
 

 

 

 

 

 

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ 
alustasid koostööd 
Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvara-
konsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. 

Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ on kogemustega kinnisvara-
spetsialistide poolt 2008 aastal asutatud kinnisvarakonsultatsioonide ja -
vahendusega tegelev partnerlusel põhinev ettevõte. 

Adaur Grupp OÜ kaubamärgi all tegutseb kinnisvaraanalüütik Tõnu 
Toompark. 2002. a. asutatud Adaur Grupp OÜ mission on muuta Eesti 
kinnisvaraturg läbipaistvamaks ja vähendada seeläbi kinnisvara-alaste 
otsuste riskantsust. 

Koostöö esimene avalikkusele suunatud vili on järgnev turuülevaade. 

Lühikommentaar turuülevaatele 

Üldised majandustrendid lubavad kinnisvaraturule head 

Täna on elamispindadeturu peamiseks piduriks laenude väljastamine, kuid 
üha enam paistab lubaduste kõrvalt ka seda, et laenude väljastamine saab 
reaalselt hoogu juurde. 

Üldine inflatsiooniline keskkond, paranemist näitav tööturg ning eeldatav 
laenumahtude kasv lubavad eeldada, et kinnisvaraturul jätkavad „suur-
linnade“ elamispindade hinnad lähima 12 kuu jooksul stabiilset tõusu. 

Tehingute arvu osas on ootused tagasihoidlikumad. Kui käesoleva aasta 
tagasilöögi saanud esimene kvartal kõrvale jätta, siis on tehingute arv juba 
suhteliselt kõrgel tasemel. Edasine kasv saab siit olla marginaalne. 

Aasta algus oli oodatust vaiksem 

Aasta esimene kvartal oli paljudele kinnisvarainimestele oodatust vaiksem – 
tehingute arvud jäid märgatavalt alla 2010 vastavatele kuudele. Tõenäoliselt 
tegid paljud ostuhuvilised hinnatõusu kartuses tehingu eelmise aasta 
viimastel kuudel. 

Samas on Tallinna korteriomandite keskmine müügihind olnud tõusvas 
trendis ületades aprillis 1000 €/m2 taseme. Viimati oli keskmine hind sellisel 
tasemel 2009 aasta veebruaris. 

 

Kui teil on huvi saada toodud graafikutest täpsemat või rohkem infot, 
siis võtke ühendust ülevaate lõpus toodud kontaktidel. 

Samuti saame teile pakkuda Tallinna ja Harjumaa arendusprojektide 
ülevaadet ning monitooringut.
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Sisemajanduse kogutoodang jooksev- ja 2000.a. püsihindades, mln € 
(allikas: Satistikaamet) 

 

 

Sisemajanduse kogutoodangu muutus (majanduskasv) püsivhindades 
võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, % (allikas: Statistikaamet) 
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Hõivatute ja töötute arv, 1000 (allikas: Statistikaamet) 

 

 

Keskmine brutopalk (€/kuu, vasak telg) ja muutus (%, parem telg) 
võrreldes eelmise aastaga, (allikas: Statistikaamet) 
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Korteriomanditehingute arv (tk, vasak telg) ja keskmine palk ning 
korteriomanditehingute hind (€, parem telg), (allikas: Statistikaamet ja 
Maa-amet) 

 

Investeeringud põhivarasse (hoonete ja rajatiste ehitamine ja rekon-
strueerimine; hoonete ja rajatiste ehitamine; maa), mln € (allikas: 
Statistikaamet) 
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Äriühingute laenude jääk (vasak telg) ja käive (parem telg), mln € 
(allikas: Eesti Pank) 

 

Eluasemelaenude käive mln € (vasak telg) ja käibe muutus võrreldes 
eelmise kuuga (allikas: Eesti Pank) 
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Ehitusloa saanud eluruumide arv (tk, vasak telg) ja pind (1000 m², 
parem telg), (allikas: Statistikaamet) 

 

 

Ehitusloa ja kasutusloa saanud eluruumide arv (allikas: Statistikaamet) 
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Ettevõtete ja tarbijate kindlustunde indikaatorid (vasak telg) ja 
majandususaldusindeks (parem telg), (allikas: Eesti 
Konjunktuuriinstituut) 

 

Tallinna korteriomandite müügitehingute arv (vasak telg) ja keskmine 
müügihind €/m2 kvartalite lõikes (allikas: Maa-amet) 
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Tallinna korteriomandite tehingute arv kvartalite lõikes (allikas: Maa-
amet) 

 

 

Tallinna korteriomandite tehingute arv (vasak telg) ja keskmine 
müügihind €/m2 (parem telg), (allikas: Maa-amet) 
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Tallinna korteriomandite müügipakkumiste keskmine hind ja keskmine 
müügihind €/m2, (allikad: KV.EE ja Maa-amet) 

 

 

Tallinna korteriomandite müügitehingute arv (vasak telg) ja tehingute 
arvu muutus % (parem telg), (allikas: Maa-amet) 
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Tallinna korteriomandite keskmine müügihind €/m2 (vasak telg) ja 
müügihinna muutus % (parem telg), (allikas: Maa-amet) 

 

Tallinna korteriomandite müügipakkumiste arv (vasak telg) ja 
keskmine pakkumishind €/m2 (parem telg), (allikas: KV.EE) 
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Tallinna korteriomandite keskmine müügihind €/m2 linnaosade lõikes 
(allikas: Maa-amet) 

 

Tallinna korteriomandite müügitehingute arv linnaosade lõikes (allikas: 
Maa-amet) 
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Tallinna korterite üüripakkumiste arv (vasak telg) ja keskmine 
pakkumishind €/m2 (parem telg), (allikas: KV.EE) 

 

Hoonestatud ja hoonestamata elamumaa müügitehingute arv (allikas: 
Maa-amet) 
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Hoonestatud ja hoonestamata ärimaa müügitehingute arv (allikas: 
Maa-amet) 

 

 

 

Koostajad 
 

Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ 
www.upc.ee 
E-post: info@upc.ee 
Telefon: +372 513 1410 

Adaur Grupp OÜ 
www.adaur.ee 
E-post: tonu@adaur.ee 
Telefon: +372 525 9703 

 

 

 

Kasutatud andmete algallikateks on: Eesti Pank, Eesti Konjunktuuriinstituut, Statistikaamet, 
Maa-amet, portaal KV.ee. 
 
Dokument on koostanud Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ  ja Adaur Grupp OÜ poolt 
tuginedes allikatele, millised on meie arvates usaldusväärsed. Koostajad ei vastuta toodud 
informatsiooni õigsuse eest ja käesoleva dokumendi kasutamisest tulenevate otseste või 
kaudsete kahjude eest. 

http://www.upc.ee/
mailto:info@upc.ee
http://www.adaur.ee/
mailto:tonu@adaur.ee
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Ülevaate koostajad 

  

Tõnu Toompark 

Adaur Grupp OÜ 
Analüütik, juhatuse liige 
Telefon: +372 525 9703 
E-post: tonu@adaur.ee 

 

Urmas Tehver 

Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ 
Partner, juhatuse liige 
Kutseline kinnisvaramaakler 
Telefon: +372 513 1410 
E-post: Urmas.Tehver@upc.ee 

  

Rünno Sulg 

Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ 
Partner, juhatuse liige 
Telefon: +372 507 9552 
E-post: Rynno.Sulg@upc.ee 

Erki Arakas 

Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ 
Partner, juhatuse liige 
Kutseline kinnisvaramaakler 
Telefon: +372 522 9390 
E-post: Erki.Arakas@upc.ee 
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