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Maakasutuse koondumine algas aastakümneid tagasi, kuid on viimasel ajal hoogustunud. 

Probleem on aktuaalne mitmetes Euroopa riikides, kuid suurim just Nõukogude Liidu 

koosseisu kuulunud riikides. Viimase 20 aasta jooksul on kogu Euroopas vähenenud nii 

põllumajanduslike talumajapidamiste kui ka põllumajandussektoris töötavate inimeste arv. 

Samal ajal on haritava maa pindala püsinud suuremate muutusteta, mis näitab, et 

maakasutus on koondunud järjest väiksema hulga tootjate kasutusse. 

Magistritöö eesmärgiks on välja selgitada, kas Eestis toimub maakasutuse koondumine 

suurte põllumajanduslike tootjate kasutusse. Selleks uuriti varasemaid teadustöid ja 

publikatsioone, mis käsitlevad maakasutuse koondumist Euroopas, Nõukogude Liidu 

koosseisu kuulunud riikides ja Eestis. Lisaks on tähelepanu pööratud Eesti 

põllumajanduspoliitikale aastatel 2007 kuni 2020. 

Töös kasutati kvantitatiivset uurimismeetodit. Selleks, et saada ülevaadet 

põllumajandusliku maakasutuse muutustest Eestis analüüsiti  PRIA 2011, 2013 ja 2016 

aasta andmeid. Statistikaameti 2007, 2010, 2013, 2016 aasta andmete alusel uuriti 

füüsiliste ja juriidiliste isikute maakasutuse muutuseid.. Töös uuriti üle 4000 ha ja üle 1000 

ha harivate tootjate maakasutuse muutuseid, suurusgruppides 0-<2 ha, 2-<40 ha, 40-<100 

ha, 100-<400 ha, 400-<1000 ha, >1000 ha toimunud muutuseid ning kümmet Eesti 

suurimat maakasutajat. 

Töö tulemusena selgus, et põllumajandusliku maa pindala ning haritavate maatükkide arv 

on Eestis kasvanud, kuid tootjate arv on samal ajal vähenenud. Peamiselt on kasvanud 

juriidiliste isikute kasutuses oleva maa pindala. Enim tegutseb tootjaid 2-<40 hektarilise 

maakasutuse grupis ning kõige vähem >1000 hektarilise maakasutuse suurusgrupis. Samal 

ajal kasutab suuremat osa haritavast maast suurusgrupp >1000 ha. Seega suureneb 

maakasutuse koondumine Eesti põllumajanduses jätkuvalt ning peamiselt on suurte 

põllumajanduslike tootjate maakasutus koondunud Lääne-Viru ja Järva maakonda ning 

vähemal määral ka Tartu ja Jõgeva maakonda. 

Kuna magistritöö tulemusena selgus, et Eestis on põllumajanduslik maakasutus koondunud 

suurte tootjate kasutusse, siis seisneb töö olulisus selle probleemi olemasolu tõestamises. 

Töö tulemus on oluline põllumajanduspoliitika teostamiseks Eestis ning tulevastele 

lõputööde kirjutajatele, kes soovivad oma töö siduda käesoleva magistritöö teemaga. 

Märksõnad: põllumajandustootja, maade koondumine, põllumajanduspoliitika 
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Concentration in land use started decades ago but has accelerated lately. This problem is 

current in many European countries but mainly in Post-Soviet countries. Within last 20 

years there has been decrease in number of agricultural households and people working in 

agricultural sector. At the same time there hasn’t been remarkable change in area of 

agricultural land, which shows that land use has concentrated in the hands of fewer 

producers. 

The goal of this master’s thesis is to find out if there is agricultural land use concentration 

in Estonia. In order to reach the goal previous researches and publications were studied 

that focus on concentration in agricultural land use in Europe, Post-Soviet countries and 

Estonia. Estonian agricultural policy during the period 2007-2020 was also studied. 

In this paper quantitative method of research was used. PRIA data from 2011, 2013, 2016 

was analyzed in order to get an overview of changes in Estonian agricultural land use. 

Statistics Estonia data from 2007, 2010, 2013, 2016 was analyzed in order to get an 

overview of land use changes in corporate body and self-employed worker`s land use. In 

this paper ST-400 and ST-1000 land use changes were examined in size groups of  0-<2 

ha, 2-<40 ha, 40-<100 ha, 100-<400 ha, 400-<1000 ha, >1000 ha and 10 largest 

agricultural land users in Estonia were also examined. 

As the result of this paper it turned out that the area of agricultural land and the number of 

cultivated land units has grown but the number of producers has decreased. The 

agricultural land area farmed by corporate bodies has grown.  The majority of farms 

cultivate land in size group 2-<40 ha and the least in size group >1000 ha. Most of the 

agricultural land is cultivated by size group >1000 ha. This means that the concentration 

of agricultural land use is growing. Land use of big agricultural farms has concentrated to 

Lääne-Viru, Järva, Tartu and Jõgeva county. 

As the result of this master’s thesis it was found that agricultural land use is concentrated 

into usage of large farms. This paper is important for proving exsistence of this problem in 

Estonia. The result of this paper could be important for future agricultural policy making. 

Also it can be useful for those people, who are going to write their thesis about similar 

subject. 

Keywords: agricultural land user, land concentration, agricultural policy 
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SISSEJUHATUS 
 

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni andmetele tuginedes kasvas maailma rahvaarv 2012. 

aasta 31. oktoobril seitsme miljardi inimeseni, kellest 50,5% elas linnades (Inimkond 

arvudes 2013). Inimeste hulk maailmas kasvab jätkuvalt, mistõttu on vaja üha enam toitu 

inimestele, sööta loomadele, elamispindu ning kütust (Kalle jt 2015). Energiatootmises on 

võetud suunaks üha suuremas mahus taastuvenergia kasutamine (Energiakasutuse ja 

bioenergia… 2015:7). Põllumajandusest saadav materjal bioenergia tootmiseks on põhk, 

teravili, sõnnik, rohumaadelt ja looduslikelt taimekooslustelt koristatav biomass 

(sealsamas). Energiakultuuridena kasvatatakse õlikultuure, etanolikultuure, 

biomasskultuure, nagu puittaimed ja energiahein (sealsamas). See omakorda tekitab 

kasvava nõudluse maa järgi, kuid maad on vaid piiratud koguses. Maailmapanga andmetel 

moodustas 2013. aastal haritava maa hulk 37,7% kogu maismaa pindalast, mis näitab, et 

seitse miljardit inimest toideti ära vähema kui poole maismaa pindala suurusel alal. 

Viljakas pinnas on inimestele oluline nii maal kui linnas. Paljudes Euroopa Liidu 

liikmesriikides on hea tootlikkusega põllumajandusmaa hind möödunud kümnendi jooksul 

kahekordistunud (Heubach 2016:9). Prognoositakse, et 2050. aastaks kasvab maailmas 

elavate inimeste arv üheksale miljardile. Seetõttu vajatakse üha rohkem toitu ning 

loomasööta. Lisaks kasvab nõudlus taastuvenergia järgi, kuid viljakat maad ei ole võimalik 

lõputult juurde tekitada. Samuti mõjutab maa hinda muutuv kliima, pinnase ärakanne ja 

tihenemine teatud piirkondades ning linnastumine, mille arvelt väheneb viljaka maa 

pindala (Heubach 2016:10). Paljud investorid on valmis maasse raha paigutama ning kuna 

nõudlus ületab pakkumise, siis kasvab ka maa hind. Raha paigutamist põllumajandusse 

peetakse suhteliselt riskivabaks pikaajaliseks investeeringuks (Hunt 2015:4; Kay jt 2015: 

11). 

Jätkuv maailma globaliseerumine, kapitali vaba liikumine, suurenev maailma rahvaarv ja 

kiire linnastumine, üha suurem nõudlus toidu järele on vaid vähesed tegurid, mis tekitavad 

ettevõtjates kasvavat huvi põllumajandusmaa vastu ning soodustavad maade haaramist. 

Termini „global land grab“ võttis kasutusele organisatsioon nimega GRAIN, mis on 

nüüdseks mitmeid aastaid hallanud mahukat veebipõhist arhiivi, kuhu kantakse 

järjepidevalt andmeid uutest suuremahulistest tehingutest maaga (Desmarais jt 2015:17). 



7 

 

Lisaks saab andmeid suuremahulistest tehingutest maaga Land Matrix kodulehelt, mis on 

maatehingute veebipõhine avalik andmebaas (Land Matrix). Andmebaasi eesmärgiks on 

koguda ja visualiseerida suuremahuliste maatehingute kohta käivat informatsiooni ning 

selleks, et tagada ajakohane teave täiendatakse andmeid pidevalt. Andmebaasis on 

27.02.2017 seisuga informatsiooni 48 078 194 hektari põllumajandusmaaga tehtud tehingu 

kohta, mida arvatakse olevat 66% nende tegelikust mahust. Selliste tehingute kohta käivate 

andmete saamise teeb keeruliseks tehingute varjatus ning nii põhineb Land Matrix 

andmebaasis kajastuv informatsioon vihjetel. 

Euroopa on kõrgelt industrialiseeritud piirkond, mille elanikest elab ca 80% linnades. 

Samas on põllumajandussektor Euroopas kõrgelt hinnatud ning Euroopas tegutseb umbes 

12 miljonit põllumajandusettevõtet, mis harivad üle 170 miljoni hektari maad (Land is 

Life... 2013:7). Siinkohal on oluline välja tuua, et maade haaramine ei ole enam pikka aega 

olnud vaid Aafrika, Ladina-Ameerika ega Aasia probleem ning leiab aset ka Euroopas. 

2012. aasta oktoobris Brüsselis peetud Euroopa Põllumajanduspoliitika konverentsil 

(European Agricultural Policy Conference) selgus, et maa eraomand ei taga enam maa 

jätkusuutlikku kasutamist, olemasoleva maaomandi mudeliga ei ole enam võimalik tagada 

Euroopa toiduga varustatust ning seega vajame uut mudelit ning Euroopa 

põllumajanduspoliitika, milles soositakse biokütuste tootmist, on suuresti vastutav maade 

haaramise toimumise eest. Nimelt kasutatakse biokütuste tootmise eesmärgil ca 50% 

Euroopa Liidu piiridest väljaspool kasutatavast haritavast maast (Land Sharing... 2012:7). 

Kuna suurem osa välismaist päritolu ettevõtetega sõlmitud tehinguid sooritatakse varjatult, 

siis puudub ka 100% usaldusväärne andmebaas, mis annaks hea ülevaate maade haaramise 

tegelikust ulatusest. Seega tuli Euroopa Põllumajanduspoliitika konverentsi (Land 

Sharing... 2012:10) käigus välja, et oluline on muuta sellised tehingud läbipaistvaks. 

Europarlamendi tellitud uuringus, mille eesmärgiks oli välja selgitada kolmandates riikides 

suurimat pindalat põllumajanduslikku maad kasutavad riigid, jõudis Eesti 15. kohale (Õepa 

2016). Eesti pääses edetabelisse Eestis registreeritud ettevõttega Trigon Capital, millele 

kuulub Mosambiigis läbi tütarettevõtte ligikaudu 18 800 hektarit põllumaad (sealsamas). 

Sarnaselt maade haaramisele ohustab väikeseid põllumajandustootjaid maakasutuse 

koondumine suurtootjate kasutusse. Maakasutuse koondumine algas aastakümneid tagasi, 

kuid on viimasel ajal hoogustunud. Järsk muutus suuremahuliste maatehingute arvus 

toimus 2007. ja 2008. aasta kriisi ajal (Hunt 2015:3, Visser 2015:278) ning samal ajal 
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toimus suurte põllumajanduslike ettevõtete laienemine (Visser 2015:278). Euroopas aset 

leidva nn hiiliva maade koondumise tulemusena jätavad suured põllumajandustootjad, kes 

ostavad või rendivad väiketootjate maad, väiksemad põllumajandustootjad maakasutuse 

võimalusest ilma (Lokk 2015:9). Probleem on aktuaalne mitmetes Euroopa riikides, nagu 

Rumeenia, Ungari, Bulgaaria, Itaalia, Saksamaa jne (Nurm 2015:11). 

Üha suurenevas maakasutuse koondumises ning maade haaramises on võitjateks suured 

põllumajanduslikud ettevõtjad, kes samas viljelevad põllumajandust, millel on suur 

sotsiaalne ja keskkonnaalane mõju (Franco, Borras 2013:8; Nurm 2015). Suurte 

põllumajanduslike ettevõtete kätte koonduv võim ja ressursid, majanduslikud huvid, 

väikeste põllumajapidamiste tegevuse lõpetamine ning globaalse turu muutlikkus on 

peamised trendid korporatiivses toidu tootmises (Desmarais jt 2015:17). 

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

moodustab kogu EL-is tegutsevatest põllumajapidamistest 3%. Samas kasutab see 3% 

kogu Euroopa põllumajandusmaast rohkem kui 50% (Franco, Borras 2013: 12; Nurm 

2015). Riigiti on maakasutuse koondumise ulatus erinev ning kõige ebavõrdsem on 

maakasutuse jaotumine Ida-Euroopas ja mõningates Lõuna-Euroopa riikides, nagu 

Hispaania. Nii on näiteks Hispaanias asuvas Andaluusia piirkonnas ligikaudu 65% 

harimiskõlbulikust maast kasutuses vähem kui 6% ettevõtjate poolt (WFAL- preparatory 

continental... 2016:2). 

Kesk- ja Ida-Euroopa riikides valitsenud traditsioonilise peretaludel põhineva 

põllumajanduse kaotas Nõukogude Liidu okupatsioon. Nõukogude Liidu lagunemise 

järgselt tekkisid peretalud ning suured põllumajanduslikud ettevõtted (WFAL- preparatory 

continental... 2016:4). Üha enam on tänapäeva Euroopas näha sellist situatsiooni, kus 

dualistlikus põllumajandusmudelis konkureerivad ebavõrdsetes tingimustes väikesed 

põllumajanduslikud ettevõtted ja suured põllumajanduslikud ettevõtted. 

Põllumajanduspoliitika tulemusena saavad enim toetusi just suured 

põllumajandusettevõtjad ning väikesed peretaludel põhinevad põllumajandusettevõtjad 

peavad silmitsi seisma piiratud kapitaliga ning sellest tulenevalt on neil keeruline oma 

tegevust jätkata (sealsamas :5). 

Maa, mis müüki tuleb, ostetakse lühikese aja jooksul selleks, et laiendada juba 

olemasolevat põllumajandusettevõtet. Üle Euroopa on valdavaks trendiks kujunenud see, 
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et põllumajandusettevõtjate arv kahaneb, kuid alles jäänud ettevõtete kasutuses oleva maa 

pindala kasvab (Kay jt 2015: 33). 

Maakasutuse koondumise temaatikat on varasemalt uuritud bakalaureusetöödes „Maade 

haaramine Brasiilias ja Aafrikas, Hiina ja Euroopa osalemine maade haaramises ning 

põllumajandusliku maakasutuse koondumine suurtootjate kätte Eestis“ (Rasva 2015) ja 

„Põllumajandustootjate maakasutuse muutused Valgamaal võrreldes aastaid 2011 ja 2015“ 

(Lokk 2016). Bakalaureusetöös „Põllumajandusmaade pindalaline muutus Euroopa Liidu 

liikmesriikides (sh Eestis) aastatel 1992-2011“ uuris Taavi Kurvits (2014) 

põllumajandusmaade pindalalisi muutuseid. 2015. aastal uuris Ilmar Freimann 

põllumajandusettevõtete struktuuri muutuseid Eestis. 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks on välja selgitada, kas Eestis toimub maakasutuse 

koondumine suurte põllumajanduslike tootjate kasutusse. Eesmärgi saavutamiseks 

täidetakse järgmised ülesanded: 

 uuritakse varasemaid teadustöid ja publikatsioone, mis käsitlevad maakasutuse 

koondumist Euroopas, Nõukogude Liidu koosseisu kuulunud riikides ja Eestis; 

  käsitletakse Eesti põllumajanduspoliitikat aastatel 2007 kuni 2020; 

 analüüsitakse Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) 2011, 

2013 ja 2016 aasta andmeid, et saada ülevaadet põllumajandusliku maakasutuse 

muutustest Eestis; 

 analüüsitakse Statistikaameti 2007, 2010, 2013 ja 2016 aasta andmeid, et saada 

ülevaadet juriidiliste ja füüsiliste isikute maakasutuse muutustest Eestis; 

 PRIA andmete alusel uuritakse üle 400 ha ja üle 1000 ha harivate tootjate 

maakasutuse muutusteid Eestis; 

 PRIA andmete alusel uuritakse maakasutuse muutuseid Eestis suurusgruppides 0-

<2 hektarit, 2-<40 hektarit, 40-<100 hektarit, 100-<400 hektarit, 400-<1000 

hektarit ja >1000 hektarit; 

 uuritakse kümne suurima tootja maakasutuse muutuseid Eestis aastatel 2011, 2013 

ja 2016. 

Magistritöö koosneb kahest peatükist, millest esimeses on antud ülevaade maakasutuse 

koondumisest teiste autorite töödele tuginedes. Esimeses peatükis antakse ülevaade sellest, 

milline on põllumajandusliku maakasutuse koondumine suurtootjate kätte Euroopas, 
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varasemalt Nõukogude Liidu koosseisu kuulunud riikides ning Eestis. Lisaks on esimeses 

peatükis uuritud Eesti põllumajanduspoliitikat aastatel 2007 kuni 2020. 

Töö teises peatükis on uuritud PRIA andmeid 2011, 2013 ja 2016 aasta kohta ning 

Statistikaameti 2007, 2010, 2013 ja 2016 aasta andmeid füüsiliste ja juriidiliste isikute 

maakasutuse kohta. Esmalt on kirjeldatud, millise metoodika alusel kõnealuseid andmeid 

töödeldi ning kuidas tulemusteni jõuti. Järgmiseks on välja toodud nende andmete 

töötlemisel esimeses alapeatükis seletatud metoodika alusel saadud tulemused, mis on 

omakorda jagatud kolme osasse. Esimeses osas on Eesti põllumajandusmaad ja –tootjaid 

analüüsides saadud tulemused kogu haritava maa, tootajate ning maatükkide arvu kohta. 

Samuti on esimeses osas tulemused juriidiliste ja füüsiliste isikute maakasutuse muutuste 

kohta. Teises osas on tulemused, mis on saadud põllumajandustootjate jagamisel 

suurusgruppidesse 0-<2 hektarit, 2-<40 hektarit, 40-<100 hektarit, 100-<400 hektarit, 400-

<1000 hektarit ja >1000 hektarit. Kolmandas osas on tulemused kümne suurima tootja 

analüüsi põhjal. Kolmandale osale järgnevad arutelu ja järeldused. Selles töös ei ole 

eristatud suurtootja omandis ja kasutuses olevat maad. 

Töö valmimisele aitasid lisaks juhendaja Evelin Jürgensonile kaasa ka Siim Maasikamäe, 

kes oli abiks programmiga ArcGIS töötamisel, ja Laura Kuusk, kes oli abiks võõrkeelsete 

kokkuvõtete koostamisel. Seega soovin tänada neid, kes aitasid kaasa selle töö 

valmimisele.  
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1. PÕLLUMAJANDUSLIKU MAAKASUTUSE 

KOONDUMINE SUURTOOTJATE KÄTTE 
 

1.1. Ülevaade olukorrast Euroopas 

 

Maaomandi ja -kasutuse jagunemine on Euroopas muutunud äärmiselt ebavõrdseks 

ulatudes mõningates riikides samale tasemele Brasiilia, Colombia ja Filipiinidega, mis on 

tuntud sealse ebavõrdsusega maa ning rikkuse jagunemisel (Franco, Borras 2013:6). 

Põllumajandusliku maakasutuse koondumine algas Euroopas paarkümmend aastat tagasi 

ning viimase 20 aasta jooksul on Euroopas kahanenud nii põllumajanduslike 

talumajapidamiste kui ka põllumajandussektoris töötavate inimeste arv. Kui 1949. aastal 

haris Saksamaal 1,4 miljonit ettevõtet maad, siis 2013. aastaks oli see arv vähenenud 

285 000 ettevõtteni (Heubach 2016:14). Aastate jooksul väheneb Saksamaal tegutsevate 

põllumajanduslike ettevõtete arv järjepidevalt kolm protsenti aastas (sealsamas). 

Hispaanias kahanes põllumajanduslike ettevõtete arv ajavahemikul 1962 kuni 2009 aasta 

ligikaudu 97% (Franco, Borras 2013:11). 

Samal ajal on Euroopas kasvanud suurte põllumajanduslike ettevõtete arv ligikaudu 

kaheksa protsenti (Levesque 2016:14) ning keskmise põllumajandusega tegeleva ettevõtte 

suuruseks on 14,5 hektarit (Põllumajanduse trendid ja... 2012). Taanis on 10 aasta jooksul 

vähenenud põllumajanduslike talumajapidamiste arv 35% ning alles jäänud 

põllumajanduslike ettevõtete keskmine pindala on kasvanud 63 hektarini (Factsheet on 

2014... 2016). Rootsis tegutsevatest põllumajanduslikest ettevõtetest on 71 100 valdavalt 

suured ettevõtted ning keskmiselt on Rootsi põllumajandusega tegeleva ettevõtte suuruseks 

43,1 hektarit (Investing in Sweden’s... 2015). 2013. aastaks oli Eesti põllumajanduslike 

ettevõtete keskmine suurus kasvanud 50 hektarini, mis on võrreldes 2003. aasta näitajaga 

74% võrra suurem (Investing in Estonia’s... 2016). 

Prantsusmaal tegutsevate põllumajanduslike ettevõtete keskmine haritava maa pindala oli 

1955. aastal 80% ulatuses alla 20 hektari, kuid 2013. aastaks oli see pindala kasvanud 80 

hektarini (Franco, Borras 2013:11). Prantsusmaal on trendiks saanud see, kui alla 50 

hektari suurune haritava maa tükk pannakse müüki, siis ostab selle ära naabertükkide harija 

mitte mõni uus ettevõtja (Franco, Borras 2013:18). Itaalias harib ligikaudu 22 000 
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põllumajandusettevõtest igaüks enamat kui 100 hektarit maad ning kokku harivad sellised 

ettevõtted rohkem kui 6,5 miljonit hektarit maad (Franco, Borras 2013:12). Serbias omab 

neli suurimat maaomanikku igaüks enam kui 100 000 hektarit maad (sealsamas :15). 

Aastatel 2000 kuni 2010 lõpetas Itaalias tegevuse enam kui 700 000 väikest 

põllumajandusettevõtet, mille haritava maa pindala oli väiksem kui 30 hektarit (Franco, 

Borras 2013:63). Sellegipoolest on väikeste põllumajanduslike ettevõtete osakaal Itaalias 

suur, kuid nende poolt haritava maa pindala on märkimisväärselt kahanenud. Suuremad 

põllumajandusettevõtted on kasvanud nii arvuliselt kui ka haritava maa pindalalt. 

Euroopas tegutseb umbes 50% haritaval maal ligikaudu 3% siinsetest põllumajanduslikest 

ettevõtetest (Levesque 2016:48; Franco, Borras 2013:6). Maa, mida need 3% ettevõtetest 

harivad on suuremas osas rendimaa. Saksamaal ei kuulu ligi 70% maast sellele, kes seda 

harib (Heubach 2016:14) ning üle Euroopa on märgatud tugevat seost üle 100 hektari 

suuruste maaüksuste arvu ning rendimaade osatähtsuse kasvu vahel (Levesque 2016:13). 

Seega kasvab suurte põllumajandusettevõtete poolt haritava maa pindala suures osas läbi 

maa rentimise. 

2007. ja 2008. aastal aset leidnud majandus- ja finantskriisi tulemusena tõusis huvi 

põllumajandussektorisse investeerimise vastu ja see omakorda põhjustas maatulundusmaa 

hinna tõusu. Saksamaal maksis hea tootlikkusega põllumaa 2005. aastal 8,692 €/ha, 2014. 

aastaks oli aga hind tõusnud 18,099 €/ha (Heaubach 2016:9). Samas on põllumaa hindade 

erinevus Saksamaa erinevates piirkondades erinev. Kui Tüüringis oli maatulundusmaa 

hinnaks 9,430 €/ha, siis Baierimaal maksis põllumaa hektar 41,440 eurot (sealsamas). 

Põllumajandusmaa väärtus investorite silmis on Euroopas muutumas ning suurte 

ettevõtjate huvi põllumajandusliku maa vastu viib üha kasvava maakasutuse 

koondumiseni. Põllumajandusmaa väärtus ei sõltu enam nii suurel määral selle tegelikust 

põllumajanduslikust kasutusest (Franco, Borras 2013:57). Finantskapitalile mõeldes 

vaadatakse põllumajandusmaad kui tulusat äritehingut, kuid arvestamata ei jäeta ka selle 

keskkonnaväärtust (nt taastuvenergia tootmise võimalus) ning loodusressursse, mis on 

seotud maaga (eelkõige joogivesi ja bioloogiline mitmekesisus). Sellise protsessi 

tulemusena muutub maakasutus selle kõrge hinna tõttu üha kättesaamatumaks väikestele 

põllumajanduslikele ettevõtjatele, kes võiksid tagada jätkusuutliku ning lokaliseeritud 

põllumajandusliku süsteemi (sealsamas). 
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1.2. Ülevaade olukorrast endistes Nõukogude Liidu koosseisu kuulunud 

riikides 

 

Suurem osa maailmas leiduvast kasutamata põllumajandusmaast asub endistes Nõukogude 

Liidu koosseisus olnud riikides ning selle pindalaks arvatakse olevat ligikaudu 20 kuni 40 

miljonit hektarit (Visser, Spoor 2010:687; Visser, Spoor 2011:307). Maa hind selles 

piirkonnas on äärmiselt madal ning musta mullaga alade hind on 10 kuni 15 korda väiksem 

kui Argentiinas ja 60 korda väiksem kui Rootsis. Maa madala hinna on põhjustanud riigis 

valitsev poliitiline ebastabiilsus, ebaselgus omandiõiguste ja müügipiirangute osas ning 

suurest pindalast kasutuseta maast (Visser, Spoor 2011:307). 

Sarnaselt mitmetele teistele riikidele viidi Venemaal Nõukogude Liidu lagunemise järgselt 

läbi maareform, mille käigus jagati suurmajandid väikesteks maaüksusteks. Reform viidi 

läbi kahes osas, millest esimeses osas keskenduti 10% kolhooside ja sovhooside maale, mis 

jagati kohalikele autoriteetidele, kes olid valmis põllumaandusega tegelema (Visser jt 

2012:904). Hiljem renditi või müüdi saadud maa omakorda suurematele ning 

majanduslikult võimekamatele põllumajandusettevõtetele (Deininger, Byrlee 2012:703). 

Nii hakkasid näiteks Venemaal tegutsevad investorid 90ndatel aastatel huvi tundma 

põllumajandussektori vastu ning on nüüdseks kokku ostnud suurema osa endistest 

majanditest (Visser, Spoor 2011:310). Vene Põllumajandusministeeriumi andmetel oli 

2003. aastal erasektoris tegutsevate põllumajandusettevõtjate kasutada ca 1,4% Venemaa 

põllumaast, siis 2006. aastal oli selliste ettevõtete kasutuses ca 8,1% Venemaa põllumaast 

(sealsamas). Seega kasvas kolme aastaga Venemaal tegutsevate suurtootjate kasutuses 

oleva põllumajandusmaa pindala 5,7% võrra. Suurte põllumajandusettevõtete poolt 

haritava maa hulk kasvas 10 aastaga Slovakkias 90%, Kasahstanis 60%, Venemaal 45% ja 

vähem kui 10% Albaanias, Lätis ja Sloveenias (Deininger, Byrlee 2012:572). 

Kapitali vaba liikumine Euroopas saavutati 1992. aastal ning selle tagajärjel hakkas üha 

enam välismaiseid ettevõtjaid investeerima varasemalt Nõukogude Liiduga koosseisu 

kuulunud riikide põllumajandusse (Deininger, Byrlee 2012:572). Näiteks sõlmis Hiinast 

pärit ettevõte Kasahstanis 10 aastase tähtajalise lepingu rentimaks 7000 hektarit maad 

(Visser, Spoor 2011:307). Suurema tähelepanu osaliseks sai tehing, millega Liibüa ettevõte 
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rentis Ukrainas üle 100 000 hektari põllumaad õli tootmiseks (sealsamas :314). Seega 

tegutsevad varasemalt Nõukogude Liiduga koosseisu kuulunud riikides nii kodumaist kui 

ka välismaist päritolu suured põllumajandusettevõtjad ning –investorid. 

Endiste Nõukogude Liidu koosseisu kuulunud riikide põllumajandusettevõtjatel oli 

keeruline Euroopa turgudele pääseda ning see tekitas soodsa keskkonna suurtele 

põllumajandusettevõtetele maa kokku ostmiseks või rentimiseks Venemaal, Ukrainas ja 

Kasahstanis (Deininger, Byerlee 2012:703). Näiteks oli 2012. aastal Venemaa 30 suurima 

põllumajandusettevõtte kasutuses 4,5 miljonit hektarit haritavat maad, mis moodustab 

kogu Venemaa haritavast maast 13,6% (sealsamas). Lisaks siseriiklikele 

põllumajandusettevõtetele tegutsevad nendes riikides välismaist päritolu ettevõtted, nagu 

Rootsist pärit Black Earth, mille kasutada on enam kui 300 000 hektarit maad Venemaal 

(sealsamas). Ukrainas on välismaiste põllumajandusettevõtete kasutada ligikaudu 1,6 

miljonit hektarit maad ning 10 suurimat Ukrainas tegutsevat ettevõtet kasutab ligikaudu 2,8 

miljonit hektarit haritavat maad (The Corporate Takeover... 2014:2). 

Ukrainat teatakse kui äärmiselt viljakate muldadega riiki, kus asub ligikaudu 1/3 Euroopas 

paiknevast põllumaast (The Corporate Takeover... 2014:2; Franco, Borras 2013:184). 

Ukraina maakasutus on samaaegselt äärmiselt killustunud ja koondunud (Franco, Borras 

2013:115) ning võrreldes Euroopa Liidu riikidega on sealse maa hind hoolimata selle 

kõrgest viljakusest madal. Seetõttu on Euroopa Liidu riikidest pärit ettevõtete huvi maa 

ostmise või rentimise vastu Ukrainas suur. See kõik on Ukrainas tekitanud olukorra, kus 

suur arv väikeseid põllumajandusettevõtteid on sunnitud konkureerima väikese arvu suurte 

põllumajandusettevõtetega. 

Ukrainas on maakasutus lahutatud maaomandist ning 1. jaanuarini 2016 oli Ukrainas 

kehtestatud keeld, millega ei lubatud välismaiste ettevõtetega maa müügitehinguid läbi 

viia, kuid sellegi poolest oli lubatud maad maksimaalselt kümneks aastaks rentida (The 

Corporate takeover... 2014:3; Franco, Borras 2013:115). Mitmed ettevõtted, nagu Fishberg 

& Partners, kasutasid võimalust ning rentisid müügikeelu ajal maad lootes see keelu 

lõppedes osta. 

Lisaks välismaistele ettevõtetele tegutseb Ukraina põllumajandussektoris mitmeid 

kodumaist päritolu põllumajandusettevõtteid nagu UkrLandFarming. 2011. aastal kuulus 

UkrLandFarming’ule 65 000 pealine piimakari, 23 miljonit kodulindu, 18 

lihatööstusettevõtet, kuus seemnetööstust, kuus suhkrutööstust, neli silofarmi, kolm 
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teraviljakuivatit, kuus söödatehast ja kolm pikaajaliseks munade säilitamiseks mõeldud 

hoonet (Franco, Borras 2013:3). 2013. aastal oli UkrLandFarming’u kasutada 670 000 

hektarit maad, mis tegi sellest ettevõttest suurima maakasutusega ettevõtte Ukrainas 

(sealsamas). 

Kui 1990. aastal töötas Ukraina põllumajandussektoris 693 000 inimest, siis aastal 2001. 

töötas põllumajanduses 239 000 inimest (Burger 2006:572). 1991. aastal tegutsenud 

1 396 000 põllumajanduslikust talumajapidamisest oli Ukrainas 2000. aastaks järele jäänud 

959 000 (sealsamas). Seega on Ukraina põllumajandussektoris töötavate inimeste ning 

põllumajanduslike ettevõtete arv aastatega vähenenud, kuid samal ajal on sealse haritava 

maa hulk kasvanud 48% võrra (sealsamas). Peamiselt kasvas just enamat kuni 50 hektarit 

harinud ettevõtete kasutatava põllumaa pindala. See näitab, et maakasutus koondus üha 

väiksema hulga suurte põllumajandusettevõtete kasutusse. 

Eurostat’i kohaselt oli 2012. aastal Bulgaarias 370 500 000 põllumajanduslikku ettevõtet, 

4 475 530 hektarit haritavat maad ning 2010. aastal kasutasid üle 100 hektari maad harivad 

tootjad 82,4% Bulgaarias asuvast haritavast maast (Franco, Borras 2013:168). Bulgaaria 

suurest maade killustatusest tulenevalt on välismaistel investoritel keeruline kavandada 

maatehinguid suure hulga väikeste ettevõtjatega. Riigi poolt rahastatud maakorraldusliku 

tegevuse tulemusena said suured põllumajanduslikud ettevõtjad võimaluse varem 

kavandatud tehinguid sooritama hakata. Nii kasutas Hiina ettevõte võimalust ning rentis 

maad otse ühelt suurelt kohalikult põllumajandusinvestorilt, kellel oli kulunud mitmeid 

aastaid selleks, et rendile antavat maad piisavas ulatuses ümber kruntida. 

Aastatel 2003 kuni 2010 vähenes Bulgaarias tegutsevate põllumajanduslike ettevõtete arv 

44,4% ning samal ajal kahekordistus ettevõtete poolt haritava maa keskmine pindala 

(Franco, Borras 2013:169). Seega on Bulgaarias tegutsevate põllumajandusettevõtete arv 

vähenenud, kuid alles jäänud ettevõtete haritava maa pindala kasvanud. 

Ungaris võeti 1991. aastal vastu otsus, millega tagastati maad nende endistele omanikele, 

kuid maade tagastamine tõi kaasa olukorra, kus maa jagati miljoniteks killustunud 

tükkideks (Burger 2001:261). Selle tulemusena tekkis palju uusi maaomanikke, kellest 

paljud olid juba pensioniealised või endiste maaomanike pärijad. Suurem osa uutest 

maaomanikest ei olnud enam põllumajanduses tegutsevad või ei elanud enam 

maapiirkondades. Selle asemel, et tagastatud maad harida andsid nad maa suurtele 

ettevõtetele rendile (sealsamas). Tänapäeval harivad suured põllumajandustootjad Ungaris 
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asuvast põllumaast 45%, millest omakorda 96% harivad enam kui 300 hektarit kasutavad 

ettevõtted (Burger 2001:263). Peamiselt on maakasutuse koondumine Ungaris võtnud aset 

läbi rentimise (Burger 2005:572) ja rendimaa osatähtsus kasvab paralleelselt tootja 

maakasutuse kasvuga (Burger 2001:264). 90% korporatiivsetest põllumajandusettevõtetest 

rendib kogu nende poolt kasutatavat maad, sest 1992. aastal vastu võetud seaduse järgi oli 

neil 1994. aastani keelatud maad osta (sealsamas; Tesser 2004:225). 

Leedus viidi sarnaselt Eestile 1991. aastal läbi maareform, millega tagastati maa selle 

endistele omanikele, ning sellega kaasnes see, et paljud põllumajandusega mitte tegelevad 

inimesed said oma kasutusse põllumaad. Tänapäeval haritakse 46% tagastatud maast 

omanike poolt ning 54% on välja renditud (Land Grabbing and... 2013:1). Kuna väikeseid 

põllumajandusettevõtteid ei soosita, siis kasvab Leedus maakasutuse koondumine suurte 

tootjate kasutusse. Aastatel 2003 kuni 2010 vähenes Leedus tegutsevate väikeste 

põllumajandustootjate arv ca 1/3 võrra, kuid suurte põllumajandustootjate arv kasvas sama 

perioodi vältel ca 90% (sealsamas). 

 

 

1.3. Ülevaade olukorrast Eestis 

 

Põllumajandussaaduste ja toidukaupade tootmine on Eesti majanduses olnud üks 

olulisemaid majandusharusid, kuid Nõukogude Liidu kokkuvarisemisest ja 1991. aasta 

iseseisvumisest alates on Eestis põllumajanduse osatähtsus märgatavalt kahanenud. 

Nõukogude Liidu aegseid suurmajandeid enam ei eksisteeri, sest Nõukogude Liidu 

lagunemise järgselt tagastati 1991. aastal alustatud omandireformiga 

sundkollektiviseerimise käigus võõrandatud maad nende õigusjärgsetele omanikele. 

Riigimajandid erastati ning sellest ajendatuna hakkasid Eestis tekkima erasektoris 

tegutsevad põllumajandustootjad, kelle kasutuses on tänaseks tuhandeid hektareid 

põllumajandusmaad. 

Eestis algas maakasutuse koondumine peale maareformi juba 90ndate lõpul, mil 

väevõimuga võetud maad hakati nende õigusjärgsetele omanikele tagastama (Vaata, 

millised faktid... 2015). Maa- ja omandireformi käigus taheti Eesti põllumajandustootmises 

minna üle suurtootmiselt väiketootmisele, seniste suurmajandite asemele pidid tekkima 

talumajapidamised (Ivask 1996:91). Algselt nii ka oli, et tekkis palju väikeseid 
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põllumajandustootjaid. Näiteks oli  2001. aastal Eestis 55 702 põllumajandusettevõtet, 

mille arv on aastate jooksul hakanud vähenema. 2016. aastaks on Statistikaameti andmetel 

alles 16 906 põllumajandusettevõtet (PMS404: Põllumajanduslike majapidamiste... 2017). 

2001. aastal oli Eestis kasutuses oleva põllumajandusmaa pindala ca 1,3 milj hektarit ning 

2016. aastal ca üks milj hektarit. See näitab, et kasutuses oleva põllumajandusmaa pindala 

on olnud läbi aastate suhteliselt stabiilne ja selle hulk ei ole märkimisväärselt vähenenud. 

Seega võib eeldada, et allesjäänud põllumajandusettevõtete maakasutus on suurenenud ehk 

maakasutus on koondunud väiksema hulga põllumajandustootjate kätte. 2010. aastal oli 

Eesti põllumajandusliku majapidamise/ettevõtte keskmine suurus 48 hektarit, mis on 

Euroopa Liidu keskmisest (14,5 hektarit) üle kolme korra suurem (Põllumajanduse 

trendid... 2012). 

Eesti põllumajandus ja maaelu on olulisel määral mõjutatud Euroopa majanduses 

toimuvast ning kaasaegse põllumajanduse eesmärgid on vastuolulised: intensiivne 

põllumajandus on tasuv, kuid inimtööjõu asendamisel võimaluse korral tehnikaga kaasneb 

tööjõu vähenemine maapiirkondades (Freimann 2015:24). Seega lisaks omandireformi 

järgselt aset leidnud põllumajandusliku maakasutuse koondumisele suurtootjate kasutusse 

on seda põhjustanud ka Eesti liitumine Euroopa Liiduga. Euroopa Liiduga liitumise järel 

oli Eestis tegutsevatel tootjatel võimalik osa saada erinevatest toetustest. Nii on näiteks 

ühtse pindalatoetuse andmine kaasa toonud olukorra, kus Euroopa Liidu toel on suurtel 

põllumajandustootjatel võimalik suuremat kasumit toota ning sellest tulenenvalt ka rohkem 

maad kasutamiseks juurde osta (Nurm 2015:7). 

Tänapäevane trend nii Eesti kui Euroopa põllumajanduses on väiksemate 

põllumajanduslike tootjate arvu vähenemine ning suurettevõtete veelgi suuremaks 

kasvamine (Freimann 2015:57). Suured põllumajandustootjad on kasvanud arvuliselt ning 

võtnud järjest rohkem põllumajandusmaad väiketootjatelt enda kasutusse (sealsamas:76). 

Järjest enam kontsentreeruva põllumajanduse tulemusena on Eestis kujunenud struktuur, 

kus kaheksa protsenti majapidamiste koguarvust annab 81% kogu põllumajanduse 

toodangust ning selliste tootjate kasutuses on 67% maakasutusest (Johanson 2017). Lisaks 

on Eestis kasvanud viimaste aastate jooksul rendimaa osatähtsus ning suurem on 

osatähtsus just juriidiliste isikute poolt kasutatatva põlluamajandusmaa korral (sealsamas). 

Nii on nt Osaühing Estonia üks suuremaid põllumajandusega tegelevaid Eesti ettevõtteid, 

mis tegutseb Järva maakonnas. Osaühing Estonia ettevõtete gruppi kuuluvad OÜ Kabala 
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Agro, OÜ Sõrandu Farm ja OÜ Oisu Biogaas ning nende osaühingute enamosaluse 

omanikuks on Osaühing Estonia. Äripäeva (Eesti kõige laiema... 08.08.2016) andmetel 

kasutavad Osaühing Estonia ettevõtted kokku ca 10 000 hektarit põllumajanduslikku maad, 

millest ligikaudu 6 000 hektari omanikuks on ettevõte ja ca 6 000 hektarit on renditud. 

Krista Lokk jõudis töös järeldusele, et aastatel 2007 kuni 2013 vähenes põllumajanduslike 

kodumajapidamiste arv Eestis 17,8% võrra, millest omakorda toimus vähenemine 

füüsiliste isikute arvel 22,9% (Lokk 2016:51). Samuti tõi Lokk välja, et füüsiliste isikute 

kasutuses oleva maa pindala väheneb ning juriidiliste isikute kasutuses oleva maa pindala 

suureneb (sealsamas). Valga maakonnas toimus aastatel 2011 kuni 2015 põllumajanduslike 

tootjate maakasutuse pindala suurenemine ning tootjate arvu vähenemine (Lokk 2016:52). 

Seega on Valga maakonnas toimunud põllumajandusliku maakasutuse koondumine. 

Võrreldi kümne suurema tootja maakasutust aastal 2015 ja 2011. Uuringust selgus, et kõigi 

tootjate maakasutus oli 2015. aastal suurenenud võrreldes 2011. aasta maakasutusega. 

Seega oli nende suurtootjate poolt kasutatava põllumajandusmaa pindala aastate jooksul 

kasvanud. 

Kurvits (2014:45) leidis, et aastatel 2004 kuni 2011  on enim kasvanud põllumajandusmaa 

pindala Ida-Viru maakonnas (74,5%), Lääne-Viru maakonnas (32,9%) ja Tartu maakonnas 

(31,2%). Viljandi maakond on ainuke maakond, kus vaadeldaval ajavahemikul toimus 

põllumaa vähenemine (5,3%) (Kurvits 2014:45). 

Statistikaameti (PMS403:Põllumajanduslike majapidamiste…2011) kohaselt oli aastatel 

2001 kuni 2010 enim põllumajandusmaad kasutusel Lääne-Viru maakonnas, kus tegutses 

2001. aastal 4 095 tootjat ning 2010. aastal 1 296 tootjat. 2001. aastal oli Lääne-Viru 

maakonnas kasutusel 95 399 hektarit põllumajandusmaad ning 2010. aastal 106 571 

hektarit põllumajandusmaad. Seega jäi Lääne-Viru maakonnas kümne aasta jooksul 

tootjaid kolm korda vähemaks, kuid haritava maa pindala püsis suhteliselt stabiilsena. 

Statistikaameti järgi oli 2001. aastal põllumajanduslikke tootjaid enim Tartu maakonnas, 

kus 5 340 tootjat kasutasid 75 728 hektarit põllumajandusmaad. 2010. aastal kasutas 1 724 

tootjat Tartu maakonnas 83 037 hektarit põllumajandusmaad. Aastatel 2003 kuni 2010 oli 

enim tootjaid Võru maakonnas. 2003. aastal tegutses Võru maakonnas 42 808 hektarit 

põllumajandusmaal 3 406 tootjat ning 2010. aastaks haris 52 539 hektarit 

põllumajandusmaad 2 177 tootjat. Seega jäi selle ajavahemiku jooksul Võru maakonnas 

tootjaid 1,5 korda vähemaks, kuid sealse põllumajandusmaa pindala kasvas ca 10 000 
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hektari võrra. Samuti jäi kümne aastaga tootjaid vähemaks Tartu maakonnas, kus samal 

ajavahemikul kasvas põllumajandusmaa pindala ca 8 000 hektari võrra. 

Bakalaureusetöös teemal „Maade haaramine Brasiilias ja Aafrikas, Hiina ja Euroopa 

osalemine maade haaramises ning põllumajandusliku maakasutuse koondumine 

suurtootjate kätte Eestis“ (Rasva 2015) uuriti maakasutuse koondumist suurtootjate kätte 

Eestis 2014. aasta Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti andmetele tuginedes. 

Tehtud töö tulemusena selgus, et maakasutuse koondumine suurtootjate kätte (maakasutuse 

suurus enam kui 400 hektarit) on olnud Lääne-Viru maakonnas, Järva maakonnas, Tartu 

maakonnas ja Jõgeva maakonnas suurem kui teistes Eesti maakondades. Nii on näiteks 

Lääne-Viru maakonnas ja Järva maakonnas enam kui 60% seal asuvast haritavast maast 

suurtootjate kasutuses ning Tartu ja Jõgeva maakonnas on see 50%. Kõige väiksem oli 

2014. aastal koondumine Hiiu maakonnas ja Võru maakonnas, kus suurtootjate kasutuses 

oli vähem kui 30% maakonnas asuvast haritavast maast. Vähemalt 1000 hektarit ja rohkem 

maad harivate suurtootjate maa on koondunud Kesk-Eesti piirkonda ning Lääne-Viru 

maakonnas paikneb enim suurtootjate kasutada olevat maad võrreldes teiste maakondadega 

(Rasva 2015:47). 

Bakalaureuseöö tulemusena selgus ka, et mida rohkem on maakonnas haritavat maad, seda 

suurem on suurtootjate poolt haritava maa pindala maakonnas. Leiti, et tugev positiivne 

seos on nii maakonnas haritava maa pindala ja suurtootjate arvu vahel ning suurtootjate 

poolt haritava maa pindala ja maakonnas tegutsevate suurtootjate arvu vahel. 

 

 

1.4. Eesti põllumajanduspoliitika ajavahemikul 2007-2020 

 

Eesti põllumajanduspoliitika sõltub Euroopa Liidu ühisest põllumajanduspoliitikast (ÜPP). 

ÜPP põhineb kuue Euroopa Majandusühenduse asutajariigi keeldumisel aktsepteerida 

vabakaubandussüsteemi, mis oleks kaasa toonud nende riikide põllumajandusettevõtjate 

sissetulekutoetuste vähenemise. Seepärast otsustas Euroopa Majandusühendus 1955. aastal 

integreerida põllumajanduse ühisturu süsteemi (EL ühine põllumajanduspoliitika (ÜPP)). 

Eesti maaelu arengukavas aastateks 2007 kuni 2013 pöörati tähelepanu väikeste 

põllumajandustootjate madalale konkurentsivõimele ja ettevõtluse edendamise kavade 

puudumisele. Uuringu „Toetusvajadus maapiirkonna ettevõtlussektoris“ põhjal nähti, et 
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suurem osa väikeettevõtjatest (17,9%) on vähendanud töökohtade arvu ning vaid 3,9% 

juhtudel on liigutud järgmisse suurusgruppi (Eesti maaelu...2014:50). Sellega jõuti 

järelduseni, et suurt osa põllumajandusmaast ja -loomadest valdavad suhteliselt suuremad 

ja konkurentsivõimelised põllumajandustootjad, väike osa põllumajandustootjatest vajavad 

struktuurseid muudatusi (Eesti maaelu... 2014:57). Nõrkusena toodi välja väikeste 

põllumajandustootjate halb kohanemisvõime ja ettevõtluse edendamise kavade puudumine. 

Suurt osa põllumajandusmaast ja -loomadest valdavad suhteliselt suuremad ja 

konkurentsivõimelised põllumajandustootjad, väike osa põllumajandustootjatest vajavad 

struktuurseid muudatusi (Eesti maaelu... 2014:63). Selleks, et tagada väikeste 

põllumajandustootjate konkurentsivõime rakendati vastavaid meetmeid. Meetme 1.4 sisuks 

oli põllumajandusettevõtete ajakohastamine (sealsamas :104). Kuna 

põllumajandusettevõtete netolisandväärtusel põhinenud jätkusuutlikkuse analüüs näitas, et 

päris väikesed põllumajandusettevõtted ei ole samas mahus ja sama tüüpi tootmist jätkates 

jätkusuutlikud, siis tuli suurt tähelepanu pöörata väiksemate põllumajandusettevõtete 

konkurentsivõime tõstmisele. Siinkohal plaaniti rakendada alameedet, mille sihtrühmaks 

olid mikropõllumajandustootjad, kes annavad tööd vähem kui 10 inimesele ja kelle aastane 

müügitulu koos muude ärituludega ja aastabilansi kogumaht ei ületa kahte mln eurot 

(sealsamas :105). 

Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus nr 1305/2013 artikkel 19 punktis üks on välja 

toodud, milliseid toetuseid meede hõlmab. Nii on selles punktis nt ettevõtlusega alustamise 

toetus, mis on mõeldud noortele põllumajandustootjatele, maapiirkondades 

mittepõllumajanduslikeks tegevusteks, väikeste põllumajandusettevõtete arendamiseks 

(EUROOPA PARLAMENDI...2013:22). Lisaks on selle määrusega tagatud iga-aastane 

toetus või ühekordne toetus põllumajandustootjatele, kes vastavad 

väikepõllumajandustootjate kavale ja kes annavad oma põllumajandusliku majapidamise 

lõplikult üle teisele põllumajandustootjale (sealsamas). 

2014 kuni 2020 aasta maaelu arengukava meetmeks on kaasa aidata 

põllumajandusettevõtete mitmekesisema struktuuri säilimisele ja edendada väikeseid 

ettevõtteid. Selle arengukavaga kaasnes väikeste põllumajandusetevõtete arendamise 

toetus, mis on mõeldud sellistele FIE-dele või äriühingutele, mille omatoodetud 

põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügitulu oli taotlemise 

aastale vahetult eelnenud majandusaastal vahemikus 4000 kuni 14 000 eurot 
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(Põllumajanduse otsetoetused 2015-2020). Lisaks pidi tulu olema taotlemise aastale 

vahetult eelnenud teisel majandusaastal olema vähemalt 1200 eurot ning see pidi 

moodustama kahel taotlemise aastale vahetult eelnenud majandusaastal üle 50% kogu 

müügitulust (sealsamas). 

Eesti maaelu arengukava aastateks 2014 kuni 2020 on Euroopa Maaelu Arengu 

Põllumajandusfondist ja Eesti riigieelarvest rahastatav programm, mille raames toetatakse 

põllumajanduse ja maaelu arengut kokku ligi ühe miljardi euroga (Eesti maaelu... 2016). 

Maaelu arengukavas aastateks 2014 kuni 2020 keskendutakse kuuele valdkonnale – 

teadmussiire ja innovatsioon, konkurentsivõime, toidutarneahel, keskkond, ressursitõhusus 

ning maaettevõtlus ja kohalik algatus (sealsamas). 

Eesti maaelu arengukavas aastateks 2014 kuni 2020 (2016:16) tõdeti, et Eestis on 

põllumajanduslike majapidamiste arv vähenenud kiiremini kui EL-is keskmiselt ning ka 

kiiremini kui Lätis ja Soomes. Majapidamiste arv on vähenenud peamiselt nende 

majapidamiste arvelt, mis ei suuda oma põllumajandusliku tegevusega pakkuda isegi ühele 

pereliikmele piisavat sissetulekut või kus omanik on seoses vanusega lõpetanud 

põllumajandusliku tegevuse (sealsamas). Lisaks toodi esile kaks põllumajandusliku 

maakasutuse suurusgruppi. Kuni 10 hektari suuruse maakasutustega tootjad moodustavad 

54% majapidamistest, kuid nad kasutavad ainult 5% kogu Eesti põllumajandusmaast 

(sealsamas). Samal ajal üle 100 hektari suurusega majapidamisi on 9% ja nad kasutavad 

73% kogu põllumajandusmaast (Eesti maaelu... 2016:17). 

Mitmekesise põllumajandusettevõtete struktuuri säilitamise seisukohast on oluline, et ka 

väiksemahuline põllumajandustootmine säiliks. Viimaste aastate FADN andmed näitavad 

väiksemate põllumajandusettevõtjate tulemuste paranemist, kuid tootlikkuse näitajad on 

väiksematel põllumajandusettevõtjatel oluliselt madalamad võrreldes suuremate 

põllumajandusettevõtjatega (Eesti maaelu... 2016:165). Selleks, et parandada väiksemate 

põllumajandusettevõtjate tulemuslikkust, on välja töötatud eraldi toetus väiksematele 

põllumajandusettevõtjatele (sealsamas). Väikeste põllumajandusettevõtete arendamiseks 

on välja töötatud allmeede 6.3 ettevõtlusega alustamise toetus väikeste 

põllumajandusettevõtete arendamiseks (sealsamas :172). 

Kui 2013. aastal tekkis olukord, kus pikalt kestnud ja kiire põllumajanduslike 

majapidamiste arvu vähenemine peatus, siis 2016. aasta põllumajanduse struktuuriuuringu 

tulemused näitavad, et viimase kolme aastaga on majapidamiste arv taaskord vähenenud 
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(Eesti Statistika Kvartalikiri... 2017:84). Põhjusteks on siinjuures toodud piirangud 

hooldatava püsirohumaa suurusele, kriis piimatootmises ja Aafrika seakatk (sealsamas). 

Eelkõige on toimunud vähenemine just selliste tootjate arvelt, kelle põllumajandusmaast 

on valdav püsirohumaa, kellel ei ole loomakasvatust ja kes ei anna 

põllumajandustoodangut (Eesti Statistika Kvartalikiri... 2017:84). 2013. aastal oli selliseid 

tootjaid üle 45 000 ehk ligikaudu 25% kõigist Eestis tegutsevatest põllumajanduslikest 

tootjatest (sealsamas). Maaeluministeerium koos PRIAga on viimastel aastatel rakendanud 

erinevaid piiranguid hooldatava püsirohumaa osatähtsuse ning pinna kohta. Sellest 

tulenevalt on selliste põlluamajndustoodangut mitteandvate majapidamiste ehk 

hooldusniitjate arv 2016. aastaks vähenenud ligikaudu neli korda (sealsamas). Ainsana on 

viimastel aastatel kasvanud põllumajanduskultuuride üldviljeluse alla kuuluvate 

majapidamiste arvud. 

Endiselt on põllumajanduslike majapidamiste arvu muutuses majandusliku suuruse järgi 

trend, et tegevuse lõpetavad väikesed põlluamajanduslikud tootjad, kellest suurem osa on 

olnud hooldusniitjad (Eesti Statistika Kvartalikiri... 2017:85). Minimaalselt 15 000 erurose 

standardtoodanguga tootjate arv kasvas rohkem kui 400 tootja võrra ning see viitab sellele, 

et väikesed tootjad kas lõpetasid oma tegevuse või laiendasid seda (sealsamas). See 

omakorda näitab, et tootmise konsentratsioon suureneb põllumajanduses jätkuvalt ja selle 

tulemusena on Eesti põllumajanduses kujunenud struktuur, kus väike arv suurmajapidamisi 

annavad 81% kogu põllumajanduse toodangust (sealsamas). Selliste tootjate kasutuses on 

67% Eesti põllumajandusmaast ja jätkusuutlikuse piiriks on saanud 100 hektarit 

põllumajandusmaad tootja kohta (sealsamas :86). Piirangud hooldatavale püsirohumaale 

on kaasa toonud ka rendimaa osatähtsuse suurenemise. Hooldusniitjad on oma tegevuse 

lõpetanud ja maa välja rentinud. 
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2. PÕLLUMAJANDUSLIKU MAAKASUTUSE ANALÜÜS 

EESTIS 
 

2.1. Metoodika 

 

Töö alguses püsititatud eesmärgi täitmiseks analüüsiti PRIA 2011, 2013 ja 2016 aasta 

andmete alusel põllumajandusliku maakasutuse muutuseid Eestis ning Statistikaameti 

2007, 2010, 2013 ja 2016 aasta andmeid juriidiliste ja füüsiliste isikute põllumajandusmaa 

kohta. Selles töös ei ole eristatud tootja omandis ja kasutuses olevat maad ning 

põhitähelepanu on pööratud põllumajandustootjate maakasutusele. 

Tabelis 1 on välja toodud eesmärgi täitmiseks koostatud uurmisküsimused ning andmed ja 

metoodika, mida küsimustele vastamiseks kasutati. Tabelis on ka lühidalt töö tulemusest, 

mille alusel liiguti järgmise uurimisküsimuse juurde. 

PRIA andmetes on kajastatud tootja ID, maakond, vald, taotletud pind ja tükkide arv. Kuna 

PRIA andmetes on sama IDga tootjat kajastatud korduvalt vastavalt sellele kui palju sel 

tootjal erinevaid maatükke PRIAs registreeritud on, siis summeeriti esmalt tootja kasutada 

oleva maa pindala vastavalt maakonnale ning seeläbi leiti kui palju maad ja maaüksuseid 

tootjal summaarselt maakondades kasutusel on (tabel 1). Tootjad jagati suurusgruppidesse 

selle alusel kui palju maad neil PRIA andmete alusel Eestis kokku kasutuses on. 

Selleks, et uurida maakasutuse muutuseid suurusgruppides jagati tootjad vastavalt PRIAs 

registreeritud põllumajandusmaa pindala järgi suurusgruppidesse 0-<2 hektarit, 2-<40 

hektarit, 40-<100 hektarit, 100-<400 hektarit, 400-<1000 hektarit ja >1000 hektarit. Selline 

jagunemine on tehtud, sest maakasutuse hektarite arvu järgi on Põllumajandusliku 

Raamatupidamise Andmebaasis moodustatud neli gruppi, millest esimene on 0 kuni 40 

hektarit ning viimane 400 hektarit ja enam (Põllumajandusliku raamatupidamise... 2014). 

Järgmiseks uuriti moodustatud suurusgruppidest detailsemalt kahte gruppi 

põllumajandustootjaid, kelle kasutada on PRIA andmete alusel rohkem kui 400 ja 1000 

hektarit haritavat maad Eestis kokku.  Neid, kellel on Eestis kokku üle 400 hektari 
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kasutatavat maad, käsitletakse selles töös suurtootjatena. Neid kellel on üle 400 hektari 

nimetatakse lühidalt ST-400 ja neid kellel on üle 1000 hektari ST-1000. 

Eraldi on analüüsitud kümne suurima tootja maakasutust PRIA 2011, 2013 ja 2016 aasta 

andmete alusel. Selleks sorteeriti PRIA 2016 aasta andmete alusel suurusgrupist >1000 

hektarit välja kümme suuremat tootjad, kes järjestati vastavalt PRIAs registreeritud maa 

pindalale kahanevalt ning 2016. aaasta andmetele lisati ka 2013 ja 2011. aasta andmed 

PRIAs registreeritud maa kohta. 

 

Tabel 1. Eesmärgi täitmiseks püstitatud uurmisküsimused, kasutatud andmed, meetodid ja 

tulemused 

Jrk 

nr 

Uurimis-

küsimus 
Andmed Meetod Tulemus 

1 

Millised 

muutused on 

leidnud aset 

Eesti põllu-

majanduslikus 

maakasutuses? 

PRIAs registreeritud 

põllmajandusmaa 

pindala, maatükkide 

arv ja 

põllumajanduslike 

tootjate arv 

maakondades 

aastatel 2011, 2013 

ja 2016 

PRIAs registreeritud 

põllumajandusmaa 

pindala, maatükkide 

arv ja tootjate arv 

summeeriti vastavalt 

maakonnale ja aastale 

Haritava maa pindala ja 

maatükkide arv on 

kasvanud, 

põllumajanduslike 

tootjate arv on 

vähenenud 

Statistikaameti 

andmed füüsiliste ja 

juriidiliste isikute 

põllumajandusmaa 

kohta aastatel 2007, 

2010, 2013 ja 2016 

Leiti füüsiliste ja 

juriidiliste isikute 

põllumajandusmaa 

osakaal. 

Põllumajandusmaa 

pindala alusel jagati 

füüsilised ja 

juriidilised isikud 

suurusgruppidesse 0-

<2 ha, 2-<50 ha, 50-

<100 ha, 100-<500 ha 

ja >500 ha 

Juriiidliste isikute 

kasutuses oleva maa 

pindala on kasvanud ja 

füüsiliste isikute 

kasutuses oleva maa 

pindala vähenenud. 

Juriidiliste isikute 

kasutuses oleva maa 

pindalast moodustab 

suurima osa 

suurusgrupp >500 ha 

ning füüsiliste isikute 

puhul suurusgrupp 2-

<50 ha 

2 

Millised on 

olnud 

muutused üle 

400 ha ja üle 

1000 ha 

harivate 

tootjate 

maakasutuses 

aastatel  2011, 

2013 ja 2016? 

PRIAs registreeritud 

põllumajandusmaa 

pindala maakonnas, 

ST-400 kasutatava 

maa pindala ja 

tootjate arv 

maakonnas, ST-1000 

kasutatava maa 

pindala ja tootjate 

arv maakonnas 

Leiti ST-400 ja ST-

1000 poolt haritava 

maa pindala ja 

maakonnas haritava 

maa pindala suhe. 

PRIAs registreeritud 

ST-400 ja ST-1000 

poolt haritava maa 

pindala jagati 

maakondadesse. Leiti 

maakonnas tegutsevate 

tootjate arv 

ST-400 kasutatava maa 

pindala ja maakonna 

haritava maa pindala 

suhe kasvas aastatel 

2011, 2013 ja 2016 3%. 

ST-1000 kasutatava maa 

pindala kasvas 1% 
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Tabeli 1 järg 

Jrk 

nr 

Uurimis-

küsimus 
Andmed Meetod Tulemus 

3 

Milline on 

maakasutus 

suurus-

gruppides? 

PRIAs registreeritud 

põllumajandusmaa 

pindala, maatükkide 

arv ja tootjate arv 

aastel 2011, 2013 ja 

2016 

Põllumajandusmaa 

pindala, maatükkid ja 

tootjad jagati 

maakasutuse 

suurusgruppidesse 0-

<2 ha, 2-<40 ha, 40-

<100 ha, 100-<400 ha, 

400-<1000 ha ja 

>1000 ha 

Kõige rohkem on 

tootjaid arvuliselt 

suurusgrupis 2-<40 ha ja 

kõige vähem 

suurusgrupis >1000 ha. 

Enim kasutavad maad 

pindalaliselt suurusgrupi 

100-<400 ha tootjad ja 

vähim suurusgruppides 

0-<2 ha ja 2-<40 ha. 

Enim on kasvanud 

suurusgrupi >1000 ha 

maakasutus 

4 

Millised 

muutused on 

leidnud aset 

kümne 

suurema tootja 

maakasutuses 

aastatel 2016, 

2013 ja 2011? 

2016. aastal PRIAs 

registreeritud 10 

suurimat tootja 

maakasutuse pindala, 

maatükkide arv ning 

nende tootjate PRIAs 

registreeritud maa 

pindala ja 

maatükkide arv 

aastatel 2013, 2011 

Valiti 2016. aastal 

PRIAs registreeritud 

10 suurima 

maakasutuse pindalaga 

tootjat, mis järjestati 

tabelisse kahanevalt. 

2016 aasta andmetele 

lisati ka tootjate 

andmed aastate 2013 

ja 2011 kohta 

10 suurima tootja 

põllumajandusmaa 

pindala on kasvanud. 

Peamiselt haritakse 

maad ühe maakonna 

piires ning 

maksimaalselt kahes 

maakonnas 

 

Tehtud töö tulemusena saadi 13 tabelit, 23 joonist ja neli lisa: 

 joonisel 2 on kogu PRIAs registreeritud põllumajandusmaa pindala maakondade 

lõikes aastatel 2011, 2013 ja 2016, mille leidmiseks summeeriti PRIAs 

regisreeritud tootjate kasutatava põllumajandusmaa pindala maakondade lõikes 

(tabel 2); 

 joonisel 3 on maatükkide arv Eestis maakondade kaupa aastatel 2011, 2013, 2016 

PRIA andmete alusel, mis on kajastatud tabelis 3; 

 joonisel 4 on põllumajanduslike tootjate arv Eestis maakondade lõikes (tabel 4); 

 joonisel 5 ja joonisel 6 on kujutatud Statistikaameti andmed füüsiliste ja juriidiliste 

isikute põllumajandusmaa kasutamise kohta aastatel 2007, 2010, 2013 ja 2016. 

Joonisel 6 on füüsilised ja juriidilised isikud jagatud nende poolt haritava maa 

pindala alusel viide suurusgruppi (0-<2 hektarit, 2-<50 hektarit, 50-<100 hektarit, 

100-<500 hektarit ja >500 hektarit) vastavalt Statistikaameti esitatud andmetele; 

 tabelites 5, 7 ja 9 on koondatud andmed ST-400 poolt haritava maa ja maakonna 

haritava maa suhte ning ST-400 arvu kohta maakonnas 2011, 2013 ja 2016 aastal. 

Nende tabelite alusel on koostatud vastavalt joonised 7, 12 ja 17, millelt on näha 
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ST-400 poolt haritava maa jagunemine maakondade vahel aastatel 2011, 2013 ja 

2016. Sektordiagrammidele on maakonnad järjestatud vastavalt ST-400 poolt 

haritava maa jagunemisele maakondades (kasvavalt); 

 tabelite 5, 7 ja 9  alusel on koostatud ka joonised 8, 13 ja 18, kus maakonnad on 

jaotatud nelja gruppi vastavalt ST-400 kasutatava põllumajandusmaa ja maakonna 

haritava maa pindala suhte alusel; 

 joonistele 9, 14 ja 19 on koondatud andmed maakondades tegutsevate ST-400 arvu 

kohta 2011, 2013 ja 2016 aastal. Jooniste aluseks on võetud tabelite 5, 7 ja 9 

andmed maakondades tegutsevate ST-400 arvu kohta. Joonistel on maakonnad 

jagatud nelja gruppi vastavalt maakonnas tegutsevate suurtootjate arvule; 

 ST-1000 maakasutuse jagunemine ning arv maakondade lõikes aastatel 2011, 2013 

ja 2016 on vastavalt tabelites 6, 8 ja 10. Tabelites näidatud maakondades jääb 

mõnel juhul ST-1000 keskmine maakasutus alla 1000 ha.  Nii on nt Harju 

maakonnas ST-1000 maakasutus keskmiselt 2011. aastal 714 ha. See on tingitud 

sellest, et ST-1000 põllumaa ei jää kõigi tootjate puhul ühe maakonna piiresse. 

Sama olukord esineb ka ST-400 maakasutuse juures. Nii haris nt tootja ID 

numbriga 94267 2011. aastal Harju maakonnas 103,09 ha, Jõgeva maakonnas 3,48 

ha, Järva maakonnas 17,62 ha, Lääne maakonnas 24,24 ha, Pärnu maakonnas 

205,90 ha, Rapla maakonnas 45,23 ha, Saare maakonnas 13,19 ha, Viljandi 

maakonnas 2,53 ha ja Võru maakonnas 24 ha (joonis 1). Kokku haris kõnealune 

tootja 2011. aastal 588,32 ha ning kuulub seega ST-400 maakasutajate hulka; 
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Joonis 1. Tootja ID numbriga 94267 maakasutuse jagunemine maakondade vahel 2011. 

aastal 

 

 tabelites 6, 8 ja 10 esitatud andmete põhjal on koostatud joonised 10, 15 ja 20, kus 

maakonnad on vastavalt nendes tegutsevate ST-1000 haritava maa osakaalule 

maakonna haritavast maast jagatud nelja gruppi; 

 joonisele 11, 16 ja 21 on koondatud andmed maakondades tegutsevate ST-1000 

arvu kohta vastavalt 2011, 2013 ja 2016 aastal. Jooniste aluseks on võetud tabelite 

6, 8 ja 10 andmed maakondades tegutsevate ST-1000 arvu kohta ning joonisel on 

maakonnad jagatud nelja gruppi vastavalt maakonnas tegutsevate tootjate arvule; 

 tabelites 5, 6, 7, 8, 9 ja 10 kajastatud tootjate arvu arvestamisel on tootja, kes 

kasutab maad erinevates maakondades ning kogusummas üle 400 hektari või üle 

1000 hektari, loetud tootjana kõigis maakondades, kus tal maakasutus asub. Seega 

on nt tootja ID numbriga 94267 arvestatud nii Harju maakonna, Jõgeva maakonna, 

Järva maakonna, Lääne maakonna, Pärnu maakonna, Rapla maakonna, Saare 

maakonna, Viljandi maakonna kui ka Võru maakonna tootjaks; 

 tabelis 11 on esitatud tootjate arv vastavasse suurusgruppi kuuluva 

põllumajandusmaa kasutamisel aastatel 2011, 2013, 2016 ning tabelis olevate 

andmete alusel on koostatud joonis 22. Tabelis on  andmed nende tootjate arvu 

kohta, kes kasutavad maad 0-<2 ha, 2-<40 ha, 40-<100 ha, 100-<400 ha, 400-

<1000 ha ja >1000 ha ulatuses; 
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 tabelis 12 on esitatud maakasutuse pindala vastavasse suurusgruppi kuuluva 

põllumajandusmaa kasutamisel aastatel 2011, 2013, 2016 ning tabeli 12 alusel on 

koostatud joonised 23 ja 24. Tabelis on  esitatud andmed selliste tootjate 

maaksutuse pindala kohta, kes kasutavad maad 0-<2 ha, 2-<40 ha, 40-<100 ha, 

100-<400 ha,  400-<1000 ha ja >1000 ha ulatuses. Joonisel 23 on maakasutuse 

hektariline jagunemine suurusgruppides ning joonisel 24 protsentuaalne; 

 tabelis 13 on esitatud andmed maatükkide arvu kohta vastavasse suurusgruppi 

kuuluva põllumajandusmaa kasutamisel aastatel 2011, 2013, 2016 ning selle tabeli 

põhjal on koostatud joonis 25 ja 26. Suurusgrupid on tabelis 13 koostatud nagu 

tabelites 11 ja 12. Joonisel 25 on kujutatud maatükkide jagunemine 

suurusgruppides ning joonisel 26 on näha nende protsentuaalne jagunemine kolmel 

aastal vastavates suurusgruppides protsentuaalne; 

 joonisel 27 on kujutatud põllumajandusmaa pindala kümnel suurimal tootjal 

aastatel 2011, 2013, 2016 ning joonisel 28 nende tootjate poolt haritavate 

maatükkide arv; 

 lisas 1 on andmed põllumajandustootjate poolt haritava maa pindala, selliste 

tootjate arvu ja nende poolt haritavate maatükkide arvu kohta Eestis aastatel 2011, 

2013 ja 2016 maakondade kaupa; 

 lisas 2 on andmed põllumajandustootjate haritava maa pindala, selliste tootjate arvu 

ja nende poolt haritavate maatükkide arvu kohta suurusgruppide alusel Eestis 

aastatel 2011, 2013 ja 2016; 

 lisas 3 on andmed kümne suurima põllumajandustootja haritava maa pindala, 

maatükkide arvu ning nende muutuse kohta aastatel 2011, 2014, 2015; 

 lisas 4 on andmed kümne suurima põllumajandustootja maakasutuse kohta 

maakondades aastatel 2011, 2014, 2015. 

PRIA andmete esmane töötlemine toimus programmis ArcGIS. Hilisem analüüs teostati 

MS Excel’i abil. 
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2.2. Tulemused 

 

2.2.1. Eesti põllumajandusmaa ja –tootjad 

 

PRIA andmete alusel oli 2011. aastal Eestis registreeritud 877 036,3 hektarit 

põllumajandusmaad, 2013. aastaks kasvas selle maa pindala 960 448,9 hektarini ning 

2016. aastaks kasvas põllumajandusmaa pindala 967 816 hektarini (tabel 2). PRIA-s 

registreeritud põllumajandusmaa pindala on vaadeldava ajavahemiku jooksul kasvanud   

90 779,7 hektari võrra. Põllumajandusmaa pindala on kasvanud kõigis maakondades kui 

võrrelda aastaid 2011 ja 2016. 

 

Tabel 2. PRIAs registreeritud põllumajandusmaa pindala (ha) Eestis aastatel 2011, 2013, 

2016 

Maakond 2016 2013 2011 

Harjumaa 71 097,6 74 821,4 61 416,5 

Hiiumaa 13 956,8 12 821,2 12 188,2 

Ida-Virumaa 36 383,5 35 570,2 31 027,8 

Jõgevamaa 74 816,9 75 411,9 69 268,1 

Järvamaa 80 543,8 81 186,8 76 776,3 

Läänemaa 52 116,6 45 324,4 43 051,9 

Lääne-Virumaa 109 356,0 109 879,9 101 711,4 

Põlvamaa 53 309,8 53 327,8 48 377,1 

Pärnumaa 85 782,8 84 201,5 78 622,3 

Raplamaa 69 520,2 70 458,8 64 910,9 

Saaremaa 53 636,8 50 587,5 46 822,0 

Tartumaa 84 071,0 83 328,9 75 920,9 

Valgamaa 45265,0 45 529,0 41 332,9 

Viljandimaa 85 601,0 84 263,8 77 829,4 

Võrumaa 52 358,1 53 735,7 47 780,8 

Kokku 967 816,0 960 448,9 877 036,3 

Kõige rohkem põllumajandusmaad on 2016. aasta seisuga PRIA andmete alusel Lääne-

Viru maakonnas (109 356 ha) ning kõige vähem Hiiu maakonnas (13 956,8 ha) (joonis 2). 

Enim (21%) kasvas põllumajandusmaa pindala Lääne maakonnas. Kõige vähem (5%) 

kasvas põllumajandusmaa pindala Järva maakonnas. 
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Joonis 2. Põllumajandusmaa hulk (ha) Eestis maakondade kaupa aastatel 2011, 2013, 2016 

PRIA andmete alusel 

 

Kui 2011. aastal oli PRIAs registreeritud maatükkide arv 114 908, siis 2013. aastal oli 

maatükke 129 606 ja 2016. aastal 138 985 (tabel 3). Maatükkide arv on läbi vaadeldavate 

aastate suurim olnud Saaremaa makonnas ning väikseim Hiiu maakonnas (joonis 3). 

 

Tabel 3. PRIAs registreeritud maatükkide arv (tk) Eestis aastatel 2011, 2013, 2016 

Maakond 2016 2013 2011 

Harjumaa 10 851 9636 7388 

Hiiumaa 2493 2401 2193 

Ida-Virumaa 5050 4563 4000 

Jõgevamaa 8538 7793 7092 

Järvamaa 6903 6066 5500 

Läänemaa 7292 7469 6874 

Lääne-Virumaa 10 133 9239 8455 

Põlvamaa 9377 8602 7706 

Pärnumaa 12 297 11 712 10605 

Raplamaa 9409 8979 8237 

Saaremaa 13 265 12 651 11 037 

Tartumaa 10 185 9289 8207 

Valgamaa 8028 7614 6768 

Viljandimaa 12 069 10 966 9925 

Võrumaa 13 095 12 626 10 921 

Kokku 138 985 129 606 114 908 
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Vaadeldaval ajavahemikul on maatükkide arv kasvanud kõigis maakondades ning kõige 

rohkem (3463 tk) kasvas 2016. aastaks Harju maakonnas haritavate maatükkide arv. Kõige 

vähem (300 tk) kasvas vaadeldava ajavahemiku jooksul Hiiu maakonnas haritavate 

maatükkide arv. 

 

 

Joonis 3. Maatükkide arv (tk) Eestis maakondade kaupa aastatel 2011, 2013, 2016 PRIA 

andmete alusel 

 

PRIAs registreeritud tootjate arv Eestis on võrreldes 2011. aastaga 2016. aastaks 

vähenenud 770 tootja võrra (tabel 4). Kui 2011. aastal taotles PRIAst toetust 16 226 

tootjat, siis 2013. aastal kasvas tootjate arv 17 718 tootjani, kuid 2016. aastal oli tootjaid 15 

456. Põllumajanduslike tootjate arv on vähenenud üheksas maakonnas (Ida-Viru maakond, 

Jõgeva maakond, Põlva maakond, Pärnu maakond, Rapla maakond, Tartu maakond, Valga 

maakond, Viljandi maakond, Võru maakond) ning kasvanud neljas maakonnas (Hiiu 

maakond, Harju maakond, Lääne maakond, Saare maakond).  
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Tabel 4. Põllumajanduslike tootjate arv (tk) Eestis aastatel 2011, 2013, 2016 

Maakond 2016 2013 2011 

Harjumaa 1232 1204 1023 

Hiiumaa 364 363 352 

Ida-Virumaa 570 651 606 

Jõgevamaa 1029 1141 1117 

Järvamaa 785 868 785 

Läänemaa 852 844 809 

Lääne-Virumaa 1129 1195 1133 

Põlvamaa 1102 1287 1212 

Pärnumaa 1535 1628 1556 

Raplamaa 1129 1254 1204 

Saaremaa 1200 1161 1116 

Tartumaa 1248 1434 1380 

Valgamaa 1144 1262 1220 

Viljandimaa 1156 1302 1254 

Võrumaa 1794 2124 2038 

Kokku 15 456 17 718 16 226 

 

Nii 2011, 2013 kui ka 2016 aastal tegutses enim tootjaid Võru maakonnas (joonis 4). 2011. 

aastal tegutses Võru maakonnas 2038 põllumajanduslikku tootjat ning 2016. aastal 1794 

põllumajanduslikku tootjat. Kõige vähem tegutses vaadeldaval ajavahemikul tootjaid Hiiu 

maakonnas (joonis 3). 2011. aastal tegutses Hiiu maakonnas 352 põllumajanduslikku 

tootjat, 2016. aastal 364 põllumajanduslikku tootjat. Kõige rohkem (12%) vähenes tootjate 

arv Võru maakonnas ja kõige rohkem suurenes tootjate arv (20%) Harju maakonnas. Kõige 

vähem (0%) muutus tootjate arv Järva maakonnas ja Lääne-Viru maakonnas. 
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Joonis 4. Põllumajanduslike tootjate arv (tk) Eestis maakondade kaupa aastatel 2011, 2013 

ja 2016 PRIA andmete alusel 

 

Joonis 5 näitab, et aastatel 2007, 2010, 2013 ja 2016 on juriidiliste isikute kasutuses oleva 

põllumajandusmaa osakaal Eestis kasvanud. Juriidiliste isikute kasutuses oleva 

põllumajandusmaa pindala kasvas 95 876 hektari võrra. Füüsiliste isikute kasutuses oleva 

põllumajandusmaa pindala vähenes samal ajavahemikul 45 199 hektari võrra. 

 

 

Joonis 5. Füüsiliste ja juriidiliste isikute põllumajandusmaa osakaal Eestis aastatel 2007 

2010, 2013 ja 2016 (Allikas: PMS420) 
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Juriidiliste isikute põllumajandusmaa pindalas moodustavad suurima osakaalu 500 hektarit 

ja suurem maakasutus, kuid aastatel 2007, 2010, 2013 ja 2016 on kasvanud ka 100 kuni 

500 hektarilise maakasutuse osatähtsus (joonis 6). Füüsiliste isikute põllumajandusmaa 

pindalast moodustas suurima osakaalu 2-<50 hektariline maakasutus ning väikseim oli 0-

<2 hektariliste maakasutus osakaal. Vaadeldud ajavahemikul kasvas füüsiliste isikute 

põllumajandusmaa pindalas 100-<500 hektarilise maakasutuse osakaal. 

 

 

Joonis 6. Füüsiliste ja juriidiliste isikute põllumajandusmaa osakaal suurusgruppide alusel 

Eestis aastatel 2007, 2010, 2013 ja 2016 (Allikas: PMS420) 

 

2011. aastal oli Eestis ST-400 põllumajandusmaa ja maakonnas haritava maa suhe 48% 

(tabel 5). Seega on suurtootjate osakaal maakonna põllumajandusmaast Harju maakonnas 

(49%), Järva maakonnas (69%), Lääne-Viru maakonnas (59%), Jõgeva maakonnas (58%), 

Tartu maakonnas (54%) ja Põlva maakonnas (51%) Eesti keskmisest suurem. Vähem kui 

48% moodustab ST-400 põllumajandusmaa PRIAs registreeritud maakonna 

põllumajandusmaast Ida-Viru maakonnas (42%), Pärnu maakonnas (45%), Rapla 

maakonnas (39%), Saare maakonnas (42%), Valga maakonnas (31%), Lääne maakonnas 

(39%), Võru maakonnas (27%), Viljandi maakonnas (47%) ja Hiiu (24%) maakonnas. 
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Tabel 5. ST-400 poolt haritava maa ja maakonna põllumajandusmaa suhe ning ST-400 arv 

maakonnas 2011. aastal 

Maakond 

Maakonnas 

haritava maa 

pindala (ha) 

Suurtootjate poolt 

haritava maa 

pindala 

maakonnas (ha) 

Suurtootjate poolt 

haritava maa ja 

maakonnas haritava 

maa suhe (%) 

Suurtootjate 

arv 

maakonnas 

(tk) 

Harjumaa 61 416,5 30 051,1 49 53 

Hiiumaa 12 188,2 2961,6 24 6 

Ida-Virumaa 31 027,8 13 178,9 42 23 

Jõgevamaa 69 268,1 40 473,4 58 45 

Järvamaa 76 776,3 52 899,1 69 50 

Läänemaa 43 051,9 16 585,9 39 29 

Lääne-Virumaa 101 711,4 60 425,5 59 77 

Põlvamaa 48 377,1 24 646,6 51 44 

Pärnumaa 78 622,3 35 441,9 45 46 

Raplamaa 64 910,9 25 125,1 39 40 

Saaremaa 46 822,0 19 460,4 42 27 

Tartumaa 75 920,9 41 113,5 54 51 

Valgamaa 41 332,9 12 744,1 31 27 

Viljandimaa 77 829,4 36 611,9 47 47 

Võrumaa 47 780,8 12 996,6 27 26 

Kokku 877 036,3 424 715,6 48 591 

 

2011. aastal oli kõige rohkem (14%) ST-400 poolt haritavat maad Lääne-Viru maakonnas 

ning kõige vähem (1%) on Hiiu maakonnas (joonis 7). Lisaks Lääne-Viru maakonnale oli 

2011. aastal palju nende poolt haritavat maad ka Järva maakonnas (12%), Tartu maakonnas 

(10%), Jõgeva maakonnas (9%), Viljandi maakonnas (9%) ja Pärnu maakonnas (8%). 
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Joonis 7. ST-400 poolt haritava maa jagunemine (%) maakondade vahel 2011. aastal 

 

2011. aastal (joonis 8) oli Järva maakonnas, Lääne-Viru maakonnas, Jõgeva maakonnas, 

Tartu maakonnas ja Põlva maakonnas ST-400 kätte koondunud maa osakaal (%) üle 50% 

kogu maakonna põllumajandusmaast ja kõige suurem (69%) osakaal maakonna 

põllumajandusmaast oli ST-400 kasutuses Järva maakonnas. Kõige väiksem (alla 25%) oli 

ST-400 kasutuses oleva põllumajandusmaa osakaal maakonna põllumajandusmaast Hiiu 

maakonnas. 

Kõige suurema grupi moodustavad maakonnad, kus tegutsevate suurtootjate poolt haritava 

maa pindala moodustas maakonna põllumajandusmaa pindalast 26% kuni 50%. Sellesse 

gruppi kuulusid Harju maakond, Rapla maakond, Lääne maakond, Saare maakond, Pärnu 

maakond, Viljandi maakond, Võru maakond, Ida-Viru maakond ja Valga maakond. 
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Joonis 8. ST-400 kasutuses oleva põllumajandusmaa pindala (ha) ja maakonna 

põllumajandusmaa pindala (ha) suhe (%) 2011. aastal 

 

2011. aastal tegutses Eestis kokku 463 suurtootjat, kellest enim (üle 75 tk) tegutses Lääne-

Viru maakonnas (joonis 9). Kõige vähem (alla 25 tootja) suurtootjaid tegutses 2011. aastal 

Hiiu maakonnas, ja Ida-Viru maakonnas. Kõige suurema grupi (10 tk) moodustavad 

maakonnad, kus 2011. aastal tegutses 26 kuni 50 tootjat. Sellesse gruppi kuuluvad Saare 

maakond, Lääne maakond, Pärnu maakond, Saare maakond, Järva maakond, Viljandi 

maakond, Jõgeva maakond, Valga maakond, Võru maakond ja Põlva maakond 
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Joonis 9. ST-400 arv (tk) maakonnas 2011 aastal 

 

ST-1000 kasutuses oli 2011. aastal 217 913,4 hektarit maad, mis moodustas 51% kogu 

Eesti suurtootjate (vähemalt 400 hektarit maad harivate tootjate) kasutuses olevast maast ja 

25% kogu Eesti põllumajandusmaast. Üle 25% maakonna põllumajandusmaast oli ST-

1000 kasutuses Jõgeva maakonnas (40%), Järva maakonnas (57%), Lääne-Viru maakonnas 

(26%), Tartu maakonnas (27%) ja Viljandi maakonnas (28%) (tabel 6). 
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Tabel 6. ST-1000 põllumaa osakaal maakonna põllumajandusmaast ning ST-1000 arv 

2011. aastal 

Maakond 

Maakonnas 

haritava maa 

pindala (ha) 

ST-1000 

põllumajandus-

maa (ha) 

ST-1000 

põllumajandusmaa ja 

maakonnas haritava 

maa suhe (%) 

ST-1000 arv 

maakonnas 

(tk) 

Harjumaa 61 416,5 9276,7 15 13 

Hiiumaa 12 188,2 0,0 0 0 

Ida-Virumaa 31 027,8 6575,9 21 5 

Jõgevamaa 69 268,1 27 675,3 40 18 

Järvamaa 76 776,3 43 421,5 57 23 

Läänemaa 43 051,9 4672,2 11 8 

Lääne-Virumaa 101 711,4 26 785,4 26 19 

Põlvamaa 48 377,1 10 996,3 23 12 

Pärnumaa 78 622,3 17 378,9 22 12 

Raplamaa 64 910,9 13 694,2 21 13 

Saaremaa 46 822,0 4346,8 9 4 

Tartumaa 75 920,9 20 469,1 27 15 

Valgamaa 41 332,9 5319,0 13 6 

Viljandimaa 77 829,4 21 917,1 28 17 

Võrumaa 47 780,8 5385,5 11 7 

Kokku 877 036,3 217 913,8 25 172 

 

ST-1000 maa osakaal oli 2011. aastal kõige suurem (üle 45%) Järva maakonnas ja kõige 

väiksem (alla 15%)  Võru maakonnas, Valga maakonnas, Harju maakonnas, Lääne 

maakonnas, Saare maakonnas ja Hiiu maakonnas. Hiiu maakonnas ei tegutsenud ühtegi 

ST-1000 (joonis 10). 

Kõige suurema grupi (seitse maakonda) moodustavad need maakonnad, kus ST-1000 

kasutuses oleva maa osa maakonnas haritavast maast oli 2011. aastal 16 kuni 30 protsenti. 

Sellesse gruppi kuuluvad Rapla maakond, Pärnu maakond, Viljandi maakond, Põlva 

maakond, Tartu maakond, Lääne-Viru maakond ja Ida-Viru maakond. 
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Joonis 10. ST-1000 maa osakaal (%) maakonnas haritavast maast 2011. aastal 

 

2011. aastal tegutses Eestis kokku 137 ST-1000. Kõige rohkem (16 kuni 23 tk) tegutses 

tootjaid Järva maakonnas, Lääne-Viru maakonnas, Viljandi maakonnas ja Jõgeva 

maakonnas (joonis 11). Kõige vähem (kuni viis tk) tootjaid tegutses 2011. aastal Hiiu 

maakonnas, Ida-Viru maakonnas ja Saare maakonnas. 

Kõige suurema grupi (kaheksa tk) moodustavad maakonnad, kus 2011. aastal tegutses kuus 

kuni viisteist tootjat. Sellesse gruppi kuuluvad Harju maakond, Lääne maakond, Rapla 

maakond, Pärnu maakond, Tartu maakond, Põlva maakond, Valga maakond ja Võru 

maakond. 
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Joonis 11. ST-1000 arv (tk) maakonnas 2011. aastal 

 

Eesti keskmine ST-400 poolt haritava maa ja maakonnas haritava maa suhe kasvas 2013. 

aastal 49%-ni ning on seega ühe protsendi võrra suurem kui 2011. aastal (tabel 7). 

Suurtootjate osakaal maakonnas haritavast maast oli Järva maakonnas (66%), Lääne-Viru 

maakonnas (59%), Jõgeva maakonnas (59%), Tartu maakonnas (55%) ja Viljandi 

maakonnas (50%) Eesti keskmisest suurem. Põlva maakonnas moodustas ST-400 poolt 

haritav maa maakonna haritavast maast 49%. Vähem kui 50% moodustas ST-400 poolt 

haritav maa maakonnas haritavast maast Harju maakonnas (46%), Ida-Viru maakonnas 

(45%), Pärnu maakonnas (45%), Rapla maakonnas (40%), Saare maakonnas (41%), Valga 

maakonnas (34%), Lääne maakonnas (37%), Võru maakonnas (28%) ja Hiiu maakonnas 

(25%) maakondades. 

Võrreldes 2011. aastaga kasvas 2013. aastal ST-400 poolt haritava maa ja maakonnas 

haritava maa suhe Ida-Viru maakonnas 3%, Hiiu maakonnas 1 %, Jõgeva maakonnas 1%, 

Rapla maakonnas 1%, Tartu maakonnas 1%, Valga maakonnas 3%, Viljandi maakonnas 

3% ja Võru maakonnas 2%. Kahanenud on see suhe Harju maakonnas 3%, Lääne 

maakonnas 2%, Järva maakonnas 3%, Põlva maakonnas 2% ja Saare maakonnas 1%. 
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Pärnu maakonnas ja Lääne-Viru maakonnas maakonnas on ST-400 poolt haritava maa ja 

maakonnas haritava maa suhe püsinud muutumatuna. 

 

Tabel 7. ST-400 poolt haritava maa ja maakonna põllumajandusmaa suhe ning ST-400 arv 

maakonnas 2013. aastal 

Maakond 

Maakonnas 

haritava maa 

pindala (ha) 

Suurtootjate poolt 

haritava maa 

pindala 

maakonnas (ha) 

Suurtootjate poolt 

haritava maa ja 

maakonnas haritava 

maa suhe (%) 

Suurtootjate 

arv 

maakonnas 

(tk) 

Harjumaa 74 821,4 34 299,1 46 58 

Hiiumaa 12 821,2 3185,5 25 8 

Ida-Virumaa 35 570,2 16 138,8 45 32 

Jõgevamaa 75 411,9 44 471,9 59 53 

Järvamaa 81 186,8 53 811,5 66 54 

Läänemaa 45 324,4 16 623,3 37 31 

Lääne-Virumaa 109 879,9 65 177,5 59 83 

Põlvamaa 53 327,8 26 265,7 49 49 

Pärnumaa 84 201,5 38 005,5 45 52 

Raplamaa 70 458,8 28 412,5 40 45 

Saaremaa 50 587,5 20 853,8 41 27 

Tartumaa 83 328,9 46 104,4 55 63 

Valgamaa 45 529,0 15 672,2 34 37 

Viljandimaa 84 263,8 42 501,0 50 58 

Võrumaa 53 735,7 14 883,2 28 27 

Kokku 960 448,9 466 406,0 49 677 

 

2013. aastal oli kõige rohkem (14%) ST-400 poolt haritavat maad Lääne-Viru maakonnas 

ning kõige vähem (1%) Hiiu maakonnas (joonis 12). Võrreldes 2011. aastaga on 2013. 

aastal kasvanud ST-400 poolt haritava maa pindala Jõgeva maakonnas (1%), Järva 

maakonnas (1%), Rapla maakonnas (1%) ja Viljandi maakonnas (1%) ning vähenenud 

Saare maakonnas (4%). 
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Joonis 12. ST-400 poolt haritava maa jagunemine (%) maakondade vahel 2013. aastal 

 

2013. aastal oli Järva maakonnas, Lääne-Viru maakonnas, Jõgeva maakonnas ja Tartu 

maakonnas ST-400 kätte koondunud maa osakaal (%) kogu maakonnas haritavast maast 

kõige suurem (51% kuni 75%). Kõige väiksem (alla 25%) oli ST-400 kasutuses oleva 

haritava maa osakaal maakonnas haritavast maast Hiiu maakonnas. 

Joonisel 13 moodustavad kõige suurema grupi maakonnad, kus tegutsevate ST-400 poolt 

haritava maa pindala moodustas maakonnas haritava maa pindalast 26% kuni 50%. 

Sellesse gruppi kuuluvad Harju maakond, Rapla maakond, Lääne maakond, Saare 

maakond, Pärnu maakond, Viljandi maakond, Võru maakond, Põlva maakond, Ida-Viru 

maakond ja Valga maakond. 
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Joonis 13. ST-400 kasutuses oleva põllumajandusmaa pindala (ha) ja maakonnas haritava 

maa pindala (ha) suhe (%) 2013. aastal 

 

2013. aastal tegutses Eestis kokku 495 suurtootjat, mida oli 32 tootja võrra rohkem kui 

2011. aastal. Enim (üle 75) suurtootjaid tegutses Lääne-Viru maakonnas. Kõige vähem 

(alla 25 tootja) suurtootjaid tegutses joonise 14 järgi Hiiu maakonnas. Kõige suurema grupi 

(seitse tk) moodustavad maakonnad, kus tegutses 26 kuni 50 tootjat ja sellesse gruppi 

kuuluvad Saare maakond, Lääne maakond, Rapla maakond, Ida-Viru maakond, Valga 

maakond, Võru maakond ja Põlva maakond. 
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Joonis 14. ST-400 arv (tk) maakonnas 2013. aastal 

 

ST-1000 kasutuses oli 2013. aastal 252 911,1 hektarit maad, mis moodustab 54% kogu 

Eesti suurtootjate (vähemalt 400 hektarit maad harivate tootjate) kasutuses olevast maast ja 

26% kogu Eestis haritavast maast. Üle 1000 hektari maad harivate tootjate maakasutuse 

jagunemine maakondade lõikes on näha tabelis 8. 
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Tabel 8. ST-1000 põllumaa osakaal maakonnas haritavast maast ja ST-1000 arv (tk) 2013. 

aastal 

Maakond 

Maakonnas 

haritava maa 

pindala (ha) 

ST-1000 

põllumajandusmaa 

(ha) 

ST-1000 

põllumajandusmaa ja 

maakonnas haritava 

maa suhe (%) 

ST-1000 arv 

maakonnas (tk) 

Harjumaa 74 821,4 11 785,7 16 13 

Hiiumaa 12 821,2 182,6 1 2 

Ida-Virumaa 35 570,2 6982,5 20 6 

Jõgevamaa 75 411,9 31 957,5 42 23 

Järvamaa 81 186,8 45 983,0 57 27 

Läänemaa 45 324,4 4132,8 9 7 

Lääne-

Virumaa 109 879,9 30 898,2 28 22 

Põlvamaa 53 327,8 12 048,5 23 16 

Pärnumaa 84 201,5 20 709,0 25 16 

Raplamaa 70 458,8 16 752,9 24 15 

Saaremaa 50 587,5 9195,6 18 8 

Tartumaa 83 328,9 23 561,3 28 20 

Valgamaa 45 529,0 6552,1 14 9 

Viljandimaa 84 263,8 25 721,3 31 21 

Võrumaa 53 735,7 6448,1 12 8 

Kokku 960 448,9 252 911,1 26 213 

 

2013. aastal oli ST-1000 maa osakaal kõige suurem (üle 45%) Järva maakonnas ja kõige 

väiksem (alla 15%)  Võru maakonnas, Valga maakonnas, Lääne maakonnas ja Hiiu 

maakonnas. Hiiu maakonnas ei olnud ka 2013. aastal ainsatki üle 1000 hektari harivat 

tootjat. 

Kõige suurema grupi (kaheksa maakonda) moodustavad need maakonnad, kus ST-1000 

kasutuses oleva maa osa maakonna haritavast maast on 16% kuni 30% (joonis 15). Sellesse 

gruppi kuuluvad Saare maakond, Rapla maakond, Pärnu maakond, Harju maakond, Lääne-

Viru maakond, Põlva maakond,  Tartu maakond, ja Ida-Viru maakond. 
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Joonis 15. ST-1000 poolt haritava maa (ha) osakaal (%) maakonnas haritavast maast (ha) 

2013. aastal 

 

2013. aastal tegutses Eestis 146 üle 1000 hektari harivat tootjat, mida oli 20 tootja võrra 

rohkem kui 2011. aastal. Jooniselt 16 on näha, et enim (üle 25 tk) tootjaid tegutseb Järva 

maakonnas. Kõige vähem (kuni viis tk) tootjaid tegutseb joonise järgi Hiiu maakonnas. 

Kõige suuremad grupid (kuus tk) moodustavad need maakonnad, kus tegutseb kuus kuni 

viisteist tootjat ning sellesse gruppi kuuluvad Saare maakond, Harju maakond, Rapla 

maakond, Lääne-Viru maakond, Ida-Viru maakond, Võru maakond ja Valga maakond. 
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Joonis 16. ST-1000 arv (tk) maakonnas 2013. aastal 

 

Eesti keskmine ST-400 poolt haritava maa ja maakonnas haritava maa suhe oli 2016. aastal 

kasvanud 51%-ni ning oli seega 2% suurem kui 2013. aastal (tabel 9). ST-400 poolt 

haritava maa osakaal maakonnas haritavast maast oli Järva maakonnas (68%), Lääne-Viru 

maakonnas (60%), Jõgeva maakonnas (61%), Tartu maakonnas (59%), Ida-Viru 

maakonnas (54%), Põlva maakonnas (51%) ja Viljandi maakonnas (53%). Vähem kui 50% 

moodustas suurtootjate poolt haritav maa maakonna haritavast maast Harju 

maakonnas(47%), Pärnu maakonnas(45%), Rapla maakonnas(46%), Saare maakonnas 

(38%), Valga maakonnas (40%), Lääne maakonnas (28%), Võru maakonnas (28%) ja Hiiu 

maakonnas (21%). 
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Tabel 9. ST-400 poolt haritava maa pindala ja maakonnas haritava maa suhe ning 

suurtootjate arv maakonnas 2016. aastal 

Maakond 

Maakonnas 

haritava maa 

pindala (ha) 

Suurtootjate poolt 

haritava maa 

pindala maakonnas 

(ha) 

Suurtootjate poolt 

haritava maa ja 

maakonnas haritava 

maa suhe (%) 

Suurtootjate 

arv 

maakonnas 

(tk) 

Harjumaa 71 097,6 33 279,9 47 60 

Hiiumaa 13 956,8 2896,0 21 7 

Ida-Virumaa 36 383,5 19 590,4 54 29 

Jõgevamaa 74 816,9 46 012,3 61 60 

Järvamaa 80 543,8 54 401,5 68 59 

Läänemaa 80 543,8 22 528,1 28 42 

Lääne-Virumaa 109 355,8 65 772,4 60 88 

Põlvamaa 53 309,8 27 309,4 51 55 

Pärnumaa 85 782,8 38 950,3 45 57 

Raplamaa 69 520,2 31 657,5 46 52 

Saaremaa 53 636,8 20 454,7 38 26 

Tartumaa 84 071,0 49 870,2 59 75 

Valgamaa 45 265,0 17 896,8 40 41 

Viljandimaa 85 601,0 45 066,4 53 60 

Võrumaa 52 358,1 14 895,8 28 33 

Kokku 967 815,9 490 581,7 51 744 

 

2016. aastal oli kõige rohkem (13%) ST-400 poolt haritavat maad Lääne-Viru maakonnas 

ning kõige vähem (1%) Hiiu maakonnas (joonis 17). Võrreldes 2013. aastaga on 2016. 

aastal kasvanud 1% võrra ST-400 poolt haritava maa pindala Ida-Viru maakonnas, Valga 

maakonnas ja Lääne maakonnas. Samal ajal vähenes ST-400 poolt haritava maa pindala 

1% võrra Jõgeva maakonnas, Järva maakonnas ja Lääne-Viru maakonnas. Teistes 

maakondades on ST-400 poolt haritava maa pindala muutumatuna püsinud. 
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Joonis 17. ST-400 poolt haritava maa jagunemine (%) maakondade vahel 2016. aastal 

 

2016. aastal oli Järva maakonnas ST-400 kätte koondunud maa osakaal (%) kogu 

maakonnas haritavast maast kõige suurem (68%). Kõige väiksem (21%) oli ST-400 

kasutuses oleva põllumajandusmaa osakaal maakonnas haritavast maast Hiiu maakonnas. 

Joonisel 18 moodustavad kõige suurema grupi (seitse tk) maakonnad, kus tegutsevate ST-

400 poolt haritava maa pindala moodustab maakonnas haritava maa pindalast 26% kuni 

50% ja 51% kuni 75%. 

 



51 

 

 

Joonis 18. ST-400 kasutuses oleva põllumajandusmaa pindala (ha) ja maakonnas haritava 

maa pindala (ha) suhe (%) 2016. aastal 

 

2016. aastal tegutses Eestis 538 suurtootjat, mida oli 43 võrra rohkem kui 2013. aastal. 

Enim (88 tk) suurtootjaid tegutses Lääne-Viru maakonnas ning kõige vähem (seitse tk) 

suurtootjaid tegutses joonise 19 järgi Hiiu maakonnas. Kõige suurema grupi (kaheksa tk) 

moodustavad maakonnad, kus tegutseb 51 kuni 75 tootjat ja sellesse gruppi kuuluvad 

Harju maakond, Põlva maakond, Jõgeva maakond, Pärnu maakond, Järva maakond, Rapla 

maakond, Tartu maakond ja Viljandi maakond. 
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Joonis 19. ST-400 arv (tk) maakonnas 2016. aastal 

 

ST-1000 kasutuses oli 252 111,3 hektarit maad, mis moodustab 51% kogu Eesti 

suurtootjate (ST-400) kasutuses olevast maast ja 26% kogu Eestis haritavast maast. ST-

1000 maakasutuse jagunemine maakondade lõikes on näha tabelis 10. 
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Tabel 10. ST-1000 põllumaa osakaal maakonnas haritavast maast ja ST-1000 arv  2016. 

aastal 

Maakond 

Maakonnas 

haritava maa 

pindala (ha) 

ST-1000 

põllumajandus-

maa (ha) 

ST-1000 

põllumajandusmaa ja 

maakonnas haritava 

maa suhe (%) 

ST-1000 arv 

maakonnas (tk) 

Harjumaa 71 097,6 10 539,7 15 14 

Hiiumaa 13 956,8 0,0 0 0 

Ida-Virumaa 36 383,5 10 333,5 28 8 

Jõgevamaa 74 816,9 31 495,7 42 23 

Järvamaa 80 543,8 43 145,0 54 23 

Läänemaa 80 543,8 7797,0 10 8 

Lääne-Virumaa 109 355,8 32 952,8 30 23 

Põlvamaa 53 309,8 10 562,9 20 11 

Pärnumaa 85 782,8 18 414,3 21 13 

Raplamaa 69 520,2 15 657,5 23 13 

Saaremaa 53 636,8 9453,6 18 8 

Tartumaa 84 071,0 24 082,5 29 23 

Valgamaa 45 265,0 7169,6 16 11 

Viljandimaa 85 601,0 25 718,3 30 19 

Võrumaa 52 358,1 4788,8 9 7 

Kokku 967 815,9 252 111,3 26 204 

 

2016. aastal oli ST-1000 maa osakaal (%) kõige suurem (üle 45%) Järva maakonnas ning 

kõige väiksem (alla 15%) Harju maakonnas, Lääne maakonnas, Võru maakonnas ja Hiiu 

maakonnas (joonis 20). Hiiu maakonnas ei olnud ka 2016. aastal ainsat üle 1000 hektari 

harivat tootjat. 

Kõige suurema grupi (üheksa maakonda) moodustavad need maakonnad, kus ST-1000 

kasutuses oleva maa osa maakonnas haritavast maast on 16% kuni 30%. Sellesse gruppi 

kuuluvad Ida-Viru maakond, Lääne-Viru maakond, Põlva maakond, Pärnu maakond, 

Rapla maakond, Saare maakond, Tartu maakond, Valga maakond ja Viljandi maakond. 
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Joonis 20. ST-1000 maa osakaal (%) maakonnas haritavast maast 2016. aastal 

 

2016. aastal tegutses Eestis 146 üle 1000 hektari harivat suurtootjat, mida oli võrdselt 

2013. aastaga. Enim (23 tk) tootjaid tegutses Lääne-Viru maakonnas, Järva maakonnas, 

Jõgeva maakonnas ja Tartu maakonnas (joonis 21). Kõige vähem (kuni viis tk) tootjaid 

tegutses 2016. aastal Hiiu maakonnas. 

Kõige suurema grupi (üheksa tk) moodustavad need maakonnad, kus tegutseb kuus kuni 

15 tootjat. Sellesse gruppi kuuluvad Harju maakond, Ida-Viru maakond, Lääne maakond, 

Saare maakond, Rapla maakond, Pärnu maakond, Võru maakond, Valga maakond ja Põlva 

maakond. 
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Joonis 21. ST-1000 arv (tk) maakonnas 2016. aastal 

 

 

2.2.2. Põllumajandusliku maakasutuse analüüs suurusgruppide alusel 

 

Kolmel aastal (2011, 2013, 2016) oli Eestis enim tootjaid 2-<40 hektarilisel maakasutusel 

ning kõige vähem >1000 hektarilisel maakasutusel (tabel 11). Võrreldes 2011. aastaga on 

2016. aastal kasvanud tootjate arv üle 40 hektari harivate maakasutajate suurusgruppides 

ning väiksema maakasutuse suurusgruppides on tootjate arv vähenenud. 

 

Tabel 11. Tootjate arv (tk) vastavasse suurusgruppi kuuluva põllumajandusmaa 

kasutamisel aastatel 2011, 2013, 2016 

Suurusgrupp 2016 2013 2011 

0-<2 ha 1350 1442 1475 

2-<40 ha 10 772 12 176 11 654 

40-<100 ha 1481 1559 1460 

100-<400 ha 1317 1300 1174 

400-<1000 ha 390 349 337 

>1000 ha 146 146 126 
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Jooniselt 22 on näha, et hoolimata 2013. aastal toimunud tootjate arvu kasvust on 2-<40 

hektarilisel maakasutusel 2016. aastaks tootjaid võrreldes 2011. aastaga vähemaks jäänud. 

Tootjate arv on vähenenud ka 0-<20 hektarilisel maakasutusel. Kasvanud on 40-<100 

hektarilise, 100-<400 hektarilise, 400-<1000 hektarilise ja >1000 hektarilise maakasutuse 

tootjate arv. 

 

 

Joonis 22. Tootjate arv (tk) vastavasse suurusgruppi kuuluva põllumajandusmaa 

kasutamisel aastatel 2011, 2013, 2016 

 

Kõige rohkem põllumajanduslikus kasutuses olevat maad on kasutuses suurusgruppides 

100-<400 hektari ja üle 1000 hektari tegutsevate tootjate poolt ning kõige vähem 0-<2 

hektarit harivate tootjate poolt (tabel 12). Vaadeldud ajavahemiku jooksul on kasvanud 

maakasutus suurugruppides 100-<400 ha, 400-<1000 ha ja >1000 ha ning vähenenud 

suurusgruppides 0-<2 ha, 2-<40 ha ja 40-<100 ha. 

 

Tabel 12. Maakasutuse pindala (ha) vastavasse suurusgruppi kuuluva põllumajandusmaa 

kasutamisel aastatel 2011, 2013, 2016 

Suurusgrupp 2016 2013 2011 

0-<2 ha 2016,2 2128,7 2142,7 

2-<40 ha 121 969,1 139 792,9 132 898,4 

40-<100 ha 93 091,6 97 971,9 91 508,2 

100-<400 ha 260 957,2 254 495,5 225 718,4 

400-<1000 ha 237 670,5 213 148,7 207 853,8 

>1000 ha 252 111,3 252 911,1 216 914,8 
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Jooniselt 23 on näha, et 2013. aastal on toimunud 2-<40 hektarilise maakasutuse pindala 

suurenemine, kuid 2016. aastaks on selle suurusgrupi maakasutuse pindala võrreldes nii 

2013. kui 2011. aastaga vähenenud ning sarnane muutus on toimunud ka suurusgrupis 40-

<100 ha. Ülejäänudes suurusgruppides on maakasutuse pindala kolme aasta näitel 

kasvanud ning kõige suurem kasv on toimunud 100-<400 hektarilisel maakasutusel. 

Võrreldes ülejäänud suurusgruppidega on 0-<2 hektarilise maakasutuse pindala muutunud 

kõige vähem. 

 

 

Joonis 23. Maakasutuse pindala (ha) vastavasse suurusgruppi kuuluva põllumajandusmaa 

kasutamisel aastatel 2011, 2013, 2016 

 

Joonis 24 näitab, et 2016. aastaks on suurusgrupi 400-<1000 ha tootjate poolt haritava maa 

pindala kasvanud enim võrreldes aastaga 2011. Sarnaselt suurusgrupile 400-<1000 ha on 

kasvanud ka suurusgruppide 100-<400 ha ja >1000 ha poolt haritava maa pindala osakaal. 

Suurusgruppi 2-<40 ha tootjate poolt haritava maa osakaal on 2016. aastaks vähenenud 

moodustades kolme aasta põllumajandusmaa kogupindalast ligikaudu 30%. Jooniselt 24 

tuleb selgelt esile see, et maakasutuse muutused aastatel 2011, 2013 ja 2016 on 

suurusgruppides 2-<40 ha ja 400-<1000 ha toimunud vastupidiselt. Kui suurusgrupi 400-

<1000 ha maaksutuse pindala on kasvanud, siis suurusgrupis 2-<40 ha on toimunud 

maakasutuse kogupindala vähenemine. 
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Joonis 24. Maakasutuse pindala muutused (%) suurusgruppides aastatel 2011, 2013 ja 

2016 

 

Eesti põllumajandustootjatel on 2016. aasta seisuga enim maatükke 2-<40 hektarilise 

põllumajandusmaa kasutamisel ning vähim on maatükke 0-<2 hektarilise 

põllumajandusmaa kasutamisel (tabel 13). Kõigis suurusgruppides (v.a. 0-<20 ha ja >1000 

ha) on võrreldes 2011. aastaga maatükkide arv 2016. aastaks kasvanud. 

 

Tabel 13. Maatükkide arv (tk) vastavasse suurusgruppi kuuluva põllumajandusmaa 

kasutamisel aastatel 2011, 2013, 2016 

Suurusgrupp 2016 2013 2011 

0-<2 ha 2044 2019 2070 

2-<40 ha 40 022 40 081 38 088 

40-<100 ha 17 799 16 007 14 710 

100-<400 ha 35 996 32 265 27 510 

400-<1000 ha 24 393 19 476 18 595 

>1000 ha 18 731 19 758 13 935 

 

Jooniselt 25 on näha, et 0-<2 hektarilisel ja >1000 hektarilisel maakasutusel on jäänud 

maatükke vaadeldavate aastate jooksul vähemaks ning ülejäänud suurusgruppides on 

maatükkide arv kasvanud. Enim on maatükkide arv kasvanud 100-<400 hektarilisel 

maakasutusel, kuid ka 400-<1000 hektarilisel maakasutusel on maatükkide arv 

märkimisväärselt kasvanud. 
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Joonis 25. Maatükkide arv (tk) vastavasse suurusgruppi kuuluva põllumajandusmaa 

kasutamisel aastatel 2011, 2013, 2016 

 

Joonis 26 näitab, et sarnaselt muutustele maakasutuse pindala osas moodustab suurusgrupi 

400-<1000 ha tootjate maatükkide arv 2016 ca 40% kolme aasta maatükkide koguarvust. 

Suurusgruppide 40-<100 ha, 100-<400 ha maatükkide arv 2016. aastal moodustab samuti 

üle 40% kolme aasta maatükkide arvust. Suurusgruppid 0-<2 ha ja 2-<40 ha tootjate poolt 

haritavate maatükkide arv ei ole kolme aasta jooksul märkimisväärselt muutunud. 

 

 

Joonis 26. Maatükkide arvu muutused (%) suurusgruppides aastatel 2011, 2013 ja 2016 
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2.2.3. Kümme suurimat tootjat Eestis 

 

Kolme aasta jooksul on kümne suurima põllumajandustootja poolt haritava maa pindala 

kasvanud. 2011. aastal harisid Eesti 10 suurimat tootjat kokku 32 342,1 hektarit maad, 

2013. aastal 34 328 hektarit ning 2016. aastaks kasvas nende poolt haritava maa pindala 54 

947,9 hektarini (lisa 3). Peamiselt jääb kümne suurima põllumajandustootja haritav maa 

ühe maakonna piiridesse ning maksimaalselt kahe maakonna piiridesse (lisa 4). Kümnest 

suurimast Eesti põllumajanduslikust tootjast harib enim maad tootja ID numbriga 704, kes 

tegutseb Järva maakonnas (joonis 27). 2011. aastal oli tootjal ID numbriga 704 5755,7 

hektarit PRIAs registreeritud maad, mis asus Türi vallas Järva maakonnas. 2013. aastal 

haris tootja ID numbriga 704 Türi vallas 5796,4 hektarit maad ning 2016. aastal 8453,5 

hektarit maad. 

Tootjal ID numbriga 97124 oli 2011. aastal Saare maakonnas 514,2 hektarit maad. 2013. 

aastaks haris tootja ID numbriga 97124 Saare maakonnas 592,8 hektarit maad. 2016. aastal 

kasvas tootja ID numbriga 97124 haritava maa pindala võrreldes 2013 aastaga ca kaheksa 

kordseks ning ettevõte haris Saare maakonnas 4641,2 hektarit maad. 

Tootja ID numbriga 6401 haris 2011. aastal Lääne-Viru maakonnas 853,0 hektarit maad. 

2013. aastal haris tootja ID numbriga 6401 Lääne-Viru maakonnas 1602,5 hektarit maad. 

Tootja ID numbriga 6401 haris 2016. aastal Lääne-Viru maakonnas 4641,2 hektarit. Seega 

kasvas tootja ID numbriga 6401 maakasutus vaadeldud ajavahemiku jooksul ca kuue 

kordseks. 
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Joonis 27. Põllumajandusmaa pindala kümnel suurimal tootjal aastatel 2011, 2013, 2016 

 

Kümnest suurimast tootjast oli enim maatükke 2011. (250 tk) ja 2013. (261 tk) aastal 

tootjal ID numbriga 930, mille maatükid asusid nendel aastatel Pärnu maakonnas ja Rapla 

maakonnas (joonis 28). 2016. aastal oli tootjal ID numbriga 930 Järva maakonnas 252 

maatükki. 2016. aastal oli enim maatükke (294 tk) tootjal ID numbriga 97124, mis asusid 

Saare maakonnas. 2011. ja 2013. aastal oli tootjal 97124 vastavalt 154 maaüksust Saare 

maakonnas ning 182 maaüksust Saare maakonnas. 

 

 

Joonis 28. Maatükkide arv (tk) kümnel suurimal tootjal aastatel 2011, 2013, 2016 
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Kolme aasta jooksul oli haritava maa pindala kasv olnud  (4048,3 ha) suurim tootjal ID 

numbriga 97124 ja kõige vähem (1159,2 ha) kasvas vaadeldaval ajavahemikul tootja ID 

numbriga 721 maakasutuse pindala. Maatükkide arv muutus enim tootjal ID numbriga 

6401, mis 2016. aastal haris maad 179 maatükil rohkem kui 2011. aastal. Kolme aasta 

lõikes vähenes tootja ID numbriga 438 maatükkide arv 15 tüki võrra, kuigi tootmiseks 

kasutatav kogupindala on suurenenud. 

 

 

2.3. Arutelu ja järeldused 

 

Võrreldes aastat 2011 ja 2016, siis on PRIAs registreeritud maa pindala Eestis kasvanud 

90 779,7 hektari võrra ning põllumajandusmaa pindala kasvas kõigis maakondades (joonis 

2). PRIAs registreeritud põllumajandusmaa pindala kasvu põhjuseks võis olla see, et 2014. 

aastast sai PRIAs deklareerida uus maid, mida sooviti kasutusele võtta, ning  teatud 

maastikuelemendi muutusid toetusõigusliku maa osaks. See kõik tekitaski olukorra, kus 

põllumajandusmaa pindala kasvas. 

Keskmiselt oli ühel põllumajanduslikul tootjal 2011. aastal kasutuses 52 hektarit maad, 

kuid 2013. aastaks kasvas tootja poolt haritava maa pindala 54 hektarini (lisa 1). 2016. 

aastaks haris üks põllumajanduslik tootja keskmiselt 59 hektarit maad. Seega on vaadeldud 

aastate jooksul kasvanud ka ühe tootja poolt haritava maa pindala keskmine. Siinjuures on 

põhjuseks juba eespool mainitud PRIAs registreeritud põllumajandusmaa pindala kasv 

ning see, et tootjate koguarv on vähenenud (lisa 1). Seega on Eestis kasvanud ühe 

põllumajandustootja poolt haritava maa pindala sarnaselt sellistele riikidele nagu nt  Taani, 

Rootsi ja Prantsusmaa. 

Kõige rohkem põllumajandusmaad on Eestis läbi aastate olnud Lääne-Viru maakonnas ja 

kõige vähem Hiiu maakonnas. Kui vaadeldud aastate jooksul on Lääne-Viru maakonnas 

kasvanud põllumajandusmaa pindala rohkem kui teistes maakondades, siis Hiiu 

maakonnas on põllumajandusmaa pindala kasv olnud väiksem kui teistes maakondades 

(joonis 2). Ka Kurvits (2014:45) leidis, et aastatel 2004 kuni 2011 kasvas enim 

põllumajandusmaa pindala just Lääne-Viru maakonnas. Satistikaameti 

(PMS403:Põllumajanduslike majapidamiste…2011) kohaselt oli aastatel 2001 kuni 2010 

suurim pindala põllumajandusmaad kasutusel Lääne-Viru maakonnas. 
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Aastatel 2007, 2010, 2013 ja 2016 on Eesti põllumajanduses kasvanud juriidiliste isikute 

kasutuses oleva maa pindala ning vähenenud füüsiliste isikute kasutuses oleva 

põllumajandusliku maa pindala. Samale tulemusele jõudis ka Krista Lokk oma 

bakalaureusetöös (2016). Võib oletada, et suures osas on juriidiliste isikute kasutuses oleva 

maa pindala kasv toimunud füüsiliste isikute kasutuses oleva maa pindala arvelt, kuid ka 

lisaks kasutusse võetud maa arvelt. Eelkõige on toimunud vähenemine just selliste 

füüsilisest isikust tootjate arvelt, kelle põllumajandusmaast on valdav püsirohumaa, kellel 

ei ole loomakasvatust ja kes ei anna põllumajandustoodangut. Põllumajanduspoliitika 

tulemusena on paljud hooldusniitjad oma tegevuse lõpetanud ja maa välja rentinud (Eesti 

Statistika Kvartalikiri... 2017). Suurem osa rentnikest on aga juriidilised isikud. Seega 

liiguvad põllumajandusest saadavad kasumid ja maksulaekumised maapiirkondadest 

suurettevõtete peakorteritesse (Põllumajandusmaa koondumise... 2017:18). 

Võrreldes aastaid 2011 ja 2016, siis on põllumajanduslike tootjate arv vähenenud 770 

tootja võrra. Põllumajanduslike tootjaid jäi 2016. aastaks vähemaks üheksas maakonnas ja 

tootjate arv kasvas võrreldes 2011. aastaga neljas maakonnas. Tootjate arv kasvas Hiiu 

maakonnas, Harju maakonnas, Lääne maakonnas ja Saare maakonnas. Lääne-Viru 

maakonnas ja Järva maakonnas püsis tootjate arv muutumatuna. Kõige rohkem 

põllumajanduslike tootjaid tegutses kolmel aastal Võru maakonnas ning kõige vähem Hiiu 

maakonnas. Enim oli aastatel 2011, 2013 ja 2016 tootjaid 2-<40 hektarilise maakasutuse 

suurusgrupis ning kõige vähem oli >1000 hektarilise maakasutuse suurusgrupis. Kõige 

suurem osa põlluamajandusmaast oli 2016. aastal kasutuses 100-<400 hektarit harivate 

tootjate poolt ning kõige väiksemat pindalat PRIAs registreeritud põllumajandusmaast 

kasutasid alla kahe hektari harivad tootjad. Seega on Eestis sarnaselt teistele Euroopa 

riikidele toimunud põllumajanduslike tootjate koguarvu vähenemine. 

PRIAs registreeritud põllumajandustootjate arvu muutust aastatel 2011, 2013 ja 2016 

mõjutas ka Eesti maaelu arengukavaga 2014-2020 kaasnenud väikeste põllumajanduslike 

tootjate suurem toetamine, mida võib pidada ka 2013. aastal kasvanud tootjate arvu 

põhjuseks. Nimelt saadeti 1. augustil 2014. aastal Euroopa Komisjonile riiklikud valikud 

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika raames makstavate otsetoetuste 

rakendamiseks (Põllumajanduse otsetoetused 2015-...). Nende toetuste üheks sihtgrupiks 

olid ka väiketootjad. Tõdeti, et Eestis tegutsevad väiketootjad on pidanud pindalatoetuste 

saamiseks pingutama võrdselt suurtootjatega ning uue süsteemiga loodeti väikeste 

põllumajandustootjate jaoks toetuste taotlemist lihtsamaks muuta (Parksepp 2014). Seega 
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soodustasid väikestele tootjatele suunatud toetused ka põlluamajanduslike tootjate 

suuremat arvu, mis seletab ära 2013. aastal kasvanud tootjate arvu, sest nii oli mitmetel 

suurtel põllumajandusettevõtetel majanduslikult otstarbekas end väiksemateks ettevõteteks 

jagada.  

Kui vastava põllumajanduspoliitika tulemusena tekkis 2013. aastal olukord, kus pikalt 

kestnud ja kiire põllumajanduslike majapidamiste arvu vähenemine peatus, siis 2016. aasta 

põllumajanduse struktuuriuuringu tulemused näitasid, et viimase kolme aastaga on tootjate 

arv taaskord vähenenud (Eesti Statistika Kvartalikiri... 2017). Kuna toetuste süsteem ei ole 

vahepeal muutunud, siis vajab 2016. aastaks vähenenud tootjate arvu põhjus täiendavat 

uurimist. 

Võrreldes aastaid 2013 ja 2016, siis kasvas PRIAs registreeritud haritava maa pindala 

90 779,7 ha võrra ja seega harib väiksem arv põllumajandustootjaid suuremat pindala 

maad. Maakasutuse pindala kasvu võis põhjustada maastikuelementide arvamine 

taotlusaluse maa hulka ning tõisasi, et 2014. aastast alates oli võimalus registrisse kanda 

maid, mida varasemalt seal ei olnud ning millele seetõttu toetust taodelda ei saanud (e-

PRIAs pindalatoetuste... 2015). Siit võib järeldada, et on toimunud maakasutuse 

koondumine väiksema arvu tootjate kasutusse. 

Kuigi kõige suurem arv (tabel 11) tootjaid tegutseb maakasutuse suurusgrupis 2-<40 ha, 

siis nende kasutada on pindalaliselt vähe maad (tabel 12). Kõige vähem tootjaid tegutseb 

üle 1000 hektarilise maakasutuse suurusgrupis, samas nende kasutuses on pindalaliselt ca 

kaks korda rohkem maad. Seega tegutseb suurepindalalises maakasutuse suurusgrupis vähe 

tootjaid. 

Vaadeldud aastate jooksul kasvas lisaks põllumajandusmaa pindalale ka haritavate 

maatükkide arv. Kolmel aastal kasvas kõigis suurusgruppides (v.a. suurusrgupid 0-<2 ha ja 

>1000 ha) maatükkide arv. Väikseimas maakasutuse suurusgrupis vähenes maatükkide arv 

26 võrra. Kõige rohkem oli aastatel 2011, 2013 ja 2016 maatükke Saare maakonnas ja 

kõige vähem Hiiu maakonnas. Samas oli Saare maakond 2016. aasta tootjate arvu poolest 

maakondade võrdluses viies ning maakasutuse pindala poolest üheksas. Seega võib siin 

järeldada, et maakonna maakasutus on killustunud. Saare maakonnas on ST-400 

maakasutuse osakaal maakonnas haritavast maa pindalast vaadeldud aastate jooksul 

vähenenud. Kui 2011. aastal moodustas ST-400 maakasutuse osakaal maakonna haritavast 

maast 42%, siis 2016. aastal oli see 38%. 
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Suurtootjate kasutuses oleva põllumajandusmaa pindala ja maakonnas haritava maa 

pindala suhe Eestis on aastatel 2011, 2013 ja 2016 suurenenud 3%. Üle 1000 hektari 

harivate suurtootjate kasutuses oleva põllumajandusmaa pindala kasvas samuti samal 

ajavahemikul 1%, moodustades 2016. aastal 26% kogu PRIAs registreeritud 

põllumajandusmaa pindalast Eestis. Üle 1000 hektari harivate tootjate põllumajandusmaa 

osakaal suurtootjate poolt haritava maa pindalast püsisi muutumatuna, moodustades 2016. 

aastal 51% kõigi üle 400 hektari harivate tootjate ehk suurtootjate poolt haritavast maast. 

Eesti keskmisest oli vaadeldaval ajavahemikul suurtootjate poolt haritava maa pindala 

osakaal suurem Järva maakonnas, Lääne-Viru maakonnas ja Tartu maakonnas. 

Uuritud aastatel haris ST-400 maakondade põllumajandusmaa pindalast enamasti 26% 

kuni 50% (joonised 8, 13, 18). 2011. ja 2013. aastal tegutses maakondades enamasti 26 

kuni 50 tootjat ning 2016. aastal 51 kuni 75 suurtootjat (joonised 9, 14, 19). Seega on 

Eestis vaadeldud ajavahemiku jooksul vähenenud põllumajanduslike tootjate koguarv, kuid 

kasvanud on maakondades tegutsevate ST-400 arv. 

Kõige rohkem tegutses aastatel 2011, 2013 ja 2016 suurtootjaid Lääne-Viru maakonnas. 

2016. aastale tegutses Lääne-Viru maakonnas 60 suurtootjat (tabel 9), 2013. aastal 83 

suurtootjat (tabel 7) ja 2011. aastal 77 suurtootjat (tebel 5).  Üle 1000 hektari harivaid 

tootjaid tegutses uuritud aastatel enim Järva maakonnas ja Tartu maakonnas (tabel 6, 8 ja 

10). Kõige suurem pindala  põllumajandusmaad oli uuritud aastatel üle 1000 hektari 

harivate tootjate kasutuses Järva maakonnas. 

Lääne-Viru maakonnas oli vaadeldud aastatel kasutusel suurim hulk põllumajandusmaad, 

kuid tootjate arv oli seal 2016. aastal väiksem kui kaheksas maakonnas Hiiu maakonnas oli 

vaadeldud ajavahemikul kõige vähem põllumajandusmaad ning seal tegutses ka kõige 

vähem põllumajanduslikke tootjaid. 

Hiiu maakonnas oli vaadeldud aastatel kasutusel kõige väiksem pindala 

põllumajandusmaad, millel tegutses ka väikseim arv tootjaid. Samas on näha, et aastate 

jooksul on ST-400 maakasutuse pindala vähenenud ning kui 2011. aastal moodustas 

selliste tootjate poolt haritava maa pindala maakonnas haritava maa pindalast 24%, siis 

2016. aastal oli see osakaal juba 21%. Seega väheneb Hiiu maakonnas ST-400 osakaal 

sealse põllumajandusmaa kasutuses. 
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2016. aastaks kasvas Eestis ST-1000 maakasutus võrreldes 2011. aastaga 34 197,5  hektari 

võrra. Väikseim oli ST-1000 poolt haritava maa pindala taaskord Hiiu maakonnas, kus 

uuritud aastatel ei ületanud seal tegutsenud tootjate poolt haritava maa pindala 1000 

hektarit ning enim maad harivad tootjad jäid maksimaalselt suurusgruppi 400-<1000 

hektarit. Eestis on üle 1000 hektari maad harivate tootjate arv 2016. aastal võrreldes 2011. 

aastaga kasvanud 9 tootja võrra. Seega on suured põllumajandustootjad (nii ST-400 kui ka 

ST-1000) kasvanud arvuliselt ning võtnud järjest rohkem põllumajandusmaad enda 

kasutusse. 

Kümne suurima tootja analüüs näitas, et peamiselt kasutatakse maad ühe maakonna piires 

ning maksimaalselt kahe maakonna piires.  Vaadeldud aastatel on kümne suurima 

põllumajandustootja poolt haritava maa pindala kasvanud. 2011. aastal harisid Eesti 10 

suurimat tootjat kokku 32 342,1 hektarit maad, 2013. aastal 34 328 hektarit ning 2016. 

aastaks kasvas nende poolt haritava maa pindala 54 947,9 hektarini. See näitab, et 

tänapäevane trend Eesti põllumajanduses on sarnane Euroopa põllumajanduses toimuvaga, 

kus suured põllumajanduslikud ettevõtted kasvavad jätkuvalt (Freimann 2015). Suurte 

põllumajandustootjate kasvu ning maade koondumist soosib suuresti ÜPP esimese samba 

ühtne pidalatoetus. Nimelt annab see suurtootjatele eelise ja rohkem vaba kapitali maade 

kokkuostuks (Nurm 2015: 18). 

Kümnest suurimast Eesti põllumajanduslikust tootjast harib enim maad tootja ID numbriga 

704, kes tegutseb Järva maakonnas. 2011. aastal oli tootjal ID numbriga 704 5755,7 

hektarit PRIAs registreeritud maad, mis asus Türi vallas Järva maakonnas. 2013. aastal 

haris tootja ID numbriga 704 Türi vallas 5796,4 hektarit maad ning 2016. aastal 8453,5 

hektarit maad. Kui Eesti suurima maakasutusega tootja tegutseb Järva maakonnas, siis 

lisaks Järva maakonnale tegutsesid 10 suurimat tootjat veel Pärnu maakonnas, Rapla 

maakonnas, Jõgeva maakonnas, Tartu maakonnas, Lääne-Viru maakonnas ja Saare 

maakonnas. Kümnest tootjast kolmel asus maakasutus Lääne-Viru maakonnas. Kuigi 

maakasutuse koondumises selliste suurtootjate kätte on püütud esile tuua tõhususe kasvu, 

innovatsiooni ja arengut, on väikesed tootjad vähemalt sama efektiivsed ning väide, et 

põllumajandusliku maakasutuse koondmise tagajärjel tõuseb saagikus ei vasta tõele (Nurm 

2015:19) 

Mitmekesise põllumajandusettevõtete struktuuri säilitamise seisukohast on oluline, et ka 

väiksemahuline põllumajandustootmine säiliks ja selleks, et tagada väikeste 
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põllumajandustootjate konkurentsivõime on Eestis välja töötatud ka vastavaid meetmeid. 

Palju on pööratud tähelepanu sellele, et tõsta väikeste põllumajandusettevõtete 

konkurentsivõimet. Selleks, et parandada väiksemate põllumajandusettevõtjate 

tulemuslikkust, on välja töötatud eraldi toetus väiksematele põllumajandusettevõtjatele. 

Kuid hoolimata erinevatest meetmetest, millega on loodetud väikeste tootjate tegevuse 

lõpetamist peatada, jätkub Eestis endiselt trend, et tegevuse lõpetavad just väikesed 

põllumajanduslikud tootjad. Selle tulemusena on tekkinud olukord, kus põllumajanduslik 

maakasutus koondub Eestis üha väiksema arvu tootjate kasutusse. 
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KOKKUVÕTE 
 

Magistritöö eesmärgiks oli välja selgitada, kas Eestis toimub maakasutuse koondumine 

suurte põllumajanduslike tootjate kasutusse. Eesmärgi saavutamiseks uuriti varasemaid 

teadustöid ja publikatsioone, mis käsitlevad maakasutuse koondumist Euroopas, 

Nõukogude Liidu koosseisu kuulunud riikides ja Eestis ning käsitleti Eesti 

põllumajanduspoliitikat aastatel 2007 kuni 2020. Töö empiirilises osas analüüsiti PRIA 

2011, 2013 ja 2016 aasta andmete alusel põllumajandusliku maakasutuse muutuseid Eestis 

ning Statistikaameti 2007, 2010, 2013 ja 2016 aasta andmeid juriidiliste ja füüsiliste isikute 

põllumajandusmaa kohta. PRIA andmete alusel uuriti ST-400 ja ST-1000 maakasutuse 

muutuseid, suurusgruppides 0-<2 hektarit, 2-<40 hektarit, 40-<100 hektarit, 100-<400 

hektarit, 400-<1000 hektarit ja >1000 hektarit toimunud maakasutuse muutuseid ning 

kümne suurima tootja maakasutuse muutuseid. 

PRIA andmetes on kajastatud tootja ID, maakond, vald, taotletud pind ja tükkide arv. Kuna 

PRIA andmetes on sama IDga tootjat kajastatud korduvalt vastavalt sellele kui palju sel 

tootjal erinevaid maatükke PRIAs registreeritud on, siis summeeriti esmalt tootja kasutada 

oleva maa pindala vastavalt maakonnale ning seeläbi leiti kui palju maad ja maaüksuseid 

tootjal summaarselt maakondades kasutusel on. Tootjad jagati suurusgruppidesse selle 

alusel kui palju maad neil PRIA andmete alusel Eestis kokku kasutuses on. Detailsemalt 

uuriti kahte gruppi põllumajandustootjaid, kelle kasutada on PRIA andmete alusel rohkem 

kui 400 ja 1000 hektarit haritavat maad Eestis kokku. Kümne suurima tootja analüüsiks 

sorteeriti 2016. aasta andmetest välja 10 suurimat maakasutajat ning lisati nende 

maakasutajate kohta käivad andmed ka aastatest 2011 ja 2013. 

Kirjandusallikatest selgus, et jätkuv maailma globaliseerumine, kapitali vaba liikumine, 

suurenev maailma rahvaarv ja kiire linnastumine, üha suurem nõudlus toidu järele on vaid 

vähesed tegurid, mis tekitavad ettevõtjates kasvavat huvi põllumajandusmaa vastu ning 

soodustavad maade haaramist. Maade haaramine ei ole enam pikka aega olnud vaid 

Aafrika, Ladina-Ameerika ega Aasia probleem ning leiab aset ka Euroopas. Paljud 

investorid üle maailma on valmis maasse raha paigutama ning kuna nõudlus ületab 

pakkumise, siis kasvab ka maa hind. Raha paigutamist põllumajandusse peetakse 

suhteliselt riskivabaks pikaajaliseks investeeringuks. 
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Sarnaselt maade haaramisele ohustab väikeseid põllumajandustootjaid maakasutuse 

koondumine suurtootjate kasutusse. Maakasutuse koondumine algas aastakümneid tagasi, 

kuid on viimasel ajal hoogustunud. Järsk muutus suuremahuliste maatehingute arvus 

toimus 2007. ja 2008. aastal aset leidnud finants- ja majanduskriisi tulemusena ning samal 

ajal toimus suurte põllumajanduslike ettevõtete laienemine. Probleem on aktuaalne 

mitmetes Euroopa riikides ja riigiti on maakasutuse koondumise ulatus erinev. Kõige 

ebavõrdsem on maakasutuse jaotumine Ida-Euroopas ja mõningates Lõuna-Euroopa 

riikides.  

Euroopa tasandil on maakasutuse koondumise probleem suurim endistes Nõukogude Liidu 

koosseisu kuulunud riikides, nagu Ukraina, Kasahstan ja Venemaa. Nendes riikides on 

maakasutuse koondumise hoogustumise alguseks peetud Nõukogude Liidu lagunemist, 

mille järgselt suurmajandid jagati väiksemateks üksusteks ning erastati. Erastamise järgselt 

hakkasid Eestis ja teistes endistes Nõukogude Liidu liikmesriikides tekkima erasektoris 

tegutsevad põllumajandustootjad, kelle kasutuses on tänaseks tuhandeid hektareid 

põllumajandusmaad. 

Nii nagu kogu Euroopas on viimase 20 aasta jooksul vähenenud nii põllumajanduslike 

talumajapidamiste kui ka põllumajandussektoris töötavate inimeste arv, on sama olukord 

ka Eestis. Samal ajal on haritava maa pindala püsinud suuremate muutusteta, mis näitab, et 

maakasutus on koondunud järjest väiksema hulga tootjate kasutusse. Tänapäevane suund 

nii Eesti kui Euroopa põllumajanduses on väiksemate põllumajanduslike tootjate arvu 

vähenemine ning suurettevõtete veelgi suuremaks kasvamine. Suured 

põllumajandustootjad on kasvanud arvuliselt ning võtnud järjest rohkem 

põllumajandusmaad väiketootjatelt enda kasutusse. 

Kuna suurt osa Eesti põllumajandusmaast ja -loomadest valdavad suhteliselt suuremad ja 

konkurentsivõimelised põllumajandustootjad, siis on ka Eesti põllumajanduspoliitika 

kujundamisel mõistetud, et väike osa põllumajandustootjatest vajavad struktuurseid 

muudatusi. Mitmekesise põllumajandusettevõtete struktuuri säilitamise seisukohast on 

oluline, et ka väikesemahuline põllumajandustootmine säiliks ja selleks, et tagada väikeste 

põllumajandustootjate konkurentsivõime on välja töötatud vastavaid meetmeid. Palju on 

pööratud tähelepanu sellele, et tõsta väikeste põllumajandusettevõtete konkurentsivõimet. 

Selleks, et parandada väiksemate põllumajandusettevõtjate tulemuslikkust, on välja 

töötatud eraldi toetus väiksematele põllumajandusettevõtjatele. Kuid hoolimata erinevatest 
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meetmetest, millega on loodetud väikeste tootjate tegevuse lõpetamist peatada, jätkub 

Eestis endiselt trend, et tegevuse lõpetavad just väikesed põllumajanduslikud tootjad. 

2014. aastast tekkinud võimalus PRIAs deklareerida maid, mida sooviti kasutusele võtta 

ning teatud maastikuelementide muutumine toetusõigusliku maa osaks tõi Eestis kaasa 

olukorra, kus võrreldes 2011. ja 2013. aastaga kasvas veidi 2016. aastal PRIAs 

registreeritud põllumajandusliku maa hulk. Kui need muutused tõid kaasa maakasutuse 

kogupindala suurenemise, siis tootjate arv, mille vähenemine peatus 2013. aastal, on 2016. 

aastaks taaskord vähenenud. 2013. aastal toimunud tootjate arvu vähenemise peatumine oli 

tingitud vastava põllumajanduspoliitika rakendandamisest, mille sihtgrupiks olid väikesed 

põllumajandustootjad. Kuna toetuste süsteem ei ole vahepeal muutunud, siis vajab 2016. 

aastaks vähenenud tootjate arv täiendavat uurimist. 

Seega on uuritud aastate jooksul veidi kasvanud PRIAs registreeritud põllumajandusmaa 

pindala, kuid vähenenud põllumajandustootjate arv, mis näitab, et väiksem arv tootjaid 

harib suuremat pindala põllumajandusmaad. Kui 2011. aastal haris üks tootja Eestis 

keskmiselt 52 ha maad, siis 2016. aastaks kasvas see arv 59 hektarini ning juba sellest võib 

välja lugeda, et maakasutus on koondunud väiksema arvu tootjate kasutusse.  

Uurides maakasutust tootjate jagamisel suurusgruppidesse selgus, et  suure maakasutusega 

on Eestis suurusgrupi >1000 ha tootjad, keda on arvuliselt kõige vähem. Suurusgrupi 2-

<40 ha tootjaid on Eestis arvuliselt küll kõige rohkem, kuid nende poolt haritava maa 

pindala on väike.  Aastatel 2011 ja 2013 tegutses Eestis maakondades 26 kuni 50 

suurtootjat, kui 2016. aastal oli maakondades tegutsevate suurtootjate arv juba 51 kuni 75. 

Hoolimata PRIAs registreeritud põllumajandustootjate koguarvu vähenemisest on 

kasvanud ST-400 arv ehk suurusgruppides 40-<1000 ha ja >1000 ha tegutsevate tootjate 

arv. 

Suurim pindala põllumajandusmaad oli kolmel aastal Lääne-Viru maakonnas, kus tegutses 

samal ajal ka enim suurtootjaid. PRIAs registreeritud tootjate koguarv oli Lääne-Viru 

maakonnas 2016. aastal aga väiksem kui kaheksas maakonnas. Järva maakonnas ja Tartu 

maakonnas tegutses uuritud aastatel enim üle 1000 ha harivaid tootjaid. Kõige suurem 

pindala põllumajandusmaad oli uuritud aastatel ST-1000 kasutuses Järva maakonnas. 

Kümne suurima tootja analüüs näitas, et peamiselt kasutati maad ühe maakonna piires ning 

maksimaalselt kahe maakonna piires.  Kümnest suurimast Eesti põllumajanduslikust 
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tootjast harib enim maad tootja ID numbriga 704, kes tegutses Järva maakonnas. 2016. 

aastal kasvas tootja ID numbriga 97124 poolt haritava maa pindala võrreldes 2013 aastaga 

ca kaheksa kordseks ning ettevõte haris Saare maakonnas 4641,2 hektarit maad. Kümne 

suurima tootja analüüsist selgus, et peamiselt tegutsetakse Kesk-Eestis, kuid ka Saare 

maakonnas on esile kerkinud suure pindalaga tootja. 

Seega selgus töö tulemusena, et Eestis on PRIA andmete alusel toimunud maakasutuse 

koondumine väiksema arvu tootjate kasutusse, kes tegutsevad peamiselt suurusgruppides 

400-<1000 ha ja <1000 ha. Töö tulemus on oluline edaspidise põllumajanduspoliitika 

teostamiseks Eestis ning tulevastele lõputööde kirjutajatele, kes soovivad oma töö siduda 

käesoleva magistritöö teemaga. Kuna selles töös ei ole eristatud tootja omandis ja 

kasutuses olevat maad ning põhitähelepanu on pööratud põllumajandustootjate 

maakasutusele, siis võiks edaspidi uurida seda teemat eristades tootja omandis ja kasutuses 

oleva maa. Samuti vajab edaspidist uurimist 2016. aastal taaskord vähenema hakanud 

põllumajandustootjate arv, et välja selgitada selle põhjus. 
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CONCENTRATION OF ESTONIAN AGRICULTURAL 

LAND USE 

Summary 

All over Europe there has been decrease in number of agricultural households and people 

working in agricultural sector. At the same time area of agricultural land has stayed almost 

the same. This shows that agricultural land has concentrated into the hands of fewer 

corporations which have grown in number and taken into use more and more agricultural 

land. 

Concentration of agricultural land use in Estonia started in the end of the 90s when land 

taken by force by the Soviet Union was given back to its legitimate owners. Estonian 

agriculture has also been influenced by European economy where modern agricultural 

goals are contradictional: intensive agriculture is cost-effective but it creates situation 

where there is no need for many employees. A situation has emerged where 8% of 

agricultural households in Estonia give 81% of total agricultural production and are using 

67% of total agricultural land in Estonia. There has also been an increase in rental land 

which is mainly used by corporate bodies.  

Goal of this master’s thesis was to find out if there is concentration in Estonian agricultural 

land use. In order to reach the goal, previous researches and publications of concentration 

in agricultural land use in Europe, Post-Soviet countries and Estonia were studied. 

Estonian agricultural policy during the period 2007-2020 was also studied. PRIA data from 

2011, 2013, 2016 was analysed in order to get an overview of changes in Estonian 

agricultural land use. Statistics Estonia data from 2007, 2010, 2013, 2016 was analysed in 

order to get an overview of land use changes in corporate body and self-employed 

worker`s land use. In this paper ST-400 and ST-1000 land use changes were examined in 

size groups of 0-<2 ha, 2-<40 ha, 40-<100 ha, 100-<400 ha, 400-<1000 ha, >1000 ha.  10 

largest agricultural land users in Estonia where also studied. 

There were four objectives that were resolved in this research project: 

 What kind of changes have taken place in Estonian agricultural land use? 
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 What kind of changes there have been in the agricultural land use of ST-400 and 

ST-1000? 

 What kind of changes there have been in the agricultural land use in size groups of  

0-<2 ha, 2-<40 ha, 40-<100 ha, 100-<400 ha, 400-<1000 ha and >1000 ha? 

 What kind of changes have taken place in the agricultural land use of 10 largest 

agricultural land users in Estonia? 

In PRIA registered agricultural land area database it was firstly summarized the number of 

land units and the number of agricultural households to find out what kind of changes there 

have been in Estonian agricultural land use. Data from Statistics Estonia about agricultural 

land use of corporate body and self-employed worker was divided into size groups of 0-<2 

ha, 2-<50 ha, 50-<100 ha, 100-<500 ha and >500. From the results it was concluded that 

the area of agricultural land and the number of land units has increased but the number of 

agricultural households has decreased. Agricultural land area of corporate bodies has 

increased and agricultural land area used by self-employed workers has decreased. Most of 

the corporate bodies are using total land area over 500 ha and self-employed workers are 

mainly using total land area in size group of 2-<50 ha. 

In order to find what kind of changes there have been in the agricultural land use of ST-

400 and ST-1000 the percentage of total agricultural land area registered in PRIA was 

found. As a result it was found that the percentage of ST-400 agricultural land use grew 

3% and the number of producers increased by 75. The percentage of ST-1000 agricultural 

land use grew 1% and the number of producers increased by 9. 

Data form PRIA about Estonian agricultural land area, number of land units and producers 

were divided into size groups in order to find out what kind of changes there have been in 

the agricultural land use in size groups of  0-<2 ha, 2-<40 ha, 40-<100 ha, 100-<400 ha, 

400-<1000 ha and >1000 ha. As a result it was found out that most of the producers are 

using land in size group of 2-<40 ha and fewest of the producers are using land in size 

group of >1000 ha. Most of the agricultural land registered in PRIA is used by the size 

group of 100-<400 ha and the least is used by the size groups of 0-<2 ha and 2-<40 ha. 

10 producers with the largest agricultural land use area were selected from PRIA’s data 

from the year of 2016 which was added to data from years 2013 and 2011 about those 

producers in order to find out what kind of changes there has been in the agricultural land 
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use of 10 largest agricultural producers in Estonia. As the result there was found out that 

agricultural land area used by 10 largest producers has grown. 

During the years of 2011, 2013 and 2016 there has been a growth in agricultural land area 

that is registered in PRIA and most of it is in usage of ST-1000. Producers that farm less 

than 20 ha are a lot in number but agricultural land area that they use is small. It shows that 

the concentration of production is growing in Estonian agriculture. Agricultural land use of 

large producers has mainly concentrated to Lääne-Viru, Järva, Tartu and Jõgeva County. 

As the result of this master’s thesis it was found that agricultural land use is concentrated 

to large farms. This paper is important for proving existence of this problem in Estonia. 

The result of this paper could be important for future agricultural policy making. Also it 

can be useful for people, who are going to write their thesis about similar subject.  
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LISAD 

  



Lisa 1. Haritava maa pindala (ha), tootjate arv (tk) ja maatükkide arv (tk) Eestis aastatel 2011, 2013 ja 2016 

 

Maakond 2016 2013 2011 

 
pindala 

tootjate 

arv 

tükkide 

arv 
pindala 

tootjate 

arv 

tükkide 

arv 
pindala 

tootjate 

arv 
tükkide arv 

Harjumaa 71 097,6 1232 10 851 74 821,4 1204 9636 61 417 1023 7388 

Hiiumaa 13 956,8 364 2493 12 821,2 363 2401 12 188 352 2193 

Ida-Virumaa 36 383,5 570 5050 35 570,2 651 4563 31 028 606 4000 

Jõgevamaa 74 816,9 1029 8538 75 411,9 1141 7793 69 268 1117 7092 

Järvamaa 80 543,8 785 6903 81 186,8 868 6066 76 776 785 5500 

Läänemaa 52 116,6 852 7292 45 324,4 844 7469 43 052 809 6874 

Lääne-Virumaa 109 355,8 1129 10 133 109 879,9 1195 9239 101 711 1133 8455 

Põlvamaa 53 309,8 1102 9377 53 327,8 1287 8602 48 377 1212 7706 

Pärnumaa 85 782,8 1535 12 297 84 201,5 1628 11 712 78 622 1556 10 605 

Raplamaa 69 520,2 1129 9409 70 458,8 1254 8979 64 911 1204 8237 

Saaremaa 53 636,8 1200 13 265 50 587,5 1161 12 651 46 822 1116 11 037 

Tartumaa 84 071,0 1248 10 185 83 328,9 1434 9289 75 921 1380 8207 

Valgamaa 45 265,0 1144 8028 45 529,0 1262 7614 41 333 1220 6768 

Viljandimaa 85 601,0 1156 12 069 84 263,8 1302 10 966 77 829 1254 9925 

Võrumaa 52 358,1 1794 13 095 53 735,7 2124 12 626 47 781 2038 10 921 

Kokku 967 815,9 15 456 138 985 960 448,9 17 718 129 606 877 036 16 805 114 908 
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Lisa 2. Haritava maa hulk (ha), tootjate arv (tk) ja maatükkide arv (tk) suurusgruppide alusel Eestis aastatel 2011, 2013 ja 2016 

 

    2016     2013     2011   

Suurusgrupp pindala 
tootjate 

arv 

maatükkide 

arv 
pindala 

tootjate 

arv 

maatükkide 

arv 
pindala tootjate arv 

maatükkide 

arv 

0-<2 ha 2016,2 1350 2044 2128,7 1442 2019 2142,7 1475 2070 

2-<40 ha 121 969,1 10 772 40 022 139 792,9 12 176 40 081 132 898,4 11654 38 088 

40-<100 ha 93 091,6 1481 17 799 97 971,9 1559 16 007 91 508,2 1460 14 710 

100-<400 ha 260 957,2 1317 35 996 254 495,5 1300 32 265 225 718,4 1174 27 510 

400-<1000 ha 237 670,5 390 24 393 213 148,7 349 19 476 207 853,8 337 18 595 

>1000 ha 252 111,3 146 18 731 252 911,1 146 19 758 216 914,8 126 13 935 

Kokku 967 815,9 15 456 138 985 960 448,8 16 972 129 606 877 036,3 16 226 114 908 



 

Lisa 3. Kümne suurima põllumajandustootja haritava maa pindala (ha), maatükkide arv (tk) ning nende muutus aastatel 2016, 2013, 

2011 

 

    2016     2013     2011   

  Tootja 

ID 

koht 

tabelis pindala maatükke 

koht 

tabelis pindala maatükke 

koht 

tabelis pindala maatükke 

pindala 

muutus 

maatükkide 

muutus 

704 1 8453,5 240 1 5796,4 177 1 5755,7 176 2697,8 64 

930 2 6174,4 252 7 3739,5 261 8 3524,8 250 2649,7 2 

438 3 5393,4 181 3 4274,3 189 4 3944,4 196 1449,1 -15 

721 4 5274,1 289 4 4147,1 226 3 4114,9 218 1159,2 71 

431 5 5196,2 228 5 4133,5 171 5 3872,0 175 1324,2 53 

1224 6 5080,8 198 6 3811,5 163 7 3714,8 157 1366,0 41 

702 7 5006,2 282 11 2909,4 154 6 3744,6 180 1261,6 102 

1081 8 4967,3 148 9 3320,9 114 11 3160,0 116 1807,3 32 

6401 9 4761,0 221 59 1602,5 64 175 853,0 42 3908,0 179 

97124 10 4641,2 294 312 592,8 182 342 514,2 154 4127,0 140 

Kokku   54947,9 2333   34328,0 1701   33198,3 1664     
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Lisa 4. Kümne suurima põllumajandustootja maakasutus (ha) maakondades aastatel 

2016, 2013, 2011 

 

  2016   2013   2011   

Tootja ID maakond pindala maakond pindala maakond pindala 

704 Järvamaa 8453,5 Järvamaa 5796,4 Järvamaa 5755,7 

930 Pärnumaa 6102,0 Pärnumaa 3700,0 Pärnumaa 3485,3 

 

Raplamaa 72,5 Raplamaa 39,5 Raplamaa 39,4 

438 Jõgevamaa 5393,4 Jõgevamaa 4274,3 Jõgevamaa 3944,4 

721 Järvamaa 5274,1 Järvamaa 4147,1 Järvamaa 3258,7 

431 Jõgevamaa 5196,2 Jõgevamaa 4133,5 Jõgevamaa 3872,0 

1224 Tartumaa 5080,8 Tartumaa 3811,5 Tartumaa 3714,8 

702 Järvamaa 4077,5 Järvamaa 2806,7 Järvamaa 3616,7 

 

Lääne-Virumaa 928,7 Lääne-Virumaa 102,7 Lääne-Virumaa 127,9 

1081 Lääne-Virumaa 4967,3 Lääne-Virumaa 3320,9 Lääne-Virumaa 3160,0 

6401 Lääne-Virumaa 4761,0 Lääne-Virumaa 1602,5 Lääne-Virumaa 853,0 

97124 Saaremaa 4641,2 Saaremaa 592,8 Saaremaa 514,2 

Kokku   54947,9   34328,0   32342,1 
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