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Väärtusliku põllumajandusmaa määramine on olnud Eestis aktuaalne teema alates 2014. 

aastast. Peamised väärtusliku põllumajandusmaa kadumise põhjused on valglinnastumine, 

infrastruktuuri areng ja kaasnevalt ehitusdegratsioon. Uurimistöö eesmärk on võrrelda 

Eesti Maaülikooli geomaatika osakonnas välja töötatud väärtusliku põllumajandusmaa 

määramise metoodikat, mis baseerub maakasutuse tingimuste komplekssel hindamisel 

ning Põllumajandusministeeriumi (praegu Maaeluministeeriumi) pakutavat metoodikat, 

mis baseerub ainult mullastiku tingimuste arvestamisel. 

 

Eesti Maaülikooli geomaatika osakonnas on 2014. aastal välja antud kaks uurimistööd 

väärtusliku põllumajandusmaa määramise kohta. Geomaatika osakonnas välja töötatud 

metoodika alusel tuleks väärtusliku põllumajandusmaad määrata kaheksa parameetri 

alusel. Põllumajandusuuringute keskuse (Põllumajandusministeeriumi tellitud) pakutud 

metoodika alusel on väärtusliku põllumajandusmaa määramine boniteedi alusel. 

Uurimistöö käigus määrati väärtuslik põllumajandusmaa Mäksa vallas. Kahe väärtusliku 

põllumajandusmaa määramise metoodika kohta on koostatud teemakaardid Mäksa valla 

näitel. 

 

Võrreldes kaht metoodikat sarnanes põllumajandusuuringute keskuse metoodika 

väärtusliku põllumajandusmaa kriteeriumiga (boniteet ≥41) geomaatika osakonna 

väärtusliku põllumajandusmaa määramise metoodikast kõige rohkem kriteerium 50% 

haritavast maast on väärtuslik. Selle kaks kriteeriumi sarnanesid just haritava maa pindala 

poolest, kuid väärtusliku põllumajandusmaa ühisosa oli kõige väiksem – 45%. Kõige 

suurem väärtusliku põllumajandusmaa ühisosa (57%) põllumajandusuuringute keskuse 

metoodika kriteeriumiga oli geomaatika osakonna metoodika kriteeriumil tervikhinne üle 

0,4. Uurimistöös on koostatud teemakaardid iga kriteeriumi kohta, et tulemusi võrrelda. 

Märksõnad: mulla viljakus, komplekshinne, eksperthinnag, AHP 
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The determination of valuable agricultural land in Estonia has been an important issue 

from 2014 and onwards. The main reasons for the loss of valuable agricultural land are 

urban sprawl, constructions of building and the development of infrastructure. The main 

purpose of this bachelor´s thesis was to compair two different methods for the valuable 

agricultural land determination and create thematic maps of the valuable agricultural 

land in Mäksa municipality example.  

 

The department of Geomatic in Estonian University of Life Sciences has issued two 

researches on valuable agricultural land. According to the Geomatics department 

valuable land determination method, valuable agricultural land should be determined by 

eight factors – soil fertility, area of plot, shape of parcels, accessibility conditions, 

nearness of other plots, distance from bigger centres, amelioration and landscape. 

Second method was constructed in the Agricultural Research centre and according to 

this method valuable agricultural land should only be determined by soil fertility.  

   

Comparing two different methods, the most similar criterion with the Agricultural 

Research centre method (soil fertility≥41) is 50% of the whole agricultural land is 

valuable. These two criteria are similar in the area of valuable land and at the percentage 

of valuable land from the whole agricultural land area. But these two criteria’s differ a 

lot in the amount of parcels. On the other hand, these two criteria have the lowest 

intersection of all comparisons (45%). The biggest intersection (57%) was between 

criteria soil fertility ≥41 and complex index value over 0,4. But this was due to the fact 

that the second criterion covered 94% of the whole agricultural land. In the research 

there are thematic maps about every criterion for visual comparison.   

Keywords: soil fertility, complex value index, expert opinion, AHP 
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SISSEJUHATUS 

Väärtusliku põllumajandusmaa määramine on olnud Eestis teemana aktuaalne alates 2014. 

aastast. Sel aastal ilmus artikkel, kus räägiti riigi plaanist hakata kaitsma 

põllumajandusmaad. Siiani on planeerimisseaduses väärtusliku põllumajandusmaa 

määramise probleemistik keeruline ja selles on palju ebaselgust (Maasikamäe, Veeroja 

2014). Põllumajandusministeerium töötab maaelu ja põllumajandusturu korralduse seaduse 

raames välja väärtusliku põllumajandusmaa kaitse- ja kasutustingimusi, et tagada 

väärtusliku põllumaa kasutamine üksnes põllumajanduslikul eesmärgil ja tõkestada 

viljakate muldade hävimist näiteks kinnisvaraarenduste tõttu (Lember 2014). 

Ajavahemikul 2005–2013 on Eestis elamumaa pind suurenenud 60 540 hektarilt 81 400 

hektarini ehk koguni kolmandiku võrra (Põllumajandusministeeriumi aastaraamat 2014). 

Kuna praegu käsitleb põllumajandusmaa väärtuslikkust Eestis üksnes planeerimisseadus, 

puudub ühine arusaam ning iga omavalitsus ja maavalitsus määratleb seda planeeringutes 

oma äranägemise järgi (Lember 2014). Samuti on lihtne ehitada väärtuslikule põllumaale, 

sest seda ei reguleeri Eestis pea ükski kehtiv seadus (Üleplaneerimine võtab ... 2016). 

Siiski on põllumajandusuuringute keskuse mullaseire büroo juhataja Priin Penu öelnud, et 

kuigi põllumaade täisehitamine on viimasel ajal tekitanud probleeme eelkõige linnade 

lähiümbruses, on praegu ehitamine võrreldes buumiajaga aeglustunud. Kindlasti on ka 

Tartu ümbruses elavad inimesed tähele pannud, kui palju on tekkinud uusarendusi, näiteks 

Ränilinna korterid (Tartu linn), Päevalille arendus (Ülenurme vald) ja Näituse 27 

uusarendus (Tartu linn, Tähtvere linnaosa) (Uusarendused 2017). 

Bakalaureuseastme uurimistöö teemaks on valitud väärtusliku põllumajandusmaa 

määramise metoodikate võrdlus. Uurimistöö eesmärk on võrrelda Eesti Maaülikooli 

geomaatika osakonnas välja töötatud väärtusliku põllumajandusmaa määramise 

metoodikat, mis baseerub maakasutuse tingimuste kompleksel hindamisel ja 

Põllumajandusministeeriumi (praegu Maaeluministeeriumi) pakutavat metoodikat, mis 

põhineb ainult mullastiku tingimuste arvestamisel. Uurimistöö tööülesannete alla kuuluvad 

1) põllumassiivide moodustamine, 

2) põllumajandusmaa väärtuste üksiktegurite hindamine (kaheksa parameetrit),  
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3) küsitluse koostamine parameetrite kaalude arvutamiseks, 

4) komplekshinnete arvutamine, 

5) teemakaartide koostamine mõlema metoodika näitel. 

Siinses uurimistöös on uuritavaks objektiks valitud Mäksa vald. Mäksa vallas kuulub 

haritava maa alla 32% kogu valla pindalast, kuid vallast umbes kolmandik kuulub Emajõe-

Suursoo alla ehk haritaval maal on kasutatavast maast väga suur osakaal. Töös on 

analüüsitud väärtusliku põllumaa mõistet, määramise metoodikaid ja koostatud 

teemakaardid, näitamaks Mäksa valla väärtusliku põllumajandusmaa paiknemist eri 

metoodikate alusel. Töö koostamisel kasutati ETAK-i andmeid ja teemakaardid koostati 

programmiga MapInfo Pro v16. 
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1. ÜLEVAADE VÄÄRTUSLIKU PÕLLUMAJANDUSMAA 

PROBLEEMIDEST 

1.1. Väärtusliku põllumajandusmaa kaitse probleemid maailmas 

Nagu Eestis on mujalgi maailmas päevakorras väärtusliku põlluamajandusmaa kaitsega 

seotud probleemid. Põllumajandusmaa tähtsus kasvab, sest üle maailma on vaja ära toita 

järjest kasvav populatsioon, mis ennustuste kohaselt kasvab 2050. aastaks 2,3 miljardi 

võrra (Maasikamäe jt 2014b). Ennustuste kohaselt peaks ülemaailmne toidu toodang 

kasvama 70% eelnimetatud aastaks (Maasikamäe jt 2014b), kuid pideva 

põllumajandusmaa hävimise korral on keeruline taolist eesmärki täide viia. Eri riikides on 

kasutatud erisuguseid metoodikaid nii põllumajandusmaa määratlemise kui ka kaitse 

puhul. Horvaatias hävib igal aasta ehituse tõttu ligikaudu 6700 hektarit väärtuslikku 

põllumajandusmaad, olgu need kiirteed, lennujaamad, sadamad, spordihooned või muud 

rajatised (Husnjak  jt  2001). Seetõttu on mitmes riigis eeskätt uute elamute ja 

infrastruktuuri ehitamiseks koostatud seadusandlikud aktid (Penu 2014), et kaitsa 

väärtuslikku maad. 

2007. aastal tutvustas Austraalia valitsus programmi “Environmental Stewardship 

Programme“, mis seadusega sätestatud korras reguleerib maa kasutust, millel on kõrged 

keskkonnaväärtused ja -hüved (Farmland Conversion ... 2009). Programmi eesmärk on 

säilitada ja parandada maa kvaliteeti. See kaasab põllumajandustootjaid, kellega tehakse 

(kuni 15 aasta pikkusi) lepingud. et maakasutus jätkuks nii turunduslikult kui ka maa 

väärtusi arvestades kasulikult (Farmland Conversion ... 2009). Valitud 

põllumajandustootjatele ja eramaa omanikele makstakse toetusi tingimustel, millega nad 

on kohustatud täitma seadusega määratut, millega kaasneb maa areng ja kaitse (Farmland 

Conversion ... 2009). Programmid on levinud Põhja-Ameerikas. Seal hakkas väärtusliku 

põllumajandusmaa kadumine ja valglinnastumine probleemina esile kerkima 1960. aastatel 

(Bunce 1998). Kuid Põhja-Ameerikas on loodud mitu põllumaa hoidmise vabatahtlikku 

programmi ja praegu on juba 27 osariigis (kokku 50 osariiki (Ameerika Ühendriigid 2017)) 

oma põllumaa kaitse programmid, mille raames ostab valitsus kas maad või selle 
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arendusõigust (Gottlieb jt 2015). Kõnealuse meetodi puhul saab valitsus ise määrata maa 

kasutamist ja seeläbi hoida põllumaad kasutusotstarbe muutmise eest.  

Kanadas on maakasutus maakondlikul vastutusel ja igal maakonnal on oma õigusaktid, 

määrused ja programmid, mis puudutavad maakorraldust ja kasutust. Näiteks loodi British 

Columbia piirkonnas 1973. aastal Põllumajandusmaa komisjon (Androkovich 2013), kuhu 

kuulub 13 põllumajanduse ja maakasutuse valdkonnas tunnustatud liiget (Agricultural land 

commision act 2002). Peale selle loodi Ontarios 2005. aastal The Greenbelt Protection Act 

(rohevöö kaitse seadus), mille eesmärk on määrata ja limiteerida arendusi väärtuslikul 

maal, mis asub Greater Toronto regiooni lähistel (Farmland Conversion ... 2009). Selle 

kõrval hoiab seadus ära valglinnastumise, kaitseb põllumajanduslikku maad ja muid 

keskkonnale väärtuslikke piirkondi: veealasid, looduskeskkondi ja maavarasid (Farmland 

Conversion ... 2009). 

Erinevalt ülejäänud riikidest metsastub Soomes kasutuseta põllumaa tavaliselt. Muudes 

Euroopa piirkondades, kus populatsiooni tihedus on suurem, kasutatakse mitteharitavat 

põllumajandusmaad eri arendustes, mille tagajärjel roheala on jäädavalt kadunud. Soome 

Åbolandi piirkonna näitel hoitakse kõnealuses kohas põllumajandust elujõulisena tänu 

mitmekülgsusele. Åbolandis on välja arendatud tugev turismindus, kuid kuna see pakub 

ainult hooajalist tööd, on põllumajandus alternatiiv ülejäänud kuudeks. Selles kontekstis on 

põllumajandus potentsiaalne abi kohaliku tööjõu hoidmisel. Euroopa Liidu toetused 

maakohtade arenguks ja turismindus on hea kombinatsioon, võimaldamaks talunikel enda 

sissetulekuid mitmekesistada. (Farmland Conversion ... 2009) 

Ka Ida-Aasia riikides on põllumajandusmaa kaitsmine ja hoidmine aktuaalne. Näiteks 

Bangladesh kuulub põllumajandusel põhineva majandusega riikide hulka, kuid kus hävineb 

umbes 1% põllumajanduslikku maad igal aastal. Jätkates sellist suunda, hävineb maa 100 

aastaga (Tariquazzaman 2009). Nagu Bangladeshi puhul on Hiinaski valglinnastumise, 

suurtööstuste, teede ja  hoonete ehituse tõttu põllumaa hävimine aktuaalne probleem 1978. 

aastast, kui tehti majandusreform ja võeti omaks avatud uste poliitika (Yeh jt 1999). 

Näiteks kasvas aastatel 1980–1990 Hiina majandus 9% ja 1993. aastal 13% (Yeh jt 1999), 

kuid see kõik on kaasa aidanud põllumajandusmaa kadumisele. Põllumajandusmaa 

säilimiseks on Bangladeshis tutvustatud Jaapanist pärit linna planeerimise plaani nimega  
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„Urban Promotion Control Area plan“ (Tariquazzaman 2009). Maakasutuse planeerimine 

on Jaapanis kolmetasandiline: riiklik, regionaalne ja kohalik. Keeruline planeerimise 

süsteem kaasab seadusandlikku kontrolli, plaanide koostamist, maakasutuse planeerimist, 

linnaplaneerimist, ülevaadet rahvastiku tiheduse kohta (Tariquazzaman 2009). 

Bulgaarias, Tšehhis, Slovakkias ja Poolas on seadusega sätestatud tasu põllumajandusmaa 

muutmise eest (Penu 2014). Nagu näha on väärtusliku põllumaa kaitsmine ja hoidmine 

tähtis teema paljudes riikides. Peamiselt selleks, et kaitsta põllumaad nii hoone- kui ka tee-

ehituse eest, et inimkond ei hävitaks väärtuslikku maad, millel saaks toitu toota. Maa kui 

ressurss on piiratud. Seda ei teki juurde isegi siis, kui inimpopulatsioon kasvab. Seetõttu on 

põllumajandusmaa kaitse oluline teema, mida tuleb väärtustada.  

1.2. Väärtusliku põllumajandusmaa kaitse probleemid Eestis 

Väärtuslik põllumajandusmaad määratletakse eri allikates, kuid ühtset definitsiooni sellel 

siiani ei ole. Mõiste aluseks on võetud mulla tootlikkuse hindepunkt (boniteet) ja 

väärtuslikuks loetakse põllumajandusmaa massiiv, mille boniteet (või perspektiivboniteet) 

on võrdne või suurem Eesti muldade kaalutud keskmisest boniteedist (Hunt 2014). Peale 

selle on Helve Hunt enda esitluses maininud, et väärtuslikuks põllumajandusmaaks ei loeta 

alla 0,3 ha suurust põllumajandusmaa massiivi ja boniteedi kõrval arvestatakse 

põllumajandusmaa väärtuslikkuse hindamisel maaparandussüsteemide ja nende seisundiga. 

2016. aastal Maaeluministeeriumi välja antud seaduseelnõu pealkirjaga „Maaelu ja 

põllumajandusturu korraldamise seaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise 

seaduse“ (MPKSMS) alusel on väärtuslik põllumajandusmaa selline maa, mis kuulub 

riikliku või kohaliku tähtsusega väärtusliku põllumajandusmassiivi koosseisu. See 

definitsioon on väga üldine, kuid seda on pikemalt seletatud eelmistes peatükkides. 

Riikliku tähtsusega väärtuslik põllumajandusmaa massiiv on küla või aleviku territooriumil 

asuv vähemalt ühe hektari suurune põllumajandusmaa massiiv, mille kaalutud keskmine 

boniteet on 1) võrdne Eesti põllumajandusmaa kaalutud keskmise boniteediga või sellest 

suurem; 2) võrdne maakorra põllumajandusmaa kaalutud keskmise boniteediga või sellest 

suurem, kui põllumajandusmaa asub maakonnas, mille põllumajandusmaa kaalutud 

keskmine boniteet on Eesti põllumajandusmaa kaalutud keskmisest boniteedist väiksem 

(MPKSMS §35
6
 lg 1). Kohaliku omavalitsuse üksus võib üld- ja detailplaneeringuga 

määrata kohaliku tähtsusega väärtuslikuks põllumajandusmaa massiiviks ka sellise 
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põllumajandusmaa massiivi, mis ei vasta MPKSMS §35
6
 lg 1 tingimustele (MPKSMS 

§35
7
 lg 1). 

2016. aastal esitas Maaeluministeerium seaduseelnõu valitsusele, kuid sama aasta 

septembris leidis Eesti Maaomavalitsuste Liit, tunnustades maaelu ja põllumajandusturu 

korraldamise seaduse ja sellega seonduvalt ülejäänud seaduste muutmise seaduste eelnõu 

eesmärki, et eelnõu siiski sisaldab veel probleeme ja küsitavusi, mille tõttu ei ole võimalik 

eelnõu esitatud kujul kooskõlastada (Eesti Maaomavalitsuste Liidu kiri 2016). Näiteks ei 

tohi piirangute järgi väärtuslik põllumajandusmaa ei looduslikel põhjustel ega 

inimtegevuse tagajärjel muutuda maaks, mille puud on vähemalt 1,3 meetri kõrgused, ega 

puu- või põõsaistandikuks (Põllumajandus-Kaubanduskoda toetab... 2016), kuid Eesti 

Maaomavalitsuste Liidu kirjutisest jääb ebaselgeks, kuidas tagatakse, et looduslikel 

põhjustel väärtuslik põllumajandusmaa ei metsastu (Eesti Maaomavalitsuste Liidu kiri 

2016). Peale selle on seadusesse kirjutatud väärtusliku põllumaa määratlemise 

põhikriteeriumina boniteet, kuid boniteedi määramisel on aluseks võetud kehtiv 

mullastikukaart, mille andmed pärinevad nõukogude ajast. Peab arvestama, et kuna paljud 

andmed on pärit 1960ndatest, võib osa andmeid olla vananenud, osa maaparandussüsteeme 

enam ei toimi ja veerežiim on muutunud (Eesti Maaomavalitsuste Liidu kiri 2016). 

Vajalikuks võib osutuda analüüside ja eksperthinnangute koostamine ning 

mullastikukaardi täiendamine. 

Väärtusliku põllumajandusmaa definitsiooni määratlemine on oluline. Eestis on 

ehitusdegratsioon ehk muldade katmine ehitistega üks suuremaid muldade hävimise 

põhjuseid. Samuti on väärtusliku põllumajandusmaa määratlemine kaootiline ja sellel 

puudub kaitse (Penu 2014). Nimetatu kõrval on väärtusliku põllumajandusmaa 

väljaselgitamine mitmetahuline probleem, mis tuleks lahendada, sest huvigrupid lähenevad 

küsimusele eri viisil (Maasikamäe, Veeroja 2014). Näiteks kinnisvara arendajad hindavad 

põllumajandusmaad kui väärtust, mille hinnang lähtub mittepõllumajanduslikest 

kaalutlustest ja võib olla vastuolus põllumajanduse huvidega (Maasikamäe, Veeroja 2014). 

Seetõttu ongi vaja ühtset mõistet, mis kajastuks ka seaduses ja oleks kindlalt paika pandud. 

Praegu koostatakse põllumajandusmaa massiivide kaarti, mis avalikustatakse PRIA 

veebilehel hiljemalt 2017. aasta 31. detsembril ja millele kantakse väärtusliku 

põllumajandusmaa massiivide piirid maakatastri kitsenduste kaardile (MPKSMS eelnõu).      
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Planeerimisseaduse alusel on väärtusliku põllumajandusmaa määramine tähtis igal 

planeeringu tasemel. Planeerimisseaduse (PLS) kolmanda peatüki paragrahv 14 lõige 1 

punkt 5 sätestab, et üleriigilise planeeringu ülesanne on väärtusliku põllumajandusmaade 

säilimist ja toimimist tagavad meetmed määratleda. Maakonna planeeringu ülesanne on 

määrata väärtuslike põllumajandusmaade säilitamiseks üldised kasutustingimused (PLS 

§56 lg 1 p 7). Üldplaneeringu ülesanne on määrata väärtuslikud põllumajandusmaad ning 

seada nende kaitse- ja kasutustingimused (PLS §75 lg 1 p 14). Detailplaneeringu ülesanne 

on määrata väärtuslikud põllumajandusmaad ning seada nende kaitse- ja 

kasutustingimused, kui need ei ole üldplaneeringuga määratud (PLS §126 lg 1 p 15).  

Planeerimisseaduse alusel jääb väärtusliku põllumajandusmaa määramine üld- ja 

detailplaneeringuga seotud tegevuste valdkonda, kuid väärtusliku põllumajandusmaa 

väljaselgitamise kohta ei ole seaduses midagi mainitud. Millist metoodikat kasutada, 

milline metoodika oleks kõige efektiivsem, milliseid parameetreid määramisel kasutada – 

need on küsimused, millele ei ole antud täpseid vastuseid. 

Siinses uurimistöös võrreldakse kaht väärtusliku põllumajandusmaa määramise 

metoodikat. Üks neist on Eesti Maaülikooli geomaatika osakonnas välja töötatud 

väärtusliku põllumajandusmaa määramise metoodika. Teise metoodikana on kasutatud 

Põllumajandusuuringu keskuse pakutud väärtusliku põllumajandusmaa määramise 

metoodikat. Kaht metoodikat võrreldi Mäksa valla näitel.  

Aastal 2014 anti välja kaks uurimistööd, mis on seotud Eesti Maaülikooli geomaatika 

osakonnas välja töötatud põllumajandusmaa määramise metoodikaga. Esimene neist on 

„Väärtusliku põllumajandusmaa hindamine“, mille tellis Jõgeva Maavalitsus eesmärgiga 

analüüsida maakonna põllumajandusmaa olemit maakonnaplaneeringu koostamise 

kontekstis, välja selgitada põhikriteeriumid, millega arvestada Jõgeva 

maakonnaplaneeringu koostamisel väärtusliku põllumajandusmaa määratlemisel ning 

koostada digitaalne andmestik, mis võimaldab modelleerida väärtusliku põllumajandusmaa 

ulatuse ja paiknemise variante (Maasikamäe jt 2014a). Teine uurimus oli „Metoodiliste 

soovituste ja ettepanekute koostamine väärtusliku põllumajandusmaa määramiseks 

maakonnaplaneeringute koostamisel Põlva, Valga ja Võru maakondade tingimustes ning 

sellega seonduvate näidisülesannete lahendamine“. Mõlema töö vastutav täitja oli Siim 

Maasikamäe. Esimese uurimistöö täitja oli veel Piret Veeroja, teise uurimistöö täitjad 

Evelin Jürgenson, Kristjan Aasmäe ja samuti Piret Veeroja. 
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Geomaatika osakonnas välja töötatud metoodika alusel on väärtusliku põllumajandusmaa 

määratlemisel vaja jälgida kaheksat parameetrit: mulla viljakus, põllumassiivi pindala ja 

kuju, maaparandussüsteemi olemasolu, kaugus teedest, kaugus suurematest asulatest, 

põllumassiivide lähedus ja reljeefi konarlikkus. Iga parameetri kaalu saamiseks on 

kasutatud analüütilise hierarhia meetodit (AHP, inglise keeles analytical hierarchy 

process). AHP meetod põhineb tegurite paarikaupa võrdlusel (Maasikamäe jt (2014a), selle 

kasutamiseks tuli teha küsitlus. Küsitlust analüüsides leiti iga kriteeriumi olulisus 

matemaatilisel meetodil ja saadi kriteeriumi osakaalud (Coyle 2004).  

Eksperthinnangu saamiseks on koostatud ankeetküsitlus, et välja selgitada eri tegurite mõju 

tervikhinde kujunemisel. Tervik- ehk komplekshinne võtab kokku üksikute 

põllumajandusmaa väärtust mõjutavate tegurite mõju ja muudab seeläbi maatükid paremini 

võrreldatavaks (Maasikamäe jt 2014a). Tervikhinde arvutamine põllumajandusmaa 

kontuuridele toimus GIS keskkonnas ja arvutuste tegemise eeldus oli kõikide mõjutatavate 

tegurite normaliseerimine ehk viimine skaalasse nullist üheni. Reaalse väärtusliku 

põllumaa määramiseks on kõnealuse metoodika puhul kaks lähenemist: esimesel juhul 

võetakse aluseks konkreetne tervikhinde väärtuse tase (lävend), teine võimalus on võtta 

lähtekohaks väärtusliku põllumajandusmaa hulk (näiteks protsentides) (Maasikamäe jt 

2014a). Siinses bakalaureusetöös on koostatud teemakaardid mõlema näite puhul. 

Täpsemalt on väärtusliku põllumajandusmaa määramise metoodikat seletatud kahes 

eelpool nimetatud geomaatika osakonnas koostatud uurimistöös.  

Põllumajandusuuringute keskuse esitluse alusel on väärtuslik põllumajandusmaa haritav 

maa, mille tootlikkuse hindepunkt ehk reaalboniteet on võrdne või suurem Eesti 

põllumajandusmaa kaalutud keskmisest boniteedist (Kikas 2015). Kuigi on arvatud, et 

väärtuse hindamiseks tuleks kasutada lisakriteeriumeid nagu massiivi suurus ja 

ligipääsetavus (Penu 2014), on metoodikas siiski kasutatud viisi selgitada välja keskmine 

boniteet ja sellest lähtudes väärtuslikud põllumajandusmaad.  

Eesti põllumajandusmaa kaalutud keskmine boniteet on 40, kuid erinevate maakondade 

reaalboniteet jääb 28 (Hiiumaa) kuni 49 (Järvamaa) vahel (Kikas 2015). Siinses 

bakalareusetöös on teemakaartide koostamisel võetud aluseks Põllumajandusuuringute 

keskuse välja arvutatud Tartu maakonna kaalutud reaalboniteet, mis on 41. 
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2. MATERJALID JA METOODIKA 

2.1. Valla valik põllumajandusmaa väärtust iseloomustava hinnangu 

koostamiseks ja uuritava ala üldiseloomustus 

Uurimistöö käigus leiti väärtusliku põllumajandusmaa hinnang Mäksa valla näitel. Mäksa 

vald valiti Mäksa vallavalitsuses läbitud praktika pärast. Algul eeldati, et küsitluseski 

kogutakse ainult Mäksa valla põllumajandustootjate vastuseid, kuid valitud vallast saadud 

väga väikese hulga vastuste tõttu laiendati küsitlejate piirkonda Tartu maakonna 

põllumajandustootjateni. Mäksa vald paikneb Tartu maakonna ida- ja kaguosa vahel 

(joonis 1) ja on Tartumaa valdadest suuruselt kuues (Mäksa vald 2015). 

 

Joonis 1. Mäksa valla asendiskeem. (Autori joonis Maa-ameti andmetel) 
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Joonis 2. Haritava maa paiknemine Mäksa vallas. (Autori joonis Maa-ameti andmetel) 

Mäksa vallas asub haritav maa (joonis 2) peamiselt valla lääneosas, sest Mäksa vald jääb 

Ida-Eesti soomassiivide piirkonda. Seetõttu jääb üle kolmandiku omavalitsuse pindalast 

looduskaitsealuse Emajõe-Suursoo alla (Mäksa vald 2015).  

2.2. Põllumassiivide iseloomustus Mäksa vallas 

Mäksa valla kogu pindala varieerub eri allikate põhjal. Vikipeedia alusel 133,4 või 136,5 

km
2
 ning ETAK-i andmete alusel 132,82 km

2
. Uurimistöös on arvutused tehtud, kasutades 

ETAK-i andmeid. Tööd tehes on välja jäetud alla 0,5 ha suurused põllumassiivid, sest tegu 

on tänapäeva tingimustes põllumajanduslikuks tootmiseks üldjuhul tähtsusetu maaga, isegi 

kui tegemist võis olla viljaka maaga (Maasikamäe jt 2014a).  

Kokku on Mäksa vallas haritava maa kontuure 391, kuid üle 0,5 hektari suuruse pindalaga 

põllumassiive on 298. Haritava maa kogu pindala vallas on 4290,3 hektarit ja kogu valla 

pindalast kuulub 32% haritava maa alla. Kõige suurem põllumassiiv asub valla edelaosas 

ja selle suurus on 174,91 hektarit, keskmine haritava maa pind on 11,44 hektarit.     
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3. TULEMUSED 

3.1. Küsitluse tulemused ja väärtusliku põlluamajandusmaa määramisel 

kasutatavate tegurite kaalude leidmine 

Uurimistöö esimene osa oli küsitleda põllumajandustootjaid. Küsitluse eesmärk oli välja 

selgitada eri väärtusliku põllumajandusmaa määramise parameetrite kaalud. Parameetreid 

oli kokku kaheksa: mulla viljakus, põllumassiivi pindala, põllumassiivi kuju, maatükile 

juurdepääsu tingimused, põllumassiivide paiknemine üksteise lähedal, kaugus keskustest 

või lähima(te)st asula(te)st, maaparanduse olemasolu ja reljeefi konarlikkus. Kaalutud 

keskmiste leidmiseks koostati ankeetküsitlus (Lisa 1).  

Küsitlusele vastuste kogumiseks rakendati mitut meetodit. Esiteks suheldi 

põllumajandustootjatega näost näkku. See meetod ei olnud kuigi edukas, sest nõudis palju 

aega (eri tootjate juurde sõit, küsitluse täitmise ootamine). Peale selle saadi negatiivne 

kogemus: põllumajandustootja ütles, et ei ole nõus ühtegi vastust andma. Selle meetodi 

puhul vastasid inimesed küsitlusele paberil. 

Teise meetodina saadeti Tartumaa põllumajandustootjatele meili teel ankeetküsitluse link. 

Selleks vormistati küsitlus Google Drive’i rakenduse abil veebi, et saaks interneti teel 

küsitlust jagada. Küsitlus saadeti laiali umbes 30 ettevõttele, kuid vastuseid tuli ainult üks.  

Kolmanda meetodina käidi Tartu avaturul ja turuhoones, et leida üles Tartumaa 

põllumajandustootjate letid ja jagada küsitlusi seal. Kuigi paljudes lettides omanikke 

polnud, lubati, et kahe päeva jooksul omanikku nähakse ja küsitlus täidetakse ära. Kokku 

jagati laiali ligemale kümme küsitlust, aga vastuseid tuli kaks.  

Enne küsitluse analüüsi vormistati kõik paberil saadud vastused ümber veebikeskkonda 

Google Docsi, et koondada vastused ühte kohta. Kokku vastas ankeetküsitlusele 12 

põllumajandustootjat, kuid kahe tootja vastuseid ei olnud võimalik tervikhinde analüüsis 

kasutada, sest kõik parameetrid märgiti sama tähtsateks. 
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Järgnevalt analüüsiti küsitlust ja koostati teemakaardid. Teemakaarte koostades kasutati 

ETAK-i andmeid, arvutuste puhul MapInfo Pro v16 keskkonda. Andmed Mäksa valla 

haritava maa kohta koguti varem geomaatika osakonnast. 

Ankeetküsitluse analüüsimisel kasutati AHP (The Analytic Hierarchy Process) meetodit. 

Küsitluse käigus pidid põllumajandustootjad paariti kõrvutama kõiki kaheksat parameetrit 

ja valima, kas võrreldavad parameetrid on sama tähtsad või on üks nendest vähem/rohkem 

tähtis. Kaalude leidmiseks oli oluline, et põllumajandustootjad valiksid rohkem variante 

„vähem tähtis“ või „rohkem tähtis“, sest ainult sama tähtsa valiku korral on kõikide 

parameetrite kaalud samad ja parameetreid ei saa pingeritta seada. Seetõttu ei olnud 

võimalik kahe vastanu küsitlust analüüsis kasutada.  

Küsitluse vastused koondati MS Exceli tabelisse. AHP meetodile kohaselt on iga 

ankeetküsitlust analüüsitud eraldi. Tabel kaalude arvutamise näite kohta ühe 

põllumajandustootja lõikes on esitatud lisas 2, parameetrite kaalude keskmised on esitatud 

tabelis 1. 

Tabel 1. Parameetrite kaalude keskmised 

PARAMEETER 
KAALUDE 

KESKMISED 

Mulla viljakus 0,15 

Põllumassiivi pindala 0,14 

Põllumassiivi kuju 0,13 

Kaugus keskustest, lähima(te)st asula(te)st 0,13 

Reljeefi konarlikkus 0,12 

Põllumassiivide paiknemine üksteise lähedal 0,12 

Maatükile juurdepääsu tingimused 0,11 

Maaparanduse olemasolu 0,10 

Küsitluse tulemusena selgus, et vastanud põllumajandustootjate arvates on kõige tähtsam 

parameeter väärtusliku põllumajandusmaa määramisel mulla viljakus, järgnevad 

põllumassiivi pindala ja kuju. Kõige vähem tähtsaks peeti maatükile juurdepääsu tingimusi 

ja maaparanduse olemasolu. Tulemuse põhjal võib öelda, et kaalud ei erine üksteisest väga 

palju. Näiteks on mulla viljakus ainult 0,01 osana kaalu poolest tähtsam, millest võib 

järeldada, et seda peetakse tähtsaks, kuid kaalud ei lange drastiliselt, vaid väga väikeste 

vahedega.  
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Peale selle saadi küsitluses vastused ka põllumajandustootjatega seotud küsimustele. 

Uuriti, kui palju põllumajandusmaad on tootja käsutuses, mitu põllumassiivi sinna kuulub, 

millisesse tootmisgruppi ettevõte kuulub, milline võiks olla haritava maa 

maksimaalne/minimaalne pindala, et selle harimine oleks otstarbekas ning millised on 

põllumajandustootjatele olulisemad probleemid ja tegurid, mis mõjutavad põllumassiivide 

harimist ja mida tuleks väärtusliku põllumajandusmaa määramisel arvestada.  

Põllumajandusmaa pindala suurus erines tootjate vahel üpris palju. Kõige väiksem pindala 

oli 1,5 ha ning kõige suurem põllumajandusmaa pindala 900 ha. Keskmine 

põllumajandusmaa pindala oli 167,72 ha. Põllumassiivide arv jäi 1 ja 82 vahele. Nii nagu 

pindala ja põllumassiivide arvu erinevuse puhul varieerus arvamus maksimaalse ja 

minimaalse otstarbeka haritava maa kohta. Põllumassiivi miinimumpindala, millest 

väiksemate maatükkide harimine ei ole enam otstarbekas, varieerus 1 kuni 10 ha vahel, 

keskmiseks kujunes 2,27 ha. Põllumassiivi maksimumpindala, millest väiksemate 

maatükkide harimine ei ole enam otstarbekas varieerus veel rohkem: kahest kuni 50 

hektarini, keskmine tulemus oli 15,89 ha. Küsitlusele vastanud põllumajandustootjate 

ettevõtted kuuluvad taimekasvatuse, aianduse ja segatootmise valdkonda. Siit tulevad ka 

erinevused maksimaalse ja minimaalse otstarbeka haritava maa suuruse poole pealt 

(näiteks teraviljatootmises on suure pindalaga maatükk otstarbekam, kuid aiandusega 

(näiteks kultuurmustika kasvatajale) tegelevale põllumajandustootjale piisab väiksemast 

maatükist.  

Küsimuse „Millised on Teie jaoks kõige olulisemad probleemid ja tegurid, mis mõjutavad 

põllumassiivide harimist ja mida tuleks väärtusliku põllumajandusmaa määramise juures 

arvestada?“ puhul enamjaolt mainiti juba eelpool nimetatud kaheksat parameetrit. Lisana 

toodi kartulikasvatuse puhul esile, et oluline on mulla lõimis, kivisus ning mulla ühtlus 

põllumassiivil. Samuti peeti probleemiks Eesti ilmastikku, mis võib olla suur probleem 

ning mille tõttu on oluline hea/terve maaparandussüsteemi olemasolu. 
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3.2. Põllumajandusmassiivide komplekshinde arvutamine 

Põllumajandusmassiivide komplekshinne arvutati MapInfo Pro v16 keskkonnas. 

Algandmed Mäksa valla põllumassiivide kohta saadi geomaatika osakonnast. Järgnevalt 

tuli andmed normaliseerida ehk viia skaalasse nullist üheni. Näiteks oli Mäksa vallas 

väikseim boniteet 30, mis sai normaliseerimise järel enda väärtuseks 0 ning kõige kõrgem 

boniteet oli 56, mille väärtus peale normaliseerimist oli 1.  

Algkomplekshinde saamiseks tuli iga normaliseeritud parameeter vastava keskmise 

kaaluga läbi korrutada ning seejärel kaheksa saadud parameetrit summeerida. Viimasena 

tuli algkomplekhinne samuti normaliseerida ning põllumassiivide komplekshinded olid 

leitud. Täpsemalt on komplekshinde arvutamise kohta kirjutatud „Põllumajandusmaa 

kontuuride tootmistingimuste kompleksne hindamine“ aruandes, mis on saadud 

geomaatika osakonnast ning koostatud OECD (inglise k Organization for Economic Co-

operation and Development; eesti k Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon) 2008. 

aastal välja antud käsiraamatu „Handbook on Constructing Composite Indicators: 

Methodology and User Guide“ alusel. 

3.3. Geomaatika osakonnas väljatöötatud väärtusliku põllumajandusmaa 

määramise metoodika teemakaardid 

Tervikhinde alusel väärtusliku põllumajandusmaa määramisel on kaks võimalikku 

lähenemist (Maasikamäe jt 2014a). Esimesel juhul on võetud aluseks konkreetne 

tervikhinde väärtuse tase (lävend) ja kõik maatükid, mille tervikhinne on sellest kõrgem 

loetakse väärtuslike maade hulka (Maasikamäe jt 2014a). Siinses töös on koostatud 

teemakaardid kolme lävendi puhul ning nendeks on valitud 0,4; 0,5 ja 0,6 tervikhinde 

punkti (joonis 3, 4 ja 5).  

Esimese variandi puhul on selgelt näha, et mida madalam on tervikhinde lävend, seda 

rohkem maad kuulub väärtusliku põllumajandusmaa alla. Mäksa valla näitel (joonis 6) 

võib öelda, et kõige rohkem on haritava maa massiive tervikhinde vahemikus 0,501 – 

0,750 (151 põllumassiivi) ning antud vahemikus on ka kõige suurema pindalaga haritava 

maa osa (2540 hektarit). 

Teise variandina on võimalik piiritleda väärtuslikku põlluamajandusmaad võttes 

lähtekohaks maa hulga, näiteks protsentides (Maasikamäe jt 2014a). Antud meetodit 
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kasutades on kõik haritava maa tükid seatud tervikhinde alusel järjekorda ning 

summeeritud kõrgema tervikhindega maatükkide pindalad seni, kuni vajalik kogupind on 

koos (Maasikamäe jt 2014a). Käesolevas töös on valitud lähtekohaks 50%. Mäksa valla 

haritava maa pindala on 4290 hektarit, millest pool oleks 2145 hektarit. Teise variandi 

puhul kuulub Mäksa vallas väärtusliku põllumajandusmaa alla 71 põllumassiivi ning nende 

paiknemine on esitatud joonisel 7. 
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Joonis 3. Väärtusliku põllumajandusmaa levik Mäksa vallas, kui väärtusliku maa piiriks on 0,4 tervikhinde punkti (Autori joonis Maa-ameti 

andmetel)

2
0
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Joonis 4. Väärtusliku põllumajandusmaa levik Mäksa vallas, kui väärtusliku maa piiriks on 0,5 tervikhinde punkti (Autori joonis Maa-ameti 

andmetel)

2
1
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Joonis 5. Väärtusliku põllumajandusmaa levik Mäksa vallas, kui väärtusliku maa piiriks on 0,6 tervikhinde punkti (Autori joonis Maa-ameti 

andmetel)

2
2
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Joonis 6. Mäksa valla haritava maa jaotus neljaks grupiks põllumajandusmaa väärtust iseloomustava tervikhinde alusel 

(Autori joonis Maa-ameti andmetel)

 2
3
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Joonis 7.Väärtuslik põllumajandusmaa Mäksa valla näitel, kui 50% haritava maa kogu pindalast lugeda väärtuslikuks (Autori joonis Maa-

ameti andmetel)

 2
4
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3.4. Põllumajandusuuringute keskuse pakutud väärtusliku 

põllumajandusmaa määramise metoodika teemakaardid 

Põllumajandusministeeriumi väärtusliku põllumajandusmaa määramise metoodika puhul 

on koostatud teemakaart, kus põllumassiivid, mille boniteet on võrdne või suurem kui 41 

(Tartumaa reaalboniteet), kuuluvad väärtusliku põllumajandusmaa koosseisu. Kõnealuse 

boniteedi lävendi puhul kuulub Mäksa vallas väärtusliku põllumajandusmaa alla 181 

põllumassiivi ja väheväärtuslikuma põllumajandusmaa alla 117 põllumassiivi. Väärtusliku 

põllumajandusmaa kogupindala oleks 2150,54 hektarit ehk 50% kogu valla haritava maa 

pinnast kuuluks väärtusliku maa alla. Teemakaart on esitatud joonisel 8. 
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Joonis 8. Väärtuslik põllumajandusmaa Mäksa vallas Põllumajandusuuringute keskuse metoodika alusel (Autori joonis Maa-ameti andmetel)

   2
6
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4. ARUTELU 

Bakalaureusetöö üks esimesi ülesandeid oli koostada ankeetküsitlus eksperthinnangute 

leidmiseks ja tulenevalt geomaatika osakonna väärtusliku põllumajandusmaa määramise 

metoodika kaheksa parameetri kaalude arvutamiseks. Kuigi varem on 

põllumajandustootjate seas niisugust küsitlust korraldatud, ei ole seda tehtud Tartu 

maakonnas. Seega tehti uurimisobjekti asukoha pärast uus küsitlus. Varem on kahe 

uurimistöö raames küsitletud Põlva, Võru ja Valga ning Jõgeva maakonna 

põllumajandustootjaid (Maasikamäe jt 2014a). Eri maakondade väärtusliku 

põllumajandusmaa määramise parameetrite kaalud ja nende võrdlus on esitatud tabelis 2.  

Tabel 2. Maakondade parameetrite kaalude keskmised. (Autori tabel kahe uurimistöö 

(Maasikamäe jt 2014a) andmetel) 

PARAMEETER 

KAALUDE KESKMISED 

Tartu 

maakond 

Põlva, 

Valga ja 

Võru 

maakond 

Jõgeva 

maakond 

Mulla viljakus 0,15 0,13 0,17 

Põllumassiivi pindala 0,14 0,11 0,13 

Põllumassiivi kuju 0,13 0,12 0,12 

Kaugus keskustest, lähima(te)st asula(te)st 0,13 0,08 0,09 

Reljeefi konarlikkus 0,12 0,11 0,10 

Põllumassiivide paiknemine üksteise lähedal 0,12 0,13 0,12 

Maatükile juurdepääsu tingimused 0,11 0,15 0,13 

Maaparanduse olemasolu 0,10 0,17 0,14 

Tabeli 2 põhjal on näha, et maakonniti on põllumajandustootjatele olulised erinevad 

parameetrid. Kolme küsitluse põhjal on kõikides maakondades sarnased kaalud ainult 

kahel parameetril: põllumassiivi kuju ning põllumassiivide paiknemine üksteise lähedal. 

Nii Tartu kui ka Jõgeva maakonnas on põllumajandustootjate arvates kõige tähtsam mulla 

viljakus, kuid kaalu poolest on Jõgeva maakonnas mulla viljakuse kaal 0,02 võrra suurem. 

Kõige rohkem erinevad maakondade lõikes maaparanduse olemasolu kaalud. Näiteks 

Põlva, Valga ja Võru maakonnas on maaparanduse olemasolu kõige suurema kaaluga ehk 

põllumajandustootjate arvates väärtusliku põllumajandusmaa määramisel kõige olulisem, 

kuid Tartu maakonnas on maaparanduse olemasolu tähtsuselt kõige viimasel kohal. Vahe 
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võib olla seletatav arvamusega, et Tartu maakonnas on maaparandussüsteemide hulk 

suurem ja korrashoid parem kui Põlva, Valga ja Võru maakonnas, mistõttu ei pöörata Tartu 

maakonnas maaparandussüsteemidele nii suurt tähelepanu. Kuid kindlat kinnitust antud 

arvamusele leida ei suudetud. Samuti võib Põlva, Valga ja Võru maakonnas 

maaparandussüsteemide olemaolus tähtsal kohal olla seetõttu, et statistikaameti 2015. aasta 

andmetel kuulub Põlva maakond tervenisti, Valga maakond pooleldi ning Võru 

maakonnast umbes kolmandik suure sademete hulgaga piirkonda (601-700 mm aastas). 

Seetõttu on põllumajandusmaa kuivendamisel suur osatähtsus ning Eestile omase rohke 

sademetearvu tõttu ongi maaparandussüsteemi olemasolu väga tähtis.    

Uurimistöö käigus koostati teemakaardid viie võimaliku väärtusliku põllumajandusmaa 

määramise kriteeriumi alusel. Nendest neli kriteeriumi (tervikhinne üle 0,4; 0,5 ja 0,6 ning 

50% valla haritava maa pindalast) kuuluvad Eesti Maaülikooli geomaatika osakonnas välja 

töötatud metoodika alla, üks kriteerium (boniteet ≥41) kuulub Põllumajandusuuringute 

keskuse pakutud väärtusliku põllumajandusmaa määramise metoodika alla. Tabelis 3 on 

näidatud võimalike kriteeriumite väärtusliku põllumajandusmaa pindalad ja protsent valla 

kogu haritava maa pinnast.  

Tabel 3. Eri kriteeriumite väärtusliku põllumajandusmaa andmed 

Väärtusliku 

põllumajandusmaa 

määramiseks võimalikud 

kriteeriumid 

Väärtusliku 

põllumajandusmaa 

pind (ha) 

Protsent valla 

haritava maa 

pindalast 

Põllumassiivide 

arv 

Tervikhinne üle 0,4 4053,03 94 231 

Tervikhinne üle 0,5 3709,63 86 175 

Tervikhinne üle 0,6 2936,60 68 109 

50% valla haritavast pindalast 2150,54 50 71 

Boniteet ≥41 2438,98 56 181 
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Joonis 9. Väärtuslik põllumajandusmaa kriteeriumite 50% valla haritava maa pindalast 

(kollane) ja boniteet ≥41(lilla) alusel ning nende ühisosa (roheline) (Autori joonis Maa-

ameti andmetel) 

Võrreldes Geomaatika osakonna metoodikat Põllumajandusuuringute keskuse 

metoodikaga, sarnaneb viimasega kõige rohkem geomaatika osakonna väärtusliku 

põllumajandusmaa määramise viisidest kriteerium, kus 50% valla haritava maa pindalast 

kuulub väärtusliku põllumajandusmaa alla. Nii on vaadeldes andmeid väärtusliku 

põllumajandusmaa pindala ja haritava maa protsenti valla haritava maa pindalast (tabel 3).  

Samas erinevad antud kaks kriteeriumit üksteise poolest väga palju põllumassiivide arvu 

poolest. See võib olla tingitud sellest, et tervikhinde alusel põllumassiive järjestades, olid 

väärtuslikumad pindalaliselt suuremad maatükid, sest ka kaalude jaotusel oli põllumassiivi 

pindala põllumajandustootjate arvates tähtis. Boniteedi alusel kuulusid väärtusliku 

põllumajandusmaa alla ka mitmed väiksemad maatükid, mille tõttu ongi antud kriteeriumi 

puhul põllumassiivide arv väga suur. Just teemakaardil (joonis 9) on näha, et kriteeriumite 

väärtusliku põllumajandusmaa ühisosa on väga väike. Kogu väärtusliku põllumajandusmaa 

pindalast kuulub selle kahe kriteeriumi puhul ühisosa alla 45% pindalast. 
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Joonis 10. Väärtuslik põllumajandusmaa kriteeriumite tervikhinne üle 0,5 (kollane) ja 

boniteet ≥41(lilla) alusel ning nende ühisosa (roheline) (Autori joonis Maa-ameti 

andmetel) 

Kui vaadelda põllumassiivide arvu sarnasusi, on kõige lähedasem Põllumajandusuuringute 

keskuse metoodikale geomaatika osakonna väärtusliku põllumajandusmaa määramise 

kriteeriumitest tervikhinne üle 0,5. Võttes aluseks kriteeriumi tervikhinne üle 0,5 kuulub 

väärtusliku põllumajandusmaa alla 175 põllumassiivi ning kriteeriumi boniteet ≥41 alla 

181 põllumassiivi. Kuigi põllumassiivide arv on kriteeriumite puhul sarnane, on pindalad 

näga erinevad, mille tõttu on ka teemakaardilt (joonis 10) näha, et see osa, mis on ühisosast 

väljapool, kuulub enamjaolt tervikhinde alusel väärtusliku põllumajandusmaa alla, mitte 

boniteedi alusel. Kahe kriteeriumi ühisosa kogu väärtusliku põllumajandusmaa pindala 

lõikes on 53%, kuid kriteeriumi boniteet ≥41 kuulub pindalaliselt 87% ühisosa alla, mille 

tõttu ongi väljaspool ühisosa enamjaolt tervikhinde alusel väärtuslik põllumajandusmaa. 
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Joonis 11. Väärtuslik põllumajandusmaa kriteeriumite tervikhinne üle 0,4 (kollane) ja 

boniteet ≥41(lilla) alusel ning nende ühisosa (roheline) (Autori joonis Maa-ameti 

andmetel) 

Kriteeriumitel tervikhinne üle 0,4 ja boniteet ≥41 on kõige suurem ühisosa, milleks on 

57% kogu väärtusliku põllumajandusmaa pindalast. Samas on antud kahe kriteeriumi 

väärtusliku põllumajandusmaa pindala kõige suurema erinevusega. Kriteeriumi tervikhinne 

üle 0,4 väärtusliku põllumajandusmaa pindala on 4053,03 hektarit, mis on 94% kogu valla 

haritava maa pinnast ning kriteeriumi boniteet ≥41 väärtusliku põllumajandusmaa pindala 

on 2438,98 hektarit ehk 56% kogu valla haritava maa pindalast. Seetõttu kuulub 96% 

kriteeriumi boniteet ≥41 väärtusliku põllumajandusmaad pindalaliselt kahe kriteeriumi 

ühisosa alla, kuid kriteeriumi tervikhinne üle 0,4 puhul kuulub ainult 57% väärtusliku 

põllumajandusmaa pindalast ühisosa alla. Kahe kriteeriumi ühisosa on esitatud joonisel 11. 
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Joonis 12. Väärtuslik põllumajandusmaa kriteeriumite tervikhinne üle 0,6 (kollane) ja 

boniteet ≥41(lilla) alusel ning nende ühisosa (roheline) (Autori joonis Maa-ameti 

andmetel) 

Kriteeriumite tervikhinne üle 0,6 ja boniteet ≥41 ühisosa alla kuulub 49% kogu väärtusliku 

põllumajandusmaa pindalast ehk 1762,06 hektarit. Põllumassiivide arvu poolest on 

kriteeriumid üpriski erinevad, kriteeriumi boniteet ≥41 põllumassiivide arv on 181 ning 

tervikhinne üle 0,6 põllumassiivide arv on 109. Kuna antud kahe kriteeriumi puhul kuulub 

protsendiliselt ühisossa mõlemal juhul sarnane osa (tervikhinne üle 0,6 puhul 60% 

väärtuslikust põllumajandusmaast ning boniteet ≥41 puhul 72% väärtuslikust 

põllumajandusmaast), on ka teemakaardi (joonis 12) alusel näha, et ühisosast väljaspool 

olev väärtuslikust põllumajandusmaast kuulub 1174,5 hektarit kriteeriumi boniteet ≥41 alla 

ning 676,9 hektarit kriteeriumi tervikhinne üle 0,6 hektari alla. Tegu on ainsa võrdlusega, 

mil väljaspool ühisosa kuulub suurem osa väärtuslikku põllumajandusmaad kriteeriumi 

boniteet ≥41 alla. 
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KOKKUVÕTE 

Valglinnastumine, ehitusdegratsioon ja infrastruktuuri areng – need kõik põhjustavad 

väärtusliku põllumajandusmaa kadumist. Ainuüksi Eestis on elamumaa pind suurenenud 

ajavahemikul 2005–2013 60 540 hektarilt 81 400ni (Põllumajandusministeeriumi 

aastaraamat 2014). Kui uskuda ennustusi, et maailma rahvaarv kasvab 2050. aastaks 2,3 

miljardi võrra ja toidu toodang peaks kasvama kaasnevalt 70% võrra (Maasikamäe jt 

2014b), on näha väärtusliku põllumajandusmaa kaitse probleemi. Maa kui resurss on 

piiratud ja tuleviku heaolu nimel on õige maakasutus oluline teema.  

Väärtusliku põllumajandusmaad kui mõistet on määratletud eri allikates, kuid ühtset 

definitsiooni mõistel ei ole. Samuti on väärtusliku põllumajandusmaa määramise 

metoodika seadusesse kirja panemata, kuigi on välja antud seaduseelnõu pealkirjaga 

„Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse ning sellega seonduvalt teiste 

seaduste muutmise seadus“, kus on väärtuslik põllumajandusmaa defineeritud mulla 

viljakuse (boniteedi) alusel. Eesti Maaülikooli geomaatika osakonnas välja töötatud 

väärtusliku põllumajandusmaa määramise metoodika alusel on maa määramisel kaheksa 

tähtsat kriteeriumit: mulla viljakus, põllumasiivi kuju ja pindala, kaugus lähimatest 

keskustest, juurdepääsu tingimused, reljeef, maaparandussüsteemi olemasolu ja 

põllumassiivide paiknemine üksteise lähedal.  

Siinse bakalaureusetöö eesmärk oli võrrelda kaht väärtusliku põllumajandusmaa 

määramise metoodikat ja koostada vastavad teemakaardid. Uurimisobjektiks valiti Mäksa 

vald. Põllumajandusuuringute keskuse metoodika alus kuulus väärtusliku 

põllumajandusmaa alla maa, mille boniteet oli suurem kui 41 või sellega võrdne (Tartumaa 

reaalboniteet). Geomaatika osakonna metoodika puhul on kaks võimalikku lähenemist 

väärtusliku põllumajandusmaa määramisel: lävend (tervikhinne üle 0,4; 0,5 või 0,6) või 

50% kogu haritava maa pindalast kuulub väärtusliku põllumajandusmaa alla. 

Teemakaardid on koostatud kõigi nelja variandi puhul ja võrreldud 

Põllumajandusuuringute keskuse metoodikaga.  

Võrreldes geomaatika osakonna metoodikat Põllumajandusuuringute keskuse metoodikaga 

sarnanes viimasega kõige rohkem väärtusliku põllumajandusmaa määramise viisidest 
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kriteerium, et 50% valla haritava maa pindalast kuulub väärtusliku põllumajandusmaa alla. 

Kaks nimetatud kriteeriumit sarnanevad väärtusliku põllumajandusmaa pindala ja haritava 

maa protsendi poolest kogu valla haritava maa pindalast. Kuid kriteeriumid erinesid 

üksteisest põllumassiivide arvu poolest ja kahe kriteeriumi väärtusliku põllumajandusmaa 

ühisosa alla kuulus ainult 45% väärtuslikust põllumajandusmaast.  

Kõige suurem väärtusliku põllumajandusmaa ühisosa (57%) oli võrreldes 

Põllumajandusuuringute keskuse kriteeriumit geomaatika osakonna väärtusliku 

põllumajandusmaa kriteeriumiga tervikhinne üle 0,4. Siiski on kahe kõnealuse kriteeriumi 

väärtusliku põllumajandusmaa pindala kõige suurema erinevusega ja suur ühisosa ongi 

tingitud tegurist, et kriteerium tervikhinne üle 0,4 alusel on kogu valla haritava maa 

pindalast 94% väärtuslik, mille tõttu kuulub põllumajandusuuringute keskuse kriteeriumist 

96% väärtusliku põllumajandusmaa pindalast ühisosa alla, kuid geomaatika osakonna 

kriteeriumist ainult 57% väärtusliku põllumajandusmaad ühisosa alla. 

Siinne bakalaureusetöö võiks olla abiks väärtusliku põllumajandusmaa määramisel Mäksa 

vallas. Kuna praegu käsitleb põllumajandusmaa väärtuslikkust Eestis üksnes 

planeerimisseadus, puudub ühine arusaam ning iga omavalitsus ja maavalitsus saab 

väärtusliku põllumajandusmaa määratleda planeeringutes oma ära nägemise järgi (Lember 

2014). Seega oleks see töö hea alus Mäksa valla väärtusliku põllumajandusmaa 

määramisel, sest töös on esitatud teemakaardid kahe metoodika ning mitme väärtusliku 

põllumajandusmaa määramise kriteeriumi kohta. Samuti on eri kriteeriume omavahel 

võrreldud.  

Põllumajandusmaad kui ühiskonna toidu toodangu allikat on oluline kaitsta. Maad juurde 

ei teki, kuigi rahvaarv aina kasvab. On oluline defineerida ühtne väärtusliku 

põllumajandusmaa mõiste ning kaitsta ja väärtustada põllumajandusmaad.      
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COMPRISON OF METHODS FOR DETERMINATION OF 

VALUABLE AGFRICULTURAL LAND BY MÄKSA 

MUNICIPALITY EXAMPLE 

Summary 

Urban sprawl, construction of building, highways, roads (Husnjak 2001) and the 

development on infrastructure – these all are different factors for valuable agricultural land 

loss. In Estonia the area of residential land has increased from 60 540 hectares to 81 400 

hectares during the years 2005 – 2013 (Põllumajandusministeeriumi aastaraamat 2014). 

Furthermore, it is projected that the world population will increase by 2,3 billion people 

between 2013 and 2050 and according to estimates, global food production needs to 

increase by nearly 70% by 2050 (Maasikamäe, Jürgenson jt 2014). According to these 

estimates the protection of agricultural land is a very important subject along with proper 

land-use planning.  

Valuable agricultural land as a definition has different explanations, but there is no unified 

definition. Likewise there is no specific method set by any law that defines the 

determination of valuable agricultural land. Right now there are two different methods for 

the determination of valuable agricultural land. One method for determining valuable 

agricultural land is put together in the Agricultural Research centre, in which valuable land 

is determined by soil fertility. The second method is developed in the department of 

Geomatics in Estonian University of Life sciences, in which valuable land is determined by 

eight different factors – soil fertility, area of plot, shape of parcels, accessibility conditions, 

nearness of other plots, distance from bigger centres, amelioration and landscape.    

The purpose of this bachelor´s thesis was to compare two different methods for the 

determination of valuable agricultural land. The area were valuable agricultural land was 

determined was Mäksa municipality, were 32% of the whole municipality area is under 

agricultural land. According to the valuable land determination method of the Agricultural 

Research centre, valuable agricultural land is the land were soil fertility is over 41. With 

the Geomatics department method there are two possible ways to determine valuable 
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agricultural land – setting a specific percentage of land which is valuable (in this thesis 

50%) or set a specific complex value index scale from which the land with higher index is 

valuable (in this thesis there are three different values – 0,4; 0,5 and 0,6).   

Comparing two different methods, the most similar to the Agricultural Research centre 

method (soil fertility≥41) is Geomatics department methods criterion 50% of the whole 

agricultural land is valuable. These two criteria are similar in the area of valuable land and 

at the percentage of valuable land from the whole agricultural land area. But these two 

criteria differ a lot in the amount of parcels and furthermore the intersection is the lowest 

of all comparisons (45%). The biggest intersection (57%) was between criteria soil fertility 

≥41 and complex index value over 0,4. But this was due to the fact that the second 

criterion covered 94% of the whole agricultural land. 

This thesis could be a very good base for the determination of valuable agricultural land in 

different plans of Mäksa municipality. Land is a resource that does not increase although 

the human population does. For that reason, it is important to define valuable agricultural 

land and protect it. As our main food production resource, land is valuable and should not 

be destroyed by construction or other development of infrastructure.        
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Lisa 1. Küsitluse ankeet  

Ankeetküsitlus väärtusliku põllumajandusmaa määramiseks 

Minu nimi on Pille Toom ning olen Eesti Maaülikooli Kinnisvara planeerimise ja 

Maakorralduse II kursuse tudeng. Koostan uurimustööd teemal, mis on seotud Eesti 

Maaülikooli Geomaatika osakonnas väljatöötatud väärtusliku põllumajandusmaa 

määramise metoodika kasutamisvõimaluste testimisega. Seoses sellega olen koostanud 

küsitluse, et välja selgitada väärtusliku põllumajandusmaa määramisel kasutatavate 

erinevate tegurite tähtsust ja omavahelist suhet. 

Tegevpõllumehed on kindlasti kõige paremad hindama põllumajanduslike tegurite tähtsust 

ning küsimustiku täites annate olulise hinnangu Teie poolt kasutatava põllumajandusliku 

maa kohta. Küsitlus koosneb üldistest küsimustest ning näitajate hindamiseks koostatud 

tabelitest.  

Olen tänulik kui oled leidnud selle aja küsimustiku täitmiseks ning minu uurimistööle 

kaasa aitamiseks! 

Ette tänades 

Pille Toom  

 

KÜSIMUSTIK 

 

1. Kui palju põllumajandusmaad on Teie kasutuses?  

___________________ (ha) 

 

2.  Mitu põllumassiivi on Teie kasutuses? 

___________________ 

 

 

3. Millisesse tootmistüüpi Teie ettevõte kuulub? Tootmistüübi tähise ümber tõmmata 

ring.  

 

a) Taimekasvatus 

b) Aiandus  

c) Püsikultuurid 

d) Piimatootmine 

e) Loomakasvatus 

f) Sea- ja linnukasvatus 

g) Segatootmine  
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4. Palun hinnake põllumajandusliku maa väärtust mõjutavate tegurite olulisust 

võrreldes mullaviljakusega :  

 Vähem 

tähtsam 

Sama tähtis Rohkem 

tähtsam 

Põllumassiivi pindala    

Põllumassiivi kuju    

Maatükile juurdepääsu tingimused    

Põllumassiivide paiknemine üksteise 

lähedal 

   

Kaugus keskustest, lähima(te)st 

asula(te)st 

   

Maaparanduse olemasolu    

Reljeefi konarlikkus    

 

 

 

5. Palun hinnake põllumajandusliku maa väärtust mõjutavate tegurite olulisust 

võrreldes põllumasiivi pindalaga :  

 Vähem 

tähtsam 

Sama tähtis Rohkem 

tähtsam 

Põllumassiivi kuju    

Maatükile juurdepääsu tingimused    

Põllumassiivide paiknemine üksteise 

lähedal 

   

Kaugus keskustest, lähima(te)st 

asula(te)st 

   

Maaparanduse olemasolu    

Reljeefi konarlikkus    

 

6. Palun hinnake põllumajandusliku maa väärtust mõjutavate tegurite olulisust 

võrreldes põllumassiivi kujuga :  

 Vähem 

tähtsam 

Sama tähtis Rohkem 

tähtsam 

Maatükile juurdepääsu tingimused    

Põllumassiivide paiknemine üksteise 

lähedal 

   

Kaugus keskustest, lähima(te)st 

asula(te)st 

   

Maaparanduse olemasolu    

Reljeefi konarlikkus    
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7. Palun hinnake põllumajandusliku maa väärtust mõjutavate tegurite olulisust 

võrreldes maatükile juurdepääsu tingimustega:  

 Vähem 

tähtsam 

Sama tähtis Rohkem 

tähtsam 

Põllumassiivide paiknemine üksteise 

lähedal 

   

Kaugus keskustest, lähima(te)st 

asula(te)st 

   

Maaparanduse olemasolu    

Reljeefi konarlikkus    

 

8. Palun hinnake põllumajandusliku maa väärtust mõjutavate tegurite olulisust 

võrreldes põllumassiivide üksteise lähedal paiknemisega:  

 Vähem 

tähtsam 

Sama tähtis Rohkem 

tähtsam 

Kaugus keskustest, lähima(te)st 

asula(te)st 

   

Maaparanduse olemasolu    

Reljeefi konarlikkus    

 

9. Palun hinnake põllumajandusliku maa väärtust mõjutavate tegurite olulisust 

võrreldes kaugus keskustega, lähima(te)st asula(te)st :  

 Vähem 

tähtsam 

Sama tähtis Rohkem 

tähtsam 

Maaparanduse olemasolu    

Reljeefi konarlikkus    

 

 

 

10. Palun hinnake põllumajandusliku maa väärtust mõjutavate tegurite olulisust 

võrreldes maaparanduse olemasoluga :  

 Vähem 

tähtsam 

Sama tähtis Rohkem 

tähtsam 

Reljeefi konarlikkus    
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11. Kui suur võiks olla ühe põllumassiivi minimaalne pindala – see on pindala, millest 

väiksemate maatükkide harimine ei ole tänapäeva tehnikaga enam otstarbekas? 

 

___________________ (ha) 
 

 

12. Kui suur võiks olla ühe põllumasiivi pindala, millest alates põllumassiivi 

suurenemine ei muuda enam maaharimise tingimusi paremaks?  

 

___________________ (ha) 

 

13. Millised on Teie jaoks kõige olulisemad probleemid ja tegurid, mis mõjutavad 

põllumassiivide harimist ja mida tuleks väärtusliku põllumajandusmaa määramisel 

arvestada juures? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Lisa 2. Kaalude arvutamine põllumajandustootjate lõikes 

Ankeet 2 
          

Kriteerium 

Mulla-

viljakus Pindala Kuju 

Juurde-

pääs 

Massiivide 

lähedus 

Kaugus 

keskustest 

Maapa-

randus Reljeef 

Geom. 

keskmine 
Normeeritud 

Mullaviljakus 1 0,5 0,5 2 2 1 2 2 1,1892 0,1428 

Pindala 2 1 0,5 2 2 0,5 2 0,5 1,0905 0,1310 

Kuju 2 2 1 1 1 1 1 1 1,1892 0,1428 

Juurdepääs 0,5 0,5 1 1 2 0,5 2 0,5 0,8409 0,1010 

Massiivide lähedus 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 2 0,5 0,7071 0,0849 

Kaugus keskustest 1 2 1 2 2 1 2 0,5 1,2968 0,1558 

Maaparandus 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5946 0,0714 

Reljeef 0,5 2 1 2 2 2 2 1 1,4142 0,1699 

  

8 9 7 11 12,5 7 14 6,5   1,0000 

         

Summa: 8,3225 

 

       

Vastuse järjepidevus: λ max 8,6915 

          

CI 0,0987 

          

CR 0,0663 

           

7% 
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