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Käesoleva töö eesmärgiks oli hinnata Tartu maakonna haritava maa massiivide killustatust 

omandite ja kasutajate lõikes ning nende massiivide kompaktsust. Haritava maa massiivide 

sisemine killustatus tähendas käesoleva töö mõistes seda, et need võivad koosneda mitme 

erineva katastriüksuse maast. Tööülesanneteks oli kirjeldada põllumaade killustatuse 

teoreetilist tausta, moodustada looduslikke piire järgivad haritava maa massiivid, hinnata 

haritava maa massiivide killustatust ja haritava maa kompaktsust. Haritava maa massiivide 

aluseks võeti 2003. aasta põllumassiivide piirid, sest aja jooksul on muutunud põllumassiivi 

mõiste käsitlus Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametis. Haritava maa killustatuse 

hindamiseks arvutati Januszewski indeks. Haritava maa kompaktsuse hindamiseks arvutati 

kompaktsuskoefitsient. 

Haritava maa massiivid võivad jaguneda mitme omaniku vahel. 2011. aastal oli 17% haritava 

maa massiividest ühe omaniku kasutuses, 83% haritava maa massiividest jagunesid mitme 

omaniku vahel. 2014. aastal olid vastavad näitajad 20% ja 80%. Haritava maa massiivid 

killustuvad mitme erineva kasutaja vahel. 2011. aastal oli 27% haritava maa massiividest ühe 

põllumajandustootja kasutuses. 73% haritava maa massiividest on killustunud mitme erineva 

kasutaja vahel. 2014. aastal olid vastavad näitajad 15% ja 85%. 

Võrreldes 2011. aastat 2014. aastaga oli kasvanud haritava maa pindala ja haritava maa 

massiivide arv. Haritava maa massiivide kogupindala 2011. aastal oli 82759 hektarit ning 

2014. aastal 84434 hektarit. Haritava maa massiivi keskmine pindala oli 2011. aastal 18,57 

hektarit ning 2014. aastal 17,66 hektarit. 

Haritava maa kompaktsuse hindamiseks arvutati kompaktsuskoefitsient. Haritava maa 

massiivid, mille kompaktsuskoefitsient on üle 1,3 on maa harimise seisukohalt halva kujuga. 

2011. aastal oli hea kompaktsusega haritava maa massiive 34% ja 2014. aastal 32%. Halvema 

kompaktsusega massiive oli 2011. aastal 66% ja 2014. aastal 68%. 

Autorile teadaolevalt ei ole haritavate maade sisemisele killustatuse uurimisele palju 

tähelepanu pööratud. Tulevikus võiks uurida omaniku ja maa kasutaja arvu kattuvust. Antud 

uurimistööd saab kasutada järgmiste sarnaste uurimistööde koostamisel.   

Märksõnad: põllumaade killustatus, haritava maa massiivid, Januszewski indeks, 

kompaktsuskoefitsient 
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The aim of the present thesis is to assess the fragmentation of arable land plots fragmentation 

into properties and into land uses and the compactness of plots. In this study the internal 

fragmentation of arable land plots means that arable land plots consist of different cadastral 

units. The research tasks were to describe theoretical aspects of land fragmentation; compile 

arable land plots that follow natural boundaries; evaluate the land fragmentation of arable land 

plots, for that purpose were calculated the Januszewski index; evaluate the compactness of 

arable land plots, for that purpose were calculated compactness coefficient. The data from 

2003 was used in order to form arable land plots.  

The study showed that arable land plots can be divided between several owners. In 2011 17% 

of arable land plots was used by one owner. 83% of arable land plots was divided between 

several owners. In 2014 20% of arable land plots was used by one owner and 80% of arable 

land plots was divided between several owners. Arable land plots were fragmented between 

different users. In 2011 was 27% of arable land plots used by one agricultural producer. 73% 

of arable land plots was fragmented between several different users. In 2014 was 15% of 

arable land plots used by one agricultural producer and 85% of arable land plots was 

fragmented between several different users. 

Comparing the two years study showed that the total area of arable land plots was increased in 

2014. In 2011 the total area of arable land plots was 82759 hectares and in 2014 the total area 

of arable land plots was 84434 hectares. The mean area of arable land plots in 2011 was 18.57 

hectares and in 2014 the mean area of arable land plots was 17.66 hectares. 

The compactness coefficient characterizes the spatial properties of the field, presuming the 

best field shape is a square. The greater the coefficient, the less compact the field is. The 

arable land plots witch compactness coefficient less than 1.3 are in good shape. In 2011 34% 

of arable land plots and in 2014 32% of arable land plots had a good shape.  

There is little attention paid to the investigation of internal fragmentation. In further studies 

should investigate the overlapping of land owners and land users.  

Keywords: arable land fragmentation, arable land plots, Januszewski index, compactness 

coefficient 
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SISSEJUHATUS 

Maade killustatus mõjutab põllumajanduse arengut. Killustatusel võib olla nii positiivseid kui 

ka negatiivseid tagajärgi, kuid enamasti on tagajärjed negatiivsed. Väikeste ja üksteisest 

kaugel paiknevate maatükkide harimine võib põllumehele kulukaks osutuda. Põllumaad, mida 

on liiga kallis majandada, jäetakse kasutamata. Siiski võiksid kasutamata jäänud põllumaad 

olla väga tootlikud. Positiivsed killustatuse tagajärjed on eelkõige üksustel, millel ei kasutata 

suuri masinaid ega väetisi. Üksteisest kaugel paiknevad üksused aitavad hajutada erinevaid 

tootmisriske. Põllumajandusmaa killustatusele on Eestis seni vähe tähelepanu pööratud. 

Autorile teadaolevalt ei ole Eestis varem uuritud Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni 

Ametile (edaspidi PRIA) esitatud taotluste andmetel põllumassiivide sisemist killustatust. 

Põllumassiivide sisemine killustatus seisneb selles, et väga sageli koosnevad need mitme 

erineva katastriüksuse maadest.  

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametis on aja jooksul muutunud põllumassiivi 

mõiste käsitlus. Kui algselt arvestati põllumassiivide moodustamisel ainult looduslike 

piiridega, siis hiljem muudeti põllumassiivid kasutajapõhiseks. 2003. aasta põllumassiivide 

piirid järgivad looduslikke piire ning 2011. ja 2014. aasta põllumassiivid on jagatud 

kasutajapõhiseks. Antud töös moodustati 2011. ja 2014. aasta kasutajapõhiste põllumassiivide 

alusel suured massiivid, mille aluseks võeti 2003. aasta looduslikke piire järgivad 

põllumassiivide piirid. Käesolevas töös on edaspidi selliselt moodustatud suuri põllumassiive 

nimetatud haritava maa massiivideks. PRIA järgi kasutajapõhiseks jagatud massiive 

nimetatakse edaspidi põllumassiivideks. Sisemise killustatuse alla mõeldakse antud töös 

eelkõige haritava maa massiivide killustatust. 

Magistritöö eesmärgiks on hinnata Tartu maakonna põllumassiivide killustatust omandite ja 

kasutuste lõikes ning nende massiivide kompaktsust. Tööülesanded eesmärgi saavutamiseks 

on järgmised: 

1. Kirjeldada põllumaade killustatuse teoreetilist tausta. 

2. Moodustada looduslikke piire järgivad haritava maa massiivid 2011. ja 2014. aasta 

lõikes, mille aluseks võetakse 2003. aasta põllumassiivide digitaalsed piirid. 
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3. Hinnata haritava maa massiivide killustatust. 

4. Hinnata haritava maa massiivide kompaktsust. 

Käesolevas töös kasutatakse 2003., 2011. ja 2014. aasta digitaalseid PRIA põllumassiivide 

piire, millele on põllumajandustootjad taotlusi esitanud, ning katastripiire. Digitaalsed 

põllumassiivide piirid on saadud Põllumajanduse ja Informatsiooni Ametist. Ruumiliste 

andmete analüüsimiseks ja visualiseerimiseks on kasutatud ESRI tarkvara ArcGIS 10.1. 

Arvulisi näitajaid võrdlevate tabelite ja jooniste koostamiseks on kasutatud programmi 

Microsoft Office Excel 2007. Käesolev uurimistöö on oma sisult nii kvalitatiivne kui ka 

kvantitatiivne.  

Töö jaguneb järgmisteks osadeks: sissejuhatus, teooria, materjalid ja metoodika, tulemused, 

arutelu, kokkuvõte ja kasutatud kirjandus. Teooria koosneb kuuest alapeatükist, kus tehakse 

ülevaade killustatuse mõistest, killustatuse liikidest, killustatuse üldistest põhjustest, 

killustatuse hindamisest, killustatuse negatiivsest ja positiivsest mõjust. Teooria koostamiseks 

on kasutatud erinevate autorite teemakohaseid artikleid ja toodud nendest välja olulisemaid 

antud teemaga seostuvaid aspekte.  

Teooria osale järgneb ülevaade kasutatud materjalidest ja metoodikast. Materjalide osas 

kirjeldatakse töös kasutatud ruumilisi andmeid ja andmete analüüsimiseks kasutatud 

programme. Metoodika osas tuuakse välja olulisemad tööprotsessid, mida kasutati tulemuste 

saavutamiseks. Antud peatükis esitatakse illustratiivsed joonised, mis seletavad metoodika 

kasutamist. 

Tulemuste osa keskendub töö eesmärkide saavutamisele. Töö aluseks olnud andmete põhjal on 

koostatud tabel ja diagrammid ning kirjeldatud saadud tabeli ja diagrammide andmeid. Tabeli 

ja diagrammide alusel on võrreldud aastate 2011 ja 2014 andmeid.   

Arutelu osas on võrreldud tabeli ja jooniste tulemusi ja nende omavahelist seost. Nende põhjal 

antakse ülevaade kogu tööd puudutavatest tulemustest, millele on leitud võrdlusmomente 

teooria osas välja toodud näidetest.  
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1. TEOREETILINE TAUST 

1.1 . Killustatuse mõiste 

Saadaoleva põllumaa jaotamisega seotud probleemid on keerulised (Carsjens et al. 2002). 

Maade killustatust põhjustavad peamiselt pärandamistavad, teede ehitus ja maade erastamine 

(Sonnenberg 2002). Väikesed maatükid paiknevad tihti üksteisest kaugel, neile on keeruline 

juurde pääseda ja nad ei ole kompaktse kujuga. Maa müümine suurendab killustatust, sest 

tavaliselt ei ole võimalik osta kõrvuti asetsevaid maatükke. Maade killustatus muudab 

harimise ja maakorralduse raskeks, sest see suurendab transpodi-, tööjõu- ja ajakulu. Suures 

mahus põllusaaduste tootmine on keeruline, kui ei ole võimalik kasutada sobivat tehnikat. 

(Platonova et al. 2013) Äärmuslik maade killustatus võib viia selleni, et suurem osa põllumaad 

on välja renditud. Põldude rentimise kaudu saab moodustada suuremaid põllumassiive. Alla 

1,07 hektari suurused põllud ei ole majanduslikult kasulikud põllumajandussaaduste 

tootmiseks. (Sklenicka et al. 2014) Väikestele killustatud üksustele puudub tihti juurdepääs ja 

seetõttu võivad need muutuda mahajäetuks (Demetriou et al. 2013).  

Killustatud üksustega võivad kaasneda aga ka mõned positiivsed tagajärjed. Näiteks saavad 

killustatud tükid hajutada tootmisriski, mitmekesistada põllukultuuride tootmist, koordineerida 

paremini tööjõudu ja soodustada mahepõllumajandust (Lusho, Papa 1998; Kalantari, 

Abdollahzadeh 2008; Dobre et al. 2014).  

1.2. Killustatuse liigid 

Killustatuse võib jagada neljaks: omandi killustatus, kasutuse killustatus, sisemine killustatus, 

omandi ja kasutuse killustatus. Omandi killustatus tähendab asjaolu, et ühte maad kasutavad 

erinevad inimesed. Kasutatuse killustatus viitab kasutajate arvule, kes rendivad maad. 

Sisemist killustatust iseloomustab tükkide arv, mida iga kasutaja kasutab, tükkide suurus, 

kuju ja kaugus. Omandi ja kasutuse killustatusega kaasneb olukord, kus omamise ja 

kasutamise vahel on lahknevus. (Vitikainen 2004) 
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Omandi killustatus viitab juriidiliste ja füüsiliste õiguste lahknemisele. Hoolimata teatud 

sarnasusest on killustatuse muster riigiti erinev. Füüsiline maa killustatus viitab 

mitmekesistele erinevatele ruumilistele, suuruselistele ja mõõtmelistele omadustele, mis on 

seotud kindla maaüksusega.  (Sabates-Wheeler 2002) Ida-Euroopa põllumaade struktuuri 

iseloomustab kõrge füüsilise maa killustatus. Enamasti on põllumaad hajutatud üle maastiku, 

need on erineva kvaliteedi ja juurdepääsuga. Põllumajandusmaastik on väga killustatud ja selle 

tulemusena on muutunud viis, kuidas põllumajandusmaad kasutatakse. (Sabates-Wheeler 

2002) Maareformi tulemusena saadud maa ei pruukinud minna kõige paremasse kasutusse, 

sest uus omanik ei pruugi olla põllumajandusest huvitatud. Toimunud on maaomanike ja 

maakasutajate killustatus, mida nimetatakse sotsiaalseks killustatuseks. (Sabates-Wheeler 

2002) 

Riikides, kus maa tagastati endistele omanikele või nende pärijatele, on sotsiaalne killustatus 

muutunud märkimisväärselt. Näiteks Rumeenias ja Tšehhis oli tagastamise ajaks olukord 

oluliselt muutunud. Industrialiseerimise ja linnastumise tagajärjel teenis tagastamise ajal väga 

vähe inimesi maal. Enamus inimesi oli maalt ära kolinud ja selline ränne oli süvendanud 

sotsiaalset killustatust. Külasid iseloomustasid eakad ja haiged. Maade tagasisaajal ei 

pruukinud olla enam seost maaga ega soovi ennast maaeluga siduda. Inimesed, kes olid 

varasemalt põllumajanduslikult väga aktiivsed, ei pruukinud saada mingit maad. Näiteks 

Albaanias jagati maa nende vahel, kes olid aktiivsed kommunismi ajal. Maast jäid ilma need, 

kellel oleks olnud maale seaduspärane õigus. (Sabates-Wheeler 2002)  

Kasutuse killustatus viitab olukorrale, kus ilmneb sobimatus erinevate omaduste vahel. 

Omavahel ei pruugi sobida näiteks väikesed maatükid ja suured masinad, sobivad vahendid ja 

juurdepääs, väikesed üksused ja niisutussüsteemid, tööjõud ja maa killustatus ning kindlate 

turgude olemasolu. Üks killustatuse liik ei välista teist. Sotsiaalne killustatus saab viia ka 

tegevuse killustumiseni nii, et erinevad killustatuse liigid ei pruugi üksteist välistada. (Sabates-

Wheeler 2002)  

Maatükkide killustatuse korral on näha, et üksustel võib olla väga erinev sisemine struktuur. 

Mõnikord koosneb üksus erinevatest maakasutuse tüüpidest. Sisemist killustatust 
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iseloomustab ühe maatüki jagunemine erinevateks maakasutuse tüüpideks või ühe maatüki 

jagunemine erinevateks maakontuurideks. (Sabates-Wheeler 2002)  

1.3. Killustatuse üldised põhjused  

Maade killustatuse põhjused võivad tuleneda kultuurilistest ja juriidilistest traditsioonidest. 

Olenemata kindlatest aspektidest, on maade killustatus erinevates riikides erinev. Kesk- ja 

Ida-Euroopa riikide erinev ajalooline ja kultuuriline taust tähendab, et nende reformid 

erinevad nii tüübilt kui ka ulatuselt. Sellest tulenevalt on maareformi tulemused ja mõju olnud 

nendes riikides samuti erinevad. Varasemad suured talud ja kollektiivid on muudetud 

väikesteks haritavateks aedadeks. (Thomas 2006) Kohe pärast sotsialistliku režiimi 

kokkuvarisemist hakkasid riigid organiseerima omandiõiguste taastamist ajaloolistele 

katastrisüsteemidele tuginedes (Bogaertsa et al. 2002).  

Riikides, kus maa oli riigi omanduses, algas maade erastamine 1990ndatel aastatel (Thomas 

2006). Maareformiga kaasnes füüsiliste maatükkide jaotus ja maa omandi jagamine 

(Hartvigsen 2013, a). Endised suured ettevõtted (sovhoosid, kolhoosid) likvideeriti. Loomad, 

põlluharimise vahendid ja masinad jagati endiste töötajate vahel ja peaaegu kogu maa läks 

eraomandisse ning jagati väikesteks üksusteks. Kogu erastamine toimus väga kiiresti. (Thomas 

2006) Maa jaotamise protsess viidi läbi varasemate põhimõtete alusel ja iga perekond sai 

erineva kvaliteediga erinevaid maaüksuseid. Erilise väärtuse või asukohaga maad jäid riigi 

omandisse. Mõned perekonnad registreerisid maa esialgu perekonnapeale. Nüüdseks on õigus 

maale ka teistel perekonnaliikmetel, kes on kaasomanikud. Kaasomanike puhul on tõenäoline, 

et tulevikus süveneb maa killustatus, sest kõik täiskasvanud pereliikmed tahavad ise kasutada 

oma osa ja teha sellega, mida nad tahavad. Tagastamise käigus põllumajanduslik struktuur 

taastati, sest tagastati maa samasse asukohta samade piiridega. Tulemuseks oli palju väikseid 

talusid. (Thomas 2006) 

Suuremas osas riikides, kus põllumajandusmaa natsionaliseeriti ja õigus maale kaotati pärast 

kommunistide võimuletulekut teise maailmasõja järel, otsustati maa tagastada endistele 

omanikele ja nende pärijatele. Normaalne tagastamise protseduur nägi ette, et kodanikele anti 

tähtaeg nõudmaks maade tagastamist ja esitamaks selleks vajalikke dokumente. Paljudes 

riikides oli aga maa füüsiline olukord muutunud võrreldes maa sundvõõrandamise eelse 
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ajaga. (Hartvigsen 2013a) Rumeenias on tulemuseks suur maade killustatus pärast 1989. 

aastat tehtud reforme. Paljud inimesed, kes olid õigustatud maad tagasi saama, olid juba 

surnud. Maa läks võrdsetes osades edasi pärijatele. Igal isikul oli õigus saada vähemalt 0,5 

hektarit, aga mitte rohkem kui 10 hektarit maad ühe perekonna kohta. Aastal 2007 oli 

keskmiseks talu haritavaks põllumaaks 2,3 hektarit. (Vijulie et al. 2012)  

Albaanias põhjustas maade killustatuse erastamine aastatel 1991–1993. Iga pere sai erinevates 

kohtades ja erineva kvaliteediga üksuseid. Maa ümberkorralduse käigus võeti arvesse maja ja 

üksuste vahelist kaugust ning looduslikke tingimusi (mäed, metsad jne). Ümberkorralduste 

tulemusena oli majapidamistel maa, mis oli killustatud erinevate üksuste vahel. Varasemad 

katastripiirid jagati eraldi üksusteks. (Lusho, Papa 1998) 

Moldovas on kasvanud väikeste üksuste arv, et parandada toiduga kindlustatust. Pärast 

sotsialistlikku režiimi on põllumajandussektor olnud madalseisus. Maapiirkondades on vaesus 

laialdaselt levinud. Kuigi alla 0,75 hektari suurune aiamaa ei taga korralikku sissetulekut, on 

see kohalike inimeste ainuke elatusallikas. Väikesemahuline tootmine on vaesuse sümptom. 

(Gorton 2001) Maapiirkonnad sõltuvad suures osas põllumajandusest (Pašakarnis, Maliene 

2010). Väikesed üksikud talud ei suuda suurendada tootlikkust (Pašakarnis, Maliene 2010). 

Tegemist on suletud ringiga, sest väikesed maatükid ei ole piisavalt tootlikud, et maapiirkonda 

üleval pidada ja samas ei investeerita piisavalt väikestesse taludesse, et tootlikkust suurendada. 

Väikesed sissetulekud, põllumaade hülgamine ja intensiivsest põlluharimisest tulenev 

keskkonnareostus on probleemid, mis vajavad kiiresti lahendusi. (Pašakarnis, Maliene 2010) 

Sotsiaalsetel ja kultuurilistel protsessidel on tähtis mõju maade killustatusele (Simion 2008). 

Kõige tähtsamaks on pärimisega seotud seadused, mis soodustavad maavalduste võrdset 

jagamist pärijate vahel (Simion 2008). Traditsiooniline pärimissüsteem soodustab maade 

killustatust (Sonnenberg 2002; Schwarcz et al. 2013). Paljudes riikides soodustas pärimine 

maade jagamist võrdseteks osadeks pärijate vahel (Vitikainen 2004). Näiteks Kreekas 

jagatakse maa võrdselt (Lusho, Papa 1998). Eriti suureneb killustatus, kui lähedased tahavad 

saada erineva kvaliteediga võrdseid üksuseid. Pärimise tõttu suureneb killustatus ka Lääne-

Euroopas. Näiteks on Prantsusmaal maa müümise ja pärimisega seotud seadused puudulikud 
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(Lusho, Papa 1998). Kui maade killustatuse protsess on alanud pärimisest, süveneb see iga 

põlvkonnaga (Simion 2008).  

Talumaade müümine võib põhjustada killustatust, sest väiksemate üksuste müümine suurte 

asemel on kohati tulusam (Simion 2008). Tükkide müümine viib selleni, et ei ole enam sobiva 

suurusega maad põllumajandustoodangu suurendamiseks (Robson 2012). Mõnikord võib 

talunik kavatseda suurendada oma maad nii, et ostab maatükke, millel puudub ruumiline 

terviklikkus. Kui aga maatükkidel puudub ruumiline terviklikkus, suurendab see killustatust. 

(Simion 2008) Ruumiliselt terviklikud tükid paiknevad üksteise suhtes kompaktselt. 

Sissetulek mittepõllumajanduslikust allikast suurendab müüdavat maad ja süvendab väikeste 

üksuste probleemi (Kalantari, Abdollahzadeh, 2008). Põllumaade ruumilist struktuuri 

mõjutavad ka looduslikud tegurid (näiteks nõlvad). Erinevad ehitused (tee, kanal, raudtee, 

tehas jne) võivad tükeldada kompaktset üksust. (Simion 2008) Põllumaade kompaktsust 

mõjutavad näiteks kuivendussüsteemid ja infrastruktuur (Dijk 2007). Selline põhjus on eriti 

iseloomulik linnalähedastele põldudele.  

Eestis on maade killustatuse põhjuseks maareform, mille käigus on tagastatud või 

kompenseeritud endistele omanikele või nende õigusjärglastele õigusvastaselt võõrandatud 

maa (Maasikamäe 2006). Balti riigid otsustasid tagastada maade õigused selliselt, nagu nad 

olid 1940. aastal enne teise maailmasõja algust ja Nõukogude Liidu okupatsiooni. Aastal 1989 

riigimaa erastati üksikisikutele üksuste vormis, kõigepealt kasutusõiguste eraldamise kaudu ja 

hiljem riigilt ostmise kaudu. Kui ei olnud võimalik sama maad tagastada, oli taotlejatel õigus 

teise asukohaga samaväärsele maale või kompensatsioonile. Eestis oli riigimaa erastamine 

sama oluline kui maade tagastamine endistele omanikele. (Hartvigsen 2013, b) Tänapäeval on 

Balti riikide põllumajandusele iseloomulikud suured ettevõtted ja keskmise suurusega 

peretalud. Maad kasutatakse tihti pere elatusallikana. (Hartvigsen 2013, b) 

1.4. Killustatuse hindamine 

Väärarusaam killustatuse ulatusest tundub kasvavat, sest killustatuse mõõtmisel on keeruline 

seos väikeste maaomandite ja väikeste üksustega (Boliari 2013). Tuleb saavutada järjepidevus 

selles, kuidas mõõdetakse maade killustatust. Uurijad ja poliitikud peaksid eristama selgelt 

kahte teemat: väikeseid maatükke ja ühe talu paiknemist mitmel maatükil. Need on erinevad 
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probleemid ja ei käi käsikäes, nagu tavaliselt arvatakse. Väikeste talude levik võib olla 

probleem, aga poliitikud peavad olema teadlikud, millist probleemi nad parajasti lahendavad. 

(Boliari 2013) 

Killustatuse indeksi hindamisel ei ole erinevate näitajate suhtes paindlikkust. Kõik näitajad on 

sama tähtsusega. Tegelikkuses võib maatükkide vahemaal olla väiksem tähtsus kui üksuste 

kujul või hulgal. Planeerijatel, poliitikakujundajatel ja talunikel võib olla erinev arusaam 

näitajate tähtsusest. Lisaks määraksid erinevad asjaosalised erinevate projektide puhul 

näitajatele uued kaalud. Killustatuse hindamise indeks peaks olema paindlik, probleemikeskne 

ja usaldusväärne.  (Demetriou et al. 2013) 

Pindala on esimene ja kõige tähtsam näitaja üksiku üksuse ja maakasutuse olukorra 

kirjeldamiseks samas piirkonnas. Üksuse keskmist suurust on kasutatud ka maakasutuse 

tingimuste võrdlemiseks erinevates riikides ja regioonides. Pindala kasutamine on lihtne ja 

kõigile arusaadav. Kõige suuremaks puuduseks pindala kasutamisel on see, et ta ei too välja 

üksuste suuruse varieerumist. Keskmine näitaja on väga üldine ja võib koosneda erinevatest 

numbritest. (Maasikamäe 2006) Killustatuse hindamiseks saab leida omanike hulga, kasutajate 

arvu ja nende kahe kattuvuse. Lisaks saab arvutada maatükkide arvu, mida iga kasutaja 

kasutab. Maatükkide arvu, mida iga kasutaja kasutab, on veel vähe uuritud, sest statistikat on 

vähe ja see ei ole usaldusväärne. (Dijk 2003)  

Kõige sagedamini kasutatakse killustatuse mõõtmiseks maatüki pindala ühe omaniku kohta. 

Teisisõnu tähendab see omanike arvu, kelle vahel on põllumajandusmaa jagatud. Omanike 

statistika ei pruugi vastata tegelikkusele, sest maa kasutamine võib olla korraldatud maa 

rentimise kaudu.  Maakasutuse struktuur võib olla palju paremini organiseeritud, kui omanike 

statistika seda eeldaks. Näiteks Bulgaarias on eramaa omanikud moodustanud perekondlikke 

ühendusi. Killustatuse hindamiseks kasutatakse seega ka kasutajate arvu ning omanike ja 

kasutajate arvu kattuvust. Omaniku ja kasutaja arvu kattuvus näitab omanikke, kes kasutavad 

ise oma maad. Kõige selgem puudus seisneb selles, et renditud maa kasutamine on kallim ja 

puudub võimalus maad hüpoteegi ja investeeringutega siduda. (Dijk 2002)  

Januszewski indeksi eesmärk on kirjeldada ühe üksuse jagunemist mitmeks. Andmete 

olemasolu korral ei ole indeksi arvutamine keeruline. Ainult sisemist killustatust on 
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keerulisem arvutada, sest erinevad maakasutuste tüübid tuleb enne arvutamist välja selgitada. 

(Maasikamäe 2006) Januszewski indeks ühendab informatsiooni maatükkide arvu, keskmise 

tüki suuruse ja maatükkide suuruse jaotuse kohta (Austin et al. 2012). Valem Januszewski 

indeksi arvutamiseks on järgmine: 

   
  

    
,   (1) 

kus  KJ – on Januszewski indeks; 

S – on kinnistu kogupindala;  

Si – i-arvu maatükkide pindala.  

 

Januszewki indeks võeti kasutusele, et mõõta maade killustatust (Austin et al. 2012). Mida 

väiksem on indeksi väärtus, seda suurem on maade killustatus (Austin et al. 2012). Kui 

kirjeldada talu maakasutuse füüsilist struktuuri, tuleb arvesse võtta üksuste arvu, kuju, suurust 

ja  nende omavahelist suhet. Talu majandamise seisukohast on kõige efektiivsem talu 

paiknemine maaomandi keskel. Januszewski indeks iseloomustab vajadust maad ümber 

korraldada. Indeks jääb vahemikku 0 kuni 1 ja korrutatakse tavaliselt 100-ga. See on kasulik, 

et kirjeldada talu füüsilise struktuuri muutusi võrreldes praegust ja eelnevat olukorda. 

Januszewski indeks ei sõltu talu suurusest, vaid ainult tükikeste arvust ja nende suhtelisest 

suurusest. (Januszewski 1968) 

1.5. Killustatuse negatiivne mõju  

Põllumaa killustatus raskendab märkimisväärselt põllumajanduslikku tegevust, sest talumaad 

on jaotatud väikesteks üksusteks ja need ei ole enam aktiivses kasutuses. Väikesed maatükid ei 

ole tulutoovad, sest paiknevad laiali ja enamasti põlluharimiseks ebasobiva kujuga (Sklenicka 

et al. 2014). Pärast sotsialismi kokkuvarisemist ei olnud Ida-Euroopa riikidel ressurssi, et 

toetada põllumajandustootjaid. Seega on endiste sotsialismimaade sissetulekud 

põllumajanduses alates 1990. aastate algusest madalad ja ebakindlad. (Dijk 2007) 

Inimesed lahkuvad maalt, ent soovivad säilitada oma maad ja sümboolset kuulumist 

kogukonda, et neil oleks võimalus ühel päeval maale naasta. Maalt ära kolides on nende 
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majanduslikud huvid suunatud teistesse valdkondadesse ja soov maade ümberkorralduseks 

väike (Dijk 2007).  

Killustatus pidurdab põllumajanduse arengut, sest takistab tootmise mehhaniseerimist, 

põhjustab ebatõhusat tootmist, millega kaasneb suur kulu tagajärgede leevendamiseks (Austin 

et al. 2012). Killustatus teeb maakorralduse keeruliseks (Platonova et al. 2013). Põllumehed 

säilitavad väikseid maatükke oma elamiskulude katteks ja strateegiliselt riski hajutamiseks. 

Samal põhjusel hoiavad nad kinni põllumajandusüksustest, töötades tegelikult talupidamisega 

mitteseotud ametites. (Sikor et al. 2009) Mõnes piirkonnas on suurenenud väikeste üksuste 

hulk eesmärgiga parandada toiduga kindlustatust. Tegelikkuses on väikestel aladel elatise 

tootmine vaesuse sümptom, mis ei lahenda probleemi. Alla 0,75 hektari suurused tükid ei taga 

korralikku sissetulekut. Suurte ettevõtete erastamine on soosinud maa erineva omandi teket 

(Gorton 2001). Põllumajandusest sõltuvaid maapiirkondi iseloomustatakse tihti negatiivse 

kasvumäära, tööpuuduse ja vaesusega (Pašakarnis, Maliene 2010). Maapiirkondade 

elanikkonna vaesuse põhjuseks on tihti teiste sissetuleku allikate puudumine (Gorton 2001). 

Põllumeestel ei ole võimalik kasutada masinaid kitsastel või teravate nurkadega üksustel 

(Nolepa et al. 2008). Vähese efektiivsuse tõttu on paljud põllumehed sunnitud tootma ainult 

enda tarbeks, sest pole suutelised osalema tootmises turustamise eesmärgil (Platonova, 

Jankava 2013). Põllumajandus ei ole enam tavaline tööstusharu, sest pole põllumeestele 

kindlust andev tuluallikas (Pašakarnis, Maliene 2010). Väikeste üksuste omanikud ei suuda 

konkureerida suurte üksuste omanikega. Seetõttu peavad nad otsima sissetulekuallikat teistest 

valdkondadest ja müüma või rentima oma põllumaad suurtele tootjatele. (Niroula, Thapa 

2005) 

Killustatud tükkide negatiivset arengut mõjutavad investeeringud, sest puudub võimalus 

investeerida kuludesse, mille tulemusi on näha pika perioodi järel (kuivendussüsteemid, 

niisutussüsteemid ja mulla parandamine). Olemasolev kinnisvara võib anda liiga vähe 

kindlustunnet investoritele, et lubada selliseid pikaajaliste tulemustega kulutusi. 

Investeeringute ja suurte kulutuste korral on oluline sobiva tagatise olemasolu. Mõnes 

piirkonnas võivad taluvälised sissetulekud olla abiks talu tuludele. (Dijk 2003) Väikestel 

killustatud tükkidel puudub ligipääs kapitalile (Sikor et al. 2009). Krediidiasutused 

keskenduvad suurtele taludele, sest tahavad suuremat tagasimakse ja riski talumise võimet. 
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Väikeste talude omanikel on vaja spetsiaalseid krediidivahendeid maa suurendamiseks ja nad 

peavad lootma mitteametlikule krediiditurule, kus intressimäär on kuni 40%. Tavaliselt 

antakse laenu sissetulekut teenivale tegevusele oma maal, aga mitte maa ostmiseks. 

(Manjunathaa et al. 2013) 

Väikesed talud mõjutavad negatiivselt toodangu kasvupinda. Maa kaotus hekkide ja aedade 

näol tähendab seda, et üksuste piiridega külgnevad alad saavad vähem väetisi ja pestitsiide 

ning on tuulest ja põuast tingitud kahju suhtes tundlikumad. (Dijk 2003) Tootmishoonetest 

kaugemaid üksuseid ei harita tavaliselt eriti intensiivselt. (Dijk 2003) Üksteisest kaugel asuvad 

maatükid on ebamugava kujuga ja ei ole tulusad. Maastiku ühekülgne struktuur mõjutab mulla 

erosiooni ja maastikku tajutakse eetiliselt vähem väärtuslikuna. (Sklenicka et al. 2014) 

Väiksed killustatud üksused võivad luua ka probleeme kindla vilja kasvatamisel ja takistada 

talunikel suurema kasumiga kultuuride kasvatamist. Tulutoovamad kultuurid vajavad 

tavaliselt suuri üksuseid. (Kalantari, Abdollahzadeh 2008) Ebakorrapärane üksuste kuju 

takistab sobivat maaharimist eriti nende taimekultuuride  puhul, mida tuleb harida ridadena 

(Demetriou et al. 2013). Kui talunikul on ainult väiksed ja killustatud üksused, siis peab ta 

kasvatama vähem tulutoovamaid saadusi, sest tavaliselt nõuab tulutoovamate saaduste 

kasvatamine suurt maa-ala (Abdollahzadeh,  Kalantari 2012). 

Paljud talunikud toodavad ainult enda tarbeks, sest ei saa osaleda tootmises kaubanduslikuks 

eesmärgiks (Platonova et al. 2013). Põllumajandusteenuste pakkujad on tihti turult välja 

surutud ja teenitud kasu ühendatud põllumaast ei saa realiseerida, kui põllumaa on killustatud 

mitte-põllumajanduslike arendustega. Väikseid üksuseid peab olema palju, et saavutada sama 

kasu, mis ühe suure üksuse puhul. (Robson 2012) Taluomanikud peavad maksma rohkem 

tehingukulusid, et saada tegevuse laiendamiseks uut maad.  Saadav kasu on väike, sest laiali 

olevad väiksed tükid ei too nii palju tulu kui ühes tükis olev maa. (Robson 2012) 

Põllumehed ei ole ainukesed, kes on seotud killustatuse teemaga. Vastastikune suhe on ka 

üksuste suurusel ja ühe hektari hinnal. Üksuse suuruse vähenemine viib hinna märkimisväärse 

suurenemiseni. See on teemaks neile, kes on huvitatud väiksema üksuse ostust. Kui müüja 

teab, et väiksema suurusega tüki hind on kallim, teenib ta rohkem kasu, kui müüb suure tüki 
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eraldi tükikestena. Põllumehe jaoks on nii, et mida väiksem on üksus, seda kallim on tootmine. 

(Neal et al. 2012) 

Maatüki omand võib jaguneda mitme inimese vahel, näiteks võivad puud kuuluda teisele 

osapoolele ning kolmandal osapoolel on õigus veele (Demetriou et al. 2013). Erinevate 

maaomanike sekkumine tekitab konflikte, mis mõnikord takistab maa sobivat kasutamist 

(Demetriou et al. 2013).  Maatükkide killustatus tekitab tõsist probleemi maa registreerimisel 

tulenevalt seaduslikest komplikatsioonidest jagatud omandi müümise ning põllumajandusmaa 

rentimisega. Slovakkias on Euroopa Liidu riikide seas suurim maatükkide killustatus ja suurim 

kaasomanike number kinnisvaras, sest ühel maatükil võib olla 5–30 omanikku. (Schwarcz et 

al. 2013) Probleem ei seisne ainult äärmuslikus killustatuses kitsasteks ribadeks, vaid ka 

suures kaasomanike numbris, mis on põhjustatud pärimisseadusest. (Demetriou et al. 2013) 

Väikeste ja eraldatud maatükkide olemasolu võib viia maa rentimise suurenemiseni ning 

muuta maakasutuse mustreid (Sklenicka et al. 2014). Äärmuslik maade killustatus võib mõnel 

juhul viia selleni, et suurem osa põllumaast on välja renditud. Eesmärk on üritada väikematest 

üksustest suuremaid tootmisüksuseid luua. (Sklenicka et al. 2014) Elujõulisemaid ja 

suuremaid üksuseid kalduvad säilitama ja harima nende omanikud ning seega on rentnikel 

raskem rentida kõrvuti asetsevaid ilma takistuseta üksusi (Sklenicka et al. 2014). 

Killustatus suurendab rännet ja põllumaast loobumist, sest üksused paiknevad müügikohtadest 

kaugel (Platonova, Jankava 2013). Kaugemaid üksuseid ei harita intensiivselt, sest selleks 

kulub kütust ja aega (Dijk 2003; Platonova et al. 2013). Mida suurem on vahemaa maatükkide 

vahel, seda suuremad on väljaminekud (Austin et al. 2012). Killustatus võib ägestada konflikti 

töö jaotamises, sest ühelt üksuselt teisele sõitmine võtab aega ja tööjõudu saaks kasutada 

sihtotstarbelisemalt (Latruffe, Piet 2013). Tootmiskulud võivad põhjustada lisakohustusi 

(ehitada taluhooneid, kasutada väliste teenuste osutajaid). Killustatus võib piirata toodangu 

valikuid. (Latruffe, Piet 2013) Kulu tööjõule, kütusele ja masinatele kasvab märkimisväärselt 

(Abdollahzadeh, Kalantari 2012). Loomakasvatuses on probleemiks loomade ja lüpsimasinate 

liigutamine ühelt krundilt teisele (Corral et al. 2011). Kõige tavalisem probleem on maa 

jälgimine ja kaitse (Bizimana et al. 2004). Suurenevate transpordikulude ja majanduslike 

probleemide tõttu väheneb tootlikkus ning maa võib jääda kasutuseta (Lusho, Papa 1998). 
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Väikeste üksustega põllumeestel on keeruline võtta kasutusele uut konkurentsivõimelist 

tehnikat (Platonova et al. 2012). Moodsad masinad vajavad korralikke juurdepääsuteid 

(Sklenicka et al. 2014). Põllumaade killustatus takistab põldude harimist suurte masinatega 

(Demetriou et al. 2013). Vähese tehnika kasutamise korral on vaja rakendada palju 

inimtööjõudu (Austin et al. 2012). Albaanias segab maade killustatus moodsate vahenditega 

põlluharimist, suurendab väiksemate üksuste harimata jätmist ning suurendab aja- ja rahakulu 

(Lusho, Papa 1998). Samuti takistab killustatus maade parandamist ja suurendab mõnede 

üksuste mahajätmist. Tekivad majandamise ja tootmisega seotud probleemid, sest suurenevad 

aja-, töö- ja organiseerimise kulud. (Lusho, Papa 1998) Suurte masinatega töötamine ja nende 

transport ühelt üksuselt teisele võib osutuda keeruliseks (Kalantari, Abdollahzadeh 2008).   

Eraldi asetsevad maatükid paiknevad tihti üksteisest kaugel, neile ei ole lihtne juurde pääseda 

(Platonova et al. 2012). Juurdepääsuteede puudumine ei lase moodsatel masinatel üksustele 

pääseda (Sklenicka et al. 2014). Juurdepääsuteede vähesus on tavaline peamiselt väga 

killustatud aladel ja see on oluline faktor, mis määrab üksuste väärtuse. Teede puudumine 

takistab niisutus- ja kuivendussüsteemide hooldust. (Demetriou et al. 2013) 

Teede kasutamine suurendab konflikte naabritega, kui ühte maatükki tuleb kasutada 

juurdepääsuteena, et pääseda teisele üksusele. Jagatud omandiga üksused võivad tekitada ka 

probleeme üksuse kasutamise osas (viljelustüüp, arendustööde täitmine, kuivendus- ja 

niisutussüsteemid). (Demetriou et al. 2013) Killustatus teeb väga keeruliseks mulla kvaliteedi 

parandamise ja tootlikkus võib väheneda järsult ning tükkide harimine võib osutuda 

ebasoodsaks ehk mittetasuvaks. Keeruline on organiseerida uute kultuuride sissetoomist, 

masinaid, niisutussüsteeme, kuivendussüsteeme ja kahjurite tõrjet. (Simion 2008)  

Maade killustatus tekitab majanduslikke probleeme ning vähendab tootlikkust, lisaks suureneb 

tootmise korral transpordikulu. See kõik tekitab olukorra, kus järjest rohkem 

põllumajanduslikku maad jääb kasutamata. Seega on maade killustatus suuremaks 

probleemiks põllumajandusliku maakasutuse juures, kus maa kasutamata jätmise tagajärjed 

avalduvad kiiremini kui metsamaa puhul (näiteks võsastumine). (Lusho, Papa, 1998) 
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1.6. Killustatuse positiivne mõju 

Killustatusega kaasneb erinevaid eeliseid, näiteks tootmisriskide maandamine, mitmekesine 

põllukultuuride tootmine ja tootmise koordineerimine (Lusho, Papa 1998). Kui toodetakse 

mitmel üksusel, on saagi saamise tõenäosus suurem, sest maandatakse tootmisriski. 

Maaüksuste paiknemine erineva viljakusega aladel mitmekesistab põllukultuuride tootmist. 

(Lusho, Papa 1998) Eraldatud katastriüksused aitavad põllumeestel vähendada riske, mis 

tulenevad kliimast või loodusõnnetustest (Dijk 2003; Demetriou et al. 2013). Maade 

killustatus on lahendanud  pärijate probleeme maade jagamisel (Falcoa et al. 2010).  

Maade killustatus võib olla loogiline ja arukas tulemus tingituna mulla ja põllukultuuride 

erinevustest (Kalantari, Abdollahzadeh 2008). Talude bioloogiline mitmekesisus on 

positiivselt seotud talude kasumlikkusega (Falcoa et al. 2010). Tulemused näitavad, et talud, 

kus kasvatatakse erinevaid põllukultuure, tulevad majanduslikult paremini toime (Falcoa et al. 

2010). Erinevad põllukultuurid sobituvad paremini üksustel esinevate erinevate 

agroökoloogiliste tingimustega (Falcoa et al. 2010). Bulgaarias on maade killustatusega 

kasvanud põllukultuuride mitmekesisus. Bulgaaria kogemus näitab, et suurem killustatus 

mõjutab talu põllukultuuride mitmekesistamist ja see omakorda tõstab kasumlikkust (Falcoa et 

al. 2010). Mitmekesise taimekasvatuse puhul eelistavad põllumehed eraldi üksuseid (Lusho, 

Papa 1998). 

Erinevate üksuste omamine väldib tootmispraagi riski tervel maal (Lusho, Papa 1998). 

Väikesed üksused vähendavad kahju mulla erosioonile ja kaitsevad põllukultuure 

ilmastikutingimuste eest. Maade killustatus võib sobida kindlatele tehnoloogiatele ja 

looduslikele tingimustele. Maa killustatus ja toodangu mitmekesisus vähendab riski, et kogu 

toodang hävib põua, üleujutuse, tulekahju või loodusõnnetuse tõttu. (Kalantari, Abdollahzadeh 

2008) 

Erinevate maatükkide harimise võimalust eri ajal peetakse üheks eeliseks, sest nii saab töötada 

erinevatel üksustel erineval perioodil (Lusho, Papa 1998). Maatükkide erinevad omadused 

võimaldavad põllumehel toime tulla oma tööjõuga ja vähendada palgatud tööjõu osakaalu 

(Corral et al. 2011). Erineval ajal valmiva saagi korral saab tootmist paremini koordineerida 

(Lusho, Papa 1998). Selline tootmise mitmekesistamine ja planeerimine leevendab tööjõu 
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hooajalisusest tekkivat kitsaskohta (Kalantari, Abdollahzadeh 2008). Tulemused näitavad, et 

maade killustatusel on seos talu kasumlikkuse ja efektiivsusega. Ressursside tõhusa 

kasutamise tõttu on väikesed talud efektiivsemad kui suured (Lusho, Papa 1998).  

Killustatuse probleemi võib näha lahendusena, et arendada mahepõllumajandust. Näiteks 

Rumeenia on sobiv mahepõllumajanduseks tänu väikestele maatükkidele, mida on lihtsam 

vahetada-muuta. (Dobre et al. 2014) Samuti kasutatakse Rumeenias vähem väetisi kui 

Euroopa Liidus. Killustatusest tulenevalt on vähem rahalisi vahendeid, mida investeerida 

kemikaalidesse ja seda võib pidada ka eeliseks, sest muld on puhtam ja reostuse tase madalam. 

(Dobre et al. 2014) 
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2. MATERJALID JA METOODIKA 

2.1. Materjalid 

Uurimistööks vajalikud andmed on saadud PRIAst. Töö aluseks on digitaalsed 

põllumassiivide piirid, millele on põllumajandustootjad taotlusi esitanud 2003., 2011. ja 2014. 

aastal, ning digitaalsed katastripiirid. Ruumiliste andmete analüüsimiseks ja visualiseerimiseks 

on kasutatud ESRI tarkvara ArcGIS 10.1. Arvulisi näitajaid võrdlevate tabelite ja 

diagrammide koostamiseks on kasutatud programmi Microsoft Office Excel 2007. 

2.2. Metoodika 

Esimese ülesandena tuli eraldada koguandmestikust põllumassiivid, mis jäävad Tartu 

maakonna piiresse. Selleks laeti alla Maa-ameti koduleheküljelt kättesaadavad maakonnapiirid 

ESRI Shape (shp) formaadis (andmed seisuga 1.04.2015). Maakonnapiiride  kaardikihist 

eraldati Tartu maakonna piir ning salvestati see eraldiseisvaks kaardikihiks. Järgmise 

sammuna lõigati 2003. aasta digitaalseid põllumassiivide piire Tartu maakonna piiriga, milleks 

kasutati ArcGISi vastavat funktsiooni „Clip”. Selle tulemusena tekkis kaardikiht, mis koosnes 

Tartu maakonnas paiknevatest põllumassiividest, millele on PRIAst toetust taotletud 2003. 

aastal. Sama meetodit kasutati ka 2011. ja 2014. aastal PRIAst toetust taotletud 

põllumassiivide eraldamiseks koguandmestikust.  

PRIA käsitluses on põllumassiivi mõiste ajas muutunud. 2003. aasta põllumassiivide piirid 

arvestasid ainult looduslike piiridega. 2011. ja 2014. aasta põllumassiivid on jagatud 

taotlejapõhiseks. Joonisel 1 on toodud näide sellest, kuidas 2003. aasta põllumassiivi piir on 

2011. aastal jagatud erinevate kasutajate vahel. Vasakpoolsel pildil on kujutatud 2003. aasta 

põllumassiivi piiri. Parempoolsel joonisel on sinisega märgitud samale põllumassiivile 2011. 

aastal toetust taotlenud põllumajandustootjate põllumassiivide piirid. Jooniselt on näha, kuidas 

põllumassiiv on kasutajate vahel killustunud. 
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Joonis 1. 2003. aasta ja 2011. aasta põllumassiivide piiride muutuste võrdlus. Allikas: (autori 

joonis) 

Joonisel 2 on näha 2003. aasta põllumassiivide ja 2011. aasta taotlejapõhiste põllumassiivide 

ning katastriüksuste piiride omavaheline paiknemine. Kui 2003. aastal oli kaks eraldiseisvat 

põllumassiivi, siis 2011. aastal oli põllumassiiv jagunenud kolme kasutaja vahel. Kui 

põllumassiivide piiridele kanda peale veel katastriüksuste piirid, on näha, et  põllumassiivid 

jaotuvad veel omakorda 4 katastriüksuse vahel. Joonis iseloomustab sisemist killustatust, mis 

tähendab, et põllumassiive võivad kasutada kolm erinevat kasutajat ning massiivid võivad olla 

jaotunud nelja erineva omaniku vahel. Joonisel on tähistatud 2003. aasta põllumassiivide piirid 

kollase värviga, 2011. aasta põllumassiivide piirid on tähistatud sinise piirjoonega ning 

katastriüksuste piirid on tähistatud punase piirjoonega. 
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Joonis 2. 2003. aasta ja 2011. aasta põllumassiivide piiride ning katastriüksuste piiride 

omavaheline paiknemine. Allikas: (autori joonis) 

Kuna 2011. ja 2014. aasta põllumassiivid on tükeldatud, kasutati esialgsete suurte massiivide 

piiride moodustamiseks 2003. aasta põllumassiivide piire, et tekiksid algsed suured massiivid, 

mida edaspidi nimetatakse haritava maa massiiviks. Selleks lõigati 2003. aasta põllumassiivide 

piire 2011. ja 2014. aasta põllumassiivide piiridega. Põllumassiivide omavaheliseks 

lõikamiseks kasutati ArcGISis olevat funktsiooni „Clip”. Lõikamise tagajärjel tekkis 2 

eraldiseisvat kaardikihti, mis salvestati iseseisvate üksustena. Erinevaid kaardikihte omavahel 

lõigates tekkisid väikesed ribad, mis on tingitud sellest, et algselt lõigati põllumassiive 

maakonnapiiridega. Selleks, et tekkinud ribadest vabaneda, moodustati 2011. ja 2014. aasta 

põllumassiivide ümber negatiivne puhver. Puhvri moodustamiseks kasutati ArcGISis olevat 

funktsiooni „Buffer“, kus määrati ära „Dissolve Type: ALL“. See tähendab, et moodustati üks 

puhver. Puhvri laiuseks määrati viis meetrit. Need massiivid, mis olid väiksemad kui 5 

meetrit, ilmnesid veateatega funktsiooni tulemustes. Nimetatud ribad eraldati andmestikust.  

Lõpptulemuseks saadi kaks eraldiseisvat kaardikihti 2011. ja 2014. aasta haritava maa 

massiividega. Aastal 2011 oli haritava maa massiive 4457 ja 2014. aastal 4780.  

Joonisel 2 toodud näide iseloomustab 2003. aasta looduslikke piire järgivaid põllumassiive, 

mille sees paiknevad 2003. aasta andmete alusel moodustatud haritava maa massiivid 2011. 
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aasta lõikes. Punase piirjoonega on kujutatud 2003. aasta põllumassiivide piirid ning nende 

sees paiknevad helerohelise värviga kujutatud 2011. aasta haritava maa massiivid. 

Uurimistöös kasutatakse edaspidi 2011. aasta ja 2014. aasta haritava maa massiive. 

 

Joonis 3. 2003. aasta põllumassiivide piiride ja 2011. aasta haritava maa massiivide piiride 

omavaheline suhe. Allikas: (autori joonis) 

Järgmise ülesande eesmärgiks oli hinnata haritava maa massiivide katastriüksustega 

killustatuse ulatust. Esimese sammuna eraldati kogu katastriüksuste piiride andmestikust 

piirid, mis jäävad Tartu maakonda. Selleks lõigati katastriüksuste piire Tartu maakonna 

piiriga, milleks kasutati ArcGISi vastavat funktsiooni „Clip”. Selle tulemusena tekkis 

eraldiseisev kaardikiht, mis koosneb Tartu maakonnas paiknevatest katastriüksustest.  
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Haritava maa massiivide lõikamiseks katastripiiridega ning nende kihtide vaheliste ruumiliste 

omaduste iseloomustamiseks kasutati ArcGISi funktsiooni „Spatial Join”. Funktsiooni abil on 

võimalik ühendada nende kihtide omavahelised atribuudid. Sisuliselt liideti haritava maa 

massiivide kihile katastriüksuste piirid. Tulemuseks saadi kiht, mille tabel sisaldas arvulisi 

andmeid mõlemast kihist. Selleks, et erinevaid kihte ühendades samasuguste ruumiliste 

omadustega haritava maa massiivid kaduma ei läheks, kasutati käsklust „Join one to many“. 

Selleks, et leida, mitme katastriüksusega üks põllumassiiv lõikub, kasutati käsklust 

„Summarize”. Tulemuseks saadi 2 tabelit, mis iseloomustavad 2011. aasta ja 2014. aasta 

haritava maa massiivide lõikumist katastripiiridega.  

Joonisel 3 on toodud näide haritava maa jagunemisest erinevate katastriüksuste vahel. 

Vasakpoolse näite puhul jääb haritava  maa massiiv ühe katastriüksuse piiresse. Keskmine 

joonis iseloomustab olukorda, kus haritava maa massiiv on jagunenud kahe katastriüksuse 

vahel. Parempoolne joonis on näide olukorrast, kus haritava maa massiiv jaguneb nelja 

katastriüksuse vahel. Haritava maa massiivi jagunemine rohkem kui ühe katastriüksuse piiriga 

kirjeldab põllumassiivi sisemist killustatust.  

 

Joonis 4. Haritava maa massiivi jagunemine erinevate katastriüksuste vahel. Allikas: (autori 

joonis)  
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Joonis 5 kujutab Januszewski indeksi leidmist. Kollane ala kujutab joonisel haritava maa 

massiivi (S). Punase piiriga on märgitud, kuidas haritava maa massiiv jaguneb 

kasutajapõhiselt (Sa, Sb, Sc). Januszewski indeksi leidmiseks arvutati ruutjuur haritava maa 

massiivi pindalast (S). Seejärel leiti ruutjuurte summa kasutajapõhiste põllumassiivide (Sa, Sb, 

Sc) pindalast. Selleks, et saada Januszewski indeksi väärtus, tuli omavahel jagada vastavad 

arvulised väärtused. Januszewski indeksi väärtused varieeruvad vahemikus üks kuni null.  

 

Joonis 5. Januszewski indeksi leidmine. Allikas: (autori joonis) 

Järgmiseks ülesandeks oli leida igale haritava maa massiivile kompaktsuskoefitsient. 

Kompaktsuskoefitsient iseloomustab põllutüki ruumilisi omadusi. Selle leidmiseks arvutati 

maatüki ümbermõõdu ja selle maatükiga pindvõrdse ruudu ümbermõõdu suhe. Sellise näitaja 

puhul on eeldatud, et kõige parem põllu kuju on ruut. Kõige parema kompaktsusega tükkide 

kompaktsuskoefitsient on 1. Mida suurem on kompaktsuse arvuline väärtus, seda halvem on 

haritava maa massiivi kompaktsus. Tegelikkuses leidub ka maatükke, mille 

kompaktsuskoefitesient on alla ühe. Neid tükke loetakse kompaktsemateks kui ruut.  

Kompaktsukoefitsiendi leidmiseks kasutatakse järgmist valemit: 
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                     (2) 

kus  K – on kompaktsuskoefitsient; 

P – on tegelik ümbermõõt; 

S – on pindala. 

Kompaktsuskoefitsiendi leidmiseks arvutati igale haritava maa massiivile ümbermõõt, pindala 

oli teada. ArcGISis loodi uus tabeliväli, kuhu arvutati valemi väärtus. Maatüki kompaktsus 

avaldab mõju maa harimisele. Maaharimisega seotud kulud on keerukama kujuga maatükkidel 

suuremad. Seega on eelistatud kujult ristkülikule lähedased maatükid. 
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3. TULEMUSED 

Magistritöö eesmärgiks oli hinnata Tartu maakonna põllumassiivide killustatust omandite ja 

kasutuste lõikes ning nende massiivide kompaktsust. Töö käesolevas osas on välja toodud töö 

olulisemad tulemused. Killustatuse hindamiseks arvutati Januszewski indeks. Maakasutuse 

kompaktsuse hindamiseks arvutati kompaktsuskoefitsient. Lisaks koostati tabel 2011. ja 2014. 

aasta haritava maa pindalalise muutuse iseloomustamiseks. 

Aastate 2011 ja 2014 võrdluses (tabel 1) on näha, et Tartu maakonnas on haritava maa pindala 

jäänud samasse suurusjärku. 2011. aastal oli Tartu maakonnas haritava maa massiivide arv 

4457. Aastal 2014 oli Tartu maakonnas haritava maa massiive 4780. Haritava maa pindala on 

suurenenud 1675,70 hektari võrra. Kui 2011. aastal oli haritava maa massiivi keskmine 

pindala 18,57 hektarit, siis 2014. aastal oli haritava maa massiivi keskmine pindala vähenenud 

0,90 hektari võrra. Haritava maa massiivide pindalad varieeruvad vahemikus 0,12–271,18 

hektarit.   

Tabel 1. Haritava maa pindalaline muutus 2011. ja 2014. aastal.  

Aasta 

Haritava 

maa 

pindala 

(ha) 

Haritava maa 

massiivide arv 

Haritava maa 

massiivide keskmine 

pindala (ha) 

Väikseim 

haritava maa  

massiivi pindala 

(ha) 

Suurim haritava 

maa massiivi 

pindala (ha) 

2011 82 759,09 4457 18,57 0,14 270,07 

2014 84 434,78 4780 17,66 0,12 271,18 

Joonis 6 iseloomustab uuritud haritava maa massiivide jaotust katastriüksuste arvu järgi. 

Jooniselt on näha, et haritava maa massiive, mis on sisemiselt killustunud  kahe 

katastriüksuste vahel, on kõige rohkem. Järgnevad haritava maa massiivid, mis ei jagune 

erinevate katastriüksuste vahel, ja massiivid, mis jagunevad kolme katastriüksuse vahel. 

Rohkem kui nelja katastriüksuse vahel jagunevad haritava maa massiivid on jagatud 

rühmadeks, et andmete jälgimine oleks lihtsam. Kõige vähem on massiive, mis on killustatud 

rohkem kui 40 katastriüksusega. Näiteks üks massiiv oli 2011. aastal killustunud 137 
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katastriüksusega ja 2014. aastal oli üks massiiv killustunud 133 katastriüksusega. Haritava 

maa massiivide äärmusliku killustatuse on põhjustanud uuselamurajoonide planeerimine ja 

arendamine.  
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Joonis 6. Uuritud haritava maa massiivide jaotus sõltuvalt nende killustumisest erinevate 

katastriüksuste vahel. Allikas: (autori joonis) 

Joonis 7 näitab haritava maa massiivide keskmist pindala 2011. ja 2014. aastal ning nende 

jaotumist katastriüksuste arvu järgi. Keskmiste pindalade võrdluses aastate lõikes ei ole näha 

olulisi muutusi. Jooniselt on näha, et massiivid, mis jagunevad 1–10 katastriüksuse vahel, on 

ka väiksema keskmise pindalaga. Keskmine pindala jääb nendes gruppides vahemikku 0,14–

40 hektarit. Massiivid, mis jagunevad 11 ja enama katastriüksuse vahel, on ka suurema 

keskmise pindalaga. Keskmine pindala jääb nendes gruppides vahemikku 70–115 hektarit. 

Mida suurem on haritava maa massiivi keskmine pindala, seda suurem on sisemine killustatus. 
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Joonis 7. Uuritud haritava maa massiivide keskmise pindala ja massiivides olevate 

katastriüksuste arvu vaheline seos. Allikas: (autori joonis) 

Uuritud haritava maa massiivide killustatuse hindamiseks gruppide lõikes arvutati ka 

Januszewski indeksid. Nende väärtuste leidmisel on võetud aluseks moodustatud haritava maa 

massiivid ning 2011. ja 2014. aasta kasutajapõhised PRIA põllumassiivid. Januszewski indeks 

varieerub vahemikus null kuni üks. Madalam indeksi väärtus tähendab seda, et haritava maa 

massiivid on jagunenud mitme erineva kasutaja vahel. Kui indeksi väärtus on üks, tähendab 

see seda, et massiivi kasutab üks põllumajandustootja.  

Joonis 8 illustreerib haritava maa massiivide sisemist killustatust iseloomustavaid gruppe, mis 

on moodustatud 2011. aasta andmetel. Jooniselt on näha, et 34% haritava maa massiivide 

arvust jääb Januszewski indeksi väärtuse vahemikku 0,90–0,99.  27% haritava maa massiivide 

arvust on Januszewski indeksi väärtusega üks. Indeksi väärus 1 tähedab seda, et haritava maa 

massiivi kasutab üks põllumajandustootja. Haritava maa massiive, mille Januszewski indeksi 

väärtus jääb alla 0,40, on kõige vähem (2%). 73% haritava maa massiivide arvust on ühest 

väiksema väärtusega, mis tähendab, et haritava maa massiivid on jagunenud erinevate 

kasutajate vahel. 
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Joonis 8. Haritava maa massiivide killustatuse gruppide osatähtsus arvutatuna Januszewski 

indeksi järgi (2011. aasta andmetel). Allikas: (autori joonis) 

Joonis 9 illustreerib haritava maa massiivide sisemist killustatust iseloomustavaid gruppe, mis 

on moodustatud 2014. aasta andmetel. Jooniselt on näha, et 40% haritava maa massiivide 

arvust jääb Januszewski indeksi väärtuse vahemikku 0,90–0,99 – neid on kõige rohkem. 15% 

haritava maa massiivide arvust on Januszewski indeksi väärtusega üks. Januszewski indeksi 

väärtuste vahemikku 0,75– 0,89 jääb 6% haritava maa massiivide arvust, vahemikku 0,60–

0,74 jääb 18% haritava maa massiivide arvust. 17% haritava maa massiivide arvust jäävad 

vahemikku 0,40–0,60. Haritava maa massiivid, mille Januszewski indeksi väärtus jääb alla 

0,40, on kõige vähem (4%). 85% haritava maa massiivide arvust on ühest väiksema 

väärtusega, mis tähendab, et haritava maa massiivid on jagunenud erinevate kasutajate vahel. 
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Joonis 9. Haritava maa massivide killustatuse gruppide osatähtsus arvutatuna Januszewski 

indeksi järgi (2014. aasta andmetel). Allikas: (autori joonis) 

Haritava maa massiivi kompaktsuse leidmiseks kasutati kompaktsuskoefitsiendi valemit. 

Kompaktsuskoefitsient iseloomustab põllu ruumilisi omadusi eeldusel, et kõige parem põllu 

kuju on ruut, sellisel juhul on koefitsiendi väärtus üks. Mida suurem on 

kompaktsuskoefitsient, seda vähem kompaktne on haritava maa massiiv. Joonisel 8 on näha, et 

tükid, mille kompaktsuskoefitsient jääb vahemikku 0,90–0,99, on kõige kompaktsemad, kuid 

selliste maatükide harimine ei pruugi olla kõige efektiivsem. Tükid, mille kompaktsus jääb 

vahemikku 1,1–1,9, on kõige enam lähedasemad ideaalsele ruudu kujule. 2011. aasta haritava 

maa massiivide seast paistab silma, et kompaktsuskoefitsiendiga 2–2,29 on suur hulk tükke ja 

sama kompaktsuskoefitsiendiga haritava maa massiive on 2014. aastal märkimisväärselt 

vähem. Käesolevas töös ei leitud sellele eripärale selgitust.  
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Joonis 10. Haritava maa massiivide jaotus kompaktsuse järgi 2011. ja 2014. aastal. Allikas: 

(autori joonis) 

Haritava maa massiivid, mille kompaktsuskoefitsient on juba üle 1,3 on maaharimise 

seisukohalt halva kujuga. 2011. aastal oli hea kompaktsusega haritava maa massiive 34% ja 

halvema kompaktsusega 66%. 2014. aastal oli hea kompaktsusega haritava maa massiive 32% 

ja halvema kompaktsusega 68%. Kahe aasta võrdluses on hea kompaktsusega haritava maa 

massiivide arv vähenenud 2% võrra ning halvema kompaktsusega haritava maa massiivide arv 

on suurenenud 2% võrra. 
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4. ARUTELU 

Haritava maa massiivide sisemisele killustatuse uurimisele ei ole autorile teadaolevalt palju 

tähelepanu pööratud. Käesoleva töö mõistes tähendas haritava maa massiivide sisemine 

killustatus seda, et need võivad koosneda mitme erineva katastriüksuse maast. Uurimistööst 

selgus, et haritava maa massiivid võivad olla killustunud mitme erineva omaniku vahel. 

Hinnati ka maakasutuse killustatust ning leiti, et haritava maa massiivid jagunevad erinevate 

kasutajate vahel.  

Põllumajandusmaa kasutamine on ajas muutunud, sest maareformi tulemusena toimus muutus: 

maa omanik ja maa kasutaja ei tarvitse olla üks ja sama isik. Maa omanik ei ole ilmtingimata 

huvitatud põllumaa kasutamisest. Linnastumise tulemusena on muutunud suhe maa 

omandisse, sest maa tagasisaajal ei pruugi olla seost maaga ega soovi ennast maaeluga siduda. 

Sellega seoses on muutunud ka põllumaade sisemine killustatus, sest haritav maa jaguneb 

erinevate maakasutajate ja maaomanike vahel. (Sabates-Wheeler 2002) Kuna Põllumajanduse 

Registrite ja Informatsiooni Ametile esitatud taotluste andmetel ei ole Eestis varem uuritud 

põllumassiivide sisemist killustatust, siis puudub käesolevas töös uurimistöödele tavapärane 

võrdlusmoment varasemate töödega. Põllumajandusmassiivi mõiste käsitlus on 

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametis aastate jooksul muutunud. Algselt 

looduslikke piire järgivad põllumassiivid on hiljem muudetud kasutajapõhiseks. Nii on antud 

töös 2003. aasta põllumassiivide piirid võetud aluseks hilisemate aastate haritavate maade 

massiiivide piiride taastamiseks. 

Käesolevas töös on vaatluse alla võetud kõige uuemad, 2014. aasta Tartu maakonda 

puudutavad andmed ja võimalike muutuste leidmiseks paari aasta tagused andmed aastast 

2011. Haritava maa pindala oli 2011. aastal 82 759,09 hektarit ja keskmine pindala 18,75 

hektarit. 2014. aastal oli haritava maa pindala 84 434,78 hektarit. Sellest nähtub, et haritava 

põllumaa pindala on suurenenud 1675,70 hektari võrra. Suurenenud on ka haritava maa 

massiivide arv – vastavalt 4457-lt 4780-le.  Haritava maa massiivide arv 271 massiivi võrra.  
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Töös analüüsiti 2011. aasta ja 2014. aasta haritava maa massiivide jaotust katastriüksuste arvu 

järgi. Haritava maa massiivid on kõige enam jaotunud kahe katastriüksuse vahel. Nendele 

järgnevad haritava maa massiivid, mis ei jagune erinevate katasriüksuste vahel. Võrreldes 

haritava maa jaotumist sõltuvalt nende killustumisest erinevate katastriüksuste vahel Tartu 

maakonnas, on kahe aasta jooksul suurenenud ühe kuni viie katastriüksusega killustatud 

haritava maa massiivide arv. Samas on vähenenud kuue kuni seitsme katastriüksusega 

killustatud haritava maa massiivide hulk. Kõige vähem on massiive, mis on killustatud rohkem 

kui 40 katastriüksusega. Aastal 2011 oli üks haritava maa massiiv killustatud 137 

katastriüksusega ja aastal 2014 oli üks massiiv killustatud 137 ja teine 133 katastriüksusega. 

See on tingitud uuselamurajoonide planeerimisest, mis tekitab olukorra, kus suured haritava 

maa massiivid jagatakse väikesteks katastriüksusteks.  

Võrreldes Tartu maakonna haritava maa massiivide keskmisi pindalasid 2011. ja 2014. aastal, 

ei olnud näha olulisi muutusi. Erinevused on 51 kuni 100 katastriüksusega killustunud massii-

vide puhul.  2011. aastal oli massiivi keskmine pindala 121 hektarit ning 2014. aastal 150 

hektarit. Haritava maa massiivid, mis on killustunud väiksema arvu katastriüksustega, on ka 

väiksema keskmise pindalaga kui massiivid, mis on killustunud mitme katastriüksuse vahel.  

Hindamaks haritava maa jagunemist erinevate kasutajate vahel, arvutati Januszewski indeks. 

Suured muutused on toimunud haritava maa massiivide grupis, kus Januszewski indeksi 

väärtused jäävad vahemikku 0,90–0,99, ning grupis, kus Januszewski indeksi väärtus on 1. 

Aastaks 2014 oli kasvanud haritava maa massiivide jagunemine erinevate kasutajate vahel.  

Januszewski indeksi väärtuse vahemikus 0,90–0,99 on 2014. aastal haritava maa massiivide 

hulk suurenenud 6%. Januszewski indeksi väärtuse 1 puhul on 2014. aastal haritava maa 

massiivide hulk vähenenud 12%. Kahe aasta võrdluses on vähenenud haritava maa massiivide 

arv, mida kasutab vaid üks põllumajandustootja. Aastal 2011 oli 73% haritava maa massiivide 

arvust ühest väiksema väärtusega ja 2014. aastal oli samasse Januszewski indeksi väärtuse 

vahemikku jäävaid haritava maa massiive 85%. Aastaks 2014 oli kasvanud haritava maa 

massiivide jagunemine erinevate kasutajate vahel. Kõige vähem oli haritava maassiive, mille 

Januszewski indeksi väärtus on alla 0,4. Negatiivsena võib märkida, nende arv on 2014. aastal 

võrreldes 2011. aastaga kahekordistunud. Madal indeksi väärtus tähendab, et haritava maa 

massiivide kasutamine on jagunenud mitme erineva kasutaja vahel. Suurenenud on ka haritava 
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maa massiiivide hulk, mis jäävad Januszewski indeksi väärtuste vahemikku 0,40–0,60 (3%) ja 

0,75–0,89 (1%).  

Tulu teenimine on keeruline, kui põllumaa on killustunud. Selleks, et väikse maatükiga 

teenida sama suurt kasumit kui suure põllumassiiviga, on vaja põllumehel omada palju 

väikseid põllutükke. Väiksed ja  killustatud tükid ei too sama kasumit, mida üks suur haritav 

põllumassiiv. (Robson 2012) Väiksemal üksusel tootmine on suuremal üksusel tootmisest 

kallim (Neal 2012), kuigi ressursside tõhusa kasutamise tõttu on väikesed talud efektiivsemad 

(Lusho, Papa 1998). Põllumaa paiknemine erinevatel üksustel võib aidata vähendada 

loodusõnnetusest või kliima muutustest tingitud negatiivset mõju, (Dijk 2003; Demetriou et al. 

2013), lahendada pärijate probleeme maa jagamisel, suurendada bioloogilist mitmekesisust 

(Falcoa et al. 2010), vältida tootmispraagi riski (Lusho, Papa 1998) ja leevendada tööjõu 

hooajalisusest tekkivaid kitsaskohti (Abdollahzadeh, Kalantari 2008). 

Haritava maa massiivide kompaktsuse hindamiseks kasutati kompaktsuskoefitsienti. 2011. ja 

2014. aastal oli haritava maa massiive, mille kompaktsuskoefitsient jääb vahemikku 0–1,99, 

rohkem kui massiive, mille kompaktsuskoefitsiendi väärtus oli kaks ja enam. Hea 

kompaktsusega maaks hinnati haritava maa massiive, mille kompaktsuskoefitsient oli 1,30. 

Hea kompaktsusega haritava maa massiive oli 2011. aastal 34% ja halvema kompaktsusega 

66%. 2014. aastal oli hea kompaktsusega haritava maa massiive 32% ja halvema 

kompaktsusega 68%. Haritava maa massiive, mille kompaktsuskoefitsient oli neli ja rohkem, 

oli kõige vähem. Maa harimise seisukohalt on eelistatud väiksema kompaktsuskoefitsiendi 

väärtusega massiivid. 

Positiivsena võib hinnata asjaolu, et Tartu maakonna haritava maa massiivi keskmine pindala 

jääb 15–20 hektari vahele kui võrdluseks võtta Moldova näide, et 0,75 hektari suurune aiamaa 

ei taga korralikku sissetulekut ja väikesemahuline tootmine on vaesuse sümptom. (Gorton 

2001) Väikeste põldude eeliseks võib olla asjaolu, et kasutatakse vähem väetisi ja seega on 

reostuse tase madalam (Dobre et al. 2014). Haritava maa massiivi keskmise pindala langus ja 

killustatuse suurenemine ei tarvitse olla ainult negatiivne nähtus, sest Eesti kontekstis võiksid 

väikesed põllud olla efektiivsed. Kuigi väikesel maalapil on tootmine kallim, võiks Rumeenia 

eeskujul võtta suuna mahepõllumajandusele.   
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KOKKUVÕTE 

Käesoleva töö eesmärgiks oli hinnata Tartu maakonna haritava maa massiivide killustatust 

omandite ja kasutajate lõikes ning nende massiivide kompaktsust. Selleks uuriti põllumaade 

killustatuse teoreetilist tausta, taastati looduslikke piire järgivad haritava maa massiivid,  

hinnati nende massiivide kompaktsust ja haritava maa killustatust. Uurimistöö tulemused on 

järgmised:  

1. Haritava maa massiivid võivad jaguneda mitme omaniku vahel. 2011. aastal oli 17% 

haritava maa massiividest ühe omaniku kasutuses. 83% haritava maa massiividest 

võivad jaguneda mitme omaniku vahel. 2014. aastal oli 20% haritava maa massiividest 

ühe omaniku kasutuses. 80% haritava maa massiividest võivad jaguneda mitme 

omaniku vahel. 

2. Haritava maa massiivid olid killustunud mitme erineva kasutaja vahel. 2011. aastal oli 

27% haritava maa massiividest ühe põllumajandustootja kasutuses. 73% haritava maa 

massiividest on killustunud mitme erineva kasutaja vahel. 2014. aastal oli 15% 

haritava maa massiividest ühe põllumajandustootja kasutuses. 85% haritava maa 

massiividest on killustunud mitme erineva kasutaja vahel. 

3. 2014. aastaks oli 2011. aastaga võrreldes kasvanud haritava maa pindala ja haritava 

maa massiivide arv. 2011. aastal oli haritava maa massiivide kogupindala 82759 

hektarit ning 2014. aastal 84434 hektarit. Haritava maa massiivide arvud olid vastavalt 

4457 ja 4780. 2014. aastaks oli 2011. aastaga võrreldes vähenenud haritava maa 

keskmine pindala. 2011. aastal oli haritava maa massiivi keskmine pindala 18,57 

hektarit ja 2014. aastal 17,66 hektarit. 

4. 2011. aastal oli hea kompaktsusega haritava maa massiive 34% ja halvema 

kompaktsusega 66%. 2014. aastal oli hea kompaktsusega haritava maa massiive 32% 

ja halvema kompaktsusega 68%. Kahe aasta võrdluses ei ole haritava maa masiivide 

kompaktsus oluliselt halvenenud.  
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Maadega toiminguid teostades tuleks vältida haritava maa massiivide edasist killustatust ja 

edaspidiselt tuleks uurida põllumaade killustatust üle Eesti. Edasised uuringud annaksid 

ülevaate, kas tegu on ainult muutustega suuremate linnadega maakondades või on tegu 

laialdase probleemiga, mis hõlmab kõiki maakondi. Kui probleem on üldine, siis tulevikus 

võib see kahtluse alla seada jätkusuutliku maakasutuse. Selleks, et vältida edasist killustumist, 

tuleks rohkem kontrollida maaga tehtavaid toiminguid ja vastu võtta maa killustumist 

piiravaid poliitilisi otsuseid. Poliitikute ülesandeks on jälgida, et põllumajandus jääks 

ajalooliselt tööstusharuks, mis oleks inimestele kindlust andvaks sissetuleku allikaks. 

Tulevikus võiks ka uurida seda, kes kasutavad ise oma maad, et hinnata maa omaniku ja maa 

kasutaja arvu kattuvust. Killustatus mõjutab esmajärjekorras maa kasutusele suunatavaid 

ressursse, see aga omakorda kogu riigi majandust. Antud uurimistööd saab võtta aluseks 

järgmiste sarnaste uurimistööde koostamisel.   
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ASPECTS OF ARABLE LAND PLOTS FRAGMENTATION IN 

TARTU COUNTY 

Summary 

The aim of the present thesis is to assess the fragmentation of arable land plots fragmentation 

into properties and into land uses and the compactness of plots. In the research was used grant 

application data from the Estonian Agriculture Registers and Information Board for the years 

2003, 2011 and 2014. The methods used in the thesis are based on the analysis of the 

digitalized maps from 2011 and 2014. ESRI's software ArcGIS was used for analyzing and 

describing the spatial data. Microsoft Office Excel 2007 was used for compiling the tables and 

figures.   

The fragmentation of agricultural land influences the development of agriculture. There are 

not many studies in the fields of internal fragmentation of agricultural land in Estonia. The 

internal fragmentation of agricultural land means that the land is usually fragmented with 

many parcel boundaries. The fields that are small and far from each other are difficult to 

cultivate and may be abandoned because of the time and money cost. At the same time the 

fragmented land units could enhance the productivity. 

In 2003 agricultural land plots were formed based on natural boundaries. Later the method 

was changed, taking into account user-based boundaries. The data from 2003 was used in 

order to form arable land plots as then the data was not based on the users. The fragmentation 

with parcel boundaries, the compactness coefficient and the Januszewski index was calculated 

for the formed arable land plots. 

The study showed that arable land plots can be divided between several owners. In 2011 17% 

of arable land plots was used by one owner. 83% of arable land plots was divided between 

several owners. In 2014 20% of arable land plots was used by one owner and 80% of arable 

land plots was divided between several owners. Comparing the data from 2011 and 2014 the 

study showed that the fragmentation of agricultural land plots with 1 to 5 parcel boundaries 

has increased. At the same time the fragmentation with 6 to 7 parcel boundaries has decreased.  
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Arable land plots were fragmented between different users. In 2011 was 27% of arable land 

plots used by one agricultural producer. 73% of arable land plots was fragmented between 

several different users. In 2014 was 15% of arable land plots used by one agricultural producer 

and 85% of arable land plots was fragmented between several different users.  

Comparing the two years study showed that the total area of arable land plots was increased in 

2014. In 2011 the total area of arable land plots was 82759 hectares and in 2014 the total area 

of arable land plots was 84434 hectares. The mean area of arable land plots in 2011 was 18.57 

hectares and in 2014 the mean area of arable land plots was 17.66 hectares. 

The compactness coefficient characterizes the spatial properties of the field, presuming the 

best field shape is a square. The greater the coefficient, the less compact the field is. The 

arable land plots witch compactness coefficient less than 1.3 are in good shape. In 2011 34% 

of arable land plots and in 2014 32% of arable land plots had a good shape.  
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