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Töö lühikirjeldus: Kinnisvara hindamine on läbi aastate arenenud üsnagi keerukaks 

protsessiks. Varasemalt meeskonnatööl tuginenud valdkond on ajapikku arenenud 

peamiselt ühe inimese tööks. Pidevas arengus olnud kinnisvara hindamine on, Eesti 

erinevaid iseseisvusperioode uurides, muutunud nii oma töö meetoditelt kui ka 

ajakulult. 

Käesoleva uurimistöö eesmärgiks on välja tuua muutused, mis on toimunud Eesti 

kinnisvara hindamises alates esimesest Eesti Vabariigist kuni tänapäevani, kaasates 

sinna ka praeguste kinnisvarahindajate arvamuse. Uurimistööks vajaminevad andmed 

on kogutud erinevatest allikatest, kuid põhiliselt tugineb töö vanadel seadustel ja 

määrustel. Andmete kogumiseks on kasutatud digitaalarhiivide ja raamatukogu abi.  

Esimese iseseisvusaja kinnisvara hindamist iseloomustab hindamismeetodite rohkus ja 

erinevate hindamiskomisjonide olemasolu. Kinnisvara hinnati eri meetoditega, mis 

osaliselt sõltus sellest, kus hinnatav vara asus. Iseseisvusperioodide vahele jäänud 

ENSV-s kinnisvara hindamine ei eksisteerinud eraomandi puudumise tõttu. 

Taasiseseisvunud Eestis on kinnisvara hindamine arenenud eelkõige uute seaduste ja 

rahvusvaheliste standardite omaksvõtmise abil. Tartu regiooni kinnisvara hindajate seas 

läbiviidud küsitlusest selgus, et keskmised kinnisvara hindajad uurimistöö tulemusena 

on ülikooli haridusega 20-40 aastased isikud. 

Uurimistöö on aktuaalne läbiviidud küsitluse tõttu kõigile kinnisvara hindajana tööle 

asuvate inimeste seas. 
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Description: Through the years real estate appraisal has evolved to a fairly complicated 

process. Previously the area that has relied on teamwork now relies primarily on one 

person’s work. Researching different periods of Estonian independence, real estate 

appraisal has been on constant development in work time as well as work methods. 

The purpose of this research is to identify the changes that have taken place in real 

estate appraisal since the first Estonian independence to the present day, including the 

opinion of the current real estate appraisers. Data, needed for this research, has been 

collected from various sources, but mainly is based on old laws and regulations. Data 

has been collected, using the help of digital archives and libraries. 

Estonian first independence period can be characterized by the abundance of appraising 

methods and existence of evaluation committees. Property was evaluated in different 

methods that partly depended on the location of the real estate. Between the two 

independence periods, real estate appraisal didn’t exist due to ESSR-s laws, that didn’t 

allow private property. During the second independence period, Estonian real estate 

appraisal has developed mainly by new appraisal related laws and embracing the 

international standards. Survey, which was conducted among the real estate appraisers 

in Tartu region, shows that the average real estate appraiser is 20-40 year old person 

with a university degree. 

The research is topical amongst people, who wish to work a real estate appraiser. 
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SISSEJUHATUS 

Kinnisvara hindamisega tegeleti Eestis juba enne selle iseseisvumist. Küllaltki lihtsate 

mooduste kasutamisest kinnisvara hindamisel on ajapikku saanud üsnagi raske ja 

keerukas protsess. Senimaani, kuni kehtib eraomand ja inimesed on huvitatud oma 

kinnisvara müügist, on kinnisvara hindamine vajalik. Eelmise sajandi alguses tähendas 

kinnisvara hindamine komisjonide kokkutulekut ja pikki kaalutlusi, nüüd teeb selle töö 

ära vaid paar isikut, mis tähendab, et valdkond on teinud läbi päris suured muutused ja 

võib kindel olla, et areng ei peatu ka tulevikus. 

Käesoleva töö eesmärgiks on keskeltläbi viimase saja aasta jooksul Eestis kinnisvara 

hindamisega toimunud muutuste välja selgitamine. Uuritakse lähemalt kahte perioodi 

Eesti ajaloost, nendeks on Eesti esimene iseseisvusaeg ning taasiseseisvunud Eesti, 

samuti tuuakse välja ka tänapäeva hindajate seisukohad kinnisvara hindamisest ja nende 

tööga seotud küsimustest. Töö esimene, teoreetiline pool, koosneb kahest peatükist, 

millest ühes tutvustatakse kinnisvara hindamist lähemalt esimeses Eesti Vabariigis ning 

ENSV-s, teine peatükk tutvustab kinnisvara hindamist taasiseseisvunud Eestis, tuues 

välja nii hindamise õiguslikud alused kui ka kinnisvara hindajate töö lähema selgituse. 

Töö esimene pool põhineb põhiliselt raamatutel, seadustel ja muudel aktidel ning 

määrustel. Töö teine, empiiriline pool koosneb autori poolt loodud küsitluste vastuste 

analüüsil. 

Töö teema on kinnivara valdkonnast ja seepärast võib mingilmääral puudutada meid 

kõiki. Teema võiks aktuaalne olla eelkõige inimeste seas, kes plaanivad tööle minna 

kinnisvara hindajatena, sest käesolev töö annab ülevaate valdkonna ajaloost kui ka 

tänapäevastest hindamisega seotud alustest, mis looksid selgema pildi nii töö iseloomust 

kui ka vajaminevast kvalifikatsioonist. Järgnevalt on välja toodud piltlik tööd tutvustav 

joonis (vt. Joonis 1). 
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Joonis 1. Kujundlik töö ülesehitus. Autor: K.Sahk 

Esimese iseseisvusperioodi puhul on töös keskendatud eelkõige kinnisvara hindamise 

toimingule ja selle läbiviijatele ning sel ajaperioodil hindamist mõjutavate seaduste või 

määruste tutvustamisele. Välja on toodud ka iseseisvunud Eestile eelne aeg, mis oli 

suureks mõjutuseks edasistel hindamistöödel, sest eelnevast ajaperioodist laenati nii 

mõnigi iseseisvunud Eestis hindamise toimingut mõjutav seadus. Andmeid selle 

perioodi kohta pärinevad põhiliselt vanadest seadustest ja muudest riigi toimikutest ning 

aktidest. Abiks olid rahvusarhiivi fondi andmed, digitaal raamatukogud kui ka selle 

perioodi kohta täpsemat infot andvad raamatud nagu Valter Aasmäe Kinnisvaraomaniku 

ABC ja Lembit Palmi Kodanliku Eesti maahindamise alustest ja nende kasutamise 

võimalusest sotsialistlikus põllumajanduses. 

Teise iseseisvusperioodi koha pealt on kinnisvara hindamist tutvustatud natukene 

sügavamalt ja välja on toodud ka mõned erinevused esimese iseseisvusperioodi suhtes. 

Taasisesesivunud Eesti kinnisvara hindamist tutvustava peatüki esimeses osas on 

lähemalt tutvustatud seadusi, mis Riigikogu poolt vastu võeti, et muuta ja parandada 

olukorda, mis oli nõukogude perioodi ajal tekkinud. Tutvustatud on erinevaid seaduseid, 

mis olid aluseks taasiseseisvunud Eesti kinnisvara hindamisele. Peatükis kirjeldatakse 
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lähemalt ka standardeid ja tegevuslitsentse ning tutvustatakse lähemalt Eesti Kinnisvara 

Hindajate Ühingut. 

Töö empiiriline osa koosneb autori poolt koostatud küsitlusel ja selle vastuste analüüsil, 

mis peaks aimduse andma kinnisvara hindajate kohta, kes töötavad Tartu ja Lõuna-Eesti 

regioonis. Uurimistöö tarbeks koostas autor 17 küsimusest koosneva küsitluse, mis 

saadeti elektrooniliselt laiali erinevate kinnisvarafirmade kinnisvara hindajatele Tartu ja 

Lõuna-Eesti regioonist, et lähemalt uurida suurtemates kinnisvarafirmades töötavate 

hindajate kvalifikatsiooni ja töö meetodeid. 
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SÕNASTIK 

Adramaa – maakasutus-, maksustus ja pindalaühik Eestis feodalismiajastul. (e-EE) 

Adrasajandik – ametliku maksustamise aluseks olev maaühik Põhja-Eestis 1872-1931. 

1/100 adramaast võrdus 3 puhaskasurublaga. (e-EE) 

Kihelkonnakonvent – omavalitsusorgan Liivimaa kubermangus. Konventi kuulusid 

kõik kihelkonna mõisnikud ja vallavanemad, selle eesotsas oli konvendi poolt valitud 

eestseisja. Peamine ülesanne oli posti, tervishoiu ja kirikuteede haldamine. (e-EE) 

Maarubla – e. puhaskasurubla, maa tulukuse hindamise ühik; vastas algselt maa-alale, 

millelt laekuvat puhaskasumit hinnati 1 rublale. (e-EE) 

Minevusrajoon – kinnisvara asukoht. (Aasmäe 2008) 

Obrok – feodaalse loonus- ja raharendi nimetus Venemaal. (e-EE) 

Puhaskasurubla - e. maarubla, maa tulukuse hindamise ühik; vastas algselt maa-alale, 

millelt laekuvat puhaskasumit hinnati 1 rublale. (e-EE) 

Rendiväärtus – renditava objekti rendiväärtus. (e-EE) 

Tarbemaa tiin – vana pindalaühik. 1 tiin on võrdne 1,0925 ha. (e-EE) 
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1. KINNISVARA HINDAMINE EESTIS ESIMESE 

ISESEISVUSAJA JOOKSUL JA ENSV-s 

1.1. Eeldused kinnisvara hindamiseks Eesti Vabariigis 

Enne esimest iseseisvumist oli Eesti territoorium jagatud kaheks kubermanguks: Põhja-

Eestis oli Eestimaa kubermang ja Lõuna-Eestis Liivimaa kubermang. Pooleks jaotatud 

maa tõttu kehtisid Põhja- ja Lõuna-Eestis erinevad seadused ja regulatsioonid. Maad oli 

palju ja selle hindamiseks oli vaja sobivaid inimesi. Sellel ajal koosnes kinnisvara 

hindamine eelkõige maa tulukuse määramisest, mis tähendas, mida tulukam oli maa, 

seda enam see maksis. 

Maade hindamisega Liivimaal pidid tegelema kubermangu ja maakondade maade 

hindamise komiteed, Maapäev, Maanõunike Kolleegium, kihelkondade maade 

hindamise komisjonid, maade vanemad ja nooremad hindajad (EHA F. 5.9). 

Maa hindamiseks olid kihelkondades loodud hindamise komisjon. Sellest ajast on 

säilinud küll vähe materjale, kuid aimduse millega tollane hindamise komisjon tegeles 

annab 1906. aastal Riias välja antud „Liivimaa Kubermangu Hindamise Komisjoni 

Juhatused Kihelkonna Hindamise Komisjonidele ja Hindajatele Hindamise Toimetamise 

Juures“, millest tuleb välja, et tollase kihelkonna hindamise komisjoni ülesandeks oli 

sarnaste maatükkide sissetuleku kohta informatsiooni kogumine, mida põlluna ja 

metsana ei tarvitata, aga ometi omanikule sissetulekut annavad. Seega oli tollase 

kihelkonna hindamise komisjoni ülesandeks eelkõige andmete kogumine, et tekiks 

mingi alus ja arusaam, palju üks maatükk keskmiselt maksab.  

„Kinnisvarade hindamise reeglid Liivimaa kubermangus maade maksustamiseks” alusel 

loodi Liivi- ja Eestimaa kubermangudes kubermangude ning maakondade kinnisvarade 

hindamise komiteed. Seadus ei kehtinud Saaremaa kohta (EHA F. 5.9).  

Kihelkonna hindamise komisjoni eesistujaks oli kihelkonna konvendi poolt valitud 

rüütlimõisa omanik, komisjoni liikmeteks oli: sellesama konvendi poolt valitud teine 
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rüütlimõisa omanik, vallakogu poolt valitud peremeeste saadikud igast kihelkonnas 

olevast vallast kaks; ja nooremad hindajad, maanõunikute kogu poolt nimetatud, kellel 

on ainult ühel hääle õigus. Valdade saadikud võtavad ainult oma valla piirides olevate 

liitumata varanduste (mõisa ja talumaade) hindamisest osa (Liivimaa kubermangu 

hinnamääramiskomisjon 1906). 

Pärast Eesti Vabariigi iseseisvumist 24. veebruaril 1918. aastal oli tarvis kiiremas korras 

luua mingisugune süsteem, mille alusel oleks saanud maad hinnata. Valter Aasmäe on 

toonud oma raamatus Kinnisvaraomaniku ABC (1999) välja, et erinevate mõjutuste 

põhjusel oli Eesti Vabariigi algusaastatel maatulundusmaa hindamisel käibel neli 

erinevat süsteemi. Endises Eestimaa kubermangus hinnati maad adramaades 

rendiväärtuste alusel. Adramaaks kutsuti 20. sajandi alguses maatükki, mille eest maksti 

aastas 300 rubla renti. Talude maid hinnati tavaliselt adrasajandikes. Liivimaa 

kubermangus hinnati maad puhaskasurublades, mis kajastasid taimekasvatuse puhastulu 

sajandivahetuse hindades. Saaremaal ja Muhumaal hinnati maad maarublades ja 

obrokirublades, Petserimaal ning Narva jõe taga aga tarbemaa tiinudes. 

Andres Lehtmets kirjutas ajakirjas MaksuMaksja (2009) maa- ja kinnisvaramaksust, ta 

tõi välja, et kinnisvara hindamine ja maksustamine linnades ja alevites toimus kuni 

linnaseaduse jõustumiseni Vene Ajutise Valitsuse kehtestatud seaduse alusel linna 

sissetulekute ja väljaminekute kohta käivate eeskirjade asjus. Linnaseadus andis 

volikogudele õiguse võtta liikumata varanduse maksu linnades kuni 20% varanduse 

puhastulust ehk kuni 2% väärtusest. Linnavolikogudel oli õigus määrata maksuvabastusi 

ja korraldada hindamist enda äranägemise järgi. 

Alates 1923. aastast, pärast väljaspool linnu ja asuvate kinnisvarade hindamise seaduse 

vastuvõtmist, mindi kogu Eestis üle Liivimaa kubermangus kasutatud 

puhaskasurubladel (pkr) põhinevale hindamissüsteemile (Aasmäe 1999). Äsja vabaks 

saanud Eestis oli palju uusi maaomanike ja tekkis vajadus maade hindamise üle, sest 

maa oli vaja maksustada, et nende pealt saaks makse koguda. Selleks lõi tollane 

Vabariigi Valitsus mitu seadust, kuid tähtsamaks neist võiks pidada kinnivarade 

hindamise seadust. Kinnisvarade hindamise seadus nägi ette maade tulukuse 
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kindlaksmääramist, et jaotada kõik maad kõlvikutesse ja liikidesse. Maade klasside 

jaotamise aluseks pidi olema nende olemasolev kasutamisviis (Palm 1959). 

 

1.2. Maade klassifitseerimine 

Maapinna omadusklasside suurte erinevuse tõttu jagati need klassidesse, et ei tekiks 

olukorda, kus viljaka mullaga ja heade kasvutingimustega maatükk ei maksaks sama 

palju kui kuiv ja liivane maa. Põllumajanduslikud maad jagati põllu-, heina-, karja- ja 

kõlbmatuks maaks; metsamajanduslikud – männi-, kuuse- ja lehtpuumetsadeks ning 

kõlbmata maaks. Põllumaa jagati pealispinna sügavuse, kasvatatavate kultuuride, 

maapinna kallakuse, niiskusolude, mehaanilise koostise, mulla ja aluspõhja iseloomu 

järgi 9 klassi (Palm 1959, Aasmäe 1999). 

Valter Aasmäe on oma raamatus Kinnisvaraomaniku ABC (1999) öelnud, et praktiline 

põllumaa hindamine toimus huumuskihi tüseduse mõõtmise teel. Põllumaa, mille 

huumuskihi tüsedus oli üle 25 cm, kuulus I hindeklassi. Madalaimasse, ehk 9 

hindeklassi kuulusid põllumaad, mille huumusekihi tüsedus oli alla 8 cm. Juhendi 

kohaselt tuli mullaproovid võtta maatüki huumusekihi tüsedust iseloomustavast kohast. 

Hinnatava põllumaa omanik, kes augud pidi kaevama, tundis oma põldu ja võis kaeva 

asukoha valikuga mõjutada hinnet kuni 2 klassi ulatuses. 

Põhjuseks, miks peremees oma maatüki hindeklassi tahtis vähendada oli madalamast 

hindeklassist tulenev maamaks, sest maad hinnati põhimõttega, mida madalam on 

hindeklass, seda madalam on ka sellest tulenev maamaks. Mõnikord oli aga peremehe 

huvides see, et hindeklassi tõsta, seda tuli ette eelkõige siis kui kavatseti oma maad 

müüa või sellele hüpoteek seada. 

Heinamaa klassitati keskmise heinasaagi hulga järgi seitsmesse klassi, kusjuures iga 

klass jagunes vastavalt heinasaagi väärtusele gruppidesse a,b,c. Karjamaa jagati üldiste 

omaduste järgi kolme klassi; männimetsad viide klassi; kuusemetsad viide klassi, 

lehtpuumetsad aga kolme klassi. Metsamaade klassidesse jagamise aluseks olid mulla 



 

14 

 

omadused ja puude keskmine kõrgus. Nii klassifikatsioon kui ka hindamistööde 

juhendid olid tõlge Liivimaal kasutusel olnud instruktsioonidest (Palm 1959). 

1.3. Väljaspool linnu ja aleveid toimunud kinnisvara hindamine 

Linnades asuva kinnisvara hindamise õiguslikud alused pärinesid Vene riigi seadustest, 

mida viimati muudeti 1920. aasta 31. detsembril. Linnavolikogudele anti õigus 

korraldada linna piires asuva kinnisvara hindamist oma äranägemisel. Viitega linnade 

sissetulekute, väljaminekute, eelarvete ja aruannete seadusele kehtestas iga linn oma 

kinnisvara hindamise juhendi, mis arvestas kohalikku eripära. Mõni linn (Narva-Jõesuu) 

ei pidanud kinnisvaramaksu kehtestamist vajalikuks .Linnades hinnati ehitised tulukuse 

või väärtuse alusel. Tulukuse määramiseks esitasid peremehed aruande ja üürnikud 

kviitungid. Kogutulust lahutati normatiivsed kulud ja saadi maksustamisele kuuluv 

puhastulu. Kinnisvara hindamise tulemused kinnitas komisjon, kus omanike esindajaid 

(Põllutöökoda, Majaomanike Liit) oli enam kui pool liikmete arvust komisjonis 

(Aasmäe 1999). 

Kinnisvara hindamine väljaspool linnu vajas aga muutmist, kuna puudusid otsesed 

reeglid, selleks et seda teha loodi Väljaspool linnasi ja aleveid asuvate kinnisvarade 

hindamise seadus, mille eesmärgiks oli maksustada kinnisvaramaksuga kõik väljaspool 

linnade administratiivpiire asuvad maad ja hooned, vabrikud ning töökojad (olgugi 

püstitatud võõrale krundile) ühes neis olevate masinate ja sisseseadetega (Maal asuvate 

kinnisvarade maksuseadus 1933, Väljaspool linnu ja aleveid asuvate kinnisvarade 

hindamise seadus 1923). 

Eesti maahindamine viidi läbi peamiselt maa kui kinnisvara maksustamise eesmärgil. 

Vabariik oli sunnitud hindamistöid ette võtma sellepärast, et varem kehtinud 

maksustamise alused olid riigi eri osades väga erinevad. Uue maahindamise aluseks oli 

8. veebruaril 1923. aastal Riigikogu poolt vast võetud „Väljaspool linnu ja aleveid 

asuvate kinnisvarade hindamise seadus“, mis oli tegelikult tõlge 4. aprillil 1901. aastal 

Liivimaa kubermangu hindamise seadusest (Palm, L 1959, Väljaspool linnu ja aleveid 

asuvate kinnisvarade hindamise seadus 1923, Liivimaa kubermangu 

hinnamääramiskomisjon 1906). 
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Väljaspool linnu ja aleveid asuvate kinnisvarade hindamise seaduse alusel läksid 

hindamisele maksustamise sihiga kõik väljaspool linnu ja aleveid asuvad 

kinnisvaraliigid (maad, metsad ja hooned). Siiski on oluline esile tuua, et nimetatud 

seadus (Väljaspool linnu ja aleveid asuvate kinnisvarade hindamise seadus 1923) tõi 

sisse alljärgnevad erandid: 

a. kõlbmata maad, kui nad valdajale tulu ei toonud, 

b. maad ja muud kinnisvarad, mis on määratud üldtarvitamiseks, 

c. metsad, mis on seaduslikus korras kaitsealusteks kuulutatud 

d. põllumajanduse hooned 

e. hooned ja nende osad, mis on riigiasutuse, omavalitsuse asutuse ja 

vallavalitsuse all, lisaks kaitseväe kasarmud, 

f. kaitseväe ametkonna laagrid, polügonid, laskeharjutuste kohad, 

g. maad, mis üldtarvitamiseks määratud raudteede alla on võetud, niisama nende 

maade peal ülesehitatud hooned ja kõiksugu muud hooned, 

h. maad ja niisama ka hooned ja ehitused, mis kuuluvad punkt „g“-s 

mittenimetatud üldiselt tarvitavate kunstiliste ühenduste juurde, 

i. vabrikute, tehaste ja tööstuslike ettevõtete all olev maa. 

Hindamist oli vaja teostada erinevatel tasemetel, selleks asutati hindamise peakomitee ja 

maakonna hindamise komitee; sisulise hindamistegevuse läbiviimiseks kutsuti igas 

vallas kokku veel valla hindamiskomisjonid. Järgnevalt on välja toodud Väljaspool 

linnu ja aleveid asuvate kinnisvarade seadusest (Väljaspool linnu ja aleveid asuvate 

kinnisvarade hindamise seadus 1923) tulenevad hindamise jaoks moodustatud 

komiteede kooseisud. 

1. Hindamise peakomitee. Hindamise peakomitee moodustasid rahaministri 

juhatusel: siseminister või tema abi, põllutööminister või tema abi, rahaministri 

abi, otsekoheste maksude peavalitsuse juhataja, kinnisvarade hindamise ameti 

juhataja, omavalitsuse asjade peavalitsuse juhataja, maakorralduse peavalitsuse 

juhataja, metsade peavalitsuse juhataja ja kaks maavaldajat Lõuna- ja Põhja-

Eesti põllumeeste seltside keskseltside nimetusel. Rahaministri äraolekul täitis 

esimehe kohustusi siseminister.  
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2. Maakondade hindamise komitee. Maakondade hindamise komitee 

moodustasid maakonnavalitsuse esimehe juhatusel maakonna maksuinspektorid, 

kaks põllutööministeeriumi esindajat, vanem hindaja ja kolm kinnisvara valdajat 

maakonna nõukogu valikul, kusjuures mitte vähem kui kaks nendest pidid olema 

maaomanikud. Maakonnavalitsuse esimehe äraolekul ehk kui tal ei olnud 

võimalik koosolekule ilmuda, täitis esimehe kohuseid üks maksuinspektoritest. 

 

3. Valla hindamiskomisjon. Igas vallas asutati hindamiskomisjonid, mille 

moodustasid hindaja juhatusel vallavanem ja üks kinnisvara valdaja valla 

piirides asuvate kinnisvara valdajate üldkoosoleku valikul. Hinnatava kinnisvara 

valdajal või tema esindajal oli õigus sõnaõigusega komisjoni töödest osa võtta.  

1.4. Hindamise toiming 

Vallasisene maa hindamine teostati kohapeal valla hindamiskomisjoni poolt, kus 

esimeheks oli kadastriameti hindaja, liikmeteks vallavanem ja kinnisvara valdajate 

esindaja. Plaanile kanti punase tušiga klassi piirid, violetiga märgiti mullastikku, 

aluspõhja ja taimkatet iseloomustavad andmed (Palm 1959). 

Selline kinnisvara hindamine tähendas seda, et kinnisvara ei vaadanud üle üks isik, vaid 

selleks oli vaja kohale kutsuda mitmest liikmest koosnev komisjon. 

Kinnisvara hinnati nende keskmise tulukuse järgi. Maade ja metsade hindamisel tuli 

need eelkõige liigitada kõlblikeks ja kõlbmatuteks ning eraldada hindamisele 

mittekuuluvad kõlbmatud maad. Kaebusi hindamistulemuste kohta võis esitada 

komiteedele 3 kuu jooksul peale hindamisotsuste kättesaamist (EHA F. 5.9). Põhilisteks 

kaebusteks olid nagu ka tänapäevalgi omanikule mittesobiv hind. 

Lembit Palm on käsitlenud oma raamatus Kodanliku Eesti maahindamise alustest ja 

nende kasutamise võimalusest sotsialistlikus põllumajanduses (1959) maalt saadava 

puhastulu saamise meetodit. Maade klassitamise ja üksikute klasside pindalade 

kindalksmääramise järel, määrati maalt saadav puhastulu, selle saamiseks korrutati 

üksikute maaklasside pindalad Liivimaa tariifiga. Et Liivimaa tariif oli vananenud ja 

selle vastavus tegelikult maalt saadavate puhaskasule oli küsitav, oli Kinnisvarade 
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hindamise seaduses ette nähtud uue puhaskasu tariifi määramiseks välja valida igas 

maakonnas vähemalt 100 tüüpilist majapidamist ja koguda nende kohta andmeid. 

Tüüpmajade leidmisel võib paralleele tõmmata ka tänapäevaga, kui seda kasutatakse 

kinnisvara hindamisel võrdlus meetodil. 

Kadastriameti poolt viie aasta jooksul kogutud materjalid jäid aga maavaldajate 

vastuseisu tõttu kasutamata. Peamiseks põhjuseks oli siin paremate ja halvemate 

maaklasside liiga suur vahe puhaskasus. Pärast mitut aastat kestnud võitlust uue tariifi 

üle mindi kergema vastupanu teed ja võeti kasutusele vana, Liivimaa osas juba 

maksvusel olnud tariif (Palm 1959). 

Saadud puhaskasule tehti, oleneval maatüki kaugusest turust, kas juurde- või 

mahaarvestus. Selleks oli kogu maa jagatud 7 minevusrajooni ja 4 turupiirkonda. 

Minevusrajooni määramise aluseks võeti ühe 400 kg koorma veokulud hinnatava 

maatüki asukohast peaturununi. Peaturgude (Palm 1959). Peaturgudeks peeti lähima 

linna suurimat turgu. 

1.5. Kinnisvara hindamise seis esimese iseseisvusaja lõpul 

Küllaltki objektiivse hinnangu Eestis läbiviidud maahindamisele andsid Kadastriameti 

töötajad ise. Nii kirjutas Kadastriameti juhataja K.Puhvel 1935. aastal: 

„Kui Eestis peaks praegu algama hindamise töödega, siis mina isiklikult oleksin 

senise süsteemi vastu. Põhjuseks on ... selle süsteemi väikene täpsus, kulukus ja 

toimingute pikk kestvus, samuti ei ole ta ka küllalt painduv“ (Puhvel, viidatud 

Palm 1959). 

Läbiviidud erinevate hindamiste tulemusena 1939. aastal (sisuliselt viimane Eesti I 

vabariigi majandusaasta) oli põllu- ja aiamaa keskmine hinne 4,46, heinamaal 2,14 ja 

karjamaal 0,48 pkr hektari kohta. Põllumajandusmaa keskmine hinne oli 2,59 pkr/ha 

(Aasmäe, 1999). Põllu- ja metsamajanduslikkude maade puhaskasu hindamiseks liigitati 

kõik Väljaspool linnu asuvate kinnisvara hindamise seaduse (Väljaspool linnu ja aleveid 

asuvate kinnisvarade hindamise seadus 1923) §1 alusel hindamisele kuuluvad põllu- ja 

metsamajanduslikult kasutatavad maa-alad maapinna omadusklassidesse. Maapinna 
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omadusklassidesse liigitamine toimus vastavalt hinnatava maa-ala kasutusviisile Põllu 

ja metsamajanduslikkude maade klasside ja puhaskasu tariifide määruse alusel (Põllu ja 

metsamajanduslikkude maade klasside ja puhaskasu tariifide määrus 1939).  

1. põllu- ja aiamaa,  

2. heinamaa, 

3. karjamaa, 

4. metsamaa. 

Sõjaeelses Eestis kehtis kinnisvara hindamisel segasüsteem: a) kord hinnati 

maksustamise eesmärgil maad koos oluliste osadega (maatulundusmaa koos kasvava 

metsaga ja õigustega); b) kord hinnati ehitist ilma maata (ehitiste alust ja ehitise juurde 

kuuluvat maad ei hinnatud); c) kord jäeti maa ja olulised osad hindamata (talude õued ja 

hooned) (Aasmäe 1999). Vaatamata segasüsteemile tuldi kinnisvara hindamisega siiski 

toime ja suuri puudusi sellel ajal hindamise juures ei olnud. 

1.6. Kinnisvara hindamine Eesti NSV-s 

Teise ilmasõja tulemusena oli Eesti jagatud Nõukogude Liidu koosseisu ja kõik 

senimaani kehtivad kinnisvara hindamist puudutavad seadused tühistati. Kogu maa 

natsionaliseeriti ja sellelt kadus hind. Maade ostu-müügi tehingute asemel toimusid riigi 

poolt maade jagamised. 

Maa kuulus eranditult riigile ja seda anti ainult kasutamiseks. Kogu maa kuulus 

vastavalt Eesti NSV Maakoodeksile ühtse riikliku maafondi koosseisu, mis jagunes 

vastavalt otstarbele: 

1) põllumajandusliku otstarbega maa 

2) asulate maa 

3) riikliku metsafondi maa 

4) riikliku veefondi maa 

5) riigi tagavaramaa. 

Maad tohtisid anda ja ära võtta Eesti NSV Ministrite Nõukogu, rajoonide 

rahvasaadikute nõukogu täitevkomitee, vabariikliku alluvusega linnade rahvasaadikute 
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nõukogu täitevkomitee, rajoonilise alluvusega linnade ning alevite rahvasaadikute 

nõukogude täitevkomitee ning külade rahvasaadikute nõukogude täitevkomitee (Eesti 

NSV Maakoodeks 1983). 

Põhiliselt toimus maade jagamine põllumajanduslikel eesmärkidel, et suurendada 

kolhoosidele ja sovhoosidele kuuluvate maade hulka. Senised põllumehed pidid oma 

maad loovutama kohalikele kolhoosidele ilma sellelt kasu saamata. 

Mittemajanduslikeks vajadusteks maa kasutamiseks andmine tähendas eelkõige, kas 

tööstusettevõtteid või uusi elamuid. 

1960-ndate lõpust alates lubati eesrindlikumatel töölistel omada omaks otstarbeks maad, 

mida kutsuti aianduskooperatiivideks. 
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2. KINNISVARA HINDAMINE EESTIS TEISE 

ISESEISVUSPERIOODI JOOKSUL 

2.1. Seaduslikud alused kinnisvara hindamiseks 

taasiseseisvunud Eestis 

Taasiseseisvunud Eestis oli esmaseks probleemiks maade tagastamine nende endistele 

omanikele. Natsionaliseeritud maa oli vaja tagasi anda selle õiguslikele omanikele ja 

seda oli vaja teha võimalikult kiiresti. Veel enne taasiseseisvumist võttis toonane 

Riigikogu vastu Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse (ORAS 1991). Seaduse 

eesmärgiks oli omandisuhete ümberkorraldamine omandi puutumatuse ja vaba 

ettevõtluse tagamiseks, omandiõiguse rikkumisega tehtud ülekohtu heastamine ning 

eelduste loomine turumajandusele üleminekuks. Teiseks eesmärgiks oli omandireformi 

käigus vara tagastamine või kompenseerimine endistele omanikele või nende 

õigusjärglastele ei tohi kahjustada teiste isikute seadustega kaitstud huve ega tekitada 

ülekohut. 

Omandireformi läbiviimiseks võeti 17.10.1991 Riigikogus vastu Eesti Vabariigi 

Maareformi seadus (MaaRS 1991), mille eesmärk oli kujundada riiklikul maaomandil 

rajanevad suhted ümber peamiselt maa eraomandil põhinevateks suheteks, lähtudes 

endiste omanike õiguste järjepidevusest ja praeguste maakasutajate seadusega kaitstud 

huvidest. Maareformi käigus tagastati maa kui see oli võimalik selle õigusjärgsetele 

omanikele, kui seda teha ei saanud, tuli maatükk omanikule kas kompenseerida või 

mõne muu maatükiga asendada. Kuigi maad anti tagasi nende õiguslikele omanikele 

eksisteeris palju omanikuta elamuid ja kortereid, mis kuulus kohalikule võimule. Et 

maade denatsionaliseerimine kiiremini läheks, loodi Eluruumide erastamise seadus 

(EES 1993). Veel avalikule sektorile kuuluvaid maid oli nüüd füüsilistel ja juriidilistel 

isikute võimalus omandada erastamise teel. Riik toetas erastamisprotsessi 

hinnapoliitikaga, millega sai võtta soodustatud tingimustel laenu korteri või eluruumide 

erastamiseks, selline poliitika aitas kaasa erastamise kiirendatud protsessile. 
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Maale oli kiiremas korras vaja kehtestada mingisugune hind, selleks loodi Eesti 

Vabariigi maa hinna seadus, millega taaskehtestati õigusvastaselt võõrandatud maale 

kuni 1940. aasta 16. juunini kehtinud hind maareformi ajaks. Õigusvastaselt 

võõrandatud maale taaskehtestatud hinda kasutatakse maa eest kompensatsiooni 

maksmisel. Kogu maale määrati maksustamishind, mida kasutati maa maksustamisel ja 

rentimisel ning alghinnana maa erastamisel enampakkumisel. (Eesti vabariigi maa hinna 

seadus 1992) 

Maade eraomandisse kuulumine tekitas taas vajaduse maade hindamise üle. 1994. aastal 

Riigikogus vastu võetud Maa hindamise seadus (MHS 1994) alustas taas Eestis 

kinnisvara hindamise protsessi. Seadusega määrati kindlaks maa hinna alused ja kord. 

Maa hindamisel lähtuti kinnisasja hindamise headest tavadest ja rahvusvaheliselt 

tunnustatud põhimõtetest. Hindamise eesmärgiks oli maa hariliku väärtuse leidmine. 

Hindamisel sai kasutada turuväärtuse, puhastulu ja kulumeetodit ning nende meetodite 

kombinatsioone. (MHS 1994) Maa hindamine jagunes korraliseks, erakorraliseks ja 

õigusvastaselt võõrandatud maa hindamiseks (vt. Joonis 2).  

 

Joonis 2. Maa hindamise jagunemine liikideks. Allikas MHS 1994 

Seadus andis aluse maa maksustamiseks, erastamiseks ja õigusvastaselt võõrandatud 

maa tagastamiseks, asendamiseks ja kompenseerimiseks. Pikemat käsitlust leidsid 

seaduses korraline hindamine, mis käsitles eelkõige maksustamise eesmärgil ja 

õigusvastaselt võõrandatud maa hindamist. Hindamise objektiks oli maatükk (krunt) 

Maa hindamine 

Maa korraline 
hindamine 

Maa 
erakorraline 
hindamine 

Õigusvastaselt 
võõrandatud 

maa hindamine 
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ilma sellel asuvate ehitiste ja muude rajatiste, kasvava metsa, muude taimede, 

koristamata vilja ja päraldisteta. 

Eraldi käsitlust leiab Maa hindamise seaduses hindaja isik. Maa hindamise on Vabariigi 

Valitsus lülitanud litsenseeritavate tegevusalade nimekirja. Riigi Maa-amet on 

maahindajate atesteerimise korra alusel väljastanud tähtajatuid ja tähtajalisi 

tegevuslitsentse. Paraku ei ole atesteerimine sellisel kujul ennast õigustanud, sest 

atesteerimiskomisjonil puudub kontroll selle tegevusvaldkonna üle ja väljastatud 

litsentside puhul ei ole tagatud hindajate pädevus. Maahindaja litsents on vajalik siiski 

vaid seadusega määratud valdkondades tegutsemiseks. (Ilsjan, Tomson, Saar 1995) 

1993. aasta Asjaõiguseadusega (AÕS) kehtestati täpsemalt asja hindamine. Seaduses on 

sätestatud, et asja hinnatakse hariliku väärtuse või valdaja erilise huvi alusel, asja harilik 

väärtus on selle kohalik keskmine müügihind (turuhind), asja väärtuseks loetakse selle 

harilikku väärtust, ning asja hindamine erilise huvi järgi põhineb kasul, mida valdaja 

saab oma isikliku olukorra tõttu. 

 

Joonis 3. Taasiseseisvunud Eesti kinnisvara hindamisega seotud seadused ajateljel. 

Autor: K.Sahk. 

2.2. Standardite kasutamine ja tegevuslitsentsid 

Ene Kolbre on oma loengus „Kinnisvara hindamine Eestis ja selle harmoneerimine 

Euroopa standarditega“ (2001) maininud, et Eesti kinnisvaraturu alguseks võib pidada 

1993. aastat, mil jõustus asjaõigusseadus, hakkasid toimuma kinnisvaratehingud ja 

tekkisid kinnisvaraturu toimimiseks vajalikud kutsealad, sh kinnisvara hindajad. 
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Tegelikult toimusid tehingud kinnsvaraturul juba varem, asjaõigusseadus andis selleks 

lihtsalt seaduslikud alused. 

Vajadus hindamistegevuse järele laienes seoses ostu-müügitehingute arvu kasvuga, 

laenutagatiste hindamisega pankade jaoks, kinnisvara kindlustamisega, maa 

maksustamisega, investeerimis- ja arendustegevusega, ettevõtete likvideerimisega, 

ühinemiste ja ülevõtmistega ning finantsaruannete koostamisega (Kolbre 2001). 

Suurenenud tegevus kinnisvaraturul tähendas eelkõige seniste kinnisvara hindamisega 

seotud reeglite täpsustamist, ümbervahetamist ja kaasajastamist, tuues Eestisse Euroopa 

ja maailma hindamisstandardid, need hõlbustasid hindajate tegevust kindlate 

standarditega. 

Rahvusvahelisi hindamisstandardeid (IVS) käsitletakse sellisel viisil, et nii hindaja kui 

ka hinnangu kasutaja oskaksid selget vahet teha turuväärtusel ja mitteturuväärtusel 

põhineva hindamise vahel ja oleksid teadlikud mõjust, mida nendevahelised erinevused 

hinnangu rakendatavusele võivad avaldada (Kolbre, 2001). Standardite kasutamine aitab 

Eesti kinnisvara hindamist võrrelda ka teiste riikide, kus on samuti kasutusel IVS, 

hindamistegevusega. 

Madis Kaing on oma raamatus Kinnisvara alused (2011) välja toonud, et 1996. aasta 25. 

oktoobri määrusega reguleeriti maa hindamise tegevuslitsentside andmise kord. Selle 

korra alusel väljaantud litsents andis selle saanud isikul maa korralise ja erakorralise 

hindamise ning õigusvastaselt võõrandatud maa hindamise õiguse. Litsentse anti viieks 

aastaks. Litsentsi sai taotleda kesk- või kõrgharidusega spetsialistid, kes olid komisjoni 

ees tõestanud oma pädevust kinnisasja hindamise teoorias ja praktikas. 

Kinnisvara hindajate atesteerimine algas Eestis 1998. aastal eesmärgiga tõsta hindamise 

kvaliteeti ja virgutada enesetäiendamist. Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu (EKHÜ) 

poolt välja antud kutsestandarditeks on: kinnisvara hindaja, hindaja assistent ja vara 

hindaja. Põhinõuded atesteeritud hindajaks saamisel on: 

 kõrgem haridus, töökogemus hindamise alal vähemalt 3 aastat, 

 kohustus järgida EKHÜ „Heade tavade koodeksit“  

 kirjaliku ja suulise eksami sooritamine 
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 järjekindel erialane täiendamine ning tegutsemine hindajana ja aruandluse 

kohustus atesteerimiskomisjoni ees 

Hindamisvaldkonnas tegevuspädevust kinnitav atestaat kehtib viis aastat (Kolbre, 2001) 

ning on alates 2008. aastast asendatud Kutseseaduse (KutS 2008) alusel 

kutsetunnistusega. 

Lisaks EKHÜ-le annab hindamisega tegelevatele isikutele õiguse hindamisega tegeleda 

veel Maa-amet, kes väljastab maa hindamise tegevuslitsentse. Litsents annab selle 

saanud isikule maa korralise ja erakorralise hindamise ning õigusvastaselt võõrandatud 

maa hindamise õiguse. Maa hindamise tegevuslitsentsi taotlemise õigus on füüsilisel 

isikul, kellele on Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu poolt omistatud vara hindaja 

kutsekvalifikatsioon (Maa-amet 2014). 

2.3. Hindaja töö & EKHÜ 

Nermann, Sorga ja Kulbach koostööna valminud raamatu Kinnisvaraõpik II (2007) 

alusel võtab hindaja töö kokku hindamisakt, mida uudse nime all kutsutakse 

eksperthinnanguks. Eksperthinnanguks on ametlik dokument, mis kinnitatud hindaja 

allkirjaga. Allkirja eksperthinnangule saab anda ainult atesteeritud kinnisvara hindaja. 

Universaalset akti vormi Eestis ei ole, küll aga on välja kujunenud standardnõuded, mis 

peaksid olema aktis käsitletud. Kindlasti peab hindaja selgitama, millistel alustel ta 

hinnangu teostas, millised andmed olid tema kasutada, milliseid hindamismeetodeid ta 

kasutas ja millisele lõpptulemusele jõudis. Hindamisaktis peab sisalduma objekti nimi ja 

kirjeldus, hinnangu andmise kuupäev ja vara väärtuse hinnang rahas. 

Hindajatel on ulatuslik tehingute andmekogu, mida on adekvaatsete otsuste 

langetamiseks tingimata vaja. Koostöös pankadega edastatakse juba aastaid 

eksperthinnanguid digitaalselt, mis märgatavalt lihtsustavad klientide asjaajamist. 

Kinnisvara hindamise peamised valdkonnad on elamis- ja äripindade hindamine. 

Kinnisvara hindamine on suhteliselt aeganõudev töö, peale eksperthinnangu koostamise 

nõuavad aega veel objekti ülevaatus, hindamistulemuse arutelu hindamisnõukogus ning 

eksperthinnangu vormistamine (Äripäeva kinnisvara käsiraamat 2007). 
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Eksperthinnangu vormistab tavaliselt üks isik, kui selleks on hindaja assistent, peab 

atesteeritud kinnisvara hindaja selle töö üle vaatama ja seejärel sellele oma allkirja alla 

kirjutama, kuna hindaja assistendil ei ole veel atesteeritud õigust oma nime 

eksperthinnangule alla kirjutada. 

Äripäeva kinnisvara käsiraamatu (2007) alusel hinnatakse peale elamispindade ka 

kõikvõimalikke mitteelukondlike kinnisvaraobjekte, näiteks tootmis-, lao-, 

büroohooneid, kaubandus- ja rendipindu. Samuti hinnatakse ärimaad, hoonestusõiguse 

rendilepinguid, äriprojekte jne. Lisaks on eraldi valdkonnad põllumajandusliku maa ja 

metsa hindamiseks, kuid need valdkonnad on spetsiifilised ega ole kinnisvaraturul kuigi 

levinud. 

Eesti Kinnisvara Hiindajate Ühing (EKHÜ) asutati 5 mail 1995. Tegemist on 

mittetulundusühinguga, mis koondab Eestis varade hindamisega tegelevaid spetsialiste 

firmadest, omavalitsustest, riigiasutustest, õppeasutustest jm. Ühingu eesmärgiks on 

kinnisvara hindamise kui kutseala arendamine, hindamise metoodiliste küsimustega 

tegelemine, hindajate hariduse ja täiendkoolituse edendamine, hindajate atesteerimise ja 

atesteerimiseksamite korraldamine, kutse-eetika nõuete järgimine ja rahvusvaheliselt 

tunnustatud hindamisstandardite ja metoodikate tutvustamine ja rakendamine Eestis. 

(Kolbre 2001) 

Ühingu tegevuse põhieesmärkideks on: 

 kinnisvarahindamise kui kutseala arendamine; 

 hindamise metoodika arendamine; 

 hindajate hariduse ja koolituse arendamine 

 hindajate atesteerimine ja atesteerimiseksamite korraldamine; 

 kutse-eetika nõuete järgimine; 

 rahvusvaheliselt tunnustatud hindamisstandardite ja metoodikate tutvustamine 

Eestis (EKHÜ, 2014). 

EKHÜ-s on vastu võetud heade tavade koodeks (vt. Lisa 1) (EKHÜ 2014). Heade 

tavade koodeksi eesmärgiks on luua eetiline alus Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu 
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liikmetele ja atesteeritud kinnisvara hindajatele hindamisega seonduvates toimingutes 

ning omavahelistes suhetes (Kaing 2011).  
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3. TARTU JA LÕUNA-EESTI REGIOONI KINNISVARA 

HINDAJATE KVALIFIKATSIOON JA NENDE TÖÖ 

ISELOOM 

3.1. Küsitluse valim ja andmed 

Uurimistöö empiiriline osa sai loodud eesmärgiga uurida praeguste kinnisvara hindajate 

töö iseloomu, mis annaks parema ülevaate nende tegelikust tööst. Küsitluse eesmärgiks 

oli välja selgitada kinnisvara hindajate kvalifikatsioon, erinevad töömeetodid, 

kasutatavad hindamissüsteemid ja töö jaoks vajaminevad eeldused ja muud oskused. 

Küsitluse populatsiooniks olid kinnisvara hindajad, valimisse mahtusid need, kes 

töötavad suuremates kinnisvarabüroodes Tartus ja selle lähiümbruses nagu: Uus Maa 

Kinnisvara, 1Partner Kinnisvara, Pindi Kinnisvara, Domus Kinnisvara, Arco Vara, 

Kaanon Kinnisvara jt suuremad ettevõtted. Valimi valimisel mängis põhilist rolli autori 

elukoht, mispärast uuriti täpsemalt just Tartu ja Lõuna-Eesti regiooni kinnisvara 

hindajate tööd. Kindla regiooni kinnisvara hindajate valimi koostamisel külastas autor 

Tartu regioonis kinnisvara hindamisega tegelevate kinnisvara firmade kodulehekülgi, 

võttes neis firmades töötavate kinnisvara hindajate kontaktandmed. 

Küsitlus oli koostatud elektrooniliselt, kasutades Google Doc-si ja saadeti valmile laiali 

e-posti teel. Koostatud küsitlus koosnes 17 küsimusest (vt. Lisa 2), kusjuures mõni 

küsimus koosnes ka alaküsimustest. Küsitlus koosnes kolmest osast, esimeses osas 

uuriti küsitletava sugu, vanust, haridust ja töökogemust. Teine osa koosnes kinnisvara 

hindajate tööd iseloomustavatest küsimustest, mis annavad parema pildi milliseid 

kinnisvaraliike nad hindavad ja palju need võiks aega võtta. Küsimustiku viimases osas 

anti küsitletavatele hinnata viiepallisüsteemis nende tööga seonduvat võõrkeelte 

kasutamist ning lõpetuseks anti võimalus hinnata nende töö meeldivust. 

Küsitlus saadeti kokku 37 kinnisvara hindajale. Laialisaadetud küsitlusele laekus kokku 

15 vastust, mis moodustab 40,5% kogu valimist. Vaatamata valimi väiksusest oleks 
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vastuste arv autori hinnangul võinud olla vähemalt üle poole valimist. Põhjuseid, miks 

küsitlusele ei vastatud võib olla mitu. Üheks põhjuseks võib olla kinnisvara 

hindamisega kaua tegelenud inimeste tüdimus küsitlustest, mis iga kevade neile 

üliõpilaste poolt saadetakse. Peamise põhjusena toob autor oma heast hinnangust 

kinnisvara hindajate suhtes välja aga eelkõige kinnisvara hindajate ajapuuduse ja liiga 

suure töökoormuse, et küsitlusele vastata.  

3.2. Küsitluse vastused ja analüüs 

Vastanute koguarvust moodustasid 11 naised ja 4 mehed. Vanuseliselt jagunesid 

küsitluses osalenud vastavalt 7 vastust vanuses 20-29, 7 vastust vanuses 30-39 ning üks 

vastus 40-49 aastat. 20-29 aastastest oli 6 naist ja üks meest, ning 30-39 aastastest 4 

naist ja üks mees. Sellest tulenevalt oli keskmine küsitlusele vastaja 20-29 aasta vanune 

naisterahvas. 

Küsitlusest selgus, et kinnisvara hindamisega tegelevatel isikud omavad 

ülikooliharidust, vastanutest seitsmel oli bakalaureusekraad, ning kaheksal 

magristrikraad. Enamusel vastanutes oli kinnisvara alane haridus saadud Maaülikoolist 

kinnisvara planeerimise erialalt, kuid vastustes esines ka Tartu Ülikooli majanduseriala 

lõpetaja. Meessoost vastanute ülikooliharidust uurides selgu, et nende teaduskraadid 

jagunesid pooleks, kus kahel vastanul oli bakalaureuse kraad ja kahel magistrikraad. 

Naissoost vastanute hulgas esines viis vastanut bakalaureuse kraadi omanikku, ning 

kuus magistranti. 

Kogemuse poole pealt jagunesid vastused seinast seina. Kõige kauem kinnisvara 

hindamisega tegelenud isik oli hindajana töötanud 18 aastat, kõige väiksema 

kogemusega oli ainult ühe aastase töökogemusega kinnisvara hindamise erialal. 

Keskmiseks kinnisvara hindajana töötatud aastate arvuks oli 7,8 aastat, millest võib 

järeldada, et alaga tegelevad enamjaolt juba kogenud tegijad. Võiks arvata, et kauem 

töötanud isikutel on enamjaolt magristri kraad, kuid vastuseid analüüsides selgus, et see 

väide ei vasta tõele. 

Kõik vastanud, välja arvatud üks, ühe aastase kinnisvara hindaja töökogemusega isik, 

olid täiskohaga kinnisvara hindajad. Kutsetunnistus või Maa-ameti litsents oli neist aga 
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ainult kaheksal. Selgus, et alla 10 aastat kinnisvara hindamisega töötanud isikutel 

puudus kõigil kutsetunnistus või hindamislitsents. Sellest võib järeldada, et hindamise 

kutsetunnistust omavad pika erialase töökogemusega isikud. 

Eelneva töökogemuse kohta uurides selgus, et 15 vastanust kuuele oli kinnisvara 

hindamine nende esimene töö, teine grupp inimesi jagunes eelneva töökogemuse poolest 

kuus inimest erasektorist ja kolm avalikust sektorist. Enamus erasektorist kinnisvara 

hindajana tööle asunud isikutest olid bakalaureuse kraadiga. 

Uurides lähemalt kinnisvara hindajate keelelist kasutust, oli küsitluses küsitud kui tihti 

tuleb seoses nende tööga ette vene, inglise, soome või läti keele kasutamist. Vastajatel 

oli võimalik valida viie vastusevariandi vahel: mitte kunagi, harva, vahel, enamasti ja 

kogu aeg. Nagu küsimistikku koostades eeldada võis, oli kõige levinumaks võõrkeeleks, 

mida hindamistööga seonduvalt kasutatakse, vene keel, mida olid pidanud kasutama 14 

vastanut 15-st. Kõrgelt hinnati ka inglise keele kasutust, kuid seda kasutati vähem kui 

vene keelt. Võib välja tuua, et inglise keele kasutamine on rohkem levinud noortemate 

kinnisvara hindajate seas. Lisaks küsitud soome keelt, oli oma tööga seonduvalt 

kasutanud kolm vastanut, läti keelt ei ole vaja olnud kasutada mitte ühelgi vastanul. 

Kinnisvara hindajate käest sai küsitud, millist hindamismeetodit nad oma töö juures 

enim kasutavad. Küsimus oli mõeldud üldisena, võttes arvesse seda, et iga hinnatav 

objekt on erinev ja võib vajada erinevat hindamismeetodit. Ülekaalukalt, 12 vastanuga, 

kasutati oma töö juures enim võrdlus meetodil põhinevat lähenemist kinnisvara 

väärtusele, kaks vastanut kasutasid enim tulu meetodit ja üks vastanu oli oma vastuseks 

pannud mõne muu hindamismeetodi. 

Paljudes kinnisvarafirmades on hindamisel abiks automatiseeritud hindamismeetodid ja 

tehnikad ning firmasisesed andmebaasid. Küsitlusest selgus, et neli vastanut kasutavad 

firmasiseselt mõnda automatiseeritud hindamismeetodit, täpsemat selgitust ei olnud 

neilt nõutud. Küsimusele: „Kas Te kasutate hindamise juures mõnda firmasisest 

andmebaasi?“, tuli 13 jaatavat vastust, millest võib järeldada, et kinnisvarafirmad on 

loonud endale oma andmebaasi, kuhu on kogutud nende poolt juba hinnatud korterite, 

elamumaade jms. objektide hindamise andmed, mis lihtsustab igati võrdlusmeetodil 

kinnisvara hindamist. 
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Järgnevalt oli hindajate käest küsitud, milliseid objekte on nende tööga seoses tulnud 

kõige rohkem hinnata. Tulemused olid suhteliselt võrdsed ja vastustest ei tulnud välja 

teistest kindlalt eristuvat hindamisobjekti. Tuues välja ainult kõige enim hinnatavad 

objektid, siis kuule vastanul on tulnud enim ette ärimaade hindamist, viiel korterite 

hindamist, kaks vastust said nii elamumaa kui ka ärimaa. 

Uurides täpsemalt kui palju võtab aega ühe objekti hindamine, oli vastajatele jäetud 

vabad käed. Enamasti toodi välja korteriomandite ja elamumaa hindamist. Tööle kuluv 

aeg võis kõikuda paarist tunnist kuni nädalani, seda juhul kui tegemist oli ärimaa 

hindamisega. Mitte arvesse võttes kinnisvara objekti ülevaatusele kuluvat aega, läks 

vastanutel ühe objekti eksperthinnangu koostamiseks keskeltläbi 2-4 tundi. Kinnisvara 

asukoht võib oluliselt mõjutada objekti ülevaatusele kuluvat aega. Selline ajakulu 

esindab eelkõige tüüpkorterite ja lihtsamate objektide hindamise läbiviimist. Oma aja 

hindamisest võtab ka sobivate võrdlusobjektide leidmine, seda juhul kui kinnisvara 

hindamisel rakendatakse võrdlusmeetodit – st kasutatakse andmebaasi. Elamute ja 

majade kuluvata aega hinnati 2-6 tunni pikkuseks protsessiks. 

Küsimusele, mitme eksperthinnanguga hindajad keskmiselt päevas tegelesid, tuli 

põhiliseks vastuseks 1-2 kuni 5 eksperthinnangut päevas. See number võis muutuda 

vastavalt sellele, mitu eksperthinnangut parasjagu pooleli oli.  

Küsitluses esines ka küsimus praeguse Eestis kehtiva hindamissüsteemi kohta, 

vastanutelt küsiti, kas praegune hindamissüsteem on piisav või tuleks midagi muuta. 

Enamus vastanutest olid praeguse hindamissüsteemiga rahul, kuid esines ka 

vastuväiteid, siinkohal on ilmekas välja tuua kolm vastuväidet tsiteerides vastanuid: 

„Kutse andmise süsteem kipub pigem stagneeruma, ühinguline kuuluvus ei 

anna liikmetele praktiliselt mingisugust lisandväärtust. Hindamisstandardite 

ühilduvus kehtiva seadusandlusega on pehmelt öeldes põgus.“ 

„Teatud turuinfo peaks olema paremini kätte saadavam.“ 

„Väljaspool Tallinna, st. Lõuna-Eestis on mingitel aspektidel hoopis teine 

osakaal kui Tallinnas, mille põhiselt kogu süsteem töötab. Muuhulgas ei loe 
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pangad majandusülevaateid, mis on tarbetud. Pakkumishinnad, mida pangad 

nõuavad ei aita palju kaasa turuväärtuse hindamisele.“ 

Teise, rohkem isikliku laadi küsimusena, küsiti vastanutelt, kas neil on hindamise juures 

mõni reegel, mida nad jälgivad. Esinesid järgnevad vastused: 

„Usalda, aga kontrolli.“ 

„Põhireegel on see, et lõpptulemuse nägemus on alati objekti kohta olemas 

ja sinna tuleb läbi põhireeglite jõuda.“ 

„Ei tohi tulla vastu tellija soovile, vaid arvestada hetke turusituatsiooni 

õiglase väärtuse leidmisel.“ 

„Hindaja ei tohi lasta hinnangu tellijal end mõjutada turuväärtuse 

määramisel.“ 

„Hindan eelkõige asukohta.“ 

Enamjaolt kõik vastanud olid nõus küsimustikus esitatud väitega, milline käsitles 

hindajate arvu Eestis, et Eestis on hetkeseisuga kinnisvara hindajaid piisavalt. Uurides 

täpsemalt kinnisvara hindajate arvamust kutsetunnistuse saamise raskuse kohta, võib 

välja tuua rohkem negatiivseid vastuseid, millest võib oletada, et vastanute arvates võiks 

kutsetunnistuse saamine olla kergem. 

Lõpetuseks oli kinnisvara hindajatelt küsitud, kuidas neile meeldib töö kinnisvara 

hindajana. Küsimusele laekunud vastused olid kõik positiivsed, mis tähendab, et 

küsitlusele vastuse andnud hindajatele meeldib nende töö ja nad on rahul oma hetke 

olukorraga. 
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KOKKUVÕTE 

Kinnisvara hindamise järele on alati olnud vajadus kui on eksisteerinud eraomand ja 

inimesed on olnud huvitatud oma kinnisvara müügist. Läbi aastate suure arengu läbi 

teinud valdkond areneb ka tänapäeval ja seda eelkõige suunas, mis muudab hindajate 

poolt tehtava töö vähem aega nõudvaks ja rohkem automatiseerituks. 

Uurimistöö eesmärgiks olnud Eestis kinnisvara hindamisega toimunud muutuste välja 

selgitamine sai täidetud lähtudes kinnisvara hindajate töö iseloomu ja hindamise 

seaduslike aluseid uurides. Võib välja tuua, et mõlemal ajaperioodil kehtinud kinnisvara 

hindamist puudutavad seadused ja määrused on aidanud kaasa valdkonna muutumisele 

ja arengule. Uurimistöö tulemustest lähtuvalt on kinnisvara hindamine läbi käinud 

suured muutused, üks väheseid asju, mis on püsinud endisena on hindamise eesmärk, 

milleks on maa omaniku või riigi tahe teada saada kinnisvara hinda selle müümise või 

maksustamise eesmärgil. 

Esimese iseseisvusaja jooksul toimunud kinnisvara hindamine nõudis paljude inimeste 

kohal- ja nõusolekut. Enne iseseisvumist eksisteerinud kubermangude seadused andsid 

suuri mõjutusi kinnisvara hindamise läbiviimisele iseseisvunud Eestis, nende alusel 

loodi iseseisvunud Eesti seadusi ja määrusi, mis andsid hindamisele kindlad piirid ja 

toimingu nõuded. Hindamismeetodite rohkuse tõttu tekkisid mõningad raskused, kuid 

need eemaldati hindamismeetodite ühtlustamise teel. Kõige olulistemate muutustena 

võiks välja tuua maade klassifitseerimise kõlvikutesse ja liikidesse, mille alusel ei 

hinnatud maatükke enam lihtsalt nende suuruse ja liigi järgi, vaid ka nendelt saadud tulu 

ja kauguse järgi peaturgudest. 

Teise iseseisvusperioodi puhul on oluline välja tuua uute seaduste rohkuse. Uued 

seadused nagu omandireformi aluste seadus, maareformiseadus, asjaõigusseadus jt lõid 

aluse taaskord eraomandile ja õigustele osta ja müüa maad. Üheks viimase aja 

suuremaks seadustega kaasnenud muutuseks kinnisvara hindamise töös on olnud 

kutsetunnistuste loomine. Lisaks seadustele on omaks võetud ka rahvusvahelised 
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hindamisstandardid, mis aitavad hindajatel oma tööd läbi viia rahvusvahelistel nõuetel, 

mis annavad nende tööle kindla kvaliteedi. 

Küsitluse tulemustest lähtudes saab välja tuua keskmise kinnisvara hindaja Tartu ja 

Lõuna-Eesti regioonis. Selleks on 20-40 aastane bakalaureusekraadi omav naisterahvas. 

Olulisena võiks välja tuua veel seda, et töö nõuab inglise ja venekeele oskust. Selgus, et 

kutsetunnistust omavad vaid kogenud kinnisvara hindajad, kellel on valdkonnapõhist 

töökogemust üle 8 aasta. Kuigi eksisteerib mõningaid puudujääke, meeldib kinnisvara 

hindajatele nende töö ja nad on sellega rahul. 

Vaadates tulevikku, ootab kinnisvara hindamist ees seniste töömeetodite parandamine. 

Esile võiks tuua nii standardite kui ka turuinfo kättesaadavuse parandamist. Samuti on 

vaja muuta, kinnisvara hindajate seisukohta arvesse võttes, senist kutse andmise 

süsteemi. Vaatamata väljatoodud puudustele on kinnisvara hindamine vajalik ja ilma 

selleta me hakkama ei saaks. 
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LISAD 

Lisa 1. EKHÜ Heade Tavade Koodeks 

1. Eesmärk  

Heade tavade koodeksi eesmärgiks on luua eetiline alus Eesti Kinnisvara Hindajate 

Ühingu (edaspidi ühing) liikmetele ja kutselistele kinnisvara hindajatele (mõlemad: 

edaspidi hindaja) hindamisega seonduvates toimingutes ning omavahelistes suhetes. 

 

2. Üldsätted 

2.1. Suhted ühinguga 

2.1.1 Hindajal on kohustus järgida lisaks põhikirjale käesolevat heade tavade koodeksit. 

2.1.2 Hindaja hoiab ühingu ja hindaja head mainet. 

2.1.3 Hindaja täiendab pidevalt oma kutseoskusi. 

2.1.4 Hindaja lähtub Eesti Vabariigi õigusaktidest, Eesti vara hindamise 

standardiseeriast EVS 875 ja ühingu poolt kasutamiseks soovitatud rahvusvahelistest 

hindamis-standarditest ja nende rakendusjuhenditest. 

2.1.5 Heaks tavaks peetakse hindaja töötamist ühe ja sama äriühingu või kaubamärgi 

nime all. 

2.1.6 Kui hindaja vahetab töökohta või muutuvad tema töökoha aadress, telefon jm 

kontaktandmed, teatab hindaja muudatustest ühingule. 

2.1.7 Hindaja peab esitama aruandluse ja tasuma Ühingu poolt kehtestatud tasusid 

vastavalt ühingu nõuetele. 

 

2.2 Suhted kolleegidega 

2.2.1 Hindajal on õigus heade tavade rikkumise fakti ilmnemisel või teise hindaja poolt 

rikutud või vaidlustatud õiguse kaitseks pöörduda kirjaliku avaldusega ühingu Aukohtu 

poole. 
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2.2.2 Kõik ühingu liikmed järgivad käesoleva koodeksi täitmist. Sanktsioone 

rakendavad neile antud volituste piires ühingu juhtorganid ja Aukohus. 

2.2.3 Hindaja ei arvusta omal algatusel teiste hindajate tehtud hindamisi väljaspool 

ühingut. Hindajal ei ole õigust reklaamida enda või oma tööandja teenuseid teistest 

paremana. 

  

2.3. Suhted klientidega 

2.3.1 Hindaja ei tohi põhjustada ega soodustada arusaamatuste tekkimist suhtlemisel 

kliendiga ja teiste hindajatega. 

2.3.2 Hindaja ei tegutse valdkondades, millised ei vasta talle antud kutsele ning millede 

osas tema erialane pädevus pole piisav. 

2.3.3 Hindajal ei ole õigust konsulteerida hindamistoimingutes vastandlikke osapooli, 

välja arvatud juhud, mil mõlemad osapooled seda soovivad. 

2.3.4 Hindaja peab olema erapooletu ja keelduma hindamistoimingutest, mille puhul 

klient avaldab survet hindaja arvates väära lõpptulemuse suunas. 

 

3. Hindamistoimingu läbiviimine 

3.1. Hindajal on kohustus välja selgitada kõik hindamise läbiviimiseks vajalikud 

algandmed, tal ei ole õigust neid varjata ega moonutada. 

3.2. Hindajal on kohustus hindamistoimingu käigus teha kõigi hinnatavate objektide 

ülevaatus, v.a kui klient on määratlenud lähteülesande teisiti ja hindamisaruandes on see 

üheselt esitatud. 

3.3. Hindamisaruanne esitatakse kas paberkandjal või elektroonilises vormis. 

3.4. Hindajatel on kohustus säilitada kõigi tasu eest tehtud hindamisaruannete koopiaid 

vastavalt kehtivale raamatupidamise ning finantsdokumentide säilitamise korrale. 

3.5. Hindajal on kohustus anda kliendile selgitusi hindamisaruandes ja 

hindamistoimingu kohta. 

3.6. Kui hindamisaruandes koostamisel on tekkinud hindaja süül viga, siis hindaja on 

kohustatud selle ilmsiks tulekul tegema omalt poolt kõik selleks, et viia sisse vastav 

korrektuur. Hindaja koostab selleks kirjaliku õiendi ja esitab selle kliendile. Vea 

korrektuuri eest ei võeta täiendavat tasu. 
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3.7. Hindaja peab olema kindel, et kõik teda assisteerivad kolleegid järgivad 

standardeid, sh hindamise häid tavasid. 

 

4. Saladuse hoidmine, vaikimise kohustus 

4.1. Hindajal ei ole õigust esitada hindamisaruannet teistele isikutele peale kliendi ja 

kliendiga kokkulepitud isikute v.a seadusega sätestatud juhtudel ja kindlatel 

kutsetegevusega seotud juhtudel. 

4.2. Hindajal on kohustus hoida saladuses temale usaldatud erialast konfidentsiaalset 

informatsiooni kuni vajaduse kadumiseni või vaikimiskohustuse äralangemiseni. 

 

5. Hindaja töö tasustamine 

5.1. Hindamisaruande koostamise eest küsitav tasu peab olema sõltuvuses: 

5.1.1 objekti olemusest, analüüsi põhjalikkusest, mahust ning vastutusest selle töö 

täitmisel; 

5.1.2 toimingu sooritamiseks kulutatavast ajast; 

5.1.3 analoogsete toimingute eest tavaliselt makstavast tasust; 

5.2. Hindamisaruande koostamise eest võetav tasu või selle määramise alused tehakse 

kliendile teatavaks toimingu alustamisel. 

5.3. Hindaja väldib sedavõrd madalaid teenuse hindu või töö täitmise ajakulule 

tuginevaid pakkumisi ja lepinguid, mis ei võimalda osutada kvaliteetset teenust 

vastavalt standarditele ja headele tavadele. 

 

6. Eksperthinnangu allkirjastamine, ühingu nime ja sümboolika kasutamine 

6.1. Hindajal on kohustus allkirjastada tema poolt koostatud hindamisaruanne. 

Hindamisaruandes on lubatud koos allkirjaga kasutada teksti "Eesti Kinnisvara 

Hindajate Ühingu liige". 

6.2. Hindajal on kohustus enda poolt esitatavates töödes ära märkida oma 

kutsetunnistuse number ja valdkond. 

 

7. Heade Tavade Koodeksi vastuvõtmine 



 

39 

 

7.1. EKHÜ üldkoosolekul 20.12.2001 vastu võetud Heade Tavade Koodeks asendab 

EKHÜ üldkoosolekul 15.12.1995 vastu võetud Heade Tavade Koodeksit. 

7.2. EKHÜ üldkoosolekul 09.09.2011 vastu võetud Heade Tavade Koodeks asendab 

EKHÜ üldkoosolekul 20.12.2001 vastu võetud Heade Tavade Koodeksit. 
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Lisa 2. Küsitluse ankeet 
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Küsitlus 
 

Tere! 
 

Minu nimi on Kaur Sundla ja ma õpin Maaülikoolis kinnisvara planeerimise kursusel. Teen oma 

bakalaureuse lõputööd teemal "Kinnisvara hindamise areng Eesti vabariigis I ja II iseseisvuse ajal." 
 

Oma töö uurimuslikus pooles uurin lähemalt Lõuna-Eesti piirkonnas tegutsevate hindajate tööd, 

selleks läheb mul vaja Teie abi. Järgneva küsimustiku täitmine võtab aega maksimaalselt 5-10 

minutit. Tagasiside, kui Te seda soovite saadan 01.06.2014. 
 

Aitäh abi eest! 
 

* Required 
 

 
 
 

ESIMENE OSA 
 
 

 
1.  Sugu * 

Mark only one oval. 
 

Mees 
 

Naine 
 

 
2.  Vanus * 

Mark only one oval. 
 

Alla 20 
 

20-29 
 

30-39 
 

40-49 
 

50-59 
 

60-69 
 

Üle 70 
 

 
3.  Haridus * 

Kui Teil on olemas ülikooli haridus, siis palun täpsustage mis erialal. 

Check all that apply. 
 

Põhiharidus 

Keskharidus 

Kesk-eri haridus 

Bakalaureuse kraad 
 

Magistri kraad 
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4.  Eriala 
 

 
 
 
 

5.  Kui kaua olete kinnisvara hindajana 

töötanud? * 

Kirjutage siia aastate arv. 
 

 
 
 
 

6.  Kas Te olete täiskohaga  kinnisvara hindaja?  * 

Mark only one oval. 
 

Jah 
 

Ei 
 

 
7.  Kas Teil on olemas hindamise  kutsetunnistus/Maa-ameti litsents? * 

Mark only one oval. 
 

Jah 
 

Ei 
 

 
8.  Millises sektoris Te enne kinnisvara hindajana  tööle asumist  töötasite? * 

Mark only one oval. 
 

Avalik sektor 
 

Erasektor 
 

Ei töötanud 
 

 
 
 
 

TEINE OSA 
 
 

 
9.  Millist  meetodit  Te kinnisvara hindamise  juures enim kasutate?  * 

Mark only one oval. 
 

Kulu meetod 

Tulu meetod 

Võrdlus meetod 

Muu 

 

 
10.  Kas Te kasutate  mingit  automatiseeritud hindamise  meetodit?  * 

Mark only one oval. 
 

Jah 
 

Ei 
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11.  Kas Te kasutate  hindamise  juures mõnda firmasisest andmebaasi?  * 

Mark only one oval. 
 

Jah 
 

Ei 
 

 
12.  Milliseid objekte  on vaja Teie töö käigus kõige rohkem  hinnata? 

Pange järjekorda, alustades enim esinevast. 

Mark only one oval per row. 
 

 
 

 

Korterid 

Elamumaa 

Ärimaa 

Maatulundusmaa 

1      2      3      4 

 

 

13.  Kui kaua võtab Teil keskmiselt aega ühe objekti  eksperthinnangu koostamine? * 

Kirjutage siia töö tegemiseks kuluv aeg 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.  Kas Teie arvates on praegune  hindamissüsteem piisav?  * 

Mark only one oval. 
 

Jah 
 

Ei 
 

 
15.  Kui ei, siis mida peaks muutma? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.  Kas Teil on hindamise  juures mõni isiklik reegel, mida jälgite? 

Kirjutage lühidalt, kui vastus puudub jätke vastuse kast tühjaks. 
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17.  Mitu eksperthinnangut keskmiselt päevas 

käsitlete? * 

Kirjutage siia number või numbrite vahemik. 
 
 
 
 
 

 

KOLMAS OSA 
 
 
 

Hinnake viie palli süsteemis 
 

 
18.  Kui tihti  tuleb ette võõrkeelte  kasutamist? * 

Mark only one oval per row. 
 

 
 
 

Kui palju kasutate oma töö juures 

vene keelt? 

Kui palju kasutate oma töö juures 

inglise keelt? 

Kui palju kasutate oma töö juures 

soome keelt? 

Kui palju kasutate oma töö juures 

läti keelt? 
 

 
19.   * 

Mark only one oval per row. 

Mitte kunagi   Harva   Vahel   Enamasti   Kogu aeg 

 

 
 
 

Kas Teie arvates on hindajaid 

Eestis piisavalt? 

Kas kutsetunnistuse saamine on 

liiga raske? 

Kuidas teile meeldib töö kinnisvara 

hindajana? 

Ei    Pigem ei   Võib-olla   Pigem jah   Jah 

 
20.  Kui Teil on midagi  omalt poolt veel mõni kommentaar,  siis palun kirjutage see siia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tänan, et võtsite  aega selle küsimustiku täitmiseks 
 
 
 

Kui soovite tagasisidet siis palun kirjutage siia oma e-posti aadress. 


