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duste otstarbekus haritaval maal. 

Töö eesmärgiks oli välja selgitada kinnisvaraarenduse mõju haritavale maale, kui selle 

sihtotstarbe muutmisel on planeeritud haritavale maale, kas terves ulatuses või osaliselt, 

moodustada elamumaa krundid või elamumaa kruntide grupid. 

Töös teostatud analüüs on tehtud visuaalsel hindamisel, andmed on saadud Maa-ameti 

Geoportaali kaartidelt ning Statistikaameti andmebaasidest. Analüüsi tulemusel selgus, 
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SISSEJUHATUS 
 
Käesoleva uurimustöö peamiseks teemavaliku aluseks on valglinnastumine ning 

valglinnastumisega seonduvad probleemid, haritava maa vähenemine ja killustatus ning 

kinnisvaraarenduste otstarbekus haritaval maal. Uurimustöös analüüsitakse Tallinn linna 

lähistel, Harju maakonnas Rae vallas, valitud maa-alade kinnisvaraarendusi, millised 

nendest kinnisvaraarendustest haritaval maal on otstarbekad ja millised ebaotstarbekad. 

Antud uurimustöö on eksperimentaalne, mille eesmärgiks on välja selgitada kinnisvara-

arenduse ning selle tagajärjel toimuva valglinnastumise mõju haritavale maale, kui maa-

tulundusmaa sihtotstarbe muutmisel on planeeritud haritavale maale, kas terves ulatuses 

või osaliselt, moodustada elamumaa krundid või elamumaa kruntide grupid. 

Eestis ei ole antud teemat veel väga palju uuritud, küll aga mujal maailmas, mille näidete-

le käesoleva uurimustöö autor ka viitab. 

Käesoleva uurimustöö autor on oma eesmärgi saavutamiseks uurinud erinevaid uurimus-

töid, artikleid ja analüüse, mis haakuvad püstitatud teemaga. Uurimisobjektidena on kasu-

tatud katastriüksuseid, mille sihtotstarve on maatulundusmaa ning mille sihtotstarve on 

jagamise käigus muudetud elamumaaks. Aluseks on võetud jagamised, mille käigus on 

moodustatud minimaalselt 4-5 elamumaa kinnistut. 

Antud uurimustöös on kasutatud väljavõtteid Maa-ameti põhikaardist. Visuaalse vaatluse 

ja mõõtmistulemuste alusel on koostatud joonised. Joonistel on välja toodud probleemsed 

kinnisvaraarendused ning pakutud võimalikud paremad lahendused. Lisaks on koostatud 

statistilistele andmetele tuginev analüütiline tabel jagatavate maade pindalade suuruste, 

kruntide arvu ja kruntide kasutatavuse kohta. 

Uuritavaks piirkonnaks on Tallinna linna lähistel Harju maakonnas Rae vallas asuvad 

Peetri, Raeküla ja Järveküla maa-alad. 

Käesoleva uurimustöö üldine metoodika hõlmab Maa-ameti põhikaardist kaardipiltide 

salvestamist, andmete analüüsimist ja diagrammide koostamist ning võrdluseid piltide 

näol. Uurimustöö ülesehitus hõlmab sissejuhatust, teoreetilist osa, materjali ja metoodi-

kat, tulemust, arutelu, kokkuvõtet, ülevaadet viidatud allikatele ning lisasid. 
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1. TEOREETILINE OSA 
 
1.1 Valglinnastumise mõiste ja olemus 
 
Euroopa Keskkonnaagentuur (EEA) pakub valglinnastumise ühe võimaliku definitsiooni-

na, et valglinnastumine on linna planeerimata ja laiaulatuslik levik maapiirkonda, ehk 

suurte linnaliste alade väikese asustustihedusega laienemine peamiselt ümberkaudsete 

põllumajandusmaade arvelt, kus on üle mindud linlikele maakasutusviisidele ja planee-

ringule. Taoline areng on laigutine, mis jätab asustatud piirkondade vahele põllumajan-

duslikke maid (EEA 2006). 

Eeltoodule vaatamata ei ole valglinnastumise mõistet lõplikult üheselt ja selgelt defineeri-

tud. Asi on selles, et valglinnastumist peetakse oma olemuselt samaaegselt nii protsessiks 

kui ka nähtuseks. Kuigi sageli kohtab seisukohta ja arvamusi, et valglinnastumine on po-

sitiivne nähtus või protsess (tegemist on keskuste südameist eemalasuvate kompaktsete 

asumitega, mis siiski samas asuvad keskusele lähedal, jne.), kasutatakse üldjuhul 

valglinnastumise mõistet peamiselt siiski negatiivses kontekstis. Nagu ka mitmed teised 

autorid on kirjutanud (vt nt Stoll 2005), seostatakse valglinnastumist ennekõike keskkon-

da kahjustava teguriga – õhusaastega. Selle peamiseks allikaks on elanikkonna sõltuvus 

autotranspordist, mille omakorda tingib elu- ja töökohast (õigemini nende kahe vahelisest 

distantsist) sõltuv pendelränne. Ühelt poolt kolitakse linnast maale elama ja teiselt poolt 

sõidetakse maalt linna tööle (Antrop 2004). See aga ongi üks peamisi õhusaaste põhjusta-

jaid valglinnastuvate asumite puhul. 

Olulist rolli mängib uusasumite paiknemises autoteede võrgustik ning avaliku ruumi eba-

piisavus, mis tähendab, et töö-, teenindus- ja puhkefunktsioonide rahuldamise kohad asu-

vad üksteisest eemal ning väljaspool nende otsest kasutusaega seal midagi ei toimu 

(Holody 2003). 

Käesoleva töö autori hinnangul on üks peamisi asjaolusid, mis suuresti mõjutab 

valglinnastumist, see, et tavapäraselt on maa hind suuremates tõmbekeskustes oluliselt 

kõrgem, kui selle äärealadel ning väljaspool neid. Näiteks – valglinnastumise üks peamisi 

tegureid on maa väärtus, linnade äärealadel on maa hind väiksem kui linnasüdames. Kolm 

peamist tegurit valglinnastumise põhjusteks, mis on seotud maa väärtusega: 
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• rahvaarvu kasv - põhjustab linna laienemist 

• majandusliku heaolu kasv - lubab inimestel osta endale rohkem elamispinda, kuna 

maa hind on väiksem ja sama raha eest saab suurema elamispinna 

• paranenud taristu – uute kiirteede ehitus, mis võimaldab inimestel kaugemal elada 

(Brody 2013) 

 
Valglinnastumist võib mõneti pidada ka positiivseks nähtuseks, sest inimestel on täitunud 

soov valida elukoht ja rajada kodu. Lisaks annab see võimaluse pääseda ülerahvastatu-

sest, mis on Lääne-Euroopa ning Põhja-Ameerika linnades küllaltki tavaline, ning pakub 

võimalust kokkupuuteks loodusega, mis vähendab stressi (Frumkin jt.  2004). 

Vaatamata sellele, et Eesti mastaape nii rahvaarvu kui pindala kontekstis ei saa otseselt 

võrrelda Lääne-Euroopa või Põhja-Ameerika suurte linnadega, on valglinnastumisega 

kaasnevad probleemid ja mured siiski üldjoontes sarnased. Valglinnastule, oma olemu-

selt, on iseloomulik väike asustustihedus, kus hooned on peamiselt ühe- või kahekorruse-

lised ühepereelamud, paarismajad või ridaelamud ehk madal-tihe hoonestus, mis paikne-

vad küllaltki suurtel kruntidel. Piirkonna tänavad on laiad ja hoovid avarad ning aiad hal-

jastatud. Elanike arvu tihedus võib linnaga võrreldes olla üle 10 korra väiksem ning töö-

kohtade arvu tihedus võib olla aga linnaga võrreldes isegi üle 100 korra väiksem (Hiob 

2011). 

Nagu eelnevast nähtub, on valglinnastu üheks iseloomulikuks omaduseks madal-tihe 

asustus. Ilmselt võib, samuti eeltoodule tuginedes, küllalt kindlalt väita, et madal-tiheda 

asustuse üheks levinuimaks nö hoonetüübiks on ühepereelamud. Ühepereelamuid peetak-

se kõige raiskavamaks maakasutusvormiks (Abraham, Fisher 1999). Käesoleva töö autor 

nõustub eeltooduga. On nimelt ilmne, et ühele ühepereelamu krundile saaks rajada oluli-

selt suurema hulga elamispinda, kui vaid ühe pere elamu. Kuid, nagu eespool kirjeldatud, 

arvestades oluliselt madalamat maa hinda valglinnastu piirkonnas (võrrelduna kesklinna 

piirkonna hindadega), on inimlikult täiesti arusaadav ja mõistetav, et sinna soovib omanik 

rajada endale ainult tema ja ta pere tarbeks kasutatava ühepereelamu. 

Käesoleva töö autori hinnangul kipuvad olemasolevad ning täiendavalt planeeritavad ha-

jaasustusalad aja jooksul laienema ning suurenema. Asustuse suurenemine ei tähenda 

ainult majade arvu suurenemist, vaid samuti laieneb teedevõrgustik, mis omakorda ka-

handab ja lõhub loodusmaastikke (Kaule 2000). Käesoleva töö autori hinnangul on üheks 
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suurimaks murekohaks just asjaolu, et lisaks majade arvu suurenemisele on kogu piirkon-

na mõistliku elutegevuse tagamiseks vajalik suurendada mh ka teedevõrgustikku ning 

muud taristut. Ebamõistliku või ebapiisava planeerimise tulemusel võib see omakorda aga 

tuua kaasa veelgi suuremal määral olemasoleva põllumaa killustamise ning sihtotstarbeli-

se kasutamise võimaluste piiramise või kaotamise. 

Kuigi valglinnastumist iseloomustatakse kõige sagedamini hajaasustusega alal, ei ole ha-

jaasustusel ühtset arusaama selle suurusest. USA-s on hajaasustusalal kaks kuni neli ela-

mut ühe aakri kohta, Inglismaal aga on hajaasustusalal kaheksa kuni kaksteist elamut ühe 

aakri kohta (Chin 2002). Ruutmeetritesse ümberarvutatuna tähendaks see, et USA-s pee-

takse hajaasustuses mõistlikuks, kui 1 elamu juures on maad 1000 – 2000 m2, Inglismaal 

aga 330 – 500 m2. Eesti kontekstis oleksid Inglimaal täiesti tavapärase suurusega krundid 

hajaasustuses ilmselt täiesti mõeldamatud. Eeltoodu kommentaariks võiks öelda, et see, 

mis USA-s või Inglismaal on käsitletav hajaasustusena, oleks Eestis, arvestades paljude 

kohalike omavalituste (sh Rae valla) ehitusmääruseid ning üldplaneeringuid (mis näevad 

uute tiheasustusalade moodustamisel ette, et uue moodustatava elamumaa kinnistu pind-

ala ei tohi olla väiksem kui nt 3000 või 5000 m2), käsitletav juba tiheasustusalana. 

Lisaks eeltoodule iseloomustab valglinnastuid veel pigem üheotstarbeline maakasutus - 

erineva sihtotstarbega maad on üksteisest eraldatud ehk moodustunud on nn tsoonid, kus 

kaubandus on koondunud ühte, majapidamised teise ja tööstused kolmandasse piirkonda 

(Edmonton 2010). 

Käesoleva töö autori hinnangul on valglinnastumisel nii negatiivseid kui positiivseid as-

pekte. Ühest küljest on mõistetav inimeste soov asuda elama linnasüdamest eemale, kus 

eeldatavasti on rohkem rohelust ning loodust. Samas saaks mõistliku ja asjaliku planeeri-

mismenetluse kaudu oluliselt mõjutada mh nt valglinnastumisega kaasneva õhusaaste 

teket kasvõi juba seeläbi, et planeerimismenetluses nähakse ette piisaval hulgal 

ühistransporditaristu rajamiseks vajalikke ressursse – transpordimaa sihtotstarbega maad, 

piisaval hulgal võimalike ühistranspordi peatuste asukohti, jmt. Samuti aitaks sellele ilm-

selt kaasa, kui planeeritavad maa-alad oleks pigem mitmefunktsioonilised sisaldades li-

saks elamu- ning taristumaale ka nt äri- jm sihtotstarbega maad. Ilmselt ei ole võimalik 

ega mõistlik valglinnastumist täiesti ära keelata või piirata, kuid mõistlik ning otstarbekas 

oleks seda protsessi kontrollida ning suunata mõistliku ning piisava planeerimismenetluse 

kaudu. 
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1.2 Valglinnastumine maailmas 
 
Ajalooliselt ulatub valglinnastumine kui nähtus ilmselt juba antiikaega. Võib-olla veelgi 

varasemasse aega, kuid selle kohta ei ole tõsikindlaid uuringuid ega ka fakte. 

Valglinnastumise algeid võib ajaloost leida antiikse Rooma ühiskonnast, kus linnamüüri-

dest seespool olev maa-ala oli piiratud ja maa kallis ning vähem jõukamatel inimestel oli 

võimalus asustada väljapool linnamüüre olevaid maa-alasid ehk suburbiumeid (Hiob 

2011). Ka Eesti aladel on ajalooliselt olnud nii, et linnad on olnud piiratud müüridega 

ning seal sees olev maa on olnud piiratud ja seetõttu ka suhteliselt kallis. Linnamüüride 

sees elasid jõukamad inimesed, linnamüüridest väljaspool aga vaesem elanikkond. Samas 

on ka ajaloost teada (ka ajaloolistelt kaartidelt), et tahes-tahtmata tekkis linnade ümbrus-

kondades tihedamalt asumeid – kõik olid ju huvitatud turustamast oma kaupa linnas või 

vähemalt linna elanikele, kes eeldatavasti olid jõukamad. 

Kaasaegne valglinnastumine algas 18. sajandi II pooles Inglismaal. Parimateks näideteks 

on Londoni ja Manchesteri ümbrus, mil tööstusrevolutsiooni algusaegadel oli London 

läänemaailma suurim ja majanduslikult arenenuim linn. Londonisse toimus suur sisserän-

ne tänu põllumajandustehnika arenemisele ja uute majandusharude tekkimisele. Järjest 

kasvav rahvaarv aga tekitas järjest suuremat tungi kolida linnast välja, linna äärealadele, 

mida iseloomustab planeerimata areng (Bruegmann 2005). 

Peamiselt ongi valglinnastumine levinud USA-s ja Lääne-Euroopas (eriti Suurbritannias), 

kus eeslinna üleminekut valglinnaks võis täheldada juba 1930-ndatel aastatel (Raagmaa, 

Kliimask 2005). Lisaks eeltoodule võib kasvõi Euroopa kaarti vaadates hinnata, et väga 

suured valglinnastumise alad on veel näiteks Saksamaa lääneosas (nö Kölni-Bonni piir-

kond, samuti kogu Belgia ja Hollandi territoorium. Seal on tohutud teedevõrgustikud ning 

ääretult palju madal-tihedat asustust, mis peamiselt koosneb ühepereelamutest. 

Esmakordselt kasutati mõistet urban sprawl ehk valglinnastumine, st linna väljapoole 

suunatud kasvu, defineerimiseks 1939. aastal USA-s, kus kirjeldati linna väljavalgumist 

oma piiridest maapiirkondadesse kui protsessi, mis muutis maastikku, tõi kaasa majan-

duslikult ebaefektiivse teeninduse ja oli kaheldava sotsiaalse väärtusega (Holody 2003). 

Massiline valglinnastumine toimus aga 20. sajandil, pärast II maailmasõda (Hiob 2011). 

Traditsiooniliselt on Euroopa linnad oma olemuselt olnud kompaktsed, muutused kom-
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paktsuse osas on toimunud peale moodsate transpordivahendite kasutuselevõttu. Võrrel-

des aga enamiku USA linnadega, on Euroopa valglinn siiski pigem kompaktsem (Ahas, 

Leetmaa 2005). 

Ajaloolisest traditsioonist lähtuvalt on Euroopa piirkondlikel valitsusasutustel USA-ga 

võrreldes märgatavalt enam võimu ruumilise arengu suunamisel, mistõttu on ka regiooni 

kui terviku huvidest lähtuvalt ruumiplaneerimine enam levinud (Leetmaa 2004). Käesole-

va töö autori hinnangul on igati mõistlik, et kohalikul omavalitsusel on võimalik otsusta-

da ruumilise planeerimise üle oma territooriumil. Eestis on kohalikel omavalitsustel sisu-

liselt absoluutne diskretsiooniõigus oma territooriumil toimuva ruumilise planeerimise 

üle. Kas selline sisuliselt absoluutne õigus on mõistlik ja hea ning kas see ei või viia liig-

sete piiranguteni ning põhiseadusliku omandiõiguse piiramiseni, on iseküsimus. Kuid 

territooriumi ruumilise planeerimise ning sellega kaasnevalt ka valglinnastumise kontrol-

limise aspektist on see töö autori hinnangul kindlasti pigem positiivne. 

Valglinnastumise fenomeni seostataksegi tänapäeval eelkõige USA-ga, kus 20. sajandi 

esimeses pooles suurlinnade laienemine hoogustus. Linnalise elanikkonna arv kasvas pea 

kaks korda ning linnaliste alade pindala kasvas aga rohkem kui viis korda. 

Valglinnastumisega USA-s kaasnes ka autode suur kasv ja eramajade omamise soov 

(EEA 2006). 

Euroopa linnad on olnud kompaktsed ja traditsiooniliselt välja kujunenud juba ammu 

ennem autode kasutusele võttu. Paraku lõppes selline kompaktsete linnade kujunemine 

Euroopas 1950ndatel aastatel ning tänaseks elab üle 75% eurooplastest linnapiirkondades 

(EEA 2006). 

Peamine valglinnastumise põhjus Euroopas on inimeste heaolu ja majanduslik areng, kuid 

valglinnastumine on seotud ka demograafilise kohanemisega, juhul kui sisseränne toimub 

teistest riigi osadest (Simion 2012). Sellist demograafilise kohanemisega valglinnastumist 

kogevad majanduslikult vähem edukamad riigid. Mitte ei toimu linnast väljaränne, vaid 

toimub ränne riigi teistest, vähem edukatest piirkondadest, suuremate linnade lähedusse 

(EEA 2011). 

Tegemist on pöördumatu protsessiga Euroopas ja mujal maailmas, mis on järjest suurenev 

probleem (EEA 2006). Ja kuna kõik toimub küllaltki kontrollimatult ja planeerimatult, 

siis on Euroopa Keskkonnaagentuur selle probleemiga tegelenud järjest tõsisemalt (EEA 
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2006). Siinjuures on käesoleva töö autori hinnangul taas mõistlik rõhutada, et Eestis on 

vähemalt üritatud kohaliku omavalitsuse planeerimisdiskretsiooni kaudu seda protsessi 

kontrollida ning mõjutada positiivsemas suunas. Kas see alati õnnestub või kõige paremi-

ni välja tuleb, on omaette küsimus. Töö autor viitab siinjuures töö praktilises osas analüü-

situd Rae valla näidetele. 

Põllumajandus ja linnastumine konkureerivad samale maale, pannes põllumehed valiku 

ette, kas harida maad järjest keerulisemates tingimustes või müüa haritav maa kinnisvara-

arendajatele. Nõudluse suurenedes linnade lähiümbruses vaba maa väheneb ja maa hinnad 

tõusevad. Kuna arendajatele on oluline linnalähedus, siis arendusi tehes väga ei valita, 

millisele maale krundid rajatakse. Kasutatakse nii väärtuslikku haritavat maad, kui ka 

põllumajanduslikult mitte väga väärtuslikku maad (EEA 2006). 

Linnastumisprotsesse mõjutab oluliselt ka ümbritsev maastik ning peamiste juurdepääsu-

teede lähedus (Antrop 2004). 

Nõudlust uute eluasemete järgi suurendab aga kõrgem sissetulek, mis ergutab arendajaid 

uusi elamuid ehitama. Elamine valglinnas ei sobi neile, kes on liiga noored, liiga vanad 

või liiga vaesed, et autoga sõita. Peamised elanikud valglinnas on väikeste lastega pered, 

et tagada lastele hea ja turvaline elukeskkond, kuid kuna lapsed ei juhi autot, siis sõltuvad 

nad oma vanematest, mis omakorda takistab neid iseseisvumisel (EEA 2006). 

Nagu käesoleva töö autor on ka eelnevas alapeatükis kirjutanud, on valglinnastumisel nii 

positiivseid kui negatiivseid aspekte. Maa ning kogu elukeskkonna kui terviku kujunda-

misel on oma kindel koht mõistlikul ning asjatundlikul planeerimisel. Sellise tasakaalus-

tatud planeerimise abil on ilmselt võimalik mõistlikult ja efektiivselt nii arendada uusi 

elamu- ning muu sihtotstarbega maad kui tagada põllumeeste huvide kaitse. 

 
 
 
1.3 Valglinnastumine Eestis 
 
Nagu ka enamikes muudes eluvaldkondades ning –küsimustes, ei eristu Eesti muust maa-

ilmast ka valglinnastumise kontekstis. On üldteada asjaolu, et sarnaselt muu maailmaga 

suundub ka Eestis üha enam inimesi parema elukeskkonna lootuses suuremate tõmbekes-

kuste juurde. Käesoleva töö autori hinnangul tundub, et seejuures ei ole isegi oluline, et 
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tegemist oleks Tallinna või Tartuga. Vahetule kogemusele tuginedes võib väita, et 

valglinnastumisele viitavaid tendentse võib sarnaselt suuremate Eesti linnadega kohata ka 

väiksemate linnade (nt Kuressaare, jmt) ümbruses. Kuigi kõige ehedam näide 

valglinnastumisest on Tallinn oma ääremaadega, puudutab valglinnastumine lisaks Tal-

linnale ka teisi suuremaid linnu: Tartut, Pärnut, Kuressaaret (Hiob 2011). 

Valglinnastumine Eestis ei ole päris uus nähtus. Sarnaselt mujal Euroopas toimuvale, sai 

ka Eestis valglinnastumine küllaltki intensiivselt alguse eelmise sajandi esimeses pooles 

kahe maailmasõja vahelisel ajal. Sel ajal näiteks Nõmme linn kasvas väga kiiresti ja Tal-

linn kaotas tänu sellele ligikaudu viiendiku oma elanikest (Tammaru 2006). Lisaks selle-

le, et nö Nõmme ja Tallinna temaatikat on otsesemalt või kaudsemalt käsitletud ka mit-

metes allikates, võib öelda, et see on sisuliselt ka üldteada asjaolu, et see nii oli. Konku-

rents Tallinna ja Nõmme vahel oli tihe ning tänu tolle aja kohta väga hea raudteeühenduse 

olemasolule oli ka liikumine Nõmme ja Tallinna vahel kiire ning ladus. Nagu eelnevast 

nähtub, oli juba ka sel ajal üheks valglinnastumisega kaasnevaks võtmeküsimuseks trans-

pordiühenduse olemasolu valglinnastu ja selle lähedal asuva tõmbekeskuse vahel ning 

selle tase, ehk et hea transpordiühendus ilmselt aitas oluliselt kaasa valglinnastumise 

arengule. Sel ajal, tõsi küll, ilmselt ei pööratud territooriumi ruumilisele planeerimisele 

nii palju tähelepanu kui seda tehakse tänapäeval. 

Mis puudutab valglinnastumist Eesti aladel pärast teist maailmasõda, siis selle osas on 

teised autorid sedastanud, et nõukogude perioodil valglinnastumine suures osas peatus. 

Pigem vahetati töö- ja elukohti, ränne toimus küllaltki intensiivselt maapiirkondadesse, 

mindi tööle põllumajandusse (Tammaru 2006). Käesoleva töö autori hinnangul kinnitab 

seda, et nõukogude perioodil valglinnastumine sisuliselt peatus, kasvõi juba see, et ena-

muse Eesti linnade ruumilise planeerimise juures seati pigem eesmärgiks (vähemasti Eesti 

kontekstis) kõrgete kortermajadega elamurajoonide rajamine. Individuaalelamute rajamist 

teadaolevalt pigem tauniti või koguni takistati (seades ebaratsionaalseid mahu- ja muid 

piiranguid). 

Pärast nõukogude perioodi lõppemist, taasiseseisvumisaastatel, valglinnastumise protsess 

jätkus. Sel ajal toimus suur töö- ja elukohtade koondumine suurematesse linnadesse 

(Paadam 2004). Valglinnastumise laine vallandus kohe pärast taasiseseisvumist ning hoo-

gustus pärast 2000. aastat (Ahas 2007). 
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Käesoleva töö autor on järjepidevalt pidanud oluliseks mõistlikku ja asjatundlikku planee-

rimist. See on autori hinnangul hädavajalik territooriumi mõistlikuks ruumiliseks planee-

rimiseks ning sisuliselt kogu elukorralduse toimimise tagamiseks. Kontrollimatu (õigemi-

ni reguleerimatult) ehitamine ning planeerimatus on autori hinnangul olnud üks peamisi 

valglinnastumisele kaasaaitavaid faktoreid Eestis. Ka teised autorid on sisuliselt samal 

seisukohal, rõhutades muuhulgas, et Eestis soodustas valglinnastumist ka regionaalsete ja 

üldplaneeringute puudumine või nende suureulatuslik muutmine detailplaneeringutega 

ning asjaolu, et ruumilist arengut kavandati järjest enam detailplaneeringukeskselt, mis ei 

võimaldanud kompleksset piirkondliku maakasutuse juhtimist (Metspalu 2005). 

Lisaks eeltoodule mängib käesoleva töö autori hinnangul küllaltki olulist osa Eesti 

valglinnastumisel ka maareformi läbiviimine, mis seadis eesmärgiks nõukogude võimu 

poolt tekitatud ebavõrdsuse likvideerimise. Maareformi seadus jõustus 1. novembril 1991. 

aastal ning reformi eesmärgist lähtuvalt hakati selle seaduse alusel tagastama või kom-

penseerima õigustatud isikutele vara, mille nõukogude võim oli neilt õigusvastaselt ära 

võtnud. Väga suures ulatuses puudutas tagastamine või kompenseerimine justnimelt 

maad. Nii kummaline kui see ka ei tundu, ei ole maareform sisuliselt veel lõppenud, kuna 

väga suur osa maadest (täpne kogus on ebaselge ning selle väljaselgitamine ei ole ka 

käesoleva töö esemeks) on endiselt reformimata ja/või kinnistusraamatusse kandmata. 

Kuna maade tagastamine puudutas ka Tallinna ning samuti teiste linnade lähistel asuvaid 

maa-alasid, lõi see uued eeldused ja võimaluse valglinnastumiseks. Nimelt, nagu ka teised 

autorid on oma töödes välja toonud, ei olnud paljud maareformi käigus tagastatud maade 

omanikud huvitatud jätkama maa senist kasutusviisi (peamiselt põllumajanduslikku kasu-

tusviisi) ega soovinud põllumajandusega tegeleda. Nii kujuneski Tallinna ja teiste suure-

mate linnade läheduses tulusamaks arendada elamuehitust. Maaomanikud arendasid ta-

gastatud maad ise või müüsid oma põllumaad arendajatele. Lisaks elamuehitusele lisan-

dusid arendatavatele aladele ka piiratud linnaaladelt välja liikuvad tootmis-ja logistikaet-

tevõtted, kes soovisid logistiliselt hea ligipääsetavusega hoonestamata kinnistutele ehitada 

sobiva suurusega hooned. Linnast väljakolimise peamiseks põhjuseks oli soov omada 

tegutsemiseks suuremat ja odavamat pinda (Ideon 2006). Põhjuseks oli ka linnades järjest 

kasvav maa hind ja odava põllumajandusmaa kättesaadavus (Raagmaa, Kliimask 2005). 

Eestit puudutava valglinnastumise täiendavaks mõjuriks on käesoleva töö autori hinnan-

gul lisaks eeltoodule ka meie lähiminevik. Nagu ka teised autorid on oma töödes välja 
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toonud, on valglinnastumist Eestis mõjutanud kõige rohkem lähiminevik: nõukogude pe-

rioodi kogemus ning taasiseseisvunud Eesti Vabariigi valitsuse üldine hoiak, mis ideali-

seeris Lääne heaoluühiskonda (Paadam 2004). Samuti on kirjanduses rõhutatud, et peami-

sed põhjused uuselamurajoonidesse kolimiseks olid eelkõige soov omada oma maja, ela-

da lastele turvalises keskkonnas ning maksta selle eest mõistlikku hinda. Uues majas ela-

mine on ka prestiižne (Ahas 2007). Lisaks kõigele eeltoodule aitas käesoleva töö autori 

hinnangul valglinnastumise kiirele tempole Eestis kaasa ka asjaolu, et finantseerimis- ja 

krediidiasutustelt oli eluaseme soetamiseks võimalik saada väga odavat laenuraha. 

 
1.4 Valglinnastumisega seotud probleemid 
 
Nagu käesolevas töös eespool juba põgusalt on juttu olnud, kaasneb valglinnastumisega 

mitmeid probleeme ning väljakutseid, millega tuleks tegeleda. Käesoleva töö autori hin-

nangul on ilmselt mitmedki probleemid välditavad või vähemalt nende negatiivsed mõjud 

minimeeritavad, kui kinnisvaraarenduste planeerimisel ning elluviimisel juhinduda jätku-

suutliku ning säästva planeerimise põhimõtetest. 

Üheks peamiseks valglinnastumisega kaasnevaks probleemiks on õhusaaste. Samuti 

kaasneb sellega ka sotsiaal-majanduslikke probleeme. Eesti näitel on sageli probleemiks 

see, et puudub üldisem visioon regionaalsete planeeringute näol. Uusi detailplaneeringuid 

koostatakse sageli üksnes arendaja või omaniku majanduslikust huvist lähtuvalt ega pöö-

rata piisavalt tähelepanu sellele, et mingis arenduspiirkonnas oleks piisavalt erinevate 

sihtotstarvetega maaüksuseid. 

Väga sageli planeeritakse üksnes ühe sihtotstarbega piirkondi – kas ainult ärimaa piirkon-

di või üksnes elamupiirkondi. See aga tekitab olukorra, kus teatud piirkonnas nö on elu 

ainult päeval (äripiirkonnad), teistes aga ainult õhtul ja nädalavahetustel (elamupiirkon-

nad). Sellega omakorda kaasneb turvalisuse risk – piirkonnas, kus päevasel ajal inimesi 

vähe, on suurem tõenäosus kuritegevuseks päevasel ajal. Äripiirkondades aga õhtusel ja 

öisel ajal. Samalaadsetele probleemidele on teised autorid viidanud ka mujal maailmas. 

Lisaks eeltoodule aga näeb käesoleva töö autor suure väljakutsena seda, kuidas tagada 

valglinnastumise tingimustes väga olulise väärtusliku põllumaa säilimine. Seejuures on 

oluline mitte lihtsalt tagada, et põllumaa jääks alles, vaid et põllumaa oleks ka reaalselt 

ilma ebamõistlike kulutusteta sihipäraselt kasutatav ning et see ei oleks liialt 
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fragmenteeritud. Käesoleva töö praktilises osas on autor toonud mitmeid näiteid, millest 

nähtub, et olemasoleva põllumaa planeerimisel elamumaaks (kas osaliselt või täielikult) 

võib sageli tekkida olukordi, kus põllumaa sisuliselt muutub põlluharimise eesmärgil ka-

sutuks. Põllumaa on liialt sageli fragmenteeritud ning eraldiasetsevate põllumaa tükkida 

sihipärane kasutamine eeldab muuhulgas näiteks rasketehnikaga elamurajoonide vahel 

sõitmist. Lisaks suurele majanduslikule kulule (st tehnika transport ühelt tükilt teisele) on 

sellisele tehnika liikumisele omakorda vastu fragmenteeritud põllumaade alade vaheliste-

le aladele planeeritud elamumaade alade elanikud. 

Valglinnastumine avaldab sotsiaalset ja majanduslikku mõju nii linnas kui ka maal. Prob-

leem on maa saastatus ning mullaviljakuse vähenemine. Väga keeruline on maakasutuses 

teha valikuid (majanduslike, sotsiaalsete, keskkonnaalaste vajaduste alusel) ja/või otsu-

seid, kus tuleb arvestada, et neid ei saa tagasi pöörata, sest maa, mulla ja energia tarbimi-

sel on suur mõju. Need mõjud ohustavad looduskeskkonda,  põllumajandustoodangut, 

maakasutust ja ökosüsteeme (EEA 2011). 

Nagu eespool mainitud, eeldab valglinnastumine elanikel transpordi olemasolu. Kuna 

kogu elu on valglinna puhul orienteeritud autole, siis puudub või on puudulik alternatiiv 

ühistranspordi ja/või kergliikluse näol. Tipptundidel tekivad liiklusummikud linna sise-

nemisel, linnast välja sõitmisel. Liikluses veedetakse palju kallist aega, autod saastavad 

õhku, inimeste vähene liikumine põhjustab ülekaalulisust (Frumkin jt. 2004). Seega käib 

käesoleva töö autori hinnangul valglinnastumisega kaasas mitmeid erinevaid probleeme. 

Valglinnastumise puhul, kui ala planeerimist ei ole läbi viidud piisavalt hoolikalt ning 

läbimõeldult, puuduvad elamupiirkondades sageli avalikud alad ja ühisettevõtmisteks on 

vähe võimalusi. Põhitegevus toimub oma aias ning lähim ostukeskus on ainsaks välismaa-

ilmaga kontakti astumise paigaks ja sinna tuleb ka enamasti sõita autoga (Gehl 1996). 

Euroopas linnaalade laienemise tõttu maastikele tekitatud põhiliste probleemidena on 

välja toodud: pealetung põllumajandusmaadele, maastiku struktuuri lihtsustumine ja mit-

mekesisuse vähenemine; infrastruktuuri laienemine; ääremaadel ühelt poolt ekstensiivne 

maakasutus ning teiselt poolt maa kasutusest väljaminek, millele kahjuks lisandub ka halb 

juurdepääs (Selman 2000). 

Ülekaaluka osa uusasumite aladest moodustavad endised põllumajandusmaad kogu Eu-

roopas. Põllumajandusmaa rohket kasutuselevõttu on selgitatud peamiselt kolme põhju-
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sega. Esiteks on kättesaadav maa olnudki põhiliselt põllumajandusmaa. Teiseks on põl-

lumajandusmaa enamikul juhtudel sobilikuma pinnasega kui näiteks metsamaa. Kolman-

daks on looduslikud alad sageli rekreatsioonialadena enam väärtustatud ning paljudes 

linnades ehitustegevuse eest ka kaitstud (Kasanko, Barredo, Lavalle jt 2006). 

Valglinnastumise reguleerimata areng toob endaga kaasa aga maastikuliselt ja loodusli-

kult kaunite kohtade väärtuse vähenemise ning neile avaliku juurdepääsu piiramise. Koos 

maastike kadumisega väheneb ka avalikuks kasutuseks sobivate puhkeotstarbeliste alade 

hulk (Roose, Kull, 2008). 

Keskkonnakvaliteedi säilitamiseks oleks vaja regionaalseid maakasutusplaane. Säilitava 

põllumajanduse aluseks on mahe põllumajandus, mis kaitseb maastikku, loodusvarasid, 

mulla viljakust, bioloogilist mitmekesisust, vee kvaliteeti jm (Antrop 2004). Vee ja pinna-

se kaitse on vajalikud, et tagada toiduga kindlustatus. Lisaks vajab maaelu investeerimist, 

töökohtade loomist jpm (Praendl-Zika 2006). 

Linnade laienemine toob vajaduse taristute, tootmis- ja kaubandusalade laienemise järgi. 

Sellise rände pidurdamiseks tuleks võtta kasutusele meetmeid. Alustada tuleks piirkonna 

maa väärtustamisega, taristu arendamisega, muuta kättesaadavamaks haridus, kultuur ja 

avalikud teenused. Maaelu propageerides tasub rõhuda maaturismile, rõhutada rahu, vai-

kust, puhast õhku (Praendl-Zika 2006). 

Käesoleva töö autor on seisukohal, et põllumajandusmaa (just ennekõike mullaviljakuse 

aspektist väärtuslik põllumaa) on olulise tähtsusega kõigile inimestele, sh neile, kes aren-

davad kui ka neile, kes valglinnas elavad. Üldjuhul aga toimub kogu arendustegevus selli-

selt, et häirib tegelikult põllumajandust: teede, trasside ja muude kommunikatsioonide 

väljaehitamine ning elamuehitus on põllumajandust häirivad tegevused. Kõike eeltoodut 

arvesse võttes on pikemas perspektiivis põllumehel mõistlikum/kasulikum oma maa 

arendajale ära müüa, kui oma tegevust jätkata. See aga tähendab omakorda väärtusliku 

põllumajandusmaa vähenemist, millel käesoleva töö autori hinnangul on pigem negatiiv-

ne mõju. 

Valglinnastumise piiramiseks ja põllumaade hoidmiseks ning harimiseks oleks üheks 

võimalikuks lahenduseks olemasolevate linnade nö kõrgemaks ehitamine, et linnad ei 

valguks laiali vaid oleksid väiksematel aladel. Samas tuleks arendada maapiirkondi, neis-

se investeerida, luua töökohti, ehitada koole, lasteaedu, poode, vabaajaveetmise kohti jne, 
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et seal soovitakse elada ja olla (Praendl-Zika 2006). See kõik aga peaks toimuma läbi 

säästva ning mõistliku ja asjatundliku planeerimise ning mitte ainult kohalikul tasandil, 

vaid vähemalt maakonna, või veelgi parem riigi tasandil. 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 
 
Käesoleva uurimustöö praktilises osas on töö autor analüüsi allikmaterjalina kasutanud 

teavet 2005. ja 2015. aastal hoonestamata maadega kogu Eestis ning Harju maakonnas 

toimunud kinnisvaratehingute kohta. Kokku tehti Eestis 2005. aastal hoonestamata maa-

dega 11 721 tehingut ja 2015. aastal 13 536 tehingut. Harju maakonnas tehti 2005. aastal 

hoonestamata maadega 4 997 tehingut ja 2015. aastal 2 885 tehingut (Joonis 1). 

Võrdluseks on töö autor välja toonud ka vastavad näitajad Harju maakonnas Rae vallas. 

Nagu tehingustatistikast nähtub, tehti Rae vallas 2005. aastal hoonestamata maadega 688 

tehingut ja 2015. aastal 303 tehingut (Maa-amet 2016). 

Kui võrrelda hoonestamata maadega tehtud tehinguid valitud aastatel kogu Eestis tervi-

kuna, siis on märgata väikest tõusu. Kui aga võrrelda Harju maakonna ja Rae valla vasta-

vaid näitajaid, siis on märgata olulist langust. Sellest nähtub, et 10 aastaga vähenes hoo-

nestamata maadega tehtavate tehingute arv Rae vallas märkimisväärselt – võrreldes 2005. 

aastaga tehti Rae vallas 2015. aastal 56% vähem tehinguid. 

 
 
Joonis 1. Hoonestamata maadega toimunud tehingute arvu muutuseid iseloomustav dia-

gramm Harju maakonnas ja kogu Eestis (Statistikaamet 2016) 
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Ühe, ilmselt peamise ning üldteada, põhjusena võib välja tuua 2005. aastal alanud 

nn kinnisvarabuumi, mis 2009. aastal krahhiga lõppes. Praeguseks ajaks on suure buumi 

ning sellele järgnenud krahhi üleelanud kinnisvaraturg saavutanud oma stabiilsuse. 

Statistikaameti andmete põhjal on kümne aastaga Harju maakonnas rahvastiku arv suure-

nenud 35 535 inimese võrra. 2005. aastal elas Statistikaameti andmeil Harju maakonnas 

540 730 inimest, 2016. aasta 1. jaanuari seisuga aga juba 576 265 inimest (Joonis 2). Har-

ju maakonna prognoositav rahvaarv Statistikaameti andmete põhjal 2025. aastaks on 

584 566 inimest, mis näitab rahvastiku arvu kasvu oluliselt väiksemat tõusu. 

 

 
 
Joonis 2. Rahvastiku arvu kasvu iseloomustav diagramm Harju maakonnas (Statistika-

amet 2016) 

Käesolevas uurimustöös on töö autor keskendunud Tallinna linna lähialal Harju maakon-

nas Rae vallas asuvatele maa-aladele, mille sihtotstarve on maatulundusmaa. Vabariigi 

Valitsuse 23.10.2008 määrusega nr 155 kehtestatud ”Katastriüksuse sihtotstarvete liigid 

ja nende määramise kord” sätestab, et maatulundusmaa sihtotstarbega maa on põlluma-

jandussaaduste tootmiseks või metsakasvatuseks kasutatav maa või maa, millel on metsa- 

või põllumajanduslik potentsiaal. Seega saab käesoleva töö autor eeldada, et maatulun-

dusmaa sihtotstarbega maaüksuste näol on tegemist põllumajandusliku maaga. 
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Täpsema analüüsi esemeteks olevad katastriüksused on valitud moodustatud elamumaa 

kruntide järgi, võttes aluseks, et planeeritud haritaval maal oleks minimaalselt 4-5 ela-

mumaa krunti ning mis on riiklikus maakatastris registreeritud 2005. aastal või hiljem. 

Kõik uurimustöös hõlmatud katastriüksused on kaardistatud. 

Kokku on antud uurimustöös uuritud ca 635 hektarilisel maa-alal selliseid maaüksuseid, 

millel teostatud detailplaneeringutega on kinnistud jagatud kas osaliselt või täielikult ela-

mumaa sihtotstarbega kruntideks. Töös uuritud maa-ala suur plaan on toodud joonisel 

(Lisa 1).  

Käesoleva uurimustöö koostamisel on autor maa-alade kaardistamiseks kasutanud peami-

selt PRIA Põllumassiivide registrit ja Veebikaarti, Maa-ameti Geoportaali ning Quantum 

Gis kaardirakendusprogrammi. PRIA Veebikaart on heaks abivahendiks põllumassiivide 

kaardistamisel, vahemaade ja pindalade mõõtmisel. Maa-ameti Geoportaal on samuti 

abiks vahemaade ja pindalade mõõtmisel ning lisaks info leidmisel katastriüksuste mõõ-

distamise aja ja sihtotstarbe kohta. Quantum Gis kaardirakendusprogrammi kasutades on 

võimalik alla laadida erinevaid kaarte Maa-ameti Geoportaalist. Lisaks on käesoleva töö 

autor töö koostamisel kasutatud Microsoft Excel’i tabelarvutusprogrammi andmete sises-

tamiseks ja analüüsimiseks ning tulemuste põhjal diagrammide koostamiseks. 

Maa-ameti Geoportaali põhikaardi alusel valitud maa-alad (vt Lisa 1) on endised (osali-

selt ka praegused) põllumajandusmaad, mis on kas üleni või osaliselt elamumaa krunti-

deks jagatud. Põhikaardi abil on võimalik kindlaks teha, milline sihtotstarve on valitud 

katastriüksustel, millal on toimunud mõõdistamine, jm oluline info. 

Andmete statistiliseks analüüsimiseks on kasutatud Maa-ameti kaardilehel olevaid vahe-

maade- ja pindalade mõõtmise tööriistu valitud katastriüksuste mõõtmiseks, et teada saa-

da, kui suur oli haritav maa enne planeeringu koostamist ja kui palju on planeeringu käi-

gus sellele moodustatud elamumaa krunte. Mõõdetud on nii katastriüksuste kogupindala-

de suurused, kui ka jagatud kruntide pindalade suurused. Kõik andmed on märgitud ana-

lüüsitud andmete tabelisse (Lisa 2). 

Analüüsitud statistiliste andmete tabelist on näha, kui palju jagatavast maast on planee-

ringute kaudu muudetud elamumaaks ja kui palju on allesjäänud haritavat põllumajandus-

likku maad. Samuti nähtub analüüsitud statistiliste andmete tabelist, kui palju on elamu-
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maa kruntidele ehitatud elamuid ning kui palju on krunte, kus ehitustegevust ei ole veel 

alustatud või kus ehitustegevus on peatunud (Lisa 2). 

Lisaks on töö autor toonud Maa-ameti kaardirakendusest kaardipiltidena välja erinevad 

probleemsed näited ning seletused, kas ja kui mõistlik oli antud näite puhul haritava maa 

jagamine nii, nagu see on tehtud. 
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3. TULEMUSED 
 
Käesoleva uurimustöö tulemusel on autor toonud välja järgmised põhilised probleemid 

seonduvalt kinnisvara arendustegevusega haritaval maal ning selle mõjuga põllumaade 

kasutamisele: kinnisvara arendustegevuse käigus muudetakse detailplaneeringutega hari-

tava maa sihtotstarvet, samuti muudetakse põllumaa tükkide kuju ning sageli tekib olu-

kord, kus põllumajandusmaa muutub killustatuks (fragmenteerituks). Sageli on järelmiks 

ka see, et moodustatud uued elamumaa krundid jäävad kasutult seisma. Allesjäänud põl-

lumaadel aga muutub maaharimine keerulisemaks või lakkab hoopis, kuna põllumaa tü-

kid jäävad järjest väiksemaks ja põllumeestel kaob huvi nende vastu. Paljuski on seejuu-

res probleemiks ka eespool käesolevas töös esiletõstetud logistilised väljakutsed ning ko-

halike elanike vastasseis. 

Näitena ilmestab läbimõtlemata kinnisvaraarendust, mis on ca 10 aastat seisnud, olles 

samas enda alla võtnud suure hulga haritavat põllumaad, kuid kus valdav enamus moo-

dustatud uusi elamumaa krunte ei ole siiani kasutust leidnud, mitmekümne elamumaa 

krundiga kinnisvaraarendusprojekt Rae külas Rae vallas (Lisa 3). Mainitud kinnisvara-

arenduse alal on vaid osadel kinnistutel pooleliolevad elamud, üksnes paaril-kolmel kin-

nistul on elamud valmis ehitatud ning enamus moodustatud elamumaa sihtotstarbega kin-

nistuid seisab tühjalt. 

Näitena on autor käesolevas töös välja toonud ka 2006. aastal koostatud detailplaneerin-

gu, mis käesoleva töö autori hinnangul on samuti läbimõtlemata ning kus elamumaa siht-

otstarbega krundid (tähistatud joonisel punasega) ei ole siiani kasutust leidnud (Lisa 4). 

Mainitud detailplaneering on tehtud suuremate põllumassiivide vahele, lõhkudes ära ühtse 

põllumassiivi kompaktsuse ja kuju. Arvestades jagatud planeeringu ebakompaktsust ja 

kuju, oleks parema planeerimise korral saanud elamukrundid jagada näiteks teeäärsele 

osale maast (Lisa 5). 

Käesoleva töö autori hinnangul oleks käesoleval juhul olnud oluliselt mõistlikum võima-

lik planeering selline, kus elamumaa kruntideks planeeritud maa oleks kavandatud teega 

piirneva põllumaa äärde. Selliselt kavandades oleks säilinud kogu ümbritseva põllumaa 

kompaktsus ning samuti ei oleks vaja hakata rajama uut teed pääsemaks kõikidele moo-

dustatud kinnistutele. 
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Käesoleva töö käigus analüüsitud ca 635 hektari suurusest maa-alast (Lisa 1) on töö koos-

tamise hetke seisuga kehtivate detailplaneeringutega hõlmatud kokku ca 276 hektarit, 

millest elamumaa sihtotstarbega krunte oli moodustatud ca 144 ha. See tähendab, et de-

tailplaneeringutega jagatava maa kogupindalast on elamumaaks planeeritud ligikaudu 

pool, ehk 52% ja ülejäänud 48% on muu maa (nt ühiskondlike ehitiste maa, üldkasutatav 

maa, transpordimaa, jne). Alljärgnevalt diagrammilt on näha analüüsitud maa-alal (Lisa 

1) detailplaneeringutega hõlmatud maaüksuste jagunemine pindala järgi pärast detailpla-

neeringu teostamist ja sihtotstarbe muutmist. 

 
 
Joonis 3. Analüüsitud maa-alal (Lisa 1) detailplaneeringutega hõlmatud maaüksuste ja-

gunemine pindala järgi pärast detailplaneeringu teostamist ja sihtotstarbe muutmist 

Käesoleva töö tulemusel selgus visuaalselt hinnates, et töös analüüsitud kõikidest maa-

tükkidest 30% on planeeritud selliselt, et põllumassiivid on jagatud kaheks, säilitades küll 

põllumaa kompaktsuse, kuid vähendades põllumaa pindala. Ligikaudu 33% analüüsitud 

maatükkidest on planeeritud selliselt, et põllumassiivid on tükeldatud ehk killustatud, 

21% on planeeritud selliselt, et põllumassiivid on muutunud ebakompaktseteks ja üksnes 

ligikaudu 16% on kompaktsed. Eeltoodut iseloomustab alljärgnev joonis. 
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Joonis 4. Analüüsitud maa-alal (Lisa 1) detailplaneeringutega hõlmatud maaüksuste ja-

gunemine selle järgi, kuidas maaüksused detailplaneeringuga visuaalselt hinnates on jaga-

tud 

Olenevalt maast ja planeeritud elamumaa kruntide gruppidest on kinnisvaraarenduse sei-

sukohast alati mõistlikum planeerida krundid võimalikult lähestikku, maad raiskamata, 

arvestades samas loomulikult ka kohaliku omavalitsuse üldplaneeringus ning muudes 

planeeringutes ja regulatsioonides toodud nõuetega. Lisaks peab arvestama erinevate 

kommunikatsioonide rajamisega (elekter, vesi ja kanalisatsioon, side), mis elamumaa 

gruppide näol on kindlasti soodsam ja võimaldab kokkuhoidu trasside rajamisel. Ka ühis-

transpordi liikluse korraldamine on tõenäolisem ja kohalikule omavalitsusele kokkuhoiu 

mõttes soodsam piirkondades, kus elab rohkem inimesi. Ühistranspordi võtmesõnaks on 

ka loodussäästlikus ning sõltumatus autotranspordist. 

Eestis on antud kohaliku omavalitsuse territooriumi ruumiline planeerimine kohaliku 

omavalitsuse pädevusse, kes otsustab, kuidas ja mida planeerida. Mida aeg edasi, seda 

teravamaks lähevad probleemid. Maa on ainus piiratud ressurss maakeral ning mõistlik ja 

läbimõeldud planeerimine on selle piiratud ressursi mõistlikuks kasutamiseks ülioluline. 

Planeeringute teostamiseks vajalike lubade väljastamine võiks olla enam seotud ühtsema-

te reeglitega. Kuigi kohaliku territooriumi ruumiline planeerimine on antud kohaliku 

omavalitsuse pädevusse, võiksid siiski olla ka üldisemad (so nt maakonna või riigi tasan-

dil) põhimõtted ja eesmärgid, mille poole detailplaneeringute koostamisel püüelda ning 

millest juhinduda. 
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Kõikidest käesolevas töös analüüsitud moodustatud uutest elamumaa kruntidest (vt Lisa 2 

toodud tabel) on hoonestatud ja kasutuses 47% ning 53% elamumaa kruntidest on selli-

sed, kus mingisugust ehitustegevust ei toimu, mis on ehitustegevuse ootel või kus on ehi-

tustegevus seisma jäänud. Enamus sellistest kruntides on jäänud seisma juba kinnisvara-

buumi ajast. Selle tulemusel on maa sööti jäänud, kuna sihtotstarbe muutmise tõttu põl-

lumajandusega seal enam tegeleda ei saa. 

Eelkirjeldatu on käesoleva töö autori hinnangul hea näide läbimõtlematusest arendajate 

või maaomanike poolt, kus haritav maa jagati ära, omamata konkreetset plaani edasiseks 

tegutsemiseks. Elamumaa sööti jäämisele aitas kaasa ka vahepealne majanduslangus ja 

ostjate puudus. Selle tulemusel ei saa maad kasutada ei põllumajandusliku maana ega 

elamumaana. 

Analüüsitud maatükkide otstarbekat kasutusele võtmist kirjeldab alljärgnev diagramm. 

 
 
Joonis 5. Analüüsitud maa-alal (Lisa 1) detailplaneeringutega hõlmatud maaüksuste ja-

gunemisel moodustatud elamumaa sihtotstarbega kinnistute jagunemine selle järgi, kas 

kinnistu on hoonestatud või hoonestamata 

Kuna aga eelkäsitletud kasutult seisvate elamumaade näol on tegemist Tallinna linnaga 

piirneva lähialaga, siis on ilmselt üksnes aja küsimus, millal ka hetkel kasutult seisvad 

elamumaa krundid, millel ehitustegevust ei toimu, kasutust leiavad. Seda vaatamata selle-
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le, et kinnisvarabuumi ajast on piirkonnas siiani küllaltki palju elamumaa krunte ja ela-

mumaa kruntide gruppe, mis on jäänud seisma ja ootavad oma aega. Elamumaa kruntide 

gruppide vahel olevad üksikud krundid aga on pigem jäänud seisma põhjusel, et omani-

kud soovivad krunte edasi müüa turuhinnast oluliselt kõrgema hinnaga või on omani-

kul/omanikel mingid muud probleemid, mis ei võimalda kinnistut sihipäraselt kasutada 

(nt võib tuua pärijate vahelised võimalikud vaidlused, ühisvara jagamisega seotud vaidlu-

sed, jmt). 

Kuigi eespool on kirjeldatud käesoleva töö autori hinnangul ebamõistlikke ning prob-

leemseid arendusprojekte, esineb analüüsitud maatükkide hulgas mitmedki planeeringud, 

mis on tehtud ilmselt parimal võimalikul viisil. Osad sellistest planeeringualadest (st maa-

tükid) on poolitatud, püüdes säilitada põllumassiivi kompaktset kuju. Osad planeeringud 

on ribana juba olemasoleva juurdepääsutee ääres, põllumassiivi kompaktsust arvestades 

põllumaa servas. Osad elamukrundid aga on planeeritud põllumaa kuju arvestades nii, et 

järelejääv haritav maa jääb nelinurkse või mõne muu mõistlikku põlluharimist võimalda-

va kujuga. 

Siiski leidub ka palju selliseid planeeringuid, kus haritava maa asukohta ja kasutust arves-

tades oleks võinud elamumaa krundid jagamisel paremini planeerida, et vältida põllumas-

siivide kompaktsuse muutmist, killustamist ja sopistamist. Sellistel puhkudel puudub 

moodustatud uutel elamumaa kruntidel juurdepääs avalikule teele, samuti on taristu (vesi, 

gaas, elekter, jne) selliselt moodustatud kruntidele oluliselt kulukam ja keerulisem, kui 

juhul, kui elamukrundid oleksid moodustatud tee äärde. Alljärgnevalt on käesoleva töö 

autor toonud välja näite haritava maa keskele planeeritud elamumaa kruntidest. 
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Joonis 6. Haritava maa keskele moodustatud elamumaa krundid Harju maakonnas Rae 

vallas Järveküla külas (Maa-amet 2016) 

Käesolevas uurimustöös analüüsitud maatükkidele planeeritud elamumaa kruntide grupid 

ja/või üksikud krundid paiknevad valdavalt kunagistel talumaadel. Tänaseks on paljud 

neist kunagistest põllu- ja heinamaadest kinnisvaraarendajate ja maaomanike poolt ela-

mu-, äri- või tootmismaaks muudetud ning maaharimist on jäänud järjest vähemaks. Mida 

lähemale linnale või muule suurasumile, seda vähemaks haritavat maad jääb ja järelejää-

nud põllumaa lapid muutuvad järjest väiksemaks ning põllumeestel kaob huvi nende vas-

tu. Killustatult paiknevate põllumajandusmaa tükkide harimine ning haldamine on oluli-

selt kulukam ja keerulisem kui ühe suure kompaktse ala haldamine ning harimine. 

Käesoleva töö autori hinnangul on, nagu eelnevalt ka väljendatud, üks suuremaid 

valglinnastumisega kaasnevaid probleeme põllumajandusliku tootmise vähenemine ja 

keskustest ning keskuste lähistelt järjest kaugemale kolimine. 

Analüüsitud elamumaa krundid ja/või kruntide grupid, mis asuvad Rae vallas, Peetri-, 

Järveküla- ja Rae külas, on tänu Tallinna linna lähedusele küllaltki hinnatud piirkond, 

eriti neile, kes soovivad linnaelu vahetada linnalähedase maaelu vastu. 

Analüüsitud maa-alad asuvad Tallinna linna piirist ligikaudu 2-5,5 km kaugusel, ligipää-

setavus teedevõrgustike näol on olemas ja hea. Kommunikatsioonid on olemas või välja-

ehitamisel. Ühistranspordi võrk neis piirkondades on siiski pigem puudulik. 
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4. ARUTELU 
 
Töö käigus tehtud uurimuse tulemusel võib tõdeda, et peamiselt on kinnisvaraarenduste 

käigus planeeritud elamumaade grupid endistele põllumajandusmaadele, vähesel määral 

ka võsastunud metsamaadele. Kõige rohkem põllumaid on planeeritud hea ligipääsetavu-

sega piirkondades, asumite lähistele. Ehk et tegemist on nö tüüpilise valglinnastumise 

olukorraga. 

Nagu varem käesolevas töös eespool ka rõhutatud, seisneb suur probleem põllumajan-

dusmaade planeerimisel elamu- ja muu mittepõllumajandusliku suunitlusega maaks just 

selles, et uusarenduste elluviimiseks vajalikud detailplaneeringud on teostatud viisil, mis 

poolitavad või killustavad järelejäänud põllumajandusliku sihtotstarbega maad. Selle tu-

lemusel allesjäänud põllumajandusmaa kompaktsus kaob. Sopistunud ja nurgelised põl-

lumaa tükid muudavad maaharimise põllumehe jaoks keeruliseks või isegi võimatuks. 

Käesoleva töö autori hinnangul aitaks põllumajandusliku sihtotstarbega maade kujude 

rikutust kinnisvaraarenduste tõttu oluliselt vähendada või ära hoida ühtsete planeerimis-

põhimõtete kasutamine. See aitaks ilmselt olulisel määral ühtlustada planeerimist erineva-

tes piirkondades ning aitaks ilmselt oluliselt kaasa ka valglinnastumise kontrollimatule 

laienemisele. 

Nagu käesolevas töös eespool mainitud, on autor jõudnud uurimustöö tulemusel järeldu-

seni, et vähemasti Harju maakonnas Rae vallas on mitmeid nö uusarendusi (ennekõike 

just elamupiirkondade arendusi), mis kinnisvarabuumi ajast on seisma jäänud või on üks-

nes tükati asustatud. Põhjuseid võib seejuures olla ilmselt mitmeid: arendaja finantsolu-

kord muutus ja arendus jäi seisma, teed ja muu taristu jäid välja ehitamata ning selle taga-

järjel osutus moodustatud kruntide müük keeruliseks, osad arendused on võibolla moo-

dustatud ebamugavatesse asukohtadesse, mille vastu võimalikel elanikel puudus huvi. 

Käesoleva töö autori hinnangul tuleb kinnisvara arendustegevuse ning maade kasutuse 

juures küll kaaluda erinevaid võimalusi, kuid määravaks saab ennekõike asukoht ja asu-

kohast lähtuvalt sealsed maakasutusvõimalused. Üks võtmeküsimusi on ilmselt see, kas 

käsitleda maad kui pikaajalist tootmisvahendit ja pikaajalist investeeringut (ehk põlluma-
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jandust), mis toob järjepidevat tulu, või vaadelda maad kui lühiajalist investeeringut, mis 

üldjuhul toob vaid ühekordse tulu. 

Käesolevas uurimustöös käsitletavad peamised probleemid on seotud planeeringutega 

haritaval maal, kuidas planeeriti, kui palju muudeti haritavat maad elamumaaks, kuidas 

mõjutas planeering haritavat maad, kui palju elamumaa krunte seisab ehitustegevuseta, 

kui palju elamumaa kruntide gruppide all olevat maad on söötis, jne. 

Arvestades piirkonda, millele autor käesolevas uurimustöös keskendub – Tallinna äärealal 

Rae vallas, kus ehitustegevus on vilgas ja rahvaarv pigem pidevas kasvufaasis – siis võib 

töö autori hinnangul väita, et väga suure tõenäosusega on antud piirkonna näol tegemist 

valglinnastumisega. 

Tallinna kui Eesti suurima suurasumi äärealal ei ole kinnisvaraarenduse tegevus rauge-

nud. Käesoleva töö autori hinnangul on kinnisvaraarendustegevus viimastel aastatel Tal-

linna äärealadel (sh nii planeerimine kui ehitamine) pigem hoogustunud ja küllaltki ak-

tiivne. Üha enam inimesi soovib kolida linnakorteritest maale (või maale lähemale) oma 

majja. Selleks peavadki väga paljud inimesed maja omamist linna lähedal parimaks va-

riandiks, seda ennekõike järeltuleva põlvkonna kasvatamiseks (looduslähedus, turvalisus), 

ning kus samas säilib linna lähedus näiteks tööl käimiseks. 

Rahvastiku juurdekasv ei ole küll Eestis üldiselt suurimaks probleemiks, kuid kuna järjest 

rohkem soovivad inimesed elada asumites või nende lähistel, siis mõjutab see väga endisi 

põllumaid, kuhu arendatakse uuselamurajoone. Samuti peab Eesti tänapäeva suhteliselt 

vaba ringiliikumist võimaldavas maailmas paratamatult arvestama ka muu maailma rah-

vastikuarengu trendidega. Arvestades nt Euroopa Liidu sisest vaba liikumise põhimõtet, 

ei tohiks me oma maade ruumilise planeerimise korraldamisel jätta tähelepanuta võima-

lust, et Eesti rahvastiku suurenemist võib mõjutada just ränne teistest Euroopa Liidu riiki-

dest. 

Käesoleva töö autor on seisukohal, et valglinnastumise tagajärjel väheneb oluliselt kvali-

teetne põllumaa. Nagu öeldud ka eespool, seisneb see vähenemine selles, et 

valglinnastumise (õigemini valglinnastumisele kaasaaitava ebapädeva ning –mõistliku 

planeerimise) tagajärjel muutub olemasolevate põllumaade kasutamine raskemaks, kuna 

põllumassiivid jäävad järjest väiksemaks ning järgijäävad põllumaad on killustatud. See 

omakorda mõjutab allesolevate põllumaade harimist, harimise mõttekust, kasumlikkust. 
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Selle kõige tulemusena jäävad väiksemad põllumajandusliku sihtotstarbega maatükid 

kasutult seisma ning kohalikud põllumehed liiguvad järjest kaugemale eemale linnast 

sihiga leida suuremaid ja kompaktsemaid põllumaa-alasid, mille harimine on efektiivsem 

ning mõistlikum. Põllumehed ei ole huvitatud väikestest, majade vahele jäävatest põllu-

lappidest. 

Lahenduseks võiks olla selgem, läbimõeldum ja konkreetsem planeerimine, et säilitataks 

veel olemasolevate põllumaade kompaktsus ja elamumaade gruppide kooslus oleks või-

malikult tihe. Mõistlikku ning kompaktset elamuala planeerimist iseloomustab töö autori 

hinnangul kinnisvaraarendus Harju maakonnas Rae vallas Järveküla haldusterritooriumil 

(Lisa 7). 

Planeerimisel oleks kohalikul omavalitsusel mõistlik juhinduda ühtsetest arusaamadest ja 

et mõistetaks ühiselt, kuhu, mida planeerida. Enne planeeringu loa väljastamist oleks hea 

analüüsida, kas oleks ka reaalseid tarbijaid, kas on nõudlust elamumaadele, et vältida söö-

ti jäänud põllumassiive, kuhu on elamumaa krundid planeeritud. Analüüs aitaks vältida 

hilisemad ebamõistlikud planeeringud (Lisa 4) ning selliseid planeeringuid mille tulemu-

sel toimub põllumaa killustamine (Lisa 6). 
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KOKKUVÕTE 
 
Maa ruumiline planeerimine tervikuna on tänapäeva kiirelt arenevas ning suure rahvasti-

ku juurdekasvu tingimustes äärmiselt oluline. On üldteada asjaolu, et rahvastiku arv suu-

reneb kogu maailmas ning maa on piiratud ressurss, mida kusagilt juurde ei teki. 

Ebaefektiivne planeerimine on ilmselt üks peamisi põhjuseid, miks on suuremate linnade 

ümbruses tekkinud valglinnastumine. Ka käesoleva töö autori hinnangul on maakasutuse 

kontroll ja planeerimine oluline maa kasutuse reguleerimiseks, sh valglinnastumise kont-

rollimiseks. 

Maa ruumiline planeerimatus ja/või ebapiisav ning -pädev planeerimine võib tuua kaasa 

pöördumatu kahju. Ühiskonna eri gruppide (sh nt põlluharijate, kinnisvaraarendajate, ela-

nike ja muude huvigruppide) ootuste ja huvide paremaks arvestamiseks ning võimalike 

huvide konfliktide vältimiseks on vaja õigesti ning läbimõeldult planeerida, kus ning kui 

suures mahus võiks olla elamumaa ning kus ärimaa, samuti tootmismaa ja muu sihtotstar-

bega maa. Vähem oluline ei ole ka kavandatava teedevõrgustiku ning muu taristu planee-

rimine. 

Üleriigilise taseme planeeringutes ei panda paika, kus on elamu-, põllu- või metsamaa. 

Neis pannakse paika kogu riigi või selle mingi piirkonna üldisemad arengueesmärgid: 

asustussüsteemi- ja maastikustruktuuri väärtuste säilitamine ja edasiarendamine, loodus-

keskkonna hea seisundi säilitamine ja parandamine, inimeste põhivajaduste rahuldamine 

ruumiliselt, jpm. 

Maakonna tasemel koostatavates planeeringutes pannakse paika, kus võiks või peaks 

asuma muuhulgas näiteks tehnilised võrgustikud, teed, puhkealad, metsaalad jne. Neis 

antakse alama-astme planeeringute koostamiseks (st kohalikele omavalitsustele ja/või 

kinnisvaraarendajatele) sisuliselt suunised, kas elanikkonda suunata rohkem hajaasustuste 

või pigem tõmbekeskuste poole. 

Kohaliku omavalitsuse tasemel koostatav üldplaneering on seotud konkreetse omavalit-

susüksuse (või ühe või mitme selle mingi osa) territooriumi arenguga. 
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Viimaseks planeerimise tasemeks on detailplaneering, mis on juba konkreetsete maa-

alade sihtotstarvete määramise aluseks. Samuti määratakse detailplaneeringutega konk-

reetse planeeritava maa-ala ehitustegevuse ja maakasutuse alused ja õiguslik raamistik. 

Käesoleva uurimustöö peamiseks eesmärgiks oli välja selgitada kinnisvaraarendustegevu-

se mõju haritavale maale, kui selle sihtotstarbe muutmisel on planeeritud haritavale maa-

le, kas terves ulatuses või osaliselt, moodustada elamumaa krundid või elamumaa krunti-

de grupid. Eesmärgi saavutamiseks on töös analüüsimiseks valitud maa-alad Harju maa-

konnas Rae vallas Tallinna linna lähistel. Uuritava piirkonna olemasolev maakasutus on 

peamiselt suunatud äri- ja elamumaa arendustegevusele. 

Analüüsi tulemusel selgus, et valitud maa-alal jagunes planeeritud elamumaa kruntide 

pindala ja haritava maa pindala vahe ligikaudu pooleks – 52% elamumaad ning 48% 

muud maad. Analüüsi tulemusel selgus ka, et moodustatud elamumaa kruntidest on reaal-

selt kasutusele võetud 47% ning sisuliselt kasutuseta seisab 53% moodustatud elamumaa 

kruntidest. Viimatimainitutel ehitustegevust sisuliselt ei toimu või on ehitustegevus pea-

tunud. 

Analüüsi tulemusel võib järeldada, et vähemasti Rae vallas on palju haritavat põllumaad 

jäänud sisuliselt sööti, kuna sihtotstarbe muutmise tõttu põllumajandusega seal enam te-

geleda ei saa. 

Käesoleva uurimustöö autori soovitus on pöörata senisest rohkem tähelepanu arenduste-

gevusele ning ennekõike sellega seonduvale planeerimisele. Arvestades kohaliku omava-

litsuse ainupädevust oma territooriumi ruumilisel planeerimisel, sõltub piisavast ning pä-

devast planeerimisest kogu kohaliku elu, kuid laiemas plaanis kogu riigi, edaspidine jät-

kusuutlik areng. 
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REAL ESTATE DEVELOPMENTS ON THE ARABLE 
LAND AND THEIR IMPACT ON THE USE OF ARABLE 
LAND 
 

Summary 

 
In today’s conditions of rapid development and high population growth, spatial planning 

of land is essential. It is well-known that the world’s population is constantly increasing, 

while land is a limited resource with a fixed amount. 

Ineffective planning is possibly one of the main reasons behind the emergence of urban 

sprawls around larger cities. The author of this work thinks that planning and land tenure 

is important to regulate land use, including to control urban sprawl. 

The lack of spatial planning and/or insufficient and incompetent planning can lead to ir-

reversible damage. In order to take into account the expectations and interests of various 

groups in society (e.g. farmers, real estate developers, residents and other interest groups) 

and avoid potential conflicts of interest, it is necessary to plan correctly and in detail 

where and in what capacity a residential or business land should be planned as well as a 

manufacturing land and other land areas with a particular function. Equally important is 

the planning of road networks and other infrastructure. 

Planning on a nationwide level does not put in place where a particular residential, agri-

cultural or forest land is located. It decides the overall development objectives of the 

country or its regions: the preservation and further development of settlements and land-

scape structures, the repair and preservation of the natural environment, fulfilling spatial-

ly the basic needs of people, and much more. 

Planning on a county level puts in place where for example, among other things, technical 

networks, roads, recreation areas and forest areas can or should be located. Guidelines are 

given to draw up lower-tier plans (i.e. for local authorities and/or real estate developers) 

on whether to direct the population more towards areas of low population density or at-

tractive centres. 
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A comprehensive plan drawn up on the level of the local authority depends upon the de-

velopment of territory of a particular municipality (or any part thereof). 

The last level of planning is a detailed spatial plan, which determines the purpose of spe-

cific land areas. It also determines the foundations of construction, land use and legal 

framework of a planned land area. 

The main objective of this research was to determine the impact of real estate planning on 

arable land when it is repurposed, either in whole or in part, to form residential plots or 

groups of residential plots. To achieve its objective, this work has analysed chosen land 

areas near Tallinn in Rae Parish, Harju County. The land use in these areas is mainly di-

rected towards commercial and residential development. 

The analysis showed that in these locations, the area of the planned residential plots and 

the area of arable land was divided nearly in half – 52% of residential land and 48% of 

other land. The analysis also revealed that of the formed residential plots, only 47% is 

actually utilized and 53% lay essentially unused. In the latter, construction work is either 

not taking place or has been stopped. 

The analysis concludes that, at least in Rae Parish, a lot of arable land has essentially been 

left to lie fallow, because it is not any longer possible to practice agriculture due to the 

changed purpose of the land area. 

The recommendation from the author of this study is to pay more attention towards de-

velopment and, above all, how it relates to planning. Given the exclusive jurisdiction of 

the local authority in the spatial planning of its territory, the entire local community and, 

more broadly, the development of a sustainable future for the whole country, is dependent 

upon its sufficient and competent planning. 
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LISAD 
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Lisa 1. Uurimustöös analüüsitud maa-ala 
 

 
 
Punase joonega on piiritletud uurimustöös analüüsitud maa-alad Harju maakonnas Rae 

vallas Rae ja Järveküla külade ning Peetri aleviku haldusterritooriumidel. Kokku hõlmab 

see ca 635 ha. 
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Lisa 2. Analüütiliste andmete tabel 
 

Jagatava 
maaüksuse 
S (ha) enne 
jagamist 

Jagamise 
tulemusel 
moodusta-
tud elamu-
maa S (ha) 

Jagamise 
tulemusel 
moodusta-
tud muu 
maa S (ha) 

Jagamise 
tulemusel 
moodustatud 
elamumaa 
sihtotstarbe-
ga kruntide 
arv 

Moodusta-
tud elamu-
maa siht-
otstarbega 
kruntidest 
elamutega 
krundid 
1.08.2016 
seisuga 

Moodusta-
tud elamu-
maa siht-
otstarbega 
kruntidest 
tühjad 
krundid 
1.08.2016 
seisuga 

14,2 4,2 10,0 25,0 23,0 2,0 

4,4 0,8 3,6 4,0 0,0 4,0 

17,8 16,4 1,4 46,0 23,0 23,0 

8,3 4,2 4,1 16,0 15,0 1,0 

7,4 6,5 0,9 38,0 30,0 8,0 

3,8 3,3 0,5 18,0 6,0 12,0 

8,8 8,0 0,8 41,0 39,0 2,0 

3,9 3,4 0,5 16,0 16,0 0,0 

4,1 3,6 0,5 12,0 11,0 1,0 

9,7 4,7 5,0 24,0 0,0 24,0 

6,3 1,7 4,6 6,0 5,0 1,0 

10,6 8,4 2,2 37,0 13,0 24,0 

22,5 12,5 10,0 43,0 0,0 43,0 

4,5 3,6 0,9 10,0 10,0 0,0 

6,4 2,2 4,2 5,0 2,0 3,0 

3,6 3,6 0,0 19,0 15,0 4,0 

7,7 7,2 0,5 49,0 40,0 9,0 

8,2 2,7 5,5 14,0 11,0 3,0 

8,3 3,8 4,5 7,0 6,0 1,0 

24,3 9,6 14,7 13,0 0,0 13,0 

30,0 8,1 21,9 28,0 0,0 28,0 

22,8 5,0 17,8 12,0 0,0 12,0 

18,0 13,3 4,7 50,0 4,0 46,0 

20,4 7,0 13,4 38,0 0,0 38,0 

276,0 143,8 132,2 571,0 269,0 302,0 

 

Andmed töö käigus analüüsitud maa-alal (Lisa 1) teostatud detailplaneeringutega hõlma-

tud maaüksuste kas osaliselt või täielikult elamumaa sihtotstarbega kruntideks. 
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Lisa 3. Ehitustegevuse puudumist kirjeldav kaardiväljavõte 
 

 
 
Katastrikaardil on planeering 2005. aastast Harju maakonnas Rae vallas, kus ehitustege-

vus puudub või on seiskunud. Suured põllumassiivid on elamumaa kruntideks planeeritud 

ning tänaseni sööti. Valmis on ehitatud mõned üksikud hooned ning osadel kruntidel on 

pooleliolevad hooned. Planeeritud maa-ala asub ca 5 km kaugusel Tallinna linnapiirist. 

Väljavõte Maa-ameti kaardiserverist. 
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Lisa 4. Ebapraktilist jagamist kirjeldav kaardiväljavõte 
 

 
 
Punase värviga on märgitud näide kinnistu jagamisest Harju maakonnas Rae vallas, kus 

elamumaa kruntideks planeerimisel on katastriüksusel võetud äärest ebamäärane ribaku-

juline tükk. Selline jagamine on ebapraktiline ja muudab otseselt järelejääva maatüki ku-

ju. Väljavõte Maa-ameti kaardiserverist. 
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Lisa 5. Soovitatavat planeeringulahendust kirjeldav kaardiväljavõte  
 

 
 
Näide läbimõtlemata jagamisest Harju maakonnas Rae vallas, kus elamumaa kruntideks 

planeerimisel on katastriüksusel muudetud haritava maa kompaktsust. Lilla värviga on 

märgitud soovituslik planeeringu ala elamumaa kruntide jagamiseks, mis säilitaks põllu-

maa kompaktsuse ning oleks harimise mõttes parema kujuga. Lisaks on ligipääs elamu-

maa kruntidele juba olemasoleva tee näol olemas. 
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Lisa 6. Põllumassiivi killustamist ja poolitamist kirjeldav kaardiväljavõ-
te 
 

 
 
Sinise värviga on märgitud endise põllumassiivi killustamine ja poolitamine ning pindala 

vähenemine elamumaa kruntide arvelt. Väljavõte Maa-ameti kaardiserverist. 
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Lisa 7. Kasutuses olevaid elamumaa krunte kirjeldav kaardiväljavõte 
 

 
 
Punase joonega on märgitud kompaktselt planeeritud elamumaa kruntide grupp Harju 

maakonnas Rae vallas, kus peaaegu kõik krundid on kasutuses, vaid mõned krundid on 

tühjad, kuid need täituvad kiirelt. Väljavõte Maa-ameti kaardiserverist. 
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