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Kaebustekorral ajalehe sisu kohta võitepöördudaPressinõukogusse,
pn@eall.eevõi tel (372)6463363.

2

Kinnisvara

toimetaja

teeringuks. Paraku nad

eksivad.
Lõviosa eestlastest on nii vaesed, et
kodu ostmiseks tuleb võtta laenu. See
pole halvustav hinnang, vaid reaalsus. Laenuga elamiseks hangitut,millega end mitmekümneks aastaks pangakülge naelutad, on raske pidada kasu saamise eesmärgil tehtud rahapaigutuseks.
Tõsi, kinnisvara kallineb ehk kinnisvara väärtus ajas kasvab, kuid samas ei
oleelamiseostmine tihtimitte rahalistelkaalutlustel jatulevikus kasumi väljavõtmiseks tehtudotsus, vaid pooleldisundkäik. Näiteks paneb seda tegema
perelisa, kõrged üürihinnad, mis tekitavad leplikkusepangale maksmiseks ja
nii edasi. Perele on tegemist kulu-, mitte tuluallikaga.
Tahaks nähaperet, kes jälgib jooksvalt oma maja võikorteri väärtust ning
müübselle siis maha.Lisaks võibselgusehuvides javõimalik et ka meelehärmiks välja arvutada, kui palju maksab aastas laenu teenindaminening kui
palju kinnisvara samal ajal kallines.
Liiga vaesed, et kinnisvaraäri ajada.

Investeeringuks võib pidada kinnisvara,
mis toodabraha juurde näiteks väljaüüritav korter. Siis saab osa nii korteri kallinemisest kuika üürnikumakstavast lisatulust.
Vaesus tulebmängu aga siingi.Midakasutatakse, see kulub. Nii on ka koduga see vajabkõpitsemist, remonti ja
ajakohastamist.Lisaks iluvigadele ka radikaalsemaiduuendusi näiteksküttesüsteem jamuu rahakotisrolli mängiv. Nii teenib elamispinna omanik tihti väljaüüritava laenuteenindamisele lisaks vaid nii palju, et kattaremondikulu, mis üüriliselahkudes elamise järgmisele pakkumiseks vaja välja käia.
Kalleid kortereid, millega välismaalaste jamaksejõulistekundedega tõesti
üüriäri ajada, tänanekinnisvarasse “investeerija” Eestis osta paraku ei jõua.
–

Peatoimetaja: Meelis Mandel
Väljaandja: AS Äripäev
Pärnu mnt 105, 19094 Tallinn
telefon: (372) 667 0195, (372) 6670222
Toimetus:
e-post: aripaev@aripaev.ee
tel: (372) 667 0111
Reklaamiosakond:
e-post: reklaam@aripaev.ee
tel: (372) 667 0105
Tellimineja levi:
e-post: register@aripaev.ee
tel: (372) 667 0099
Tellimineinternetis:
www.aripaev.ee/tellimine
Äripäeva tellija eelised ostukeskkond
privileeg.aripaev.ee ja soodsaim võimalus soetada
Äripäeva raamatuklubi raamatuid.
Äripäev veebis: www.aripaev.ee
Trükk AS Kroonpress

Rivo Sarapik

–

–

Selguse huvides ja võimalik et ka

meelehärmiks võib
välja arvutada,kui palju maksab
aastas laenu
teenindamine ningkui
palju kinnisvara samal
ajal kallines.
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KASUTATUD MÖÖBLI
MÜÜJA APUNEKS:
raha tuleb kulutada tegevusele,

mitte edevusele

Kaheksa

aastat tagasi loodud Apuneks OÜ on spetsialiseerunud kvaliteetse
kasutatud büroomööbli
ning kaupluste ja restoranide sisustuse ning seadmete müügile.
Ettevõtte asutaja ja juhi Maia Abilise sõnul on nende klientideks
ratsionaalsed firmajuhid, kes on
aru saanud, et raha tasub kulutada mitte edevusele, vaid tegevusele.

“Kui ettevõtte algusaastail oli
meie kliendiks põhiliselt väiksemad ettevõtted, kes alustamiseks uut inventari vajasid ja kel raha nappis, siis täna ostavad meie
mööblit julgelt ka suurfirmad,
omavalitsused, koolid ja lasteaiad,” ütleb Maia Abiline. Ja nagu
Apuneksi
ütleb ka
kodumoto,
kirjas
lehel
olev
et mööblit ja tehnikat taaskasutusse võttes võib ehk killukese maailma päästa, kuidkindlasti saabraha

säästa.
Abiline lisab: “Kõige suuremaks
müügiartikliks on Soomest pärit

kontorimööbel oma kõrge kvaliteedi poolest tuntud mööblifirmadelt nagu ISKU, Martela, Kinnarps,
EFG jne. Need firmad panustavad
nii toote vastupidavusele kui ka ergonoomikale. Tegemist on nii-öelda profimööbliga, kus on mõeldud
mööbli kasutajale. Suurtes ja rikastes ettevõtetes Soomes ei ole mõeldav, et ostetaks viletsa kvaliteediga
mööblit. Kui on ikka mitusada töötajat ja peaks päevast päeva tegelema laguneva mööbli või inimeste valutavate selgadega, oleks see
kallim kui kõrge hinnaga mööbel.”
Kuna tegemist on enamjaolt kauakestva ja uuena ostes väga kalli
mööbliga, ei ole ka Apuneksi mõtet
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minna taga otsima turu kõige odavamat hinda. Hinnad jäävad tavaliselt vahemikku 10–30% sama toote
uue hinnaga võrreldes.
Vilets mööbel
taaskasutusse ei jõuagi
Apuneks OÜ mööbel on vastupidav ja erinevalt osast mööblitest
võimalikkorduvalt kolida. Mööbel ei
ole n-ö ühekordseks kasutamiseks,
mida võib mõnede uute mööblite
kohta öelda.

hinnaga on toodete pakkumine meile. Tehasest meie lisakaupa tellida ei
saa, nagu teeb enamik tavalisi ettevõtteid. Üritame hoida kaubavalikut
ka mitmekesisena. Meil on palju püsikliente, kes aeg-ajalt käivad vaatamas, mida uut ja huvitavat müüki on
tulnud.”
Enamasti on ettevõtete jaoks tüü-

tu ja kallis lisakohustus ajutiselt

kas töö ümberkorralduse või kolimise tõttu mööbli lahtimonteerimi-

ne, kahjustamata transportimine ja
ladustamine, et hiljem seda uuesti

“Olgem ausad kehv mööbel meie- kasutusele võtta või laost müüma
ni ei jõuagi, sest see laguneb enne hakata. Siin tulebki appi Apuneks
OÜ.
ära!” ütleb Abiline. “Kuigi meie mööbel on hinnaga, mis sisaldab tasu enApuneks OÜ tegutseb üle 3000 m²
disele omanikule, transpordi-ja laokulusid, on hinnakujunduses suur lao-ja müügipinnal aadressil Talosa ostjatel. Meie jaoks on oluline linn, Tähetorni 21j. “Müüme sellipidev kaubavool. Pidevalt vaatame seid tooteid, mida müües on tunne
hindasid üle. Kui mingi asi on jäänud hea ning mida isegi kasutaksime,”
seisma, hindame alla. Hind kujuneb selgitab Maia Abiline.
sellest, kui suur on mingi toote järgi
nõudlus javastavalt kui suur ning mis
www.apuneks.ee
–
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SÕNUMID

Mustamäelläheb kolimiseks.
Eks Kaubamaja asemele kerkib uus keskus
Tallinnakesklinnastkolitakse ettevõtted Mustamäele
soodsama hinna ja parema-

Tasub teada
Uued keskused
Mustamäel

teparkimisvõimaluste tõttu.

Eriti agarad kolijad on väiksematel pindadel paiknevate
kaupluste ja teenindustöökodadeomanikud, kirjutab Imbi
Helm, Uus Maa Kinnisvarabüroo äripindade maakler.
“Enamik äridest soovivad
jätkata senises piirkonnas,
sest neil on seal väljakujunenudklientuur, aga on ka neid,
kes plaanivad linnaosavahetada,” selgitas ta.
Näitekskesklinnast tulevad
ettevõttedkolivad Mustamäele eelkõige soodsama hinna
ja paremate parkimisvõimaluste tõttu. “Liikumise põhjuseks on tihtipeale olnud ka

MUSTAMÄE alguses asuv EKS Kaubamaja lammutatakse ning
kinnistule rajatakse mahukas kaubakeskus. Viimase arendaja
on seotud Maximaga.

sarnaste ettevõtete liikumine ühte piirkonda, nn sünergia tekitamiseks, et klientidel
oleks samast piirkonnast või-

malik kõik vajalik kätte saada
ega peaks mööda Tallinna lin-

na ringi sõitma jaaegakulutama,” lisas Helm.
Enim otsitakse Uus Maa
andmeil ruume üldpinnaga
40–80 ruutmeetrit, mille hinnatase oleks sõltuvalt asuko-

ALUSTATI uue kaubanduskeskuse ehitamisega Mustamäe jaTammsaare teede
ristumiskohas.
LAMMUTATAKSE senine
EKS Kaubamaja Mustamäe
tee alguses, asemele tuleb uus äri-ja kaubanduskeskus.

hast, üldpinnast ja valmidusastmest 6–9 eurot ruutmeetri
eest. Olulisteks peetakse tasuta parkimist, otse tänavalt si-

senemise võimalust jalaopinna olemasolu.

ELLEM E RIDAMAJA
Saadavalboksi

keskmist
hinnaga
188500
Bokside netopind.
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MÜÜA parima asukohaga
B-klassi energiamärgisega
RIDAELAMU 6 KORTERIOMANDIT
Jüri aleviku keskuses.
Väljakujunenud elukeskkonnas on kahesaja meetriraadiuses Jüri Gümnaasium,
Rae spordikeskus moodsa ujula, treeningsaalide jastaadioniga, lasteaed,
Konsumi kauplus koos teeninduspunktidega, apteek ja perearstikeskus ning
terviserajad. Elukoht on sobilik eelkõige lastega peredele. Lähedal asuvad ka
looduskaitsealune Lehmja tammik, liivarannaga ujumiskoht.
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€

130

Riho Vane
tel 50 577 58, info@rkv.ee

www.rkv.ee/arendused
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SÕNUMID
Üks küsimus
Mis toimubEesti kinnisvaraturul
järgmise aasta jooksul?
Ene Kolbre
TTÜ ettevõtluse õppetooli vanemteadur

Prognoose teha on keeruline.Küll on aga kindel, et

buumi kordumistEesti kinnisvaraturul lähima 12kuu
jooksuloodata eiole. Pangad
kontrollivad laenutempot
ega anna laenu väga lihtsalt.
Oodata on, et kinnisvara
hinnatõus aeglustub ja jääb
vahemikku 5–8%.
Tallinna ja selle lähiümbruse elamispinnaturul on hinnakasv mõnevõrra suurem,
kuid siiski mõõdukas, jäädes
10–15 protsendi piiresse. Paljuoleneb sellest, missuguseks
kujuneb Eesti majanduskasv
lähiaastatel.
Viimase aasta jooksul on
kinnisvaraturg olnud tõusutrendiskõigis kinnisvaraturu sektorites.Kinnisvarate-

hingute arv kasvas Eestis aasta jooksulligi 15%.
Kinnisvaratehingute kasv
oli peamiselt tingitud korteritehingute arvu kasvust, mis
moodustasüle poolekõigist
kinnisvara ostu-müügitehingutest jatehingute väärtuse
kasvu mõjutas oluliselt korterite hinnatõus.
Väikeste korterite hinnad
kasvavad kiiremini. Kõige

kiiremini on kasvanud viimase aasta jooksulkuni 30
ruutmeetri suuruste pisikorterite hinnad.Hinnatõusselles sektoris oli 35%,mis pikemas perspektiivis jätkuda ei saa.
Suurematekorterite hinnatõus oli tunduvalt madalam,
jäädes keskmiselt 15 protsendi piiresse.

Koolitus: maaklerile
tasu maksmine
Eelmine Kinnisvara ajakiri
kirjutas ühest riigikohtu lahendist, mille kohaselt pidi klient maksma 7000 eurot maakleritasu ka siis, kui
maakleriga lepingut ei sõlminud.

“Riigikohtu otsuse tulemusena vaatavadmõned bürood
tõenäoliselt üle oma lepingute sõlmimise korra ja lepingute sisu,” kommenteeris Domus Kinnisvara Põhja-Eesti
regiooni juht Rando Vanaveski. Turul väljakujunenud tasustamisepõhimõtteid see tema hinnangul ei muuda, vaid
täpsustab nüansse kokkulepete sõlmimiseljatäitmisel.“Antud kohtuvaidlus näitab taaskord kirjalike kokkulepete
olulisust. Korrektselt vormis-

Koolitus
Maakleritasu
nõude eeldused
praktilised
näpunäited

–

AEG: 16. aprillil Tallinnas
LEKTOR: advokaadibüroo

Glikman, Alvin & Partnerid
vandeadvokaat Pille Pettai.
HIND: Eesti Kinnisvarafirmade Liidu liikmete töötajaile tasuta, teistele 20 €.
INFO: www.ekfl.ee

tatud kokkulepped on mõlema poole (nii maaklerikui ka
kliendi) huvides ning aitavad
vältida hilisemaid arusaamatusi,” leidis ta.

Telekommunikatsiooni võrkude
terviklahendused

Fiiberoptiliste kaablite lahendused
Arvutivõrgud

–

cat6 ja cat6A

ATS süsteemid, valve-ja
läbipääsusüsteemid, IP videovalve,
helindus-ja ajanäidusüsteemid
PROJEKTEERIMINE
EHITUS
HOOLDUS
Lansec on Telekommunikatsiooni-ja IT võrkude ning turvasüsteemide projekteerimise, ehituse ja hoolduse teenust
pakkuv ettevõte Eestis. Meil töötab professionaalne ja hästikoolitatud paigaldus-ja hoolduspersonal, kelle ülesandeks
vajadusel jääb peale süsteemide töölerakendamist ka igapäevane järelevalve süsteemide töö üle.
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Telliskivi
meelitab
õhkkonnaga

Lisaks uued omanikud saanud TelliskiviLoomelinnaku
laienemisele, mis toob uued söögikohad, teatri ja
hosteli,saab piirkond sügiselka uue ärihoone.

Karoliina Vasli
kaasautor

Veelkuue aasta eest oli Telliskivi tänavaääres asuv endineelektromehaanika tööstuslinnak närus seisus. Peamiselt tegutsesid seal

autolammutustöökojad,valdavas osas hoonetes
puhus lihtsalttuul. Nii mõneski majaspunusid
endaletalveperioodil kodu asotsiaalid, noored
agakasutasid hoonete seinu graffitiplatsina.
2014. aastal on pilt hoopis teine. Keeb aktiivnekultuurielu. Territooriumil tegutseb ligipaarsada loomeettevõtet. Noored perekonnadkäivad nädalavahetuselF-hoones söömas,
nädala sees usaldatakse lapsed mainitud söögikohast viiskümmend meetrit eemal asuvasse lastehoidu.
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4,8

miljoni euro eest
müüs Eastern Europe Real Estate Investment Fund (EEREIF) Loomelinnaku
veebruari lõpus Erik
Andrenile ja Jaanus

Kirbuturud jakauplused meelitavad ligi inimesi ka väljastpoolt Tallinna.Telliskivi Loomelinnak on oma nime väärt.
Asutajast viimaks ka omanikuks. Kultuurile üldiselt hinnasilti ei panda, aga katusorganisatsioonile küll kinnisvarafond EEREIF
müüs Loomelinnaku hiljuti 4,8 miljoni euro
eest Erik Andrenile ja Jaanus Jussile. Viimasega kohtume ühel argipäeval Loomelinnakus.
Juss räägib linnakustkui oma lapsest. Otsesõnu. Ta oli sellerajamise juures,kuid lahkus EEREIFist 2011. aastal.
“Loomelinnakule elasin endiselt kaasa ja
piilusin silmanurgast, kas jätkatakse ikka samal suunal, lootes ühel päeval fondi lõppedes
see välja osta. Oli tunne justkui oleks oma laps
kodust lahkunud,” sõnab ta.
Tema kinnitusel on neilrootslastega visioon
üks: jätkata samas vaimus ehk jääda kindlaks
senisele rajale. Loomelinnakus antakse ruu–

Kinnisvara

LOOMELINNAKU üks uutest omanikest Jaanus Juss ühe linnakus

asuva

tehasehoone katusel. Tema plaanid on sama avarad kui taamal avanev
vaade. Näiteks on ta Rootsi investeerimisfondi Sveafastigheterkoostööpartner Eestis. “Kinnisvarainvesteeringute juhtimine ongi minu põhitegevus.
Silmanurgast hoian turul silma peal javaatame ka uusi asju,” märgib Juss.
FOTO: ANDRES HAABU

Lootsi 3a,

Müüa kaheosaline äripind Lootsi 3a

majas Tallinnas Norde Centrumi kõrval, sadama
D-terminali naabruses.
I korrus, eraldi sissepääsud tänavatasandil Norde Centrumi
poolsel küljel, pindala 194,5 m2 (70+124,5 m2), mõlemal pinnal
üürnikud.Hind 2000 eurot/m2, lisandubkäibemaks

AS KARUMAA
Armin Mutle, tel 5645 6966, armin@karumaa.ee
www.karumaa.ee
aprill 2014

Müüa elamukinnistud Tabasalus Mesilase 3 ja
Mesilase 6. Kinnistud suurusega 2912 m2 ja 2793 m2
asuvad Tallinna suunas avaneva klindi astangul.
Liitumised elektrivõrgu, veevõrgu ja kanalisatsiooniga krundi piiril.
Hind 85 000 eurot/kinnistu
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mid rendile ettevõttele, mis otse või kaudselt
on ikkagi seotud loomingulise tegevusega.
“Meiepoole pöördub tihti ettevõtteid, kes otseseltloomesektorisei tegutse ning olemesunnitudneileära ütlema. Jah, nii saaksehk rohkem
üüritulu teenida, kuid me peletaks tasapisi ära
loomeinimesed.”
Tuleb teatreid ja restorane. Viimastest puudust pole. Ka praegu on järjekorrashulkfirma-

sid, mis loodavad, et neilavaneb võimalus ruumid üürida. “Kui tavaliselt on mureks, kuidas
üürnikke leida, siis meil kulub aega ruumide
leidmisele.” märgib Juss. Praegu tegutseb linnakusumbes 200 üürnikku.
Värskelt omanikult küsid tahes-tahtmata,
kuhu edasi? Juss elavneb jaräägib tänavusest
pärlist: augusti lõpuks valmib C-hoones Vaba
Lava etenduskunstidekeskuse teatrimaja. Sinna tulebkaks250-kohalistblackbox’i stiilissaali
ningprooviruumid, lisaks jääb osaruume kontorite tarbeks. Sealsamas avatakse ka üks tervislikke toite pakkuv söögikoht. Juba aprillis
avab sellestkiviviske kaugusel uksed aasiapärane restoran Lendav Taldrik.Tulevat ka prantsuspärane kohvik Frenchy. Kas paljuks ei lähe?
Jussraputab pead. Ta toobvälja, et kohati on pigemprobleemiks, et Kalamaja kandis on raske
kuskile vaba lauda saada, alternatiive on vaja
ning klastrid töötavad.

ENNE JAPÄRAST: vana hoone Telliskivi 60 saab

uue ilme. F6TOD: ANDRES HAABU, PINDI KINNISVARA

Kontor või ühiselamu?Käime korra ka hoo-

nes, kus asuvad bürood. Üks koridor meenu-

tab pigem mõnda retromaigus ühiselamut.
Diivan, raamaturiiulid, taimed, jälle diivan…
Ühtsustundest annab aimu seegi, et on köök,
mis kõigile üürilisteleavatud, aja sisustamiseks
on seal lauajalgpalli laud. Korrus kõrgemal on
võimalikka lauatennist mängida. Rõõmustaks
ka võrdõiguslikkuse volinik: tualett on unisex.
Juss toob välja üheLoomelinnaku edu võtme: “See on kui klaster, kus oled koos nendega,
kes tegutsevadsinuga ühes valdkonnas.Näiteks
reklaamiagentuur: tahadfotot?Lähedkõnnid
ülemiselekorrusele tuttavapiltniku juurde.Vaja graafilist lahendust? Sellegi jaoks inimesed
olemas. Õhtul istutekoos Pudeli terrassil jaarutate päevasündmuste üle.”
Jussi jutustkõlab vastu, et tal on kohaga väga pikaajalised plaanid. Ta usub, et investeeringud võivad jätkudasenisesmahus.Lähiaastate
plaanides on näiteksehitada välja ka üks omanäoline hostel.
Mis seisus võiks Loomelinnak olla aastaks
2020? Juss sõnab, et restoranide arvukusele
tuleb ikka ühelhetkel piir ja siis tahetakse veel
enam anda võimalust loomeettevõtetele, näitekska kunstivaldkonnas tegutsejatele. “Tegelikult onLoomelinnak iseenesestelav organism,
misareneb oma suundades. Mina jaülejäänud
meeskond saame olla lihtsalt toeks jaanda ettevõtetelevõimalusi.”
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Mis on mis
Telliskivi Loomelinnak
Eesti suurim loomemajandusliku
ettevõtluse keskus.
KOGUPINDALA üle 25 000 m2
TERRITOORIUMIL 11 erinevat hoonet
ÜÜRIDA saab erinevates majades suhteliselt
soodsalt kontori-, stuudio-, ateljee-, töökojajakaubanduspindu, ladu või ruumi bändi
proovideks. Ruutmeetri hind üldiselt 5–6 eurot kuus.
ASUKATEST on omapärasemateksnt lastehoid, mööblipood jaraamatuantikvariaat.
Ühes hoones aga üürivad ruume bändid.
ÜRITUSED: 24.–27. aprillil peetakse loomelinnakus sünnipäeva,samuti jätkuvad kirbuturud ja suvel toimub plaanide kohaselt ligi
16 festivali ja sündmust. Suvel plaanitakse
hoovis ka vabaõhukino.

Kommentaar
Lõime linnakuga
standardi
TõnuPekk

Loomelinnaku endise omaniku
EEREIFi fondijuht

TelliskiviLoomelinnak on
meieportfellis kahtlematakõige suurema sotsiaalse
mõjuga projekt.

Piirkonnaarendamine on
tähendanud uute kontseptsioonide väljatöötamistning
teistestriikidest saadud ideedekasutamist eesmärgiga
pakkuda meierentnikele ja
külastajatele uusi lahendusi.

Kinnisvara

ARENDUS

Loomelinnak saab

moodsa venna
Kohe TelliskiviLoomelinnaku kõrval renoveeritakse ühte seitsmekorruselist tehasekompleksi hoonet nimetusega ON-hoone. PindiKinnisva-

ra reklaamib seda lööklausega:Lahe töökohtKalamajas!
“Aga nii ongi. Tahame, et
inimesed saaksidosaks sealse

See on lihtsalt selline piirkond, et näiteks kiirlaenufirma
kontor siia lihtsalt ei sobiks,
küll aga disainerid, fotograafid,
reklaamiagentuurid jms.
Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman
selgitab, millised firmadTelliskivi kanti
koonduvad

da, kõik on rahul. “Ka loomesektoris on palju nõudlikuma
maitsega üürnikke, kes saavad
jatahavadendalerohkemat lubada. Meie pakume kvaliteetset keskkonda, mida tuleb täna loomeinimestellinnapealt
tikutulega taga otsida.”

Kümmekond toidukohta
piirkonna õhkkonnast,” selgitab PindiKinnisvara juhatuse soolas. Hoones on rohkem
liige Peep Sooman. “Et oleks kui 5000 ruutmeetrit tööpinkreatiivsust ja veidika hipsteda. Kahel esimesel korrusel
ritele omast, nagu on terve on hakkavad tegutsema ka sööKalamaja.”
gi-ja teeninduskohad, osakorTa räägib, et eelistatakse ruste planeeringud on loodud
üürnikke, kes seotud loomin- arvestusega, et tekikskorrusegulise tegevusega. Kõlab just- sisenekommuunühisköökide
kui Telliskiviloomelinnak ise. jakoridoris paiknevate raama“Keegi ei kopeeri kedagi, sest turiiulite ning tööpindadega,
need ideed on Telliskivi kvarkus sinu naaber võib olla ka
talis ringi tiirelnud juba aassinu muusa. Soomani sõnutsi
taid. See on lihtsalt selline on tahtjaid juba murdu. Näiteks toitlustuskohtadelekümpiirkond, et näitekskiirlaenufirmakontor siia lihtsalt ei somekond.
biks, küll aga disainerid, fotoViimaste puhul tehakse
graafid, reklaamiagentuurid kriitiline valik, konkursi korras kogutakse kokku kontseptjms,”selgitab Sooman.
sioonid ja vaadatakse ühiselt
Loojale pakutakse odavat. Ta koos omanikega, millineneist
lisab, et üldjuhul eeldatakse, juba niigi gurmeepiirkonnaet loomesektori puhul piisab, na tuntust kogunud Telliskivi
kui mingi vana jaodav vineeri- asumile lisandväärtust enim
ga üle löödudhoonekätte anjuurdeannab.

müüa

Maa Pärnu jõe kaldal

Tel: 507 2717

E-post:

Müüa maad Pärnu jõe paremal kaldal umbes
12km kaugusel Pärnu linnast 1,8-11ha.
Hind 3,0 eurot/m2.

73001:007:0266
73001:007:0267
73001:007:0268
Koht on looduslikult väga ilus, vaikne. Külgneb tolmuvaba
kattega teega ning metsaga ja teiselt poolt jõega.
Sobib ideaalselt arendamiseks või kauni kodu rajamiseks.
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INTERVJUU

Kogu tähelepanu energiale. Uued
arendused tulevad üha säästvamad

150

Rivo

Sarapik
rivo.sarapik@aripaev.ee

Äripinna üürija ootab säästlikku lahendust ning see
sunnib arendajaid järjest tõhusamaid lahendusi otsima, leiab Kaamos Kinnisvara nõukoguliige JaakVende.
Viis aastat tagasi hoonetessepandud lahendusedeivasta

miljonit eurot investeerib Kaamos

Kinnisvara Tallinnas
Filtri teel asuvale 10
ha kinnistule, kuhu
rajatakse Avala ärilinnak büroo-ja kaubanduspindadega.

enam tänastele energiatõhususe ootusele, ütlesVende ÄripäevaKinnisvarakonverentsil.
“Need töötavad, kuid tänakeegi selliseid lahendusi enam ei
kasutaks,” ütles ta.
Kaamos Kinnisvara kasutas
oma Avala juures väliskon-

sultandina arhitektibürood
leidsite jamiks?
Nad on maailma 10 suurema
arhitektuuribüroo seas ja olime nendega koostöös Leedus
ühe kaubakeskuse projekteerinud. Koostöö nendega jättis
selgelt parema mulje kui Leedu arhitektidega.
Miks nendepoole pöördusime, mitte ei kasutanud Eesti arhitekte?Paraku ei ole Eestis suuri äriprojekte praktiliselttehtud. Ülemistetellis oma
kontseptsiooni samuti teiselt
poolt piiri.
Ega siinsetelearhitektidele
ette heita midagi ole tehakse palju huvitavaid lahendusi.
Samas kogemust, kuidas suurprojekti joonestada,kus tuleb
lisaksarhitektuurilearvestada
majade sobivust, parkimise sobivust,inimeste liikumise jms,
sedakogemust eiole.
HOK on nagu tööstusettevõte 2000 inimese seas on
igaväiksemagi oskuse osakonnad.Kui võrrelda, siis Eesti arhitekt on nagu kodubutiik,
kes teeb hoole jaarmastusega
üht asja. Seal on tööstus, kus
armastust võiintiimsust projektivastu vähem, aga nad ei
jätaühtegipisidetaili kahe silma vahele.
HOK.Kuidas

–

Viis aastat tagasi
hoonetesse pandud
tehnika onlootusetult vananenud. See
töötab, aga täna keegi selliseid lahendusi ei kasutaks.

–
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Kaamos Kinnisvara nõukogu
liige Jaak Vende energiasäästlike lahenduste kasutamisest. FOTO: INDREK SUSI

Mida nad Eestist arvasid,
siinsetest võimalustest ja
nende kontseptsioonide siia
toomisest? Esimeste mõtetega tulid nad märksa suuremalt lauale, aga kahjuks kärpisime nendetiibu.Kulusveidi
aega selgitamaks, et jaladpeavad maha ulatuma meie, mitte Londoni, Dubaivõi Hiina 20
mln elanikuga linna mõistes.
Nad said sellesthästi aru.
Nad on erudeeritud, maailma näinud ning tohutu kogemusega. Seetõttu ka kallid.
Nad on võib-olla veidike ära
hellitatud, on seal tasustamise osas, aga saime kõiges kenasti kaubale.
Kui hästi tulevad energiatõhususe tagamisega toime
Eesti arhitektid ja väliskonsultandid? Väliskogemus on
kindlasti palju suurem. Samas
sõltub väga sellest, mis riigist
räägime. Saksamaal lahendatakse energiatõhusust täiesti
teistmoodi kui Põhjalas, kus
teistsugune kliima teine. Saksamaa majalahendust siiaüks
ühele kopeerida ei saa.
Meie peame oma eeskujuks
võtma Soome jaRootsi viimase aja häidnäiteid.
Meie ehitusfirmainsenerid

jameeskondteevadkisellekallal tõsist tööd.Näiteks statistikaameti uue maja ehitusega
pandi meidproovile, sealolid
selged energiatõhususe normidees. Oleme neidnüüdpaar
kuud mõõtnud jaolemekenakesti vee peal.
Järgmiste ja ülejärgmiste riiklike projektide puhul
tõstetakse latt veel kõrgemale. See on valdkond, mis uueneb nii tohutu kiirusega. Viis
aastat tagasi hoonetesse pandud tehnika on lootusetult
vananenud. See töötab, aga
täna keegi selliseid lahendusi ei teeks. Valdkond areneb
igal aastal seitsme penikoorma saabastega.
Millised on uued kontseptuaalsed lähenemised ärikinnisvaraturul? Kuluefektiivsus on lähiaastate võtmesõna. Töökeskkonna mugavus
jääb ilmseltsellelealla.
Kuhugi pole kadunud surve parkimisvõimalustele, välja
arvatud Tallinna südalinnas,
kus see alla neelatakse.Parkimine on tehingut määrav küsimus jakui see pole mugavalt
lahendatud, võib tulla büroo
rendihinda langetada.
Kui palju saab äripinna üürileandja täna oma tingimusi peale suruda? Ega väga ei
saa, grammikene on pinda tu-

rulnõudmisestrohkem. Ei saa
öelda, et “need on tingimused,
kui ei meeldi, jalutaära”.
Korteritega võib-olla mõnes majas on nii, ärikinnisvaras ei ole. Aga olukord pole ka
väga hull.Näiteks 2009. aastal
kukkusid hinnadlühikese aja
jooksul kümnetes protsentides ja toona lasti uutes majades hinnad kiiresti alla piiri
100krooniruutmeetrist. Täna
sellist paanikat eioleja turule
lisanduvatepindade põhjal sedaohtu lähiajal ei ole.

Kinnisvara

TASUB

TEADA

Kust otsidakulude kokkuhoidu?
Agur

Tammistu
Arco Vara Tallinna elamispindade osakonna
juhataja

suuremat summat ruutmeetri kohtakui nõukogude ajast

Enne ostmist tasub veenduda, et tavapärastelekodu
ülalpidamiskuludele ei lisanduks muu nimetuse all
avalikult või varjatult täiendavaid igakuiseid makseid.

päritkorrusmajad.

Näiteks uurida, kas hoonel on
elektrisoojendusega sissesõiduteid, treppe, vee-ja vihmaveetorusid ning mis needtalvelmaksavad.
Tähelepanu tasuks pöörata kolmele asjale.
Kui odav on kütmine? Va-

na majas asuva korteri kogukulud võivadollakõrged kas
soojakadude ja ootamatuste võirenoveerimiseks võetudpangalaenu tagasimaksete tõttu.
Üldjuhul vajavad ahjuküt-

tega majad renoveerimiseks

Palju kulub renoveerimise-

Tavaliselt makstaksekortermaja renoveerimislaenu
pangale tagasi 10aastat korteriühisturemondifondist,
kust makstakse peale maja
renoveerimist iga kuu ära sisuliselt sama suur summa kui
sinna laekub.
Kui enne renoveerimist
kogutakse remondifondi vähemraha, kui pank laenu tagasimakseteks soovib, tõstetakse remondifondimakse koos laenuotsusehääletamisega korteriühistu üldkoosolekul panga nõutud tasemele.
Osa kortermaju renoveeritakse järkjärgult vaid remondifondikogutud rahast. Selle?

Hästiehitatud 120ruutmeetrise maja
kulud on oluliselt
väiksemad kui 60ruutmeetrise äärelinnakorteri omad.
lega säästab intressikuludelt
ja laenuga kaasnevaltkindlustuselt, kuid nii paranevad
maja väljanägemine jatehnosüsteemid aeglaselt.
Etkorteriühistul oleks raha ootamatute või täiendavate remonttööde tegemiseks,
tulebremondiraha koguda
renoveerimislaenu võtmise
eelsest ajast rohkem. Uuendatud kütte-ja muud süsteemid
ei pruugi agaanda igakuis-

tel arvetel sellistkokkuhoidu,
et korteri kogukulud oleks renoveerimiseelsest ajast väiksemad.
Väiksem pind, rohkem mugavust. Müües näiteks neljatoalisekeskküttega Lasnamäe korteri ja ostes selle asemelekahetoalise uues majas äärelinnas, võidablisaks
kuludele ka mugavuses: rohelus, parkimine, panipaik,
soojustagastusega ventilatsioon. Kõik maja süsteemid
töötavad, vajades vaid korralist hooldust.
Kolmetoalise magalapiirkonna korteri alternatiiv
võiks ollahästi soojustatud
väiksem maja. Hästiehitatud
120ruutmeetrisemaja kulud
on oluliselt väiksemadkui
60ruutmeetriseläärelinnakorteril.

Pakume ühistutele ning firmadele
haldus-ja koristusteenust

Eesti Halduse poolt muud pakutavad teenused
•

Vaiba ja vaipkatte keemiline puhastus

•

Põranda õlitamine

•

•

•

•

•

Ehitajate tee 110, Tallinn 12618
Tel 664 6440, Faks 664 6441

info@eestihaldus.ee
www.eestihaldus.ee

Ehitus-, remondi-või kolimisjärgne puhastusteenus
Pehme mööbli puhastamine (sohvad, kontoritoolid, tugitoolid jne)
Põrandakatete puhastamine ja vahatamine (PVC, linoleum, kivi, betoon)

Aknapesu ja akende pesemine, fassaadi pesemine

Gräffiti
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GASELL

Skandaalide
kiuste gasell
Äripäeva GaselliTOPi üks edukamaid kinnisvarafirmasid Fond Control pole tegevuses pääsenud
skandaalidest firma tegevuse suhtes hoiatasid nii
finantsjärelevalve kui ka ehitusjärelevalve.
–

Triin Adamson
kaasautor

2009. aastal majanduskriisis tegevust alustanud firmaärimudel on lihtne. Ostetakse remontivajavaid objekte,renoveeritakse need tu-

runõudlusele vastavaks ning müüakse kiiresti
maha.Sellega on nad ka avalikkuse huviorbiiti
jõudnud,ehitadesmitteeluruumidümberpisikorteriteks janendega kaubeldes.
Firma omanikeks on Dmitri Perepelitsõn ja
MaksimSorokin ning ettevõte kuulub Estonian
RealEstate’i gruppi, mis samutikuulub Perepelitsõnile jaSorokinile.
Kiiret kasvu oodati.Ettevõtte omanikuDmitri Perepelitsõni sõnul tuldi praeguseärimudelipeale justmajanduslanguse tõttu,mis näitas,
et nõudlus taoliselekinnisvarale ainasuureneb.
Täna pakutakse ostjale korras kortereid soodsa
hinnaga just seetõttu, et kogu kinnisvara arendusprotsess algusest lõpuni korraldatakse ise
ehk hoitakse kokku nii ehitus-kui ka kinnisvarabüroodeteenustelt.
Perepelitsõni sõnul pole Fond Controli viimase paari aasta kasv üllatus. Firmal on seatudkindlad eesmärgidkuni viieksaastaks ning
planeeritudarengu täitmist jälgitaksepingsalt.
Lisaks mängib rolli tugev meeskond.
Hinnad tõusevad veelgi. Perepelitsõn lausub,
et oma tegevuses arvestatakse eelkõige kinnisvaraturu stabiilsekasvuga, mida on täheldatud
viimaselkahel-kolmel aasta. Ta lisab, et viimase aasta jooksul on kinnisvaraturg kasvanud
20% võrra. Kasvutempo jätkub sel ja järgmisel
aastal ja ulatub tema prognoosil sõltuvalt objektist 15–20%ni.
Hetkel tunnebFond Control end kindlalt,
kuna keskendutakse väikse pinnaga korteriteleTallinnakesklinnas. Perepelitsõn soovitab
rohkem tähelepanu pöörata pealinna keskuse
väikestelekorteritele, kuna praegu peab ta neid
kõige stabiilsemaks investeeringuobjektiks.
Näiteks pakub Fond Controli koduleht Kadriorus 18ruutmeetri suurust korterit 24 440 eu-
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75.

kohal ningkinnisvarafirmadest kolmas
oli Fond Control tänavuses Gaselli TOPis.

Mis on mis
Fond Control OÜ

roga võiLasnamäel 15ruutmeetri suurust korterit lausa 19 500 euroga.

ASUTATUD: 2009

Kindlustus languse vastu. Perepelitsõn

TEGEVUSALA: kinnisvara

tab, et selliseid objekte saavad lubada inimesed pangalaenu võtmata ehk juhul, kui tuleb
uus langus, muutuvad need korterid usaldusväärseks investeerimisobjektiks.
Kinnisvaratrendide puhul nähakse täna
suurenevat nõudlust väikeste korterite vastu.
Taolised korterid võivadpakkuda huvikui lühiajaliselt üürileantavad objektid, sealhulgas ka
ööpäevase üürimisega. Perepelitsõni sõnul on
väikese renoveeritud korteri alghind Tallinna
kesklinnas umbes 30 000 eurot.

ostja müük
OMANIKUD: Maksim Sorokinja Dmitri Perepelitsõn
KÄIVE 2012:

kasv

734 000 €,

66% võrreldes 2011. a

ÄRIKASUM 2012:

kasv

209 922 €,

64% võrreldes 2011. a

Me teame,
et me eiriku
ühtegi
seadust.
Fond Controli üks omanikke
Dmitri Perepelitsõn eelmisel
sügisel ettevõtte poolt mitteeluruumidena müüdavatest
minikorteritest.

selgi-

Käive-kasum rallisid.Siinkohal toob Perepelitsõn näite. Tingimusel, et igakuine pangalaenu kuumakse suurus on 280 eurot ja keskmise ööpäeva üüri maksumus 45 eurot, oleks sellekorteri omanikutuludsuuremad jakataksid
kinni laenu-ja kommunaalkulud, jäädeskasumisse. Kuna 80% väikeseid kortereid soetatakse ilma pangalaenuta, muutub selline elamu
omaniku jaoks investeeringuks. Lisaks väikekorteritele plaanivad ettevõtjad ka ärikinnisvarasse laieneda.
Viimastelaastatel on ettevõte näidanud igaaastast kasvu kahekordistamist. 2012. aastal
oli Fond Controlikäive üle 730 000 euro, millest ärikasumüle 200 000 euro. Eelmise aasta
numbreid Perepelitsõn veel välja tuua ei oska.

Kinnisvara

GASELL
FOND Controli üks

LUKSUS

omanikkeDmitri

Fond Controli moodi
kulda ja
karda täis
minikorter,
mis paberite järgi
eluruum ei

Perepelitsõn

ootab tänavu hindadekasvu kuni
20% võrra.

Edetabel

21 edulugu

kinnisvarast

–

olegi.
FOTOD: ERIK
PROZES

Finantsinspektsioon
viibutas näppu
Eelmisel aastal jõudis Fond
Control tähelepanu alla, kui
lubas hoiustajatele kuni 15%
aastaintressi ehk 10–15 korda pankade pakutavast. Fi-

nantsinspektsioon hoiatas
toona, et ettevõttel ei ole krediidiasutuse tegevusluba ja
õigust kaasata avalikkuselt

hoiuseid või muid tagasimakstavaidrahalisi vahendeid.
Sügisel kirjutas Äripäev,
kuidas ettevõtjad korteritega ebaseaduslikku äri ajavad,
kaubeldes ebaseaduslikult
mitteeluruumidesse ehitatud
“korteritega”. Endi hinnangul
nad seadusi eirikkunud.

Kinnisvarafirmade kohad
tänavuses Gaselli TOPis

16. Põllutehnika OÜ
74. Sõbra Kinnisvara OÜ
75. Fond Control OÜ
160. Shenon Kinnisvara OÜ
201. Kaubakeskus OÜ
209. ATKO Puit OÜ
249. Romantos OÜ
293. SKP Invest OÜ
340. Marcil Trade OÜ
512. EstRent Cottages OÜ
520. KALVITER OÜ
808. Raadiku Arendus OÜ
836. Divine Kinnisvara
868.
934.
1001.
1010.
1020.
1060.
1074.
1113.

Konsultatsioonid OÜ
Tarkon Kinnisvara OÜ
Pindi Kinnisvara AS
ENDU-INNI OÜ
Krause Kinnisvara OÜ
Valser Vara OÜ
SAIKO OÜ
Estconde Invest OÜ
Marulk OÜ

Ainulaadne ja perspektiivikas

11001 m² ÄRIMAA
Kunda sadama naabruses.
Kunda linn / Sadama tn 7, 8
Uuri lisa: www.nordicassets.eu
Kontakt

aprill 2014
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Nordic Assets
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tel +372 503 8854
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ÜÜRITURG

Korterite üüriäri saab löögi. Kiire
hinnatõusupidu lõpeb ära
Tõnu Toompark
Kinnisvarakool OÜ juhatuse liige

Võrdlus
Käärid korterite hinnatõusu jainflatsiooni vahelkasvavad
Aastane muutus protsentides
keskmise

50

korteritehingu

ruutmeetrihind

Keskmisest kõrgema inflatsiooniga käib enamastikaasas kinnisvara nominaalse väärtuse kasv. See soosib

kinnisvarainvesteeringuidja
laenuvõtmist.
Tänaseks on inflatsioon
alanenud 1,1protsendini ja
kinnisvara väärtuse kasvule
ennustatakse samuti aeglustumist.Need tegurid seavad
teatava löögi alla tänased elamispindade üürisektorisse
tehtavad investeeringud.
Tänase kinnisvaraturu tehingutekõrge arvu taga on
muuhulgas investorid.Maakleridkinnitavad, et väikeinvestorid soovivad osta jaostavadki peamiselt ühe-kahetoalisikortereid, mis on üüriturul likviidne kaup. Enamastifinantseeritakseüürikorteri ostu pangalaenuga.
Mäng on lihtne. Tuleb osta korter jaostu laenuga finantseerida.Mida suurem
on laen, seda rohkem väljaüüritavaid objekte on võimalik kokku haarata ja seda suurem on kinnisvara hinnatõusust saadavvõimalikkasum.
Üürirahavoog katab jooksvadkulud. Eluruumide üüriäri olemustuurides tuleb aga
tõdeda, et üürikorteri igakuine rahavoog katab

enamastiomanikukulud, sealhulgasintressikulud.Ettevõtmise kasumlikkus sõltub selles
võrrandiseeskätt kinnisvara nominaalse väärtuse kerkimisest.
Üürikorteri ostmise esimestelaastatel on investor
tõenäoliseltrahavooliselt
miinuses ehk tema ostuga
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seonduvadkulutused ning sisustuse soetusmaksumus on

Uusi elamispindade
üüriinvesteeringuid
planeerides ei tohiks äriplaani kirjutada liialt optimist-

likke kinnisvara
väärtuse kasvuprognoose.

suuremadkui üürist saadavad sissetulekud. Aasta-aastalt võiksid sissetulekud paralleelselt inflatsiooni jakinnisvara nominaalse väärtuse
kasvuga kerkida. Väljaminekutest enamiku moodustav
laenumakse jääb samal ajal
konstantseks.
Äriplaan toimib hindade
kasvades. Selline skeem toi-

mibhästi olukorras, kus inflatsioon on pigem kõrgemalt
tasemel ja/või kinnisvara
väärtus kerkib kiiresti. Enamastikäivad need kaks hinnatõusu käsikäes, tõsi vahel
jooksebüks ette, et siis teist
järele oodata.
Täna olemeEestis olukorras, kus kiiresti kerkivad kinnisvarahinnad on soosinud
kinnisvara omamist ja eritiveel selle laenuga ostmist.
Tallinna korterite keskmine
tehinguhind oli 2014 esimeses kvartalis 14,5%kõrgemal
kui aasta varem.
–

Pidu saab läbi.Vaadates aga

juba 2012. aasta lõpust hoo-

gu saavadkinnisvarahindade tõusu tuleb tõdeda, et see
pidu peab ühel päeval otsa
saama. Mida varem, seda parem, sest vastaselkorral ei
jõuakinnisvaraostjate sissetulek enam kinnisvarahindadele järele.
Kinnisvara hindade tõus
ei olemeil täna käinud sama
jalgainflatsiooniehk tarbijahinnaindeksiga. Tarbijahinnaindeks on kukkunud ülimadalale 2014. aasta jaanuarisolid tarbijahinnad
aastatagusest ainult 1,1%kõrgemal.
Kui kinnisvarahinnad
enam eikerki, vähemaltnii
kiiresti, kui viimase 4-6 kvartali jooksul ja inflatsioon on
väga madalal, kaob ka võimalusüürihindu järjestkergitada.
See omakorda tähendab,
et üüriäri tasuvus saab väiksema hinnatõstmise võimaluse tõttu olema teatava löögi all.
Uusi elamispindade üüriinvesteeringuid planeerides
ei tohiks äriplaani kirjutada
liialt optimistlikke kinnisvara väärtuse kasvuprognoose.
–

Kinnisvara

REKLAAM

ÜÜRILE ANDA KÕRGEIM LAOHOONE EESTIS
JÜRI TEHNOPARGIS, KÕRGUSEGA 18 M

ASUKOHT:
Tallinna-Tartu maantee ja Tallinna suure ringtee ristumiskohas Jüri Tehnopargis, sujuv otseühendus magistraalidega. Tallinna kesklinnast 15 km, Helsingist 90 km, Muuga sadamast 24 km, Riiast 312 km ja Peterburist 368

km.

OBJEKT:
•

•

•

•

•

•

Kontakt:
Jüri +372 509 1612
Jens +47 9186 8625
Kesk tee 14

aprill 2014

•

Krundi suurus 5881 m², potentsiaalne 5758
m² suurune parkimis-ja ladustamisala.
Kokku 4000 m², millest kontoriks ja olmeruumideks ehitatud välja ca 400 m², ülejäänud
tolmuvaba betoonpõrandaga uus ladu Eestis
suurima kõrgusega e 18 meetrit.

Aiaga piiratud ala, aed avatav puldist.

1 laadimisvärav, 2 laadimissilda.
Oma gaasikatel ja kaloriiferid.
Laos puldist avatavad katuseaknad.
Vabaneb aprillist 2014, antakse üürile ühele üürnikule, üür kinnistult kokku 20 000 €
km/kuu, lisatasu eest võimakommunaalid
lik asuda kasutama ka kõrvalasuvat kinnistut
5758 m². Võimalik teha üürniku soovist lähtuvaid ümberehitusi.

+

+

15

TEHING

KUI tege-

mist on
notariaalselt
tõestatud
eellepin-

guga, selgitab notar

tekkivad
küsimused
jaõigused-

kohustused lahti,

selgitab RE/
MAX Central
maakler
Karmo
Karelson.
FOTO:

HABU

ANDRES
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TEHING

Segadus lepingutega
Tihti eksitakse kinnisvara ostmisel-müümisel lepingute olemuses ning sõlmitakse
broneerimislepingu nimeall hoopis siduvaid eellepinguid.
Triin Adamson
kaasautor

Eelleping on tehingut soovivate osapoolte, müüja ja ostja,vahel sõlmitavleping, millega võetakse kohustus sõl-

mida tulevikus tehing varem kokku lepitud tingimustel. RE/MAX Centralimaakleri
Karmo Karelsoni sõnultähen-

10

protsentikinnisasja
hinnast on mõistlik

dab see seda, et võetakseendale tulevikuks kohustus lepingut täitaehk objekt osta-müüa.
vaid trahvitaganemisel peab
leppima trahvidega. Võlaõigusseadusest tulenevalt peab

Taganeda saab

ga. Sellest

eellepingu sõlmima lepinguga samas vormisehk kui ostumüügileping peab olema notariaalselt tõestatud, siis peab
ka eelleping olema notariaalselt tõestatud. Tihtipeale aga
sõlmitakse eellepingud vaid
lihtkirjalikult ehk need on
tühised.
Broneerimislepingut kui
sellist seadus aga üldseei tunnista, kuigi praktikas neidsõlmitakse. Arco Real Estate ASi
juristi Helen Kruppi sõnul on
riigikohus märkinud, et kinnisasja müümiselvõibbroneerimislepingu sõlmida ainult
siis, kui tasu makstakse tõesti

SA IDA-VIRUMAA TÖÖSTUSALADE ARENDUS
www.ivia.ee

üksnes broneerimise eest ehk
müüja kohustub kinnisvara
teatud aja jooksul kolmandateleisikutele mitte müüma.
Sõlmitakse, aga ei kohusta.

Sealjuuresei tohibroneerimislepinguga kohustada ostjat
ega müüjat kinnisasja omandama või võõrandama ning
broneerimistasu ei tohiületada broneerimise eest mõistlikult makstavat summat.
Krupi sõnul tohib seega
kinnisasja broneerimislepinguga broneerida võimaliku
ostja kasuks teatud ajavahemikuks, kuid kinnisasja müü-

o
IDA-VIRUMAA

LOGISTIKA JA ARIPARK
Müüa kinnistud 15 EUR/m2

JÕHVI

Üürile anda pinnad rajatavas
Lao-ja tootmiskomple.ksis

Kontakt: Teet Kuusmik +372 5114 685
teet.kuusmik@ivia.ee

aprill 2014
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TEHING
gile suunatud kohustusi nimetatud lepinguga sätestada
ei või ning lepingust taganemise puhul kuuluvad ka kõik
makstudtasud tagastamisele.
Loeb sisu, mitte nimi. Millist
lepingut siis ikkagi sõlmima

peaks? Karelsoni sõnul võib
sõlmida mõlemat, kuid kindlasti peab mõistma, kumb
toob kaasa reaalselt tehingu tegemise kohustuse ning
kumb mitte.
Lepingu tüüpidel vahet tegemisel lepingu pealkirjad ei
aita. Karelson rõhutab, et loeb
sisu. Ka riigikohus on välja
toonud, et lepingu nimi võib
olla ükskõik mis, sisu on see,
millestlähtutakse lepingu õiguspärasuse määramisel.
Karelson rõhutab, et kui tegemist on notariaalselt tõestatud eellepinguga, selgitab notar kõik tekkinud küsimused
osapooltelelahti, samuti õigused jakohustused.Kui aga sõlmitakse lihtkirjalikku lepingut, siis jääbki üle kas ise näpuga seadusest järgeajada või
kindluse mõttes konsulteerida
kolmanda osapoolega.

Mis on mis
Broneerimisleping

Eelleping

Seadus ei defineeri. Riigikohtu hinnangulkohustab kokkulepe müüjat jätma broneerija kasuks kinnisasi võõrandamata.

SEADUSE KOHASELT kokku-

MILLAL KAALUDA

Peab olema notariaalselt
tõestatud.

SÕLMIMIST:

Kui valitakse mitme huvipakkuva objekti vahel
Otsustusaeg on lühiajaline
Siduvaid kohustusi tehinguni jõudmiseks eisoovita

veel võtta
Laenu taotlemise perioodiks, kui kaheldakse laenu
saamises
Üüripinna broneerimisel,
kuna ei pea olema notariaalselt tõestatud ehk ei muutu
üürilepingu sõlmimisel
õigustühiseks.
BRONEERIMISPERIOODI LÕPPEDES on mõlema poole

soovi korral võimalik järgmise sammuna sõlmida tehinguks kohustavaid lepinguid.
TASU makstakse üksnes
kinnisasja broneerimise eest
kuni 10%.

lepe, millega pooled kohus-

tuvad tulevikus sõlmima
lepingu eellepingus kokku
lepitud tingimustel.

MIDA VÕIDAKSEKOKKU
LEPPIDA:
Kinnisasja hind, müügilepingu sõlmimise kuupäev, os-

Pane tähele
Jälgi lepingu
vorminõudeid
KUI BRONEERIMISLEPING SISALDABPUNKTE, kus müü-

jakohustub müüma jaostja
kohustub ostma, kus lepitakse kokku kinnisasja hind, kus
on liiga suur broneerimistasu
või kus on kokkulepe, et müügitehingu sõlmimata jätmisel saab müüja broneerimistasu endale, on tegemist eelle-

tetava kinnisasja seisukord,

pinguga.

sellegakaasnevad õigused
jakohustused jms. Samuti
on võimalik pooli leppetrahviga sanktsioneerida, kui
üks neist siiski müügilepin-

KUI SEE ON VORMISTATUD
LIHTKIRJAS ehk notari juures

pole käidud, siis

on see oma

vormi tõttu ka tühine.

gu sõlmimisest loobub.
MILLAL SÕLMIDA:
Kui mõlemad osapooled on
valmis konkreetse objekti

tehingu osas end siduma ja
ootavad ka teise poole
kohustuste kehtimist ja täit-

mist.
ALLIKAS: ADVOKAADIBÜROO GLIK-

MAN, ALVIN

&

Kui ostu-müügileping peab olema notariaalselt tõestatud,
siis peab ka eelleping
olema notariaalselt
tõestatud.

PARTNERID VANDE-

ADVOKAAT PILLE PETTAI, ARCO REAL
ESTATE ASI JURIST HELEN KRUPP

Võlaõigusseadusest tulenevalt peab eelleping olema

samas

Sõlmi müügileping kahes jaos
Müügilepingut saab sõlmida kahes etapis.

Esimese jooksul sõlmitakse ära võlaõiguslik
leping, millega müüja võtabkohustuse lepingu objekt müüja ja ostja selle eest tasuda ning
alles pärast seda, kui ostja on reaalselt ka tasunud, tehaasjaõigusleping, millega vormistatakse omandi üleminek.
Siiski, kui kohe pole võimalik müügilepingut sõlmida, soovitab Arco Real Estate ASi ju-

rist HelenKrupp sõlmida notariaalse eellepingu. Viimast ei tasu karta, kuna selle sõlmimine ei suurenda müügitehinguga seotud notaritasude kogukulusid. Eellepingu sõlmimise tasu on tavapärase müügilepingu sõlmimise tasust poole odavam ning hiljem notariaalse müügilepingu sõlmimisel makstakse samuti vaid pool tavapärase müügilepingu sõlmimise tasust.

Kuidas taganeda lepingust,
mida ei soovitud?
Mis juhtub, kui sõlmiti eelleping, aga taheti
hoopis broneerimislepingut? Krupi sõnul on

broneerimislepingu pähe sõlmitud eelleping
tühinekokkulepe.
Tühisel tehingul eioleaga algusestpeale õiguslikke tagajärgi, mistõttu võib üks pooltest
kokkulepitud tingimustest sanktsioone kartmata taganeda.
Karelson selgitab, et kui sõlmiti lihtkirjalik

18

broneerimisleping ja selle eestküsis müüja tasu ning tehingu mitte tegemisel müüja selle tagastab, on kõik korrektne. Kui aga müüja ei ole
nõus tasu tagastama, viidates tehingu tegemisekohustusele, siis on ostjal võimalus pöördudakohtusse.
Notariaalse eellepingu puhul on aga õigused ja kohustused juba lahti seletatud ning
vaidlusitavaliselt ei teki.

Kommentaar
Ostjad ise tahavad
ülereguleerida
Peep Sooman

Pindi Kinnisvara juhatuse liige

Praktikas juhtub väga harva, et müüja ei müü bronee-

ritud objekti.
Kui rahaasjad on korras ehk
broneeringutasu makstud
ning mingeid viivitusi siin
ei teki, siis probleemi ka nii

lihtsaltei tule. Pigem tekivad
takistused just ostjapoolt,
kes arvas, et saablaenu ilma
mureta, kuid siis selgub, et
ikkagi ei saa.
Tihtipeale soovivad inimesedise rohkem tehinguid reguleerida, kui näiteksbroneerimisleping lubab. Seega
soovivad lihtkirjalikku eellepingut, mis sisult on õigustühised.

Kinnisvara
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HIND

Eluase taskukohasem vähematele
TõnuMertsina
Swedbank Eesti peaökonomist

Palgakasvu ületav korterite
kallinemine ning intressitõus teebkodu hankimise
vähematele taskukohaseks. Möödunud aasta viima-

ses kvartalis oli Tallinnaleibkonna netopalk 54% kõrgem
palgatasemest, mida on tarvis, et eluase muutuks taskukohaseks. Eluaseme taskukohasust on vähendanudkorterihindadekiirem tõus võrreldes palgakasvuga ning samuti avaldas selleleebasoodsat
mõju eluasemelaenu intressi

kerge tõus.
Neljandas kvartalis kiirenes Tallinna korterihindade
tõus aastases võrdluses 18%ni, netopalgad kasvasid aga
8%. Viimastel aastatel on kortereid ehitatudnõudlusest

Mis on mis
Eluaseme
taskukohasuse
indeks BETI
ARVUTAB Swedbank
ALUSEKS leibkond, kel-

le sissetulek on võrdne
1,5-kordse keskmise netopalgaga jakes soovib osta
55 m2 suurust korterit.
TASKUKOHANE:kinnisvara
ostuks võetud 30 aasta
pikkuse ja 15% suuruse omafinantseeringuga

kodu laenu maksed moodustavad 30% leibkonna

vähem ja see on ka korterite
hindasid kergitanud.
Kolme Balti riigi pealinnadestoli eluase neljandas
kvartalis kõige taskukohasem Riias. Möödunudaastal
paranes eluasemetaskukohasus Riias jõudsalt ning aasta
viimaselkvartalil oli seal netopalk juba 60% kõrgem palgatasemest, mida on tarvis, et
eluasemuutuks taskukohaseks. Seevastu Vilniuse vastav
näitaja oli oma 30%-ga kõige
madalam.Riiasparanes eluaseme taskukohasuskorterihindade tõusust kiirema palgakasvu toel.

netopalgast.

Halvenes vaid Tallinnas.

2013. aastal halvenes eluasetaskukohasus vaid Tallinnas. Kuigi Vilniusesoli eluaseme taskukohasuskõige
me

väiksem, oli selle näitaja kasv
möödunudaastalBalti riikidest jällegikõige kiirem.
55ruutmeetrisekorteri keskmine hind on Balti riikides kõige kallim Tallinnas,
ületadessamasugusekorteri hindaVilniuses 19% jaRiias
isegi 64% võrra. Korterihinnadulatusid Riias vaid 53%ni võrreldes buumiaja tipuga.Tallinnas jaVilniuses oli
see suhe vastavalt 80% ja67%.
Pärast 2009. aasta langust on
korterihindade taastumine
olnudTallinnasoluliselt kiirem kui teistes Baltiriikide

pealinnades.
Tugev nõudlus uue eluaseme järele jääb lähiajal püsima. Samas on sellel aastal oodatapakkumise kasvu, mis
peaks kiiretkorterihindade
tõusu hakkama aeglustama.

Müüa atraktiivsed ärikinnistud
Tallinnas Lasnamäel!

Betooni

Suur-Sõjamäe tööstuspark

Kinnistute eelised
?

?

?

?

?

?

logistiliselt väga soodne asukoht;
detailplaneering kehtestatud;

kinnistute suurused 2500–5100m²;
kinnistuid ja ehitusõigust saab liita;

Rajatud kõik kommunikatsioonid:
?

?

?

?

Kontakt

vee-ja kanalisatsiooni trassid,

Tel: +372 502 3077

elektri-ja sidevõrgud,

E-post: INFO@LTP.EE

gaasitrassid,

Koduleht: WWW.LTP.EE

sõidu-ja kõnniteed ning mahasõidud kinnistutele.

80% tootmispind ja 20% äripind;
lubatud täisehitus 50%, max kõrgus 22m;
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SEADUS

Uus seadus mõjutab ostjate käitumist
Rita Sepp
LVM Kinnisvara maakler

Veebruaris vastu võetud
uuskorteriomandi-ja korteriühistuseadus, milleolulisimmuudatus on ostulkorteri endise omaniku võlgade ülekandumine uuele
omanikule ka siis, kui majandatikorteriühistuta.

Seadus jõustub 1. jaanuaril 2018, hulk muutusiaga üldises korras ehk kümnendal
päeval pärast seaduse avaldamist Riigi Teatajas.

Loe veebist
Uus korteriomandi-ja
korteriühistuseadus
BIT.LY/1GJW6OH

Siili
8
JÕEKAARE

Tasubteada
Kolm olulist muutust

1.

UUS OMANIK VASTU-

TAB EELMISE VÕLGADE EEST. Uuskorteriomanik vastutab müüja majandamiskuludevõlgnevu-

se eest ka juhul, kui valitsemine toimub ilma korteriühistuta. Uus omanik vastutab käendajana omandi üleminek ei
–

vabasta korteriomandi võõrandajat kohustustest, mis on
juba sissenõutavaks muutunud. Käendusega on tagatud
kõik korteriomandist tulenevad kohustused, eelkõige majandamiskulu nõuded ning viivised. Muudatuse kohaselt on,
erinevalt kehtivast õigusest,
aga korteriomandi omandaja vastutus piiratud korteriomandi väärtusega.

2

UUENDADASAAB
LIHTSAMINI. Uus või-

malus otsustada korteriomanike kvalifitseeritud
häälteenamusega kaasomandi eseme ajakohastamiseks
vajalike muudatuste tegemine. Silmas on peetud muudatusi, mis muidu kuuluksid
täielikult või osaliselt ehituslike ümberkorralduste hulka
ja mille tegemiseks oleks vaja
kõigi korteriomanike nõusolekut.
Ajakohastamisega on tegemist siis, kui muudetakse olukorda, mis ei ole üldlevinud
arusaamade kohaselt enam
ajakohane, näiteks kuivkäimla asendamine ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooniga. Samas

ei tohiks kahjustada ülemääraselt ühegi korteriomaniku
huve, nii soovi säilitada harjumuspärane elukorraldus kui
ka soovi vältida ülejõu käivaid
kulusid.

3

SUUROMANIKULE
VABADUST. Asjaõi-

gusseadusemuu-

tusega nähakse ette, et kaasomanike häälteenamusega
saab otsustada vaid tavapärase valitsemise küsimusi, muidu valdavad jakasutavad kaasomanikud ühist asja kaasomanike kokkuleppel. Edaspidi saab kaasomanikust “suuromanik” otsustada üksinda,
aga vaid “tavapärase valdamise ja kasutamise” piiridesse
mahtuvates küsimustes.

UUS MAJA

TULEVIKUVAATEGA KODU EMAJÕE KALDAL

www.srv.ee
aprill 2014

529 76 70
520 62
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ENERGIAKASUTUS

Kas kallis
säästev
korter
tasub ära?
Energiasäästlik
maja eitähenda
automaatselt
väikeseid arveid.
Kinnisvaraarendaja
Martin Lember
selgitab:“Meie
anname inimestele
võimaluse
efektiivselt elada ja
kulud kontrolli all
hoida.Kas nad seda
teevad, on nende
endakätes.”

22

Karoliina Vasli
kaasautor

Compakt Kinnisvararajas Nõmmekeskusesse kaks energiasäästlikku, kõrge ehituskvali-

teediga korterelamut. Praegu käivadveel sise-

viimistlustööd.
Ruutmeetrihind 3700 eurot. Esmasel vaatlu-

sel paistavad kui tavalised uusarendused, kuid
lahendused on teised.Ka hinnaklass on seetõttu kõrgem, näiteks neljatoaline 95 ruutmeetri
suurune korter maksab364 000 eurotehk ruutmeetri hinnaks3700 eurot. Tõsi, selle sees on ka
suur rõdu ja saun.
Ometi on see kinnisvaraturul küllaltki
erandlik, pigem panustavad arendajad odavasse lõpphinda, mis meelitab tarbijaid, kel pole
rahakott puuga seljas. CompaktKinnisvara juhatuse liige MartinLember aga on veendunud,
et turul saab konkureeridaka kvaliteediga. Ta
märgib, et palju sõltubka asukohast.
Kokkuvõttes on sellise projekti ehitamine
kallis, kuid täpsetest numbritestLember ei räägi. “Nõmme on väljakujunenud infrastruktuuri
ja olemusega kõrgelt hinnatudlinnaosa ja selle täiendamiseks ei saanud me hoonetekvaliteedi puhul tehaallhindlust.Korralikulekvali-

teetselekaubale on sihtrühmsiin olemas,” toonitabLember. “Ostetakse ka investeeringuna,
sest mõeldakse pikemalt ette. Nõmmel on korterite osas defitsiit.”
Ka säästumajas saab suured arved. Tegu on
ka A-energiaklassi majadega. Lember sellele
aga nii palju ei rõhuks. “Igas majas on võimalik tekitada suuri arveid näiteks tuled pidevalt põlevad, käid iga päev vannis.Meie anname inimestele võimaluse efektiivselt elada ja
kulud kontrolli all hoida.Kas nad seda teevad,
on nendeendakätes.” Taolisesmajas eladesvõivat arvedmõne vana kortermajaga võrreldesolla isegipoole väiksemad.
–

330

eurot vähem kulub aastas sama
suure A-klassi energiatüübi
korteris võrreldes B-klassi kor-

Vaata vaabist
Kuidas arvutada maja energiaklassi?
HTTP://BIT.LY/1MNJCWR

Kinnisvara

TALLINNAS

Nõmmel
energia-

säästlikud
majad

arendanud
Compakt

Kinnisvara
juhatuse liikme Martin
Lemberi sõnul sõltub ar-

vete suurus
koduomanikustka
säästvas
hoones.
FOTOD:

HABU

ANDRES

V
SINU ENERGIA

■
Kvaliteetsed päikesepaneelide
terviklahendused
Leia hinna ja efektiivsuse

kalkulaator meie kodulehelt
Arvuta tootlikust oma süsteemile!
SMA Solar Technology AG

www.sinuenergia.ee

Elarontes OÜ
Tammsaare tee 47, Tallinn 11316
Tammsaare ärikeskus
aprill 2014

tel: 66 999 37/56 27 4522
e-post: info@]sinuenergia.ee

www.sinuenergia.ee
www.paikesepaneel.ee

23

SÄÄST

Pane tähele
Kolm kohta
säästmiseks
A-energiaklassimaja kokkuhoiukohad
Pärnu mnt 271 maja näitel

Maja korterites on vesipõrandaküte, üldkasutatavates ruumidesradiaatorküte.
Vesipõrandaküttepuhul toimub korteri soojendamine
kogu põrandapinna ulatuses.
Igas toas on andur, mida saab

seadistada soovitud temperatuurile näiteks hoida magamistubades ja lõunapoolsetes tubades temperatuur madalam ningpõhjapoolsetes
kõrgem. Igal korteril on eraldi
küttearvesti.
“Meie eesmärk on olnud korteritekulude rehkendamise ja
mõõtmise viimine individuaalseks. Seda nii elektri, vee kui
ka kütte puhul,” sõnab Lember. “Samuti on kõik arvestid
kauglugemisega ja nende näite eraldi esitama ei pea.”
–

saab iga korteriomanik vastavalt oma soovidele seadistada.

VALIKUVÕIMALUS: ventilatsiooniseadet

Lahendus: ventilatsiooniseadmed on varustatud soojustagastite ja elektrilise järelküttega
Kellel on majas ventilatsioon,
mis lahendatud välisseinas
asuvate värskeõhu klappidega jasoojatagastuseta väljatõmbega, kaotab sellega koos
märgatava osa küttesoojusest jarahast. Sellisel juhul
võetakse õuest soojendamata
külm õhk sisse, köetakse üles
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ja tõmmatakse seejärel taas
välja. “Meie majades olevate
seadmete puhul tuleb tuppa
juba eelsoojendatud ja filtree-

ritud õhk. Igas korteris on individuaalne ventilatsiooniagregaat, mida saab iga korteriomanik vastavalt oma soovidele seadistada. Ventilatsiooniseadme energiatagastus on
80 protsenti, mistõttu on kokkuhoid küttearvetes meeletu,”
kommenteerib Lember.

VÄLISVAADE: Arendaja sõnutsi tõkestavad tugevad aknad
ka tänavamüra.
Maja aknad on kolmekordne
klaaspakett kahekordses puit-

alumiiniumraamis, lõuna-ja
läänepoolsed aknad on päikesekaitseklaasiga.
Lember osutab akendele ja
ütleb, et need peavad soojust, seetõttu on vajadus kütta
märgatavalt väiksem.
Kui inimesed on antud maju

vaatamas käinud, siis üheks
mureks on olnud: kas tänavamüra jõuabkorteritesse. Nimelt on lähedal Pärnu maantee, kus liiklus tipptunnil üpris tihe.
“Kui aknad on lahti, siis tipptunni ajal on ikka kuulda, aga
kui aknad kinni, siis ei kuule
midagi,”räägib Lember.

Kinnisvara
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Meie eesmärk on olnudkorterite

Mida kõrgem märgis,

kulude reh-

Alates eelmisest aastast on

kendamise
ja mõõtmise
viimineindividuaalseks.
Seda nii elektri, vee kui ka
kütte puhul.
Compakt Kinnisvara juht

Martin Lember

TÜHJUS:kohe torkab silma,
ettoas pole ühtki radiaatorit.
Terveskorteris on uuenduslik vesipõrandaküte.

Küttevalvur OÜ
Peterburi tee 66/70
11415 Tallinn

seda väiksemad arved
energiamärgis kohustuslik
üle 500 m² kasuliku pinnaga
avalikel hoonetel, uutel ehitatavatel hoonetel ning olemasoleva hoone/hoone osade müügil või väljaüürimisel, kui seda nõuab ostja või

üürilevõtja.

vitused hoone energiatõhususe parandamiseks see on
hea alus investeerimisotsuste
–

tegemiseks.
“Energiamärgis on sageli ka laenusaamise tingimuseks riiklike laenude puhul
või hoone olukorra parandamiseks näiteks KredExist,” lisab Vennik.
A-klassi energiamärgiseid
on Eesti Energia seni välja
andnud kümmekond. Kõrvutamaks võimalikku säästu,
toob Vennik välja näitliku arvutuse, millekohaseltkulutab
A-klassi 65ruutmeetrine korter B-klassi sama suurest pinnast 42% võrra vähem elektrienergiat.
“Korterite aastane ülalpidamise kulu vahe on 329,875
eurot,” ütlebVennik.
–

Energiamärgiseid väljastava Eesti Energia kõneisik Eliis
Vennik selgitab: “Erinevad
energiaklassid näitavad, kui
palju hoone tarbib energiat
aastas ehk kui energiatõhus
on hoone. See on kasulik indikatsioon näitekskinnisvara
soetamisel, sest aitabhinnata
seda, kui suur on ühe või teise
objekti igakuineenergiakulu
kui palju kulub energiat küttele, elektrile, vee soojendamisele.” Märgisele lisatakse ka soo-

KUTSU MEID KORTERIÜHISTULE ESITLEMA!
HELISTA 6 356 111
Loe lisa

kuttevalvur@ekonor.ee

aprill 2014
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10

kinnisvara
suunavat
nähtust

Kinnisvarafirmad arendavad uusi kodusid sinna, kus inimeste arv kasvab. Samuti tuleb
lähiaastail arvestada olulise osa koduostjate ärakadumisega. See on osakinnisvaraturgu
suunavatest nähtustest, mille kinnisvaraeksperdid Äripäeva Kinnisvarakonverentsil
välja tõid.
Rivo Sarapik

rivo.sarapik@aripaev.ee

Majade põllule arendamisest enam ei piisa.
Esiteks ootab koduostja kodust keskkonda talle vajalikuga ning teisalt tahetakse, et soetatu
eikaotaks oma väärtust. Sellele aitabkaasanäiteks piirkonna terviklik areng ehk koos inimestega peaks arendussekolima.

1.

–

2.

Tekivad

linnakud
Autokultus väheneb, aja
väärtus kasvab ja tõuseb
hinda kompaktne eluviis,
ennustab Arco Vara. Tallin-

nas on juba hakanud tekkima
väiksemad linnakeskused nagu näiteks Haabersti, Ülemiste ümbruses ja Viimsi keskuses, kus on lisaks kodule kaubakeskus, töökohad javabaaja
veetmise võimalused.
Neid kõiki ühendabka ta-

3.

Mitte magala, vaid kodukant
Arendajate uus nägemus,
mis põhineb sellel, et vältida
uusmagalate tekkimist. Näi-

teksendiste tööstuspiirkondade elurajooniks kujundamisel
toimitakse nii, et sinna tekib
uus elu-ja ärikeskkond ning
jäävad ka töökohad. Viimased ei ole seotud endise tootmisega. “Oluline, et elu oleks
24/7, mitte koht, kuhu inimesed sõidavad peale tööd, magavad jasiis mujale lahkuvad,”
ütlesASi YIT juhatuseesimees
Margus Põim.

Ettevõttel on kogemus Helsingist, kus 2005. aastast muudetakse endist tööstusrajooni Konepaja elupiirkonnaks.
“Kahjuks Uus-Kalamaja pole nii innovaatiline. Töökohti
sinna tekib, aga vähe jaäripindadeosakaal üsna väike, kuid
see kontseptsioon on väga huvitav jaannab häid tulemusi,”
ütles Põim.
Lisaks arendajalepeab keskuste tekkest huvitatud olema ka kohalikud omavalitsused, leidis ta.

Kus on, sinna tuleb juurde
Arco Vara kavatseb arendada sinna, kus on inimesi ja
kuhu tuleb juurde.
Nii ei vaata ettevõte Ees-

tit terviku, vaid konkreetsete
linnadena.

Kui rahvaarv neis kasvab,
siis see piirkond huvitab meid.
Kui kahaneb, siis tõenäoliselt
sinna uusi arendusi ei tule ja
tuleb lihtsalt olemasolevaid
eluasemeidremontida.

suta parkimine.

4.
26

Logistikuks ei taheta hakata
Lisaks elamispinnale ning
töökohale oodatakse elurajoonilt ka poodi, kooli-lasteaeda, ühistransporti jms, et
nende pärast mitte kaugele

Maju, eelkõige kortermaju, on perifeeriasse maa
hinna tõttu odav arendada,
kuid hiljem on nendega hädas
arendaja kui omanik.
sõita.

Vaata videot
Äripäeva Kinnisvarakonverentsi ettekanded
BIT.LY/1DDT8WV
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“TEE OMA MAJA KORDA MEIE ABIGA”
•

•

•

Esimesele tosinale kliendile töö hinnast kuni
Säästad küttekulult kuni

20% allahindlust

45%

Lisaks koostame teie korterelamule TASUTA terviklahenduse
renoveerimisprojekti!

MEIE PAKUTAVAD TEENUSED:
•

•

•

•

•

•

•

FASSAADIDE SOOJUSTUS-JA VIIMISTLUSTÖÖD
KATUSE SOOJUSTUS-, PLEKKSEPA-JA HÜDROISOLATSIOONITÖÖD
SOKLITE JA VUNDAMENDI HÜDROISOLATSIOONITÖÖD
BETOONITÖÖD

AKNAVEEPLEKKIDE JA VIHMAVEESÜSTEEMIDE PAIGALDUS
RÕDUDE RENOVEERIMISTÖÖD
ERINEVAD ÜLDEHITUS-JA VIIMISTLUSTÖÖD

EHITUSE INSENERID OÜ PÕHITEGEVUSEKS ON FASSAADIDE
NING KATUSTE SOOJUSTAMINE JA RENOVEERIMINE
Oma töös kasutame kvaliteetseid ja sertifi tseeritud materjale, mis
koos pikaajalise töökogemusega garanteerivad teie elamule energiasäästliku
ning soojapidava terviklahenduse.
Lisainfo või hinnapakkumise küsimiseks võtke meiega ühendust alltoodud rekvisiitidel.
Kõike paremat ja edukat koostööd soovides Ehituse Insenerid

www.ehituse.ee
aprill 2014

tel 568 77 833

ehituse@ehituse.ee
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Oluline, et elu oleks 24/7,
mitte koht, kuhu inimesed
sõidavad peale tööd, magavad ja siis mujale lahkuvad.
ASi YIT juhatuse esimees Margus Põim
uutest kodude arenduste

5.

Hulk ostjaid
kaob ära
Hiljemalt seitsme aasta pärast toimub Arco Vara prognoosil Eesti rahvastikus ostjate grupis tugev kontraktsioon, kui väheneb 30 000–
35 000 ostjat. See puudutab

inimesi vanuses 21–40,kes on
eluasemete põhiostjad. Selle
tingib tõik, et 1991. aastal vähenes sündimus järsult, mida
täiendab väljaränne.

7.

6.

Koduostja küll, aga ajutine
Koduostja teeb otsuseid lühema perspektiiviga, ei osteta eluks ajaks, muutused
elus toimuvadkiiresti ja otsused tehakse lühema pers-

Hinnad
tõusku

pektiiviga. See tähendab, et

turul on suurem potentsiaal

Inimesed ostavad kortereid,
mis on järelturul nõutud. Eel-

datakse, et hinnadeikuku pärast ostmistkolinal, vaidkerki-

vad. Üks oluline märksõna on
seejuures turvalisus, mis on
kinnisvaras otsustav, kas tehing tehaksevõimitte.
Iga uus arendus peab vastama keskmise elaniku ootusele turvalisusele. Koduostjal
jatema lastel peaks olemahea
turvaline olla,ka õhtul või öösel, ning päeval pole vaja hoovis karta, et ajaleht võetakse
käest ära.

10.

vestlusringis osalesid (vasakult) Tarmo Sild,
Margus Põim ja Peep Sooman. FOTO RAUL MEE
ÄRIPÄEVAKinnisvarakonverentsi

8.

Et oleks ruumi liikuda ja olla
Inimesed vajavad ruumikust. Mitte et kolmetoaline

korter peaks olema 100ruutmeetrine, vaid kompaktselt
planeeritud. Ka väikestekorterite puhul on võimalik mõistlikum planeerida näiteks teha
–

9.

üürikorteritele. Selle õnnestumine sõltub pakkumishinnast ja üüriseadusandlusest.
Üürileandja õigused on täna vähemkaitstud väiksemad
võrreldes pangaga, kes annab
hüpoteegile laenu.

sopistused kappide jaoks,kuhu saaks asju panna,samuti lisaruumidele.
2006. aastal polnud 90%
ehitatavatelkorteritel panipaiku jarõdusid.Nüüd on nad jälle tagasi.

Ruumi ka autole
Eestis on autokultus ja peredes tihti 2–3 autot. Needautod
tulevadõhtulperega koju kaa-

sa, mis tähendab, et maja ees

vaadatakse parkimiskohtade
olemasolu.

Arendaja koonerdamine maksab kätte
Ostja pole rumal. Ta ei oota
uuteltpindadelt enamseda, et
sealkõrged kulud on. Ta lausa
eeldab, et on madalamad.Selle eestta jumaksabkirohkem.

Arendajal ei maksa püüda
säästa akendelt 30 000 eurot,

mis kajastub elanikul 80ruutmeetrisel korteril 200eurose
küttearvena. Inimesed ei hak-

ka rohkem maksma, vaid tehnika peab optimeerima kulusid.
Samuti ootab ostja kodult

rahu ja vaikust. Paljude majadealt sõidabläbi liiklus, ühistransport javeokid.
Kui arendaja on koonerdanud ja heliisolatsiooni pealt
kokku hoidnud, siis ostja polerahul.

ALLIKAS: PINDI KINNISVARA JUHATUSE LIIGE PEEP SOOMAN, ARCO VARA JUHT TARMO SILD, YIT EESTI JUHATUSE ESIMEES MARGUS PÕIM
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•

Ehituse peatöövõtt

•

Projektide juhtimine

•

Projekteerimine

OÜ Nordlin Ehitus on asutatud

2010. aastal. Ettevõtte põhitegevusala on elamute ja mitteeluhoonete ehitus peatöövõtu korras.

Püüame oma klientidele alati pakkuda parimat teenindust, kõrget tööde kvaliteeti ja kindlaid garantiisid.

Kvaliteetse teenuse tunnustamiseks
ehituse peatöövõtu ja projektijuhtimise alal on Bureau Veritas omalt poolt
kinnitanud OÜ Nordlin Ehituse juhtimissüsteemi vastavust standarditele

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004
ja OHSAS 18001:2007

OÜ Nordlin Ehitus
Narva mnt 7,
10117 Tallinn
Telefon: 660 5000

E-post: info@nordlin.ee

aprill 2014
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Üürikorterite puudus piirab tööjõu liikuvust
ja pidurdab ettevõtete käekäiku

Ehkki

Eesti üüriturg on täna
marginaalne ja selle mõju majandusele väike,on ometi üürikortereid hädasti vaja. Selle taga seisabkinni ettevõtete käe-

käik jaühiskondlikurikkuse kasv.
Minus süveneb veendumus, et arenenud
üüriturg tekib Eestis suure muutuse läbi arusaamades jataotlustes. Üüriturg pole sündinud, sest turumajanduses sellist üüriturgu,
nagu vaja on, suurelt tekitada pole võimalik.

üliõpilase kuika vanurina. See on ühiskonna rikkuse jaheaolukohalt oluline. Üürituruta hakkamaei saa. Kui suur peaks turg olema, ei tea.
Tõsi, eestlased liiguvad tänagi, kuid paraku ühes suunas peamiselt Tallinna jaHarjumaale.Mujalt maakondadestpealinna tulijad
müüvad küll kodulinnaskinnisvara maha,
kuid selle eest pealinnas millegi soetamiseks
ei piisa. Rentimine on aga piiratud. Inimeste
Tallinna tulemiseks on vaja üürikortereid.

Üürikorterid määravad edukuse. Kõige-

Kodu ei tohiks naelutada. See trend ei meel-

le vaatamata on üüriturgu hädasti vaja. Üüriturg mõjutab inimeste töövõimet, haridust,
motivatsiooni, tervist jaliikumist. Võimalus
normaalseltelukohta valida määrab, kui edukas riik on.
Elamufondil on tööjõu paindlikkusel olulineroll. Näiteks USA ei saaks kunagi nii jõukaks jadünaamiliseks, kui töötajate liikumine oleks jäigem, kui ta on. Ameerikas püsitakse ühes paigas maksimaalselt seitse aastat.
Jänki,kui ta ehitab Murastesse maja, ei jää
sinnaelama, kui ta lähebSõjamäele tööle.Ta
müüb maja maha ja kolib mujale. Lisaks majanduslikulekokkuhoiule säästab ta iga päev
mitutundisõiduaega nii enda kuika näiteks
laste vajalikesse kohtadesse sõidutamiselt.
Proovisin üürituru suurust mõõta. Leibkonna uuringu kohaselt deklareerisomandilt
teenitudtulu0,5% inimestestehk üüriturult
saadavtulu jääb kindlasti alla poole protsendi.

di, aga selle vastu võideldapole mõtet, sest
Eesti konkurentsivõime on Harjumaal. Kui
pole võimalikkergelt pealinna tulla jasiin sobivat tööd teha, siis pidurdub ettevõtete arengukiirus. Vaja on tingimusi, et inimesed saaks
vajadusel ajutiselt näiteksTallinna tulla ega
peaks siin kinnisvara ostma, mis pealinna
külge naelutaks.Seega vajadus üüriruumi järele on erakordselt suur.
Samas on olulineka elu säiliminemujal
Eestis, kuid pealinna tulijad eikipu siit lahkuma. Kes lahkubki jamujal kinnisvara ostab,
siis tema enam Tallinna tagasi ei tule. LõunaEestis ostetu mahamüümiseväljavaated on
palju kehvemad kui Tallinnas.Kui oleksid üüripinnad olemas, poleks liikuminenii valus.

Heido Vitsur
LHV majandusanalüütik

–

Näiteks USA ei
saakskunagi nii
jõukaks jadünaamiliseks,kui töötajateliikumine oleks
jäigem.

Liiga kallid kodud. Veelüks probleem, mis

Paindlikkus kasvaks oluliselt. Samas peak-

simehindama mitte seda, kui palju üüriturg
täna lisandväärtust,käivet ja töökohtiloob,
vaid seda, kui suurt turgu on vaja, et inimesedoleksid piisavalt liikuvad jasaaksid omada pinda, mida neilantud hetkel vaja. Et säiliks manööverdamisvõimeigas elufaasis nii
–

201

eurot kulub Tallinnas keskmiselteluasemekuludele nõukogudeaegses 70 ruutmeetri
suuruses korteris, Vilniuses on
summa 166, Riias 175 eurot.
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PÕHINEB EESTI EHITUSETTEVÕTJATE LIIDU ÜÜRITURU KONVERENTSI

peaks panema mõtlema üüripindadele ja nende kättesaadavusele, on kõrged elamispindadekulud. 90% inimestest on eluasemekulud väga kõrged, need on toidu järel kulutuste
osas teiselkohal. Vaid kõige rikkamalekümnendikule on eluaseme ülalpidamine mõnusalt jõukohane.Kättesaadavatest, odavatest, kvaliteetsetestkorteritest on puudus. Kuna neid pole, on inimestemobiilsusel piirid
ees. See on muutnud ettevõtjate jaokstööjõupuuduse probleemiks nr 1nõudluse vähesuse
kõrval. Tööjõud ei saa liikuda ja seetõttu seda
ei ole.Kui inimesed liiguks, saaksidettevõtted
arendada ja õigeid inimesi töölesaada.
Raske on hinnata, kui suur oleks optimaalne üüripindade osakaal.Eestis elab 18%üüripinnal, mis on Euroopa keskmisest väiksem
näitaja. Kui Ida-Euroopas, kus toimus massomanikustamine, on üüripindade osa tunduvalt väiksemkui näiteksedukates tööstusriikides Taanis, Prantsusmaal, Saksamaal.Seal
läheneb näitaja 40%-le, suur on nii era-kuika
munitsipaalüürikorterite osakaal. Majanduslik edukus ja üüripinnad on seotud.
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Ära lase
ennast
koorida
Kinnisvara õiglase hinna
tagab kvaliteetne
hindamisteenus
20-aastase kogemusega ERI Kinnisvara
on kinnisvaraalast nõustamis-, hindamisja konsultatsiooniteenust pakkuv agentuur.
Personaalne kinnisvarakorraldus tagab
kliendile kõige kasulikuma lahenduse.
Tutvu meie teenustega lähemalt
www.eri.ee

-

tv

-

-4
*

■

U

Ahi
aprill

ERI Kinnisvara
Tartu mnt. 16, 10117 Tallinn
+372 606 0077 hindajad@eri.ee
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Uued korterid ja
büroopinnad kesklinnas
Pärnu mnt 139e

Sarje 28
Kodu keset männimetsa
Uued korterid Nõmmel männimetsa
roheluse ja värske õhu keskel.

www.astlanda.ee/sarje
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Info: Angelina Ilizina
Kinnisvara müügi projek?juht
OÜ Astlanda Ehitus
tel 53 002 550
angelina@astlanda.ee

www.astlanda.ee

Kinnisvara

