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Sissejuhatus 

Maa on piiratud ressurss, mida tuleb võimalikult jätkusuutlikult kasutada, et see säiliks 

ka järeltulevate inimpõlvede jaoks. Mitmete maareformide tulemusel on Eestis 

maakasutus viimase sajandi jooksul muutunud oluliselt. Maakasutuse uurimisega on 

võimalik saada ülevaadet, kuidas maad kasutatati varem ja kasutatakse praegu ning selle 

abil on võimalik tuletada lahendusi maakasutuse efektiivsemaks muutmiseks. 

Käsitletud teema valiku põhjenduseks võib pidada seda, et töö teema seostub erialaste 

teadmistega ning vajaliku metoodika järele on puudus. Selle tööga luuakse üks 

võimalikest metoodikatest, mille abil oleks võimalik võrrelda maareformi käigus 

moodustatud katastriüksusi 1940-ndate maaüksustega. Antud tööd saaks kasutada 

erinevate katastrikihtide võrdlemiseks vajaliku metoodika väljatöötamisel. 

Antud magistritöö eesmärgiks on välja töötada metoodika, mille abil on võimalik 

võrrelda 1940-ndate maaüksuste ning maareformi käigus moodustatud katastriüksuste 

kihti, et välja selgitada maareformi mõju maade fragmenteeritusele. Töös analüüsitakse 

1940-ndate maaüksuste ja maareformi käigus moodustatud katastriüksuste kihte. 

Selgitatakse välja, kas ning millised võimalused on neid koos analüüsida ning omavahel 

võrrelda. Töös antakse ülevaade maaüksuste muutustest võrreldes omavahel 1940-ndate 

maaüksusi  ja maareformijärgseid katastriüksuseid. 

Töö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgnevalt kirjeldatud ülesandeid. Uurida 

varem tehtud uurimustöid ning uurida kirjanduslike termineid. Moodustada 1940-ndate 

maaüksuste kiht ning maareformi käigus moodustatud katastriüksuste kiht selleks, et 

saaks neid geoinfosüsteemis analüüsida. Panna maareformi käigus moodustatud 

katastriüksuste ning 1940-ndate maaüksuste kiht omavahel kattuma. Leida maaüksuste 

arv 1940-ndatel aastatel ja maareformijärgselt. Võrrelda andmeid omavahel ning tuua 

välja erinevused.  
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1940-ndate maaüksuste ning maareformi käigus moodustatud katastriüksuste 

võrdlemisega seonduvat valdkonda ei ole teadaolevalt varem uuritud, seega on tegemist 

eksperimentaalse uuringuga. On küll uuritud maastiku muutust (Hellström 2002, 

Koppel, 2005), kuid mitte omanike muutust. Uurimisobjektideks on 2002.-2012. 

aastatel maareformi käigus moodustatud katastriüksuste kiht ning digitaliseeritud 1940-

ndate maaüksuste kiht. 

Koostatud töö puhul on tegemist kvalitatiivse ja kirjeldava uuringuga. Antud uurimuses 

piiritletakse Ülenurme vallas Tartu-Valga raudteest põhja poole jääva osa ning Rõngus 

kaguosa, mis on piiritletud teedega. Antud piirkonnad valiti, kuna Ülenurme kohta oli 

olemas 1940-ndate maaüksuste skemaatilised katastrikaardid ning Rõngu piirkond oli 

piiritletud kergesti äratuntavate objektidega. Teabe allikateks on maakorralduse, 

katastriüksuste piiride, maareformi, maade killustatusega, kaardianalüüsi, 

andmeanalüüsiga seotud teaduslikud artiklid ja väljaanded.  

1940-ndate maaüksuste kihi ning maareformi käigus moodustatud katastriüksuste kihi 

valiku põhjenduseks on see, et 1940-ndaks aastaks olid välja kujunenud esimese 

vabariigi maaüksused enne 1940. aasta NSVL võimu saabumist ning nüüd on meil 

lõppemas taasiseseisvumisjärgne maareform. Eelnimetatud kihtide moodustamiseks 

vajalikud algmaterjalid olid avalikult kättesaadavad. Neid kahte kihti saab omavahel 

võrrelda maade tükeldatuse ning maatüki suuruse seisukohast. Maareformi käigus 

moodustatud katastriüksuste ja 1940-ndatel moodustatud maaüksuste võrdlemine on 

oluline sellepärast, et anda hinnang sellele, kuidas ja kas maa on maareformi käigus 

killustunud ning mis määral on see toimunud. Maa harimise ja kasutamise seisukohast 

on oluline see, et maatükk oleks kompaktse kujuga ning pindalalt piisavalt suur. 

Töö metoodikaks on 1940-ndate maaüksuste kihi digitaliseerimine, kahe katastrikihi 

kokkusobitamine, katastriüksuste pindalade ja arvu arvutamine, andmete kohandamine 

tabelitesse ja andmete statistiline analüüs. Töö üldine ülesehitus jaguneb järgmiselt: 

sissejuhatus; kirjanduse ülevaade; materjalid ja metoodika, kus kirjeldatakse 

väljatöötatud metoodikat; tulemused, mis annavad statistilise ülevaate kahe kihi 

võrdlemisest; arutelu, kus antakse soovitusi, mismoodi tööd edasi arendada, mis suunas, 

kuidas ja kas see üldse võimalik on; kokkuvõte. 
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1. Kirjanduse ülevaade 

Eestis on siiani toimunud mitmeid maareforme - näiteks aastatel 1919-1926 esimese 

vabariigi ajal ning taasiseseisvumisjärgne maareform on alates 1991. aastast Eesti riigis 

veel käimas. 10. oktoobril 1919. aastal, enne iseseisussõja lõppu, võeti vastu 

Maaseadus, mis pani aluse Eesti riigi maafondi tekkimisele ning mõisamaade 

jagamisele peretalude vahel (Maandi 2010). Maandi (2010) on veel välja toonud, et 

loodud peretaludel polnud esialgu oma maad, vaid maa anti neile rendile nii kauaks, 

kuni rentnik maad reaalselt ka haris. 1926. aastal Asunikkude erakonna survel aga 

talumaade rendihinda vähendati ning lõpuks oli võimalik ka maad täielikult enda 

omandisse saada (Kõll 1994). Paljud mõisahooned ehitati ümber koolideks, haiglateks 

või kohalike omavalitsuste hooneteks, mis pidavat sümboliseerima demokraatia 

olemasolu, sest varem kuulusid mõisahooned ainult privileegidega aristokraatidele 

(Maandi 2010). 

Pärast 1919. aastal alanud maareformi, mis kestis kuni aastani 1926, jõuti järeldusele, et 

maatükid on killustatud ning nad ei ole põllumajandusliku tootmise jaoks 

majanduslikult jätkusuutlikud (Pool 1926, Spuul 1935). Virma (2004) kirjutab, et 

maakorraldusseadused võeti vastu 1926. aastal ning 1937. aastal ning nende alusel 

rakendati 23 741 farmil 475 595 hektaril maakorraldustoiminguid. Suur osa maast jäi ka 

maakorralduse toimingutest eemale, mille tulemusena eksisteeris lõpuks ühe talu kohta 

2,4 maaüksust (Virma 2004). Esimese vabariigi lõpupoole kasutati maad peamiselt 

põllumajanduslikel eesmärkidel ning enamik elanikkonnast elas maapiirkondades 

(Attiat 1997). 1940. aastal Nõukogude Liidu võimu saabumisega läks kõik Eesti 

territooriumil olev maa riigi omandisse. Endisest eraomandis olnud põllumajandusmaast 

moodustati suured kolhoosid ja sovhoosid kollektiviseerimise teel. 

Pärast taasiseseisvumist Eesti ja ka paljud teised Kesk- ja Ida-Euroopa riigid pidid rinda 

pistma sotsiaalmajanduslike muutustega (Hartvigsen 2014). Algas kiire üleminek 

plaanimajanduselt turumajandusele. Maareformi läbiviimine, mille eesmärgiks oli 
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varem riigi omandis olev põllu- ja metsamaa anda eraomandisse, oli üks tähtsamaid 

punkte Eesti riigi tegevuskavas pärast taasiseseisvumist. Maareformi algusest on 

möödunud üle 20 aasta, kuid kogu maa ei ole veel siiani maakatastrisse sisse kantud 

(Maareformi statistika 2014).  

Enne maareformi seaduse vastuvõtmist arutati aktiivselt selle üle, kuidas peaks seda läbi 

viima ning mis on selle eesmärkideks. Üheks argumendiks oli, et maa tuleks erastada 

uutele maakasutajatele ning tagastada ainult kohapeal elavatele õigustatud subjektidele. 

Teiseks arvamuseks oli, et maa tuleks tagastada ainult õigustatud subjektidele ning 

riigimaade erastamist ei tohiks üldse toimuda. Arutelude tulemusena otsustati 

maareform läbi viia nii, et kõigi osapoolte huvid oleksid kaitstud. Paljudes Kesk-

Euroopa riikides oli raske tagada kõikidele võrdsus ning ajalooliselt õiglane maade 

jagamine (Swinnen ja Mathjis 1997). Eesti valis maareformi läbiviimiseks keerulisema 

viisi, tehes kõiki maaga seotud toiminguid (maade tagastamine, erastamine, riigi 

omandisse jätmine ning munitsipaalomandisse andmine) samaaegselt (Hänni 1995, 

Jürgenson, Hass ja Maasikamäe 2011). 

Maareformi seadus võeti vastu 1991. aastal. Enne seda kuulus kogu maa riigile ning 

katastriüksuseid ega kinnisvara eraomandis ei eksisteerinud. Katastriüksuseid ja 

eraomandis kinnisvara hakati looma maareformi toimingutega. Nendeks on maade 

tagastamine, maade erastamine (jaguneb järgmiselt: enampakkumisega erastamine, 

piiratud ostueesõigusega erastamine, vaba metsamaa erastamine, vaba 

põllumajandusmaa erastamine ning korteriomandi seadmine), maa riigi omandisse 

jätmine ning maa andmine munitsipaalomandisse (Joonis 1). Kui maad ei tagastata, siis 

kompenseeritakse see maa õigustatud subjektile. Kõiki neid tegevusi tehti samal ajal, 

aga iga tegevuse jaoks oli protsess erinev.  

Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine kujutab endast maa tagastamist õigustatud 

subjektile samades piirides, nagu seda oli enne 1940. aasta maade natsionaliseerimist. 

Erastamisele läheb maa, mida ei tagastata ega asendata ning mis ei jää riigi omandisse 

ega munitsipaalomandisse. Ostueesõigusega maa erastamine toimub nende isikute 

jaoks, kellele maa on antud põliseks kasutamiseks ENSV taluseaduse alusel või kellel 

on õigus osta maad ehitise omanikuna. Maa, millele pole ostueesõigusega erastamise 
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taotlusi, erastatakse piiratud enampakkumisel. Korteriomandi seadmine kujutab endast 

eluruumide erastamist. Vaba metsamaa erastamine kujutab endast ilma nõueteta maa 

erastamist õigustatud subjektidele, kelleks on Eesti kodanikud. Vaba põllumajandusmaa 

antakse kasutusvaldusesse Eesti kodanikule või Eesti eraõiguslikule juriidilisele isikule, 

millest võib tuleneda erastamise õiguse teke (Maareformi käigus kasutusvaldusesse 

antud maa omandamise seadus 2014). Munitsipaalomandisse antakse kohalike 

omavalitsuste toimimiseks vajalik maa. Riigi omandisse jäetakse riigi omandisse 

jäävate hoonete alune ja teenindav maa, riikliku kaitse all olev maa, sotsiaalmaa, riigi 

omandisse jäävate veekogude alune maa, riigikaitsemaa, riigi metsamaa, riigi 

maareserv, riigi äriühingute ja riigiasutuste põllumajandus maa, teise isiku ehitise 

teenindamiseks vajalik maa (hoonestusõigusega) ning üleriigiliste tähtsusega maardlate 

maa. (Maareformi seadus 2014) 

 

Joonis 1. Maareformi tegevuste jaotumine (Allikas: Jürgenson 2014) 

Maad, millel pole veel ühtegi eelnimetatud toimingutest lõpuni viidud, nimetatakse 

reformimata maaks. Sellele maale pole loodud katastriüksust ning see on jätkuvalt riigi 

omandis (maareformi seaduse § 31 lõike 2 alusel), kuni sellel mõni maareformitoiming 

läbi viiakse.  
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Maareformi alguses oli kogu maa omanikuks riik. Seejärel esitasid õigustatud subjektid 

taotlusi erinevate maareformi toimingute läbiviimiseks. Taotletud maa piiridesse 

moodustatakse katastriüksus või katastriüksused. Üksusele või üksustele antakse tunnus 

ning kinnistusraamatusse tehakse omaniku ja katastriüksuse kohta kirjed. Maareformi 

tulemusena on maa nüüd paljude erinevate omanike käes. Antud protsessi kohta on 

koostatud ka skemaatiline joonis (Joonis 1). Kui kõik reformimata maa on 

katastriüksusteks moodustatud (st. kõikide maatükkide osas on läbi viidud eelnimetatud 

maareformi tegevustest üks), siis võib maareformi lõppenuks kuulutada. 

Eestis vastutab maareformi läbiviimise eest Maa-amet ning kohalikud omavalitsused. 

2014. aasta 30. aprilli seisuga on Eestis maaregistrisse registreeritud 95,4% 

registreeritava maa pindalast (Maareformi statistika 2014). Korraga tegeletakse maade 

tagastamise, riigimaa erastamise, maa munitsipaalomandisse andmisega ning maa riigi 

omandisse jätmisega (Jürgenson, Hass ja Maasikamäe 2010). Kõiki neid erinevad 

maareformi eesmärke täideti samal ajal ning see muutis maareformi läbiviimise Läti ja 

Leeduga võrreldes keerulisemaks (Hartvigsen 2013). Paljusid katastriüksuseid taotleti 

ka tihtipeale rohkem kui ühe omaniku poolt, mis suurendas maareformi läbiviijate 

töökoormust.  

Pärast II maailmasõda pidasid eksperdid ja poliitikud maade killustatust üheks suureks 

takistuseks põllumajanduses, kuna see põhjustas suurenenud tootmiskulusid (Hartvigsen 

2014). FAO, pärast 1945. aastal asutamist, pidas samuti üheks põhiliseks maaga seotud 

probleemiks maade killustatust. Maamõõtjad ja maakorraldajad kirjeldavad maade 

fragmentatsiooni üldiselt selliselt, kus ühele farmile kuuluvad maatükid asuvad 

üksteisest kaugel (Bentley 1987). 1950. aastal avaldati FAO poolt esimene 

publikatsioon, mis käsitles maade konsolideerimist (Binns 1950). Maade killustatuse 

head ja vead olid põhiliseks arutulusteemaks kuni 1980-ndateni. (Hartvigsen 2014). Van 

Dijk on defineerinud neli maade killustatuse tüüpi: 1) omandi killustatus; 2) 

maakasutuse killustatus; 3) sisemine killustatus; 4) lahknevus maa omamises ja 

kasutuses (Van Dijk 2003a, b). 

King ja Burton (1982) kirjeldavad põllumajandusmaa fragmenteeritust olukorrana, kus 

talude maad on väikese pindalaga või asuvad üksteisest kaugel. Väikese suuruse all 
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mõeldakse olukorda, kus talule kuuluv maa on nii väikese pindalaga, et seal pole 

mõistlik midagi toota. Asukoha kauguse all mõeldakse olukorda, kus talumaad on 

mitmes tükis ning asuvad üksteisest kaugel. 

Kõige lihtsam viis hinnata maade fragmenteeritust on välja arvutada, mitu maatükki iga 

talu kohta on. Fragmenteeritust saab hinnata ka Simmoni indeksiga, mis arvestab 

tükkide arvu talu kohta ning tükkide suurust. Fragmenteeritust saab veel iseloomustada 

ka Januszewski, Igbozurike ja Schmooki indeksitega (King ja Burton 1982). Kõige 

hilisem maade fragmenteerituse hindamise indeks on Demetriou indeks, millega on 

võimalik erinevatele fragmentatsiooni mõjutavatele teguritele kaalu anda vastavalt 

olukorrale ning mis arvestab ka kaasomandist põhjustatud fragmentatsiooni (Demetriou, 

Stillwell ja See 2013).  

Bentley (1987) kirjeldab, et maade tükeldatus võib olla põhjustatud pärimisest, 

maareformist (omandivormi struktuuri muutumine) või majanduslikest protsessidest. 

Samuti võib see tuleneda olukorrast, kus suurfarmid ostavad ligidal olevat maad kokku, 

kuid suurfarmi kogu maa ei eksisteeri ühe tükina, vaid äärealades on mõned väikse 

maatükid ning seetõttu tekibki maade fragmenteeritus.  

Maade fragmantatsioon mõjutab põllumajandustegevust suurel määral. McPherson 

(1982) kirjeldab, et maade fragmentatsiooniga on üldtunnustatuks peetud kolme 

negatiivset mõju. Esiteks, maade fragmenteeritus takistab põllumajanduse 

kaasajastamist, näiteks mehhaniseeritud süsteemide ning kuivendussüsteemide 

kasutamist. Teiseks, maade tükeldatust põhjustab suurenenud majanduslikke kulutusi, 

nagu näiteks tööjõud, aeg, kütus, sest tükid asuvad üksteisest kaugel või on väikse 

pindalaga. Kolmandaks negatiivseks asjaks peetakse seda, et maade fragmenteeritust on 

väga kulukas vähendada või ära kaotada. Fragmenteeritusel on ka positiivseid mõjusid. 

Bentley (1987) kirjeldab, et fragmentatsioon vähendab saagi hävinemist põua, rahe ning 

haiguste läbi. Muudest aspektidest vaadates aitab maade tükeldatus kaasa bioloogilise 

mitmekesisuse säilitamisele (Hartvigsen 2014). 

Maade tükeldatus on üheks maareformi kõrvalnähuks Ida- ja Kesk-Euroopa maades 

(Rembold 2003, Sabates-Wheeler 2002, Van Dijk 2003a, b). Maareformi käigus 
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toimunud maade tagastamine õigustatud subjektidele viis kolhooside ning sovhooside 

maade täieliku lõhkumiseni (mis muidugi oligi maareformi eesmärk) ning 

omandistruktuur viidi tagasi sellisele kujule, nagu see oli 1940-ndatel (Hartvigsen 

2014). Maareformi mõjudest tulenevalt eksisteerib põllumaid, mis ei ole sobilikud 

kasutamiseks tänapäevaste põllumajanduse masinate ja võtetega (Dale ja Baldwin 

2000). Kuna maareformi käigus ainult ei tagastatud, vaid ka erastati ostueesõigusega ja 

tehti palju toiminguid samal ajal, siis killustati veel omakorda ka 1940-ndate seisu.  

Maade ümberkruntimine on üks lahendus maade fragmenteerituse vähendamiseks. 

Pašakarnis ning Maliene (2010) kirjeldavad maade konsolideerimist maade planeeritud 

ümberkruntimiseks, mille eesmärgiks on moodustada suuremaid maatükke ning 

vähendada maatükkide koguarvu. Selle eesmärgiks võib olla ka infrastruktuuri 

tõhustamine ning keskkonnapoliitikate rakendamine. Paljudel Lääne-Euroopa riikidel 

on maade ümberkorraldamisega juba palju kogemusi. Kuna Ida-Euroopa riikides toimus 

NVSL lagunemine ning maad on suurel määral killustatud, maareformid käivad, siis 

pole maade ümberkruntimine veel nii populaarseks saanud. Eesti, nii nagu ka teiste Ida- 

ja Kesk-Euroopa riikide puhul on oluline roll maade ümberkruntimisel ka maaomanike 

emotsionaalne seos oma maaga (Van Dijk 2007). Maa on juba korra neilt õigusvastaselt 

ära võetud ning seetõttu ei olda väga koostöövalmid kui jutuks tuleb maade 

ümberkruntimine. Maade ümberkruntimist rakendades muutuksid paljud 

fragmenteeritud piirkonnad majanduslikult jätkusuutlikumaks ning ilmselt elavneks ka 

põllumajanduse areng. 
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2. Materjalid ja metoodika 

Uurimisobjektideks antud töös on maareformi käigus moodustatud katastriüksused, 

1940-ndate maaüksused ning mõisaalade ajaloolised piirid. Uurimisobjektide analüüs 

toimus programmides MapInfo Professional 10.0 (jooniste digitaliseerimine, üksuste 

kokkusobitamine, blokkide tekitamine, kaardikihi andmetabeli tekitamine) ning 

Microsoft Excel 2013 (andmeanalüüs, üksuste arvu ja pindalade koondarvutused). 

Geoinfosüsteemidest valiti MapInfo, sest ArcGIS teeb katastripiiride arvutustes vigu 

ning MapInfo puhul on tabelitega mugavam töötada. 

 

Joonis 2. Ülenurme ning Rõngu valla testalade asukohad Tartu maakonnas 

(märgitud punasega) (Allikas: autori joonis Maa-ameti andmetel) 

Uurimisalusteks on kaks looduses tunnetavate piiride ja administratiivpiiridega piiratud 

testala Tartumaal Ülenurme ning Rõngu vallas (Joonis 2). Ülenurme valla testala asub 
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valla loodeosas ning on piiratud Ülenurme valla administratiivpiiri ning Tartu-Valga 

raudteega (Joonis 3). Ala osutus valituks, sest antud ala kohta olid olemas skemaatilised 

katastrikaardid ning testala piirati raudteega sel põhjusel, et ala piirid oleksid vanade 

ning uuemate kaardikihtide peal selgemini eristatavad. Lisaks Ülenurme testalale valiti 

ka testala Rõngu vallast, et proovida luua 1940-ndate maaüksuste kiht digitaalsel kujul, 

kasutades aluseks Maa-ameti ajalooliste kaartide kihti. 

 

Joonis 3. Ülenurme testala paiknemine Ülenurme vallas (märgitud punasega) 

(Allikas: autori joonis Maa-ameti andmetel) 

 

Joonis 4. Rõngu testala paiknemine Rõngu vallas (märgitud punasega) (Allikas: 

autori joonis Maa-ameti andmetel) 

Rõngu testala asub valla lõunaosas ning on piiritletud lõunasuunast Rõngu valla 

administratiivpiiriga, lääne- ning põhjasuunast Jõhvi-Tartu-Valga maanteega ning 

idasuunast Kirepi-Palupera maanteega (Joonis 4). Testala on piiritletud looduses selgelt 
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tunnetatavate objektide ning administratiivpiiridega sel põhjusel, et neid erinevatel 

kaardikihtidel selgelt ära tunda. 

2.1 Ülenurme testala 1940-ndate maaüksuste kihi loomine 

Ülenurme testala kohta olid Ülenurme vallavalitsuse poolt olemas 1940-ndate 

maaüksuste piirid Ülenurme sovhoosi maakasutusplaanil A3 formaadis terve valla 

kohta. Katastrikaardid sisaldasid 1940-ndate maaüksuste kujusid, mõisate piire, teid, 

hooneid, elektriliine ning talunimesid ja -numbreid. Nende hulgast valiti välja kaheksa 

kaardilehte, mis kataksid ära vajaliku testala. Antud kaardilehed skaneeriti ning 

salvestati TIF formaati (Joonis 5). MapInfos toodi aluskaardiks Eesti Põhikaart WMS 

teenust kasutades, seejärel sisestati ükshaaval skaneeritud kaardilehed. Iga kaardilehe 

kohta valiti välja neli looduses selgelt tunnetatavat punkti nii kaardilehel kui ka 

põhikaardil (teede ristpunkt, sillaots, hoonenurk).  

 

Joonis 5. 1940-ndate maaüksuste piirid Ülenurme sovhoosi maakasutusplaanil 

(Allikas: Ülenurme vallavalitsus) 

Antud punktide kohta võeti põhikaardilt nende L-EST koordinaadid ning salvestati 

need. Kaardilehtede kihti luues tuli iga kaardilehe MapInfosse sisestamisel sisestada ka 
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nelja punkti koordinaadid ning märkida need kaardilehele, samal ajal pidi viga jääma 

antud töö täpsust hinnates alla 10 piksli. Kõikide kaardilehtede sisestamisel tekkis 1940-

ndate aastate aluskaardikiht Ülenurme testala kohta.  

1940-ndate maaüksuste digitaalse kihi tekitamiseks tuli neid kaardilehti kasutades 

digitaliseerida maaüksuste piirid talude kaupa. Iga talu katastripiirid digitaliseeriti 

polügonina ning andmetabelisse tekitati kaks veergu: talu nimi ning talu number. 

Mõningate talude puhul olid olemas nii number kui nimi, mõne puhul ainult üks neist. 

Kuna kaardilehed kattusid omavahel suurel määral, siis tuli neid muuta läbipaistvamaks, 

et digitaliseerimine oleks võimalik.  

 

Joonis 6. Näide olukorrast, kus kaks kaardilehte kattuvad ning samade talude 

piirid on omavahel nihkes. Punase joonega on kujutatud digitaliseeritud talupiir 

(Allikas: autori joonis) 

Sageli oli kaardilehe kattuvates asukohtades probleemiks see, et talupiir jookseb kaks 

korda (iga kaardilehe pealt üks) ja sama talu piir erinevatel kaardilehtedel võib nihkes 

olla. Selle probleemi lahendamiseks tõmmati katastripiir nii, et see arvestaks mõlema 

piirijoone või piiripunkti asukohaga ning asuks nende suhtes keskel (Joonis 6). Antud 

olukord põhjustas muidugi moonutusi 1940-ndate maaüksuste kihis, kuid kuna tegemist 

on skemaatiliste katastrikaartidega, on moonutused paratamatud.  
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Samal meetodil digitaliseeriti ka mõisate ajaloolised piirid. Tabelisse loodi üks veerg 

mõisa nime jaoks. Hiljem toodi mõisakihtist talude katastrikihti asukoha järgi üle 

mõisanimed, nii et igal talul oli andmetabelis lisaks oma nimele ja numbrile ka mõisa 

nimi, mille piirides see asus. Tulemuseks oli 1940-ndate maaüksuste kiht. 

2.2 Rõngu testala 1940-ndate maaüksuste kihi loomine 

Rõngu puhul kasutati aluskaardikihiks Maa-ameti geoportaali ajalooliste kaartide 

kaardirakenduses olevaid ajaloolisi kaarte (aastatest 1930-1944). Kaardirakendustest 

tehti valitud testala katvad ekraanipildid ning salvestati PNG formaadis (Joonis 7).  

 

Joonis 7. Rõngu valla 1940-ndate maaüksuste kihi loomiseks kasutatud üks 

aluskaardileht (Allikas: Katastrikaart 1930-1944, ajaloolised kaardid, Maa-ameti 

geoportaal (http://xgis.maaamet.ee)) 

Seejärel registreeriti need salvestatud rasterpildid MapInfo programmis võttes 

aluskaardiks Eesti põhikaardi. Rasterpildid registreeriti kasutades sama meetodit, mis 

oli kirjeldatud Ülenurme testala 1940-ndate maaüksuste kihi loomisel. Talupiirid 

digitaliseeriti samal meetodil nagu Ülenurme puhul ning tabelisse loodi talu nime ja talu 

numbri veerud. Sarnaselt Ülenurmega digitaliseeriti ka mõisapiiride kiht ning talupiiride 
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kihti loodi mõisa nimetuse veerg, et igal talul oleks kirjas ka, missuguse mõisa piirides 

see asus. Rõngu puhul kasutatud  

Maa-ameti ajalooline aluskaardikiht on aga suurte moonutustega ning talude piirikihi 

äärealad võivad olla suures nihkes. Antud probleemi lahendamiseks tuli appi võtta 

muud kaardikihid, millega talude piirikihti võrrelda ning geograafiliselt täpsemalt paika 

sobitada. Antud töös kasutati Nõukogude Liidu 1:25 000 topograafilist kaarti, kuna seal 

olid olemas veel enamjaolt vanad teed ning see kattus tänapäevaste kaartidega kõige 

paremini. 

Rõngu puhul tuli pärast talupiiride digitaliseerimist ka neid paika nihutada, et nad 

kattuksid rohkem tänaste katastrikaartidega. Kuna 1940-ndate maaüksuste kiht on üsna 

suures nihkes tänapäevaste kaardikihtidega ning seal sisalduvad maatükid on suurte 

moonutustega, peab neid võrdlema muude kaardikihtidega. Mõnede maatükkide 

proportsioone tuleb muuta nii, et need sobiksid situatsiooniliselt kokku Nõukogude 

Liidu 1:25000 (1946-1989) topokaardiga, kuna seal on alles veel enamjaolt vanad teed 

ning see kattub tänapäevaste kaartidega kõige paremini. Topokaart võeti WMS teenust 

kasutades aluskihiks ning situatsiooni jälgides ning kahte kihti võrreldes sobitati 

maaüksuste kiht paika võimalikult väikeste moonutustega (Joonis 8).  

  

Joonis 8. 1940-ndate maaüksuste digitaliseeritud kiht enne (vasakul) ja pärast 

(paremal) paikanihutamist NL topokaardi abi kasutades. Maaüksuse piir 

märgitud punaselt ning maaüksus kujutatud viirutatult (Allikas: autori joonis 

Maa-ameti WMS teenuse andmetel) 
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Katastripiirid viidi NL topokaardil olevate piirideni ning arvestati sealse situatsiooniga. 

Töö tegemisel jälgiti teede ristumiskohtasid, talude paiknemist ja kivimüüride asukohti, 

et talupiirid õigesse kohta nihutada. 1940-ndate digitaliseeritud maaüksuste kihti 

kasutati maaüksuse kuju säilitamise otstarbeks ning selle asukoha leidmiseks. 

Pärast piiride paikanihutamist on loodud digitaliseeritud 1940-ndate maaüksuste kiht, 

mis on kattuvuses maareformi käigus moodustatud katastriüksuste kihiga. 

Katastriüksuste suurus võis piire muutes mingil määral muutuda, kuid tähtis oli säilitada 

proportsioon ning õige asukoht, et neid saaks võrrelda maareformi käigus moodustatud 

katastriüksuste kihiga. Kuna mõlemad aluskaardid on vanad ning aluseks võetud 1940-

ndate maaüksuste kaart on üsna suurte moonutustega ja nihkes, siis on ka 

lõpptulemuseks saadud digitaalne 1940-ndate maaüksuste kiht testala kohta mõningate 

moonutustega.  

2.3 1940-ndate maaüksuste kihi ja maareformi käigus 

moodustatud katastriüksuste kihi võrdlemine 

Kui 1940-ndate maaüksuste kihid olid paikanihutatud ning geograafiliselt õiges kohas, 

tuli hakata looma maareformi käigus moodustatud katastriüksuste kihti, et võrrelda 

sellega siis 1940. aasta kihti. Kuna antud töö eesmärgiks on võrrelda 1940-ndate 

maaüksuseid maareformi käigus tekkinud maaüksustega, siis uuritakse maareformi 

käigus moodustatud katastriüksuseid. Seega on kõrvale jäetud järgnevad katastriüksuste 

muutused: tsiviilkäibest tulenevad liitmised, jagamised ning piiride muutmised. 

Katastrikihtide omavahel võrdlemiseks on vaja luua kiht, kus on katastriüksused oma 

esialgse maareformi käigus loodud kujuga. Kuna kõige varasem digitaalne 

katastriüksuste kaart, millel on olemas katastriüksuste kujud, oli aastast 2002, tuli see 

aluseks võtta. Järgnevalt lisati 2002. aasta kihile juurde aastatest 2004, 2006, 2009 ja 

2012 need üksused, mis ei kattunud ühegi eelnevalt juba olemasoleva üksusega. Iga 

aasta kihti järjestiku liites tekkis juurde hulk katastriüksusi oma esialgse kujuga ning 

lõpptulemuseks oli maareformi käigus moodustatud katastriüksuste kiht (Joonis 9). 
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Katastriüksuste reformiaegse kihi saamiseks tuli igale üksusele lisada ka selle 

omandamisviis. Selleks oli olemas Maa-ametist saadud reformi käigus tekkinud üksuste 

nimekiri, milles sisaldus katastriüksuse tunnus ning katastriüksuse tekkelugu ehk 

omandamisviis. Tabel oli Microsoft Exceli formaadis ning sealt võeti välja ainult Rõngu 

ja Ülenurme valla üksused ning pandi ühele arvutuslehele ritta, et tabelit oleks lihtsam 

MapInfos oleva tabeliga ühendada. MapInfos katastritunnuste järgi kahte tabelit 

ühendades oli võimalik igale üksusele määrata selle tekkeviis. Osa katastriüksustest jäid 

tuvastama, kuna 2002. aastaks oli nende üksuste katastritunnused muutunud. 

Katastriüksuste omandamisviiside leidmiseks kasutati Rõngu testala puhul 

maakorraldaja abi, kes teadis katastriüksuste algset tekkeviisi ning Ülenurme puhul 

Maa-ameti abi, kus tehti väljavõtted katastriüksuste eelmistest tekkeviisidest ja ühendati 

jagatud üksused taas üheks endiseks üksuseks.  

  

Joonis 9. 2002. aasta maareformi käigus moodustatud katastriüksuste kiht 

(vasakul) ning kuni 2012. aastani maareformi käigus moodustatud katastriüksuste 

kiht (paremal) (Allikas: autori joonis Maa-ameti andmetel) 

Järgmisena viidi ühte kaardiaknasse kokku 1940-ndate maaüksuste kiht ning 

maareformi käigus moodustatud katastriüksuste kiht (Joonis 10). Nagu jooniselt näha, 

siis kattuvad väga vähesed maaüksused 1940-ndatest maareformi käigus moodustatud 

üksustega. Esialgseks võrdlemismeetodiks kasutati puhvri loomise meetodit. 

Maareformi käigus moodustatud katastriüksustele loodi piiridest üksuse sissepoole 

ulatuv puhver, mille pindala oli 10% katastriüksuse pindalast. Selle puhvri loomine 

muutis üksused kujult väiksemaks ning aitas mittekattuvaid piirikohti vähendada. 

Seejärel oli päringuga võimalik leida kõik need katastriüksused, mis asuvad täielikult 
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1940-ndate maaüksuste piiride sees. Selle meetodi rakendamisega saadi teada need 

maareformi käigus moodustatud katastriüksused, mis asuvad talu piiride sees täielikult 

ning päringu tulemusena saadi ka tabel üksustest, mis on säilitanud oma kuju ja pindala 

1940-ndatest aastatest saadik. Kuna aga neid katastriüksuseid, mis kattusid täielikult 

1940-ndate maaükssutega oli pindalaliselt alla 10%, siis tuli leida muu metoodika 

üksuste võrdlemiseks. 

 

Joonis 10. 1940-ndate maaüksuste kiht (läbipaistev, punase piirjoonega) ning 

maareformi käigus moodustatud katastriükstuste kiht (viirutatud, musta 

piirjoonega) kattuvuses (Allikas: autori joonis Maa-ameti andmetel) 

Järgmisena katsetati katastriüksustele keskpunkti leidmise ja seejärel võrdlemise 

meetodit. Igale maareformi käigus moodustatud katastriüksusele leiti geomeetriline 

keskpunkt. Punkti loomise ideeks oli see, et saaks hiljem päringuga teada, millise 

1940n-ndate maaüksuse piirides katastriüksuse keskpunkt asub. Talud olid 

identifitseeritud nime ja numbriga, kuid kuna eksisteeris samade nimedega talusid, siis 
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tuli nimi ja number omavahel liita. Selle probleemi lahendamiseks moodustati uus 

lahter nimega Talu kood, mille sisuks oli liidetud talu nimi ja number. Näiteks, kui talu 

nimi oli Papi ning number 29, saadi antud lahtrisse tulemuseks Papi29. Kui puudus 

näiteks number, aga nimi oli olemas, siis koodilahtrisse ilmus ainult nimi ja vastupidi. 

Seejärel teostati päring, mille abil loodi katastriüksuste tabelis uus veerg, kus sisaldus 

talukood, mille piires katastriüksus asus. Igale talukirjele tabelis leiti päringuga ka selle 

talu piirides asuvate maareformi käigus moodustatud katastriüksuste arv (Joonis 11). 

 

Joonis 11. Väljavõte talupiiride tabelist, kus on andmed talu nime, numbri, 

pindala, mõisa ala, selle piires asuvate maareformi käigus moodustatud 

katastriüksuste arvu ja talu koodi kohta (Allikas: autori joonis) 

Maareformi käigus moodustatud katastriüksuste kihis oli oluline ka see, mis 

omandamisviis sellel katastriüksusel oli. Andmed tabelina omandamisviiside kohta 

katastriüksuste kaupa Rõngu ja Ülenurme vallas saadi Maa-ametilt.  

Tabel 1. Omandamisviisidele omistatud värvid ja koodid 

Värv/Kood Omandamisviis 

0 info puudub 

1 enampakkumisega erastamine 

2 õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine 

3 munitsipaalomandisse jätmine 

4 ostueesõigusega erastamine 

5 riigi omandisse jätmine 

6 vaba metsamaa erastamine 

7 vaba põllumajandusmaa erastamine 

8 moodustamata üksus 

9 korteriomandi seadmine 
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Andmete selgemaks eristamiseks ning paremaks töötlemiseks anti igale 

omandamisviisile oma kood 0-9 (Tabel 1). Lisaks omistati ka igale omandamisviisile ka 

värv, mida kasutati temaatiliste kaartide koostamisel, et katastriüksuse omandamisviis 

kaardilt selgelt ära tunda. Lisaks tuli luua koodid 0 ja 8. 0 tähendab informatsiooni 

puudumist, kuna osa katastriüksuste kohta Ülenurme testalas ei olnud võimalik saada 

omandamisviisi informatsiooni. 8 tähendab moodustamata üksust – nimelt mõningate 

talude piiride sisse polnud veel moodustatud katastriüksust ning sel põhjusel 

omandamisviisi selle talu maadel veel pole. 

 

Joonis 12. Näide moodustatud blokist (märgitud rohelisega) 1940-ndate 

maaüksuste ja maareformi käigus moodustatud üksuste vahel (Allikas: autori 

joonis Maa-ameti andmetel) 
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Kuna maareformi käigus moodustatud katastriüksuste ja 1940-ndate maaüksuste piirid 

omavahel enamjaolt ei kattunud, siis tuli nende võrdlemise jaoks kasutada blokkide 

moodustamise metoodikat. Maaüksustest, mis ei olnud säilitanud oma 1940-ndate 

aastate kuju ning nende piirid ei ühtinud endiste üksuste piiridega, moodustati ühiste 

välispiiridega blokid (Joonis 12). Rohelise värviga on kujutatud moodustatud blokk. 

Punase piirjoonega läbipaistvad maaüksused on 1940-ndate maaüksused ning musta 

piirjoone ning viirutatult alaga on maareformi käigus moodustatud katastriüksused. 

Blokk moodustati selliselt, et selle välispiirid olid samad ning seal sees oli mitu 1940-

ndate aastate maaüksust ning mitu maareformi käigus moodustatud katastriüksust. 

Seega blokid moodustati nendes alades, kus maareformi käigus moodustatud 

katastriüksuste ja 1940-ndate aastate maaüksuste piirid kattusid. Blokkide kasutamine 

andis võimaluse uurida ja võrrelda väiksemate alade kaupa, mitu maareformi käigus 

moodustatud üksust ja 1940-ndate maaüksust seal on ja mis nende pindalad on. 

Kuna maareformi käigus moodustatud üksuste ning 1940-ndate maaüksuste piirid 

omavahel üldjuhul ei kattunud, siis moodustati võrdlemiseks blokid mõlemas testalas. 

See tähendab, et mitmest üksusest moodustati üks suurem ala, mille piirid kattuvad 

vanade üksuste piirides samasuguse blokiga. Selle tulemusena oli võimalik võrrelda 

blokkide kaupa katastriüksuste arvu, pindala ja keskmist pindala 1940-ndatel 

maaüksustel ning maareformi käigus moodustatud maaüksustel.  

Rõngu testalas moodustati kaks ning Ülenurme testalas üheksa blokki. Rõngu 

maaüksuste kiht 1940-ndate aastate kohta oli moonutatud ja ebatäpne ning kattuvaid 

piire oli üsna raske leida. Selline olukord sundis looma kaks suurt blokki, et andmete 

võrdlemist täpsemaks muuta. Ülenurme vallas kasutatud aluskaart 1940-ndate 

maaüksuste kohta oli täpsem ning seal oli ka suuremas osas endistesse piiridesse jäänud 

maid, mis andis võimaluse moodustada üheksa blokki.  
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Joonis 13. Väljavõte Exceli tabelist Ülenurme testala blokk nr 9 andmete kohta 

(Allikas: autori joonis) 

Mõlemas testalas asuvate blokkide kohta moodustati tabelid, kus on andmed 

katastriüksuste pindala, keskmise pindala ning arvu kohta nii 1940-ndate aastate 

maaüksuste kihis kui ka maareformi käigus moodustatud katastriüksuste kihis iga bloki 

kohta. Lisaks on iga bloki kohta välja arvutatud ka omandamisviiside osakaalud 

protsentides (Joonis 13). Samad andmed on välja arvutatud ka mõlema testalal asuvate 

endistesse piiridesse jäänud katastriüksuste kohta. 

Pärast iga bloki kohta andmete arvutamist moodustati üldtabelid, mis võtavad kokku 

eraldi Ülenurme ja Rõngu testalade kõikides blokkides olevate 1940-ndate maaüksuste, 

maareformi käigus moodustatud katastriüksuste ja reformimata maa üksuste pindala, 

arvu ning keskmise pindala. Lisaks arvutati nii Ülenurme kui Rõngu testala kohta eraldi 

välja, milline osakaal erinevatel omandamisviisidel oli. Samuti leiti kõige väiksema ja 

kõige suurema pindalaga maaüksused 1940-ndate üksuste, maareformi käigus 

moodustatud üksuste ja reformimata maa hulgast. Kõik arvutustulemused on viidud 

tabelkujule.

Blokk9 Pindala Ühik

Üksused 871,0234595 ha

Talud 884,4357426 ha

Keskmine pindala

Üksused 1,40035926 ha

Talud 21,57160348 ha

Arv

Üksused 622 tk

Talud 41 tk

Värv/Kood Omandamisviiside osakaalud

0 info puudub 1,094732514 %

1 enampakkumisega erastamine 0,115516787 %

2 EO õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine 51,19540133 %

3 munitsipaalomandisse jätmine 1,568313494 %

4 ostueesõigusega erastamine 39,839311 %

5 riigi omandisse jätmine 2,50852282 %

6 vaba metsamaa erastamine %

7 vaba põllumajandusmaa erastamine 2,067852177 %

8 moodustamata üksus 1,361344561 %

9 korteriomandi seadmine 0,249005317 %
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3. Tulemused 

Ülenurme testala jaotati üheksaks blokiks ning üksikuteks üksusteks. Kokku uuriti 191 

1940-ndate maaüksust ning 861 maareformi käigus moodustatud üksust (Tabel 2). See 

tähendab, et 2012. aasta seisuga on maareformi käigus moodustatud samale pindalale 

670 üksust rohkem, kui seda oli 1940-ndatel. Killustatuse mõttes on tegemist 4,5 kordse 

vahega ehk peaaegu iga 1940-ndate maaüksuse kohta on nüüd 4,5 maareformi käigus 

moodustatud katastriüksust. Uuritavast testalast valmis ka temaatiline kaart (Lisa 3). 

Tabel 2. Ülenurme testalas moodustatud blokkides sisalduvate maaüksuste 

pindalalised ja arvulised jaotumised 

Üksused 

Endiste 

üksuste 

pindala 

(ha) 

Reformi-

tud 

üksuste 

pindala 

(ha) 

Endiste 

üksuste 

keskmine 

pindala 

(ha) 

Reformi-

tud 

üksuste 

keskmine 

pindala 

(ha) 

Endiste 

üksuste 

arv 

Reformi-

tud 

üksuste 

arv 

Blokk 1 17,99 15,72 2 4 8,99 3,93 

Blokk 2 21,83 19,08 3 6 7,28 3,18 

Blokk 3 36,28 36,45 4 8 9,07 4,56 

Blokk 4 10,94 10,21 2 12 5,47 0,85 

Blokk 5 434,28 432,10 74 86 5,87 5,02 

Blokk 6 144,41 163,71 19 31 7,60 5,28 

Blokk 7 229,37 219,05 18 37 12,74 5,92 

Blokk 8 49,14 42,99 2 4 24,57 10,75 

Blokk 9 884,44 871,02 41 622 21,57 1,40 

Üksikud 334,32 332,39 26 51 12,86 6,52 

Kokku 2162,99 2142,73 191 861   

 

Rõngu testala jaotati kaheks blokiks ning üksikuteks üksusteks. Kokku uuriti 90 1940-

ndate maaüksust ning 220 maareformi käigus moodustatud üksust (Tabel 3). Rõngu 

testalal on seega maareformi käigus moodustatud 130 üksust rohkem. Üksuseid on pea 

2,5 korda rohkem, kui seda oli 1940-ndatel aastatel. Uuritavast testalast valmis ka 

temaatiline kaart (Lisa 4). 
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Tabel 3. Rõngu testalas moodustatud blokkides sisalduvate maaüksuste 

pindalalised ja arvulised jaotumised 

Üksused 
Endiste 

üksuste 

pindala 

(ha) 

Reformi-

tud 

üksuste 

pindala 

(ha) 

Endiste 

üksuste 

keskmine 

pindala 

(ha) 

Reformitud 

üksuste 

keskmine 

pindala (ha) 

Endiste 

üksuste 

arv 

Reformi-

tud 

üksuste 

arv 

Blokk 1 954,93  895,33 13,26 5,06 72 177 

Blokk 2 21,84 19,08 10,92 3,18 2 6 

Üksikud 261,03 257,34 16,31 6,96 16 37 

Kokku 1237,80 1171,76 13,50 5,06 90 220 

 

Tabelist 4 võib välja lugeda, et reformimata maad on Ülenurme testalas 49,94 hektarit, 

mis moodustab kogu testalast 2,08 protsenti. Väikseima pindalaga üksus 1940-ndate 

maaüksuste seas oli 0,26 ha ning maareformi käigus moodustatud katastriüksuste seas 

oli 0,003 ha. Maareformi käigus moodustatud katastriüksuste keskmiseks pindalaks 

kujunes 2,48 hektarit ning 1940-ndate maaüksuste keskmiseks pindalaks oli 11,60 

hektarit.  

Tabel 4. Ülenurme testala üksuste pindalalised ja arvulised jaotumised 

Üksuste näitaja 

Maa tüüp 

1940-ndate 

maaüksused 

Maareformi käigus 

moodustatud 

katastriüksused Reformimata maa 

Arv 191 861 18 

Pindala (ha) 2162,99 2142,73 46,94 

Keskmine pindala 

(ha) 11,60 2,48 2,61 

Väikseim pindala 

(ha) 0,26 0,003 0,05 

Suurim pindala (ha) 69,65 43,76 15,97 
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Tabel 5. Rõngu testala üksuste pindalalised ja arvulised jaotumised 

Üksuste näitaja 

Maa tüüp 

1940-ndate 

maaüksused 

Maareformi käigus 

moodustatud 

katastriüksused Reformimata maa 

Arv 90 220 15 

Pindala (ha) 1237,79 1171,76 68,65 

Keskmine pindala 

(ha) 13,50 5,32 4,57 

Väikseim pindala 

(ha) 0,12 0,00047 0,078 

Suurim pindala (ha) 157,19 36,82 34,74 

 

Tabelis 5 tuleb suurimaid pindalasid kirjeldades välja, et Rõngu testalas on olnud väga 

suur talumaa 157,19 hektariga, mis on nüüd killustatud väiksemateks üksusteks, sest 

suurim maareformi käigus moodustaud üksus on 36,82 hektarit. Mainimata ei saa jätta 

ka reformimata maa suurimat üksust, mis on üsna märkimisväärse suurusega - 34,74 

hektarit, kuid mille puhul ei ole teada selle reformijärgne suurus. Maareformi käigus 

moodustatud katastriüksustel on keskmiseks pindalaks 5,32 hektarit ning 1940-ndate 

maaüksustel on selleks näitajaks 13,5 hektarit. 

Nii Ülenurme kui ka Rõngu testala maareformi käigus moodustatud katastriüksuste 

omandamisviiside osakaalud pindalaliselt ja arvuliselt on välja toodud ka tabelkujul 

(Lisa 7.). Ülenurme testala maareformi käigus moodustatud katastriüksuste 

omandamisviiside osakaalud pindalaliselt on esitatud joonisena (Joonis 14).  

Rõngu testala maareformi käigus moodustatud katastriüksuste omandamisviiside 

osakaal pindalalt on samuti välja toodud (Joonis 15). Osakaal on tuletatud 

katastriüksuste pindalatest, mitte arvust. Ülenurmes puudus info 1,43 protsendist 

uuritavatest maareformi käigus moodustatud üksustest. Rõngus on info puuduse 

osakaaluks märgitud 0, sest sealt oli võimalik hankida info kõigi üksuste kohta. Lisades 

on välja toodud maareformi käigus moodustatud katastriüksuste omandamisviiside 

jagunemine iga bloki kaupa pindalalt protsentides (Lisa 5 ja 6). 
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Joonis 14. Ülenurme testala omandamisviiside osakaalud pindalaliselt (Allikas: 

autori joonis) 

Enampakkumisega erastamisi toimus mõlemas testalas vähe - 0,3 protsenti Ülenurmes 

ning 1,18 protsenti Rõngus oleva maaga. Eraomandist õigusvastaselt võõrandatud maa 

tagastamine oli mõlemas testalas kõige rohkem toimunud omandamisviis: Ülenurme 

uuritud testalas on tagastatud 59,43 protsenti maast ning Rõngus on maad tagastatud 

38,32 protsenti. See on üsna märkimisväärne vahe kahte erinevat testala võrreldes. 

Munitsipaalomandisse on katastriüksuseid üsna vähe jäetud - vaid 0,89 protsenti 

Ülenurme ning 0,11 protsenti Rõngu testalas asuva maaga. Mõlemas maakonnas oli 

populaarsuselt teine toiming ostueesõigusega erastamine. Rõngus toimus antud 

toimingut 30,7 protsenti maaga ning Ülenurme testalas 27,47 protsenti maaga.  

Ülenurmes jäeti maad riigi omandisse 6,25 protsenti ning Rõngus 2,14 protsenti maast. 

Rõngus toimus märgatavalt rohkem vaba metsamaa erastamist (8,71 protsenti maast) 

ning vaba põllumajandusmaa erastamist (12,67 protsenti maast) võrreldes Ülenurmega, 

kus samad näitajad oli vastavalt 0,36 protsenti ja 1,36 protsenti. Moodustamata üksusi 
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on Rõngu testalas 5,86 protsenti ning Ülenurme testalas 2,19 protsenti maast. 

Korteriomandeid seati mõlemas uuritavas testalas üsna minimaalselt: vaid 0,18 protsenti 

Ülenurmes ning 0,29 protsenti Rõngus olevast maast.  

 

Joonis 15. Rõngu testala omandamisviiside osakaalud pindalaliselt (Allikas: autori 

joonis) 

Ülenurme testalas puudus 1,39 protsendist üksustest info (Joonis 16). Rõngu testalas oli 

info kõigi üksuste kohta olemas (Joonis 17). Enampakkumisega erastamist toimus 

Ülenurme testalas 0,7 protsendi üksustega ning Rõngu testalas 0,45 protsendi üksustega. 

Ülenurme testalas toimus õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamist 21,93 protsendi 

üksustega ning Rõngu testalas oli sama näitaja 28,95 protsenti. Munitsipaalomandisse 

jäeti Ülenurme testalas 1,39 protsenti ning Rõngu testalas 1,35 protsenti 

katastriüksustest. Ostueesõigusega erastamist toimus Ülenurme testalas 67,87 protsendi 

üksustega ning Rõngu testalas oli sama näitaja 41,63 protsenti.  
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Joonis 16. Ülenurme testala omandamisviiside osakaalud arvuliselt (Allikas: autori 

joonis) 

Vähem toimus maa riigi omandisse jätmist: 3,83 protsendi üksustega Ülenurme testalas 

ning 5,43 protsenti üksustega Rõngu testalas. Vaba metsamaa erastamist tehti 0,35 

protsendi üksustega Ülenurme testalas ning 5,88 protsendi üksustega Rõngu testalas. 

Vaba põllumajandusmaa erastamist toimus 2,09 protsendi üksustega Ülenurme testalas 

ning 6,33 protsendi üksustega Rõngu testalas. Moodustamata on Ülenurme testalas 2,09 

protsenti üksustest ning Rõngu testalas 6,79 protsenti üksustest. Korteriomand seati 0,35 

protsendile Ülenurme testalas asuvatele üksustele ning 3,17 protsendile Rõngu testalas 

olevatele üksustele. 



34 

 

 

Joonis 17. Rõngu testala omandamisviiside osakaalud arvuliselt (Allikas: autori 

joonis) 

Lisades on välja toodud Ülenurme ja Rõngu testalade omandamisviise visualiseerivad 

temaatilised kaardid (Lisa 3 ja 4). Igale katastriüksusele on omistatud värviga tema 

omandamisviis. Mõlema testala temaatilisel kaardil on legendis kujutatud ka teatud 

omandamisviisi üksuste arv. 



35 

 

4. Arutelu 

Eestis on maakasutus aastatega muutunud. Maareformiga, mis toimus 1919-1926, 

killustati juba mõisamaad tükkideks. Seejärel saabus 1940. aastal NSVL võim ning 

kogu maa kollektiviseeriti kolhoosidesse ja sovhoosidesse. 1991. aastal alanud 

maareformiga jagati maade tagastamise ja erastamisega kollektiviseeritud maad uuesti 

tükkideks paljude omanike vahel. Kogu see maade ümberkorraldamine on jätnud jälgi 

maakasutusele.  

1991. aastal alanud maareformi teostati tükk-tüki meetodil ehk kui õigustatud subjekt 

esitas näiteks maa tagastamiseks või erastamiseks avalduse ning sellele ei olnud 

piirivaidlusi ega muid nõudeid, siis maa tagastatigi endistes piirides või erastati 

seaduses ettenähtud määral, pööramata tähelepanu teistele hiljem moodustatavate 

katastriüksuste kujudele (Jürgenson 2014). Larssoni (1991) raamatus kirjeldatud 

maaõiguste väljaselgitamisviise oli kaks: juhuslik ehk tükk-tüki kaupa ning 

süstemaatiline ehk arvestades kogu piirkonda. Maareformi teostati samamoodi mõneti 

juhuslikult ning otsest süsteemi piirkondade jaoks polnud. Selline juhuslikult 

maareformi tegevuste tegemine viibki erinevate probleemideni nagu maade tükeldatus, 

ebakorrapäraste piiridega maaüksused, juurdepääsu puudumine maaüksustele.  

Maareformi oleks võinud läbi viia pigem süsteemselt ehk piirkondade kaupa, mis oleks 

võimaldanud piirkondi terviklikult käsitleda. Kui maaüksused on väiksemad, siis 

avaldub see mõju ka maareformi läbiviimise kiirusele - see asjaolu on välja toodud ka 

varasemas uurimuses (Jürgenson, Hass ja Maasikamäe 2011). Kui maaga seotud 

toiminguid oleks läbi viidud süsteemselt, oleks ehk piirkonnad terviklikumad, maatükid 

suurema pindalaga ning kogu maareform oleks üleüldiselt olnud kvaliteetsema 

tulemusega. Maareform on tükeldatust kaasa toonud – et sellele viidata, mindi antud 

töös tagasi 1940-ndate maaüksuste seisu, võrreldi seda maareformi käigus moodustatud 

katastriüksustega. Maade fragmentatsiooni põhjuseks on see, et meil tehti erinevaid 

toiminguid korraga ning ei vaadatud piirkondi terviklikena. Tükeldatus viib aga 
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põllumajanduse arengu aeglustamiseni, mis mõjutab sotsiaalset ja majanduslikku 

arengud maakohtades, mis viib jällegi omakorda selleni, et noored inimesed lahkuvad 

maalt linna ja järjest rohkem maad jääb kasutamata (Vranken, Noev ja Swinnen 2004). 

Kui võrrelda Rõngu ja Ülenurme testalasid, siis on mõlemal alal katastriüksuse 

keskmine pindala vähenenud vastavalt 4,67 ja 2,68 korda, mis viitab sellele, et 

testalades on keskmine pindala erinevalt vähenenud. Sellest võib järeldada, et 

maareformi tulemusel ei ole maaüksused tükeldatud igas piirkonnas võrdselt, vaid 

tükeldatuse määr võib olla igas piirkonnas erinev.  

Maareformi käigus moodustatud katastriüksuste arv oli suurenenud Ülenurme testalas 

4,5 ning Rõngu testalas 2,44 korda. See viitab jällegi sellele, et piirkonniti on maade 

jagunemine toimunud. Ülenurme ja Rõngu omandamisviiside jagunemises on erinevusi 

selgelt märgata: Ülenurmes toimus märkimisväärselt rohkem tagastamisi, kuid samal 

ajal toimus Rõngus rohkem vaba metsamaa ja põllumaa erastamist. Omandamisviiside 

jagunemise erinevused võivad viidata piirkondade erinevusele, nagu näiteks taotluste 

arvu erinevus ning asustuse tiheduse erinevus. Omandamisviiside osakaalude 

erinevused vajaksid edasist analüüsi, et välja selgitada, miks see nii on. 

Ülenurme testala puhul võib suuremat katastriüksuste arvu põhjustada see, et Ülenurme 

asub Tartule lähedal ning seetõttu toimus seal palju ostueesõigusega erastamisi väikestel 

maatükkidel. Antud näitaja puhul saaks välja tuua terve Eesti riigi keskmise, kuid see on 

väga aeganõudev töö. Pigem oleks üks variant uurida veel erinevaid piirkondi ning välja 

selgitada, kas igal pool on läinud katastriüksuste arv suuremaks, kui see oli 1940-ndatel. 

Ilmselt saaks nende uuringute tulemuste põhjal teha ka üldistuse terve Eesti kohta.  

Töös kasutatud kahe katastrikihi võrdlemise metoodika on aeganõudev ning mahukas 

töö. Mõlema testala katastrikihtide loomiseks, andmetöötluseks ning analüüsiks kulus 

ühel inimesel aega umbes 250 tundi. Antud metoodikat on ka raske automatiseerida, 

sest katastriüksuste paiknemises eksisteerib spetsiifilisi probleeme, kus tuleb olukorda 

visuaalselt hinnata. Automatiseerituse kasutamise puudumist näitas ka väike 

katastriüksuste üks ühele kattuvuse protsent, mis oli alla kümne protsendi. Metoodikat 

terve Eesti piires rakendades kuluks selleks väga palju aega ning vahendeid. Võib-olla 
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on võimalik luua vähegi automatiseeritumad etapid, näiteks vanade kaardikihtide 

digitaliseerimiseks. Eesmärgiks oleks luua automaatne süsteem, mis digitaliseerib kõik 

1940-ndate maaüksuste piirid Maa-ameti ajalooliste kaartide kihilt. Üksuste 

paikanihutamine olemasoleva tänapäevase situatsiooniga on samuti üks ajakulukatest 

protsessidest ning seda etappi on ilmselt võimatu automatiseerida.  

Üks automatiseerimise võimalustest oleks luua süsteemid, mis oleksid võimelised 

moodustama 1940-ndate maaüksuste ning maareformi käigus moodustatud üksuste 

kihtides kattuvaid blokke – see vähendaks andmeanalüüsi aega märgatavalt. Lisaks on 

veel probleeme maareformi käigus moodustatud katastriüksuste kihi kättesaamisega. 

Antud töös tuli aastatest 2002-2012 maareformi käigus moodustatud katastriüksused 

päringuid kasutades kokku liita. Üksuste liitmisel oli oluline see, et lisanduksid ainult 

need katastriüksused, mis ei kattu ühegi teise katastriüksusega. Selle töö tegemine ei ole 

niivõrd töömahukas, kuid kui maareformi käigus moodustatud katastriüksuste kiht oleks 

terviklikult saadaval terve Eesti kohta, oleks maade fragmenteerituse uurimine palju 

sujuvam ja kiirem.  

Üheks probleemiks on ka päringute tegemine, kuna kogu metoodiline protsess on läbi 

viidud käsitsi, sest automatiseeritud süsteeme polnud võimalik kasutada. Keerulisemaid 

ning kokkuvõtlikke päringuid on väga keeruline teha ning tihtipeale tuleb neid teha 

geoinfosüsteemist väljaspool andmeid ise analüüsides. Enamik andmeanalüüsist siin 

töös on läbi viidud pigem Microsoft Excelit kasutades kui MapInfos päringuid tehes 

lihtsalt seetõttu, et päringuid pole mittekattuvate piiride või maaüksuste kujude tõttu 

võimalik teha. 

Kõik see automatiseerituse väljatöötamine oleneb paljuski tegelikust vajadusest nii 

keerulise süsteemi järele. Ehk polegi vaja terves Eestis sarnast analüüsi läbi viia, sest 

see ei oleks sellele kuluvaid ressursse arvestades otsarbekas. Ühtset metoodikat on terve 

Eesti kohta väga raske luua, sest piirkonnad on oma olemustelt erinevad, aluskaardid on 

ilmselt ka erinevad ning erinevas ulatuses moonutustega. Moonutuste ja vigadega tuleb 

mängu ka andmete usaldusväärsus, kuid see oleneb pigem sellest, mis täpsusega 

tulemusi soovitakse saada. Kui eesmärgiks on uurida, kas maade fragmenteeritus on 

maareformi üheks kõrvalmõjuks, siis see on tõestatav väikesemate piirkondade näitel, 
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nagu ka antud töös tehtud sai. Mõlemas testalas vähenesid üksuste keskmised pindalad 

kordades ning nende katastriüksuste arv kerkis samuti mitmekordselt suuremaks ning 

see viitab otseselt asjaolule, et maade fragmenteeritus on nendes testalades suurenenud. 

Väljatöötatud metoodikat on edaspidi näiteks võimalik rakendada bakalaureusetöödes, 

kus võetakse uurimise alla mõni teine piirkond ning võrrelda siis andmeid antud 

magistritöös saadud tulemustega.  

Piirkondade erinevused mõlemas testalas tulevad välja ka omandamisviiside jaotumist 

võrreldes. Ülenurmes esines rohkem õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamist ning 

Rõngu vallas rohkem vaba metsamaa ning vaba põllumajandusmaa erastamist. Ilmselt 

on selle põhjuseks see, et Ülenurme on Tartu linnale lähedama olev ala ning 

kompensatsiooni asemel otsustasid tagastamise õigustatud subjektid maatükid enda 

omandisse taotleda. Rõngu on aga rohkem põllumajanduspiirkond ja see võib olla 

põhjuseks, miks seal on rohkem ka vaba metsamaa ja põllumajandusmaa erastamisi. 

Rõngus on aga testalal vähem tagastamisi, mis võib viidata sellele, et kuna piirkond ei 

pruukinud olla väga atraktiivne, siis valisid tagastamise õigustatud subjektid maa 

tagastamise asemel kompenseerimise. 

Fragmenteeritus on toimunud, see on selge, sealt enam tagasi minna ei saa. Küll aga 

oleks võimalik edaspidi tegeleda fragmenteerituse vähendamisega. Üheks 

fragmentatsiooni vähendamise viisiks oleks rakendada maade ümberkruntimise 

projekte. Maade konsolideerimine on aastaid olnud juba Euroopa riikide üheks tähtsaks 

osaks maakorraldustöödes (Hartvigsen 2005). Maade konsolideerimise eesmärgiks on 

põllumajanduse konkurentsivõimelisemaks muutmine, majanduse elavdamine, 

bioloogilise mitmekesisuse ning maastiku ja keskkonna säilitamine (Daugaliene 2004). 

Leedus on antud projekte läbi viidud mitmetes piirkondades ning selle tulemusena 

muutusid piirkonnad majanduslikult jätkusuutlikumaks, maade keskmine pindala 

suurenes ning talunike kulud vähenesid. Pilootprojektid Leedus näitasid, et maade kujud 

ning asukohad paranesid, maa väärtus kasvas ja et maade konsolideerimist oleks 

võimalik rakendada ka peretalude majanduslikult jätkusuutlikumaks muutmisel 

(Daugaliene 2004). On tõestud, et suurema pindalaga talud toovad sisse rohkem tulu kui 

väiksemad ning seega talude pindalade suurendamine tooks kaasa positiivse mõju 
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põllumajanduse arengule ning maal elavate inimeste eluolu (Dijk 2002, Wiess ja 

Maliene 2004). 

Eestis, nii nagu ka teistes Kesk- ja Ida-Euroopa riikides tuleb maade ümberkruntimise 

osas arvestada sellega, et maaomanikel on oma maaga tugev emotsionaalne side (Van 

Dijk 2007). Nimelt 1940. aastal võõrandatud maast ei taheta loobuda isegi mitte siis, kui 

olemasolev olukord on majanduslikult ebaotstarbekas. Maaomanikele võib olla see 

tähtsam, et maa on samades piirides, nagu seda oli tema vanemate ja vanavanemate ajal, 

kui see, et maad oleks võimalik tervel piirkonnal jätkusuutlikumalt ära kasutada. See 

asjaolu vähendab kindlasti maade konsolideerimise kasutamise võimalikkust Eestis. 

Samas on vaja maaomanike teadlikkust maade tükeldatuse osas tõsta, andes neile teada, 

millised on maade tükeldatuse negatiivsed mõjud, tutvustada ümberkruntimise 

protseduuri ning tuua positiivseid näiteid ka teistest sama ajaloolise taustaga riikidest, 

nagu näiteks Leedu. Ilmselt oleks vaja läbi viia ka pilootprojekte (nii nagu on tehtud ka 

Leedus) ning tutvustada nende tulemusi avalikkusele, siis ehk kasvaks ka inimeste huvi 

antud projektides osalemise osas. 
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Kokkuvõte 

Antud magistritöö eesmärgiks oli välja töötada metoodika, mille abil on võimalik 

võrrelda 1940-ndate aastate maaüksuste kihti ning maareformi käigus moodustatud 

katastriüksuste kihti, et välja selgitada maareformi mõju maade fragmenteeritusele. 

Metoodika töötati välja, kuid selle puudusteks on suur ajakulu ning vähene 

automatiseeritus. Need on ka põhjusteks, miks oleks antud metoodikat väga raske 

rakendada terve Eesti piires. Lisaks tuleks leida lahendus maareformi käigus 

moodustatud katastriüksuste digitaalsete kujude kättesaamiseks, kuna need puuduvad 

enne 2002. aastat. 

Antud töös uuriti Ülenurme ning Rõngu testalas olevaid maatükke 1940-ndate 

maaüksuste loodud kihist ning maareformi käigus moodustatud katastriüksuste kihist. 

Testalade piires pandi eelnevalt nimetatud kaardikihid omavahel kattuma ning 

omandamisviiside jagunemise määramiseks ja maatükkide omavahelise võrdluse 

tegemiseks moodustati ka välispiiridega kattuvaid blokke. 

Töös tehtud analüüsi tulemusena leiti, et maade fragmentatsioon on toimunud 

maareformi elluviimisel, kui võrrelda 1940-ndate maaüksusi maareformi käigus 

moodustatud üksustega. Ülenurme vallas oli maareformi käigus moodustatud üksuste 

arv 861, mis oli 4,5 korda suurem 1940-ndatel olnud maaüksuste arvust (191 tk). 

Maareformi käigus moodustatud katastriüksuste keskmine pindala oli 2,68 ha, mis on 

4,68 korda väiksem kui 1940-ndate maaüksuste pindala (11,60 ha). Rõngu vallas oli 

maareformi käigus moodustatud katastriüksuste arv 220 ning 1940-ndate maaüksuste 

arv 90 - seega on üksuste arv suurenenud 2,44 korda. Üksuste keskmine pindala 

vähenes 13,50 hektarilt 5,32 hektarini, mis tähendab 2,54 kordset katastriüksuste 

keskmise pindala vähenemist. Antud tulemustest võib järeldada, et maatükkide arv on 

suurenenud ning maatükkide keskmine pindala on vähenenud, mis viitavad maade 

fragmentatsiooni olemasolule. Fragmentatsiooni leevendamise üheks lahenduseks oleks 

rakendada maade ümberkruntimist. 



41 

 

Töö metoodika edasine rakendamine on võimalik bakalaureusetööde koostamisel, kus 

uuritakse sama metoodika alusel mõnda teist piirkonda. Tööst saadavad tulemused 

oleksid seejärel võrreldavad antud magistritöö tulemustega. Antud magistritöö tulemusi 

saaks kasutada maareformist tulenenud maade fragmentatsiooni ulatuse tutvustamiseks. 

Tööst oleks võimalik edasi arendada suurema automatiseerituse astmega metoodika 

väljatöötamine ning seda siis kasutada ka suuremate maa-alade uurimiseks. 

Kokkuvõtlikult järeldust tehes võib tõdeda, et püstitatud eesmärk sai metoodika 

väljatöötamise ja analüüsi tulemusena täidetud. Töötati välja metoodika, mille abil on 

võimalik võrrelda 1940-ndate maaüksusi ning maareformi käigus moodustatud 

katastriüksusi. Leiti, et maareform on maade fragmentatsiooni põhjustanud ning seda 

oleks võimalik vähendada maade ümberkruntimisega. 
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Lisa 1. Ülenurme testala 1940-ndate maaüksuste ja 
maareformi käigus moodustatud üksuste kattumise 
teemakaart 

 

(Allikas: autori joonis Maa-ameti andmetel) 
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Lisa 2. Rõngu testala 1940-ndate maaüksuste ja 
maareformi käigus moodustatud üksuste kattumise 
teemakaart 

 

(Allikas: autori joonis Maa-ameti andmetel) 
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Lisa 3. Ülenurme testala maareformi käigus 
moodustatud üksuste omandamisviiside jagunemine 

 

(Allikas: autori joonis Maa-ameti andmetel) 
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Lisa 4. Rõngu testala maareformi käigus moodustatud 
omandamisviiside jagunemine 

 

(Allikas: autori joonis Maa-ameti andmetel) 
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Lisa 5. Ülenurme testala maareformi käigus moodustatud katastriüksuste moodustatud 
blokkide omandamisviiside jagunemine protsentides 

Omandamisviiside osakaalud Blokk 1 Blokk 2 Blokk 3 Blokk 4 Blokk 5 Blokk 6 Blokk 7 Blokk 8 Blokk 9 Üksikud 

info puudub 

   

27,13 3,52 0,82 0,79 

 

1,09 

 enampakkumisega erastamine 

    

1,26 

   

0,12 

 õigusvastaselt võõrandatud maa 

tagastamine 3,24 13,10 94,41 48,71 58,77 69,10 59,86 46,45 51,20 81,12 

munitsipaalomandisse jätmine 

    

0,56 

 

0,19 

 

1,57 0,76 

ostueesõigusega erastamine 58,64 

 

5,59 24,16 24,76 9,26 30,17 53,54 39,84 5,02 

riigi omandisse jätmine 38,12 86,90 

  

9,59 20,21 1,60 0,01 2,51 3,47 

vaba metsamaa erastamine 

      

3,55 

   vaba põllumajandusmaa erastamine 

 

 

    

3,65 

 

2,07 0,96 

moodustamata üksus 

    

1,19 0,61 0,20 

 

1,36 8,66 

korteriomandi seadmine 

    

0,37 

   

0,25 
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Lisa 6. Rõngu testala maareformi käigus moodustatud 
katastriüksuste moodustatud blokkide 
omandamisviiside jagunemine protsentides 

Omandamisviiside osakaalud Blokk 1 Blokk 2 Üksikud 

info puudub 

   enampakkumisega erastamine 0,89 30,34 

 õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine 29,22 

 

32,43 

munitsipaalomandisse jätmine 0,10 

 

2,70 

ostueesõigusega erastamine 34,67 

 

54,05 

riigi omandisse jätmine 1,80 47,08 2,70 

vaba metsamaa erastamine 8,66 22,58 

 vaba põllumajandusmaa erastamine 16,58 

 

8,11 

moodustamata üksus 7,67 

  korteriomandi seadmine 0,38 
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Lisa 7. Rõngu testala maareformi käigus moodustatud 
katastriüksuste blokkide omandamisviiside jagunemine 
pindalaliselt ja arvuliselt 

Omandamis-

viis 

Ülenurme 

testala 

omandamis-

viiside 

jagunemine 

pindalaliselt 

(ha) 

Rõngu testala 

omandamis-

viiside 

jagunemine 

pindalaliselt 

(ha) 

Ülenurme 

testala 

omandamis-

viiside 

jagunemine 

arvuliselt 

Rõngu testala 

omandamis-

viiside 

jagunemine 

arvuliselt 

info puudub 30,58 0,00 12 0 

enam-

pakkumisega 

erastamine 6,43 13,80 6 1 

õigusvastaselt 

võõrandatud 

maa 

tagastamine 1273,51 449,07 189 64 

munitsipaal-

omandisse 

jätmine 18,99 1,31 12 3 

ostuees-

õigusega 

erastamine 588,50 359,67 585 92 

riigi omandisse 

jätmine 133,88 25,07 33 12 

vaba 

metsamaa 

erastamine 7,77 102,02 1 13 

vaba 

põllumajandus

maa 

erastamine 29,18 148,46 3 14 

moodustamata 

üksus 46,94 68,65 18 15 

korteriomandi 

seadmine 3,75 3,37 3 7 

 


