
Ärimaade pakkumiste hulk tõusutrendis. Nõutumad on endiselt tehnoparkide alad. 

Eestis on müügil ligi 800 ärimaa krunti, veel kolm aastat tagasi oli pakkumiste arv alla 500 

ühiku. Nõutumad on endiselt tehnoparkide alad. 

Tallinnas ja  Harjumaal on tehnoparke ca 45, millele lisandub umbes 20 tehnoparki ülejäänud 

Eesti osades. Neist omakorda suurem osa koondunud Ida-Virumaale ja Tartu ning Pärnu 

linnade ümbrusesse. Nagu juba tehnoparkide nimed reedavad, püüavad erinevad 

tehnopargid erinevaid kliente.  

Eestis võib tehnopargid tinglikult jagada järgmiselt. 

1. Logistikapargid, kuhu on koondunud ladustamine, kaupade transiit, ka 

ümberpakendamine. Need paiknevad tavaliselt peamagistraalide, sadamate ja 

raudtee lähenduses. Näitena võib tuua Nehatu Logistikapargi.   

2. Kaubanduse- ja kergetööstuse segapargid, mis paiknevad suuremate linnade 

peamagistraalide ääres. Nendes paiknevad peamiselt hulgilaod müügisaalidega, 

linna teenindavad ettevõtted, kergetööstusettevõtted, sh  ka välisfirmade esindused. 

Näiteks võib tuua Lasnamäe Tööstuspargi. 

3. Tehnoloogialinnakud, kuhu on koondunud IT arendus, alustavad ettevõtted ja 

teadusasutuse, näiteks Tallinna Teaduspark Tehnopol ja Ülemiste City. 

Tehnoloogialinnakus on muutumas kompaktsed minilinnaosadeks, kus on olemas 

igapäevateenused ja sportimisvõimalus. 

4. Tööstuspargid, kuhu koonduvad suuremad tootmisettevõtted ning on seotud kas 

toorme, varasema tootmispiirkonna või tööjõuga.  Näiteks Keila Tööstuspark, Nakro 

Tööstuspark Narvas. Rohkem kohtab nimetust tööstuspark Ida-Virumaa tehnoparkide 

nimetustes, mis näitab suunatust tootjatele. 

Eesti väiksusest tulenevalt on aga piirid erinevate tehnoparkide liikide vahel väikesed, kuna 

kliente vajavad kõik tehnopargid ja nii võib tootmisettevõtteid kohata logistikaparkides ja 

logistikaettevõtteid tööstusparkides ning kaubandusettevõtteid logistikapargi trassiäärses 

osas.  

Peamised tehnoparkide alad Tallinnast väljuvate trasside ääres 

 



Valdavalt arendatakse tehnoparke eesmärgiga müüa arendatud ärikrunte, kuid laienemas on 

trend, kus omanik hoonestab krundid ja tegeleb tehnopargi pindade väljarentimisega.  

Vahepealsest majanduslangusest on enamik tehnoparke välja tulnud, kuigi mitmed neist, 

mida ei jõutud enne halbade aegade saabumist valmis arendada, on läbinud 

pankrotiprotsessi ja saanud uued omanikud. Viimastel aastatel on alustatud mitme vahepeal 

seiskunud ala arendamist, eriti puudutab see Tallinnast väljuvate peamagistraalide – Tartu 

mnt ja Peterburi tee ümbrust.  

Ärikruntide pakkumine ja tehinguhinnad 

Pakkumiste arv üldiselt on kogu Eestis kui ka Tallinna ümbruses tõusnud.  

Kolm aastat tagasi oli ärimaid Eestis avalikus pakkumises 400 - 500 ühikut ja Harjumaal ca 

300 ühikut. Käeoleval hetkel on kogu Eestis pakkumises  ligi 800 ärimaa krunti, neist ca 400 

ühikut Harjumaal. Ühelt poolt on see tingitud uute arendatud kruntide turuletulekust, teiselt 

poolt on avalikku pakkumise jõudnud krundid, mis ei olnud turu madala hinnataseme tõttu 

varem üldse avalikus pakkumises.  

Keskmiselt on tehnovõrkude ja teedega varustatud äri- ja tootmismaa kruntide tehinguhinnad  

Tallinnast väljuvate magistraalide ääres paiknevates tehnoparkides olnud  viimasel aastal 

vahemikus 25 – 50 €/m2+ km+ liitumised. Võrdluseks viis aastat tagasi (2011)  oli hinnatase 

vahemikus 23 – 32 €/m2+ km+ liitumised. Kui võrrelda pakkumis- ja müügihindu, siis on 

varasem suur lõhe pakkumis- ja müügihinna vahel praeguseks jõudsalt vähenemas. Tallinna 

linna piiril Tartu mnt ääres on väiksemate ärikruntide tehinguhinnad jõudnud ka tasemeni 100 

€/m2.  

Hoonestatud ärimaad, üürihinnad 

Uuema ja kaasaegsema lao- ja tootmispinna üür on käesoleval hetkel tasemel 4 – 5,5 €/m2. 

Võrdluseks viis aastat tagasi (2011) oli üüritase tasemel 3,5 – 5 €/m2 + km.  

Uue, multifunktsionaalse väikelao (stock-office) üürihind võib ulatuda ka tasemeni 7 €/m2.   

Pakkumises on Tallinna lähiümbruse tehnoparkides umbes 35 000 m2 ehitamisel või  just 

valminud uut pinda. Peamiselt on pakkumine koondunud Tartu mnt piirkonda.  

Näiteid pakkumistest 

Asukoht Hoone pind, m2 Küsitav üür, €/m2 

Kesk tee 28, Jüri 2339 4,5 

Ämma tee 78, Iru 2553 4,75 

Kesk tee 11, Jüri 2509 5 

Helgi tee 11, Peetri 1567 5 

Kesk tee 10a, Jüri 2516 5,2 

Kesk tee 36/38/40 5823 5,1 

Läike tee 11, Peetri 2266 6 

 

 



Trendid tehnoparkides 

Analüüsides ühe vanimat, Tänassilma tehnoparki (vaadeldud on 64,8 ha suurust ala, 

hoonete SNP 79 081 m2) ala saab täheldada järgmist: 

 Tänassilma tehnopargi 64,8 ha suurusest vaadeldud alast on hoonestamata veel 

12,5 ha ehk ca 19%; 

 Realiseeritud ehitusalune pind hoonestatud maadel 13%; 

 Hoonestustihedus (suletud netopind (SNP) jagatud maa pindalaga) on 0,15 

 Hoonestatud maad on valdavalt omakasutuses või seotud pikaajaliste 

üürilepingutega. Väljaüürimiseks on avalikus pakkumises 3345 m2 pinda ehk 4,2% 

hoonete kogupinnast. 

 Müügiks on hoonestamata maad avalikus pakkumises 15 059 m2 pinda ehk 1,2% 

hoonestamata maade kogupinnast. 

 Viimasel poolaastal üüripakkumiste arv ei ole muutunud, ühe pinna üür natuke 

langenud;  

 Neljast hoonestamata krundist on poolaastaga uue omaniku leidnud üks. 
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