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Kogu Euroopas ja ka Eestis toimuvad muutused põllumajandusmaade kasutuses. Üheks 

muutuseks on maade koondumine. Koondumise all mõistetakse peamiselt 

põllumajandusmaa omandamist suurtootjate poolt vähem kindlustatud tootjatelt. 

Koondumise põhjuseid on mitmeid ja need on Euroopa Liidu piirkondades erinevad. Ida-

Euroopas suurenes põllumajandusmaa koondumine peale maareformide läbiviimist. 

Praegusel ajal soodustavad aga maade koondumist Ida-Euroopa riikides ühise 

põllumajanduspoliitika raames makstavad toetused.  

Antud töö eesmärgiks on välja selgitada Valgamaa põllumajandustootjate maakasutuse 

muutused võrreldes aastaid 2011 ja 2015. Töö on koostatud neljas osas. Esimeses, 

teoreetilises osas, on käsitletud teadusartiklite, raamatute, publikatsioonide ja 

töödokumentide põhjal põllumajandusmaa koondumist ning selle mõju väiketootmisele. 

Teises osas on tutvustatud töö empiirilise osa metoodikat. Kolmas osa ehk uurimuse 

empiiriline osa on jaotatud kaheks. Esimeses osas on kasutatud Statstikaameti üldnäitajaid 

põllumajanduslike majapidamiste arvu ning nende põllumajandusmaa kasutusest Eestis ja 

Valgamaal. Teises osas on kasutataud Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti 

andmeid, et anda ülevaadet Valgamaa põllumajandustootjate maakasutuse kohta aastatel 

2011 ja 2015. Valgamaale registreeritud põllumajandustootjad on jagatud 

suurusgruppidesse. Lisaks on detailsemalt uuritud Valgamaa kümne suurema 

põllumajandustootja maakasutust. Töö viimases osas on arutelu töö tulemuste üle.  

Analüüsitud andmetest selgus, et nii Eestis kui ka Valgamaal on põllumajanduslike 

majapidamiste arv kahanud kui võrrelda aastaid 2011 ja 2015. Samas on sellel perioodil 

kasvanud kasutatava põllumajandusmaa hulk. Näiteks Statistikaameti andmetel oli 2001 

aastal Eestis 55 748 põllumajanduslikku majapidamist ja 2015. aastal 19 186. Kasutatavat 

põllumajandusmaad oli 2011. aastal 871 213 hektarit ja 2015. aastal 957 506 hektarit. 

Seega kasutatava põllumajandusmaa hulk on suurenenud, samas kui põllumajanduslike 

majapidamiste arv on vähenenud, mis näitab seda, et maakasutus on koondunud väiksema 

hulga kasutajate kätte. Põllumajandusliku maakasutuse koondumist väiksema hulga 

tootjate kätte kinnitavad ka analüüsitud Põllumajnduse Registrite ja Informatsiooni Ameti 

andmed.  

Antud teemat on võimalik edasi uurida käsitledes detailsemalt kogu Eesti 

põllumajandustootjaid. 

Märksõnad: Põllumajandusmaa kasutus, maade koondumine, põllumajandusmaa, 

põllumajandustootjad 
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Changes are taking place in agricultural land use across Europe, including Estonia. One of 

the changes is land concentration. Land concentration is defined mainly as the purchase of 

agricultural lands by large manufacturers from less advantaged producers. There are many 

reasons for concentration, and they differ depending on the region of the European Union. 

In Eastern Europe, agricultural land concentration increased after land reforms. Currently, 

land concentration in Eastern European countries is largely caused by inequalities of the 

Common Agricultural Policy.  

The aim of this study is to explore the changes of land use in agricultural producers in 

Valga County, comparing the years 2011 and 2015. The study is divided in four parts. The 

first part is theoretical and discusses scientific articles, books, publications and working 

documents on agricultural land concentration, and its impact on small-scale production. 

The second part explains the methodology used in the empirical part. The third part is the 

empirical part of the study and is divided in two sections. The first part presents general 

indicators about agricultural land use in Estonia and in Valga County, published by 

Statistics Estonia. The second part mainly used the Estonian Agricultural Registers and 

Information Board data to give an overview of Valga County farmers on land use from 

years 2011 and 2015. This part there is focuses primarily on agricultural size groups and 

their changes in Valga County. It looks in more detail at the land use of the ten largest 

agricultural producers. The last part of the study is a discussion of the results of the 

previous work.  

The analysed data showed that both in Estonia and in Valga County, the number of 

agricultural producers has decreased when comparing data from years 2011 and 2015, 

while during the same period, the amount of agricultural land used has increased. For 

example, based on Statistics Estonia’s data, in 2001 there were 55 748 agricultural 

holdings in Estonia, and 19 186 in 2015. However, the amount of agricultural land used 

was 871,213 hectares in 2011 and 957,506 hectares in 2015. The use of agricultural land 

has thus increased, whereas the number of agricultural producers has decreased. This 

shows that used land is concentrated to a smaller number of producers. Agricultural land 

concentration to a smaller number of producers is also confirmed by the Estonian 

Agricultural Registers and Information Board data.  

This topic can be further investigated, looking at agricultural producers in all of Estonia. 

Keywords: agricultural land use, land consentration, agricultural land, agricultural 

producers 
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SISSEJUHATUS 

 

Põllumajandus maa moodustab kogu Euroopa Liidu maast umbes 40 protsenti (Staniciu 

2013: 70). See on oluline, kuna põllumajandus aitab kaasa looduslike elupaikade ja 

maastike mitmekesistamisele (Sealsamas). Selliste elupaikade ja maastike säilimist aitavad 

eriti hoida peretalud ja väiksemad põllumajandustootjad.  

Maade haaramine ja koondumine on nii maailmas kui ka Euroopas järjest levinum trend. 

Kahjuks on koondumine ja haaramine pigem väiketootjatele kahjulik kui kasulik. Neis 

riikides, kus toimub maade koondumine ja hõivamine, asendub peretaludel põhinev 

Euroopa multifunktsionaalne põllumajandusmudel suurtootmisel põhineva tööstusliku 

põllumajandusega. Kuigi maade koondumisele ei ole ühest definitsiooni, mõsitetakse selle 

all peamiselt maade omandamist, ilma kohaliku kogukonna nõusolekuta, suurtootjate või 

välisinvestorite poolt (Nurm 2015: 4). 

Paljud kodanikuühiskonna organisatsioonid ja liikumised kritiseerivad maade hõivamist, 

kuna see toob kaasa kahju keskkonnale, muldade degradeerumise ja maaelu hääbumise. 

Suurtootjatega kaasneb üldjuhul tööstuslik põllumajandus, mis võib asendada säästva 

põllumaanduse monokultuuridel põhineva põllumajandustööstusega, m. Mistõttu kaovad 

looduslikud elupaigad ja maastikud. Sellega kahjustatakse ka maapiirkondade majandust 

ning see võib lõpuks viia põllumajanduse industraliseerimiseni (Nurm 2015: 2). 

Varasemalt on maade haaramist ja koondumist uurinud Marii Rasva (2015) oma 

bakalaureuse töös „Maade haaramine Brassilias ja Aafrikas, Hiinas ja Euroopa osalemine 

maade haaramises ning põllumajandusliku maakasutuse koondumine suurmajandite kätte 

Eestis―. Töö autor on töös käsitlenud maade haaramist (land grabbing) peamiselt Lõuna-

Ameerika riikides ja sellega kaasnevaid probleeme. Probleemiks on see, kui teistest 

riikidest pärit suurinvestorid tulevad ja ostavad, rendivad või liisivad võõrustaja riigi maad 

ning toodavad seal toitu, mille pärast riigist välja ekspordivad. Töö teises osas uuris autor 

maade koondumise ulatust Eestis. Ta käsitles ettevõtteid nn suurtootjaid, kellel oli 

põllumajandusmaad kasutuses rohkem kui 400 ha, eraldi käsitleti veel üle tuhande 
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hektariga ettevõtteid. Autor uuris, millistes maakondades ja kohalikes omavalitsustes on 

selliste suurtootjate kasutuses maad kõige rohkem. 

Taavi Kurvits on oma bakalaureusetöös (2014) „Põllumajandusmaade pindalaline muutus 

Euroopa Liidu liikmesriikides (sh Eestis) aastatel 1992-2011― uurinud 

põllumajandusmaade pindalalisi muutusi. Töös on antud ülevaade põllumajandusmaa 

pindalalistest muutustest nii Eestis, Euroopa Liidus kui ka Euroopa Liidu erinevates 

piirkondades. Ta leidis, et põllumajandsmaa pindala vähenemine Euroopas oli 13,6% 

võrreles aastaid 1992 ja 2011. Kurvits toob välja oma uurimustöös põhjuseid, miks on 

põllumajandusmaa kasutus muutunud. Ta väidab, et üheks põhjuseks on linnastumine 

millega seoses linnade lähedased põllumajanduspiirkonnad muutuvad linna osadeks. 

Samas märgib ta, et põhjuseks võib olla ka maareformi ajal laiali jagatud ebakompaktsed 

maatükid, mida on praeguse võimsa tehnikaga tülikas harida.  

Ilmar Freimann on 2015. aastal uurinud põllumajandusettevõtete struktuuri muutuseid 

Eestis ja on välja toonud, et 2001 aastal oli alla 50 hektari suuruseid 

põllumajandusettevõtteid Eestis 53 765, aastaks 2013 oli arv kahanenud 15 809-le. See 

näitab, et Eestis on kiiresti vähenenud väikeste põllumajandusettevõtete arv (Freimann 

2015: 58).  

Antud bakalaureusetöö eesmärgiks on välja selgitada Valgamaa põllumajandustootjate 

maakasutus muutuseid võrreldes aastaid 2011 ja 2015. Töös kasutatierinevaid 

uurimismeetodeid. Töö teoreetilises osas on kasutatud vastava teemalisi teadusartikleid, 

raamatuid, publikatsioone ja töödokumente. Selle alusel koostati käsitletava 

uurimisprobleemi ülevaade ning kirjeldati tausta. Töö empiirilises osa on kasutatud 

Statistikaameti ja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (edaspidi PRIA) 

andmeid, et analüüsida ja võrrelda Valga maakonnas tegutsevate põllumajandustootjate 

maakasutusi aastatel 2011 ja 2015. 

Töö koosneb neljast peatükist. Esimeses peatükis uuritakse maade koondumise põhjuseid 

ja koondumise murekohti peretaludele ja väikeettevõtlusele. Teises peatükis antakse 

ülevaade empiirilise osa metoodikast ja uurimisobjektidest. Kolmandas peatükis on toodud 

töö emiirilise osa tulemused. See osa on omakorda jagatud kaheks. Esimeses alapeatükis 

on käsitletud Statistikaameti andmeid aastatel 2001-2013 Eestis ja Valgamaal. Teises 

alapeatükis on käsitletud PRIA 2015. ja 2011. aastate andmeid Valgamaal kasutatava 
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põllumajandusmaa kohta. Peatükk on jaotatud kolmeks alapeatükiks ning esimeses on 

iseloomustatud Valgamaa põllumaandustootjaid antud aastatel. Teises alapeatükis on 

kirjeldatud Valgamaa tootjaid suurusgruppide järgi ja kolmandas on kirjeldatud kümne 

suurima Valgamaale registreeritud põllumajandustootja maakasutusi. Neljandas peatükis 

on analüüsitud töö empiirilise osa andmeid. 

Soovin avaldada tänu oma juhendajale Evelin Jürgensonile, toetuse ja paranduste eest 

kogu lõputöö kirjutamise vältel. Veel soovin tänada oma kaasjuhendajat Kristiin Sikki, 

kes aitas programmiga ArcGIS.   
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1.ÜLEVAADE MAADE KOONDUMISEGA SEONDUVAST 

 

Maade koondumiseks nimetatakse maade või ettevõtete ülesostmist neilt, kellel on 

maaomand või rendilepingud selle kasutamiseks (Nurm 2015: 6). Selle tulemusena 

koondub järjest enam maid väiksema hulga põllumajandustootjate kätte.  

Kogu Euroopas on probleemiks, n-ö hiiliv maade koondumine, kus suured 

põllumajandustootjad ostavad ära või võtavad rendile väiketootjate maid, jättes väiksemad 

ilma maakasutuse võimalusest. Selline põllumajandusliku tootmise suurenemine läheb 

vastuollu Euroopa peretalude mudeliga, mis näeb ette just väiketootmist. Antud probleem 

on kolmeteistkümnes Euroopa riigis, teiste hulgas Rumeenias, Ungaris, Bulgaarias, samas 

ka Itaalias, Saksamaal, Hispaanias ja Balti riikides (Nurm 2015: 11).  

Igal aastal väljub väikeettevõtteid põllumajandusest tuhandete viisi, samas kui suured 

põllumajandustootjad tegutsevad järjest jõulisemalt. 95% kogu Euroopa Liidu 

põllumajandusettevõtetest on peretalud (Matthews 2013). Euroopa Liidu 

põllumajandusmudel on loodud just peretaludele ja väikeettevõtlusele. Allan Matthews on 

öelnud: „Kõik väikesed talud on peretalud, kuid mitte kõik peretalud ei ole väikesed talud― 

(Matthews 2013). Seega on ka peretalude hulgas suuri põllumajandustootjaid. Võimalik, et 

ka nendest on selliseid tootjaid, kes aitavad kaasa põllumajandusmaa koondumisele.  

Peamiselt jagunevad arvamused kahte leeri: ühed, kes arvavad, et peretalusid ja 

väikeettevõtlust tuleks kindlasti toetad, ja teised, kes toetavad suurettevõtlust. Matthews 

(2013) toob oma artikliks välja ühe grupi noori Hollandi põllumehi, kes juhivad veebilehte 

„tuleviku põllumehed avaliku tähelepanu keskpunktis― (future farmers in the spotlight). 

Veebilehel räägitakse peamiselt muutustest tulevikus ja kuidas muutub ja juba on 

muutunud põllumajandustootmine mehaanilisemaks ning toimub spetsialiseerumine 

tööstuslikesse põllumajandus ettevõtetesse.  

Tavaliselt ongi suured talud võimelised tootma efektiivsemalt. Siiski nii peretalud kui ka 

suurtootjad, kasvavad kõrvuti ajaga (Plaas 2014: 2). Saksamaal on keskmine 

põllumajandustootja maakasutus kasvanud 20 aastaga kaks korda, st. 22-lt hektarilt 
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neljakümnele hektarile (Sealsamas: 2). Siiski on EL-i põllumajanduses tõsvaks trendiks 

olukord, kus põllumajandustootjad kasutavad üle saja hektari maad (Sealsamas: 3).  

EL-i keskmise suurusega talu on 14,2 hektarit ja selliseid talusid on kogu EL-is 12 

miljonit. Kuna keskmine peretalu moodustab oma tööjõust 77,85% ise (Matthews 2013), 

siis ei teki probleeme töökohtade puudusega, kuna nad loovad ise töökohti. Mõnes riigis 

nagu näiteks Poolas ja Iirimaal on oma pere tööjõu protsent aga veelgi kõrgem. Peretaludes 

nähakse ka maapiirkondade elushoidjaid nii loodusele kui ka parematele avalikele 

hüvedele, näiteks pakkudes töökohti või aidates kogukonda. Siiski on väiketalude arv 

pidevas languses, kuna tööjõud lahkub ja see teeb võimalikuks maa koondumise 

suurtootjate kätte (Matthews 2013). 

Samas on väiketaludega ka probleeme, nimelt on peaaegu pooled neist (5,7 milljonit) väga 

väikesed ehk alla kahe hektari suurused ning 2,7 milljonit neist asub Rumeenias (Matthews 

2013, Davinova, Thomson 2013: 3). Paljud sellised farmid on n-ö elatustalud, kus rohkem 

kui 50% oma toodangust tarbitakse ise. Nende talude probleemiks on madal sissetulek ja 

kõrge vaesus, ehk nad on teistest taludest kehvemas seisus (Matthews 2013).  

Kogu Euroopas on üle saja hektariga põllumajandustootjaid kokku 12 miljonit, mis 

moodustab kogu EL-is olevatest taludest 3%. Samas kasutab see 3% kogu Euroopa 

põllumajandusmaast rohkem kui 50% (Franco, Boras 2013: 12). Ida-Euroopas hakkas 

maade koondumine põhimõtteliselt kohe pärast Berliini müüri kokkukukkumist. Esimesel 

kuuel aastal, ei olnud väikestel taludel võimalust taodelda toetusi EL-st, seega toimus 

massiline maa müümine (Sealsamas: 16).  

Selleks, et põllumajandusmaa koondumine ei hävitaks Euroopas levivat peamiselt 

peretaludele rajatud põllumajanduskultuuri, tuleb peretalusid ja väike 

põllumajandustootjaid väärtustada ja seda teemat laiemale üldusele teavitada. Näiteks 

kuulutas ÜRO 2014. aasta põllumajandusliku pereettevõtluse aastaks (Nurm 2015: 8, Food 

and...2014).  

Ungaris peale Nõukogude Liidu kokkukukkumist hakati nagu ka Balti riikides maid 

tagastama nende õigusjärgsetele omanikele. Ungari põllumajandustootjatest 23%-l on 

maad  kasutuses rohkem kui 50 ha ja nende kasutuses on 72% põllumajandusmaast. Nende 

põllumajandustootjate kasutuses, kes harivad rohkem kui 100 ha maad, on 56% kogu 

maast. Samal ajal on üle 30% taludest väiksemad kui 10 ha ja nad kasutavad vaid 4% kogu 
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maast (Burger 2001: 6). Peamine maa koondumine toimub renditud maa arvelt. Alla 

kümmet hektarit omavad maaomanikud rendivad keskmiselt 14% oma maast juurde. 50-

100 hektarilised maaomanikud rendivad juurde 27% ning üle 100 hekatrilised 

maaomanikud rendivad juurde 40% (Burger 2001: 6). 90% talu ühistutest (suurtaludest) 

rendivad kogu oma maad, kuna 1992. aastal kehtestati Ungaris seadus, et suurtalud ei või 

maid omada. 80% maadest on haritav, milles enamus on teravilja all (Burger 2001: 6). 

 Eestis algas maade koondumine peale maareformi juba 90-ndate lõpul, kus väevõimuga 

võetud maad hakati nende õigusjärgsetele omanikele tagastama (Vaata, millised faktid... 

2015). Paljud, kes ei osanud või ei tahtnud oma maaga midagi peale hakata, müüsidki oma 

maa maha ja nii käisid paljud maatükid käest kätte. 2001. aastaks oli maareformiga 

tagastatud 1 034 545 hektarit maad (Virma 2004: 288). Tagastatud ja erastatud maade 

maakasutuseks olid peamiselt talud. Aastaks 2001 oli Eestis Statistikaameti andmetel 

60 895 talu, mille kogupindala oli 1 258 900 hektarit, moodustades eraomandis olevast 

maast 82,7% (Virma 2004: 288). 2001. aastal oli füüsiliste isikute majapidamisi 67 984 ja 

juriidiliste isikute majapidamisi 1003 (Virma 2004: 298).  

Hilisemal ajal võis maade koondumisele kaasa aidata Eesti liitumine Euroopa Liiduga (EL) 

2004. aastal. Peale seda hakkasid ka Eestis tegutsevad põllumajandustootjad saama osa 

Euroopa Liidu toetustest. Neist peamine, Ühtne pindalatoetus (ÜPT), mis on üks Euroopa 

Ühtse Põllumajanduspoliitika (edaspidi lühendina ÜPP) esimese samba otsetoetustest. ÜPP 

loodi 1962. aasta tolleaegse kuue Euroopa Liitu kuuluva riigi poolt (Agriculture and rural... 

2015, Lühiülevaade... 1997: 7), kuna peale Teist Maailmasõda oli olukord toidu tootmisel 

väga kehv, hinnad olid väga madalad ja tootmine ise ei edenenud hästi. Seega otsustasgi 

Euroopa Ühendus luua tootmist ja hinda reguleeriva poliitika, millega kaasnes ka 

põllumajandustootjate toetamine. ÜPP-l on viis peamist eesmärki, mis on jäänud peale 

viitkümmend aastat samadeks:  

 tõsta põllumajanduse tootlikkust, edendades tehnilist protsessi võttes kasutusele 

optimaalsed tootmistegurid ja kasutada inimtööjõudu; 

 seega, tagada õiglane elatustase põllumajanduses, eelkõige suurendada 

põllumajanduses töötavate inimeste töötasusid; 

 stabiliseerida turgu;  

 tagada varude kättesaadavus;  
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 tagada, et tooted jõuaksid tarbjateni mõistliku hinnaga (Fritz 2011: 13-14, OECD 

2011: 25).  

Praeguseks on aga ÜPP just see, mis on üheks põhjuseks Euroopas toimuvale maade 

koondumisele. ÜPP annab suurema võimaluse suurtootjatele maade juurde ostmiseks ja 

investeerimiseks (Nurm 2015: 7) just tänu ÜPP poolt pakutavatele toetustele nagu ühtne 

pindalatoetus (ÜPT). Näiteks suured põllumajandusettevõtted 2009. aastal, kes 

moodustavad Bulgaarias kogu põllumajandusettevõtetest 2,8% said toetustest omale 

66,6%. Eestis on samad arvud 3% ja 53% (Sealsamas: 7). Selline probleem on veel mitmes 

riigis kaasa arvatud Lätis, kus suuremaid toetusi anti just piirkondadele, kes olid juba 

majanduslikult arenenumad. Samas, et tagada stabiilset majandusarengut, oleks pidanud 

toetama piirkondi, mis olid vähem efektiivsemad ja vähem arenenud. Poolas on ÜPP poolt 

makstavad toetused tõstnud põllumajanduses kasutatavat tööjõudu ja põllumajandusvara 

soetamist, rohkem kui poole võrra, kuid sellegipoolest jäävad näitajad tööviljakuses alla 

EL-i keskmise (Kapusta 2015: 5). 

Mõnelpool Lätis, on loodud moderniseerimise protsesse, et aidata vähemarenenud talusid 

(Melece, Pranlinš 2010: 667). Protsess oli küll edukas, kuid mitte piisavalt, et vähendada 

lõhet eri võimekusega põllumajandustootjate vahel. Ka Norras rakendati juba 1975. aastal 

põllumajandus poliitikat, et tuua tagasi n-ö peretalusid ja aidata väiketalusid (Stokstad, 

Krųgli 2015: 2). Sellest hoolimata oli 1989. aastaks märkimisväärselt talude suurus 

kasvanud eriti just teravilja kasvatuses (Sealsamas: 2). Peale seda loodi kvoodid nii 

teravilja kui ka piima tootmisele, et piirata suurte põllumajandusettevõtete tootmist. 

Selleks, et väikeseid peretalusid tagasi tootmisse aidata anti näiteks alla 40 hektaristele 

rohumaadele suuremaid toetusi (Sealsamas: 2). 
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2. UURIMISMEETOD JA UURIMISOBJEKTID  

 

Töö empiiriline osa jaguneb kaheks. Esimeses osa on kasutatud Statistikaameti andmeid 

põllumajanduse üldnäitajatest. Töö teises osas on kasutatud Põllumajanduse Registrite ja 

Informatsiooni Ameti (edaspidi PRIA) andmeid Valga maakonnas tegutsevate 

põllumajandustootjate maakasutuse kohta aastatel 2011 ja 2015. Andmete töötluseks 

kasutati programme ArcGIS 10.2.1 ja MS Excel 2010, kaartide redigeerimiseks kasutati 

programme PhotoFilter 7.2.1 ja Paint.  

Esimeses osa on kasutatud Statistikaameti andmeid (PMS404, PMS409, PMS420). Neis 

andmetes on välja toodud põllumajandusega tegelevate ettevõtete arv aastatel 2001-2013. 

2015. aasta andmed on puudu kuna statistikaamet ei koostanud sel aastal täpsemaid 

andmete uuringuid, uuring oli üldisem. Esitatud on põllumajanduslike majapidamiste arv 

ning kasutatava põllumajandusmaa hulk juriidiliste ja füüsiliste isikute lõikes aastatel 

2007, 2010 ja 2013. Eraldi on välja toodud andmed omanikmajapidamiste, 

rendimajapidamiste ja segamajapidamiste arvu kui ka nende kasutuses oleva maavalduse 

suuruse kohta aastatel 2001, 2003, 2005, 2007 ja 2010. Need eelnevad andmed on esitatud 

nii Eesti kui ka Valgamaa kohta. Andmete töötlemiseks on kasutatud programmi MS Excel 

2010. Töö eesmärgist tulenevalt oleks soovitud kajastada andmeid aastate 2011-2015 

kohta, kuid kahjuks on Statistikaametis esitatud andmed kuni aastani 2013. Mõned andmed 

on kajastatud aastate 2007, 2010 ja 2013 kohta. Nendest eelnevates piirangutest tulenevalt 

on antud Statistikaameti andmete põhjal ülevaade nende perioodide kohta, mille kohta olid 

olemas andmed. 

Töö teises osas kasutati PRIAst saadud andmeid ja neid töödeldi ArcGIS-iga. Andmed on 

aastatest 2011 ja 2015. Täpsem andmete töötlemise metoodika on kirjeldatud tulemuste 

osas.  

Käesoleva töö eesmärgiks on võrrelda Valgamaa põllumajandustootjate maakasutust 

aastatel 2011 ja 2015. Sellest lähtuvalt on antud töö uurimisobjektiks Valga maakond 

(joonis 2.1) ja seal asuvad põllumajandustootjad.  
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Joonis 2.1. Valga maakonna paiknemine Eestis  

 

Andmetöötlusel tekkisid probleemid Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametist 

saadud 2011. aasta andmetega, kuna 2011. aasta andmete töötluse metoodika erines 2015. 

aasta omast. 2011. aasta andmete alusel ei ole võimalik ruumiliselt (kaardil) täpselt 

määratleda põllumajandustootja kasutuses olevat maaüksust. Ruumiliselt on võimalik 

määratleda põllumassiiv, millel asub põllumajandustootja kasutuses olev maaüksus. Samas 

ühel põllumassiivil võib asuda mitmete põllumajandustootjate maaüksused ja seega ei ole 

võimalik määratleda konkreetse tootja maakasutust ruumiliselt sellel põllumassiivil. 

Näiteks võib olla põllumassiivi suuruseks 68 hektarit, ühe tootja kasutuses on sellest 

põllumassiivist maaüksus suurusega 15 hektarit, kuid selle konkreetse maaüksuse asukohta 

ei ole võimalik põllumassiivil ruumiliselt määrata (joonis 2.2).  

  
Joonis 2.2. Põllumassiiv, mis on mitme tootja kasutuses.  
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Valgamaa maakasutajate määratlemisel esines mitmeid metoodilisi probleeme, kuna 

Valgamaale registreeritud maakasutajate põllumassiivid ei asu alati ainult Valgamaal. 

Samas ka teistesse maakondadesse registreeritud maakasutajad kasutavad maid Valgamaal. 

Need metoodilised küsimused otsustati lahendada käesoleva töö raames järgmiselt: 

1. Valgamaa põllumajandustootjaks loeti need tootjad, kelle asukohaks oli 

registreeritud PRIA andmete alusel Valgamaa ning kelle kasutuses olevad 

maaüksused asusid nii Valga maakonnas kui ka teistes maakondades. Analüüsis 

arvestati selliste tootjate kogu maakasutust nii Valgamaal kui ka mujal. 

2. Neid Valgamaa tootjaid kelle asukohaks oli registreeritud Valga maakond, kuid 

kelle maakasutus asus väljaspool Valga maakonda ei loetud Valgamaa 

põllumajandustootjateks.  

Probleemina tuleb välja tuua asjaolu, et PRIA põllumassiivid ületasid Valga maakonna 

piiri (joonis 2.3). Selleks, et leida ainult Valgamaa piiri sisse jäävat põllumajandusmaa 

pindalatuli põllumassiivi lõigata maakonna piiriga.  

 
Joonis 2.3. Näide põllumassiividest, mis lähevad üle Valga maakonna piiri.  

 

Et selgitada välja füüsiliselt Valga maakonna piires asuva põllumajandusmaa hulk 

pindalaliselt, mille osas on põllumajandustootjat PRIA-st toetust taotlenud, koostati 

analüüs GIS programmi abil, kus lõigati PRIA põllumassiivide kihti Valga maakonna 

piiriga, kasutades selleks töövahendit Clip (joonis2.4) ning seejärel arvutati kokku nende 
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põllumassiivide pindala, mis jääb Valga maakonna piiri sisse. Vastavad andmed on 

esitatud tabelis 3.1. 

Kuna Valga maakonda registreeritud põllumajandustootjad taotlesid toetust ka 

põllumajandusmaadele, mis jäid teistesse maakondadesse, siis ei andnud, see päris õiget 

ülevaadet vaid Valgamaale registreeritud tootjate kasutuses olevast maast. Need tootjad 

kelle maatükid jäid Valgamaale kuulusid gruppi Valga maakonda registreeritud 

põllumajandustootjad, kelle maa on Valga maakonnas. Ülejäänud jäid gruppi Valga 

maakonda registreeritud tootjad kelle maa jääb tegelikult teistesse maakondadesse. 

Põllumajandustootjad, kes olid registreeritud teistesse maakondadesse aga kasutasid 

Valgamaa põllumajandusmaad, leiti kui lõigati kogu Eesti andmeid Valgamaa piiriga 

(töövahendiga Clip). Et leida kui palju maad jäi mingisse maakonda kasutati taas 

töövahendit Clip, millega lõigati andmeid vajaliku maakonna piiriga.  

 
Joonis 2.4. Analüüsi teostamine Valga maakonna piires põllumajandusmaa pindala 

leidmiseks.  

 

Andmetest paremaks arusaamiseks on koostatud kaks teemakaarti. Esimene neist 

(joonis 3.11) näitab Valgamaale registreeritud põllumajandustootjate maakasutust, 

teistes maakondades. Ning teine teemakaart (joonis 3.12) illustreerib teistesse 

maakondadesse registreeritud põllumajandustootjate maakasutust Valga maakonnas. 

Tööle on lisatud ka 26 täiendavat joonist. Esimesed kümme joonist on koostatud 

kasutades Statistikaametiandmeid. Esimene joonis 3.1 näitab põllumajanduslike 
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majapidamiste arvu ja maavalduste suurust Eestis. Teise joonisega (joonis 3.2) 

kirjeldatakse põllumajanduslike kodumajapidamiste arvu ja jagunemist füüsiliste ja 

juriidiliste isikute vahel ning kolmandal joonisel (joonis 3.3) on esitatud füüsiliste ja 

juriidiliste isikute osatähtsus põllumajanduslike majapidamiste arvu suhtes. Neljanda l 

joonisel (joonis 3.4) kirjeldatakse majapidamiste kasutuses olevat põllumajandusmaad 

ning jagunemist füüsiliste ja juriidiliste isikute vahel  ning viiendal joonisel (joonis 

3.5) füüsilite ja juriidiliste isikute kasutatava maa osatähtsust. Kuuendal joonisel 

(joonis 3.6) kirjeldatakse põllumajanduslike kodumajapidamiste arvu 

majapidamisliikide näitel Eestis. Seitsmendal joonisel (joonis 3.7) on kirjeldatud 

majapidamisliikide kasutatavat põllumajandusmaad Eestis. Kaheksandal joonisel 

(joonis 3.8) on kirjeldatud majapidamiste arvu ja kasutatava põllumajandusmaa 

suurust Valgamaal. Joonisel 3.9 on näidatud majapidamis liikide järgi majapidamiste 

arv Valgamaal. Kümnendal joonisel (joonis 3.10) on majapidamisliikide järgi näidatud 

kasutatav põllumajandusmaa Valgamaal.  

Järgmised 16 joonist on koostatud kasutades PRIA andmeid. Joonised 3.11 ja 3.12 on 

nimetatud eelpool. Joonisel 3.13 on esitatud põllumajandustootjate protsentuaalne 

jagunemine suurusgruppi kuuluvate tootjate arvu alusel. Joonisel 3.14 on kirjeldatud 

põllumajandustootjate maakasutuse suhet. Neljandal joonisel 3.15  on esitatud 

põllumajandustootjate arv ja nende kasutuses oleva põllumajandusmaa pindala. 

Joonisel 3.16 on kirjeldatud kasutuses olevate maatükkide arvu ja keskmist 

maatükkide arvu. Joonisel 3.17 on esitatud kümne suurema põllumajandustootja 

kasutuses oleva maa hulk aastatel 2015 ja 2011. Joonisel 3.18 on kajastatud kümne 

suurema põllumajandustootja maatükkide arv aastatel 2011 ja 2015. Joonistel 3.19 

kuni 3.28 on esitatud kümne suurema Valgamaa põllumajandustootja maakasutuse 

paiknemine.  

Andmete analüüsimiseks ja töö mõistmiseks on koostatud üheksa tabelt. Esimene neist 

(tabel 3.1) annab ülevaate Valgamaa põllumajandusmaast ja Valgamaa 

põllumajandustootjate maakasutuse andmetest aastal 2015. Tabel 3.2 on koostatud , et 

näidata Valgamaale registreeritud tootjate maakasutuse ulatust teistes maakondades. 

Tabelisse 3.3 on koondatud andmed teistesse maakondadesse registreeritud 

põllumajandustootjate maakasutuse ulatusest Valga maakonnas. Neljandas tabelis 

(tabel 3.4) on ülevaade Valgamaa põllumajadusmaa ja põllumajandustootjate 
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maakasutusest 2011. aastal. Viiendas ja kuuendas tabelis (tabelid 3.5 ja 3.6) on 

esitatud andmed suurusgruppide järgi Valga maakonda registreeritud 

põllumajandustootjate arvu, pindla, keskmise maakasutuse, maatükkide arvu ja 

keskmise maatükkide arvu kohta aastatel 2015 ja 2011. Seitsmendas tabelis (tabel 3.7) 

on toodud Valga maakonda registreeritud kümne suurima põllumajandustootja 

maakasutuse andmed aastatel 2015 ja 2011 ja maakasutuse  muutus võrreldes aastaid 

2011 ja 2015. Kaheksandasse tabelisse (tabel 3.8) on koondatud andmed kümne 

suurema põllumajandustootja maakasutuse kohta kohalike omavalitsuste lõikes. 

Viimases, üheksandas tabelis, on toodud kümne suurema põllumajandustootja 

maakasutus, mis jääb väljapoole Valga maakonda. Iga tabeli juurde on vajadusel 

lisatud täpsem andmete töötlemise metoodika.   
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 3. TULEMUSED 

 

Järgnevad tulemused on jaotatud kaheks alapeatükiks. Esimeses alapeatükis on kasutatud 

Satistikaameti üldnäitajaid põllumajandusmaa kasutusest Eestis ja Valgamaal aastatel 2001 

kuni 2013. Antud peatükk on veel omakorda jagatud kaheks, ühes on käsitletud Eestimaa 

andmeid ja teises Valgamaa omasid. Empiirilise osa teine alapeatükk on koostatud 

kasutades PRIA andmeid aastatest 2011 ja 2015. Ka see peatükk on jaotatud omakorda 

kolmeks alapeatükiks. Esimeses neist on välja toodud Valgamaa põllumajandustootjate 

iseloomustus aastatel 2015 ja 2011. Teises osas on kirjeldatud Valgamaa tootjaid 

suurusgruppide järgi ja kolmandas alapeatükis on antud ülevaade kümne suurima 

Valgamaale registreeritud põllumajandustootja maakasutusest Valgamaal.  

 

3.1 Ülevaade Valgamaa ja kogu Eesti põllumajandustootjate 

maakasutusest Statistikaameti andmetel  

 

3.1.1 Ülevaade Eesti põllumajandustootjatest ja nende kasutuses olevast maast 

 

Statistikaameti andmebaasi põhjal (PMS404) oli Eestis 2001. aastal 55 748 

põllumajanduslikku majapidamist, 2013. aastal aga 19 186 . Seega on aastast 2001 kuni 

aastani 2013 põllumajanduslike majapidamiste arv kahanenud rohkem kui poole võrra 

(65,6%). Samas on tõusnud kasutatava põllumajandusmaa hulk. 2001. aastal oli 

põllumajandusmaad 871 213 hektarit, 2013. aastal aga 957 506 hektarit. Seega 2013. aastal 

oli põllumajandusmaad kasutuses 86 293 hektarit rohkem kui 2001. aastal (joonis 3.1). 
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Joonis 3.1. Põllumajanduslike majapidamiste arv ja maavalduste suurus Eestis aastatel 

2001, 2003, 2005, 2007, 2010, 2013 (PMS404)  

 

Statistikaameti „põllumajanduslike majapidamiste põhinäitajad― andmebaasi põhjal oli 

2007. aastal põllumajandustootjate arv 23 336 ja 2010. aastal 19 613, seega on aastast 2007 

kuni aastani 2010 põllumajanduslike majapidamiste arv kahanenud 15,95% (Joonis 3.2). 

Sellest füüsilisi isikuid on vähenenud 18,29%, samas on kasvanud juriidiliste isikute arv 

19,35% (joonis 3.3).  

 

 
Joonis 3.2. Põllumajanduslike majapidamiste arv Eestis ja nende jagunemine füüsiliste ja 

juriidiliste iskute vahel aastatel 2007, 2010, 2013 (PMS420) 
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2010. aastal oli põllumajandustootjate arv 19 613 ja 2013. aastal 19 186. Seega on 2013. 

aastaks majapidamiste arv võrreldes 2010. aastaga langenud 2,19%. Füüsilisi isikuid on 

vähemaks jäänud 5,6% ja juriidiliste isikute majapidamiste arv on kasvanud 33,53%. Seega 

on 2013 põllumajanduslike majapidamiste arv Eestis kahanenud võrreldes 2007. aastaga ca 

17,78%, sealhulgas füüsilisi isikuid on vähenenud 22,88% võrra, juriidiliste majapidamiste 

arv on aga tõusnud 59,36% võrra (joonis 3.3).  

 

 
Joonis 3.3 Füüsiliste ja juriidiliste isikute osatähtsus põllumajanduslike majapidamiste 

arvu suhtes aastatel 2007, 2010, 2013 (PMS420) 

 

Aastal 2007 oli põllumajanduslike majapidamiste põllumajandusmaa kasutuse suurus 

906 833 hektarit ja 2010. aastal 940 930 ha. Alates 2007. aastast 2010. aastani on kasutatav 

põllumajandusmaa hulk kasvanud  34 097 hektarit (joonis 2.4). Aastal 2010 oli 

põllumajanduslike majapidamiste põllumajandusmaa kasutuse suurus 940 930 hektarit ja 

2013. aastal 957 506 hektarit. Ka vahemikus 2010-2013 on kasutatava põllumajandusmaa 

hulk kasvanud 16 576 ha võrra, kuid see kasv on olnud väiksem kui perioodil 2007-2010 

(joonis 2.4). 2013. aastaks on põllumajandusmaa hulk võrreldes 2007. aastaga kasvanud 

50 673 hektarit.  
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Joonis 3.4. Põllumajanduslike majapidamiste kasutuses olev põllumajandusmaa ja selle 

jagunemine füüsiliste ning juriidiliste isikute vahel Eestis aastatel 2007-2013 (PMS420) 

 

2007. aastal oli füüsiliste isikute kasutuses 51,80% kogu põllumajandusmaast. 2010. 

aastaks on see arv 47,86%. Juriidilisi isikuid kasutas 2010 põllumajandusmaad 52,14%. 

2013. aastaks on juriidiliste isikute kasutuses 55,66% kogu põllumajandusmaast (joonis 

3.5) 

 

 
Joonis 3.5 Füüsiliste ja juriidiliste isikute osatähtsus kasutatava põllumajandusmaa suhtes 

aastatel 2007, 2010 ja 2013 (PMS420) 

 

Järgnevalt jooniselt 3.6 on näha, kuidas on muutunud erinevat liiki põllumajanduslike 

majapidamiste arv aastatel 2001-2010. Jooniselt on esitatud kolm majapidamise liiki: 

omanikmajapidamised, rendimajapidamised ja segamajapidamised. Lisaks on esitatud 
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nende eelnevate väärtused kokku. Omanikmajapidamiste alla kuuluvad need 

majapidamised, kus kogu maa on ühe omaniku käes ja ta ise kasutab seda maad. 

Rendimajapidamised on need, kus maa on täielikult välja renditud teisele isikule või 

ettevõtjale ning, seda kasutab rentnik. Segamajapidamisteks nimetatakse neid, kus omanik 

kasutab mingit osa maast ise ning ülejäänud maa rendib mõnelt teiselt omanikult.   

Kõige suurema languse on läbi teinud omanikmajapidamiste arv. Kui 2001. aastal oli neid 

49 031, siis aastaks 2010 on nende arv langenud 14 770. Segamajapidamiste arv on olnud 

suhteliselt stabiilne, 2001 oli neid 4687 ja 2010 3458. Rendimajapidamiste arv oli 2001. 

aastal 1984 ja 2010. aastal 1232. Seega ainukesena on tõusnud rendimajapidamiste arv 

2010 aastal võrreldes 2001 aastaga, kuid kuna neid on nii vähe, ei anna see erilist tõusu 

kogu majapidamiste arvus. Kokku on majapidamiste arv langenud võrreldes 2001. aastaga 

55 702 majapidamiselt 19 460-ni, mis moodustab 65,1% (joonis 3.6).  

Joonis 3.6. Põllumajanduslike kodumajapidamiste arv Eestis aastatel 2001-2010, 

omanikmajapidamiste, rendimajapidamiste ja segamajapidamiste näitel (PMS409) 

 

Joonisel 3.7. on esitatud aastatel 2001-2010 kasutatava põllumajandusmaa hulk erinevate 

majapidamisliikide (omanik-, rendi- ja segamajapidamine) kaupa ning ka kõik liigid 

kokku.  Muutunud on ka kasutatava põllumajandusmaa hulk erinevates majapidamisest. 
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tõusis nende kasutus taas 110 682 hektarini. Segamajapidamistel oli 2001. aastal maad 360 

535 ha ja 2010. aastal 644 614 hektarit. Seega on nendel kasutuses olev maa suurenenud 

284 079 ha (44,1%) võrra.  

 

 
Joonis 3.7. Põllumajanduslike kodumajapidamiste kasutuses olev põllumajandusmaa 

Eestis aastatel 2001-2010, omanikmajapidamiste, rendimajapidamiste ja 

segamajapidamiste näitel: (PMS409) 

 

3.1.2. Ülevaade Valgamaa põllumajandustootjatest ja nende kasutuses olevast maas 

 

2001. aastal oli Valgamaal põllumajanduslikke majapidamisi 3029 ja 2010. aastal 1338. 

2001. aastal  oli kasutuses 40 730 hektarit põllumajandusmaadja  2010. aastal 44 266 

hektarit (joonis 3.8). Majapidamiste arv on pidevalt vähenenud. 2010. astaks on võrreldes 

2001. aastaga põllumajanduslikke majapidamiste arv vähenenud 55,8 %. Samas on aastaks 

2010 kasutatava põllumajandusmaa hulk kasvanud 8,9%.  
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Joonis 3.8 Põllumajanduslike kodumajapidamiste arv ja maavalduste suurus Valgamaal 

aastatel 2001, 2003, 2005, 2007 ja 2010. (PMS409)  

Valgamaal oli omanikmajapidamisi 2001. aastal 2699 ja 2010. aastal 1101. 

Rendimajapidamisi oli 2001. aastal 130 ja 2010. aastal 66. Kõige vähem muutunud 

segamajapidamiste arv. 2001 aastal oli 200 segamajapidamist, 2010 aasta aga 171 

segamajapidamist. Kokku on Valga maakonnas majapidamiste arv langenud 2010. aastaks 

võrreldes 2001 aastaga 55,8% (joonis 3.9). 

Joonis 3.9. Põllumajanduslike kodumajapidamiste arv Valgamaal aastatel 2001-2010, 

omanikmajapidamiste, rendimajapidamiste ja segamajapidamiste näitel (PMS409) 
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Joonisel 3.10 on esitatud aastatel 2001-2010kasutatava põllumajandusmaa hulk erinevate 

majapidamisliikide kaupa. Kasutatava põllumajandusmaa hulk oli 2001. aastal 

segamajapidamistel 13 261 hektarit, 2010. aastal oli see 22 513 hektarit. 

Rendimajapidamiste kasutatav põllumajandusmaa oli 2001. aastal 6636 ha ja 2010. aastal 

6635 hektarit, seega erilist muutust ei ole toimunud. Omanikmajapidamiste kasutatav 

põllumajandusmaa aastal 2001 oli 20 832 ja 2010. aastal 15118. Kokku oli majapidamistel 

kasutatavat maad aastal 2010 võrreldes 2001. aastaga 3536 hektarit rohkem (joonis 3.10). 

 
Joonis 3.10. Põllumajanduslike kodumajapidamiste kasutuses olev põllumajandusmaa 

Valgamaal aastatel 2001-2010, omanikmajapidamiste, rendimajapidamiste ja 

segamajapidamiste näitel (PMS409) 

 

3.2. Põllumajandustootjate iseloomustus PRIA andmete alusel Valga 

maakonnas  

 

3.2.1. Valgamaa põllumajandustootjate iseloomustus 2015. ja 2011 aasta andmete 

põhjal  

 

Järgnevalt on uuritud 2015. aasta PRIA andmeid kogu Valga maakonnas oleva 

põllumajandusmaa ja Valgamaale registreeritud põllumajandustootjate maakasutuse kohta 

(vt tabel 3.1). Andmete analüüsimiseks on koostatud neli tabelit ja kaks täiendavat 

teemakaarti. Valga maakonda registreeritud põllumajandustootjate ja nende maakasutuse 

andmed eraldati Eesti andmestikust.  
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2015. aasta PRIA andmetel on Valgamaale registreeritud põllumajandustootjad taotlenud 

toetusi kokku 42 179 hektarile põllumajandusmaale. Põllumajandustootjaid oli kokku 

1144, ning  maatükke kokku 7469.  

 

Tabel 3.1. Ülevaade Valgamaa põllumajandusmaa ja Valgamaa põllumajandustootjate 

maakasutuse andmetest 2015(PRIA)  
   Hektarid 

Kogu käsitletav 

põllumajandusmaa 

Valgamaal 

  45 551 

sellest Valgamaa 

põllumajandustootjate 

maa Valgamaal 

 40 749 

 Teiste maakondade 

põllumajandustootjate 

maa Valgamaal  

 4 802 

Valgamaal registreeritud 

põllumajandustootjate maa 

Valga maakonnas ja teistes 

maakondades 

  42 179 

 

sellest Valgamaa 

põllumajandustootjate 

maa Valgamaal 

 40 749 

 Valgamaal registreeritud 

põllumajandustootjate 

maa teistes 

maakondades 

 1 430 

 sellest Valgamaa 

põllumajandustootjate 

maakasutus teistes 

maakondades 

1 252 

  Valgamaale 

registreeritud, aga ainult 

teistes maakondades 

maad kasutavate 

põllumajandustootjate, 

maakasutus 

178 

Valgamaa tootjate 

põllumajandusmaa – see 

pindala on aluseks võetud 

põllumajandustootjate 

suurusgruppide 

analüüsimisel 

  42 001 

sellest Valgamaa 

põllumajandustootjate 

maa Valgamaal 

 40 749 

 Valgamaa 

põllumajandustootjate 

maakasutus teistes 

maakonandes 

 1 252 
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Valgamaa tootjate kasutuses oleva põllumajandusmaa pindala on 42 001 hektarit. Siin ei 

ole arvestatud selle pindalaga (178 hektarit), mis on taotletud nende Valgamaale 

registreeritud tootjate poolt, kelle maakasutus asub täielikult väljaspool Valgamaad. See 

pindala 42 001 hektarit oli antud töös aluseks suurusgruppide analüüsimisel.   

Valgamaa põllumajandustootjate maa, mis asub ainult Valga maakonnas, pindala on 

40 749 hektarit. Valga maakonda registreeritud põllumajandustootjad kasutavad maad 

väljapool Valgamaad 1430 hektari ulatusest Nii nagu eespool, sai välja toodud on sellest 

178 hektarit selliste Valgamaal registreeritud tootjate käes, kelle maa asub ainult väljaspool 

Valga maakonda. Valga maakonnas kasutavad maad ka teistesse maakondadesse 

registreeritud põllumajandustootjad, kellel on Valgamaal maad kokku 4802 hektarit. Valga 

maakonnas 2015. aastal kasutusel olev põllumajandusmaa kokku on 45 551 hektarit. 

Tabelis 3.2 on esitatud ülevaade Valgamaa põllumajandustootjate maakasutuse 

jagunemisest teistes maakondades. Parema ülevaate saamiseks, on koostatud ka teemakaart 

(vt joonis 3.11). Teistes maakondades on 65-l tootjal kasutuses 1430 hektarit 

põllumajandusmaad.  

Valgamaa 65-st põllumajandustootjast, kes kasutavad maad ka teistes maakondades peale 

Valgamaa on 15 tootjat sellist, kelle tegevuskohaks on küll märgitud Valga maakond, kuid 

kogu nende kasutuses olev põllumajandusmaa (178 hektarit) asub teistes maakondades. 

Need 15 tootjat on Valgamaa põllumajandustootjate suurusgruppide analüüsist välja 

jäetud.   

Ülejäänud 50 põllumajandustootjat kasutavad maad nii Valga maakonnas kui ka teistes 

maakondades. Nende viiekümne tootja maakasutuse suurus Valga maakonnas on 555 

hektarit ja teistes maakondades 1252 hektarit. 
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Tabel 3.2. Valgamaal registreeritud tootjate  maakasutuse ulatus teistes maakondades 

(PRIA) 

Maakond Pind (ha) Tootjate arv 

Harjumaa 42 3 

Ida-Virumaa 9 1 

Jõgevamaa 43 1 

Lääne-virumaa 73 2 

Läänemaa 1 1 

Põlvamaa 65 11 

Pärnumaa 23 2 

Saaremaa 8 1 

Tartumaa 545 24 

Viljandimaa 234 7 

Võrumaa 387 12 

Kokku 1430 65 

 

Jooniselt 3.11 on näha, et kõige tumedama tooniga on Tartumaa, seega kasutavad 

Valgamaal registreeritud tootjad seal maakonnas kõige rohkem maad (545 hektarit). 

Järgneb Võrumaa, kus Valgamaa tootjate kasutuses on 387 hektarit. Kolmandaks on 

Viljandimaa, kus Valgamaal registreeritud tootjate kasutuses on 233 hektarit. Kõige 

suuremasse gruppi, kus Valgamaal registreeritud tootjad kasutavad maad 1-136 hektarit 

kuulub kaheksa maakonda: Harjumaa, Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa, Jõgevamaa, 

Läänemaa, Pärnumaa, Saaremaa ja Põlvamaa. Valgamaal registreeritud 

põllumajandustootjad ei kasuta maad Hiiumaal, Raplamaal ja Järvamaal. 
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Joonis 3.11. Valgamaal registreeritud põllumajandustootjate maakasutus (hektarites) 

teistes maakondades aastal 2015. (PRIA)  

 

Valga maakonnas kasutavad põllumajandusmaad lisaks Valgamaa põllumajandustootjatele 

ka teiste maakondade tootjad. Tabelis 2.3 on antud ülevaade teiste maakondade 

põllumajandustootjate maakasutuse kohta Valga maakonnas. Selliseid tootjaid on kokku 

126, kelle kasutuses on Valgamaal 4802 hektarit põllumajandusmaad.  
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Tabel 3.3. Teiste maakondade põllumajandustootjate maakasutuse ulatus Valgamaal 

(PRIA) 
Maakond, kus 

põllumajandustootja on 

registreeritud 

Maakasutuse ulatus 

Valgamaal (ha) Tootjate arv 

Harjumaa 476 13 

Jõgevamaa 60 2 

Järvamaa 12 3 

Põlvamaa 90 9 

Pärnumaa 57 3 

Saaremaa 21 3 

Tartumaa 1976 43 

Viljandimaa 1139 12 

Võrumaa 973 38 

Kokku 4804 126 

 

Tabeli 3.3 põhjal on koostatud joonis 3.12, kus maakonnad on jaotatud nelja suurusgruppi 

vastavalt nende maakondade põllumajandustootjate kasutuses oleva maa suurusele 

Valgamaal. Esimeses grupis on Tartumaa, kuna selle maakonna 43-l tootjal on Valgamaal 

kasutuses 1976 hektarit maad. Järgmises grupis (791-1186 hektarit) on Viljandimaa ja 

Võrumaa, kelle tootjatel on kasutuses Valgamaal vastavalt 1139 ja 873 hektarit. 

Kolmandas grupis on Harjumaa, kelle tootjad kasutavad Valgamaal 476 hektarit maad. 

Kõige rohkem maakondi on neljandas grupis, kus tootjate poolt kasutava maa pindala on 1-

395 hektarit. Sellesse gruppi kuuluvad Põlva,- Jõgeva,-Pärnu,-Järva- ja Saare maakonnad. 

Hiiumaa, Läänemaa, Raplamaa, Lääne-Virumaa ja Ida-Virumaa põllumajandustootjad ei 

kasuta maad Valgamaal. 
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Joonis 3.12. Teistesse maakondadesse registreeritud põllumajandustootjad, kes kasutavad 

maad Valga maakonnas, vastavalt Valgamaal kasutatavale põllumajandusmaa suurusele. 

(PRIA) 

 

2011. aasta andmete alusel on koostatud tabel 3.4. 2011. aasta andmete alusel on võimalik 

välja tuua, et toetusi oli taotletud Valgamaa piires 40 660 hektarile. Põllumajandustootjaid 

oli kokku 1148 ja põllumassiive 6661.  

Tabel 3.4. Ülevaade Valgamaa põllumajandusmaast ja Valgamaa põllumajandustootjate 

maakasutusest 2011. aastal (PRIA) 

    Hektareid 

1 

Valgamaal registreeritud põllumajandustootjate kasutatav maa 

kokku Valga maakonnas ja teistes maakondades 40 660 

2 

Valgamaal registreeritud põllumajandustootjad, aga maakasutus 

asub täielikult teistes maakonades 1 473 

3 Antud töös suurusgruppide analüüsi aluseks olnud maakasutus (1-2)  39 187 
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Lisaks on võimalik välja tuua andmed Valgamaale registreeritud tootjate kohta, kes 

kasutavad maad täielikult teistes maakondades. Selliseid tootjaid oli 12 ja teistes 

maakondades kasutatava maa pindala oli 1473 hektarit.  

2015. aastal oli Valga maakonda registreeritud põllumajandustootjaid kokku 42 179 

hektarit. Sama arv 2011. aastal oli 40 660 hektarit. Valga maakonda registreeritud 

põllumajandustootjaid oli 2015. aastal 1144 ja 2011. aastal 1148. Maatükke oli 

Valgamaakonda registreeritud põllumajandustootjatel 2015. aastal 7469, 2011. aastal 6661.  

Põllumajandustootjaid, kes olid küll registreeritud Valgamaale, kuid kelle kogu 

maakasutus asus teistes maakondades 2015. aastal 15 tootjat, 2011. aastal oli sama arv 12. 

Nende kasutatav põllumajandusmaa väljaspool Valgamaad oli aastal 2015 178 hektarit ja 

2011 1473 hektarit. Selline suur vahe on tingitud ühe tootja väga suurest maade 

vähendamisest. 2015. aastal oli kõige rohkem sellist maad kasutusel Tartumaal aga ka 

Võru- ja Viljandimaalt.  

 

3.2.2. Valgamaa tootjate analüüs suurusgruppide järgi 

 

Järgnevalt on uuritud põllumajandustootjate suurusklasse 2015 ja 2011. aastatel. 

Suurusgruppide määramisel on aluseks võetud Põllumajandusliku Raamatupidamise 

Andmebaasi (Põllumajandusliku raamatupidamise...2014) suurusklassid, mis on 

moodustatud kasutuses oleva maa suuruse alusel: - 2-<40 ha, 40-<100 ha, 100-<400 ha ja 

>=400 hektarit. Töös käsitleti eraldi grupina alla 2 hektarilisi põllumajandustootjaid, kuigi 

nende osakaal töö kontekstis on väike, kuid siiski on nad olulised ja tuleb näidata nende 

osatähtsust kogu uurimuse kontekstis.  

Suurusgrupid on koostatud Valgamaale registreeritud põllumajandustootjate andmete 

alusel, kusjuures nende maakasutus võis olla nii Valgamaal, kui ka mujal maakondades. 

2015. aastal oli maakasutus 42 001 hektarit ja 2011. aastal 39 187 hektarit. Välja on jäetud 

need põllumajandustootjad, kelle kogu põllumajandusmaa jääb teistesse maakondadesse 

(vt tabelid 3.5 ja 3.6).  
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Tabel 3.5. Valga maakonda registreeritud põllumajandustootjad suurusgruppide järgi, 

kelle maa asub täielikult või osaliselt Valgamaal 2015. aastal (PRIA) 

  0<2 2<-40 40<-100 100<-400 >=400  Kokku 

Tootjate arv 83 872 90 65 19 1129 

Pindala 127,5 9484,7 5335,2 12750,3 14303,7 42001,4 

Keskmine 

maakasutuse pind 1,5 10,9 59,3 196,2 752,8 37,2 

Maatükkide arv 122 2945 975 1945 1424 7411 

Keskmine 

maatükkide arv 1,5 3,4 10,8 29,9 75,0 6,6 

 

Tabel 3.6. Valga maakonda registreeritud põllumajandustootjad suurusgruppide järgi, 

kelle maa asub täielikult või osaliselt Valgamaal 2011. aastal (PRIA) 

 

0<2 2<-40 40<-100 100<-400 >=400 Kokku 

Tootjate arv 103 861 92 65 15 1136 

Pindala 148,1 9368,9 5682,7 12291,5 11695,9 39187,2 

Keskmine 

maakasutuse pind 1,4 10,9 61,8 189,1 779,7 34,5 

Maatükkide arv 145 2674 955 1741 984 6499 

Keskmine 

maatükkide arv 1,4 3,1 10,4 26,8 65,6 6,0 

 

Joonisel 3.13 on esitatud põllumajandustootjate protsentuaalne jagunemine gruppide vahel 

vastavalt tootjate arvule aastatel 2011 ja 2015. 2011. aastal oli põllumajandustootjaid 

kokku 1136 ning 2015. aastal 1129 tootjat.  

2011. aastal oli alla kahe hektarilisi tootjaid 103, moodustades 9,1 % kõikidest tootjatest. 

Teise gruppi (2<-40) kuulus arvuliselt kõige rohkem tootjaid 861 ja nemad moodustasid 

põhiosa põllumajandustootjatest Valga maakonnas 75,8%. Kolmandasse gruppi (40<-100) 

kuulub 92 tootjat, moodustades 8,1% kõigist põllumajandustootjatest. Neljandasse gruppi 

(100<-400) kuulub 65 põllumajandustootjat, moodustades 5,7%. Ning arvuliselt kõige 

vähem 15 tootjaid on viimases grupis (>=400), moodustades 1,3% kõikidest tootjatest. 

2015. aastal oli alla kahe hektarilised tootjad 83, moodustades kogu tootjate arvust 7,4%. 

Teise gruppi (2<-40) kuulus arvuliselt kõige rohkem tootjaid 872 moodustades 77,2% 

kõikidest tootjatest. Kolmandasse gruppi (40<-100) kuulus 90 tootjat, mis on 8,0% kogu 

2015. aastal registreeritud tootjate arvust. Neljandasse gruppi (100<-400) kuulub 65 

tootjat, mis moodustab 5,8% tootjatest. Viimases grupis (>=400) on 19 tootjat 

moodustades 1,7% kogu 2015. aastal registreeritud põllumajandustootjatest.  
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Joonis 3.13. Põllumajandustootjate protsentuaalne jagunemine suurusgruppi kuuluvate 

tootjate arvu alusel aastatel 2011 ja 2015 (PRIA) 

 

Joonisel 3.14 on esitatud põllumajandustootjate jagunemine gruppide vahel vastavalt 

tootjate kasutuses oleva maa osakaaludele aastatel 2011. ja 2015. 2011. aastal oli 

põllumajandusmaa kasutus Valga maakonna tootjatel kokku 39 187,2 hektarit. 2015. 

Aastal oli sama arv 42 001,4 hektarit.  

Kuna alla kahe hektariliste tootjate maakasutuse osakaal on niivõrd väike, siis ei ole seda 

joonistelt näha. 2011. aastal oli alla kahe hektarilistel tootjatel maad kokku 148,1 hektarit, 

mis moodustab 0,4% kogu 2011. aastal kasutatavast põllumajandusmaast Valga 

maakonnas. Teise grupi (2<-40) tootjatel on kasutuses 9368,9 hektarit, mis moodustab 

23,9% maakasutusest. Kolmanda grupi (40<-100) tootjate kasutuses on 5682,7 hektarit ja 

see moodustab 14,5% kasutatavast maast. Neljanda grupi (100<-400) tootjad kasutavad 12 

291,5 hektarit ja see moodustab kogu 2011. aastal kasutatud põllumajandusmaast 31,37%, 

mis on ka 2011. aasta kõige suurem grupp. Viimase grupi (>=400) tootjad kasutavad 11 

695,9 hektarit, mis moodustab 29,9% kogu põllumajandusmaast.  

Alla kahe kehtariliste tootjate maakasutus on ka 2015. aastal väga väike ja pole jäänud 

joonisel näha. Kokku moodustas alla kahe hektariliste põllumajandustootjate maakasutus 

0,30%, mis on 127,5 hektarit. Teise grupi (2<-40) tootjatel on kasutuses 9484,7 hektarit, 

mis moodustab 22,6% maakasutusest. Kolmandasse gruppi (40<-100) tootjad kasutavad 

maad 5335,2 hektaril, mis on 12,7% kasutatavast maast. Neljanda grupi (100<-400) tootjad 
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kasutavad maad 12 750,3 hektaril, mis on 30,4% maakasutusest. Viimase grupi (<=400) 

tootjad kasutavad maad 14 303,7 hektaril, mis on 34,1% maakasutusest.  

 

 
Joonis 3.14. Põllumajandustootjate maakasutuse suhte aastatel 2011 ja 2015. (PRIA) 

 

Jooniselt 3.15 on näha põllumajandustootjate arvu ja nende maakasutuse suhe vastvalt 

suurusgruppidele.Joonisel eristub selgelt et kõige rohkem tootjaid on grupid 2<-40 ha. 

Samas on nende kasutatav maa mõnevõrra väiksem kui grupis >=400 ha. Samas on üle 

neljasaja hektariga tootjaid mõlemil aastail kõige vähem.  

Keskmine maakasutuse pind oli 2015. aastal esimeses grupis (0<2 ha) 1,5hektarit. Teises 

grupis (2<-40 ha) 10,9 hektarit. Kolmandas grupid (40<-100) oli keskmine maakasutus 

59,3 hektarit, Neljandas grupis (100<-400) 196,2 hektarit. Ja viimases grupis (>=400) 

752,8 hektarit.  

2011. aastal oli keskmine maakasutus esimeses grupis (0<2 ha) 1,4 hektarit. Teises grupis 

(2<-40) 10,9 hektarit. Kolmandas grupis (40<-100) 61,8 hektarit. Neljandasse grupi (100<-

400) keskmine maakasutus oli 189,1 hektarit. Viimases grupis (>=400) oli maakasutus 

779,7 hektarit.  
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Joonis 3.15. Põllumajandustootjate arv ja nende kasutatava põllumajandusmaa pindala 

2011. ja 2015. aastal (PRIA) 

 

Joonisel 3.16 on kujutatud Valgamaale registreeritud põllumajandustootjate maatükkide 

arvu ja maatükkide keskmist arvu 2011 ja 2015 aastal vastavalt põllumajandustootjate 

suurusklassidele. Kokku oli maatükke 2015. aastal Valga maakonda registreeritud 7411 ja 

keskmine maatükkide arv tootja kohta oli 6,6. 2011. aastal olid samad arvud 6499 

maatükki ja keskmine maatükkide arv põllumajandustootjal oli 6,0.  

 

 
Joonis 3.16. Kasutuses olevate maatükkide arv ja keskmine maatükkide arv 2011 ja 2015. 
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2011. aastal oli kõige rohkem maatükke suurusklassis 2<-40 hektariga tootjad (2673), 

keskmine tükkide arv tootja kohta 3,1. Suurusklassi alla kahe hektarilised maatükid kuulus 

145 maatükki, keskmine tükkide arv 1,4. Klassi 40 kuni 100 hektarit 955 maatükki, 

keskmine tükkide arv 10,4, 100 kuni 400 hektariga tootjate grupis 1741 maatükki, 

keskmine tükkide arv 26,8 ja üle 400 hektariga tootjate grupis 984 maatükki, keskmine 

tükkide arv tootja kohta 65,6 (vt joonis 3.16).  

2015. aasta andmed näitavad, et kõige rohkem maatükke oli jälle suurusklassis 2 kuni 40 

hektarit (2945) keskmine tükkide arv põllumajandustootja kohta oli 3,4. Alla kahe 

hektariliste grupis oli 122 tükki ja keskmine tükkide arv 1,5. Klassis 40 kuni 100 hektariga 

tootjatel oli kokku 975 tükki ja keskmine tükkide arv põllumajandustootja kohta oli 10,8. 

Klassis 100 kuni 400 oli tükke 1945 ja keskmine tükkide arv 29,9. Üle 400 hektariliste 

tootjate grupi tükkide arv oli 1424 ja keskmine tükkide arv 75,0. 

 

3.2.3. Ülevaade kümne suurema põllumajandustootja maakasutusest 

 

Järgnevalt on uuritud Valga maakonnas registreeritud kümmet põllumajandustootjat, kelle 

kasutuses oli kõige rohkem maad 2015. aastal. Uuritud on ka nende maakasutuse muutust 

võrreldes omavahel maakasutust aastatel 2015 ja 2011. Valik on tehtud nende tootjate 

seast, kes on registreeritud Valga maakonda ja kelle maa jääb kas täielikult või osaliselt 

Valga maakonda. Arvesse ei ole võetud neid põllumajandustootjaid, kes on küll 

registreeritud Valgamaale, kuid kelle maakasutus jääb täielikult teistesse maakondadesse. 

Kümne suurima põllumajandustootja andmete leidmiseks kasutatiValgamaale 

registreeritud põllumajandustootjad. Nende seast eraldati tootjad, kelle maa jääb täielikult 

väljapoole Valga maakonda. Seejärel reastati tootjad kasutatava põllumajandusmaa hulga 

järgi kahanevalt. Esimesed kümme ongi suuremad Valgamaa põllumajandustootjad.  

Võrdluseks on võetud samade põllumajandustootjate 2011. aasta andmed. 

Võrdlusmetoodika on n-ö tagasivaade. See tähendab, et aluseks võetakse 2015. aasta 

andmed ja seejärel neid võrreldakse 2011. aasta andemetega. Muutuste analüüsimiseks on 

koostatud tabel ja kaks joonist. Tabelis 3.7 on uuritud kümne suurima põllumajandustootja 

maakasutuse muutust ja kohta tabelis, võrreldes aastaid 2011 ja 2015. Joonisel 3.17 on 
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uuritud põllumajandusetootjate pindala muutust võrreldes 2011. aastaga. Ja joonisel 3.18 

on uuritud põllumajandustootjate maatükkide arvu muutust võrreldes 2011. aastaga.  

2015. aasta kümme suurimat põllumajandustootjat oli ID-numbritega 1312, 1317, 1304, 

1338, 51488, 69446, 60665, 57525, 51632 ja 33497. Tabelist 3.7 on näha, millisel kohal 

tabelis olid valitud põllumajandustootjad 2015. ja 2011. aastatel. 2015. aastal ongi valitud 

kümme suuremat tootjad, kuid 2011. aastal on järjestus 2015. aastaga võrreldes erinev. 

Esimese nelja tootja 1312, 1317, 1304 ja 1338 järjestus on sama aastatel 2015 ja 2011. 

Tootja 51488, kes oli aastal 2015 viiendal kohal, oli aastal 2011 kuuendal kohal. Tootja 

69446, kes oli aastal 2015 kuuendal kohal, oli aastal 2011 kaheksandal kohal. Tootja 

60665, kes oli aastal 2015 seitsmendal kohal, oli aastal 2011 üheksandal kohal. Tootja 

57525, kes oli aastal 2015 kaheksandal kohal on teinud kõige märkimisväärsema tõusu, 

sest aastal 2011 oli ta 148 kohal. Tootja 51632, kes oli aastal 2015 üheksandal kohal oli 

2011. aastal kohal 10. Tootja 33497 , kes oli aastal 2015 kümnendal kohal oli 2011. aastal 

16 kohal. 

 

Tabel 3.7. Valga maakonnas kümne suurima põllumajandustootja maakasutuse andmed 

aastatel 2015 ja 2011 ja maakasutuse muutus võrreldes aastaid 2011 ja 2015 (PRIA) 

Tootja 

ID 

Koht 

tabelis 

2015 

Pindala 

ha 

(2015) 

Maatükke 

(2015) 

Koht 

tabelis 

2011 

Pindala 

ha 

(2011) 

Tükke 

(2011) 

Pindala 

muutus 

Maa-

tükkide 

muutus 

1312 1 2241,92 154 1 1897,93 122 343,99 32 

1317 2 1823,3 187 2 1511,44 146 311,86 41 

1304 3 1254,93 91 3 1093 73 161,93 18 

1338 4 927,05 89 4 893,93 77 33,12 12 

51488 5 790,04 38 6 743,67 34 46,37 4 

69446 6 789,33 77 8 666,93 59 122,40 18 

60665 7 693,62 69 9 640,7 60 52,92 9 

57525 8 577,41 84 148 46,97 11 530,44 73 

51632 9 535,18 42 10 519,12 33 16,06 9 

33497 10 523,27 48 16 399,8 39 123,47 9 

 

Joonisel 3.17 on toodud valitud põllumajandustootjate pindala muutus võrreldes 2011. 

aastaga. Jooniselt on näha, kuidas kõigil valitud kümnel tootjal on 2015. aastaks kasutatava 

põllumajandusmaa hulk kasvanud. Kõige rohkem on oma põllumajandusmaa pindala 

suurendanud põllumajandustootja 57525, kellel oli 2011. aastal kasutuses 47 hektarit, aga 

2015. aastal 577 hektarit. Põllumajandustootja 1312 on oma maakasutust suurendanud 344 

hektari võrra. Tootja 1317 312 hektari võrra. Tootja 1304 162 hektari võrra. Ka tootja 
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22497 on oma põllumajandusmaad küllaltki palju suurendanud, 124 hektari võrra. Tootja 

69446 on oma maid suurendanud 122 hektari võrra. Pingereas veidi vähem on oma 

põllumajandusmaid suurendanud tootjad 60665 (853 ha). Tootja 51488 on oma maid 

suurendanud 46 hektari võrra. Tootja 1338 on oma põllumajandusmaid suurendanud 

aastaks 2015 33 hektari võrra. Kõige vähem on maakasutust suurendanud 51632 (16 ha).  

 

 
Joonis 3.17. Põllumajandusmaa pindala kümnel suurimal tootjal aastatel 2015 ja 2011 

(PRIA) 

 

Muutused on toimunud ka maatükkide arvus (vt joonis 3.18). Kõige rohkem on juurde 

tulnud tükke tootjale 57525 (73 tk), arvatavasti sellepärast, et selle tootja maakasutus on 

kokku kõige rohkem suurenenud. Teistel põllumajandustootjatel on kasutatavaid maatükke 

juurde tulnud vähem 1317 (41 tk), 1312 (32 tk), tootjatel 1304 ja 69446, mõlematel 18 

maatükki. Tootjal 1338 12 maatükki, tootjatel 60665, 51632 ja 33497 9 maatükki ning 

Tootjal 51488 vaid 4 maatükki.  
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Joonis 3.18. Kümne suurima põllumajandustootja maatükkide arv aastatel 2011 ja 2015 

(PRIA)  

 

Järgnevalt on kirjeldatud kümne suurema põllumajandustootja maakasutust kohalike 

omavalitsuste lõikes. Selle analüüsimiseks on koostatud tabel 3.8. Kuna 2011. aasta 

andmetest ei olnud võimalik leida, kui palju põllumajandustootja kasutab maad kohaliku 

omavalitsuse lõikes, siis on põllumajandustootjate osakaal kohalikes omavalitsustest 

toodud välja vaid 2015. aasta kohta. Täpsema analüüsi saamiseks on koostatud joonised 

kõigi kümne põllumajandustootja maakasutustest 2015. aastal.  

2015. aasta kümne suurima põllumajandustootja maakasutus vastavalt kasutatava 

põllumajandusmaa paiknemisele omavalitsustes leiti lõigates vastava tootja andmeid 

omavalitsuse piiriga töövahendiga Clip. Samade tootjate andmed 2011. aasta kohta leiti 

visuaalsel vaatlusel, olenevalt kuhu omavalitsusse kaardi peal põllumajandusmaa pind 

jääb.  
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Tabel 3.8. Kümne suurema põllumajandustootja maakasutus kohalike omavalitsuste lõikes 

(PRIA) 

Tootja 

ID 

Jagunemine kohalike 

omavalitsuste lõikes 
Pinda kohalikus 

omavalitsuses 

2015. aastal  2011 2015 

1312 

Tõlliste vald Tõlliste vald 1198,35 

Õru vald Õru vald 947,7 

Sangaste vald Sangaste vald 50,36 

 

Karula vald 45,51 

1317 

Hummuli vald Hummuli vald 1455,86 

Tõlliste vald Tõlliste vald 288,22 

Helme vald Helme vald 66,12 

  

Otepää vald 7,57 

Sangaste vald 5,53 

1304 
Sangaste vald Sangaste vald 1116,48 

Õru vald Õru vald 138,45 

1338 
Helme vald Helme vald 925,24 

Tõrva linn Tõrva linn 1,81 

15488 Hummuli vald 
Hummuli vald 766 

Helme vald 24,04 

69446 Puka vald 
Puka vald 771,41 

Sangaste vald 0,38 

60665 Puka vald Puka vald 
626,01 

57525 Taheva vald   Taheva vald 526,41 

51632 
Tõlliste vald Tõlliste vald 473,04 

Õru vald Õru vald 62,14 

33497 
Õru vald Õru vald 355,56 

Tõlliste vald Tõlliste vald 167,71 
 

Tabelis 3.9 on välja toodud, millised põllumajandustootjad kasutavad maad väljaspool 

Valgamaad. Kümnest suremast Valgamaa tootjast kasutab maad väljaspool Valgamaad 

kolm tootjat. Kõige rohkem on seda tootjal ID’ga 60665. Kahe maakasutus asub Tartumaal 

ja ühel Võrumaal.  
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Tabel 3.9. Kümne suurema põllumajandustootja maakasutus, mis jääb väljapoole Valga 

maakonda 2015 (PRIA)  

Tootja 

ID 

Maakond, kus 

põllumajandusmaa 

paikneb 

Põllumajandusmaa 

pind (ha) 

69446 Tartumaa 17,54 

60665 Tartumaa 67,61 

57525 Võrumaa 51,00 
 

Järgnevatelt joonistelt on näha kümne suurema põllumajandustootja 2015. aasta 

maakasutust ja nende maatükkide paiknemist. Tabelist 2.8 on kirjas, kui palju maad on 

kasutusel ühel või teisel tootjal omavalitsuses 2015. aastal.  

Joonisel 3.19 on toodud põllumajandustootja 1312 maakasutus. Kõige rohkem maad asub 

Tõlliste vallas 1198,35 ha, Õru vallas 947,70 hektarit, Sangaste vallas 50,36 hektarit ja 

Karula vallas 45,51 hektarit.  Kokku on tootjal maad 2241,92 hektarit.  

 

 
Joonis 3.19. Põllumajandustootja ID-ga 1312 maakasutuse paiknemine (PRIA) 

Põllumajandustootja ID-ga 1317 maakasutust on näha joonisel 3.20. Tootjal on maad viies 

omavalitsuses- Hummuli vallas 1455,86 hektarit, Tõlliste vallas 288,22 hektarit, Helme 

vallas 66,12 hektarit, Otepää vallas 7,57 ja Sangaste  vallas 5,53 hektarit. Kokku on 

põllumajandustootjal maad 1823,3 hektarit.  
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Joonis 3.20. Põllumajandustootja ID-ga 1317 maakasutuse paiknemine(PRIA) 

 

Põllumajandustootja ID-ga 1304 maakasutus on näha jooniselt 3.21. Tootja kasutab maid  

kahes vallas. Peamiselt on tema maakasutus Sangaste vallas 1116,48 hektarit ja väiksem 

osa Õru vallas 138,45 hektarit. Kokku on tootjal maad 1254,93 hektaril.  

 

 
Joonis 3.21. Põllumajandustootja ID-ga 1304 maakasutuse paiknemine (PRIA) 
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Põllumajandustootjal ID-ga 1338 on põllumajandusmaad kokku 927,05 hektarit. Joonisel 

3.22 on näha antud tootja põllumajandusmaa kasutus asub peamiselt  Helme vallas 925,24 

hektaril ja natuke on maad ka Tõrva linnas 1,81 hektarit.  

 

 
Joonis 3.22. Põllumajandustootja ID-ga 1338 maakasutuse paiknemine (PRIA) 

 

Jooniselt 3.23 on näha põllumajandustootja 51488 maakasutus. Kokku on antud tootjal 

maad 927,05 hektarit. Peamiselt asub maakasutus Hummuli vallas (766,00 ha) ja väike osa 

maad Helme vallas (24,04 ha).  
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Joonis 3.23 Põllumajandustootja ID-ga 51488 maakasutuse paiknemine (PRIA) 

 

Jooniselt 3.24 on näha põllumajandustootja 69446 maakasutus, mis asub Valga 

maakonnas. Kokku on tootjal maad 789,33 hektarit. Sellest 771,79 hektarit Valgamaal ja 

17,54 hektarit Tartumaal Ülenurme ja Tartu valdades (vt tabel 9). Valga maakonnas asub 

põllumajandustootjal maad peamiselt Puka vallas (771,41 ha) ja natuke ka Sangaste vallas 

(0,38 ha). 
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Joonis 3.24. Põllumajandustootja ID-ga 69446 maakasutuse paiknemine (PRIA) 

 

Põllumajandustootjal ID-ga 60665 on maad kokku 693,62 hektarit, millest suurem osa on 

Valga maakonnas, Puka vallas (626,01 ha) ja ülejäänud jääb Tartumaale (67,61 ha). Selle 

põllumajandustootja puhul võib öelda, et tükid asuvad siiski ühes kohas, kuigi on üle 

Valga maakonna piiri Tartu maakonnas Rõngu vallas (vt joonist 3.25).   

 

 
Joonis 3.25. Põllumajandustootja ID-ga 60665 maakasutuse paiknemine (PRIA) 
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Põllumajandustootja 57525 maad asuvad peamiselt Valga maakonnas, Taheva vallas 

(526,41 ha). Ülejäänud maa (51,00 ha) asub Võrumaal Mõniste vallas (vt tabel 9). Kokku 

on tootjal maad 577,41 ha. Ka selle tootja puhul võib öelda, et kuigi ta maakasutus on 

jaotatud kahe maakonna vahel on see siiski küllaltki kompaktselt koos (vt joonis 3.26). 

  

Joonis 3.26. Põllumajandustootja ID-ga 57525 maakasutuse paiknemine (PRIA) 

 

Jooniselt 3.27 on näha põllumajandustootja 51632 maakasutus. Selle tootja maad on 

täielikult Valgamaal. Peamiselt Tõlliste vallas (473,04 ha) ja Õru vallas (62,14 ha). Kokku 

on põllumajandustootjal maad 535,18 hektarit.  
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Joonis 3.27. Põllumajandustootja ID-ga 51632 maakasutuse paiknemine (PRIA) 

 

Jooniselt 3.28 on näha põllumajandustootja 33497 maakasutus. Tootja asub täielikult 

Valga maakonnas ja kokku on maad 523,27 hektarit. Peamine osa põllumajandusmaast 

asub Õru vallas (355,56 ha) ja ülejäänud 167,71 hektarit Tõlliste vallas.  

 

 
Joonis 3.28. Põllumajandustootja ID-ga 33497 maakasutuse paiknemine (PRIA) 
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Kümne suurima põllumajandustootja maa kasutus kohalike omavalitsuste lõikes 2015. 

aastal oli Hummuli vallas 2264,6 ha, Tõlliste vallas 2127,3 ha, Õru vallas 1503,9 ha, Puka 

vallas, 1397,4 ha, Sangaste vallas 1172,8 ha, Helme vallas 1015,4 ha, Taheva vallas 526,4 

ha, Karula vallas 45,5 ha, Otepää vallas 7,57 ha ja Tõrva linnas 1,81 ha. Valga maakonna 

kohalikest omavalitsusest ei olnud suurimatel tootjatel põllumajandusmaad kasutusel 

Palupera ja Põdrala valdades.    
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4. ARUTELU 

 

Käesoleva töö eesmärgiks on välja selgitada Valgamaa põllumajandustootjate 

maakasutususe muutused võrreldes aastaid 2011 ja 2015. Selle teema käsitluse aktuaalsus 

tuleneb üldistest muutustest põllumajanduses. Statistiliste andmete alusel väheneb Eestis 

põllumajandustootjate arv samas kui kasutatava maa pindala jääb üsna samaks või siis 

isegi suureneb. Näiteks on Eestis vähenenud põllumajandustootjate arv 36 562 tootja 

võrral, võrreldes aastaid 2001 ja 2013. Samadel aastatel on aga põllumajandusmaa kasv 

olnud 86 293 hektarit. Selles töös on uurimisobjektiks valitud põllumajandustootjate 

maakasutuse muutused Valgamaal ja võrreldud on maakasutusi aastatel 2011 ja 2015.  

Põllumajandustootjate arv Eestis on aastatel 2001-2013vähenenud rohkem kui poole võrra. 

Aastal 2001 oli Eestis üle 55 000 põllumajandusliku majapidamise, aastaks 2013 on neid 

veidi üle 19 000. Kui võrrelda aastaid 2007 ja 2013, siis selle aja jooksul vähenes  

põllumajanduslike kodumajapidamiste arv kokku 17,8% ja sellest füüsiliste isikute arvelt 

vähenes 22,9%. Samas on juriidilisest isikust põllumajandustootjate arv sellel perioodil 

tõusnud 59,4%. See tähendab, et põllumajandustootjate arv on perioodil 2007-2010 

vähenenud, kuid juriidilisest isikust põllumajandustootjate arv ja ka osakaal on 

suurenenud.  

Kasutatava põllumajandusmaa hulk ei ole perioodil 2001-2013 vähenenud vaid on 

suurenenud. Kui 2001. aastal oli kasutatavat põllumajandusmaad 871 213 hektarit, siis 

2013. aastal oli seda 959 506 hektarit. Kui perioodil 2007-2013 suurenes kasutuses olev 

maa 5,5%, siis füüsiliste isikute kasutuses oleva põlumajandusmaa hulk vähenes 9,6 % ja 

samas juriidiliste isikute kasutuses oleva maa hulk suurenes 21,9%. Seega on ka kasutuses 

oleva maa pindala osas toimunud muudatus, kus füüsiliste isikute kasutuses oleva maa 

pindala väheneb ja samas suureneb juriidiliste isikute kasutuses olev maa.  

Seda eelnevat kinnitab ka omanik-, rendi- ja segamajapidamiste andmete analüüs perioodil 

2001-2010. Kõige rohkem lausa 70% on vähenenud sellel perioodil omanikmajapidamiste 

arv ja nende kasutuses olnud maa hulk 47,25%. Segamajapidamiste arv on vähenenud 
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26,2%, aga nende kasutuses oleva maa hulk on suurenenud 78,8%. Rendimajapidamiste 

arv on vähenenud 37,9%, nende kasutuses oleva maa hulk on vähenenud 30,26% 

Põllumajandustootjate arv Valgamaal on aastatel 2001-2010 vähenenud 1691 tootja võrra, 

mis on 55,8% vähem kui aastal 2001. Põllumajandusmaad oli 2001. aastal kasutuses 

40 730 hektarit ja 2010. aastal 44 266 hektarit, mis on 3536 hektarit rohkem. Seega on 

Valga maakonnas põllumajandustootjate arv vähenenud, aga põllumajandusmaa hulk on 

kasvanud.  

Sama seisu näitavad andmed ka omaniku- rendi- ja segamajapidamiste andmete analüüsis 

perioodil 2001-2010. Kõige rohkem on vähenenud omanikmajapidamisi 59,2% ning nende 

kasutuses olev maa on vähenenud 27,4%. Segamajapidamiste arv on vähenenud 14,5% 

ning nende haritav maa on suurenenud 69,77%. Rendimajapidamiste arv on vähenenud 

49,2% ja nende kasutatav põllumajandusmaa on põhimõtteliselt jäänud samaks.  

Võrreldes Eesti statistikat Valga maakonna omaga on näha sarnasust. Valgamaal ja Eestis 

on põllumajandustootjate arv vähenenud rohkem kui poole võrra. Samas on nii Eestis 

tervikuna kui ka Valgamaal suurenenud põllumajanduslikus kasutuses oleva maa pindala. 

Omanikmajapidamiste hulgas on Eestis põllumajanduslike majapidamiste hulk vähenenud 

70% ja Valgamaal 59,2%. Rendimajapidamiste hulgas on vähenemine Eestis ja ka 

Valgamaal üle 35%. Segamajapidamiste hulgas on majapidamisi vähenenud Eestis 26,22% 

ja Valgamaal 14,5%. Segamajapidamiste hulgas on tõusnud kasutatava maa hulk 

Valgamaal peaaegu 70% ja Eestis 78%. Kui Eestis on omanikmajapidamiste arv 

vähenenud, siis Valga maakonnas on suurenenud. Sama on ka rendimajapidamistega, 

Eestis vähenenud ja Valgamaal on põhimõtteliselt jäänud samaks. 

PRIA andmete kohaselt oli 2015. aastal Valga maakonda registreeritud 

põllumajandustootjate maakasutus kokku 42 179 hektarit. 2011. aastal oli see 40 660 

hektarit. Valga maakonda registreeritud põllumajandustootjaid oli 2015. aastal 1144 ja 

2011. aastal 1148.  

Kuigi põllumajandustootjate arv on kahanenud, on põllumajandusmaa hulk kasvanud. 

Sellest võib järeldad põllumajandusmaa koondumist, kuna tootjaid on vähemaks jäänud 

aga kasutatavat põllumajandusmaad on rohkem kasutusele tulnud.  
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2015. aastal oli 15 sellist põllumajandustootjat, kes olid küll registreeritud Valgamaale, 

kuid kelle kogu maakasutus asus teistes maakondades. 2011. aastal oli selliste tootjate arv 

12. Nende kasutatav põllumajandusmaa väljaspool Valgamaad oli 2015. aastal 178 hektarit 

ja 2011. aastal 1473 hektarit. Selline suur vahe on tingitud ühe tootja väga suurest maade 

vähendamisest. 2015. Aastal oli kõige rohkem sellist maad kasutusel Tartumaal aga ka 

Võru- ja Viljandimaalt.  

Suurusklaside andmete analüüs kinnitab üldist statistikat. 2015. aastal oli 1129 

põllumajandustootjat, kes olid registreeritud Valgamaale ja kasutasid maad nii Valgamaal 

kui ka väljaspool seda. 2011. aastal oli sama arv 1136. Kasutatava põllumajandusmaa 

suurus oli 2011. aastal 39 187,2 hektarit ja 2015. aastal 42 001,4 hektarit. 

Põllumajandustootjate arv vähenenud kui võrrelda aastaid 2011 ja 2015, kuid kasutatav 

põllumajandusmaa on kasvanud. Põllumajandustootjate arv on suurenenud 2015. aastaks 

tootjate gruppides 2<-40 ja >400, grupis 100<-400 on põllumajandustootjate arv jäänud 

samaks. Põllumajandustootjate arv vähenes gruppides 0<2 ja 40<-100. 

Põllumajandustootjate kasutatava maa hulk on 2015. aastaks suurenenud gruppides 2<-40, 

100<-400 ja >=400. Põllumajandusmaa kasutuse vähenes gruppides 0<2 ja 40<-100.  

Keskmise maakasutuse pinna võrdluses on näha, et alla 2 hektariga gruppi kuuluvate 

põllumajandustootjate maakasutus on muutunud aastaks 2015 0,1 hektari võrra suuremaks. 

Teise grupi 2<-40 hektarit on maakasutuse muutus jäänud samaks. Kolmanda grupi (40<-

100) maakasutus on vähenenud 2,5 hektarit. Neljanda grupi (100<-400 ha) maakasutus on 

suurenenud 7,1 hektari võrra. Viimases grupis (>=400) on keskmine maakasutus 

vähenenud 2015. aastaks 26,9 hektari võrra. Seega tuleb keskmise maakasutuse muutusest 

välja, et kuigi üle 400 hektarilistel tootjatel on kasutatav põllumajandusmaa hulk 

suurenenud, on siiski keskmine maakasutuse pind muutunud väiksemaks.  

Kõige rohkem tootjaid oli nii aastal 2011 kui ka 2015 suurusklassis vahemikus kaks kuni 

40 hektarit. Nende kasutuses oli 2011. aastal põllumajandusmaad 9 368,9 hektarit ja 2015. 

aastal 9 484,7 hektarit. Kuigi mõlematel aastatel oli kõige vähem põllumajandustootjaid 

üle neljasaja hektariga tootjate grupis, 2011. aastal 15 ja 2015. aastal 19 tootjat, siis on 

nende kasutatav põllumajandusmaa hulk võrreldes teistega kõige suurem. 2011. aastal oli 

see 11 695,9 hektarit, moodustades 29,9% kogu põllumajandusmaast ning 2015. aastal oli 

nende kasutuses 14 303,7 hektarit maad, mis moodustab 34,1% põllumajandusmaast. Kui 

võrrelda, millises suurusgrupis on toimunud kõige olulisemad muudatused, siis on see 
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viimane üle neljasaja hektariga tootjate grupp. Kuigi arvuliselt on selliseid tootjad tulnud 

juurde ainult neli, siis kasutatava maa pindala on suurenenud selles grupis üle 2 600 

hektari.  

Valga maakonda registreeritud 2015. aasta kümne suurema põllumajandustootja analüüsist 

selgus, et kõigi nende kümne maakasutus on pindalaliselt suurenenud, kui võrrelda aastaid 

2011 ja 2015. Kõige suurem maakasutus oli 2015. aastal põllumajandustootjal ID’ga 1312. 

Selle tootja kasutuses oli üle 2000 hektari maad. 2011. aastal oli see sama tootja samuti 

esimesel kohal ja tema maakasutuse suurus oli üle 1800 hektari. Põllumajandustootjad 

1312, 1317, 1304 ja 1338 on kokku suurendanud 2015. aastaks oma maid 850,9 hektarit.  

Kõige rohkem on oma põllumajandusmaad suurendanud aga tootja 57525. 2011. aastal oli 

tal põllumajandusmaad 47 hektarit. 2015. aastaks oli samal tootjal aga kasutatavat 

põllumajandusmaad 577 hektarit. 2015. aastaks on kümne suurima põllumajandustootja 

seas vaid kaks uut tootjat võrreldes 2011. aastaga. Samuti on kõikidel 

põllumajandustootjatel suurenenud kasutuses olevate maaüksuste arv.  

 Suuremate põllumajandustootjate maakasutus paikneb enamasti ühe-kahe kohaliku 

omavalitsuse piire. Kuid on ka selliseid tootjaid, kelle maakasutus on rohkemates 

omavalitsustes. Näiteks põllumajandustootjal ID-ga 1317 on 2015. aastal kasutatavat 

põllumajandusmaad viies omavalitsuses. Tootjal ID-ga 1312 on kasutatavat maad neljas 

omavalitsuses. Kuuel tootjal on kasutatavt põllumajandusmaad kahes omavalituses ja kahel 

tootjal on kasutatavat maad ühes omavalituses. Põllumajandustootjaid, kes kasutavad maad 

ka teistes maakondades on kokku kolm. Kaks tootjat on sellist, kelle maakasutus asub 

maakonna piiri lähedal. Ühe tootja maakasutus asub aga maakonna piirist kaugemal. Kõige 

rohkem põllumajandusmaad oli suurtootjatel kasutuses aastal 2015 Hummuli vallas 

(2264,6 ha) ja Õru vallas (2127,3 ha), kõige vähem aga Tõrva linnas (1,81 ha) 

Selle kõige eelneva põhjal võib öelda, et põllumajanduslike tootjate maakasutuses on 

toimunud muutused kui võrrelda aastaid 2011 ja 2015. Eesti kui ka Valgamaa kontekstis 

saab välja tuua, et põllumajanduslike majapidamiste arv on vähenenud, kusjuures 

vähenemine on toimunud pigem füüsilisest isikust põllumajandustootjate arvelt, sest 

juriidilisest isikust põllumajandustootjate arv on suurenenud. Lisada maaksutuse muutused 

suurusgruppide vahel, kellel suurenenud, kellel vähenenud.  
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KOKKUVÕTE 

 

Antud töö koostamise ajendiks on kogu Euroopas ja ka Eestis toimuvad muutused 

põllumajandusmaade kasutamises. Üheks muutuseks on maade koondumine, mis toimub 

peamiselt Ida-Euroopa riikides aga ka Lääne-Euroopa riikides, kus põllumajandusmaa 

kasutus koondub suurte põllumajandustootjate kätte. Põllumajandusmaa koondumise 

põhjused on erinevad, näiteks Ida-Euroopas sai koondumine hoo sisse peale Nõukogude 

Liidu kokkukukkumist, kui hakati õigusvastaselt võõrandatud maid tagastama endistele 

omanikele. Põllumajandusmaa koondumist soodustavad ka EL-i toetused, mis annavad 

sageli paremad võimalused ja rohkem ressursse just suurematele tootjatele.  

Antud töö eesmärgiks oli välja selgitada Valgamaa põllumajandustootjate maakasutuse 

muutused võrreldes aastaid 2011 ja 2015. Töö eesmärk sai täidetud, välja selgitati 

muutused põllumajandustootjate maakasutuses, mis olid järgmised: 

1. Põllumajandustootjate arv väheneb kogu Eestis ja ka Valgamaal. 

Statistikaameti andmete alusel on perioodil 2001-2013 põllumajandustootjate 

arv vähenenud rohkem kui 50%. Eestis oli aastal 2001 üle 55 000 tootja, 

aastaks 2013 on neid veidi üle 19 000. Põllumajandustootjate arvu langus on 

tulnud peamiselt füüsiliste isikute arvelt, samas on põllumajandustootjate 

hulgas kasvanud juriidiliste isikute osakaal. Kõige rohkem on vähenenud (70%) 

omanikmajapidamisi. Segamajapidamisi on vähenenud 26% ning 

rendimajapidamisi 38%. 

2. Kuigi põllumajandustootjate arv on Eestis kahanenud, on kasutatava 

põllumajandusmaa pindala suurenenud 86 293 hektari võrra võrreldes aataid 

2001 ja 2013. Põllumajandusmaa pindala Eestis suurenes, aga samas füüsiliste 

isikute kasutuses oleva põllumajandusmaa hulk vähenes. Suurenenud on 

eelkõige juriidiliste isikute kasutuses oleva maa hulk. Eestis on vähenenud on 

omanik- ja rendimajapidamiste maakasutus, samas on suurenenud üle 78% 

segamajapidamiste maakasutus.  
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3. PRIA andmetel oli 2015. aastal Valgamaale registreeritud 1144 tootjad, kes 

kasutasid kokku 42 179 hektarit põllumajanduslikku maad. Aastal 2011 oli 

põllumajandustootjaid 1148 ning nad kasutasid 40 660 hekatrit maad.  

4. Töös jagati Valgamaale registreeritud tootjad suurusgruppidesse vastavalt 0<2 

ha, 2<-40 ha, 40<-100 ha, 100<-400 ha ja >=400 ha. Kõige rohkem tootjaid jäi 

mõlematel aastatel gruppi 2<-40 ha. 2015. aastal on 872 tootjat ja 2011. aastal 

on 861 tootjat. Kõige vähem tootjaid oli grupis >=400, 2015. aastal on 19 

tootjat ja 2011. aastal on 15 tootjat. 

5. Põllumajandusmaad oli Valga maakonna tootjatel kasutusel kõige rohkem 

2015. aastal grupis >=400 14 303,7 hektarit. 2011. aastal aga 11 695,9 hektarit. 

Kõige vähem põllumajandusmaad jäi gruppi 0<2 2015. aastal 127,5 hektarit ja 

2011. aastal 148,1 hektarit. Kuigi arvuliselt oli tootjaid kõige rohkem grupis 

2<-40 ha, siis kasutasid kõige rohkem maad grupi >=400 ha tootjad, keda on 

arvuliselt kõige vähem. Kui võrrelda aastaid 2011 ja 2015, siis suurenes kõige 

suurema grupi põllumajandustootjate arv ning kasvas ka nende kasutuses oleva 

põllumajandusmaa pindala.  

6. Kümne suurema Valgamaa põllumajandustootja maakasutuse 2011. ja 2015. 

aasta andmete võrdlusest selgub, et kõigi nende tootjate maaüksuste arv ning 

maakasutus on suurenenud.  

Käesolev bakalureusetöö käsitles üksnes maakasutuse ja selle koondumisega seotud teemat 

ja seda Valgamaa kontekstis. Edaspidi võiks sarnase uuringu läbi viia kogu Eesti kohta ja 

tuua välja põllumajandustootjate maakasutuse muutused Eestis suurusgruppide alusel. 

Lisaks on võimalik seda tööd ka edasi arendada, kaasates lisaks maakasutuse muutusele ka 

maaomandi muutuse küsimused.  
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THE CHANGES OF LAND USE IN AGRICULTURAL 

PRODUCERS IN VALGA COUNTY, COMPARING THE 

YEARS 2011 AND 2015 

 

Resume 

 

This study is motivated by the preparation of the increased agricultural land concentration 

in Europe. Mainly the concentration is in Eastern European countries, but also in Western 

European countries. There are many reasons for concentration, and they differ depending 

on the region of the European Union. In Eastern Europe, agricultural land concentration 

increased after land reforms. Currently, land concentration in Eastern European countries 

is largely caused by inequalities of the Common Agricultural Policy. This will provide 

better opportunities and more resources just to major manufacturers of agricultural land.  

The aim of this study is to explore the changes of land usage among agricultural producers 

in Valga County, comparing the years 2011 and 2015. The aim of this study was 

accomplished, find out the agricultural poducers changes in land use, which were as 

follows: 

1. Statistics data of agricultural farm for the years 2001-2013 are talking about a 

decrease by more than half in the total number of farmers in Estonia and Valga 

counties. In the year 2001 there were more than 55 000 agricultural farms, in 2013, 

there were slightly more than 19 000. The decline in the number of farmers has 

come mainly at the expense of natural persons, while the proportion of legal 

persons has risen. 

2. Although the number of farmers has decreased in Estonia, their usage of 

agricultural land has increased to 86,293 hectares. Number of agricultural land 

what is used by natural persons is decreasing, but the amount of land used by legal 

persons has increased. Increased was use of legal persons amount of land. 

3. In Estonian Agricultural Registers and Information Board data 2015, there were 

1144 manufacturers in Valga county who used a total of 42179 hectares of 



61 

 

agricultural land. In 2011 there where 1148 farmers, and they used 40 660 hectares 

of land. 

4. In the study, producers groups were according to the size (0 <2 ha), (2 <-40 ha), (40 

<-100 ha) (100 <-400 ha) and (> = 400 ha). In both years, most products remained 

in the group (2 <-40 ha). In 2015 there were 872 farms, in 2011 there were 861 

farms. The farms were in group (> = 400). In 2015 there were 19 farms and in 2011 

there were 15 farms.  

5. In 2015 agricultural land was used mainly in group (> = 400). There were 14 303.7 

hectares. Howeve inn 2011, 11 695.9 hectares. Least of agricultural land remained 

in the group (0 <2) in 2015 there were 127.5 hectares and in 2011there were 148.1 

hectares. Although the number of products was heighest in the group 2 <-40, most 

land uses group > = 400 ha producers, who are in numerall the least. Compareing  

years 2011 and 2015, then increased the largest group of the number of farmers and 

also increased their use of the agricultural area. 

6. In the study there are described the largest agricultural farms in the decade of 2015. 

These farms are compared the same manufacturer's data with data from 2011, and it 

turns out that all producers of the selected land usage has increased. 

This study dealt only with the usage of land and its concentration topics in Valga County. 

This topic can be further investigated, looking at agricultural producers in all of Estonia. In 

addition, it is possible to work on further development, involving not only the land usage 

change in land ownership change issues. 
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