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Maa ruumilised omadused nagu asukoht, kuju, suurus ja juurdepääs määravad ära maa 

potentsiaalsed kasutusvõimalused. Põllumajandustootmise seisukohalt on oluline lisaks 

eelpool nimetatule ka maatükkide paiknemine üksteise suhtes ehk võimalikult kompaktne 

maakasutus. 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on välja selgitada valitud põllumajandustootja 

maakasutuse ruumilised omadused. 

Töö empiiriline osa on läbi viidud juhtumiuuringu meetodil. Vajaliku informatsiooni 

kogumiseks koostati ja viidi läbi intervjuu põllumajandustootjaga, lisaks saadi juhendajalt 

ETAKi 2013. aasta vastava piirkonna andmed. Andmetöötluseks kasutati programmi 

MapInfo Professional 10.0 ja Microsoft Excelit. 

Uurimustöö tulemusena leiti põllumajandustootja kasutuses olevate katastriüksuste ja 

põllumassiivide arv ning pindala. Lisaks sellele leiti rendimaade osakaal ja koostati 

maakasutuse eksplikatsioon. Maakasutuse killustatuse hindamiseks leiti Schmooki ja 

Januszewski koefitsientide väärtused. Iga põllumassiivi puhul arvutati 

kompaktsuskoefitsient ning uuriti maakasutuslikke puudusi. 

Eelnevate samateemaliste töödega võrreldes võib öelda, et uuritud põllumajandustootja 

maakasutus on üle keskmise killustunud. Maakasutuse kompaktsemaks muutmiseks 

tuleks läbi viia maakorralduslikke töid, kuid selleks peaks piirkonda vaatama kui tervikut 

ning läbi viima jätkuuuringuid. 
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Land spatial properties such as location, shape, size and accessibility determine the poten-

tial use of the land. Another key factor for agricultural production is how the land plots 

are located relative to each other. 

The purpose of this baccalaureate thesis is to find out the land use spatial properties of the 

chosen farmer. 

The empirical research was conducted as a case study. In order to collect the information 

an interview was carried through with the farmer. In addition to that the data about land 

types from the Estonian National Topographic Database was received by the supervisor. 

To analyze the data the program MapInfo Professional 10.0 and Microsoft Excel were 

used. 

As a result of the research the number and area of the parcels and arable land plots were 

found. The percentage of rental parcels were found and a land use explication was com-

posed. To evaluate the land use fragmentation the Schmooks´ and Januszewski index were 

calculated. The coefficient of compactness was calculated for every arable land plot and 

the plots were investigated to find any land use deficiencies. 

Compared to previously composed studies, it can be said that the farmers land use is frag-

mented. In order to improve the compactness of current land use, land management is 

needed, but that needs a better overview of the region and more similar studies should be 

conducted. 
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SISSEJUHATUS 

Antud lõputöö teema valiku põhjuseks oli huvi põllumajandustootmise kui ettevõtlusvormi 

ja seda mõjutavate tegurite vastu. Käesolev teema on aktuaalne, sest maa kui tootmisvahend 

on piiratud ressurss ning inimkonnale eluliselt vajalik. Arvestades asjaolu, et maailma 

rahvastiku arv kasvab, tuleb olemasolevat maad otstarbekamalt kasutada. Seda kahel 

põhjusel: rahvastiku arvu kasvades jääb vaba maad elaniku kohta vähemaks, kuid teisalt 

nõudlus toidu järele suureneb. 

Bakalaureusetöö eesmärgiks on välja selgitada valitud põllumajandustootja maakasutuse 

ruumilised omadused. Eesmärgi saavutamiseks seati järgmised uurimisülesanded: 

 viia läbi intervjuu põllumajandustootjaga vajaliku informatsiooni kogumiseks; 

 analüüsida ja töödelda saadud andmeid; 

 arvutada maakasutuse ruumilisi omadusi iseloomustavad näitajad; 

 koostada maakasutuse eksplikatsioon; 

 uurida põhjalikult maakasutuslikke puudusi; 

 kasutades vastavat tarkvara koostada vajalikud skeemid, joonised ja tabelid. 

Uurimustöös kasutatavad andmed pärinevad põllumajandustootjalt, Põllumajanduse 

Registrite ja Informatsiooni Ameti andmebaasist, Maa-ameti geoportaalist ning kasutatud 

on ka Eesti topograafilise andmekogu 2013. aasta Tartu, Valga ja Põlva maakonna andmeid, 

mis saadi juhendajalt. Uurimustöö empiiriline osa on läbi viidud kasutades juhtumiuuringu 

meetodit. Andmetöötluseks on kasutatud programmi MapInfo Professional 10.0 ja 

Microsoft Excel 2013. 

Uurimistöö ülesehitus koosneb teoreetilisest osast ja empiirilisest uurimusest, millele 

järgneb arutelu ja kokkuvõte. Töö teoreetilises osas on käsitletud kirjanduses esinevaid 

seisukohti. Teoreetiline osa on jagatud kolmeks alajaotiseks, kus esimene peatükk käsitleb 

maa ruumilisi omadusi. Teises alajaotises on toodud killustatuse definitsioon ja 

maakasutuse killustatuse tekkepõhjused. Teoreetilise osa kolmas jaotis uurib killustatuse 

mõju põllumajandusele, kus on välja toodud nii positiivsed kui ka negatiivsed mõjutused. 
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Empiirilise uurimuse osa algab uuritava objekti ülevaatega, kus on ära toodud 

tootmiskeskuse asukoht ning piirkonna kirjeldus. Sellele järgneb metoodika ja kasutatud 

materjalide jaotis, kus on põhjalikult kirjeldatud kasutatud andmetöötluse viise ning 

tarkvara. Töö kolmandas osas on toodud uurimustöö tulemused koos vajalike tabelite ja 

joonistega ning need ka tekstiliselt lahti seletatud. Tulemustele järgneb arutelu ning 

kokkuvõte. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

1.1. Maa ruumilised omadused 

Piiratud ressursside efektiivne kasutamine on oluline kõikidele planeedil Maa elavatele 

elusorganismidele (Shirabe 2005). Üheks eluliselt vajalikuks ressurssiks on maa ise, mida 

loetakse piiratud ja taastumatuks loodusvaraks. Maad on võimalik iseloomustada tema mitte 

ruumiliste omaduste järgi, nagu värvus ja koostis. Lisaks mitte ruumilistele omadustele on 

maal ka ruumilised omadused. Ruumilised omadused sõltuvad kus ja kuidas objektid ruumis 

paiknevad (Ibid.). Ruumiliste omaduste iseloomustamiseks kasutatakse sageli suurust, kuju 

ja paiknemist teiste ruumielementide suhtes (Ibid.). Rääkides paiknemisest teiste 

ruumielementide suhtes, siis siin ei vaadata üksikut objekti, vaid vähemalt objektide paari 

(Ibid.). Ruumiliste omaduste kirjeldamine suuruse kaudu viitab objekti geomeetrilistele 

mõõtmetele, nagu pikkus, pindala ja ruumala (Ibid.). 

Kuju kui ruumilist omadust on matemaatiliselt raskem väljendada (Wentz 2000 ref Shirabe 

2005). Kuigi kujule on püütud anda üldist iseloomustust, on enamus läbi viidud uuringuid 

keskendunud vaid kuju teatud aspektide mõõtmisele. Nii on näiteks White ja Renner (1957 

ref Shirabe 2005) kindlaks teinud viis kujule iseloomulikku omadust: kompaktsus, piklikkus, 

kuju, milles on lohk või sälk, killustatus ja läbitorgatud kuju. Eelpool mainitutest on kõige 

rohkem tähelepanu pööratud kompaktsusele, sest seda nähakse kõige suurema probleemina 

geograafilises kontekstis. Kompaktsuse mõõtmisel on üks lihtsamaid viise võrrelda valitud 

objekti pindala ja ümbermõõtu (Shirabe 2005). 

Külli Tiits enda 1999. aastal koostatud alamastme uurimistöös on ruumilisi omadusi 

defineerinud järgmiselt: ruumilisteks omadusteks on nähtuse asukoht, kuju ja ruumilised 

seosed teiste nähtustega. Maa-ameti geoportaalis on ruumiandmeid lahti seletatud kui 

andmeid selliste meid ümbritsevate nähtuste kohta, mis omavad kuju ja asukohta 

geograafilises ruumis. Sellised nähtused on näiteks hooned, teed, põllud, metsad, kaitsealad, 

katastriüksused jne. Maatüki ruumilised omadused nagu asukoht, kuju, suurus ja juurdepääs 

määravad ära maa potentsiaalsed kasutusvõimalused. Põllumajandustootmise seisukohalt on 
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oluline lisaks eelpool nimetatule ka maatükkide paiknemine üksteise suhtes, eesmärgiga 

vähendada maakasutuse killustatust ja muuta tootmine seeläbi efektiivsemaks. 

1.2. Maakasutuse killustatus 

Maa killustatus on levinud nähtus paljudes piirkondades üle maailma. Eelkõige on 

killustatust seostatud Euroopa ja Vahemere äärsete maadega, kuid samalaadseid uuringuid 

on läbi viidud ka teistes maailma piirkondades (Demetriou et al. 2013). Maa killustatust on 

defineeritud kui olukorda, kus üks põllumajandusega tegelev ettevõte koosneb mitmest 

hajutatud ja eraldiseisvast maatükist (Demetriou 2014). Hollandis asuva Groningeni ülikooli 

õppejõud Terry Van Dijk (2004) eristab enda käsitluses nelja erinevat tüüpi maa killustatust: 

maaomanike killustatus, maakasutuse killustatus, ühe majandi sisene killustatus ning 

maaomanikud, kes ei ole tegelikud maa kasutajad. 

Poliitikud, eksperdid ja põllumehed kasutavad mõistet „maakasutuse killustatus“ erinevas 

tähenduses ja kontekstis, sest üheselt mõistetavat definitsiooni pole suudetud kasutusele 

võtta (Hartvigsen 2013). Sellest tulenevalt tooks välja veel mõned kirjanduses esinevad maa 

killustatuse käsitlused. B. Binns (1950 ref Hartvigsen 2013) jagab maa killustatuse neljaks: 

maa killustatus, mis on vältimatu looduslike tingimuste tõttu; killustatus, mis on tekkinud 

inimtegevuse tõttu ja ei ole seotud põllumajandusega; põllumajandustootmise seisukohalt 

kasulik killustatus, mis aitab maandada riske taimehaiguste ja looduskatastroofide puhul; 

killustatus, mis on põllumajandustootmise seisukohalt kahjulik pikkade vahemaade ja 

kõrgete tootmiskulude tõttu. Russel King ja Steve Burton (1982 ref Hartvigsen 2013) on 

põllumajandusliku maa killustatust lahti seletanud kui talumajapidamist, mille asukoht ja 

ruumikasutus on halvasti planeeritud. Sõna killustatus on kasutatud kahes erinevas 

tähenduses. Esimesel juhul on maa jagatud liiga väikesteks üksusteks, et seal majanduslikult 

otstarbekalt toota. Teisel juhul on üks maaomand jagatud paljudeks eraldiseisvateks osadeks. 

M. F. McPherson (1982 ref Tan et al. 2006) on maa killustatust defineerinud olukorrana, kus 

ruumiliselt eraldatud maatükke haritakse ühtse üksusena. Kingi ja Burtoni käsitlusega 

paralleele tuues võiks tegemist olla ühe majandi sisese killustatusega ja maaomandiga, mis 

on jagatud paljudeks eraldiseisvateks osadeks. 
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Maa killustatus ei ole lihtsalt ajalooline nähtus, vaid endiselt kestev protsess paljude 

põllumajandustootjate maakasutuse juures (Hartvigsen 2013). Kuigi killustatuse 

tekkepõhjused varieeruvad erinevates riikides ja piirkondades, on temaatikat uurinud autorid 

üksmeelel nelja peamise tekkepõhjuse osas: pärandumine, rahvastiku kasv, turumajandus 

ning ajaloolised või kultuurilised vaated (Demetriou 2014). Peamiseks maa killustatust 

põhjustavaks teguriks peetakse pärandumist. Maa killustatuseni viib asjaolu, et paljudes 

riikides näeb pärimisseadus ette vara võrdsetes osades jagamise kõikide seaduslike pärijate 

vahel (Ibid.). Tegemist on seaduse või traditsiooniga, mille juured ulatuvad sajandite taha. 

Sellest tulenevalt on maad jagatud väiksemateks osadeks ning pärandatud põlvest–põlve, 

mis omakorda on muutnud maa ruumilisi omadusi ja kasutusvõimalusi (Ibid.). 

Rahvastiku kasv toob endaga kaasa suurema nõudluse maa omamise järele (Ibid.). Kiire 

rahvastiku kasv on otseseks maa killustatust põhjustavaks teguriks paljudes arengumaades 

(Sadik 1991). Turumajanduse kui killustatust põhjustava teguri all on peamiselt mõeldud 

võimalust osta, müüa ja vahetada maad. Inimeste soov omada maad ei ole alati seotud maa 

kasutamisega tootmise eesmärgil, vaid maad omatakse ka investeeringuna, oma jõukuse ja 

staatuse näitamiseks ning praeguse ja tulevase elu kindlustamiseks (Demetriou 2014). 

Ajaloolised või kultuurilised vaated, mis olid levinud kindlates piirkondades on vältimatult 

põhjustanud maa killustatust (Ibid.). Väide pärineb asjaolul, et ajalooliselt on 

põllumajandustegevuse peamine eesmärk olnud toita ära pererahvas, kusjuures tööd tehti 

käsitsi või loomade abiga ning tööjõud tuli samast leibkonnast. Selline maaharimise mudel 

aga ei vasta enam tänapäevase mehhaniseeritud tootmise nõuetele (Ibid.). 

Kokkuvõtlikult võib öelda, et maa killustatus ei ole üksikute piirkondade probleem, vaid 

seda esineb mitmel pool maailmas. Kuigi killustatuse tekkepõhjused võivad piirkonniti olla 

erinevad, siis ollakse üksmeelel nelja peamise tekkepõhjuse osas: pärandumine, rahvastiku 

kasv, turumajandus ning ajaloolised või kultuurilised vaated. Kui erinevate valdkondade 

inimesed tõlgendavad maa killustatust erinevalt, siis antud töö kontekstis on maakasutuse 

killustatuse all mõeldud olukorda, kus põllumajandusettevõte või omandisuhted koosnevad 

mitmest ruumiliselt eraldatud maatükist, mis tihtipeale on väikesed ja ebakorrapärase 

kujuga. 
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1.3. Killustatuse mõju põllumajandustootmisele 

Maa killustatus võib avaldada mõju maaharija tootmisotsusetele ja maa kasutusviisidele ning 

seeläbi mõjutada kogu ettevõtte või majandi tootlikkust (Latruffe, Piet 2014). Üldiselt on 

leitud, et maaüksuste killustatus on negatiivne nähtus ning toob kaasa tootmiskulude 

suurenemise ja tootlikkuse vähenemise. Sellest hoolimata võib teatud juhtudel täheldada ka 

positiivseid külgi. Maa killustatus vähendab vilja koristamise riske põua, rahe, taimehaiguste 

ja muude looduskatastroofide puhul (Del Corral et al. 2011, Kawasaki 2010). Lisaks on 

märgatud, et maa killustatus aitab hoida looduslikku mitmekesisust (Demetriou et al. 2013). 

Välja võiks tuua ka Chukwukere Austin et al. (2012. ref Latruffe, Piet 2014) aastal läbi 

viidud uuringu, kus leiti, et põllumajandustootja võib eraldiseisvatele maaüksustele suunata 

rohkem tähelepanu kompenseerimaks suurenenud transpordikulu. 

Peamisteks probleemideks maa killustatuse juures on suured vahemaad katastriüksuste ja 

talumajapidamiseks vajaliku taristu vahel, väikesed ja ebakorrapärase kujuga maaüksused 

ning tihtipeale ka halb või puudulik juurdepääs. Suured vahemaad muudavad 

põllumajandusliku tootmise aga kulukaks, sest nii põllutöömasinate kui ka inimtööjõu 

liigutamine nõuab ressurssi (Del Corral et al. 2011, Van Dijk 2003). Tootmiskeskusest 

kaugel asuvad maatükid võivad vajada ka lisainvesteeringuid abihoonete ja 

põllutöömasinate transpordiks vajamineva tehnika näol (Latruffe, Piet 2014). 

Väikesed ja ebakorrapärase kujuga maatükid on probleemiks maa harimise juures. Väikestel 

maaüksustel on tänapäevaste põllutöömasinate kasutamine raskendatud või teatud juhtudel 

isegi võimatu. See tähendab omakorda, et eriti maaüksuse nurkades ja piirialadel tuleb palju 

tööd teha käsitsi (Demetriou 2014). Ebakorrapärane kuju on piiravaks teguriks ka teatud 

kultuuride kasvatamisel. Lisaks on pinnasekaitse meetmeid keerulisem rakendada, 

ehituskulud on suuremad, maaüksuste vahele tuleb rajada rohkem hekke ja piirdeid ning 

teed, mis reeglina saavad oma kuju maatükkide järgi, on ebaratsionaalse kujuga (Demetriou 

2014, Van Dijk 2003). Lisaks sellele on leitud, et maatüki kuju ja suurus on määravaks 

teguriks tänapäevaste maaharimistehnika rakendamise ja kuivendusvõrkude rajamise juures 

(Di Falco et al. 2010). Väga väikestel ja ebaratsionaalse kujuga maatükkidel ei nähta sellisel 

investeeringul mõtet. 
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Ühendusteede puudumine on tavaline nähtus tugevalt killustatud aladel ning tihtipeale otses 

seoses katastriüksuste kuju ja suurusega (Demetriou 2014). Juurdepääsetavus maatükile on 

peamine tegur, mis tõstab selle väärtust (Demetriou et al. 2013). Väikestele ja killustatud 

põldudele puudub tihtipeale juurdepääsutee. Paljud maalapid, millele puudub ligipääs 

võivad jäävad maaharija poolt kasutamata, kuigi peab tõdema, et selline maakasutusviis on 

pikas plaanis jätkusuutlikum, kui intensiivne maaharimine (Ibid.). Teede tähtsusest kõneleb 

ka asjaolu, et ilma korraliku teedevõrguta on keeruline rajada põllumajanduslikku taristut, 

näiteks kuivendus- ja niisutusvõrku. Teedevõrk ja täpsemalt selle puudumine on määravaks 

teguriks ka naaberüksuste omanike omavahelises läbisaamises, kus vaidlusaluseks objektiks 

on tihtipeale esimese omaniku maa kasutamine, et tagada ligipääs teise omaniku maale, 

millel puudub ühendustee (Demetriou 2014). 

Toetudes eelnevalt läbi töötatud kirjandusele on võimalik põllumajandusmaade killustatuse 

positiivsed ja negatiivsed küljed koondada tabelisse (tabel 1). 

Tabel 1. Põllumajandusmaade killustatust põhjustavad tegurid ja nende mõju majandi 

tootlikkusele 

Killustatust põhjustav tegur Tegurist tingitud protsess Mõju majandi tootlikkusele 

Väikesed ja ebakorrapärase 

kujuga maaüksused 

põllutöömasinate kasutamine 

raskendatud (Demetriou 2014) 

negatiivne 

teatud osa saagist läheb kaduma 

põllumaa nurkades ja piirialadel 

(Latruffe, Piet 2014) 

negatiivne 

maaparandussüsteemide 

rajamine keerukas, 

majanduslikult mitteotstarbekas 

(Di Falco et al. 2010) 

negatiivne 

Suur katastriüksuste arv 

suurenenud halduskulud (Di 

Falco et al. 2010) 

negatiivne 

erinevate kultuuride kasvatamine 

lahus olevatel maaüksustel 

(Demetriou et al. 2013) 

positiivne 

Suured vahemaad 

suurenenud transpordikulu (Del 

Corral et al. 2011, Van Dijk 

2003) 

negatiivne 

vajadus abihoonete ja 

transpordivahendite järele 

(Latruffe, Piet 2014) 

negatiivne 

väiksem risk põua, rahe ja 

muude looduõnnetuste puhul 

(Del Corral et al. 2011, 

Kawasaki 2010) 

positiivne 
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Tabeli esimese veeru moodustavad põllumajandusliku maa killustatust põhjustavad tegurid: 

väikesed ja ebakorrapärase kujuga maaüksused, suur katastriüksuste arv ning suured 

vahemaad tootmiskeskuse ja haritava maa vahel. Teises veerus on ära toodud konkreetsest 

tegurist põhjustatud protsess, näiteks suured vahemaad toovad endaga kaasa kõrgema 

transpordikulu. Kolmandas veerus on hinnatud iga protsessi mõju majandi tootlikkusele. 

Kokkuvõtteks võib öelda, et on leitud mõningaid positiivseid külgi põllumajandusmaade 

killustatuse juures, kuid peamiselt peetakse killustatust piiravaks teguriks maa efektiivsel 

kasutamisel ning tootlikkuse optimeerimisel. Põllumajandusmaa killustatuse juures võib 

täheldada kolme peamist tegurit: suur katastriüksuste arv, väikesed ja ebakorrapärase kujuga 

maatükid ning suured vahemaad tootmiskeskuse ja maaüksuste vahel. Tihtipeale on siin ka 

omavahelised seosed, näiteks väikesed ja ebakorrapärase kujuga maaüksused põhjustavad 

probleeme juurdepääsetavusega. 
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2. MAAKASUTUSE EMPIIRILINE UURIMINE 

2.1. Uuritava piirkonna üldiseloomustus 

Uurimisobjektiks olevad põllumassiivid asuvad Tartu maakonnas Kambja vallas, Valga 

maakonnas Sangaste, Otepää ja Palupera vallas ning Põlva maakonnas Valgjärve vallas. 

Tootmiseks kasutatavate maade paiknemine viie valla territooriumil on toodud joonisel 1, 

kus punase täpiga on tähistatud tootmiskeskuse asukoht. 

 

Joonis 1. Tootmiseks kasutatavate maade paiknemine viie erineva valla territooriumil 
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Uurimisobjektiks oleva põllumajandusettevõtte tootmiskeskus asub Lõuna–Eestis Valga 

maakonnas Palupera vallas Neeruti külas. Palupera vald asub Valga maakonna põhjaosas 

ning valla üldpindalaks on 123,3 km2. Neeruti küla, kus asub põllumajandusettevõtte 

tootmiskeskus, asub Palupera valla põhjapoolsel äärel. Neeruti küla kaugus 

maakonnakeskusest Valgast on 60 km, vallakeskusest Hellenurmest 18 km, Otepäält 7 km 

ja Tartust 33 km. Küla läbivad Otepää-Vana-Otepää-Makita ja Nõuni-Neeruti maantee ning 

Otepää-Maaritsa tee (Neeruti küla arengukava aastateks 2010-2015). 

Haritava maa osatähtsus kogu Palupera valla territooriumist on 33,8 % (Palupera valla 

arengukava 2012–2025). Sangaste vallas on haritava maa osatähtsus 42,6 % kogu valla 

maafondist (Sangaste valla arengukava 2012-2018), Kambja vallas 29,9 % (Kambja valla 

arengukava 2014-2021) ja Otepää vallas kõigest 5,7 % valla üldpindalast (Otepää valla 

üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne). 

2.2. Metoodika ja kasutatud materjalid 

Käesoleva uurimistöö empiiriline osa on läbi viidud kasutades juhtumiuuringu meetodit. 

Esmaseks ülesandeks oli leida põllumajandustootja, kelle maakasutuse pindala on vähemalt 

sada või rohkem hektarit. Vajalike lähteandmete kogumiseks koostati ja viidi läbi intervjuu 

(lisa 1) põllumajandustootjaga. 

Intervjuu käigus saadi tootja kasutuses olevate põllumassiivide numbrid ning koondati need 

koos vastavate katastriüksuste tunnustega tabelisse (lisa 3). Seejärel töödeldi andmeid 

programmiga MapInfo Professional 10.0, kus arvutati põllumassiivide pindala ning 

katastriüksuste puhul pindala ning kompaktsuse koefitsient. Saadud andmetabelid eksporditi 

Exceli keskkonda, kus arvutati nii põllumassiividele kui ka katastriüksustele statistilised 

näitajad: kogupindala, keskmine pindala, kõige väiksema põllumassiivi ja katastriüksuse 

pindala ning kõige suurema põllumassiivi ja katastriüksuse pindala. 

Intervjuu tulemusena selgitati välja ka tootja kasutuses olevate maade omandijaotus. Selleks 

märkis tootja iga katastriüksuse tunnuse järele, kas vastav maaüksus on tema omandis või 

on tegu renditava maaga. Vastavalt saadud tulemustele koostati Exceli keskkonnas 

rendimaade ja omandis olevate maade protsentuaalne jaotus. Esimesse tabelisse koondati 

rendimaade omanikud, neile kuuluv katastriüksuste arv, katastriüksuste pindala, haritava 
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maa ja rohumaa pindala ning muu maa pindala (tabel 4). Lisaks selgitati välja ka renditavate 

katastriüksuste kõlvikuline koosseis (tabel 5). MapInfo programmiga koostati rendimaade 

ruumilist paiknemist illustreeriv joonis ning rendimaade jagunemist nende omanike vahel 

iseloomustav joonis. 

Maakasutuslike probleemide välja toomisel on kasutatud PRIA põllumassiivide kaarti, mis 

baseerub Maa-ameti aluskaardil ning ETAKi 2013. aasta andmeid Tartu, Valga ja Põlva 

maakonna kohta, mida töödeldi programmiga MapInfo Professional 10.0. Iga põllumassiivi 

uuriti eraldi ning arvutati ka kompaktsuse koefitsient. Maakasutuslikest puudustest uuriti 

juurdepääsu, maatüki kuju, teravate nurkade probleemi, puude paiknemist massiivil ja 

hoonete paiknemist massiivil. Tulemused koondati esmalt algtabelisse (lisa 5), mille põhjal 

moodustati hiljem kokkuvõtlik tabel. Iga esinenud maakasutusliku puuduse kohta on toodud 

ka illustratiivne näide. 

Maakasutuse killustatuse hindamise juures on kasutatud Schmooki ja Januszewski 

koefitsiente. Schmooki pöördvõrdelise koefitsendi leidmiseks tuleb üksikute katastriüksuste 

pindalade summa jagada katastriüksuste ümber tõmmatud hulknurga pindalaga. Schmooki 

koefitsendi leidmise valem avaldub järgmiselt (Schmook 1976 ref Demetriou 2012): 

𝑘𝑠 =
∑𝑆𝑖

𝑆
     (1) 

kus: ks on Schmooki koefitsient; 

 Si on üksikute katastriüksuste pindala; 

 S on katastriüksuste ümber tõmmatud hulknurga pindala. 

Pöördvõrdelise Schmooki koefitsendi väärtuste vahemik jääb 0 ja 1 vahele, kus arvu 

lähenemine nullile tähendab killustatuse määra suurenemist. Tootja maakasutuse ümber 

tõmmatud hulknurk on toodud joonisel 2, mis on märgitud punasega. Helesinisega on 

märgitud tootja kasutuses olevad katastriüksused. 
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Joonis 2. Schmooki koefitsendi arvutamiseks konstrueeritud hulknurk. Joonis on koostatud 

Mapinfo programmiga ja tugineb Maa-ameti katastriüksuste andmetel 

Teiseks killustatuse määra iseloomustavaks parameetriks on leitud Januszewski koefitsient, 

kus ruutjuur maakasutuse pindalast tuleb jagada ruutjuurega üksikute maatükkide pindalade 

summaga. Valem avaldub järgmiselt (Januszewski 1968 ref Demetriou 2012): 

𝑘𝑗 =
√𝑆

∑ √𝑆𝑖
𝑛
𝑖=1

     (2) 

kus: kj on Januszewski koefitsient; 

 S on maakasutuse pindala; 

 Si on üksikute maatükkide pindala; 

 n on maatükkide arv. 

Januszewski koefitsendi väärtuste vahemik jääb samuti 0 ja 1 vahele, kus arvu lähenemine 

nullile tähendab killustatuse määra suurenemist. Kui tootja maakasutus koosneb ainult ühest 
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maaüksusest, siis on Januszewski koefitsendi väärtuseks üks. Januszewski koefitsient 

põhineb maatükkide arvul ja suurusel, kuid ei arvesta nende ruumilist paiknemist. 

2.3 Tulemused 

Põllumajandustootja kasutuses on kokku 96 katastriüksust ning nende kogupindala on 

2005,6 hektarit. Katastriüksuste keskmine pindala on 20,9 hektarit ning seal juures on kõige 

väiksem katastriüksus 0,3 hektari suurune ning kõige suurem 303,2 hektarit. Katastriüksuste 

keskmine kompaktsuse koefitsient on 1,2. Olemasoleva maakasutuse killustatuse 

hindamiseks leitud Schmooki koefitsendi väärtuseks saadi 0,08 ning Januszewski 

koefitsendi väärtuseks 0,12. Mõlemad väärtused viitavad maakasutuse killustatusele. 

Uuritud katastriüksused on jagatud gruppidesse vastavalt seal asuvate põllumassiivide 

arvule ning tulemused on koondatud tabelisse 2. Tabeli esimeses veerus on toodud 

katastriüksustega seotud põllumassiivide arv, teises veerus on katastriüksuste arv grupis ning 

kolmandas veerus katastriüksuste osatähtsus koguarvust. Neljandas veerus on toodud grupis 

olevate katastriüksuste kogupindala ning viiendas veerus grupis olevate katastriüksuste 

osatähtsus pindala järgi. 

Tabel 2. Tootja kasutuses olevate katastriüksuste jaotus katastriüksustega seotud 

põllumassiivide arvu järgi 

Katastriüksustega 

seotud 

põllumassiivide 

arv 

Katastriüksuste 

arv grupis 

Grupis olevate 

katastriüksuste 

osatähtsus nende 

arvu järgi (%) 

Grupis olevate 

katastriüksuste 

pind (ha) 

Grupis olevate 

katastriüksuste 

osatähtsus nende 

pindala järgi (%) 

1 46 47,9 420,1 20,9 

2 23 24,0 645,3 32,2 

3 12 12,5 235,5 11,7 

4 7 7,3 244,2 12,2 

5 ja rohkem 8 8,3 460,5 23,0 

Kokku: 96 100 2005,6 100 

Esimese grupi moodustasid katastriüksused, kus asus üks põllumassiiv. Katastriüksuste arv 

grupis oli 46, mis moodustas 47,9 % kõikidest katastriüksustest. Katastriüksusi, millel asus 

kaks põllumassiivi oli 23 ja osatähtsus koguarvust 24 %. Kolmanda grupi moodustasid 12 

katastriüksust (12,5 %), neljandas grupis oli 7 katastriüksust (7,3 %) ja viiendas grupis 8 

katastriüksust (8,3 %). Esimese grupi moodustanud 46 katastriüksuse kogupindala oli 420,1 
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hektarit, mis moodustas 20,9 % kogu uuritud katastriüksuste pindalast. Teine grupp oli 

pindalalt suurim, kus 23 katastriüksuse kogupindala oli 645,3 hektarit, mis moodustas 32,2 

% kõikide katastriüksuste pindalast. Kolmandas grupis oli katastriüksuste pindala 235,5 

hektarit (11,7 %), neljandas grupis 244,2 hektarit (12,2 %) ning viiendas grupis oli kaheksa 

katastriüksuse kogupindala 460,6 hektarit ja osatähtsus 23 % kõikide uuritud katastriüksuste 

pindalast. 

Uuritud katastriüksustel paikneb 152 tootja kasutuses olevat põllumassiivi, mille 

kogupindala on 535,4 hektarit. Keskmise põllumassiivi pindala on 3,5 hektarit, kõige 

väiksem põllumassiiv on 0,3 hektarit ning kõige suurem 29,7 hektarit. Põllumassiivide 

paiknemine katastriüksustel on toodud tabelis 3. Esimeses veerus on toodud katastriüksuste 

arv põllumassiivis, mis varieerub ühest viieni. Teises veerus on põllumassiivide arv igas 

grupis ning kolmandas veerus on toodud protsentuaalne jaotus grupi moodustavate 

põllumassiivide arvu järgi. Neljandas veerus on arvutatud põllumassiivide pindala gruppide 

lõikes ning viimases veerus on välja toodud grupi moodustavate põllumassiivide osatähtsus 

nende pindala järgi. 

Tabel 3. Katastriüksustel paiknevate põllumassiivide arv ja nende jaotus gruppide lõikes. 

Katastriüksuste 

arv 

põllumassiivis 

Põllumassiivide 

arv grupis 

Grupis olevate 

põllumassiivide 

osatähtsus nende 

arvu järgi (%) 

Grupis olevate 

põllumassiivide 

pind (ha) 

Grupis olevate 

põllumassiivide 

osatähtsus nende 

pindala järgi (%) 

1 108 71,1 294,5 55,0 

2 32 21,0 133,4 24,9 

3 9 5,9 63,1 11,8 

4 2 1,3 20,3 3,8 

5 1 0,7 24,1 4,5 

Kokku: 152 100 535,4 100 

Tabelist 3 on näha, et esimeses grupis asus 108 põllumassiivi, mis moodustas 71,1 % kogu 

uuritud põllumassiivide arvust. Teises grupis, kus põllumassiivis asus kaks katastriüksust, 

on vastav maaüksuste arv 32, mis moodustas 21,1 % kogu uuritud põllumassiivide arvust. 

Gruppides kolm kuni viis on vastavad põllumassiivide arvud üheksa, kaks ja üks. Pindala 

poolest oli suurimaks samuti esimene grupp, kus põllumassiivide kogupindala oli 294,5 

hektarit, mis moodustas 55 % kogu uuritud põllumassiivide pindalast. Teise grupi 

moodustanud põllumassiivide kogupindala oli 133,4 hektarit ja osatähtsus kogupindalast 

24,9 %. Kolmandas grupis asunud üheksa põllumassiivi kogupindala oli 63,1 hektarit (11,8 
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%), neljandas grupis kahe põllumassiivi pindala 20,3 hektarit (3,8 %) ja viimases grupis, kus 

asus üks põllumassiiv oli pindala 24,1 hektarit (4,5 %). 

Põllumajandustootja kasutuses on kokku 2005,6 hektarit maad, millest 1634,1 hektarit ehk 

81,5 % on omandis ning 371,5 hektarit (18,5 %) on rendimaad. Rendilepingud on peamiselt 

sõlmitud suuliselt. Omandis oleva maa ja rendimaade paiknemine on toodud joonisel 3, kus 

rohelisega märgitud alad on põllumajandustootja omandis ning halliga on märgitud maad, 

mida renditakse. 

 

Joonis 3. Omandis oleva maa (rohelisega) ja rendimaade (halliga) paiknemine 

Rendimaad jagunevad 6 omaniku vahel ning kokku renditakse 20 katastriüksust (tabel 4). 

Tabelis 4 on toodud omaniku number, temalt renditavate katastriüksuste arv, katastriüksuste 

pindala, haritava maa ja rohumaa pindala ning muu maa pindala. Tabel on koostatud 

maakasutuse eksplikatsiooni põhjal (lisa 4). 
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Tabel 4. Rendimaade jaotumine omanike vahel 

Omaniku 

number 

Katastriüksuste 

arv 

Katastriüksus(t)e 

pindala (ha) 

Haritava maa ja 

rohumaa pindala 

(ha) 

Muu maa 

pindala (ha) 

Omanik 1 1 34,2 11,2 23,0 

Omanik 2 2 17,4 9,7 7,7 

Omanik 3 9 186,3 60,2 126,1 

Omanik 4 5 96,0 32,8 63,2 

Omanik 5 1 24,2 13,9 10,3 

Omanik 6 2 13,4 3,2 10,2 

Kokku: 20 371,5 131,0 240,5 

 

Kahelt omanikult renditakse ühte katastriüksust ning omanikult 2 ja omanikult 6 kahte 

katastriüksust. Omanikult 4 renditakse viite katastriüksust ning omanikult 3 renditakse kõige 

enam üheksat katastriüksust. Renditavate katastriüksuste kogupindala on 371,5 hektarit, 

millest haritav maa ja rohumaa moodustavad 131,0 hektarit ja muu maa 240,5 hektarit. Kõigi 

kahekümne renditava katastriüksuse kõlvikuline koosseis on toodud tabelis 5, kus esimeses 

veerus on katastriüksuse tunnus, teises veerus haritava maa ja rohuma pindala ning 

kolmandas veerus muu maa pindala. Neljandas ja viiendas veerus on toodud haritava maa ja 

rohumaa ning muu maa osatähtsus katastriüksuses. 

Tabel 5. Renditavate katastriüksuste kõlvikuline koosseis 

Katastriüksuse 

tunnus 

Haritava maa ja 

rohumaa pindala 

katastriüksuses 

(ha) 

Muu maa 

pindala 

katastriüksuses 

(ha) 

Haritava maa ja 

rohumaa 

osatähtsus 

katastriüksuses 

(%) 

Muu maa 

osatähtsus 

katastriüksuses 

(%) 

1 2 3 4 5 

58202:002:0041 11,2 23,0 32,7 67,3 

63602:001:1351 5,8 6,7 46,4 53,6 

63602:001:1352 3,9 1,0 79,6 20,4 

58202:003:0211 1,2 0,6 68,0 32,0 

58202:003:0212 0,9 0,6 61,6 38,4 

58202:003:0100 18,6 36,1 34,0 66,0 

58202:003:0681 7,7 15,1 33,9 66,1 

58202:003:0682 9,5 17,8 34,9 65,1 

58202:003:0691 6,0 22,2 21,2 78,8 

58202:003:0692 5,6 24,1 18,8 81,2 

58202:003:0920 8,7 1,0 90,0 10,0 

58202:003:0001 2,1 8,8 19,2 80,8 

63602:001:0004 5,1 5,9 46,0 54,0 

63602:001:0016 13,0 17,1 43,1 56,9 
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Tabeli 5 järg 

1 2 3 4 5 

63602:001:1601 8,8 29,4 23,1 76,9 

63602:001:0017 0,7 1,5 31,8 68,2 

63601:001:0161 5,2 9,3 36,0 64,0 

58202:003:0950 13,9 10,2 57,6 42,4 

58202:003:0782 0,2 0,0 84,6 15,4 

58202:003:0003 3,0 10,2 22,4 77,6 

Kokku/keskmine: 131,0 240,5 35,3 64,7 

 

Haritava maa ja rohumaa pindala katastriüksuste lõikes varieerub 0,2 hektarist kuni 18,6 

hektarini. Kokku on haritava maa ja rohumaa pindala renditavatel katastriüksustel 131,0 

hektarit, mis moodustab 35,3 % kogu katastriüksuste pindalast. Muu maa katastriüksustes 

moodustab 240,5 hektarit, mis on 64,7 % kogu katastriüksuste pindalast. Renditavate 

katastriüksuste jaotus erinevate omanike vahel on toodud joonisel 4, kus omanikud üks kuni 

kuus on tähistatud erineva värviga, omanike numbrid on vastavuses tabeliga 4. Joonisel on 

kollase värviga märgitud omanik 3, kellelt renditakse üheksat katastriüksust ning 

helesinisega omanik 4, kellelt renditakse viite katastriüksust. Omanik 2 ja omanik 6, mis on 

märgitud vastavalt punase ja lilla värviga, on esindatud kahe katastriüksusega ning omanik 

1 (hall) ja omanik 5 (sinine) ühe katastriüksusega. 
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Joonis 4. Rendimaade jagunemine erinevate omanike vahel 

Tulemuste teises osas on välja toodud maakasutuse puudused, mille jaoks koostati algtabel 

(lisa 5). Algtabeli koostamiseks arvutati igale põllumassiivile kompaktsuse koefitsient ning 

uuriti iga põllumassiivi puhul viite peamist parameetrit: juurdepääs, maatüki kuju, tervad 

nurgad, puude paiknemine massiivil ja hoonete paiknemine massiivil. Saadud tulemused 

koondati tabelisse 6, kus esimeses veerus on toodud maakasutuslik puudus, teises veerus 

põllumassiivide arv, millel puudus esines ning kolmandas veerus osatähtsus kogu 

põllumassiivide arvust. 
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Tabel 6. Tootja kasutuses olevate põllumassiivide maakasutuslikud puudused 

Maakasutuslik puudus Põllumassiivide arv, millel 

puudus esines 

Osatähtsus kogu 

põllumassiivide arvust (%) 

Juurdepääs 4 2,6 

Maatüki kuju 43 28,3 

Teravad nurgad 14 9,2 

Puude paiknemine massiivil 58 38,2 

Hoonete paiknemine massiivil 4 2,6 

Kokku esinenud puuduste arv: 123 X 

 

Põllumassiive, millel esines puudusi oli 78 ning kokku esines uuritud põllumassiividel 123 

puudust, kusjuures puudusi ei esinenud 74 põllumassiivil. Kõige suuremaks 

maakasutuslikuks probleemiks oli puude paiknemine põllumassiivil, mis esines 58 haritaval 

maaüksusel, mis on 38,2 % kõikidest tootja kasutuses olevatest põllumassiividest. Teiseks 

suuremaks puuduseks oli maatükkide kuju, mille hindamise juures kasutati kompaktsuse 

koefitsienti. Maatüki kuju oli puuduseks 43 põllumassiivi puhul, mis moodustas 28,3 % kogu 

uuritud maaüksuste arvust. Teravate nurkade probleem esines 14 põllumassiivil (9,2 %), 

Juurdepääsu probleem 4 massiivil (2,6 %) ning hoonete paiknemine massiivil samuti neljal 

juhul (2,6 %). Lisaks jagati uuritud põllumassiivid gruppidesse esinenud puuduste arvu järgi 

ning leiti iga grupi keskmine kompaktsuskoefitsient (tabel 7). 

Tabel 7. Põllumassiivide jaotus ja keskmine kompaktsuskoefitsient esinenud puuduste arvu 

järgi 

 Põllumassiivi

d, millel 

puudusi ei 

esinenud 

Põllumassiivi

d, millel 

esines 1 

puudus 

Põllumassiivi

d, millel 

esines 2 

puudust 

Põllumassiivi

d, millel 

esines 3 

puudust 

Põllumassiivi

d, millel 

esines 4 

puudust 

Põllumassiivide 

arv 

74 43 26 8 1 

Keskmine 

kompaktsus- 

koefitsient 

1,3 1,6 2,3 2,2 2,6 

 

Puudusi ei esinenud 74 põllumassiivil ning grupi keskmine kompaktsuskoefitsient oli 1,3. 

Üks puudus esines 43 massiivil ning keskmine kompaktsuskoefitsient oli 1,6, kaks puudust 

esines 26 põllumassiivil, mille keskmine kompaktsuskoefitsient oli 2,3. Põllumassiive, 

millel esines kolm puudust oli kokku 8 ja keskmine kompaktsuskoefitsient 2,2. Ühel 

massiivil esines neli puudust ning selle põllumassiivi kompaktsuskoefitsient oli 2,6. Tabelist 

on näha, et kõige kompaktsema kujuga olid põllumassiivid, millel puudusi ei esinenud. 
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Uuritud massiivide puhul võib täheldada ka seost puuduste arvu ja kompaktsuskoefitsendi 

vahel, kus puuduste arvu suurenedes kasvab ka kompaktsuskoefitsiendi arvnäitaja. 

Järgnevalt on välja toodud iga maakasutusliku puuduse kohta illustratiivne näide koos 

selgitustega. Juurdepääsu probleemi iseloomustav näide on toodud joonisel 5. 

 

Joonis 5. Tootja kasutuses olev põllumassiiv (tähistatud musta ringiga), millele puudub 

juurdepääs, väljavõte PRIA põllumassiivide kaardist 

Põllumassiiv number 65244704142 on kolmest küljest ümbritsetud metsaga ning lõunas 

asuv katastriüksus ei kuulu tootja omandisse ega ei ole ka tootja poolt renditav. Juurdepääsu 

probleemi esines kokku 4 massiivil saja viiekümne kahest tootja kasutuses olevast 

maaüksusest. Järgmiseks uuritud maakasutuslikuks puuduseks oli maatükkide kuju, mille 

illustratiivne näide on toodud joonisel 6. 
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Joonis 6. Ebakorrapärase kujuga põllumassiiv(tähistatud punase piirjoonega), väljavõte 

PRIA põllumassiivide kaardist 

Põllumassiiv numbriga 64444397622, kus probleemiks on maaüksuse ebakorrapärane kuju, 

mis piirab efektiivset maakasutust. Antud põllumassiivi kompaktsuse koefitsendiks saadi 4,0 

(lisa 5), mis tähistab ühtlasi ka kõige ebakompaktsemat maaüksust. Kokku leiti 43 

põllumassiivi, mille kuju ei soodusta maaharimist. Teravate nurkade probleemi esines 14 

juhul ja sellekohane näide on toodud joonisel 7. 

 
Joonis 7. Põllumassiiv, millel esineb teravate nurkade probleem, väljavõte PRIA 

põllumassiivide kaardist 

Põllumassiiv numbriga 64744369052 asub kahel katastriüksusel ja katastriüksuse piir on 

tõmmatud nii, et mõlemale katastriüksusele tekib terav nurk. Antud maaüksusel on 
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puuduseks ka puude paiknemine massiivil, sama probleem on välja toodud ka järgmisel 

joonisel (joonis 8). 

 

Joonis 8. Puude paiknemine põllumassiivil, väljavõte PRIA põllumassiivide kaardist 

Põllumassiivil paiknevad puud, mis takistavad täiemahulist maaharimist, antud puudus 

esines koguni 58 maaüksusel (38,2 % kõikidest uuritud põllumassiividest). Lisaks puude 

paiknemisele massiivil, oli neljal juhul probleemiks ka hoonete paiknemine maaüksusel 

(joonis 9). 

 

Joonis 9. Hoonete paiknemine põllumassiivil, väljavõte PRIA põllumassiivide kaaardist 

Põllumassiiv, mille keskele jääb hoonete kompleks. Hoonete ja elamute paiknemine 

põllumassiivil on maakasutuslik puudus maaharimise efektiivsust arvestades. 
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2.4 Arutelu 

Arutelu jaotises on välja toodud peamised tähelepanekud uurimustöö tulemustest ning 

võrreldud saadud tulemusi ka eelnevatel aastatel koostatud samateemaliste töödega (Helina 

Jõgi 2010. aastal tehtud magistritöö, Maris Tšikini 2014. aastal tehtud magistritöö, Mikk 

Klementi ja Mario Pinka 2015. aastal valminud bakalaureusetöö). 

Põllumajandustootja kasutuses on kokku 152 põllumassiivi, mille kogupindala on 535,4 

hektarit. Statistikaameti andmetel oli 2007. aastal, kui toimus viimane loendus, Eestis kokku 

23336 põllumajanduslikku majapidamist ning keskmine kasutatav põllumajandusmaa 

majapidamise kohta oli 38,9 hektarit (Eesti Statistika andmebaas 2008). Statistikaameti 

andmetele toetudes võib öelda, et uuritud põllumajandustootja kasutuses on keskmisest 

rohkem (535,4 ha) haritavat maad, seetõttu on keerulisem, kuid konkurentsivõime 

säilitamise koha pealt oluline tagada hea logistika haritava maa ja tootmiskeskuse vahel. 

Põllumajandustootja kasutuses on kokku 96 katastriüksust, mille kogupindala on 2005,6 

hektarit, millest rendilepingu alusel kasutatakse 20 katastriüksust, mille kogupindala on 

371,5 hektarit, moodustades 18,5 % kogu katastriüksuste pindalast. Küllaltki suur omandis 

olevate maade osakaal (81,5 %) lihtsustab maakorralduslike tööde tegemist ning tagab 

tootjale ka teatud majandusliku turvatunde. 

Uuritud põllumajandustootja maakasutus on tugevalt killustatud, seda näitavad ka Schmooki 

(0,08) ja Januszewski (0,12) koefitsientide väärtused. Võrreldes vastavaid näitajaid eelnevalt 

tehtud töödega, kus:  

 Mikk Klementi ja Mario Pinka bakalaureusetöös uuritud põllumajandustootja 

maakasutuse puhul oli Schmooki pöördvõrdelise koefitsendi väärtuseks 0,33 ja 

Januszewski koefitsendi väärtuseks 0,07. Teise uuritud põllumajandustootja 

maakasutuse puhul oli Schmooki pöördvõrdelise koefitsendi väärtus 0,02 ja 

Januszewski koefitsendi väärtus 0,22 (Klement, Pinka 2015). 

 Maris Tšikini 2014. aastal valminud magistritöös uuritud põllumajandustootja 

maakasutuse puhul oli Schmooki pöördvõrdelise koefitsendi väärtus 0,20 ja 

Januszewski koefitsendi väärtus 0,15. Teise uuritud põllumajandustootja 

maakasutuse puhul oli Schmooki pöördvõrdelise koefitsendi väärtus 0,07 ja 
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Januszewski koefitsendi väärtus 0,16. Kolmanda uuritud põllumajandustootja 

maakasutuse puhul oli Schmooki pöördvõrdelise koefitsendi väärtus 0,24 ja 

Januszewski koefitsendi väärtus 0,22 (Tšikin 2014). 

 Helina Jõgi 2010. aastal tehtud magistritöös oli uuritud kolme põllumajandustootja 

Januszewski koefitsendi väärtused vastavalt 0,15, 0,14 ja 0,15 (Jõgi 2010). 

Tulemusi kõrvutades tuleb tõdeda, et uuritud põllumajandustootja maakasutus on tugevalt 

killustatud. Tugev maakasutuse killustatuse määr tuleneb osaliselt ka tootmismaade 

geograafilisest asendist, kus Lõuna – Eesti ja eriti Otepää ümbrus on tuntud suure 

kõrgustevahe ja vahelduva maastiku poolest. 

Maakasutuslikest puudustest esines kõige enam puude paiknemist põllumassiivil (58) ja 

ebakorrapärase kujuga maaüksusi (43). Teravate nurkade probleemi esines 14 massiivi 

puhul ning juurdepääsu probleem ja hoonete paiknemist massiivil oli neljal maatükil. 

Maakasutuse tingimuste parandamiseks oleks võimalik omandis olevatel maadel üksikud 

puud või põllumassiivi keskel paiknevad tihnikud maha raiuda, juhul kui ei ole seatud 

raiekeeldu. Ebakorrapärase kujuga maatükkide juures on üheks võimaluseks metsa 

asendamine haritava maaga. Teravate nurkade probleemi lahendamine on keerukam ja 

aeganõudvam, sest nõub maakorralduslikke töid, et muuta katastriüksuse piire. Veelgi 

keerulisem on olukord põllumassiivil paiknevate hoonete ja elamutega, sest inimeste 

ümberasustamine on kulukas ning tihtipeale ei ole nad ka nõus enda olemasolevast 

kinnisvarast loobuma. Juurdepääsu probleemi lahendamiseks on üks lihtsamaid viise 

servituudi seadmine omaniku kasuks, kelle maale puudub juurdepääsutee. 
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KOKKUVÕTE 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli välja selgitada valitud põllumajandustootja 

maakasutuse ruumilised omadused. Uuritava tootja majanduskeskus asub Neeruti külas 

Palupera vallas Valga maakonnas. Tootmiseks kasutatavad maaüksused asuvad Valga, 

Põlva ja Tartu maakonnas. 

Töö eesmärgi saavutamiseks viidi esmalt läbi intervjuu põllumajandustootjaga, kus selgitati 

välja tootja kasutuses olevad maaüksused, omandijaotus ja muud tootmist puudutavad 

tegurid. Tootjalt saadud katastriüksuste tunnuste põhjal koostati maakasutuse ja 

omandijaotuse skeem. Lisaks intervjuu käigus kogutud andmetele saadi juhendajalt vastava 

piirkonna Eesti Topograafilise Andmekogu 2013. aasta andmed, mille põhjal koostati 

maakasutuse eksplikatsioon ning maakasutuse puudusi iseloomustav tabel. 

Uurimistöö tulemusena selgus, et olemasolev maakasutus on killustunud, mis on osaliselt 

põhjustatud ka tootmiseks kasutatavate maade geograafilisest asukohast. Uurimustöö 

tulemusena selgitati välja ka maakasutuslikud puudused, kus kõige enam esines puude 

paiknemist põllumassiividel ning ebakorrapärase kujuga maaüksusi. Maakasutuslikke 

tingimusi oleks võimalik parandada puude ja tihnikute maha raiumisega kohtades, kus ei ole 

seatud raiekeeldu. Haritava maa kuju oleks võimalik kompaktsemaks muuta näiteks metsa 

asendamise põllumaaga. 

Kuigi intervjuu käigus põllumajandustootja suuremaid probleeme enda maakasutuse juures 

ei näinud, siis oleks maakorralduslike toimingute läbi viimisel võimalik maakasutust 

kompaktsemaks muuta ning seeläbi optimeerida tootmiskulusid. Maakorralduslike tööde 

tegemiseks peaks piirkonda vaatama kui tervikut ning parema ülevaate saamiseks tuleks 

piirkonnas teostada rohkem sarnaseid uuringuid.  
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ANALSYS OF THE FARMER LAND USE SPATIAL 

PROPERTIES 

Summary 

The aim of this baccalaureate thesis is to find out the land use spatial properties of the chosen 

farmer. In order to do that the following tasks were set: 

 interview the farmer; 

 analyze and process the gathered information; 

 calculate the features that characterize the land use spatial properties; 

 compose the land use explication; 

 investigate the land use deficiencies; 

 compose the figures and tables using the MapInfo 10.0 software. 

The paper is divided into two parts, which the first part focuses on the scientific articles. The 

main emphasis of those articles are land use spatial properties, the definition and causes of 

land fragmentation and the effect of land fragmentation on agricultural production. The 

second part of the study is an empirical research where the case study method was used. At 

first the farmer was interviewed to collect the needed data. In addition the data about land 

types from the Estonian National Topographic Database was received by the supervisor. To 

analyze the data the program MapInfo Professional 10.0, Microsoft Excel and the web map 

application of Estonian Land Board were used. 

As a result of the research the number and the total area of the parcels and arable land plots 

were found. Also was found the current land ownership situation. To characterize and 

evaluate the land use fragmentation the Schmooks´and Januszewski index were found. As a 

result of the study the land use explication was composed and the arable land plots were 

investigated to find any land use deficiencies. 

In conclusion, the study showed that the current land use situation is fragmented, which is 

partly due to the geographical location of the arable land plots. The other factor causing 

inefficient production is the characteristics of the arable land plots, where at least one 
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deficiency was found on half of the total number of plots. It is evident that through land 

management it is possible to make the production process more efficient, but that needs a 

better overview of the region and more similar studies should be conducted. 
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LISAD 

Lisa 1. Põllumajandustootjaga läbi viidud intervjuu küsimused 

1. Mis on Teie põllumajandusettevõtte tootmissuund? 

 

2. Kus asub majanduskeskus või keskused ning mis on vedude võimalikud sihtkohad? 

 

3. Kui suur on rendimaade osatähtsus ning millisel kujul on sõlmitud lepingud? 

 

4. Kuidas olete rahul juurdepääsuga maaüksustele ning kas esineb juurdepääsuga 

probleeme? 

 

5. Kuidas olete rahul maaüksuste kujuga? 

 

6. Kuidas on lood looduslike piiride ja katastriüksuste piiride kokkulangemisega? 

 

7. Kas olete rahul olemasoleva maakasutusega? 

 

8. Kas olete mõelnud maakasutuse parandamise peale? (maade vahetus, 

ümberkruntimine) 
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Lisa 2. Katastriüksustel asuvate põllumassiivide arv 

Katastriüksuse tunnus Põllumassiivide arv 

28201:009:0037 2 

28201:009:0038 1 

28201:009:0099 2 

28201:009:0410 4 

28201:009:0429 2 

28201:009:0453 2 

28201:009:0460 1 

58201:001:0037 1 

58201:001:0038 2 

58202:001:0009 2 

58202:001:0151 1 

58202:002:0041 4 

58202:002:0047 1 

58202:002:0048 1 

58202:002:0110 5 

58202:002:0171 2 

58202:002:0822 1 

58202:003:0001 1 

58202:003:0003 1 

58202:003:0007 2 

58202:003:0011 3 

58202:003:0012 3 

58202:003:0013 2 

58202:003:0043 1 

58202:003:0044 1 

58202:003:0045 21 

58202:003:0046 5 

58202:003:0100 6 

58202:003:0120 4 

58202:003:0131 1 

58202:003:0132 1 

58202:003:0150 4 

58202:003:0211 1 

58202:003:0212 2 

58202:003:0300 2 

58202:003:0520 8 

58202:003:0531 8 

58202:003:0681 5 

58202:003:0682 4 

58202:003:0691 3 

58202:003:0692 2 

58202:003:0760 1 
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Lisa 2 järg 

Katastriüksuse tunnus Põllumassiivide arv 

58202:003:0782 1 

58202:003:0810 2 

58202:003:0870 2 

58202:003:0910 2 

58202:003:0920 1 

58202:003:0950 1 

58202:003:0961 1 

58202:003:1051 1 

58202:003:1052 1 

58202:003:1150 1 

58202:003:1312 1 

58202:003:1342 3 

58202:003:1351 1 

58202:003:1521 1 

58202:003:1522 1 

58202:003:1560 1 

58202:003:1580 3 

63601:001:0161 1 

63602:001:0004 1 

63602:001:0016 4 

63602:001:0017 1 

63602:001:0044 1 

63602:001:0046 2 

63602:001:0343 1 

63602:001:1260 2 

63602:001:1313 1 

63602:001:1351 3 

63602:001:1352 1 

63602:001:1580 3 

63602:001:1601 1 

63602:001:1841 2 

63602:001:1950 4 

72401:001:0310 3 

85602:002:0006 2 

85602:002:0007 1 

85602:002:0135 1 

85602:002:0136 1 

85602:002:0140 2 

85602:002:0141 1 

85602:002:0142 1 

85602:002:0172 1 

85602:002:0173 3 

85602:002:0177 1 
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Lisa 2 järg 

Katastriüksuse tunnus Põllumassiivide arv 

85602:002:0178 1 

85602:002:0242 2 

85602:002:0262 1 

85602:002:0450 3 

85602:002:0618 2 

85603:001:0155 1 

85603:001:0703 5 

85603:001:0728 1 

85603:001:0746 3 

85603:001:0747 2 
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Lisa 3. Põllumassiivi number ja sellega seotud katastriüksuste arv 

Põllumassiivi nr Katastriüksuste arv 

63542920066 1 

63542924762 1 

63542932078 1 

64444354309 1 

64444355448 1 

64444397622 1 

64744369052 3 

64744836979 1 

64744844145 1 

64844470926 1 

64944070590 1 

64944074486 1 

64944084403 2 

64944316568 1 

64944319612 1 

64944336863 1 

64944522345 1 

64944525550 1 

64944527922 1 

64944544539 1 

64944556362 1 

64944594442 2 

64944699331 1 

65044087773 1 

65044552188 1 

65044609964 1 

65044616183 1 

65044633184 1 

65044652988 1 

65044657504 2 

65044660401 2 

65044664509 2 

65044676067 1 

65044682161 2 

65044682964 1 

65044692155 2 

65044693893 1 

65044696394 1 

65044698432 1 

65044750302 2 

65044760342 2 

65044770643 1 

65143928261 1 
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Lisa 3 järg 

Põllumassiivi nr Katastriüksuste arv 

65144023994 2 

65144029750 1 

65144131820 1 

65144133247 1 

65144144340 3 

65144157946 1 

65144278056 1 

65144333139 1 

65144338945 1 

65144361438 1 

65144370437 1 

65144425339 3 

65144436570 1 

65144455862 1 

65144477511 2 

65144496504 1 

65144507282 1 

65144512792 2 

65144522735 1 

65144544738 2 

65144554227 4 

65144561276 2 

65144561328 1 

65144570820 1 

65144572519 1 

65144582481 2 

65144584681 1 

65144599371 1 

65144627545 1 

65144628167 1 

65144682388 1 

65144690926 1 

65144719480 1 

65144727046 2 

65144764017 1 

65144770929 1 

65244126081 1 

65244128069 1 

65244136285 1 

65244167662 1 

65244207290 1 

65244211937 1 

65244222135 1 
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Lisa 3 järg 

Põllumassiivi nr Katastriüksuste arv 

65244231851 1 

65244249167 2 

65244312545 1 

65244323843 1 

65244346892 1 

65244347767 1 

65244349567 1 

65244366944 1 

65244404556 2 

65244406532 1 

65244409284 3 

65244414880 2 

65244416343 1 

65244450663 2 

65244460112 1 

65244507540 2 

65244516175 2 

65244526410 1 

65244526639 1 

65244587458 1 

65244589933 1 

65244608636 2 

65244615995 1 

65244635906 1 

65244639425 3 

65244641490 1 

65244648882 3 

65244656823 1 

65244660252 1 

65244669334 1 

65244670797 1 

65244698760 4 

65244704142 1 

65244705335 1 

65244740476 1 

65245172656 2 

65344237617 1 

65344248167 3 

65344268305 1 

65344269995 2 

65344279301 1 

65344330208 2 

65344350255 1 
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Lisa 3 järg 

Põllumassiivi nr Katastriüksuste arv 

65344380459 1 

65344605713 1 

65344782206 2 

65344791490 2 

65345102218 1 

65345133694 2 

65345134102 2 

65544398285 3 

65844153173 2 

65844155987 1 

65844169761 1 

65844179987 1 

65844183717 1 

65844197330 1 

65844239419 5 

65844239800 3 

65943922530 1 

65943934872 1 

65943942465 1 

65943961865 2 

65943965208 1 

65944102503 1 

65944109991 1 
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Lisa 4. Maakasutuse eksplikatsioon 

Katastriüksuse 

tunnus 

katastriüksuse 

pindala (ha) 

Haritava 

maa 

pindala 

(ha) 

Rohumaa 

pindala 

(ha) 

Haritava 

maa ja 

rohumaa 

pindala 

kokku 

Muu 

maa 

pindala 

(ha) 

Haritava maa 

ja rohumaa 

osatähtsus 

kogu 

katastriüksuse 

pindalast (%) 

28201:009:0410 54,89 14,06 3,77 17,83 37,06 32,5 

28201:009:0453 303,17 2,87 0,16 3,03 300,14 1,0 

28201:009:0460 2,55 0,71 0,35 1,05 1,49 41,4 

28201:009:0038 4,15 0,80 0,12 0,91 3,24 22,0 

28201:009:0037 41,98 4,91 2,23 7,15 34,83 17,0 

28201:009:0099 2,84 0,19 0,26 0,46 2,39 16,1 

85602:002:0450 17,52 6,09 0,23 6,32 11,20 36,1 

85602:002:0242 11,56 6,81 0,62 7,43 4,14 64,2 

85602:002:0262 2,52 1,66 0 1,66 0,86 66,0 

85602:002:0618 11,92 2,44 5,18 7,62 4,30 63,9 

85603:001:0703 52,64 20,90 4,26 25,16 27,48 47,8 

85603:001:0728 19,39 0,01 10,36 10,37 9,01 53,5 

85603:001:0746 21,38 5,29 5,16 10,45 10,93 48,9 

85603:001:0747 11,95 8,00 0,10 8,10 3,85 67,8 

85603:001:0748 22,00 11,34 2,42 13,76 8,24 62,5 

85602:002:0006 5,51 3,65 0,26 3,92 1,59 71,1 

85602:002:0007 2,47 0,36 0 0,36 2,11 14,8 

85602:002:0172 10,10 4,57 0,49 5,06 5,04 50,1 

85602:002:0135 10,47 9,81 0 9,81 0,66 93,7 

85602:002:0136 9,02 7,04 0,34 7,38 1,64 81,8 

85602:002:0140 13,27 9,98 0,24 10,23 3,04 77,1 

85602:002:0141 6,46 5,54 0,11 5,65 0,82 87,4 

85602:002:0142 12,35 6,61 0,01 6,62 5,73 53,6 

85603:001:0155 2,26 1,80 0,07 1,86 0,39 82,5 

85602:002:0173 13,00 4,64 0,71 5,35 7,65 41,2 

85602:002:0177 12,68 10,08 0 10,08 2,60 79,5 

85602:002:0178 32,52 26,45 0 26,45 6,07 81,3 

72401:001:0310 65,32 27,13 2,59 29,73 35,59 45,5 

58202:002:0110 38,10 13,94 0,86 14,80 23,29 38,9 

58202:003:0150 22,27 12,35 0,98 13,33 8,94 59,9 

58202:003:0300 26,94 12,62 0,80 13,42 13,52 49,8 

58202:003:0211 1,75 0,05 1,14 1,19 0,56 67,9 

58202:003:0212 1,46 0,59 0,31 0,90 0,56 61,4 

58202:003:0131 11,41 3,21 0 3,21 8,20 28,1 

58202:003:0132 9,64 9,64 0,00 9,64 0,00 100,0 

58202:003:0120 24,02 5,66 4,55 10,21 13,80 42,5 

58202:003:0520 31,02 13,86 3,27 17,13 13,88 55,2 

58202:003:0100 54,66 0,71 17,86 18,57 36,09 34,0 

58202:003:0782 0,26 0,22 0 0,22 0,04 83,3 

58202:003:0681 22,77 5,37 2,36 7,73 15,05 33,9 

58202:003:0682 27,33 2,94 6,60 9,53 17,80 34,9 

63602:001:1260 20,31 8,98 3,88 12,86 7,45 63,3 



 

44 

 

Lisa 4 järg 

Katastriüksuse 

tunnus 

katastriüksuse 

pindala (ha) 

Haritava 

maa 

pindala 

(ha) 

Rohumaa 

pindala 

(ha) 

Haritava 

maa ja 

rohumaa 

pindala 

kokku 

Muu 

maa 

pindala 

(ha) 

Haritava maa 

ja rohumaa 

osatähtsus 

kogu 

katastriüksuse 

pindalast (%) 

58202:003:0950 24,15 9,07 4,85 13,92 10,24 57,6 

58202:003:0691 28,20 1,13 4,86 5,99 22,21 21,2 

58202:003:0692 29,64 5,31 0,27 5,58 24,06 18,8 

58202:003:0760 7,03 1,65 1,14 2,79 4,24 39,7 

58202:003:0810 14,17 4,56 1,96 6,52 7,65 46,0 

63602:001:1351 12,48 5,55 0,21 5,76 6,72 46,1 

63602:001:1352 4,85 3,68 0,20 3,88 0,97 80,0 

58202:003:0961 3,54 2,20 0,77 2,97 0,57 84,0 

58202:003:0920 9,63 8,67 0 8,67 0,96 90,0 

58202:003:0910 27,04 15,35 1,04 16,39 10,65 60,6 

58202:003:0870 6,34 4,16 0,01 4,17 2,16 65,8 

58202:002:0822 9,21 8,08 0,08 8,16 1,05 88,6 

58202:003:1051 8,24 1,52 0,32 1,85 6,40 22,4 

58202:003:1052 5,11 0,72 0,19 0,91 4,20 17,9 

63602:001:1841 17,60 1,25 0,93 2,19 15,42 12,4 

58202:003:1150 10,94 5,31 0 5,31 5,63 48,5 

63602:001:1950 51,40 0,00 25,36 25,36 26,04 49,3 

58202:003:1342 20,53 0,31 4,06 4,37 16,16 21,3 

63602:001:0343 5,92 4,91 0,99 5,90 0,02 99,7 

58202:003:1351 11,76 3,67 0,92 4,58 7,17 39,0 

58202:001:0151 10,69 5,11 3,70 8,81 1,88 82,4 

58202:003:0531 47,20 19,57 1,73 21,30 25,91 45,1 

58202:003:1521 7,13 7,07 0,01 7,08 0,05 99,3 

58202:003:1522 10,03 1,87 0,61 2,48 7,55 24,7 

58202:002:0171 31,81 12,90 0 12,90 18,91 40,5 

63602:001:1313 16,72 5,57 0,30 5,87 10,85 35,1 

58202:003:1560 1,64 0,75 0,16 0,91 0,73 55,2 

58202:003:1580 10,80 0,62 4,59 5,21 5,59 48,3 

63602:001:0004 10,98 2,22 2,83 5,05 5,93 46,0 

58202:003:0001 10,82 1,76 0,32 2,08 8,75 19,2 

58202:003:0003 13,18 2,08 0,87 2,95 10,23 22,4 

63602:001:0016 30,13 3,32 9,67 12,99 17,13 43,1 

58202:003:0007 4,32 3,34 0,39 3,73 0,59 86,4 

58202:003:0011 6,14 3,16 0 3,16 2,99 51,4 

58202:003:0012 3,02 1,48 0 1,48 1,54 49,1 

58202:003:0013 2,16 1,71 0 1,71 0,44 79,4 

58202:001:0009 4,89 3,92 0,02 3,94 0,95 80,5 

63602:001:0044 3,11 1,07 0,20 1,27 1,84 41,0 

63602:001:0046 28,07 1,50 12,97 14,47 13,61 51,5 

58202:002:0041 34,19 10,37 0,86 11,23 22,96 32,9 

58202:003:0043 15,61 0,68 4,56 5,24 10,38 33,5 

58202:002:0047 2,10 1,99 0 1,99 0,11 94,6 
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Lisa 4 järg 

Katastriüksuse 

tunnus 

katastriüksuse 

pindala (ha) 

Haritava 

maa 

pindala 

(ha) 

Rohumaa 

pindala 

(ha) 

Haritava 

maa ja 

rohumaa 

pindala 

kokku 

Muu maa 

pindala 

(ha) 

Haritava maa 

ja rohumaa 

osatähtsus 

kogu 

katastriüksuse 

pindalast (%) 

58202:002:0048 0,85 0,02 0,26 0,27 0,58 31,9 

58202:003:0044 9,70 2,03 3,46 5,49 4,22 56,6 

58202:003:0045 195,28 57,24 8,74 65,98 129,30 33,8 

58202:003:0046 18,89 4,34 3,62 7,96 10,93 42,1 

58201:001:0037 1,75 0,45 0,38 0,84 0,91 47,9 

58201:001:0038 24,46 5,27 1,81 7,08 17,38 28,9 

28201:009:0429 3,86 0,00 1,01 1,01 2,85 26,1 

63602:001:1580 15,09 0,00 2,67 2,67 12,43 17,7 

63602:001:1601 38,28 0,00 8,84 8,84 29,43 23,1 

58202:003:1312 0,47 0,00 0,45 0,45 0,02 95,5 

63602:001:0017 2,17 0,00 0,69 0,69 1,48 31,8 

63601:001:0161 14,46 0,00 5,21 5,21 9,25 36,0 

Kokku 2005,61 542,40 211,76 754,16 1251,45 37,6 

 

  



 

46 

 

Lisa 5. Maakasutuse puuduste algtabel 

Põllumassiivi 

number 

Kompaktsuse 

koefitsient 

Puudused 

Maatüki 

kuju 

Juurdepääs Teravad 

nurgad 

Puude 

paiknemine 

massiivil 

Hoonete 

paiknemine 

massiivil 

63542920066 2,34 x - - - - 

63542924762 1,47 - - - - - 

63542932078 2,01 x - - x - 

64444354309 1,10 - - - - - 

64444355448 1,05 - - - x - 

64444397622 3,99 x - - x - 

64744369052 1,42 - - x x x 

64744836979 1,24 - - - x - 

64744844145 1,28 - - - x - 

64844470926 1,62 - - - - - 

64944070590 1,21 - - - x - 

64944074486 1,58 - - - - - 

64944084403 1,40 - - - - - 

64944316568 1,05 - - - - - 

64944319612 1,66 - - - x - 

64944336863 1,52 - - - - - 

64944522345 2,05 x - - - - 

64944525550 1,52 - - - - - 

64944527922 1,30 - - - - - 

64944544539 1,70 x - - x - 

64944556362 1,33 - - - - - 

64944594442 2,48 x - - x - 

64944699331 1,14 - - - x - 

65044087773 1,87 - - - - - 

65044552188 1,09 - - - - - 

65044609964 1,42 - - - - - 

65044616183 1,39 - - - x - 

65044633184 1,38 - - - x - 

65044652988 1,42 - - - - - 

65044657504 2,12 x - - x - 

65044660401 1,32 - - - - - 

65044664509 2,26 x - - - - 

65044676067 1,44 x - - - - 

65044682161 1,43 - - - - - 

65044682964 1,33 - - - - - 

65044692155 1,62 x - - - - 

65044693893 1,62 x - - - - 

65044696394 1,39 - - - - - 

65044698432 1,49 - - - x - 

65044750302 1,09 - x - - - 

65044760342 1,37 - - - - - 

65044770643 2,06 x - - x - 

65143928261 2,22 x - - x - 
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Lisa 5 järg 

Põllumassiivi 

number 

Kompaktsuse 

koefitsient 

Puudused 

Maatüki 

kuju 

Juurdepääs Teravad 

nurgad 

Puude 

paiknemine 

massiivil 

Hoonete 

paiknemine 

massiivil 

65144023994 3,28 x - - - - 

65144029750 2,72 x - - x - 

65144131820 1,31 - - - - - 

65144133247 1,10 - - - - - 

65144144340 1,16 - - - - - 

65144157946 1,78 - - - - - 

65144278056 1,53 - - - - - 

65144333139 2,59 x - - x - 

65144338945 1,76 - - - x - 

65144361438 1,32 - - - - - 

65144370437 1,07 - - - - - 

65144425339 2,57 x - - x - 

65144436570 2,17 x - - x - 

65144455862 1,41 - - - x - 

65144477511 1,72 - - - x - 

65144496504 1,32 - - - - - 

65144507282 1,23 - - - - - 

65144512792 1,99 x - x x - 

65144522735 1,11 - - - - - 

65144544738 1,23 - - - x - 

65144554227 1,37 - - x - - 

65144561276 1,14 - - - - - 

65144561328 1,02 - - - - - 

65144570820 1,12 - - - - - 

65144572519 1,77 - - - x - 

65144582481 1,23 - - - - - 

65144584681 1,06 - - - - - 

65144599371 1,74 x - - - - 

65144627545 2,13 x - - x - 

65144628167 1,47 - - - - - 

65144682388 1,25 - - - - - 

65144690926 1,58 - - - - - 

65144719480 1,21 - - - - - 

65144727046 2,55 x - x x x 

65144764017 2,61 x - - x - 

65144770929 1,79 - - - x - 

65244126081 3,05 x - - x - 

65244128069 1,20 - - - - - 

65244136285 1,46 - - - - - 

65244167662 3,39 x - - x - 

65244207290 1,57 - - - - x 

65244211937 1,49 - - - - - 

65244222135 1,04 - - - - - 

65244231851 1,66 - - - - - 
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Lisa 5 järg 

Põllumassiivi 

number 

Kompaktsuse 

koefitsient 

Puudused 

Maatüki 

kuju 

Juurdepääs Teravad 

nurgad 

Puude 

paiknemine 

massiivil 

Hoonete 

paiknemine 

massiivil 

65244249167 1,22 - - - - - 

65244312545 1,02 - - - - - 

65244323843 1,07 - - - - - 

65244346892 1,37 - - - - - 

65244347767 1,03 - - - - - 

65244349567 1,08 - - - - - 

65244366944 1,45 - - - - - 

65244404556 2,00 x - x x - 

65244406532 1,32 - - - x - 

65244409284 2,21 x - x x - 

65244414880 1,79 - - - x - 

65244416343 1,85 x - - - - 

65244450663 1,05 - - - - - 

65244460112 1,02 - - - - - 

65244507540 1,42 - - - - - 

65244516175 1,17 - - - - - 

65244526410 1,21 - - - - - 

65244526639 1,34 - - - - - 

65244587458 1,15 - - - - - 

65244589933 1,91 - - - - - 

65244608636 1,34 - - - - - 

65244615995 2,24 x - - - - 

65244635906 1,18 - - - - - 

65244639425 1,37 - - x x - 

65244641490 1,79 x - - x - 

65244648882 1,63 - - x x - 

65244656823 1,59 - - - x - 

65244660252 2,01 x - - - - 

65244669334 1,91 x - - x - 

65244670797 1,79 - - - x - 

65244698760 2,83 x - x x - 

65244704142 1,21 - x - x - 

65244705335 1,64 - - - x - 

65244740476 1,16 - - - - - 

65245172656 1,92 x - - x - 

65344237617 1,04 - x - - - 

65344248167 1,84 x - - - - 

65344268305 1,40 - - - - - 

65344269995 1,27 - - x - - 

65344279301 1,14 - - - - - 

65344330208 1,58 - - x - - 

65344350255 1,05 - x - - - 

65344380459 1,76 - - - x - 

65344605713 2,22 x - - x x 
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Lisa 5 järg 

Põllumassiivi 

number 

Kompaktsuse 

koefitsient 

Puudused 

Maatüki 

kuju 

Juurdepääs Teravad 

nurgad 

Puude 

paiknemine 

massiivil 

Hoonete 

paiknemine 

massiivil 

65344782206 2,68 x - - x - 

65344791490 2,77 x - - x - 

65345102218 1,79 - - - - - 

65345133694 2,06 x - - - - 

65345134102 2,19 x - - x - 

65544398285 2,37 x - x x - 

65844153173 1,49 - - - x - 

65844155987 1,11 - - - - - 

65844169761 1,45 - - - - - 

65844179987 1,15 - - - - - 

65844183717 1,19 - - - - - 

65844197330 1,59 - - - x - 

65844239419 2,31 x - x x - 

65844239800 1,41 - - x x - 

65943922530 1,28 - - - - - 

65943934872 1,08 - - - - - 

65943942465 1,50 - - - - - 

65943961865 2,27 x - - x - 

65943965208 1,74 - - - - - 

65944102503 1,65 - - - - - 

65944109991 1,29 - - - - - 

Kokku: - 43 4 14 58 4 
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