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Selle töö eesmärgiks on kaardistada Tartu linna idapoolse ringtee postimaja liiklussõlme 

rajamisega seotud maakorralduslikud probleemid. Töö teema on aktuaalne, kuna Idaringtee 

on oluline vahelüli Tartus Annelinna ja Ropka piirkonna vahel, mis on eriti oluline just 

linlastele, aga ka Tallinn-Tartu-Luhamaa ja Jõhvi-Tartu-Valga maanteede vahel, mis 

mõjutab suuremat hulka inimesi. Sarnast teemat on varasemalt käsitlenud oma magistritöös 

„Teede ehitamiseks vajaliku maa hankimise probleemid“ ka Eesti Maaülikooli 

maakorralduse eriala tudeng Merli Virk. Teema valiku põhjus seisneb selles, et töö autor 

viibis õpingute käigus erialapraktikal Tartu Linnavalitsuse maakorraldusteenistuses ning 

tegeles seal muuhulgas ka postimaja liiklussõlme alal erinevatel aegadel moodustatud 

katastriüksuste piiride muudatusettepanekute koostamisega. 

Töö eesmärgi saavutamiseks uuritakse maade võõrandamise teoreetilist tausta, sealhulgas 

võõrandamise põhjuseid, allikaid ja võimalusi. Seejärel selgitatakse välja postimaja 

liiklussõlme rajamiseks vajalike maade hankimiseks kasutatud meetodid ja antakse 

ülevaade piirkonnas erinevatel aegadel moodustatud katastriüksuste struktuurist. Kuna 

maade võõrandamise tulemusena on piirkonnas moodustunud palju ebaotstarbeka 

struktuuriga katastriüksuseid, siis esitatakse töös ettepanekud nende katastriüksuste piiride 

muutmiseks. Piiride muutmisega seoses pööratakse tähelepanu ka katastriüksuseid 

koormavatele isiklikele kasutusõigustele.  

Töö tulemusena kaardistati neli peamist postimaja liiklussõlme rajamisega seotud 

probleemi. Nendeks olid liiklussõlme planeerimise probleem, liiklussõlme rajamiseks 

vajaliku maa võõrandamise probleem, moodustatud katastriüksuste piiride muutmise 

vajadus ning isiklike kasutusõiguse osas sõlmitud lepingute muutmise vajadus.  

Tööks vajalikud andmed on saadud Tartu linna maade arvestuse andmebaasist, Maa-ameti 

andmebaasist X-GIS, elektroonilise kinnistusraamatu väljavõtetest, Tartu Linnavalitsuse 

maakorraldusteenistuse maade omandamise tegevust käsitlevatest dokumentidest ja 

piirkonnas vastu võetud ja kehtestatud planeeringutest. Ruumiliste andmete analüüsimiseks 

ja visualiseerimiseks on kasutatud ESRI tarkvara ArcGis 10.2.1. Arvulisi näitajaid 

võrdlevate tabelite koostamiseks on kasutatud programmi Microsoft Office Excel 2010. 

Piiride muudatusettepanekute ja isiklike kasutusõiguste joonised on koostatud kasutades 

Tartu linnavalitsuse maade arvestuse andmebaasi. 

Märksõnad: maade võõrandamine, maakorraldus, tee rajamine, isiklik kasutusõigus 
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The aim of this thesis is to identify land management problems regarding the post office 

intersection of Tartu eastern bypass. The subject is important because Tartu eastern bypass 

is an important link between parts of Tartu city and also between Tallinn-Tartu-Luhamaa 

and Jõhvi-Tartu-Valga roads. This subject was chosen because the author spent a summer 

in Tartu City Government for practice and among other things dealt with Tartu eastern 

bypass. Merli Virk, a student of Estonian University of Life Sciences, discussed a similar 

subject in her master’s thesis „The problems of land acquisition for road construction“. 

 

To achieve the goal of this thesis, different aspects of land acquisition methods, reasons 

and sources were examined. Then, an analysis was carried out to find out which of the land 

acquisition methods were used by the local government to acquire the land necessary for 

the construction of the post office intersection. Next, an overview was given concerning 

the structure of the cadastral units formed in the post office area with the land acquisitions. 

The results showed, that the cadastral units formed it the area were often badly shaped 

and/or too small. In order to improve the characteristics of the cadastral units, suggestions 

are made to change their borders. When changing the borders of the cadastral units, 

easements are also considered. 

 

As a result of the thesis, four main problems regarding the construction of the Tartu eastern 

bypass post office intersection were identified. These problems regarded planning, land 

acquisition, changing the borders of cadastral units and easements.  

Data used in this thesis was gathered from the Tartu city land administration database, 

Estonian Land Board database X-GIS, cadaster and different documents regarding land 

acquisitions and planning of the intersection. Also, relevant literature and laws regarding 

land acquisition methods, sources and purposes were examined. Two main programs were 

used in the thesis: ArgGis 10.2.1 was used to create illustrative plans for the thesis and 

Microsoft Excel 210 was used to create different tables. Plans illustrating the suggestions 

for changing the cadastral units’ borders and the location of easement were created in the 

Tartu City administration database.  

Keywords: land acquisition, land management, road construction, easements 
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SISSEJUHATUS 
 

Linnastumist peetakse üheks tänapäeva suuremaks trendiks. 1950. aastaga võrreldes on 

maailma linnade populatsioon enam kui kahekordistunud küündides 2000. aastal 3 

miljardini ehk 47%ni kogu maailma populatsioonist. Aastaks 2050 ennustatakse, et umbes 

6,2 miljardit inimest ehk ligikaudu kaks kolmandikku maa populatsioonist elab linnades. 

(Rodrigue jt 2006) Linnade ja asulate pidev areng ja rahvaarvu kasv nõuab valitsustelt 

suuri pingutusi, et luua piisava kvantiteedi ja kvaliteediga avalikke teenuseid ja 

infrastruktuuriobjekte, mis tagavad inimeste turvalisuse, tervise ja heaolu, kvaliteetsed 

sotsiaalsed ja majanduslikud tingimused ning samaaegselt ka looduskeskkonna kaitse ja 

säilitamise (FAO 2008).  

Esimene samm selliste objektide rajamisel on sobiliku maa omandamine. Mõnel juhul 

võivad uue rajatise jaoks sobida mitmes asukohas paiknevad maatükid ning siis on 

tõenäoliselt võimalik vähemalt ühte neist ka osta. Teisel juhul, näiteks uue teekoridori 

rajamisel, võib arenduseks olla vajalik konkreetne maatükk, mis ei pruugi olla vajalikul 

ajal müügiks. (FAO 2008) Sellisel juhul peab riigil ja kohalikul omavalitsusel olema 

võimalik omandada maad avalikust huvist tulenevalt tagamaks erinevate piirkondade areng 

ja planeeringute elluviidavus (Virtanen 1999). Üldiselt saab maa omandamise võimalused 

jagada kolmeks: vabatahtlikud meetodid, kohustuslikud meetodid ja maakorralduslikud 

meetodid (Viitanen jt 2010a). Millist nendest variantidest kasutada tuleb sõltub 

konkreetsest situatsioonist.  

Selle töö eesmärgiks on kaardistada Tartu linna idapoolse ringtee postimaja liiklussõlme 

rajamisega seotud maakorralduslikud probleemid. Eesmärgi saavutamiseks uuritakse 

maade võõrandamise teoreetilist tausta, sealhulgas võõrandamise põhjuseid, allikaid ja 

võimalusi. Seejärel selgitatakse välja postimaja liiklussõlme rajamiseks vajalike maade 

hankimiseks kasutatud meetodid ning antakse ülevaade piirkonnas erinevatel aegadel 

moodustatud katastriüksuste struktuurist.  

Edasi esitatakse ettepanekud moodustatud katastriüksuste piiride muutmiseks eesmärgiga 

moodustada piirkonnas otstarbeka suuruse ja kujuga katastriüksused. Esitatud lahenditest 

valitakse nende omavahelise võrdlemise abil välja piirkonna jaoks kõige sobilikum. 

Võrdluse aluseks võetakse piiride muutmise tulemusel moodustatavate katastriüksuste arv, 

katastriüksuste keskmine pindala, katastriüksuste kuju ja piiride muutmiseks tehtava töö 
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mahu hinnang.  Kuna kõnealuseid katastriüksuseid koormavad erinevate ettevõtete kasuks 

seatud isiklikud kasutusõigused, siis leitakse välja valitud lahendi alusel ka moodustatavaid 

katastriüksuseid koormama jäävate isiklike kasutusõiguste alad.  

Tööks vajalikud andmed on saadud Tartu linna maade arvestuse andmebaasist, Maa-ameti 

andmebaasist X-GIS, elektroonilise kinnistusraamatu väljavõtetest, Tartu Linnavalitsuse 

maakorraldusteenistuse maade omandamise tegevust käsitlevatest dokumentidest ja 

piirkonnas vastu võetud ja kehtestatud planeeringutest. Ruumiliste andmete analüüsimiseks 

ja visualiseerimiseks on kasutatud ESRI tarkvara ArcGis 10.2.1. Arvulisi näitajaid 

võrdlevate tabelite koostamiseks on kasutatud programmi Microsoft Office Excel 2010. 

Piiride muudatusettepanekute ja isiklike kasutusõiguste joonised on koostatud kasutades 

Tartu linnavalitsuse maade arvestuse andmebaasi. 

Teema on selle töö autori jaoks oluline, kuna autor viibis Eesti Maaülikooli maakorralduse 

ja kinnisvara planeerimise eriala õpingute käigus erialapraktikal Tartu Linnavalitsuse 

maakorralduse ja linnaplaneerimise osakonnas maakorraldusteenistuses. Praktikal määrati 

autori ülesandeks muuhulgas ka postimaja liiklussõlmes erinevatel aegadel moodustatud 

katastriüksuste piiride muudatusettepanekute koostamine.  

Teema on aktuaalne, kuna Idaringtee on oluline vahelüli Tartus Annelinna ja Ropka 

piirkonna vahel, mis on eriti oluline just linlastele, aga ka Tallinn-Tartu-Luhamaa ja Jõhvi-

Tartu-Valga maanteede vahel, mis mõjutab juba suuremat hulka inimesi. 2015. aastal 

hääletasid tartlased aasta tähtsaimaks teoks Ihaste silla ja Idaringtee teise etapi ehitamise. 

Lisaks tunnistati Idaringtee teine etapp ka Eesti parimaks kommunaalrajatiseks 2015. 

aastal.  

Sarnast teemat on varasemalt käsitlenud oma magistritöös ka Eesti Maaülikooli 

maakorralduse eriala tudeng Merli Virk. Tema 2012. aastal kirjutatud magistritöö „Teede 

ehitamiseks vajaliku maa hankimise probleemid“ eesmärk oli selgitada välja teede 

rajamisega kaasneva maa hankimise maakorralduslikud probleemid ja nende olemus. 

Uurimisülesandeks on analüüsida Mäo liiklussõlme näitel teede ehitamisega seotud 

kinnisasjade maakorralduslike ja ruumiliste omaduste muutusi ning olemasolevaid 

võimalusi ümberkruntimistoimingute läbiviimiseks.   

See töö jaguneb neljaks peatükiks. Esimeses peatükis luuakse tööle teoreetiline taust ehk 

käsitletakse kirjandusallikatele ja seadustele tuginedes maade omandamise põhjuseid ja  
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allikaid, eramaa võõrandamise võimalusi ning kinnisomandi kitsendusi. Teooriale järgneb 

ülevaade uurimisobjektist, kasutatud materjalidest ja metoodikast. Materjalide osas 

kirjeldatakse töös kasutatud ruumilisi andmeid ning metoodika osas tuuakse välja 

olulisemad töövõtted, mida kasutati tulemuste saavutamiseks. Kolmas peatükk jaguneb 

omakorda kolmeks alapeatükiks, millest esimeses antakse ülevaade Postimaja liiklussõlme 

rajamiseks vajalike maade võõrandamisest, teises esitatakse ettepanekud moodustatud 

katastriüksuste piiride muutmiseks ning kolmandas leitakse uutes piirides katastriüksustele 

isiklike kasutusõiguste alad. Töö aluseks olnud andmete põhjal on koostatud mitmeid 

tabeleid ja jooniseid ning selgitatud neis esitatud andmeid. Arutelu ja tulemuste osa 

keskendub töö eesmärgi saavutamisele.  
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1 MAA OMANDAMINE AVALIKUST HUVIST 

TULENEVALT 
 

1.1 Avaliku huvi mõiste sisu 
 

Rahvaarvu kasv ja linnade ning asulate pidev areng nõuab valitsustelt suuri pingutusi, et 

luua kvaliteetne ja inimeste vajadustele vastav taristu, mistõttu on eriti oluline, et avaliku 

võimu organitel oleks mitmeid võimalusi, kuidas oma plaane realiseerida. Tagamaks 

võimalused arenguks peab riik või kohalik omavalitsus suutma mõjutada kinnisasja 

omanikke nii, et nad tegutseksid vastavalt kinnitatud arengukavadele ja planeeringutele 

(Pearce 1980 tsit Jürgenson 2007). Kui planeeringud on omanikele soodsad, siis üldjuhul 

neid ka järgitakse. Kui aga planeeringuga nähakse ette kinnisvaraomanikele mingil määral 

kahjulikud tegevused, võib tekkida vastuseis. (Jürgenson 2007) Selleks, et tagada 

kinnitatud planeeringute elluviidavus, peab riigil või kohalikul omavalitsusel olema 

võimalik omandada maad avalikest huvidest tulenevalt (Virtanen 1999).  

Avaliku huvi mõistet peetakse määratlemata õigusmõisteks (Ikkonen 2005), kuna sellele ei 

ole antud ühest definitsiooni. Ka Jürgenson (2007) leiab, et ühes olukorras võib teatud 

tingimuste täitmine vastata avaliku huvi mõistele aga teises olukorras mitte. Avalikke huve 

puudutavad projektid on sellised, mis on mõeldud tervele populatsioonile, kasulikud ja 

kättesaadavad kõigile ning soodustavad üldist ühiskonna arengut (Bienik 2007 ref Belej & 

Walacik 2008). Levinud on mõiste avalik huvi samastamine mõistega üldine huvi. 

Õigusleksikon selgitab terminit avalik huvi samuti läbi üldise huvi, s.o. avalik huvi on 

üldine huvi, mis hõlmab mingi inimkoosluse ühist, üksikisiku huvist üldisemat huvi; 

õiguslikult määratud riigi tahe (Õigusleksikon 2000 s.v. avalik huvi). 

Kuigi terminil avalik huvi puudub ühene definitsioon, pakuvad paljude riikide seadused 

nimekirja maakasutustest, mis on avalikes huvides. Need on näiteks avaliku kasutusega 

hooned nagu koolid, raamatukogud, haiglad, tehased, usuga seotud hooned ning 

sotsiaalelamispinnad; avalikud pargid, mänguväljakud, aiad, spordiväljakud ning 

surnuaiad; avalike teenuste rajatised nagu vesi, kanalisatsioon, elekter, gaas, side, niisutus-

ja kuivendusvõrgud, tammid ja veehoidlad; transpordivõrgu rajatised nagu teed, kanalid, 

maanteed, raudteed, sillad, sadamad ja lennujaamad ning kaitserajatised. (FAO 2008) 
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Paigutades erinevaid projekte avaliku huvi kategooriasse tekib riigil või kohalikul 

omavalitsusel õigus võõrandada projekti realiseerimiseks vajalikku maad (Harris 2008). 

Kalbro (2007) on määratlenud tunnused, mille puhul on avalikes huvides maa 

võõrandamine õigustatud: võõrandamisest saadav tulu peab olema suurem selle jaoks 

tehtavatest kulutustest; uues kasutuses maa väärtus peab olema kõrgem olemasolevas 

kasutuses maa väärtusest; võõrandamise alus peab olema oluline; võõrandada on vaja 

konkreetne maa-ala, mille osas on maa omanik monopoolses olukorras.  

Maa võõrandamine võib toimuda erinevatest allikatest. See tähendab, et vajalik maatükk 

võib kuuluda riigi omandisse, munitsipaalomandisse või eraomandisse ja lähtuvalt allikast 

on võõrandamise protsess erinev.  

 

 

1.2 Võõrandatava maa allikad 
 

Rodrigue jt (2006) on öelnud, et inimeste, kaupade ning informatsiooni liikumine on 

majanduslikult ja sotsiaalselt eduka ühiskonna aluseks. Niisuguse liikumise jaoks on 

muuhulgas vajalik toimiv transporditaristu. Erinevate transpordivõrguobjektide, kui 

avalikke huve puudutavate objektide rajamine võib olla keerukas nende tavapärasest 

suurema maa kasutuse tõttu. Maad suurte arendusobjektide rajamiseks võib saada 

erinevatest allikatest. See tähendab, et planeeringuga hõivatav maa-ala võib kuuluda 

munitsipaalomandisse ja see võib olla ka riigi- või eraomandis ning sõltuvalt allikast tuleb 

maa omandamiseks teha erinevaid protseduure.   

Munitsipaalomand on vallale või linnale kuuluv vara. Valla või linna vara valitsemise 

korra kehtestab volikogu (Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus 2016, § 34 lg 1, 2). 

Kohalik omavalitsus käitub oma vara kasutamisel ja käsutamisel tavapärase omanikuna. 

Omanikuna on tal võimalus anda oma vara kolmandatele isikutele kasutamiseks, 

võõrandada see või kasutada oma funktsioonide täitmisel. (Sahku 2001) Kohaliku 

omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 kohaselt on omavalitsusüksuse 

funktsioonideks korraldada vallas või linnas sotsiaalabi ja -teenuseid, vanurite 

hoolekannet, noorsootööd, elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja 

kanalisatsiooni, heakorda, jäätmehooldust, ruumilist planeerimist, valla- või linnasisest 

ühistransporti ning valla ja linna teede ehitamist ja korrashoidu, kui need ülesanded ei ole 

seadusega antud kellegi teise täita.  
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Riigivara on riigile kuuluvate rahaliselt hinnatavate õiguste ja kohustuste kogum 

(Riigivaraseadus 2015, § 1 lg 3). Eestis reguleerib riigivarade valitsemist riigivaraseadus, 

mis sätestab, et riigivara võib võõrandada, kui vara ei ole vajalik riigivara valitsejale või 

volitatud asutusele riigivõimu teostamiseks või muul avalikul eesmärgil või kui vara on 

vajalik kohalikule omavalitsusele oma ülesannete täitmiseks (Riigivaraseadus 2015, § 29).  

Lisaks selgub seadusest, et kohalikule omavalitsusele võib riigivara võõrandada tasuta, kui 

vara on vajalik tema seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks või ettevõtluskeskkonna 

arendamiseks (Riigivaraseadus 2015, § 33 lg 1 p 1). Peamised põhjused, miks riigivara 

võõrandada, võib jagada kolmeks: majanduslik, strateegiline ja avalikust huvist tulenev. 

Majanduslik võõrandamine teostatakse selle eest saadava rahalise tulu saamise eesmärgil. 

Strateegiline võõrandamine teostatakse mingi tuleviku eesmärgi või kohustuse 

leevendamiseks. Avalikest huvidest tulenev võõrandamine teostatakse mingi kindla 

piirkonna elanike huvides (Harris 2012). 

Lisaks munitsipaalomandisse ja riigi omandisse kuuluvale maale võib olla vajalik 

võõrandada ka eraomandisse kuuluvat maad. Eraomand on üksikisikutele ja nende 

ühendustele (aktsiaseltsidele, osa-, täis- ja usaldusühingutele jm) kuuluv omand; kogu 

omand, mis ei ole riigi ega omavalitsuste oma (EKSS 2009 s.v. eraomand). 

Eraomandiõigust määratleb Eesti Vabariigi põhiseadus, mis sätestab, et igaühe omand on 

puutumatu ja võrdselt kaitstud. Omandit võib omaniku nõusolekuta võõrandada ainult 

seaduses sätestatud juhtudel ja korras üldistes huvides õiglase ja kohese hüvituse eest. 

Igaühel, kelle vara on tema nõusolekuta võõrandatud, on õigus pöörduda kohtusse ning 

vaidlustada vara võõrandamine, hüvitus või selle suurus. Igaühel on õigus enda omandit 

vabalt vallata, kasutada ja käsutada. Samas on märgitud, et omandit ei tohi kasutada üldiste 

huvide vastaselt. (Eesti Vabariigi põhiseadus 2015, § 32) 

Eesti Statistika andmebaasi andmete kohaselt oli 2015. aasta 31. detsembri seisuga  

maakatastris registreeritud 97,2% maast. Registreeritud eraomandisse kuuluvate 

katastriüksuste pindala oli 2518035 ha, samas kui riigiomandi katastriüksuste pindala oli 

1653063 ha ja munitsipaalomandis katastriüksuste pindala 41349 ha. Kuna eraomandisse 

kuuluvat maad esineb Eestis teistest omandiliikidest tunduvalt enam, siis tuleb tõenäoliselt  

just eraomanikega kõige sagedamini maade võõrandamisel tegeleda ja seetõttu on oluline, 

et riigil ja kohalikel omavalitsustel oleks eraomandisse kuuluvate katastriüksuste 

võõrandamiseks võimalik kasutada mitmeid meetodeid.  
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1.3 Eramaa võõrandamine avalikust huvist tulenevalt 
 

1.3.1 Eramaa võõrandamise võimaluste üldine jaotus 

 

Riigil ja kohalikul omavalitsusel on arenguks vajaliku eraomandisse kuuluva maa  

võõrandamiseks mitmeid võimalusi. Neid võimalusi võib jagada kolme põhigruppi, 

milleks on kokkuleppelised, sunduslikud ja maakorralduslikud meetodid (Viitanen jt 

2010a) (joonis 1).  

 

 

Joonis 1. Eramaa omandamise võimalused  

 

Kokkuleppelised eramaa omandamise võimalused on maa ostmine, vahetamine ja tasuta 

üleandmine vastava lepingu alusel. See, millist mainitud võimalustest kasutatakse selgub 

üldjuhul läbirääkimiste käigus. Kui aga riik või kohalik omavalitsus maaomanikuga 

kokkuleppele ei jõua, tuleb kasutusele võtta sunduslik meetod ehk sundvõõrandamine. 

Maakorraldustoimingud, mida eramaa hankimiseks kasutatakse on kinnisasja 

ümberkruntimine, vahetamine ja jagamine. Maakorraldustoiminguid võib läbi viia 

kokkuleppel maaomanikuga või ka kohustuslikus korras.  
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1.3.2 Kokkuleppelised meetodid 

 

Kinnisasja ostmine on kõige lihtsamaks ja levinumaks kokkuleppeliseks maa hankimise 

võimaluseks. Tegemist on tehinguga, mille puhul lepivad riik või kohalik omavalitsus ja 

eraomanik kokku võõrandamise tingimustes ja sõlmivad vastavasisulise lepingu. 

Tulemuseks on tavapärane kahe võrdväärse poole vahel sõlmitud tehing, kus riik või 

kohalik omavalitsus ei asu võrreldes kodanikuga põhimõtteliselt erinevas positsioonis. 

Kinnisasja vabatahtliku võõrandamise mõistes tegutsevad nii kinnisasja võõrandaja kui ka 

riik või kohalik omavalitsus enda huvides, millest tulenevalt kohaldub kinnisasja 

võõrandamisele tavapärane võla- ning asjaõiguslik regulatsioon. Kinnisasja väärtuse 

hindamiseks vabatahtliku võõrandamise korral seadusest tulenevad metoodilised 

ettekirjutused praktiliselt puuduvad, kuna osapooled on vabad otsustama, kas nad soovivad 

müügitehingut sooritada või mitte ning tehing saab toimuda vaid hinnaga, mis on 

mõlemale osapoolele sobilik. Samas on vara väärtuse leidmiseks mõistlik kasutada hindaja 

abi. (Analüüs Rail Balticu...2015) 

Maa tasuta üleandmine on samuti üheks vabatahtlikuks maa omandamise meetodiks. Seda 

kasutatakse kõige sagedamini arendusprojektide realiseerimisel, kus arendaja annab 

tänavate ja teede alla jääva maa tasuta üle kohalikule omavalitsusele (Jürgenson 2007).  

Üheks kokkuleppe alusel maade võõrandamise variandiks on ka maade või kinnisasjade 

vahetamine. Sellisel juhul vahetatakse eraomaniku ja riigi või kohaliku omavalitsuse 

samaväärsed maaüksused või kompenseeritakse erinevus rahas. Mõnel juhul on 

maade/kinnisasjade vahetus sobilikum ja eraomanikele meelepärasem kui rahaline 

kompensatsioon. (Jürgenson 2007) Teisel juhul ei pruugita eraomanikuga kokkulepet 

saavutada ning kasutusele võtta sunnimehhanismid.  

 

 

1.3.3 Sunduslikud meetodid 

 

Peamiseks sunnimehhanismiks on maa sundvõõrandamine. Kinnisasja sundvõõrandamine 

on kinnisasja võõrandamine omaniku nõusolekuta üldistes huvides õiglase ja kohese 

hüvitamise eest (Kinnisasja sundvõõrandamise seadus 2015 § 2 lg 1). Sellist võimu 

omavad ühel või teisel viisil kõikide kaasaegsete riikide valitsused. See on vajalik 

sotsiaalsete ja majanduslike arenduste elluviimiseks aga ka näiteks looduskeskkonna 

kaitsmiseks. (FAO 2008)  
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Maade sundvõõrandamine tähendab tasakaalu leidmist avalike huvide ning eraomandi 

turvalisuse ja õiguste vahel. Seda tasakaalupunkti ostsides peaksid riigid rakendama 

põhimõtteid, mis kindlustavad, et sundvõõrandamise õigust kasutatakse vaid ühiskonna 

hüvanguks ning need põhimõtted peaksid olema selgesti määratletud ka seadusandluses. 

Paljude riikide seadusandlus määratleb mõlemat – nii eraomandi õiguste kaitset kui ka 

valitsuse õigust võõrandada maad ilma selle omaniku vabatahtliku nõusolekuta. Erinevus 

tuleneb aga sellest, et osades riikides on sundvõõrandamise võimalused seadusega väga 

konkreetselt määratletud, samas kui teistes võib see olla pigem üldisem. (FAO 2008) 

Eestis on kinnisasjade sundvõõrandamise alused ja kord sätestatud kinnisasja 

sundvõõrandamise seaduses.  Kinnisasja sundvõõrandamise seaduse (2014) § 3 lõikes 1 on 

sätestatud sundvõõrandamise lubatavus ehk eesmärgid, mille täitmise jaoks on 

sundvõõrandamine õigustatud. Sundvõõrandamist võib kasutada riigikaitseliste objektide, 

liinide, trasside, teede, tänavate, avalike sadamate ja lennuväljade, üldkasutatavate hoonete 

ja rajatiste rajamiseks vajaliku maa hankimisel ning teistel seaduses nimetatud põhjustel.  

Kuigi maade sundvõõrandamise süsteem ja praktika varieerub erinevates riikides tugevasti, 

on vastuseis selle kasutamisele pigem ühtviisi tugev. Samas leidub ka riike, kus 

sundvõõrandamine on sagedases kasutuses ja tundub, et selle kasutamisega ollakse seetõttu 

ka rohkem harjunud. (Viitanen & Kakulu 2009) Eduvõtmeks võib Shrestha (2009) 

hinnangul olla kogu protsessi läbipaistvus tavakodaniku jaoks, kuna see aitab läbiviidavaid 

protseduure paremini mõista, vältida arusaamatusi ja hilisemaid probleeme.  

Maade omandamine sunnimehhanisme kasutades on alati olnud keeruline probleem ja on 

seda tänapäeval üha enam, kuna maa kasutus on seoses rahvaarvu kasvu ning järjest 

suurenevate vajaduste tõttu muutunud üha intensiivsemaks (FAO 2008). 

Sundvõõrandamist ei peeta maade omandamisel eelistatud meetodiks juhul, kui maa 

omandamiseks on võimalik kasutada teisi meetodeid. Samas esineb olukordi, kus projekti 

suuruse või omandiõiguse keerukuse tõttu on vajaliku kinnisasja sundvõõrandamine 

ainuvõimalik lahendus. (Viitanen jt 2010b) Vaatamata sellele, et Eesti kinnisomand on 

veel suhteliselt lühikese ajalooga, võib ka siit leida maade sundvõõrandamise juhtumeid 

suurematest linnadest ja mahukamate infrastruktuuriobjektide rajamisel. Mõned 

sundvõõrandamise näited on olemas Koidula raudteepiirijaama projekti elluviimisel ja 

Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa I klassi maantee erinevate lõikude rekonstrueerimistöödega 

seotud projektide realiseerimisel. (Jürgenson 2007) Kuid see, et sundvõõrandamise näiteid 



14 

 

on võimalik tuua pigem vähe, näitab, et üldjuhul saavutatakse omanikuga mingisugune 

kokkulepe. Eelpool mainitud kokkuleppelistele maa võõrandamise võimalustele lisaks on 

võimalik vajaliku maa omandamiseks läbi viia ka maakorralduslik toiming.   

 

 

1.3.4 Maakorralduslikud meetodid 

 

Maade võõrandamiseks võib kasutada ka maakorraldustoimingute läbiviimist. Üldjuhul on 

tegemist kokkuleppelise meetodiga, kuid teatud juhtudel võib maakorraldust läbi viia ka 

kohustuslikus korras. Maakorraldustoimingud on  kinnisasja ümberkruntimine, 

vahetamine, jagamine, kinnisomandi kitsenduste selgitamine ja kinnisasja piiri 

kindlaksmääramine (Maakorraldusseadus 2014, § 2 lg 2) Maakorralduse läbiviimisel 

lähtutakse maakorralduse nõuetest, territoriaalplaneeringuga määratud kinnisasja 

sihtotstarbest, kinnisasja omaniku õigustest ja üldistest huvidest (Maakorraldusseadus 

2014, § 2 lg 3).  

Maakorralduse nõuded on seadusest, tehnilistest ja majanduslikest teguritest tulenevad 

tingimused, mille täitmine tagab kinnisasja otstarbeka kasutamise ja majandamise 

(Maakorraldusseadus 2014, § 5 lg 1). Maakorraldusseaduse § 5 lõige 2 sätestab täpsemad 

maakorraldusnõuded: omaniku taotlus kinnisasja otstarbekaks kasutamiseks; loodusvarade 

säästlik kasutamine, terve elukeskkonna tagamine ja maastiku omapära hoidmine; 

kinnisasja sobivus ettenähtud sihtotstarbeks; kinnisasjale otstarbeka juurdepääsutee 

tagamine; kinnisasja terviklikkuse ja otstarbeka kuju tagamine, lihtsate ja selgete piiride 

loomine ning looduslike piiride arvestamine; kinnisasja kiildumise ja ribasuse vältimine; 

teede, liinide, muude ehitiste ja maaparandussüsteemide otstarbekas rajamine ja 

kasutamine. (Maakorraldusseadus 2014) 

Maakorraldusseaduse § 3 lõike 1 alusel kuulub maakorralduse läbiviimine linna või valla 

territooriumil kohaliku omavalitsuse pädevusse. Samas on maakorraldusseaduse § 2 lõike 

1 alusel maakorraldus tegevus, mille eesmärk on maakorraldustoimingute läbiviimisega 

võimaluste loomine kinnisasja otstarbekamaks kasutamiseks ja majandamiseks 

hajaasustuses. Seega vastavalt maakorraldusseaduses sätestatule ei saa 

maakorraldustoiminguid tiheasustusega aladel läbi viia, kuigi selline vajadus 

detailplaneeringu kinnitamise järgselt võib tekkida. Detailplaneering annab aluse vajalike 

muudetuste elluviimiseks. Kui detailplaneeringu alusel toimuvad muudatused vähemalt 3 

kinnisasja piiride osas, siis oleks otstarbekas detailplaneeringu realiseerimiseks läbi viia 
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ümberkruntimine. Kui muudatused toimuvad ainult 2 kinnisasja piirides, siis võiks 

kasutada kinnisasja vahetamist või kinnisasja jagamist. Kuna maakorraldustoimingute 

kasutamise võimaldamine tiheasustusega aladel lihtsustaks detailplaneeringute elluviimist, 

tuleks sellest lähtuvalt maakorraldusseadust muuta ja lubada maakorraldustoimingute 

läbiviimist nii hajaasustusega kui ka tiheasustusega aladel. (Jürgenson 2007) 

Ümberkruntimine on maakorraldustoimingute kogum, millega omanike huvidest lähtuvalt 

korraldatakse ümber maakorralduspiirkonda arvatud kinnisasjad ja moodustatakse ning 

kinnistatakse kõigile omanikele maakorraldusnõuetele vastavad uued kinnisasjad 

(Maakorraldusseadus 2014, § 16 lg 1). Maakorralduspiirkond on maa-ala, mis hõlmab 

ümberkrunditavaid kinnisasju. Maakorralduspiirkonda arvatakse kinnisasjad, mis on 

vastuolus maakorralduse nõuetega ning vajalikud ümberkruntimise otstarbekaks 

läbiviimiseks. Maakorralduspiirkonna minimaalne ulatus on kolme kinnisasja pindala. 

(Maakorraldusseadus 2014, § 19 lg 1). Ümberkruntimisel arvestatakse kinnisasjade 

väärtusi. Kui ümberkruntimist ei ole võimalik otstarbekalt läbi viia maakorralduspiirkonda 

arvatud kinnisasja endise väärtuse alusel, siis võib moodustatava kinnisasja väärtus olla 

kuni 10% väiksem endise kinnisasja väärtusest. Väärtuste vahe ulatuses makstakse 

osalisele, kelle kinnisasja väärtus väheneb rahalist hüvitust, mille tasub osaline, kes saab 

suurema väärtusega kinnisasja (Maakorraldusseadus 2014, § 16 lg 3). 

Kinnisasja vahetamine maakorraldusseaduse kohaselt on maakorraldustoiming, mis viiakse 

läbi kinnisasjade omanike kokkuleppel kinnisasja või selle osa koondamiseks, piiri 

korrastamiseks või maakorraldusnõuetega vastavusse viimiseks (Maakorraldusseadus 

2014, § 12 lg 1) Isikul, kelle kinnisasja väärus vahetuse tulemusena väheneb, on õigus 

nõuda hüvitust isikult, kelle kinnisasja väärtus suureneb Kinnisasja hüvitus määratakse 

kindlaks osaliste kokkuleppel. Kui kokkulepet ei saavutata, määrab maakorralduse läbiviija 

hüvituse erakorralise hindamise alusel. Hüvitus kinnisasja eest makstakse rahas, kui pooled 

ei lepi kokku teisiti. (Maakorraldusseadus 2014, § 12 lg 3)  

Kinnisasja jagamine on maakorraldusseaduse järgi maakorraldustoiming, kus kinnisasja 

omaniku soovil jagatakse kinnisasi selle olemust rikkumata kaheks või enamaks 

reaalosaks, kusjuures pärast jagamist on iga osa iseseisev kinnisasi. Kinnisasja jagamisel 

koostatakse jagamisplaan, mis kooskõlastatakse kõigi osapooltega. (Maakorraldusseadus 

2014, § 13 lg 1, 2). Lisaks kinnisasja jagamisele võib toimuda ka kinnisasjade ühendamine, 

eraldamine ja liitmine (Maakorraldusseadus 2014, § 10 lg 4). 
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Eeltoodu põhjal saab öelda, et Eestis on avaliku võimu organitel mitmeid võimalusi, kuidas 

hankida avalikes huvides planeeringute rajamiseks vajalikku maad. Soome kogemus on, et 

umbes 95% maade omandamise juhtudest on võimalik lahendada maakorraldusprotsessi 

käigus ning ainult umbes 5% juhtudest läbib sundvõõrandamise protsessi (Seppänen 2004). 

Seega on maakorraldus riigile ja kohalikule omavalitsusele üheks effektiivseks maa 

omandamise võimaluseks, aga selle paremaks rakendamiseks oleks vaja muuta ja 

parandada olemasolevaid õigusakte. 

 

 

1.4 Kinnisasju koormavad servituudid 
 

Sageli ollakse arvamusel, et isik omab talle kuuluva asja üle absoluutset ja piiramatut 

võimu ja ta ei pea arvestama võimalusega, et talle kuuluvale asjale võivad omada õigusi ka 

teised. Ka asjaõigusseaduse § 68 sätestab, et omand on isiku täielik õiguslik võim asja üle. 

Omanikul on õigus asja vallata, kasutada, käsutada, nõuda kõigilt teistelt isikutelt nende 

õiguste rikkumise vältimist ja rikkumise tagajärgede kõrvaldamist. Omaniku õigused 

võivad olla kitsendatud ainult seaduse või teiste isikute õigustega. (Asjaõigusseadus 2015, 

§ 68 lg 1, 2) Kinnistusraamatut peetakse kinnisasjade ja nendega seotud asjaõiguste kohta 

(Asjaõigusseadus 2015, § 51 lg 1). Asjaõigused on omand ja piiratud asjaõigused, mis 

jagunevad servituutideks, reaalkoormatisteks, hoonestusõiguseks, ostueesõiguseks ja 

pandiõiguseks (Asjaõigusseadus 2015, § 5 lg 1)  

Servituutide näol on tegemist oma või võõra vara piiratud kasutamisõigusega (EKSS 2009 

s.v. servituut), mille puhul õigustatud isikul on ühel või teisel viisil õigus võõrast kinnisasja 

kasutada ning kinnisasja omanikul lasub kohustus taluda õigustatud isiku tegevust oma 

kinnisasjal. Servituute liigitatakse reaalservituutideks ja isiklikeks servituutideks, mis 

eristuvad üksteisest peamiselt selle poolest, et isiklikud servituudid kuuluvad kindlate 

isikute juurde, reaalservituudid on seotud kindla kinnisasja omandiga. Isiklike servituutide 

puhul on omakorda oluline see, kas õigustatud isik võib lisaks asja kasutamisele omandada 

ka asja vilju või mitte, kuna selle tunnuse alusel jagunevad isiklikud servituudid 

kasutusvalduseks ja isiklikuks kasutusõiguseks. Servituudi seadmise leping tuleb 

notariaalselt tõestada ja kinnistusraamatusse tuleb teha kanne. (Servituutides 2010) 

Asjaõigusseaduse § 172 lõige 1 sätestab, et reaalservituut koormab teenivat kinnisasja 

valitseva kinnisasja kasuks selliselt, et valitseva kinnisasja igakordne omanik on õigustatud 

teenivat kinnisasja teatud viisil kasutama või, et teeniva kinnisasja omanik on kohustatud 
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oma omandiõiguse teostamisest valitseva kinnisasja kasuks teatavas osas hoiduma. 

Reaalservituut seatakse notariaalselt tõestatud asjaõiguslepinguga (Asjaõigusseadus 2015, 

§ 173 lg 1) Reaalservituut on jagamatu, st kui kinnisasi jagatakse, jääb reaalservituut 

kehtima kõikide osade kasuks. Kui reaalservituut pärast teeniva kinnisasja jagamist mõnda 

selle osa ei koorma või koormata ei saa, on koormamata osa omanikul õigus nõuda oma 

osa suhtes reaalservituudi kustutamist kinnistusraamatust. (Asjaõigusseadus 2015, § 182 lg 

1, 2, 4, 5) 

Kasutusvaldus koormab kinnisasja selliselt, et isik, kelle kasuks kasutusvaldus on seatud, 

on õigustatud kasutama kinnisasja ja omandama selle vilju (Asjaõigusseadus 2015, § 201 

lg 1). Ka kasutusvalduse seadmiseks peab olema sõlmitud notariaalselt tõestatud 

asjaõigusleping (Asjaõigusseadus 2015, § 203). Kasutusvaldajal on õigus asja viljale 

(Asjaõigusseadus 2015, § 14 lg 3). Kasutusvaldusest tulenevad õigused ja kohustused 

määratakse kindlaks kasutusvalduse tekkimise aluseks oleva seaduse või tehinguga 

(Asjaõigusseadus 2015, § 213). Kasutusvaldus ei ole üleantav. Kasutusvalduses oleva 

kinnisasja jagamisel kehtivad samad reeglid, mis reaalservituudi puhul, ehk kasutusvaldus 

jääb peale jagamist kehtima kõikide osade kasuks (Asjaõigusseadus 2015, 217).  

Asjaõigusseaduse § 225 lg 1 sätestab, et isiklik kasutusõigus koormab kinnisasja selliselt, 

et isik, kelle kasuks see on seatud, on õigustatud kinnisasja teatud viisil kasutama või 

teostama kinnisasja suhtes teatud õigust, mis oma sisult vastab mõnele reaalservituudile.  

Lisaks selgub seadusest, et isikliku kasutusõiguse võib kinnisasja omaniku nõusolekul 

teisele isikule üle anda, muutmata seejuures isikliku kasutusõiguse kestust. Kui isikliku 

kasutusõiguse esemeks on tehnovõrk- või rajatis, ei ole isikliku kasutusõiguse 

üleandmiseks või koormamiseks kinnisasja omaniku nõusolek vajalik. (Asjaõigusseadus 

2015, § 226 lg 1, 2) Muudes asjades kohaldatakse isiklikule kasutusõigusele 

reaalservituudi vastavaid sätteid. Kui isiklik kasutusõigus on seotud valdamisega, siis 

kohaldatakse kasutusvalduse vastavaid sätteid.  Sellest tulenevalt kehtib ka isikliku 

kasutusõiguse puhul jagamatuse reegel, mis tähendab, et kinnisasja jagamisel jääb isiklik 

kasutusõigus kehtima kõikide osade kasuks. (Asjaõigusseadus 2015, § 228)  

Eeltoodu põhjal võib öelda, et kinnisasjade võõrandamisel on oluline tähelepanu pöörata 

ka nendega seotud piiratud asjaõigustele. Eriti oluline on jälgida servituutide puhul nende 

jagamatuse printsiipi.  
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2 MATERJALID JA METOODIKA 
 

2.1 Objekti kirjeldus ja materjalid 
 

Selles töös uuritakse lähemalt Tartu linna Idaringtee postimaja liiklussõlme rajamisega 

seonduvaid maakorralduslikke probleeme. Idaringtee on umbes 11,8 km pikkune 

magistraaltänav, mis tulevikus hakkab omavahel ühendama Tartu linna idaservas asuvat 

E263/T2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteed ja E264/T3 Jõhvi-Tartu-Valga maanteed. 

Idaringtee eesmärk on suunata suurem osa transiitliiklusest Tartu kesklinnast mööda, 

millega väheneb kesklinna liikluskoormus, lisaks lüheneb märgatavalt Annelinna piirkonna 

ja Ropka tööstuspiirkondade vaheline teekond, mis on eriti oluline just linlastele. 

(Ülevaade Idaringteest) 

Idaringtee teetrassi ehitus on jagatud nelja ehitusala vahel. Idaringtee esimene ehitusala 

hõlmab ka selles töös käsitletavat postimaja liiklussõlme ( joonis 2) ja kulgeb mööda 

Ringtee tänavat edasi Turu tänaval asuva vanglahoone tagumise müürini. I ehitusala lõigu 

kogupikkus on 2,1 km ja see valmis 2014. aasta alguses. Teine ehitusala kulgeb vangla 

juurest edasi üle Emajõe, Ihaste luha ja Ihaste tee Lammi tänavani. See 2,9 km pikkune 

lõik valmis 2015. aasta aprillis. Idaringtee kolmas ehitusala hõlmab teelõiku, mis hakkab 

tulevikus ühendama Lammi tänava liiklusringi Räpina maanteega ning neljanda 

ehitusalaga jõutakse välja Jõhvi maanteeni. (Ülevaade Idaringteest) 

 

 

Joonis 2. Postimaja liiklussõlme asukoht Idaringtee esimeses ehitusalas (Maa-ameti 

kaardirakendus X-GIS 2016) 

Postimaja liiklussõlm 
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Idaringtee esimesse ehitusalasse kuuluv postimaja liiklussõlm koosneb ühest viaduktist, 

neljast rambist, kahest liiklusringist ja kogujateedest ja asub küllatki suurel maa-alal. See 

tähendab, et ristmiku rajamiseks on olnud vaja omandada suur hulk maad. Maade 

võõrandamiseks ja maakorralduslikeks töödeks õiguslike aluste loomiseks ja 

liiklussõlmede ehitamiseks algatati Idaringtee teekoridori alal Ringtee silla ja selle 

juurdepääsude detailplaneering (Tartu linnavalitsuse 29.04.2008 korraldusega nr 507 ja 

Ülenurme vallavalitsuse 23.05.2007 korraldusega nr 135). Detailplaneering võeti Tartu 

Linnavalitsuse 01.06.2010 korraldusega nr 630 vastu, kuid ei ole kehtestatud. 

Detailplaneeringuga paralleelselt koostati ka Tartu linna idapoolse ringtee eelprojekt, mis 

valmis 2010. aastal. Eelprojektiga määrati eskiisi tasemel tänava koridor, konstruktsiooni 

põhilahendused ja tänava parameetrid koos samaaegselt läbi viidava keskkonnamõju 

hindamise protsessiga (Tartu linna idapoolse... 2010). Lähtuvalt valminud eelprojektist 

koostas Nordecon AS Idaringtee esimese ehitusala tööprojekti, mille alusel väljastas Tartu 

Linnavalitsus 9.11.2012 korraldusega nr 110 ehitusloa.  

Kuigi praegusel kujul eksisteeriv postimaja liiklussõlme lahendus on rajatud tuginedes 

Ringtee silla ja selle juurdepääsude detailplaneeringus, eelprojektis ja tööprojektis 

kavandatule, on maade hankimise protsessi mõistmiseks oluline vaadata ka piirkonnas 

varem eksisteerinud olukorda ja tehtud toiminguid. Enne Idaringteed kavandati postimaja 

liiklussõlme asemele Ringtee ja Võtu tänava ühetasandilist ristmikku. Selleks kehtestati 

20.06.2002.a Tartu Linnavolikogu otsusega nr. 587 Ringtee ja Võru tn ning Tartu-Petseri 

raudteega moodustunud ristmiku ja lähiümbruse detailplaneering. Detailplaneeringu 

eesmärgiks oli säilitada ja tekitada tänava iseloomuga aktiivne linnakeskkond, määrata 

Võru-Ringtee ristmiku ruumivajadus ja liiklusskeemi põhilahendus, ristmiku 

kontaktvööndis olevate kruntide sihtsotstarvete muutmine ja piiride korrigeerimine ning 

detailplaneeringu lahendusest tingitud kompenseerimisvajaduse määramine. Planeeritav 

ala hõlmas 13 krunti ning nägi ette neist 12 krundi piiride muutmise ning viie uue krundi 

juurde planeerimise. (Ringtee ja Võru tn... 2002) Planeeringus kavandatu realiseerimisega 

tehti ka algust, kuid detailplaneeringu teostamisest otsustati siiski loobuda, kuna 

kavandatud Võru sõlme foorlahendust ei peetud teostatavaks piiratud läbilaskevõime tõttu 

ja oli ebasoodne ka seetõttu, et oleks põhjustanud ootejärjekorrad suure pikikaldega 

teelõigul. Lisaks nähti liiklusuuringute tulemusena ette rajada ühetasandilise ristmiku 

asemel kahetasandiline ristmik. (Ringtee silla... 2011)  
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Töös kasutatavad andmed on saadud Tartu linna maade arvestuse andmebaasist, Maa-

ameti andmebaasist X-GIS, elektroonilise kinnistusraamatu väljavõtetest, Tartu 

Linnavalitsuse maakorraldusteenistuse maade hankimise tegevust käsitlevatest 

dokumentidest ja piirkonnas vastu võetud ja kehtestatud planeeringutest. Lisaks on 

kasutatud 2006., 2012. ja 2016. aasta katastriüksuste piiride väljavõtteid. Nendele 

andmetele ja eeltoodud kirjandusele ning seadusandluse tuginedes on koostatud töö 

praktiline pool.  

 

 

2.2 Metoodika  
 

Töö praktilises pooles antakse ülevaade postimaja liiklussõlme rajamiseks vajaliku maa 

hankimiseks kasutatud meetoditest ning moodustatud katastriüksustest, lisaks esitatakse 

moodustatud munitsipaalomandisse kuuluvate katastriüksuste piiride muudatusettepanekud 

ja sellega seoses ka uutes piirides katastriüksuseid koormavate isiklike kasutusõiguste uued 

alad.  

Postimaja liiklussõlme rajamiseks vajalike maade hankimist on selles töös käsitletud kahes 

osas lähtuvalt tööde aluseks olevatest dokumentidest. Esmalt käsitletakse 2002. aastal 

kehtestatud Ringtee ja Võru tn ning Tartu-Petseri raudteega moodustunud ristmiku ja 

lähiümbruse detailplaneeringust lähtuvalt tehtud maakorralduslikke toiminguid ja maade 

võõrandamisi ning seejärel 2010. aastal vastu võetud Ringtee silla ja selle juurdepääsude 

detailplaneeringust ja Idaringtee eelprojektist lähtuvalt tehtud maakorralduslikke 

toiminguid ja võõrandamisi. Ülevaate koostamisel kasutatakse programme Microsoft Excel 

2010, millega koostatakse ülevaatlikud tabelid, ja ESRI ArcGIS 10.2.1, millega 

koostatakse illustreerivad joonised.  

Kuna Idaringtee esimesse ehitusalasse jääva postimaja liiklussõlme rajamiseks moodustati 

erinevatel aegadel erineva suuruse ja kujuga katastriüksusi, siis on pärast ehitustegevuse 

lõppu otstarbekas selles piirkonnas moodustatud munitsipaalomandisse kuuluvad 

katastriüksused üle vaadata ja võimalusel nende piire korrigeerida. Piiride muutmise 

peamiseks eesmärgiks on moodustada otstarbeka kuju ja suurusega katastriüksused ja  

vähendada nende üldist arvu piirkonnas. Piiride muudatusettepanekuid soovisid selle töö 

autorilt saada Tartu Linnavalitsuse maakorraldusteenistuse ametnikud. Kokku esitatakse 

töös neli komplekti katastriüksuste piiride muudatusettepanekuid, mis on paika pandud 

tuginedes visuaalsele vaatlusele ja autori arusaamale, neid ei ole reaalses elus teostatud. 
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Lahendid koostatakse Tartu linna maade arvestuse andmebaasis 

(https://intranet.raad.tartu.ee/maakorr/). Aluskaardina kasutatakse 2015. aasta ortofotot, 

millele on lisatud olemasolevate katastriüksuste piirid. Ettepanekud piiride 

korrigeerimiseks joonistatakse kaardile kasutades andmebaasis pakutavaid joonistamise 

tööriistu. Esitatud lahenditest valitakse nende omavahelise võrdlemise abil välja piirkonna 

jaoks kõige sobilikum. Võrdluse aluseks võetakse piiride muutmise tulemusel 

moodustatavate katastriüksuste arv, moodustatavate katastriüksuste keskmine pindala ja 

piiride muutmise jaoks tehtava töö mahu hinnang.  

Kuna kõnealuseid katastriüksuseid koormavad erinevate ettevõtete kasuks seatud isiklikud 

kasutusõigused, siis leitakse töö järgmises osas välja valitud lahendi alusel moodustatavaid 

katastriüksuseid koormama jäävate isiklike kasutusõiguste alad. See on oluline, kuna 

isiklik kasutusõigus seatakse notariaalse lepinguga, milles märgitakse muuhulgas 

kasutusala pindala ja esitatakse skeem kasutusala paiknemise kohta katastriüksusel. 

Katastriüksuste piiride muutmisel on vajalik ka nende lepingude uuendamine korrektsete 

andmetega. 

Töösse kaasatakse need isiklikud kasutusõigused, mille kohta käiv info on kättesaadav 

Tartu linna maade arvestuse andmebaasist. Isiklike kasutusõiguste alad leitakse mõõtmise 

ja arvutamise teel. Uutes piirides katastriüksuseid koormama jäävate kasutusalade 

paiknemise kohta esitatakse ka joonised, mis koostatakse samuti Tartu linna maade 

arvestuse andmebaasis. Joonistele märgitakse isikliku kasutusala paiknemine vastavalt 

kitsenduse liigile ja selle seadmiseks sõlmitud lepingu numbrile.  
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3 POSTIMAJA LIIKLUSSÕLME RAJAMISEKS 

VAJALIKE KATASTRIÜKSUSTE MOODUSTAMINE 
 

3.1 Postimaja liiklussõlme rajamiseks vajaliku maa võõrandamine 
 

3.1.1 Ringtee ja Võru tn ning Tartu-Petseri raudteega moodustunud ristmiku 

lähiümbruse detailplaneeringu alusel teostatud tööd  

 

Järgnev loetelu annab ülevaate 2002. aastal kehtestatud Ringtee ja Võru tn ning Tartu-

Petseri raudteega moodustunud ristmiku lähiümbruse detailplaneeringus kavandatu 

elluviimiseks tehtud maakorralduslikest toimingutest ning võõrandamistest. Loetelus 

esindab iga punkt ühe planeeringualasse kuuluva katastriüksusega läbi viidud 

maakorraldustoimingut või katastriüksuse või selle osa võõrandamist. Loetelus esitatud 

punktide illustreerimiseks ja paremaks mõistmiseks koostatud joonis 3. 

 Eraomandisse kuuluvast Ringtee tn 1 kinnistust eraldati 1870 m2 suurune tänava maa-

alale jääv kinnistuosa, millest moodustati Ringtee tn 1B kinnistu. Ringtee tn 1B 

võõrandati vabatahtliku ostu-müügi tehinguga Tartu linna munitsipaalomandisse. 

 Eraomandisse kuuluv tänava maa-alale jääv Ringtee tn 2B (2192 m2) kinnistu 

võõrandati vabatahtlikus ostu-müügi tehingus tervenisti Tartu linna 

munitsipaalomandisse 

 Eraomandisse kuuluv Võru tn 169 kinnistu jagati kolmeks iseseisvaks kinnistuks: Võru 

tn 169 (2236 m2), Võru tn 171 (7168 m2) ja Võru tn 173 (4343 m2). Tänava maa-alale 

jääv Võru tn 169 kinnistu võõrandati vabatahtliku ostu-müügi tehinguga tervenisti 

Tartu linna munitsipaalomandisse. 

 Eraomandisse kuuluvast Võru tn 242 kinnistust eraldati 669 m2 suurune tänava maa-

alale jääv kinnistuosa, millest moodustati iseseisev Võru tn 242C kinnistu. Võru tn 

242C kinnistu võõrandati vabatahtliku ostu-müügi tehinguga Tartu linna 

munitsipaalomandisse. 

 Munitsipaalomandisse kuuluv Võru tn 242A kinnistu jagati kaheks iseseisvaks 

kinnistuks: Võru tn 242A (1844 m2) ja Võru tn 242B (730 m2).  

 Eraomandisse kuuluv Võru tn 244A (669 m2) kinnistu võõrandati vabatahtliku ostu-

müügi tehinguga tervenisti Tartu linna munitsipaalomandisse. 

 Eraomandisse kuuluv Võru tn 244B (1124 m2) kinnistu võõrandati vabatahtliku ostu-

müügi tehinguga tervenisti Tartu linna munitsipaalomandisse. 
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 Riigi omandisse kuuluv kinnistu Võru tänav 244C (1291 m2) anti Tartu linna 

munitsipaalomandisse maareformi seaduse § 28 lg 2 alusel, ehk kohaliku omavalitsuse 

ülesannete täitmiseks ja arenguks vajaliku maana.  

 

 

Joonis 3. Alates 2002. aastast läbi viidud maakorraldustoimingud ja võõrandamised 

Postimaja liiklussõlme lähistel 

 

Joonis 3 illustreerib Ringtee ja Võru tn ning Tartu-Petseri raudteega moodustunud ristmiku 

lähiümbruse detailplaneeringus kavandatu realiseerimiseks tehtud toiminguid. Jooniselt on 

näha, et võõrandatud on peamiselt eraomandisse kuuluvaid katastriüksuseid või nende osi. 

Samas on olnud vajalik ka ühe riigi omandisse kuuluva katastriüksuse võõrandamine ning 

ühe munitsipaalomandisse kuuluva katastriüksuse jagamine. Kuigi detailplaneeringu 

täielikust teostamisest otsustati siiski loobuda, on jooniselt näha, et selle alusel jõuti 
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postimaja liiklussõlmes teha mitmeid muudatusi, mis mõjutasid piirkonna edasist arengut 

ja katastriüksuste struktuuri. 

 

 

3.1.2 Ringtee silla ja selle juurdepääsude detailplaneeringu ja Idaringtee eelprojekti 

alusel teostatud tööd 

 

Järgnevalt on esitatud 2010. aastal vastu võetud Ringtee silla ja selle juurdepääsude 

detailplaneeringus ja samal aastal valminud Idaringtee eelprojektis kavandatu elluviimiseks 

tehtud maakorralduslikud toiminguid ning võõrandamised. Loetelus esindab iga punkt ühe 

planeeringualasse kuuluva katastriüksusega läbi viidud maakorraldustoimingut või 

katastriüksuse või selle osa võõrandamist. Loetelus esitatud punktide illustreerimiseks ja 

paremaks mõistmiseks koostatud joonis 4. 

 Eraomandisse kuuluvast Ringtee tn 1 kinnistust eraldati 1489 m2 suurune tänava maa-

alale jääv kinnistuosa, millest moodustati Ringtee tänav T3 kinnistu. Ringtee tänav T3 

kinnistu võõrandati vabatahtliku ostu-müügi tehinguga Tartu linna omandisse. 

 Eraomandisse kuuluvast Ringtee tn 2 kinnistust jagati 1600 m2 suurune tänava maa-

alale jääv kinnistuosa, millest moodustati Ringtee tänav T2 kinnistu. Ringtee tänav T2 

kinnistu võõrandati vabatahtliku ostu-müügi tehinguga Tartu linna 

munitsipaalomandisse. 

 Eraomandisse kuuluvast Võru tn 171 kinnistust eraldati 2468 m2 suurune tänava maa-

alale jääv kinnistuosa, millest moodustati Võru tn 171A kinnistu. Võru tn 171A 

kinnistu võõrandati vabatahtliku ostu-müügi tehinguga Tartu linna 

munitsipaalomandisse. 

 Eraomandisse kuuluv Võru tn 252 (16263 m2) kinnistu võõrandati vabatahtliku ostu-

müügi tehinguga Tartu linna munitsipaalomandisse. 

 Riigi omandisse kuuluv katastriüksus Võru tänav T157 (1586 m2) anti Tartu linna 

munitsipaalomandisse maareformi seaduse § 28 lg 2 alusel, ehk kohaliku omavalitsuse 

ülesannete täitmiseks ja arenguks vajaliku maana. 

 Riigi omandisse kuuluv katastriüksus Võru tänav T165 (1375 m2) anti Tartu linna 

munitsipaalomandisse maareformi seaduse § 28 lg 2 alusel, ehk kohaliku omavalitsuse 

ülesannete täitmiseks ja arenguks vajaliku maana. 

 Riigi omandisse kuuluv katastriüksus Võru tänav T167 (3065 m2) anti Tartu linna 

munitsipaalomandisse maareformi seaduse § 28 lg 2 alusel, ehk kohaliku omavalitsuse 

ülesannete täitmiseks ja arenguks vajaliku maana. 
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Joonis 4. Alates 20010. aastast läbi viidud maakorraldustoimingud ja võõrandamised 

postimaja liiklussõlme lähistel 

 

Jooniselt 4 on näha, et Idaringtee esimese ehitusala postimaja liiklussõlme rajamiseks on 

olnud vajalik võõrandada nii eraomandisse kui ka riigi omandisse kuuluvaid 

katastriüksuseid või nende osasid. Lisaks eeltoodud muudatustele viidi läbi ka mitu 

keerukamat toimingut postimaja liiklussõlme rajamiseks, mis on esitatud järgevalt.  

Üheks selliseks oli näiteks eraomandisse kuuluva Võru tn 244 kinnistuga teostatud 

maakorraldustoiming. Kinnistust oli Idaringtee rajamiseks vajalik võõrandada 109 m2 

suurune maa-ala ja kinnistu omanik avaldas soovi maa võõrandamise asemel viia läbi 

maakorraldustoiming. Läbi viidud toimingut illustreerib joonis 5.   
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Joonis 5. Võru tn 244, Võru tn 244b, Võru tn 244b katastriüksustega läbi viidud 

maakorraldustoimingud 

 

Jooniselt 5 nähtub, et vajaliku maa võõrandamise jaoks korraldati katastriüksuste piiride 

muutmine selliselt, et linnale vajalik 98 m2 suurune maa-ala Võru tn 244 katastriüksusest 

liideti Tartu linnale kuuluva Võru tn 244B katastriüksusega ja vajalik 11 m2 suurune maa-

ala liideti Tartu linnale kuuluva Võru tn 244A katastriüksusega. Tartu linnale kuuluvast 

Võru tn 244B katastriüksusest eraldati 38 m2 suurune maaosa ja liideti eraomandisse 

kuuluva Võru tn 244 katastriüksusega. Piiride muutmise teel eraldatavate ja ühendatavate 

maaüksuste väärtused loeti võrdseks.  

 

Keerukam protseduur viidi läbi ka eraomandisse kuuluvast Võru tn 250 kinnistust vajalike 

489 m2, 52 m2 ja 17 m2 suuruste tänava maa-alale jäävate osade võõrandamiseks. Võru tn 

250 katastriüksus piirneb Tartu linna munitsipaalomandisse kuuluvate Võru tn 252 ja Võru 

tänav T171 katastriüksustega ja seetõttu tegi Tartu Linnavalitsus Võru tn 250 
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katastriüksuse omanikule ettepaneku maa võõrandamise asemel viia läbi ühist piiri 

omavate maaüksuste ümberkruntimine pindvõrdses ulatuses ning lugeda eraldatavate ja 

liidetavate maaüksuste väärtused võrdseks. Võõrandamisprotseduuri illustreerib joonis 6.  

 

 

Joonis 6. Võru tn 250, Võru tn 252 ja Võru tänav T171 katastriüksustega läbi viidud 

maakorraldustoimingud 

 

Jooniselt 6 on näha, et Võru tänav T171 katastriüksusest eraldati 558 m2 suurune maatükk, 

mis liideti Võru tn 250 katastriüksusega. Võru tn 250 katastriüksusest eraldati 489 m2 

suurune maatükk, mis liideti Võru tänav T171 katastriüksusega ning 52 m2 ja 17 m2 

suurused maatükid, mis liideti munitsipaalomandisse kuuluva Võru tn 252 

katastriüksusega. Eraomandisse kuuluva Võru tn 250 katastriüksuse pindala jäi pärast 

ümberkruntimist samaks.  
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Pärast Võru tn 252 katastriüksuse munitsipaalomandisse võõrandamist oli vajalik ka 

sellega teostada veidi keerulisem maakorraldustoiming. Liiklussõlme rajamiseks oli vaja 

võõrandada eraomandisse kuuluv Võru tn 254a kinnistu. Samale eraomanikule kuulub ka 

Võru tn 254 kinnistu, mistõttu tegi kinnistu omanik ettepaneku kinnistu võõrandamise 

asemel teostada maade vahetuse. Läbi viidud toimingut illustreerib joonis 7.  

 

 

Joonis 7. Võru tn 252, Võru tn 254 ja Võru tn 254a katastriüksustega läbi viidud maade 

vahetus 

 

Jooniselt 7 on näha, et liiklussõlme rajamiseks vajalik Võru tn 254a kinnistu pindalaga 240 

m2 liideti Võru tn 252 katastriüksusele. Võru tn 252 katastriüksusest eraldati Võru tn 254a 

kinnistuga pindvõrdne osa ja liideti kinnistule Võru tn 254.  
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Riigiomandisse kuuluvast kinnistust Võru tn 167 oli vaja võõrandada tänava maa-alale 

jäävad 38 m2 ja 896 m2 suurused osad. Võru tn 167 kinnistule on seatud hoonestusõigus 

AS Eesti Post kasuks. Ettevõte oli võõrandamisele kuuluvatele maadele kavandanud parkla 

rajamise, mistõttu tuli parkla rajamiseks vajalik maa leida mujalt ja asendada ettevõttele. 

Olukorda illustreerib joonis 8.  

 

 

Joonis 8. Võru tn 167, Võru tn 167a, Võru tn T161 ja Võru tn T159 katastriüksustega läbi 

viidud toimingud 

 

Jooniselt 8 nähtub, et võõrandamisele kuuluvate kinnistu osade asendamiseks otsustati 

Võru tn 167 kinnistu kõrval asuva vormistamata maa-ala riigiomandisse jätmine (Võru tn 

167a) ning AS Eesti Post kasuks hoonestusõigusega koormamine. Võru tn 167 kinnistust 

eraldatavad maa-alad (Võru tänav T159 ja Võru tänav T161) anti Tartu linna 

munitsipaalomandisse maareformi seaduse § 28 lg 2 alusel, ehk kohaliku omavalitsuse 

ülesannete täitmiseks ja arenguks vajaliku maana.  
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Eeltoodule tuginedes saab öelda, et postimaja liiklussõlme rajamiseks vajaliku maa 

võõrandamise protsess on olnud üsna töömahukas ja keeruline. Kokkuvõtte kahe 

võõrandamisetapi tulemustest antakse järgmises peatükis.  

 

 

3.1.3 Võõrandamise tulemused 

 

Erinevatel aegadel on postimaja liiklussõlme rajamiseks võõrandatud erinevatest allikatest 

suur hulk maad. Selleks, et saada võõrandatavate maade ulatusest ning allikatest selgem 

ülevaade, on koostatud tabel 1.  

 

Tabel 1. Eraomandist ja riigiomandist võõrandatud maa-alad 

Katastriüksus, millest maad 

võõrandati 

Võõrandamise 

allikas 

Võõrandatud maa-

ala, m2 

Moodustatud munitsipaalmaa 

katastriüksus 

Ringtee tn 1 Eraomand 1870 Ringtee tn 1B 

Ringtee tn 1 Eraomand 1489 Ringtee tänav T3 

Ringtee tn 2 Eraomand 1600 Ringtee tänav T2 

Ringtee tn 2B Eraomand 2192 Ringtee tn 2B 

Võru tn 169 Eraomand 2236 Võru tn 169 

Võru tn 171 Eraomand 2468 Võru tn 171A 

Võru tn 242 Eraomand 669 Võru tn 242C 

Võru tn 244A Eraomand 669 Võru tn 244A 

Võru tn 244B Eraomand 1124 Võru tn 244B 

Võru tn 244C Riigi omand 1291 Võru tn 244C 

Võru tn 252 Eraomand 16263 Võru tn 252 

Võru tn T157 Riigi omand 1586 Võru tn T157 

Võru tn T159 Riigi omand 38 Võru tn T159 

Võru tn T161 Riigi omand 896 Võru tn T161 

Võru tn T165 Riigi omand 1375 Võru tn T165 

Võru tn T167 Riigi omand 3065 Võru tn T167 

X KOKKU 38831 X 

 

Tabelist nr 1 on näha, et kokku võõrandati maad viieteistkümne katastriüksuse koosseisust, 

kusjuures ühelt katastriüksuselt võõrandati kahel korral. Kokku kuulus võõrandamisele 

38831 m2 maad, millest 30580 m2 ulatuses maad võõrandati eraomanikelt ja 8251 m2 

ulatuses riigilt. Ülejäänud liiklussõlme rajamiseks vajalik maa kuulus juba varasemalt 

munitsipaalomandisse.  

Pärast maade omandamisi viidi nendega läbi ka mitmeid maakorralduslikke toiminguid, 

mida käsitleti eelmistes peatükkides, mille tulemusel katastriüksuste pindalad muutusid. 

Tabel 2 kajastab postimaja liiklussõlme piirkonnas käesoleval ajal olemasolevaid 

katastriüksuseid, ehk selles on esitatud info katastriüksuste kohta pärast kõiki nendega 
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tehtud toiminguid. Lisaks on tabelis esitatud ka liiklussõlme rajamiseks kasutatud 

munitsipaalomandisse kuuluvad katastriüksused.  

Tabel 2. Postimaja liiklussõlme alas moodustatud transpordimaa katastriüksused 

Nimi 
Registriosa 

number 

Katastriüksuse 

tunnus 

Pindala 

(m2) 
Sihtotstarve Omandivorm 

Ringtee tn 1B  4233403 79511:006:0041 1870 L Munitsipaalmaa 

Ringtee tn 2B 35003 79511:004:0022 2192 L Munitsipaalmaa 

Ringtee tänav T1  5441803 79511:006:0068 24633 L Munitsipaalmaa 

Ringtee tänav T2 5512503 79511:004:0018 1600 L Munitsipaalmaa 

Ringtee tänav T3 5464403 79511:006:0073 1489 L Munitsipaalmaa 

Võru tn 169  25203 79511:006:0042 2236 L Munitsipaalmaa 

Võru tn 171A 5467003 79511:006:0075 2468 L Munitsipaalmaa 

Võru tn 242A 799003 79511:004:0008 1844 L Munitsipaalmaa 

Võru tn 242B 3940303 79511:004:0009 730 L Munitsipaalmaa 

Võru tn 242C 4233503 79511:004:0013 669 L Munitsipaalmaa 

Võru tn 244A 4401303 79511:006:0079 680 L Munitsipaalmaa 

Võru tn 244B 1140803 79511:006:0080 1184 L Munitsipaalmaa 

Võru tn 244C 3192050 79511:006:0065 1291 L Munitsipaalmaa 

Võru tn 252 9203 79511:006:0082 16332 Ä Munitsipaalmaa 

Võru tänav T157  5525503 79510:017:0024 1586 L Munitsipaalmaa 

Võru tänav T159 5530003 79510:017:0022 38 L Munitsipaalmaa 

Võru tänav T161  5515403 79510:017:0023 896 L Munitsipaalmaa 

Võru tänav T163  5318803 79511:004:0014 13863 L Munitsipaalmaa 

Võru tänav T165  5490703 79510:017:0019 1375 L Munitsipaalmaa 

Võru tänav T167  5439903 79510:017:0018 3065 L Munitsipaalmaa 

Võru tänav T171  5373803 79511:006:0083 5886 L Munitsipaalmaa 

x x KOKKU 85927 x x 

 

Tabelist 2 on näha, et postimaja liiklussõlm asub kokku 21 katastriüksusel ning on 

kogupindalaga 85927 m2. Lisaks võib näha, et piirkonnas esineb nii väga väikese kui ka 

väga suure pindalaga katastriüksuseid – pindalad varieeruvad 38m2-st 24633m2-ni. 

Keskmine katastriüksuste pindala on 4092 m2. Lisaks esineb nii transpordimaa kui ka 

ärimaa sihtotstarbega katastriüksuseid.  

Postimaja piirkonnas käesoleval ajal olemas olevate katastriüksuste struktuur on näha 

joonisel 9. Jooniselt nähtub, et piirkonnas esineb mitu ebaotstarbeka kujuga katastriüksust. 

Sellised on näiteks Võru tn T159, Võru tn 242C, Võru tn 242B, Ringtee tänav T3, Ringtee 

tänav 1B, Võru tänav T171, Võru tn 171A katastriüksused.  
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Joonis 9. Postimaja liiklussõlme alas moodustatud teemaa katastriüksused 

 

Eeltoodule tuginedes tundub käesoleva töö autorile, et postimaja liiklussõlme piirkonnas 

erinevatel aegadel moodustatud katastriüksuste piire tuleks korrigeerida. Piiride muutmise 

eesmärgiks on moodustada otstarbeka suuruse ja kujuga katastriüksused ja selle 

tulemusena vähendada ka piirkonnas esinevate katastriüksuste üldist arvu ja suurendada 

katastriüksuste keskmist pindala.  Selles töös esitatakse postimaja piirkonna katastriüksuste 

piiride muutmiseks neli komplekti muudatusettepanekuid. Muudatusettepanekutesse 

kaasatakse piirkonnast 20 katastriüksust kogupindalaga 84327 m2. Muudatusettepanekutest 

jäetakse välja Ringtee tänav T2 katastriüksus, kuna selle katastriüksuse piiride muutmine ei 

tundu selle töö autorile otstarbekas.  
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3.2 Postimaja liiklussõlme katastripiiride muudatusettepanekud 
 

3.2.1 Variant 1 

 

Järgnevas loetelus on esitatud samm-sammult autori ettepanekud postimaja liiklussõlme 

alas asuvate munitsipaalomandisse kuuluvate katastriüksuste piiride muutmiseks. 

Numbritega 1-7 on märgitud moodustatava katastriüksuse number ning numbri järele on 

märgitud katastriüksused või katastriüksuste osad, millest iga uus katastriüksus 

moodustatakse.  

1. Liita üheks katastriüksuseks Võru tänav T157, Võru tänav T159, Võru tänav T161 

katastriüksused ja osaliselt Võru tänav T163, Võru tänav T167 ning Võru tn 169 

katastriüksused.   

2. Liita üheks katastriüksuseks Ringtee tn 2B, Võru tn 242A, Võru tn 242B, Võru tn 

242C, Võru tn 244A, Võru tn 244B katastriüksused ja osaliselt Ringtee tänav T1, 

Ringtee tn 1B, Ringtee tänav T3 ning Võru tänav T163 katastriüksused. 

3. Liita üheks katastriüksuseks Võru tn 244C kinnistu ning osaliselt Võru tn 252, Ringtee 

tn 1B, Ringtee tänav T3 ja Võru tänav T171 katastriüksused. 

4. Võru tn 252 katastriüksusest jagada ärimaa sihtotstarbega krunt ning sellest 

moodustada iseseisev katastriüksus. 

5. Võru tn 252 katastriüksusest eraldada kergliiklustee ning liita see Võru tänav T171 

katastriüksusega. 

6. Liita üheks katastriüksuseks osaliselt Võru tn 171A, Võru tn 252, Võru tänav T171, 

Võru tänav T163 ja Ringtee tänav T1 kinnistud. 

7. Liita üheks katastriüksuseks Võru tänav T165 ja osaliselt Võru tn 171a, Võru tn 169 ja 

Võru tänav T167.  

Piiride muudatuste paremaks mõistmiseks on koostatud joonis 10. Joonisel on sinise 

joonega esitatud olemasolevad katastriüksuste piirid ning uued katastriüksuste piirid. 

Moodustatavate katastriüksuste numbrid on joonisel märgitud punaste ringide sees.  
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Joonis 10. Postimaja liiklussõlme piirkonnas asuvate katastriüksuste piiride 

muudatusettepaneku variant 1 

 

Joonis 10 näitab esimeses variandis esitatud piiride muudatusi. Uutes piirides 

katastriüksused on autori hinnangul varasema olukorraga võrreldes loogilisemad ja 

järgivad liiklussõlme struktuuri. Selle variandi omapäraks on see, et piirid on seatud 

lähtuvalt maapinnast kõrgemal asuvast liiklussõlme osast ehk Võru tänava viaduktist ning 

selle all asuv Ringtee tänava osa on liidetud viaduktiga ühte katastriüksusesse. 

Moodustatavatest katastriüksustest annab täpsema ülevaate tabel 3.  
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Tabel 3. Postimaja liiklussõlmes asuvate katastriüksuste piiride muudatusettepanek nr 1 

Moodustatava 

üksuse number 

Moodustatava 

üksuse pindala, 

m2 

Moodustatava 

üksuse 

sihtotstarve 

Hõlmatavad 

katastriüksused 

Liidetavad 

katastriüksuste 

osad, m2 

1 14883 L 

Võru tn T157 1586 

Võru tn T159 38 

Võru tänav T161 896 

Võru tänav T163 9963 

Võru tänav T167 1500 

Võru tn 169 900 

2 37076 L 

Ringtee tänav T1 24183 

Ringtee tn 2b 2192 

Võru tn 242A 1844 

Võru tn 242B 730 

Võru tn 242C 669 

Võru tn 244B 1184 

Võru tn 244A 680 

Ringtee tänav T3 1069 

Ringtee tn 1B  1025 

Võru tänav T163 3500 

3 18028 L 

Võru tn 252 13542 

Võru tn 244C 1291 

Ringtee tn 1b  845 

Ringtee tänav T3 420 

Võru tänav T171  1930 

4 2050 Ä Võru tn 252 2050 

5 2385 L 
Võru tn 252 370 

Võru tänav T171  2015 

6 5329 L 

Ringtee tänav T1 450 

Võru tn 252 370 

Võru tänav T171  1941 

Võru tänav T163  400 

Võru tn 171A 2168 

7 4576 L 

Võru tänav T165  1375 

Võru tänav T167  1565 

Võru tn 169  1336 

Võru tn 171A 300 

KOKKU 84327 X X x 

 

Tabelist 3 on näha, et esimese variandi alusel piire muutes väheneks tunduvalt piirkonna 

katastriüksuste arv. Varasema 20 katastriüksuse asemel jaguneks piirkond 7 katastriüksuse 

vahel, mis tähendaks ka katastriüksuste pindala suurenemist. Keskmiseks katastriüksuse 

pindalaks selle variandi puhul on 6177 m2. Moodustatavate katastriüksuste sihtotstarve on 

nende kasutusest tulenevalt määratud transpordimaaks. Lisaks on piirkonnas tekitatud üks 

Tartu linna munitsipaalomandisse kuuluv ärimaa sihtotstarbega krunt, mida linna saaks 

oma tulevaste plaanide jaoks kasutada.  
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3.2.2 Variant 2 

 

Järgnevas loetelus on samm-sammult esitatud teine variant autori ettepanekuid postimaja 

liiklussõlme alas asuvate munitsipaalomandisse kuuluvate katastriüksuste piiride 

muutmiseks. Numbritega 1-6 on märgitud moodustatava katastriüksuse number ning 

numbri järele on märgitud kuidas ja millistest katastriüksustest või katastriüksuste osadest 

uus katastriüksus moodustatakse.  

1. Liita üheks katastriüksuseks Võru tänav T157, Võru tänav T159, Võru tänav T161, 

Võru tänav T165, Võru tn 242A, Võru tn 242B, Võru tn 242C katastriüksused ja 

osaliselt Võru tänav T163, Võru tänav T167 ning Ringtee tänav T1 katastriüksused.  

2. Liita üheks katastriüksuseks Ringtee tn 2B, Võru tn 244A, Võru tn 244B, Võru tn 169 

katastriüksused ja osaliselt Ringtee tänav T1, Ringtee tänav T3, Ringtee tn 1B, Võru 

tänav T163, Võru tn 171A ja Võru tänav T167 katastriüksused. 

3. Liita üheks katastriüksuseks Võru tn 244C katastriüksus ja osaliselt Võru tn 252, 

Ringtee tn 1B, Ringtee tänav T3 ja Ringtee tänav T171 katastriüksused.  

4. Võru tn 252 katastriüksusest jagada ärimaa sihtotstarbega (002; Ä) krunt ning sellest 

moodustada iseseisev katastriüksus. 

5. Võru tn 252 katastriüksusest eraldada kergliiklustee ning liita see Võru tänav T171 

katastriüksusega. 

6. Liita üheks katastriüksuseks osaliselt Võru tn 171A, Võru tänav T171, Võru tn 252, 

Võru tänav T163 ja Ringtee tänav T1 katastriüksused. 

Piiride muutmise ettepanekute paremaks mõistmiseks on koostatud joonis 11. Joonisel on 

sinise joonega esitatud endistes piirides katastriüksused ning punasega uutes piirides 

katastriüksused. Moodustatava katastriüksuse number on joonisel märgitud punaste ringide 

sisse.  
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Joonis 11. Postimaja liiklussõlme piirkonnas asuvate katastriüksuste piiride 

muudatusettepaneku variant 2 

 

Joonis 11 näitab teises variandis esitatud piiride muudatusi. Autori hinnangul on uutes 

piirides katastriüksused selgemate piiridega kui algselt ja jälgivad paremini liiklussõlme 

üldist struktuuri. Selle variandi omapäraks on see, et piirid on seatud lähtuvalt maapinnal 

asuvatest liiklussõlme osadest. See tähendab, et Ringtee tänavat ületav Võru tn viadukt on 

liidetud Ringtee tänavaga ühte katastriüksusesse. Moodustatavatest katastriüksustest annab 

täpsema ülevaate tabel 4.  
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Tabel 4. Postimaja liiklussõlmes asuvate katastriüksuste piiride muudatusettepanek nr 2 

Moodustatava 

üksuse number 

Moodustatava 

üksuse pindala, 

m2 

Moodustatava 

üksuse 

sihtotstarve 

Hõlmatavad 

katastriüksused 

Liidetavad 

katastriüksuste 

osad, m2 

1 21828 L 

Võru tn T157 1586 

Võru tn T159 38 

Võru tänav T161 896 

Võru tänav T165  1375 

Võru tänav T163 10750 

Võru tn 242A 1844 

Võru tn 242B 730 

Võru tn 242C 669 

Ringtee tänav T1 3260 

Võru tänav T167 680 

2 34707 L 

Võru tn 171A 300 

Võru tänav T167 2385 

Võru tn 169 2236 

Ringtee tänav T1 20923 

Ringtee tn 2B 2192 

Võru tn 244B 1184 

Võru tn 244A 680 

Ringtee tänav T3 1069 

Ringtee tn 1B  1025 

Võru tänav T163 2713 

3 18028 L 

Võru tn 252 13542 

Võru tn 244C 1291 

Ringtee tn 1b  845 

Ringtee tänav T3 420 

Võru tänav T171  1930 

4 2050 L Võru tn 252 2050 

5 2385 L 
Võru tn 252 370 

Võru tänav T171  2015 

6 5329 L 

Ringtee tänav T1 450 

Võru tn 252 370 

Võru tänav T171  1941 

Võru tänav T163  400 

Võru tn 171A 2168 

KOKKU 84327 X X X 

 

Tabelist 4 on näha, et teise variandi alusel katastriüksuste piire muutes väheneks samuti 

tunduvalt piirkonna katastriüksuste arv ning suureneks piirkonna katastriüksuste pindala. 

Keskmine katastriüksuse pindala selle variandi puhul on 14055 m2. Varasema 20 

katastriüksuse asemel jaguneks piirkond 6 katastriüksuse vahel, mille sihtotstarve 

määratakse kasutusotstarbega kooskõlas transpordimaaks. Lisaks on piirkonnas tekitatud 

üks Tartu linna munitsipaalomandisse kuuluv ärimaa sihtotstarbega krunt, mida linna saaks 

oma tulevaste plaanide jaoks kasutada.  
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3.2.3 Variant 3 

 

Järgnevas loetelus on samm-sammult esitatud kolmas variant autori poolseid ettepanekuid 

postimaja liiklussõlme alas asuvate munitsipaalomandisse kuuluvate katastriüksuste piiride 

muutmiseks. Numbritega 1-6 on märgitud moodustatava katastriüksuse number ning 

numbri järele on märgitud katastriüksused või katastriüksuste osad, millest vastav uus 

katastriüksus moodustatakse.  

1. Liita üheks katastriüksuseks Võru tänav T157, Võru tänav T159, Võru tänav T161, 

Võru tänav T163 katastriüksused ja osaliselt Võru tänav T167, Võru tn 169, Võru tn 

171a, Võru tänav T171 ja Võru tn 252 katastriüksused. 

2. Liita üheks katastriüksuseks Ringtee tänav T1, Ringtee tn 2b, Võru tn 244A, Võru tn 

244B, Võru tn 244C, Võru tn 242A, Võru tn 242B, Võru tn 242C katastriüksused ja 

osaliselt Ringtee tänav T3, Ringtee tn 1b katastriüksused. 

3. Liita üheks katastriüksuseks osaliselt Võru tn 252, Võru tänav T171, Ringtee tn 1b ja 

Ringtee tänav T3 katastriüksused. 

4. Võru tn 252 katastriüksusest jagada ärimaa sihtotstarbega krunt ning sellest 

moodustada iseseisev katastriüksus. 

5. Võru tn 252 katastriüksusest eraldada kergliiklustee ning liita see Võru tänav T171 

katastriüksusega. 

6. Liita üheks katastriüksuseks Võru tänav T165 katastriüksus ja osaliselt Võru tn 169, 

Võru tn 171a ja Võru tänav T167 katastriüksused.  

Piiride muutmise ettepanekute paremaks mõistmiseks on koostatud joonis 12. Joonisel on 

sinise joonega esitatud endistes piirides katastriüksused ning punasega uutes piirides 

katastriüksused. Moodustatava katastriüksuse number on joonisel märgitud punaste ringide 

sisse.  
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Joonis 12. Postimaja liiklussõlme piirkonnas asuvate katastriüksuste piiride 

muudatusettepaneku variant 3 

 

Joonis 12 näitab kolmandas variandis esitatud piiride muudatusi. Autori hinnangul on uutes 

piirides katastriüksuste struktuur varasemaga võrreldes selgem. Selle variandi omapäraks 

on see, et Võru ja Ringtee tänavad asuvad eraldi katastriüksustel. Moodustatavatest 

katastriüksustest annab täpsema ülevaate tabel 5.  
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Tabel 5. Postimaja liiklussõlmes asuvate katastriüksuste piiride muudatusettepanek nr 3 

Moodustatava 

üksuse number 

Moodustatava 

üksuse pindala, m2 

Moodustatava 

üksuse 

sihtotstarve 

Hõlmatavad 

katastriüksused 

Liidetavad 

katastriüksuste 

osad, m2 

1 22847 L 

Võru tänav T157  1586 

Võru tänav T159 38 

Võru tänav T161  896 

Võru tänav T163  13863 

Võru tänav T167  1500 

Võru tn 169  900 

Võru tn 171A 2168 

Võru tänav T171  1871 

Võru tn 252 25 

2 36137 L 

Võru tn 242C 669 

Võru tn 242A 1844 

Võru tn 242B 730 

Võru tn 244C 1291 

Võru tn 244A 680 

Võru tn 244B 1184 

Ringtee tänav T1  24633 

Ringtee tn 2B 2192 

Ringtee tn 1B  1470 

Ringtee tänav T3 1444 

3 16332 L 

Võru tn 252 13887 

Ringtee tänav T3 45 

Ringtee tn 1B  400 

Võru tänav T171  2000 

4 2050 Ä Võru tn 252  2050 

5 2385 L 
Võru tn 252 370 

Võru tänav T171  2015 

6 4576 L 

Võru tänav T165  1375 

Võru tänav T167  1565 

Võru tn 169  1336 

Võru tn 171A 300 

KOKKU 84327 X X X 

 

Tabelist 5 on näha, et piiride muutmise tulemusel väheneb tunduvalt piirkonna 

katastriüksuste arv ning suureneb piirkonna katastriüksuste pindala. Keskmine 

katastriüksuse pindala on 14055 m2. Varasema 20 katastriüksuse tekiks piirkonnas 6 

katastriüksust, mille sihtotstarve määratakse kasutusotstarbega kooskõlas transpordimaaks. 

Lisaks tekiks liiklussõlme alale üks Tartu linna munitsipaalomandisse kuuluv ärimaa 

sihtotstarbega krunt, mida saaks linn oma edaspidises arengus kasutada.  
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3.2.4 Variant 4 

 

Järgnevas loetelus on samm-sammult esitatud ettepanekute kolmas variant postimaja 

liiklussõlme alas asuvate munitsipaalomandisse kuuluvate katastriüksuste piiride 

muutmiseks. Numbritega 1-5 on märgitud moodustatava katastriüksuse number ning 

numbri järele on märgitud katastriüksused või katastriüksuste osad, millest vastav uus 

katastriüksus moodustatakse.  

1. Liita üheks katastriüksuseks Võru tänav T157, Võru tänav T159 ning osaliselt Võru 

tänav T163 katastriüksused.  

2.  Liita üheks katastriüksuseks Võru tn 244A, Võru tn 244B, Võru tn 244C, Võru tn 

171A, Võru tn 169, Võru tänav T167, Võru tänav T165, Võru tänav T161,Võru tn 

242A, Võru tn 242B, Võru tn 242C ja osaliselt Ringtee tänav T1, Võru tn 252, Ringtee 

tn 1b, Ringtee tänav T3, Võru tänav T163, Võru tänav T171 katastriüksused. 

3.  Liita üheks katastriüksuseks Ringtee tn 2b ja osaliselt Ringtee tänav T1, Ringtee tn T3 

ja Ringtee tn 1b katastriüksused. Moodustatud katastriüksuse võib liita 

naaberkatastriüksusele Ringtee tn T21. 

4. Võru tn 252 katastriüksusest jagada ärimaa sihtotstarbega krunt ning sellest 

moodustada iseseisev katastriüksus. 

5. Võru tn 252 katastriüksusest eraldada kergliiklustee ning liita see Võru tänav T171 

katastriüksusega. 

Piiride muutmise ettepanekute paremaks mõistmiseks on koostatud joonis 13. Joonisel on 

sinise joonega esitatud endistes piirides katastriüksused ning punasega uutes piirides 

katastriüksused. Moodustatava katastriüksuse number on joonisel märgitud punaste ringide 

sisse.  
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Joonis 13. Postimaja liiklussõlme piirkonnas asuvate katastriüksuste piiride 

muudatusettepanek nr 4 

 

Joonis 13 näitab neljandas variandis esitatud piiride muudatusettepanekuid. Autori 

hinnangul on uutes piirides katastriüksuste struktuur varasemaga võrreldes selgem. Selle 

variandi omapäraks on see, et liiklussõlm asub suures osas ühe suure katastriüksuse piires. 

Piirkonnas moodustatavatest katastriüksustest annab täpsema ülevaate tabel 6.  
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Tabel 6. Postimaja liiklussõlmes asuvate katastriüksuste piiride muudatusettepanek nr 4 

Moodustatava 

üksuse number 

Moodustatava 

üksuse pindala, 

m2 

Moodustatava 

üksuse 

sihtotstarve 

Hõlmatavad 

katastriüksused 

Liidetavad 

katastriüksuste 

osad, m2 

1 6617 L 

Võru tn T157 1586 

Võru tn T159 38 

Võru tänav T163 4993 

2 60220 L 

Võru tn 244A 680 

Võru tn 244B 1184 

Võru tn 244C 1291 

Võru tänav T171 3871 

Võru tn 171A 2468 

Võru tn 169 2236 

Võru tänav T167 3065 

Võru tänav T165 1375 

Võru tänav T161 896 

Võru tn 242A 1844 

Võru tn 242B 730 

Võru tn 242C 669 

Ringtee tänav T1 14250 

Võru tn 252 13912 

Ringtee tn 1b  1780 

Ringtee tänav T3 1099 

Võru tn T163 8870 

3 13055 L 

Ringtee tn 2b 2192 

Ringtee tänav T1 10383 

Ringtee tänav T3 390 

Ringtee tn 1b  90 

4 2050 Ä Võru tn 252  2050 

5 2385 L 
Võru tn 252 370 

Võru tänav T171  2015 

KOKKU 84327 X X X 

 

Tabelist 6 on näha, et neljanda variandi alusel katastriüksuste piire muutes väheneks 

tunduvalt katastriüksuste arv ja suureneks katastriüksuste pindala. Keskmine katastriüksuse 

pindala on 16865 m2. Varasema 20 katastriüksuse asemel moodustataks postimaja 

liiklussõlme alas 4 katastriüksust, mille sihtotstarve määratakse kasutusotstarbega 

kooskõlas transpordimaaks. Lisaks tekiks liiklussõlme alale üks Tartu linna 

munitsipaalomandisse kuuluv ärimaa sihtotstarbega krunt, mida saaks linn oma tulevaste 

plaanide realiseerimiseks kasutada.  

 

Kuna selle variandi puhul on moodustatavate katastriüksuste arv kõige väiksem ja seetõttu 

katastriüksuste keskmine pindala kõige suurem, siis leidis töö autor, et selle variandi 

realiseerimine võiks olla kõige väiksema töömahuga. Autori arvamust toetasid ka Tartu 

Linnavalitsuse maakorraldusteenistuse ametnikud ning ühiselt otsustati, et töös esitatud 

neljanda variandi alusel oleks kõige otstarbekam katastriüksuste piire muuta.  
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3.3 Katastriüksuseid koormavad isiklikud kasutusõigused 
 

Katastriüksuste piire muutes muutuvad ka isiklike kasutusõiguste alad katastriüksuse 

lõikes. Seetõttu esitatakse järgnevalt ülevaade postimaja liiklussõlme alas asuvate 

katastriüksustega seotud isiklike kasutusõiguste kohta. Postimaja liiklussõlmes asuvad 

katastriüksused on koormatud tähtajaliste ja tähtajatute isiklike kasutusõigustega ettevõtete 

AS Eesti Telekom (registrikood 10234957), Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) ja AS 

Tartu Veevärk (registrikood 10151668) kasuks erinevate tehnovõrguobjektide rajamiseks. 

Katastriüksustel asuvate rajatiste tüübid, isiklike kasutusõiguste seadmiseks sõlmitud 

lepingute info ja isiklike kasutusõiguste alad on esitatud tabelis 7.  

Tabel 7. Postimaja liiklussõlme olemasolevaid katastriüksuseid koormavad isiklikud 

kasutusõigused 

Katastriüksus Rajatise omanik Rajatise tüüp Lepingu nr, kp IKÕ ala 

Ringtee tn 1B AS Eesti Telekom elektroonilise side võrk nr. 1308/2013, 25.11.2013 63 

Ringtee tn 2b 
AS Eesti Telekom elektroonilise side võrk nr 1308/2013, 25.11.2013 74 

Elektrilevi OÜ keskpinge maakaabelliin nr 1385/2013, 10.12.2013 62 

Ringtee tänav T1 
AS Eesti Telekom elektroonilise side võrk nr 1308/2013, 25.11.2013 1196 

Elektrilevi OÜ keskpinge maakaabelliin nr 1385/2013, 10.12.2013 245 

Ringtee tänav T3 
AS Tartu Veevärk vee- ja kanalisatsioonitrass nr. 3481, 12.08.2004 196 

AS Eesti Telekom elektroonilise side võrk nr 1308/2013, 25.11.2013 712 

Võru tn 169 Elektrilevi OÜ madalpinge maakaabelliin nr 1324/2013, 27.11.2013 68 

Võru tn 171a 
Elektrilevi OÜ madalpinge maakaabelliin nr 1294/2013, 21.11.2013 94 

Elektrilevi OÜ madalpinge maakaabelliin nr 1312/2013, 25.11.2013 284 

Võru tn 242b AS Eesti Telekom elektroonilise side võrk nr 1308/2013, 25.11.2013 102 

Võru tn 242a AS Eesti Telekom elektroonilise side võrk nr 1308/2013, 25.11.2013 284 

Võru tn 252 
AS Tartu Veevärk vee- ja kanalisatsioonitrass 13.10.2004 leping 890 

AS Eesti Telekom elektroonilise side võrk nr 1308/2013, 25.11.2013 523 

Võru tänav T161 AS Eesti Telekom elektroonilise side võrk nr 288/2014, 06.03.2014 46 

Võru tänav T163 Elektrilevi OÜ keskpinge maakaabelliin nr 1312/2013, 25.11.2013 196 

Võru tänav T167 Elektrilevi OÜ madalpinge maakaabelliin nr. 1312/2013, 25.11.2013 137 

Võru tänav T171 
Elektrilevi OÜ madalpinge maakaabelliin nr 1312/2013, 25.11.2013 146 

AS Eesti Telekom elektroonilise side võrk nr 1308/2013, 25.11.2013 463 

Tabelis 7 esitatud andmetest on näha, et postimaja liiklussõlme piirkonnas on isikliku 

kasutusõigusega koormatud 13 katastriüksust. Kasutusõigused on katastriüksustele seatud 

kokku 8 erineva lepingu alusel. Lisaks on tabelist näha, et nende 8 lepingu alusel sõlmitud 
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isiklike kasutusõiguste alad on jaotunud 19 osaks. Muutes katastriüksuste piire, millele 

isiklikud kasutusõigused on seatud, on vajalik muuta ka nende seadmiseks sõlmitud 

lepinguid.  

AS Eesti Telekom-ga 25.11.2013 sõlmitud lepingut nr 1308/2013 on vaja muuta selliselt, 

et Võru tn 242b, Võru tn 242a, Võru tänav T171 ja Võru tn 252 katastriüksustele seatud 

isiklikud kasutusõigused jäävad piiride muutmisel koormama moodustatavat üksust nr 2. 

Ringtee tn 1b katastriüksusele seatud isiklik kasutusõigus jääb ligikaudu 36 m2 ulatuses 

koormama moodustatavat üksust nr 2 ning ligikaudu 27 m2 ulatuses üksust nr 3. Ringtee 

tänav T3 katastriüksuse kasutusõigus jääb 435 m2 ulatuses koormama üksust nr 2 ja 

ligikaudu 277 m2 ulatuses üksust nr 3. Ringtee tänav T1 katastriüksuse kasutusõigus jääb 

ligikaudu 556 m2 ulatuses koormama moodustatavat üksust nr 2 ning ligikaudu 640 m2 

ulatuses üksust nr 3. Ringtee tn 2b katastriüksusele seatud isiklik kasutusõigus jääb 

tervenisti koormama moodustatavat üksust nr 3. AS Eesti Telekom-ga 06.03.2014 sõlmitud 

lepingut nr 288/2014 on vaja muuta selliselt, et Võru tänav T161 katastriüksusele seatud 

isiklik kasutusõigus jääb piiride muutmisel koormama moodustatavat katastriüksust nr 2. 

Elektrilevi OÜ-ga 25.11.2013 sõlmitud lepingut nr 1312/2013 on vaja muuta selliselt, et 

katastriüksustele Võru tänav T171, Võru tn 171a ja Võru tn T167 seatud isiklikud 

kasutusõigused jäävad täielikult koormama moodustatavat katastriüksust nr 2. Võru tn 

T163 kasutusõigus jääb ligikaudu 6 m2 ulatuses koormama üksust nr 2 ja ligikaudu 190 m2 

ulatuses moodustatavat üksust nr 1. Elektrilevi OÜ-ga 21.11.2013 sõlmitud lepingut nr 

1294/2013 on vaja muuta selliselt, et Võru tn 171A katastriüksusele seatud isiklik 

kasutusõigus jääb tervenisti koormama moodustatavat üksust nr 2. Elektrilevi OÜ-ga 

27.11.2013 sõlmitud lepingut nr 1324/2013 on vaja muuta selliselt, et katastriüksusele 

Võru tn 169 seatud isiklik kasutusõigus jääb täielikult koormama moodustatavat üksust nr 

2. Elektrilevi OÜ-ga 10.12.2013 sõlmitud lepingut nr 1385/2013 on vaja muuta selliselt, et  

Ringtee tänav T1 katastriüksusele seatud isiklik kasutusõigus jääb ligikaudu 15 m2 ulatuses 

koormama moodustatavat üksust nr 2 ja ligikaudu 230 m2 ulatuses moodustatavat üksust nr 

3. Ringtee tn 2b katastriüksusele seatud isiklik kasutusõigus jääb täilikult koormama 

moodustatavat üksust nr 3.  

AS Tartu Veevärk-ga 13.10.2004 sõlmitud lepinguga seati isiklik kasutusõigus Võru tn 

252 katastriüksusele. Katastriüksuste piiride muutmise tõttu on vajalik lepingu muutmine 

selliselt, et Võru tn 252 katastriüksusele seatud isiklik kasutusõigus jääb täies ulatuses 
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koormama moodustatavat üksust nr 2. AS Tartu Veevärk-ga 12.08.2004 sõlmitud 

lepinguga seati isiklik kasutusõigus Ringtee tänav T1 katastriüksusele. Katastriüksuste 

piiride muutmise tõttu on vajalik lepingu muutmine selliselt, et Ringtee tänav T1 

katastriüksusele seatud isiklik kasutusõigus jääb täies ulatuses koormama moodustatavat 

üksust nr 2. Lepingute muudatusi kajastab kokkuvõtvalt tabel 8. Tabelisse on kantud vaid 

need moodustatavad katastriüksused, mis on koormatud isiklike kasutusõigustega. 

Moodustatavaid katastriüksuseid 4 ja 5 kasutusõigused ei koorma.  

 

Tabel 8. Postimaja liiklussõlmes moodustatavaid katastriüksuseid koormavad isiklikud 

kasutusõigused 

Koormatava 

katastriüksuse 

number 

Rajatise omanik Lepingu nr IKÕ ala 

1 Elektrilevi OÜ 1312/2013 196 

2 

Elektrilevi OÜ 

1312/2013 567 

1294/2013 94 

1324/2013 68 

1385/2013 15 

AS Telekom 
1308/2013 2399 

288/2014 46 

AS Tartu 

Veevärk 

12.08.2004 196 

13.10.2004 890 

3 

Elektrilevi OÜ 1385/2013 292 

AS Eesti 

Telekom 
1308/2015 1018 

 

Tabelist 8 on näha, et postimaja liiklussõlmes moodustatavatest katastriüksustest on 

isikliku kasutusõigusega koormatud 3 katastriüksust. Samuti on näha, et tunduvalt on 

vähenenud lepingute killustatus - 8 lepinguga seatud kasutusõigused on jaotunud 11 osaks. 

Järgnevalt esitatakse ka isiklike kasutusõiguste paiknemist katastriüksustel illustreerivad 

joonised. Joonistel on punase joonega esitatud moodustatava katastriüksuse piir. Siniste, 

roheliste ja roosade toonidega joonobjektid näitavad katastriüksustel paiknevate elektri, 

side ja vee trasside paiknemist. Joonistel on trasside juurde numbritega märgitud ka 

isiklike kasutusõiguste seadmiseks sõlmitud lepingu number.  

 

Moodustatavat katastriüksust nr 1 koormama jääva isikliku kasutusõiguse paiknemist 

katastriüksusel näitab joonis 14.  
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Joonis 14. Isikliku kasutusõiguse paiknemine moodustataval katastriüksusel nr 1 

 

Joonis 14 näitab, et moodustavat katastriüksust nr 1 koormab ühe lepingu alusel sõlmitud 

isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks. Moodustatavat katastriüksust nr 2 koormavate 

isiklike kasutusõiguste alad on näidatud joonistel nr 15 ja 16.  

 

 

Joonis 15. Isiklike kasutusõiguste paiknemine moodustataval katastriüksusel nr 2 
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Jooniselt 15 on näha elektroonilise side võrgu ja elektri maakaabelliinidega seotud isiklike 

kasutusalade paiknemist katastriüksusel. Lisaks jääb moodustatavat katastriüksust nr 2 

koormama ka kahe AS Tartu Veevärk-ga sõlmitud lepingu alusel seatud isiklikud 

kasutusõigused. Nende isiklike kasutusõiguste alad on esitatud joonised 16.  

 

Joonis 16. AS Tartu Veevärk kasuks seatud isikliku kasutusõiguse paiknemine ja ulatus 

moodustataval katastriüksusel nr 2 

 

Moodustatavat katastriüksust nr 3 koormama jäävate isiklike kasutusõiguste paiknemist 

illustreerib joonis 17.  Jooniselt on näha, et moodustatavat katastriüksust jäävad koormama 

kahe ettevõtte kasuks seatud isiklikud kasutusõigused.  
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Joonis 17. Isiklike kasutusõiguse paiknemine ja ulatus moodustataval katastriüksusel nr 3. 

Eeltoodu põhjal võib öelda, et katastriüksuste piiride muutmise tõttu on tunduvalt 

paranenud ka isiklike kasutusõiguste struktuur. Isiklikud kasutusõigused koormavad 

varasemaga võrreldes väiksemat arvu katastriüksuseid  ja on seetõttu vähem killustunud. 

Samas on uutes piirides kasutusalade leidmine suhteliselt tülikas ja seetõttu võib isiklike 

kasutusõiguste seadmiseks sõlmitud lepingute muutmist pidada üheks probleemiks, mis on 

seotud postimaja liiklussõlme rajamisega.   
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4 TULEMUSED JA ARUTELU 
 

Selle töö eesmärk oli kaardistada Tartu linna Idapoolse ringtee postimaja liiklussõlme 

rajamisega seotud maakorralduslikud probleemid. Töö koostamise käigus leidis autor neli 

põhilist probleemi, mis kaasnesid ühel või teisel viisil postimaja liiklussõlme rajamisega.  

Selle töö autori hinnangul võiks üheks liiklussõlme rajamisega seotud probleemiks pidada 

planeerimise probleemi. Töö käigus selgus, et Postimaja liiklussõlme alal on erinevatel 

aastatel koostatud kaks küllaltki erineva lahendusega planeeringut. 2002. aastal kehtestatud 

Ringtee ja Võru tn ning Tartu-Petseri raudteega moodustunud ristmiku lähiümbruse 

detailplaneeringuga kavandati piirkonda ühetasandiline ristmik ning selle rajamiseks 

vajalike maade võõrandamisega tehti ka juba algust. Hiljem otsustati selle 

detailplaneeringu teostamisest siiski loobuda, kuna kavandatud Võru sõlme foorlahendust 

ei peetud teostatavaks selle piiratud läbilaskevõime tõttu. Lisaks nähti liiklusuuringute 

tulemusena ette rajada piirkonda ühetasandilise ristmiku asemel kahetasandiline ristmik. 

2010. aastal kehtestati Ringtee silla ja selle juurdepääsude detailplaneering ja valmis 

Idaringtee eelprojekt, mille alusel rajati käesoleval ajal eksisteeriv mitmetasandiline 

Postimaja liiklussõlm. Planeerimise probleem seejuures seisneb autori hinnangul selles, et 

kuna planeeringute koostamine on suure aja ja kapitali kuluga, siis tuleks nende 

koostamise vajadus hoolikalt läbi mõelda.  

Teiseks liiklussõlme rajamisega seotud maakorralduslikuks probleemiks võib pidada 

maade hankimise probleemi. Kuna planeeritava liiklussõlme struktuur oli küllaltki 

keerukas, siis oli selle rajamiseks vaja võõrandada küllalki suur hulk maad. Peamisteks 

allikateks olid eraomandisse kuuluvad katastriüksused ning peamise maa hankimise 

meetodina kasutati kokkuleppeliste ostu-müügi lepingute kaudu maa omandamist. Lisaks 

kasutati ka erinevaid kokkuleppelisi maakorralduslikke meetodeid nagu näiteks maade 

vahetus ja ümberkruntimine. Sundvõõrandamist selles piirkonnas ei kasutatud. Kokku 

kuulus erinevatel aegadel võõrandamisele 38831 m2 maad, sellest 30580 m2 ulatuses 

võõrandati eraomanikelt ja 8251 m2 ulatuses saadi riigilt. Ülejäänud liiklussõlme 

rajamiseks vajalik maa kuulus juba varasemalt munitsipaalomandisse. Kuigi postimaja 

liiklussõlme rajamiseks vajalike maade omandamisel saavutati kõigi maaomanikega 
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kokkulepe ja sundvõõrandamist kasutada ei tulnud, on maade võõrandamise näol siiski 

tegemist küllaltki keerulise probleemiga.   

Kolmas probleem, mis on seotud liiklussõlme rajamisega ja mis tegi muret ka Tartu 

Linnavalitsuse maakorraldusteenistuse ametnikele on maade hankimise käigus 

moodustatud katastriüksuste ebaotstarbekas kuju ja suurus. Selle probleemi lahendamiseks 

esitas töö autor töös neli komplekti katastriüksuste piiride muutmise ettepanekuid, mille 

seast valiti nende omavahelise võrdlemise teel üheskoos Tartu Linnavalitsus 

maakorraldusteenistuse ametnikega välja kõige otstarbekam lahendus. Võrdluse aluseks 

võeti piiride muutmise tulemusel moodustatavate katastriüksuste arv, katastriüksuste 

keskmine pindala, moodustatava katastriüksuste kuju ja piiride muutmiseks tehtava töö 

mahu hinnang.  Üheskoos otsustati töös esitatud neljanda piiride muutmise variandi 

kasuks, mis nägi ette olemasoleva 20 katastriüksuse piiride muutmise selliselt, et 

moodustub 5 suuremat katastriüksust.   

Neljandas Postimaja liiklussõlme rajamisega seotud probleem kaasneb isiklike 

kasutusõigustega, mis on seatud Postimaja liiklussõlme alal asuvatele katastriüksustele. 

Kuna töö teoreetilisest osast selgus, et isiklik kasutusõigus on jagamatu ja jääb kinnisasja 

jagamisel koormama igat kinnisasja osa, siis on katastriüksuste piiride muutmisel oluline 

määrata milline isikliku kasutusõiguse ala millist katastriüksust koormama jääb. Selleks 

arvutas ja mõõtis töö autor välja valitud katastriüksuste piiride muudatusettepaneku alusel 

välja uute kasutusalade pindalad ja esitas ka skeemid, mis näitavad nende paiknemist 

moodustatavatel katastriüksustel.  
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KOKKUVÕTE 
 

Selle töö eesmärgiks oli kaardistada Tartu linna idapoolse ringtee planeeringualasse 

kuuluva postimaja liiklussõlme rajamisega seotud maakorralduslikud probleemid.  

Eesmärgi saavutamiseks uuriti maade võõrandamise teoreetilist tausta, sealhulgas 

võõrandamise põhjuseid, allikaid ja võimalusi. Uurimise tulemusel selgus, et riigil ja 

kohalikul omavalitsusel on arenguks vajaliku eraomandisse kuuluva maa  võõrandamiseks 

mitmeid võimalusi. Neid võimalusi võib jagada kolme põhigruppi, milleks on 

kohustuslikud, sunduslikud ja maakorralduslikud meetodid.  Tartu linna idapoolse ringtee 

alasse kuuluva postimaja liiklussõlme rajamiseks vajalikud maad võõrandati peamiselt 

kokkuleppelise ostu-müügi tehinguga. Samas kasutati ka mõningaid maakorralduslikke 

võtteid. Töö käigus selgus, et postimaja liiklussõlme rajamiseks võõrandati kokku maad 

viieteistkümne katastriüksuse koosseisust, kusjuures ühelt katastriüksuselt kahel korral. 

Lisaks selgus, et erinevatel aegadel kuulus võõrandamisele kokku 38831 m2 maad, millest 

30580 m2 ulatuses maad võõrandati eraomanikelt ja 8251 m2 ulatuses riigilt. Ülejäänud 

liiklussõlme rajamiseks vajalik maa kuulus juba varasemalt munitsipaalomandisse 

Seejärel anti ülevaade piirkonnas võõrandamiste tulemusel erinevatel aegadel moodustatud 

katastriüksuste struktuurist. Selles töö osas selgus, et võõrandamise tulemusena tekkinud 

katastriüksused on sageli ebaotstarbeka kuju ja/või suurusega ning oleks otstarbekas läbi 

viia katastriüksuste piiride muutmine eesmärgiga parandada piirkonnas asuvate 

katastriüksuste struktuuri. Selleks esitati töös neli komplekti katastriüksuste piiride 

muudatusettepanekuid. Kuna kõnealuseid katastriüksuseid koormavad erinevate ettevõtete 

kasuks seatud isiklikud kasutusõigused, siis leiti töös ka uutes piirides katastriüksuseid 

koormama jäävate isiklike kasutusõiguste alad.  

Töö käigus kaardistatud peamised postimaja liiklussõlme rajamisega seotud probleemid on 

järgmised: liiklussõlme ala kohta koostatud kaks erineva lahendusega planeeringut; 

liiklussõlme rajamiseks vajalike maade hankimine; maade hankimise tulemusena 

moodustatud ebaotstarbeka suuruse ja kujuga katastriüksused ja nende piiride muutmine; 

isiklikke kasutusõiguste osas sõlmitud lepingute muutmine seose katastriüksuste piiride 

muutmisega.   
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Tööks vajalikud andmed saadi Tartu linna maade arvestuse andmebaasist, Maa-ameti 

andmebaasist X-GIS, elektroonilise kinnistusraamatu väljavõtetest, Tartu Linnavalitsuse 

maakorraldusteenistuse maade omandamise tegevust käsitlevatest dokumentidest ja 

piirkonnas vastu võetud ja kehtestatud planeeringutest. Ruumiliste andmete analüüsimiseks 

ja visualiseerimiseks kasutati töös ESRI tarkvara ArcGis 10.2.1. Arvulisi näitajaid 

võrdlevate tabelite koostamiseks kasutati programmi Microsoft Office Excel 2010. Piiride 

muudatusettepanekute ja isiklike kasutusõiguste joonised on koostatud kasutades Tartu 

linnavalitsuse maade arvestuse andmebaasi. 

Kokkuvõttes võib öelda, et kuigi postimaja liiklussõlme kavandati pikalt läbi kahe 

planeeringu ning maade võõrandamine toimus kokkuleppeliste vahenditega, kaasnes selle 

rajamisega siiski päris palju probleeme. Seetõttu töö autori hinnangul olla huvitav seda 

tööd edasi arendada ja teostada sarnane analüüs ka teiste Idaringtee ehitusalade kohta, et 

välja selgitada nende rajamise käigus tekkinud probleemid.  
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LAND MANAGEMENT PROBLEMS REGARDING THE 

POST OFFICE INTERSECTION OF TARTU EASTERN 

BYPASS  
 

Summary 

 

The growth of cities and municipalities demands governments’ great efforts to provide 

public facilities and infrastructure needed by the people in certain areas. An early step in 

the process of providing such facilities and infrastructure is the acquisition of appropriate 

land. In some cases, several locations could be suitable for a facility and the government 

may be able to purchase land at one of the locations through the land market. In other 

cases, specific land parcels are required, for example, in order to accommodate the route of 

a new road, which may not be on sale at the time it is required. In order to obtain land 

when and where it is needed, governments have the power of to acquire land for public 

purposes.  

The process of land acquisition may be divided into three categories: voluntary land 

acquision, compulsory land acquision or land management. Whichever method is used 

depends on the situation.  

The aim of this thesis is to indentify land management problems regarding the construction 

of the post office intersection of Tartu eastern bypass. To achive the goal, different aspect 

of land acquisition methods, reasons and sources were examined. Then, an analysis was 

carried out to find out which of the land acquisition methods were used by the local 

government to acquire the land neccessarry for the construction of the post office 

intersection. Analysis showed, that most commonly used method was voluntary land 

acquisition. Also, a few land management operations were carried out.  

Next, an overview was given concerning the structure of the cadastral units formed in the 

post office area with the land acquisitions. The results showed, that the cadastral units 

formed it the area were often badly shaped and too small. In order to improve the 

caracteristics of the parcels, suggestions are made to change the borders of the unists. 

Whan changing the borders of the cadastral units, easements are also considered. 
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As a result of the thesis, four main problems regarding the construction of the Tartu eastern 

bypass post office intersection were identified. These problems regard planning of the 

intersection, land acquisition for the construction of the intersection, changing the borderd 

of cadastral units and updating the contracts made for easements.  

Data used in this thesis was gathered from cadastre, the database of Tartu city and different 

documents regarding land acquisitions and planning of the intersection. Also, relevant 

literature and laws regarding land acquisition methods, sources and purposes were 

examined. Two main programs were used in the thesis: ArgGis 10.2.1 was used to create 

illustrative plans for the thesis and Micsrosoft Excel 210 was used to create different 

tables.  

The subject is important because Tartu eastern bypass is an importan link between two 

parts of Tartu city and also between Tallinn-Tartu-Luhamaa and Jõhvi-Tartu-Valga roads. 

Reason, why this subject was chosen lies in the fact, that the author of this thesis spent a 

summer in the Tartu City Government for practice and among other things dealt with Tartu 

eastern bypass.  

 


