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SISSEJUHATUS 

Eesti taasiseseisvumisega hakkas põllumajanduse kokkutõmbumine, mille tõttu toimus 

põllumajandusmaa kasutamise vähenemine, kuni aastani 2004.  Pärast Euroopa Liiduga 

liitumist on hakanud põllumajandus elavduma tänu toetustele ja Euroopa Liidu Ühtsele 

Põllumajandus poliitikale.   

Maade tagastamine eraisikutele algas 1990ndate alguses, mil Eesti taasiseseisvus. 

Maareformi, mis algas 1991. aasta 1. novembril, eesmärgiks oli anda maa tagasi 

eraomandisse. „Maareformi käigus tagastati või kompenseeriti endistele omanikele või 

nende õigusjärglastele õigusvastaselt võõrandatud maa, anti tasu eest või tasuta maa 

eraõigusliku isiku, avalik-õigusliku juriidilise isiku või kohaliku omavalitsusüksuse 

omandisse ning määrati kindlaks riigi omandisse jäetav maa“. [Maareform 2013] 

90ndate lõpus anti maad maaomanike poolt ettevõtjatele kasutada sageli tasuta, 

eesmärgiks oli eelkõige maa hoidmine heas korras. 2000ndate alguses nähti maad juba 

kui head investeerimisallikat, mistõttu maa müük muutus aktiivsemaks. Seoses Euroopa 

Liitu astumisega on suurenenud põllumajandusettevõtete sissetulekud ning järjest enam 

ettevõtjad soovisid enda omandusse saada juurde põllumajandusmaad. 

Teema osutus valituks, kuna viimastel aastatel on Eestis maa, sealhulgas 

põllumajandusmaa müük muutunud aktiivsemaks. Sellest tulenevalt tekkis 

bakalaureusetöö koostajal huvi, kuidas on põllumajandusmaa müügihinnad muutunud 

alates Eesti liitumisest Euroopa Liiduga ja kui palju müügihinnad erinevad maakonniti. 

Töö koostaja arvates on põllumaa hinnad aastate jooksul mitmekordistunud, kuid pole 

teada, kui kiiresti on hinnad muutunud. Töö koostaja soovib teada, millised on erinevad 

tegurid, mis mõjutavad põllumajandusmaa hinna kujunemist. Kuidas mõjutab maa 

hinda asukoht, põllumaa suurus, mulla viljakus jne.  



4 

 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on välja selgitada, kas ja kuidas on muutunud 

põllumajandusmaa hinnad ja millised tegurid kujundavad põllumajandusmaa hinda. 

Töö autor on eesmärgi saavutamiseks püstitanud järgmised uurimisülesanded: 

1) Uurida teoreetilise kirjanduse põhjal, millised tegurid mõjutavad maa väärtust ja 

hinda. 

2) Selgitada välja kinnisvara hindamise meetodid. 

3) Empiirilises osas analüüsida põllumajandusmaa hinna muutust perioodil 2004-2013 

Eestis maakondade lõikes.  

4) Leida põhjuseid, mis mõjutavad põllumajandusmaa hinda. 

 

Bakalaureusetööl on kaks peatükki. Esimeses peatükis on töö autor tuginenud peamiselt  

teoreetilistele kirjandusallikatele. Esiteks uurib töö autor maa hinda mõjutavaid tegureid 

näiteks, kuidas mõjutab mulla viljakus, asukoht, põllumaa suurus maa hinda ning 

kirjeldab neid. Teiseks välja selgitada kinnisvara hindamise meetodeid kirjeldab neid 

ning toob välja negatiivsed ja positiivsed küljed iga meetodi kohta.  

Teises peatükis on töö autor  teostanud vajalike andmete põhjal empiirilise analüüsi 

seatud eesmärgi täitmiseks. Töö autor analüüsib, kuidas on muutunud pärast 2004ndat 

aastat, kui Eesti liitus Euroopa Liiduga põllumaa hinnad, maht ja tehingute arv. 

Analüüsi teostatakse viieteistkümne maakonna lõikes. Töö autor püüab välja selgitada, 

kui suurel määral on kasvanud välismaalaste omandis olev maatulundusmaa. Kuna 

vaadeldav periood 2004-2013 on väga pikk, siis antud töös on jaotatud see neljaks 

osaks. 

Bakalaureusetöö koostamisel kasutas autor kirjutamisel erialaseid raamatuid,  

võõrkeelseid teadusartikkleid ja internetiallikaid. Interneti allikatest kasutas autor 

peamiselt Maa-ameti hinnastatistika tehingute andmebaasi. Võõrkeelsetest teadus- 

artiklitest kasutas enim Ciaian, P., Kancs, A., Swinnen, J., Herck, K., Vranken, L 

koostatud artiklit. 

Töö autor kasutab uurimistöö meetodiks kvantitatiivset analüüsi, mille tulemusi 

väljendatakse arvandmetes ja järeldused on arvuliselt kirjeldatavad. Kvantitatiivse 

analüüsi meetodiks on võrdlev analüüs. 



5 

 

 
1. TEOREETILINE ÜLEVAADE MAA HINNA 
KUJUNEMISEST 

1.1. Maa väärtuse kujunemine 

Rohkem kui 200 aastat on majandusteadlased tegelenud küsimusega, mis kujundab 

põllumajandusliku maa hinda (Smith 1776, Ricardo 1817, jt) ning sellest küsimusest 

ajendatud on see eelmise sajandi uurijate seas uuritavaks teemaks olnud 

põllumajanduses. Esimesed ökonomeetrilised kalkuleerimised ulatuvad 1930ndateni, 

kuid empiirilised uuringud on saanud alguse alates 1960ndast aastast ning on jätkunud 

seniajani.  [Feichtinger, Salhofer 2011, lk 1] 

Maalt saab saaki, sellel kasvatatakse metsa ning võib pidada ka vee hoiukohaks.  Maa 

annab koha, kus elada, ehitada ja arendada erinevaid sotsiaalseid tegevusi. [Overview of 

land value conditions 2003] Maa kõige traditsioonilisema mõistena on olnud 

inimkonnale toidu, vee ja elatuse allikaks. Maa on alati oluline olnud sotsiaalses, 

poliitilises ja majanduslikus arengus. (Kask 1997, lk 9) 

Ühelt poolt on maal tootmisväärtus, seega on maa oluline majanduslik vara. Teisest 

küljest on ka maad, mis on mittetootlik, hoitakse tänu traditsioonidele, kombekohastele 

reeglitele, prestiiži, või mõndade teiste mittemajanduslike põhjuste pärast. Maailmas 

leidub piirkondi, kus hoitakse metsikut loodust looduskaitse all ja need piirkonnad ei  

ole müügiks. [Overview of land value conditions 2003] 

Maa on ajalooliselt olnud põllumajanduses kõige olulisemaks osaks. Inimkonna 

arenguga on selle roll muutunud, kuna on lisandunud paljusid teisi majandusharusid. 

Seega maad kasutatakse peale põllumajanduse ka teistes majandussektorites. Sobivate 

tingimuste korral võib maa väärtust hinnates arvestusse tulla ka maa alternatiivne 

kasutamisviis. Konkureerival turul peegeldub maa väärtus selle kõige kasumlikuma 

kasutuse läbi. Kui maa kasutamine on kõige kasulikum mitte põllumajanduslikult vaid 
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nt uuselamute rajamise läbi, siis sellisel juhul arvestataksegi maa väärtus elamumaa 

kasumlikkuse järgi. [Ciaian jt 2012, lk 14] 

Oluline osa ettevõtte kasumlikkuse juures on maa optimaalne kasutamine, kuna 

tootmisvahendina on maa asendamatu. Kui teisi tootmisvahendeid võib tehnilise 

tehnoloogia arenedes täiustada, asendada uutega või hoopiski luua uusi, siis maad pole 

võimalik asendada. Maa tootmispotsentsiaal on piiratud, sest maa pole loodud siia 

inimese poolt, vaid loodus on tekitanud. [Jürgenson 2010] „Nii kapitali, kui ka 

inimressursi kogus aja jooksul kasvab, maa hulk on aga enam-vähem muutumatu 

(Harley 1996)“. 

Maad on võimalik liigitada mitmeti. Maameti koduleheküljel kinnisvara hinnastatistika 

päringus liigitatakse maa neljaks: metsmaaks, haritavaks maaks, hoonestatud maaks, 

hoonestamata maaks. [Tehingute andmebaas 2014] Bakalaureusetöös keskendutakse 

haritavale maale, mille alla liigitub põllumajanduslikuks tegevuseks kasutatav maa. 

Põllumajanduslik maa on koht, kus tegeletakse põllumajandustegevusega, nt 

loomapidamisega, taimekasvatusega. „Põllumajandusmaa on põllumajandussaaduste 

tootmiseks kasutatav või heades põllumajandus- ja keskkonnatingimustes säilitatav maa 

(sh põllumaa, püsirohumaa, viljapuu- ja marjaaiad, puukoolid, koduaiad). Maa, mida 

põllumajandussaaduste tootmiseks ei kasutata, kuid säilitatakse heades põllumajandus- 

ja keskkonnatingimustes, loetakse samuti põllumajandusmaa hulka kuuluvaks alates 

2007. aastast“. [Mõisted]  

Maa väärtust on raske määrata. Põhjused, mis võivad maale lisandväärtust juurde anda 

on mitmeid, näitena võib tuua ka turistide külastust mingisse kindlasse piirkonda. Maa 

väärtus, juhul, kui sellel on madal produktiivsus, võib olla väga kõrgeks hinnatud, 

arvestades maa võimalikku tuleviku väärtust. Madala väärtusega põllumajanduslik maa, 

millel võib puududa  tootmispotentsiaal, võib muutuda väga hinnaliseks näiteks tänu 

urbaniseerumisest tingitud linnade suurenemisele. [Overview of land value conditions 

2003] 

Erialases kirjanduses vaadeldakse mõisteid väärtus ja hinda mõneti erinevalt.  
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Väärtus, majadusliku mõistena, viitab saadaolevate kaupade ja teenuste ostmiseks ning 

antud tehingu ostjate ja müüjate vahelistele majandussuhetele. Väärtus vastupidiselt 

hinnale ei ole kindel, vaid seda võetakse kui kasulikkust mingis konkreetses ajas. 

Väärtus on hinnanguline, ning selle aitab paika panna nõudluse ja pakkumise suhe. 

Väärtus aitavad luua neli tegurit: kasulikkus, nappus, soov ja ostujõud. (Kaing 2007, lk 

47) 

Hinda võib vaadelda kui kauba või teenuse eest küsitud, pakutud või makstud summat 

(Kaing 2007, lk 47). Hinda võib vaadelda ka veel konkreetse kinnistu eest makstud või 

maksvat summat või hüvitus mõnes muus vääringus (Kask 1997, lk 98). 

Defineerides kinnisvara väärtust, pööratakse tähelepanu kinnisvara turuhinnale (Kask, 

2003 lk 28). Turuhind kujuneb ostja ja müüja läbirääkimistel pakkumise ja nõudluse 

tulemusena, kuid turuhinda ei teata enne, kui objekt on müüdud (Kask 1997, lk 97). 

Tegurid, mis mõjutavad põllumajandusliku maa nõudlust ja pakkumist on seotud väga 

paljude erinevate teguritega, mida käsitletakse bakalaureusetöö järgmistes peatükkides.  

„Eeldatakse, et kinnisvara hinnad kujunevad kapitaliturul, kus investorid nõuavad 

kinnisvara“. [Kask 2003, lk 7] Kapitaliturg on koht, kus investeeringuteks ja lisa 

finantseerimisteks kasvatatakse laenu- ja omakapitali, ning toimub kauplemine antud 

instrumentide nõuetega. [Kask 2003, lk 7] 

„Nii kinnisvaraturg kui ka kapitaliturg määrab vastavalt kinnisvara nõudlusele 

kinnisvara väärtuse. Nõudluse kujundajateks on kinnisvaraturul nii kinnisvara kasutajad 

kui ka investorid, kes otsivad kapitali paigutamise võimalusi. Lühiajaliselt määrab 

kinnisvaraturul rendimäärad hetkenõudlus, kuna pakkumine on konstantne. 

Kapitaliturul suureneb ja väheneb investorite nõudlus kinnisvara järele vastavalt 

kinnisvarast saadava tulumäära absoluutsele või suhtelisele muutumisele, võrreldes 

teiste investeerimisvõimalustega“. [Kask 2003, lk 8] 

Bakalaureusetöö koostaja arvates ei ole maa oma olemuselt ühesugune. Maa peal 

kasvavad taimed, põõsad, puud, kuid maa pinnalt ning selle sisemusest võib leida ka 

muid inimtegevuse jaoks tähtsaid väärtusi nagu, põlevkivi, turvas, maagaas jne. 

Maatüki majanduslikku väärtust mõjutavad ka sellel olevad ehitised (elamuhooned, 
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tööstushooned, kaubanduskeskused jne). Samas peab arvestama ka sellega, et 

põllumajandusliku maatüki väärtust mõjutavad mulla viljakus, põldude suurused, nende 

kuju ja ligipääs põldudele. Sellest tulenevalt on vajadus määrata kinnisvara väärtus ja 

sellest lähtuvalt tema hind. Maa turuhinda  on keeruline määrata, kuna seda mõjutavad 

mitmed tegurid ning õigeaegse teabe piiratud kättesaadavus.  

1.2.  Maa hinda kujundavad sisekeskkonnast tulenevad 
tegurid 

Maa hinda kujundatavateks sisekeskkonnast tulenevateks teguriteks nimetab autor neid 

tegureid, mis tulenevad maa enda omadustest (nii kvalitatiivsetest kui ka 

kvantitatiivsetest omadustest). 

Põllumajanduslikult kasutatava kinnisasja väärtust määravad maa kui tootmisvahendi 

omadused. Alapeatükis on välja toodud need põllumajandusmaa väärtust ühtlasi ka 

hinda kujundavad tegurid, mis on aja jooksul suhteliselt muutumatud. Need tegurid 

sõltuvad näiteks maa füüsilistest omadustest, mis on välja toodud joonisel 1.  

 

 

 

 

 

Allikas: [Jürgenson, Aasmäe, Veeroja 2014] autori täiendustega  

Joonis 1. Põllumajandusmaa hinda kujundavad tegurid 

Töö koostaja arvates on esimeseks teguriks, mis põllumaa hinda kujundab asukoht. 

Põllumajandusega tegelev ettevõtja ostab üldjuhul uue põllumaa oma ettevõtte 

lähedusse, kuna oluline on kulusid kokku hoida. Asukohana saab vaadelda ka kaugust 

linnadest. Linna äärde on tekkinud elamurajoonid, kuid linna äärse maatüki väärtus 

elamumaana võib olla kõrgem, kui põllumajandusliku maana. 

Põllumajandusmaa hinda kujundavad 

sisekeskkonnast tulenevad tegurid 

Maatüki asukoht 

 

Mulla viljakus Maatüki 

suurus 

Maatükile 

ligipääs 
Maatüki kuju 
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Teiseks teguriks mulla viljakust iseloomustav näitaja on põllumajandusliku tootmise 

seisukohast vaadatuna mitmekülgse iseloomuga. Parema viljakusega põllumajandusmaa 

on alati eelistatum ja müüakse kallima hinnaga, kui vähem viljakam põllumajandusmaa. 

Mulla viljakuse hindamiseks kasutatakse mulla boniteedi näitajat, mis on kättesaadav 

digitaalse mullakaardi kaudu. Kuid andmed mulla boniteedi kohta võivad erinevates 

Eesti piirkondades olla puudulikud. [Jürgenson jt 2014, lk 7] 

Ühe põllumajandusmaa kontuuri piires on enamjaolt mitu erinevat mulla liiki ja samuti 

on nende muldade viljakus erinev. Tavaliselt väikestel põllumajandusmaadel on ühe 

maatüki piires ainult üks mulla liik. Kui põllumajandusmaa kontuuri piires on muldasid 

rohkem kui üks, siis tuleb arvutada muldade kaalutud keskmist boniteeti. [Sealsamas, lk 

7] 

Kolmandaks oluliseks teguriks võib pidada põllumajandusmaa suurust, sest tänapäeval  

kaasaegse tehnikaga on väikestel põldudel  keeruline töötada, kuna suurem osa ajast ja 

energiat kulub põllutöömasinate ümberpööramisele põlluservades. Seega on 

põllumajandusmaa pindala üheks hinda kujundavaks teguriks. [Sealsamas, lk 7] Töö 

autori arvates, kui põllumehel on näiteks valida viie erineva 2 ha-lise maatüki ja ühe 10 

ha-lise maatüki vahel, siis kulude optimeerimiseks on kasumlikum investeerida võrdsete 

mullaviljakuse tingimuste juures kindlasti suuremasse maatükki. 

Neljandaks teguriks on põllumajandusmaa kuju, mis mõjutab maakasutamise tingimusi 

ennekõike maaharimise kaudu. Keeruliste kujudega põllutükkidel kasvavad harimise 

kulud ja seetõttu eelistavad maaharijad sageli ühtseid, eelkõige ristküliku laadse kujuga 

maatükke.  Maa harimise seisukohast eelistatakse ristkülikule lähedasi maatükke, kuna 

ringi kujuline maatükk ei ole kõige parem maa harimiseks. [Jürgenson jt 2014, lk 8] 

Viiendaks teguriks on põllumaale juurdepääs, ehk siis teede olemasolu, mis 

põllumajandusmaa seiskohalt on oluline. Kui juurdepääs põllumajandusmaale on 

raskendatud, siis tavaliselt ei hakata põllumaad harima ja jäetakse kasutusest välja, kuigi 

põllumaa mulla boniteet võib olla väga kõrge. [Sealsamas, lk 8] 

Bakalaureusetöö koostaja arvates on nendest viiest nimetatud tegurist, mis kujundavad 

põllumajandusmaa hinda (asukoht, viljakus, suurus, ligipääs, kuju) kõige olulisem tegur  
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asukoht. Põllumaad ei ole otstarbekas soetada ettevõttest liiga kaugele, sest muidu 

tõuseks põllumaalt saadava saaduse hind liiga kõrgeks ning tootmine võib muutuda 

kahjumlikuks. 

1.3. Maa hinda kujundavad väliskeskkonnast tulenevad 
tegurid 

1.3.1. Õiguslikud tegurid  

Ainuüksi maa omadustest tulenevad tegurid ei anna täielikku ülevaadet maatüki 

väärtusest ja hinnast. Maa füüsilised omadused on väga pika aja vältel samasugused, 

ning neid ei saa väga muuta, kuid väliskeskkond, milles ettevõtja tegutseb, muutub väga 

kiiresti. Maatükk võib olla kümneid või sadu aastaid sama kujuga, kuid hind selle 

perioodi jooksul võib tänu väliskeskkonast tulenevatele tegurite muutustele palju tõusta. 

Selles alapeatükis käsitletakse õiguslikke tegureid, mis mõjutavad maatüki hinda.  

„Õiguslikud tegurid on seotud riikliku (näiteks kinnisvara puudutavates õigusaktides 

sätestatu) kui ka kohaliku omavalitsuse õigusliku ja poliitilise regulatsiooniga, mis 

mõjutavad kinnisvara väärtust (näiteks maamaksu määra muutused kohaliku 

omavalitsuse territooriumil)“ (Kaing 2007, lk 48). Lisaks käsitletakse nende tegurite all 

veel Euroopa Liidu õigusaktidest tulenevaid regulatsioone (näiteks erinevad toetused).   

Tegurid on esitatud joonisel 2. 

 

 

 

 

Allikas: Autori koostatud 

Joonis 2. Põllumajandusmaa hinda kujundavad väliskeskkonnast tulenevad  õiguslikud 

tegurid 

2004. aastal astus Eesti Euroopa Liitu. Euroopa Liitu astumisega kaasnesid Eestile nii 

ühise põllumajanduspoliitika raames makstavad toetused kui ka maaelu arengu 

Põllumajandusmaa hinda 

kujundavad õiguslikud tegurid 

Toetused Konkurents Tehingukulud 
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toetused. Euroopa Liidust tulevad toetused on mõeldud selleks, et ühtsustada 

konkurentsi võimet Euroopa Liiduga liitunud liikmesriikide vahel. Peale konkurentsi 

suurenemise annavad toetused võimalust investeerida tehnoloogiasse, et muuta kvaliteet 

paremaks ja aidata kaasa põllumajandustootmise mitemekesistamisele. [Abiks Euroopa 

Liidu...2004, lk 22-23] 

Erinevate toetuste mõju maa hinnale on uuritud mitmete autorite poolt. Uurijateks on 

olnud: Barnard 1997, Gardner 2002, Goodwin 2003, kes on avaldanud mitmeid 

artikleid, mis analüüsivad erinevate toetuste mõju maa hinnale Ameerika Ühendriikides. 

Euroopa Liidus on uurinud toetuste mõju maa hinnale: Traill 1980, Goodwin, Ortalo-

Magne 1992 ning Duvivier 2005. Uuringud jagunevad kaheks - uuringud, mis 

käsitlevad toetuste mõju maa rendihinnale ja uuringud, mis analüüsivad toetuste mõju 

maa turuhinnale. [Ciaian jt 2012, lk 5]   

Erinevate uuringute tulemusena on selgunud, et toetustaseme kasv mõjutab maa hinda. 

Vastavalt sellele, milline on toetuse liik, kas tegemist on otseselt maaga seotud 

toetusega (näiteks ühtne pindalatoetus, keskkonnatoetus) või on tegemist tootmisest 

saadava väljundiga seotud toetusega, avaldab see maa hinnale veidi erinevat mõju. 

Ühtne pindalatoetus on hektaripõhine toetus ning suunatud otse maale, kuid tootmisega 

seotud toetus on seotud tootmise teel saadud väljundile. Kuna pindalatoetus on otseselt 

suunatud maale, siis võib eeldada, et sellel on ka suurem mõju maa hinna kujunemisele. 

Toodanguga seotud toetus mõjutab maa hinda kaudsemalt, toetuse tõttu suurenevad 

ettevõtete sissetulekud ja  ühtlasi ka saadakse kasumit, mille tagajärjel suureneb nõudlus 

mitte ainult maale vaid ka teistele tootmissisenditele. [Ciaian jt 2012, lk 2-3] 

Sõltuvalt sellest, kas toetused määratakse kindaks perioodiks või on määramata ajaks, 

võib sõltuda samuti, milliseks kujuneb maa hind. Maaomanik võib saada toetustena 

tulusid, kuid need ei kapitaliseeru maa väärtusesse, kui eeldatakse, et tulevikus toetusi ei 

jätku. [Sealsamas, lk 3] 

Eestis tegeleb toetuste administreerimisega 2000. aastal asutatud Põllumajanduse 

Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA), mis on Eesti Vabariigi 

Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas olev asutus. „PRIA ülesandeks on riiklike 

toetuste ning Euroopa Liidu põllumajanduse ja maaelu arengu toetuste, Euroopa 
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Kalandusfondi toetuste ja turukorralduslike toetuste andmise korraldamine, seadusega 

ettenähtud põllumajandusega seotud riiklike registrite ja muude andmekogude 

pidamine, nende andmete töötlemine ning analüüsimine“. [PRIAst 2013] 

Üheks oluliseks toetuseks on põllumajandustootjatele mõeldud ühtne pindalatoetus 

(ÜPT) ning selle eesmärk on [PRIA aastaraamat 2011, lk 14]:  

1. hüvitada lisakulusid, mis tuleneb põllumajandusliku tootmise eripärast, sest 

suurem osa põhivarast kasutatakse 2-3 kuud aastas ja see halvendab ettevõtja 

majanduslikke võimalusi ja konkurentsivõimet; 

2. hüvitada maade hooldamise kulud, sest tuleb säilitada põllumaade viljakus, kuna 

tuleb arvestada toiduainete nõudluse kasvu ja tuleviku vajadustega. 

 

Joonisel 3 on välja toodud, kuidas alates 2004ndast aastast on ÜPT ühikumäär 

muutunud. Kui 2004. aastal oli ÜPT ühikumäär 26 EUR/ha siis sellest ajast peale on see 

pidevalt tõusnud. 2012 aastaks oli ÜPT ühikumäär ületanud 100 EUR/ha piiri ja 2013 

aastal oli juba 109 EUR/ha.  

 

Allikas: [Pria] 

Joonis 3.  Ühtse pindalatoetuse ühikumäära kasv EUR/ha aastatel 2004-2013  

Kuigi pindalatoetus on mõeldud põllumajandustootjale hüvitamaks kulutusi, on iga-

aastaselt järjest rohkem maaomanikke maa väljarentimisel soovinud renditasu siduda 

ÜPT määraga ning see määr võib olla erinev, näiteks 50-70%. [Johanson 2014, lk 7] 

Kuna toetused on kasvanud, siis on kasvanud ka maa ostmise vastu huvi ehk 
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põllumajandusmaid ostetakse kokku erinevate ettevõtete poolt. Kokkuostjad jagunevad 

sisuliselt kahte gruppi: need, kelle äriplaan on keskendunud vaid PRIA toetuste 

sissekasseerimiseks, ning need, kes ostavad haritavat maad kokku eesmärgiga müüa 

suurtele investoritele. Kokkuostjad on viinud maa hinnad üles. [Lauri 2014]  

Järgmiseks väliskeskkonnast tulenevalt teguriks on konkurents. Konkurentsi võib 

tinglikult jagada kaheks – nii kohalikud põllumajandustootjad kui ka välismaalased, 

kellele on muutunud ligipääs põllumajandusmaale.  

Euroopa Liidu üks põhimõtetest on vaba turg inimeste tööjõule, kaupadele ja 

kinnisvarale ning sealhulgas ka maale. Enne, kui Eesti astus Euroopa Liitu spekuleeriti 

selle üle, kuidas muutub maa hind ja kuidas mõjutab vaba turg maa ostu. Palju kardeti 

ka seda, et suure osa maast ostavad välismaalased, kuna hind on neile soodsam, kui 

kohalike jaoks. [Maa müük välismaalastele... 2003]  

Põllumajandusmaa hinna erinevus vanade ja uute liikmesriikide vahel on suur. Aastal 

2005, mil maa müügihinnad olid kõikides liikmesriikides avalikud, oli kõige madalama 

hind uutes liikmesriikides üle 6 korra väiksem, kui kõrgeim hind vanades 

liikmesriikides. Vaadeldes uusi- ja vanasid liikmesriike eraldi, siis ka nende hulgas oli 

arvestatav hindade variatsioon. [Strelecek jt 2010, lk 561] 

Ka paljud teised uued liikmesriigid kartsid, et liitudes ühtse Euroopa Liidu turuga 

saavad vanad liikmesriigid, kel kapitali puudust pole, odavalt soetada uute liikmete 

maid, jättes nad investeerimisvõimaluseta. Seetõttu kehtestati uutel liitujatel 

seitsmeaastane ülemineku periood, mille vältel vanad liikmesriigid ei saanud uutest 

maad juurde osta, erandiks oli Poola, kus perioodiks on kaksteist aastat. [Ciaian jt 2012, 

lk 6] 

Eestis kehtis sarnaselt nagu teisteski uutes liikmesriikides seitsmeaastane maa müügi 

keeld välismaalastele. Alates 1. maist 2011 said Euroopa Majanduspiikonna lepinguriigi 

kodanikud ja OECD (Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatisoon) liikmesriikide 

kodanikud samaväärsed tingimused põllumajandus- ja metsamaa omandamiseks Eestis. 

Siinkohal oleks oluline märkida seda, et ligi 20 aastat tagasi tegi Eesti otsuse, et põllu- 

ja metsmaad võivad omada eraisikute kõrval ka juriidilised isikud ning välismaalased 
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said läbi ettevõtete omamise siiski maatükke soetada juba varem. [Valitsus kiitis heaks 

kinnisasja...2011] 

2011. aastal kehtima hakanud kinnisasja kitsendamise seadusest lähtuvalt on õigus 

omada metsamaad ja põllumajandusmaad, Eesti ja teiste Euroopa Majanduspiikonna 

lepinguriikide ja OECD (Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatisoon)  

liikmesriikide kodanikel. Lepinguriigi juriidilises isikul on õigus omada 

põllumajandusmaad ja metsamaad, ilma kinnisasja kohajärgse maavanema nõusolekuta, 

10 ha või rohkem, kui ta on Euroopa Liidus tegelenud metsa majandamisega või 

põllumajandustoodete tootmisega kolm aastat, välja arvatud kalatoodete ja puuvilja 

tootmisega. [Kinnisasja omandamise kitsendamise seadus 2012, § 4 lg 1, 3, 4]  

2013. aasta juuli seisuga on välismaa isiku omandis ligikaudu 5% maatulundusmaast 

(kuhu kuulub metsmaa, haritav maa, looduslik maa ja muu maa). [Seeder 2013, lk 45] 

Bakalaureusetöö koostaja arvates kardavad Eestis elavad inimesed välismaalaste 

investeeringuid liialt palju. Välisinvesteeringuteta jääksid paljud potentsiaalsed ja 

tootmiseks valmis olevad põllumaad sööti, tekib võsastumine ning kui hilisemalt on 

soov maatükk tootmisse tagasi tuua, kulub võsastunud maa taastamiseks vähemalt 3 

aastat. Põllumehe jaoks oli maa hind 20 aastat tagasi kallis ja on kallis ka peale seda, 

kui Eesti Euroopa Liiduga liitus. Üks põhjus, miks põllumajandusega tegelev ettevõtja 

ei suuda maad osta on see, et palju on tehtud investeeringuid Euroopa Liidu nõuetest 

tulenevalt lautadesse, sõnnikuhoidlatesse, viljahoidlatesse, masinatesse. Seetõttu ei ole 

saadud investeerida maasse, ning osalt sellest tulenevalt on vaba maad soetanud 

välismaalased. Riik ei saa takistada maa müüki, kui eraisik on otsustanud maad müüa. 

Riik saab omalt poolt jälgida, et põllumaad kasutatakse otstarbekalt ( ei jäeta sööti ega 

lasta võsastuda).  

Bakalaureuse töö koostaja arvates peale konkureerivate välismaalaste saab konkurentsi 

vaadata ka kohalikul tasandil ehk näiteks maakonna või valla tasandil. Edukamal järjel 

põllumajandusettevõtted üritavad eraisikutelt põllumajandusmaad kokku osta, see aga 

sõltub eelkõige asjaolust, kui palju tegutseb põllumajandustootjaid vastavas piirkonnas. 
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Töö autori arvates on maa hinna tõusu põhjused pigem just kohalike kokkuostjate poolt 

(järjest enam kinnisvaraettevõtete poolt), kes näevad maas head investeerimisobjekti.  

Maa müügiturul on oluline osa ka tehingukuludel (transaction cost). Müümise ja 

ostmisega seotud tehingukulud võivad mõjutada maa pakkumist ja nõudlust ning seeläbi 

mõjutada maa hinda. Põhimõtteliselt saab eristada kahte peamist tehingukulu [Ciaian jt 

2012, lk 7]: 

1) Otsesed tehingukulud (explicit transaction costs), mille alla kuuluvad 

administratiivsed kulud maa rentimiseks või ostmiseks.  

2) Kaudsed tehingukulud (implicit transaction costs), mille alla kuuluvad maa 

rentimiseks või ostmiseks tehtavad kulud.  

 

Otsesteks tehingukuludeks on näiteks registreerimistasu, notaritasud ja muud maksud. 

Tehingukulud uutes liikmesriikides võrreldes vanade liikmesriikidega kõrgemad, 

ulatudes 10%-ist kuni 30%-ni maa tehingu kuludest. [Sealsamas, lk 8] 

Kaudsed tehingukulud sisaldavad maatüki otsimiste- ja läbirääkimiste kulusid. Sellised 

kuluartiklid on laialt levinud eriti uutes EL liikmesriikides, mida iseloomustavad tõsised 

maamüügi turu puudused, need aga on tingitud suurte korporatiivsete 

põllumajandusettevõtete suurele osakaalule. [Sealsamas, lk 7] 

1.3.2. Majanduslikud tegurid 

Järgmisena käsitleb autor tegureid, mis on seotud üldise majanduskeskkonna 

muutustega. „Majanduslikud tegurid on seotud nõudluse ja pakkumise vahega, kus 

määravaks on elanikkonna soov ja ostujõud (Kaing 2007, lk 48)“.  

Teoreetilises kirjanduses on üheks oluliseks teguriks, mis määrab maa nõudlust ja 

pakkumist, ligipääs kapitaliturule. Soodsad võimalused laenukapitali kättesaamisel 

annavad põllumajandusettevõtetele võimaluse teha rohkem investeeringuid sealhulgas 

ka põllumajandusmaasse. [Ciaian jt 2012, lk 13] 

Põllumajandusliku ettevõtte kahjumlik tegutsemine ning mittetäielik laenuturg piiravad 

põllumajandusettevõtete juurdepääsu kapitalile. Kapitalituru ebatäiuslikkus võib maa 

müügiturgu mõjutada mitmel viisil. Esiteks, kui võõrkapitalile juurdepääs on piiratud, 
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tehakse maa ostu tehingud varem säästetud rahaga. Teiseks, kui finantsturg hästi ei 

toimi, või kus usk rahasse on madal, kasutatakse maad jõukuse hoidmiseks või 

soetatakse spekulatiivsetel eesmärkidel. Kolmandaks, maad võidakse osta inflatsiooni 

kaitseks, või alternatiivse investeerimise eesmärgil. [Sealsamas, lk 13] 

„Maaettevõtjate seas läbiviidud uuringu tulemusena selgus, et ettevõtjate hinnangul 

ELiga liitumise järgselt hoogsa majanduskasvu aastatel paranes ettevõtetel laenu- ja 

liisingu kättesaadavus oluliselt“ [EMÜ 2012, lk 170]. 

Ka juba enne Euroopa Liiduga liitumist võimaldas riik põllumajandusettevõtetele 

soodsat laenu võimalust. Näiteks Maaelu Edendamise Sihtasutus väljastas spetsiaalset 

investeerimislaenu põllumajandusettevõtetele tootmiseks vajaliku maa ostuks. Perioodil 

2001-2007 väljastatud maaostulaen oli väga nõutud. Peamisteks klientideks, kes 

maaostulaenud võtsid, olid väikese ja keskmise suurusega ettevõtted, kelle jaoks maa on 

peamine tootmisvahend. Laen oli viieaastase maksepuhkusega ning 25 aastase 

tähtajaga. Kokku anti maaostuks 12,1 miljonit eurot laenu. Viimasel ajal on 

maaostulaenu vajalikkus uuesti päevakorda tõusnud. [Maaelu Edendamise Sihtasutus 

2013]  

Kuna Euroopa Liidu uue eelarve perioodi põllumajanduse toetused on mõningal määral 

restruktureeritud siis hakkavad investeerimishuviga põllumehed parema 

majanduskeskkonna tõttu taas ka pankade poole vaatama. 

Põllumajandusettevõtete kasumlikkus on suurenenud Euroopa Liiduga liitumise järel. 

Mida suurem on kasum, seda enam on võimalik teha investeeringuid ning seeläbi tõuseb 

ka maa kui ressursi tootlikkus. 

„Kuna kapital otsib tootlikkust, kasvab ka tulevikus nii välis- kui kohalike investorite 

huvi põllumajandusmaasse investeerimise vastu. Selleks et vähendada 

põllumajandusmaa turul spekulatiivsete investorite huvi ning turumoonutusi, tuleks 

otsetoetuste saamine siduda maa põllumajandustootmises kasutamise tingimusega“. 

[Viira, Värnik 2012] 

Majanduslike tegurite alla kuuluvad ka üldise majanduskeskkonnaga seotud tegurid. 

Investeerimine mis iganes varasse sõltub paljuski sellest, milline on majanduskeskkond. 
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Näiteks majandustõusu perioodil 2004-2008 otsiti võimalusi erinevateks 

investeeringuteks ja kindlasti tehti ka rohkem investeeringuid maasse, see omakorda 

tähendas maa nõudluse suurenemist ja ühtlasi hinnatõusu. Majandustõusule järgneva 

kriisi perioodil ajal aga vastupidi. 

Eelpool nimetatud teguritele lisaks on põllumajanduses tänapäeva globaliseeritud 

ühiskonnas oluline roll ka globaalsel toiduainete hinnatõusul.  

Globaalne toiduainete hinnatõus maailmas sõltub nõudluse kasvust. „Eesti hinnatase on 

väga suures sõltuvuses sellest, milline on hinnatase maailmaturul ning lühema või 

pikema aja jooksul kandub see üle siinsetele hindadele. Eriti paistab see silma nende 

toodete puhul, kus oleme suuremas sõltuvuses väliskaubanduse olukorrast“. [Kõrged 

toiduhinnad jätkuvad 2012]  

„Põllumajandustootmine sõltubki üha rohkem turult tulevatest signaalidest, kuid täielik 

turu isereguleerumine ei saa tagada kindlustunnet. Toidu tootmine sõltub ilmast, 

mistõttu on ka põllumajandusturud väga ebastabiilsed“. [Euroopa Liidu ühine ...2013] 

Globaalseks põhjuseks võib olla ka see, et Aasia riikides on suurenenud nõudlus 

toiduainete järele või on maailmas olunud suured looduskatastroofid, need mõjutavad 

meie toiduainete hindasid. [Euroopa Liidu ühine ...2013] Toiduainete hinnatõus on 

pikemas perspektiivis tõusuteel ning see mõjutab ka otseselt põllumaa hinda. (Põld 

2014, lk 5) 

Lisaks toiduainete nõudluse tõusule mõjutab rahvastiku kiire kasv ka maa hindasid ka 

teisest aspektist, nimelt tuleb kasutusele võtta ka rohkem elamumaad.   

Maa hind sõltub veel majanduse intensiivsusest ning elanike asustustihedusest. „Mida 

suurem on riikide keskmine sisemajanduse kogutoodang ühe ruutkilomeetri kohta ning 

mida enam on riigis elanikke ühe ruutkilomeetri kohta, seda kallim on seal ka maa. 

Põllumajandustoetuste mõju maa hinnale on sellistes tihedalt asustatud piirkondades 

marginaalne. Teisalt, marginaalsetes piirkondades, kus on peale põllumajanduse teiste 

majandusharude osatähtsus väike, asustus hõre ning maa ei ole väga viljakas, on 

põllumajandustoetuste mõju maa hinnale väga suur“. [Viira, Värnik 2012] 
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1.4. Kinnisvara hindamise meetodid 

Eelmistes peatükkides analüüsiti erinevaid tegureid, mis mõjutavad maa hinda, kuid 

tehingu tegemisel on oluline osa ka kinnisvara hindamisel. Üldjuhul soovib kinnisvara 

müüja objekti müüa võimalikult kallilt, samas teiselt poolt ostja soovib osta võimalikult 

madala hinnaga. Kinnisvara õiglase hinnaga müümiseks, tuleb ennekõike objekt hinnata 

ning selleks on tänapäeval professionaalsed kinnisvara hindajad, kes lähtuvad 

hindamise standarditest. 

Professionaalne hindaja annab õiglase väärtuse maa hinnale, ning annab nii ostjale kui 

müüjale võrdväärse informatiooni, mille abil on võimalik tehing osapooltele sobivalt 

läbi viia. (Ellinger jt 1999, lk 341 ) 

Ka maa hindamiseks maamaksu määramiseks on vaja maa eelnevalt hinnata. Maa 

maksustamishinna määramiseks võetakse aluseks Riigikogu poolt vastu võetud Maa 

hindamise seadus.  

Maa hindamise seaduse  § 2  lõige 1 alusel  „Hindamise objektiks on maatükk ilma 

sellel asuvate ehitiste, kasvava metsa, muude taimede ja päraldisteta. Erakorralisel 

hindamisel võib hindamise objektiks olla ka maatükk koos selle oluliste osade ja 

päraldistega“. [Maa hindamise seadus 1994, § 2 lg 1] Maa hindamise seaduse § 3 lõige 

1-4 kirjeldab maa hindamise alust, eesmärki, metoodikat ja liike „Maa hindamisel 

lähtutakse kinnisasja hindamise headest tavadest ja rahvusvaheliselt tunnustatud 

põhimõtetest. Hindamise eesmärgiks on maa hariliku väärtuse leidmine. Hindamisel 

kasutatakse turuväärtuse (tehingute võrdlemise), puhastulu ja kulumeetodit ning nende 

meetodite kombinatsioone. Maa hindamine jaguneb korraliseks, erakorraliseks ja 

õigusvastaselt võõrandatud maa hindamiseks“. [Maa hindamise seadus 1994, § 3 lg 1-4]  

Hindajad võivad kasutada erinevaid hindamise meetoteid. Peamiseid hindamise 

meetodeid, mida kasutatakse on kolm : 

1) Tulumeetod 

2) Kulumeetod 

3) Võrdlusmeetod 
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Esimeseks meetodiks kinnisvara hindamisel on tulumeetod, mis põhineb võimel luua 

tulu nii, et vara ostja ei maksa kinnisvara eest rohkem kui on tulevased rahavood  selle 

eluea jooksul. Kui hindaja rakendab tulumeetodit, tuleb kindlaks määrata kinnisvara 

kasutusea rahavood hetke väärtuses. (Kask 1997, lk 121) 

 

Tulumeetod, mida  võib nimetada ka puhastulumeetodiks on paremini rakendatav 

tootmise- ja äriotstarbeliste kinnisvarade hindamisel, kuid mille hulka võib kuuluda 

mets, maa ja põllumajanduobjektid. (Kask 1997, lk 122) Äriotstarbelisete kinnisvarade 

all mõeldakse äriobjekte, mis toovad omanikule ka tulu (restoranid, kauplused, 

üürimajad jne). [Audiitorkogu juhendmaterjal 2013] 

Tulumeetodi põhimõtteks on kindlaks määrata, kui palju on valmis investor maksma  

sissetulekute eest, mida on oodata kinnsvarast. Hindaja ülesandeks on hinnata 

sissetulekuid enne maksutamist. (Kask 1997, lk 122) 

Varade hindamine tulumeetodi käsitluse korral võib kasutada kahte meetodit. Nendeks 

on: 1) kapitaliseerimismeetod 2) diskonteeritud rahavoo meetod. [Eesti varahindamis 

standardid 2012, lk 34] 

Ettevõtte bilansis hinnatava kinnisvara väärtuse indikaatoriks on turuväärtus, 

diskonteeritud rahavoogude meetodit kasutatakse siis, kui kinnisvara väärtust puudub. 

[Audiitorkogu juhendmaterjal 2013, lk 7] „Nimetatud meetodi aluseks on põhimõte, et 

ostja ei ole kinnisvara eest nõus maksma rohkem, kui on oodatavad rahavood sellelt 

kinnisvaralt kogu tema kasutusea jooksul“. [Audiitorkogu juhendmaterjal 2013, lk 7]  

Kaustades hindamisel diskonteeritud rahavoogude meetodit, tuleb kinnisvara kasutuseal 

või hoidmisperioodil kindlaksmäärata laekuvate rahavoogude tulevikus saadava 

väärtuse hetke väärtus. [Eesti varahindamise standardid 2012, lk 36]  

Teiseks meetodiks varade hindamisel tulumeetodi käsitluse korral on 

kapitaliseerimismeetod. „Selle meetodi kasutamisel on vaatluse all ainult kaks näitajat: 

aastane tegevuse puhastulu ja kapitalisatsioonimäär, mille jagatis annab objekti 

väärtuse. Kapitalisastioonimäär on protsentides väljendatav eeldav kapitali tulukus ehk 

tulunorm, mis leitakse eeldatava aastase tegevuse puhastulu ja eeldava müügihinna 



20 

 

suhtena. See eeldab aga omakorda piisavalt suure ja aktiivse kinnisvaraturu olemasolu. 

Seega sõltub kapitalisatsioonimäära valik majanduslikust taustast, objeti iseärasustest ja 

alternatiivsetest investeerimisvõimalusest. Kapitalisatsioonimäär on igasugune määr, 

mida kasutatakse selleks, et konventeerida kinnisvarast saaduav tulu kinnisvara 

väärtuseks“. (Kask 1997, lk 123) 

Tulumeetodi ehk puhastulumeetodi positiivseid külgi on kolm (Kaing 2007, lk 62): 

1) kajastab paremini hetke turuseisu; 

2) investor või ostja saab parema ettekujutuse, mida ta ostab; 

3) ei kajastu mineviku andmetel. 

 

Tulumeetodi ehk puhastulumeetodi negatiivseid külgi on kolm (Kaing 2007, lk 62): 

1) „ raskesti hinnatavad on makromajanduslike tegurite muutumine, kinnisvaraturu 

areng ja nende tegurite mõju hindadele, samuti halduskulude muutumine “; 

2) „ kapitalisatsioonimäära paikapanek on keskne küsimus, mis tõttu on analüüs 

väga tundlik “; 

3) „investori tulunõue võib muutuda väga suures ulatuses, sõltudes 

kinnisvaraturuvälistest teguritest“. 

 

Bakalaureuse töö koostaja arvates on tulumeetodi rakendamine põllumajandusmaa 

hindamiseks ajamahukas ning keeruline. Teiseks peab hindaja kindlaks määrama 

kinnisvara kasutusaea rahavood, kuna ostjale on oluline, kui palju toob kinnisvara tulu 

tulevikus. Põllumajandusmaa puhul ostja  pigem lähtub sellest, kui palju on sarnase 

maatüki eest varem makstud. 

Teiseks meetodiks kinnisvara hindamisel on kulumeetod, mille abil saadakse kinnisvara 

väärtus vara maksumuse alusel. Kulupõhises käsitluses kasutatakse enamasti võrdlust. 

Hindamise protsessis võrreldakse uue või siis asenduskinnisavaraga eeldusel, et nt uus 

kinnisvara oleks sama kasulikkusega kui hinnatav. Kulumeetodi alusel hinna määramise 

eelduseks on see, et ostja ei maksa kinnisvara eest rohkem, kui on selle füüsiline 

väärtus. Kui võrdlusmeetodit ja tulumeetodit ei ole võimalik rakendada, võetakse 

kasutusele turuväärtuse leidmiseks kulumeetod. [Eesti varahindamise standardid, lk 16-

17]  

Kinnisvara hinnates kulumeetodi abil vajatakse asjakohaseid turuandmeid hinnatava 

krundi, ehitise  ja sinna kuuluva maa kohta. [Eesti varahindamise standardid, lk 18] 
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Kulumeetodi positiivsed küljed on järgmised (Kaing 2007, lk 63): 

1) „ sobib uute ja suhteliselt uute varade hindamiseks “; 

2) „ aitab hinnata teiste meetoditega saadud tulemusi“; 

3) „ sobib väga hästi kahjude ja nende tagajärgede hindamiseks“. 

 

Kulumeetodi negatiivsed küljed on järgmised (Kaing 2007, lk 63): 

1) ei arvesta kinnisvaraturu kohalikku iseloomu; 

2) „ raske on täpselt määratleda, kuidas jooksvad parandused on mõjunud 

füüsilisele amortisatsioonile“. 

 

Bakalaureusetöö koostaja arvates on kulumeetodi positiivseks küljeks see, et ta aitab 

kahjude tagajärgi hinnata, kuid sealjuures suuremaks negatiivseks küljeks on see, et 

antud meetod ei arvesta kinnisvaraturu kohaliku iseloomuga, mis on vajalik just 

põllumajandusmaa hindamiseks. 

Kolmandaks meetodiks kinnisvara hindamisel on võrdlusmeetod, mille abil 

kujundatakse uuele kinnisvarale hind vastavalt sellele, mis hinnaga on müüdud samas 

piirkonnas hiljuti mõni teine objekt.  Võrdlusmeetodit kasutades tuleb arvestada ka 

sellega, et objekti hind peab jääma eelnevalt müüdud objektiga samasse hinnaklassi, 

sest investor ei maksa objekti eest rohkem, kui on selle tegelik väärtus. ( Kask 1997, lk 

113) Turuväärtuse hindamiseks kasutatakse peamiselt võrdlusmeetodit. Selle meetodi 

eeliseks on see, et ta võtab arvesse piirkonna tegelikud hinnad ning arvestab nõudluse ja 

pakkumisega. (Kask 1997, lk 114) 

Võrdlusmeetodit kasutatakse  hoonestamata maa hindamisel ja sellele maale soovitakse 

rajada ärihoone, kui ettevõte ei ole selle arendamiseks astunud ühtegi sammu või hoopis 

puuduvad rahalised vahendid, siis maa hindamise aluseks kasutatakse võrdlusmeetodit. 

[Audiitorkogu juhendmaterjal 2013, lk 10] 

Võrdlusmeetodi positiivsed küljed on järgmised (Kaing 2007, lk 61): 

1) põhineb piirkonna, mida soovitakse võrrelda, tõelistel tehinguhindadel; 

2) „ arvestab tegelikku nõudmise-pakkumise suhet“; 

3) „ saadud turuväärtuse hinnang on kergesti saadav ja põhendatav “. 

 

Võrdlusmeetodi negatiivsed küljed on järgmised (Kaing 2007, lk 61): 
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1) „ võrdlusbaasi tõepärasus võib olla puudulik“; 

2) „ raske rakendada vanade ja eriliste objektide puhul“; 

3) „ põhineb vananenud infol“. 

 

Bakalaureusetöö koostaja arvates sobib kolmest meetodist (tulumeetod, kulumeetod, 

võrdlusmeetod) põllumajandusmaa hindamiseks võrdlusmeetod, kuna meetod annab 

ostjale ja müüjale piirkonnast, kus tahetakse maad osta,  parema ülevaate tehingute 

hindadest, mis on varem tehtud. Samuti arvestab nõudluse ja pakkumise tegelikku suhet 

ning turuväärtuse hinnang on arusaadav ja põhjendatud. Kuid arvestama peab ka 

sellega, et võrreldavad objektid peavad olema samast suurusjärgust, samast piirkonnast, 

sama kasutusotstarbega ja tehingute sooritamise lähedane aeg peab jääma poole aasta 

kuni aasta  vahele.  
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2. PÕLLUMAJANDUSMAA HINNA ANALÜÜS 

2.1. Metoodika 

Bakalaureusetöö eesmärgiks on analüüsida põllumajandusmaa hindasid perioodil 2004-

2013. Eesmärgi saavutamiseks kasutatakse kvantitatiivset analüüsi, kus iseloomustavaks 

suuruseks on arvud ning ka järeldused on arvulistes näitajates. Analüüsi meetodiks on 

valitud võrdlev analüüs. Uuritavaks perioodiks 2004-2013. Võrdlemismeetodit 

kasutades saab perioodi võrrelda nii aastate kui ka maakondade lõikes.  

Bakalaureusetöö algandmed, põllumajandusmaa hinnad ning tehingute arv ja maht, on 

saadud maa-ameti kodulehelt hinnastatistika andmebaasist, täpsemalt hinnastatistika 

päringust. Päringu tulemusena saab täpse informatsiooni haritava maa tehingute arvu, 

mahu (ha) ja keskmise hinna (EUR/ha) maakondade lõikes.  

Uuritav periood on jaotatud neljaks erinevaks perioodiks. Esimesena uuritakse  

põllumajandusmaa hindasid aastal 2004. Tuuakse välja, millised on keskmised hinnad, 

tehingute mahud ja arvud maakondade lõikes. Teiseks uuritavaks perioodiks on 

majanduskasvuaegne periood (2005–2008), kus vaadeldakse perioodi hinnakasvu, 

tehingute arvu, mahtu ja tuuakse välja, kuidas on muutunud tehingute maht, arv aastast 

2005 kuni aastani 2008. Kolmandaks perioodiks on majanduse kriisiaegne periood 

(2009–2010) ning neljandaks majanduskriisist välja tulemise periood 2011-2013. Selles 

alalõigus tuuakse ka välja välismaa kodanikele kuuluva maa hulk ja maa liigiti. Töö 

autor on jaotanud uuritava perioodi neljaks erinevaks alaperioodiks sellel põhjusel, et 

analüüsida, kas ja kuidas üldine majandusolukord on mõjutanud maa hinna muutust ja 

tehingute mahtu maakonniti ja Eestis tervikuna.  
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2.2. Põllumajandusmaa hind 2004. aastal  

Palju spekuleeriti selle üle, kui Eesti astub Euroopa Liitu, siis põllumaa hinnad 

muutuvad kallimaks ja põllumajandusettevõtjad ei jõua põllumaad osta. Enne, kui 

vaadelda hindasid on selleks vaja saada teada, millised olid Euroopa Liitu astumise ajal 

üleüldiselt põllumaa hinnad.  

Joonisel 4 on välja toodud haritava maa keskmised hinnad maakonniti aastal 2004. 

 

Allikas: [Maa-amet, tehingute andmebaas] 

Joonis 4. Haritavate maade keskmised hinnad EUR/ha maakonniti 2004. aastal 

Jooniselt selgub, et 2004. aastal olid haritava maa hinnad Eestis väga erinevad, 

madalamate ja kõrgemate hindadega maakondade erinevused olid kahekordsed. Kõige 

madalamad keskmised hinnad sellel aastal olid Võru maakonnas (290 EUR/ha), Lääne 

maakonnas (330 EUR/ha), Hiiu maakonnas (333 EUR/ha) ja kõige kõrgemad hinnad oli 

Järva maakonnas (527 EUR/ha), Tartu maakonnas (604 EUR/ha) ja Harju maakonnas 

(683 EUR/ha). Tartu maakonnas ja Harju maakonnas oli 2004. aastal kõige kõrgem 

keskmine hind, kuna need maakonnad on Eesti suurimad keskused ja Järva maakond on 

üks suurimaid põllumajanduspiirkondi Eestis. Harju maakonnas tõstis haritava maa 

keskmist hinda ka see, et Tallinna lähedal olevates valdades on kõrgemad keskmised 
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hinnad, kui kaugemal olevates valdades. Hinna mõjutajateks võivad olla, tihedama 

asustatuse tõttu, põllumajandusmaade ning elamumaade vaheline konkurents. Näiteks 

Saue vald, mis asub kohe Tallinna külje all, tehti haritava maaga 5 tehingut ja keskmine 

hind oli 925 EUR/ha, kuid Kose vald, mis asub Tallinnast kaugemal tehti haritava 

maaga 6 tehingut ja keskmine hind oli 493 EUR/ha. Saue vallas oli tehingute maht 13 

ha Kose vallast väiksem. Üllatavalt kõrge oli ka Saaremaal keskmine hind (491 

EUR/ha), kuigi see ei ole aktiivne põllumajanduspiirkond.  

Selleks, et hinnata, kui palju  2004. aastal tehti tehinguid maakondades haritava maaga 

ja kuidas muutus maakondade lõikes haritava maa maht (ha), on need näitajad toodud 

välja joonisel 5.    

 

Allikas: [Maa-amet, tehingute andmebaas] 

Joonis 5. Maakondade tehingute arv (tk) ja maht (ha) aastal 2004 

Joonise 5 põhjal selgub, et rohkem tehinguid tehti piirkondades, kus 

põllumajandustootmine on aktiivsem. Antud aastal oli suurim tehingute arv Tartu 

maakonnas, kus tehinguid tehti 84, järgnes Pärnu maakond, tehingute arv 63 ja Jõgeva 

maakond, kus tehinguid tehti samuti 63. Kõige vähem 2004. aastal tehti tehinguid Võru 
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maakonnas (19 tehingut), Lääne maakonnas (18 tehingut) ja Hiiu maakonnas kõigest 6 

tehingut. Nendes kolmes maakonnas oli vaadeldud aastal kõige madalam aktiivsus 

põllumjanadusmaa turul. Joonise 5 põhjal selgub ka, et kõige suurema tehingu mahuga  

oli Pärnu maakond (1163 ha), Jõgeva maakond (1082 ha) ja Tartu maakond (1070 ha). 

Kõige väiksema tehingu mahuga (ha) oli Lääne maakond (275 ha),  Võru maakond (179 

ha) ja Hiiu maakond (51 ha). Kui tehingute mahu poolest olid suurimad maakonnad 

Pärnu, Jõgeva ja Tartu, siis analüüsides keskmist tehingute mahtu oli kõige suurem Ida-

Viru maakond, millel keskmine tehingute maht oli 19 ha, Pärnu maakond (18 ha), Järva 

maakond (18 ha), Jõgeva maakonnas oli keskmine tehingute maht 17 ha ja Tartu 

maakonnas on keskmine tehingute maht 13 ha.  

Kokkuvõtteks võib öelda, et haritava maa hinnad 2004. aastal olid kõrgemad neis 

piirkondades, kus on suurem põllumajandustegevus (Tartu maakond, Järva maakond). 

Harju maakonnas on kõrgeim keskmine hind, kuid tehinguid on tehtud vähe ja maht on 

väike. Põhjuseks võib olla see, et Harju maakond on Eesti suurim maakond ja palju 

ostetakse maad ka selleks, et kasutada seda elamumaa rajamiseks. Madalamad haritava 

maa hinnad olid Võru maakonnas, Lääne maakonnas, Hiiu maakonnas. Keskmine hind 

kolmes maakonnas oli madal, kuna need polnud vaadeldaval aastal aktiivsed müügi/ostu 

piirkonnad. Üllatavalt kõrge oli keskmine hind Saare maakonnas, kuid autori arvates on 

kõrge hind tingitud sellest, et Saare maakond on piiratud merega. Mereäärne kinnisvara 

on tavaliselt kallim, ka tänu elamumaa potensiaalile. Samuti on Saare maakond suur 

turismikeskus.  

2.3. Põllumajandusmaa hind periood 2005-2008  

Perioodi 2005-2008 saab iseloomustada kui majandustõusu aastaid. Nendel aastatel 

hakati rohkem  investeerima, soetati maad elamute rajamiseks, põllumaade ning 

metsamaade suurendamiseks. Põllumajandusettevõtetele hakkasid laekuma pärast  

Euroopa Liiduga liitumist ka toetused. Selleks, et saada teada, kuidas neil aastatel 

hinnad kasvasid ja millistes maakondades oli hinnakasv märgatavalt suurenenud on 

toodud välja järgneval joonisel. 

Joonisel 6 on välja toodud maakondade lõikes keskmise hinnakasv EUR/ha perioodil 

2005-2008. Tulba alumine osa näitab, milline oli konkreetses maakonnas hinnatase 
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2004. aastal ja tulba ülemine osa näitab perioodi 2005-2008 hinnakasvu maakondade 

lõikes.  

 

Allikas: [Maa-amet, tehingute andmebaas] 

Joonis 6. Maakondade keskmine hinnakasv EUR/ha perioodil 2005-2008 

Jooniselt võib välja lugeda seose, mida madalam oli maa hind 2004. aastal, seda 

suhteliselt rohkem on perioodi jooksul hinnatõus olnud. Näiteks maakondades, kus 

2004. aasta olid hinnad suurusjärgus 300 eurot (Võru, Lääne, Hiiu, Viljandi, Lääne-

Viru, Jõgeva), oli hinnatõus vaadeldaval perioodil üle 100 %, saavutades 2008ndaks 

aastaks kõrge hinnataseme ning erinevused on suuremad võrreldes 2004. aastaga.  

Samas need maakonnad, kus oli juba 2004. aastal märgatavalt kõrgem hind ( Harju 

maakond, Tartu maakond, Järva maakond) oli perioodil 2005-2008 hinnakasv alla poole 

või pool.  

Võru maakonnas oli maa hinnatõus vaadeldava perioodi jooksul kõige kõrgem.  Aastal 

2008 kujunes keskmiseks hinnaks 1098 eur/ha. Järgmisteks maakondadeks, kus 

hinnatõus vaadeldava perioodil oli kõrgem, kujunes keskmiseks hinnaks 2008. aastal  

Viljandi maakonnas 1114 EUR/ha ja Jõgeva maakonnas 1095 EUR/ha. Kõige väiksem 

hinnatõus vaadeldava perioodil jooksul oli Harju maakonnas, aastal 2008 kujunes 
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keskmiseks hinnaks 812 EUR/ha. Harju maakonnale järgnes Järva maakond, kus 

keskmine hind oli 2008. aastal  845 EUR/ha.  

Kokkuvõtteks võib öelda, et 2004. aastal oli maakondades hinna erinevused üle kahe 

korra, siis 2008. aastal hinna erinevused Võru maakonnas, Lääne maakonnas, Hiiu 

maakonnas, Viljandi maakonnas, Lääne-Viru maakonnas, Jõgeva maakonnas enam nii 

suured ei olnud, vaid hinnad olid pigem ühtlustunud Järva maakonnaga, Tartu 

maakonnaga, Harju maakonnaga või isegi olid hinnad kõrgemad, kui neis kolmes 

maakonnas.   

Selleks, et hinnata, kuidas on muutunud 2008. aastal maakondade lõikes tehingute arv ja 

sellega koos ka tehingute maht, ha on toodud välja joonisel 7.   

 

Allikas: [Maa-amet, tehingute andmebaas] 

Joonis 7. Maakondade lõikes tehingute arv (tk) ja tehingute maht (ha) aastal 2008 

Jooniselt võib välja lugeda, et 2008. aastal tehti tehinguid rohkem nendes piirkondades, 

mis on põllumajandustootmise poolest aktiivsemad, või mis on muutumas aktiivsemaks. 

Nendeks piirkondadeks on Viljandi maakond, kus tehinguid tehti 85, Pärnu maakond 

(tehingute arv 66) ja Jõgeva maakond, kus tehinguid tehti 62. Kõige vähem tehinguid 
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tehti 2008. aastal Hiiu maakonnas, kus tehinguid tehti kõigest 10, Ida-Viru maakonnas 

oli tehingute arv 13 ja Harju maakonnas kui Valga maakonnas tehti tehinguid võrdeselt 

24. Jooniselt 7 selgub, et kõige suurema tehingu mahuga oli Viljandi maakond 1231 ha 

järgnes Rapla maakond 1264 ha ja Pärnu maakond 941 ha. Kõige väiksema tehingu 

mahuga oli Hiiu maakond 87 ha, millele järgnes Harju maakond 245 ha ja Valga 

maakond 304 ha.  

Võrreldes joonist 7 joonisega 5, kus oli välja toodud 2004. aasta tehingute arvud ja 

mahud, saab öelda, et tehingute arv ja maht on endiselt madal Hiiu maakonnas, Valga 

maakonnas ja Ida-Viru maakonnas. Suurenesid tehingute mahud ja tehingute arvud 

Võru maakonnas, Lääne maakonnas ja Viljandi maakonnas. 

Joonisel 8 on välja toodud kogu perioodi 2004-2008 tehingute maht (ha) ja kuidas 

muutub sellel perioodil keskmine hind EUR/ha Eestis keskmiselt.  

 

Allikas: [Maa-amet, tehingute andmebaas] 

Joonis 8. Tehingute mahu (ha) ja keskmise hinna (EUR/ha) muutus aastatel 2004-2008 

Joonisel 8 võib välja lugeda, kuidas perioodil 2004-2008 on tõusnud Eestis haritava maa 

keskmine hind. Kui aastal 2004 oli haritava maa keskmine hind 437 EUR/ha ja 

tehingute maht 8457ha, siis aastaks 2008 tõusis keskmine hind 952 EUR/ha ja tehingute 
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maht oli sel aastal 8661 ha. Antud perioodi jooksul on haritava maa keskmine hind 

tõusund üle kahe korra.  

Kokkuvõtteks võib perioodi 2005-2008 kohta öelda, et majandustõusu aegsel perioodil 

toimus põllumajandusmaa hinna tõus, mõnes maakonnas hind mitmekordistus. Mida 

madalam oli hind 2004. aastal, seda rohkem hind suhteliselt tõusis, ehk Eestis tervikuna 

toimus pigem põlumajandusmaa hinna ühtlustumine. Sellel perioodil hakkasid laekuma 

Euroopa Liidu erinevad toetused, mis suurendasid põllumajandusettevõtete 

sissetulekuid ja kasumit, mis võimaldasid teha enam investeeringuid. 

Põllumajandusmaad hakkasid soetama ka erinevad kinnisvaraettevõtted, kes soetasid 

põllumaad perspektiiviga hakata sinna ehitama elamuid. Ka muud investorid nägid 

põllumajandusmaad hea investeerimisvõimalusena ja renditulu saamise võimalusena. 

Nõudluse tõttu kasvasid ka maa hinnad. 

Tehingute maht uuritava perioodi esimestel aastatel kasvas, kuid 2007. aastal, kui 

keskmine hind tõusis märgatavalt, tehingute maht kahanes.  

2.4. Põllumajandusmaa hind periood 2009-2010  

Perioodi 2009-2010 võib pidada majandussurutise ajaks, kinnisvara „mulli“ lõhkemis 

tõttu kaotasid paljud inimesed oma töökohad ning majandusbuumi ajal alustatud 

objektid jäid valmis ehitamata. Sellest lähtuvalt on vaadeldud perioodil 2009-2010 

hindasid, kas ja kuidas muutusid kriisi ajal põllumajandusmaa hinnad. 
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Joonisel 9 on toodud välja maakonniti keskmine hind EUR/ha aastal 2008 ja 2010. 

 

Allikas: [Maa-amet, tehingute andmebaas] 

Joonis 9. Haritava maa keskmised hinnad EUR/ha maakondade lõikes aastatel 2008 ja 

2010 

Jooniselt 9 võib välja lugeda, et perioodil 2009-2010 langesid haritava maa keskmised 

hinnad  kõige rohkem Ida-Viru maakonnas 945lt 893le (52 EUR/ha), Võru maakonnas 

1098lt 827le (271 EUR/ha), Viljandi maakonnas 1114lt 892le (222 EUR/ha). Kuid 

jooniselt 9 võib välja lugeda, ka seda, et kuigi enamikust maakondadest langes 

keskmine hind, siis oli ka maakondi, kus see tõusis. Üheks selliseks maakonnaks oli 

Harju maakond, kus haritava maa keskmine hind perioodil 2008-2010 tõusis 166 

EUR/ha ja 2010 aastal oli keskmiseks hinnaks 979 EUR/ha. Tartu maakonnas tõusis 

haritava maa keskmine hind 43 EUR/ha ja 2010 aastal oli keskmiseks hinnaks 1078 

EUR/ha. Kolmandaks maakonnaks, kus keskmine hind küll ei tõusnud, aga langes kõige 

vähem, oli Jõgeva maakond  3 EUR/ha ja 2010 aastal oli keskmiseks hinnaks  1091 

EUR/ha. 

Kokkuvõtteks võib öelda, et majanduslanguse perioodil sarnaselt muu kinnisvara hinna 

langusele toimus ka enamustes Eesti maakondades põllumaa hinna langus. Samas 

keskmine hind tõusis Tartu maakonnas ja Harju maakonnas, kuna need on Eesti 
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suurimad tõmbekeskused. Nendesse piirkondadesse on koondunud ka teised 

tootmisharud peale põllumajanduse ning seetõttu ka konkurents maa hindade vahel oli 

tihe. 

Selleks, et hinnata kuidas muutus maakonniti aastal 2010 tehingute maht ja arv on 

toodud välja joonisel 10.  

 

Allikas: [Maa-amet, tehingute andmebaas] 

Joonis 10. Maakondade lõikes haritava maa tehingute arv (tk) ja maht (ha) aastal 2010 

Aastal 2010 tehti kõige rohkem haritava maaga tehinguid Viljandi maakonnas 81, 

Lääne-Viru maakonnas 59 ja Tartu maakonnas 59. Kõige vähem tehti tehinguid 2010. 

aastal  Hiiu maakonnas 12, Valga maakonnas 18 ja Võru maakonnas 19. Tehingu mahu 

(ha) poolest olid suurimaad Viljandi maakond 1034 ha, Lääne-Viru maakond 828 ha ja 

Harju maakond 827 ha. Väiksema tehingu mahuga (ha) olid Võru maakond 120 ha, Hiiu 

maakond 149 ha ja Valga maakond 198 ha.  

Kokkuvõtteks võib öelda, et Viljandi maakond on suurim tehingute arvu ja mahu 

poolest, kuna tegemist on aktiivse põllumajanduspiirkonnaga, mis osalt on tingitud väga 

hea mullaviljakuse tõttu.  

19 

38 

12 

81 

59 

48 

18 

53 

43 

23 

38 
41 

28 

59 57 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

T
eh

in
g
u

te
 a

rv
, 

tk
 

T
eh

in
g
u

te
 m

ah
t,

 h
a 

Tehingute maht (ha) Tehingute arv 



33 

 

2.5. Põllumajandusmaa hind periood 2011-2013 

Perioodi 2011-2013 võib iseloomustada, kui majanduskriisist välja tulemise aega. 

Selleks, et saada teada, kuidas neil aastatel hinnad muutusid ja millistes maakondades 

oli hinnakasv märgatavalt suurenenud on toodud võrdluseks ka 2010. aasta andmed.  

Joonisel 11 on välja toodud maakondade lõikes haritava maa keskmine hinnakasv 

(EUR/ha) perioodil 2011-2013. Tulba alumine osa näitab, milline oli konkreetses 

maakonnas hinnatase 2010. aastal ja ülemine osa näitab, milline oli perioodi 2011-2013 

hinnakasv. 

 

Allikas: [Maa-amet, tehingute andmebaas] 

Joonis 11. Haritava maa hinnakasv  maakondade lõikes perioodil 2011-2013  

Joonise põhjal selgub, et kolme aasta jooksul (2011-2013) tõusid hinnad suhteliselt 

palju. Mitmes maakonnas selle ajaga hind kahekordistus. Kõige suurem haritava maa 

hinnakasv vaadeldaval perioodil oli Valga maakonnas, kus aastal 2013 kujunes 

keskmiseks hinnaks 1851 EUR/ha. Järgmisteks maakondadeks, kus hinnatõus 

vaadeldava perioodil oli kõrgem, kujunes keskmiseks hinnaks 2013. aastal Rapla 

maakonnas 1653 EUR/ha ja Võru maakonnas 1736 EUR/ha. Kõige väiksem hinnakasv 
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vaadeldava perioodil jooksul oli Hiiu maakonnas, aastal 2013 kujunes keskmiseks 

hinnaks 1135 EUR/ha.  Hiiu maakonnale järgnes Põlva maakond, kus keskmine hind 

2013. aastal oli  1532 EUR/ha ja Saare maakond, kus keskmine hind 2013. aastal oli 

1281 EUR/ha. 

Selleks, et hinnata, kuidas on muutunud 2013. aastal maakondade lõikes tehingute arv ja 

sellega koos ka tehingute maht, ha on toodud välja joonisel 12.  

 

Allikas: [Maa-amet, tehingute andmebaas] 

Joonis 12. Haritava maa tehingute arv (tk) ja maht (ha) maakonniti 2013. aastal.  

Joonise põhjalt selgub, et kõige rohkem tehti tehinguid Järva maakonnas (189 tehingut),  

Rapla maakonnas (161 tehingut), Lääne-Viru maakonnas (139 tehingut). Kõige vähem 

tehti haritava maa tehinguid Hiiu maakonnas (40 tehingut), Ida-Viru maakonnas (48 

tehingut) ja Võru maakonnas (62 tehingut). Suurema tehingu mahuga oli Järva maakond 

(3015 ha), Lääne-Viru maakond (1771 ha) ja Rapla maakond (1736 ha). Väikse tehingu 

mahuga oli Hiiu maakond (419 ha), Võru maakond (496 ha) ja Saare maakond (450 ha). 

Hiiu maakond on perioodil 2004-2013 tehingute arvu ja mahu poolest olnud kõige 
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väiksem, kuna Hiiumaa on väike saar, sest rohkem arendatakse turismi ja ostetakse 

põllumaad, elamumaad Saaremaale. 

Kokkuvõtteks võib öelda, et Valga maakonnas oli haritava maa hinnakasv kõige 

suurem. Valga maakonnas tõusis haritava maa keskmine hind 2013. aastal, kui Põrdala 

vallas tehti 60 tehingut, mille keskmine hind oli 1968 EUR/ha ja maht 881 ha. Kuigi 

Põdrala vallas on  haritava maa osatähtsus 33%. Kuid kõrge keskmine hind on tingitud 

sellest, et Põdrala vallas on väike põldude arv ja vähe on alla 1 ha põllumaid 

[Jürgenson, Aasmäe, Veeroja 2014, lk 13]. 

Selleks, et oleks hea hinnata, kui palju Eestis on perioodil 2004 - 2013 tehingute arv ja 

maht muutunud, on joonisel 13 välja toodud kogu periood.  

 

Allikas: [Maa-amet, tehingute andmebaas] 

Joonis 13. Haritava maa tehingute arv  (tk) ja tehingute maht (ha) perioodil 2004-2013 

Jooniselt 11 võib välja lugeda, et üleüldine tendents perioodil 2004-2013 haritava maa 

tehingute arvu kasvades on suurenenud, ka tehingute maht (ha). Aastal 2004 oli 

tehingute arv 601 ja kasv toimus kuni 2006. aastani. Aastal 2009, kui oli majanduskriis 

oli ka tehinguid haritava maaga vähem. 2009. aastal tehti 520 tehingut. Alates 

2010ndast aastat toimus pidev kasv ja 2013 aastal tehti haritava maa tehinguid 1539. 
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Tehingute maht, ha aastal 2004 oli 8457 ha. 2006. aastani toimus kasv, aastal 2009 

majanduskriisi ajal toimus suur langus ja haritava maa tehingute maht langes 7188 ha-

ni. Alates 2010. aastast kuni 2013. aastani suurenes tehingute maht  ja haritava maaga 

tehtavate tehingute maht oli 17 555 ha.  

Bakalaureusetöö teoreetilises osas käsitleti ka välismaalastega seonduvat teemat. Alates 

2011. aastast on õigus välismaa kodanikel omada põllumajandus- ja metsamaad.  

Joonisel 13 on näha märgatav tehingute mahu ja tehingute arvu kasv alates 

2011. aastast. Selle põhjal autor oletab, et tehingute mahu ja arvu kasvus omab rolli 

välismaalastele kaotatud müügipiirang. Samas on viimastel aastatel kasvanud ka 

kohalik konkurents ehk üha enam põllumajandusettevõtteid ja kinnisvaraettevõtteid 

näevad põllumajandusmaad kui head investeeringut (näiteks jooksva renditulu saamise 

eesmärgil) ning soovivad maad saada enda omandusse, mis avaldab survet 

hinnatõusule. 

Selleks, et teada saada kui suur osa põllumaad üldse Eestis kuulub välismaalaste 

omandisse, sai töö auto andmed vaid perioodi  2011-2013 kohta, varasemate aastate 

andmeid ei olnud kättesaadavad. Põhjuseks võib olla seitsmeaastane ülemineku periood, 

mida kasutati kõikides uutes Euroopa Liidu riikides pärast 2004nda aasta liitumist.  

Töö autor on toonud joonisel 14 välja, kui suure osa maatulundusmaast, mis on 

välismaalaste omandis, moodustab metsamaa, haritav maa, looduslik rohumaa ja muu 

maa perioodil 2011-2013. 
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Allikas: [Põllumajandusministeeriumi aastaraamat, 2013] 

Joonis 14. Välismaa isikute omandis oleva maatulundusmaa struktuur 2011-2013 

2011. aastal oli maatulundusmaad, mis kuulus välismaalaste omandisse  165 510 ha. 

2012. aastal 175 217 ha ja 2013. aastal kuulus maatulundusmaad välismaalaste 

omandisse 184 350 ha. Välismaalastele kuuluvast maatulundusmaast on kõige rohkem 

välismaalaste omandis metsmaad. 2011. aastal 98 677 ha, 2012. aastal 104 247 ha ja 

2013. aastaks oli suurenenud metsamaad 9280 ha ehk 113 527 ha kuulus metsmaad 

välismaalaste omandisse. Haritavat maad kuulus 2011. aastal välismaalastele 39 095 ha, 

2012. aastal tõusis 41 815 hektarini ja 2013. aastal vähenes 2081 ha ehk 2013. aastal 

kuulus 39 734 ha haritavat maad välismaalastele.  Loodusliku rohumaa pindala, mis 

kuulub välismaalastele,  on suurenenud stabiilselt. 2011. aastal 11 362 ha, 2012. aastal 

12 017 ha ja 2013. aastal 12 763 ha. Välismaalaste omandisse kuuluvast maatulundus-

maast oli muud maad 2011. aastal 16 468 ha, 2012 aastal 17 221 ha ja 2013. aastal 

18 417 ha.  

Kokkuvõtteks võib öelda, et välismaa isikute omandis olev maatulundusmaa pindala on 

kasvanud. Välismaa isikute omandis olev metsamaa pindala on suurenenud, kuid 

põllumaa pindala 2013. aastal vähenenud.  
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KOKKUVÕTE 

Bakalaureusetöö eesmärgiks oli välja selgitada, kas ja kuidas on muutunud 

põllumajandusmaa hinnad Eestis perioodil 2004–2013 ning millised tegurid kujundavad 

põllumajandusmaa hinda.  

Teoreetilises osas uuris töö autor maa väärtuse kujunemist ja seda, kui erineval otstarbel 

on võimalik maad kasutada ning kuidas on võimalik maad liigitada. Seejärel toodi välja 

erinevad tegurid, mis mõjutavad põllumajandusliku maa nõudlust ja pakkumist ehk 

kuidas kujuneb maa turuhind. Tegurid on jaotatud kaheks - sisekeskkonnast ja 

väliskeskkonnast tulenevad tegurid. 

Sisekeskkonnast tulenevateks teguriteks on maatüki asukoht, mulla viljakus, maatüki 

suurus, maatükile ligipääs ja maatüki kuju. Väliskeskkonnast tulenevate teguritena 

käsitles autor õiguslikke tegureid ja majanduslikke tegureid. Õiguslikud tegurid on 

seotud nii riikliku kui ka kohaliku omavalitsuse õigusliku ja poliitilise regulatsiooniga, 

lisaks käsitletakse nende tegurite all veel Euroopa Liidu õigusaktidest tulenevaid 

regulatsioone. Majanduslikud tegurid sõltuvad üldisest majanduskeskkonnast. 

Õiguslike teguritena vaadeldi Euroopa Liidu poolt määratud toetusi, maa müügi 

piirangu kaotamist välismaalastele ning erinevaid tehingukulusid. Teoreetilisi seisukohti 

erinevate tegurite mõjust maa hinnale esitati valdavalt võõrkeelsete temaatiliste 

teadusartiklite baasil. Majanduslike teguritena vaadeldi laenukapitali kättesaadavust, 

ettevõtete kasumlikkust, globaalset toiduainete hinnatõusu. 

Bakalaureusetöö teoreetilises osas tõi autor välja ka kinnisvara hindamise meetodid, 

eraldi on välja toodud maa hindamise seadus, kus kirjeldatakse kolme 

hindamismeetodit: tulumeetod, kulumeetod, võrdlusmeetod. Põllumajandusmaa hinda- 

miseks nimetatud kolmest meetodist sobib paremini võrdlusmeetod. 
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Bakalaureusetöö empiirilises osas töö koostaja analüüsis põllumajandusmaa hinda 

perioodil 2004-2013. Autor kasutas algandmetena Maa-ameti statistika andmebaasist 

haritava maa hinnapäringuna saadud andmeid, milles olid andmed kättesaadavad 

maakondade lõikes. Uuritava perioodi jagas töö autor lühemateks alaperioodideks.   

Kõigepealt analüüsiti, milline oli põllumajandusmaa hind aastal 2004. Analüüsi põhjal 

selgus, et haritava maa hinnad olid kõrgemad neis piirkondades, kus 

põllumajandustootmine on suurem (Tartu maakond ja Järva maakond), ja Harju 

maakonnas, kus põllumajandusmaad võidi müüa tulevaseks elamuehituseks. 

Madalamad maa hinnad olid Võru, Lääne ja Hiiu maakonnas. Selgus, et maakonniti olid 

hinnaerinevused väga suured, erinedes kohati mitmekordselt.  

Järgmisena uuriti põllumajandusmaa hinna muutust majanduskasvu perioodil (2005-

2008), seda perioodi saab iseloomustada kui aega, mil põllumajandusettevõtetele 

hakkasid laekuma erinevad põllumajandustoetused. Analüüsi tulemusena selgus, et neis 

maakondades, kus 2004. aastal oli maa hinnad madalamad, kasvasid selle perioodi 

jooksul maa hinnad suhteliselt rohkem võrreldes nende maakondadega, kus maa hind 

oli 2004. aastal kõrgemal tasemel. Järelikult majanduskasvu perioodil Eestis maa 

hinnad pigem ühtlustusid. Tehingute maht iga-aastaselt oli suhteliselt stabiilsel tasemel. 

Majanduslanguse perioodi (2009-2010) hindade analüüsil selgus, et maa hinnad Eestis 

valdavalt  langesid, kõige rohkem Võru, Lääne ja Ida-Viru maakonnas. Kuid mõnes 

maakonnas ka maa hinnad tõusid, näiteks Tartu ja Harju maakonnas. Tehingute mahu ja 

arvu poolest 2010. aastal oli suurim Viljandi maakond.  

Viimaseks uuritavaks perioodiks oli aastad 2011-2013, mille analüüsil selgus, et nende 

kolme aasta jooksul mitmes maakonnas hind kasvas ligi kahekordseks ning ka teistes 

piirkondades oli märgatav hinnatõus. Haritava maa tehinguid tehti kõige rohkem Järva 

maakonnas ja kõige vähem Hiiu maakonnas. Alates 2011. aastast on välismaa kodanikel 

õigus omada põllumajandus- ja metsamaad. Võrreldes tehingute arvu ning mahtu 

selgus, et need on tunduvalt suurenenud võrreldes 2010. aastaga. Autor teeb selle põhjal 

järelduse, et välismaalastele maamüügi piirangu kaotamine on avaldanud mõju maa 

turule Eestis. Samas sellel perioodil on kasvanud ka kohalik konkurents, kelle poolne 
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maaostu huvi avaldab autori arvates veelgi suuremat mõju tehingute arvule ja kasvule 

ning ühtlasi ka hinnatõusule. 

Analüüsides maa hinna muutust perioodil 2004-2013 saab kokkuvõtteks öelda, et 

hinnad on selle aja jooksul väga palju kasvanud, sõltuvalt piirkonnast Eestis kaks kuni 

viis korda. Sõltumata aastast on kõrgemad hinnad piirkondades, kus on rohkem 

põllumajandustootjaid. Madalamad hinnad on piirkondades, kus maa kvalitatiivsed 

omadused (eelkõige viljakus) põllumajandustootmist ei soosi. Kuid kindlasti enam 

mõjutavad maa hinna muutumist väliskeskkonnast tulenevaid tegurid nagu erinevad 

toetused, konkurents, majanduse tsüklilisus. Selleks, et teada saada, kui suurt mõju iga 

tegur maa hinnale täpsemalt avaldab, oleks vajalik teha edasist uurimistööd. 

Põllumajandusmaa on olnud viimase kümne aasta jooksul hea investeering ning 

põllumaasse investeerimisel nähakse pikemaajalist ja stabiilsemat hinnatõusu võrreldes 

teiste kinnisvarainvesteeringutega. Senikaua kui jätkub põllumajandustoetuste 

ühikumäära kasv ning põllumajandusmaa hinnaerinevus Eesti ja teiste riikide vahel on 

suur, siis tõenäoliselt kasvab ka Eestis põllumajandusmaa hind lähitulevikus. 
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AGRICULTURAL LAND PRICE FORMATION AND DEVELOPMENT IN 

ESTONIA DURING PERIOD OF 2004-2013 

Veronika Allik 

SUMMARY 

 

The bachelors thesis is written in Estonian and consists of 43 pages. There are 14 charts 

in the thesis, and 32 sources of in the references. Main goal of the thesis is to look into 

how Estonian agricultural land prices have changed during the periood from 2004 to 

2013. 

In theoretical part, writer of the bachelors thesis, investigated the development of land 

value, and for what purposes land is used. Also, how is the price of agricultural land  

influenced by factors like: location of the plot, fertility of the soil, size and shape of the 

plot and accessability. The author of the thesis also points out non physical factors like, 

legal and economical factors, that influence agrucultural land prices. Legal factors are 

related to both the national and local government legal and policy regulations, in 

addition to the factors there are also considered statutory regulations of European 

Union. Economic factors are dependent on the general economic environment. 

EU grants, land sale restriction to foreigners and various transaction costs were looked 

as legal factors. The theoretical positions, of the various factors impacting on the price 

of the land, are submitted from foreign-language research-based articles. Economic 

factors looked at the availability of loan capital, corporate profitability and global food 

prices. 

In theoretical part of the bachelor's thesis the author pointed out the real estate valuation 

methods, separately featured the Land Valuation Act, which is best described by the 

three valuation types: the income approach, the cost approach, the reference method. 
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From these three methods, comparison method is best suited to evaluate Agricultural 

land price. 

In the empirical part of the bachelor’s thesis, the author analysed agricultural land prices 

during the period 2004-2013. The Land Board's statistics from arable land pricing data 

was used as input, because the data is available for county separately. Author divided 

the period into shorter sub periods. 

First analyze was carried out for the farmland prices in 2004. analysis showed that 

agricultural land prices were highe in areas where agricultural activities are larger (Tartu 

county and Järva county), and in Harju county where the agricultural land could be sold 

for futuure housing. Lowest land prices were in Võru, Lääne and Hiiu counties. It 

turned out that there were very large price differences, differing several times in some 

places. 

Furthermore, the author of bachelor’s thesis, studied the change in the price of 

agricultural land during the fast economical growth period (2005-2008), this period can 

be characterized as a time when agricultural enterprises began receiving agricultural 

subsidies from EU. The analysis showed that in those counties where the land prices in 

2004 were lower, during this period, land prices increased relatively more as compared 

to those counties where the land price in 2004 was at a higher level. Consequently, 

during the period of economical growth land prices in Estonia converged. The volume 

of transactions on an annual basis was relatively stable. 

During the recession periood (2009-2010), analysis showed that land prices in Estonia 

fell, predominantly in Võru, Lääne and Ida-Viru county. However, some counties in 

land prices soared, such as Tartu and Harju county. In terms of number and volume of 

transactions in 2010. Viljandi county was still a major. 

Lastly investigated period was 2011-2013, the analyzes revealed that the land prices 

nearly doubled in number of counties and in other areas were also marked increase in 

prices during this three-year period. Most arable land deals were in Järva county and 

least in Hiiu county. Since 2011 foreign nationals have the right to own agricultural and 

forest land in Estonia. Compared to the number of transactions and volume, revealed, 
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that they are significantly increased compared to 2010. Author conclusion is, that 

removing the restriction on land sales to foreigners have been influential in the land 

market, but in this period local competition has also increased, which will certainly have 

an impact on the number of transactions and growth. 

In assessing the change in the price of land during the period 2004-2013, author of the 

bachelor’s thesis, can conclude that prices have risen during that time a great deal, 

depending on the region, from two up to five times. Higher prices are in areas where 

there are more farmers. Agricultural subsidies have had an impact on the growth of land 

prices, also the cyclical nature of the economy and increasing competition. Agricultural 

prices are likely to grow in the future and therefore agricultural land provides a good 

investment. 
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