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Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on analüüsida Tallinna korteriomandite turu arengut 

ning koostada põhjalikum korterituru analüüs. Analüüsi käigus on eesmärkideks uurida nii 

korteriomandite tehingute arvu kui ka keskmist pinnaühiku hinda, sealjuures arvestada ka 

hoonete esmakasutusaastat ning korteriomandite pindala. 

 

Tallinna korteriomandite turu arengu analüüs on tehtud Lasnamäe ja Mustamäe linnaosade 

näitel, et iseloomustada korteriturgu Tallinna kahe suurima linnaosa põhjal. Uuritavaks 

perioodiks on viimane kümnend ehk ajavahemik 2010-2019. 

 

Vajalikud andmed kinnisvaraturu analüüsimiseks koguti Maa-ameti andmetest ning joonised 

koostati programmis Microsoft Excel. 

 

Tehtud analüüsist selgus, et Tallinna kinnisvaraturg elavnes 2010.-2019. aastate jooksul 

tunduvalt. Oluliselt tõusis tehingute arv, sellega seonduvalt ka korteriomandite keskmine 

pinnaühiku hind olenemata korteriomandi suurusest. Kümnendi lõpu poole muutusid järjest 

populaarsemaks uuemad korteriomandid, kuid Lasnamäe ja Mustamäe linnaosades olid 

endiselt populaarsed ka seal paiknevad paneelelamutes paiknevad korteriomandid.  
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The analysis of the development of the Tallinn apartment ownership market has been made on 

the example of Lasnamäe and Mustamäe districts in order to characterize the apartment 

market based on two largest districts of Tallinn. The studied period is the last decade the 
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The necessary data for the analysis was collected from the data of the Land Board and the 

drawings were compiled in Microsoft Excel. 

 

The analysis revealed that the Tallinn real estate market recovered considerably in 2010-2019. 
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SISSEJUHATUS 

 

Eesti korteri- ning kinnisvaraturul üldisemalt on toimunud pärast majanduslangust 

ajavahemikul 2010-2019 suured muutused. Majanduse stabiliseerumine ja alanud 

majanduskasv tõid kaasa kiire arengu nii tehingute arvus kui hindades. Tehinguaktiivsus ning 

hinnad on liikunud aastast aastasse tõusvas joones. Tallinna korteriturul võib üheks põhjuseks 

pidada tehingute arvu kiiret kasvu uute korteritega, mis on viimastel aastatel olnud 

tõusutrendis. Samuti on nõudlust Tallinnas toetanud majanduslik kindlustunne, soov 

investeerida kinnisvarasse, elanike arvu ja sissetulekute kasv. 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida Tallinna korteriomandite turu arengut ning 

koostada põhjalikum korterituru analüüs Lasnamäe ja Mustamäe linnaosade näitel 

ajavahemikul 2010-2019. Põhjalikumaks analüüsiks on valitud Lasnamäe ja Mustamäe 

linnaosad sellepärast, et näidata, kuidas on viimase kümnendi jooksul edasi liikunud Tallinna 

kaks kõige suurema elanike arvuga linnaosa. 

Bakalaureusetöö koosneb neljast osast. Esimene peatükk on teoreetiline, mis on omakorda 

jagatud kolmeks alapeatükiks, milles esimene tutvustab kinnisvaraturu olemust ning selle 

jagunemist, teine nõudlust ja pakkumist kinnisvaraturul ning kolmas alapeatükk räägib 

tsüklilisusest ning faasidest. Bakalaureusetöö teine peatükk kirjeldab töös kasutatud materjale 

ning metoodikat. Kolmas peatükk kajastab esmalt Tallinna korterituru arengut ning seejärel 

Lasnamäe ja Mustamäe linnaosade korterituru analüüsi 2010.-2019. aastate lõikes, kus 

analüüsitakse korteriomandite turgu läbi erinevate näitajate. Bakalaureusetöö viimases osas 

tehakse järeldused eelnevates peatükkides koostatud analüüside põhjal, mis võtab lühidalt 

kokku Tallinna linna ning Lasnamäe ja Mustamäe linnaosade korteriomandite turu arengu 

viimase kümnendi jooksul. 

Korterituru uurimiseks kasutati Maa-ameti kinnisvara tehingute andmebaasi ajavahemikul 

2010-2019, mille põhjal analüüsitakse korteriomandite tehingute arvu ning keskmist 
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pinnaühiku hinda läbi erinevate näitajate. Lisaks kasutati ka Tallinna linnavalitsuse kodulehel 

olevat informatsiooni elanike arvukuse osas. 

Tulemuste analüüsiks ja graafiliseks kirjeldamiseks kasutati programmi Microsoft Excel, mille 

abil on koostatud erinevad joonised.  
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1. KINNISVARATURU OLEMUS JA TOIMIMISE 

TEOREETILISED ALUSED 

 

1.1. Kinnisvaraturg ja selle jagunemine 

 

Lühidalt sõnadesse pannes on kinnisvaraturg koht kinnisvara ja kinnisvarateenuste 

kauplemiseks, kus osavõtjad tegutsevad turul oma eesmärkide ja visiooni järgi ning 

defineerivad turgu oma seisukohast (Kask 1997). Kinnisvaraturg toimib nagu iga teine turg, 

milles kinnisvara hind on suuresti mõjutatud ostjate ning müüjate poolt. Turg saab toimida 

ainult siis, kui toimuvad kinnisvaratehingud. Üheks toimimise eelduseks on kindlasti see, et 

kinnisvaraturg peab olema vaba (mitte monopolistlik) ehk omanikul on õigus enda vara vabalt 

vallata, kasutada ning käsutada (Kaing 2011). Kinnisvaraturgu iseloomustavad  näitajad on 

pikad müügiperioodid ning kõrged tehingute hinnad, vastupidiselt näiteks aktsiaturule, mida 

iseloomustav näitaja on hetke hind ehk praegune turu hind, mille eest saab teatud liiki vara 

kohe osta või müüa. 

Turgu määravateks eriomadusteks peetakse asukohta, varaliiki, tulupotentsiaali, investorite 

omadusi, üürnike omadusi ning kinnisvara omandi vahetust ehk ost-müük, mida väärtustavad 

isikud, kes osalevad kinnisvara omandi vahetuses (Appraisal Institute 2008, 2013, EVS-875). 

Suurimaks ja tähtsamaks näitajaks kinnisvara juures on hind (price), mida kasutatakse vara 

eest küsitud (asking price), pakutud (selling price) või tasutud summa ehk maksumuse (cost) 

väljendamiseks. Hinda kujundavad peamiselt asukoht ja seda ümbritsev keskkond, füüsilised 

omadused ning ka turg ise (Nermann et al. 2007). Turuks nimetatakse kohta, kus ostjad ning 

müüjad kauplevad varadega hinnamehhanismi abil, kus mõlemad osapooled reageerivad 

nõudluse ja pakkumise vahekorrale ja teistele hinda kujundatavatele teguritele, mille 

tulemusena tekib kinnisvarale turuväärtus ehk olukord, kus konkreetse vara puhul on küsitud 

hind võrdne pakutud hinnaga (EVS 875-1, 2015). Selline olukord tähendab seda, et ühes 
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turusituatsioonis on ainult üks müüa sooviv isik (WS, willing to sell), ning üks osta sooviv isik 

(WP, willing to pay).   

Lisaks eelnevale ei saa kinnisvaraturg praktiliselt kunagi olla tasakaalus, mis tähendab, et 

nõudlus ja pakkumine ei ole võrdsed. Tasakaal võib kinnisvaraturul küll tekkida, kuid seda 

ainult lühiajaliselt (Kask 1997).  

Kinnisvaraturg on pidevas arengus ning sõltub suurel määral majandusolukorrast. Hindade 

tõusule aitavad kaasa kinnisvaraturu eripära ning areng majandus- ja finantssektoris. 

Majanduse areng suurendab majandustegevust kõigis majandussektorites, sealhulgas 

kinnisvarasektoris, mille tulemusena kasvavad sissetulekud ning kahaneb tööpuuduse käes 

vaevlevate inimeste arv. (Nõges 2014) Sellisteks olulisteks teguriteks on i) SKT, ii) 

inflatsioon, iii) intressimäär ja laenu kättesaadavus, iv)  tööstuse areng, v) sissetulek, vi) 

tööhõive, vii) ehitusaktiivsus ning ehitushinnad, millised mõjutavad kinnisvaraturgu 

olulisemalt (Kask 1997). 

Näiteks eluasemelaenu intressi langus tekitab kohe nõudluse suurenemise elamispindade 

vastu, sest eluasemelaenu intressi languse tõttu paraneb ostjate rahaline seisukord ning neil on 

võimalik teha suuremaid kulutusi (Ibid.). Finantssektoriga on seotud 

finantseerimisvõimalused, finantsturu liberaliseerimine, finantsinstitutsioonide tekkimine ning 

optimistlikud investorid, kes on valmis maksma asenduskuludest kõrgemat hinda tingimustes, 

kus pakkumine reageerib aeglaselt kasvanud nõudlusele kinnisvaraturul (Nõges 2014). 

Kinnisvaraturgu on võimalik jagada mitut moodi. Kõige levinum on jaotamine kasutusotstarbe 

järgi, mille kohaselt on võimalik kinnisvaraturgu jagada järgmiselt (EVS 875-1, 2015): 

1) Eluotstarbeline kinnisvara (elamu, korter jne) 

2) Äriotstarbeline kinnisvara (kontor, kaubandus, majutus jne) 

3) Tootmisotstarbeline kinnisvara (tehas, vabrik jne) 

4) Põllu- ja metsamajanduslik kinnisvara (põllumaa, mets, rohumaa, talu jne) 

5) Muu kinnisvara (kool, haigla, kirik, kalmistu, golfiväljak  jms). 

Eluotstarbeline kinnisvara ehk elamispindade turg on kinnisvaraturu kõige aktiivsem pool. 

Erinevate elamispindadega sooritatud tehingute suurus on üle 50% kogu müügitehingutest. 
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Võrreldes teiste kinnisvara liikidega, toimub elamispindadega tehinguid kõige rohkem 

sellepärast, et elamispindade hulk on kinnisvaraturul teistest tunduvalt suurem ja turusisend 

kõige väiksem (Kuhlbach et al. 2002).  

Kasutusotstarbe põhise kinnisvaraturu liigituse võib omakorda liigitada tehingute ja objektide 

iseloomu järgi. Lisaks asukohale iseloomustavad objekte veel näiteks tubade arv korterites 

(korteriomandi toalisus) ja hoonete tüüp, ehitusaeg jne. Tehingute järgi jagatakse 

kinnisvaraturg omandituruks ning üürituruks. Nii omanditurg kui ka üüriturg on omavahel 

tihedalt seotud. Üks turgudest ei saa funktsioneerida ilma teiseta ja vastupidi. (Kaing 2011) 

Omandi- ning üüriturul on mitmeid iseloomulikke jooni, mis neid teineteisest eristavad. 

Tabelis 1 on välja toodud omandituru ning üürituru peamised erinevused. 

 

Tabel 1. Omandituru ning üürituru erinevused (Kuhlbach et al. 2001) 

Omanditurg (ostu-müügi tehingud) Üüriturg (üüritehingud) 

Turu objekt on omandiõigus Turu objekt on kasutusõigus, omanik ei muutu 

Hind makstakse müüjale kohe (harvem 

järelmaksuga) 
Maksmine perioodiliselt, üüri suurust võib 

muuta 

Vara eest vastutab uus omanik Vara säilimise eest vastutab põhiliselt üürnik 

Omandit saab pantida Üürilepingut pantida ei saa 

Omandi üleminek kinnitatakse notariaalselt ja 

registreeritakse (notariaalne leping) 
Üürilepingut ei kinnitata ega registreerita 

avalikes registrites (lihtkirjalik leping) 

 

Omandi- ning üürituru omavaheline side ilmneb võimaluses kinnisvara ostmise asemel 

kinnisvara üürida ehk teisisõnu, kui kinnisvara omandamine on lõppkokkuvõttes inimeste 

jaoks kallis, siis nad pigem üürivad seda. Seetõttu sõltuvad omandi- ja üüriturg mõlemal turul 

kehtivatest tingimustest. (Kask 1997) 

1.2. Nõudlus ja pakkumine 

 

Nõudluse ja pakkumise seadus on üks majanduse põhialuseid, mis selgitab nõudluse ja 

pakkumise suhet kaupade või teenuste vahel ning seda, kuidas nende vastastikune mõju 

mõjutab selle kauba või teenuse hinda. Turu olemuse ning rolli mõistmiseks toob töö autor 
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esmalt välja nõudluse ning pakkumise mõisted, et aru saada, kuidas nende vastastikune seos 

määrab turuhinna. 

Nõudluseks nimetatakse seost hüvise hinna ning koguse vahel, mida tarbijad antud 

ajaperioodil soovivad ja on võimelised ostma. Vastavalt nõudlusseadusele on hüvise hind ja 

nõutav kogus antud ajaperioodil pöördvõrdelises seoses. Tarbijad ostavad madalama hinna 

korral antud hüvist rohkem, kui nad ostaksid kõrgema hinna korral. Pakkumine on seos hüvise 

hinna ja selle koguse vahel, mida tootjad (pakkujad) soovivad ja on võimelised antud 

ajaperioodil müüma. Sõltuvus on tavaliselt võrdeline ehk kõrgema hinna korral on pakutav 

kogus suurem. Nimetatud seost väljendabki pakkumisseadus. (Pajuste 2004) 

1997.a il      raa at s „Ki  is ara raha   s“ toob selle autor Kaia Kask esile tõdemuse, et 

nõudluse ja pakkumise arvestamine ning optimaalse hinna määramine on kinnisvaraturul 

tegutsemise eelduseks (Kask 1997). Nõudluse ning pakkumise korral saab tarbijate 

reageerimist hinnale väljendada nii tabeli kuijul kui graafiliselt. Tabelis 2 on välja toodud 

nõudlus- ja pakkumistabel, mille põhjal saab vaadelda, kuidas tarbijad ning tootjad 

reageerivad erinevate hindade juures. Vastavalt nõudlusseadusele muutuvad hüvise kogus ja 

hind pöördvõrdeliselt ehk mida madalam on hind, seda rohkem hüvist tarbijad ostavad, ning 

vastupidi. Pakkumise poole pealt on näha, et kõrgema hinna juures on tootjad huvitatud 

suurema koguse pakkumisest. 

 

Tabel 2. Nõudlus- ja pakkumistabel (Autori poolt koostatud) 

 Hind (€) Nõutav kogus (tk) Pakutav kogus (tk) 

A 1 000 10 50 

B 800 20 40 

C 600 30 30 

D 400 40 20 

E 200 50 10 

 

Graafilisel kujul saame nõudlust ning pakkumist väljendada kõverate abiga. Joonisel 1 on 

kujutatud nõudlus- ja pakkumiskõver. Jooniselt on näha, et nõudluskõveral on negatiivne tõus, 
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pakkumiskõveral positiivne tõus. Nõudluskõvera negatiivne tõus on tingitud sellest, et tarbijad 

ostavad madalamate hindade juures suuremaid koguseid kui kõrgema hinna juures. 

Pakkumiskõvera positiivne tõus on tingitud sellepärast, et kõrgemate hindade juures on 

tootjate soov suuremat kogust pakkuda, madalamate hindade juures tootjate soov raugeb.  

 

 

Joonis 1. Nõudlus- ja pakkumiskõver. Autori poolt koostatud. 

 

Turu tasakaaluks nimetatakse olukorda, kus turujõud on omavahel tasakaalus. Hinda, mille 

juures nõutav kogus ning pakutav kogus on võrdsed, nimetatakse tasakaaluhinnaks. See on 

hind, mille poole turg liigub ja mille juures ta kord peatub (Arrak et al. 1992). Hüvise 

tasakaaluhind on välja toodud joonisel 2 nõudluse- ja pakkumiskõvera lõikepunktis.  
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Joonis 2. Turu tasakaal. (Allikas: Kuhlbach et al. 2001). 

 

Tasakaal püsib turul niikaua, kuni turujõud hakkavad ümber korraldama nõudlust, pakkumist 

või mõlemat korraga. Graafiliselt väljendatuna tähendaks selline muutus nõudlus- või 

pakkumiskõvera nihkumist. Nihkumise toimudes saavutab turg uue tasakaalu uues tasakaalu 

punktis, kus nõudlus- ja pakkumiskõver omavahel lõikuvad, mille tulemusel tekib uus 

tasakaaluhind ja kogus. Konkurentsituru oluliseks plussiks on püüdlemine alati tasakaalu 

poole, mis tähendab, et toodetud kogus püüab saada võrdseks nõutava kogusega. 

Kinnisvaraturul on nõudluse ja pakkumise seadus esileulatuv ning silmapaistev, sest 

kinnisvara hinnad sõltuvad nõudluse ning pakkumise seadusest. Hinnad hakkavad tõusma, kui 

nõudlus kinnisvara järele on kõrge, kuid müüdavat vara on vähe. Hinnad hakkavad aga 

langema, kui saadaval olevate varade hulk turul suureneb. 

Kinnisvaraturul nimetatakse peamisteks nõudlust ning pakkumist mõjutatavateks üldisteks 

majanduslikeks protsessideks järgmist (Nermann et al. 2007):  

1) makromajanduslik olukord,  

2) kinnisvaraturu seis,  

3) ehitusturu seis,  

4) piirkonna demograafiline olukord,  

5) piirkonna põhiliste tegevusalade konkurentsivõimelisus,  

6) ehitus- ja arenduslaenude ning eluasemelaenude intressimäärad.  
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Nõudlust ja pakkumist iseloomustavad kinnisvaraturul veel immobiilsus ja ainulaadsus. 

Immobiilsus tähendab, et nõudluse rahuldamiseks ei saa kinnisvara ühest kohast teise 

paigutada, kui pakkumine on madal. Samuti ei saa kinnisvara soetada soovivad ostjad ümber 

asuda turgudele, kus pakkumine on suurem. Ainulaadsus aga viitab asjaolule, et olenemata 

sellest, kui sarnane vara üksteisele võib olla, ei ole kahte samasugust vara, sest iga vara on 

unikaalne oma asukoha poolest. Immobiilsuse ja ainulaadsuse tõttu on kinnisvaraturud 

koondatud asukohtade järgi, mis tähendab, et iga geograafiline turg määrab oma olukorra ja 

hinna. (Gheen 2019) 

Siinkohal võib välja tuua, et sarnast tüüpi korterite hinnavahe näiteks Võrus ja Tallinnas on 

väga suur, sest Võru linna piirkonnas ei ole korteriomandite
1
 müük nii efektiivne ega 

populaarne kui Tallinnas. Sarnaseid hindade erinevusi ei esine üksnes erinevate linnade vahel, 

vaid ka sama linna erinevate piirkondade vahel. Näiteks Tallinnas Põhja-Tallinna linnaosas 

Kopli asumis asuv korter on samuti kordades madalamalt hinnatud kui Tallinnas Kesklinna 

linnaosas Kadrioru asumis analoogses kortermajas asuv korter. 

Ostjate ning müüjate reageerimist hinna muutusele näitab nõudluse ning pakkumise 

hinnaelastsus. Vastuvõtlikuma reageerimise korral on elastsus suurem ning vastupidi.  

Nõudluse ning pakkumise hinnaelastsus liigitatakse järgmiselt (Kerem et al. 2004a, 2004b): 

1) elastne, 

2) mitteelastne, 

3) ühikelastne. 

Elastne on nõudlus või pakkumine siis, kui nõutava või pakutava koguse suhteline muutus on 

suurem kui hinna suhteline muutus, mille tulemusena on hinnaelastsuse koefitsient suurem kui 

üks. Olukorras, kus elastsuskoefitsient on väiksem kui üks, on nõudlus või pakkumine 

mitteelastne, sest nõutava ning pakutava koguse suhteline muutus on väiksem kui hinna 

suhteline muutus. Nõudlus või pakkumine on ühikelastne, kui elastsuskoefitsient on võrdne 

ühega. Ühikelastne on nõudlus või pakkumine siis, kui nõutava või pakutava koguse suhteline 

                                                 
1
 Käesoleva bakalaureusetöö kontekstis on korteriomand ja korter sünonüümse tähendusega ning neid kasutatakse 

koos või eraldi, seda igakordselt selgitamata. 
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muutus on sama suur hinna suhtelise muutusega. (Ibid.) Erinevates analüüsides on välja 

kujunenud, et eluaseme nõudluse elastsus on keskmiselt alla ühe ehk mitteelastne, mis 

tähendab, et kinnisvaraturul muutuvad hinnad rohkem kui pakkumine ja nõudlus (Mayo 

1981). 

1.3. Tsüklilisus  

 

Tsüklilisust peetakse kinnisvaraturul peamiseks mõjutavaks teguriks, mida ei tohiks 

ignoreerida. Tsüklite definitsiooni määratles 1920. aastatel Nikolai Kondratieff, kes kujutles 

tsükleid lainetena, mis on tuntud ka kui Kondratjevi lained. Nende olulised tunnused ja 

seotuse kinnisvaraturuga on Stephen Pyhrr koos kaasautoritega kokku võtnud 1999. aastal 

il      arti lis „Real Estate Cycles and Their Strategic Implications for Investors and 

Portfolio Managers in the Global Economy“,  ille   hiselt on võimalik esile tuua seitse 

olulist parameetrit: 

1) perioodi pikkus, 

2) sagedus, 

3) haripunkt (tipp), 

4) tsükli madalseis, 

5) tsükli ulatus, 

6) tsükli faas, 

7) tsükli käänupunkt (Pyhrr et al. 1999). 

Kinnisvaratsükli moodustavad perioodilised hinnakõikumised, kus tsükli kestvuseks peetakse 

ajavahemikku, kus kinnisvaraturg läbib nii tõusu- kui langusfaasi (Wheaton 1999). Pikaajalise 

kinnisvaraturu tsükli üks esimesi rajajaid oli ameeriklane Roy Wenzlick
2
, kes kaardistas 

Ameerika Ühendriikides eluaseme tsüklite tehingud ning jõudis järeldusele, et pikaajalise 

tsükli keskmine pikkus on   bes 18 ⅓ aastat (Pyhrr et al. 1999). 

                                                 
2
 Ilmselt pidas Stephen Phyrr koos kaasautoritega silmas kahte allikat: 1. Roy Wenzlick „The Coming Boom in 

Real Estate--and what to Do about it“, Simon and Schuster, 1936.a ja Roy Wenzlick „The Fundamental 

Differences Between Real Estate and Other Commodities“, 1965.a. 
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Kinnisvaraturu lühiajalise tsükli kestvuseks peetakse ligikaudu viit aastat ning selle 

mõjutavateks teguriteks peetakse muutuseid rahaturul, laenude kättesaadavust ning valitsuse 

elamumajanduse programme (Kask 1997). Suur hulk investoreid arvestab kinnisvara 

tsüklilisusega, sest tsüklilisuse olemasolu on investorite jaoks väga oluline, et teada, 

missuguses tsükli faasis kinnisvaraturg parajasti on. Selline informatsioon turu tsüklilisuse 

hetkeseisu arvestades annab investoritele teavet, millal vara hoida või millal on õige aeg seda 

müüa. (Appraisal Institute 2008, Kinnisvara hindamine 2015) 

Joonisel 3 on välja toodud kinnisvara nõudluse ja pakkumise tsükkel, kus turg läbib nii tõusu- 

kui langusfaasi. Tsükkel algab alati tõusuperioodiga ning lõpeb langusperioodiga. Jooniselt 

võib välja lugeda, et tõusu- ja tippfaasid on aastate jooksul ülekaalus, võrreldes tsükli languse 

ja alumise faasiga. Lisaks on joonisel näha, et nõudluse tsükkel on alati eespool pakkumise 

tsüklist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 3. Kinnisvara nõudluse ja pakkumise tsükkel (Allikas: Pyhrr et al. 1999, autori 

kohandus). 

 

Siinkohal võib välja tuua olukorra, kus nõudlus kinnisvara vastu on jõudnud juba haripunkti, 

kuid pakkumine seevastu ei jõua sellele nii kiiresti reageerida, sest uute arenduste 

planeerimine ning ehitamine on aeganõudev tegevus.  
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2. METOODIKA 

 

Käesoleva bakalaureusetöö empiiriline osa on üles ehitatud järgmiselt: andmete kogumine, 

töötlemine, graafikute koostamine ning analüüsimine. 

Andmete kogumiseks on kasutatud Maa-ameti tehingute andmebaasi, kus esmalt on uuritud 

Tallinna korteriomandite tehinguid. Võrdluseks on välja toodud kogu Eesti ning Harju 

maakonna korteriomandite tehingud. Samuti on analüüsitud Tallinna kinnisvaraturu keskmist 

pinnaühiku hinda ning seda ka linnaosade lõikes. Lisaks on kasutatud Tallinna Linnavalitsuse 

informatsiooni Tallinna elanike arvu uurimiseks. Töö käigus on koostatud põhjalikum analüüs 

Lasnamäe ja Mustamäe linnaosade näitel.  

Andmed on saadud erinevate päringute teel. Kasutatud on järgmisi näitajaid:  

1) tehingute arv,  

2) keskmine pinnaühiku hind (€/m
2
), 

3) tehingute arv kvartalite lõikes, 

4) tehingute arv korteriomandite pindala järgi, 

5) keskmine pinnaühiku hind (€/m
2
) korteriomandite pindala järgi, 

6) tehingute arv hoone esmakasutusaasta järgi, 

7) keskmine pinnaühiku hind (€/m
2
) hoone esmakasutusaasta järgi. 

Andmeid on analüüsitud 2010.-2019. aastate lõikes. Kõik pinnaühiku hinnad on ümardatud 

täisarvudeks. Analüüsi tegemiseks on kasutatud andmetöötluse programmi Microsoft Excel, 

mille abil on koostatud erinevad joonised, et näidata turul toimunut.  
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3. ÜLDINE LÄHENEMINE TALLINNA KORTERITURULE 

 

3.1. Muutused Tallinna korteriturul aastatel 2010-2019  

 

Eesti majanduskasv kiirenes järsku aastatel 2004–2007 pankade agressiivse laenupoliitika 

tõttu. Kiirele majanduse kasvule aitas kaasa ühinemine Euroopa Liiduga, sissetulekute kasv 

ning järjest soodsamaks muutunud laenutingimused. 2000. aastate alguses oli pangalaenu 

saamine kinnisvara soetamiseks märkimisväärselt raskendatud, kuid seoses tiheneva 

konkurentsiga panganduse turul ja langevate intressidega muutusid laenutingimused 

klientidele järjest soodsamaks. Hüppeliselt kasvas nii-öelda laenuvõimeliste isikute arv, mis 

lõppes kinnisvaramulli tekkega. Kinnisvaramull lõhkes sisuliselt juba 2007. aasta kevadel, 

mida veelgi võimendas ülemaailmne finantskriis, mis oli seotud Lehman Brothers’ pankrotiga. 

Eesti kinnisvaraturu aktiivsus langes kuni 2009. aastani. Alates 2010. aastast on tehingute arv 

ja keskmised eluaseme pinnaühiku hinnad järk-järgult kasvanud.  

Turu aktiivsust iseloomustab kõige paremini korteriomandite tehingute arv ning selle kasv ja 

kahanemine, sest korteriomanditega toimub turul kõige enam tehinguid. Joonisel 4 on välja 

toodud korteritehingute arv Eestis ning koguarvude suhe Harju maakonnas ja Tallinnas 

ajaperioodil 2010-2019. Jooniselt saab välja lugeda, et vaadeldavas ajaperioodis toimus 

kõikidel aastatel üle poolte tehingutest Harju maakonnas. Suurim korteritehingute osakaal oli 

Harju maakonnas perioodil 2017-2019, kui toimus kokku vastavalt 12 310, 12 388 ning 12 

664 tehingut, mis moodustas 55-56% kogu Eesti tehingute koguarvust. Kõige väiksem 

tehingute osakaal toimus Harju maakonnas 2011. aastal, kui toimus kokku 6 913 tehingut, mis 

on võrreldes 2019. aasta hulgaga (12 664) 45% võrra madalam. Üldiselt jäi Harju maakonna 

korteritehingute osakaal võrreldes Eesti korteritehingute koguhulgaga vaadeldavas perioodis 

53-56% vahele. Sarnaselt Harju maakonnale toimus Tallinnas suurim arv korteritehinguid 

vaadeldavas perioodis aastatel 2017-2019. Kokku toimus vastavalt 9 760, 9 700 ja 9 783 

tehingut, mis oli protsendiliselt 43-44% kogu Eesti tehingutest. Kogu Harju maakonna peale 

moodustas Tallinna korteritehingute osakaal 2017. aastal 79% tehingutest, 2018. aastal 78% 
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tehingutest ja 2019. aastal 77% tehingutest. Kõige suurem osakaal oli aastatel 2011-2012, kui 

kogu Harju maakonna korteritehingutest moodustus Tallinna korteritehingute osakaal 83%. 

Aastatel 2010-2019 suurenes Tallinna korteritehingute osakaal lausa 68%. Analüüsides pilti 

üldisemalt, siis jäi terve Eesti korteritehingutest Tallinna korteritehingute osakaal 2010.-2019. 

aastate lõikes 41-45% vahele.  

 

 

Joonis 4. Korteriomandite tehingud aastatel 2010-2019 (autori koostatud Maa-ameti 

tehinguinformatsiooni andmete põhjal). 

 

Joonisel 5 on välja toodud Tallinna korteriomandite dünaamika aastatel 2010–2019. Jooniselt 

saab välja lugeda, et kõige vähem tehinguid toimus Tallinnas aastatel 2010 ja 2011, vastavalt 5 

826 ning 5 712 tehingut. 2012. aastal oli Tallinna tehingute hulk 7 041 ning 2013. aastal 7 

778. Aastal 2014 langes tehingute koguarv 3% võrra võrreldes 2013. aastaga. Perioodil 2015-

2019 oli Tallinna korterite tehingute arv aga tõusutrendis. 2019. aastal tehti Tallinna linnas 

kokku 9 783 korteriomandi tehingut, mida oli 4 071 tehingut rohkem kui 2011. aastal, mil 

toimus kõige vähem tehinguid. 

Tallinna linna korterite keskmine pinnaühiku hind (vt Joonis 5) tõusis 2010.-2019. aastate 

lõikes märkimisväärselt. 2010. aastal oli Tallinna keskmine pinnaühiku hind 918 €/m
2
, kuid 

2019. aastaks tõusis keskmine pinnaühiku hind 1 979 €/m
2
 tasemele ehk keskmine pinnaühiku 

hind tõusis viimase kümnendi jooksul 116% võrra. Korterite hinnatõusu põhjusteks võib 
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pidada eluasemelaenude madalat intressitaset, palkade ja sissetulekute kasvu, korterite 

soetamist investeeringute eesmärgil, üldist elanikkonna kasvu Tallinnas ning soodsat 

majanduse olukorda. 

 

 
Joonis 5. Tallinna korteriomandite tehingute arv ja keskmine pinnaühiku hind (€/m

2
) aastatel 

2010-2019 (autori koostatud Maa-ameti tehinguinformatsiooni andmete põhjal). 

 

Joonisel 6 on välja toodud Tallinna keskmine korteriomandite pinnaühiku hind linnaosade 

lõikes aastatel 2010–2019. Jooniselt peegeldub, et aastate lõikes liikus kõikides Tallinna 

linnaosades keskmine pinnaühiku hind tõusvas joones. Kõige kallima pinnaühiku hinnaga 

korterid Tallinnas asusid Kesklinna linnaosas. 2010. aastal oli Kesklinna linnaosa keskmine 

pinnaühiku hind 1 306 €/m
2
 ning 2019. aastaks tõusis Kesklinna linnaosa keskmine 

pinnaühiku hind lausa 2 503 €/m
2
 tasemele. 2010.-2019. aastate lõikes oli Kesklinna linnaosa 

aritmeetiline keskmine pinnaühiku hind 1 929 €/m
2
. Teisel kohal oli Pirita linnaosa 

aritmeetilise keskmise pinnaühiku hinnaga 1 588 €/m
2
 ning kolmandal kohal Kristiine 

linnaosa keskmise pinnaühiku hinnaga 1 478 €/m
2
. Märkimisväärse tõusu tegi Põhja-Tallinna 

linnaosa. 2010. aastal oli Põhja-Tallinna keskmine pinnaühiku hind 779 €/m
2
, mis oli 

madalam kui Nõmme ja Haabersti linnaosade keskmine pinnaühiku hind (843 €/m
2
 ja 818 

€/m
2
), kuid 2019. aastal tõusis Põhja-Tallinna linnaosa pinnaühiku hind lausa 2 061 €/m

2
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tasemele, mis oli Tallinna linnaosasid arvesse võttes teine kõige kallimalt hinnatud linnaosa. 

See näitab, et Põhja-Tallinna linnaosa populaarsus ning potentsiaal liiguvad tõusvas suunas 

ning inimesed on hakanud hindama kesklinna lähedust, mida pakuvad Kalamaja asum ning 

sealsete uute korterite arenduste suur hulk. 2010.-2019. aastate lõikes olid kõige madalamad 

pinnaühiku hinnad Mustamäe ja Lasnamäe linnaosades. Aritmeetiline keskmine pinnaühiku 

hind 2010.-2019. aastate lõikes oli vastavalt 1 256 €/m
2
 ning 1 186 €/m

2
. See on tingitud 

põhjusest, et Mustamäe ja Lasnamäe linnaosades domineerivad nõukogudeaegsed 

tüüpkorterelamud ning eluaseme suhtes nõudlikumad inimesed antud linnaosadesse elama ei 

kipu. Lisaks on uute korterite osakaal tehingute struktuuris väiksem. 

 

Joonis 6. Tallinna korteriomandite keskmine pinnaühiku hind (€/m
2
) linnaosade lõikes 

aastatel 2010-2019 (autori koostatud Maa-ameti tehinguinformatsiooni andmete põhjal). 

 

Joonisel 7 on välja toodud Tallinna korteriomandite tehingud pindala järgi aastatel 2010-2019. 

Jooniselt peegeldub, et kõige enam tehinguid tehti 41-54,99 m
2
 suuruste korteritega, mis viitab 

kahetoaliste korterite populaarsusele. 2010. aastal toimus 41-54,99 m
2
 suuruste korteritega 

kokku 1 549 tehingut. Kõige enam tehinguid tehti 2019. aastal, kui 41-54,99 m
2
 suuruste 

korterite tehingute arv tõusis 2 863 tehingu juurde, mis oli 85% võrra rohkem kui 2010. aastal. 

Jooniselt on näha, et teisena toimus kõige rohkem tehinguid 2010.-2019. aastate lõikes 
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korteritega suuruses 55-59,99 m
2
, millest võib järeldada, et kahe- ja kolmetoalised korterid on 

Tallinna kinnisvaraturul läbi aastate ostjatele huvi pakkunud. Kui vaadelda kortereid suuruses 

70-249,99 m
2
, siis on näha, et kuni 2013. aastani olid need vähem populaarsed kui 30-49,99 

m
2
 korterid. Alates 2014. aastast aga nende populaarsus järk-järgult kasvas ning 2019. aastaks 

küündis 70-249,99 m
2
 korterite tehingute arv peaaegu samale tasemele 55-59,99 m

2
 suuruste 

korterite tehingute arvuga. Siinkohal tuleks mainida, et 70-249,99 m
2
 korterite hulka kuuluvad 

ka näiteks rida- ja paariselamuboksid, mis on kinnisvaraturul järjest rohkem inimestele huvi 

pakkumas. Kõige vähem tehinguid tehti aastate lõikes 10-29,99 m
2
 suuruste korteritega, 

tehingute arv jäi igal aastal vaadeldava perioodi lõikes 1 000 tehingu kanti, millest võib 

järeldada, et väiksema pindalaga ühetoalised korterid pakuvad inimestele vähem huvi ning 

neid on turul vähem, kui suurema pindalaga kortereid. 

 

 

Joonis 7. Tallinna korteriomandite tehingud pindala järgi aastatel 2010-2019 (autori koostatud 

Maa-ameti tehinguinformatsiooni andmete põhjal). 

 

Joonis 8 peegeldab endas korteriomandite tehinguid aastatel 2010-2019 hoone 

esmakasutusaasta järgi. Antud joonis on koostatud, et näidata, mis vanuses hoonetesse kõige 

enam kortereid ostetakse. Jooniselt saab välja lugeda, et perioodil 2010-2019 tehti kõige 

rohkem korteriomandite tehinguid hoonetes, mille esmakasutusaasta oli 1971-1990 (kokku 18 

833 tehingut). 1971-1990. aastatel valminud kortermajad on tüüpilised paneelmajad, mida 
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leidub Tallinnas kõige rohkem võrreldes teistsugust tüüpi kortermajadega. Järgmisena osteti 

kõige enam kortereid hoonetesse, mille esmakasutusaasta on 1940-1970 (kokku 15 209 

tehingut) ning kolmandaks 2001.-2010. aastatel ehitatud hoonetesse (7 846 tehingut). Suure 

hüppe tegid vaadeldavas perioodis korteriomandite tehingud, mille hoone 

esmakasutusaastateks on 2011-2019 (kokku 7 585 tehingut). Nagu jooniselt nähtub, siis 

viimastel aastatel oli nõudlus uuemates hoonetes paiknevate kvaliteetsete elamispindade vastu 

kõrge. Kõige vähem tehinguid korteritega tehti 1991.-2000. aastatel ehitatud hoonetes, sest 

sellel perioodil ei tegeletud väga palju korterelamute ehitamisega, kuna oli Eesti 

taasiseseisvumise periood ning raha nappis, et arendada kinnisvara.  

 

 

Joonis 8. Tallinna korteriomandite tehingud hoone esmakasutusaasta järgi aastatel 2010-2019 

(autori koostatud Maa-ameti tehinguinformatsiooni andmete põhjal). 

 

Käesolevas bakalaureusetöös on põhjalikum korterituru analüüs koostatud Tallinna kahe kõige 

suurema elanike arvuga linnaosade kohta, milleks on Lasnamäe ja Mustamäe linnaosad. 1. mai 

2020. aasta seisuga on Lasnamäe linnaosa elanike arv 118 049 ning Mustamäe linnaosa 

elanike arv 66 449 (vt Joonis nr 9). Kahe peale kokku moodustavad antud linnaosad 41% kogu 

Tallinna elanike arvust. Lasnamäe ja Mustamäe linnaosasid tuntakse veel ka kui 

magalarajoone, sest antud linnaosades paiknevad suured paneelmajarajoonid, mis on ehitatud 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

<1939 1940-1970 1971-1990 1991-2000 2001-2010 2011-2019 

T
eh

in
g
u

te
 a

rv
  

Esmakasutusaasta 

Tallinna korteriomandite tehingud hoone esmakasutusaasta järgi 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 



23 

 

Nõukogude ajal. Tallinna turul on just antud tüüpi korterelamutus tehtud kõige enam 

korteriomandite tehinguid ning teades seda, et Lasnamäe ja Mustamäe linnaosad moodustavad 

neist suurema osa, on suur huvi teada, kuidas on antud linnaosade turg perioodil 2010-2019 

edasi liikunud. 

 

 

Joonis 9. Tallinna elanike arv 1. mai 2020. aasta seisuga (autori koostatud Tallinna 

Linnavalitsuse andmete põhjal). 

3.2. Korterituru analüüs Lasnamäe linnaosas 

Joonisel 10 on välja toodud Lasnamäe linnaosa korteritehingute arv ja keskmine pinnaühiku 

hind perioodil 2010-2019. Vaadeldes tehingute koguarvu antud perioodil, on näha, et kõige 

vähem tehinguid toimus aastatel 2010 ja 2011, vastavalt 1 351 ja 1 309 tehingut. 2012. aastal 

oli Lasnamäe linnaosa tehingute hulk 1 532 ning 2013. aastal 1 717. Aastal 2013 toimunud 

tehingute arv tõusis võrreldes 2011. aastaga 31% võrra. 2014. aastal tehingute arv langes, aga 

mitte märkimisväärselt. Perioodil 2015-2018 oli Lasnamäe linnaosa korterite tehingute arv 

tõusutrendis. 2018. aastal tehti Lasnamäe linnaosas kokku 2 341 korteriomandi tehingut, mida 

oli 1 032 tehingut rohkem kui 2011. aastal, mil toimus kõige vähem tehinguid. 2019. aastal 

langes tehingute arv võrreldes 2018. aastaga 264 tehingu võrra.  
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Lasnamäe linnaosa korterite keskmine pinnaühiku hind (vt Joonis 10) tõusis 2010.-2019. 

aastate lõikes jõudsalt. 2010. aastal oli Lasnamäe linnaosa keskmine pinnaühiku hind 706 

€/m
2
. 2014. aastaks oli keskmine pinnaühiku hind tõusnud 1 168 €/m

2
, mis oli 65% kõrgem 

kui 2010. aastal. Ajavahemikul 2015-2019 tõusis Lasnamäe keskmine pinnaühiku hind 1 264 

€/m
2
 pealt 1 696 €/m

2
 peale. Üheks hinnatõusu põhjuseks võib pidada keskmisest suuremat 

tehingute hulka uute korteritega.  

 

 

Joonis 10. Lasnamäe linnaosa korteriomandite tehingute arv ja keskmine pinnaühiku hind 

(€/m
2
) aastatel 2010-2019 (autori koostatud Maa-ameti tehinguinformatsiooni andmete 

põhjal). 

 

Kvartalite lõikes (vt Joonis 11) jagunes Lasnamäe linnaosa korteriomandite tehingute arv 

2010.-2019. aastate lõikes järgmiselt: I kvartalis 4 358 tehingut, II kvartalis 4 441 tehingut, III 

kvartalis 4 222 tehingut ning IV kvartalis 4 896 tehingut. I kvartalis toimus kõige rohkem 

tehinguid 2018. aastal (615) ja kõige vähem tehinguid 2011. aastal (301). Lasnamäe linnaosa 

korteriomandite tehingute arv langes 2019. aasta I kvartalis võrreldes 2018. aasta sama 

perioodiga 13% võrra. Sarnaselt I kvartalile toimus II kvartalis kõige enam tehinguid 2018. 

aastal (668) ning kõige vähem tehinguid 2011. aastal (303). III kvartalis toimus kõige vähem 

tehinguid 2010. aastal (314), mis oli 43% vähem kui 2019. aasta III kvartalis (550). IV 

kvartalis tehti 2010-2019. aastate lõikes kõige enam tehinguid 2017. aastal, kokku 631 
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tehingut, mis oli 70% rohkem kui 2011. aastal, kui IV kvartalite tehingute hulk oli kõige 

madalam (371). 

 

 

Joonis 11. Lasnamäe linnaosa korteriomandite tehingud kvartalite lõikes aastatel 2010-2019 

(autori koostatud Maa-ameti tehinguinformatsiooni andmete põhjal). 

 

Joonisel 12 on välja toodud Lasnamäe linnaosa korteriomandite tehingud pindala järgi aastatel 

2010-2019. Jooniselt peegeldub, et 2010.-2019. aastate lõikes toimus Lasnamäe linnaosas 

kõige enam tehinguid 41-54,99 m
2
 ja 30-40,99 m

2
 suuruste korteritega, tehingute koguarv 

kokku vastavalt 5 104 ja 4 875. Aastal 2010 toimus 41-54,99 m
2
 suuruste korteritega kokku 

366 tehingut. Kõige rohkem tehinguid tehti 41-54,99 m
2
 suuruste korteriga 2017. aastal, kui 

tehingute hulk oli 644, mis on 76% võrra rohkem kui 2010. aastal. 30-40,99 m
2
 suuruste 

korteritega toimus Lasnamäe linnaosas kõige enam tehinguid 2018. aastal, kokku 600 

tehingut. Kõige vähem tehinguid tehti 2011. aastal, kui 30-40,99 m
2
 suuruste tehingute arv jäi 

354 tehingu juurde. Eelnevat arvestades võib järeldada, et inimestele pakkusid ajavahemikul 

2010-2019 Lasnamäe linnaosa kinnisvaraturul kõige enam huvi ühe- ja kahetoalised korterid. 

Samuti olid ka kolmetoalised korterid Lasnamäe linnaosas väga populaarsed. Aastate lõikes 

tehti 55-69,99 m
2
 suuruste korteritega kokku 4 756 tehingut. Kõige rohkem tehinguid tehti 

2018. aastal ning kõige vähem 2011. aastal. Vaadeldes kortereid suuruses 70-249,99 m
2
, siis 

on näha, et alates 2015. aastast tõusis nende populaarsus järk-järgult  ning 2018. aastaks tehti 
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70-249,99 m
2
 suuruste korteritega kokku 381 tehingut. 2019. aastal langes 70-249,99 m

2
 

suuruste korterite tehingute arv võrreldes 2018. aastaga 116 tehingu võrra. Kõige vähem 

tehinguid Lasnamäe linnaosas tehti korteritega suuruses 10-29,99 m
2
. Ajavahemikul 2010-

2019 toimus 10-29,99 m
2
 suuruste korteritega kokku 1 006 tehingut. Sarnase suurusega 

korterid paiknevad Lasnamäe linnaosas enamjaolt ühiselamutüüpi elamutes. Selliseid elamuid 

ei leidu väga palju, mistõttu on tehingute hulk võrreldes suuremate korteritega oluliselt 

väiksem.  

 

 

Joonis 12. Lasnamäe linnaosa korteriomandite tehingud pindala järgi aastatel 2010-2019 

(autori koostatud Maa-ameti tehinguinformatsiooni andmete põhjal). 

 

Joonisel 13 on näidatud Lasnamäe linnaosa keskmist pinnaühiku hinda korteriomandite 

pindala järgi ajavahemikul 2010-2019. Kõikide võrreldud suurustega korteriomandite 

pinnaühiku hind oli igal aastal tõusutrendis. Kõige suurem tõus toimus korteriomanditega 

suuruses 10-29,99 m
2
, kus keskmine pinnaühiku hind tõusis 2010.-2019. aastate lõikes koguni 

176% ehk 630 €/m
2
 pealt 1 741 €/m

2
 peale. Aastatel 2010-2012 kujunes 10-29,99 m

2
 suuruste 

korterite keskmine pinnaühiku hind Lasnamäe linnaosas kõige madalamaks (aritmeetiline 

keskmine 687 €/m
2
). 2013. aastast alates kasvas 10-29,99 m

2
 korterite keskmine pinnaühiku 

hind järk-järgult ning ajavahemikul 2016-2017 olid 10-29,99 m
2
 suurused korterid keskmist 

pinnaühiku hinda arvestades Lasnamäe linnaosas kõige kõrgemalt hinnatud, vastavalt 1 487 

€/m
2
 ja 1 600 €/m

2
. Aastal 2018 antud pindalaga korterite keskmise pinnaühiku hind küll 
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mõnevõrra langes, kuid 2019. aastal tõusis see 1 741 €/m
2
 tasemele, mis kujunes vaadeldaval 

aastal Lasnamäe linnaosas teiseks kõige kõrgemalt hinnatud keskmise pinnaühikuga hinnaks 

võrreldavate gruppide seas. Arvestades asjaolu, et 10-29,99 m
2
 suuruste korteriomandite 

tehingute hulk oli aastate lõikes kõige madalam, saab järeldada, et antud korterite juures võis 

toimuda keskmise pinnaühiku hinna kõige suurem kõikumine, mida näitab ka analüüs. 

Keskmise pinnaühiku tõus korteriomanditel suuruses 30-40,99 m
2
, 41-54,99 m

2
 ja 55-69,99 

m
2
 oli vaadeldavate aastate lõikes küllaltki samaväärne. Keskmise pinnaühiku hinna kasv jäi 

135-139% vahele. 70-249,99 m
2 

suuruste korteriomandite keskmiseks pinnaühiku hinnaks 

kujunes 2010. aastal 690 €/m
2
. Aastaks 2019 oli sarnaste suuruste korterite keskmine 

pinnaühiku hind tõusnud 1 700 €/m
2
 tasemele, mis tähendab hinnatõusu 146% võrra. 

Võrreldud korteriomandite pindala järgi jaotatud gruppide hulgas oli seega 70-249,99 m
2
 

korteriomandite keskmine pinnaühiku hind antud kümnendi lõpus kolmandal kohal. Põhjuseks 

võib pidada suuremate pindaladega korteriomandite tehinguid uusehitistes, mille alusel on 

keskmine pinnaühiku hind teinud hüppelise kasvu.  

 

 

Joonis 13. Lasnamäe linnaosa keskmine pinnaühiku hind (€/m
2
) korteriomandite pindala järgi 

aastatel 2010-2019 (autori koostatud Maa-ameti tehinguinformatsiooni andmete põhjal). 

 

Joonisel 14 on näha Lasnamäe linnaosa korteriomandite tehingud hoone esmakasutusaasta 

järgi 2010.-2019. aastate lõikes. Tegu on magalarajooni linnaosaga, seega peegeldub jooniselt 

selge kontrast, mis vanuses hoonetesse Lasnamäe linnaosas kõige enam kortereid ostetakse. 
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2010.-2019. aastate lõikes osteti kõige rohkem kortereid hoonetesse, mille esmakasutusaasta 

on 1971-1990 (kokku 9 428 tehingut). Nagu varasemalt sai mainitud, siis antud aastatel 

valminud kortermajad on tüüpilised paneelmajad, mida leidub Lasnamäe linnaosas kõige 

rohkem. Järgmisena tehti 2010.-2019. aastate lõikes kõige enam tehinguid korteritega, mille 

hoone esmakasutusaastaks on 1940-1970 (kokku 1 255 tehingut) ning kolmandaks 2011.-

2015. aastal ehitatud hooned (914 tehingut). Jooniselt peegeldub, et viimaste aastate jooksul 

tegid märkimisväärse hüppe korteriomandite tehingud, mis paiknevad 2016.-2019. aastatel 

ehitatud hoonetes. Antud hoonetes on 4 aasta jooksul kokku tehtud 784 tehingut, mis näitab, et 

nõudlus uute ning kvaliteetsete elamispindade vastu on suur. Viimase 10 aasta jooksul toimus 

Lasnamäe linnaosas 1991.-2000. aastatel ehitatud hoonetes kokku 643 tehingut, mis teeb 

keskmiselt 64 tehingut aastas. Kõige vähem tehinguid 2010.-2019. aastate lõikes tehti <1939. 

aastal ehitatud hoonetes, kokku 25 tehingut. Kuna sarnaseid hooneid on Lasnamäe linnaosas 

väga vähe, on ka loogiline, et tehinguid neis üksikutes hoonetes väga palju ei toimunud.  

 

 

Joonis 14. Lasnamäe linnaosa korteriomandite tehingud hoone esmakasutusaasta järgi aastatel 

2010-2019 (autori koostatud Maa-ameti tehinguinformatsiooni andmete põhjal). 

 

Joonisel nr 15 on kujutatud Lasnamäe linnaosa korteriomandite keskmist pinnaühiku hinda 

aastatel 2010-2019 hoone esmakasutusaasta järgi. Jooniselt peegeldub, et olenemata 

esmakasutusaastast oli kõikide korteriomandite keskmine pinnaühiku hind antud kümnendil 
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tõusutrendis. Jooniselt nähtub, et 2012. aastani paiknesid kõige odavama keskmise pinnaühiku 

hinnaga korteriomandid hoonetes, mille esmakasutusaasta jääb vahemikku 1940-1970. Nende 

korteriomandite keskmine pinnaühiku hind oli 2010. aastal 673 €/m
2
, kümnendi jooksul oli 

nendel korteriomanditel aga märkimisväärne hinnatõus. Aastaks 2019 tõusis ruutmeetri hind 

lausa 1 684 €/m
2
 peale ehk 150% võrra. Alatest 2013. aastast jäi seega 1971.-1990. ning 

1991.-2000. aasta esmakasutusaastaga korteriomandite keskmine pinnaühiku hind 

madalamaks kui 1940.-1970. aastatel valminud korteriomandid. Vaadates korteriomandeid 

esmakasutusaastaga 2001-2010, siis on näha, et need olid aastast aastasse ühed kallima 

keskmise pinnaühiku hinnaga korteriomandid. 2010. aastal oli antud korteriomandite 

 es  i e  i  a hi   hi   841 €/ 
2
 tasemel, kui 2019. aastaks on see tõusnud 1 744 €/ 

2
 

peale, mis tähendab 10 aasta lõikes 107% hinnatõusu. 2014. aastast alates olid kõige kallimate 

keskmise pinnaühiku hinnaga korteriomandite seas 2011.-2015. esmakasutusaastatega 

korteriomandid. Nende keskmine pinnaühi   hi     i 2011. aastal 1 026 €/ 
2 

tasemele, mis 

2014. aastaks tõusis 48% võrra ning 2019. aastaks veel omakorda 24% ehk keskmise 

 i  a hi   hi        es 2019. aasta s 1 878 €/ 
2
 tasemele. 

 

 

Joonis 15. Lasnamäe linnaosa korteriomandite keskmine pinnaühiku hind (€/m
2
) hoone 

esmakasutusaasta järgi aastatel 2010-2019 (autori koostatud Maa-ameti tehinguinformatsiooni 

andmete põhjal). 
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Kõige kallimad korteriomandite tehingud toimusid Lasnamäe linnaosades 2016.-2019. aastatel 

valminud hoonetes. 2016. aastal oli korteriomandite keskmine pinnaühiku hind 1 544 €/ 
2
, 

mis jäi 2017. aastal samale tasemele. 2018.-2019. aastatel tõusis korteriomandite keskmine 

pinnaühiku hind märgatavalt. 2018. aastal tõusis antud hoonetes paiknevate korteriomandite 

keskmine pinnaühiku hind 1 841 €/ 
2
 juurde ning 2019. aastal oli keskmine pinnaühiku hind 

1 878 €/ 
2
. 

3.3. Korterituru analüüs Mustamäe linnaosas 

Joonisel 16 on näidatud Mustamäe linnaosa korteriomandite tehingute koguarvu ja pinnaühiku 

keskmist hinda ajavahemikul 2010-2019. Jooniselt on näha, et kõige vähem tehinguid toimus 

2011. aastal (813 tehingut) ning kõige rohkem tehinguid 2017. aastal (1538 tehingut). 

Üldpildis püsis korteriomandite tehingute arv aastast aastasse tõusutrendis, korteriomandite 

tehingute arv ajavahemiku jooksul pea kahekordistus. 2010. aastal tehti Mustamäe linnaosas 

kokku 838 tehingut, kuid 2019. aastal oli tehingute hulk Mustamäe linnaosas juba 1 559 

tehingut, seega tõusis tehingute arv antud kümnendi jooksul 86% võrra.  

Keskmine pinnaühiku hind Mustamäe linnaosas (vt Joonis 16) oli samuti perioodil 2010-2019 

tõusvas trendis. 2010. aastal tuli Mustamäe linnaosas korteri ruutmeetri eest maksta keskmiselt 

786 €/ 
2
, kuid 2019. aastal tuli ruutmeetri eest keskmiselt tasuda juba 1 694 €/ 

2
, mis 

tähendab üle 2 korra kõrgemat hinda. Keskmiselt tõusis pinnaühiku keskmine hind iga aastaga 

9% võrra. Kõige suurem hinnamuutus toimus 2014. aastal, kui pinnaühiku keskmine hind 

tõusis 1107 €/ 
2
 pealt 1263 €/ 

2
 peale ehk 14% võrra. 
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Joonis 16. Mustamäe linnaosa korteriomandite tehingute arv ja keskmine pinnaühiku hind 

(€/m
2
) aastatel 2010-2019 (autori koostatud Maa-ameti tehinguinformatsiooni andmete 

põhjal). 

 

Joonisel 17 on näidatud Mustamäe linnaosa korteriomandite tehinguid kvartalite lõikes. 

Aastate võrdluses toimus kõige vähem tehinguid 2011. aastal (813 tehingut) ja enim tehinguid 

2019. aastal (1 559 tehingut). Kõikide aastate kvartalite võrdluses toimus enim tehinguid IV 

kvartalis (3 241 tehingut), järgnes II kvartal 2 904 tehinguga, seejärel I kvartal 2 904 

tehinguga ja kõikide aastate peale kokku toimus kõige vähem tehinguid III kvartalis ehk 2 776 

tehingut. Võttes arvesse kõikide aastate ja kvartalite tehingute arvud, siis I kvartali kõige 

väiksem tehingute arv oli aastal 2011, kui toimus 170 tehingut. I kvartalis toimus kõige enam 

tehinguid 2019. aastal (424 tehingut). II kvartali väikseim tehingute arv ulatus samuti 2011. 

aastasse, kui tehti 176 tehingut. Enim tehinguid tehti II kvartalis 2018. aastal, kui sõlmiti 399 

tehingut. III kvartalis toimus kõige vähem tehinguid 2010. aastal, ainult 207 tehingut. Enim 

tehinguid toimus III kvartalis 2017. aastal (464 tehingut), mis on ka antud joonise suurimaks 

väärtuseks. IV kvartalis oli samuti kõige vähem tehinguid 2010. aastal, kui sõlmiti 233 

tehingut. Enim tehinguid tehti IV kvartalis 2019. aastal (419 tehingut). 
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Joonis 17. Mustamäe linnaosa korteriomandite tehingud kvartalite lõikes aastatel 2010-2019 

(autori koostatud Maa-ameti tehinguinformatsiooni andmete põhjal). 

 

Joonisel 18 on näidatud Mustamäe linnaosa korteriomandite tehingute arvu pindala järgi 

aastatel 2010-2019. Mustamäe linnaosas toimus läbi aastate kõige enam tehinguid 41-54,99 m² 

suuruste korteritega. Kokku sooritati aastate jooksul 12 342 tehingut, neist 5 457 tehingut olid 

41-54,99 m² suuruste korteriomanditega, mis moodustasid tehingute koguarvust ligi poole 

(44%). Korteriomanditega, mille suurus jääb vahemikku 41-54,99 m
2
, tehti 2010. aastal 330 

tehingut, 2019. aastal aga juba 676 tehingut, mis tähendab, et antud pindalaga korteriomandite 

tehingute arv tõusis aastate jooksul 104% võrra. Palju tehinguid toimus veel 55-69,99 m² 

korterite puhul, nende tehingute arv aastate peale kokku oli 3 275. Samamoodi nagu 41-54,99 

m
2
 suuruste korteriomanditega, oli ka 55-69,99 m

2
 suuruste korteriomandite tehingute arv 

viimase kümnendi jooksul tõusutrendis. 2010. aastal toimus antud korteriomanditega 226 

tehingut ning 2019. aastal 404 tehingut ehk tehingute arv tõusis 79% võrra. Nii 41-54,99 m
2
 

kui ka 55-69,99 m
2
 pindalaga korterite tehingute arv on seotud Mustamäe paneelmajadega, 

kus sellise suurusega korterite arv on ülekaalus. Kõige vähem tehinguid toimus 30-40,99 m² 

korteritega, vaadeldavate aastate jooksul kokku kõigest 1 021 tehingut. Samuti ei ole nende 

korteromandite tehingute arv aastate lõikes oluliselt muutunud. Hüppelise kasvu tegi aga 

tehingute arv 70-249,99 m² suuruste korterite seas. Kümnendi alguses toimus antud 

korteromanditega kõige vähem tehingud, kuid kümnendi lõpu poole osutusid need juba 

populaarsemaks kui 10-29,99 m
2
 suurusega korteriomandid. Üheks populaarsuse kasvu 
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põhjuseks võib siinkohal pidada uusehitistes paiknevate korterite arvu tõusu. 2012. aastal 

toimus 70-239,99 m
2
 pindalaga korteritega ainult 60 tehingut, kuid 2019. aastal sõlmiti 188 

tehingut, mis on enam kui 3 korda rohkem.  

 

 
Joonis 18. Mustamäe linnaosa korteriomandite tehingud pindala järgi aastatel 2010-2019 

(autori koostatud Maa-ameti tehinguinformatsiooni andmete põhjal). 

 

Joonisel 19 on näidatud Mustamäe linnaosa keskmist pinnaühiku hinda korteriomandite 

pindala järgi ajavahemikul 2010-2019. Kõikide võrreldud suurustega korteriomandite 

pinnaühiku hind oli igal aastal tõusutrendis, välja arvatud 10-29,99 m
2
 korterite puhul, kus 

2019. aastal oli keskmine pinnaühiku hind võrreldes 2018. aastaga langenud 2 128 €/ 
2
 pealt 

1 907 €/ 
2
 peale ehk 10% võrra. Kõige madalamat keskmist hinda ruutmeetri eest maksti 

2010. aastal 41-59,99 m
2
 suuruste korteri eest, kui keskmiseks pinnaühiku hinnaks kujunes 

759 €/ 
2
. Kõige kõrgemat keskmist pinnaühiku hinda maksti 2018. aastal, kui 10-29,99 m

2
 

suuruste korterite keskmine pinnaühiku hind oli 2 128 €/ 
2
. Aastate lõikes olid kõrgeima 

keskmise pinnaühiku hinnaga 10-29,99 m
2 

suurusega korteriomandid, sest mastaabiefekti tõttu 

ongi üldiselt väiksematel korteromanditel kõrgem ruutmeetri hind. Samas on Mustamäe 

linnaosa andemetelt näha, et 70-249,99 m
2
 ehk kõige suurema pindalaga korteriomanditel oli 

keskmine pinnaühiku hind üks kõrgemaid, küündides 2019. aastal koguni 1 877 €/ 
2
, mis oli 

antud aastal keskmiste pinnaühikute hindade hulgas teisel kohal. Võib oletada, et suuremate 
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korteriomandite tehingud on tehtud kaasaegsemates hoonetes, milles paiknevad 

korteriomandid on reeglina kõrgema pinnaühiku hinnaga kui nõukogudeaegsetes 

paneelmajades paiknevad korteriomandid. 

 

 

Joonis 19. Mustamäe linnaosa keskmine pinnaühiku hind (€/m
2
) korteriomandite pindala järgi 

aastatel 2010-2019 (autori koostatud Maa-ameti tehinguinformatsiooni andmete põhjal). 

 

Joonisel 20 on näidatud Mustamäe linnaosa korteriomandite tehingute arvu hoone 

esmakasutusaasta järgi. Kokku tehti 2010.-2019. aastate lõikes 10 020 tehingut, neist 6 177 

ehk 62% tehingutest toimus 1940.-1970.  aastatel ehitatud hoonetes paiknevate korteritega. 

Populaarsuselt järgmised olid 1971.-1990. aastatel ehitatud hoonetes paiknevad 

korteriomandid, nende tehingute koguarv oli 1 937. Kõige väiksem nõudlus oli 

korteriomandite vastu, mis paiknevad 1991.-2000. aastatel ehitatud kortermajades. 2010.-

2019. aastatel sõlmiti antud esmakasutusaastatega hoonetega ainult 31 tehingut ehk keskmiselt 

3 tehingut aastas. Antud aastatel valminud hooneid on Mustamäe linnaosas vaid üksikuid, sest 

Eesti taasiseseisvumise perioodil oli majanduslik seis kehv ning korterelamuid ehitati vähe. 

Seetõttu oli nende järele ka nõudlus andmete põhjal madal. Korteriomanditega, mille 

esmakasutusaasta jääb vahemikku 2016-2019, sõlmiti 4 aasta peale kokku 361 tehingut, neist 

200 tehingut ehk 45% sõlmiti 2019. aastal. See annab alust oletada, et Mustamäe linnaossa on 
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viimaste aastate jooksul rajatud uusi elamurajoone, kuhu on võimalik kaasaegseid 

korteriomandeid soetada. 

 

 

Joonis 20. Mustamäe linnaosa korteriomandite tehingud hoone esmakasutusaasta järgi aastatel 

2010-2019 (autori koostatud Maa-ameti tehinguinformatsiooni andmete põhjal). 

 

Joonisel 21 on näha Mustamäe linnaosa keskmist pinnaühiku hinda hoone esmakasutusaasta 

järgi ajavahemikus 2010-2019. Jooniselt peegeldub, et aastate lõikes oli kõrgeim pinnaühiku 

hind 2011.-2015. esmakasutusaastaga korteriomanditel, mis tõusis nende valmimisaastast 

alates 2019. aastaks 68%. Samuti olid kõrgeimate pinnaühiku hinnaga korteriomandite seas ka 

2001.-2010. aastatel valminud korteriomandid, mille keskmine pinnaühiku hind oli 2010. 

aastal 943 €/ 
2
 ning 2019. aastal juba 1 751 €/ 

2
, mis tähendab, et antud 

esmakasutusaastatega korteriomandite keskmine pinnaühiku hind tõusis kümnendi jooksul 

86% võrra. Kümnendi teises pooles ehk esmakasutusaastatega 2016-2019 valminud 

korteriomandite keskmine pinnaühiku hind oli samuti kõrgeimate seas. 2016. aastal ulatus see 

1 805 €/ 
2
, järgenval aastal langes aga 1 506 €/ 

2
 peale ehk 17% võrra. Kahe viimase aastaga 

oli hind taas tõusutrendis, küündides lõpuks 1 937 €/ 
2
, mis tähendab viimase 3 aasta lõikes 

29% tõusutrendi. Jooniselt peegeldub, et kõige odavam keskmine pinnaühiku hind oli 

korteriomanditel, mille esmakasutusaasta jääb vahemikku 1991-2000. Lisaks puuduvad Maa-
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ametis andmed aastatest 2010, 2011, 2013, 2015, 2016 ning 2019, sest antud aastatel toimus 

sarnastes elamutes vähem kui 5 tehingut aasta kohta.  

 

 

Joonis 21. Mustamäe linnaosa korteriomandite keskmine pinnaühiku hind (€/m
2
) hoone 

esmakasutusaasta järgi aastatel 2010-2019 (autori koostatud Maa-ameti tehinguinformatsiooni 

andmete põhjal). 

 

Tagasihoidlikuma keskmise pinnaühiku hinnaga olid korteriomandid, mille esmakasutusaasta 

on 1940-1970 ning 1971-1990. Nende keskmine pinnaühiku hind tõusis küll aastate jooksul 

nagu ka teiste esmakasutusaastatega korteriomanditel, kuid jäi vaadeldud perioodil siiski 

madalamaks kui kaasaegsemates hoonetes asuvatel korteriomanditel. 1940.-1970. aastatel 

 al i     orterio a  ite  es  i e  i  a hi   hi   oli 2010. aastal 731 €/ 
2
 ning 2019. 

aastal 1 566 €/ 
2
, mis tähendab hinnatõusu 114% võrra. Perioodil 1971-1990 valminud 

 orterio a  ite  es  i e  i  a hi   hi   oli 2010. aastal 759 €/ 
2
 ning 2019. aastal 1 462 

€/ 
2
 ehk nende korteriomandite keskmine pinnaühiku hind tõusis kümnendi jooksul 93% 

võrra.  
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4. TULEMUSED JA ARUTELU 

Tallinna korteriturul toimus 2010. aastal kokku 5 826 korteriomandi tehingut, 2019. aastal aga 

9 783 korteriomandi tehingut. Võrreldes omavahel vaatlusrea esimest ja viimast aastat, tuleb 

välja, et Tallinna korteriomandite tehinguaktiivsus tõusis 68% võrra. Lasnamäe linnaosas 

toimus 2010. aastal 1 351 tehingut ning 2019. aastaks tõusis tehingute koguarv 2 077 

tasemele, mis oli 54% rohkem kui 2010. aastal. Kõige enam tehinguid tehti Lasnamäe 

linnaosas 2018. aastal, kui tehingute koguarv küündis 2 341 tehingu juurde. Mustamäe 

linnaosas tehti 2010. aastal kokku 838 tehingut ning 2019. aastaks tõusis tehingute koguarv  

1 559 tehingu peale ehk 86% võrra. Vaadeldes tehingute arvu Mustamäe ja Lasnamäe 

linnaosades kvartalite lõikes, siis selgub, et antud perioodil toimus kõikide aastate võrdluses 

nii Lasnamäe kui Mustamäe linnaosas kõige enam tehinguid IV kvartalis (kokku vastavalt 

4 896 ja 3 241 tehingut) ning kõige vähem tehinguid III kvartalis (kokku vastavalt 4 222 

tehingut ja 2 776). Kuigi kokkuvõtvalt osutus IV kvartal kõige populaarsemaks ning III kvartal 

kõige ebapopulaarsemaks ajaks tehingute sooritamisel, siis analüüsist selgub, et erinevatel 

aastatel tehingute arv kvartalite lõikes kõikus ning ühtset mustrit välja ei joonistunud.   

Viimase kümnendi jooksul rohkem kui poole võrra tõusnud korteromandite tehingute arv 

Tallinnas viitab suurenenud nõudlusele ning elanike elatustaseme tõusule. Nõudluse 

suurenemisega tõusevad ka hinnad. 2010. aastal oli pinnaühiku keskmine hind Tallinnas 918 

€/m
2
, Mustamäe linnaosas 787 €/m

2 
ning Lasnamäe linnaosas 706 €/m

2
. Aastaks 2019 tõusid  

vastavad hinnad 979 €/m
2
, 1 694 €/m

2
 ja 1 696 €/m

2 
tasemele. Seega tõusis keskmine 

pinnaühiku hind aastatel 2010-2019 Tallinnas 116%, Mustamäe linnaosas 115% ning 

Lasnamäe linnaosas 140% võrra. Kuigi Mustamäe ja Lasnamäe linnaosade keskmine 

pinnaühiku hind tõusis peamiselt sama jõudsalt kui Tallinna keskmine pinnaühiku hind, olid 

Tallinna linnaosasid vaadeldes kõige kallimalt hinnatud linnaosad siiski Kesklinn ja Põhja-

Tallinn, mille keskmine pinnaühiku hind oli 2019. aastal vastavalt 2 503 €/m
2
 ning 2 061 €/m

2
. 

Põhja-Tallinna puhul mängis suurt rolli kindlasti Kalamaja asumi populaarsus ning uute 

korterite suur tehingu hulk. 
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Analüüsides Tallinna korteriturgu erinevate pindaladega korteriomandite põhjal, siis on näha, 

et perioodil 2010-2019 olid kõige populaarsemad 41-54,99 m
2 

ning 55-69,99 m
2
 suurused 

korteriomandid, mis tähendab enamjaolt kahe- ning kolmetoaliste korteriomandite 

populaarsust. Antud korteriomandite tehingute arv Tallinnas tõusis aastate jooksul  vastavalt 

85% ja 68% võrra. Suure osa nendest korteriomanditest moodustasid just Lasnamäe ja 

Mustamäe linnaosade korteriomandid, mis paiknesid antud linnaosadele iseloomulikes 

paneelmajades. Lasnamäe linnaosas toimus 2010.-2019. aastatel 41,54-99 m
2
 ning 55-69,99 

m
2
 suuruste korteriomanditega kokku vastavalt 5 104 ning 4 756 tehingut, Mustamäe 

linnaosas oli tehingute arv vastavalt 5 457 ning 3 274. Lasnamäe linnaosa eristab Mustamäe 

linnaosast  30-40,99 m
2
 suuruste korteriomandite populaarsus (kokku 4 875 tehingut), mis on 

tingitud asjaolust, et Mustamäe linnaosa hoonetes leidub sellises suuruses kortereid vähem. 

Tasub veel mainimist, et 70-249,99 m
2
 suurused korteriomandid, kuhu kuuluvad ka rida- ja 

paariselamuboksid, kogusid viimase viie aastaga Tallinnas palju populaarsust, tehingute arv 

tõusis alates 2014. aastast 54% võrra. Korteriomandid suuruses 10-29,99 m
2
, mida on turul ka 

vähem, muutusid aga üha ebapopulaarsemaks.  

Vaatamata sellele, et 10-29,99 m
2
 suuruste korteriomanditega tehti kõige vähem tehinguid, oli 

nende keskmine pinnaühiku hind kõige kõrgem. Lasnamäe linnaosas tõusis 2010.-2019. 

aastate jooksul 10-29,99 m
2
 suuruste korteriomandite keskmine pinnaühiku hind 630 €/ 

2
 

pealt 1 741 €/ 
2
 peale ehk 176% võrra ning Mustamäe linnaosas 787 €/ 

2
 pealt 1 908 €/ 

2
 

peale ehk 142% võrra. Mastaabiefekti tõttu peaks suurematel korteriomanditel olema madalam 

keskmine pinnaühiku hind, kuid mõlemat linnaosa analüüsides selgub, et 70-249,99 m
2
 

suuruste korteriomandite keskmine pinnaühiku hind oli üks kallimaid, 2019. aastal Lasnamäe 

linnaosas 1 700 €/ 
2
 ning Mustamäe linnaosas 1 877 €/ 

2
, mis oli tingitud nende 

paiknemisest kaasaegsemates hoonetes. 30-40,99 m
2
, 41-54,99 m

2
 ning 55-69,99 m

2
 suuruste 

korteriomandite keskmine pinnaühiku hind oli aastate lõikes mõlemas linnaosas ühtlases 

tõusutrendis. 

Hoone esmakasutusaasta järgi toimus Tallinnas kõige enam korteriomandite tehinguid 

hoonetes valmimisaastaga 1971-1990, kokku 18 833 tehingut, millest 9 428 ehk 50% 

tehingutest toimus Lasnamäe linnaosas, kus antud esmakasutusaastaga korteriomandid olid 

kõige populaarsemad. Mustamäe linnaosas toimus aga enim korteriomandite tehinguid 1940.-
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1970. aastatel valminud hoonetega, vaadeldava perioodi jooksul kokku 6 177 tehingut. 

Tegemist on magalarajoonidega, seetõttu domineerivad antud linnaosades nn tüüpilised 

paneelelamud, mis muutiski 1940.-1990. aastatel valminud korteriomandid populaarsemaks. 

Analüüsi käigus selgub, et aina enam hakati ostma korteriomandeid ka kaasaegsematasse 

hoonetesse. 2011.-2019. aastatel valminud hoonetes toimus Tallinnas korteriomanditega  

kokku 7 585 tehingut, Lasnamäe ja Mustamäe linnaosades vastavalt 1 698 (22%) ning 1 080 

(14%) tehingut. Kõige vähem tehinguid Tallinnas tehti vaadeldaval perioodil hoonetes, mille 

esmakasutusaastaks on 1991-2000, kokku 1 373 tehingut. Mustamäe linnaosas olid antud 

esmakasutusaastad samuti kõige ebapopulaarsemad, toimus kõigest 31 tehingut. Vähese 

tehingute arvu põhjuseks antud perioodil oli Eesti taasiseseisvumise periood ning raha nappis, 

et kinnisvara arendada. Lasnamäe linnaosas toimus kõige vähem tehinguid hoonetega, mis 

olid ehitatud enne 1939. aastat, vaadeldaval perioodil ainult 25 tehingut. Mustamäe linnaosas 

ei ole sellistes hoonetes aga ühtegi tehingut toimunud, sest seal antud esmakasutusaastaga 

hooned praktiliselt puuduvad.  

Vaadates hoonete esmakasutusaasta järgi korteriomandite keskmist pinnaühiku hinda, selgub, 

et analüüsitud kümnendi jooksul toimus kinnisvaraturul mitmeid kõikumisi. Kogu kümnendi 

vältel olid 2001.-2010. esmakasutusaastatega hoonetes paiknevad korteriomandid kalleimate 

seas, 2010. aastal oli nende keskmine pinnaühiku hind Lasnamäe linnaosas 841 €/m
2
 ning 

Mustamäe linnaosas 943 €/m
2
. Aastaks 2019 oli nende hind kerkinud juba 1 744 €/m

2
 ja 1 752 

€/m
2
 peale ehk vastavalt 107% ning 86% võrra. Kümnendi lõpus domineerisid rohkem siiski 

uusehitised, 2019. aastal oli Lasnamäe linnaosas aastatel 2011-2015 valminud korteriomandite 

keskmine pinnaühiku hind 1 883 €/m
2 

ning Mustamäe linnaosas 2 001 €/m
2
. 

Esmakasutusaastatega 2016-2019 olid samad andmed vastavalt 1 878 €/m
2
 ning 1 937 €/m

2
. 

Odavama keskmise pinnaühiku hinnaga korteriomandid paiknevad vanemates hoonetes, kuigi 

ka nende väärtus oli vaadeldavatel aastatel tõusutrendis. Näitena võib tuua Lasnamäe linnaosa 

korteriomandid, mille esmakasutusaasta jääb vahemikku 1940-1970. Nende pinnaühiku hind 

oli 2010. aastal 673 €/m
2
, aastaks 2019 aga juba 1 688 €/m

2
 ehk hinnatõus kümnendi jooksul 

oli 150%.  
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida Tallinna korteriomandite turu arengut ning 

koostada korterituru analüüs Lasnamäe ja Mustamäe linnaosade näitel ajavahemikul 2010-

2019. Antud töö tegemisel sooviti välja selgitada, kuidas on viimase kümnendi jooksul 

arenenud Tallinna kaks kõige suurema elanike arvuga linnaosa.  

Töö käigus koostati mitmeid jooniseid ja tabeleid korteriomandite tehingute arvu, keskmise 

pinnaühiku hinna, tehingute arvu pindala järgi, tehingute arvu hoone esmakasutusaasta ja 

pinnaühiku hinna hoone esmakasutusaasta ning pindala järgi ajavahemikus 2010-2019. 

Seejärel analüüsiti saadud andmeid ja tehti nende põhjal järeldused. 

Viimase kümnendi jooksul elavnes majandus tunduvalt, mis kajastub ka analüüsile allutatud 

tehinguinformatsioonis. Tehtud analüüsidest järeldub, et tehingute arv tõusis 2010.-2019. 

aastate jooksul Tallinnas 68%, samal ajal Lasnamäe linnaosas 54% ning Mustamäe linnaosas 

seevastu koguni 86% võrra. Mustamäe linnaosa läbiviidud tehingute arvu suur tõus oli 

põhjustatud linnaosa paiknemisest kesklinna läheduses (Tallinna mõistes), kuid jäi samas 

siiski teiste linnaosadega võrreldes odavamasse hinnaklassi, mis on sobilik eelkõige nt 

üliõpilastele, kes koonduvad Tallinnasse õpingute jätkamiseks ning vajavad selleks elukohta. 

Samuti paikneb Mustamäe linnaosas Tallinna Tehnikaülikool oma kampusega, mis noori 

antud piirkonda veelgi enam meelitab. 

Seoses majanduse elavnemise ning inimeste elujärje paranemisega tõusid ka korterite hinnad. 

Vaadeldud aastate jooksul kallinesid nii väiksemate kui ka suuremate korteriomandite 

pinnaühiku hinnad. Hinnatõusu mõjutasid suuresti ka järjest populaarsemaks muutunud 

korteromandid, mis paiknesid uusehitistes.  

Vaadeldes üldisemalt Tallinna kinnisvaraturgu, võib esile tuua asjaolu, et suur roll muutustes 

oli erinevate vanemate asumite taaselustamisel, näiteks Kalamaja asum, Kassisaba asum jne. 

Samuti võib esile tuua suundumuse, kus Lasnamäe ja Mustamäe linnaosades osutusid 

uusehitised magalarajoonide hoonete kõrval kümnendi lõpus järjest populaarsemaks 
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(Lasnamäe linnaosa – Sikupilli asum, Uuslinna asum, Kurepõllu asum; Mustamäe linnaosa – 

Kadaka asum).  

Kokkuvõtvalt võib tõdeda, et korteriomandite turu muutused Lasnamäe ja Mustamäe 

linnaosades on enim mõjutatud olemasoleva hoonestuse kaasajastamisest ja energiatõhususe 

nõuetele vastavaks muutmisest (Mustamäe linnaosa), mõlemas linnaosas läbiviidud uutest 

elamuarendustest ning Tallinna linna ja lähiala vahelisest elanike rändest. Lisaks eeltoodule 

omab mõju mõlema linnaosa etniline struktuur ja sellel põhinevad ootused elamistingimustele.  
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