamiseks ettenähtud ehitise ja garaažide ning 

elamu juurde kuuluva majapidamis- ja abiehitise alune ja neid ehitisi teenindav maa; 

 ärimaa – ärilisel eesmärgil kasutatav maa; 

 tootmismaa – tootmiseesmärgil kasutatav maa; 

 veekogude maa – on loodusliku või tehisveekogu või selle osa alune maa; 

 transpordimaa – on liiklemiseks ja transpordiks kasutatav maa; 

 riigikaitsemaa – on riigikaitse, piirivalve ja päästeteenistuse otstarbel kasutatav maa; 

 kaitsealune maa – on riigi kaitse all olev ja riigi kaitse all olevate objektide juurde 

kuuluv maa, millel majandustegevus on õigusaktidega keelatud; 

 maatulundusmaa – on põllumajandussaaduste tootmiseks või metsakasvatuseks 

kasutatav maa või maa, millel on metsa- või põllumajanduslik potentsiaal; 

 sihtotstarbeta maa – maa on iseseisvat katastriüksust moodustav ehitusõiguseta maa, 

millele ei ole võimalik või otstarbekas sihtotstarvet määrata; 

 mäetööstusmaa – on maavara (v.a. turba) kaevandamiseks ja töötlemiseks kasutatav 

maa; 

 turbatööstusmaa – turba kaevandamiseks ja töötlemiseks kasutatav maa; 

 sotsiaalmaa –  on maa, millelt ei taotleta kasumit, jaguneb ühiskondlike ehitiste maa ja 

üldkasutatava maa sihtotstarbe alaliigiks.  

Katastriüksuse sihtotstarvete liike on seega 13 ning neist ühel – sotsiaalmaal on 

sihtotstarbe alaliigid, milleks on ühiskondlike ehitise maa ja üldkasutatav maa. 

Katastriüksuse sihtotstarbe või sihtotstarbed määrab kohalik omavalitsus. Katastriüksuse 

                                                 
10

 Maa sihtotstarve ehk katastriüksuse sihtotstarve. 
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sihtotstarve või sihtotstarvete üle peetakse arvet maakatastris. Kui katastriüksusel asuva 

ehitise või ehitiste kasutusotstarve vastab mitmele sihtotstarbe liigile või kui planeeringu 

järgi on maale jagatud mitu sihtotstarbele vastavat kasutusotstarvet saab ka ühele 

katastriüksusele määrata kuni kolm sihtotstarvet. Kui planeeringust või ehitise 

kasutusotstarbest tuleneb rohkem kui kolm sihtotstarvet, määratakse katastriüksusele 

kolme kõige suurema osatähtsusega sihtotstarvet. Iga sihtotstarve määratakse viie 

protsendilise täpsusega. (Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord 2008 

§3 lg 1 ja lg 2) Maapinnavormide eripära mõjutab arendamiskulusid, see tuleneb sellest, et 

teatud maapinnavormid võivad nõuda rohkem pinnasetöid või ka maa kuivendamist ning 

seeläbi kasvavad maa/kinnistu  arendamiskulud. 

Lisaks eeltoodule peab kinnisvara hindaja arvestama hindamistellimuse täitmisel 

välistegurite, reeglina keskkonnapõhiste, mõju. Joseph S. Rabianski (Rabianski 2006) järgi 

on kinnisvara väärtust olulisemalt mõjutavateks välisteguriteks: 

 vaade üldiselt, sh vaade veekogule või vaade maastikule – tegu on keskkonnapõhise 

teguriga; 

 lähedusse rajatavate kinnisvara parenduste olemus ja kvaliteet, sh naabruskonna kui 

klasteri moodustamine – tegu on  nii keskkonna kui ka majandusliku teguriga; 

 naabruses asuvate kinnistute maastikuplaneeringuline kvaliteet – tegu on nii sotsiaalse 

kui keskkonnateguriga; 

 maa väärtusega seonduvad muud asjaolud – üldiselt on tegu majandusliku teguriga; 

 maa-ala suurus ja kompaktsus – tegu on nii majandusliku kui keskkonna teguriga; 

 maa-ala (krundi, kinnistu) rendihinna suurused – tegu on majandusliku teguriga; 

 kaugus lähimast keskusalast, nt linnakeskusest, kaugus lähimast asulast, siinjuures 

tuleb märkida, et mida kaugemal objekt keskusest asub seda madalam on tema 

turuväärtus – tegu on nii majandusliku kui keskkonnaalase teguriga; 

 kaugus veekogust – tegu on nii  keskkonna kui sotsiaalse teguriga; 

 kaugus äärelinnadest ja nende mõju – tegu on nii majandusliku kui keskkonna teguriga. 

Peale kinnisvara looduslike omaduste mõjutab vara kasutamist ja väärtust 

infrastruktuuride
11

 olemasolu. Krundi väärtuse ja kasutamise sihtotstarbe määrab väga 

sageli infrastruktuuride olemasolu, kuna nende rajamine on kallis. Kanalisatsioon, 

                                                 
11

 Nii sotsiaalsed kui tehnilised infrastruktuurid. Töö autor pole teadlikult kasutanud sõna "taristu" vaid 

jäänud rahvusvaheliselt arusaadava mõiste juurde. 
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joogivesi, teed ja elekter – kõik need on kinnisvaraarenduse eelduseks. Loomulikult 

mõjutavad maatüki väärtust ka sellel asuvad ehitised, mida koos erinevate 

infrastruktuuride, aga ka planeeringute ja projektidega nimetatakse vara parendusteks. 

(Kask 1997:12) Tartu Ülikooli teadur Kaia Kask (Ibid.) on esile toonud asjaolu, et 

maatükil on maksimaalne väärtus juhul kui sellel asuvad ehitised (hooned ja rajatised) 

kasutavad parimal viisil hinnatava krundi suurust ja omapära – esitatud lähenemine 

markeerib veelkord asjaolu, et parendused, selle standardiseeriast tulenevalt tähenduses, 

mõjutavad oluliselt kinnisvara väärtust. 

Joonisel 3 on näha erinevad kinnisvara hinda mõjutavad tegurid. Kinnisvara hinda 

mõjutavad erinevatel tasanditel olevad tegurid, milleks on varaga ja turuga seotud tegurid 

ning välismõjud. 

 

 

Joonis 3. Kinnisvara hinda mõjutavate tegurite erinevad tasandid (EVS 875-1 2015,  autori 

kohandus) 

 

Varaga seotud tegurid on tehnilised, õiguslikud  ja majanduslikud näitajad, milledeks on 

nii asukoht, kehtiv planeering, krundi suurus, kehtiv ehitusõigus, hoone suurus ja tehniline 

seisund. Turuga seotud tegurid tulenevad otseselt kinnisvaraturust nagu näiteks pakkumine 

ja nõudlus ning turuolukord. Välismõjudeks on makroökonoomikast tulenevad näitajad 
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(SKP, inflatsioon) ning erinevad poliitilised tegurid nagu näiteks kehtiv seadusandlus. 

(EVS 875-1 2015) 

Eelpool nimetatud kinnisvara väärtuse välismõju tegurid on need, millele koos teiste ja 

konkreetsetest kinnisvarast tulenevate vara ainulaadsusest tulenevatele teguritele 

pöörataksegi hindaja poolt tähelepanu. 

 

 

1.3 Kinnisvara hindamine kui protsess 

 

Kinnisvara hindamine on protsess, mille käigus leitakse antud ajahetke turuväärtus. 

Kinnisvara hindamisel käsitletakse kinnisvara mõiste all kinnisomandit, aga ka muid 

varasid, millele kohaldatakse hindamisel kinnisomandi sätteid. (EVS 875-1 2015) 

Kinnisvara hindamist teostatakse väga erinevatel eesmärkidel. Kinnisvara väärtust on vaja 

teada ostmisel-müümisel, finantseerimisel ja arendamisel (Kuhlbach jt 2001: 10). 

Väärtust, hinda ja maksumust defineeritakse erinevalt, mõned on üldised väärtuste liigid, 

mida vara hindamisel tavaliselt kasutatakse, teisi kasutatakse erisituatsioonides täpselt 

määratletud oludes. Lisaks  on veel rida väärtuse liike, mida otseselt ei hinnata, kuid mille 

tundmine on oluline üheselt mõistetavate seoste loomiseks. Hindamistulemuste 

kasutamisel ning mõistmisel on oluline, et väärtuse liik ja definitsioon oleks selgelt 

esitatud ning see sobiks konkreetse hindamiskaasusega. Hinnatav väärtuse liik tuleneb 

eelkõige hindamise eesmärgist ja hinnatava objekti iseloomust. Hindajad peavad lisama 

terminile “väärtus” täpsustava sõna, mis määratleb konkreetse liigi. (EVS 875-3 2015) 

Muud väärtuse liigid  jagunevad oma olemuse põhjal (EVS 875-3 2015):  

 subjektikeskne väärtus, mida iseloomustab väärtuse liigina investeeringuväärtus; 

 vahetusväärtus, milleks väärtuste liikidena on õiglane väärtus, eriväärtus ja sünergiline 

väärtus; 

 seadusest, lepingust tulenev väärtus, milleks väärtuse liikidena on maksustamisväärtus 

ja hüvitusväärtus.  

Investeeringuväärtus on väärtus, mida vara omab konkreetse investori või investorite grupi 

jaoks kindlate investeerimiseesmärkide ja/või -kriteeriumide tõttu ning ei ole seega turuga 
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seotud. Õiglane väärtus on summa, mille eest on võimalik vahetada vara teadlike, 

huvitatud ja sõltumatute osapoolte vahelises tehingus (Raamatupidamise Toimkonna 

juhend 2016: 3). 

Sünergiline väärtus on väärtusele lisanduv element, mis tekib kahe või enama vara 

kombinatsioonis ja mis ületab väärtust, mis on saadud üksikute varade väärtuste liitmise 

teel. Hüvitusväärtus on üldmõiste, mis on seotud kahjude hüvitamisega kindlustusjuhtumi 

toimumisel, kinnisvara omandiõiguse ja muude varaliste õiguste kitsendamisel, 

sundvõõrandamisel ja muudel sarnastel eesmärkidel. (EVS 875-3 2015) Erinevad väärtuse 

liigid on toodud välja joonisel 4.  

 

 

Joonis 4. Väärtuse liigid 

 

Tavapäraselt kinnisvara enim hinnatavaks väärtuse liigiks on turuväärtus, mis on hinnangul 

põhinev summa, mille eest vara peaks väärtuse kuupäeval minema üle tehingut sooritada 

soovivalt müüjalt tehingut sooritada soovivale ostjale sõltumatus ja võrdsetel alustel 

toimuvas tehingus pärast kõigile nõuetele vastavat müügitegevust, kusjuures osapooled on 
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tegutsenud teadlikult, kaalutletult ning ilma sunduseta. (Friedman, Ordway 1989:4, EVS 

875-1 2015, EVS 875-3 2015) 

Turuväärtuse määramine ei sõltu sellest, kas tehing toimub või mitte. Turuväärtus on 

hinnang hinna kohta, milles peaksid osapooled kokku leppima kui omandi müük toimuks 

väärtuse kuupäeval turuväärtuse mõistes ette nähtud tingimustel. Turuväärtus on hind, 

millega peaksid osapooled omavahel kokkuleppele jõudma. Turuväärus on kõige 

tõenäolisem hind, mida väärtuse kuupäeval oleks võimalik kooskõlas turuväärtuse 

definitsiooniga turult saada. Tegemist on müüja poolt parima saavutatava hinnaga ning 

ostja poolt soodsaim tõenäoliselt saavutav hind. Turuväärtuse hinnang antakse konkreetse 

kuupäevaga, mis tähendab seda, et kuna kinnisvaraturg on muutlik, siis võib väärtuse kohta 

antud hinnang mingil muul ajal olla ebasobiv – see on väärtus, mis peegeldab selle 

ajahetke turuseisu.  

Vara väärtus luuakse ja hoitakse nelja teguri vastastikusel koosmõjul, milleks on: i. vara 

vähesus (scarity), ii. iha vara järele (desire), iii. ostujõu olemasolu vara omamiseks 

(purchasing power) ja  iv. vara kasulikkus (utility) (EVS 875-1 2015, Fanning, Grissom, 

Pearson 1994: 6). Loetletud teguritest pakkumise tekitavad vara kasulikkus ja nappus, sest 

kasulikkus on kauba
12

 omadus rahuldada inimese soove ja vajadusi. Nappus on konkreetse 

vara suhteline pakkumine võrreldes nõudlusega. Kinnisvara ei oma väärtust, kui 

kasulikkusega ei kaasne nappus. Soov ja ostujõud tekitavad nõudluse. Soov on ostjate tahe 

omandada kaupa, mis rahuldaks nende vajadusi. Ostujõud on isikute või nende grupi 

võime osaleda kinnisvaraturul ehk omandada kaupa raha eest. Väärtuse komponentideks 

on maa, tööjõud, kapital ja ettevõtlus (EVS 875-1 2015) ning sellele lisandub 

infotehnoloogia selle erinevates 2-D, 3-D jne lahendustes (Dixon jt 2005: 104–105). 

Kinnisvara hindavad kinnisvarahindajad. Eesti praeguses tavapraktikas võivad kinnisvara 

hindajad olla ka kutseta isikud, kes töötavad kinnisvarabüroodes, aga sel juhul vaatab 

nende töid üle kas kinnisvara hindaja või vara hindaja kutset omav kinnisvara hindaja. 

Teatud määral hindavad kinnisvara ka pangatöötajad krediidi andmisel. Praegu valminud 

tööprojekt "KAVS" rakendusmäärusest rakendab nõuded teadmiste ja oskuste osas 

sisehindamised (pangad, krediidiasutused) vastuollu, mis on seotud kutselise 

hindamistegevusega ja hindaja kutsekvalifikatsiooniga. Täna reguleerib kinnisvara 

hindamist Euroopa Liidu direktiiv, Eesti Seadus ("KAVS") ja selle rakendusmäärus, mis 

                                                 
12

 Kinnisvara kontekstist tulenevalt on kaubaks kaup ise, sellega seotud teenused ja piiratud asjaõigused. 
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on väljatöötamisel. Lisaks eeltoodule, mis käsitleb muudatust elukondliku kinnisvara 

hindamisel on paralleelselt muutunud enamuste pankade lähenemine uusarendustele – 

pangad soovivad, et arendused sõltumata arendusetapist, laenukrediidi vajadusel, oleks 

kaetud hindamisaktiga. 

Oma tegevuses peavad kinnisvara hindajad lähtuma rahvusvahelisest hindamise 

standardiseeriast (IVS), Euroopa hindamisstandarditest (EVS), aga ka Inglismaa hindamise 

standarditest (RICS)
13

 ning juhul kui nendes esitatud põhimõtted vajavad kohalikku 

(konkreetse asukoha) täpsust, võib välja töötada siseriiklikud standardid. Eestis puudub 

vajadus standardite väljatöötamiseks, sest 2005. aastast on Eestis välja antud Eesti 

varahindamise standardiseeriat EVS 875. Lisaks sellele lähtuvad hindajad  Eesti Vabariigi 

õigusaktidest, kinnisvara hindamise valdkonnas väljakujunenud tavast
14

, hea usu ja 

mõistlikkuse põhimõttest ning kinnisvara hinnangu tellija suhtes hoolsus- ja 

konfidentsiaalsuskohustusest. 

 

 

1.4 Kinnisvara hindamise vajalikkuse põhjendatus 

 

Kinnisvara hinnatakse väga erinevatel põhjustel ning seetõttu saab hindamist jaotada ka 

erinevate lähenemiste kaudu. 

Üks võimalus hindamise kui spetsiifilise kinnisvaralase otsuse vajaduse järele on jaotus 

turupõhiseks ja õiguslikuks lähenemiseks, vajaduse aspektist lähtuvalt. Esitatud lähenemist 

võib teisalt jagada selle vajaduse initsieerimise kontekstist lähtuvalt kas eraõiguslikuks või 

avalik-õiguslikuks lähenemiseks. Õiguspõhiselt on kinnisvara hindamist vaja vara 

jagamisel või liitmisel, turupõhiselt omandi vahetusel,  avalik-õigusliku vajaduse korral 

maa hindamise jaoks ning eraõigusliku vajaduse korras on tarvis hindamist omandi 

väärtuse või kinnispandi väärtuse selgitamiseks. (Fanning, Grissom, Pearson 1994: 9, EVS 

875-1 2015) 

Leidub ka spetsiifilisemaid kinnisvara hindamise vajadusi. Nendeks on: i. transaktsiooni 

põhine lähenemine (aktsepteeritava müügi- või ostuhinna määramine), ii. väärtuse 

määramine ühisomandis oleva kinnisvara reorganiseerimisel või ühinemisel, iii. otsuste 

                                                 
13

 Erinevates dokumentides s.h. ka EU direktiivis nimetatakse seda ka "punaseks raamatuks". 
14

 Kinnisvara hindamise hea tava on kokku võetud vara hindamise standardiseerias EVS 875-4: Hindamise 

head tavad ja hindamistulemuse esitamine (EVS 875-4 2015) 
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tegemisel tagatise tüübi määramiseks (hüpoteek, võlakirjad, muud tagatised), iv. kinnisasja 

kui terviku turuväärtuse määramine enne sundvõõrandamist, v. loodusõnnetusest 

tulenevate kahjude mõju määramine kinnisasja turuväärtusele, vi. ehitise rekonstrueerimise 

tasuvuse hindamisel, vii. rendi ja üüri tähtaegade ja suuruse määramisel. (Ibid.) 

 

 

1.5 Kinnisvara hindamise protsessi algoritm 

 

Stephen Fanning (Fanning 2005: 6–15),  Eesti vara hindamise standardiseeria (EVS 875-1 

2015) ja The Appraisal of Real Estate (2008: 131) järgselt jaguneb kinnisvara hindamise 

protsess oma olemuselt kaheksaks põhipeatükiks ning hindamistellimuse täitmisel teevad 

kinnisvara hindajad selle läbi etapiviisiliselt. Nendeks peatükkideks on: 

1) ülesande püstitamine ja probleemi defineerimine; 

2) turuanalüüs; 

3) parima kasutuse analüüs; 

4) spetsiifilise võrreldava andmestiku komplekteerimine; 

5) maa väärtuse hindamine; 

6) hindamismeetodi kohaldamine; 

7) erinevate väärtuste vastavusse viimine ja lõplik väärtuse hinnang; 

8) aruanne väärtuse kohta ning lõpliku väärtuse tuletamine.  

Esimeses etapis toimub probleemi defineerimine, kus tehakse esmalt kindlaks, mis tüüpi 

kinnisvaraga on tegu ehk mis objekti soovitakse hinnata. Seejärel tahetakse teada, mis 

kuupäeva seisuga väärtust soovitakse ning tehakse kindlaks, mis tüüpi väärtusega on tegu 

(enamasti hindajad leiavad turuväärtust, aga võib olla ka muid väärtusi nagu nt 

tuluväärtus). Leitakse kinnistusraamatu kaudu hindamist piiravad tingimused ja erinevad 

õigused. Selgitatakse välja, kes on hindamisteenuse kasutaja ning mis otstarbeks seda vaja 

on, kas krediidiasutusele laenu saamise eesmärgil või ettevõtete puhul finantsaruandluseks.  

Teine etapp sisaldab endas turuanalüüsi, kus selgitatakse välja turuolukord läbi erinevate 

majandusnäitajate. Tehakse makromajanduslik analüüs, kus tuuakse välja majanduskasv, 

SKP, tööhõive, hinnatõus, laenumahtude ja intressimäärade seisukord ning üleüldised 

kinnisvara hinnad. Seejärel uuritakse konkreetse hindamisobjekti asukohajärgset 

kinnisvara nõudlust ja pakkumist, kinnisvara hindasid ning hinnatakse keskmist 

müügiperioodi. 
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Kolmandas etapis analüüsitakse parimat võimalikku kasutust. Selle kaudu hinnatakse 

objekti täpselt sellises seisukorras nagu ta antud ajahetkel on. Vara parima kasutuse 

analüüsil hinnatakse nelja komponenti, milleks on juriidiline võimalikkus, maa-ala 

füüsiline kõlblikkus, majanduslik põhjendatus ning maa-ala tulusus. Juriidilise 

võimalikkuse all analüüsitakse majanduslikke piiranguid, ehitusnormidega kaetust, 

servituute ja tsoneerimise tingimusi. Maa-ala füüsilise kõlblikkuse juures analüüsitakse 

objekti suurust, topograafilist iseloomu, pinnase kvaliteeti ja klimatoloogiat. Majandusliku 

põhjendatuse all analüüsitakse nõudluse olemasolu valitud parimale kasutusele, 

analoogsete kinnistuse olemasolu turul ja maksupoliitilist olukorda. Maa-ala tulususe all 

hinnatakse seda, kas omanik saab sealt maksimaalset tulu või, siis kas kinnistu omab 

maksimaalset väärtust.  

Neljandas algoritmi moodulis luuakse tulevase väärtuse loomiseks vajaliku informatsiooni 

andmebaas. Andmebaasi loomise eesmärk on tuvastada ja komplekteerida võrreldavate 

objektide andmed selliselt, et oleks võimalik luua võrdlustabel. Võrdlusparameetrite tabeli 

loomisel liigutakse objekti juurest võrdlusobjektide juurde ning analüüsitakse konkreetse 

parameetri suurus erinevaks hinnatava ja võrdlusobjekti vahel. Peale seda analüüsi, 

kasutades kohandamise tehnikaid, muudetakse võrdlusobjekti parameetrid sarnaseks 

hinnatava objekti parameetritega ning liigutakse võrdlusobjektilt tagasi hinnatavale 

objektile. Seda tehakse selleks, et analüütiliste tehnikate abil hinnata väärtust, kusjuures 

kasutatakse nii kvalitatiivseid kui kvantitatiivseid tehnikaid.  

Viiendas sammus, sarnaselt eelnevatele, luuakse väärtushinnangud viidatult maa 

hinnaväärtusele. Maa hindamine on menetlus, mille tulemusena määratakse kindlaks maa 

väärtus tehingute teostamiseks, investeeringuteks, maksustamiseks, kompenseerimiseks ja 

maakorralduseks (planeeringuteks). Maale turuväärtuse määramisel lähtutakse Maa-ameti 

poolt määratud hinnatsoonidest. Maa-ameti hinnatsoonide sisuks on maa korralise 

hindamise käigus saadud maa tsoneeritud maksustushind ning nendega korreleeruvad 

hoonestamata (parendusteta) maa tehinguhinnad, mida on näha Maa-ameti 

kinnisvaratehingute registris. Mida kaugemale liigutakse korralise hindamise kuupäevast 

seda nõrgem on korrelatsioon maa tsoneeritud maksustamishinna ja tehingute hinna vahe. 

Maa hindamise seadusest (Maa hindamise seadus 1994 § 1) tulenevalt kasutatakse maa 

hindamise tulemusi maksustamise, erastamise, sundvõõrandamise ja maakorralduse 

läbiviimisel ning õigusvastaselt võõrandatud maade kompenseerimisel, maksustamise, 
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erastamise, sundvõõrandamise ja maakorralduse läbiviimisel ning õigusvastaselt 

võõrandatud maa kompenseerimisel.   

Hindamise objektiks on maatükk ilma sellel asuvate ehitiste, kasvava metsa, muude 

taimede ja päraldisteta ning sellise hindamise eesmärk on maa hariliku väärtuse leidmine 

(Maa hindamise seadus 1994 §2 lg 1). 

Maa hindamise liigid on (Maa hindamise seadus 1994 § 5 lg 1 ja 2, § 8, § 9 lg 1 ja 3):  

1) korraline. Korraline hindamine on maksustamise eesmärgil perioodiliselt läbiviidav 

hindamine, mille tulemusena leitakse maa väärtus tsoonide ja sihtotstarvete või 

kõlvikute kaupa. Korraline hindamine viiakse läbi maaregistri tehingute andmebaasi 

andmete alusel hindamise aasta 30. juuni seisuga. Korralise hindamise aluseks on 

olulised muudatused maa turuväärtuses; 

2) erakorraline. Erakorraline hindamine on hindamise objekti maksumuse 

kindlaksmääramine tehingute teostamiseks, sundvõõrandamiseks, maakorralduse 

läbiviimiseks või muudel eesmärkidel maaomaniku või õigustatult huvitatud isikute 

tellimisel. Erakorraline hindamine toimub tellija kulul. Maakorralduse läbiviimisel 

kasutatakse alusena harilikku väärtust või suhtelist väärtust, kusjuures viimasel juhul 

kasutatakse võrdluse elementidena maa kvaliteeti ja asukohta; 

3) õigusvastaselt võõrandatud maa hindamine. Õigusvastaselt võõrandatud maa 

maksumus määratakse maareformi seaduse alusel endisele omanikule mittetagastatava 

maa kompenseerimiseks ja maareformi seaduse alusel riigile tasumisele kuuluva võla 

suuruse kindlaksmääramiseks maa tagastamise korral nõudeõigusest suuremas osas. 

Õigusvastaselt võõrandatud maa maksumus määratakse, lähtudes maa 

võõrandamisaegsest üldpindalast.  

Kuuenda sammuna valitakse välja hindamismeetod, millega vara hindama hakatakse. 

Hindamismeetodid võivad olla kas vastavalt kulu-, tulu või võrdlusmeetod, mida 

käsitletakse täpsemalt töö järgnevas peatükis. Erinevates allikates lisatakse siia juurde veel 

ka niinimetatud jäägimeetod (residual approach) ning seda täiendatakse meetodite 

kombineeritud kasutamisega. Hindamistoimingu läbiviimisel on hindajal keelatud ilma 

selgelt esitatud motiivita eelistada ühte või teist hindamismeetodit, millest tulenevalt peaks 

hindamistulemuseni jõudma erinevate meetodite samaaegse kasutamise teel. 
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Seitsmenda sammuna ühildatakse erinevad väärtuse kriteeriumid ning antakse lõplik 

hinnatav väärtus. Väärtuse ühildamise käigus teostatakse tegevus läbi kaheselt: i. juhul, kui 

tegu on puhtalt võrdlusmeetodiga, siis omistatakse erinevatele võrdlusobjektidele kaalud 

ning arvutatakse hinnatava objekti väärtus kaalutud keskmisena; ii. juhul, kui hindamise 

käigus on kasutatud kahte või enamat hindamismeetodit, siis antakse nendele meetoditele 

kaalud, mis meetodid mõjutavad enam, ning antakse nende puhul kaalutud keskmine 

väärtus.  

Kaheksanda sammmuna tulebki kokku kõikide eelnevate sammude tulemused ühte 

aruandesse, mis esitatakse objekti tellinud isikule vastavalt sellele, mis eesmärgil seda 

tehti. Hindamisaruanne esitatakse eelnevalt kokkulepitud ja Eesti varahindamisstandardi 

nõuetele vastavas vormis. Hindamisaruanne peab olema selle lugejatele selge ja kergelt 

arusaadav ning terviklik. Hindamisaruanne esitatakse enamasti kas paberkandjal või 

digitaalselt allkirjastatult elektroonilises vormis. 

Eestis hindamise kutsealal tegutsejate jaoks on valdkonna tegevus liigendatud kolmel 

kutsetasemel: i. nooremhindaja (kutsetase 5), ii. kinnisvara hindaja (kutse tase 6) ja iii. vara 

hindaja (kutse tase 7). Eestis tegutsevad kinnisvara hindajad peavad lähtuma oma 

tegevuses kutsestandartidest, mille on koostanud Eesti Kinnisvara Hindajate Ühing ja 

kinnitanud Sihtasutus Kutsekoda juures tegutsev kutsenõukogu. Vastavalt kehtestatud 

standarditele on  hindajate tööülesanneteks lähteülesande fikseerimine, tellimuslepingu 

sõlmimine kliendi/tellijaga, dokumentide ja registriandmete kogumine (nagu nt 

kinnistusraamatu väljavõtted), hinnatava objekti ülevaatamine, objekti andmete 

süstematiseerimine ja analüüsimine, kinnisvaraturu analüüsimine,  turuandmete kogumine 

(muu hulgas tuleb arvestada pakkumise ja nõudlusega), objekti hindamine, 

hindamisaruannete arhiveerimine ja aruandluse esitamine. Kinnisvara hindaja ja vara 

hindaja kutsega hindajate tööülesanneteks on lisaks veel makromajandusliku olukorra 

kirjeldamine, eelduste ja piiravate tingimuste määramine, hindamismeetodi valik, 

hindamisaruande koostamine, hindamisaruannete läbivaatamine ning teiste hindajate tööde 

juhendamine (Sihtasutus Kutsekoda 2016). 

Eespool on esitatud lähenemine rahvusvaheliselt tunnustatud hindamise protsessile ja selle 

läbiviimisele ning võib öelda, et Eesti standardiseeria järgselt hindamisaruande sisuline 

ülesehitus on oma olemuselt sarnane rahvusvahelise hindamise protsessiga. Esitatu 

kinnitab seisukohta, et Eesti vara hindamise standardid arvestavad rahvusvahelise 
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praktikaga, hindamise hea tavaga ja on seeläbi rakendatavad kinnisvara hindamiseks nii 

Eestis kui ka vajadusel rahvusvahelisel tasandil. 

 

 

1.6 Kinnisvara hindamine ja jätkusuutlikkus 

 

Jätkusuutlikkuse kontseptsioonile pandi alus juba 1960–1970. aastatel, kui otsiti võimalusi 

ökoloogiliste probleemide lahendamiseks ning selle kaudu kvaliteetse looduskeskkonna 

säilitamiseks ka tulevastele põlvedele. Põlvkondadevahelise vastutuse probleem ei puuduta 

ainult ökoloogiat, vaid sisuliselt kõiki eluvaldkondi. Jätkusuutlikus arengus tuleb otsida 

tasakaalu majanduse, sotsiaalsfääri, looduskeskkonna ja muude eluvaldkondade vahel ning 

võimalusi, et täisväärtuslikku ühiskonnaelu jätkuks ka tulevastele põlvedele.  

ÜRO-le esitatud Brundtlandi komisjoni raportis „Meie ühine tulevik“ defineeritakse 

jätkusuutlikkust kui „arenguteed, mis rahuldab praeguse põlvkonna vajadused ja 

püüdlused, seadmata ohtu tulevaste põlvkondade samasuguseid huve." (WCED 1987: 27) 

Ühiskonna jätkusuutlikkuse arengu aluseks peetakse kolme komponenti, milleks on i. 

keskkonnakaitse, ii. majanduslik areng ja iii. sotsiaalne võrdsus. 

David Lorenz ja Thomas Lützkendorf  (Lorenz, Lützkendorf 2011) toovad välja neli 

põhilist põhjust, miks on vaja jätkusuutlikkuse aspektid tuua sisse hindamisprotsessi: 

1) jälgides turutehinguid tuleb ette näha turuarenguid – nagu keskkonnaalased õigusaktid, 

tõusev energiahind, muutuvad kasutajate nõudmised, mis kohustavad mõtlema 

jätkusuutlikkusele; 

2) hindajatel on professionaalsed eetikareeglid, mis panevad hindajale kohutuse vastutada 

ühiskonna ees ja seetõttu tuleb hindajatel tegutseda selles suunas, et vara oleks 

jätkusuutlik; 

3) ebapiisav vara hindamine võib viia kapitali kokku kukkumiseni ja rahaliste, looduslike 

ja sotsiaalsete ressursside vähenemisele; 

4) kui puuduvad teadmised jätkusuutlikkuse kohta, hinnatakse vara valesti. 

Vastavalt uuele ehitusseadustikule on toodud välja, et ehitis peab kogu oma kasutusea 

vältel vastama selle kasutamise nõuetele ja olemasolu vältel olema ohutu ning nõue on ka, 

et ehitis oleks energiasäästlik ja energiatõhus. (Ehitusseadustik 2015 § 11 lg 2) 
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Energiatõhususe miinimumnõudeid peavad järgima väikeelamud, korterelamud, 

büroohooned, raamatukogud, teadushooned, ärihooned, avalikud hooned, 

kaubandushooned ja terminalid, haridushooned, koolieelsed lasteasutused ja 

tervishoiuhooned. Hoone energiatõhususe nõudeid ei kohaldata muinsuskaitse all olevatele 

objektidele,  UNESCO maailmapärandi nimistus olevatele hoonetele, mille olemust või 

välisilmet muudaks energiatõhususe miinimumnõuete täitmine oluliselt, samuti kirikud, 

ajutised hooned, töökojad ja väikese energiavajadusega eluruumideta 

põllumajandushooned. (Ehitusseadustik 2015 § 62 lg 2, Hoone energiatõhususe 

miinimumnõuded 2015 § 1 lg 2–3) 

Hoonete jätkusuutlikkuse puhul püüeldakse selle poole, et ehitised ei avaldaks negatiivset 

mõju ei inimeste tervisele ega ka looduslikule keskkonnale (hoonete ümbritsevale alale). 

Hoonete puhul püütakse läbi jätkusuutlikkus tagada selle, et (Austin 2012: 81):  

 vähendatakse maa kasutamist või mõju keskkonnale seeläbi, et ei tekitataks 

valglinnastumist ning ei ehitataks hooneid selliselt, et selle tulemusena linnaareng 

liigub väljapoole; 

  eluasemekulusid vähendatakse – analüüsitakse ehitamisel toormaterjali hindadega, 

nende kasutamisega, kuidas neid tulevikus säilitada, kasutamisest kõrvaldada või kas 

neid saab hiljem taaskasutada; 

 valitakse ehitisele sobiv asukoht ja sellele vastav projekt;  

 arvestatakse ressurssidega (energiatõhusus, materjalitõhusus jne); 

 pööratakse tähelepanu siseõhu kvaliteedile; 

 käitamine ja hooldamine optimeeritakse; 

 vähendatakse ehitusprahi ja toksiliste jäätmete vähendamine. 

Tulenevalt Euroopa Liidu hoonete energiatõhususe direktiivist (EPBD) peavad alates 

01.01.2021 kõik uued hooned, seal hulgas ka korterelamud, vastama liginullenergia hoone 

nõuetele. Liginullenergia hoone on parima võimaliku ehituspraktika, energiatõhusus- ja 

taastuvenergia tehnoloogiate lahendustega, ratsionaalselt ehitatud hoone. Liginullenergia 

hoones kasutatav energia peab olulisel määral pärinema kohapeal või lähiümbruses 

toodetud taastuvatest energiaallikatest. (Kalamees 2012: 3–4)  
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2.KINNISVARA HINDAMISE PRINTSIIBID 
 

2.1 Kinnisvara hindamise printsiipide jagunemine 

 

Antud töö autor lähtub kinnisvara hindamise printsiipide jagunemisel Friedman´ile ja 

Ordway´le, sest nende poolt loodud printsipiaalne lähenemine langeb kokku Eesti 

standardiseeritud hindamise alustega. Kinnisvara hindamise printsiibid jagunevad nelja 

gruppi (Friedman, Ordway 1989: 14–15):  

1) krundile ja hoonestusele esitavatest nõuetest tulenevad; 

2) turukeskkonnaga seonduvad; 

3) kasutaja seisukohast lähtuvad; 

4) kinnisvara objekti ja krundi parimast ja efektiivsema kasutuse põhimõttest tulenevad.  

Järgnevates alapunktides kirjeldatakse põgusalt erinevaid printsiipe ja eraldi peatükis 

keskendutakse konkreetselt parima võimaliku kasutuse printsiibile kui käesoleva 

magistritöö peamisele teemale. 

 

 

2.1.1 Kinnisvara hindamise varapõhised printsiibid 

 

Printsiibid, mis on seotud maa ja arendustegevusega hõlmavad endas: i. tootlikkust, ii. 

majandussuurust, iii. majanduslikku jagunemist, iv. tootlikkuse kasumlikkust ja  v. 

tasakaalu. (Friedman, Ordway 1989: 17–21) 

Tootlikkuse kasumlikkuse hõlmab endas maa väärtuse seost kasumlikkusega. Tasakaalu all 

mõistetakse seda kas maad, mida kasutatakse kindlal eesmärgil on üle- või ala kasutatud  

ehk kas maad kasutatakse efektiivselt.  Majandussuuruse alla käib see kas asukoht (maa-

ala), kus kindlalt majandustegevust tehakse on vastavas suuruses  – kui tegu on liiga väikse 

maa-alaga, siis ilmnevad probleemid näiteks teenindusalaga (ei piisa sellest maa-alast) 

ning kui on liiga suur, siis tekivad lisakulutused selle võrra. Majandusliku jagunemise all 

peetakse silmas seda, et kinnisvara puhul võivad olla õigused mitmel inimesel, nagu 

näiteks servituudid, tulevikuplaneeringud. (Ibid.) 
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Varapõhiste printsiipide kasutamisel kinnisvara hindamisel kasutatakse kulupõhist 

lähenemist. Kulupõhine käsitlus ehk kulumeetod on protseduuride kogum, mille abil 

kinnisvara väärtus tuletatakse maksumuse alusel. Kulumeetod põhineb võrdlusel. 

Hindamise käigus võrreldakse uue või asenduskinnisvara, mis on sama kasulikkusega kui 

hinnatav kinnisvara, kõiki kulusid. Hinnangulisi ehitus- või muid sarnaseid kulusid 

kohandatakse vastavalt hinnatava kinnisvara vanusele, seisundile ja kasulikkusele. (EVS 

875-8 2007) 

Kulumeetod peegeldab turu mõtlemist, sest turu asjaosaline ühendab väärtuse 

maksumusega. Ostja julgeb hinnata olemasoleva ehitise väärtust, kaaludes hindu sarnases 

hoones, kuid samuti võrreldes uue hoone ehitise maksumust optimaalsete füüsiliste 

tingimuste juures, optimaalse funktsionaalse kasulikkusega. Võttes hindamisel aluseks 

kulumeetodi, alustatakse ehitise juurde kuuluva maa hinna määramisest. Kogutakse 

andmeid võrdväärsete müüdud maatükkide kohta ning neid võrreldes tuletatakse hinnatava 

maa kogumaksumus. Seejärel arvutatakse ehitise taastamismaksumus ehk kui palju läheks 

maksma niisuguse hoone ehitamine antud ajahetkel ja kui suurt tulu võiks sellest saada. 

Maa hind, hoone taastamismaksumus ning loodetav tulu summeeritakse ning lahutatakse 

koguamortisatsioon. Nii saadaksegi objekti hind. Andmed, mida kasutatakse 

võrdlusmeetodil, peegeldavad turu reageerimist väärtuse langusele. Üks viis, kuidas 

hinnata amortisatsiooni kogusummat võrreldavas ehitises, on määrata selle turuhind maa ja 

parenduste vahel ja siis lahutada parendustele tehtud kulutused antud maksumusest. Kui 

hind, mis on tuletatud täiustustele on väiksem kui nende taastamis- või asendusmaksumus, 

siis on tegemist kulumiga. Hindaja püüab kindlaks teha ja määrata amortisatsiooni 

põhjused ja siduda need antud hoonega. (Ibid.) 

Asendamise põhimõte tõendab, et ükski ratsionaalne ostja ei maksa ehitise eest rohkem kui 

hinda, mida nõutakse sarnase asukoha ja parenduste ning samaväärse nõudluse ning 

kasulikkusega hoone eest. Asenduskulud on ehitise parandamiseks vajaminevad kulud, et 

saada samasugune heaolu, kasutades tänapäeva materjale, disaini ja standardeid. 

Kinnisvara asenduskulusid hinnatakse nii täpselt kui võimalik, sest kasutatud materjalidele 

ja oskustele ei leita usaldusväärset kuluhinnangut. (EVS 875-1 2015) 

Kulumeetodit rakendatakse üldjuhul kindlustuses, leitakse jääktaastamismaksumus ning 

rakendatakse vaid juhul, kui on tegemist erandlike olukordadega ja muud 

hindamismeetodid ei ole rakendatavad. (EVS 875-8 2007) 
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2.1.2 Kinnisvara hindamise turupõhised printsiibid 

 

Kinnisvara turuanalüüs uurib tegureid, mis hõlmavad endas nõudlust ja pakkumist kindlat 

tüüpi vara järele. Turuanalüüs on investeeringute tasuvuse määramise aluseks, selle kaudu 

karakteriseeritakse kinnisvara kasutajad rahvastiku, kodumajapidamiste, töötuse ja 

sissetuleku näitajate kaudu. Turuanalüüs on seotud tegevustega turul nagu müügid, rendid, 

hõivatuse ja vakantsi tase ning eelseisva nõudlusega. (Carn jt 2001: 1–4)  

Turukeskkonnaga seotud printsiibid hõlmavad endas: i. nõudlust ja pakkumist, ii. 

turukonkurentsi, iii. muutust, iv. kooskõlastust ja v. sõltuvust. (Friedman, Ordway 1989: 

21–25) 

Sõltuvus on seotud asukohaga ja ümbritseva keskkonnaga, mis mõjutab kinnisvara 

väärtust. Asukoha puhul on oluliseks lähedalasuvad ettevõtted, konkurents, 

parkimisvõimalused. Kinnisvara väärtus sõltub asukohast. Kooskõlastuse all mõeldakse 

seda, kuidas kinnisvara sobitub keskkonda kus ta on, nii arhitektuuriliselt kui ka 

sellepoolest, mis teenuseid ta pakub. Muutuse all mõeldakse seda, et kinnisvara väärtus ei 

jää konstantseks vaid on ajas muutuv.  Turukonkurentsi all peetakse silmas seda, et kui on 

märgata kuskil monopoolse kasumi teket, siis üritataks ise siseneda turule ning 

konkurentsiga sissetulekuid vähendada. (Ibid.) 

Turupõhiste printsiipide kasutamisel kinnisvara hindamisel kasutatakse tulupõhist 

lähenemist. Tulupõhine käsitlus ehk tulumeetod põhineb vara võimel genereerida tulevikus 

tulu. Väärtusena käsitletakse oodatavate tulude nüüdisväärtust. Tulupõhised käsitlused on 

tulu kapitaliseerimine ja diskonteeritud rahavoo analüüs. Tulude kapitaliseerimisel 

jagatakse kõige tõenäolisem oodatav ühe (enamasti esimese) aasta puhastulu 

kapitalisatsioonimääraga või korrutatakse kapitalisatsiooniteguriga, et arvestada tulu ümber 

väärtuseks. Diskonteeritud rahavoo analüüsil hinnatakse eeldatavat rahavoogu iga 

tulevikuperioodi kohta eraldi. Need rahavood arvestatakse diskontomäära kasutades ümber 

nüüdisväärtuseks. (EVS 875-9 2007) 

Rakendades kinnisvara hindamisel tulumeetodit, on aluseks põhimõte, et ostja ei ole vara 

eest nõus maksma rohkem, kui on oodatavad rahavood varalt kogu selle kasutusea või 

hoidmisperioodi jooksul. (Ibid.) 
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Tulumeetodit rakendatakse tulu tootva kinnisvara hindamiseks. Nendeks on üürimajad, 

büroohooned, hotellid, restoranid ja kauplused.  

 

 

2.1.3 Kinnisvara hindamise omaniku põhised printsiibid 

 

Printsiibid, mis põhinevad kasutajate ootustel sisaldavad endas i. kasulikkust, ii. 

asendatavust ja iii. prognoosimist. Kasulikkusse all mõistetakse seda, et kinnisvara 

konkreetses asukohas toob sisse tulu, kas läbi rentimise või tootmise.  Asendatavus 

tähendab seda, et ratsionaalne ostja ei maksa kinnisvara eest rohkem kui analoogse 

kinnisvara eest. Prognoosimine näitab seda, kas tulevikus oleks võimalik sellest 

kinnisvarast kasu saada. (Friedman, Ordway 1989:14–17) 

Kasutajapõhiste printsiipide kasutamisel kinnisvara hindamisel kasutatakse turupõhist 

lähenemist. Turupõhist käsitlust mõistetakse ka võrdlusmeetodi all.  (EVS 875-11 2009) 

Turupõhise käsitluse korral võrreldakse hinnatavat vara sarnaste müüdud varade 

hindadega, kasutades selleks erinevaid võtteid. Võrdluse käigus selgitatakse välja erisused 

hinnatavavara ja sarnaste müüdud varade vahel ning selle põhjal korrigeeritakse müüdud 

varade hindu ja leitakse hinnatava vara väärtus. (EVS 875-11 2009) 

Turuväärtuse hindamisel on meetodi aluseks asenduspõhimõte. Asendatavuse printsiip 

põhineb arusaamal, et ratsionaalne ostja ei maksa kinnisvara eest rohkem kui tuleb maksta 

analooge kinnisvara eest samas turusituatsioonis. (EVS 875-1 2015) 
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3. PARIM VÕIMALIK KASUTUS 
 

3.1 Parimast võimalikust kasutusest üldiselt 

 

Parima kasutuse eesmärgiks on leida hinnatavale kinnisvarale kõige tulusam ja 

jätkusuutlikum kasutus. Parima kasutuse analüüsi tulemusena võib leida varale parema 

kasutuse kui olemasolev või kontrollida kavandatava kasutuse vastavust parimale 

kasutusele (EVS 875-1 2005). Parima võimaliku kasutuse analüüsi ei tehta ainuüksi 

kinnisvara hindamisel vaid see on seotud ka otseselt kinnisvara turuanalüüsiga (Rabianski 

2007).  

Eesti varahindamise standartidega on iga kinnisvara eksperthinnangu andmisel hindaja 

kohustatud määrama kinnisvarale parima kasutuse. Antud kohustusest tulenevalt võib 

väita, et parima kasutuse määramist kasutatakse kinnisvarale väärtushinnangu andmisel.  

The Appraisal of Real Estate (2008: 275, 281, 287) sõnastab kolm vara parima võimaliku 

kasutuse definitsiooni: 

1) üldine definitsioon (as it is): piisavalt põhjendatud (kõige tõenäolisem) ja õiguslik 

kasutus vabale maale või parendatud varale, mis on füüsiliselt võimalik, õiguslikult 

lubatav, sobivalt toetatud, majanduslikult teostatav ja mille tulemusel vara saavutab 

kõrgeima väärtuse; 

2) definitsioon vabale maale (as vacant):  kõigi mõistlike, alternatiivsete kasutuste seas 

see kasutus, mis saavutab suurima nüüdisväärtuse peale kulude, mis on tehtud tööjõule, 

kapitalile ja ettevõtluse kooskõlastamisele, maha arvestamist; 

3) definitsioon parendatud kinnisvarale (as improved): parendatud vara selline kasutus, 

mis maksimeerib vara väärtuse. 

Eesti varahindamise standardist lähtuvalt (EVS 875-1 2015) defineeritakse vara parimat 

kasutust kui vara kõige tõenäolisem kasutus, mis on füüsiliselt võimalik, vajalikult 

põhjendatud, õiguslikult lubatav, finantsmajanduslikult otstarbekas ning mille tulemusena 

hinnatav vara omandab kõrgeima väärtuse.  
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Parimal kasutusel on neli tingimust, mis peavad olema samaaegselt täidetud. Nendeks 

tingimusteks on: füüsiline võimalikkus, õiguslik lubatavus, finantsmajanduslik otstarbekus 

ja teostatavuse põhjendatus. Stephen Fanningu (Fanning 2005: 378) järgi on parima 

kasutuse neljandaks tingimuseks hoopiski maksimaalne tootlikkus.  

Üldist definitsiooni parimast võimalikust kasutusest on võimalik kujutada Venni 

diagrammi abil (joonis 5).       

           

 

Joonis 5. Venni diagramm parimast võimalikust kasutusest. (Rabianski 2007, autori 

kohandused) 

 

Iga ring tähistab ühte kolmest elemendist. Kolme elemendi lõikumiskoht võib sisaldada 

palju erinevaid kinnisvara maakasutuseid. Selleks, et leida maksimaalselt tootlik valik, 

peavad praktikud tuvastama kasutuse lõikumiskohas, mis toob kõige rohkem kasu ehk 

kasutuse, millel on parim väljund kui teha majanduslik test. 

Kinnisvara kirjanduse terminoloogiline lipulaev on vaieldamatult Damien Abbott poolt 

koostatud „Encyclopedia of Real Estate Terms“. Sõnaraamatu 2000. aastal ilmunud teise 

väljaande järgi on parim võimalik kasutus kõige tõenäolisem kasutus võimalikest 
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valikutest, kus konkreetne maatükk võib asetseda ja on kooskõlas tsoneerimise ja 

ehitusõigustega ning, mis hindamise hetkel omab kõrgeimat väärtust ja samas õiguslikku 

lubatavuse alusel teenib igal ajahetkel investorile kõige kõrgemat väärtust. Parim võimalik 

kasutus on ka selline kasutus, mis toob optimaalset kasumit omanikule või kasutajale ning 

seda kasu võidakse mõõta nii rahaliselt, immateriaalselt ja sotsiaalsete väärtuse kaudu või 

siis nende kõigi kombinatsioonina. Oluline on ka see, et väärtus, mis põhineb parimale 

võimaliku kasutusele ei ole staatiline ehk see võib teatud ajahetkel muutuda. (Abbott 2000 

s.v. highest and best use) 

Kinnisvara teoreetikud on tõstatanud mitmeid probleemseid kohti seoses parima võimaliku 

kasutuse definitsiooniga. Lennhoff ja Parli (Lennhoff, Parli 2004) väidavad, et parima 

võimaliku kasutuse definitsioon on ebaselge ja üleliigne. Nende arvates on murekohaks 

fraas "kõige tõenäolisem ja õiguslik kasutus". See fraas vihjab sellele, et praegune 

õiguslikult lubatav kasutus on kõige tõenäolisem kasutus, mida võiks kaaluda. See 

tähendab seda, et kokkuvõttes on tegu lõpliku kasutusega. Nende arvates peaks parim 

võimalik kasutus olema sõnastatud kui konkreetse maa või parendatud vara kõige 

tõenäolisem kasutus, kus arvestatakse sisse ka kasutajad ja ajahetk, millal on kasutus kõige 

enam toetatud ja mille tulemusena vara saavutab kõige kõrgema nüüdisväärtuse.  

Joseph Rabianski (Rabianski 2007) soovib eelnevate uurijate lähenemist veelgi täiendada, 

kuna sõna "tõenäoline" viitab eeldusele, siis oleks vaja arusaadavamat ja selgemat käsitlust 

nagu näiteks "olemasolev" ja "oodatav", kuna sel juhul on tegu juba faktiga. Teiseks on 

tema arvates "kõige enam toetatud" nõrk ja laialivalguv sõna, kuna see ei vasta 

küsimustele, et milline on küllaldane toetus. Seega Rabianski defineeriks parimat 

võimaliku kasutust selles kontekstis – praegune või oodatav kasutus konkreetsele vabale 

maale, arvesse võttes kasutajaid ja kasutuse ajahetke, mis on majanduslikult teostatav ja 

annab kokkuvõttes parima nüüdisväärtuse maale. Esitatud definitsioon loob olulise 

muudatuse, millest tulenevalt paigutatakse ümber õigusliku lubatavuse ja füüsilise 

võimalikkuse nõuded teatud alamasse positsiooni kui seda on majanduslik teostatavus. 

Selline lähenemine loob kõrgema rõhuasetuse parima võimaliku kasutuse teostaja või 

kaasatud kinnisvara hindaja otsusesse tulevase kasutuse osas.  
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3.1.1 Õiguslik lubatavus  

 

Õigusliku lubatavuse nõue on seotud maa ehitusõigusega, mis tuleneb omavalitsuse 

üldplaneeringust ja ehitusmäärusest. Lisaks sellele on õigusliku lubatavusega seotud 

erinevad muinsuskaitse- ja keskkonnapiirangud. (EVS 875-1 2005) 

Eraõiguslikud piirangud, sihtotstarve, ehituseeskirjad, muinsuskaitse- ja keskkonnanõuded 

võivad välistada paljud võimalikud kasutused. Juriidilise lubatavuse testiga teeb hindaja 

kindlaks, millised kasutused on kehtiva sihtotstarbe puhul lubatud. Omandiõiguse 

piirangud võivad keelata teatud kasutused või kehtestada hoonete ehituskeeluala, kõrguse 

piirangud ja ehitusmaterjalidele seada nõuded. (The Appraisal of Real Estate 2008: 281–

283). 

Peale sihtotstarbe ja eraõiguslike piirangute analüüsimisele nõuab maa kasutuse juriidilise 

lubatavuse testimine seda, et hindaja peab uurima ka teisi kehtivaid planeeringuid ja 

õigusakte, nagu ehituseeskirjad, muinsuskaitse- ja keskkonnanõudeid. (Ibid.) 

Õiguslik lubatavus tähistab üldjuhul palju asju endas, kuid kõige olulisemad seejuures on 

maakasutuspiirangud, mis tulenevad tsoneerimisest. Maakasutus mingil kindlal ajahetkel 

on kas lubatud (legaalne) või mitte (illegaalne). Selle juures on probleemiks see, kuidas 

määratakse seda, mis on lubatud. Seda saab teha üksnes kohalik võim läbi tsoneerimise 

korraldamise. Kui tõsta parima võimaliku kasutuse analüüsis majandusliku teostatavuse 

etapp kõrgemaks kui õigusliku lubatavuse etapp, siis võib ka eeldada, et praegune vara 

kasutus ei pruugi olla vara parim võimalik kasutus ja parim võimalik kasutus ei pruugi olla 

lubatud olemasoleva maakasutusega. (Rabianski 2007) 

Tsoneerimise kaudu püüavad kohalikud võimud vältida neid kasutusi, mis on küll 

majanduslikult teostavad ja isegi maksimaalselt tootlikud, kuid toodavad negatiivset 

kõrvalmõju teistele varadele. Varaõigused on konfliktis ühiskondlike õigustega. Kohalikud 

võimud teevad õiguslikke otsuseid sageli mitte kõige paremal eesmärgil – võidakse lükata 

tagasi ühiskonna poolt soovitav maakasutus ning need, mida ühiskond tegelikkuses ei 

soovi, saavad loa tegutseda. Seega on õigusliku lubatavuse juures kohalikul võimul 

võimalik turuga manipuleerida, seades tõkkeid sisenemiseks ning seeläbi rikutakse 

majanduslikku konkurentsivõimet. (Ibid.) 
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3.1.2 Füüsiline võimalikkus  

 

Füüsiline võimalikkus tähendab hinnangu andmist õiguslikult lubatava kasutuse füüsilise 

teostatavuse tehnilise võimalikkuse kohta konkreetse ehitise puhul. (EVS 875-1 2005) 

Füüsilist võimalikkust võib tõlgendada ka nii, et hoone, mida soovitakse püstitada, 

renoveerida või rekonstrueerida peab olema ehituslikult korras. Füüsilise võimalikkuse 

juures tuleb silmas pidada füüsilist vananemist. Füüsiline vananemine on ehitise ealisest 

kestvusest ja tema ebapiisavast või valest hooldusest tingitud väärtuse vähenemine. Ehitise 

füüsilist kulumit võib hinnata remonditööde maksumuse hinnangu või sarnases füüsilises 

seisundis ehitiste ühikmaksumuse kaudu. Füüsilist vananemist peab eriti silmas pidama 

kaitsealuste objektide puhul. Kaitsealuste hoonete puhul tuleb säilitada nende välimust, 

isegi kui kulutusi tuleb teha suuremas mahus, kui seda on tulevane varale lisanduv väärtus. 

Seadusega on reguleeritud, kuidas toimida kaitsealuse objekti parendamisel ning kuidas 

teostada seadusjärgselt parendustöödele järelvalvet. (EVS 875-8 2007) 

Enamus arendus- ja ehitusprojekte on vabal maal füüsiliselt võimalikud. Füüsilist 

võimalikkust reguleerivad ainult kaalutlused, mis on seotud ala arendamise ja parendamise 

kuludega. Kui ehitus- ja arenduskulud on liiga kõrged, siis nad tõstavad majandusliku 

teostatavus juures üüri hinna kõrgele, mis pole turule vastuvõetav ning muudab projekti 

mitte teostavaks.  (Rabianski 2007) 

 

 

3.1.3 Finantsmajanduslik otstarbekus/majanduslik teostavus 

 

Enne, kui alustatakse finantsmajandusliku otstarbekuse analüüsi, peab olema tehtud 

ükskõik millises järjekorras õigusliku lubatavuse ja füüsilise võimalikkuse analüüs (The 

Appraisal of Real Estate 2008: 283–284).  

Kui füüsiliselt võimalikud ja juriidiliselt lubatud kasutused teenivad tulu keskendub 

rahalise teostatavuse analüüs sageli sellele, millised võimalikud kasutused tagavad tulu või 

tootluse, mis võrdub summaga, mida on vaja tegevuskulude, rahaliste kohustuste ja 

investeeringut kapitali amortisatsiooni katmiseks või mis ületab seda summat. Kui 

kasutused tulu ei teeni, siis tehakse analüüsi teel kindlaks, mis kasutused loovad väärtust 
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või annavad tulemuseks kasumi, mis on võrdne summaga, mida on vaja vara arendamiseks 

ja turustamiseks nende kasutuste puhul, või mis ületab seda summat. Nõudluse ja 

pakkumise ning asukoha analüüse on vaja selleks, et tuvastada rahaliselt tasuvad ja 

lõppastmes maksimaalselt tootlikud kasutused. (Ibid.) 

Parima kasutuse määramine toimub üldiselt majandusliku kasu teenimise eesmärgil, 

mistõttu on finantsmajandusliku otstarbekuse peamine ülesanne kinnitada, et valitud 

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

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

investeeritakse. Parima kasutuse tulemusena peab kinnisvara väärtus tõusma 

arenduskulude võrra või rohkem, vaid sellisel juhul on parim kasutus finantsmajanduslikult 

otstarbekas. (Ibid.) 

Majandusliku teostatavuse juures on kaks põhilist probleemi. Esiteks pole kasutatav sõna 

üheselt arusaadav hindajatele ja uurijatele ning teiseks ei saa olla kindel turukeskkonnale, 

kus mitte ühelgi isikul poleks võimalik manipuleerida majandusliku teostatavusega. 

(Rabianski 2007) 

Majanduslikku teostavust defineeritakse ka kui kulu-tulu suhete uurimist ning see on 

võime ettevõtjal jõuda oma investeeringute eesmärkideni, milleks on investeeringu võime 

toota piisavat tulu selleks, et maksta kõik kulud ja maksud ning võimaldada mõistlikku 

tasuvust ja saada tagasi raha, mis investeeriti.  (Ibid.) 

 

 

 3.1.4 Maksimaalne tootlikkus  

 

Maksimaalse tootlikkuse määramine ja selle hindamine on parima kasutuse analüüsi 

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

kindlustunde, on analüüsis kasutatud. (Fanning 2005 389–390)  

Maksimaalse tootlikkuse puhul tehakse kindlaks, kas finantsmajandusliku otstarbekuse 

analüüsis määratud ajaline piirang toodaks kinnistu suhtes maksimaalset tulu või on 

olemas alternatiive (The Appraisal of Real Estate 2008: 285) 

Maksimaalse tootlikkuse ülesanne on testida, kas valitud parim kasutus toodab 

kokkuvõttes kõige rohkem tulu või suurim tulu saavutatakse erinevate kasutuste või 
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turustamisviiside kombineerimisel. Erinevad turustamisviisid vara kasutamiseks võivad 

olla üürimine ning müük. (Ibid.) 

Maksimaalse tootlikkusega parim kasutus on täidetud juhul kui see vastab järgnevale 

kolmele tingimusele (Millis 2008: 77, 80):  

1) kinnistul on parim kasutus; 

2) parima kasutuse turustamine on täpselt ajastatud; 

3) parima kasutuse turustamise järele on turustamishetkel nõudlus.  

Seega maksimaalse tootlikkuse puhul tehakse kindlaks, kas finantsmajandusliku 

otstarbekuse analüüsis määratud ajaline piirang toodaks kinnistu suhtes maksimaalset tulu 

või on olemas alternatiive. (Fanning 2005 389–390) 

 

 

3.2 Kinnisvara hindamise printsiipide vaheline seos 

 

Kinnisvara hindamise printsiipe on erinevaid ja neid kasutatakse hindamisel erinevatel 

eesmärkidel ja meetoditega. Joonisel 6 on välja toodud kinnisvara väärtuse kujunemine. 

Kinnisvara hindamine põhineb kinnisvara vundamendil, mis koosneb väärtuse allikatest, 

väärtuse komponentidest ja väärtuse faktoritest. Kinnisvara väärtus on seotud 

majanduslike, poliitiliste, sotsiaalsete ja keskkonna faktoritega. Vara väärtus luuakse ja 

hoitakse nelja teguri vastastikusel koosmõjul – vara vähesus, iha vara järele, ostujõu 

olemasolu vara omamiseks ja vara kasulikkus. Väärtuse komponentideks on maa, tööjõud, 

kapital ja ettevõtlus.  

Kinnisvara vundamendi ja komponentide analüüsi järgselt valitakse välja kinnisvara 

hindamise printsiip. Kinnisvara hindamise printsiibiks võivad olla kas varapõhised, 

turupõhised või omaniku põhised printsiibid. Neid printsiipe rakendatakse hindamisel 

erinevate meetodite kaudu, kas siis kulu-, tulu- või turumeetodi abil. Parim võimalik 

kasutus aga määratakse kõigi nende printsiipide kasutamisel ning tehakse ka 

vastavasisuline analüüs. Parima võimaliku kasutuse analüüsi kaudu hinnatakse vara kõige 

tõenäolisemat kasutust, mis antud ajahetkel on. Peale parima võimaliku kasutuse analüüsi 

liigutakse hindamismeetodi juurde ning peale seda selgitatakse välja kinnisvara väärtus, 

milleks on enamasti turuväärtus.  
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Hindajad kasutavad oma töös kõige enam võrdlusmeetodit ja printsiipidest parimat 

võimalikku kasutust. Eksperthinnangu üks lahutamata osa on parima võimaliku kasutuse 

analüüsi läbi viimine. 

 

 

Joonis 6. Kinnisvara väärtuse kujunemine (Friedman, Ordway 1989: 15, 27, autori 

kohandused) 

 

Turuväärtust mõjutab enim asukoht, mis on turupõhise printsiibi alustala ning seejärel 

mõjutab hinda objekti seisukord, mis on seotud varapõhise printsiibiga. Seega tulenevalt 

sellest on need printsiibid läbi põimunud lähenemisega parimale võimalikule kasutusele. 
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Sõnastades esitatud lähenemist konkreetsemalt saame esitada lähenemise, mille põhiselt 

parima võimaliku kasutuse analüüs mõjutab kinnisvara turuväärtust, kuna parima 

võimaliku kasutuse analüüsi käigus pööratakse tähelepanu teguritele nagu kinnistu 

asukoht, erinevad õiguslikud alused kinnistul, objekti seisukord, mis on kõik parima 

võimaliku kasutuse teatud komponendid. Nende komponentideks on õiguslik lubatavus, 

füüsiline võimalikkus, finantsmajanduslik teostavus ja maksimaalne tootlikkus.  
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4.KINNISVARA HINDAJATE NÄGEMUS PARIMAST 

VÕIMALIKUST KASUTUSEST 

 

4.1.Magistritöö uurimuslik osa  

 

Magistritöö uurimusliku osa eesmärgiks oli välja selgitada, kas parima võimaliku kasutuse 

analüüs mõjutab kinnisvara väärtust või mitte. Eesmärgi täitmiseks kasutati kvalitatiivset 

meetodit. Eesmärgi täitmiseks esitati uurimuses osalejatele küsimused, mis on toodud 

Lisas 1.   

Küsitluse valimisse kuulusid kinnisvara hindajad, kelle tööpiirkonnaks on Lõuna-Eesti. 

Vastavalt Statistikaameti jaotusele kuuluvad Lõuna-Eesti alla Jõgeva, Põlva, Valga, 

Viljandi, Võru- ja Tartu maakond. 

Kinnisvara hindajate valimi koostamisel kasutati Sihtasutus Kutsekoda kutseregistrit. 

Kutseregistrist saadi kätte isikud, kes omavad järgnevaid kutseid: vara hindaja (tase 7), 

vara hindaja V, kinnisvara hindaja (tase 6), kinnisvara hindaja IV, kinnisvara 

nooremhindaja (tase 5) ja hindaja assistent III. Kutseregistri saadi kokku 85 kutsega isiku 

nime. Järgnevalt otsiti kõigi kutsega isikute kontaktandmed, et välja selgitada, kes neist 

töötavad uurimispiirkonnas. Kinnisvara hindajad, kelle tööpiirkonnaks on Lõuna-Eesti 

saadi 23. Need 23 töötavad Lõuna-Eesti kinnisvarafirmades, nagu Pindi Kinnisvara OÜ, 

ArcoVara, Kaanon Kinnisvara, LVM Kinnisvara jne. Kuna kinnisvarafirmades töötavad 

hindajana ka inimesed, kes kutset ei oma, siis otsiti eraldi välja ka need inimesed, 

külastades kinnisvara hindamisega tegelevate ettevõtete kodulehekülgi. Lõuna-Eesti 

piirkonnas töötab kinnisvara hindajana, ilma kutset omamata, 12 inimest. Seega valimisse 

tuli kokku hindajaid 35. 

Valimisse kuuluvatele 35 hindajale saadeti elektroonselt laiali küsitlus palvega leida aeg 

küsimustele vastata. Küsitlus saadeti välja 3.märtsil 2016 ning aega vastamiseks anti 

20.märtsini 2016. Selle perioodi jooksul vastas küsitlusele 10 hindajat, mis on 28% 

valimist. Vastajate vähene osakaal on tingitud ilmselt sellest, et kevadisel ajal on kasvanud 
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hindajate töökoormus ning neil võib esineda ajapuudus, seetõttu ei jää neil ka aega vastata 

üliõpilaste poolt saadetud küsimustikele.  

Magistritöö uurimusliku osa eesmärgi väljaselgitamiseks kasutati seletavat ja kirjeldavat 

metoodikat. Uurimuses kirjeldatakse ning selgitatakse missugune on parima võimaliku 

kasutuse analüüs ning kuidas parima võimaliku kasutuse analüüs mõjutab kinnisvara 

väärtust (turuväärtust) ning seeläbi hindamistulemusi. Töös esitatud probleemküsimustele 

antakse vastused kirjeldavalt. Samuti toimub andmete kogumine ja tõlgendamine 

üheaegselt, seepärast on uurimus nii kvalitatiivne kui empiiriline.  

 

 

4.2 Küsitluse tulemused ja arutelu  

 

Välja saadetud elektroonilisele küsitlusele vastasid kümme kinnisvara hindajat, kellest neli 

olid naised ja kuus mehed. Kuue vastanu vanus jäi vahemikku 30–40 eluaastat, kahe 40–50 

eluaastat ja ülejäänud kaks olid 20–30 eluaastat vanad. Enamuse vastanute haridustase oli 

magistrikraad (üheksa vastanut), ühel bakalaureusekraad. Pooled vastanutest on kinnisvara 

hindajana töötanud juba 10–15 aastat, neli 5–10 aastat ning üks 15–20 aastat. Vastanutest 

80% omasid kinnisvara hindaja kutset, neist seitse hindajat omasid vara hindaja taset ja üks 

omas nooremhindaja kutset. Vastavalt sellele, et küsitlusele vastanute seas olid enamus 

vara hindajad ehk kõige kõrgema kinnisvara hindaja kutsetaseme omajat, siis võib 

küsitluse vastuseid lugeda vägagi tõepärasteks. 

Küsides, mis hindamismeetodit kasutavad hindajad enim, tuli välja, et enamus kasutab 

võrdlusmeetodit ja vastanutest ainult üks kasutab tulumeetodit. Võrdlusmeetodit kasutakse 

kõige enam omaniku põhiste printsiipide kasutamisel. Kasutades hindamisel 

võrdlusmeetodit, võrreldakse hinnatavat vara sarnaste müüdud varade hindadega. 

Uurides, milliseid erinevaid hindamisprintsiipe on hindajad oma töös kasutanud, selgus, et 

kõik hindajad kasutavad parimat võimalikku kasutust, lisaks kasutavad seitse neist 

turupõhiseid printsiipe, viis varapõhiseid printsiipe ja neli omanikust lähtuvaid printsiipe. 

Kõikide printsiipide puhul tehakse läbi parima võimaliku kasutuse analüüs, seega ükskõik 

millist printsiipi kasutades, analüüsitakse vara parimat võimalikku kasutust. 
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Kinnisvara turuväärtust mõjutab kõige enam kinnisvara hindajate arvates asukoht (üheksa 

vastanut),  seejärel objekti seisukord (neli vastanut) ja nõudlus (neli vastanut) ning kõige 

vähem pakkumine (kaks vastanut).  Asukoht on seotud kinnisvara väärtuse määramisel nii 

majandusliku kui ka keskkonnateguriga. Majanduslikult mõjutab asukoht läbi 

tööjõuturunäitajate, sissetulekute, ehituskulude jms, mis näitavad konkreetse asukoha 

majanduslikku seisukorda ning seeläbi kujuneb ka kinnisvara väärtus vastavas konkreetses 

piirkonnas. Keskkonnategurite kaudu mõjutab asukoht läbi selle, kus kinnisvara paikneb, 

milline on olemasolev infrastruktuur, kinnistule/krundile juurdepääsetavus, 

maapinnavormid, vaated (nii üldine vaade, kas on rohelust, samuti kas on olemas vaade 

veekogule) ja kaugus keskusalast, kus paiknevad erinevad teenused, mida inimesed 

kasutavad. Need kõik tegurid võivad olla kas turuväärtust tõstvad või alandavad, olenevalt 

sellest, kus täpsemalt kinnisvara asub. Asukoht on üks oluline osa kinnisvara turuväärtuse 

leidmisel.  

Küsides, milline tähendus on turuväärtuse loomisel parimal kasutusel, vastasid kõik 

osalejad, et parima võimaliku kasutuse analüüsil on turuväärtuse leidmisel väga suur 

osakaal ning et see on turuväärtuse leidmise lahutamatu osa. Järgnevalt küsiti ankeedi 

täitjatelt nende arvamus selle kohta, kas parim kasutus mõjutab kinnisvara turuväärtust, kui 

jah, siis kuidas. Seitsmest küsitletust kolm vastasid konkreetselt jah ning põhjendasid seda 

nii, et sellest sõltub varale turuväärtuse leidmine ja ilma parima kasutuse tuvastamiseta ei 

saa turuväärtust hinnata. Ülejäänud vastasid, et mitte parim kasutus ei mõjuta vara 

turuväärtust, vaid väärtust mõjutavad tegurid, mida analüüsitakse parima kasutuse analüüsi 

käigus. Eeltoodu kinnitab, et parima võimaliku kasutuse analüüsil on oluline roll 

kinnisvara turuväärtuse loomisel, kuna iga hindamismeetodi kasutamisel võetakse seda 

arvesse.  

Seitse vastanut olid nõus väitega, et parima kasutuse analüüs ei ole nii oluline korterite ja 

üksikelamute puhul kui varade puhul, kus on alternatiivseid kasutusvõimalusi mitmeid. 

Kolm küsitletut selle väitega ei nõustunud. Parima kasutuse analüüs ei ole niivõrd oluline 

korterite ja üksikelamute puhul, aga siiski seda ei saa jätta tähelepanuta hindamise käigus. 

Parima võimaliku analüüsi komponentide küsimusele vastasid kõik, et selle käigus 

analüüsitakse õiguslikku lubatavust, füüsilist võimalikkust, finantsmajanduslikku 

otstarbekust ja teostatavuse põhjendust.  Kõik need neli komponenti ongi parima võimaliku 
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kasutuse analüüsi osad vastavalt erialakirjandusele ja rahvusvahelisele ning Eesti 

varahindamise standarditele.  

Uurides, millega selgitatakse välja parima kasutuse analüüsil õiguslikku lubatavust, 

vastasid üheksa küsitlenutest võrdselt – maa ehitusõigusega, üldplaneeringuga ning 

seadusandlusega. Omalt poolt lisati veel vastusele detailplaneering, 

projekteerimistingimused, teemaplaneering ja kinnistusraamatu kanne. Parima võimaliku 

kasutuse õiguslik lubatavuse nõue ongi seotud maa ehitusõigusega, mis tuleneb 

omavalituse üldplaneeringust ja ehitusmäärusest, lisaks eraõiguslikud piirangud, 

sihtotstarve, ehituseeskirjad, muinsuskaitse- ja keskkonnanõuded ning omandiõiguse 

piirangud nagu näiteks ehituskeeluala ja kõrguse/korruselisuse piirangud.  

Üheksa vastanut arvasid, et kui vara ei kasutata parimal võimalikul moel, siis võiks muuta 

maa sihtotstarvet (katastriüksuse sihtotstarvet) ning suurendada ehitusõigust. Seeläbi oleks 

võimalik saavutada parim kasutus ning tõsta kinnisvara väärtust. Kaheksa inimest leidsid, 

et abi oleks ka ehitise kasutusotstarbe muutmisest ning kuus, et muutused peaksid toimuma 

parenduste kaudu. Katastriüksuse sihtotstarvet saab muuta kohalik omavalitsus ning läbi 

selle on võimalik tõsta kinnisvara turuväärtust.  

Kõik vastanud olid nõus, et parima kasutuse analüüsi üks võtmeküsimusi on kõige 

kasulikuma sihtotstarbe väljaselgitamine. Sihtotstarve määrab maatüki kasutamise 

võimaluse. Parima võimaliku kasutuse analüüsi õigusliku lubatavuse analüüsimisel 

tehaksegi kindlaks, milline sihtotstarve on maale kohaliku omavalitsuse poolt määratud ja 

millised on muud omandiõiguse piirangud. Maakasutus mingil kindlal ajahetkel on kas 

lubatud või mitte. Katastriüksuse sihtotstarbed määratakse läbi tsoneerimise, kuid oluline 

on siinjuures tõdeda, et kohalike võimud saavad läbi õigusliku lubatavuse turuga 

manipuleerida. 

Üheksa inimest vastasid, et  parima võimaliku kasutuse hindamisel pööravad nad 

tähelepanu ka energiatõhususele ja jätkusuutlikkusele. Energiatõhusus ja jätkusuutlikkus 

on olulised aspektid kinnisvara hindamise juures. Hindamisprotsessis peab 

jätkusuutlikkuse aspekte arvesse võtma, kuna on loodud uued keskkonnaalased õigusaktid, 

energiahind on tõusu teel ja kasutajate poolt muutuvad nõudmised hindajatele. Kui 

puuduvad teadmised jätkusuutlikkuse kohta, hinnatakse vara valesti ning see võib viia 

kapitali kokku kukkumiseni, rahaliste,  looduslike ja sotsiaalsete ressursside vähenemisele. 
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Energiatõhususele peab samuti järjest enam rõhku pöörama – kehtestatud on hoonetele 

energiatõhususe miinimumnõuded ning Euroopa Liidu hoonete energiatõhususe direktiiv 

seab kohustuse, et alates 2021.aastast peavad kõik uued hooned vastama  liginullenergia 

nõuetele.  
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KOKKUVÕTE 
 

Kinnisvara hindavad kutselised ja kutseta kinnisvara hindajad. Hindamist tehakse paljudel 

eesmärkidel – uue kodu soetamisel pangalaenuga, hüpoteegi seadmisel ja arendamisel. 

Kinnisvara hindamisel leitakse vara turuväärtus mitte hind, milles ostjad ja müüjad 

omavahel on kokku leppinud. Hind, milles kokku lepitakse võib olla võrdne 

turuväärtusega, kuid enamasti siiski turul kaubeldakse hindadega, mis on kõrgemad kui 

turuväärtus.  

Kinnisvara turuväärtuse leidmisel analüüsitakse vara parimat võimalikku kasutust. Tegu on 

sellise kasutusega, mis on kõige tõenäolisem ning õiguslikult lubatav, füüsiliselt võimalik, 

vajalikult põhjendatud, finantsimajanduslikult otstarbekas ja mille tulemusena hinnatav 

vara saavutab kõrgeima väärtuse.  

Magistritöö eesmärgiks oli välja selgitada kas ja kuidas parima võimaliku kasutuse analüüs 

mõjutab kinnisvara turuväärtust. Parim võimalik kasutus on läbipõimunud omaniku-, vara-

ja turupõhiste hindamisprintsiipidega ning seetõttu nende printsiipide kasutamisel 

hindamise läbiviimisel analüüsitakse parimat võimalikku kasutust. Parima võimaliku 

kasutuse analüüsi käigus hinnatakse õiguslikku lubatavust, mille kaudu tehakse kindlaks 

erinevad vara piiravad kitsendused  ja piirangud, mis võivad objekti hinda mõjutada.  See 

mõjutus võib olla nii positiivne kui ka negatiivne. Füüsiline võimalikkus on tihedalt seotud 

varapõhise printsiibiga. Parima võimaliku kasutuse analüüs on oluline nii korterite ja 

üksikelamute puhul, kui ka varade puhul, kus on alternatiivseid kasutusvõimalusi mitmeid. 

Antud töö raames viidi läbi küsitlus Lõuna-Eesti kinnisvara hindajate seas. Ühtekokku 

vastas küsitlusele kümme hindajat, mis moodustas 28% valimist. Vastajate vähene osakaal 

oli ilmselt tingitud sellest, et kevadisel ajal on kasvanud hindajate töökoormus ning neil ei 

ole ajapuudusel võimalik vastata tudengite poolt saadetud küsimustele. Siiski vastajate seas 

olid enamus vara hindaja kutsega hindajad, selletõttu võib öelda, et küsitluse vastused on 

autentsed. 

 Küsitlusest selgus, et enamus hindajad kasutavad vara hindamisel võrdlusmeetodit ning 

kõik hindajad analüüsivad eksperthinnangu tegemisel parimat võimalikku kasutust. Parima 
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võimaliku kasutamisel turuväärtuse leidmisel on väga suur osakaal ning see on 

turuväärtuse leidmisel üks tegevusi. Kinnisvara hindajate arvamusel mõjutab kinnisvara 

turuväärtust kõige enam asukoht ning seejärel objekti seisukord.  

Nii kinnisvara teoreetikud kui ka kinnisvara hindajad on nõus sellega, et parim võimalik 

kasutus mõjutab kinnisvara turuväärtust, täpsemalt öeldes, kinnisvara parima võimaliku 

kasutuse analüüs mõjutab kinnisvara hinda. 
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HIGHEST AND BEST USE AS A FACTOR OF AFFECTING 

THE REAL ESTATE PRICE 

Summary 

 

The purpose of this master´s thesis, was to identify if and how highest and best use is 

affecting real estate market price. To achieve the aim of the thesis the author raised two 

research objectives: 

 highest and best use is affecting real estate price; 

 highest and best use is not affecting real estate price. 

These research objectives also have sub-objectives that are used in the quiz and those are: 

 How is highest and best use affecting real estate price? 

 Is highest and best use affecting only residential real estate? 

Real estate price is affected by different environmental, social and economic factors. Real 

estate price has many different definition that all have different meanings like market price, 

price and value. In this thesis the author uses all of them as synonyms but when talking 

about price the author means market value. Market value is the estimated amount for 

which a property should exchange on the date of valuation between a willing buyer and a 

willing seller in an arm’s length transaction after proper marketing where in the parties had 

each acted knowledgeably, prudently and without compulsion. 

Real estate appraisal algorithm has eight different points which each appraiser has to cover 

step by step. These steps are: 1) identifying problem , 2) market analysis, 3) highest and 

best use analysis, 4) gathering and screening of specific comparable data, 5) land value 

estimate, 6) application of three valuation approaches, 7) reconciliation  of value 

indications and final value estimate and 8) report of defined value.  Also now it is 

important when doing expert valuation, that the appraiser estimates sustainability and 

energy efficiency. 
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The author studied four real estate appraisal principles for this thesis. These are property 

based, market based, user based principles and highest and best use. Property based 

principles are found by the cost approach. Market based principles are found by the income 

approach.  User based principles are found by the sales comparison approach.  

Highest and best use is defined by: the reasonably probable and legal use of vacant land or 

an improved property that is physically possible, appropriately supported and financially 

feasible and that results in the highest value. In the highest and best use analysis four steps 

are implicit and are applied in the following order to develop adequate support for the 

appraiser´s highest and best opinion: 1) legally permissible, 2) physically possible, 3) 

financially feasible and 4) maximally productive. An appraiser generally considers these 

criteria sequentially. The tests of physical possibility and legal permissibility can be 

applied in either order, but they both must be applied before the tests of financial feasibility 

and maximum productivity.  

Legal permissibility encompasses many things but the most dominant is the land use 

restriction section of the zoning ordinance. Land uses at a specific point in time are either 

legal or not. The problem is that determining what is legal is subject to manipulation. A 

preordained process solely in the hands of local authorities determines the zoning 

ordinance.  

Highest and best use is thickly combined with user based, property based and market based 

valuation principles thus analysing highest and best use principles in the valuation process 

is also needed. In highest and best use analyses legal permissibility is also evaluated which 

determine different property limited restrictions that can affect property price. This effect 

can be positive or negative. So highest and best use analysis affects real estate price.  
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Lisa 1. Küsitluse ankeet 
 

Tere!  

Mina olen Kerli Lõhmus ja õpin Eesti Maaülikoolis maakorraldust ja kinnisvara 

planeerimist. Teen oma magistritööd teemal "Parim võimalik kasutus kui kinnisvara hinda 

mõjutav tegur". Mul läheb vaja Teie abi, et välja selgitada kuidas hindate Teie parimat 

kasutust. Järgneva küsimustiku täitmine võtab aega ca 10 minutit.  

* Kohustuslik 

Sugu * 

 Mees 

 Naine 

Vanus * 

 20-30 aastane 

 30-40 aastane 

 40-50 aastane 

 üle 50 aasta 

Haridus * 

 Üldharidus 

 Kutseharidus 

 Bakalaureusekraad 

 Bakalaureusekraad omandamisel 

 Magistrikraad 

 Magistrikraad omandamisel 

Kinnisvara hindajana töötamise aeg * 

 alla 5 aasta 

 5-10 aastat 

 10-15 aastat 

 15-20 aastat 

 üle 20 aasta 

Kas Te omate kinnisvara hindaja kutset? * 
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 Jah 

 Ei 

Millist kinnisvara hindamise kutset Te omate? * 

 Kinnisvara nooremhindaja (tase 5) 

 Kinnisvara hindaja (tase 6) 

 Vara hindaja (tase 7) 

 Ei oma kutset 

Millist hindamismeetodit kasutate enim? * 

 Võrdlusmeetod 

 Kulumeetod 

 Tulumeetod 

Milliseid kinnisvara hindamise printsiipe Te olete kasutanud järgnevast 

loetelust? * 

 Kasutaja (omanike) seisukohast lähtuvad printsiibid 

 Varapõhised printsiibid 

 Turupõhised printsiibid 

 Parima võimaliku kasutuse printsiip 

Mis mõjutab Teie arvates enim kinnisvara turuväärtust? * 

 Asukoht 

 Objekti seisukord 

 Nõudlus 

 Pakkumine 

 Muu:  

Milline tähendus turuväärtuse loomisel on parimal kasutusel? 

 

Kas Teie arvates mõjutab parim kasutus kinnisvara turuväärtust? Kui jah, 

siis kuidas? 

 

Kas olete nõus väitega, et parima kasutuse analüüs pole nii oluline korterite ja 

üksikelamute puhul kui, et varade puhul, kus on alternatiivseid 

kasutusvõimalusi mitu või mida ei kasutata parimal võimalikul moel? * 

 Jah 

 Ei 
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Mida analüüsitakse parima kasutuse puhul? * 

 Õiguslikku lubatavust 

 Füüsilist võimalikkust 

 Teostatavuse põhjendatust 

 Finantsmajanduslikku otstarbekust 

Millega selgitatakse välja õiguslikku lubatavust parima kasutuse analüüsil? * 

 Maa ehitusõigusega 

 Üldplaneeringuga 

 Seadusandlusega 

 Muu:  

Kui vara ei kasutata parimal võimalikul moel, siis milline järgnevatest 

valikutest oleks võimalus parimat kasutust saavutada ning ka kinnisvara 

väärtust tõsta? * 

 Maa sihtotstarbe muutmine ja ehitusõiguse suurendamine 

 Kasutusotstarbe muutmine 

 Parenduste kaudu (renoveerimine) 

 Muu:  

Kas olete nõus väitega, et parima kasutuse analüüsi üks võtmeküsimusi on 

kõige kasulikuma sihtotstarbe väljaselgitamine? * 

 Jah 

 Ei 

Kui hindate parimat võimalikku kasutust, kas pöörate tähelepanu ka 

jätkusuutlikkusele ja energiatõhususele? * 

 Jah 

 Ei 

Aitäh vastamast! 
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