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LÜHIKOKKUVÕTE 

 

Maa on piiratud ressurss ja jätkusuutliku arengu tagamisel on oluline, et seda ressurssi 

kasutatakse otstarbekalt. Taasiseseisvumisest alates (1991) on Eestis ellu viidud maareformi, 

mille tulemusel on maakasutus tükeldatud. Eestis on maatükke, mis oma kuju ja killustatuse 

ning mitmete teiste asjaolude (nt juurdepääsu puudumine) poolest on maaomanike 

majanduslikule tegevusele takistavaks faktoriks. Selliste maakasutusprobleemide 

lahendamiseks kasutatakse mitmetes Euroopa riikides ümberkruntimist.  

Eestis on ümberkruntimist pärast taasiseseisvumist kasutatud suhteliselt vähe, kuigi 

maakorraldusseadus, mis reguleerib ka ümberkruntimist, võeti vastu juba 1995. aastal. 

Sellest tulenevalt tekib küsimus, kas maakorraldusseaduses sisalduvas ümberkruntimise 

regulatsioonis on kitsaskohad, mis takistavad ümberkruntimise sujuvat teostamist. 

Käesoleva töö eesmärgiks on võrrelda Eesti ja Saksamaa ümberkruntimise regulatsioone ja 

organisatsioonilist korraldust. Antud võrdluse alusel saab teha järeldusi Eesti 

ümberkruntimise regulatsiooni ja organisatsioonilise korralduse kohta. Saksamaa on valitud 

peamiselt sellepärast, et Eesti õigussüsteem baseerub paljuski Saksamaa seadusandlusele. 

Käesolevas töös on selgitatud, miks ümberkruntimine on vajalik ning lühidalt on kirjeldatud, 

miks seda kasutatakse teistes nii Lääne- kui ka Ida- ja Kesk-Euroopa riikides. Lähemalt on 

uuritud ümberkruntimise regulatsioone ja protsesse nii Eestis kui Saksamaal. Välja on 

toodud asutused, kes ümberkruntimise protseduuride läbiviimise ja korraldamisega 

tegelevad ning selgitatud nende asutuste ülesandeid. Lisaks on nimetatud aspekte, mis 

mõjutavad ümberkruntimise kasutusele võtmist Eestis ning millised on takistavad ja millised 

võiksid olla soodustavad tegurid ümberkruntimise toimingute juures. Töö lõpuosas on 

koostatud tabel ja skeem, kus võrreldakse ümberkruntimise protsessi Eestis ja Saksamaal.  

Autor on toonud välja asjaolu, et Eesti ja Saksamaa seadused ja ümberkruntimise protsess 

on sarnased, kuid oluline erinevus seisneb selles, kes vastavaid toiminguid ümberkruntimise 

protsessis läbi viib ning millised asutused langetavad olulise tähtsusega otsuseid. Kui Eestis 

on kavade kinnitamine viidud kohaliku omavalitsuse tasemele, siis Saksamaal on see 

riiklikul tasemel.  
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Eesti ümberkruntimise süsteem oli algselt (1995) sarnane Saksamaa süsteemiga, kuid üsna 

varsti (1996) tehti Eesti maakorraldusseaduses muudatused vastutuse taseme osas. 

Saksamaal tegeletakse ümberkruntimisega riiklikul tasandil ning on moodustatud 

spetsialistidest koosnevad institutsioonid, kes tegelevad ümberkruntimise elluviimisega. Ka 

Eestis oli algse seaduse redaktsiooni (1995) kohaselt vastutus ümberkruntimise eest riiklikul 

tasandil, aga regulatsiooni muudeti ning kehtiva seaduse kohaselt tegeletakse 

ümberkruntimisega kohaliku omavalitsuse tasemel. Maakorralduse läbiviijaks on aga 

vannutatud maamõõtja või vastavat litsentsi omav isik, mistõttu on tihti tegu ühe 

spetsialistiga.  

Eestil võib ümberkruntimisest kasu olla juba lähiajal, kuna valmimas on suuremahuline 

projekt Rail Balticu rajamiseks. Lisaks on ümberkruntimisest kasu neile 

põllumajandustootjatele, kelle maad on killustatud. Ümberkruntimise protsessi täiustamisel 

ja populariseerimisel võiks järgida Saksamaa eeskuju, kus taristuobjektide rajamisel ja 

põllumajandustootjate maakasutuse efektiivsemaks muutmisel ümberkruntimist 

kasutatakse.  

Töös on kasutatud teaduslikke kirjandusallikaid, lisaks on käsitletud nii Eesti kui Saksamaa 

õigusakte. Spetsiifilisemate küsimuste käsitlemisel on kasutatud erialaste professorite 

loengumaterjale ja käsikirju. 
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ABSTRACT 

 

Land is a finite resource and ensuring sustainable development, it is important that the 

resources are used wisely. Estonia has implemented the land reform since the beginning of 

independence (1991), which has resulted land fragmentation. There are parcels of land in 

Estonia, that due to their shape and fragmentation and a number of other factors (such as 

lack of access) slow down landowners economic activity. In order to solve that kind of 

landuse problems, in other European countries, land reallotment is used.  

Despite the fact that land consolidation law, witch also regulates land reallotment, was first 

established in 1995, land reallotment in Estonia is used rarely. Consequently, the question 

arises whether the regulations of reallotment in land consolidation have bottlenecks that 

prevent the smooth conduct of reallotment. The aim of this study is to compare the 

regulations and organizational settings of reallotment in Estonian and Germany in order to 

find the explanations for bottlenecks of reallotment in Estonia, from German reallotment 

system. Germany has been chosen mainly because Estonian legal system is largely based on 

German law.  

This paper explains why reallotment is necessary, and briefly describes why it is used in the 

Western as well as in other Eastern and Central European countries. More closely the 

regulations and processes of reallotment have been studied in both Estonia and Germany. 

The institutions have been shown, who are engaged in the organization and execution of 

procedures in reallotment. Furthermore, the main duties of those institutions are explained. 

In addition, these aspects that affect the deployment of reallotment and are the obstacles and 

also the factors that might be conducive to reallotment tasks are pointed out. Table and a 

diagram has been drawn up, in order to compare the reallotment process in Estonia and in 

Germany. 

The author has pointed out the fact that the laws and process on land reallotment in Estonia 

and Germany are similar. The main difference lies in the fact who does what in which 

institution does what in this land consolidation process and which agencies lead to key 
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decisions. In Estonia, the approval of plans is mainly made in local government level, in 

Germany, it is made in the national level. 

The Estonian reallotment system was originally (1995) similar to the German system, but 

pretty soon after the first establishment (in 1996) big changes were made in Estonian land 

consolidation law. In Germany reparcelling is mainly dealt with at national level, and there 

are institutions with many spetialist, who are engaged in the implementation of the 

reallotment. The original version of the Estonian land consolidation law (1995), the 

responsibility of the reallotment was at the national level, however, the regulation changed 

and nowadays, according the law, the reparcelling is dealt in local government level. Land-

use is, however, carried out by a sworn land surveyor or person with a corresponding license, 

which is often a case of one specialist. 

Realllotment can be beneficial in Estonia already in short term, because of a large-scale 

construction of the Rail Baltic project. In addition, reparcelling benefits to farmers whose 

land has been fragmented. In case of improving and popularizing Reallotment process in 

Estonia, the example of Germany should be followed, where reallotment is used in case on 

establishment of transportation land and to make farmers work more effective. 

The work is based in scientific literature, as well as both the Estonian and German 

legislation. In case of more specific issues, the lecture materials and manuscripts of 

professional professors have been used. 
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SISSEJUHATUS 

 

Maa on piiratud ressurss ning on oluline tegeleda selle säilitamise ja otstarbeka 

kasutamisega. Ressursitõhusa Euroopa juhtalgatuse Euroopa 2020. aasta strateegias on 

märgitud, et peame hakkama ressursse kasutama otstarbekamalt (Ressursitõhus Euroopa – 

Euroopa…). Maade killustatuse vähendamine aitab kaasa maa otstarbekamale kasutamisele. 

Euroopa riikides kasutatakse maakasutuse parandamiseks ümberkruntimist (FAO 2004, 

Vitikainen 2004, van Dijk 2007, Hartvigsen 2015). Eesti Maaülikooli õpilaste koostatud 

lõputöödest on selgunud, et maareformi elluviimise tulemusel on maade killustatus Eestis 

suurenenud (Aasmäe 2014) ning on selliseid maatükke, mis oma kuju ja killustatuse poolest 

on maaomanike majanduslikule tegevusele takistavaks faktoriks (Tšikin 2014, Uusna 2012). 

Maade killustatust saab vähendada ümberkruntimise teel (Vitikinen 2004, Thomas 2006). 

Eestis on kasutatud ümberkruntimist pärast iseseisvumist (alates 1990. aastast) suhteliselt 

vähe (Hartvigsen 2015), kuigi maakorraldusseadus, mis sisaldab ka ümberkruntimise 

regulatsiooni, võeti vastu juba 1995. aastal.  

Käesoleva töö eesmärgiks on võrrelda Eesti ja Saksamaa ümberkruntimise regulatsioone ja 

organisatsioonilist korraldust. Antud võrdluse alusel saab teha järeldusi Eesti 

ümberkruntimise regulatsiooni ja organisatsioonilise korralduse kohta. Saksamaa on valitud 

võrdlusriigiks eelkõige seetõttu, et Eesti õiguskord on väga suures mahus üle võetud just 

Saksamaa õigussüsteemist ning nii Eesti kui Saksa õigussüsteem kuuluvad romaani-

germaani perekonda (Narits 2004). Lisaks on Saksamaa õigussüsteem eeskujuks paljudele 

riikidele (Aden 2011). 

Uurimistöö koosneb viiest peatükist: probleemi käsitlusest, ümberkruntimise protsessi 

kirjeldamisest Eestis ja Saksamaal ning nende kahe riigi võrdlusest. Probleemi käsitluse 

peatükis tutvustatakse probleemi olemust, kirjeldatakse ümberkruntimise vajadust Eestis 

ning seletatakse lahti ümberkruntimise olemus ja mõiste. Lühidalt kirjeldatakse kuidas 

ümberkruntimise seadus on kujunenud ning tuuakse välja Eesti ja Saksamaa seaduste 

erinevusi ning sarnasusi ja ümberkruntimise toimingu lihtsustamise võimalusi. Selgitamaks 

seda, kuidas Eestis on ümberkruntimist läbi viidud, kirjeldatakse kaasust, kus Eestis on 
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ümberkruntimist rakendanud. Järgmises peatükis kirjeldatakse ümberkruntimise protsessi 

Eestis. Eraldi peatükk on Saksa ümberkruntimise protsessi selgitamiseks. Mõlema riigi 

ümberkruntimise kohta käivate seaduste selgitamiseks ja paremaks võrdlemiseks on 

koostatud nii tabel, kui skeem.  

Töös on põhiliste allikatena kasutatud teadusartikleid ja raamatuid. Töö spetsiifikast 

tulenevalt on veel kasutatud Saksamaa ja Eest seaduseid, nende seletuskirju ja stenogramme 

ning muid teemakohaseid allikaid. 
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1. PROBLEEMI KÄSITLUS 

 

1.1 Ümberkruntimine Lääne-Euroopas 
 

Mitmetes Euroopa riikides kasutatakse ümberkruntimist maakasutustingimuste 

parandamiseks (FAO 2004, Vitikainen 2004, van Dijk 2007, Hartvigsen 2015). Paljudes 

Lääne-Euroopa riikides on ümberkruntimine olnud üheks olulisemaks vahendiks 

põllumajandusliku arengu tagamisel. Selle abil on viidud ellu valitsuse maapoliitikat 

(Vitikainen 2004, Hartvigsen 2014a). Nii mõneski Lääne-Euroopa riigis on ümberkruntimist 

kasutatud juba rohkem kui sada aastat (Dijk 2007). Ümberkruntimist kasutavad Lääne-

Euroopa riigid põllumajandusettevõtete produktiivsuse suurendamiseks ja ettevõtete 

konkurentsivõime tõstmiseks. Seda tehakse maade killustatuse vähendamise ning 

aktiivsetele põllumajandusettevõtetele lisamaa omandamiseks võimaluste loomise kaudu 

(Vitikainen 2004, Hartvigsen 2014a). 

Lääne-Euroopa ümberkruntimist kirjeldades tuginetakse kirjanduses tihti Taani näitele. 

1780ndatel toimus seal maareform. Uuem ümberkruntimise seadus võeti vastu 1924. aastal 

ja täna kehtib ümberkruntimise seadus, mis kehtestati 1955. aastal. Kuni 90ndate aastateni 

kasutati ümberkruntimist peamiselt põllumajandusliku arengu tagamiseks. Põhiliselt tegeleti 

ümberkruntimise raames maade killustatuse vähendamise ja põllumajanduslike ettevõtete 

arvu suurendamisega (Hartvigsen 2014b).  

Alates 1980ndate lõpust on ümberkruntimine Lääne-Euroopa riikides võrreldes varasemaga 

oluliselt mitmetahulisemaks muutunud. Ümberkruntimine aitab kaasa põllumajanduslikule 

arengule, muutes tootmist efektiivsemaks. Looduskaitse-, keskkonna- ja suurte 

infrastruktuuri projektide elluviimisel annab ümberkruntimise läbiviimine 

põllumajandusettevõtetele võimaluse saada kompensatsiooniks maad. See on lihtsustanud 

nende projektide käigus läbirääkimisi maa hankimise osas, kuna seeläbi saavad 

põllumajandustootjad jätkata või isegi suurendada oma põllumajanduslikku tootmist 

(Hartvigsen 2014b, Hartvigsen 2015; Hendricks 2015a). Lisaks uuendatakse 

ümberkruntimise toimingu käigus avalikke registreid (Hendricks 2015a, Vitikainen 2004). 
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Ümberkruntimise läbiviimisel on määravaks ka riiklik rahastamine. Kui Taanis 2006. aastal 

põllumajanduslike ümberkruntimise projektide riiklik rahastamine lõpetati, siis langes 

maakorralduslike toimingute maht poole võrra (Hartvigsen 2014b).  

 

 

1.2 Ümberkruntimine Kesk- ja Ida-Euroopas 

 

Ida- ja Kesk-Euroopa maadeks nimetatakse neid riike, mis jäid Nõukogude Liidu aegadel 

Raudsest Eesriidest Ida poolele (Dijk 2003). Nende sekka kuulub lisaks Eestile veel 24 riiki 

(Hartvigsen 2015). Lääne-Euroopa riigid erinevad maakorralduse kontekstis Ida- ja Kesk-

Euroopa riikidest mitmes olulises punktis.  

Kesk- ja Ida-Euroopa riikides on maade killustatus suureks probleemiks (Dijk 2003, 

Vitikainen 2004, Hartvigsen 2013b, Hartvigsen 2014a, Unwin 1997). Killustatuse 

probleemile nendes riikides viitab hiljutine uuring, kus selgus et 15 riigis 25st on kõrge 

killustatuse tase (Hartvigsen 2013b).  

Kesk- ja Ida–Euroopas on maade killustatus kaasnenud maareformi elluviimisega. Paljudes 

Kesk- ja Ida-Euroopa riikides alustati maareformi läbiviimis 1990ndate aastate alguses. 

Reformi läbiviimine erines riigiti. Mõnedes riikides tagastati maad endistele omanikele, 

mille tulemusel taastati 1940 maakasutus, teistes riikides jagati majandite maa töötajate 

vahel ning see tõi kaasa maade tükeldatuse(Dijk 2003, Vitikainen 2004, Hartvigsen 2013b, 

Hartvigsen 2014a, Unwin 1997). Nii mõneski kohas tagastati maid põhimõttel, et endised 

omanikud saavad varasemalt neile kuulunud maa tagasi. Sageli tuli aga ühe inimese maa 

tagastada mitmele pärijale. Selle käigus killustatus suurenes ning maatükid ühe omaniku 

kohta muutusid väiksemaks. Killustatus muutus probleemiks ka seetõttu, et 90ndate aastate 

alguses kasutuses olevad masinad ja ehitised ei olnud mõeldud väiksema mahulisemaks 

põllumajandustegevuseks ning mitmed maatükid jäid sööti (Dijk 2003, Sikor et al., 2009). 

Rohkem kui ¾ Kesk- ja Ida-Euroopa riikidest on ümberkruntimisega tegelenud juba alates 

1990. aastast. Siiski pole paljudel toimivat ümberkruntimise programmi koos poliitikaga, 

mis tegevuskava toetaks. Puudub ka iga-aastane eelarve ümberkruntimise teostamiseks 

(Hartvigsen 2014c). Täna on vaid kuuel riigil töötav üleriigiline programm ümberkruntimise 

jaoks. Need riigid on Tšehhi, Slovakkia, Saksamaa, Poola, Sloveenia ja Leedu (Hartvigsen 



 11        

 

2013a, Hartvigsen 2014c). Ümberkruntimise populariseerimisele Kesk- ja Ida-Euroopa 

riikides on kaasa aidanud ŰRO Toidu ja Põllumajanduse Organisatsioon (FAO). 

Organsatsioon on korraldanud konverentse ning aidanud koostada juhiseid, tutvustanud 

strateegiaid, kuidas rakendada pilootprojektidest saadud teadmisi seadusandluses ning 

erinevate organisatsioonide töös, et ümberkruntimisest saaks hästi toimiv süsteem 

(Hartvigsen 2014c).  

Mitmetel põhjustel on ümberkruntimine Kesk- ja Ida-Euroopa riikides olnud vabatahtlik. 

Eraomandis oleva maa omandiõigus on tihti seadustega kaitstud. Lisaks puudub hiljutise 

ajaloo tõttu usaldus ametivõimude vastu, kaasa arvatud nende vastu, kes tutvustavad 

ümberkruntimise protsesse läbi pilootprojektide, milles vabatahtlikkuseta oleksid paljud 

maaomanikud keeldunud projektis üldse osalemast (Hartvigsen 2014c). 

Ühe näitena, kuidas Ida-Euroopas on ümberkruntimine edukalt toiminud, saab välja tuua 

Leedu (Hartvigsen 2013a, Hartvigsen 2014c). Maade tagastamisega on Leedus tegeletud 20 

aasta jooksul ja sellega on 95 % ulatuses ka lõpule jõutud. Maade tagastamise protsessi 

käigus on Leedus tekkinud maade killustus ning mitmed killustatud maatükid on halva 

haritavuse tõttu sööti jäänud (Pašakarnis, et al., 2013). Seda probleemi proovitakse seal 

lahendada ümberkruntimise kaudu. Maade ümberkruntimise protsess algas Leedus 2000. 

aastal Taani spetsialistide ja FAO abiga. Protsess viidi läbi kahes osas (Hartvigsen 2004). 

Esimese sammuna sõnastati ümberkruntimise seadust ja parandati põllumajanduslike maade 

struktuuri. Esimeses osas välja tulnud probleemid prooviti teiseks ümberkruntimise etapiks 

ära parandada (Hartvigsen 2004, Pašakarnis, et al., 2013). 

Teine samm oli suunatud jätkusuutlikule maapiirkondade arengule ja koheselt pärast seda 

täiendati ümberkruntimise regulatsioone vastavalt jätkusuutliku arengu printsiipidele ning 

2004. aastal võeti vastu ümberkruntimise seadus. Seda seadust hakati kohe kasutama, mille 

tõestuseks on, et ajavahemikul 2005-2008 viidi läbi 14 ümberkruntimise projekti, millest 

Euroopa Liit aitas rahastada 71 % ja riigieelarve läbi toetati 29 %. Maaomanike endi jaoks 

oli protsess tasuta. Kokku osales nendes 14 projektis 388 maaomanikku ning 

ümberkruntimine toimus "tegemise käigus õppimise" põhimõttel (Hartvigsen 2004). Hea 

tulemuse saavutamine oli võimalik vaid tänu maaomanike ja spetsialistide tugevale 

koostööle. Enne ümberkruntimist oli suurim maatükk 39 ha, aga pärast ümberkruntimist 61 

ha (Pašakarnis, et al., 2013).  
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Kuigi projektidesse olid kaasatud maad neljast erinevast maakonnast, loetakse siiani üheks 

suurimaks ümberkruntimise takistavaks teguriks maaomanike teadmatust ümberkruntimise 

võimalikkusest. Leedu üheks probleemiks kujunes ka seadusandluse vastuolu. Esimese etapi 

käigus selgus, et riigi maad ei tohi ümberkruntimise käigus eraomandisse anda (Pašakarnis, 

et al., 2013). Seadust aga muudeti ning järgmise ümberkruntimiste laine ajaks oli ka riigi 

maade kasutamine ümberkruntimise protsessis võimalik. Ümberkruntimiste käigus vähenes 

maatükkide arv 104 vaid 74le (Hartvigsen 2004). 

 

 

1.3 Lääne-Euroopa riikide süsteemi rakendamisest Kesk- ja Ida–

Euroopas 
 

Kesk- ja Ida-Euroopa riikide puhul on võimalik kasutada Lääne-Euroopa riikides välja 

töötatud ümberkruntimise süsteemi vaid siis, kui kontekst ja ümberkruntimise iseloom on 

sarnased. Väga tähtsaks peetakse ka põllumajanduslike tootjate enda soovi 

ümberkruntimisest kasu saada, oma tootmist paremaks või suuremaks muuta (Hartvigsen 

2014c). 

Kuigi Lääne-Euroopas on ümberkruntimine populaarne, siis mitmetel põhjustel on Kesk- ja 

Ida-Euroopas samade strateegiate rakendamine raskendatud. Kommunismi aegadest on 

Kesk- ja Ida-Euroopa inimestele jäänud teatud väärtused, seadusandlus ja maaga on neil 

suurem emotsionaalne side, mida Lääne-Euroopa maaomanikel ja põllumajandustootjatel ei 

ole (Dijk 2007, Hunt läbi Lemberi 2013). Järgnevalt on toodud mõned põhjused, miks 

Lääne-Euroopa riikide ümberkruntimise süsteeme ei saa üksühele Kesk-Euroopa riikides 

rakendada (Dijk 2007): 

- Halb makroökonoomiline olukord riigis. Kui Lääne-Euroopa riikides on 

ümberkruntimise kulud riigi ja maaomanike vahel enamasti jagatud, siis Kesk-

Euroopa riikides puuduvad sageli rahalised vahendid nii riigil kui maaomanikul. 

 Omanikuta maad ning kaasomanikud. Maakorraldusprotsesside edukus sõltub 

suuresti maaomanike tahtest ja osavõtlikkusest, pidades silmas aega ja raha. 

Ümberkruntimise protsessi läbiviimiseks on vaja enamike maaomanike nõusolekut. 

Kesk-Euroopas, puuduvad vahel maaüksustel omanikud (see probleem on tekkinud 

maa erastamise tagajärjel) või elavad maaomanikud oma maast kaugel ning ei tegele 
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ise oma maa harimisega. Seetõttu puudub neil huvi maakorralduslikus projektis 

osalemiseks. Lääne-Euroopa riikides esineb selliseid probleeme vähem. 

 Emotsionaalne side maaga. Ida- ja Kesk-Euroopas on maaomanike emotsionaalne 

side maaga suurem kui Lääne-Euroopa riikides. Ida- ja Kesk-Euroopas hinnatakse 

rohkem emotsionaalset (ajaloolist) väärtust, kui potentsiaalselt suuremat tulu 

(rahalist väärtust) teises kohas asuvast maatükist.  

 Ebasobiv taristu. Kui Lääne-Euroopa riikides on taristu juba rajatud, siis väikeste 

maatükkide ümber paigutamine Kesk- ja Ida-Euroopa riikides võib kaasa tuua uue 

kuivenduse ning teede süsteemi rajamise vajaduse, mis on aga kulukas.  

 Lõpetamata maareform. Mõnes Ida- ja Kesk-Euroopa riigis ei ole veel erastamine 

lõppenud, seega ei saa nendes riikides ka kujundada uut maakorraldust ja 

ümberkruntimise süsteemi.  

Samas ei saa ka väita, et Lääne-Euroopa ümberkruntimise süsteem Ida-ja Kesk-Euroopale 

ei sobi. Leedu ümberkruntimise pilootprojekte analüüsides on toodud välja, et Taani 

ümberkruntimise protseduuri aluseid oli edukalt võimalik Leedu ümberkruntimise süsteemi 

arendamisel kasutada (Hartvigsen 2014).  

Hartvigsen (2014c) toob välja, et ümberkruntimise hea tulemus sõltub suurel määral sellest, 

kuidas kaasatakse kohalike põllumajandustootjaid otsustusprotsessidesse, kui palju 

suudetakse maade struktuuri parandada ning kui palju on projektiga seotud alas vaba maad. 

Väga suur osa sellest, kui palju on võimalik maid osta, müüa ja vahetada, oleneb 

maaomanike omavahelistest kokkulepetest. Kui pole piisavalt maad, mida ümberkruntimisel 

kasutada, peab kasutusele võtma ka teised maakorralduslikud vahendid, nagu näiteks 

maapank. 

Ümberkruntimise protsessi väljatöötamisel on hea kasutada pilootprojekte. Pilootprojektid 

on üldjuhul kujundatud nii, et nendest oleks võimalik saada kogemust ja testida 

lähenemisviise. Pilootprojektide üheks probleemiks loetakse seda, et spetsialistid, kes 

ümberkruntimisega tegelevad, pole ka ise veel piisavalt teadlikud sellest, kuidas antud riigis 

süsteem kõige paremini töötab. Seda eelkõige seetõttu, et seadust, mille järgi protsessi läbi 

viiakse, hakatakse alles pilootprojekti järgi looma (Hartvigsen 2014c). 
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1.4 Ümberkruntimise vajalikkus Eestis 
 

Ümberkruntimisega tegeleti ka eelmise Eesti Vabariigi ajal pärast 1919-1926. aastate 

maareformi. Eramaade korraldamise juriidilisteks alusteks olid 1926. ja 1937. aastatel 

maakorraldusseadused. Juba sel ajal märgiti mitmete 1919. aasta maareformi käigus antud 

maatükkide kuju ametlikult halvaks või väga halvaks. Esines palju killustatud maad ning 

pikki kitsaid ribasid. Kuigi 1940. aastaks jõuti mingi hulk maad ümber korraldada, siis jäi 

suurem hulk talusid siiski ümber korraldamata ning kõiki maakasutuspuudusi ei jõutud ka 

kõrvaldada (Aasmäe 1999, Virma 2004). 1991. aastal alustati Eestis taas maareformiga. Uue 

maakorraldusseaduse eesmärk oli otstarbekate ja väärtuslike kinnisvarade kujundamine 

(Hänni, Tedremaa 1994). Maid otsustati tagastada endiste piiride alusel ning seeläbi 

kandusid 1919 aasta maakorralduslikult halvasti jaotatud maad edasi ka tänapäeva (Aasmäe 

1999).  

Maakorraldusseaduse loomisel 1994. aastal mõisteti, et parem on harida maatükke, mis 

asuvad üksteise kõrval, tervikliku üksusena, kui killustatud maad (Tedrema 1994). Eesti 

Põllumajandusministeerium on ümberkruntimise vajalikkuses Eestis kahtleval seisukohal. 

Põllumajandusministeeriumi maaparanduse ja maakasutuse büroo peaspetsialist Hunt (läbi 

Lamberi 2013) tõdes, et maakorralduse läbiviimisel on riigi poolne toetus vajalik. Siiski 

märkis ta ka ära fakti, et Eestil puudub täielik ülevaade selle kohta, kui suures ulatuses 

ümberkruntimine Eestis vajalik on. Hunt vihjas ka pilootprojektile, mille käigus Eestis 

ümberkruntimist teostatud on ning mille käigus tuli välja ümberkruntimise suur maksumus.  

Üle Eestiline ametlik ülevaade maade killustatuse kohta küll puudub (Hunt läbi Lemberi 

2013), kuid killustatust on piirkonniti siiski uuritud. Eesti maakasutuse killustatuse 

probleemi on välja toodud mitmes Maaülikooli üliõpilaste poolt koostatud lõputöös. Aasmäe 

(2014) poolt töötati välja metoodika, et selgitada välja maareformi mõju maade 

killustatusele. Töös uuriti Ülenurme ja Rõngu maatükke ning selgus, et nendel aladel on 

maareformi tagajärjel killustatus suurenenud. Tartumaa valdade maaomanikest hindasid 

Tšikini (2014) poolt koostatud ankeetküsitluses 43% vastanutest oma katastriüksuste 

vahelist kaugust segavaks tootmisteguriks. 36% maaomanikest peab ületama võõrast maad, 

et jõuda oma maatükini. Samast uurimistööst selgub ka, et enamik põllumajandustootjaid, 

kes omavad mitmeid katastriüksusi, sooviksid neid koondada. Seejuures suurtootjad 

eelistaksid pigem maatükke, mida on arvult vähem, kuid pindalalt suuremad. Sarnasele 
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tulemusele jõudis ka Uusna (2012) oma bakalaureusetöös Jõgevamaa põllumajandustootjate 

kohta. Sellest tööst järeldus, et põllumajandusliku maakasutusega üksused on väga tugevalt 

killustunud ning kui katastriüksusi koondada, võimaldaks see kokku hoida 

põllumajandusliku tootmise kulusid. Jõgevamaal küsitletutest olid maatüki kuju muutmise 

poolt 54% maaomanikest ning 24% pooldasid maatükkide koondamist. Ümberkruntimise 

läbiviimine võimaldab maade killustatust vähendada ja muuta seeläbi 

põllumajandustootmist efektiivsemaks.  

 

 

1.5 Õigusliku regulatsiooni loomine ümberkruntimise jaoks 

 

Kui Nõukogude Liit 1990. aastate alguses lagunema hakkas, siis oli paljudel vabaks saanud 

riikidel kiiresti vaja uut seadusandlust (Pärnamägi 2014). Nii võetigi aluseks teiste riikide 

seaduslikke raamistikke. Näiteks Eesti kinnistusraamat on kujundatud Saksa 

kinnistusraamatule sarnaselt. Sellel, miks valiti eeskujuks just Saksa kinnistusraamat, on nii 

ajalooline kui praktiline taust. 1940. aastani kehtinud kinnistusraamat oli samalaadse 

kujundusega. Praktiline põhjendus on aga, et tabelikujuline süsteem on loogiline ning 

lihtsasti järgitav. Samuti on Eesti kinnistustoimik koostatud Saksamaa eeskujul (Tiivel 

2005). Lisaks Eestile on veel mitmed riigid oma õigusliku raamistiku Saksamaaga sidunud 

ning järgijate arvult on Saksa õigusruum maailmas üks suurimatest. Saksa õigus on 

muuhulgas mõjutanud veel Šveitsi, Afganistaani, Lõuna-Aafrika, Kreeka ja Türgi 

õigusloomet (Aden 2011).  

Uue õigussüsteemi loomisel tuleks tähelepanu pöörata sellele, millised on seaduse 

kehtestamise eesmärgid ning millistest põhimõtetest lähtutakse (Viitanen 2001). Näiteks 

Soome seadusandluses on linna maakorralduse protseduuri aluseks mitte ainult kulude 

efektiivsus, vaid lähtutud on ka maaomanike õiglasest kohtlemisest ning kasulikkusest 

kogukonnale (Viitanen 2001). Üks olulisi aspekte, millele ümberkruntimisel tähelepanu 

pöörata, on lisaks otsestele kuludele ka kaudsed kulud. Soovitatakse mõelda infrastruktuurile 

ning looduslikule keskkonnale (Krabben, Needham 2008). Maakorraldustööde 

planeerimisel piirkondade jätkusuutliku arengu tagamiseks peaks senisest enam tähelepanu 

pöörama sotsiaalsele elamumajandusele ning infrastruktuurile (Buitelaar, Sorel 2010). 

Kõike seda tuleks silmas pidada juba seadust luues.  
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Teise riigi seaduslikku raamistikku eeskujuks võttes tuleb tähelepanelikult jälgida kogu 

süsteemi ning selle sobivust loodava seadustiku konteksti. Eriti juhul, kui aluseks võetakse 

vaid väiksem osa suuremast seaduseruumist. Et tagada uue regulatsiooni toimimine 

praktikas, peab olema tuttav kogu laiema süsteemiga, mis on aluseks oleva seadusandluse 

ümber (Pärnamägi 2014). 

Kindlasti peaks kaasama spetsialistid, kes tunnevad eeskujuks olevat seadusruumi 

põhjalikumalt ning on sellega lähedalt kokku puutunud. Kui õigus võetakse üle vaid 

osaliselt, võivad varju jääda süsteemid, mis toetavad eeskujuks olevat seadusandlust. 

Loodavate õigusaktide kasutamine muutub seetõttu raskendatuks ning hakatakse leidma 

muid võimalusi oma probleemide lahendamiseks. Puuduva taustsüsteemi kasutamata 

jätmine võib tekitada olukorra, kus loodud seadus jääb praktikas kasutamata (Pärnamägi 

2014). 

1995. aasta maakorraldusseaduse loomisel puututi Eestis kokku mitme probleemiga, mis 

olid seotud nii taustsüsteemi kui ka taustaseaduste puudumisega. Siiski võeti 25.01.1995. 

aastal vastu maakorraldusseadus, mis reguleeris ühtlasi ka ümberkruntimist. Samas ei 

hakatud maakorraldusseaduses reguleeritud ümberkruntimisi koheselt laialdaselt tegema. 

Ühe põhjuseks on Reiljan (VIII Riigikogu stenogramm... 1996) pidanud asjaolu, et 

planeerimis- ja ehitusseadus valmisid alles pärast maakorraldusseaduse kehtima hakkamist.  

Vastu võetud maakorraldusseaduses olid paljud ülesanded algselt pandud riiklikule 

maakorraldusasutusele. Selline seaduse redaktsioon kehtis kuni 07.06.1996. Juba 

maakorraldusseaduse eelnõu kolmandal lugemisel 25.01.1995. kerkis päevakorda küsimus, 

et kui suur peaks olema riigi roll maakorralduse protsessis. Riigikogus toodi välja asjaolu, 

et kartus riigi liigse sekkumise ees on ilmselt tulenenud minevikusündmustest ja ajast, kui 

riik oli isevalitseja. Lõpuks jõuti seisukohale, et riigi roll peaks eelkõige olema nõuandev 

ning omavalitsusse tuleks suhtuda kui institutsiooni, kes oma oskusi kasutades, aitab 

korraldada parimat maakasutust (VII Riigikogu stenogramm... 1995). Riiklik 

maakorraldusasutus võeti seadusest välja juba aasta pärast (Maareformiga seonduvate 

õigusaktide … 1996) maakorraldusseaduse esmast kehtestamist.   
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2. ÜMBERKRUNTIMINE EESTIS JA SAKSAMAAL 

 

2.1  Ümberkruntimine Eestis 
 

2.1.1 Eesti ümberkruntimise protseduur  

 

Ümberkruntimisena käsitleb maakorraldusseadus maakorraldustoimingute kogumit, millega 

omanike huvidest lähtuvalt korraldatakse ümber maakorralduspiirkonda arvatud kinnisasjad 

ja moodustatakse ning kinnistatakse kõigile omanikele maakorraldusnõuetele vastavad uued 

kinnisasjad (MaaKS 2014, § 16 lg 1). 

Eestis on ümberkruntimine jaotatud maakorraldusseaduse järgi etappideks (MaaKS 2014, § 

16 lg 2, joonis 1). Esimese etapina esitab omanik, valitsusasutus või riigiomandis oleva 

kinnisasja valitseja eesmärgi ja põhjendusega avalduse kinnisasja asukohajärgsele 

kohalikule omavalitsusele (MaaKS 2014, § 17). Seejärel toimuvad eeltööd, selgitatakse 

maakorralduspiirkond ja osalised ning peetakse osalistega koosolek. Siis algatatakse 

ümberkruntimine ning korraldatakse kinnisasja hindamine. Toimuvad läbirääkimised, pärast 

mida koostatakse ümberkruntimiskava ning kooskõlastatakse ja kinnitatakse see. Kui 

ümberkruntimiskava on ellu viidud, registreeritakse kinnisasi riigi maakatastris ja kantakse 

muudatused kinnistusraamatusse (MaaKS 2014, § 16) 
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Joonis 1. Lihtsustatud skeem Eesti ümberkruntimise protsessist. Allikas: (Toom 2014 skeemi põhjal autori koostatud skeem) 
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Joonisel 1 toodud etappe on edaspidi töös lähemalt lahti seletatud. Täpsema ülevaate 

ümberkruntise süsteemist Eestis annab Toom’i (2014) poolt koostatud põhjalik 

ümberkruntimise protsessi joonis (lisa 1). 

Maakorraldusseaduses nimetatakse maakorralduspiirkonnaks kogu maa-ala, mis hõlmab 

ümberkrunditavaid kinnisasju ning selle ala minimaalne ulatus on kolme kinnisasja pindala 

(MaaKS 2014, § 19 lg 1). Maakorralduspiirkonna alusel selgitab kohalik omavalitsus või 

tema poolt volitatud isik võimalikud osalised. Osalised selgitatakse eeltööde tulemusena 

määratud maakorralduspiirkonna ulatuse alusel (MaaKS 2014, § 19 lg 4). Kui eeldatavad 

osalised on välja selgitatud, saadab kohalik omavalitsus neile teate ning avaldab ametlikus 

väljaandes ümberkruntimise eesmärgi koos loeteluga maakorralduspiirkonda jäävatest 

maatükkidest (MaaKS 2014, § 19 lg 6). Osaliste ja maa-ala määramist on peetud kogu 

protsessi üheks keerulisemateks ülesandeks (Tedremaa 1994).  

Kohalik omavalitsus korraldab koosoleku, et määrata eesmärk, osalised ja 

maakorralduspiirkond ning otsustada maakorralduse algatamine. Koosolekul valivad 

osalised ümberkruntimise läbiviija, kelleks Eestis on vannutatud maamõõtja või vastavat 

litsentsi omav isik (MaaKS 2014, § 20 lg 1). Kinnisasja omanik võib esitada avalduse oma 

maa maakorralduspiirkonnast välja arvamiseks ning riigi maakorraldusasutus teeb enne 

ümberkruntimise alustamist vastavasisulise otsuse, kas rahuldada avaldus või mitte (MaaKS 

2014, § 20 lg 2). Oluline on märkida, et ümberkruntimist võib algatada, kui sellega on nõus 

vähemalt 2/3 maakorralduse eeldatavatest osalistest, kelle kinnisasjad hõlmavad vähemalt 

1/2 maakorralduspiirkonnast. Koosoleku läbiviija koostab ümberkruntimise eelkava, milles 

sisaldub eesmärk, maakorralduspiirkonna ulatus, osalised, eelarve, kinnisomandi 

kitsendused ja kaart (MaaKS 2014, § 20 lg 4). 

Ümberkruntimise algatab kohalik omavalitsus eelkava ja osaliste koosoleku protokolli alusel 

(MaaKS 2014, § 21 lg 1). Ümberkruntimise algatamine on suhteliselt pikaajaline. Pärast 

viimase taotluse esitamist on kohalikul omavalitsusel aega 3 kuud, et selgitada vajalikud 

andmed, algatada ümberkruntimine ning avaldada selle kohta teade Riigi Teatajas. Pärast 

seda on osalistel veel aega 2 kuud et avaldusi esitada ümberkruntimises osalemiseks või 

toimingust keeldumiseks. Kui mõnes otsustamise järgus tuleb teha muudatusi, on vaja kogu 

protseduur uuesti läbida (Aasmäe 1999). 
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Ümberkruntimise protsessi vältel kehtivad osapooltele ka teatud piirangud ning keelud. 

Olulisem tingimus on, et osaline on kohustatud ümberkruntimise algatamise otsuse teatavaks 

tegemise momendist kuni ümberkruntimise lõpetamiseni säilitama kinnisasja senise 

seisukorra ja sihtotstarbe ning mitte muutma oma tegevusega kinnisasja väärtust (MaaKS 

2014, § 22 lg 1). Paremaks muutvaid kulutusi enam hinna määramisel ei arvestata (MaaKS 

2014, § 22 lg 2). Keelatud on ka kinnisasja võõrandamine ja koormamine ilma kohaliku 

omavalitsuse loata (MaaKS 2014, § 22 lg 4). Eelnimetatud piirangute rikkumisel tuleb 

esialgne olukord taastada või tekkinud kahju hüvitada (MaaKS 2014, § 22 lg 5).  

Kinnisasja väärtus püütakse leida osaliste kokkuleppel. Kui sel viisil pole ühisele otsusele 

jõutud, on maakorralduse läbiviija ülesandeks ümberkruntimise väärtus selgitada 

erakorralise hindamise alusel. Sel juhul koostab maakorralduse läbiviija hindamisakti, 

lähtudes Vabariigi Valitsuse määrusest maakorralduse käigus kinnisasja oluliste osade 

hindamise korra kinnitamise kohta. Kinnisasjade hindamise osana peab läbiviija koostama 

ka kinnisasjade ja nende oluliste osade väärtuste nimekirja (MaaKS 2014, § 23).  

Kinnisasja hindamist peetakse üheks olulisemaks ja vastutusrikkamaks etapiks 

maakorraldusprotsessis. Kõik osapooled peavad olema valmis koostööks ning 

kompromissideks. Lõpliku väärtuse leidmise keerukusele võiks mõelda juba 

maakorralduspiirkonna määramisel. Näiteks metsa väärtuse leidmine on aeganõudev ning 

komplitseeritud ja seetõttu tasuks võimalusel mets maakorralduspiirkonnast välja jätta 

(Aasmäe 1999). 

Maakorralduse läbiviimisel võib tekkida palju vaidlusi. Seda tasub meeles pidada juba 

läbirääkimiste pidamisel varases staadiumis, arvestades võimalikult palju protsessis 

osalejate soovidega. Tõenäoliselt õnnestub seeläbi vähendada hilisemaid, palju 

keerulisemalt lahendatavaid, probleeme (Aasmäe 1999) ning seeläbi ennetatakse ka 

protsessi pikenemist, kuna maakorraldustoimingute ajal tekkinud vaidluste lahendamise 

lõpuni peatatakse kogu ümberkruntimise protsess vaieldavas piirkonnas (MaaKS 2014, § 30 

lg 5). 

Kui ümberkruntimist ei ole võimalik otstarbekalt läbi viia maakorralduspiirkonda arvatud 

kinnisasja endise väärtuse alusel, võib moodustatava kinnisasja väärtus olla kuni 10% 

väiksem endise kinnisasja väärtusest. Väärtuste vahe ulatuses makstakse osalisele, kelle 
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kinnisasja väärtus väheneb, rahalist hüvitust. Hüvituse tasub osaline, kes saab suurema 

väärtusega kinnisasja (MaaKS 2014, § 16 lg 3). 

Eelkava ja läbirääkimistel saavutatud kokkulepete alusel koostab maakorralduse läbiviija 

ümberkruntimiskava. Kogu eelnevat protsessi arvestades määratakse kinnisasjade uued 

piirid. Kui osapooled pole kokkuleppele jõudnud, siis on otsustajaks kohalik omavalitsus 

(MaaKS 2014, § 25 lg 2). Maakorralduskavad koosnevad järgnevatest osadest (MaaKS 

2014, § 34): 

1)  seletav osa: 

 kinnisasjade asukoht; 

 suurus; 

 väärtus; 

 sihtotstarve; 

 väärtuste vahe tasaarvestamine ja hüvitamine; 

 uutes piirides kasutusele võtmise kord; 

 kinnisasjade koormamine; 

 õiguste kasutamine või ümberkandmine; 

 muud vajalikud asjaolud; 

2) kaart: 

 ümberkruntimisel moodustuvad kinnisasjad; 

 kinnisasjade vahelised piirid; 

 kõlvikud; 

 ehitised; 

 kinnisomandi kitsendusi põhjustavate objektide asukohad; 

 kitsenduste ulatus; 

3) osaliste vahel sõlminud kokkulepped; 

4) hindamisaktid; 

5) ümberkruntimise eelarve; 

6) kulutuste ja hüvitiste jagamiste ettepanekud. 

 

Kui kava on valmis, siis nende kooskõlastamiseks kutsutakse taas kokku osaliste koosolek 

või saadetakse osalistele koosolekust väljavõte (MaaKS 2014, § 34). Vallavalitsus otsustab 

ümberkruntimiskava vastuvõtmise ning korraldab selle avaliku väljapaneku. Hiljemalt 10 
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päeva enne väljapaneku algust teatab maakorralduse läbiviija avaliku väljapaneku koha, 

alguse ja kestuse igale osalisele eraldi. Teatele lisatakse ümberkruntimiskavast väljavõte, 

mis sisaldab: 

 praeguseid ja endisi piire; 

 kõlvikute sihtotstarvet; 

 maamaksu; 

 kasvava metsa väärtust; 

 ümberkruntimise ja katastriüksuse moodustamisega seotud kulude tasumisele 

kuuluvat summat. 

 

Väljapanek peab kestma vähemalt 2 nädalat ning sellel ajal saavad kõik osalised ja teised 

isikud esitada ettepanekuid. Vallavalitsus arutab ettepanekud läbi ning maakorralduse 

läbiviija on kohustatud heakskiidetud ettepanekud sisse viima. Vallavolikogu kinnitab kava 

ja teatab kõigile osalistele (MaaKS 2014, § 34). 

Kinnisasjade vahelised piirid looduses määrab maakorralduse läbiviija. Lisaks koostab ta ka 

katastriüksuse moodustamise toimiku. Ümberkrunditud kinnisasjade kinnistusraamatusse 

kandmine toimub vastavalt asjaõigus- ja kinnistusraamatuseadusele (MaaKS 2014, § 34). 

 

 

2.1.2 Notari roll ümberkruntimise protsessis 

 

Notari kaasamise vajadus maakorralduslike toimingute tegemisel ei ole 

maakorraldusseadusest tulenevalt selge (Toom 2014). Hetkel on Eestis tehtud 

maakorralduslike toiminguid, mille puhul on kaasatud notar. Notariaadiseaduses (NotS) on 

märgitud, et notar annab notariaaltoimingutega seoses õigusabi ning selgitab osalistele 

tagajärgi ning tehingu sisu. Seejuures peab notar suuremat tähelepanu pöörama sellele, et 

õiguslikku kaitset vajavate ja seadust mitte nii hästi tundvate isikute huvid oleksid kaitstud. 

Seega on õigusabi andmine notariaaltoimingute tegemisel notari otseseks kohustuseks (NotS 

2015, § 41 lg 3 ja NotS 2015, § 48).  

Notar on kohustatud lisaks notariaalakti ette lugemisele seda ka selgitama. Selgituskohustus 

tuleneb notarile tõestamisseadusest, milles on sätestatud, et notar peab kindlaks tegema 

õiguslikult korrektseks tehinguks vajalikud asjaolud ning osalejate tegeliku tahte. Lisaks 
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selgitab notar osalejatele tehingu õiguslikke tagajärgi, tähendust ja erinevaid võimalusi 

tehingu tegemiseks. Notariaalaktis peab notar osalejate tahteavaldused selgelt ja 

ühemõtteliselt kajastama ning hoolitsema selle eest, et puuduksid eksimused, kahtlused ja 

kogenematute ega asjatundmatute huve ei kahjustataks (TõS 2015, § 18 lg 1).  

Notar teeb toimingud vastavalt nende isikute taotlusele, kes toimingut teostada soovivad. 

Teatud tehingute puhul on riik kehtestanud notariaalse tehingu vorminõude, mis on aluseks 

sellele, et need tehingud kehtivad. Notari olulisemaks rolliks on tagada tõestamise 

tulemusena suurem õiguskindlus, avalikkuse usaldusväärsus ning ennetada võimalike 

vaidluste teket (Notarite Koda 2003). Notari kohustuseks on selgitada välja poolte tegelik 

tahe ning tagada, et see tahe oleks kujunenud kõiki vajalikke asjaolusid teades (nt on notar 

kohustatud teavitama ostjat kinnistut koormavatest asjaõigustest ja nende tähendusest 

(Kartau, Saldu 2001). Sellisel kujul tähendab see seda, et seletada tuleb kõiki aspekte 

käesolevas tehingus, kuid sellisel juhul peaks notar olema kogu protsessi juures.  

Võib tekkida ka olukordi, kus kõik toimingu osapooled ei vaja notaripoolset selgitamist ega 

õiguslikku kaitset. Näiteks olukorras, kus riik läbi kinnisasja valitsejaks määratud 

riigiasutuse on maakorraldustoimingute ainsaks osaliseks ja teeb nii riigile kuuluvate 

maadega vajalikke toiminguid. Tekib olukord, kus ühe toimingu mõlemad pooled on sama 

isik ning riik kaitseks end justkui iseenda eest (Toom 2014).  

Ühe toimingu mõlemaks pooleks oli riik Maidla karjääri kaevandusala ümberkruntimisel. 

Tehti Maidla Vallavolikogu korraldus „Nõusoleku andmine katastriüksuste jagamiseks ja 

Aheraine ja Lasketiiru maaüksuste moodustamiseks“ ja Maa-ameti peadirektori käskkiri 

piiride muutmise kohta. Lisaks koostati tõestamistoiming ja kinnistamisavaldus kinnistute 

koosseisuandmete muutmiseks (Aheraine ladestusala … 2013). 
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Joonis 2. Aheraine ladestusala ja Kaitseliidu lasketiiru maa-ala detailplaneering. Allikas: 

(Aheraine ladestusala … 2013) 

Ümberkruntimise toimus Ida-Viru maakonnas, kus endise Maidla karjääri rekultiveeritud 

kaevandusala oli Maa-ameti valduses. Seega oli riik määranud Maa-ameti kinnisasja 
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valdajaks (joonis 2). Kaevandusalal asuvatele kinnisasjadele teostati ümberkruntimine, mille 

aluseks oli Maidla Vallavolikogu otsusega kehtestatud „Aheraine ladestusala ja Kaitseliidu 

lasketiiru maa-ala detailplaneering“. Läbi ümberkruntimise toimingu moodustati 

tootmismaa sihtotstarbega krunt aheraine ladustamiseks. Tekkisid Paeaugu, Kruusiaugu, 

Kivijärve ja Varuvälja katastriüksustest äralõiked. Lasketiiru rajamiseks moodustati 

riigikaitsemaa sihtotstarbega krunt. Äralõiked sellel krundil moodustati Paeaugu, Kivijärve 

ja Kruusiaugu katastriüksustest. Detailplaneeringu positsioneerimata osast moodustati kaks 

maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust ning detailplaneeringust väljajäävast osast 

kaks mäetööstusmaa sihtotstarbega katastriüksust. 

Tuleks analüüsida kas notari kaasamine ümberkruntimise protsessi on vajalik. Notar on 

ümberkruntimise protsessis vajalik, kui käsitleme ümberkruntimist kui tehingut. Samas on 

võimalik, et ümberkruntimist teostatakse haldusülesannete täitmise korras haldusorgani 

poolt ning sel puhul on tegemist haldustoiminguga ja sellesse toimingusse ei ole vaja notarit 

kaasata.  

 

 

2.1.3 Riigi maakorraldusasutus 

 

Maakorraldusseaduses viidatakse riigi maakorraldusasutusele. Riigi maakorraldusasutus 

peaks otsustama kinnisasja väljaarvamise maakorralduspiirkonnast (MaaKS 2014, § 20 lg 

2) ja kinnitama ümberkruntimise eelkava (MaaKS 2014, § 21 lg 2). Samas on selgusetu, 

millist asutust silmas peetakse. Ka Toom (2014) on oma uurimistöös välja toonud asjaolu, 

et maakorraldusseaduses on riigi maakorraldusasutuse mõiste jäänud defineerimata.  

Lähemal uurimisel selgub, et Eestis hetkel kehtivasse maakorraldusseadusesse on riigi 

maakorraldusasutuse mõiste jäänud ilmselt eksitusena. Maareformiga seonduvate 

õigusaktide muutmise seadusega (Maareformiga seonduvate õigusaktide …1996), mis 

jõustus 07.06.1996 kehtestati, et kõik algselt riigi maakorraldusasutusele mõeldud ülesanded 

on suunatud ümber kohalikule omavalitsusele, kuid kehtivas maareformi seadusesse § 20 lg 

2 ja § 21 lg 2 on riigi maakorraldusasutus sisse jäänud.  

Maakorraldusseaduse teksti esimese redaktsiooni kohaselt, mis kehtis kuni 07.06.1996 oli 

riigi maakorraldusasutusel ümberkruntimise läbiviimisel oluline roll. Sellele viitab ka 
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Tedremaa 1995. aasta maakorraldusseaduse kommentaaris (Tedremaa 1995). Kuna paljude 

seaduste väljatöötamisel Eestis on aluseks võetud Saksa maakorraldusseadust (Narits 2004), 

siis võib oletada, et maakorraldusseaduse väljatöötamisel peeti riigi maakorraldusasutusena 

silmas vastavat asutust Saksamaal, mida saksa keeles nimetatakse Flurbereinigungsbehörde. 

Autor on koostanud skeemi (joonis 4), kus on võrreldud Eestis algselt loodud, hetkel kehtivat 

ning Saksamaal hetkel kehtivat ümberkruntimise protsessi osasid ning seda, kes on nende 

tegevuste eest vastutavad.  

Algselt on riigi maakorraldusasutusena mõeldud riikliku asutust, mis teostab järelevalvet 

maakorralduse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle (MaaKS 1995, § 3). Lisaks pidi 

maakorraldusasutusele teatama ka lihtsatest maakorraldustoimingute läbiviimistest.  

Kuni 1996. aastani oli riigi maakorraldusasutus riiklik asutus, millel oli ümberkruntimisel 

suur roll ning mis pidi täitma järgnevaid ülesandeid: 

 Eeltööde korraldamine (MaaKS 1995, § 17 lg 1). 

 Maakorralduspiirkonna määramine (MaaKS 1995, § 18 lg 1). 

 Maakorraldusprotsessi osaliste määramine (MaaKS 1995, § 19 lg 4). 

 Kulude selgitamine (MaaKS 1995, § 18 lg 1). 

 Omanike õiguste ja üldiste huvide kaitsmise kontrollimine (MaaKS 1995, § 18 lg 2 

p 1 ja p2). 

 Avalike teadete avaldamise korraldamine (MaaKS 1995, § 19 lg 4 ja lg 5). 

 Osaliste koosolekute korraldamine (MaaKS 1995, § 20 lg 1). 

 Ümberkruntimise eelkava koostamine protokolli alusel (MaaKS 1995, § 20 lg 5). 

 Maakorralduskava kinnitamine (MaaKS 1995, § 26 lg 4). 

 kava kinnitamise otsusest kirjalikult teatamine kõigile osalejatele (MaaKS 1995, § 

26 lg 6). 

 Maakorralduskava hoiustamine (MaaKS 1995, § 27 lg 4). 

 Maakorralduse läbiviijale esitatud kaebuste lahendamine (MaaKS 1995, § 30 lg 2). 

 Maakorralduspiirkonna määramine kohaliku omavalitsuse ettepanekul (MaaKS 

1995, § 32 lg 1). 

Maakorraldusseadusest riigi maakorraldusasutuse välja jätmist selgitab 1996. aasta märtsis 

toimunud riigikogu infotund, kus Hänni teeb arupärimise tolleaegsele ministrile Reiljanile. 
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1995. aastal vastu võetud seaduse (kehtib kuni 25.05.1996) kohaselt on riigi 

maakorraldusasutuse määrajaks Vabariigi Valitsus (MaaKS 1995, § 3 lg 1). 1996. aastani 

pole aga Vabariigi Valitsus vastavat asutust nimetanud (VIII Riigikogu stenogramm... 

1996). Oma väljaütlemises on Reiljan 1996. aastal arvamusel, et riigi maakorraldusasutuse 

töödega suudab toime tulla ka vannutatud maamõõtja ning liigse bürokraatia vältimise 

eesmärgil ei peaks Vabariigi Valitsus riigi maakorraldusasutust määrama. Lisaks toob 

Reiljan riigi maakorraldusasutuse nimetamata jätmise põhjuseks selle, et riigikogu otsuseid 

ootavad ka paljud teised valdkonnad. Hänni viitab aga asjaolule, et mitmed omavalitsused 

on küll ümberkruntimistega alustanud, kuid protseduurid on seadusandluse puudulikkuse 

tõttu peatunud (VIII Riigikogu stenogramm... 1996). Sama aasta 21. aprillil, ehk praktiliselt 

kaks kuud hiljem, võetakse vastu maakorraldusseaduse muutmise seadus (Maareformiga 

seonduvate õigusaktide... 1996), mille kohaselt on kõik eelnevalt riigi 

maakorraldusasutusele määratud ülesanded suunatud kohalikule omavalitsusele.  

 

 

2.2 Ümberkruntimine Saksamaal 
 

2.2.1 Üldandmed 

 

Et paremini mõista Saksamaa kontketsi toob autor välja põhilisemad andmed Saksamaa 

kohta. Saksamaa on presidentaalne riik, millel on 16 liidumaad, millest igal on suhteliselt 

suur iseseisvus oma siseasjade korraldamiseks ning igal liidumaal on oma põhiseadus. 

Mõned liidumaad on jaotatud veel ringkondadeks. Kokku on Saksamaal 22 ringkonda (EE 

1995 s.v. Saksamaa). 

Saksamaal lähtutakse maakorraldustoiminguid tehes tiheasustusega aladel ehitusseadusest 

ja hajaasustusega aladel maakorraldusseadusest. Tiheasustusaladel kasutatakse maade 

ümberkruntimist, kuid selle eesmärgid, põhimõtted ja administratiivsed protseduurid on 

erinevad hajaasustusega alade ümberkruntimisest (Kulpe 2011).  
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2.2.2 Ümberkruntimine tiheasustusaladel 

 

Tiheasustusala ümberkruntimist kasutatakse siis, kui tegu on välja arenemata, tavaliselt 

põllumajanduslikul otstarbel kasutatava maaga linna või küla lähedal ning maad vajatakse 

hoonete või tänavate rajamiseks (Kulpe 2011) (joonis 3). Eraisik saab omandada maad ostu, 

vahetuse ja annetusega. Avalikult kasutatavat maad saab omandada (KOV, riik) 

sundvõõrandamisega ja ümberkruntimisel. 

 

Joonis 3. Skeem Saksamaa tiheasustusalal omandiõiguse saamise võimalustest. Allikas: 

(Kulpe 2011 põhjal autori koostatud skeem) 

 

Maksustamine omandiõiguste muutmisel oleneb sellest, millise protseduuriga on tegemist. 

Ostu, vahetuse ja annetuse puhul peab maksma notariaalmakse, uurimistööde tasusid, 

osalustasu, katastri ja maaregistri tasusid. Kõik see kokku nõuab palju aega ja raha. 

Sundvõõrandamise puhul kaotab omanik omanikuõigused ning talle jääb vaid rahaline 

kompensatsioon (Kulpe 2011). Makse ega tasusid ei pea maksma, kui arendusala kruntideks 

jagamine tehakse läbi ümberkruntimise (Jürgenson 2011). Ümberkruntimise puhul saavad 

maaomanikud tagasi uute, paremate piiridega maatükid, koos detailplaneeringu kohustusega 

(Kulpe 2011). Ümberkruntimisel tuleb tasuda vaid vahe, mille võrra uus maatükk on 

eelmisest väärtuslikum (Jürgenson 2011, Kulpe 2011). 

Sundvõõrandamine on lubatud vaid juhul, kui müümise, vahetamise või annetamise läbi ei 

suudeta ümberkruntimiseks vajalike maade omandamise probleemi lahendada (Kulpe 2011). 

Saksamaal detailplaneeringute koostamisel on lisaks maaomanikele kaastaud ka 

spetsialistid, kelle määrab linnavalitsus ning kes peavad arvestama kõigi osapoolte huvidega 

tiheasustusaladel omandiõiguse saamise võimalused

eraomand

ost müük annetus

avalikult kasutatav maa

sund-
võõrandamine

ümber-
kruntimine
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ning välja töötama parima võimaliku lahenduse. Spetsialistide arvamust võetakse olulisel 

määral arvesse (Jürgenson 2011, Kulpe 2011). Ümberkruntimise läbiviimiseks määrab 

kohalik omavalitsus komitee, kes langetab otsuse enamikes ümberkruntimisega seotud 

otsustes ning need otsused on kogukonnale kohustuslikud (Kulpe 2011). 

 

 

2.2.3 Ümberkruntimine hajaasustusega aladel 

 

Saksamaal on ümberkruntimisega seotud mitmed erinevad asutused. Laias laastus võib 

Saksamaal ümberkruntimisega tegelevad asutused jaotada neljale tasandile (üleriigiline, 

liidumaa, regionaal ja munitsipaal tasand). Riiklikul tasandil läbi regionaalplaneeringu 

seaduse on maakorraldustoimingutega seotud valitsus, AdV (Arbeitsgemeinschaft der 

Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland) ehk geodeetiliste 

tööde ja mõõtmistega tegelev komitee, kes arutab tehniliste küsimuste üle. Liidumaade 

tasandil on maakorraldustoimingutega seotud liidumaa arengu programmide majandus-, 

energia-, tehnoloogia- ja põllumajandusministeeriumid, regionaalsel tasandil regionaalse 

planeerimise ühingud ja kohaliku omavalitsuse tasandil, kohalikud omavalitsused 

(Hendricks 2015a, FAO 2002).  

Üleriigiline planeering Saksamaal näeb ette mitmete ehitiste rajamist, mis mõjutavad 

paljusid ehituspiirkondadesse jäävaid maaomanikke. Ümberkruntimise abil on võimalik 

lahendada maaküsimusi juhtudel, kus arendatakse näiteks infrastruktuuri, metsandust, 

rajatakse looduskaitsealasid, tegeletakse üleujutuste vältimiseks vajaliku tegevusega jne 

(Thomase 2010a, Hendrics 2015b).  

Saksamaal kasutatakse ümberkruntimist erinevatel eesmärkidel. Alljärgnevas loetelus on 

neid eesmärke lühidalt kirjeldatud (Thomase 2010b, Guidlines for rural…1997): 

 Ümberkruntimise läbi saab suurendada põllumajanduslikku sissetulekut. 

 Kui enne ümberkruntimist oli maade killustatusest tingitud suured tööjõu- ja 

tootmiskulud ning kütusekulu, siis pärast killustatuse vähendamist vähenesid 

tööjõukulud, suurenes töö produktiivsus, vähenesid kulutused masinatele, 

tööaeg ja kütusekulu, väetiste ja taimekaitsevahenditega kasutamine muutus 

efektiivsemaks. 
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 Ümberkruntimine viiakse läbi loodusliku ökosüsteemi parandamiseks.  

 Enne ümberkruntimist on suured maa-alad, mis ei olnud struktureeritud, 

tükeldatud ja isoleeritud elupaigad, sellega väheneb liigirikkus, maastik ei ole 

atraktiivne. 

 Pärast ümberkruntimist on maastik mitmekesine ning rajatud on 

haljastusribad teedele, ojadele ja kraavidele ehk siis on tekkinud 

elupaigavõrgustikus. Paranes ökoloogiline kvaliteet ja maastiku disain.  

 Ümberkruntimine toetab infrastruktuuri arengut.  

 Ümberkruntimiseta kaotavad projektiga otseselt seotud maaomanikud oma 

maa, tuleb rajada kalleid juurdesõiduteid ning alles jäävad halva kujuga maa-

alad. Lisaks võivad kaasneda pikad kohtuvaidlused. 

 Ümberkruntimist kasutades kaasatakse rohkem üldsust, maa jaotatakse 

maakorraldusalas osalenute vahel läbimõeldumalt. Kuna suured 

arendusprojektid mõjutavad paljusid maaomanikke ning 

põllumajandustootjate kahjud maa kaotamise läbi võivad olla olulised, siis 

läbimõeldus aitab vähendada kahjusid maaomanikele 

 Ümberkruntimine parandab tiheasustusega alade elamistingimusi. 

 Ümberkruntimisest linnades on kasu ka kogukonnale, kuna neid kaasatakse 

protsessi ning antakse seeläbi ka sõnaõigust, paranevad elutingimused, läbi 

modernsemate hoonete, töötingimused paranevad tänu ligipääsetavusele, 

linna saab juurde rajada rohealasid ning tagada suuremat liiklusohutust, 

eraldades erinevaid liiklemise tüüpe üksteisest.  

 Ümberkruntimine aitab kaasa maavarade ja maastiku kaitsele. 

 Ümberkruntimise tulemusel väheneb surve maastiku kasutamisele. Näiteks 

rekultiveeritakse endised teed, muutes need looduslikeks aladeks või 

maastikukaitsealadeks, parandatakse maavarade kaitset ning ennetatakse 

erosiooni 

 Ümberkruntimine toetab veestiku kaitset. 

 Säilitatakse vee mahutavus läbi kaitse ja pinnaveekogude säilitamise, 

toetades veestiku arengut, tegeletakse veestikukaitse ja üleujutuste 

ennetamisega.  
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 Ümberkruntimine loob häid võimalusi vabaaja ja puhkuse veetmiseks mõeldud 

ehitiste ja rajatiste planeerimiseks.  

 Rajatakse jalgratta-, hobuse-, matkaradasid, mänguväljakuid, parkimiskohti, 

vaateplatvorme, puhkealasid jne. 

 Ümberkruntimise käigus uuendatakse andmeid avalikes registrites. 

 Paraneb katastri ja maaregistri kvaliteet, tõuseb maaomanike õiguslik 

kindlustatus. Samuti paraneb kaartide kvaliteet.  

Ümberkruntimise kasulikkus tuleb eriti selgelt välja juhtudel, kui planeeritakse 

suuremahulisi objekte. Sarnaste, suuremahuliste objektide rajamisega on Saksamaal 

tegeletud juba aastaid (Hendricks 2014) ning suuremahuliste ümberkruntimiste jaoks on 

koostatud juhtnöörid hajaasustusega aladel mahukate ümberkruntimistööde korraldamiseks. 

Juhtnöörides tuuakse välja asjaolud, millele tuleb protsessi juures erilist tähelepanu pöörata. 

Ümberkruntimine aitab vältida killustatusega kaasnevat maa väärtuse vähenemist (Guidlines 

for rural…1997).  

Eestis on sarnaseks suuremahuliseks projektiks Rail Baltic. Ümberkruntimise võimalikku 

kasutamist, eesmärgiga põllumajanduslike ettevõtete kahju vähendada raudteetrassi 

rajamisel, on ära märkinud ka Põllumajandusministeerium (Rail Balticu… 2014). 

 

 

2.2.4 Ümberkruntimise protsess 
 

Ümberkruntimise protsessi kohta on autor koostanud skeemi (lisa 2), toetudes Saksamaa 

maakorraldusseadusele ning Müncheni maakorraldusasutuse poolt koostatud protseduuri 

kirjeldusele (Müncheni maakorraldusasutus läbi Jürgensoni 2015). Protsess on jaotatud 

järgmisteks etappideks (Müncheni maakorraldusasutus läbi Jürgensoni 2015):  

1. Langetatakse ümberkruntimise otsus (projekti ametlik algus, moodustatakse 

osalejate kogu, pannakse paika ajagraafik ja eelarve). 

2. Valimised (osalejate kogule juhatuse valimine, põllumajandustootjate esindajate 

valimine, osalejate kogu juhatuse esimehe valimine, kes on ühtlasi ka projektijuht 

(määrab ametiasutus)). 
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3. Mulla hindamine, (hinnatakse mulla kvaliteeti (üksnes vaatluste ja võrdluse põhiselt, 

keemilisi analüüse ei tehta), kasutatakse hinde skaalat ühest kuni 20 või 25ni). 

4. Topograafiline mõõdistamine (olemasolevad teed, veekogud, topograafilised 

struktuurid). 

5. Teede ja veekogude planeerimine (Osalejate kogu arutab, planeerib, otsustab, 

ametkonnad annavad vajalikud load, erafirmad rajavad/ehitavad)  

6. Kompensatsioonimeetmete ettevalmistamine (koosolek kõikidele osalejatele, 

osalejate soovide kuulamine hüvitiste osas, kompensatsioonide arvutamine vastavalt 

uuele situatsioonile, uute üksuste moodustamine sh katastrimõõdistamine). 

7. Esialgne valduste üle andmine (toimub alati sügisel, et maaomanikud saaksid 

koristada saagi oma „endistelt“ maatükkidelt ning uut tööd alustada uutel 

maatükkidel, osalejad on endiselt selle maatüki omanikud, mis on kirjas 

kinnistusraamatus). 

8. Ettevalmistused ümberkruntimisplaani elluviimiseks (tehniline meeskond valmistab 

ette plaanid ning koostab nimekirja vajalikest teadaannetest). 

9. Ümberkruntimisplaani tulemuste avalikustamine (omavalitsuses on avalikult 

kättesaadavad kogu kaardimaterjal, dokumendid ja nimekirjad, kahe nädala jooksul 

on võimalus ümberkruntimisplaani kohta esitada vastuväiteid ja pretensioone). 

10. Vastuväited osalejate kogu tegevuse osas. 

11. Ümberkruntimise rakendumisest teatamine (omandiõiguse üleminek, mis toimub 

kõikidel osalejatel kindlal kuupäeval). 

12. Maaregistri ja katastri informeerimine (Uute maatükkide ja omandiõiguste 

muudatused on sisse viidud, kaardid ja plaanid on uuendatud vastavalt 

tegelikkusele). 

13. Protseduuri lõpetamine (koostatakse kokkuvõttev aruanne, ametlik protseduuri 

lõpetamine, osalejate kogu laiali saatmine). 

Kõik maaomanikud peaksid saama tagasi maatüki, mille väärtus vastab enne 

ümberkruntimise täideviimist valitsenud olukorrale. Tihti saadakse tagasi mõõtmetelt 

väiksem, kuid majanduslikult väärtuslikum maatükk. Kes saab väärtuslikuma maa, peab 

tekkinud vahe eest tasuma ning kes saab tagasi vähemväärtuslikuma maatüki, saab 

kompensatsiooni. Vaatamata sellele, et Saksamaa maaomanikel lasub teatud ulatuses 
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talumiskohustus, peavad Hartmann ja Spit Saksa ümberkruntimise süsteemi maaomanike 

suhtes pigem sõbralikuks (Hartmann, Spit 2015). 

Järgnevalt on esitatud skeem (joonis 4), kus on kujutatud tähtsamaid seadusi, mis on 

vajalikud maakorraldustoimingu haldusakti vastuvõtmiseks Saksamaal. Seadustest 

tulenevalt on näha ka ümberkruntimisega seotud asutused. 

 

 

Joonis 4. Skeem Saksamaa maakorraldusliku haldusakti vastuvõtmisest. Allikas: (Thomas 2012, 

autori tõlge) 
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Saksamaa maakorraldusseaduse järgi jagunevad ümberkruntimisega tegelevad asutused 

hierarhiliselt kolmeks.1 Olemas on maakorraldusamet (Oberer Flurbereinigungsbehörde), 

maakorraldusasutus (Flurbereinigungsbehörde) ja maakorraldustööde täitjate ühistu 

(Teilnehmergemeinschaft). Wolff ja Bergmann on kõiki kolme nimetanud ühise nimega 

komitee (Wolf, Bergman 2012). Nimetatud kolmel üksusel on erinevad ülesanded ning 

vastutus ja otsustusõigus erinevates maakorraldusprotsessi järkudes.  

 

 

2.2.5 Maakorraldusameti ülesanded 
 

Saksa maakorraldusseaduse (saksa keeles Flurbereinigungsgesetz, lühendatult FlurbG) 

kohaselt võib maakorraldusamet otsustada maakorraldustoimingu läbiviimise ning määrata 

maakorralduspiirkonna, kui need otsused on piisavalt põhjendatud (FlurbG 2008, § 4). 

Lisaks kinnitab maakorraldusamet maakorralduskava (FlurbG 2008, § 41). Kui mõjuval 

põhjusel selgub, et tekkinud olukorra tulemusel pole maakorraldusotsus enam vajalik, siis 

võib maakorraldusamet protsessi katkestada, kattes tekkinud kulud avalikest vahenditest 

(FlurbG 2008, § 9). Maakorraldusamet Saksamaal võib oma korraldusega kehtestada 

väiksemaid muudatusi maakorralduspiirkonnas ilma neid avalikustamata, teavitades 

maaomanikke, keda muudatused puudutavad. Lisaks võib maakorraldusamet jaotada 

maakorralduspiirkonna mitmeks väiksemaks piirkonnaks (FlurbG 2008, § 8). 

 

 

2.2.6 Maakorraldusasutuse ülesanded 
 

Alates maakorraldusotsuse avalikustamisest kuni maakorralduskava kehtestamiseni on 

kehtestatud ka piirangud. Maakorraldusasutuse loata ei tohi maatükkide kasutust mingil 

moel muuta, kui tegu pole tavapärase põllumajandusliku tegevusega. Ilma 

maakorraldusasutuse loata ei tohi ka rajada, muuta ega lammutada hooneid, kaeve, kraave, 

                                                 

1 Kuna käesoleva töö autorile teadaolevalt pole ametlikke tõlkeid eesti keeles vastavatele asutustele 
kindlaks määratud, siis antud töö raames on kasutatud tõlget, mis autori arvates sobib kirjelduselt kõige 
paremini. 
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aedu, terrasse ja muid rajatisi. Piirangutest üleastumisel võib maakorraldusasutus võtta 

kasutusele ka meetmed algse seisu taastamiseks (FlurbG 2008, § 34). 

Maakorraldusasutus korraldab maade hindamise. Kõik dokumendid, mis kajastavad 

hindamistulemusi peavad Saksamaal olema osapooltele kättesaadavad ning tulemusi peab 

neile koosolekutel selgitama. Maakorraldusasutus kinnitab seejärel tulemused ning see 

avalikustatakse (FlurbG 2008, § 32). 

Maakorraldusasutuse ülesandeks on ka fikseerida maakorralduskavas maakorralduse 

tulemused. Maakorralduskavas on olemas teede ja veekogude plaan koos kaasneva 

maastikuhoolduse plaaniga, eraomandis olevad ja avalikud rajatised, vanade kruntide piirid, 

osapoolte õigused ja nende hüvitised ning muud õiguslikud seosed. Lisaks peab 

maakorralduskavas nimetama kinnistusraamatus/maakatastris sisse kantud omaniku või 

teised volitatud isikud. Maakorralduskava peab olema maakorraldusameti poolt kinnitatud. 

Sellel on valla põhimäärusega võrdne staatus otsustes, mis teenivad ühist huvi või avalikku 

huvi (FlurbG 2008, § 58). 

Pärast maakorralduskava lõpliku vormistamist annab maakorraldusasutus korralduse selle 

rakendamiseks. Alates sätestatud tähtajast hakkab kehtima maakorralduskava õiguskord seni 

kehtinud kava asemel (FlurbG 2008, § 61). Maakorralduse rakendamise võib ka enne selle 

lõppu välja kuulutada, kui maakorraldusasutus on lahendamata protestid esitanud 

maakorraldusametile ja rakendamise pikaajaline edasilükkamine põhjustaks olulisemat 

kahju (FlurbG 2008, § 63).  

Osapooltele võib uute kruntide omandiõiguse anda, kui kruntide piirid on maastikule kantud 

ja olemas on lõplik lahendus kruntide suuruse ja väärtuse kohta ning on teada osaliste panuse 

ja hüvitiste suhe. Kruntide uus paigutus tuleb osapooltele teada anda ja paigutust peab 

nõudmisel selgitama. Esialgset omandiõiguse andmist võib piirata puudutatud isik 

maakorralduspiirkonnast (FlurbG 2008, § 35). Maakorraldusasutus peab kõrvaldama 

põhjendatud vastuväited ja võib teha muid vajalikke muudatusi eeldusel, et nendest on 

asjaosalistele teavitatud. Kui läbirääkimised on lõppenud, esitab maakorraldusasutus 

lahendamata jäänud vastuolud maakorraldusametile (FlurbG 2008, § 60). 
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2.2.7 Maakorraldustööde täitjate ühistu 
 

Maakorraldustööde täitjate ühistu (Teilnehmergemeinshaft) moodustatakse peamiselt 

spetsialistidest konkreetse kaasuse jaoks ning põhiliseks ülesandeks on esindada enamuse 

osaliste huvi ning viia täide maakorralduskava tegevused. Ühing on vastutav planeerimise 

ja maakorraldustööde täitmise eest ning seejuures peab ta seisma maaomanike õiguste eest. 

Kui protsess on lõppenud, siis ühing lakkab olemast (FlurbG 2008, § 19). 

Üheks maakorraldustööde läbiviijate ühistu pädevuseks on kohustada vajadusel osalisi 

panustama ümberkruntimise protsessi. Panustada võib rahaliselt, kuid ka töö või teenuste 

vormis. Osaliste panus peab olema proportsionaalselt sama suur kui nende uute maatükkide 

väärtus. Ümberkruntimise töödeks võidakse kehtestada ajutine määr ning võetakse võtta 

ettemaksu. Ühing võib otsustada ka osaliste panusest vabastamise, kui peab seda mõistlikuks 

(FlurbG 2008, § 19).  

Maakorraldustööde täitjate ühistu rajab ühiskondlikud rajatised ja on nende hooldaja kuni 

üleandmiseni kasutajale, valdajale või tellijale. Kui teede ja veekogude plaanid koos 

maastikuhooldusekavaga on olemas, võib rajatisi ka enne maakorralduskava rakendamist 

ehitada. Maakorralduskava täitjate ühistule antakse üle ühiskondlikud rajatised, mida ühistu 

peab hooldama. Need rajatised võib üle anda kohalikule omavalitsusele, kui viimane nõus 

on. Väljaspool maakorralduspiirkonda asuvate kruntide omanikele, kes saavad 

maakorraldusest olulist kasu, võib määrata hoolduskulu osaku (määratakse vastavalt kasu 

suurusele) ning seda käsitletakse kui ühiskondliku kohustust ehk koormist (FlurbG 2008, § 

42). 

 

 

2.2.8 Maakorraldustööde lõpetamine 
 

Maakorraldusasutus lõpetab maakorraldusprotsessi lõpliku otsusega, et maakorraldustööd 

tehti vastavalt maakorralduskavale ning osapooltel pole nõudmisi, millega tööde käigus 

oleks pidanud arvestama. Otsus kinnitab, et maakorraldustööde täitjate ühistul on tööd 

lõpetatud ning see lõplik otsus tehakse avalikult teatavaks. Maakorraldustööde täitjate ühistu 

juhatusel on õigus lõppotsus vaidlustada maakorraldusameti juures. Pärast seda, kui otsus 
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on lõplikuks tunnistatud ja on otsustatud protsessi jätkamise avalduse üle, mis on esitatud 

enne lõppotsuse vaidlustamise vaiete esitamise tähtaja lõppemist. Lõppotsus edastatakse 

maakorraldustööde täitjate ühistule pärast lõplikuks tunnistamist siis kui esitatud on 

protsessi jätkamise avaldus. Lõppotsuse esitamisega maakorraldustööde täitjate ühistule 

lõpeb maakorraldusprotsess ja osalenud asutused saavad lõppotsuse koopia. 

Maakorraldustööde täitjate ühistu lakkab olemast pärast seda, kui nende ülesanded 

tunnistatakse lõppotsuses lõplikuks (FlurbG 2008, § 149). 

Maakorraldusameti ja kohaliku maakorraldusasutuse administratiivotsuseid saab 

vaidlustada maakorraldusameti juures. Maakorraldustööde täitjate ühistu 

administratiivotsuseid saab vaidlustada maakorraldusasutuses ja viimati nimetatud ühingu 

üle järelevalvet tegeva asutuse juures. Liidumaad võivad otsuste langetamise juurde kutsuda 

ka talunikke (FlurbG 2008, § 141). 

 

 

2.2.9 Suuremahuliste ümberkruntimistööde läbiviimine 

 

Suuremahuliste ehitiste, nagu teed ja raudteed, rajamiseks on vaja maad. Üldjuhul tuleb 

muuta senist maa kasutamise sihtotstarvet. Selliste objektide rajamise käigus tekivad 

ebaratsionaalse kuju ja suurusega maatükid, suureneb maade killustatus, väheneb looduslik 

ala, maade harimine muutub keerulisemaks ning põllumajandustootjatel on oma maale 

keerulisem ligi pääseda (Hendricks 2014).  

Saksamaal viiakse vajaliku maa hankimiseks läbi ümberkruntimine tavalise maade ostmise 

asemel. Suur tähtsus on sellel, et põllumajandustootjatel oleks võimalus pääseda oma 

maadeni ning samas pööratakse tähelepanu ka loodusele ja keskkonnale ning parimale 

maakasutusviisi tagamisele. Omanikke kaasatakse juba varasest staadiumist alates, kuna see 

aitab ära hoida pikki kohtuvaidlusi. Suhteliselt palju maad võetakse suuremahuliste 

ümberkruntimiste ajal üldsuse kasutusse. Saksamaal püütakse ümberkruntimispiirkonda 

võtta piisavalt suur ala, et avalikkuse heaks loovutatav ala oleks ühe omaniku kohta 

võimalikult väike. Kuna üldjuhul ei ole lubatud ühelt kinnistult võtta rohkem, kui 5 % maast, 

siis ümberkruntimispiirkonda peab olema vajaliku maa saamiseks piisavalt suur (Hendricks 

2014). 
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Suuremahuliste ümberkruntimise projektide läbi viimise protsess on jaotatud etappideks. 

Enne projekti alustamist tehakse põhjalik eeltöö ning informeeritakse kõiki ametivõime ja 

organisatsioone, kes eeldatavalt tulevase projektiga seotud on, mille järel teeb 

maakorraldusamet otsuse maakorralduse alustamise kohta ning teatab sellest avalikult. 

Maakorraldusasutus viib läbi põhjaliku uurimuse ning selgitab välja ja informeerib seotud 

isikuid (Hendricks 2014).  

Seotud isikud jaotatakse nii-öelda esimese- ja teisejärgulisteks. Esimesse järku kuuluvad 

vaid maaomanikud, kelle maale uut objekti rajada plaanitakse ning ainult nemad võivad 

kuuluda maakorralduses osalejate kogusse, kes valib endale maakorraldustööde täitjate 

ühistu (Teilnehmergemeinschaft). Teisejärgulised on kaudselt seotud isikud, kelle maad pole 

otseselt ümberkruntimise piirkonnas, kuid keda projekt mõjutab (Hendricks 2014). 

Pärast osaliste selgitamist ja nendele õigustest teada andmist hinnatakse algsed maatükid, et 

garanteerida kõikide maaomanike võrdne kohtlemine. Suuremahuliste ümberkruntimiste 

puhul on oluline ka selgitada kui suur osa iga maaomaniku maast läheks uue objekti rajamise 

alla. Tulemustest antakse teada enne kui projekt käiku läheb. Selgitatakse ka välja täpne 

kompensatsiooni maksmise plaan (Hendricks 2014).  

Suuremahuline ümberkruntimise plaan peab olema kooskõlastatud maakorraldusasutusega 

ning esimese järgu osalistega. Hiljem peab plaani heaks kiitma maakorraldusamet. 

Maakorraldusplaani loomisel kaasatakse võimalikult palju maaomanikke ning iga kaotatud 

maa kompensatsiooniks määratakse samas väärtuses maad. Maakorraldusasutus teeb 

maakorraldustööde tulemustest kokkuvõtte (Hendricks 2014).  

Kui kõikidele vastuväidetele ja protestidele on vastatud, alustatakse maakorralduskava 

elluviimist, mille käigus uuendatakse andmed maakatastris ja maaregistris. 

Maakorralduskava andmed asendavad maakatastri ja maa registri andmeid, kuni vastavad 

kirjed on uuendatud. Maakorralduskava vaatab üle ja uuendab maakorraldusamet, pärast 

mida see avalikustatakse. Keskmist ümberkruntimise kestvusaega on raske määrata. 

Väiksemad projektid lõpetatakse paari aastaga. Suuremad võivad aga kesta üle 20 aasta 

(Hendricks 2014). 
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3. ÜMBERKRUNTIMISE VÕRDLUS EESTIS JA 

SAKSAMAAL 

 

3.1 Metoodika 
 

Käesolevas töös on kirjeldatud Eesti ja Saksamaa ümberkruntimise protsesse. Kuna tegu on 

keerukate protseduuridega, siis parema ülevaate saamiseks on koostatud nii jooniseid kui ka 

tabeleid.  

Nii Eestis kui Saksamaal jagatakse ümberkruntimine üldises mõttes ettevalmistuste, 

uurimise ja planeerimise ning täideviimise etappideks. Selleks, et selgemalt kujutada 

Saksamaa ja Eesti ümberkruntimise vahelisi erinevusi, on töö autor koostanud tabeli. Selleks 

on kasutatud sama põhimõtet, mida kasutas Vitikainen (2004) erinevate Euroopa riikide 

maakorralduslike näitajate võrdlemiseks. Käesoleva töö autor on kasutanud nendest 

Saksamaa kohta käivat infot ning lisanud juurde Eesti andmed. Lisaks on tabelit (tabel 1) 

täiendatud teiste näitajatega nii Saksamaa kui Eesti ümberkruntimise kohta, kasutades nii 

seadusandlust kui ka teaduslikku kirjandust. Riikide erinevuse ning tausta informatsiooni 

välja toomiseks on tabelis kirjas ka mõlema riigi üldisemad näitajad.  

Eesti ja Saksamaa protseduuride skemaatiliseks kujutamiseks on kasutatud UML vahendeid 

programmiga Visual Paradigm 12.2. UML võimaldab kasutada erinevaid mudeleid 

protsesside modelleerimiseks. Käesolevas töö tarvis on neist kasutatud tegevusdiagrammi 

(activity diagram) põhimõtteid. Tegevusdiagrammiga on modelleerimisel võimalik kujutada 

tegevusloogikat ning tegijad saavad järjestusreeglid, mille järgi tööd teha. Lisaks on 

võimalik korraga kujutada tegevusi, mis kulgevad samaaegselt (Petuhhov 2008).  
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3.2 Tabel ümberkruntimise võrdluse kohta Eestis ja Saksamaal 
 

Käesolevas töös on võrreldud Eesti ümberkruntimise süsteemi Saksamaaga. Seetõttu on 

koostatud tabel, milles neid riike omavahel võrreldakse. Nagu metoodika osas kirjeldatud, 

on tabel liigendatud selliselt, et välja on toodud taustainformatsioon ning erinevad protsessi 

etapid. Tabel 1 toob välja, et Saksamaa geograafilised mõõtmed on Eesti omadest suuremad. 

Samuti on seal kordades rohkem elanikke ning kui Eestis on elanikkonna tihedus 29 in/km², 

siis Saksamaal on see 231 in/km². Saksamaa on parlamentaarne, Eesti on presidentaalne riik. 

Siiski on mõlemas riigis kõrgem kohus Riigikohus. Rahaühikuna on mõlemas riigis 

kasutusel euro.  
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Tabel 1. Eesti ja Saksamaa ümberkruntimise protsessi võrdlus 

 Tunnus Saksamaa Eesti 
Ü

ld
a

n
d

m
e
d

 

1. Pindala 357 111,9 m2 45 227 km² 

2. Rahvaarv 81,1 mlj in  1, 3 mlj in  

3. Rahvastiku tihedus 231 in/km² 29 in/km² 

4. Keskmine vanus 43,3 a 40,8 a 

5. Suuremad linnad Berliin, Hamburg, München, Köln Tallinn, Tartu 

6. Riigikeel Saksa keel Eesti keel 

7. Riigikord Parlamentaarne liitvabariik Presidentaalne vabariik 

8. Riigipea President President 

9. Rahaühik Euro Euro 

10. Maakond 16 liidumaad 15 maakonda 

11. Kõrgeim kohus Riigikohus Riigikohus 

Ü
m

b
er

-

k
ru

n
ti

m
is

e
 

a
lg

a
ta

m
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 Ü
m

b
er

k
ru

n
ti

m

is
e 

al
g
at

am
in

e 12. Planeeringu koostamise algatamine eeldab, et 

projekt on kooskõlas kohaliku arengukavaga 
Jah Jah 

13. Avalduse maakorraldustoimingu alustamiseks 

esitab 

Omanik, valitsusasutus, kinnisomandi 

valitseja 

Omanik, valitsusasutus, kinnisomandi 

valitseja 

14. Ümberkruntimise  

algatamise otsustab 
Maakorraldusamet KOV 

T
in

g
im

u
se

d
 15. Majanduslik tulu peab ületama kulud 

(majandusanalüüs) 
Jah Pole seaduses määratletud  

16. Maakorraldustoiming peab parandama maa 

jagunemist või aitama kaasa kinnisvara sobivale 

kasutusviisile 

Jah Jah 

A
su

tu
st

e 
ü

le
sa

n
d

ed
 

17. Vastuväidetele vastamisega tegeleb Maakorraldusasutus Maakorralduse läbiviija 

 (vannutatud maamõõtja või vastavat 

litsentsi omav isik)  

18. Osalised määrab Maakorraldusasutus KOV 

19. Maakorralduspiirkonna määrab Maakorraldusamet KOV 

20. Vajadusel peatab maakorraldusprotsessi  Maakorraldusasutus KOV 

21. Maakorraldus-piirkonnast välja jäämise otsustab Maakorraldusasutus 

Maakorraldusasutus  

(kehtivasse seaduses sees ekslikult (MaaKS 

§ 20 lg 2), tegelikult peaks olema KOV) 

22. Maakorralduse eelkava kinnitab Maakorraldusasutus KOV 

K
it

se
n

d
u

se
d

 

23. Maakorraldusprotsessi ajal peab maa jätma 

muutmata kujule  
Jah Jah 

24. Maakorraldusprotsessi ajal maale tehtud 

parendusi ei arvestata hindamisel 
Jah Jah 

25. Maa võõrandamine ja koormamine 

maakorralduse protsessi ajal 
Maakorraldusasutuse nõusolekul 

Maakorraldusasutuse nõusolekul 

(kehtivasse seaduses sees ekslikult (MaaKS 

§ 20 lg 2), tegelikult peaks olema KOV) 

26. Maakorralduse protsessi ajal maale tehtud 

muudatuste puhul tuleb esialgne olukord 

taastada või maksta kompensatsiooni 

Jah Jah 

Ü
m

b
er

k
ru

n
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m
is

e
 l

õ
p

et
a
m
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27. Kande ümberkruntimise kohta kinnistusraamatus 

teeb 
Maakorraldusasutus KOV 

28. Ümberkruntimise käigus endisest väärtuslikuma 

maatüki saamisel tuleb vahe hüvitada. 
Jah  Jah 

29. Maakorralduskava koosneb 

Seletav osa:  

Osalised, endiste maatükkide nimekiri, 

ajakava, nõuete kontrolli vastused, uued 

maatükid, omanike õigused ja kohustused , 

ajakava 

 

Seletav osa: kinnisasjade asukoht, suurus, 

väärtus ja sihtotstarve, ümberkruntimise 

tulemusena kinnisasjade väärtuste vahe 

tasaarvestamine ja hüvitamine, kinnisasjade 

uutes piirides kasutuselevõtmise kord, 

kinnisasjade koormamine, õiguste 

kustutamine või ümberkandmine ning muud 

vajalikud asjaolud.  

Kaart: kogukondlike ja avalike rajatiste plaan 

koos maastikuhoolduskavaga, uute 

maatükkide piirid, eraldiste jaotumise kaart,  

Kaart: ümberkruntimisel moodustuvad 

kinnisasjad, kinnisasjade vahelised piirid, 

kõlvikud, ehitised, kinnisomandi kitsendusi 

põhjustavate objektide asukohad, 

kitsenduste ulatus 

Osaliste vahel sõlminud kokkulepped Osaliste vahel sõlminud kokkulepped 

Hindamisaktid, load Hindamisaktid, load 

Ümberkruntimise eelarve Ümberkruntimise eelarve 

Hüvitiste nõuded, otsused  Hüvitiste nõuded, otsused 

30. Kinnisasjadevaheliste piiride määramisega 

looduses korraldamisega tegeleb 
Maakorraldustööde täitjate ühistu Maakorralduse läbiviija 
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Maakorralduslikust aspektist vaadeldes järeldub tabelist 1, et Eesti ja Saksamaa 

ümberkruntimise protsessis on palju sarnasusi, kuid ka mitmed erinevusi. Sarnasused on, et 

nii Eesti kui Saksamaa puhul eeldatakse ümberkruntimise kooskõlas olemist 

üldplaneeringutega (rida 12), mõlemas riigis võib ümberkruntimise protsessi alustamiseks 

avalduse esitada maa omanik, valitsusasutus või kinnisomandi valitseja (rida 13), 

maakorraldustoiming peab parandama maa jagunemist või aitama kaasa kinnisvara sobivale 

kasutusviisile (rida 16). Ka kitsenduste puhul on sama üldine reegel, et ümberkruntimise 

protsessi ajal tuleb maa jätta esialgsele kujule, suuri muudatusi ei tohi maatükiga teha. 

Vastasel juhul võidakse kohustada taastada esialgne olukord või nõutakse kompensatsiooni 

(read 23, 24, 25 ja 26). Kui ümberkruntimise protsess on toimunud tuleb mõlemas riigis 

väärtuslikuma maatüki saanud omanikul hüvitada see osa, mille võrra uus maatükk on 

endisest väärtuslikum (rida 28). 

Ühe erinevusena tuli välja, et kui Saksa maakorraldusseaduses on toodud punkt, kus 

majanduslik tulu peab ületama majanduslikku kulu, siis Eesti seaduses seda punkti üheselt 

välja pole toodud (rida 15). Küll aga ütleb maakorraldusseaduse § 5 (2014), et 

maakorraldusnõuded lähtuvad nii seaduslikest, tehnilistest kui majanduslikest teguritest. 

Sellest võib eeldada, et Eestis siiski majanduslikke näitajad välja ei jäeta. Kui Saksamaal 

peab maakorraldusprojekti kinnitama maakorraldusasutus, siis Eestis teeb seda kohalik 

omavalitsus (rida 19).  

Tabelis olevaid andmeid võrreldes saab väita, et maakorralduses on Eestis ja Saksamaal 

mitmeid erinevusi. Saksamaa maakorraldusameti ülesandeid täidab Eestis kohalik 

omavalitsus, nagu on näha tabelis olevatel ridadel 18, 20, 22, 27. Samas täidab Eesti kohalik 

omavalitsus ka Saksamaa mõistes maakorraldusameti ülesandeid, näiteks 

maakorralduspiirkonna määramine (rida 19). Saksamaal olev maakorraldustööde täitjate 

ühistule määratud ülesanded ühtivad väga suures mahus Eesti maakorralduse läbiviijale 

antud ülesannetega (rida 30). Lisaks eelnimetatule on Eestis ja Saksa seadustes mainitud ka 

maakorraldusasutust, kes täidab samu ülesandeid nii Eestis kui Saksamaal, vaatamata sellele, 

et Eesti seadustes pole maakorraldusasutust defineeritud (read 21 ja 25). Maakorraldusasutus 

on aga Eesti maakorraldusseadusesse sisse jäänud ekslikult, ning 1996 aasta 

maakorraldusseaduse muutmise seadusega on see tegelikult kohaliku omavalitsusega 

asendatud. 
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Saksamaa kahe maakorraldusasutuse ülesanded on jaotatud Eesti süsteemis kohalikule 

omavalitsusele ning maakorralduse läbiviijate ülesannete vahel. Saksa maakorralduse 

täitjate ühistu ülesanded on Eestis jaotatud kohaliku omavalitsuse ning maakorralduse 

läbiviijate vahel.  
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3.2 Joonis ümberkruntimise võrdluse kohta Eestis ja Saksamaal  
 

Käesoleva töö autor on koostanud skeemi, kus on võrreldus Eesti ja Saksamaa 

ümberkruntimise protsessi etappe ning seda, milline organisatsioon vastava protsessi 

läbiviimisega tegeleb. Võrdlusena on joonisel lisatud ka Eestis algselt, 1995. aastal vastu 

võetud protsessi osad (joonis 5). 

 

Joonis 5. Eesti ja Saksamaa ümberkruntimise võrdlus. Allikas: (MaaKS 1995, MaaKS 2012, FlurbG 

põhjal autori koostatud skeem) 
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Võrreldes Saksa ja Eesti ümberkruntimise süsteemi jääb eelkõige silma, et protsess on 

üldises mõttes sarnane ning etapid, mis viiakse läbi ümberkruntimise jaoks, on võrreldavad, 

kuid suurem erinevus on sellel, milline asutus vastutab protsessi etappide eest ning kes 

langetab otsuseid. On näha, et algselt oli riigi maakorraldusasutusele Eestis määratud 

ümberkruntimisel suur roll. 25.01.1995. aastal vastu võetud maakorraldusseaduses 

nimetatud maakorraldusasutuse ülesanded vastasid sellele, mis ülesandeid täidab ka 

Saksamaa maakorraldusasutus kuni ümberkruntimise algatamise otsuseni. Edaspidi pole 

protsessis aga asutuste ülesanded nii üheselt võrreldavad. 

Ümberkruntimise algatamise, nii 1995. aasta seaduse redaktsiooni, kui hetkel kehtiva 

seaduse redaktsiooni alusel, otsustab Eestis kohalik omavalitsus ning Saksamaal 

maakorraldusamet. Kinnisasja hindamise, läbirääkimiste, ümberkruntimise kava koostamise 

ja kooskõlastamisega tegeleb Eestis maakorralduse läbiviija. Saksamaal on nende ülesannete 

jaoks maakorraldusasutus. Algselt pidi maakorraldusasutus Eestis kinnitama ka 

ümberkruntimise kava, kuid nüüd on see ülesanne viidud kohalikule omavalitsusele. 

Saksamaal on kinnitajaks maakorraldusamet. 

Kui Saksamaal luuakse maakorraldustööde täitate ühistu, et kava ellu viia, siis Eestis on 

selleks vaid maakorralduse läbiviija ehk vannutatud maamõõtja, kes peab sisse viima ka 

avaldused registriandmete muudatusteks. Saksamaal tegeleb registriandmete muutmisega 

aga maakorraldusasutus.  

Nagu jooniselt selgub, võib välja tuua, et maakorraldusametil on Saksamaal pigem protsessi 

ülevaataja ja kinnitaja roll ning kava koostamise ning erinevate protseduuride töökindluse 

tagamisega tegelevad vastava ala spetsialistid. Eestis on aga otsustaja rollis kohalik 

omavalitsus, kes tegeleb ka eeltöödega. Kavade koostamine ning protseduuride praktilise 

poolega tegeleb Eestis maakorralduse läbiviija, kes sisuliselt on vaid üks isik – vannutatud 

maamõõtja või vastavat litsentsi omav isik, samas kui Saksamaal moodustatakse selle jaoks 

spetsialistidest koosnev ühistu.  
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4. ARUTELU 

 

Mitmetes Euroopa riikides kasutatakse ümberkruntimist maakasutustingimuste 

parandamiseks (FAO 2004, Vitikainen 2004, van Dijk 2007, Hartvigsen 2015). Lääne-

Euroopa riikides on ümberkruntimine olnud üheks olulisemaks vahendiks 

põllumajandusliku arengu tagamisel (Vitikainen 2004, Hartvigsen 2014a). Alates 1980ndate 

lõpust on ümberkruntimiste Lääne-Euroopa riikides kasutatud lisaks põllumajandusliku 

arengu tagamisele ka muudes valdkondades, näiteks looduskaitse-, keskkonna- ja suurte 

infrastruktuuri projektide elluviimisel. Ümberkruntimise kasutamine on lihtsustanud nende 

projektide elluviimist, sest projekti käigus leitakse kõigile osapooltele parim lahendus ning 

eesmärgiks on see, et põllumajandustootjad saaksid jätkata või isegi suurendada oma 

põllumajanduslikku tootmist (Hartvigsen 2014b, Hartvigsen 2015; Hendricks 2015a). Lisaks 

uuendatakse ümberkruntimise toimingute käigus avalikes registrites olevaid andmeid 

(Hendricks 2015a, Vitikainen 2004).  

Paljude Kesk- ja Ida-Euroopa riikide maade killustatus on kaasnenud nendes tiikides 

maareformi elluviimisega (Dijk 2003, Vitikainen 2004, Hartvigsen 2013b, Hartvigsen 

2014a, Unwin 1997). Killustatuse probleemi Kesk- ja Ida-Euroopa riikides võiks lahendada 

Lääne-Euroopa riikide eeskujul ümberkruntimisega. Mõned Kesk- ja Ida-Euroopa riigid on 

ümberkruntimist rakendanud, kuid paljudel selle piirkonna riikidel ei ole toimivat 

ümberkruntimise programmi ega poliitikat, mis tegevuskava toetaks. Lisaks puudub iga-

aastane eelarve ümberkruntimise teostamiseks (Hartvigsen 2014c). Ida-Euroopa riikidest 

võiks ühe eduka ümberkruntimist kasutava riigina välja tuua Leedu (Hartvigsen 2013a, 

Hartvigsen 2014c), kus 2005-2008 viidi läbi 14 ümberkruntimise projekti, milles kokku 

osales 388 maaomanikku. Ümberkruntimiste käigus vähenes maatükkide arv 104lt maatükilt 

74le (Hartvigsen 2004). 

Nii nagu teistes Kesk- ja Ida-Euroopa riikides on maareform ka Eestis kaasa toonud maade 

killustatuse (Dijk 2003, Hartvigsen 2013b, Aasmäe 2014, Tšikin 2014, Uusna 2012, 

Vitikainen 2004). Paljud põllumajanduslikud tootjad hindavad maade killustatust tootmist 

takistavaks teguriks (Tšikin 2014, Uusna 2012). Seda probleemi on võimalik lahendada 
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ümberkruntimise abil. Eestis on 25.01.1995 vastu võetud maakorraldusseadus, kus lisaks 

teistele maakorraldustoimingutele reguleeritakse ka ümberkruntimist. Seda seadust on 

mitmeid kordi muudetud, viimane redaktsiooni jõustumise kuupäev on 01.07.2014. 

Vaatamata sellele, et seadus on vastu võetud üle 20 aasta tagasi, on ümberkruntimise 

praktika Eestis vähene. Üheks põhjuseks, miks Eestis ümberkruntimist vähe kasutatakse 

võib olla ka asjaolu, et riik ei pea ümberkruntimist veel piisavalt põhjendatuks. Põhjuseks, 

miks Eesti riik eelarvesse selleks raha pole eraldanud, toob Põllumajandusministeerium välja 

selle, et puudub täpne ülevaade, kui palju on tegelikult killustatud maad ning kui suur võiks 

olla reaalne kasu ümberkruntimisest (Hunt läbi Lamberi 2013). Eesti Maaülikooli õpilaste 

poolt uuritud maakondades on selgunud, et killustatud on probleemiks ning 

ümberkruntimisest oleks seal kasu, kuid selleks, et mõista probleemi täpset suurust ka teistes 

maakondades ning kuidas maaomanikud sellesse suhtuvad, peaks kaaluma üleriigilise 

uuringu läbi viimist. Kui uuringust selgub, et killustatus on probleem, siis tuleks välja 

töötada vastav kava, kuidas ümberkruntimist läbi viia, võttes eeskujuks Eestiga sarnase 

ajaloolise taustaga riikide praktikat. Kuna tegu on kogu Eestit hõlmava probleemiga, siis 

tuleks määrata kindlaks ka riiklik asutus, kes antud teema eest vastutaks.  

Üheks põhjuseks, miks Eestis ümberkruntimist 1995. aastal maakorraldusseaduse loomise 

järgselt laialdaselt kasutama ei hakatud, tõi Reiljani 1996. aastal (VIII Riigikogu 

stenogramm... 1996) välja asjaolu, et planeerimis- ja ehitusseadus valmisid alles pärast 

maakorraldusseaduse kehtima hakkamist. Nüüdseks on nii planeerimis- kui ehitusseadus 

vastu võetud ja kehtib samuti juba 20 aastat, kuid ümberkruntimist kasutatakse endiselt 

vähesel määral. Käesolevas töös on võrreldud Eesti ja Saksamaa ümberkruntimise 

regulatsioone ja organisatsioonilist korraldust, et leida Eesti ümberkruntimise 

kitsaskohtadele selgitusi Saksamaa ümberkruntimise süsteemist. Saksamaa on valitud 

võrdlusriigiks eelkõige seetõttu, et Eesti õiguskord on väga suures mahus üle võetud just 

Saksamaa õigussüsteemist ning nii Eesti kui Saksa õigussüsteem kuuluvad romaani-

germaani perekonda (Narits 2004).  

Võrreldes Saksamaa ja Eesti ümberkruntimise süsteemi (joonis 5) jääb eelkõige silma, et 

protsess üldises mõttes on sarnane ning etapid, mis viiakse läbi ümberkruntimise jaoks, on 

võrreldavad. Suurem erinevus seisneb selles, millisel tasemel tegeletakse ümberkruntimise 

korraldamisega. Saksamaal tegeletakse ümberkruntimise protsessiga riiklikul ja Eestis 

kohaliku omavalitsuse tasemel.  
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Käesolevast tööst selgub, et algselt oli Eesti maakorraldusseadus loodud Saksamaa 

seadusega sarnaselt. Algselt oli suur osa ümberkruntimise protsessis määratud riiklikule 

maakorraldusasutusele, kuid hiljem asendati riiklik maakorraldusasutus kohaliku 

omavalitsusega. Eesti maakorraldusseaduse kujunemist stenogrammidest uurides tundub, et 

kohalikule omavalitsusele määrati need ülesanded, kuna sellel hetkel ei leitud sobivat, 

seaduses määratud kriteeriumitele vastavat asutust. Tuleks kaaluda, kas kohalikul 

omavalitsusel on piisav pädevus ümberkruntimise protsessidega tegelemiseks või peaks 

kasutusele võtma algselt planeeritud süsteemi, kus ümberkruntimisega tegeles riigi poolt 

määratud, spetsialistidest koosnev maakorraldusasutus, nii nagu see on Saksamaal. 

Ümberkruntimisest võiks kasu olla ka Rail Balticu rajamisel. Tegu oleks suuremahulise 

ümberkruntimise projektiga, kus üldsusele mõeldud objekti jaoks on vaja eraomandis olevat 

maad. Ümberkruntimise abil on võimalik vähendada puudutatud isikutele tekkivaid kahjusid 

(nt maade killustatus, tootmishooned ühelpool trassi ja tootmiseks vajalik maa teisel pool, 

juurdepääsuteede ära lõikamine), mis kaasnevad uue raudteetrassi rajamisega. Saksamaal on 

sarnaste objektidega tegeletud juba aastaid ning seal püütakse suuremahuliste objektide 

rajamisel maade ostmise ja sundvõõrandamise asemel kasutataks ümberkruntimist 

(Hendricks 2014).  

Eesti on ümberkruntimise projekte tehtud veel vähe ja välja ei ole kujunenud nende läbiviise 

osas selget praktikat. Kehtivatest seadustest ei tule täpselt välja, kas notar peaks olema 

kaasatud ümberkruntimise protsessi ja kui ta on kaasatud, siis milline oleks tema roll selles 

protsessis. Notari kohustuseks tehingu tegemisel on selgitada välja poolte tegelik tahe ning 

tagada, et see tahe oleks kujunenud kõiki vajalikke asjaolusid teades (nt on notar kohustatud 

teavitama ostjat kinnistut koormavatest asjaõigustest ja nende tähendusest) (Kartau, Saldu 

2001). Kui kaasata notar ümberkruntimise protsessi, siis sellisel juhul peab notar selgitama 

maakorralduse osalistele kõiki selle protsessi aspekte (TõS 2015, § 18 lg 1). Selleks, et notar 

kõike teaks ning seda lahti seletada suudaks, peaks ta olema kogu protsessi juures. 

Käesolevast tööst selgub, et Saksamaa ümberkruntimise protsessi notarit ei ole kaasatud, 

kuid ümberkruntimise korraldamisega tegeletakse riiklikul tasemel, mis tähendab seda, et 

protsessi on kaasatud riigiasutused. Ümberkruntimise protsessi on kinnisasja omanikud 

kaasatud ning selle protsessi käigus selgitatakse välja isikute soovid ning isikud peavad 

olema asjaoludest teadlikud, maakorralduse läbiviija kohustuseks on aga maaomanike 

huvide kaitsmine ning kõigi õiguste ja kohustuste selgitamine, samuti kõikidele 
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pretensioonidele ja ettepanekutele vastamine. Notarit kaasates oleks seeläbi selgitamise 

kohustus dubleeritud. Notar on ümberkruntimise protsessis vajalik, kui käsitleme 

ümberkruntimist kui tehingut. Samas on võimalik, et ümberkruntimist teostatakse 

haldusülesannete täitmise korras haldusorgani poolt ning sel puhul on tegemist 

haldustoiminguga ja sellesse toimingusse ei ole vaja notarit kaasata. 
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KOKKUVÕTE 

 

Eestis on alates 1990. aastast alates läbi viidud maareformi ja nii nagu ka teistes Kesk- ja 

Ida-Euroopa riikides ning see on toonud kaasa maade killustatuse ja ka muid maakasutust 

halvendavaid tegureid. Paljud põllumajandustootjad hindavad maade killustatust, 

maaüksuste halba kuju ja ka juurdepääsu puudumist tootmist takistavateks teguriteks. Neid 

probleemi on võimalik lahendada ümberkruntimisega. Ümberkruntimise läbi on võimalik 

parandada tootmistingimusi põllumajanduses, kuid saab ümberkruntimist kasutada ka teistes 

valdkondades nagu näiteks looduskaitsealade, uute trasside jne rajamisel. Töö eesmärgiks 

oli võrrelda Eesti ja Saksamaa ümberkruntimise regulatsioone ja organisatsioonilist 

korraldust, mis võimaldaks teha järeldusi Eesti ümberkruntimise regulatsiooni ja 

organisatsioonilise korralduse kohta. Järgnevalt on lühidalt välja toodud töö tulemused:  

1. Paljud Euroopa riigid kasutavad ümberkruntimist maakasutuse parandamiseks. 

2. Eestis on ümberkruntimise praktika vähene ning ümberkruntimise vajalikkust on 

Eestis vähe uuritud.  

3. Saksamaal kasutatakse ümberkruntimist laiemalt kui üksnes põllumajandustootjate 

maakasutuse tingimuste parandamisel. Ümberkruntimisest on kasu looduskaitses, 

infrastruktuuriarengus, tiheasustusalade elamistingimuste parandamises, veestiku 

kaitses. 

4. Eesti ja Saksamaa ümberkruntimise protsessid on üldises mõttes sarnased ning 

etapid, mis läbitakse, on võrreldavad.  

5. Eestis 25.01.1995 vastu võetud maakorraldusseaduse kohaselt olid paljud ülesanded 

määratud riiklikule maakorraldusasutusele ning see sarnanes paljuski Saksamaa 

süsteemiga. 

6. Maakorraldusseadust muudeti ning 07.06.1996 maakorraldusseaduse redaktsiooni 

kohaselt delegeeriti ümberkruntimise läbiviimine kohalik omavalitsuse tasemele. 

See asjaolu on ka peamiseks erinevuseks Eesti ja Saksamaa ümberkruntimise 

süsteemide vahel.  



 51        

 

7. Saksamaal tegeleb ümberkruntimisega peamiselt kolm institutsiooni 

(maakorraldusamet, maakorraldusasutus ja maakorraldustööde täitjate ühistu), Eestis 

on ülesanded jaotatud kohaliku omavalitsuse ja maakorralduse läbiviija vahel.  

8. Saksamaal ei ole notarit ümberkruntimisprotsessi kaastatud. Eestis ei ole selge, kas 

notar peaks olema kaasatud ümberkruntimise protsessi ja kui ta on kaasatud, siis 

milline oleks tema roll selles protsessis. 

Eestis ei ole ümberkruntimise süsteem veel välja kujunenud. Sellega kaasneb mitmeid 

küsimusi protsessis, näiteks, kes peaks vastutama ümberkruntimise läbiviimise eest, kas 

notarit kaasata ümberkruntimise protsessi jne. Selleks, et Eestis ümberkruntimist 

rakendada, tuleks kindlaks määrata selle eest vastutav asutus, kes edaspidi tegeleks 

ümberkruntimise temaatikaga laiemalt ning vajadusel teeks ka ettepaneku 

maakorraldusseaduse muutmiseks, võttes aluseks teste riikide parimat praktikat.  
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LEGAL FRAMEWORK OF LAND CONSOLIDATION IN ESTONIA 

AND GERMANY 
 

Summary 

There are many parcels of land in Estonia, that are irrational factors in landowners economic 

activity because of their shape and fragmentation. One possibility to solve this problem, is 

threw land consolidation. However, land consolidation in Estonia is rarely used, in compared 

to Germany. Mein reason for choosing those countries is, that land consolidation in Estonia 

is based on land management law, which to a large extent has been taken over from the 

German legislation.  

The purpose of this paper is to find the shortcomings of land consolidation system in Estonia 

and to compare those points with the German law on land consolidation. In order to do that, 

the author has looked through the concept of land management agency 

(maakorraldusasutus) and found opportunities to make land consolidation less complicated. 

In this paper, I have also introduced two cases from Estonia, where land consolidation has 

been done and in the end of the paper, there is a comparative table that shoes differences and 

similarities between the Estonian and German land consolidation systems.  

In order to find the main shortcomings and to compare Estonian and German land 

consolidation systems, five main research task have been stated. 1) Land consolidation in 

Europe. 2) Land consolidation in Germany. 3) Land consolidation in Estonia 4) The 

comparison of Estonian and German land consolidation 5) Analysation of the bottlenecks of 

Estonian land consolidation.  

The work is mainly based on scientific literature and the relevant legislation in Germany and 

in Estonia. Author has found out that the Estonian and German legislation in land 

consolidation is very similar in process, but the differences are mainly in the institutions that 

have the responsibilities. 

In this paper, important facts have been brought out. Land consolidation in many European 

countries has been used in order to improve land management. In West European countries, 



 57        

 

land consolidation has been used to ensuring the development of agriculture and in other 

fields, such as nature conservation, the environment and major infrastructure projects. 

It has been said, that land consolidation can be a solution in case of land fragmentation. As 

in other Central and Eastern European countries, land reform has led to fragmentation of 

land holdings in Estonia (Dijk 2003, Hartvigsen 2013b, Aasmäe 2014, Tšikin 2014, Uusna 

2012, Vitikainen 2004). In Estonia, land reallotment is regulated by the lanconsolidation law 

(established in 25.01.1995). This law has been changed a lot and last version is established 

in 01.07.2014.  

Thus the fact that land consolidation law has been established over 20 years ago, the practice 

in land reallotment is in decline. Students of Estonian University of Life Science have 

previously researched the fragmentation in Estonia and land fragmentation has turned out to 

be a problem for the farmers in the research areas (VIIDE). There has been no studies on the 

topic that investigates the whole Estonian farmers land. This is one of the reasons, why 

Estonian Government has not allocate funds from the national budget for land reallotment 

(VIIDE). In order to find out the bottlnecsk in Estonian land consolidation system, in this 

paper the Estonian system has been compared to German land consolidation system.  

One of the difference, which is brought out in this paper, is that in Germany there is a clear 

structure of three institutions, who deal with land consolidation, which are named Oberer 

Flurbereinigungsbehörde, Frurbereinigungsbehörde and Teilnehmergemeinshaft. In 

Estonia, the structure is more confusing. The responsibilities lie mainly on local government 

and a licensed surveyor. Another point, which is brought out in this paper, is that in Germany, 

the land owners have the obligation to tolerate, and at the same time a group of specialists 

are responsible for finding the best solution for every land owner. In Estonia, land owners 

opinion is more considered. It turns out, that at the beginning, when Estonian law on land 

reallotment was established, it was more similar to German law, but it was changed quickly. 

The main thing, that was changed, is that at the beginning, the main responsibility in land 

reallotment decisions, where made in the level of government, after changes, the 

responsibilities in Estonian land consolidation are on local government level.  

 It has also been pointed out, that in some cases in Estonia, it is possible to make the process 

easier, by not engaging notary, but since the process has not fully developed, it remains 

unclear, whether the notary should be used or not.  
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It is outlined, that when making a new law, man must be careful and there should be 

specialists included to the process, who know the situation also in the land, from where the 

law is taken over from. For example, when taking over a law from Germany, there definitely 

should be someone, who knows German legislation wider and isn’t just making a word-for-

word translation. In order to apply land consolidation in Estonia, there should be named the 

responsible institution, what could deal with land consolidation more widely and if 

necessary, there should be changes in the law by taking example fron the best national 

practice.  
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Lisa 1. Eesti ümberkruntimise protsessi skeem. Allikas: (Toom 2014)  

  



 61        

 

Lisa 2. Saksa ümberkruntimise protsessi skeem. Allikas: (Müncheni maakorraldusasutus läbi Jürgensoni 2015, Autori koostatud skeem)
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