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Sissejuhatus 

Hoonestamata äri- ja tootmismaa turuülevaate aluseks olevad andmed pärinevad Maa-ameti 

tehingute andmebaasist, mis on maaregistri osa ning tugineb maa hindamise seadusele ja 

maakatastriseadusele. 

Maa-amet on kogunud tehingute andmeid alates 1997. aastast. Andmeid esitavad notarid, kes 

on kohustatud kümne päeva jooksul pärast kinnisasja või selle mõttelise osa võõrandamise 

tehingu tõestamist esitama katastripidajale tehingu õiendi. Ajavahemikul 01.01.2002-

19.07.2003 laekusid vaid riigi ostueesõigusega tehingud, mis asusid või ulatusid 

ehituskeeluvööndisse või kaitseala piiresse ja kaitstava looduse üksikobjekti või I kategooria 

kaitsealuse liigi elupaika sisaldavad kinnisasjad. 

Aastate jooksul on teostatud ligikaudu 800 vabaturutehingut koguväärtusega 205 miljonit 

eurot maatükkidega, mis osaliselt on ärimaa ja osaliselt tootmismaa sihtotstarbega ning mida 

selles ülevaates ei kajastata. 

Hoonestamata ärimaa  

1.1 Tehingute arv ja koguväärtus 

Maa-ameti turuülevaates käsitletakse hoonestamata ärimaana vaid kinnisasju, mille 

sihtotstarve on 100-protsendiliselt ärimaa. Hoonestamata ärimaa tehingute arv ja koguväärtus 

aastate lõikes on toodud joonisel 1. 

 

Joonis 1. Hoonestamata ärimaa tehingute arv ja koguväärtus aastatel 1997-2015 (miljonid 

eurod). 

Kui 2002. aasta välja arvata, siis on alates 1997. aastast hoonestamata ärimaaga tehtud 

tehingute arv jäänud aastas vahemikku 55-241. Kogu kinnisvaraturule iseloomulikult kasvas 

ka ärimaaga tehtud tehingute arv iseäranis jõudsalt 2005. ja 2006. aastal ning langes 2007. ja 

2008. aastal. Vastupidiselt kogu kinnisvaraturule aga 2009. aastal hoonestamata ärimaaga 

teostatud tehingute arv suurenes ja seda eelkõige tänu erakordselt suurele hulgale riigimaa 

tehingutele. Kui seni oli riigi omandis olevaid maatükke müüdud aastas vähem kui 10, siis 



4 
 

2009. aastal on tehtud riigimaaga 132 müügitehingut. Neist enamuse tehingute puhul on 

võõrandatud hoonestusõigusega koormatud maad. Aastatel 2013-2014 on samuti riigi 

omandis olnud maid müüdud suuremal määral kui ülejäänud aastatel, mistõttu on ka nende 

aastate tehingute arv tavapärasest suurem. Seega, kui kõrvale jätta erakordsed riigimaa 

müügid aastatel 2009, 2013 ja 2014, siis 2007. aasta tehingute arvu tasemele on jõutud alles 

2015. aastal. 

Tehingute koguväärtus on kasvanud samuti kiiremini 2005. aastast alates, ulatudes 85 miljoni 

euroni 2006. aastal ning sarnaselt tehingute arvuga on koguväärtus hakanud alates 2007. 

aastast langema. Hoonestamata ärimaaga tehtavate tehingute koguväärtus on langenud 2010. 

aastani, mil aasta jooksul on tehtud tehinguid vaid 8 miljoni euro ulatuses. Viimastel aastatel 

on hoonestamata ärimaaga tehtavate tehingute koguväärtus hakanud taas kasvama, jõudes 

2015. aastal 18 miljoni euroni. 

1.2 Tehingute arvu ja koguväärtuse jaotumine piirkonniti 

Vaatlemaks, millistes maakondades on enam tehtud hoonestamata ärimaa tehinguid, on 

koostatud joonis 2. 

 

Joonis 2. Hoonestamata ärimaa tehingute arvu osakaal maakondades aastatel 1997-2015 

(%). 

Aastate jooksul on keskmiselt üle 5% hoonestamata ärimaa tehingutest tehtud vaid neljas 

maakonnas. Suurim on tehingute osakaal olnud Harju maakonnas, kus see on jäänud 

vahemikku 19,5%-54,7%. Vaid 1997. aastal on Harju maakonna tehingute osakaal olnud 

oluliselt suurem - 81%. 

Aastate keskmine tehingute osakaal on olnud Tartu maakonnas 13%, Ida-Viru maakonnas 

7,8% ja Pärnu maakonnas 6,7%. Paistab silma, et kui 1997. aastal tehti enamus tehingutest 

Harju maakonnas ja vaid mõni üksik mujal, siis nüüd tehakse tehinguid kõikides 

maakondades. 

Võrdlemaks maakondade hoonestamata ärimaa tehingute koguväärtuse osakaalusid, on 

koostatud joonis 3. 
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Joonis 3. Hoonestamata ärimaa tehingute koguväärtuse osakaal maakondades aastatel 1997-

2015 (%). 

Kui Harju maakonna hoonestamata ärimaa tehingute arv moodustab Eestis tehtavatest 

tehingutest keskmiselt 42,6%, siis tehingute koguväärtus 69,3%, mis näitab, et maa hind on 

võrreldes teiste Eesti piirkondadega kallim. Üle 5% on keskmiselt koguväärtuse osakaal olnud 

veel Tartu maakonnas (10,3%) ja Pärnu maakonnas (9,5%), kus on võrreldes teiste 

maakondadega sõlmitud ka rohkem tehinguid. Ida-Viru maakonnas, kus tehingute arv on 

võrreldes ülejäänud maakondadega olnud samuti suurem, on tehingute koguväärtuse osakaal 

olnud keskmiselt vaid 4,3%. 

1.3 Tehingute mediaanhind 

Hoonestamata ärimaa hinnastatistika analüüsimisel kajastatud ostu-müügitehingute hulgast on 

välja jäetud need, mis ei vasta vabaturu tingimustele - osapooled on äriliselt või 

sugulussidemetega omavahel seotud, maa on olnud koormatud hoonestusõigusega jms. 

Hoonestamata ärimaa ruutmeetri mediaanhinna muutust ajas on kajastatud joonisel 4. 

 

Joonis 4. Hoonestamata ärimaa tehingute arv ja ruutmeetri mediaanhind aastatel 1997-2015 

(€/m
2
). 
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Hoonestamata ärimaa ruutmeetri mediaanhinna muutus on võrreldes tehingute arvu 

muutusega olnud märgatavalt selgema suunaga. Kuivõrd 1997. aastal oli Harju maakonna 

tehingute osakaal (üle 80%) proportsionaalselt märgatavalt suurem kui ülejäänud aastatel, siis 

kajastub see ka joonisel kõrgema väärtusena. Ruutmeetri mediaanhind on kasvanud alates 

1998. aastast kuni 2007. aastani enam kui 7 korda (5 eurost 38 euroni). Ajavahemikul 2008-

2011 toimus seoses majanduskriisiga ruutmeetri mediaanhinna langus väärtuseni 12 €/m
2
, 

kuid viimastel aastatel on hoonestamata ärimaa ruutmeetri mediaanhind taas kasvanud ning 

jõudnud 2015. aastaks tasemeni 21 €/m
2
. 

Üheks oluliseks teguriks, mis mõjutab ruutmeetri hinda, on asukoht. Erinevate maakondade 

hoonestamata ärimaa tehingute arv ja ruutmeetri mediaanhind on toodud joonisel 5. 

 

Joonis 5. Hoonestamata ärimaa tehingute arv ja ruutmeetri mediaanhind maakondades 

aastatel 1997-2015 (€/m
2
). 

Aastate jooksul tehtud tehingute kõrgeim ruutmeetri mediaanhind on olnud Harju maakonnas 

- 33 eurot. Üle 20 €/m
2
 on mediaanhind olnud Tartu ja üle 10 €/m

2
 Ida-Viru maakonnas. 

Kõige madalam ruutmeetri mediaanhind on olnud Hiiu, Jõgeva, Lääne-Viru ja Põlva 

maakonnas, kus see on jäänud alla 3 euro. Seega on maakondade ruutmeetri mediaanhind 

erinenud rohkem kui 15 korda. 

Ka maakonnasiseselt on hinnad erinenud suurel määral. Ärimaa hinnad on linnades olnud 

üldjuhul kõrgemad kui valdades. Samuti on hinnad olnud kõrgemad suuremate linnadega 

piirnevates omavalitsustes. Harju maakonna kõrgemad ruutmeetri mediaanhinnad on olnud 

Tallinnas, Rae ja Viimsi vallas. 

2015. aastal sõlmiti vähemalt 5 hoonestamata ärimaa vabaturu ostu-müügitehingut vaid viies 

maakonnas. Neist kõrgem ruutmeetri mediaanhind oli Harju maakonnas - 57 eurot. 

Mediaanhinnalt järgnevad 2015. aastal Pärnu (11 €/m
2
), Tartu (10 €/m

2
), Ida-Viru (5 €/m

2
) ja 

Valga maakond (3 €/m
2
). Omavalitsustest tehti 2015. aastal üle 5 tehingu hoonestamata 

ärimaaga vaid Tallinnas, Rae ja Ülenurme vallas. 
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Tihti on olemas seos maatüki pindala suuruse ja selle hinna vahel. Hoonestamata ärimaa 

pindalad on grupeeritud suuruse järgi ning võrreldud ruutmeetri mediaanhinnaga joonisel 6. 

 
Joonis 6. Hoonestamata ärimaa tehingute arv erineva pindalaga maatükkide lõikes ja 

ruutmeetri mediaanhind aastatel 1997-2015 (€/m
2
). 

Jooniselt 6 on näha väga tugev seos hoonestamata ärimaa pindala ja ruutmeetri mediaanhinna 

vahel. Kehtib seos, mida suurem on hoonestamata ärimaa pindala, seda odavam on ruutmeetri 

mediaanhind. Kui alla 2000-ruutmeetriste hoonestamata ärimaa ruutmeetri keskmine 

mediaanhind on aastate jooksul olnud 32 eurot, siis üle 20 000-ruutmeetriste maadel on see 

olnud vaid 1 euro. Seejuures ei ole tehingute arv avaldanud hinnatasemele märgatavat mõju. 

1.4 Tehingute mediaanhinna võrdlus maa korralise hindamise tulemustega 

Eelmine maa korraline hindamine toimus Eestis 2001. aastal ning selle aluseks olid 

hoonestamata maa tehinguhinnad aastatel 1998-2000. Võrdlemaks, kui palju erinevad 

omavalitsuste hoonestamata maa ruutmeetri mediaanhinnad viimasel hindamisel kehtestatud 

hinnatsoonide väärtustest, on koostatud tabel 1. Tabelis on toodud omavalitsused, kus viimase 

kolme aasta jooksul on tehtud vähemalt 5 vabaturu ostu-müügitehingut. 

Tabel 1. Hoonestamata ärimaa tehingute arv ja ruutmeetri mediaanhind aastatel 2013-2015 

ning 2001. aasta maa korralisel hindamisel leitud hinnatsoonide mediaanväärtus. 

Maakond Omavalitsus Tehingute 

arv 

Tehingute 

mediaanhind 

Hinnatsoonide 

mediaanväärtus 

€/m
2
 €/m

2
 

Harju maakond Harku vald 8 12,22 4,47 

Harju maakond Rae vald 21 60,00 2,24 

Harju maakond Saue vald 5 3,06 7,03 

Harju maakond Tallinn 51 106,70 25,57 

Harju maakond Viimsi vald 5 34,17 10,23 

Ida-Viru maakond Jõhvi vald 12 7,40 0,71 
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Maakond Omavalitsus Tehingute 

arv 

Tehingute 

mediaanhind 

Hinnatsoonide 

mediaanväärtus 

   €/m
2
 €/m

2
 

Ida-Viru maakond Narva linn 15 12,50 1,28 

Pärnu maakond Pärnu linn 6 16,03 15,98 

Saare maakond Lääne-Saare vald 5 3,19 0,58 

Tartu maakond Tartu vald 9 3,13 0,77 

Tartu maakond Ülenurme vald 12 15,85 1,60 

Viljandi maakond Viljandi linn 5 19,44 2,05 

Enamuses omavalitsustes on viimaste aastate hoonestamata ärimaa ruutmeetri mediaanhinnad 

olnud tunduvalt kõrgemad maa korralisel hindamisel kehtestatud hinnatsoonide 

mediaanväärtustest. Suurimad muutused hoonestamata ärimaa ruutmeetri mediaanhindades on 

toimunud Tallinna ümbruses Rae vallas (26,8 korda), Ida-Virumaal Jõhvi vallas (10,4 korda) 

ja Tartu ümbruses Ülenurme vallas (9,9 korda). 

Hindade kiirem kasv on põhjendatav ettevõtjate huviga viia äripinnad võimalikult 

tootmispindade lähedusse ning seeläbi optimeerida kulusid. Samuti on põhjuseks asjaolu, et 

enne viimast maa korralist hindamist ei toimunud nendes piirkondades piisavalt tehinguid 

(Rae vallas kolme aasta jooksul 4, Jõhvi vallas 2 ja Ülenurme vallas mitte ühtegi), mistõttu ka 

määratud hinnatsoonide väärtused osutusid madalapoolseteks. 

Pärnu linna kolme viimase aasta tehingute mediaanhind on olnud sarnane määratud 

hinnatsoonide mediaanväärtusega. Saue valla tehingute mediaanhind on aga olnud väiksem 

kui hinnatsoonide mediaanväärtus. Mõlema omavalitsuse puhul on tegemist asjaoluga, et 

hinnatsoonide mediaanväärtus võtab arvesse kõik hinnatsoonid ja näitab keskmist väärtust, 

kuid tehingud on valdavalt toimunud hinnatsoonides, mille ärimaa väärtus oli maa korralise 

hindamise ajal mediaanhinnast odavam. 

 

Hoonestamata tootmismaa 

2.1 Tehingute arv ja koguväärtus 

Hoonestamata tootmismaa tehingute arv ja koguväärtus aastatel 1997-2015 on toodud joonisel 

7. Seejuures käsitletakse hoonestamata tootmismaana vaid kinnisasju, mille sihtotstarve on 

100-protsendiliselt tootmismaa. 
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Joonis 7. Hoonestamata tootmismaa tehingute arv ja koguväärtus aastatel 1997-2015 

(miljonid eurod). 

Hoonestamata tootmismaa tehingute arv on sarnaselt kogu kinnisvaraturule kasvanud alates 

vaadeldava perioodi algusest kuni 2006. aastani. Kogu kinnisvaraturuga sarnaselt on ka alates 

2007. aastast toimunud tehingute arvu langus. Viimasel kolmel aastal on hoonestamata 

tootmismaa tehingute arv aastas olnud üle 150 ning jäänud alla vaid 2006. aastale. Tehingute 

koguväärtus on suurema tõusu teinud aastatel 2005 ja 2006. Kui aastal 1997 tehti 

hoonestamata tootmismaa tehinguid koguväärtuses alla poole miljoni euro, siis 2006. aastal 

23 miljoni euro ulatuses. Alates 2009. aastast on tehingute koguväärtus hakanud kasvama 

ning jõudnud 2015. aastaks 12 miljoni euroni. 

2.2 Tehingute arvu ja koguväärtuse jaotumine piirkonniti 

Hoonestamata tootmismaa tehingute arvu jaotumine maakondade lõikes aastatel 1997-2015 

on toodud joonisel 8 ning koguväärtuse jaotumine joonisel 9. 

 

Joonis 8. Hoonestamata tootmismaa tehingute arvu osakaal maakondades aastatel 1997-

2015 (%). 
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Kõige rohkem on aastate jooksul hoonestamata tootmismaa tehinguid tehtud Harju 

maakonnas, kus need moodustavad kogu Eesti tootmismaa tehingutest 33,0%-68,8%. Harju 

maakonna tehingute osakaal on olnud suurem varasematel aastatel ja väiksem hilisematel 

aastatel. Alates 2007. aastast on Harju maakonna tehingute osakaal jäänud alla 50%. 

Vaadeldava aja jooksul on hoonestamata tootmismaa tehingutest 10,5% sõlmitud Pärnu; 9,1% 

Tartu; 5,8% Lääne-Viru ja 5,7% Ida-Viru maakonnas. Ülejäänud maakondade tehingute arv 

on jäänud aastas keskmiselt alla 5%. 

 
Joonis 9. Hoonestamata tootmismaa tehingute koguväärtuse osakaal maakondades aastatel 

1997-2015 (%). 

Nii nagu tehingute arv, on ka tehingute koguväärtus olnud kõrgem Harju maakonnas. Eestis 

tehtavate hoonestamata tootmismaa tehingute koguväärtusest on keskmiselt aastate jooksul 

69,3% moodustanud Harju maakonna tehingud. Võrreldes Harju maakonna tehingute arvu 

osakaalu (43,5%) koguväärtuse osakaaluga, siis on näha, et Harju maakonnas tehtavate 

tehingute väärtused on võrreldes teiste piirkondadega kõrgemad. Aastate jooksul on tehingute 

koguväärtus üle 5% olnud Tartu (9,9%) ja Pärnu maakonnas (7%), kus on sõlmitud ka 

rohkem tehinguid võrreldes ülejäänud maakondadega. 

2.3 Tehingute mediaanhind 

Analüüsimaks hoonestamata tootmismaa hinnastatistikat, on välja jäetud need ostu-

müügitehingud, mis ei vasta vabaturu tingimustele - osapooled on äriliselt või 

sugulussidemetega omavahel seotud, maa on olnud koormatud hoonestusõigusega jms. 

Hoonestamata tootmismaa mediaanhinna muutuste kajastamiseks on koostatud joonis 10. 
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Joonis 10. Hoonestamata tootmismaa tehingute arv ja ruutmeetri mediaanhind aastatel 1997-

2015 (€/m
2
). 

Madalaim hoonestamata tootmismaa ruutmeetri hind on olnud 1997. aastal, mil see jäi alla 1 

euro. Hoonestamata tootmismaa ruutmeetri mediaanhind on aastate lõikes olnud äärmiselt 

stabiilne. Rohkem kui pooltel aastatest on ruutmeetri hind olnud 3-4 eurot. Kõige kõrgem (6 

€/m
2
) oli ruutmeetri mediaanhind aastal 2006, kui kogu kinnisvaraturul valitsesid kõrged 

hinnad. 

Hoonestamata tootmismaa ruutmeetri mediaanhinda võivad mõjutada erinevad tegurid. 

Vaatlemaks, milline on asukoha mõju hoonestamata tootmismaa ruutmeetri mediaanhinnale, 

on koostatud joonis 11. Hoonestamata tootmismaa ruutmeetri mediaanhinna sõltuvust 

maatüki pindalast on kujutatud joonisel 12. 

 

Joonis 11. Hoonestamata tootmismaa tehingute arv ja ruutmeetri mediaanhind maakondades 

aastatel 1997-2015 (€/m
2
). 
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Kõrgeim hoonestamata tootmismaa ruutmeetri mediaanhind on vaadeldud ajaperioodi jooksul 

olnud Harju maakonnas, kus see on aastas keskmiselt olnud 8 eurot. Harju maakonna kõrgeim 

hoonestamata tootmismaa ruutmeetri mediaanhind oli aastal 2007, mil see küündis 18 €/m
2
-

ni. Teistest maakondadest on aastate jooksul kõrgem ruutmeetri mediaanhind (3 €/m
2
) olnud 

Ida-Viru ja Tartu maakonnas. Aastate jooksul on ruutmeetri mediaanhind alla 1 euro olnud 

Lääne, Põlva ja Võru maakonnas. 

Vaid viies maakonnas on 2015. aastal sõlmitud vähemalt 5 hoonestamata tootmismaa 

vabaturu ostu-müügitehingut. Hoonestamata tootmismaa ruutmeetri mediaanhind 2015. aastal 

on olnud 11 eurot Harju, 8 eurot Tartu, 4 eurot Pärnu ja vähem kui 1 euro Viljandi ning 

Lääne-Viru maakonnas. Omavalitsuste lõikes teostati 2015. aastal üle 5 hoonestamata 

tootmismaa tehingu Tallinnas, Jõelähtme, Kuusalu, Viimsi ja Ülenurme vallas. 

 

Joonis 12. Hoonestamata tootmismaa tehingute arv erineva pindalaga maatükkide lõikes ja 

ruutmeetri mediaanhind aastatel 1997-2015 (€/m
2
). 

Hoonestamata tootmismaa suuruse ja ruutmeetri mediaanhinna vahel on seos. Kuni 2000 

m
2
 hoonestamata tootmismaa ruutmeetri mediaanhind on olnud keskmiselt kõige kõrgem - 5 

eurot. Üle 8000 m
2
 pindalaga hoonestamata tootmismaa puhul enam märkimisväärset 

hinnaerinevust ei ole esinenud ning suuremate maatükkide ruutmeetri mediaanhind on 

keskmiselt aastate jooksul olnud 2 eurot. 

2.4 Tehingute mediaanhinna võrdlus maa korralise hindamise tulemustega 

Võrdlemaks 2001. aasta maa korralisel hindamisel leitud hoonestamata tootmismaa 

hinnatsoonide mediaanväärtust aastatel 2013-2015 sõlmitud tehingute ruutmeetri 

mediaanhindadega, on koostatud tabel 2. Tabelis on võrreldud vaid neid omavalitsusi, kus 

viimasel kolmel aastal on vabaturu ostu-müügitehinguid olnud vähemalt 5. 
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Tabel 2. Hoonestamata tootmismaa tehingute arv ja ruutmeetri mediaanhind aastatel 2013-

2015 ning 2001. aasta maa korralisel hindamisel leitud hinnatsoonide mediaanväärtus. 

Maakond Omavalitsus Tehingute 

arv 

Tehingute 

mediaanhind 

Hinnatsoonide 

mediaanväärtus 

€/m
2
 €/m

2
 

Harju maakond Harku vald 6 9,45 4,47 

Harju maakond Jõelähtme vald 8 9,60 2,88 

Harju maakond Kiili vald 5 1,47 0,58 

Harju maakond Kose vald 6 4,19 0,96 

Harju maakond Kuusalu vald 7 1,53 1,60 

Harju maakond Maardu linn 7 16,32 5,75 

Harju maakond Raasiku vald 6 3,04 1,47 

Harju maakond Rae vald 8 22,83 2,24 

Harju maakond Saku vald 7 10,04 2,72 

Harju maakond Tallinn 22 39,46 19,17 

Harju maakond Viimsi vald 10 13,50 10,23 

Ida-Viru maakond Kohtla-Järve linn 5 3,84 1,15 

Lääne-Viru maakond Rakvere linn 5 4,03 3,36 

Lääne-Viru maakond Vinni vald 6 0,37 0,13 

Pärnu maakond Sauga vald 6 5,62 0,19 

Tartu maakond Ülenurme vald 12 7,80 0,19 

Viljandi maakond Viljandi linn 6 7,21 1,66 

Üldjoontes on hoonestamata tootmismaa ruutmeetri mediaanhind võrreldes hinnatsooni 

väärtusega olnud viimasel kolmel aastal 2-3 korda kõrgem. Viimase kolme aasta tehingute 

ruutmeetri mediaanhinnad erinevad hinnatsooni väärtustest kõige rohkem Tartu maakonnas 

Ülenurme vallas (41,1 korda), Pärnu maakonnas Sauga vallas (29,6 korda) ja Harju 

maakonnas Rae vallas (10,2 korda). Hindade kiirem kasv suuremaid linnu ümbritsevates 

omavalitsustes on põhjendatav ettevõtjate huviga viia tootmine linnast välja eesmärgiga 

lihtsustada logistikat ning tagada piisav tootmis- ja laopind. 

Kokkuvõte 

Alates 1997. aastast on keskmiselt aastas tehtud 116 hoonestamata ärimaa ja 96 hoonestamata 

tootmismaa tehingut. Nii äri- kui tootmismaa tehingutest suurem osa on teostatud Harju 

maakonnas. Üle 5% tehingutest on sõlmitud ka Tartu, Pärnu ja Ida-Viru maakonnas. Lisaks 

on üle 5% tootmismaa tehingutest teostatud Lääne-Viru maakonnas. Tehingute koguväärtus 

mõlema sihtotstarbega maa osas on suurim olnud Harju maakonnas. 

Hoonestamata ärimaa ruutmeetri mediaanhind Eestis oli 2015. aastal 21 eurot ning 

hoonestamata tootmismaa ruutmeetri mediaanhind 4 eurot. Kõrgemad ruutmeetri 

mediaanhinnad on olnud Harju, Tartu ja Ida-Viru maakonnas. Nii hoonestamata äri- kui ka 

tootmismaa puhul on ruutmeetri mediaanhind olnud väiksemate maatükkide puhul kallim. 

Samas on rohkem tehinguid teostatud väiksema pindalaga maatükkidega. 

Võrreldes tehingute viimaste aastate ruutmeetri mediaanhindu maa korralisel hindamisel 

määratud hinnatsoonide mediaanväärtustega, on hinnad üldjoontes märgatavalt kõrgemad. 

Suuremad muutused on toimunud Tallinna, Tartu ja Pärnu linnade lähedastes omavalitsustes. 
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Täiendavat infot äri- ja tootmismaa tehingute kohta on jooksvalt võimalik saada Kinnisvara 

hinnastatistika päringukeskkonnast aadressil http://www.maaamet.ee/kinnisvara/htraru/.  

 

 

 

Maa-amet  

Kinnisvara hindamise osakond  

Mustamäe tee 51  

10621 Tallinn  

Telefon 6 650 628  

e-mail: Britt.Suits@maaamet.ee  

www.maaamet.ee 
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