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Käesoleva bakalaureusetöö uudsus seisneb teemakaartide kasutusvõimaluste testimisest 

kinnisvaraturul Eestis. Teemakaartidele on võimalik lisada suurt kogust informatsiooni 

ning neile peale vaadates on aru saada, millises omavalitsuses on näiteks tehingute arv 

olnud kõrge või madal ning kus on toimunud hinnamuutus tõusu või languse suunas. Tihti 

pole võimalik suurtest ja kohmakatest tabelitest eristada olulist informatsiooni ebaolulisest. 

Bakalaureusetöö eesmärgiks on testida teemakaartide kasutusvõimalusi ja otstarbekust 

kinnisvaraturu uurimisel. Antud töö käigus soovitakse teada, kas teemakaartide kasutamine 

annab selgema ja kiirema ülevaate kinnisvara toimuvatest protsessidest võrreldes tabelites 

oleva infoga.  

Uurimisobjektiks on valitud üks kõige sagedasem kinnisvaraturu toiming, milleks on 

korteriomandite ostu-müügitehingud. Uuritakse kolme ajaperioodi (2004 - 2006, 2009 – 

2011, 2014 – 2016) tehingute aktiivsust ja keskmiseid ruutmeetri hindasid. Seejärel 

võrreldakse nende ajaperioodide jooksul toimunud ruutmeetri hindade muutuseid. 

Antud töö jaoks on kogutud tehingute informatsiooni puudutavad andmed Maa-ameti 

kinnisvara hinnastatistikast ning andmed rahvaarvu kohta Eesti Statistikaametist. 

Teemakaardid koostati üldkasutatavas geoinfosüsteemide tarkvara ArcGIS. Teemakaardi 

aluseks oli Maa-ameti Geoportaalist saadud ajakohane kohalike omavalitsuste piiride 

kaardikiht. Selle kaardikihiga ühendati eelnevalt Microsoft Excelis koostatud turutehinguid 

iseloomustavad andmetabel.  

Töö käigus valmis 30 teemakaarti, mis näitavad tehingute arvu, tehingute arvu 1000 elaniku 

kohta ning keskmist ruutmeetri hinda. Lisaks võrreldi veel uuritavate ajaperioodide 

hinnamuutuseid. Koostatud teemakaartidest esitati 17 kaarti põhitekstis ja 13 lisades. 

Põhiteksti paigutati kaardid, mis on informatiivsemad ja mille kasutamine praktilises töös 

on autori arvates otstarbekamad. See sõltus klassifitseerimise meetodist ja klasside arvust. 

Käesolevat bakalaureuse tööd on võimalik edasi arendada. Oleks võimalik uurida, kuidas 

on tehingute aktiivsus muutunud uuritavate ajaperioodide jooksul. Samuti saaks katsetada 

veel teisi andmete klassifitseerimise meetodeid. 

Märksõnad: GIS, teemakaartide kasutusvõimalused, kinnisvaraturu analüüsimine,  
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The novelty of this Bachelor’s thesis is to test expediency of thematic maps in Estonia’s 

real estate market analysis. Thematic maps may consist of a large amount of information. 

After visualization, it is easy to understand which local government has transaction 

numbers low or high and where the prices are increasing or decreasing. Tables are full of 

intense information and often it is impossible to distinguish important information from 

unimportant.  

The purpose of this Bachelor’s thesis is to test the functional usage and expediency of 

thematic maps in real estate market analysis. There is one question, which needs to be 

answered. Will the use of thematic map provide a clearer and quicker overview about the 

processes of the real estate market compared to the information in the table? 

The research object is purchase-sale transactions of apartments in three time periods (2004 

– 2006, 2009 – 2011, 2014 – 2016). Thematic maps describe the activity of transactions, 

average prices of square meters and compare the changes of average prices of square 

meters in three time periods.  

The data of real property price statistics is collected from Estonian Land Board and data 

about population is collected from Statistics Estonia. Thematic maps were prepared with 

commonly used GIS software ArcGIS. Thematic maps base on the map layer of local 

government boundaries. In additon, This map layer combined with the tabel of real estate 

transactions’s data which was previously composed in Microsoft Excel.  

As a result was prepared 30 thematic maps, which show the number of transactions, 

number of transactions per 1000 inhabitants and average price of a square meter. In 

addition, there are thematic maps, which show changes of average prices of square meters. 

17 thematic maps are in main text and 13 maps are in appendixes. In the main text are the 

maps which are more informative. It depends on the data classification methods and 

number of classes.  

This Bachelor’s work can be further developed. It would be possible to examine how the 

activity of transactions were changed during specific timeperiods. It is also possible to test 

ohter data classification methods.  

Keywords: GIS, usage of thematic maps, real estate analysis,  
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SISSEJUHATUS 

Käesoleva bakalaureusetöö uudsus seisneb teemakaartide kasutusvõimaluste testimisest 

kinnisvaraturul Eestis. Teemakaartidele on võimalik lisada suurt kogust informatsiooni ning 

neile peale vaadates on aru saada, millises omavalitsuses on näiteks tehingute arv olnud 

kõrge või madal ning kus on toimunud hinnamuutus tõusu või languse suunas. Tihti pole 

võimalik suurtest ja kohmakatest tabelitest eristada olulist informatsiooni ebaolulisest.  

Bakalaureusetöö eesmärgiks on testida teemakaartide kasutusvõimalusi ja otstarbekust 

kinnisvaraturu uurimisel. Antud töö käigus soovitakse teada, kas teemakaartide kasutamine 

annab selgema ja kiirema ülevaate kinnisvaraturul toimuvatest protsessidest võrreldes 

tabelites oleva infoga.  

Uurimisobjektiks on valitud üks kõige sagedasem kinnisvara turu toiming, milleks on 

korteriomandite ostu-müügitehingud. Uuritakse kolme ajaperioodi (2004 - 2006, 2009 – 

2011, 2014 – 2016) tehingute aktiivsust ja keskmiseid ruutmeetri hindasid. Seejärel 

võrreldakse nende ajaperioodide jooksul toimunud ruutmeetri hindade muutuseid.  

Antud töö jaoks on kogutud tehingute informatsiooni puudutavad andmed Maa-ameti 

kinnisvara hinnastatistikast ning andmed rahvaarvu kohta Eesti Statistikaametist. 

Teemakaardid koostati kinnisvara turu uuritavate ajaperioodide kohta ja nende perioodide 

jooksul toimunud muutuste kohta. Selleks kasutati üldkasutatavat geoinfosüsteemide 

tarkvara ArcGIS.  

Bakalaureusetöö koosneb neljast osast. Esimeseks osaks on töö teoreetiline taust, kus 

kirjeldatakse teemakaarte kui informatsiooni esitamise vahendit, nende koostamise 

põhimõtteid ja kasutamist kinnisvara valdkonnas. Järgmiseks osaks on materjal ja 

metoodika, kus kirjeldatakse, kuidas töö jaoks vajalikud andmed on kogutud ning tulemuste 

osa valminud. Kolmandas osas vaadeldakse ja kirjeldatakse valminuid teemakaarte ning 

viimane osa koosneb arutelust.  
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1. TÖÖ TEOREETILINE TAUST 

1.1. Teemakaart kui informatsiooni esitamise vahend  

Peaaegu iga nähtus või tegevus paikneb geograafilises ruumis, mille kohta peetakse 

erinevaid andmekogusid ja registreid (Suurna, R., Sisas, E., 2010). Sellisete asukohapõhiste 

tegevuste ja nähtuste jaoks on olemas GIS ehk geograafiline infosüsteem.  

Suurna ja Sisas (2010) määratlevad GIS-i kui omavahel seotud kogumit tarkvarast ja 

andmetest, mida kasutatakse geograafilise info vaatamiseks ja haldamiseks, ruumiliste 

seoste analüüsimiseks ning ruumiliste protsesside modelleerimiseks. Nad jagavad GIS-i 

funktsioonid neljaks:  

• andmete kaardistamine ja visualiseerimine, 

• geograafilise informatsiooni haldamine, 

• andmete kogumine ja uuendamine, 

• geograafilised analüüsid.  

Käesolevas peatükis pööratakse rõhku GIS-i esimesele funktsioonile ehk andmete 

kaardistamisele ja visualiseerimisele. Kaart on visuaalne esitlus, mida kasutatakse 

geograafiliste andmete kujutamiseks. See on üks peamisi ja võimalikke andmete 

visualiseerimise viise. Selline võime puudub tekstidel, graafikutel ja tabelitel (Fowler, A., 

2010). Konkreetsete tegevuste või nähtuste esitamiseks kasutatavaid kaarte nimetatakse 

teemakaartideks.  

Teemakaarti võib nimetada ka kommunikatsioonikanaliks. Selle eesmärgiks on kujutada 

kaardil olevat infot nii, et kaardi kasutaja näeks kaardil seda, mida koostaja on soovinud 

edastada (Jagomägi, T., 1997). Õnnestunud ja kvaliteetne kaart on ise sõnumi kandja ja vajab 

väga vähe teksti sõnumi täpsustamiseks (Jagomägi, T., 1999). Teemakaartidele info 

kujutamine on sarnane suhtlemisele. Selleks, et inimesed üksteist mõistaksid, tuleb end 

selgelt väljendada, et vajalik informatsioon jõuaks kuulajateni. 

Tabelites olev informatsioon võib tekitada segadust, kuna nendesse kogutav informatsioon 

võib olla mitmete nähtuste või tegevuste kohta erinevates ridades ja tulpades. Seetõttu võib 

oluline info joosta silmist mööda. Teemakaartidele saab paigutada suurt kogust 
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informatsiooni, mis on pärit pikkadest ja keerulistest tabelites. Tänu sellele on teemakaartide 

info edastamise võime mitu korda suurem kui tabelitel.  

Teemakaardi aluseks on lihtsustatud versioon põhikaardist, millel visualiseeritakse 

konkreetse teemaga seotud andmeid (Fowler, A., 2010). Statistika graafiliseks esitamiseks 

kujundatakse territooriumi eri osad vastavalt statistilistele näitajatele erinevates värvides või 

rastrites (Eesti Statistikaamet).  

Teemakaartidel on võimalik esitada igasugust ruumiga seostuvat informatsiooni, kas ühe 

konkreetse teema või selle teemaga seoses toimunud muutustete kohta. Selliseid kaarte 

kasutatakse mitmetes valdkondades, näiteks maamõõtmises, topograafias, kartograafias, 

logistikas, lennunduses, kinnisvaras, kaubanduses, metsanduses, geoloogias, mäenduses, 

tehnovõrkude ja keskkonna valdkondades (Suurna, R., Sisas, E., 2010). Põhimõtteliselt on 

võimalik teemakaartidena esitada kõiki andmeid, mis on seotud geograafilise ruumiga. 

Käesoleva bakalaureusetöö empiirilise töö tulemusena koostatakse teemakaardid 

korteriomandite ostu-müügi tehingute ja hindasid puudutavate andmete kohta.  

1.2. Teemakaartide koostamise põhimõtted 

Teemakaartidega on võimalik visualiseerida erinevaid ruumiga seostatavaid andmeid ning 

nendelt on võimalik saada suurt kogust informatsiooni lühikese ajaga. Nende kaartide 

koostamisega tuleb olla väga tähelepanelik, kuna halvasti koostatud teemakaart võib anda 

kaardi vaatlejale valet informatsiooni. Teet Jagomägi (1999) toob välja järgmised 

soovituslikud printsiibid, mida tuleb teemakaartide koostamisel meelest pidada:  

• lakoonilisusprintsiip – näidata tuleb neid ja ainult neid elemente, mis on vajalikud 

kõige olulisemate andmete edasiandmiseks ja nendest täpselt arusaamiseks; 

• üldistavusprintsiip – kujutis peab olema üldistav, hoiduda tuleb kõrvalistest 

elementidest, mis hajutavad vaataja tähelepanu; 

• universaalsusprintsiip – ühe kaardi või kaartide komplekti ulatuses tuleb kasutada 

ühtlustatud sümboleid, värve jms; 

• tähtsaimate elementide rõhutamise printsiip – kõige olulisemad elemendid tuleb 

mõõtmete, kuju ja värvi vahendusel eriti esile tõsta; 

• autonoomsusprintsiip – informatsiooni osa, mis on suhteliselt iseseisev, tuleb esitada 

eraldi osana või eraldi kaardina; 
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• stereotüüpide kasutamise printsiip – tuleb arvestada, milliseid harjumuslikke 

assotsiatsioone graafilised sümbolid tavaliselt tekitavad. 

Andmekogude kaardistamise viise on palju, kuid kõige sagedamini kasutatakse nendest viite 

erinevat tüüpi. Sobiva teemakaardi tüübi valikul tuleb silmas pidada, mida kaardi koostaja 

tahab kaardi lugejatele esitada, kas erinevad mustrid on nähtavad ning kas teatud 

teemakaardi tüübi kasutamisest on abi või pigem takistab see kaardi mõistmist (Rautenbach, 

V., Coetzee, S., Iwaniak, A., 2012). Peamisteks teemakaardi tüüpideks on koropleet-, 

gradueeritud sümbol-, isaritmiline-, punkt- ning dasümeetriline kaart (Briney, A., 2017). 

Esimene teemakaardi tüüp on koropleetkaart, mis kujutab kvantitatiivseid andmeid nagu 

värv, tihedus, protsent, keskmine väärtus või mingi sündmus geograafilisel alal. Nendel 

kaartidel olevad järjestikused värvid tähistavad andmete väärtuste muutusi, nagu 

suurenemine/vähenemine või positiivne/negatiivne tõus (Briney, A., 2017). Igal värvil on 

mingi väärtust, kus tavaliselt väärtuse suurenemisel muutub värv tumedamaks ning väärtuse 

vähenemisel heledamaks.   

Sellist tüüpi kaartide peamine kasutusala on statistiliste andmete esitamine arvestuslike 

geograafiliste üksuste, omavalitsuste, rajoneeringuüksuste, administreerimis- või 

majandamisüksuste (näiteks müügipiirkonnad, metsakvartalid jms) kaupa, seda enam, et ka 

andmeid kogutakse enamasti nendesamade üksuste järgi jaotatuna. Kujutusviis peaks 

võimaldama võrrelda nähtuste geograafilist jaotumist ja aitama tuvastada regionaalseid 

iseärasusi (Jagomägi, T., 1999). Koropleetkaarte kasutatakse kõige enam ning need kaardid 

on lihtsasti loetavad.  

Teine tüüp on gradueeritud sümbolkaart, millel andmed on esitatud punktidena, kus punktid 

asetsevad mingis kindlas asukohas. Nendel kaartidel andmed kuvatakse proportsionaalselt 

mõõdus olevate sümbolitega, mis näitavad muutuseid mingites sündmustest. Sümboliteks 

kasutatakse kõige enam ringe, kuid võib kasutada ka teisi geomeetrilisi kujundeid (Briney, 

A., 2017). Teet Jagomägi (1999) soovitab sellist tüüpi kaarti kasutada siis, kui esitatav nähtus 

asub ühes punktis või ta on kaardil selgesti eraldatud alade sees. Sümbolkaartidega saab 

lihtsalt edastada koguarve, suhtarve ja proportsioone.  

Järgmiseks tüübiks on isaritmiline kaart, millega on võimalik iseloomustada 

kolmemõõtmelist pinda tasapinnal, tavaliselt maapinna reljeefi, aga ka statistilisi pindu. 

Neid kaarte on otstarbekas kasutada: kui kaardistatav nähtus on ruumiline või saab teda 
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ruumilisena ette kujutada; kui kaardistatavat nähtust saab käsitleda kui pidevat välja ja 

lähteandmed võimaldavad seda; kui algandmestik on väga keeruline ning teda tuleb 

lihtsustada vähekoormavaks ja ülevaatlikuks kartograafiliseks esituseks. Nende kaartide 

lugemine nõuab keskmisest rohkem kujutlusvõimet ja vilumust (Jagomägi, T., 1999). 

Neljandaks kaarditüübiks on punktkaart, mis kasutab punkte, et näidata teema olemasolu ja 

kuvada ruumiline muster. Punktid ei esinda ühte konkreetset nähtust või objekti, vaid näiteks 

1000 objekti esinemist antud piirkonnas. Sellist tüüpi kaarte soovitatakse kasutada kui 

nähtus ise ei ole väli, vaid diskreetne suurus, kui soovitakse näidata korraga mitme nähtuse 

levikut või kui nähtuse levik ei ole seostatav ühegi kindla objekti või asukohaga (Jagomägi, 

T., 1999). Nagu isaritmilised kaardid nõuavad ka punktkaardid head kaardi lugemisvõimet, 

kuna sellel kaardil olevat informatsiooni on väga lihtne valesti tõlgendada.  

Viimaseks ehk viiendaks enamlevinud teemakaardi tüübiks on dasümeetriline kaart. See 

kaart toimib, kui kasutada statistikat ja lisainformatsiooni, et ühendada alad sarnaste 

väärtustega kasutades halduspiire sarnaselt koropleetkaardile (Briney, A., 2017). Peamiselt 

rakendatakse seda tüüpi kaarte rahvastiku tiheduse näitamiseks (Eicher, C., Brewer C., 

2001).  

Teemakaartide koostamisel on võimalus jaotada oma andmeid mitmel viisil. 

Klassifitseerimine jaotab andmed erinevatesse klassidesse. Klassifitseerimise meetodeid 

kasutatakse andmete iseloomust sõltuvalt ning sellest, mida tahetakse näidata konkreetsel 

kaardil. ArcGIS Pro kodulehel peamised klassifitseerimise meetodid on: 

• manuaalne intervall (manual interval) – võimaldab koostada oma klassid, vahemikke  

saab olenevalt vajadusest; 

• defineeritud interval (defined interval) – võimaldab määrata ühe klassi suuruse 

käsitsi ning seejärel kuvatakse järgmised klassid samas vahemikus; 

• võrdsed vahemikud (equal interval) – andmete minimaalne ja maksimaalne vahe on 

jaotatud võrdseteks osadeks; 

• kvantiilid (quantile) – igas klassis on võrdne arv andmeid, sobib lineaarsete 

jaotusandmete puhul; 

• loomulikud vahemikud (natural breaks) – vahemike eraldused määratakse 

kohtadesse, kus väärtuste jaotusel on suuremad hüpped; 
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• geomeetriline intervall (geometrical interval) – andmed on jaotatud geomeetrilise 

jada alusel ning see meetod tagab, et igas klassis oleks sama palju väärtusi ning 

intervallide vahe oleks ühtlane;  

• standardhälve (standard deviation) – näitab, kui palju erineb keskmisest mingi 

väärtus. 

Käesoleva töö empiirilises osas testitakse võrdsete ja loomulike vahemike meetodil 

koostatud kaarte. Uuritakse, millist meetodit on kasulikum kasutada teatud nähtuste või 

muutuste puhul.  

Jälgides nimetatud printsiipe, tüüpe ja klassifitseerimise meetodeid on võimalik koostada 

kõigile üheselt mõistetav ja informatsioonirikas teemakaart. Tuleb meeles pidada, et kaardi 

koostamisel on väga tähtis, et õige sõnum jõuaks lugejateni.  

1.3. Teemakaartide kasutamine kinnisvara valdkonnas  

Kinnisvara valdkonnas on teemakaartide kasutusvõimalused üsna laiad. Neid on võimalik 

kasutada mitmesuguste turuanalüüside teostamisel. Kuna kinnisvara valdkond koosneb 

paljudest statistilistest näitajatest, siis on kiire ja selge ülevaate saamiseks otstarbekaim viis 

koostada teemakaart.  

Suur maailmajuhtiv geoinformaatika firma ESRI on koostanud eraldi trükise teemal 

geoinformaatikasüsteemid kinnisvaras („GIS for Real Estate“). Kinnisvara firmad loodavad 

GIS tehnoloogia peale, et nad saaksid analüüsida ja kaardistada andmeid ümber asukoha 

(demograafia, liiklus, kaubanduskeskuste kasutus jpm) (GIS for Real Estate, 2007). ESRI 

on viidanud sellele, et kinnisvara valdkonnas on võimalik kasutada erinevaid 

geoinformaatika süsteeme.  

Kinnsvara müümisel on GIS sageli tõhus abimees, kuna ta võimaldab huvilistele 

informatsiooni visualiseerida. GIS-i kasutajatel on võimalik hinnata vara ja asukohta 

kasutades põhilisi näitajaid (krunt, vahemaa millestki, lasteaiad, koolid, poed jne). Kaardid, 

mis visualiseerivad kinnisvara hindamistulemusi, aitavad kaasa pikaajalistele eesmärkidele, 

et saada informatsiooni (Sosnowska, M., Karszina, I., 2016). Need kaardid annavad lihtsa ja 

selge ülevaate toimuvast.  
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Erinevate statistiliste näitajate visualiseerimiseks on Eesti Statistikaamet loonud statistika 

kaardirakenduse, mis sisaldab keskkonna, majanduse, rahvastiku, sotsiaalelu ja 

põllumajandusloenduse asukohainfoga seotud statistikat (Eesti Statistikaamet). Selles 

kaardirakenduses on võimalik koostada erinevaid teemakaarte soovitud teema kohta. Hetkel 

on statistika kaardirakenduses ainult üks kinnisvarateemaline andmestik, milleks on 

eluruumide keskmine vanus ehitusaja järgi. See rakendus areneb pidevalt ning kindlasti on 

varsti võimalik selles rakenduses koostada teemakaarte ka teiste kinnisvara turu näitajate 

kohta.  

Alates 1999. aastast koostab Maa-amet iga aasta kinnisvara turu ülevaateid, kus andmete 

visualiseerimiseks kasutatakse lisaks graafikutele ja tabelitele ka teemakaarte. Kinnisvara 

turu ülevaateid koostatakse nii turusektorite, aastate ja kvartalite lõikes. Lisaks koostatakse 

veel Balti riikide kinnisvaraturu ülevaateid. Maa-ameti kinnisvaraturu ülevaadetes on 

teemakaardid koostatud tehingute aktiivsuse ja nende koguväärtuse kohta maakondade 

lõikes. Need teemakaardid annavad väga kiire ülevaate sellest, milline oli kinnisvaraturu 

aktiivsus uuritavatel aastatel.  

Sümbol -või koropleetkaartidega näidatakse kinnisvara väärtust. Kinnisvara keskmiseid 

hindu on võimalik näidata kõige lihtsamini koropleetkaartidega. Selliste kaartidega saab 

põhjendada planeerimisotsuseid, investeeringuid ja tegevusi, mis on seotud mingi alaga 

(Sosnowska, M., Karszina, I., 2016). Koropleetkaartidega on võimalik koostada 

teemakaarte, mis näitavad kinnisvara tehingute arvu ja hinda. Lisaks sellele on nende 

kaartidega hea näidata ka toimunud hinnamuutuseid. Maa väärtust saab näidata aga 

isartimiliste kaartidega, kus väärtust näidatakse intensiivsuse järgi ühtlaselt tumedaks 

muutuvates toonides (Zrobek, S., Cellmer, R., Kuryj, J., 2005). Erinevaid kaarditüüpe 

kombineerides on võimalik näidata ühel kaardil mitut näitajat. 

Kuna kinnisvara on seotud asukohaga, siis teemakaartide kasutamine kinnisvara valdkonnas 

on üsna kaval. Ühele kaardile on võimalik paigutada mitme aasta andmed, mida vaadates 

saab selgema ülevaate kui tabelitest samu andmeid vaadates. Teemakaardid on kasulikud nii 

kinnisvara huvilistele, maakleritele kui ka hindajatele.  
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

Käesoleva bakalaureusetöö empiiriline osa koosneb järgmistest etappidest: andmete 

kogumine, andmestiku formeerimine ning teemakaartide koostamine ja analüüsimine.  

Andmed koguti Maa-ameti kinnisvara hinnastatistikast. Selles töös uuriti kõikides 

omavalitsustes toimunud korteriomandite (eluruumide) tehingute hindasid puudutavaid 

andmeid aastatel 2004-2006, 2009-2011 ning 2014-2016. Esialgu oli plaanis uurida aastaid 

2005, 2010 ja 2015, kuid andmete formeerimisel tekkis liiga palju tühimikke andmete vähesuse 

tõttu. Nimelt on Maa-ameti kinnisvara hinnastatistikas seatud kitsendus, mille puhul kuvatakse 

tehingute hindasid puudutavad andmed sel juhul, kui on toimunud vähemalt 5 tehingut.   

Andmete kogumiseks koostati Maa-ameti kinnisvara hinnastatistikas päringud järgmiselt: 

• trükise liik: hinnastatistika; 

• trükis: korteriomandite (eluruumide tehingud); 

• lõikeprotsent: 0; 

• maakond: kõik maakonnad; 

• omavalitsus: kõik omavalitsused; 

• ajavahemik:  

1) 01.01.2004 – 31.12.2006;  

2) 01.01.2009 – 31.12.2011;  

3) 01.01.2014 – 31.12.2016. 

Kui andmed kogutud, avati trükised programmis Microsoft Excel, kus hakati andmeridu 

korrastama ning sorteerima vajalikke tehingute hindasid puudutavaid andmeid. Trükisesse 

jäeti järgmised andmed: korteriomandite tehingute arv ja nende tehingute keskmine 

ruutmeeri hind. Lisaks nendele andmetele koguti ka Statistikaameti andmebaasist elanike 

arv kõikides omavalitsustes uuritavatel ajavahemikel.  

Seejärel tehti järgmised arvutused, et andmed oleksid võrreldavad:  

1) arvutati tehingute arv 1000 elaniku kohta (tehingute arv / elaniku arvuga * 1000), et 

saaks võrrelda nii väiksema kui ka suurema rahvaarvuga omavalitsusi ja nendes 

toimunuid tehingute arvu; 
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2) arvutati absoluutne ruutmeetri hinnamuutus (järgmise aasta keskmine ruutmeetri 

hind – eelmise aasta keskmine ruutmeetri hind), et saaks näha mitme euro võrra on 

hind langenud või tõusnud uuritavatel ajavahemikel;  

3) arvutati suhteline ruutmeetri hinnamuutus (järgmise aasta keskmine ruutmeetri hind 

/ eelmise aasta keskmise ruutmeetri hinnaga), et saaks näha mitu korda on hind 

tõusnud või langenud uuritavatel ajavahemikel.  

Lõpuks koondati päringutest saadud andmed ja arvutatud andmed ühte tabelisse, et saaks 

hakata teemakaarte koostama. Teemakaartide koostamisel kasutati üldkasutatavat 

geoinfosüsteemide tarkvara ArcGIS, kus koostati 30 teemakaarti kahel klassifitseerimise 

meetodil (võrdsed- ja loomulikud vahemikud). 26 teemakaardil jaotati andmed 6 klassi vahel 

ning 4 teemakaardil 2 klassi vahel.  

Teemakaardi aluseks oli Maa-ameti Geoportaalist saadud ajakohane kohalike omavalitsuste 

piiride kaardikiht. Selle kaardikihiga ühendati eelnevalt Microsoft Excelis koostatud 

turutehinguid iseloomustavad andmetabel. Kaartide koostamiseks kasutati astmeliste 

värvide süsteemi. Teemakaardid, kus näidati andmeid tehingute arvu, keskmise ruutmeetri 

hinna ja tehingute arvu 1000 elaniku kohta, koostati rohelistes toonides. Ruutmeetri hinna 

absoluutse ja suhtelise muutust kajastavad teemakaardid koostati kahevärvilised, kus sinised 

toonid tähendavad hinnalangust ja punased toonid hinnatõusu.  

Teemakaardid koostati järgmiste näitajate kohta: 

1) tehingute arv aastatel 2004 – 2006, 2009 – 2011, 2014 – 2016; 

2) tehingute arv 1000 elaniku kohta aastatel 2004 – 2006, 2009 – 2011, 2014 – 2016; 

3) keskmine ruutmeetri hind aastatel 2004 – 2006, 2009 – 2011, 2014 – 2016; 

4) absoluutse ruutmeetri hinnamuutust ajavahemikel 2004 – 2006 ja 2009 – 2011;  

2004 – 2006 ja 2014 – 2016 (6 -ja 2 klassi) 

5) suhteline ruutmeetri hinnamuutus ajavahemikel 2004 – 2006 ja 2009 – 2011; 

2004 – 2006 ja 2014 – 2016 (6 -ja 2 klassi). 

Viimaseks etapiks oli koostatud teemakaarte kirjeldada ja analüüsida. Tulemuste peatükis 

kirjeldati võimalikult täpselt, mida kaardilt lugeja näeb ning milliseid muutuseid saab välja 

tuua erinevate ajaperioodide lõikes. Analüüsimise käigus tuli selgitada, millised kaardid on 

informatiivsemad ja otstarbekamad kinnisvaraturu analüüsi jaoks.   
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3. TULEMUSED 

Käesoleva bakalaureusetöö empiirilise töö tulemusena koostati 30 teemakaarti, millest 17 on 

esitatud põhitekstis ja 13 kaarti paigutati lisadesse. Põhiteksti paigutati kaardid, mis on 

informatiivsemad ja mille kasutamine praktilises töös on autori arvates otstarbekamad. See sõltus 

klassifitseerimise meetodist ja klasside arvust. Selles peatükis vaadeldakse ja kirjeldatakse, kuidas 

koostatud teemakaardid annavad edasi või kajastavad tehingute hindasid puudutavat 

informatsiooni.  

Joonistel 3.1 – 3.9 on koostatud teemakaardid, mis on koostatud korteriomandite ostu-müügi 

tehingute arvu, tehingute arvu 1000 elaniku kohta ning keskmise ruutmeetri hinna kohta kõikides 

omavalitsustes. Need kaardid kajastavad hetkeolukorda ajaperioodidel 2004 – 2006, 2009 – 2010 

ning 2014 – 2006. Kaartidel on andmed jaotatud loomulike vahemike meetodil kuueks klassiks. 

Joonised 3.1 – 3.3 on koostatud teemakaardid korteriomandite ostu-müügi tehingute arvu 

kohta. Nimetatud ajaperioodidel on tehingute arv olnud väga erinev. Aastatel 2009 – 2010 

oli tehingute arv kaks korda madalam kui aastatel 2004 – 2006. 

 

Joonis 3.1. Korteriomandite ostu-müügi tehingute arv omavalitsustes aastatel 2004 – 2006 

(loomulikud vahemikud) 
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Joonis 3.2. Korteriomandite ostu-müügi tehingute arv omavalitsuses aastatel 2009 – 2011 

(loomulikud vahemikud) 

 

Joonis 3.3. Korteriomandite ostu-müügi tehingute arv omavalitsustes aastatel 2014 – 2016 

(loomulikud vahemikud) 
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Joonistel on uuritaval ajaperioodidel kõige enam ostu-müügi tehinguid tehtud Põhja-Eesti 

piirkonnas ehk Tallinnas ja tema lähedal olevates omavalitsustes. Seejärel Tartus, Jõhvis, 

Narvas, Pärnus, Viljandis ja Võrus. Samuti on veel näha, et tehingute aktiivsus on suurem 

olnud ka Kuressaares, Valgas, Võrus ja Paides. Joonistelt on näha, et iga ajaperioodiga on 

tehingute aktiivsus järjest suurenenud ehk mida aeg edasi, seda rohkem on hakatud kortereid 

ostma ka linnadest eemale. 

Lisades 1 – 3 on koostatud teemakaardid sama ajaperioodi ja teema kohta, kuid andmed on 

jaotatud hoopis võrdsete vahemike meetodil. Nendel kolmel kaardil on näha, et kõige enam 

tehinguid on toimunud Tallinnas ning seejärel Tartus. Ülejäänud omavalitsustes on tehingute 

arv olnud madalam võrreldes kahe nimetatud linnaga.  

Joonised 3.4 – 3.6 on koostatud teemakaardid, mis näitavad korteriomandite ostu-müügi 

tehingute arvu 1000 elaniku kohta. Kaartidelt on näha, et kolme ajaperioodi jooksul on 1000 

elaniku kohta hakatud tegema järjest rohkem tehinguid. Uuritavatel ajaperioodidel on 

tehingute arv olnud kõrge samades omavalitsustes, kuid igal ajaperioodil on toimunud 

väikesed muutused. 

 

Joonis 3.4. Korteriomandite tehingute arv 1000 elaniku kohta omavalitsustes aastatel 2004 

– 2006 (loomulikud vahemikud) 
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Joonis 3.5. Korteriomandite tehingute arv 1000 elaniku kohta aastatel 2009 – 2011 

(loomulikud vahemikud)  

 

Joonis 3.6. Korteriomandite tehingute arv 1000 elaniku kohta omavalitsustes aastatel 2014 

– 2016 (loomulikud vahemikud) 
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Aastatel 2004 – 2006 on toimunud enim tehinguid suuremates linnades või nende vahetus 

läheduses (joonis 3.4). Harju maakonnas on kõige enam tehinguid tehtud Rae vallas, Pärnu 

maakonnas Saarde vallas ning Põlva maakonnas Põlva vallas. Põhja-Eesti piirkonnas on 

tehingute aktiivsus olnud suurem kui Lõuna-Eestis. Keskmine tehingute arv 1000 elaniku 

kohta sellel ajaperioodil jääb üldiselt 0 – 23 tehingu vahele.   

Aastatel 2009 – 2011 on toimunud kõige enam tehingud samuti suuremates linnades või 

nende vahetus läheduses (joonis 3.5). Sellel ajaperioodil on muutunud tehingute aktiivsus 

erinevates maakondades võrreldes eelmise ajaperioodiga. Harju maakonnas on toimunud 

kõige rohkem tehinguid Paldiski linnas, Pärnu maakonnas endiselt Saarde vallas, Tartu 

maakonnas Luunja vallas, Ida-Viru maakonnas Aseri vallas ning Valga maakonnas Karula 

vallas. Tehingute arv 1000 elaniku kohta uuritaval ajaperioodil jääb 6 – 18 tehingu vahele.  

Aastatel 2014 – 2016 on tehingute aktiivsus 1000 elaniku kohta suurenenud võrreldes kahe 

eelmise ajaperioodiga (joonis 3.6). Kõige enam tehinguid on tehtud Harju maakonnas 

Paldiski linnas ja Rae vallas, Tartu maakonnas Tartu- ja Luunja valdades, Ida-Viru 

maakonnas Lohusuu ja Jõhvi valdades ning Kohtla-Järve linnas ning Lääne-Viru maakonnas 

Kunda linnas. Sellel ajaperioodil on üldiselt tehtud tehinguid 1000 elaniku kohta 10 – 30 

tehingut.  

Lisades 4 – 6 on koostatud teemakaardid sama teema kohta samadel ajaperioodidel, kus 

andmed on jaotatud võrdsete vahemike meetodil. Ka need kaardid on üsna sarnased 

üksteisele ja joonistele ka 3.4 – 3.6. 2004 – 2006. aastatel toimus kõige enam tehinguid 1000 

elaniku kohta Harju maakonnas Rae vallas ja Paldiski linnas, 2009 – 2011. aastatel 

Harjumaal Paldiski linnas, Tartu maakonnas Luunja vallas ning Lääne-Viru maakonnas 

Aseri vallas ning 2014 – 2016. aastatel Tartu maakonnas Tartu vallas ning Ida-Viru 

maakonnas Lohusuu vallas.  

Joonised 3.7 – 3.9 on koostatud teemakaardid, mis näitavad korteriomandite keskmist 

ruutmeetri hinda. Kaartidelt on näha, et kolmel ajaperioodil on tekkinud hinnatsoonid 

erinevate linnade ümber. Igal joonisel tekkisid suuremate linnade (Tallinn, Tartu, Pärnu) 

erineva astmega hinnatsoonid. 
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Joonis 3.7. Korteriomandite keskmine ruutmeetri hind omavalitsustes aastatel 2004 – 2006 

(loomulikud vahemikud) 

 

Joonis 3.8. Korteriomandite keskmine ruutmeetri hind omavalitsustes aastatel 2009 – 2011 

(loomulikud vahemikud) 
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Joonis 3.9. Korteriomandite keskmine ruutmeetri hind omavalitsustes aastatel 2014 – 2016 

(loomulikud vahemikud) 

Ajavahemikel 2004 – 2006 oli korteriomandite keskmine ruutmeetri hind kõige kõrgem 

Tallinnas ja selle vahetus läheduses (joonis 3.7). Mida rohkem linnast eemale, seda 

väiksemaks muutub ka ruutmeetri keskmine hind. Samamoodi nagu Tallinnas ja tema 

ümbruses, on korteriomandite keskmine ruutmeetri hind jagunenud ka Tartus, Pärnus, 

Narvas, Haapsalus, Viljandis, Põlvas ja Kuressaares ning nende linnade ümbruses. Teistes 

linnades jääb keskmine ruutmeetri hind samasse vahemikku, kus on ka naaberomavalitsused.  

Ajavahemikel 2009 – 2010 oli korteriomandite keskmine ruutmeetri hind kõige kõrgem 

suuremate linnade ümbruses, nagu Tallinn, Tartu ja Pärnu (joonis 3.8). Uuritaval 

ajavahemikul on kõrge ruutmeetri keskmine on olnud ka Ida-Viru maakonnas Tudulinna 

vallas, Lääne-Viru maakonnas Vihula vallas, Lääne maakonnas Haapsalu linnas, Hiiu 

maakonnas Kõrgessaare vallas ning Valga maakonnas Otepää vallas. Kesk-Eestis on 

maksnud korteriomandite ruutmeeter keskmiselt 32 – 356 eurot.  

Ajavahemikel 2014 – 2016 on Tallinna linnas ja selle ümbruses (Rae, Saue, Saku, Keila ja 

Harku valdades) korteriomandite ruutmeetri keskmine hind kõrgem kui mujal (joonis 3.9). 

Samamoodi ka Tartu linnas ning tema ümber olevates Luunja ja Ülenurme valdades. Kui 

Tallinna ja Tartu linnadest eemale liikuda, langeb ka korteriomandite ruutmeetri keskmine 
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hind. Saaremaal on ruutmeetri hind mõjutatud Kuressaare linnast. Kõrgeimad ruutmeetri 

hinnad on veel Põlvas, Haapsalus, Narvas ja Viljandis.  

Lisades 7 – 9 on koostatud teemakaardid sama teema kohta samadel ajaperioodidel, kus 

andmed on jaotatud hoopis võrdsete vahemike meetodil. Aastatel 2004 – 2006 oli kõige 

kõrgem keskmine ruutmeetri hind Harju maakonnas Tallinnas ja tema ümber olevates 

omavalitsustes ning Tartu maakonnas Luunja vallas. 2009 – 2011. aastatel oli kõrgeim 

keskmine ruutmeetri hind Harju maakonnas samuti Tallinnas ja tema ümber olevates 

omavalitsustes ning Tartu maakonnas Tartu linnas. 2014 – 2016. aastatel oli kõige kõrgem 

keskmine ruutmeetri hind Harju maakonnas Tallinnas ja Rae vallas, milledele järgneb Tartu 

maakonna Tartu linn, Luunja ja Ülenurme vald. Konkreetseid hinnatsoone ei tekkinud. 

Joonistel 3.10 – 3.17 on koostatud teemakaardid korteriomandite ruutmeetri hinna 

absoluutse ja suhtelise muutuste kohta aastatel 2009 – 2011 ja 2004 – 2006 ning 2014 – 2016 

ja 2004 – 2006, kus andmed on jaotatud nii võrdsete kui ka loomulike vahemike meetoditel 

kuueks klassiks. Legendis on andmed jaotatud kahe värvi abil, kus sinised toonid näitavad 

hinnalangust ning punased toonid näitavad hinnatõusu. Ruutmeetri hinna absoluutsel 

muutusel tähendavad hinnalangust negatiivsed arvud ning hinnatõusu positiivsed arvud. 

Ruutmeetri hinna suhtelisel muutusel tähendavad hinnalangust arvud, mis on alla 1 ning 

hinnatõusu tähendavad arvud, mis on üle 1. Ruutmeetri hinna absoluutne ruutmeetri muutus 

tähendab, mitme euro võrra tõusis/langes ruutmeetri hind ning kui on tegu ruutmeetri hinna 

suhtelise muutusega siis see tähendab mitme kordselt tõusis/langes ruutmeetri hind.  
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Joonis 3.10. Korteriomandite absoluutne ruutmeetri hinnamuutus eurodes omavalitsustes 

aastatel 2009 – 2011 ja 2004 – 2006 (loomulikud vahemikud) 

 

Joonis 3.11. Korteriomandite absoluutne ruutmeetri hinnamuutus eurodes omavalitsustes 

aastatel 2014 – 2016 ja 2004 – 2006 (loomulikud vahemikud) 
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Jooniselt 3.10 on näha, et korteriomandite ruutmeetri hinnad on 2009 – 2010. aastateks 

võrreldes 2004 – 2006. aastatega mõnes piirkonnas tõusnud ja mõnes piirkonnas langenud. 

Harju maakonnas on kõige enam hind langenud Maardu, Jõelähtme, Saue, Keila ja Harku 

valdades ehk võrreldes 2004 – 2006 on hinnad langenud 2009 – 2011. aastateks 151 – 413 

euro võrra. Samasugune langus on olnud ka Tartu maakonnas Luunja, Kambja ja Ülenurme 

valdades, Pärnu maakonnas Paikuse ja Sauga valdades, Saare maakonnas Salme ja Pihtla 

valdades ja Hiiu maakonnas Emmaste vallas ja Põlva maakonnas Vastse-Kuuste vallas. 

Lääne maakonnas on korteriomandite ruutmeetri keskmine hind peamiselt langenud kuni 50 

euro võrra või on jäänud samaks nagu 2004 – 2006. aastatel. Kesk-Eestis ja Valga 

maakonnas on hind peamiselt samaks jäänud või on tõusnud kuni 63 euro võrra. Kõige 

rohkem on hind tõusnud Saare maakonnas Torgu ja Muhu valdades, Ida-Viru maakonnas 

Tudulinna vallas ning Valga maakonnas Otepää vallas 2009 – 2010. aastateks võrreldes 2004 

– 2006. aastatega.  

Vaadates joonist 3.11 on näha, et 2014 – 2016. aastatel on korteriomandite ruutmeetri hinnad 

pigem tõusnud või on jäänud samaks, kui need seda olid aastatel 2004 – 2006. Suurimad 

hinnalangused on toimunud Harju maakonnas Kiili vallas, Lääne-Viru maakonnas Vihula 

vallas, Lääne maakonnas Noarootsi ja Ridala valdades, Saare maakonnas Muhu ja Mustjala 

valdades, Pärnu maakonnas Audru vallas, Järva maakonnas Paide ja Väätsa valdades, Tartu 

maakonnas Laeva ja Vara valdades ning Põlva maakonnas Vastse-Kuuste vallas. Hinnad on 

tõusnud aga Tallinna ja Tartu linnades ja nende ümbruses.   
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Joonis 3.12. Korteriomandite suhteline ruutmeetri hinnamuutus eurodes omavalitsustes 

aastatel 2009 – 2011 ja 2004 – 2006 (loomulikud vahemikud) 

 

Joonis 3.13. Korteriomandite suhteline ruutmeetri hinnamuutus eurodes omavalitsustes 

aastatel 2014 – 2016 ja 2004 – 2006 (loomulikud vahemikud) 
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Jooniselt 3.12 on näha, et 2009 – 2011. aastatel on hinnad nii tõusnud, langenud kui ka 

muutumatuks jäänud võrreldes 2004 – 2006. aastatega. Kõige enam on hind peamiselt 

langenud Eesti rannikul asuvates valdades. Harjumaal, Läänemaal ning Raplamaa põhja osas 

on korteriomandite keskmine ruutmeetri hind peamiselt langenud või jäänud samaks. 

Suurimad hinnatõusud on toimunud Ida-Viru maakonnas Sonda vallas, Saare maakonnas 

Muhu vallas, Jõgeva maakonnas Pajusi ja Saare valdades, Viljandi maakonnas Kõo vallas, 

Põlva maakonnas Valgjärve vallas ning Valga maakonnas Helme ja Tõlliste valdades. 

Hinnad on kõige enam langenud Ida-Viru maakonnas.  

Vaadates joonist 3.13 on näha, et 2014 – 2016. aastatel on korteriomandite ruutmeetri hinnad 

pigem tõusnud või on jäänud samaks, kui need seda olid aastatel 2004 – 2006. Suurimad 

hinnalangused on toimunud Järva, Ida-Viru, Lääne, Pärnu ja Võru maakondades. Hinnad on 

kõige enam kasvanud aga Ida-Viru maakonnas Sonda vallas, Jõgeva maakonnas Saare vallas 

ning Valga maakonnas Tõlliste vallas.  

 

Joonis 3.14. Korteriomandite absoluutne ruutmeetri hinnamuutus eurodes omavalitsustes 

aastatel 2009 – 2011 ja 2004 – 2006 (võrdsed vahemikud) 
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Joonis 3.15. Korteriomandite absoluutne ruutmeetri hinnamuutus eurodes omavalitsustes 

aastatel 2014 – 2016 ja 2004 – 2006 (võrdsed vahemikud) 

Jooniselt 3.14 on näha, et võrreldes 2004 – 2006. aastatega on kõige enam korteriomandite 

ruutmeetri hinnad langenud 2009 – 2011. aastateks Pärnu maakonnas Paikuse vallas ning 

Tartu maakonnas Luunja vallas. Põhja-Eestis ning Eestimaa äärealadel on hind langenud või 

on jäänud samaks. Kesk-Eestis on tõusnud kuni 118 euro võrra või on jäänud samaks.  

Jooniselt 3.15 on näha, et üle Eesti on hind muutunud mõnevõrra kõrgemaks või jäänud 

samaks. Kõige suuremad hinnamuutused on olnud Harju maakonnas Tallinnas ja Rae vallas, 

Ida-Viru maakonnas Alajõe ja Tudulinna valdades ning Tartu maakonnas Tartu linnas, 

Luunja ja Tartu valdades. Hind on langenud madalamaks Lääne maakonnas Nõva, Noarootsi 

ja Ridala valdades, Saare maakonnas Mustjala vallas, Pärnu maakonnas Audru vallas, Järva 

maakonnas Väätsa vallas ning Põlva maakonnas Vastse-Kuuste vallas.  
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Joonis 3.16. Korteriomandite suhteline ruutmeetri hinnamuutus eurodes omavalitsustes 

aastatel 2009 – 2011 ja 2004 – 2006 (võrdsed vahemikud) 

 

Joonis 3.17. Korteriomandite suhteline ruutmeetri hinnamuutus eurodes omavalitsustes 

aastatel 2014 – 2016 ja 2004 – 2006 (võrdsed vahemikud) 
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Jooniselt 3.16 on näha, et 2009 – 2011. aastatel on korteriomandite ruutmeetri hinnad 

madalamad kui need olid aastatel 2004 – 2006. Hinnatõus on olnud vähemalt 4-kordne Ida-

Viru maakonnas Sonda vallas, Jõgeva maakonnas Saare vallas, Viljandi maakonnas Kõo 

vallas, Saare maakonnas Muhu vallas, Põlva maakonnas Valgjärve vallas ning Valga 

maakonnas Helme vallas. Hinnalangused on olnud kuni 0,8-kordsed rannikul olevates 

valdades ning ka Ida-Viru- ja Harju maakonnas.  

Jooniselt 3.17 on näha, et 2014 – 2016. aastatel on korteriomandite ruutmeetri hinnad pigem 

tõusnud või on jäänud samaks, kui need seda olid aastatel 2004 – 2006. Suurimad 

hinnalangused on toimunud Järva, Ida-Viru, Lääne-Viru, Lääne, Pärnu, Saare ja Võru 

maakondades. Hinnad on kõige enam kasvanud aga Valga maakonnas Tõlliste vallas.  

Koostatud teemakaartidelt on näha, kuidas on kinnisvaraturul tehingute aktiivsus ja hind 

muutunud uuritavatel ajaperioodidel. Kõige rohkem tehinguid on toimunud suuremates 

linnades ning nende lähedal asuvates omavalitsustes. Iga ajaperioodiga on tehingute 

aktiivsus suurenenud ka linnadele lähedal asuvatest omavalitsustes veelgi kaugemale. 

Keskmine ruutmeetri hind oli kõige kõrgem ajaperioodil 2014 – 2016 ning kõige madalam 

ajaperioodil 2009 – 2011. Võrreldes aastatega 2004 – 2006 on aastateks 2009 – 2011 

ruutmeeri keskmine langenud peamiselt suuremates linnades. 2014 – 2016. aastaks seevastu 

on ruutmeeri keskmine tõusnud peamiselt Eesti rannikualadel.  
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4. ARUTELU 

Andmete visualiseerimine kaartide näol võimaldab lugejal talletada kiiresti ja ülevaatlikult 

informatsiooni nii nähtuste kui ka nendega soetud muutuste kohta. Teemakaartidele on 

võimalik paigutada suurt kogust informatsiooni, mis on pärit tabelitest. Levinud ütlust „üks 

pilt ütleb rohkem kui tuhat sõna“ võib kasutada ka õnnestunud teemakaardi korral.  

Käesoleva bakalaureusetöö empiirilises osas koostati 30 teemakaarti, kus kirjeldati, kuidas 

koostatud teemakaardid annavad lugejale informatsiooni edasi. Kaardid koostati 3 

ajavahemiku kohta ja nendega seotud muutuste kohta. Teemakaartide kirjeldamisel selgus, 

milliseid kaarte on otstarbekas kasutada ja milliseid mitte.  

Väga tähtis on informatsiooni edasiandmiseks sobivate vahemike kasutamine. Mingi 

nähtuse hetkeolukorra kirjeldamiseks on kõige parem kasutada loomulike vahemike 

klassifitseerimise meetodit. See meetod jaotab vahemikud nii, et moodustuksid sarnaste 

väärtuse rühmad, mis loovad klasside vahel maksimaalse erinevuse. Täpselt samasuguse 

informatsiooni kujutamine erineva klassifitseerimise meetodiga võib anda väga erineva 

tulemuse. Kui võrrelda jooniseid 3.1 – 3.3, kus andmed on jaotatud loomulike vahemike 

meetodil, siis on näha erinevaid muutuseid ajas. Lisades 1 – 3 muutused aga ei ole 

eristatavad, sest on kasutatud võrdsete vahemike meetodit, kus minimaalse ja maksimaalse 

väärtuse vahe on jagatud võrdseteks osadeks.   

Järgmisena selgus, et tähtis on teatud nähtuste kirjeldamiseks andmete võrdlemise võimalus. 

Teemakaartide otstarbekuse testimise käigus koostatud joonised 3.1 – 3.3 kirjeldavad 

tehingute arvu kõikides omavalitsustes ning joonised 3.4 – 3.6 kirjeldavad tehingute arvu 

1000 elaniku kohta kõikides omavalitsustes. Jooniste 3.1 – 3.3 kirjeldamisel tuli välja, et 

tehingute arv on kõrgem ainult suuremates linnades või nende läheduses. Selline pilt tuli 

sellepärast, et andmeid ei olnud võrreldavad – suuremates linnades ja linnade lähedal 

olevates valdades tehaksegi rohkem tehinguid kui väiksemates ja linnades kaugemal 

olevates valdades.  Kui aga sai arvutatud mitu tehingut toimus 1000 elaniku kohta, siis tõusid 

esile ka suurematest linnadest eemalolevad omavalitused.  

Joonised 3.7 – 3.9 ja lisad 7 – 9 kirjeldavad ruutmeetri keskmist hinda omavalitsuste lõikes. 

Testimiseks koostati teemakaardid nii loomulike kui ka võrdsete vahemike klassifitseerimise 
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meetodil. Loomulike vahemike meetodit kasutades tekkisid hinnatsoonid (joonised 3.7 – 

3.9), mida ei tekkinud võrdsete vahemike meetodi kasutamisel. Seega on analüüsi 

koostamiseks ja erinevuste väljatoomisel otstarbekam kasutada loomulike vahemike 

meetodil koostatud kaarte.  

Ka selgus, et muutuseid saab kaartidel edasi anda mitut moodi. Esimeseks võimaluseks on 

andmed jagada nii, et oleks 3 tõusu klassi ja 3 languse klassi (joonised 3.10 – 3.17), kuid 

teise võimalusena on andmeid võimalik jagada kaheks klassiks, kus üks klass näitab tõusu 

ja teine langust (lisad 10 – 13). Teemakaartidega, kus andmed on jaotatud 2 klassiks, on 

võimalik väga kiirelt saada ülevaade, kus toimus hinnatõus ja kus -langus. Täpsemat 

informatsiooni pole võimalik nendelt kaartidelt välja lugeda, kuna kahte vahemikku võib 

jääda kuni mitme kordne hinnatõus/-langus. Et teada saada täpsemalt, kus tõusis hind ühe, 

kahe või kolme kordselt, on muutuste kaardil otstarbekam jagada 6 klassiks, kus 3 klassi 

näitavad hinnatõusu ja teised 3 hinnalangust.  

Mahukate andmestike puhul on kasulik kasutada teemakaarte, kuna tänu sellele on võimalik 

saada kiire ja selge ülevaade toimunust. Kui sama informatsioon oleks esitatud tabelina, siis 

poleks olnud võimalik saada sellist eristavat ülevaadet toimunule. Samuti oleks andmete 

omavaheline võrdlemine olnud palju keerulisem. 

Teemakaardid avardasid autori silmaringi kinnisvaraturul toimuvatest protsessidest. Need 

kaardid tõid välja selliseid muutuseid, mida ilma nendeta poleks teada saanud. Näiteks 

ajaperiood 2009 – 2011 oli mõjutatud veel toimunud majanduskriisist, kus ruutmeetri hinnad 

olid madalamad võrreldes ajaperioodiga 2004 – 2006. Seesugust kahe ajaperioodi 

võrdluskaarti koostades selgus, et mõnedes omavalitsustes olid hinnad hoopis tõusnud. 

Sellised kohad olid näiteks Muhu vald, Otepää ja Tudulinna vallad.  

Töö autori arvates on teemakaartide kasutamine kinnisvaraturu uurimiseks otstarbekas, sest 

selliselt esitatud informatsioon jõuab lugejani kiiresti. Hetkega oli näha, kus piirkonnas 

tehingute aktiivsus ja ruutmeetri keskmine hind olid kõrge ning kus madal. Samuti andsid 

teemakaardid edasi ka kahel ajaperioodil toimunuid muutuseid.  
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KOKKUVÕTE 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli testida teemakaartide kasutusvõimalusi ja otstarbekust 

kinnisvaraturu uurimisel. Selle töö käigus sooviti teada, kas teemakaartide kasutamine annab 

selgema ja kiirema ülevaate kinnisvaraturul toimuvatest protsessidest kui tabelite kasutamine.  

Käesoleva töö tulemusena koostati 30 teemakaarti korteriomandite ostu-müügitehingute tehingute 

arvu, keskmiste ruutmeetri hindade kohta kolmel ajaperioodil (2004 – 2006, 2009 – 2011, 2014 – 

2016). Seejärel võrreldi, kuidas on ruutmeetri hind uuritavatel ajaperioodidel muutnud. Koostatud 

teemakaartidest paigutati 17 põhiteksti ning 13 lisadesse, kus põhiteksti jäeti teemakaardid, mis 

olid informatiivsemad ning mille kasutamine praktilises töös on autori arvates otstarbekamad.   

Teemakaartide koostamisel ja kirjeldamisel selgus, milliseid asjaolusid tuleb silmas pidada, et 

saada informatiivne teemakaart. Oluline on enne klassifitseerimist teada andmete jaotust. Andmed 

tuleb jaotada sobiva klassifitseerimise meetodiga, sest täpselt samasuguse andmestiku kujutamine 

erineva klassifitseerimise meetodiga võib anda teistsuguse tulemuse. Samuti tuleb jälgida seda, et 

vastavalt olukorrale oleksid andmed omavahel võrreldavad. Näiteks tehingute arv suures vallas 

võib olla suurem kui väiksemas vallas, aga tehingute arv 1000 elaniku kohta võib anda hoopis 

vastupidise tulemuse. Oluline on ka klasside arv. Kui klasside arv on väike, siis on oht, et andmeid 

üldistatakse liialt. Liiga suur klasside arv võib muuta kaardi hoopis liiga kirjuks.  

Töö autori arvates on teemakaartide kasutamine kinnisvaraturu uurimiseks otstarbekas, sest 

selliselt esitatud informatsioon jõuab lugejani kiiresti. Eestis kasutatakse teemakaarte mitmetes 

valdkondades. Näiteks, Maa-amet kasutab teemakaarte kinnisvaraturu ülevaadete koostamisel (nii 

Eesti kui ka Balti riikide) ning Statistikaameti kaardirakendus kasutab neid asukohainfoga seotud 

statistika visualiseerimiseks. Kinnisvara valdkonnas võivad teema-kaardid kasulikud olla nii 

kinnisvara huvilistele, maakleritele kui ka hindajatele.  

Käesoleva töö tulemusena selgus, et teemakaartide kasutamine kinnisvaraturu uurimisel annab 

täiendavat informatsiooni. Teemakaarte on otstarbekas kasutada, kui on tarvis analüüsida 

erinevaid piirkondi ja nendes piirkondades toimunud muutuseid. Näiteks antud töös võis 

teemakaartidel eristada mitmesuguseid piirkondi. Samuti võimaldavad teemakaardid 

visualiseerida ajas toimuvaid protsesse. Kaardi koostamisel tuleb olla väga tähelepanelik, sest 

halvasti koostatud kaart ei pruugi näidata lugejale soovitut informatsiooni. 
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POSSIBILITIES TO USE THEMATIC MAPS FOR REAL 

ESTATE MARKET STUDIES 

Summary 

The novelty of this Bachelor’s thesis is to test expediency of thematic maps in Estonia’s real 

estate market analysis. Thematic maps may consist of a large amount of information. After 

visualization, it is easy to understand which local government has transaction numbers low 

or high and where the prices are increasing or decreasing. Tables are full of intense 

information and often it is impossible to distinguish important information from 

unimportant. 

The purpose of this Bachelor’s thesis is to the test functional usage and expediency of 

thematic maps in real estate market analysis. There is one question, which needs to be 

answered. Will the use of thematic map provide a clearer and quicker overview about the 

processes of the real estate market compared to the information in the table? 

The research object is purchase-sale transactions of apartments in three time periods (2004 

– 2006, 2009 – 2011, 2014 – 2016). Thematic maps describe the activity of transactions, 

average prices of square meters and compare the changes of average prices of square meters 

in three timeperiods.  

As a result was prepared are 30 thematic maps, which show the number of transactions, 

number of transactions per 1000 inhabitants and average price of a square meter. In addition, 

there are thematic maps, which show changes of average prices of square meters. 17 thematic 

maps are in main text and 13 maps are in appendixes. In the main text are the maps, which 

are more informative. It depends on the data classification methods and number of classes.  

Thematic maps show how the real estate market transaction activity and prices are changed 

in specific time period. Most transactions have taken place in major cities and their 

neighbouring local governements. Transaction activity has also been increased in every time 

period.  The average price per square meter was the highest in the period 2014 – 2016 and 

the lowest was in 2009 – 2011. The average price per square meter has decreasing mainly in 

major cities in the period 2009 – 2011.   
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Creating and describing the thematic maps turned out some factors which should be 

considered to receive an informative thematic map. It is important to know the data 

distribution before choosing the correct classification method. The data should be divided 

into a suitable classification method, because exactly the same infomation on a different 

representation of the classification method may give a different result. According to the 

situation, it should be observed that data would be comparable. For example, number of 

transactions in the big local government may be bigger than smaller local government. But 

number of transactions per 1000 inhabitants may give the opposite result. Also, it is 

important number of classes. If the number of classes is small, there is a risk that the data is 

too generalized. Too many classes may change the map too distracted.   

The author of this paper belives that thematic maps are useful in real estate market analysis. 

In  that way, vizualised information reach to the readers quicker. Thematic maps are used in 

various fields in Estonia. For example, the Estonian Land Board using thematic maps for 

creating the real estate market analysis. Thematic maps may be useful for real estate’s 

customers, brokers and valuers.  

This Bachelor’s thesis show that using the thematic maps is feasible. Thematic maps bring 

up different changes and variations which tables cannot do. Thematic maps are practical to 

use for analysing areas or changes in these areas. However, creating the map must be very 

careful, because poorly created map may not show the reader the desired information.  
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Lisa 1. Korteriomandite ostu-müügi tehingute arv omavalitsustes aastatel 2004 – 2006 

(võrdsed vahemikud) 

 

Lisa 2. Korteriomandite ostu-müügi tehingute arv omavalitsustes aastatel 2009 – 2011 

(võrdsed vahemikud) 
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Lisa 3. Korteriomandite ostu-müügi tehingute arv omavalitsustes aastatel 2014 – 2016 

(võrdsed vahemikud) 

 

Lisa 4. Korteriomandite tehingute arv 1000 elaniku kohta omavalitsustes aastatel 2004 – 

2006 (võrdsed vahemikud) 
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Lisa 5. Korteriomandite tehingute arv 1000 elaniku kohta omavalitsustes aastatel 2009 – 

2011 (võrdsed vahemikud) 

 

Lisa 6. Korteriomandite tehingute arv 1000 elaniku kohta omavalitsustes aastatel 2014 – 

2016 (võrdsed vahemikud)  
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Lisa 7. Korteriomandite keskmine ruutmeetri hind omavalitsustes aastatel 2004 – 2006 

(võrdsed vahemikud)   

 

Lisa 8. Korteriomandite keskmine ruutmeetri hind omavalitsustes aastatel 2009 – 2011 

(võrdsed vahemikud) 
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Lisa 9. Korteriomandite keskmine ruutmeetri hind omavalitsustes aastatel 2014 – 2016 

(võrdsed vahemikud) 

 

Lisa 10. Korteriomandite ruutmeetri hinna absoluutne muutus eurodes omavalitsustes 

aastatel 2009 – 2011 ja 2004 – 2006 (2 klassi) 
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Lisa 11. Korteriomandite ruutmeetri hinna absoluutne muutus eurodes omavalitsustes 

aastatel 2014 – 2016 ja 2004 – 2006 (2 klassi) 

 

Lisa 12. Korteriomandite ruutmeetri hinna suhteline muutus eurodes omavalitsustes aastatel 

2009 – 2011 ja 2004 – 2006 (2 klassi) 
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Lisa 13. Korteriomandite ruutmeetri hinna suhteline muutus eurodes omavalitsustes aastatel 

2014 – 2016 ja 2004 – 2006 (2 klassi) 
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