EKSPERTARVAMUS

237/0520 VK

Hinnatav vara

Hoonestatud kinnistu registriosa nr 5012931

Vara tüüp

Koolihoonega (endine mõisahoone) kinnistu

Asukoht

Põlula kool, Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond

Hindamistulemus

vara turuväärtus väärtuse kuupäeval 15.05.2020
170 000 (ükssada seitsekümmend tuhat) eurot
Hindamistulemus ei sisalda käibemaksu

Hindamisaruande kuupäev

29.05.2020

Hindamistellimuse täitja
OÜ Kinnisvarabüroo Uus Maa
Virumaa büroo
Turu plats 5, Rakvere 44310
www.uusmaa.ee
rakvere@uusmaa.ee
+372 322 3601

Tellija
Vinni Vallavalitsus
Registrikood 75008746
Tartu mnt 2, Pajusti alevik, Vinni vald
Tellija esindaja: Rauno Võrno, +372 5196 8444
rauno@vinnivald.ee
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Kokkuvõte
Hinnatava vara koondandmed
Hinnatav vara
Aadress
Omanik
Katastritunnus
Omandivorm
Kinnistu pindala ja sihtotstarve
Kinnistu hoonestus ja hoonestuse
suletud netopind (snp)

Koolimaja üldine seisukord

Hindamisaruande koondandmed
Hinnangu eesmärk
Ülevaatuse kuupäev
Väärtuse kuupäev
Hindamisaruande kuupäev
Tellija
Tellimusleping
Hindamise eeldused

Turuväärtus
Hinnang likviidsusele
Hindamistulemuse täpsus
Käibemaks

koolihoonega (endine mõisahoone) kinnistu (registriosa nr 5012931)
Käesolevas töös ei hinnata ~1,6 ha suurust vana koolimaja ümbruse
kinnistuosa. Käesolevas töös ei hinnata kinnistul kasvavat metsa
Põlula kool, Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Vinni vald
70201:002:0189
kinnisasi
14,43 ha (100% ühiskondlike ehitiste maa)
~12,83 ha – käesolevas töös hinnatav kinnistuosa
koolimaja (koos juurdeehitusega kokku snp 1506,5 m²), staadioni kuur (snp
20,7 m²), kuur (snp 91,2 m²), hoovimaja (ehitusalune pind ~60 m²
mõõdetuna maa-ameti kaardilt, ehitisregistrisse hoonet kantud ei ole), vana
viinaköögi varemed (ehitusalune pind ~460 m² mõõdetuna maa-ameti
kaardilt, ehitisregistrisse varet kantud ei ole)
eeldatavalt 18.sajandi keskel ehitatud mõisahoone (2000ndate alguses on
tehtud väiksem juurdeehitus), mis on olnud kasutusel koolihoonena.
Seisukord – valdavas ulatuses renoveeritud 1990ndate lõpus, lihtne hea,
osaline kulum
vara turuväärtuse hindamine, mis oleks aluseks vara võõrandamisel
15.05.2020
15.05.2020
29.05.2020
Vinni vallavalitsus (tellija esindaja Rauno Võrno)
tellija esindaja poolt 29.04.2020 saadetud elektrooniline tellimuskiri.
Vastavalt Tellija soovile oleme koostanud ekspertarvamuse, mis ei ole
mõeldud esitamiseks krediidiasutusele ja esitamiseks kohtule
tellija esindaja poolt edastatud informatsioon on tõene
hinnataval varal ei esinenud selle ülevaatamismomendil varjatud puudusi,
mille olemasolu mõistlikult tegutsev hindaja ei tuvastanud ega pidanudki
tuvastama
170 000 €
müügiperioodi pikkuseks väärtuse kuupäeva turusituatsioonis võib
prognoosida hinnatud turuväärtuse juures kuni 18 kuud.
selle turusegmendi jaoks antud piirkonnas tavapärane (± 10%)
hindamistulemus ei sisalda käibemaksu (antud turusegmendi tehingud ei
ole üldjuhul käibemaksuga maksustatavad)

Hindamistulemus
Hoonestatud kinnistu (registriosa nr 5012931, kinnistuosa suurus ~12,83 ha) aadressil Põlula kool, Põlula küla,
Vinni vald, Lääne-Viru maakond turuväärtus (arvestamata kinnistul kasvavat metsa) on väärtuse kuupäeval
15.05.2020 170 000 (ükssada seitsekümmend tuhat) eurot.
Koostaja / kinnitaja:
/ allkirjastatud digitaalselt /
Triinu Heinluht
Kinnisvara hindaja, tase 6
Kutsetunnistus 116097
+372 5391 0678, triinu.heinluht@uusmaa.ee
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1. Hinnatav vara, hindamise eesmärk, alused ja eeldused
Hinnatav vara

Hindamise eesmärk

Tellimusleping
Hindamisaruande kehtivuse
eeldused
Klauslid hindaja piiratud
vastutuse kohta

Hoonestatud kinnistu (registriosa nr 5012931) aadressil Põlula kool, Põlula
küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Käesolevas töös ei hinnata ~1,6 ha suurust vana koolimaja ümbruse
kinnistuosa. Käesolevas töös ei hinnata kinnistul kasvavat metsa
vara turuväärtuse hindamine, mis oleks aluseks vara võõrandamisel
* Turuväärtus - on hinnangul põhinev summa, mille eest vara peaks väärtuse
kuupäeval minema üle tehingut sooritada soovivalt müüjalt tehingut sooritada
soovivale ostjale sõltumatus ja võrdsetel alustel toimuvas tehingus peale
kõigile nõuetele vastavat müügitegevust, kusjuures osapooled on tegutsenud
informeeritult, kaalutletult ning ilma sunduseta (EVS 875-1:2015)
tellija esindaja poolt 29.04.2020 saadetud elektrooniline tellimuskiri.
Vastavalt Tellija soovile oleme koostanud ekspertarvamuse, mis ei ole
mõeldud esitamiseks krediidiasutusele ja esitamiseks kohtule
tellija esindaja poolt edastatud informatsioon on tõene
hinnataval varal ei esinenud selle ülevaatamismomendil varjatud puudusi,
mille olemasolu mõistlikult tegutsev hindaja ei tuvastanud ega pidanudki
tuvastama
hindaja ei ole teostanud ehitiste uuringuid ega inspekteerinud vara neid
osasid, mis on kaetud, varjatud või ligipääsmatud. Hindamise teostamisel
lähtusime eeldusest, et need vara osad on hea/rahuldvas seisundis. Me ei saa
avaldada mingit arvamust vara nende osade kohta, mida me ei ole
inspekteerinud, käesolev aruanne ei kinnita vara struktuuri ja kattematerjalide
laitmatust (EVS 875-4:2015)
hindaja ei ole teinud mingeid uuringuid saastatuse ja saastuse ohu kohta ega
saa seega esitada mingit kindlat seisukohta, missugune võiks olla nende
võimalik mõju hindamistulemusele. Hindamisel on lähtutud eeldusest, et
hinnataval varal ja selle läheduses ei ole saastatust ega saastuse ohtu.
Igasugune saastatuse ja saastuse ohu avastamine võib vara väärtust
märgatavalt mõjutada (EVS 875-4:2015)
käesolevat hindamisaruannet ega mingit selle osa, samuti mitte mingeid viiteid
käesolevale aruandele ei tohi ilma hindaja kirjaliku nõusolekuta avalikustada
üheski dokumendis, kirjas ega avalduses, samuti mitte kirjastada. Juhul, kui
käesolevat hindamisaruannet soovitakse avaldada, tuleb avaldamise vormis ja
kontekstis hindajaga eelnevalt kirjalikult kokku leppida (EVS 875-4:2015)
käesolev hindamisaruanne on esitatud konfidentsiaalselt tellijale ainult eespool
avaldatud ja selleks ettenähtud eesmärgil. Hindaja ei saa võtta endale mingit
vastutust juhul, kui seda kasutab keegi kolmas isik, või kui seda tehakse
selleks mitte ettenähtud eesmärgil (EVS 875-4:2015)

2. Hindamise algandmed ja hinnatava vara ülevaatus
Algandmed esitanud isik
Ülevaatuse kuupäev*
Ülevaatuse teostanud hindaja
Ülevaatusel viibinud isikud
Ülevaatuse ulatus
Ülevaatuse põhjalikkus
Hindamisaruande kuupäev*
Väärtuse kuupäev*

Kasutatud allhanked

tellija esindaja Virgo Koppel
15.05.2020
*Ülevaatuse kuupäev - kuupäev, millal tehti hinnatava vara ülevaatus. (EVS
875-1:2015)
kutseline hindaja Triinu Heinluht
tellija esindaja Virgo Koppel
ülevaatus hõlmas vara tervikuna
visuaalne ülevaatus. Ülevaatuse käigus ehitustehnilist ekspertiisi ei
teostatud
29.05.2020
*Hindamisaruande kuupäev - kuupäev, millal hindamisaruanne on
allkirjastatud (EVS 875-1:2015)
15.05.2020
*Väärtuse kuupäev – kuupäev, mille seisuga hindamistulemus on esitatud.
See peab kokku langema hindamisaruande kuupäevaga või ülevaatuse
kuupäevaga või eelnema ühele või mõlemale neist, st hindamine peab olema
tehtud kas oleviku või mineviku kuupäeva seisuga (EVS 875-1:2015)
käesoleva töö teostamisel allhanget kasutatud ei ole
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Kasutatud allikad

Vastuolud andmetes ja andmete
usaldusväärsus

Eesti Vabariigi seadusandlus
Eesti vara hindamise standardiseeria EVS 875
Eesti Panga majanduskommentaar
Maa-ameti elektrooniline kaardiserver, seisuga 29.05.2020
Ehitisregistri elektrooniline andmebaas, seisuga 29.05.2020
Maa-ameti ja Uus Maa Kinnisvarabüroo tehingute andmebaasid, seisuga
20.05.2020
info valla üld- ja detailplaneeringute kohta valla planeeringute kodulehel,
seisuga 29.05.2020
kultuurimälestiste riiklik register, seisuga 29.05.2020
kinnisvara pakkumiste internetiportaalid, seisuga 29.05.2020
Põlula
kooli
renoveerimise
projektjoonised
(koostanud
Ehitusekspertiisibüroo, 01.09.2000)
Põlula
kooli
juurdeehituse
projektjoonised
(koostanud
Ehiusekspertiisibüroo, dets 2001)
tellija esindaja (Virgo Koppel) suuline informatsioon
registriosa väljavõte e-kinnistusraamatust, seisuga 27.05.2020, väljavõte
Lisas 2
vastuolusid ei tuvastatud, andmed on usaldusväärsed

3. Hinnatava vara kirjeldus
3.1 Omandisuhete kirjeldus
Kinnistusraamatu andmed
Allikas: e-kinnistusraamat

Registriosa nr
Kinnistu koosseis (I jagu)
Asukoht
Katastritunnus
Pindala
Sihtotstarve
Omanik (II jagu)
Koormatised, kitsendused (III jagu)

Hüpoteegid (IV jagu)
Võlaõiguslikud lepingud
Üüri-, rendilepingud
3.2 Asukoha lühikirjeldus
Paiknemine

Ümbruskond

5012931
Põlula kool, Põlula küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
70201:002:0189
14,43 ha
ühiskondlike ehitiste maa 100%
Vinni vald
isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks Eesti Energia
Jaotusvõrk (registrikood 11050857) kasuks. Tähtajatu isiklik kasutusõigus
elektrivõrgu kaitsevööndi ulatuses elektrivõrgu majandamiseks.
Ei avalda negatiivset mõju vara turuväärtusele
isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks Eesti Lairiba
Arenduse Sihtasutus (registrikood 90010094) kasuks. Tähtajatu ja tasuta
isiklik kasutusõigus elektroonilise side võrgu omamiseks, ehitamiseks,
remontimiseks, hooldamiseks, kasutamiseks ja likvideerimiseks.
Ei avalda negatiivset mõju vara turuväärtusele
kanded puuduvad
hindajal puudub info hinnatava varaga seotud kehtivate üüri- ja
rendilepingute kohta
hinnatav vara paikneb Lääne-Virumaal Vinni vallas, valla kirdepoolses osas
asuvas Põlula külas. Küla läbiva Nurkse-Põlula maantee ja Põlula-Liiva
maantee ristumiskoha ning küla läbiva Kunda jõe vahelises külaosas.
Kaugus maakonna keskusest Rakvere kesklinnast (Turu plats) ~19 km ning
valla keskusest Vinni-Pajusti piirkonnast on ~15-16 km. Hinnatav vara asub
keskmiselt hinnatud piirkonnas
hajaasustusala. Hinnatav vara piirneb valdavas ulatuses hoonestamata
maaga – jõeäärne lodu, metsamaa, rohumaa, põllumaa. Lähiümbrusse
jäävad üksikud majavaldused
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Teenindusasutused

Juurdepääs

3.3 Katastriüksuse lühikirjeldus
Katastritunnus
Pindala
s.h haritav maa
looduslik rohumaa
metsamaa
õuemaa
muu maa
Sihtotstarve
Kuju ja reljeef

valla keskus Pajusti-Vinni alevikud (poed, kool, lasteaiad, spordihoone,
vallamaja, tervisekeskus, raamatukogu, jms) ~15-16 km kaugusel.
Maakonna keskus Rakvere kesklinn (poed, koolid, lasteaiad,
teenindusasutused, jms) jääb ~19 km kaugusele. Tallinna kesklinna ~114
km, Narva kesklinna ~103 km
juurdepääs on hea. Hinnatav vara (koolimaja) paikneb küla läbivast PõlulaLiiva avalikus kasutuses olevast asfaltkattega riigi maanteest ~300 m
kaugusel. Maanteelt hooneni viiv kruusakattega juurdepääsutee on
teeregistri andmetel terves ulatuses avalikus kasutuses olev kruusakattega
kohaliku tähtsusega külatee (tee number 7020123, tee nimi Põlula-Kooli)
70201:002:0189
14,43 ha
0,13 ha
4,21 ha
4,20 ha – käesolevas töös kinnistul kasvavat metsa ei hinnata. Tegu on
eelkõige parkmetsa (kõrghaljastuse) mitte tulundusmetsaga
1,00 ha
4,89 ha
ühiskondlike ehitiste maa 100%
veidi liigendatud kujuga, valdavas ulatuses tasase pinnavormiga
käesolevas töös hinnatav kinnistuosa ~12,83 ha

Käesolevas töös ei hinnata kaardil punasega viirutatud kinnistuosa

Kitsendused

Kaart Maa-ameti kaardiserverist (Põlula kooli katastriüksus on tähistatud tumeda
kollase joonega, kitsendused värvilisega) Aerofoto lennuaeg 07.05.2018

avalikult kasutatava tee kaitsevöönd (kaardil punane)
elektripaigaldise kaitsevöönd (kaardil lilla värv)
kaitseala piiranguvöönd (kaardil roheline. Põlula park
parkmetsaga)
maardla
OÜ Kinnisvarabüroo UUS MAA Ekspertarvamus 237/0520 VK
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nitraaditundlik ala
sideehitise kaitsevöönd (kaardil oranž värv)
veehaarde sanitaarkaitseala (kaardil helesinine)

kogu ulatuses
ulatus kokku 1148 m²
ulatus 308 m²

Olemasolevad kitsendused ei takista hinnatava vara sihtotstarbelist kasutamist ja
seetõttu vara turuväärtust ei mõjuta

Haljastus
Piirded
Teed-platsid
Hooned, rajatised
Üldplaneering

Detailplaneering

muru, rohumaa, looduslik kõrghaljastus, staadion, tiigid. Katastriüksus on
haljastatud ja heakorrastatud. Heakorra tase ja seisukord on lihtne
hea/rahuldav
tarad-aiad valdavas ulatuses puuduvad. Staadioni äärsel osaline võrkaed
tolmuvaba kattega sissesõidutee koolihoone esisel, killustik / täitepinnase tee
staadioni suunas
koolimaja, kuur, hoovimaja, vana viinaköögi varemed
Vinni valla (endise Rägavere valla osa) kehtiva üldplaneeringu alusel
(kehtestatud Rägavere valla volikogu 18. juuni 2009 määrusega nr 95) asub
hinnatav vara detailplaneeringu kohustusega kompaktse hoonestuse alal,
reoveekogumisalal, miljööväärtuslikul alal, hoiualal, turismiarenduspiirkonnas
ning sotsiaalmaa maakasutusalal.
Vinni Vallavolikogu on 24.05.2018 otsusega nr 23 algatanud uue
üldplaneeringu koostamise. Hindamise hetkeks ei ole planeeringut vastu
võetud ega kehtestatud

valla kodulehel puudub info hinnatava varaga seotud detailplaneeringute
kohta

3.4 Hoonete lühikirjeldus
3.4.1 Koolimaja
Allikas: Ehitisregister, tellija esindaja suuline info

Üldandmed
Ehitisregistri kood
Ehitus- ja kasutusload

Ehitise nimetus Ehr-s
Peamine kasutamise otstarve
Ehitusaasta
Arhitektuur

108038651 (koolimaja) / 120242867 (Põlula Põhikooli juurdeehitus)
Ehitisregistris (Ehr-s) viited hoone püstitamise ehitus- ja kasutuslubadele
puuduvad. Ehitise seisund Ehr-s on kasutusel
ehitusluba nr 98002 ehitise rekonstrueerimiseks väljastatud 08.05.1998
ehitusluba nr 3 juurdeehituse püstitamiseks väljastatud 22.05.2003.
Kasutusluba nr 12 ehitise laiendamisel väljastatud 23.09.2003
ehitusluba nr 1512249/00029 ehitise tehnosüsteemide muutmiseks
väljastatud 02.02.2015 (sisu – maasoojuspumba paigaldamine). Kasutusluba
nr 1611349/00021 ehitise tehnosüsteemide muutmisel väljastatud 30.06.2015
kasutusluba nr 1612341/00128 ehitise ümberehitamisel väljastatud
12.02.2016
registri paranduskanne nr 2011522/336923 registreeritud 10.01.2020 (sisu –
ehitise kasutamise otstarbe muutmine vastavaks majandus- ja taristuministri
määrusele nr 51)
koolimaja / Põlula Põhikooli juurdeehitus
põhikooli või gümnaasiumi õppehoone
ehitatud eeldatavalt 18.sajandi keskpaigas. Ehr-s hoone esmase
kasutuselevõtu aasta kohta info puudub
18.sajandi barokkstiilis 2-korruseline puidus mõisahoone, millele on hiljem
juurde ehitatud osaliselt 2-korruseline historitsistlik tiibehitus.
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Korruselisus
Maapealse osa korruste arv Ehr-s
Ehitisealune pind
Suletud netopind
Maht
Energiamärgis
Ruumilahendus
Keldrikorrus

Põhikorrus

keldrikorrus, põhikorrus, teine korrus, pööningukorrus. Maja on liigendatud
alusplaaniga ja astmelise korruste paigutusega
2
917,0 m² / 84,1 m²
1390,7 m² / 127,9 m²
5978,0 m³ / 432,3 m³
olemasoleva hoone energiamärgis G – väljastatud 20.07.2009, märgise
number 09-0066
keldriruumid, tehniline ruum, köögiruumid, söökla ruum, san.ruumid,
koridorid. Korruse eri tasapindade vahel on trepid. Keldrikorruselt on eraldi
väljapääsud hoovi

fuajee, kordiorid, san.ruumid, saal, klassiruumid, kabinet, raamatukogu,
riietus- ja pesuruumid. Korruse eri tasapindade vahel on trepid. Korruselt on
eraldi väljapääsud hoovi
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Teine korrus

koridorid, klassiruumid, pööning. Korruse eri tasapindade vahel on trepid.
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Konstruktsioonid ja materjalid
Vundament
Kandekonstr. ja välisseinad

betoonist / looduskividest madalvundament
rõhtpalk (vill, tuuletõkkeplaat), välisviimistluseks värvitud laudvooder.
Looduskivi, välisviimistluseks krohv. Väikeplokk, välisviimistluseks krohv
palk / kivi
puit / betoon
puitkonstruktsioonidel viilkatuse katteks on profiilplekk
valdavas ulatuses puitraamidel pakettaknad. Osaliselt puitraamidel lihtaknad
puitkilpuksed, puituksed
betoonist ja puidust sisetrepid

Siseseinad
Vahelaed
Katus
Aknad
Välisuksed, siseuksed
Trepid
Siseviimistlus
Põrand
Sein

pvc-kate / keraamilised põrandaplaadid / vaipkate / laudis
värv / keraamilised seinaplaadid / laudis. Alusviimistluseks valdavalt
kipsplaadid
värv / moodulripplagi. Alusviimistluseks valdavalt kipsplaadid

Lagi
Tehnovõrgud ja -süsteemid

Andmed põhinevad tellija esindaja ütlustel, kehtivaid liitumislepinguid hindajale esitatud ei ole

Veevarustus
Kanalisatsioon
Küttesüsteem
Ventilatsioon
Elektrivarustus
Muud
Seisukord

hoones veevarustus kinnistul asuvast kaevust. Soe vesi maasoojuspumba
baasil. Tsentraalset trassi läheduses ei ole
lokaalne (mahuti, imbväljak). Tsentraalset trassi läheduses ei ole
lokaalne keskküte – maasoojuspumba baasil, küttekehadeks radiaatorid.
Keskküttesüsteem rajatud 2015. Lisaks mõnes san.ruumis elektriline
põrandaküte. Lisaks säilinud puuküttel ahi
loomulik. San.ruumides ja köögis lokaalne sundventilatsioon
3 x 250 A
valguskaabel
visuaalse vaatluse põhjal on hoone põhikonstruktsioonide üldine seisukord
lihtne hea. Hoone kapitaalsed renoveerimistööd on teostutud 1990ndate
lõpus, 2003ndal aastal on valminud väiksem juurdeehitus. Osaliselt
iseloomustab hoone välisviimistluskatteid kulum (krohvkatte suurem ja
värvkatte osaline kulum).
Hoone siseviimistluskatted on valdavas ulatuses uuendatud 1990ndate lõpus.
Siseviimistlemisel on kasutatud keskmise kallidusega lihtsaid materjale,
siseviimistluse tase ja üldine seisukord on lihtne hea, osaliselt iseloomustab
viimistluskatteid kulum

3.4.2 Kõrvalhooned, rajatised
Allikas: Ehitisregister, tellija esindaja suuline info

Staadioni kuur
Ehitisregistri kood
Ehitus- ja kasutusload
Ehitisealune pind / suletud netopind
Lühikirjeldus, seisukord

120273262
Ehr-s hoone püstitamise ehitus- ja kasutuslubadele viited puuduvad. Ehr-i
andmetel ehitatud 1970. Ehitise seisund Ehr-s on kasutusel
25,0 m² / 20,7 m²
Puitkonstruktsioonidel eterniitkattega viilkatusega ühekorruseline lihtne
rahuldavas seisus abihoone
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Kuur (Ehr-s nimetus 6 kuur)
Ehitisregistri kood
Ehitus- ja kasutusload
Ehitisealune pind / suletud netopind
Lühikirjeldus, seisukord
Hoovimaja
Ehitisregistri kood
Ehitus- ja kasutusload
Ehitisealune pind / suletud netopind
Lühikirjeldus, seisukord
Mõisaaegse viinaköögi vare
Ehitisregistri kood
Ehitus- ja kasutusload
Ehitisealune pind / suletud netopind
Lühikirjeldus, seisukord
Õuesõppe paviljon
Ehitisregistri kood
Ehitus- ja kasutusload
Ehitisealune pind / suletud netopind
Lühikirjeldus, seisukord

120273256
Ehr-s hoone püstitamise ehitus- ja kasutuslubadele viited puuduvad. Ehr-i
andmetel ehitatud 1950. Ehitise seisund Ehr-s on kasutusel
96,0 m² / 91,2 m²
puit konstruktsioonidel eterniitkattega viilkatusega ühekorruseline ehitis.
Visuaalse vaatluse põhjal iseloomustab ehitist suurem kulum – katuse- ja
osaliselt seinte konstruktsioonid on deformeerunud
puudub
puuduvad
~60 m² (mõõdetuna maa-ameti kaardilt) / telliskonstruktsioonidel, profiilplekk-kattega viilkatusega ühekorruseline
abihoone, millele on paigaldatud pvc-raamidel pakettaknad. Hoone
välisviimistlust iseloomustab osaline kulum. Hoone siseviimistlus puudub.
puudub
puuduvad
~460 m² (mõõdetuna maa-ameti kaardilt) / endisest hoonest on säilinud osaliselt looduskividest seinakonstruktsioone ja
korsten
puudub
puuduvad
~25 m² (mõõdetuna maa-ameti kaardilt) / puitkonstruktsioonidel kihtplastikkattega viilkatusega lihtne heas seisus
paviljon

4. Turuväärtuse hindamine
4.1 Parim kasutus
Arvestades vara asukohta (läheduses jõgi, ümbruses valdav hoonestamata maa, kõrghaljastusega pargiala) ja
olemust (endine mõisahoone, ümbruses pargiala. Ruumide liigendatud ja astmeline planeering, hoone suur suletud
netopind) ning hetke kinnisvaraturu olukorda (sarnaste ühiskondlike ehitiste järgi antud piirkonnas nõudlus puudub.
Sarnast tüüpi varad on varasemalt ostjate seas rakendust leidnud osaliselt elukondliku, valdavalt majutusasutuse ja
hooldekodudena), samuti vara olemasoleva kasutuse vastavust juriidiliselt lubatule (maa sihtotstarve hetkel
ühiskondlike ehitiste maa (on võimalik muuta), hoone parim kasutus hetkel põhikooli või gümnaasiumihoone (on
võimalik muuta)), on hinnatava vara parim kasutus* ärilise (hotell / pansionaat / hooldekodu / majutusasutus)
hoonestusega kinnistu.
*Parim kasutus - on vara kõige tõenäolisem kasutus, mis on füüsiliselt võimalik, vajalikult põhjendatud, õiguslikult lubatav,
finantsmajanduslikult otstarbekas ning mille tulemusena hinnatav vara omandab kõrgeima väärtuse (EVS 875-1:2015).
4.2 Hindamismeetodid ja hindamismeetodi valik
Vastavalt Eesti vara hindamise standardiseeriale EVS 875 on kinnisvara hindamise kolm põhimeetodit:
Võrdlusmeetod ehk turupõhine käsitlus (sales comparison approach) põhineb analüüsil, mille aluseks on hinnatava
vara võrdlus sarnaste müüdud varadega. Võrdluse käigus korrigeeritakse müüdud varade hindu, pidades silmas
tehingust ja varast tulenevaid erisusi, ning leitakse hinnatava vara väärtus (EVS 875-11:2014).
Turuväärtuse hindamisel on võrdlusmeetodi aluseks asenduspõhimõte, võimalik ostja ei ole valmis maksma vara
eest rohkem kui sarnaste varade eest tavaliselt turul makstakse. Võrdlusmeetod on eelistatuim nende varade
hindamisel, mida tavaliselt ei osteta tuleviku rahavoo eesmärgil.
Tulumeetod ehk tulupõhine käsitlus (income approach) põhineb vara võimel genereerida tulevikus tulu. Väärtusena
käsitletakse oodatava tulu nüüdisväärtust. Rakendades kinnisvara hindamisel tulumeetodit, on aluseks põhimõte, et ostja
ei ole nõus vara eest maksma rohkem, kui on vara oodatavate rahavoogude nüüdisväärtus kogu vara kasutusea või
hoidmisperioodi jooksul. (EVS 875-9:2018).
Kulumeetod ehk kulupõhine käsitlus (cost approach) lähtub põhimõttest, et potensiaalne ostja ei ole valmis vara eest
maksma rohkem, kui tuleks kulutada sarnase kasulikkusega vara ostmiseks või loomiseks, arvestades ka kaasnevaid
riske ja ebamugavust (EVS 875-8:2018).
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Hindamismeetodi valik
Hindamismeetodi(te) valik ja rakendamine sõltub hinnatavast väärtusest, turu ja varaga seotud tingimustest,
kasutada olevatest andmetest. Turuväärtuse hindamisel määrab meetodi eelistuse viis, kuidas varaga vabal turul
kõige tõenäolisemalt kaubeldakse ja millisel eesmägil (omakasutus või renditulu teenimine) vara kõige
tõenäolisemalt soetatakse.
Hinnatava vara näol on tõenäolisem vara ost omakasutusse, mitte renditulu teenimise eesmärgil. Sellest lähtuvalt
oleme käesolevas ekspertarvamuses vara turuväärtuse hindamiseks valinud võrdlusmeetodi. Võrdlusmeetod on
sarnaste varade turuväärtuse hindamisel üldlevinud ja annab piisavate võrdlusandmete olemasolul tõepäraseima
tulemuse.
4.3 Hindamiskäik
Hinnatava vara turuväärtust mõjutavad tegurid
Positiivsed tegurid
hoone konstruktsioonide üldine seisukord
lokaalne keskküte maasoojuspumba baasil
siseviimistluse üldine seisukord

Negatiivsed tegurid
hoone liigendatud kuju, ruumide astmeline planeering
välisviimistluse osaline kulum
siseviimistluse osaline kulum
abihoonete üldine kulum

Hindamisel oleme võtnud võrdluseks võimalikult lähedases ajavahemikus võrreldavas piirkonnas müüdud varad
(varasid iseloomustavad andmed toodud allpool võrdlustabelis, tehinguandmed ei sisaldanud käibemaksu), mis
sarnanevad hinnatavale varale oma kvalitatiivsete ja arvuliste näitajate poolest kõige enam (s.h ei ole aluseks
võetud seotud osapoolte vahelisi tehinguid ja tehinguid mille üheks osapooleks on riik või kohalik omavalitsus).
Hindamisel on sealhulgas aluseks võetud 1 tehing (Salla mõisakompleks), mille üheks osapooleks oli kohalik
omavalitsus. Üldjuhul sarnaseid tehinguid (tehingu üheks osapooleks kohalik omavalitsus või riik) hindamisel
aluseks ei võeta. Kuna antud tehingule eelnes vabaturu tingimustele iseloomulik müügiprotsess (s.h tavapärane
pakkumine avalikes müügiportaalides) ning arvestades, et mõisakompleksidega on viimasel ajal teostatud vähe
vabaturu müügitehinguid, on antud tehing siiski hindaja hinnangul võrdlustehinguna sobilik.
Turuväärtuse hindamisel lähtume alljärgnevast:
- käesolevas töös ei hinnata ~1,6 ha suurust vana koolihoone lähiümbruse kinnistuosa;
- käesolevas töös ei hinnata kinnistul kasvavat metsa;
- toodud võrdlustehingute võrdlemiseks hinnatava varaga korrigeerime* võrdlusvara iseloomustavaid
parameetreid (võrdluselemente**). Korrigeerimise eesmärgiks on anda hinnang, kui palju muudab
hinnatava vara mingi parameetri erinevus võrdlusvara turuväärtust;
* Kohandamine (adjusting) on protseduur, mida kasutatakse võrreldava vara hinna teisendamiseks lähtuvalt
erisusest võrreldes hinnatava varaga. Kohandamisel võetakse arvesse võrreldava vara erisused, kasutades
selleks kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid võtteid (EVS 875-11:2014).
* Ajaldamine (time adjusting) on võrdlustehingu hinna kohandamine, võttes arvesse hinnatõusu või –langust, mis
on toimunud võrreldava varaga tehingu toimumise ja väärtuse kuupäeva vahelisel ajal. (EVS 875-11:2014).
** Võrdluselement (element of comparison) on vara või tehingut iseloomustav näitaja, mida kasutatakse
kohandamisel ja mille valikul lähtutakse selle olulisusest vara väärtuse kujundamisel. (EVS 875-11:2014).
- võrdlusühikuks* on valitud tehingu absoluutsumma, kuna see on enamlevinud arvestusühik sarnaste
hoonestatud kinnistute ost-müügil antud piirkonnas;
* Võrdlusühik (comparison unit) on ühik, mille abil kohandamise võtteid kasutades leitakse vara väärtus
võrdlusmeetodil. Tavaliselt on võrdlusühikuks ühik, mida kasutatakse turul kauplemisel, pidades silmas
konkreetse toote, turusegmendi ja –piirkonna eripärasid. (EVS 875-11:2014).
- võrdluselementideks on tulenevalt hinnatava vara iseloomust valitud - asukoht, krundi pindala, hoone tüüp,
hoone seisukord, suletud netopind, siseviimistluse seisukord, tehnovõrgud, kinnistuga seotud
lisaväärtused/miinused. Teisi parameetreid ei ole võrdluselementidena vaadeldud, kuna need ei oma antud
juhul turuväärtuse kujunemisel tähtsust;
- seisukorra iseloomustamisel kasutame määratlusi väga hea (kvaliteetne / kaasaegne), hea (lihtsam,
võimalik kasutada lisakulutusteta), rahuldav (endine, hooldusremonti vajav), remonti vajav (kasutamine
remondita võimatu) ja nende kombinatsioone. Erisused tulenevad ehituskvaliteedist ja materjalide
kvaliteedist;
- protsendi kohanduste täpsusklass on vastavalt võrdlustehingute kvaliteedile 5%;
- turuväärtuse hindamisel kasutatakse kaalutud keskmist, kuna võrreldes aritmeetilise keskmisega annab
see täpsema tulemuse (võimalik on parandada kohandamisel tekkivat ebatäpsust);
- kaalude jagamisel tugineme põhimõttele, et suurima kaalu anname võrdlusnäitele, mis on hinnatavaga
kõige sarnasem.
Turuanalüüsile tuginedes on teada järgmised faktid:
1) vastavalt olemasolevale tehinguinfole ei ole hinnalangust ega –tõusu alates maist 2018.a sarnaste varade
osas antud piirkonnas olnud (hinnatase on püsinud uuemate elamute osas enam-vähem samal tasemel);
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2) reeglina on puitseintega ehitised madalamalt hinnatud võrreldes kiviseintega hoonetega, algupärased
mõisahooned kõrgemalt hinnatud võrreldes ümberehitatud mõisahoonetega;
3) heas seisukorras ehitiste müügihinnad on üldjuhul ca 10-20% kõrgemad kui rahuldavas/remonti vajavas
seisukorras ehitistel ja ca 10-20% madalamad kui väga heas seisukorras ehitistel;
4) kõrgemalt on hinnatud tsentraalsete tehnovõrkudega, lok keskküttega varustatud ehitised;
5) lisaväärtused (kõrvalhooned, kõrghaljastus, haljastuse tase jms) mõjutavad vara turuväärtust ca 5-20%.
Võrdlustabel:
Aadress
Tehinguhind €
Tehingu aeg
Kohandus %
Ajaldatud
tehinguhind €

Asukoht
Võrdlus
Kohandus %
Katastriüksuse
pindala m²
Võrdlus
Kohandus %

Hoone tüüp
Võrdlus
Kohandus %
Suletud netopind m²
Võrdlus
Kohandus %

Hoone seisukord
Võrdlus
Kohandus %
Ruumide seisukord
Võrdlus
Kohandus %
Tehnovõrgud
(vesi/kanal/küte)
Võrdlus
Kohandus %
Muud turuväärtust
mõjutavad tegurid
Võrdlus
Kohandus %
Summaarne kohandus
%
Kohandatud
tehinguhind €
Kohanduste absoluutväärtuste summa %
Kaalud

Hinnatav vara
Põlula kool

hea juurdepääs, paikneb
jõe läheduses, ümber
eramud, metsamaa.
Rakvere ~19 km

128 300

2-kor, palk / kivimaja.
Algselt mõisahoone.
Liigendatud ja astmeline
ruumiplaneering

1506,5

renoveeritud 1990ndate
lõpus, lihtne hea, osaline
kulum
renoveeritud 1990ndate
lõpus, lihtne hea, osaline
kulum

lok / lok / lok.keskküte
(maasoojuspump)

kelder, viinaköögi vare,
tiigid, kuurid

171 175

Võrdlusvara 1
Liigvalla, V-Maarja vald
120 000
juuli.19
0%

Võrdlusvara 2
Imavere küla, Järva vald
90 000
juuli.19
0%

Võrdlusvara 3
Salla küla, V-Maarja vald
140 000
mai.18
0%

120 000

90 000

hea juurdepääs, jõe
kaldal. Koeru keskus ~8
km
samaväärne
0%

hea juurdepääs
parem
-5%

140 000
hea juurdepääs,
külakeskus lähedal,
Rakke alevik ~11 km,
Rakvere linn ~55 km
samaväärne
0%

78 300
väiksem
5%

84 565
väiksem
5%
kivihoone, viilkatus.
Algupärane mõisahoone,
18.saj. kivimaja,
1940ndate
algupärane mõisahoone.
juurdeehitusega.
Kompaktne kuju ja
Kompaktne kuju ja
planeering
planeering
parem
parem
-10%
-10%
1041,8
1445
väiksem
samaväärne
5%
0%
katusekate vahetatud
(kulumiga kivikatus),
valdavas ulatuses uus
muus osas endine,
katus, lihtne
suurema kulumiga
rahuldav/remonti vajv
halvem
halvem
20%
20%
osaliselt uuendatud lihtne
endine, suurema
hea/rahuldav, valdavalt
kulumiga / remonti vajav
remonti vajav
halvem
halvem
25%
15%
kaevus / puudub /
endised ahjud
lok / lok /ahiküte
halvem
halvem
15%
10%
maj.hoone (546 m²,
remonti vajav).
Kõrghaljastusega
mõisapark
saun
samaväärne
samaväärne
0%
0%

52 395
väiksem
5%
kiviseintega 19.sajandi
algupärane mõisahoone.
Kompaktne kuju ja
planeering
parem
-10%
722
väiksem
10%
katusekate vahetatud,
muus osas rahuldav /
restaureerimist vajav
halvem
20%
osaliselt rahuldav,
osaliselt renoveerimist
vajav
halvem
15%
tsentr / tsentr / ahiküte ja
elektriküte
halvem
5%
mõisapark, krundil
abihoone (100 m²,
kivi/puit, seisukord
rahuldav)
samaväärne
0%

60%

35%

45%

192 000

121 500

203 000

80%
0,3

65%
0,35

65%
0,35
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Eeltoodud tabelis kohandatud tehinguhindade kaalutud keskmise kaudu avaldub hinnatava vara turuväärtus
järgmiselt:
192 000 € x 0,3 + 121 500 € x 0,35 + 203 000 € x 0,35 = 171 175 € ehk ümardatult 170 000 eurot.
4.4 Hindamistulemus
Koolihoonega kinnistu (registriosa nr 5012931, kinnistuosa suurus ~12,83 ha) aadressil Põlula kool, Põlula küla,
Vinni vald, Lääne-Viru maakond turuväärtus (arvestamata kasvavat metsa) on väärtuse kuupäeval 15.05.2020.a
170 000 (ükssada seitsekümmend tuhat) eurot.
Hindamistulemus ei sisalda käibemaksu (antud turusegmendi tehingud ei ole üldjuhul käibemaksuga
maksustatavad).
Hindamistulemuse täpsus on selle turusegmendi jaoks antud piirkonnas tavapärane (± 10%). Müügiperioodi
pikkuseks väärtuse kuupäeva turusituatsioonis võib prognoosida hinnatud turuväärtuse juures kuni 18 kuud.
Ekspertarvamus on koostatud 13 lehel ja 8 lisalehel.
Koostaja / kinnitaja:
/ allkirjastatud digitaalselt /
Triinu Heinluht
Kinnisvara hindaja, tase 6
Kutsetunnistus 116097
+372 5391 0678
triinu.heinluht@uusmaa.ee
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LISA 1 (fotod)
Koolihoone välisvaated
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Koolihoone välisvaated

Koolihoone sisevaated
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Koolihoone sisevaated
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Koolihoone sisevaated
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Koolihoone sisevaated

Kuuri ja hoovimaja vaated
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Vare ja staadioni kuuri vaated

Kinnistu vaated
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LISA 2 (registriosa väljavõte e-kinnistusraamatust)
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LISA 3 (vastavuskinnitus standardi nõuetele)

Vastavuskinnitus standardi nõuetele (EVS 875-4:2015)
- Käesoleva hindamisaruande koostanud ja kogu hindamistoimingu läbi viinud hindaja kutsealane pädevus on
piisav hindamistellimuse täitmiseks.
- Käesolev hindamisaruanne ja kogu hindamistoiming vastab eesti kinnisvara hindamise standardiseeria EVS
875 nõuetele, sh hindamise headele tavadele.
- Mitte keegi peale hindamisaruandes nimetatud isikute ei ole hindajat hindamistoimingutes abistanud.
- Hindaja ei avalda hindamistoimingu käigus kogutud informatsiooni ja hindamistulemusi mitte kellelegi peale
tellijaga kokku lepitud isikute, v.a juhud kui seadus seda nõuab või kui see on vajalik kindlateks hindamise
kutsealaga seotud toiminguteks.
- Hindaja on tegutsenud sõltumatu välishindajana.
- Hindaja on tegutsenud erapooletult ilma mingite isiklike huvideta hindamistoimingu suhtes.
- Hindaja poolt hindamistoimingu eest saadud tasu ei ole seotud hindamistulemusega.
- Hindamistoimingus kasutatud ja hindamisaruandes esitatud andmed on hindajale teadaolevalt tõesed ja
korrektsed.
- Hindamistoimingus kasutatud ja hindamisaruandes esitatud analüüsid ja järeldused on kitsendatud ainult
hindamisaruandes esitatud eelduste ja piirangute tingimustega.
Tellija esindajaga (29.04.2020) kokku lepitud EVS 875-4:2015 Eksperthinnangu vormist tehtud
kõrvalekallete loetelu:
1) Vara kirjeldus lühendatud vormis;
2) Turuülevaade lühendatud vormis;
3) Hindamise käik lühendatud vormis;
4) Puuduvad asukoha joonis, väljavõtted ehitisregistrist.
Hindamisaruande kuupäev:
29. mai 2020
Koostaja / kinnitaja:
/ allkirjastatud digitaalselt /
Triinu Heinluht
Kinnisvara hindaja, tase 6
Kutsetunnistus 116097
+372 5391 0678
triinu.heinluht@uusmaa.ee
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