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Ülesanne 1.1. (VH VII tase)   Kood:  .................... 
 
 
1. Võrdlusmeetodi rakendamine 
Tuginedes alltoodud informatsioonile anna hinnang hinnatava vara turuväärtusele 
võrdlusmeetodil selgitades hindamiskäiku:  
 

a) Mis on vara parimaks kasutuseks? 
b) Kas ja kuidas mõjutab hinnatava vara turuväärtust kinnisasja koormav rendileping? 

Lisa ka põhjendus(ed). 
c) Millised tehingud ei ole võrdluskõlbulikud ja miks? (jäta välja vaid täiesti sobimatud 

tehingud) 
d) Millist võrdlusühikut kasutad ja miks? 
e) Milliseid võrdluselemente kasutad? 
f) Kuidas leiad lõpptulemuse (millist keskmist kasutad ja miks) ja millised kommentaarid 

võiks lõpptulemusele lisada lähtuvalt standardist EVS-875? 
 
Turuväärtus tuleb hinnata seisuga 31.10.2022. Kohandused teostada kooskõlas standardis 
EVS-875 aktsepteeritava täpsusega. Hinnang on mõeldud esitamiseks krediidiasutusele. 
 
2. Tehingute statistiline analüüs 
Lisaks eeltoodule leia, kasutades selleks MS  Exceli vastavaid funktsioone, selles ülesandes 
kirjeldatud kõikide ostu-müügi tehingute kinnisasja pindalale taandatud tehingu hindade: 

1) aritmeetiline keskmine;  
2) mediaan; 
3) standardhälve;  
4) minimaalne tehingu hind;  
5) maksimaalne tehingu hind. 

 
Saadud tulemustele lisada selgitus, mida iga konkreetne tulemus põhimõtte tasemel näitab / 
iseloomustab. 
 
Hinnatava vara kirjeldus: 
 
Hinnatav vara ja selle asukoht 
Hinnatavaks varaks on Elva vallas Teedla külas asuv hoonestamata kinnisasi. Tegemist on 
hajaasustusega piirkonnas paikneva varaga – piirkonna maakasutuse moodustavad 
valdavalt haritava maa, loodusliku rohumaa ja metsamassiivid. Hinnatav kinnisasi piirneb 
kruusakattega teedega ja haritava maa massiividega. Kinnisasjale on juurdepääs mööda 
avalikke teid. 
 
Omandsuhted 
Omanik: Valuation Investments OÜ (tegemist on käibemaksu-

kohuslasega) 
 
Koormatised ja kitsendused: isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks 

Kiireside OÜ kasuks; avalikes huvides tähtajatu ja üleantav 
isiklik kasutusõigus sidekaabli ehitamiseks, omamiseks ja 
majandamiseks tasu eest vastavalt seadusandluses 
ettenähtud suurusele ja korrale vastavalt 27.02.2015 lepingu 
punktidele kolm (3.), neli (4) ja viis (5) ning lepingu lisaks 
olevale plaanile 

 Kommentaar: isikliku kasutusõigusega koormatud ala suurus 
on kokku ca 200 m² ning see paikneb kinnisasja piiril muu maa 
kõlvikul 
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Hüpoteegid: hüpoteek summas 104 000 eurot AS Hoiu-laenuühistu kasuks; 
hüpoteegiga pole väärtuse kuupäeva seisuga seotud ühtegi 
laenukohustust 

 
Üüri/rendilepingud: kinnisasi on väärtuse kuupäeva seisuga koormatud tähtajatu 

põllumajandusliku rendilepinguga, mille järgne rent on aastas 
240 €/ha. Lepingu järgne rent on antud piirkonna turutasemest 
ca 20% võrra kõrgem. Rentnik on 01.03.2022.a. esitanud 
kinnisasja omanikule kirjalikku taasesitamist võimaldavas 
vormis avalduse lõpetada rendileping esimesel võimalusel. 

 
 
Kinnistu üldandmed 
Kuju:    korrapärane (ristkülik) 
Reljeef:   tasane 
Pindala:   152 000 m² 
Sihtotstarve:   100% maatulundusmaa 
Kinnistul asuvad ehitised: kinnisasja piiril (muu maa kõlvikul) asub sideliin; muud ehitised 

puuduvad  
Üldplaneering: 2008.a. kehtestatud valla üldplaneering sätestab kinnisasja ca 

1-ha suuruses, teega piirnevas osas, maakasutuse 
juhtfunktsiooniks elamumaa; muus osas maakasutuse 
juhtfunktsiooni hinnatava kinnisasja osas määratud ei ole 

Detailplaneering: kehtestatud või algatatud detailplaneeringud puuduvad 
 
 
Tehnovõrgud 
Veevarustus: puudub, sh puudub piirkonnas ka tsentraalne võrk 
Kanalisatsioon: puudub, sh puudub piirkonnas ka tsentraalne võrk 
Elektrivarustus: puudub, lähim el. alajaam asub kinnisasjast ca 900 m 

kaugusel 
Gaas: puudub, sh puudub piirkonnas ka tsentraalne võrk 
Side: kinnisasja läbib sidekaabel (liitumine puudub) 
 
Maakasutust iseloomustavad andmed 
Kõlvikuline koosseis: haritav maa: 150 000 m²; looduslik rohumaa: 1 000 m²; muu 

maa: 1 000 m² 
PRIA-s registreeritud 
põllumassiiv(id): nr. 001, kogupindalaga 30,00 ha, millest hinnatava kinnisasja 

koosseisu jääb täpselt ½; massiivi maakasutus: põllukultuurid 
 
Mullastik: valdavalt kahkjad leetunud keskmise raskusega mullad; 

boniteet: 48 
 
Muu info: kinnisasja koosseisus olevat haritavat maad on korrapäraselt 

haritud; väetamist on teostatud nõuetekohaselt; 
maaparandustöid pole kinnisasjal teostatud, sest sellekohast 
vajadust ei ole esinenud 

 
Turuinformatsioon: 
Piirkonnas on suur nõudlus haritavate maade järele. Ehituslik potentsiaal üksikelamu (ja 
vajadusel ka kõrvalhoonete) püstitamiseks tekib hinnatava vara turupiirkonnas hoonestamata 
maatulundusmaadel vaid siis, kui on täidetud korraga järgmised tingimused: 

• kinnisasjal on olemas kõrghaljastus;  

• kinnisasjale on juurdepääs avalikult teelt;  

• lähim el. alajaam ei paikne kinnisasjast kaugemal kui 400 m. 
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Turuanalüüsile tuginedes on teada järgmised faktid: 
 

• Hinnadünaamika hinnatava vara turusegmendis: 
▪ 2021.a. algusest kuni 2021.a. lõpuni kasvasid hinnad keskmiselt 15%. 
▪ 2022.a. algusest kuni 2022.a. I kvartali lõpuni tõusid hinnad keskmiselt 10%. 
▪ Alates 2022.a. aprillist on kahe järgmise kvartali jooksul antud varade hinnad 

tõusnud kokku ca 5%.  
▪ Neljanda kvartali esimese kuu jooksul on hinnad püsinud stabiilsed ning 2022. 

aasta lõpuni prognoositakse, et hinnad ei muutu. Edasiseks prognoositakse 
mõõdukat tõusu 5 – 10% aastas. 

▪ Kõik toimunud hinnamuutused on olnud kuude lõikes ühtlased. 
 

• Haritava maa turul on müügiperioodid suure nõudluse tõttu olnud väga lühikesed 
ulatudes keskmiselt kuni 3 kuuni. Elamu ehitamise potentsiaaliga hoonestamata 
maatulundusmaade müügiperioodid ulatuvad antud turupiirkonnas keskmiselt kuni 
12 kuuni. 
 

• Vabaturutingimustes müüdud eelkõige põllumajanduslikku potentsiaali omavate 
hoonestamata maade hinnad on viimase poole aasta jooksul jäänud valdavalt 
vahemikku 3 000 – 7 000 € / ha – hinnavahemiku madalaim tase on omane eelkõige 
looduslikele rohumaadele, kõrgem hinnatase aga heas kvaliteedis haritavatele 
maadele. Turuanalüüsi tulemusel on teada, et turuosalised teevad enda otsuseid 
antud turusektoris lähtuvalt kinnisasja pindalale taandatud tehingu hinnast. 
 

• Vabaturutingimustes müüdud üksikelamu püstitamise potentsiaali omavate 
hoonestamata maade hinnad on viimase poole aasta jooksul jäänud valdavalt 
vahemikku 7 000 – 15 000 € / ha. Siiski on siin turul levinud võrdlusühikuna pigem 
vara kui terviku hinna, mitte aga pinnaühikule taandatud tehingu hinna käsitlus. 
 

• Põllumajanduslikku potentsiaali omavatel hoonestamata varadel ei ole kinnisasja 
jagamine ja seejärel väiksemate osade kaupa müük majanduslikult põhjendatud. 
Seda seetõttu, et põllumajanduslikku potentsiaali omavate maade turul on suurema 
pindalaga kinnisasjad enam hinnatud.  
 

• Turuinfo põhjal on teada, et turul põllumajanduslikku potentsiaali omavate 
hoonestamata maatulundusmaade puhul kehtib tehinguhindade kujunemisel 
alljärgnev mastaabiefekt: 

▪ Kinnisasja pindala on 2,0 – 5,0 ha: 10% (siinkohal väljendatud 
absoluutsuurusena, kohanduse märk panna hindajal iseseisvalt lähtuvalt 
sellest, kuidas on see Eesti turul tavaks). 

▪ Kinnisasja pindala on 5,1 – 10,0 ha: 5% (siinkohal väljendatud 
absoluutsuurusena, kohanduse märk panna hindajal iseseisvalt lähtuvalt 
sellest, kuidas on see Eesti turul tavaks). 

▪ Kinnisasja pindala on 10,1 – 20,0 ha: mastaabiefekti ei teki. 
▪ Kinnisasja pindala on 20,1 – 30,0 ha: 5% (siinkohal väljendatud 

absoluutsuurusena, kohanduse märk panna hindajal iseseisvalt lähtuvalt 
sellest, kuidas on see Eesti turul tavaks). 

 

• Kinnisasjad, mille puhul on metsamaa osakaal üle 15% kinnisasja pindalast, ei ole 
hinnatava kinnisasjaga otseselt võrdluskõlbulikud, sest nende puhul võis tehingu 
hinda mõjutada kasvav mets. 
 

• Põllumajanduslikku potentsiaali omavaid maid ostetakse nii omakasutusse kui ka 
investeerimise eesmärgil (piirkonnas on põllumajandusliku maa renditurg aktiivne 
ning rentniku leidmine võtab enamasti alla aega alla kuu) ning tehingute 
hinnatasemed on mõlemal juhul enamasti sarnased (va siis, kui omakasutuse puhul 
võib täheldada põllumassiivi vahetust naabrusest tulenevat erihuvi). Erinevust 
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hinnatasemetes ei teki ka siis, kui kinnisasi on koormatud turutasemest kõrgema 
rendihinnaga, sest ostjad peavad sellisel juhul rendilepingu katkemise riski väga 
suureks. 
 

• Juhul kui kinnisasja pindalas on haritava maa kõrval teisi kõlvikuid kuni 5%, ei mõjuta 
see tehingu hinna kujunemist. Muudel juhtudel on negatiivne mõju järgmine: 

▪ Muude kõlvikute osakaal kinnisasja pindalas on 5,1 - 10,0%: mõju suurus on 
5%. 

▪ Muude kõlvikute osakaal kinnisasja pindalas on 10,1 – 15,0%: mõju suurus 
on 10%. 

▪ Muude kõlvikute osakaal kinnisasja pindalas on 15,1 – 20,0%: mõju suurus 
on 15%. 

 

• Kinnisasjad, millel puudub juurdepääs avalikult teelt, on turul keskmiselt 5% vähem 
hinnatud kui seda kinnisasjad, millel on olemas juurdepääs avalikult teelt (eeldusel, et 
muus osas on kinnisasjad sarnased). 

 

• Turuanalüüsi tulemusel on teada, et korrapärase kujuga kinnisasjad on keskmiselt 
5% enam hinnatud kui ebakorrapärase kujuga kinnisasjad (eeldusel, et muus osas on 
kinnisasjad sarnased). 

 

• Piirkonna haritavad maad, mille boniteet on üle 50 punkti, on keskmiselt 5% enam 
hinnatud kui seda on sarnased haritavad maad, mille boniteet on vahemikus 40 – 49 
punkti. Eelnimetatud haritavad maad on omakorda 5% enam hinnatud kui 
kinnisasjad, mille boniteet on 35 – 39 punkti. Viimased on aga 10% enam hinnatud 
kui need kinnisasjad, kus boniteet jääb vähemikku 30 – 34 punkti. Kõik eelnev käib 
nende haritavate maade kohta, mille hulgas puuduvad märkimisväärsel hulgal 
turvasmullad. Kinnisasjad, kus on valdavalt turvasmullad, ei ole hinnatava varaga 
võrdluskõlbulikud, sest nende hinnatase on märgatavalt madalam. 

 

• Kõik ülesandes toodud summad ei sisalda ja neile ei lisandu käibemaksu (NB! kui ei 
ole märgitud teisiti).  
 

• Võrdluselementide mõju tehingu hinna kujunemisele on turult tuletatud andmete osas 
5%-se täpsusega, välja arvatud juhtudel, kui algandmed kooskõlas EVS 875-ga on 
võimaldanud täpsemat kohandust. 
 

• Turuanalüüsi tulemusel on teada, et Maa-ameti poolt korraldatud enampakkumistel 
müüdud varade tehingute hinnad ei erine turuinfole tuginedes tavapärasel viisil 
müüdud varade hindadest (turuosalised on antud müügiviisist piisavalt informeeritud 
ja varasid on ka piisavalt reklaamitud). St sellised tehingud on sisulises plaanis 
käsitletavad vabaturutingimustes tehtud tehingutena. 
 

Tehinguinfo: 
 

• Kõik alljärgnevalt toodud ostu-müügi tehingud on toimunud vastava kuu algusega.  
 

• Kirjeldamata parameetrite osas on alljärgnevalt toodud varad hinnatava varaga 
sarnased või nende parameetrite mõju ei olnud tehingu hinna kujunemise seisukohalt 
oluline. 





Hindamisel on kasutada järgmised hinnatava varaga samas turupiirkonnas asuvate hoonestamata kinnisasjade (kõikidel on maakasutuse sihtotstarve 
100% maatulundusmaa) müügitehingute andmed: 
 

Nr 

Kinnis-
asja  
pindala, 
ha 

Haritava 
maa 
pindala, 
ha 

Loodusliku 
rohumaa 
pindala, ha 

Metsamaa 
pindala, ha  

Muu maa 
pindala, 
ha 

Juurde-
pääs 
avalikult 
teelt 

Kuju 

Kaugus 
el. ala-
jaamast, 
m 

Boniteet Teadaolev informatsioon 
Tehingu 
aeg 

Tehingu 
summa, 
€ 

1 18,50 18,00 - 0,20 0,30 olemas 
eba-
korrapärane 

700 54 

Vara müüdi Maa-ameti poolt 
korraldatud enampakkumisel, kus 
osalejaid oli 5. Alghinnaks oli 
125 000 €. Ostjaks oli 
põllumajandusettevõte. 

August,  
2022 

129 000 

2 15,00 15,00 - - - olemas korrapärane 500 55 

Kinnisasja ostjaks oli 
naaberkinnisasja omanik, kes vajas 
antud kinnisasja olemasoleva 
massiivi laiendamiseks ja oli nõus 
seetõttu maksma ka turutasemest 
kõrgemat hinda. 

Juuni,  
2022 

120 000 

3 3,00 2,50 - 0,10 0,40 olemas korrapärane 300 47 

Olemas kõrghaljastus. Peale 
tehingut väljastati 
projekteerimistingimused 
kinnisasjale üksikelamu 
püstitamiseks. 

August, 
2022 

25 000 

4 10,00 7,50 - 2,00 0,50 olemas korrapärane 550 33 

Kinnisasja jäi koormama hüpoteek 
Eesti Vabariigi kasuks. 
Hüpoteegiga seotud kohustuste 
kohta täpsem info puudub 

September, 
2022 

65 000 

5 5,10 4,10 0,50 - 0,50 puudub korrapärane 500 31 
Sama tehingu raames võõrandati 
veel 25 kinnisasja. Kinnisasja 
müüki korraldas kogenud maakler. 

Jaanuar, 
2021 

20 000 

6 7,11 4,00 1,50 1,50 0,11 puudub korrapärane 1 000 49 
Ostjaks oli piirkonnas tegutsev 
põllumajandusettevõtja. 

Jaanuar, 
2022 

48 000 
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Nr 

Kinnis-
asja  
pindala, 
ha 

Haritava 
maa 
pindala, 
ha 

Loodusliku 
rohumaa 
pindala, ha 

Metsamaa 
pindala, ha  

Muu maa 
pindala, 
ha 

Juurde-
pääs 
avalikult 
teelt 

Kuju 

Kaugus 
el. ala-
jaamast, 
m 

Boniteet Teadaolev informatsioon 
Tehingu 
aeg 

Tehingu 
summa, 
€ 

7 29,00 25,0 2,00 - 2,00 puudub 
eba-
korrapärane 

1 200 43 

Ostu hetkel oli kinnisasi 
abikaasade ühisomandis. Ostjaks 
oli ettevõte 
(käibemaksukohustuslane), mis 
haldab üle 1 000 ha põllu- ja 
metsamaid. Ostja kohustuseks oli 
tasuda müüdud kinnisasjal 2021.a. 
jooksul teostatud 
maaparandustööde teostajale 
(tegemist on ettevõttega, mis ei ole 
käibemaksukohustuslane) ühe 
nädala jooksul senise omaniku 
poolt maksmata osa (so 10 000 €)  

Mai,  
2022 

156 000 

8 15,00 14,50 - 0,50 - olemas korrapärane 800 38 

Ostja tasus osa ostusummast 
(20 000 € koos käibemaksuga) 
viljas. Kinnisasjal olid äsja tehtud 
maaparandustööd. Tehingu hind 
sisaldas käibemaksu. 

Märts, 
2022 

95 000 

9 18,00 17,00 1,00 - - olemas korrapärane 500 51 
Kinnisasi oli vahetult enne müüki 
pakkumises hinnaga 125 000 € 

Aprill, 
2022 

35 000 

10 17,00 15,00 1,00 - 1,00 olemas korrapärane 500 52 
Kinnisasja ostjaks oli ettevõte, mille 
juhatuse liige oli juhatuse liige ka 
kinnisasja müünud ettevõttes. 

August, 
2022 

40 000 

11 23,00 21,00 1,50 0,50 - olemas 
eba-
korrapärane 

450 37 

Kinnisasi oli koormatud 
kasutusvaldusega. Ostjaks oli 
füüsiline isik, kelle kasuks oli 
seatud ka kasutusvaldus. 

Mai, 
2022 

173 000 

12 11,00 0,50 1,00 - 9,50 olemas 
eba-
korrapärane 

850 41 - 
Juuni, 
2022 

22 000 

13 7,50 7,50 - - - olemas korrapärane 450 45 
Kinnisasi müüdi pankrotihalduri 
poolt avalikul enampakkumisel. 

Juuli, 
2022 

30 000 

14 3,50 2,00 1,30 0,20 - olemas 
eba-
korrapärane 

250 47 
Olemas kõrghaljastus. Kinnisasjal 
on tiik ja olemas on ka salvkaev. 

Märts, 
2022 

28 000 

15 9,00 8,30 - - 0,70 olemas korrapärane 900 32 
Kinnisasi oli müügi hetkel kolme 
füüsilise isiku kaasomandis.  

Märts, 
2022 

45 000 

 


