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Metsamaa ja põllumajandusmaa on väärtus, mis juurde ei kasva. Kinnisvarana on metsa- 

ja põllumaal oluline roll ning neid peetakse heaks investeeringuks. Käesoleva 

bakalaureusetöö eesmärgiks on välja selgitada tegurid, mis kujundavad metsamaa ja 

põllumajandusmaa hinda ning analüüsida hindade muutumist Eestis perioodil 2004 - 

2015. 

Bakalaureusetöö koostamisel kasutatakse kvantitatiivset analüüsimeetodit. Kvantitatiivse 

analüüsi meetodiks on võrdlev analüüs. Statistiliselt iseloomustavad näitajad 

väljendatakse arvandmetes ning järeldused on arvuliselt kirjeldatavad. Arvandmed 

pärinevad Maa-ameti hinnastatistika tehingute andmebaasist ja Statistikaameti andmebaasist. 

Töö teoreetilise osa koostamisel on kasutatud mitmeid erialaseid raamatuid, eesti- ja 

võõrkeelseid teadusartikleid ning mitmeid interneti- ja kirjandusallikaid. 

Metsamaa ja põllumajandusmaa hinda kujundavad erinevad tegurid ja nende koosmõju - 

mis pole alati ühene. Olulisemateks metsamaa hinda kujundavateks teguriteks on ligipääs 

kinnistule, kasvava metsa tagavara hektaril, kasvukohatüüp, kinnistu suurus, boniteet ning 

puistu vanuseline ja liigiline koosseis. Põllumajandusmaa olulisemateks hinnateguriteks 

on maa kvaliteet, viljakus, ligipääsetavus, asukoht ja suurus. Samuti välised tegurid ning 

erinevad toetused. Selleks, et teada saada, kui suurt mõju konkreetne tegur metsamaa ja 

põllumajandusmaa hinnale täpsemalt avaldab, oleks vajalik teha edasist uurimistööd. 

Perioodil 2004 - 2015 olid metsamaa ja põllumajandusmaa näitajate muutused aastate 
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lõikes üsna kõikuvad. Olulist rolli mängib siinkohal majanduse üldine olukord konkreetsel 

aastal, kuid üldjuhul oli näha pindalade, tehingute arvu, tehingute mahu ja hinna 

dünaamikas kasvutrendi. 

Märksõnad: mediaanhind; mullaviljakus; ligipääsetavus; väärtus; 
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Forest land and agricultural land are values that do not grow by themselves. Forest land 

and agricultural land have an important role as real estate and they are considered to be a 

good investment. The purpose of the present thesis was to find out what forms the price 

of forest land and agricultural land and analyse the change of prices in Estonia in 2004 - 

2015. 

Quantitative analysis method was used compose this Bachelor’s thesis. The method of the 

quantitative analysis is comparative analysis. Statistically characterised figures are 

presented in numbers and the conclusions are numerically descriptive. The figures are 

from the price statistics of the Estonian Land Board transactions database and the database 

of the Estonian Statistical Office. When composing the theoretical part of the thesis, 

several specialist books, scientific articles in Estonian and in foreign languages and several 

Internet and literary sources have been used.  

The price of forest land and agricultural land is formed by different aspects and their 

coexistence, which is not always the same. The most important factors to determine the 

price of forest land can be considered access to the premises, the supply of forest in a 

hectare, the type of forest site, the size of the premises, site quality and the age-specific 

and species’ composition of the forest. The most important factors to determine the price 

of agricultural land can be considered the quality of land, its fertility, accessibility, 

location and size. Also external factors and different funds. In order to find out the scale 
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of influence of a specific factor to the price of forest land and agricultural land, further 

research should be conducted. In 2004 - 2015 the changes in the figures of forest land and 

agricultural land have been quite unstable across years. The general situation of economics 

in the year in question plays an important part here, but generally there can be seen a 

growth trend in the areas, the number of contracts, the amount of contracts and the price 

dynamics.  

Keywords: median value; soil fertility; accessibility; value; 
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SISSEJUHATUS 

 

Mets ja maa on inimkonna tähtsaimad varad. Nad mõjutavad meid kaudselt, kui ka otseselt. 

Mets ja maa on meile elulise tähtsusega - olles peamisteks ressursiallikateks. Neil on 

tootmisväärtus. Mets ja metsamaa varustavad meid küttepuu, ehitusmaterjali ja 

metsasaaduste - marjade, seente ja muuga ning maa ja põllumajandusmaa toodab meile 

elatusvahendeid nagu toit, riie, eluase jm. 

Metsamaa ja põllumajandusmaa on väärtus, mis juurde ei kasva. Kinnisvarana on metsa- ja 

põllumaal oluline roll ning neid peetakse heaks investeeringuks. On oluline teada, mis 

kujundavad metsa- ja põllumajandusmaa hinda.  

Bakalaureusetöö koostajat huvitab metsa ja metsamaa ning maa ja põllumajandusmaa 

olemuslikud aspektid. Millised tegurid kujundavad metsamaa ning põllumajandusmaa 

hinda. Kuidas on metsa- ja põllumajandusmaa hinnad muutunud uuritaval perioodil ning 

kuidas erinevad hinnad maakonniti.  

Bakalaureusetöö eesmärgiks on välja selgitada tegurid, mis kujundavad metsamaa ja 

põllumajandusmaa hinda ning analüüsida hindade muutumist Eestis perioodil 2004 - 2015. 

Eesmärgi saavutamiseks on autor püstitanud järgmised uurimisülesanded: 

1) Anda ülevaade teoreetilise kirjanduse põhjal metsa ja metsamaa ning maa ja 

põllumajandusmaa olemusest. 

2) Selgitada välja olulisemad tegurid, mis kujundavad metsamaa ja põllumajandusmaa 

hinda. 

3) Teostada empiiriline uuring metsamaa ja põllumajandusmaa hindade muutuste osas 

perioodil 2004 - 2015 ning analüüsida saadud tulemusi. 

Bakalaureusetöö koostamisel kasutatakse kvantitatiivset analüüsimeetodit. Kvantitatiivse 

analüüsi meetodiks on võrdlev analüüs. Statistilised iseloomustavad näitajad väljendatakse 

arvandmetes ning järeldused on arvuliselt kirjeldatavad.  
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Töö koosneb kahest peatükist: teoreetilisest ja empiirilisest. Teoreetilises osas antakse 

erialasele kirjandusele tuginedes ülevaade metsa ja metsamaa ning maa ja 

põllumajandusmaa olemusest. Selgitatakse välja olulisemad tegurid, mis kujundavad 

metsamaa ja põllumajandusmaa hinda. 

Töö empiirilises osas kirjeldatakse töö eesmärgi täitmiseks kasutatavaid andmeid ja 

metoodikat. Antakse ülevaade töös kasutatavatest peamistest andmeallikatest ning tuuakse 

välja andmete analüüsi tulemused. Analüüsitakse Eesti metsamaa ja põllumajandusmaa 

pindalade dünaamika muutust ning hindade muutust aastate lõikes. Selgitatakse välja, kuidas 

on muutunud vaadeldaval perioodil tehingute arv ja maht. Samuti analüüsitakse hindade 

muutust ja perioodilist hinnakasvu maakondade lõikes. 

Bakalaureusetöö koostamisel kasutatakse arvandmeid Maa-ameti hinnastatistika tehingute 

andmebaasist ja Statistikaameti andmebaasist. Töö teoreetilise osa koostamisel on kasutatud 

mitmeid erialaseid raamatuid, eesti- ja võõrkeelseid teadusartikleid ning mitmeid interneti- ja 

kirjandusallikaid. 
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1. TEOREETILINE ÜLEVAADE METSAMAAST JA 

PÕLLUMAJANDUSMAAST NING HINNA KUJUNEMISEST 
 

1.1. Metsa ja metsamaa olemus 

 

Inimese elu on ammusest ajast olnud väga tihedalt seotud metsaga. Mets on teda toitnud, 

katnud ning kaitsnud. Metsa olulisus pole inimestele koguaeg olnud ühesugune, nii on ka 

metsa suhtumine aegade jooksul muutunud ning teinud läbi mitmeid muutusi. (Taimre et al. 

1973: 7) 

Mets on ökosüsteem, mis koosneb metsamaast, sellel kasvavast taimestikust ja seal elunevast 

loomastikust - on keskkonna tasakaalustajad ja tähtsamaid taastuvaid loodusvarasid 

[Sarapuu et al. 2000]. Mets varustas inimkonda kütte ja peavarjuga. Samuti võimaldas rohu- 

ja viljakasvatamiseks uut väetatud ja värsket maad üles harida. Kehakatet ja ülalpidamist 

andis mets jahiloomade, puuvilja, marjade ja seente näol. (Daniel 2001: 36) Tänapäeval on 

mets oluliseks tööstusliku tooraineressursside - ehitusmaterjali, küttepuu jm. taastuva 

energia allikaks. 

Metsa olulisust inimestele võib vaadelda otsese ja kaudse tähtsuse kaudu. Otsese tähtsuse 

alla käib metsade puidutootlikkus. Tähtsad kaubaartiklid on tarbepuu, ehitusmaterjali ja 

kütteaine, samuti ka metsasaaduste kasutamine. Metsa kasvatamine ja valitsemine ning 

metsast saadavate väljundite töötlemine ja transport annavad paljudele inimestele 

teenimisvõimaluse. Metsa saagid - marjad, seened, jahilinnud ja -loomad on laiale 

elanikkonnale sissetulekuallikaks ning annavad lisaülalpidamist. (Daniel 2001: 78) 

Metsa kaudne tähtsus seisneb mõjus, mida ta oma ümbruskonnale avaldab (Ibid.: 78). Neid 

kasvatatakse maapinna kaitseks. Järvede ja jõgede kallastel kaitsevad metsalõigud veekogu 

reostuse eest - lumetuisu ja müra eest maanteeäärsetel aladel. Samuti toodavad metsad 

hapniku ja puhastavad õhku mürgistest gaasidest ning tolmust. Metsad on rahustava 

loomuga, sportimine ja jalutamine metsas aitab lõõgastuda - suurendab töövõimet ning 

parandab tervist. [Sarapuu et al. 2000] 



 

10 

 

 

Maakatastri kohaselt jaguneb metsamaa metsaga kaetud alaks ja maa-alaks, kus varem 

kasvas mets. See on ajutiselt metsata - kahjustuste, inimtegevuse või looduslike tegurite 

tõttu. Samuti maa-ala, mida ei kasutata muuks otstarbeks ning mille puidu tootmise võime 

on vähemalt 1 tm/ha aastas. [Maasikamäe et al. 2013: 75] 

Statistikaameti kohaselt on metsamaa maatükk, mille pindala on vähemalt 0,1 hektarit. 

Puittaimestiku kasvukoht, millel kasvavate puittaimede puuvõrade liitus on vähemalt 30 

protsenti ning kõrgus vähemalt 1,3 meetrit. Hõlmab ajutiselt metsata alasid, milleks on 

raiesmikud, põlenud või tormiheite alad). [Ibid.: 75] 

Metsafond ehk metsamaa on metsamajanduslikuks tegevuseks kasutatav maa-ala. Metsamaa 

on Eesti 2006. aasta metsaseaduse tähenduse kohaselt maa, mis vastab vähemalt ühele kahest 

nõudest (Laas et al. 2011: 10): 

1) maa, mis on metsamaa kõlvikuna kantud maakatastrisse; 

2) maa, mis on pindalaga vähemalt 0,1 ha ning millel kasvavad puittaimed kõrgusega 

vähemalt 1,3 meetrit ja puuvõrade liitusega vähemalt 30%. 

Eesti pindalast moodustab metsamaa ligi poole. Metsamaa jaguneb metsaga maaks ehk 

puistuga kaetud maa-alaks ja metsata alaks. Milleks on lagendikud, harvikud, raiesmikud, 

põlendikud ning hukkunud puistud. Metsamaaks ei loeta elamumaad, õuemaad, haljasala, 

kalmistu, pargi, vilja- ja marjapuuaia, aiandi, puukooli, dendraariumi ning põõsa- ja 

puuistandike maad [Metsaseadus]. Metsaregistri kohaselt eristatakse veel tootlikku metsa ja 

vähetootlikku metsa. Maakataster ja Statistikaamet käsitlevad ka ajutiselt metsata maad, 

milleks loetakse tuulemurrus, üleujutuses või metsapõlengus hukkunud puistut. 

[Maasikamäe et al. 2013: 77] 

Mõnes maailma piirkonnas metsade pindala globaalselt vaadatuna väheneb intensiivse 

metsakasutuse ja suureneva rahvaarvu tõttu. Eestis on olukord teistsugune. Viimase 

poolsajandi jooksul on Eesti metsamaa ning puistute puidutagavara näidanud tõusuterendi. 

Metsade pindala suurenemine on toimunud eelkõige põllumajandusliku maa arvelt. Puistute 

tagavara suurenemist on mõjutanud metsamajanduslikud võtted ja metsakasvatuslikud 

investeeringud. [Metsanduse jätkusuutlikkuse... 2009: 16] 

Metsamaa on varaklass, mis on stabiilselt ja järjekindlalt kasvatanud tootlikkust. Maa on 

koondumas metsa majandamisega tegelevate ettevõtete ning suuremate firmade kätte -
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eraõiguslikud juriidilised isikud moodustavad enam kui kaks kolmandikku metsamaa 

ostjatest [Vallner 2014]. Eesti metsamaa hektari hind on viimase kümne aastaga kasvanud 

ligi kaks korda. Metsamaa hektari eest, mis on parema kvaliteediga, ollakse nõus maksma 

ka üle 10 000 euro [Ibid.: 2014]. 

 

 

1.2. Metsamaa hinda kujundavad tegurid 

 

Selleks, et hinda kujundavaid tegureid analüüsida, selgitab autor paralleelselt ka kinnisvara 

hindamisel kasutatavaid hindamise meetodeid ning erinevate väärtuste termineid, mõisteid 

ja olulisi aspekte. 

Asjaõigusseaduse kohaselt on maatüki oluliseks osaks maatükil kasvavad puud. Metsamaa 

väärtuse hindamisel hinnatakse tegelikult metsa - puurinde ja metsamaa rahalist väärtust. 

Praktikas on tarvis metsamaa väärtus hinnata, kui toimub (Laas et al. 2011: 340): 

1) erastamine; 

2) maade vahetamine; 

3) ostu - müügitehing; 

4) metsa kindlustamine; 

5) hüvitiste määramine; 

6) maksustamishinna määramine; 

7) laenu tagamine metsakinnistuga. 

Maa hindamine jaguneb erakorraliseks ja korraliseks ning õigusvastaselt võõrandatud maa 

hindamiseks. Kõige selle juures lähtutakse rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtetest ning 

kinnisasja hindamise headest tavadest. [Maa hindamise seadus 1994, § 3 lg 1-4]  

Hindamise põhieesmärgiks on maa hariliku väärtuse leidmine. Hindamisel kasutatakse 

puhastulumeetodit, kulumeetodit ja turuväärtusmeetodit ehk tehingute võrdlusmeetodit ning 

nende meetodite kombinatsioone. [Stŕeleĉek et al. 2010: 558]  

Metsamaa hinda kujundavad mitmed erinevad tegurid ja nende tegurite koosmõju. 

Koosmõju pole alati ühene, seega erinevatel metsamaadel kujundavad hinda erinevad 
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hinnategurid. Samuti võib mõningaid tegureid pidada konkreetses olukorras vähem 

tähtsamateks, kui teisi.  

Metsa hinda mõjutab tarbimine. Head hinda pakutakse puidu eest, kui ehitustegevus on 

hoogne ja maailmamajandus tõuseb. Kauba hind ja kogus on samuti omavahel sõltuvuses -

hind hakkab tasapisi langema siis, kui turul on palju kaupa. [Matson 2014]. 

Samuti mõjutab metsa hinda ilm. Paljudes kohtades segavad raiumist järjestikused soojad 

talved, tekitades võimaliku tooraine puuduse. Turuväärtust võivad mõjutada ka Euroopa 

tugevad tormid. [Ibid. 2014]. 

Kinnisvara turuväärtus on asja harilik väärtus - kinnisvara väärtuse hinnang mingil kindlal 

ajahetkel (Kask 1997: 97). Turuväärtust on määratletud kui hinnangul põhinevat summat. 

See on nõuetele vastav müügitegevus, kus sõltumatus ja võrdsetel alustel toimuvas tehingus 

toimub vara üleminek hindamiskuupäeval tehingut sooritada soovivalt müüjalt tehingut 

sooritada soovivale ostjale. Kusjuures osapooled on tegutsenud ilma sunduseta, teadlikult 

ning kaalutletult. (Kaing 2011: 67) 

Metsamaa hinnateguriteks on ligipääs kinnistule, asukoht, kinnistu suurus, kasvava metsa 

tagavara hektaril, kasvukohatüüp, boniteet, metsa vanuseline ja liigiline koosseis ning 

looduskaitselised piirangud. Olulist rolli mängivad maa ja metsa kõrvalkasutus, milleks on 

turism, jahindus, korilus ja muu [Matson 2014]. 

Ligipääsetavus mängib väga suurt rolli metsamaa hinna kujunemisel. Mida kergem on 

ligipääs kinnistule, seda odavam ja lihtsam on sel kinnistul raiet teostada. Parema 

ligipääsetavusega metsamaa eest on võimalik suuremat hinda küsida, kuna kergem 

ligipääsetavus tagab metsaveomasinate efektiivsema ning ökonoomsema transportimise 

maa-alale ning metsas nende kasutamise. Asukoha mõttes - mida lähemal on metsad 

ühiskasutatavatele teedele ning saeveskitele või sadamatele - kuhu metsamaterjal viiakse, 

seda väikemateks osutuvad transpordikulud ning seetõttu võib maatüki hind osutuda 

hinnalisemaks. 

Metsamaa üheks hinnateguriks on kinnistu suurus ehk metsamaa pindala. Suuremad 

metsamassiivid on kompaktsemad ning võimaldavad samas piirkonnas paremaid 

metsaraideid planeerida - see tingib ka massiivide kõrgemad müügihinnad [Pindi kinnisvara 

2009]. 
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Oluliseks hinda kujundavaks teguriks on kasvava metsa tagavara hektaril. Tagavara ühel 

hektaril on seal kasvavate puutüvede ruumalade summa ning seda mõõdetakse tihumeetrites 

(tm). Üks tihumeeter on üks kuupmeeter puitu. Tagavara arvutatakse standardtabelite järgi, 

kus igal puuliigil on oma tabel ning sisenditeks on metsa täius ja kõrgus. Tagavara 

arvutamise täpsus sõltub nende kahe näitaja looduses määramise täpsusest. [Metsakontor] 

Kasvava metsa tagavara näitab tulevikus teenivat tulu peale kasvava metsa näol. Kõrgemat 

hinda kujundab metsamaa, millel on suurem kasvava metsa tagavara. 

Metsa kasvukohatingimuste järgi jaotatakse metsamaa üksusteks ehk metsakasvukoha-

tüüpideks. Kasvukohatüüp on taimestikult ja mullastikult ühtne metsaala ehk ühetaoline 

üksus, mis on jaotatud metsa mõjutavate loodulike tegurite kompleksi alusel. (Etverk 

1980:15) Parimad ja kõrgemalt tasustatavad on metsamaad, kus on naadi, sinilille, ja 

jänesekapsa - samuti ka angervaksa, sõnajala ning mustika kasvukohatüübid [Metsakõlviku 

eraldiste... 2013]. 

Metsamaa hinnateguriks on seal kasvav metsa ehk puistu vanuseline ja liigiline koosseis. 

Puistu on metsaosa, mis asub ühetaolisel kasvukohal - on kogu ulatuses sama rinnete arvu 

ja tekkeviisiga ning enam-vähem ühtlase koosseisu, boniteedi, vanuse ja täiusega (Laas et 

al. 2011: 65). Puistu koosseis näitab osatähtsuse põhjal, mitu protsenti moodustab puistu 

liigiline ja vanuseline koosseis vastava metsamaa pindalast. Mida kõrgem on kallima 

puistuliigi osatähtsus metsamaast, seda kõrgem on ka hind. Metsamaa kõrgemat hinda 

kujundavad kuusk, mänd, tamm. Vanad ja haiged puud alandavad hinda, samuti ka puud, 

kus kasvavad tihedalt järjestikku jämedad oksad. 

Puistu kõrguskasvu headuse näitaja on puistu boniteet. See iseloomustab kasvukohasobivust 

või puistu majanduslikku väärtust teatud puistu enamuspuuliigile. Kõige tootlikumad 

puistud on Ia boniteediga. Va boniteedi puistud on kõige aeglasema kasvuga. Erinev 

boniteedinäitaja võib olla erinevatel puuliigi puistutel, mis on kasvanud samades 

mullatingimustes. (Laas et al. 2011: 69) 

Eesti metsade kogupindalast moodustavad rangema või leebema majanduspiiranguga 

metsad veerandi [Erametsakeskus]. Metsamajandamisele seavad piire looduskaitselised 

piirangud ja muud riiklikud piirangud. Rolli mängivad paljud asjaolud, kus teatud aladel on 

raiete teostamine keelatud. Tegevusloa saamine käib läbi mitmete ametkondade ja üldjuhul 

võib see osutuda keeruliseks.  
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1.3. Maa ja põllumajandusmaa olemus 

 

Maa on aegade algusest saati olnud tähtsaimaks vahendiks inimkonna arengul ja säilimisel. 

Maa on inimkonna jaoks tähtsaks faktoriks nii majanduslikus, sotsiaalses kui ka poliitilises 

arengus. Maa, kui peamine ressurss on meile elulise tähtsusega. Sel on tootmisväärtus. Maa 

toodab elatusvahendeid nagu toit, riie, eluase jm. Teisalt on ka suuri maa-alasid, mis on 

vähetootlikud. Neid hoitakse mittemajanduslikel põhjustel - prestiiži, tavaõiguste või 

traditsioonilistel eesmärkidel. [Overview Of... 2013] 

Maa, kui ressurssi hulk on piiratud ning seda pole võimalik juurde toota, seepärast on see ka 

väga väärtuslik. Majanduses mõistetakse maaressursi all seda osa looduskeskkonnast, mida 

inimene kasutab majandustegevuseks. Siia kuuluvad [Alasi 2013]: 

1) põllumajanduslikud maad - kasutusel looma- ja taimekasvatuses;   

2) veekogud (järved, jõed, mered) - tarbimiskoht kalakasvatus, kalandus, laevandus; 

3) maavarad (põlevkivi, gaas, nafta jne.) - kasutatakse energia- või tooraineallikana 

toodete valmistamisel; 

4) mets - puitu kasutatakse ehituses, paberi- mööbli-, ja tselluloositööstuses; 

5) ilmastik, kliima, atmosfäär - majandustegevuste mõjutajad; 

6) maaomand - tootmisüksuse rajamiseks. 

Maal, kui loodusvaral on oluline roll veel seetõttu, et ta on ühendatavaks lüliks teistele 

loodusressurssidele. Vahetut mõju avaldab maaressursside kasutamine maavarade varudele 

ja veeallikale ning loomastikule ja taimestikule. Siit tuleneb vajadus maaressursside 

ökoloogiliselt ohutu ja ratsionaalse kasutamise järele. Teisalt osutab mingi 

looduskeskkonnaelemendi - vee, taimestiku või mõne maavara kasutamine omalt poolt 

kaudset või otsest mõju maa mullaviljakusele ja kvaliteedile. (Virma 2004: 9) 

Maa, mis aktiivselt osaleb tootmisprotsessis, on eriti oluliseks kujunenud põllumajanduses. 

Maa viljakuse ja tootlikkusega on otseselt seotud põllumajandussaaduste tootmine. 

Põllumajanduse peamise tootmisvahendi kasutamise tasemest ja viisist sõltub riigi 

põllumajanduse iseloom ja tase. Maa ei esine ainult tootmisvahendina ühiskondliku tegevuse 

ja tootmisprotsessis, vaid ka tähtsaima objektina sotsiaalmajanduslikes sidemetes. Riigi 

toiduainetega kindlustatus sõltub maa tootlikkuse tasemest. Territooriumi sobivusastme 

elamiseks määrab tervikuna maa ja looduskeskkonna kvaliteet. (Ibid.: 8;13) 
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Maatulundusmaa on põllumajandussaaduste tootmiseks või metsakasvatuseks kasutatav 

maa. Samuti maa, millele ei ole määratud muud sihtotstarvet, kuna sellel on põllu- või 

metsamajanduslik potentsiaal. Maatulundusmaa koosseisu kuuluvad kõlvikud on: 

metsamaa, haritav maa, õuemaa, looduslik rohumaa ning muu maa. [Maasikamäe et al. 

2013: 13] 

Põllumajandusmaa on maa, kus kasvatatakse põllumajandussaadusi. See on inimtegevusega 

muudetud geograafiline maastikukompleks, kus põhiliseks maakasutusviisiks on 

põllumajandus (Aasalo 1980: 3). 

Põllumajandusmaa on Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti, edaspidi PRIA 

seisukohalt püsikultuuride all olev maa-ala, püsirohumaa ja viljelusmaa. Samuti jaguneb 

põllumajandusmaa PRIA mõistes omakorda kasutatavaks põllumajandusmaaks. See on 

maa-ala, mis on kasutuses põllumajanduslikes majapidamistes - hõlmates püsirohumaad, 

põllumaad ning koduaedade ja püsikultuuride all olevat maad. [Maasikamäe et al. 2013: 67]  

Statistikaameti kohaselt on põllumajandusmaa heades keskkonnatingimustes ja 

põllumajandustingimustes säilitatav ja põllumajandussaaduste tootmiseks kasutatav maa 

vaatlusaastal. Statistikaamet loeb põllumajandusmaa alla kuuluvaks: põllumaad, 

püsirohumaad, puukoolid, marja- ja viljapuuaiad ning koduaiad. Samuti jaguneb 

põllumajandusmaa Statistikaameti kohaselt kasutamata põllumajandusmaaks - mida ei 

säilitata heades ning mida ei kasutata põllumajandussaaduste tootmiseks vaatlusaastal, ja 

kasutatavaks põllumaaks - mis on kasutatav ja säilitatud heades keskkonna- ja 

põllumajandustingimustes. [Mõisted] 

PRIA definitsiooni järgi on haritavaks maaks püsirohumaa, põllumaa koos mustkesaga ning 

marja- ja viljapuuaiad, mille kasutusotstarve on põllumajanduslik. Neid hoitakse heas 

keskkondlikus ja põllumajanduslikus korras - olenemata asjaolust, kas vastav maa on ära 

võetava, püsiva katte või hoopis kasuhoone all. Haritava maa alla kuulub lühiajaline - kuni 

5 - aastane, rohumaa. [Maasikamäe et al. 2013: 63] 

Maakatastri kohaselt on haritav maa kultuurtaimede viljelemiseks varem kasutatud või 

kasutatav (sööt)maa [Ibid.: 63]. Levinuimaks alaliigiks on põllumaa (Kaing 2011: 30). 
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PRIA mõistes on põllumaa heas keskkondlikus ja põllumajanduslikus korras hoitav haritav 

maa, mida kasutatakse põllukultuuride tootmiseks. On ära võetava, püsiva katte või 

kasvuhoonete all olev maa. [Maasikamäe et al. 2013: 63] 

Maakataster defineerib põllumaad, kui regulaarselt haritavat maad, mis paikneb 

mineraalmuldadel ning mida kasutatakse põllukultuuride viljelemiseks. Samuti maa, mis on 

mitmeaastaste püsiistandike, kilega kaetud ajutiste kasvuhoonete ning lavakultuuride all. 

[Ibid.: 63] 

Põllumaa on Statistikaameti kohaselt vastavalt külvikordadele regulaarselt töödeldav maa 

[Ibid.: 63]. Statistikaameti andmetel oli Eestis 2014. aastal kasutatavat põllumajandusmaad 

974 820 ha sh, põllumaad 648 120 ha [PM028]. 2015. aasta andmed avaldatakse 22.07.2016. 

 

 

1.4. Põllumajandusmaa hinda kujundavad tegurid 

 

Maa, kui kinnisvara üheks väärtust kujundavaks teguriks on Euroopa Liidu ühise 

põllumajanduspoliitika raames saadavad toetused. Alates Eesti liitumisest Euroopa Liiduga 

2004. aastal, on põllumajandustootjatel võimalik taotleda toetusi. Otsetoetuste näol stabiilne 

ja pikaajaline rahavoog suurendab põllumajandustootjate atraktiivsust ja usaldusväärsust 

laenuandjate silmis, võimaldades tootjatel kasutada rohkemal määral võõrkapitali - 

põllumajandustootjad saavad teha tänu laenule ja liisingule tootmistehnoloogiasse ja maasse 

suuremaid investeeringuid. [Viira, Värnik 2012] 

Tänu toetustele on suurenenud ka põllumajandussektoris konkurents. Toetuste kasvamine ja 

konkurents on suurendanud põllumajandusmaa hinda. Hind on vara eest küsitud, pakutud 

või tasutud summa, mis väljendab varale omistatavat suhtelist väärtust konkreetse ostja või 

müüja poolt teatud konkreetsetes tingimustes (Kaing 2011: 67). 

Omandisuhete arenedes omandab maa olulise funktsiooni, muutudes kinnisvaraks (Virma 

2004: 13). Maa ja kinnisvara tervikuna sisenevad läbi investeeringute majandusse tarbimis-

objektina, tootmisfaktorina ja rikkuse kogumise vahendina. On kaudseteks või otsesteks 

sisenditeks kõikidele teistele majandusharudele. [Kask 2013: 5]  
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Maale, kui tootmisvahendile ja samuti kui kinnisvarale, on iseloomulikud samad üldised 

omadused. Nendeks on maa territoriaalne piiratus, iga maatüki unikaalsus, maa hävimatus 

ja maa asukoha püsivus. Maad, kui kinnisvara iseloomustab lisaks tema väärtus, mille 

määrab ära tarbimisalane kasulikkus. Maa väärtuse mõõdupuuks on tema maksumus 

pindalaühiku kohta. Maa, kui kinnisvara väärtus on sõltuv tema kasutamise sihtotstarbest. 

Maal, mida kasutatakse erineva sihtotstarbega, on ka erinev väärtus. (Virma 2004: 13-14) 

Väärtus on majandusteaduslik mõiste. See on ostjate ja müüjate vaheline suhe, mis viitab 

vahekorrale ostmiseks saadaolevate teenuste ja kaupade näol. Väärtus on hinnanguline 

suurus, mis kujuneb nõudluse ja pakkumise suhtes. See on rahas mõõdetav suurus - 

kasulikkus, mis on ajas ja turutingimustes muutuv. (Kaing 2011: 67) 

Põllumaa väärtust mõjutavad tegurid saab jagada välisteks teguriteks ja sisemisteks ehk 

põllumajanduslikeks teguriteks. Välised tegurid on makroökonoomilised ja turgu 

kirjeldavad tegurid ning linnastumise surve indikaatorid. Turgu kirjeldavaks teguriks on 

põllumajandusmaa turu suurus. Makroökonoomilised faktorid on kinnisvara maksumäär, 

inflatsiooni- ja intressi määr, krediidi kättesaadavus ning töötuse tase. Sisemised tegurid 

jagunevad toetusteks ja põllumajandusliku tootmisega seotud teguriteks - milleks on 

saagikus, mulla kvaliteet, põllumaa killustatus, temperatuur ning sademed. [Feichtinger, 

Salhofer 2011: 4-5] 

Põllumajanduslikult kasutatava kinnisasja väärtus määratakse maa, kui tootmisvahendi 

omadustest (Virma 2004: 14). Põllumajandusmaa väärtust kujundavateks teguriteks on maa 

asukoht, kuju, suurus, mulla viljakus, ligipääsetavust ning erinevad piirangud. 

Põllumajandusliku tootmise seisukohast määravad põllumajandusmaa väärtuse eelkõige 

tegurid, mis mõjutavad tootmise efektiivsust otseselt, ehk mulla viljakus ja maa harimise 

tingimused. Olenemata tootmissuunast on viljakas maa, vähem viljakamast maast alati 

eelistatum [Maasikamäe et al. 2014]. 

Põllumaa hinna kujunemisel avaldavad statistiliselt olulisemat mõju kvaliteet ja 

ligipääsetavus - vähem olulisemat mõju avaldavad põllumaa kuju ning selle kaugus linnadest 

[Maasikamäe et al. 2015]. Omadused ja asukoht määravad maa tootmises kasutamise 

väärtuse. Viljakas, kuid halvasti juurepääsetav ja kauge maatükk on väiksema väärtusega, 

kui maa mille juurdepääs on hõlpsam. (Virma 2004: 11) 
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Põllumaa hinda mõjutab suuresti selle asukoht. Eestis asuvad kõige viljakamad põllumaad 

Kesk-Eestis. Seal on valdavalt leostunud mullad, mis on parasniiske või stabiilse 

veerežiimiga ning mullareaktsioonilt nõrgalt happelised või neutraalsed, ja leetjad mullad 

ehk pruunmullad. Loode-Eestis ja põhjarannikul on kõige kehvemad põllumaad. Samas 

võivad põllumaa tehinguhinnad kujuneda kõrgeks, kui piirkonnas tegutsevad mitmed 

põllumajandusettevõtjad ning toimub konkurents pakutava maa suhtes. [Põllumaa hind... 

2016] 

Põllumajandusmaade üheks tähtsaimaks omaduseks ja hinnakujundajaks võib pidada mulla 

viljakust ehk boniteeti. See määrab ära maa tootmisalased kasutusvõimalused. Mulla 

viljakuse all mõistame mulla võimet varustada põllukultuure vaja mineva vee, hapniku ja 

toiteelementidega. Mulla boniteet jaguneb efektiivseks, potentsiaalseks, loodulikuks ja 

tehisviljakuseks. Mulla efektiivse viljakuse määravad mulla bioloogiline, keemiline ja 

füüsikaline seisund ning toitainete ja vee hulk, mille taimed tegelikult mullast omastavad. 

Tulemus väljendub põllumajandusliku maa tootlikkuse tasemes ehk saagis. Mulla 

potentsiaalse viljakuse määrab selle režiimide, koostise ja omaduste kogum, sealhulgas 

mullas sisalduv toitainete üldvaru. Looduslik viljakus oleneb peamiselt mulla omadustest, 

koostisest, toiteelementide ning omastatava huumuse ja vee varust. Mulla tehisviljakus 

kujuneb inimtegevuse toimel - maaparandus, väetamine, mullaharimine jm ning oleneb 

inimmõjutuse laadist ja looduslikust viljakusest. (Virma 2004: 10) 

Kesk-Eestis ulatub haritava maa boniteet 40-60 hindepunktini, mõningates põllumaa 

piirkondades on maa boniteet üle 60 hindepunkt (Põllumaa hind... 2016). Maakondade lõikes 

võib sama mulla boniteet varieeruda väga suurtes piirides. Kui Põlva maakonnas on 

rähkmuldade keskmine boniteet 35 hindepunkti, siis Harjumaal on see 46,4 hindepunkti. 

Kõige kõrgem kaalutud keskmine boniteet põllumuldadel on Lääne-Viru, Järva ja Jõgeva 

maakonnas - ületades 46 hindepunkti. 44 hindepunkti on boniteet Viljandimaa ja Tartumaa 

põllumaadel. Ida-Viru-, Rapla- ja Valgamaal on kaalutud keskmine boniteet 40 hindepunkti. 

Madalama boniteediga põllumaad Läänemaal ja Pärnumaal, hindepunktiga vastavalt 36,3 ja 

34,7. Kõige madalam põllumaa kaalutud keskmine boniteet on Hiiumaal - 30,3 hindepunkti. 

[Astover 2014: 17-19] 

Põllumajandusmaa väärtuse kujunemise üheks hinnateguriks on tema kontuuri pindala ehk 

suurus. Seoses põllumajandustehnika arenguga on maakasutuse tingimusi iseloomustava 

http://www.pikk.ee/upload/files/Teadusinfo/Lopparuanne_Mullastikukaartide_Astover_pikk.pdf
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näitaja tähtsus suurenenud. Väikestel põldudel on kaasaegse tehnikaga raske tööd teha - 

kulub palju energiat ja aega põllutöömasinate ümberpööramisele põlluservades. 

[Maasikamäe et al. 2014] 

Maakasutamise tingimusi mõjutab maaharimise kaudu maatüki kuju, selle kompaktsus. 

Maaharijad eelistavad sageli maatükke, mis on kompaktsed ja ristkülikule ligilähedase 

kujuga, kuna maaharimise kulud on keerulise kujuga maatükkidel tihtipeale suuremad. 

[Ibid.: 2014] Väärtuslikumad on põllumaad, mis võimaldavad kergemini teostada 

põlluharimistöid. 
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2. METSAMAA JA PÕLLUMAJANDUSMAA HINNA 

ANALÜÜS 
 

2.1. Uurimustöö metoodika ja algandmed 

 

Bakalaureusetöö koostamisel kasutatakse kvantitatiivset analüüsimeetodit. Antud meetodi 

põhiliseks tunnuseks on numbriliste andmete kogumine, nende vastandamine perioodide 

lõikes ning lõpuks näitajate analüüsimine. Kvantitatiivse analüüsi meetodiks on võrdlev 

analüüs. Võrdlemismeetodit kasutades saab antud perioodi 2004 - 2015 võrrelda aastate, kui 

ka maakondade lõikes. Statistilised iseloomustavad näitajad väljendatakse arvandmetes ning 

järeldused on arvuliselt kirjeldatavad.  

Bakalaureusetöö empiirilises osas kasutatakse andmeallikatena Eesti Statistikaameti ja Maa-

ameti andmebaasi andmeid. Põllumajandusmaa ja metsamaa suurus aastate lõikes on saadud 

Statistikaameti andmebaasist. Maa-ameti kodulehelt hinnastatistika andmebaasist, täpsemalt 

hinnastatistika päringust, on saadud informatsioon haritava maa ja metsamaa tehingute arvu, 

tehingutemahu (ha) ja hindade (€/ha) kohta maakondade ning aastate lõikes. 

Metsamaa on maakatastrisse kantud maa, mille pindala on vähemalt 0,1 hektarit. 

Puittaimestiku kasvukoht, seal kasvavate puittaimede kõrgus on vähemalt 1,3 meetrit ja 

puuvõrade liitus on vähemalt 30 protsenti. Põllumajandusmaa on maa, kus toodetakse 

põllumajandussaadusi või maa, mida on säilitatud heades keskkonnatingimustes ja 

põllumajandustingimustes.  

Metsamaa ja põllumajandusmaa hinna muutuse analüüsil kasutatakse mediaanhinda, mis on 

korrastatud statistilise hinnarea keskliige, millest mõlemale poole jääb võrdne arv liikmeid. 

Mediaan võimaldab kindlaks määrata jaotuse täpse keskpunkti. Selle tüüpilisus on suurem, 

kui aritmeetilisel keskmisel. Keskmist hinda võivad oluliselt mõjutada äärmuslikud 

väärtused, kuid mediaanhinda need oluliselt ei mõjuta. 

Vaatlusalusel perioodil analüüsitakse Eesti metsamaa ja põllumajandusmaa pindalade 

dünaamika muutust aastatel 2004 - 2014. Tuuakse välja metsamaa, sealhulgas metsaga maa 

ning põllumajandusmaa, sealhulgas põllumaa pindala muutused. Statistikaamet avaldab 
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2015. aasta metsamaa ja metsa pindala andmed 2016. aasta detsembris ning 

põllumajandusmaa ja põllumaa pindala andmed 2016. aasta juulis. Teisalt analüüsitakse 

2004 - 2015 aastal Eestis metsamaa ja haritava maa tehingupindalade ning tehingute arvulist 

muutust. Järgnevalt leiab aset metsamaa ja haritava maa mediaanhindade muutuse analüüs 

vaatlusalusel perioodil. Samuti analüüsitakse mediaanhindade muutust ja perioodi 

hinnakasvu maakondade lõikes. Tuuakse välja protsendilised muutused.  

 

 

2.2. Eesti metsamaad iseloomustavate näitajate muutus aastatel 2004 - 

2015 
 

Perioodil 2004 - 2014 toimusid Eestis metsamaa, sealhulgas metsaga maa ehk puistute 

pindalaga maa dünaamikas mõningased muutused. Töö edaspidises analüüsis mõistetakse 

metsaga kaetud maa kogupindalast rääkides selle osalust metsamaast. Töös on toodud arvud 

ümardatuna täisarvuni, kuna on soovitud näidata suurusjärku. Analüüsis on protsendilised 

näitajad ümartatud ühe komakohani. 

Jooniselt 1 on aastatel 2004 - 2008 näha metsamaa ja metsa pindala langustrendi. Perioodil 

2008 - 2014 seevastu aga metsa ja metsamaa pindalad kasvavad iga järgneva aastaga. 2004. 

aastal oli metsamaa kogupindala 2285 tuhat hektarit, sellest metsaga kaetud ala 2139 tuhat 

hektarit. 2005. aastal oli metsamaa pindala langus 21 tuhat hektarit - see oli eelneva aastaga 

võrreldes -0,9%. Kõrvutades 2005. aastal metsaga kaetud ala muutuse eelneva aastaga oli 

langusprotsent -0,8 - see teeb muutuseks 17 000 hektarit. 2006. aastal oli metsamaad 2252 

tuhat hektarit ning sealhulgas metsaga kaetud maad 2113 tuhat hektarit.  

2007. aastal oli metsamaad 2213 tuhat hektarit, metsaga kaetud maad 2079 tuhat hektarit. 

Metsamaa muutus võrreldes eelneva aastaga oli 39 000 hektarit ning muutuse protsent -1,7. 

Metsaga kaetud maa vähenes 2007. aastal võrrelduna 2006. aastaga 2113 tuhandelt hektarilt 

2079 tuhande hektarini. Langusprotsent -1,6. Antud protsendilised näitajad olid vaadeldava 

perioodi suurimad langusprotsendid, mis kirjeldavad metsamaa, sealhulgas metsaga kaetud 

maa pindalade dünaamika muutust. 

2008. aastal oli metsamaa ja metsaga kaetud maa pindala vaadeldava perioodi madalaimas 

seisus. Kuid samast aastast olid metsamaa ja puistuga kaetud alade pindalad tõusva trendiga. 

Metsamaad oli 2008. aastal hinnanguliselt 2197 tuhat hektarit ning metsaga kaetud maad 
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2063 tuhat hektarit. 2009. aastal tõusis metsamaa pindala 8000 hektarit, kogupindalaks 2205 

tuhat hektarit. Puistuga kaetud ala pindalaks oli 2074 tuhat hektarit. 

 

 

Joonis 1. Metsamaa ja metsa suurus Eestis aastatel 2004 - 2014, tuhandetes hektarites. 
Allikas: (Statistikaameti andmetel, autori koostatud) 

 

2010 - 2012 aastal oli metsaga kaetud ala kasv, konkreetset aastat iga eelneva aastaga 

võrreldes, 0,3 ja 0,6 protsendipunkti vahel. 2010 - 2013 aastal metsamaa üldpindala tõusis 

2212 tuhandelt hektarilt 2253 tuhande hektarini. 2014. aastal oli metsamaa kasv perioodi 

suurim, ületades suuruselt 2274 tuhande hektarilise piirimaa, tõusuprotsendiks 0,9. 

Metsamaa pindala protsendiline muutus võrreldes perioodi algusega oli -0,5% - see teeb 

üldpindala languseks 11 000 hektarit. Metsaga kaetud maa pindala muutus võrreldes 

perioodi algusega oli 3000 hektarit, see teeb kasvuks võrreldes perioodi algusega 0,1%. 

2004 - 2015 aastal, (joonis 2) toimusid Eestis metsamaa tehingupindalade ja tehingute arvu 

dünaamikas mitmed muutused. Arvulised näitajad aastate lõikes kõikusid. Olulist rolli 

mängib siinkohal majanduse üldine olukord konkreetsel aastal. 

2004. aastal oli tehingute maht 1867 ja metsamaaga tehtud tehingupindala 20 580 hektarit. 

2005. aastalõpu seisuga langesid mõlemad näitajad, olles vaatlusaluse perioodi madalaimas 
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seisus. Tehingute arv oli 1545, langusprotsendiks võrrelduna eelmise aastaga -17,2. 

Tehingupindala langes 3655 hektarit, languseks -17,8%.  

 

 

Joonis 2. Metsamaaga tehtud tehingute arv tükkides ja tehingupindalad hektarites Eestis 

aastatel 2004 - 2015. Allikas: (Maa-ameti andmetel, autori koostatud) 

 

2005 - 2007 aastal näitas tehingute maht ja arv kasvutrendi. Aastal 2006. oli tehingupindala 

hektarites 17 136 ning tehingute arvuline väärtus 1617. Tõusuks vastavalt 1,2 ja 4,7 

protsenti. 2007. aastaks jõudis metsamaaga tehtud tehingute arv tükkides ja tehingupindalad 

hektarites samale tasemele, kui perioodi alguses. 2008. aastal toimus mõlemate näitajate 

langus, kus tehingute arv langes 1696-le ning tehingupindala langes vastavalt 2007. aasta 

seisust 20 440 hektarilt 17 022 hektarile. 2008. aasta langusprotsent eelneva aastaga 

võrreldes oli metsamaa tehingute arvul -9,9% ja tehingupindalal -16,7%.  

Aastatel 2008 - 2010 toimus mõlema näitaja - metsamaaga tehtud tehingute arvu ja 

tehingupindalade hüppeline kasv. 2010. aastalõpu seisuga tõusis tehingute arvuline väärtus, 

eelneva aastaga võrreldes, 684 tehingu võrra. Metsamaa tehingupindala suurenes 2010. 

aastal 7895 hektarit, tõus oli eelneva aastaga võrreldes 38,1%. Antud protsendilised näitajad 
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olid vaadeldava perioodi suurimad tõusuprotsendid, mis kirjeldavad metsamaaga tehtud 

tehingute arvu tükilist ja tehingupindalade hektarilist dünaamika muutust. 

Perioodil 2010 - 2013 oli näha metsamaa tehingupindala langust. Samal perioodil tehingute 

arvuline väärtus oli kõikuv. 2011. aastal oli tehingute arv 2534 ning tehingupindala 27 597 

hektarit. Järgneval aastal tehingute arv kasvas 126 tehingu võrra, tõusuprotsendiks 5,0. 

Samas langes tehingupindala 1426 hektarit, languseks -5,2%. 2013. aastal langesid mõlemad 

näitajad. Tehingute arvuline väärtus 35 tehingu võrra, langus -1,3% ning tehingupindala 

2260 hektari võrra, langus -8,6%. 

Vaadeldava perioodi kõrgeima väärtusega oli metsamaaga tehtud tehingute arv tükkides ja 

tehingupindalad hektarites 2013. aastal. Tehingupindala küündis 29 912 hektarini, 

tõusuprotsent 25,1 ning tehingute arvuline väärtus 3192 - tõus eelneva aastaga võrreldes 

21,6%. 2015. aastal langesid tehingute arv ja maht jõudsalt. Tehingute arv langes 552 

tehingu võrra ja tehingupindala 6837 hektari võrra. Langusprotsendid vastavalt -17,3 ja -

22,9. Antud protsendilised näitajad olid vaadeldava perioodi suurimad langusprotsendid. 

Metsamaaga tehtud tehingute arvu muutus võrreldes perioodi algusega oli 773 tehingut - 

muutuse protsent 41,4. Tehingupindalade arvuline muutus võrreldes perioodi algusega oli 

2495 hektarit, see teeb kasvuks võrreldes perioodi algusega 12,1%. 

 

 

2.3. Metsamaa hinna analüüs 2004 - 2015 

 

Tehinguaktiivsuse muutus metsamaaga ning hektari mediaanhindade dünaamiline muutus 

aastate lõikes on välja toodud joonisel 3. Töö edaspidises analüüsis kasutatakse 

mediaanhinnast rääkides samuti terminit hind.  

Vaatlusalusel perioodil mediaanhinnad näitasid kasvutrendi. Aastatel 2005 - 2007 hinnad 

tõusid iga eelneva aastaga võrreldes. Majandus elavnes ning investeeriti rohkem maasse. 

2004. aastal oli metsamaa mediaanhind 777 €/ha. Eesti metsamaaga tehti keskmiselt 1867 

tehingut. Järgneval aastal mõlemad näitajad langesid. 2005. aastal langes mediaanhind 7 € 

võrra hektari kohta, langusprotsent -0,9. Samal aastal tehti eelneva aastaga võrreldes 322 

tehingut vähem. Vaadeldava perioodi lõikes oli 2005. aastal metsamaaga tehtud tehingute 

arv tükkides ja mediaanhinnad eurodes hektari kohta väikseima väärtusega. 
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Aastal 2006. kasvasid mõlemad näitajad, kus metsamaa hind oli 811 €/ha ja tõusuprotsendiks 

5,3. 2007. aastal oli metsamaaga tehtud tehingute arv 1882, mis oli 2006. aastaga võrreldes 

kasvanud 265 tehingu võrra ja vastavalt 16,4%. Mediaanhinnaks 2007. aastal oli hektari 

metsamaa kohta 1178 € - mis võrrelduna eelneva aastaga tõusis 367 €. Tõusuprotsent 45,3 - 

mis oli vaadeldava perioodi suurim tõusuprotsent metsamaa mediaanhinnas. 

 

Joonis 3. Eesti metsamaaga tehtud tehingute arv tükkides ja mediaanhinnad €/ha aastatel 

2004 - 2015. Allikas: (Maa-ameti andmetel, autori koostatud) 

 

Metsamaa tehingute arv ja mediaanhind 2008. aastal näitasid langust. 2009. aastal oli hinna 

langus, võrrelduna eelneva aastaga, vaadeldava perioodi kõige suurem. Metsamaa hektari 

hind langes 1145 eurolt 889 eurole. See teeb languseks -22,4%. Samal aastal suurenes 

tehingute arv ning küündis 1974 tehinguni. See teeb kasvuprotsendiks 16,4. 

2010 - 2013 aastal metsamaa mediaanhinnad €/ha kohta kasvasid iga eelneva aastaga 

võrreldes. 2010. aastal kasvas mediaanhind 11,1% - s.o 99 € hektari kohta. Vaatamata hinna 

tõusust, tõusis ka metsamaaga tehtud tehingute arv. 2011 aastal tegi hind samuti suure hüppe, 

kasvades 41,6% ja hektari hind 2011. aastal väärtuseliselt 1399 €. Metsamaaga tehtud 

tehingud eelneva aastaga veidikene langesid. 2012. aastal tehingute arv oli 2660 tehingut, 

hind kasvas eelneva aastaga võrreldes 237 €/ha. See teeb kasvuks 16,9%. Aastal 2013. oli 
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samuti näha metsamaa hektari hinnatõusu. Tõusuprotsent 15,9 ning arvuline väärtus 1896 € 

hektari kohta. Samal aastal metsamaa tehingute arv vähenes, kus aastalõpu seisuga toimus 

keskmiselt 2625 tehingut. 

2014. aastal oli metsamaa mediaanhinnas näha väikest langust, -1,1%. Samas tehingute 

arvuline väärtus oli vaadeldava perioodi suurim, kasvades eelneva aastaga võrreldes 567 

tehingu võrra. 2015. aastal oli metsamaa mediaanhind vaatlusaluse perioodi suurim, 1910 € 

hektari kohta. Samal aastal langes metsamaa tehingute arv 2640 tehinguni. Metsamaa hektari 

mediaanhinnad võrreldes perioodi algusega kasvas 1133 €, võrreldes perioodi algusega on 

tõus 145,8%. 

Metsamaa mediaanhinnad eurodes hektari kohta maakonniti aastatel 2004 - 2015 on 

näidanud kasvu (lisa 1). Joonisel 4 on välja toodud Eesti metsamaa mediaanhinnad 2004. 

aastal ja hinnakasv 2005 - 2015 aastal maakondade lõikes. Hinnakasv on välja toodud 

iseloomustamaks hindade kasvu kindlal ajaperioodil - alates uuritava perioodi algushinnast, 

2004. aastal ning võimaldades analüüsida perioodilisi hinnakasvuerinevusi maakonniti. 

Perioodi 2005 - 2015 suurim hinnakasv, võrrelduna 2004. aasta hinnaga, leidis aset kahes 

maakonnas - Jõgeva ja Saare, kus tõusuks oli rohkem kui 250%. Põlva, Pärnu, Tartu ja Võru 

maakonnas toimus hinnakasv 145% - 200% ulatuses. 100 - 125 protsendiline hinnakasv 

metsamaa hektari mediaanhinnas toimus Hiiu, Ida-Viru, Järva, Lääne, Rapla ja Valga 

maakonnas. Harju, Lääne-Viru ja Viljandi maakonnas oli protsendiline hinnakasv kõige 

madalam, jäädes 70% ja 100% vahele. Suurimad protsendilised tõusud leidsid aset 

maakondades, kus on viljakamad ja kõrgema boniteediga maad, v.a Saaremaa, kus 

hinnakasvu üheks oluliseks faktoriks saab pidada konkurentsi suurenemist.  

2015. aasta seisuga oli neli maakonda, kus metsamaa hektari mediaanhind oli üle 2000 € 

piiri. Need olid Jõgeva, Harju, Saare ja Võru maakond. Kümne maakonna - Ida-Viru, Lääne-

Viru, Viljandi, Valga, Lääne, Pärnu, Põlva, Hiiu, Tartu ja Järva mediaanhinnad olid 

vahemikus 1500 - 2000 €. Ainult ühel maakonnal oli metsamaa hektari hind alla 1500 €, 

selleks oli Rapla maakond. 

Rapla maakonnas metsamaa mediaanhind kasvas enim 2007. aastal võrrelduna 2006. 

aastaga. Kus hind kerkis 72,7% ja 605 € hektari kohta. Perioodil 2005 - 2015 oli kõrgeim 

mediaanhind Rapla maakonnas 2013. aastal, kus hektari metsamaa eest tuli välja käia 1971 
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€. Samas 2015. aastaks hind langes 1433 eurole. See teeb 2014. aastaga võrreldes languseks 

-32,5% ja oli Raplamaal vaatlusaluse perioodi suurim langusprotsent. Kui vaadata 

vaatlusaluse perioodi hinnakasvu, siis metsamaa hektari hind oli Rapla maakonnas tõusnud 

756 € ning 111,7%. 

 

Joonis 4. Eesti metsamaa mediaanhinnad 2004 aastal ja hinnakasv 2005 - 2015 aastal 

maakondade lõikes. Allikas: (Maa-ameti andmetel, autori koostatud) 

 

Ida-Viru maakonnas perioodi väikseim hind oli 2005. aastal, kus ka hinna langusprotsent, 

võrreldes eelmise aastaga, oli suurim -35,9. 2006. aastaks tõusis hind metsamaa hektari 

kohta 709 euroni, mis oli suurim tõusuprotsent Ida-Virumaal - hinna kasv 63,0%. Võrreldes 

2015. aasta metsamaa hektari hinda perioodi algushinnaga oli kasv 121,1%. 

Aastal 2004. oli Lääne-Viru maakonnas hektari metsamaa hind 803 €. Perioodil 2004 - 2015 

oli maakonna madalaim metsamaa hind oli 2006. aastal 629 €/ha. 2007. aastal oli hinna kasv 

93,8% ning hektari metsamaa mediaanhinnaks kujunes 1219 €. Vaadeldava perioodi suurim 

langus hinnas leidis aset 2014. aastal, kus eelneva aastaga võrreldes langes hind 466 € hektari 

kohta ja protsendiline muutus -25,7. Vaatlusalusel perioodil oli Lääne-Virumaal metsamaa 

hinnakasv 802 € hektari kohta ning tõusuks 99,9%. 
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Viljandi maakonnas oli 2008. aastal metsamaa hind hektari kohta 1598 €, mis oli suurim 

metsamaa hektari hind vaadeldaval aastal maakondade lõikes. 2009. aastal langes hind -

39,0%. 2010. aastal langes hind veelgi, olles 824 €. Suurim hinnatõus toimus 2011 aastal 

võrreldes eelnevaga, kus hind kerkis 706 € hektari metsamaa kohta ja 85,7% - vaadeldaval 

perioodi maakonna suurim tõusuprotsent. Kõige kõrgem oli Viljandi maakonna metsamaa 

mediaanhind 2012. aastal, 2706 €/ha, olles ka maakondade lõikes suurimaks hinnaks samal 

aastal. 2015. aastal oli hind 1703 €/ha. Võrreldes seda perioodi algusega, oli hinnatõus 

72,4% ja 715 € hektari kohta. Olles maakondade lõikes vaatlusalusel perioodil madalaima 

hinnakasvuga.  

2008. aastal Valga maakonnas oli metsamaa hektari mediaanhind 974 €, mis oli 624 € 

vähem, kui eelneval aastal. See teeb languseks 39,0%, mis oli maakonna suurim 

langusprotsent. 2000 €/ha oli mediaanhinnaks 2012. aastal. Võrreldes eelnevaga tõusis hind 

951 € ning kasvuks oli 90,7%. Valga maakonnas, võrreldes 2004. aasta hinnaga, oli perioodi 

hinnakasv 873 €/ha, see teeb kasvuks 102,0%. 

Lääne maakonnas oli 2006. aastal metsamaa mediaanhind 1066 €/ha. Eelneva aastaga 

võrreldes oli hinna kasv 315 €/ha, mis oli suurim tõus Läänemaal vaatlusalusel perioodil, 

kasvuks 41,9%. 2008. aastaks kasvas hind veelgi, olles 1426 €/ha, kuid järgeval aastal langes 

hektari hind 930 euroni. See oli Läänemaa metsamaa mediaanhinna suurim langus, -34,8%. 

Kõrvutades perioodi algushinna ja lõpphinna, oli hinnakasv 125,8% ja 964 €/ha. 

Pärnumaa suurim hinnatõus oli aastal 2007. Võrreldes 2006. aastaga tõusis mediaanhind 

99,5%, see teeb hinnatõusuks hektari kohta 797 €. Suurim langus metsamaa mediaanhinnas 

oli 2008. aastal võrreldes 2007. aastaga, kus hind langes hektari kohta 1598 eurolt 1216 

eurole. Metsamaa hektari mediaanihind oli Pärnu maakonnas suurim 2013. aastal ulatudes 

1951 euroni. Vaadates maakonna muutust hinnas antud ajaperioodil, oli hinnakasv 1137 €/ha 

ning tõusuks protsentides 165,7.  

2004. aastal oli Põlva maakonnas metsamaa hind 627 €/ha - see oli antud aastal maakondade 

lõikes ka väikseim. 2006. oli metsamaa hinnaks 708,0 €/ha. Järgneval aastal tõusis hind 

160,2%, olles 1842 €/ha ning väljendades suurimat hinnatõusu Põlva maakonnas 

vaadeldaval perioodil. Samuti oli see 2007. aastal maakondade lõikes suurim mediaanhind 

hektari metsamaa kohta. Aastal 2008. oli eelneva aastaga võrreldes langus hinnas 961 € 
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hektari kohta. 2015. aastaks tõusis metsamaa hektari hind 1847 euroni. Võrreldes perioodi 

algushinnaga oli tõus 1220 €/ha ning 194,6%. 

Suurim tõusuprotsent Hiiumaal mediaanhinnas oli 2008. aastal, kus hind kasvas 106,0%, 

587 eurolt 1209 euroni hektari metsamaa kohta. Järgneval aastal oli perioodi suurim langus 

- 49,7%. Hind kukkus 608 eurole, metsamaa hektari kohta. Hiiu maakonnas oli perioodi 

kõrgeim hind 2013. aastal, kus hektari kohta metsamaa maksis 2061 €. Hinna tõusuprotsent 

2015. aastal võrrelduna perioodi algusega oli 112,2. Hinnanguliselt oli mediaanhind 

kasvanud 1000 €/ha.  

Tartu maakonna metsamaa hind oli 2008. aastal 1174 €/ha. Järgneval aastal langes see 309 

€, olles aastalõpu seisuga 865 €/ha. See teeb languseks -26,3% ja oli maakonna suurim hinna 

langusprotsent vaadeldaval perioodil. 2011. aastaks tõusis metsamaa hektari hind 1803 

euroni. Eelneva aastaga võrreldes oli kasvuprotsent 89,8. Tartumaal oli maakondade lõikes 

2014. aastal vaadeldava perioodi kõrgeim metsamaa hektari hind. Vaatlusaluse perioodi 

hektari hinnakasv, võrrelduna 2004. aasta hinnaga, on 1254 € ning tõusuks 173,0%. 

Järvamaal oli suurim hinnatõus 2007. aastal võrreldes eelneva aastaga. Protsendiline muutus 

52,1 ning hektarihind tõusis 735 eurolt 1118 eurole. 2009. aastal oli metsamaa 

mediaanhinnaks 1648 €/ha, mis oli vaadeldava aasta kõrgeim hind maakondade lõikes. 

Vaatlusaluse perioodi suurim langus toimus 2010. aastal, kus hind langes 600 €/ha. 

Hinnakasv 2004. aastaga võrreldes 1087 €/ha , s.o 120,9 protsendipunkti. 

Jõgevamaal oli 2007. aastal metsamaa hind 672 €/ha. 2008. aastaks hind kasvas hektari 

metsamaa kohta 1130 €, olles 1802 €/ha - tõus 168,2%. See oli ka vaatlusaluse perioodi 

suurimaks hinna kasvuks maakondade lõikes. Suurim hinna langus vaadeldaval perioodil 

leidis aset 2009. aastal. Võrreldes 2015. aasta mediaanhinda hektari kohta 2023 €, perioodi 

algushinnaga 564 €, on muutus 258,7%. See oli maakondade lõikes suurim protsendiline 

hinnakasv. 

Vaadeldavate maakondade lõikes oli 2004, 2005, 2006, 2010, 2011 ja 2013 aastal metsamaa 

hind suurim Harju maakonnas. 2004. aastal oli hind 1174 €/ha. 2006. aastaks tõusis hektari 

hind 1635 euroni. Võrreldes 2005. aastaga oli tõusuks 40,0%, mis oli vaatlusaluse perioodi 

suurim tõusuprotsent mediaanhinnas Harjumaal. Perioodi suurim langusprotsent oli 2008. 

aastal, -25,4. Hind langes 428 eurot hektari kohta - hektari hinnaks 1259 €.  



 

30 

 

 

Saaremaal oli 2006. aastal mediaanhind hektari metsamaa kohta 628 €. Järgneval aastal 

tõusis see 168,3% olles 1685 €/ha. 2008. toimus Saare maakonnas aastate lõikes suurim 

hinna langus, -59,2%. Hind langes 998 € hektari kohta. See protsendiline muutus oli 

vaadeldava perioodi suurim langusprotsent maakondade lõikes. 2015. aastal ületas Saare 

maakonnas metsamaa hind 2237 € piiri hektari kohta. Võrreldes perioodi algusega oli hind 

kasvanud 1598 €/ha. Maakondade lõikes perioodil oli see suurim hinnakasv, 250,1%.  

2004. aastal oli Võrumaal hektari metsamaa hind 940 €. 2006. aastal 976 €/ha. Järgneval 

aastal tõusis hind 53,2% - olles maakonna suurim hinna kasv vaatlusalusel perioodil. Võru 

maakonna perioodi suurim hind oli 2014. aastal - 2992 € hektari maa kohta. Samuti oli see 

suurim ka maakondade lõikes samal aastal. Järgneval aastal oli hinnas langus -22,8% ning 

metsamaa hektari hinnaks kujunes 2310 €. Olenemata langusest oli hind suurim maakondade 

lõikes 2015. aastal. Võru maakonnas oli hinnakasv 1370 €/ha ning tõusuprotsendiks 145,7.  

Perioodil 2004 - 2015 on maakondade suurimad kasvud metsamaa mediaanhindades aset 

leidnud 2006 - 2008 aastal - rohkemal määral just 2007. aastal, kui oli majanduskasvu aeg. 

Maakondade lõikes toimusid mediaanhinnas suurimad langused vaatlusalusel perioodil 2008 

- 2010 aastal. 

 

 

2.4. Eesti põllumajandusmaad iseloomustavate näitajate muutus aastatel 

2004 - 2015 
 

Alates 2004. aastast on Eesti põllumajandusmaa ja sealhulgas ka põllumaa pindalade 

dünaamikas toimunud mitmed muutused. Töö edaspidises analüüsis mõistetakse põllumaa 

kogupindalast rääkides selle osalust põllumajandusmaast. 

Põllumajandusmaa on maa, mida on hoitud heades keskkonna- ja põllumajandustingimustes. 

On inimtegevusega muudetud maa-ala, kus kasvatatakse põllumajandussaadusi. Põllumaa 

on regulaarselt vastavalt külvikordadele haritav maa. Paikneb mineraalmuldadel ning mida 

kasutatakse põllukultuuride toomiseks. 

Jooniselt 5 on 2004 - 2014 aastate lõikes üldjoontes näha põllumajandusmaa ja põllumaa 

pindala kasvutrendi. 2004. aastal oli põllumajandusmaad 792 tuhat hektarit, põllumaad 519 

tuhat hektarit.  
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Joonis 5. Põllumajandusmaa ja põllumaa suurus Eestis aastatel 2004 - 2014, tuhandetes 

hektarites. Allikas: (Statistikaameti andmetel, autori koostatud) 

 

2005. aastal oli põllumajandusmaad 882 tuhat hektarit. Eelneva aastaga võrreldes oli 

kasvuprotsent 11,4. 2005. aastal oli põllumaad 592 tuhat hektarit ning eelneva aastaga 

võrreldes oli muutuseks 14,1%. Antud protsendilised näitajad olid vaadeldava perioodi 

suurimad tõusuprotsendid, mis kirjeldavad põllumajandusmaa, sealhulgas põllumaa 

pindalade dünaamika muutust. 

Põllumajandusmaa 2006. aastal suurenes 17 000 hektarit võrreldes eelneva aastaga, samas 

põllumaa vähenes 33 000 hektarit ehk -5,6%, mis oli ka vaadeldava perioodi suurimaid 

langusprotsente. 2007. aastal ulatub põllumajandusmaa pindala 915 tuhande hektarini. Selle 

hulgas põllumaa 599 tuhat hektarit. 2008. aastal põllumajandusmaa ja põllumaa muutus 

võrreldes 2007. aastaga oli -0,9% ja -0,2%. 

Perioodil 2009 - 2014 võib märgata põllumajandusmaa kasvutrendi, kui välja arvata aasta 

2011, mil põllumajandusmaa suurus vähenes eelneva aastaga võrreldes ning oli 946 tuhat 

hektarit. Samal ajaperioodil põllumaa pindala dünaamikas suuri muutusi ei toimunud, välja 

arvatud aasta 2010, kus eelneva aastaga võrreldes kasvas põllumaa pindala 49 000 hektarit 

ja põllumaa suurus küündis 645 tuhande hektarini - tõusuprotsendiks 8,2. Põllumajandusmaa 
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pindala muutus võrreldes perioodi algusega oli 183 tuhat hektarit - muutuse protsent 23,1. 

Põllumaa pindala muutus võrreldes perioodi algusega oli 129 tuhat hektarit, see teeb kasvuks 

võrreldes perioodi algusega 24,9%. 

Jooniselt 6 on näha, et 2004 - 2015 aastal, toimusid Eestis haritava maa tehingupindalade ja 

tehingute arvu dünaamikas mitmed muutused. 2004 - 2006 aastal näitas tehingute maht ja 

arv kasvutrendi. 2004. aastal tehti haritava maaga 601 tehingut. Tehingute maht oli 8457 

hektarit. 2005. aastal, võrreldes eelneva aastaga, oli tehingute arv kasvas 12,6% - aastane 

kogusumma 677 tehingut. Samuti suurenes tehingupindala 6,1 protsendipunkti, olles 8973 

hektarit.  

Kui vaadelda perioodi 2004 - 2010 oli 2006. aastal tehingute mahu ja arvu kõrghetk, kus 

haritava maaga tehti 722 tehingut ning tehingupindalaks kujunes 9403 hektarit. 2007. aastal 

langesid mõlemad näitajad. Tehingute arv oli 629, mis teeb languseks -12,9%. Haritava maa 

tehingupindala vähenes 1534 hektarit - protsendiline muutus -16,3. 

 

 

Joonis 6. Haritava maaga tehtud tehingute arv tükkides ja tehingupindalad hektarites Eestis 

aastatel 2004 - 2015. Allikas: (Maa-ameti andmetel, autori koostatud) 
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2008. aastal oli näha mõningast tõusu - haritava maa tehingupindala oli 8661 hektarit ning 

tehingute arvuline väärtus oli 647. 2009. aastal oli haritava maaga tehtud tehingute arv 

tükkides ja tehingupindalad hektarites vaatlusaluse perioodi kõige madalamas seisus, kus 

tehingute arv oli 520 ning tehingute maht oli 7188 hektarit. See teeb langusprotsendiks 

võrreldes 2008. aastaga -19,6% ja -17,0%. 

2011. aastal võrreldes 2010. aastaga oli hüppeline kasv tehingu arvu, kui ka tehingu mahu 

näitajas. Haritava maaga tehtud tehingupindala oli 15 646 hektarit, tõusuprotsent 97,8. 

Tehingute arvuline väärtus küündis 1215-ni. Protsendiline muutus eelneva aastaga oli 

96,9%. Antud protsendilised näitajad olid vaadeldava perioodi suurimad tõusuprotsendid, 

mis kirjeldavad haritava maaga tehtud tehingute arvu tükilist ja tehingupindalade hektarilist 

dünaamika muutust. 2012. aastal vähenes tehingupindala maht 511 hektarit, mis teeb 

aastaseks tehingumahuks 15 135 hektarit. Samas tehingute arv kasvas 5 ühiku võrra. 

2013. aastal küündis tehingupindala haritava maaga 18 970 hektarile. 2012. aastaga 

võrreldes muutus 25,3% ning 3835 hektarit. Protsendiliselt veel suurem muutus oli tehingute 

arvus, kus eelneva aastaga tõusis tehingute arv 1220-lt 1669-le - s.o 36,8 protsendipunkti. 

Järgneval - 2014. aastal suuri muutusi ei esinenud, kuid aasta näitajad olid vaatlusaluse 

perioodi kõrgeimad. Tehingute arv tükkides oli 1848 ja tehingupindalad hektarites 19 210.  

Vaadeldava perioodi kõige suurem langus oli 2015. aastal võrreldes eelnevaga, kus 

tehingumahu muutus langes 12 453 hektarini ja tehingute arv 1344-ni. Protsendilised 

muutused vastavalt -35,2% ja -27,3%. Haritava maaga tehtud tehingute arvu muutus, 

võrreldes perioodi algusega, oli 743 tehingut - muutuse protsent 123,6. Tehingupindalade 

arvuline muutus, võrreldes perioodi algusega, oli 3996 hektarit, see teeb kasvuks 47,3%. 

 

 

2.5. Põllumajandusmaa hinna analüüs 2004 - 2015 

 

Haritava maaga tehtud tehingute arvulise väärtuse muutus ning hektari mediaanhindade 

dünaamiline muutus aastatel 2004 - 2015 on välja toodud joonisel 7. Töö edaspidises 

analüüsis kasutatakse haritavast maast rääkides samuti terminit maa.  

Vaatlusalusel perioodil on mediaanhindades näha kasvutrendi. 2004 - 2008 aastatel hinnad 

tõusevad iga eelneva aastaga võrreldes. 2004 aastal oli haritava maa hind 350 €/ha. Tehti 
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601 tehingut. Järgneval aastal mõlemad näitajad kasvasid. Haritava maaga tehtud tehingute 

arv suurenes aasta lõikes 76 tehingu võrra. Mediaanhind kasvas 65 €/ha, kasvuprotsent 18,6. 

Vaatlusalusel perioodil oli mediaanhinna tõus hektari kohta, võrreldes eelneva aastaga, 

suurim 2006. aastal. Hind kasvas 184 € hektari kohta. 2005. aastaga võrreldes teeb see 

tõusuks 44,3%. Samuti näitas kasvu tehingute maht. 45 tehingut enam, kui eelneval aastal, 

kasvuks 6,6%. 

 

Joonis 7. Eesti haritava maaga tehtud tehingute arv tükkides ja mediaanhinnad €/ha aastatel 

2004 - 2015. Allikas: (Maa-ameti andmetel, autori koostatud) 

 

Aastal 2007. oli haritava maa hind 798 €/ha. Eelneva aastaga võrreldes teeb 

kasvuprotsendiks 33,2. Samal aastal haritava maaga tehtud tehingute arv langes 93 tehingu 

võrra. 2008. aastal oli tehingute arvuline tõus eelneva aastaga võrreldes 18 tehingut enam - 

mis teeb tõusuks 2,9%. 2008. aastal oli tehingute arv 647 ja haritava maa mediaanhind 959 

€/ha. Järgneval aastal hind ei muutunud, olles samuti 959 €/ha. 2010. aastal oli hind 831 

€/ha. Võrreldes 2009. aasta mediaanhinnaga oli langus -13,3%. Antud protsendiline näitajad 

oli vaadeldava perioodi suurim langusprotsent, mis kirjeldab haritava maa mediaanhinna 

dünaamika muutust eurodes hektari kohta. 
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2011 - 2015 aastal haritava maa hinnad kasvavad jõudsalt. 2011. aastal oli haritava maa 

mediaanhinnaks 1100 €/ha. Eelneva aastaga võrreldes teeb see kasvuprotsendiks 32,4. 2011. 

aastal toimus vaadeldava perioodi suurim muutus tehingute arvu dünaamikas, kus tehingute 

arv, võrreldes eelnevaga kahekordistus. 2012. aastal oli haritava maa tehingute arvu 

tõusuprotsent 0,4 - ületades sellega 1220 tehingu piirimaa. Samal aastal oli haritava maa 

hektari mediaanihind 1333 €. 2013. aastal oli hinna tõusuprotsendiks 24,3 - see teeb hektari 

maa hinnaks 1657 €. 

Aastal 2014. võrreldes aastaga 2013. tõusis tehingu aktiivsus haritava maaga 10,7%. Kasv 

179 ühikut, mis teeb koguarvuks 1848 tehingut. Antud tehingute arvuline näitaja oli 

vaatlusaluse perioodi kõrgeim. 2015. aastal oli haritava maa mediaanhind tõusud 2450 

euroni hektari kohta. Hinna muutus eelneva aastaga oli 10,6%. Samas oli kahanenud haritava 

maa tehingute arv. Võrreldes perioodi algusega, haritava maaga tehtud tehingute arv 

perioodi lõpuks kahekordistus - tõusuks 123,6%. Haritava maa hektari mediaanhind, 

võrreldes perioodi algusega, kasvas 2100 € - see on märkimisväärne 600,0 protsendiline 

kasv. 

Haritava maa mediaanhinnad eurodes hektari kohta maakonniti aastatel 2004 - 2015 on 

näidanud kasvu (lisa 2). Joonisel 8 on näha Eesti haritava maa mediaanhinnad 2004. aastal, 

hinnakasv 2005 - 2010 aastal ning hinnakasv 2010 - 2015 aastal maakondade lõikes. Töö 

edaspidises analüüsis nimetatakse perioodi 2005 - 2010 I perioodiks ja perioodi 2010 - 2015 

II perioodiks. 

I perioodi suurim hinnakasv võrrelduna 2004. aasta hinnaga leidis aset neljas maakonnas - 

Jõgeva, Lääne-Viru, Viljandi ja Võru. Hinnakasv jäi 175 - 225 protsendipunkti vahele. Hiiu, 

Ida-Viru, Lääne, Põlva, Pärnu, Saare ja Tartu maakonna hinnakasv jäi vaadeldaval perioodil 

110% ja 160% vahele. Harju, Järva, Rapla ja Valga näitasid samal perioodil maakondade 

lõikes väikseimat hinnakasvu, kus mediaanhinna tõus jäi 50% ja 95% vahele. 

II perioodi suurim hinnakasv võrrelduna 2010. aasta hinnaga leidis aset kaheksas maakonnas 

- Järva, Lääne, Ida-Viru, Lääne-Viru, Põlva, Rapla, Viljandi ja Võru. Hinnakasv jäi 200% ja 

300% vahele. Harju, Hiiu, Jõgeva, Pärnu, Saare, Tartu ja Valga maakonna hinnakasv jäi 

vaadeldaval perioodil 145% ja 200% vahele. 
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Perioodi 2005 - 2015 suurim hinnakasv võrrelduna 2004. aasta hinnaga leidis aset kuues 

maakonnas - Jõgeva, Ida-Viru, Lääne, Lääne-Viru, Viljandi ja Võru, kus tõusuks oli 700 -

900 protsendipunkti. Hiiu, Järva, Põlva, Pärnu ja Tartu maakonnas toimus hinnakasv 500% 

- 600% ulatuses. 380 - 480 protsendiline hinnakasv haritava maa hektari mediaanhinnas 

toimus Harju, Rapla, Saare ja Valga maakonnas. 

 

Joonis 8. Eesti haritava maa mediaanhinnad 2004 aastal ja hinnakasv 2005 - 2010 aastal 

ning hinnakasv 2010 - 2015 aastal maakondade lõikes. Allikas: (Maa-ameti andmetel, autori 

koostatud) 

 

2015. aasta seisuga oli seitse maakonda, kus haritava maa hektari mediaanhind oli üle 2500 
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Vaadeldavate maakondade lõikes oli 2004 - 2006 aastal haritava maa hind suurim Harju 
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aastaks langes maa hind, olles 381 €/ha. Võrreldes eelneva aastaga oli languseks -54,7%, 

mis oli vaadeldava perioodi suurim langusprotsent mediaanhinnas Harjumaal. Perioodi 

suurim tõusuprotsent oli 2008. aastal, 147,5%. Hind tõusis 562 € hektari kohta - haritava 

maa hektari hind 943 €. I perioodi lõpuks oli hinnakasv 428 € hektari kohta. 

Tõusuprotsendiks 93,9. II perioodi hinnakasv võrrelduna I perioodi hinnakasvuga oli 1316 

€ ning 148,9%. Perioodi 2005 - 2015 hinnatõus võrrelduna perioodi algusega oli 1744 € ja 

tõusuks 382,5%. 

Järva maakonnas, mis on üks suurimaid põllumajanduspiirkondi, on põllumajandustootmine 

suurem ja maahinnad kõrgemad. Järva maakonna 2004. aasta haritava maa hektari hind oli 

383 €. Järvamaal oli suurim hinna langus 2009. aastal võrreldes eelneva aastaga. 

Protsendiline muutus -23,9 ning hektari hind langes 863 eurolt 657 eurole. 2011. aastal oli 

maa hinnaks 782 €/ha. Järgneval aastal 1406 €/ha. Hind kasvas 624 eurot hektari maa kohta 

ning oli vaadeldaval perioodil maakonna suurim hinna kasv, protsendiliselt 79,8. I perioodi 

hinnakasvu protsendiks, võrrelduna 2004. aasta hinnaga, oli 89,0%. Hektari hind kasvas 341 

€ võrra. Võrreldes omavahel II perioodi hinnakasvu I perioodi hinnakasvuga oli muutus 

1826 €/ha ning kasv 252,2%. 2015 aasta hektari maa hind võrrelduna 2004. aasta hinnaga 

näitas kasvu 2167 euro võrra, tõusuprotsent 565,8.  

Jõgeva-, Rapla- ja Lääne-Virumaal kus paiknevad viljakad leostunud ja leetjad 

liivsavimullad, olid hinnad samuti kõrgemad. Maakondade lõikes oli vaadeldaval perioodil 

Jõgeva maakonnas kõrgeimad haritava maa hektari hinnad 2008, 2010, 2011, 2012. ja 2015. 

aastal. Vaatlusaluse perioodi suurim kasv mediaanhinnas oli 2007. aastal, võrrelduna 2006. 

aastaga, kus hind tõusis 296 € hektari kohta - tõusuprotsendiks 53,6. 2008. aastal oli haritava 

maa hind 1133 €/ha. Järgneval aastal langes hind 420 eurot hektari kohta. Jõgeva maakonnas 

oli see vaatlusaluse perioodi ainus langus maa hektari hinnas, protsendiline näitaja -37,1. I 

perioodil kasvas Jõgevamaal hind 222,0 protsenti ja hinnatõus väärtuseliselt 728 € hektari 

kohta. Võrreldes omavahel II perioodi hinnakasvu I perioodi hinnakasvuga oli muutus 1944 

€/ha ning kasv 184,1%. Perioodi 2005 - 2015 hinnakasv, võrrelduna 2004. aastaga, oli 2672 

€ ja kasvuprotsent vastavalt 814,6. 

Rapla maakonnas oli maa mediaanhind 2004. aastal 420 €/ha. Hind kasvas enim 2007. aastal 

võrrelduna 2006. aastaga. Hind kerkis 85,1% ja 353 € hektari kohta. Maakonna suurim hinna 

langus leidis aset 2010. aastal võrrelduna 2009. aastaga, kus hinna langusprotsent oli -25,4. 
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I perioodi lõpuks oli hinnakasv 219 €/ha ning tõusuprotsent 52,1. II perioodi hinnamuutus 

võrreldes I perioodi muutusega oli 258,8% ja maa hinna hektariline kasv 1654 €. Kui vaadata 

vaatlusaluse perioodi hinnakasvu, siis haritava maa hektari hind oli Rapla maakonnas 

tõusnud 1873 € ja 446,0%. 

Lääne-Viru maakonnas, kus on kõrge viljelusväärtusega põllumaa oli 2004. aastal haritava 

maa mediaanhind 344 €/ha. Järgneval aastal oli mediaanhinnaks hektari maa kohta 352 €. 

2006. aastal hind tõuseb hektari kohta 223 €, tõusuprotsent 63,4. Vaadeldava perioodi 

suurim langus leidis aset 2010. aastal, kus eelneva aastaga võrreldes langes hind 18 €/ha ja 

langusprotsendiks -1,9. I perioodil kasvas hektari maa hind 608 € võrra, tõusuks 176,7%. 

Võrreldes II perioodi hinnakasvu I perioodi hinnakasvuga, oli muutus 1956 €/ha ja 

tõusuprotsent 205,5. Kõrvutades haritava maa 2004. aasta hinna ja perioodi lõpphinna, oli 

hinnakasvuks 745,3% ja 2564 € hektari kohta. 

Tartumaal, kus asub Eesti üks suurimaid maakonnakeskusi ning kus on samuti viljakad 

mullad, on aastate lõikes hinnad püsinud kõrgemad. Tartu maakonnas oli vaadeldaval 

perioodil maakondade lõikes suurimad maa mediaanhinnad 2007, 2013. ja 2014. aastal. 

Haritava maa hektari hind 2004. aasta oli 455 €. Aastal 2008. oli Tartumaal mediaanhind 

1077 € haritava maa hektari kohta. Järgneval aastal hind langes 959 €/ha, langus -11,0% - 

olles maakonna suurimaks langusprotsendiks vaadeldaval perioodil. I perioodi 

tõusuprotsent, võrrelduna 2004. aasta hinnaga, oli 110,8%. Hektari hind kasvas 504 € võrra. 

Võrreldes omavahel II perioodi hinnakasvu I perioodi hinnakasvuga, oli muutus 1826 €/ha 

ning kasv 190,4%. 2015. aasta hektari maa hind, võrrelduna 2004. aasta hinnaga, kasvas 

2330 euro võrra, tõusuks 512,1%. 

Samuti Pärnumaal, kus Eesti mõistes on suurim maakonnakeskus, oli hinnad maakondade 

lõikes kõrgemad. Haritava maa hektari mediaanhind oli 2005. aastal Pärnu maakonnas 325 

€. Järgneval aastal oli hinnatõus 55,0%, mis väärtuseliselt oli 122 € hektari maa kohta. 

Ainuke hinna langus oli 2010. aastal võrreldes eelneva aastaga, kus hind langes -18,5%. I 

perioodi hinnakasv oli 509 €/ha ning kasvuprotsent 156,6. II perioodi hinnakasv võrrelduna 

I perioodi hinnakasvuga oli 1441 € ning 172,8%. Hinnatõus perioodil 2005 - 2015 

võrrelduna esialgse hinnaga oli Pärnu maakonnas 1950 € hektari kohta. Kasvuks 600,0%.  

Viljandimaal ja Põlvamaal tõstab põllumaa väärtust keskmisest kõrgema hindega maa 

boniteet. Viljandi maakonnas oli 2009. aastal haritava maa mediaanhinnaks 1100 €. 
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Järgneval aastal hind langes 277 €/ha - haritava maa hektari mediaanhind oli 823 € - 

languseks -25,2%. Suurim kasv protsendiliselt oli järgmisel - 2011. aastal, kus hind tõusis 

94,4 protsendipunkti. Viljandi maakonnas tõusis I perioodiga haritava maa hind 539 €. See 

teeb kasvuks 189,8%. II perioodi hinnakasv võrrelduna I perioodi hinnakasvuga oli 1955 € 

haritava maa hektari kohta ning kasv 237,5%. Aastalõpu seisuga oli haritava maa 

mediaanhind 1600 €/ha. Võrreldes 2015. aasta hinnakasvu perioodi algusega oli muutus 

2494 €/ha ning protsendiline tõus 878,2. Mis oli maakondade lõikes vaadeldaval perioodil 

suurim hinnatõus protsentides. 

Põlva maakonnas oli maa mediaanhind 2009. aastal 1065 €/ha. Järgneval aastal hind langes 

ning oli 959 €/ha, languseks -10,0%. See oli Põlva maakonna suurim languprotsent hinnas 

vaadeldaval perioodil. 2014. aastal tõusis eelneva aastaga võrreldes hind 78,6%, 1179 € 

võrra ning olles suurimaks hinnatõusuks maakonnas perioodil 2005 - 2015. 2015. aastaks 

tõusis maa hind veelgi, olles 2900 €/ha. I perioodi lõpuks oli hinnakasv 569 €/ha ning 

tõusuprotsent 145,9. II perioodi hinnakasv võrreldes I perioodi hinnakasvuga oli 202,4% ja 

maa hinna hektariline kasv 1941 €. Perioodi 2005 - 2015 hinnatõus võrrelduna perioodi 

algusega oli 2510 € ja tõusuks 643,6%.  

Madalaima boniteediga maad asuvad Võru-, Lääne-, ja Hiiumaal. 2004. aastal oli Võru 

maakonnas mediaanhind 280 €/ha. 2006. aastal oli 461 €/ha. Järgneval aastal tõusis hind 

87,9% - olles vaatlusalusel perioodil maakonna suurimaks kasvuks hinnas. 2008. aastaks 

hind tõusis veelgi ning aastalõpu seisuga oli haritava maa hektari mediaanhinnaks 1099 €. 

Järgneval aastal hind langes 157 € hektari kohta, langusprotsent -14,3. See oli vaadeldava 

perioodi maakonna suurim langus protsendiliselt. I perioodi hinnakasv oli 551 eurot hektari 

maa kohta ja protsendiline näitaja 196,8. Võrreldes II perioodi I perioodiga oli Võru 

maakonnas haritava maa hind kasvanud 1669 €/ha, mis tõusuks teeb 200,8%. Vaadeldava 

perioodi lõpphind oli kasvanud, 2004. aastaga võrreldes, 2220 €/ha kohta. Protsendiliselt 

teeb see haritava maa mediaanhinna kasvuks 792,9%.  

2004. aastal oli Lääne maakonnas maakondade lõikes väikseim haritava maa mediaanhind - 

221 €/ha. 2007. aastal maa mediaanhind 640 €/ha. Eelneva aastaga võrreldes oli hinna kasv 

320 €/ha, mis oli suurim tõus vaatlusalusel perioodil, kasvuks 100,0%. Järgnevatel aastatel 

kasvas hind veelgi ning 2009. aastalõpu seisuga oli haritava maa mediaanhind Lääne 

maakonnas 812 €/ha. 2010. aastal hektari hind langes 284 € võrra, langusprotsendiks -35,0. 
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I perioodi hinnakasv oli 307 eurot hektari maa kohta ja protsendiline näitaja 138,9. Võrreldes 

II perioodi I perioodiga oli Lääne maakonnas haritava maa hind kasvanud 1497 €/ha, mis 

tõusuks teeb 283,5%. Vaadeldava perioodi lõpphind oli kasvanud 2004. aastaga võrreldes 

1804 € hektari põllumaa kohta. Protsendiliselt teeb see haritava maa mediaanhinna kasvuks 

816,3%.  

Hiiumaa suurim tõusuprotsent mediaanhinnas oli 2008. aastal, kus hind kasvas 247,3% - 275 

eurolt 955 euroni hektari haritava maa kohta. See oli vaatlusaluse perioodi suurimaks hinna 

kasvuks maakondade lõikes. Samas järgneval aastal oli perioodi suurim langus -78,4%. See 

oli vaatlusaluse perioodi suurimaks langusprotsendiks maakondade lõikes. Haritava maa 

hind langes 749 euro võrra, olles 206 € hektari kohta. Hiiu maakonnas oli perioodi kõrgeim 

hind 2015. aastal, kus hektari kohta maa maksis 1612 €. I perioodi lõpuks oli hinnakasv 360 

€/ha ning tõusuprotsent 153,2. II perioodi hinnamuutus võrreldes I perioodi muutusega oli 

170,9% ja maa hinna hektariline kasv 1017 €. Perioodi 2005 - 2015 hinnatõus võrrelduna 

perioodi algusega oli 1377 € ja tõusuks 586,0%. 

Põllumajandusmaa hinnad on Saare maakonnas aastate lõikes küll tõusnud, kuid ülejäänud 

maakondadega võrreldes on need ikkagi odavamate seas. Ostetakse ainult parima 

kvaliteediga põllumaad või siis kavatsetakse kasutada seda maad tulevikus muul 

sihtotstarbel. 2004. aastal oli Saare maakonnas haritava maa mediaanhind 318 €/ha. Aastaks 

2006. tõusis mediaanhind 511 €/ha. Järgneval aastal oli kasv 65,9%, maa hinnaks 848 €/ha, 

mis oli vaadeldava perioodi suurim hinna tõus Saare maakonnas. Perioodi ainuke hinna 

langus leidis aset 2010. aastal võrrelduna eelmise aastaga, kus mediaanhind langes -34,6%. 

I perioodi hinnakasv oli 379 €/ha ning kasvuprotsent 119,2. II perioodi hinnakasv võrrelduna 

I perioodi hinnakasvuga oli 1131 € ning 162,3%. Võrreldes 2004. aasta hinda 2015. aasta 

hinnaga, oli kasv 474,8% ja väärtuseliselt tõusis haritava maa hind 1510 € hektari kohta.  

Ida-Viru maakonnas oli 2008. aastal hektari maa hind 922 €. Järgneval aastal langes hind 

hektari kohta 520 €, olles aastalõpu seisuga 402 €/ha, langusprotsendiks -56,4. See oli 

vaadeldava perioodi maakonna ainus langusprotsent haritava maa hinnas. Suurim hinna kasv 

Ida-Viru maakonnas toimus 2011. aastal, kus 2010. aastaga võrreldes kasvas hind 86,9%. 

Ida-Virumaal oli hektari mediaanhinna I perioodi hinnakasvuks, võrrelduna 2004. aastaga, 

302 € ning vastavalt 129,6%. II perioodi hinnakasv võrreldes I perioodi hinnakasvuga oli 
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295,3 ja hektari hind tõusis 1580 euro võrra. Hinnatõus perioodil 2005 - 2015 võrrelduna 

esialgse hektari maa hinnaga oli 1882 €, kasv 807,7%.  

Valgamaa haritava maa hind kasvas 2007. aastal, võrrelduna eelmise aastaga, 517 €/ha, mis 

teeb tõusuks 142,8%. Suurim langus hinnas leidis aset 2012. aastal, kus hind langes 1500 

eurolt 780 eurole hektari kohta. Langusprotsent -32,2. I perioodi maa hinna 

kasvuprotsendiks oli 89,3 ja väärtuseliselt kallines maa 368 € hektari kohta. II perioodi 

hinnakasv võrrelduna I perioodi hinnakasvuga oli 190,0% ja hektari maa hind kasvas 1482 

€ võrra. Hinnatõus perioodil 2005 - 2015 võrrelduna esialgse hektari maa hinnaga oli 1850 

€, kasv 449,0%.  

Vaatlusalusel perioodil, aastatel 2004 - 2015 on maakondade lõikes haritava maa 

mediaanhinnad suurimat kasvu näidanud 2006 - 2008 aastal. Just 2007. aastal on toimunud 

suurimad hinnatõusud võrreldes eelneva aastaga. Haritava maa mediaanhinnad näitasid 

langust 2009. ja 2010. aastal. Jõgeva, Ida-Viru, Pärnu ja Saare maakonnas olid need 

vaadeldaval perioodil maakondade lõikes ainukesed langusprotsendid hinnas. 
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KOKKUVÕTE 

 

Metsamaa ja põllumaa on väärtus, mis juurde ei kasva. Peamiste ressursiallikatena omavad 

nad kinnisvaralist tähtsust ning neid peetakse heaks investeeringuks. Käesoleva 

bakalaureusetöö eesmärgiks oli välja selgitada tegurid, mis kujundavad metsamaa ja 

põllumajandusmaa hinda ning analüüsida hindade muutumist Eestis aastatel 2004 - 2015. 

Töö teoreetilises osas uuriti metsa ja metsamaa ning maa ja põllumajandusmaa olemuslike 

aspekte - nende olulisust ja rolli. Seejärel toodi välja metsamaa ja põllumajandusmaa hinda 

kujundavad tegurid. 

Mets on keskkonna tasakaalustaja ja tähtsaimaks taastuvaks loodusvaraks. Mets varustab 

meid ressurssidega. Metsamaa on metsamajanduslikuks tegevuseks kasutatav maa-ala ning 

Eesti pindalast moodustab see ligi poole. Metsamaa jaguneb metsaga maaks ehk puistuga 

kaetud maa-alaks ja metsata alaks. Metsamaa on varaklass, mis järjekindlalt ja stabiilselt 

kasvatab tootlikkust. 

Metsamaa hinna kujundavad erinevad tegurid ning nende koosmõju. Koosmõju pole alati 

ühene ning erinevatel metsamaadel võivad hinnakujundajateks olla erinevad tegurid. 

Metsamaa olulisemateks hinda kujundavateks teguriteks saab pidada ligipääsu kinnistule, 

kasvava metsa tagavara hektaril, kasvukohatüüpi, kinnistu suurust, boniteeti ning puistu 

vanuselist ja liigilist koosseisu. Parema ligipääsetavusega ja asukohaga metsamaad on 

hinnalisemad. Metsamaa kõrgemat hinda kujundavad kompaktsemad metsamassiivid ning 

hinnalisemad puistud. Oluline hinnakujundaja on kasvava metsa tagavara hektaril, mis 

näitab tulevikus teenivat tulu kasvava metsa näol. 

Maa, kui peamine ressurss on olnud aegade algusest saati tähtsaimaks vahendiks inimkonna 

säilimisel ja arengul. See on tähtsaks faktoriks sotsiaalses, poliitilises, kui ka majanduslikus 

arengus. Maal on tootmisväärtus ning oluline roll põllumajanduses. Põllumajandussaaduste 

tootmine on otseselt seotud maa tootlikkuse ja viljakusega. Põllumajandusmaa on 

inimtegevusega muudetud maastikukompleks, kus põhiliseks maakasutusviisiks on 
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põllumajandus. On maa, mida säilitatakse heades keskkonna- ja põllumajandustingimustes 

ning kasutatakse põllumajandussaaduste tootmiseks. 

Olulisemateks põllumajandusmaa hinda kujundavateks teguriteks saab pidada maa 

kvaliteeti, viljakust, ligipääsetavust, asukohta ja suurust. Põllumajandusliku tootmise 

seisukohast määravad põllumajandusmaa väärtuse tegurid, mis otseselt mõjutavad 

tootmisalast efektiivsust ja kasutusvõimalust - s.o mulla harimise tingimused ja mulla 

viljakus. Eestis asuvad kõige viljakamad põllumaad Kesk-Eestis, kus haritava maa boniteet 

ulatub 40-60 hindepunktini. Halvasti juurdepääsetavad, väikesed ning keerulise kujuga 

põllumaad on üldjoontes madalama väärtusega. Lisaks põllumajanduslikele hinnateguritele 

on välisteks põllumaa väärtust mõjutavateks teguriteks makroökonoomilised, turgu 

kirjeldavad tegurid jt. Põllumajandusmaa hinda on samuti kujundanud Euroopa Liidu ühise 

põllumajanduspoliitika raames saadavad toetused ning suurenenud konkurents.  

Töö empiirilises osas analüüsiti metsamaa ja põllumajandusmaa pindalade dünaamika 

muutust ning hindade muutust perioodil 2004 - 2015 ja maakondade lõikes. Samuti uuriti, 

kuidas muutusid vaadeldaval perioodil tehingute arv ja maht. Kasutatud arvandmed 

pärinesid Maa-ameti hinnastatistika tehingute andmebaasist ja Statistikaameti andmebaasist. 

Metsamaa, sealhulgas metsa pindalade hektariline vähenemine toimus aastatel 2004 - 2008. 

2008. aastal oli metsamaa ja metsaga kaetud maa pindala vaadeldava perioodi madalaimas 

seisus, kus metsamaad oli 2197 tuhat hektari ning metsaga kaetud maad 2063 tuhat hektarit. 

Perioodil 2008 - 2014 metsa ja metsamaa pindalad kasvavad iga järgneva aastaga. 2014. 

aastaks oli metsamaad 2274 tuhat hektarit ning metsaga kaetud maad 2142 tuhat hektarit. 

Vaadeldaval perioodil põllumajandusmaa ja põllumaa pindala näitasid kasvutrendi, kuid 

aastate lõikes tuli ette ka pindalade langust.  

Metsamaa ja haritava maa tehingute arv ja tehingupindala oli vaatlusalusel perioodil üsna 

kõikuv. Metsamaaga tehti enim tehinguid 2014. aastal, kus toimus 3192 tehingut. 

Põllumajandusmaaga tehtud tehingute arv kasvas, võrreldes perioodi algusega, 743 tehingu 

võrra. Haritava maa tehingupindala näitas suurimat kasvu 2011. aastal, võrreldes eelnevaga, 

kus tehingupindala küündis 15 646 hektarini. 

Suurimad tõusud metsamaa ja haritava maa mediaanhinnas maakondade lõikes, võrreldes 

eelneva aastaga, leidsid aset 2007. aastal. Suurimad langused toimusid metsamaa hinnas 
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2008 - 2009 aastal ning haritava maa hinnas 2009 - 2010 aastal. Metsamaa mediaanhinna 

suurimad hinnakasvud, võrreldes perioodi algushinnaga, leidsid aset Jõgeva ja Saare 

maakonnas. Hinna tõus oli rohkem, kui 250%. Haritava maa hinnakasv 2005 - 2015 aastal, 

võrrelduna perioodi algushinnaga, oli suurim Ida-Virumaal, Jõgevamaal, Läänemaal ja 

Viljandimaal. Mediaanhind kasvas enam, kui 800%. 

Metsamaa ja põllumajandusmaa hinda kujundavad erinevad tegurid ja nende koosmõju - mis 

pole alati ühene. Perioodil 2004 - 2015 olid metsamaa ja põllumajandusmaa näitajate 

muutused aastate lõikes üsna kõikuvad. Olulist rolli mängib siinkohal majanduse üldine 

olukord konkreetsel aastal, kuid üldjuhul oli näha pindalade, tehingute arvu, tehingute mahu 

ja hinna dünaamikas kasvutrendi. 
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SUMMARY 

 

Forest land and agricultural land are values that do not grow by themselves. They have 

importance as real estate as main resources and they are considered to be a good investment. 

The purpose of the present thesis was to find out the factors that form the price of forest land 

and agricultural land and analyse the change of prices in Estonia in 2004–2015. 

The theoretical part of the thesis studied the characteristics of forest land and agricultural 

land, their importance and role. After that, factors that form the price of forest land and 

agricultural land were brought out.  

Forest is the balancer of the environment and the most important renewable natural resource. 

Forest provides us resources. Forest land is an area of land used for forest management and 

it comprises nearly a half of the area of Estonia. Forest land is divided into forested land, 

i.e., areas covered with forest and forestless areas. Forest land is a type of asset that 

consistently and steadily raises productivity.  

The price of forest land is formed by different factors and their coexistence which is 

ambiguous and price determiners in various forest lands can be different. The most important 

factors to determine the price of forest land can be considered access to the premises, the 

supply of forest in a hectare, the type of forest site, the size of the premises, site quality and 

the age-specific and species’ composition of the forest. Forest lands with better access and 

location are more valuable. The higher price of forest land is formed by more dense forest 

massifs and more valuable forests. An important price determiner is the supply of standing 

timber in a hectare which shows the profit earned in the future for currently growing forest.  

Land as a main resource has always been the most important means in the preservation and 

development of mankind. It is an important factor in social, political as well as in economic 

development. Land valued as a producer and it has an important role in agriculture. The 

production of agricultural produce is directly connected to the productivity and fertility of 

land. Agricultural land is a complex of terrain changed by human activity where the main 

use of land is agriculture. It is land that is preserved in good environmental and agricultural 

conditions and is used for producing agricultural produce.  



 

49 

 

 

The most important factors for determining the price of agricultural land can be considered 

the quality of land, its fertility, accessibility, location and size. In the aspect of agricultural 

productivity, the value of agricultural land is determined by factors that directly influence 

the efficiency and usage possibilities of manufacture – i.e., the conditions of soil cultivation 

and the fertility of the soil. In Estonia, the most fertile agricultural lands are situated in 

Central Estonia where the site quality of cultivated land is 40–60 points. Agricultural land 

that is poorly accessible, small and has a complex shape generally has a lower value. In 

addition to agricultural price factors, external factors that influence the value of agricultural 

land are macroeconomical and market descriptive factors etc. The price of agricultural land 

has also been influenced by funds received from the EU Common Agricultural Policy and 

increased competition.  

The empirical part of the thesis analysed the change of dynamics and prices of the area of 

forest land and agricultural land in 2004–2015 and across counties. It was also studied how 

the number and amount of deals changed in the given period. The used data was from the 

price statistics of the Estonian Land Board and the database of the Estonian Statistical Office.  

In 2004–2008 there was a decrease in forest lands, including the area of hectares of forests. 

In 2008, the area of forest land and forested land was at its lowest point in the given period, 

having 2,197,000 hectares of forest land and 2,063,000 hectares of forested land. In 2008–

2014, the area of forest land and forested land was growing with every following year. By 

2015, there were 2,274,000 hectares of forest land and 2,142,000 hectares of forested land. 

In the given period, the area of agricultural land and arable land has shown a growth trend 

but across years there has been a decrease in the area.  

The number and area of contracts made with forest land and area under cultivation has been 

quite unstable during the period of the study. The highest number contracts of forest land 

was in 2014 when there were 3,192 contracts. Compared to the beginning of the period, the 

number of contracts made with agricultural land increased by 743 contracts. The total area 

of contracts made with area under cultivation showed the biggest increase in 2011 when the 

area of contracts reached 15,646 hectares. 

The biggest increases across counties in the median value of forest land and area under 

cultivation compared to the previous year took place in 2007. The biggest falls in the prices 

of forest land took place in 2008–2009 and in area under cultivation in 2009–2010. 



 

50 

 

 

Compared to the price in the beginning of the period, the biggest price increases of the 

median value of forest land took place in Jõgeva and Saare County. The price rose more than 

250%. Compared to the price in the beginning of the period, the price increase of area under 

cultivation in 2005–2015 was the highest in Ida-Viru, Jõgeva, Lääne and Viljandi County. 

The median price rose more than 800%. 

The price of forest land and agricultural land is formed by different aspects and their 

coexistence, which is not always the same. In 2004–2015 the changes in the figures of forest 

land and agricultural land have been quite unstable across years. The general situation of 

economics in the year in question plays an important part here, but generally there can be 

seen a growth trend in the areas, the number of contracts, the amount of contracts and the 

price dynamics.  
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Lisa 1. Metsamaa mediaanhinnad EUR/ha maakonniti aastatel 2004 - 2015 Allikas: 

(Maa-ameti andmetel, autori koostatud) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maakonnad 
Mediaanhind, €/ha 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Harju 1 174 1 168 1 635 1 687 1 259 1 598 2 101 1 935 1 905 2 271 2 252 2 180 

Hiiu 891 754 1 112 587 1 209 608 1 175 1 563 1 511 2 061 2 053 1 891 

Ida-Viru 679 435 709 799 1 010 769 1 130 1 379 1 379 1 773 1 609 1 501 

Jõgeva 564 595 594 672 1 802 1 186 1 446 1 795 1 365 1 620 1 678 2 023 

Järva 899 715 735 1 118 1 170 1 648 1 048 1 110 1 513 1 457 1 600 1 986 

Lääne 766 751 1 066 1 310 1 426 930 1 045 1 169 1 414 1 673 1 528 1 730 

Lääne-V. 803 668 629 1 219 974 806 1 271 1 060 1 470 1 816 1 350 1 605 

Põlva 627 974 708 1 842 881 1 048 1 410 1 107 2 293 1 413 2 212 1 847 

Pärnu 686 680 801 1 598 1 216 1 069 841 1 290 1 517 1 951 1 887 1 823 

Rapla 677 948 832 1 437 1 100 1 011 1 319 1 316 1 506 1 971 2 123 1 433 

Saare 639 811 628 1 685 687 861 884 1 350 1 644 1 897 2 140 2 237 

Tartu 725 784 911 1 074 1 174 865 950 1 803 1 677 2 089 2 238 1 979 

Valga 856 880 1 223 1 598 974 1 269 1 080 1 049 2 000 2 138 1 812 1 729 

Viljandi 988 894 887 1 051 1 598 975 824 1 530 2 706 2 026 1 613 1 703 

Võru 940 924 976 1 495 1 346 1 106 1 320 1 861 2 048 2 258 2 992 2 310 



 

53 

 

 

Lisa 2. Haritava maa mediaanhinnad EUR/ha maakonniti aastatel 2004 - 2015 

Allikas: (Maa-ameti andmetel, autori koostatud) 

Maakonnad 

Mediaanhind, €/ha 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Harju 456 618 841 381 943 960 884 1138 1254 1779 2100 2200 

Hiiu 235 299 414 275 955 206 595 618 1023 1000 1476 1612 

Ida-V. 233 284 457 631 922 402 535 1000 1332 1431 1834 2115 

Jõgeva 328 395 552 848 1133 713 1056 1600 1691 2000 2200 3000 

Järva 383 482 639 774 863 657 724 782 1406 1385 2219 2550 

Lääne 221 383 320 640 784 812 528 816 983 1386 1978 2025 

Lääne-V. 344 352 575 754 986 970 952 1120 1333 1865 2619 2908 

Põlva 390 447 634 822 1028 1065 959 1278 1600 1500 2679 2900 

Pärnu 325 447 693 710 913 1023 834 921 1300 1699 2205 2275 

Rapla 420 486 415 768 957 856 639 100 1200 1606 2204 2293 

Saare 318 320 511 848 895 1065 697 959 1118 1231 1521 1828 

Tartu 455 493 730 959 1077 959 959 1278 1580 2407 2883 2785 

Valga 412 381 362 879 923 1150 780 1500 1287 2300 2492 2262 

Viljandi 284 421 639 913 1092 1100 823 1600 1556 1790 2607 2778 

Võru 280 405 461 866 1099 942 831 1068 1399 1900 2427 2500 
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