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Hea lugeja!

Eestis ja paljudes teistes 1990. aastatel okupatsiooni alt vabanenud riikides on maa reform 
olnud seotud eelkõige õigluse, õiguste ja normaalse tsiviilõiguse taastamisega, samuti 
kinnisvaraturu kujundamise ja majanduskasvuga. Aastal 1991 alanud maa reformi eesmärk 
oli heastada Nõukogude võimu ülekohus ja anda maa tagasi selle tegelikele omanikele. 
Maareform on nõudnud poliitilisi kompromisse ja võtnud arvesse huvirühmi, mistõttu on 
selle elluviimisel tulnud lahendada nii õiguslikke, majanduslikke kui ka tehnilisi küsimusi. 
Maareform ei ole alati populaarne, sest suuresti on tegemist varaliste õiguste ümberjaota-
misega kellegi kasuks avaliku võimu teostamise jõul.

Kolmkümmend aastat tagasi Eestis alanud omandi- ja maareform on puudutanud iga inimest, 
perekonda, ettevõtet ja omavalitsust. Igaühel on selle protsessi õiglusest, kiirusest, efek-
tiivsusest ja tulemustest oma kogemus ning oma arvamus. Parimat soovides oleme sageli 
eestlaslikult liiga kriitilised. Tegelikkuses on reformi tulemusel iga maatükk saanud omaniku 
ja selged piirid, mis aitab maaüksust otstarbekamalt ja mõistlikumalt majandada. See kõik 
on oluline omandiõiguse kaitse seisukohalt ja loob usalduslikud suhted majanduse arenguks.

Ka praegune maareform ei ole veel lõppenud, lahendamata on kõige keerulisemad küsi mused. 
Kui soovime, et praegune reform lõpuni viidaks, tuleb sellega teadlikult ja sihi kindlalt tege-
leda. Eestlane oskab hinnata vabas riigis elamise väärtust. Samamoodi, nagu Eesti riigil on 
vaja panustada iseseisvasse riiki, on vaja teha kõik selleks, et igal maatükil oleks omanik.

Tänan kõiki, kes on andnud oma osa maareformi elluviimisel ja selle kogumiku koostamisel!

Hoidkem Eestit, ainsat ja meile kõigile nii hingelähedast maad!

Tambet Tiits
Maa-ameti peadirektor





Maareform on kõigi Eesti inimeste saavutus – 

meil oli kannatlikkust ja üksmeelt seda keerulist tööd teha.

Liia Hänni
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LÕPUTA LUGU.  
EESTI MAAREFORM KAHE ILMASÕJA VAHEL
Karin Visnapuu 
Tartu Ülikooli doktorant, kes analüüsib oma doktoritöös sõjaeelses Eesti Vabariigis (1918–1940) 
toimunud maareformi õiguslikke aspekte

Marju Luts-Sootak
Eesti õigusajaloolane ja Tartu Ülikooli õiguse ajaloo professor 

Esimese maailmasõja järel Eestis korraldatud maareform ei olnud siinmail esimene ega 
jäänud viimaseks. Ajaloost leiab varasemaidki maaomandisuhete ulatuslikke reforme, näi-
teks Joosep Nõu (1906−1999) nimetatud esimene maareform 19. sajandi algusest, mille 
tulemusena olevat mõisnik saanud talumaa ja talupoeg mõisatöö, või teine 19. sajandi 
keskpaigast, mille tulemusena hakkasid mõisnikud talusid väljarentimise kõrval ka müüma 
ja talupojad neid ostma.1 

Kolga-Jaani kihelkonnas Võisiku 
mõisas asuva Seppa talu nr 123 
ostu-müügilepingu fragment.  
Aasta 1874. 

Eesti Maaelumuuseumid SA,  
Eesti Põllumajandus muuseum,  
EPM TR 700:1

1 Joosep Nõu. Eesti põllumajanduse omariiklusaegne koetus ja arengutase. – Omariikluse taustal. Üliõpilasselts 
Raimla koguteos. Uppsala 1955, lk 59−62 ja 62−70.
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Eesti majanduslik olustik ja Eesti Vabariigi maareformi eesmärk

Ehkki Lõuna-Eestis oli talude eraldamine mõisatest ja nende müümine talupoegadele alanud 
1860. aastatel ning paarkümmend aastat hiljem jõudis see ka Põhja-Eestisse,2 moodustas 
veel 1919. aastal 58% põllumajanduslikust maast suurmaaomand.3 Pindalalt oli see 2 428 087 
hektarit. Selle moodustasid 1149 mõisat, mille keskmine pindala oli 2113 hektarit. Paljud 
mõisnikud olid mitme mõisa omanikud ja neile kogumina kuulunud maavaldused olid veelgi 
suuremad. Mõisate maast 23% oli antud talupoegadele rendilepingute alusel kasutamiseks, 
keskmiselt said talupojad rentida 24,2 hektari suuruseid maatükke. Ligi kolmandikul rentni-
kest oli maad aga vähem kui 10 hektarit. Kogu Eesti põllumajanduslikust maast 42% oli 
selleks ajaks jõudnud talupoegade eraomandisse. Keskmiselt oli nende väljaostetud talude 

suurus 34,1 hektarit, kuid ligi veerand taludest olid 
alla 10 hektari. Nii väikeste talude omanikud ei suutnud 
oma peret selle maaga ära elatada ja olid sunnitud 
otsima lisasissetulekuid.4

Eesti rahvastikust 80% elas maal ja enamik oli tegev 
põllumajanduses. Maaomanikke ja rentnikke oli neist 
vaid 60%.5 Maata olek tähendas tollal sissetuleku puu-
dumist, vähese maa omamine lisasissetuleku vajadust. 
Niisiis oli maareformi üks olulisemaid eesmärke tagada 
võimalikult suurele osale Eesti elanikkonnast elatusvõi-
malused. See puudutas neid, kellel üldse polnud maad 
harimiseks. Endised rentnikud pidid samuti saama 
kindlustunde, et nad tohivad nende kasutuses olnud 
maad edasi pidada ja ehk tulevikus selle omanikukski 
saada.

Maareform ei olnud pelgalt maaolude ümberkorralda-
mine, vaid ka demokraatliku Eesti Vabariigi põhikorra 
kindlustamise hädavajalik samm. Maareformi isaks 
peetud Theodor Pool (1890−1942)6 on öelnud, et 
mõisate tükeldamine likvideeris vabariigi le vaenu liku 
aadli majandusliku baasi ning hävitas koloniseeri-
mishädaohu. Lisaks endistele väikepõllupidajatele 

2 Hea ülevaate talude päriseksostmist käsitlenud, muljetavaldavalt rikkalikust kirjandusest annavad Mati Laur, Kersti 
Lust, Priit Pirsko, Ülle Tarkiainen. Talude päriseksostmine Pärnumaa andmestiku põhjal. Tartu 2014, lk 9−14.

3 Tiit Rosenberg. Maaküsimus ja 1919. aasta maareform Eestis: põhjused, eeldused ja tulemused (1994). − Idem. 
Künnivaod. Uurimusi Eesti 18.−20. sajandi agraarajaloost. Tartu 2013, lk 374.

4 Theodor Pool. Maauuendus Eestis ja selle tulemusi. – Fenno-Ugrica V. Soome-ugri kultuurkongress (ettekanded). 
Tallinn 1936, lk 4−8; Feliks Virma. Maasuhted, maakasutus ja maakorraldus Eestis. Tartu 2004, lk 118.

5 Tiit Rosenberg. Maareformidest Eestis läbi aegade. – Maaelu ja elu maal muutuste tuules. Põllumajandusreform 
20. [Tartu] 2014, lk 13.

6 Meinhard Karelson. Theodor Pool Eesti Vabariigi põllumajanduses. Tartu 2000; idem. Theodor Pool − maaseadus 
ja maareform. – Agraarteadus (Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi Toimetused 13). Tartu 2000, lk 10−15.

Eesti rahvastikust 80% elas 
maal ja enamik oli tegev 
põllumajanduses.

Theodor Pool. 
Rahvusarhiiv, EFA.272.0.311672
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ehk taluomanikele tekitas see aga uue arvuka kihi iseseisvaid põllupidajaid, kes olid seotud 
Eesti riigi iseseisvusega ja seega moodustasid noorele riigile võimsa toe ja selgroo.7 Ka 
Asutava Kogu seadusandlikes diskussioonides räägiti maareformist ja maaseadusest kui 
Eesti Vabariigi iseseisvuse kindlustajatest. Sotsiaaldemokraat Karl Ast (1886–1971) ütles 
maaseaduse arutamisel Asutavas Kogus: „Eesti maareform on aga Eesti iseseisvusega kõige 
lähemas ühenduses.“8 Maareformiga sai heastada varasema ebaõigluse, kus maa tegelikult ei 
olnud eestlaste omandis. Tööerakondlasest peaminister Otto Strandman (1875–1941) märkis 
Asutava Kogu istungil mõisnike maaomandite kohta: „See võim peab nendelt võetama ja peab 
rahva kätte antama.“ Teda toetas Ast: „Eestis on tulnud see aeg kätte, kus hakatakse heaks 
tegema seda ajaloolist ülekohut, mis meie vaimlist ja ainelist arenemist suurel viisil takistas.“9 
Tuhandetest maasaajatest pidi saama Eesti Vabariigi lojaalne kodanikkond. Tööerakondlane 
Johannes Lehtman (1886–1953) ütles 1919. aasta 1. augusti hilisõhtusel koosolekul veel 
järgmist: „Meie peame seda majanduslikku momenti eriti rõhutama sellepärast, et maaseadus 
see kang on, millega meie iseseisvus püsti hoovatakse. Ilma maaküsimust otsustamata ei 
saa meie oma iseseisvust teostada“.10 

Siiski tuli olla ettevaatlik, sest endiste maaomanike pahameel oli ilmselt vältimatu. See kehtis 
muide ka juba ostetud talukohtade, nn ostutalude omanike kohta – nemad olid saanud oma 
kohad talumaadest, mis mõisnikud olid 19. sajandi agraarreformide käigus lasknud eraldada 
põllumajanduslikult kehvematest maadest. Maareformi tulemusena jagati aga laiali maad, 
mis mõisnikud olid varem oma mõisamajapidamise jaoks hoidnud ja need olid viljakamad või 
mõnel muul põhjusel paremad maad. Ettevaatlikkusele pidi sundima ka hirm rahvusvahelise 
pahameele pärast, mille õhutamisega ei olnud kohalikud mõisnikud just kitsid. Vastukaa-
luks vasakparteide „poeetilistele värvidele“, nagu Eesti Maarahva Liidu saadik Jüri Uluots 
(1890−1945) iseloomustas Asutava Kogu arutelusid, pidas ta ise vajalikuks keskenduda 
maaseaduse eelnõu sätete analüüsile.11 Muu hulgas kõneles ka tema Eesti iseseisvusest, 
kuid veidi teistsuguses kontekstis. Uluots rõhutas, et Eesti iseseisvust olid selleks ajaks 
teised riigid ja rahvusvahelised organisatsioonid vaid de facto tunnustatud, mistõttu tuli olla 
ettevaatlik ja maaseaduse kehtestamisel mitte tegutseda uisapäisa. Asutava Kogu enamuse 
moodustasid aga vasakparteide saadikud ja ennekõike nende otsuste tõttu otsustati Eestis 

7 Theodor Pool. Maauuendus Eestis ja selle tulemusi, lk 9. 
8 Asutawa Kogu protokoll 29.07.1919, nr 40, veerg 444. Asutawa Kogu II istungjärk: protokollid nr 28–97: (17. juuni – 

20. dets. 1919. a). Tallinn 1920.
9 Samuti kõneles ajaloolisest ebaõiglusest tööerakondlane Aleksander Veiler (1887–1950), kes rõhutas: „Mitte üksi 

ajaloolise ülekohtu heakstegemise mõttes, vaid ka meie riikliku iseseisvuse kindlustamise suhtes peame meie 
suurmaapidamise likvideerima. /…/ Eesti iseseisvus ei saa kunagi kindlasti püsida, kui maa mõisnikkude kätte 
jääb, kes meie iseseisvuse kõige vihasemad vaenlased on.“ Asutawa Kogu protokoll 29.07.1919, nr 40, veerud 
433, 441 ja 444–446, 452.

10 Asutawa Kogu protokoll 01.08.1919, nr 41, veerg 537.
11 Asutawa Kogu protokoll 01.08.1919, nr 41, veerg 489-490. Paar kuud varem, 01.05.1919 toimunud Asutava 

Kogu maaseaduse komisjoni istungil oli Rahvaerakonna juht Jaan Tõnisson see, kes rõhutas, et maareformi 
poliitiline motiiv (rahva rahuldamine ja riigisõbralikuks tegemine) ei tohiks kedagi sundida jätma tähelepanuta 
põllumajanduslikku seisukohta. Tõnissoni tegi komisjoni liikmetele ettepaneku kaaluda asja erapooletult ja ilma 
parteilikkuseta, et rahvale mitte kahju teha. Asutava Kogu maaseaduse komisjoni koosolek 01.05.1919, protokoll 
nr 2, leht 3. Asutava Kogu maaseaduse komisjoni koosolekute protokollid koos lisadega. Ärakirjad. – Rahvusarhiiv 
(edaspidi: RA), ERA.15.2.370.
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teostada maareform, mis oli oma kaasaegsete seas üks radikaalsemaid.12 Ühekorraga ja 
esialgu veel hoopis ilma tasu maksmata võõrandati kogu suurmaaomand.

Riigikord ja maareformi õiguslik alus

Iseseisvusmanifestiga 191813 kuulutati Eesti iseseisvaks demokraatlikuks vabariigiks. 
Manifesti punktis 7 sätestati: „Ajutisele Walitsusele tehtakse ülesandeks wiibimata seadu-
se-eelnõu wälja töötada maaküsimuse, töölisteküsimuse, toitlusasjanduse ja rahaasjanduse 
küsimuste lahendamiseks laialistel demokratlistel alustel.“ Asutav Kogu tuli kokku 1919. 
aasta 23. aprillil, selle põhiülesanne oli loomulikult põhiseaduse koostamine, kuid manifestis 
nimetatud maaküsimuse lahendamist ei saa sugugi vähemtähtsamaks pidada. Juba Asutava 
Kogu valmispropaganda keskmes oli igal kandideerinud erakonnal just maaküsimus.14 Ka 
tolleaegse avalikkuse jaoks oli maaküsimus olulisemgi kui põhiseaduse väljatöötamine – 
mitte ainult eesti või kohalikud saksa ajalehed,15 vaid ka mujal maailmas kajastati pigem 
maa- kui põhiseaduse väljatöötamist.16

Enne iseseisvumist olid Eesti alad Vene impeeriumi osa, mille riigi- ja õiguskord isegi 1905. 
aasta revolutsioonile järgnenud mõningase moderniseerimise järel oli ikka veel kaugel nii 
demokraatiast kui ka ehtsast parlamentarismist või õigusriiklusest. Eesti omariiklust rajades 
püüeldi aga sihikindlalt demokraatia ja õigusriikluse ideaalide poole. Esimene põhjalikum 
käsitlus õigusriigi olemusest eesti keeles ilmus Saksa okupatsiooni ajal 1918. aastal. Selle 
autor oli tollal veel Tõnissoni demokraatlikku erakonda kuulunud Karl Einbund (1888−1942; 
hilisema, eestistatud nimega Kaarel Eenpalu).17 Eesti 1920. aasta põhiseaduses ei kasutatud 
küll sõnaselgelt mõistet „õigusriik“, kuid õigusriigi kui aluspõhimõtte struktuurielemendid 
olid selles olemas ning juristid ja ühiskonnategelased ei väsinud seda rõhutamast. Näiteks 
kirjutas advokaat ja ühiskonnategelane Ferdinand Karlson (1875−1941): „Vaba Eesti on 
õiguslik riik, vähemalt on tal hea tahtmine seda olla.“18 Veel 1937. aastal väitis Eduard Laaman 

12 Tiit Rosenberg. Eesti 1919. aasta maareform: võrdlusjooni Ida- ja Kesk-Euroopa maadega (1998). − Idem. Kün-
nivaod. Uurimusi Eesti 18.−20. sajandi agraarajaloost. Tartu 2013, lk 401−417. 

13 Manifest kõigile Eestimaa rahvastele. 24.02.1918. – RT 1918, 1. Rõhutus artikli autoritelt.
14 Eli Pilve. Millele nad lootsid?: Eesti Rahvaerakonna ja Eesti Maarahva Liidu maailmapoliitika ning selle kujunemine 

1919. aasta maaseaduse eel. – Akadeemia 2017/2, lk 239–259 ja 2017/3, lk 413−442; Margo Roasto. Konstantin 
Pätsi „maaküsimus“ ja selle ajalooline kontekst. – Ajalooline ajakiri 2014/4, lk 303−328; idem. The political debate 
about the land question in the Estonian area of the Baltic provinces, 1905–1914. − Journal of Baltic Studies 
51/2020/4, lk 611−630.

15 Ülevaatlikult Marju Mertelsmann, Olaf Mertelsmann. Landreform in Estland 1919. Die Reaktionen von Esten und 
Deutschbalten. Hamburg 2012, lk 47−68.

16 Vt nt Hermann von Keyserling. Esthonia’s Future – The Land Question. – The Daily Telegraph 17.09.1919; Yrjö 
Leminkainen [= Hermann von Keyserling]. Die Politische Bedeutung von Estland: Das Verhältnis zum Bolschewis-
mus. – Neue Freie Presse (Viin) 08.01.1921, lk 2, see on tõlgitud ka eesti keelde: Hermann von Keyserling. Eesti 
poliitiline tähendus. Suhtumine bolševismi. − Tuna 2003/2, lk 73−75, maareformist lk 73j. Tõsi, välismaa avalikkuse 
poole pöördusid just maa kaotanud baltisakslased, kellest aktiivsemad olid Heinrich von Stryk, Alfred von Schilling 
ja Hermann von Keyserling, aga ka paruness Mary Ann Knorring jt. Baltisakslaste vastuseisust vt lähemalt Alek-
sander Loit. Baltisaksa rüütelkondade seisukohad ja tegevus Eesti iseseisvumisel 1918–1920. – Tuna 2006/4, 
lk 60j, 65−68; Jaan Undusk. Eesti kui Belgia. Viimane baltlane Hermann Keyserling. – Tuna 2003/2, lk 59j ja 68j.

17 Karl Einbund. Õiguslik riik. Tartu 1918.
18 Ferdinand Karlson. Õigusteaduse oskussõnad. – Õigus 1920/1, lk 6.
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(1888−1941), kellel ei jätkunud sel ajal enam kuigi palju sõnu Eesti Vabariigi algusaegade 
kiituseks, et 1920. aasta põhiseaduse positiivseim moment oli juristide suur mõju selle 
väljatöötamisel. Kogu riigi elu olevat nõnda rajatud õigusele ja elu juriidilise ratsionalisee-
rimisega loodi õiguslik riik.19

Eesti majandus ja ühiskond olid omariikluse alguses endiselt eelkõige agraarsed ja just 
selles valdkonnas meenutas eluolu veel suuresti feodaalkorda. Võib ju olla küsitav, kas kõik 
nn maatamehed tingimata oma maatükki ihkasid, aga kindlasti oli nn maanälg see tegur, mis 
kujundas Eesti otsuseid ja poliitikat. Eesti Vabariigi algusaegade maareformi korral ei tohi 
unustada sedagi, et tegemist oli riigiga, kes alles võitles oma vabaduse ja iseseisvaks jäämise 
eest. Suurest ilmasõjast väsinud mehed ei olnud just varmad uuesti lahinguväljale suunduma. 
Vastsel riigil jällegi ei olnud erilisi vahendeid, millega nende võitlusindu tõsta. Nii pole ime, 
et seesama paljuräägitud maanälg pidi saama tõmbejõuks, et mehi Vabadussõtta saada. 
Ajutise Valituse määrus 20. detsembrist 1918 lubas sõnaselgelt, et „[k]õik Eesti kodanikud, 
kes väerinnal iseäralist vahvust on üles näidanud vaenlase vastu ehk võitluses vigastatud, 
niisama langenud kaitsjate perekonnad, saavad maad hinnata isiklikuks kasutamiseks“.20 
Selle lubaduse täitmiseks ei olnud riigil endal piisavalt maad. Seevastu (enamasti baltisaks-
lastest) mõisnikel, kelle lojaalsusele Eesti Vabariik nagunii eriti panustada ei saanud,21 oli 
maad veel küllaga. Juba 19. sajandi rahvusliku liikumise üks olulisemaid teese oli olnud 
seegi, et pärast eestlaste maa vallutamist keskaja ristisõdade käigus olid saksa mõisnikud 

võtnud eestlastelt nende maa ka nö sõna otseses 
mõttes. Teisisõnu, sakslaste õigust maaomandile 
Eestimaal ei peetud nii või teisiti päris õiguspäraseks 
või õigustatuks. Baltisaksa propagandakirjandus, mida 
levitati Saksamaal, kujutaski Eesti maareformi suure 
kättemaksuaktsioonina sajanditepikkuse ebaõigluse 
eest.22

19 Eduard Laaman. Isik ja riik Eesti põhiseadustes. – Õigus 1937/3, lk 104.
20 Ajutise Valitsuse määrus. 20.12.1918. – RT 1918, 9. Oluline on aga märkida, et sama määruse punkti 2 kohaselt 

pidi antama neile maad riigipõllupanga ja riigi maade tagavarast Ajutise Valitsuse põllutööministeeriumi korral-
dusel juba enne, kui maaküsimus Asutavas Kogus lõplikult otsustatakse. Aga ka maaseaduse § 21 määras, et: 
„[e]simestena saavad maad: 1) kodanikud, kes Eesti vabastussõjas väerinnal iseäralikku vahvust on näidanud; 
2) sõdurid, kes vabastussõja võitluses vigastatud; 3) vabastussõjas langenud sõdurite perekonnad; 4) sõdurid, 
kes vabastussõjas tegevusest vaenlase vastu osa võtnud, silmas pidades tegevuse kestust“. 

21 Baltisakslaste katse luua nn Balti hertsogiriik või ametliku nimetusega Ühendatud Balti Hertsogiriik (Vereinigtes 
Baltisches Herzogtum) on võrdlemisi hästi teada. Hoopis vähem on meie ajalookirjutuses olnud juttu sellest, 
kuidas baltisakslased nägid vaeva selle nimel, et saavutada Eesti ja Läti alade liitmine Saksa Keisririigiga, püüdes 
saada sellesse nõusse ka eestlasi ja lätlasi. Põhjalikult sellest viimatinimetatud katsest: Mart Kuldkepp. Rahvusliku 
enesemääramise kaudu Saksamaa külge: eestlased anneksionistliku Saksa poliitika sihtmärgina 1918. aasta 
okupatsiooni eel. − Esimene maailmasõda ja Eesti II. Koost. Tõnu Tannberg (= Eesti Ajalooarhiivi Toimetised 24 
(31)). Tartu 2016, lk 369−433.

22 Vt viiteid Tiit Rosenberg. Eesti 1919. aasta maareformi historiograafia (2002). – Idem . Künnivaod. Uurimusi Eesti 
18.−20. sajandi agraarajaloost. Tartu 2013, lk 383.

Eesti majandus ja ühis-
kond olid omariikluse 
alguses endiselt eelkõige 
agraarsed ja just selles vald-
konnas meenutas eluolu veel 
suuresti feodaalkorda.



Lõputa lugu. Eesti maareform kahe ilmasõja vahel

16

Ajutise Valitsuse määrus 20. detsembrist 
1918. Riigi Teataja 1918, 9.
Rahvusraamatukogu e-arhiiv DIGAR

Olgugi et maareformi alguseks peetakse meil sageli maaseaduse vastuvõtmist ja kehtestamist 
1919. aasta 10. oktoobril,23 algas maareform tegelikult juba varem. Üks selle põhilisi ideolooge, 
agronoomist poliitik Theodor Pool leidis, et esimesed õiguslikud alused, mille pinnalt saab 
rääkida tollasest maareformist Eestis, ulatusid juba 1917. aastasse, kui Venemaa Ajutise 
Valitsuse 12. juuli 1917. aasta määrusega peatati igasugune maade müümine kogu riigis.24 
Kõnealune määrus kehtis ka Eestis, mis tollal oli veel Vene riigi osa. Eesti Ajutine Valitsus 
kuulutas 19. novembril 1918 selle määruse kehtivaks ka iseseisvunud Eesti Vabariigis.25 Juba 
1918. aastaks oli mõisate olukord kehv. Osa mõisaid oli laostunud, osa mõisnikke ei hoolit-
senud enam oma maa eest või olid hoopistükkis välismaale pagenud. Lisaks püüti oodatava 
maareformi kartuses maha müüa nii mõisate inventari kui ka maid. Selle kõige takistamiseks 
tuligi Eesti riigil kiiresti tegutsema asuda. Maanõukogu kehtestas 1918. aasta 27. novembril 
määrused mõisamaade kontrolli alla võtmise ja maaolude esialgse korraldamise kohta.26 
Selle õigusaktiga läksid muu hulgas kõik mõisate maad koos metsadega vallanõukogude 
kontrolli alla ja Eesti Vabariigi omandiks tunnistati kõik kroonu ja kroonupõllupanga mõisad. 
Mõisate iseseisvaid majandamisvõimalusi piirati veelgi 17. detsembril 1918. aastal kehtes-
tatud määrusega mõisate korratu majapidamise ja laastamise asjus.27 Laokile jäetud mõisad 
võeti hoolekande alla ja ühtlasi kontrolliti mõisa varaga tehtud tehinguid. Kui tekkis kahtlus, 
et mõisa varaga käiakse ümber hooletult, võttis Põllutööministeerium mõisa oma hoolekande 
alla. Aastal 1919, aga ikka veel enne maaseaduse kehtestamist, võeti rüütelkonnamõisad 
Eesti Vabariigi omandisse28 ning täiendati mõisate hoolekande kohta kehtivaid 

23 Maaseadus. – RT 1919, 79/80.
24 Theodor Pool. Maareform. – Eesti rahva ajalugu III. Koost. Juhan Libe, August Oinas, Hendrik Sepp jt. Tartu 1936, 

lk 458−459.
25 Ajutised administratiivseadused. – RT 1918, 1.
26 Mõisamaade kontrolli alla võtmise ja maaolude esialgse korraldamise kohta. – RT 1918, 5. 
27 Mõisate korratu majapidamise ja laastamise asjus. – RT 1918, 10; samast ajast on pärit ka „Mõisamaade kontrolli 

alla võtmise määruse lähemad juhtnöörid“. RT 1918, 10.
28 Ajutise Valitsuse vastu võetud seadus rüütelkonna mõisate Eesti Vabariigi omanduseks tunnistamise kohta. – RT 

1919, 11.
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Ajutised administratiivseadused.  
Riigi Teataja 1918, 1. 
Rahvusraamatukogu e-arhiiv DIGAR

õigusakte. Seega, ehkki maaseadus võeti Asutavas Kogus vastu 1919. aasta 10. oktoobril, 
algas maareformi õigusliku aluse kujundamine juba varem. 

Peale selle, et maareform oli õiguslikus mõttes alanud enne maaseaduse kehtestamist, viidi 
seda juba ellu ka praktikas. Nagu öeldud, läksid 27. novembri 1918. aasta määruse § 2 alusel 
kõik kroonu ja kroonupõllupanga mõisad ja metsad kõigi nende päraldistega Eesti Vabariigi 
omandisse. Maanälg oli sedavõrd suur ja terav, et juba talvel 1918/1919 hakati pihta nende 
mõisate tükeldamisega. Esimesed asunduskrundid anti maasaajatele välja 1919. aasta 
kevadel. Maaseaduse vastuvõtmise ajaks 1919. aasta sügisel oli riigi omandisse võetud 
128 maaüksust (suuruselt kokku 322,308 tiinu, s.t 352,13 hektarit). Enamasti olid need 
endised õigeusu kiriku maad.29 Need olid juba 19. sajandil kroonumõisatest eraldatud ja 
antud kasutamiseks õigeusu koguduste preestritele ning teenijatele.30

Ehkki tolleaegses ajakirjanduses ja ka inimeste endi jaoks võis olla maaseadus põhiseadusest 
olulisemgi, oli Asutav Kogu eelkõige selleks kutsutud ja seatud, et ta töötaks välja põhisea-
duse ning paneks sellega tugeva konstitutsioonilise aluse Eesti demokraatlikule vabariigile. 

Veel enne, kui asuti põhiseaduse lõplikku teksti koos-
tama, kehtestati juba Asutava Kogu tegutsemise ajaks 
4. juunil 1919 nn ajutine põhiseadus.31 Ehkki see akt 

29 Toomas Sinberg. Ülevaade maakorraldusest Vabariigi esimesel aastakümnel. – Agronoomia 1928/2, lk 42.
30 Tiit Rosenberg. Kiriku maaomand ja maakasutus Eestis 19. sajandil ja 20. sajandi algul. − Vene aeg Eestis: uuri-

musi 16. sajandi keskpaigast kuni 20. sajandi alguseni. Koost. Tõnu Tannberg (= Eesti Ajalooarhiivi Toimetised 
14(21)). Tartu 2006, lk 297−301.

31 Asutava Kogu poolt 4. juunil 1919. a vastuvõetud Eesti vabariigi valitsemise ajutine kord. – RT 1919, 44, 91. Sellest 
on Eesti konstitutsionalismi ajalugu käsitlenud kirjanduses alati pigem väga põgusalt juttu olnud. Vt enam-vähem 
kõiki asjakohaseid osutusi: Hannes Vallikivi. Kodanikuõiguste peatükk Eesti 1919. aasta ajutises põhiseaduses. – 
Ajalooline Ajakiri 2019, 3/4, lk 294j.

Esimesed asunduskrundid 
anti maasaajatele välja  
1919. aasta kevadel. 
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sisaldas ka põhiõiguste peatükki32 ja on selles mõttes isegi tähelepanuväärne,33 ei kuulunud 
eraomandi kaitse säte ajutise põhiseaduse põhiõiguste kataloogi. See ei tähenda, nagu 
põhiseaduskomisjonis, kus töötati välja Asutava Kogu täissaalile arutamiseks ja vastu-
võtmiseks esitatud eelnõu, poleks arutatud ka eraomandi kaitse normi sätestamist ajutise 
põhiseadusega. See oli olemas juba Uluotsa esialgses projektis, mille komisjon võttis oma 
töö aluseks. Uluotsa arvates oli eraomandi küsimus vaja põhiseaduses sõnaselgelt välja 
öelda – see, kas on lubatud ja kaitstud või keelatud. Keelamist pidasid õigeks marksistlikult 
meelestatud rahvasaadikud, Uluots pidas vajalikuks eraomandi kaitset, sest eraomand pida-
vat omakorda kaitsma üksikisikut. Sama nõudis ka tema erakonnakaaslane Konstantin Päts 
(1874−1956), kuid soovis lisada, et eraomandi võõrandamine pidi olema võimalik ja toimuma 
riiklikes huvides kindlate seaduste järgi. Mõlemad ettepanekud lükati põhiseaduskomisjonis 
tagasi. Asutava Kogu täiskogus tõstatas Uluots uuesti eraomandi kaitse küsimuse, sest 
tema sõnul sooviti – sedagi enamuses olnud vasakerakondade nõudel – riigi ulatuslikku 
sekkumist ettevõtlusesse ning sellele tasakaaluks oleks tulnud kaitsta kodanike eraomandit. 
Uluotsa ettepanekus sisaldus nüüd juba ka säte, et ilma isiku nõusolekuta võis eraomandit 
võõrandada ühiskondliku tarbe tõttu seaduslikel alustel ja õiglase tasu eest. Seda ettepa-
nekut toetas ka rahvaerakondlane Jaan Tõnisson (1868−1941). Ka seekord lükati ettepanek 
tagasi, sest eraomand olevat niigi seadusega kaitstud.34 Eduard Laaman selgitas hiljem, et 
vasakerakondade vastuseis nii ettevõtlusvabaduse kui ka eraomandi kaitse sättele olid tin-
gitud 1919. aasta juuni erilisest ajaloolisest olukorrast: sõja ajal kardeti ettevõtlusvabaduse 
kaitse varjus hoopis sahkerdamise ja spekulatsiooni levikut ning eraomandi kaitse sätet ei 
tahetud ajutisse põhiseadusesse panna just seetõttu, et paralleelselt käisid ettevalmistused 
suurmaaomandi võõrandamiseks maaseaduse alusel.35

Eesti Vabariigi esimese põhiseaduse vastu 
võtnud Asutav Kogu 23. aprillil 1919. 
Eesti Arhitektuurimuuseum, EAMFk4033

Päris põhiseadust hakkas põhiseaduskomisjon välja töötama 1919. aasta augustis. Ka nüüd 
oli esmaste projektide autor Uluots. Neis oli omandi kaitse paragrahv selle klassikaliste 
elementidega: eraomand on puutumatu, aga seda võib omaniku nõusolekuta erandina ka 

32 Just selle osa väljatöötamisele ja seejuures peetud diskussioonide analüüsile on pühendatud Vallikivi üksikasjalik 
artikkel. Samas, lk 293−330.

33 Hent Kalmo, Marju Luts-Sootak. Eesti riik kui kunstiteos. − Sirp 06.09.2019, lk 12.
34 Hannes Vallikivi. Kodanikuõiguste peatükk Eesti 1919. aasta ajutises põhiseaduses. – Ajalooline Ajakiri 2019, 

3/4, lk 310–312.
35 Eduard Laaman. Kodaniku põhiõigused ja kohused. − Põhiseadus ja Rahvuskogu. Tallinn 1937, lk 343.
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võõrandada, kui see toimub seaduste alusel, avalikes huvides ja õiglase tasu eest. Uluots 
võis eeskujuna kasutada Kaarel Partsi (1873−1940) pakutud redaktsiooni ajutisse põhi-
seadusesse,36 mille eeskujuks oli omakorda Venemaa 1906. aasta alusseaduste § 35.37 
Komisjonis kiideti lõpuks esimesel lugemisel heaks redaktsioon, milles piirati normi kaitseala 
Eesti Vabariigi kodanikega, arvati kaitsealast välja muud riived peale sundvõõrandamise ja 
jäeti välja hüvitis. Teisel lugemisel lisati täpsustus, et omandit võis sundvõõrandada ainult 
üleüldistes huvides. Kolmandal lugemisel tegi Uluots katse õiglase hüvitise nõue tagasi 
tuua. See lükati tagasi. Tööerakondlane Ado Anderkopp (1894−1941) selgitas, et õiglase 
hüvitise küsimus lahendati juba maaseadusega ja kui hüvitis ka põhiseadusesse kirja panna, 
oleks tulnud maaseadust revideerida. Maaliitlane Jaan Teemant (1872−1941) tegi seejärel 
ettepaneku, et tuleks siiski lisada sõnad „õiglase tasu eest“, sest maaseaduses küll viidati 
tasule, kuid ei öeldud sõnagi sellest, et tasu oleks pidanud olema õiglane. Tema hinnangul 
oleks see tulevikus kaasa toonud raskeid tagajärgi ja eraomandi võõrandamist võivat lubada 
vaid õiglase tasu eest. Ka see ettepanek lükati kaks korda tagasi.38 Siiski oli 1920. aasta 
15. juunil vastu võetud põhiseaduses39 omandi kaitse paragrahv lõpptulemusena olemas, 
aga puudus sundvõõrandatud omandi hüvitamise kohustus.

1920. aasta Riigi Teatajas nr 113/114 
avaldati Asutava Kogu poolt sama aasta 
15. juunil vastu võetud Eesti Vabariigi 
põhiseadus. 
Rahvusraamatukogu e-arhiiv DIGAR

36 Parts oli teinud selle ettepaneku põhiseaduskomisjoni koosolekul 6. mail 1919. Selle kohta vt Hannes Vallikivi. 
Kodanikuõiguste peatükk Eesti 1919. aasta ajutises põhiseaduses. – Ajalooline Ajakiri 2019, 3/4, lk 311.

37 Высочайше утвержденные Основные Государственные Законоы. 23.4.1906. – Полное собрание законов 
Российской Империи. Собрание 1881−1919, т. 26 (1906), ст. 27805. 

38 Hannes Vallikivi. Põhiõiguste peatükk Eesti 1920. aasta põhiseaduses. – Riigiõiguse aastaraamat 2020, lk 55j.
39 Eesti Vabariigi põhiseadus. – RT 1920, 113/114, 243.
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Eesti konstitutsioonilise seadusandja ettevaatlikkusele vaatamata tõstatasid endised 
maaomanikud siiski küsimuse, mis õigusega võttis neilt maa ära riik, kelle põhiseaduse 
§ 24 sätestas selgelt eraomandi puutumatuse põhimõtte: „Eraomandus on Eestis igale 
kodanikule kindlustatud.“ Sama säte jätkus erandiga, mis lubas eraomandis olevat maad 
omaniku nõusolekuta võõrandada „ainult üleüldistes huvides seaduste põhjal ja seadustes 
ettenähtud korras“. Maaseadust käsitatigi niisuguse seadusena, mis oli välja antud üldiste 
huvide teostamiseks.

Kümme aastat pärast maaseaduse vastuvõtmist meenutas õigusteadlane ja diplomaat, 
Asutavasse Kogusse tööerakondlasena valitud Ants Piip (1884−1942), et rahvusvahelisest 
vaatepunktist oli Eesti maareformiga seoses suurim raskus see, kuidas saavutada poolehoid 
ja iseseisvuse tunnustamine ka Lääne-Euroopa riikidelt. Maade ulatuslik riigistamine ei saanud 
kasvatada poolehoidu eraomandi puutumatust tunnustavates riikides ja meenutas Nõukogude 
võimu tegusid Venemaal. Sel põhjusel pidid Eesti välisdelegatsioonid juba algusest peale 
selgitustööd tehes Lääne-Euroopat ette valmistama Eestis toimuvaks maauuenduseks. Kui 
suudeti ära seletada, et Eesti maareform on tõepoolest vajalik majanduslikel, sotsiaalsetel 
ja poliitilistel põhjustel, ei nähtud selles enam enamlusele omast toimimist.40

Maareformi mälestuskivi Palmse mõisa 
pargis. Foto: Helmut Joonuks. 
Virumaa Muuseumid SA, RM F 10786

40 Ants Piip. Maareform meie välispoliitikas. – Waba Maa 25.10.1929, lk 6. Suurrikide hoiakutest ja huvidest seoses 
Eesti maareformiga vt ka Aleksander Loit. Baltisaksa rüütelkondade seisukohad ja tegevus Eesti iseseisvumisel 
1918–1920. – Tuna 2006/4, lk 67.
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Ehkki põhiseadus ei näinud ette riigi hüvitamiskohustust sundvõõrandatud omandi eest ja ka 
maaseadus jättis tasu küsimuse esialgu lahtiseks,41 nägi tollal Eestis kehtinud õigus siiski 
ette tasu maksmise sundvõõrandatud eraomandi eest. Riigi- ja avalikõiguslike seaduste 
kõrval kehtis põhilise tsiviilõigusliku allikana Vene impeeriumi Läänemerekubermangude 
eraõiguse kodifikatsioon, nn Balti eraseadus (edaspidi BES).42 Selle artikli 868 punkt 6 nägi 
ette, et eraomand võis lõppeda ilma omaniku nõusolekuta muu hulgas vastava eriseaduse 
alusel, kui võõrandamine oli vajalik riigi või kogukonna jaoks, kuid enne sellist omandi 
üleminekut pidi omanik saama kahjutasu võõrandatava vara täies ulatuses. Just sellele 
sättele toetasid endised mõisnikud oma nõuded, mis mõnel juhul jõudsid ka Riigikohtusse 
otsustamiseks. Mõned endised mõisaomanikud väitsid, et neile võõrandatud maade eest ei 
olnud tasu makstud, ehkki sellise hüvitamise kirjutas ette kehtiv BES, seega ei olevat nende 
maad riigi omandisse läinudki. Riigikohus põhjendas omandi ülemineku võimalikkust ja 
õiguspärasust väitega, et maaseadus oli BES-i suhtes eriseadus, mis tühistas üldseaduse 
normi kohustuslikust hüvitusest võõrandatava vara eest. Niisiis tuli lähtuda just maaseaduse 
sätetest. Olgugi et maaseadus ei lahendanud kompensatsiooni küsimust sisuliselt ega 
regulatiivselt, oli tasu maksmist selles ju ometi sõnaselgelt käsitletud. Lihtsalt üksikasjade 
otsustamine oli edasi lükatud ja lõplik lahendus pidi tulema eriseadusega. Järelikult ei saa-
nud väita, et tasu maksmist ei olnud eriseaduses üldse reguleeritud, mistõttu oleks tulnud 
kohaldada BES-is sätestatut kui üldnormi.43 Igatahes lükkasid endiste mõisnike protestid 
nende eraomandi ebaseadusliku võõrandamise pärast tagasi nii Eesti Riigikohus44 kui ka 
Rahvasteliidu sekretariaat ja nõukogu.45

Eesti maareformi on peetud üheks radikaalsemaks, võrreldes teiste Ida-Euroopa riikidega. 
Üks põhjusi on kindlasti see, et endised mõisamaad võõrandati riigile suuremaid erandeid 

41 Maaseaduse § 10: „§ 1 tähendatud võõrandatava maa eest tasu maksmise ja vastaval korral tasu suuruse kui 
ka ilma tasuta võõrandatavate maaliikide kindlaks määramine lahendatakse sellekohases eriseaduses.“ Asutav 
Kogu asus tõepoolest ka seda eriseadust välja töötama. Sellest lähemalt siin allpool.

42 Aastal 1864 kinnitatud ja järgmisel aastal jõustunud Läänemerekubermangude provintsiaalõiguse kolmas köide 
ehk Liivi-, Eesti- ja Kuramaa eraõigus ehk Balti eraseadus kehtis esmalt küll ainult kohalikele aadlikele, linnako-
danikele, luterlikele vaimulikele ja nn literaatidele, kuid seisuste kaotamise seadusega 9. juunist 1920 (RT 1920, 
129/130, 254) laiendati selle kehtivus kogu Eesti elanikkonnale, jättes esialgu küll veel välja Tartu rahulepingu 
alusel Eesti Vabariigi territooriumiga liidetud Narva-tagused alad ja Petserimaa. Ehkki Balti eraseadus kehtis 
eraõiguse põhilise allikana kogu Eesti Vabariigi sõdadevahelise aja iseseisvusperioodil ja hiljem veel mõni aasta 
Saksa okupatsiooni ajal teise maailmasõja ajal, ei ole seda täistekstina kunagi eesti keelde tõlgitud. Osutatud 
artikkel 868 on selles osas, millest siiski on olemas ka eestikeelne tõlge: Baltimaa eraseadus. Eestikeelde kirju-
tanud Kollegia Assessor J. R. Rezold [ja cand. jur. K. Hellat]. „Valguse“ kaasaanne. 1898−1899.

43 Vt nt Riigikohtu tsiviilosakonna otsust (edaspidi: RKTOo) 20.11.1924, 1483 – RA, ERA 1356.3.64, milles lahendati 
Roosna-Alliku mõisa endise omaniku Georg von Stackelbergi kaebust. Stackelberg sai muide veel 1939. aastani 
kasutada reformi käigus jagamata jäänud maid (kokku 37,5 hektarit) ja mõisahoone esimese korruse ruume. 
Muudes ruumides toimetas kool. Roosna-Alliku mõisa ajalugu. Roosna-Alliku mõisa koduleht http://roosnaalli-
kumois.ee/?c=ajalugu&l=et (kasutatud 11.04.2021).

44 RKTOo 03.11.1921, 237 – RA, ERA.1356.3.58; Riigikohtu administratiivosakonna otsus (edaspidi: RKAOo) 
31.01.1922, 3 – RA, ERA 1356.2.80; RKAOo 31.05/15.06.1923 (568) – RA, ERA.1356.2.83; RKAOo 27.11.1923 
(4421) – RA, ERA.1356.2.83. Mitte ainult endised suurmaaomanikud ei viidanud eraomandi puutumatusele, vaid 
ka nende maade rentnikud püüdsid nii kaitsta maad, mida nad kasutasid. Vt nt kaasused RKAOo 16.06.1922, 4 – 
RA, ERA 1356.2.80; RKAOo 6.11.1928, 653 – RA, ERA.1356.2.99; RKAOo 17.02.1928, 109 – RA, ERA.1356.2.99; 
RKAOo 7.12.1928, 688 – RA, ERA.1356.2.99; RKAOo 16.05.1930, 66 – RA, ERA.1356.2.103.

45 Eesti vähemusrahvuste ja maaküsimuse aruteludest Rahvasteliidus vt lähemalt Vahur Made. Külalisena maail-
mapoliitikas. Eesti ja Rahvasteliit 1919–1946. Tartu 1999, lk 145−172.
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tegemata ja ühekorraga.46 Asutava Kogu erakonnad olid selles kaunikesti ühel meelel, et mõi-
sate suurmaaomand tuleb likvideerida, ainult Saksa erakond oli sellele täiesti arusaadavatel 
põhjustel vastu.47 Maaseaduse § 1 alusel läksid riigi omandisse mitte ainult mõisad, vaid ka 

kõik nende juurde kuulunud päraldised ja põllumajan-
duslik inventar. Maaseaduse § 11 ja § 12 sätestasid 
tasu maksmise nii elus kui ka eluta inventari eest. 
Selle üle ei peetud Asutavas Kogus kuigivõrd vaidlusi. 
Seevastu võõrandatud maade eest tasu maksmine 
või maksmata jätmine tekitas tuliseid diskussioone.

Asutava Kogu maaseaduse komisjonis48 esitati tasu maksmise poolt ja vastu eri argumente 
nii poliitilistest, majanduslikest kui ka juriidilistest kaalutlustest kantuna. Uluots pooldas tasu 
maksmist endistele maaomanikele, kuid väljendas pigem muret selle pärast, mida Lääne-Eu-
roopa arvaks ja kuidas Eesti poole vaataks, kui isikute eraomand võetakse ära sundkorras ja 
igasuguse hüvitiseta. Ta oletas, et Eestil tekiksid probleemid Rahvasteliitu saamisega, sest 
kõik teised peale Venemaa ja Läti olid võõrandatud maade eest hüvitised määranud.49 Uluots 
meenutas hiljem ka oponentide seisukohta Asutavas Kogus, et omal ajal ei maksnud keegi 
eestlastelt maad vägisi ära võttes mingisugust hüvitist, ning vaidles sellele vastu väitega, 
et mitte kõik mõisad ei olnud vägivallaga tekkinud.50 Tasu maksmise määruse eelnõud tulid 
rahvaerakonnalt ja ka Tõnisson ise rõhutas 1919. aasta 1. mail maaseaduse komisjonis, et 
tasu küsimus tuli otsustada nõnda, mis ei annaks põhjust Eestile ette heita enamlusevõtet 
ega õiglusetust. Tema hinnangul oleks tasuta võõrandamine olnud ülekohtune ja karta oli, 
et see maksab hiljem ajalooliselt kätte.51

Sotsiaaldemokraadist advokaat Johan Jans (1880−1941) oli tasu maksmise vastu. Ta küll 
ei eitanud eraomandit kui niisugust, kuid leidis, et mõisate eest tasu maksmine ei tohtinud 
põhineda omandiõigusel: see omand olevat tekkinud õigusevastaselt. Jans rõhutas, et ta 
kindlasti ei mõtle, nagu oleks tasuta võõrandamine kättemaks ajaloolise ülekohtu eest, vaid 
maksma pannakse ühiskondlikule õiglustundele vastav kord ja stabiilsus. Temale vaidles 

46 Tiit Rosenberg. Eesti 1919. aasta maareform: võrdlusjooni Ida- ja Kesk-Euroopa maadega (1998). − Tiit Rosenberg. 
Künnivaod. Uurimusi Eesti 18.−20. sajandi agraarajaloost. Tartu 2013, lk 416.

47 Asutavas Kogus maaseaduse üle peetud arutelude kohta vt ka Jaak Valge. Eesti parlament 1917−1940. Poliitiline 
ajalugu. Tallinn 2019, lk 153−171.

48 Maaseaduse komisjoni koosseisu, selle arutamisel olnud eelnõude ja komisjoni eelnõu arutamise kohta Asutavas 
Kogus on üksikasjaliku ülevaate koostanud juba Artur Mägi. Asutav Kogu maareformi otsustamas. – Tulimuld 
1959/4, lk 305−308 ja 1960/1, lk 20−25. Tasu maksmise üle otsustamiseks hakati esialgu arutama Eesti Rahva-
erakonna esitatud „Maa ja inventari hindamise põhimääruste eelnõu“. Maaseaduse komisjoni koosoleku protokoll 
nr 13, 30.05.1919. – Asutava Kogu maaseaduse komisjoni protokollid 1919 ja 1920 a. – RA, ERA.15.2.369, leht 26. 
Järgmisel koosolekul 31.05.1919 asuti lugema samuti Eesti Rahvaerakonna esitatud „Tasuandmise põhimääruste 
eelnõu“. Maaseaduse komisjoni koosoleku protokoll nr 14, 30.05.1919. – Asutava Kogu maaseaduse komisjoni 
protokollid 1919 ja 1920 a. – RA, ERA.15.2.369, leht 27.

49 Maaseaduse komisjoni koosoleku protokoll nr 3, 5.05.1919 – Asutava Kogu maaseaduse komisjoni protokollid 
1919 ja 1920 a. – RA, ERA.15.2.369, leht 8–10.

50 Jüri Uluots. Wõõrandatud maade eest tasumaksmine. Prof. Uluotsa kõne Akadeemilise Põllumajanduse seltsis 
25.11.1925. – Waba Maa 28.11.1925, lk 8.

51 Maaseaduse komisjoni koosoleku protokoll nr 2, 1.05.1919 ja protokoll nr 13, 30.05.1919 – Asutava Kogu maa-
seaduse komisjoni protokollid 1919 ja 1920 a. – RA, ERA.15.2.369, leht 7.

Eesti maareformi on peetud 
üheks radikaalsemaks, 
võrreldes teiste Ida-Euroopa 
riikidega.
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vastu maaliitlane August Jürmann (al 1937 Jürima; 1887−1942) väites, et mittemaksmine 
just eraomandi eitamine olevatki. Vasakerakondade saadikud ei olnud alati sugugi ühes 
leeris. Jans tõi välja, et tasuta võõrandamist ja tasuta kasutamist nõudis riiklik vajadus, 
kuid talle vaidles kohe vastu tööerakondlane Johannes Zimmermann (1882−1942). Jansi 
seisukohast pidi tema meelest järelduma, et kogu eraomandi kaotamine võis olla riiklike 
huvide seisukohalt vajalik.52 Ehkki tasu maksmise või maksmatajätmise küsimus oli endiselt 
lahti, hakati komisjonis arutama juba konkreetsete väärtuste üle, mille alusel võõrandatava 
maa eest tasu määrata.53

Asutava Kogu maaseaduse 
komisjoni koosoleku protokolli nr 1 
fragment. 
Rahvusarhiiv, ERA.15.2.369

52 Maaseaduse komisjoni koosoleku protokoll nr 13, 30.05.1919. – Asutava Kogu maaseaduse komisjoni protokollid 
1919 ja 1920 a. – RA, ERA.15.2.369, leht 26.

53 Maaseaduse komisjoni koosoleku protokoll nr 15, 2.06.1919. – Asutava Kogu maaseaduse komisjoni protokollid 
1919 ja 1920 a. – RA, ERA.15.2.369, lk 28–30.
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Komisjoni järgmise koosoleku ajaks oli jõudnud alata Landeswehri sõda. Nüüd teatas Jans 
taas, et tema ei ole nõus tasu maksmisega ning vaidlused algasid uuesti.54 See sõda oli 
küll 11. juuli koosolekuks juba lõpule jõudnud. Eesti vägede võit ei tarvitsenud kaasaegseile 
siiski lõplikuna nähtuda: 3. juulil Riias oli ju sõlmitud vaid vaherahu. Jans ütles otse välja: 
„Praegu ei või tasumaksmisest rääkida, seda võis enne Landeswehri veel mõelda. Meie 
hävitame kodus üksmeele, kui tasu maksame.“ Sama meelt oli teinegi sotsiaaldemokraatide 
esindaja komisjonis, Johannes Ernesaks (1876−1952). Kristliku Rahvaerakonna saadik Anton 
Laar (1885−1933) arvas, et pigem võiks oodata ja vaadata, kuidas välismaal asi laheneb ja 
kuulata seal maad, kuidas suhtutakse sellesse, kui Eesti riik jätab võõrandatud maade eest 
tasu maksmata.55 Igatahes otsustati sel koosolekul tasu maksmise küsimus edasi lükata 
ja seepeale saigi maaseadusesse võrdlemisi ebamäärane säte, et „võõrandatava maa eest 
tasu maksmi[n]e ... lahendatakse sellekohases eriseaduses“.

Aastal 1920, kui maaseadus oli juba vastu võetud ja Vabadussõdagi lõppenud, jätkusid 
Asutavas Kogu maaseaduse komisjonis arutelud tasu maksmise üle. Ehkki selleks ajaks 
oli olemas võõrandatud maade eest tasu maksmise seaduse eelnõu56, jätkusid komisjonis 
vaidlused selle üle, kas tasu üldse maksta. Nüüd aga oli väitlustes üks uus nüanss. Eelnõu 
järgi pidi jäetama küll maade eest tasu maksmata, kuid riik oleks võtnud enda kanda võõran-
datud kinnistutel lasuvad võlad.57 Maaseaduse komisjoni 11. juuni 1920. aasta koosolekul 
loeti ette „Tasu maksmisest maaseaduse põhjal võõrandatud maade ja nende päraltolemiste 
seaduseelnõu“. Maaseaduse komisjonis eelnõud arutades viidati maaseadusele ja selle 
sõnastusele ning leiti, et enam nagunii tasu maksmisest ei pääse, sest esiteks tulevat vastasel 
korral maaseadust ennast muuta ja teiseks olevat tasu mittemaksmine vastuolus omandi-
õiguse kaitse põhimõttega. Strandman juhtis tähelepanu sellele, et maaseaduse §-ga 10 oli 
juba otsustatud tasu maksmine, arutatav tasu maksmise seadus oleks pidanud lihtsalt tasu 
suuruse ja hüvitamise tingimused kindlaks määrama. Kui taheti tasu maksmisest üldse ja 
lõplikult loobuda, oleks tulnud maaseadust ennast muuta.58 Sellegipoolest sai parandatud 
eelnõusse § 1 kirja, et „võõrandatud maade ja nende päraldiste eest tasu ei maksta“. Eelnõu 
§ 2 aga sätestas: „Võõrandatud maade peal ingrosseeritud võlad võtab Eesti Vabariik enese 
kanda.“59 Täiskogu istungil 29. juunil 1920 arutati, mida selle eelnõuga ikkagi teha. Jans tegi 
ettepaneku eelnõu esimesse lugemisse võtta eelkõige sellepärast, et see hakkavat juba 
maareformi ennast takistama, kui pole kindlaks tehtud, mis saab endiste mõisate võlgadest 

54 Maaseaduse komisjoni koosoleku protokoll nr 16, 18.06.1919. – Asutava Kogu maaseaduse komisjoni protokollid 
1919 ja 1920 a. – RA, ERA.15.2.369, lk 31–32.

55 Maaseaduse komisjoni koosoleku protokoll nr 27, 11.07.1919. – Asutava Kogu maaseaduse komisjoni protokollid 
1919 ja 1920 a. – RA, ERA.15.2.369, leht 44.

56 Asutava Kogu maaseaduse komisjoni protokollid 1919 ja 1920 a. – RA, ERA.15.2.369, leht 102.
57 Maaseaduse komisjoni koosolekul 9.06.1920 asuti põllutööministeeriumi väljatöötatud eelnõu esimesele 

lugemisele. Koosoleku lõpuks otsustati eelnõu vastu võtta ja anda teisele lugemisele. Maaseaduse komisjoni 
koosoleku protokoll nr 7, 9.06.1920. – Asutava Kogu maaseaduse komisjoni protokollid 1919 ja 1920 a. – RA, 
ERA.15.2.369, leht 90.

58 Maaseaduse komisjoni koosoleku protokoll nr 8, 11.06.1920. – Asutava Kogu maaseaduse komisjoni protokollid 
1919 ja 1920 a. – ERA.15.2.369, leht 96.

59 Asutava Kogu maaseaduse komisjoni protokollid 1919 ja 1920 a. – RA, ERA.15.2.369, leht 101.
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ja ka tasu maksmise küsimus vajas selget vastust.60 Niisamuti palus Põllutööministeerium, et 
eelnõu ikka arutlusele võetaks.61 Nii asutigi eelnõu esimesele lugemisele. Strandman leidis, 
et see eelnõu pidi hoopis „rahaasjanduse komisjoni“ minema, eriti seepärast, et maaseaduse 
komisjonis ei saanud üksi ettepanek kindlat enamust ja vaevalt see täiskoguski teisiti saaks 
minna.62 Theodor Pool juhtis tähelepanu asjaolule, et maaseaduse komisjoni eelnõu läks 
diametraalselt lahku valitsuse sisseantud eelnõust: maakomisjonis otsustati maad tasuta 
võõrandada, valitsuse kavas nähti ette tasu. Tema arvates siiski pidi olema ka maaseaduse 
komisjon tegelikult tasu maksmise poolt, kui nõustus, et riik võtaks võlad enda kanda.63

Hugo Kuusner (1887−1942) rahvaerakonnast kuulutas, et nemad ettepandud seaduseel-
nõuga nõus ei ole, aga pooldavad selle saatmist rahanduskomisjoni. Kristlik Rahvaerakond 
asus samale seisukohale ja ehkki Georg Rudolf von Stackelberg (1872–1934) Saksa-Balti 
Erakonnast tegi ettepaneku eelnõu üldse tagasi lükata, hääletas Asutava Kogu enamus 
selle poolt, et eelnõu tuleb saata rahanduskomisjoni.64 Lõpptulemusena jättis Asutav Kogu 
võõrandatud maade eest tasu maksmise küsimuse lahtiseks.

Selget seaduslikku lahendust polnud, seetõttu esitasid õigusteadlased ja juristid selle kohta 
vastukäivaid arvamusi. Tartu Ülikooli finantsõiguse professor Eduard Berendts (1860−1930) 
väitis, et mõisamaade võõrandamine tasuta oli otseselt vastuolus põhiseadusega. Seejuu-
res rõhutas Berendts esmajärjekorras vastuolu põhiseaduse preambuli ja vaimuga. Alles 
seejärel osutas ta asjaolule, et eraomandi tasuta võõrandamine rikkus põhiseadusega 
tagatud võrdsuspõhiõigust ja eraomandi garantiid.65 Berendtsile oponeeris Siseministee-
riumi ametnik Eugen Maddison (1886−1954).66 Berendtsi argumendile, et maade tasuta 
võõrandamine („eraomandi konfiskeerimine“) ei olevat põhiseaduse preambulis nimetatud 
„õiglusest“ tulenevalt õiguspärane, väitis Maddison vastu, et õiglane ei oleks hoopis selline 
olukord, kus riigil on vaja rahva olemasolu säilitamiseks võõrandada teatud kihi omand ning 
väidetava õigluse alalhoidmiseks ei tohtivat riik rahvalt „maksudeks viimast särki ära võtta“. 
Berendtsi osutatud põhiseaduse § 4 kohta (rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud normid 
ning neist tulenev asjaolu, et teiste riikide põhiseaduses on sätestatud, et sundvõõranda-
mine saab toimuda vaid õiglase tasu eest) ütles Maddison, et sellised normid ei kuulu ju 
ometigi rahvusvahelisse õigusesse, vaid on iga riigi oma õigus. Kolmandaks viitas Berendts 
põhiseaduse §-le 6 (kodanike ühetaolisus seaduse ees) ja ütles, et sättes viidatakse mitte 
seisulikele tiitlitele, sest need on kaotatud, vaid maaomanikele kui sotsiaalsele klassile. Ka 
suurmaaomanikud kuulusid maaomanike klassi, seega ei tohtinud Berendtsi hinnangul põhi-
seadusest tulenevalt neid ebavõrdselt kohelda. Maddison jällegi väitis, et § 6 sõnastusest ei 
saanud mitte kuidagi välja lugeda, nagu oleks seisuste all mõeldud sotsiaalset klassi, vaid 

60 Asutawa Kogu protokoll 29.06.1920, nr 145, veerg 1188. Asutawa Kogu IV istungjärk: protokollid nr 120–154: 
(13. apr. – 31. dets. 1920. a). Tallinn 1920.

61 Samas.
62 Samas, veerg 1199.
63 Samas, veerg 1200.
64 Samas, veerg 1207.
65 Eduard Berendts. Die Verfassungsentwicklung Estlands. Tübingen 1924, lk 194.
66 Eugen Maddison. Kas lubab põhiseadus mõisat tasuta võõrandada? – Waba Maa 29.05.1924, lk 2.
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lihtsalt kaotati ära olemasolevad seisused ja tiitlid ning tulevikus sai neid taastada ainult 
põhiseaduse muutmise teel. Neljandaks õigustas Berendts oma seisukohti põhiseaduse 
§-s 24 sätestatud eraomandi kaitse põhimõttega. Berendtsi hinnangul ei sätestatud normis 
tasu maksmist seetõttu, et lähtudes põhiseaduse preambulist ja vaimust (õiglus, seadus-
likkus, vabadus), oli tasu maksmine võõrandatu eest iseenesest mõistetav. Maddisoni 
arvates jäeti tasu maksmise säte põhiseadusest sihilikult välja. Paragrahv 24 ütles vaid, 
et võõrandamine võis toimuda ainult üldistes huvides (seega mitte pelgalt kellegi kapriisi 
tõttu), seaduste põhjal (järelikult mitte halduskorras) ja seadustes ettenähtud korras (mitte 
täitevvõimu oma äranägemise järgi). See, kuidas võõrandatakse (kas tasuta või tasu eest), 
pidi aga otsustatama igal üksikjuhul vastava seaduse järgi. Järelikult, kui tasu maksmine 
oleks tõepoolest tahetud võõrandamise vältimatu tingimusena sätestada, oleks seda põhi-
seaduses ka selgelt öeldud.

Berendtsi-Maddisoni diskussioon asetus taustale, mille oli kujundanud Eesti Sotsiaaldemo-
kraatlik Tööliste Partei, esitades 1924. aastal parlamendile arutamiseks seaduseelnõu, millega 
oleks seadustatud võõrandatud maade eest hüvitise maksmatajätmine. Saksa-Balti Erakond 
esitas 1925. aastal oma eelnõu, mis nägi täiesti vastupidiselt ette hüvitise maksmise päris 
suure tasumäära järgi. Maakomisjon võttis aluseks hoopis valitsuse eelnõu, mille järgi pidi 
hüvitamine toimuma 60 aasta jooksul väljalunastatavates riiklikes pantkirjades.67

Võõrandatud maa eest tasu maksmine otsustatigi korraldada valitsuse pakutud variandis ja 
1926. aastal võttis II Riigikogu vastu asjaomase seaduse.68 Eesti ajalookirjutuse tähelepanu 
alt on see maareformi tähtis osa pigem välja jäänud. 

Jaak Valge on oma mahukas ülevaates Eesti parlamendi ajaloost sõdadevahelisel ajal pöö-
ranud II Riigikogu tegemistest põhitähelepanu rahareformile ja III Riigikogu põhiseaduse 
muutmise katsetele ning jätnud muud seadused oma käsitlusest pigem välja.69 Ometi oleks 
võinud just võõrandatud maade eest tasu maksmise seadus saada II või III Riigikogule nii-
sama saatuslikuks, kui I Riigikogule sai algkoolide seadus, mis viis esimese, nn usuõpetuse 
rahvahääletuse ja Riigikogu ennetähtaegse laialisaatmiseni.70 Sotsiaaldemokraadid tegid 
juba 1926. aasta 5. märtsi tasumaksmise seaduse lõpphääletamisel ettepaneku panna see 
rahvahääletusele. Kui nad oleksid saanud oma ettepanekule Riigikogu enamuse nõusoleku, 
oleks võinud juhtuda, et rahvas olekski hääletanud hoopis tasu maksmata jätmise poolt. III 
Riigikogu valiti 1926. aasta maist ja valimisedust innustust saanud sotsid esitasid 1926. aasta 
10. augustil rahvahääletusele panemiseks seaduseelnõu, mis oleks seadustanud hüvitiste 
maksmata jätmise. Sama aasta 25. oktoobril anti Riigikogule üle 500 allkirjaga nõudmine, et 
korraldataks rahvahääletus. Põhiseaduse § 15 nägi ette, et sellistele nõudmistele tuli anda 
„seaduslik käik“, kõnealusel juhul siis korraldadagi rahvahääletus. Riigikogu kuulutas välja 

67 Selle kohta avaldas veel parlamentaarsete arutelude ajal mitu kriitilist kirjutist juba Asutavas Kogus aktiivselt 
tegutsenud Jans. Vt Johan Jans. Kas oleme kohustatud võõrandatud mõisate eest tasu maksma? Tallinn 1926; 
idem. Maaseadusega võõrandatud maade eest tasu maksmise küsimus. – Õigus 1926/1, lk 1−9 ja 1926/2, 
lk 33−41.

68 Riikliku maatagavara loomiseks võõrandatud maade eest tasumaksmise seadus. – RT 1926, 26.
69 Jaak Valge. Eesti parlament 1917−1940. Poliitiline ajalugu. Tallinn 2019, lk 219−241 ja 252−262.
70 Vt samas, lk 187−206.
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uue allkirjade kogumise, mis oli edukas ja lõppes 23. detsembril 76 450 kehtiva allkirjaga.71 
Kehtiva põhiseaduse järgi oleks pidanud Riigikogu seepeale laiali minema ja korraldada 
tulnuks erakorralised valimised (§ 32).

Riigikogu juhatus algatas aga hoopis uue arutelu. Niinimetatud kodanlike erakondade esin-
dajad Riigikogus teadsid, et maaseaduse alusel maade võõrandamist oli õigusteaduslikus 
kirjanduses nimetatud maksuseaduseks ja põhiseaduse § 34 järgi ei saanud maksusea-
duste üle otsustada rahvahääletuse või -algatuse korras. Maksuseaduse argumendi oli 
toonud õigusteaduslikku diskussiooni toonud siin eespoolgi juba nimetatud professor 
Berendts. Maa võõrandamine selle eest tasu maksmata oli tema meelest kindla hulga vara 
äravõtmine maksuna ning maksuseadustes ei olnud lubatud rahvahääletus ega rahvaalga-
tus.72 Riigikohtu esimehe Kaarel Partsi arvamus Berendtsi omaga ei kattunud. Tema sõnul 
tugines kõnealune mõte riigisotsialististi, majandus- ja rahandusteadlase Adolph Wagneri 
(1835−1917) vaatele, kes arvas, et maakruntide äravõtmine ühiskondlikel eesmärkidel kuulus 
maksustamise mõiste alla. Parts väitis, et Eesti maaseadusel olid hoopis teised eesmärgid 
kui olla maksuseadus ning lähtuma pidi ikkagi kehtivast korrast ja seadusandja tahtest, mitte 
erinevatest teaduslikest teooriatest. Kui maaseadust ja võõrandatud maade eest makstava 
tasu seadust pidada maksuseadusteks, siis oleks tulnud pidada maksuseadusteks ka kõiki 
teisi seadusi, mis vähegi avaldavad mõju riigieelarvele.73 Tegemist oli Partsi eriarvamusega, 
mille ta avaldas õigusteaduslikus ajakirjas pärast seda, kui Riigikogu juhatus oli oma nõupi-
damisel juriidiliste spetsialistidega 7. veebruaril 1927 jõudnud järelduseni, et võõrandatud 
maade eest tasu maksmata jätmist kehtestav seadus võib kuuluda maksuseaduste hulka 
ja seega peaks olema välistatud selle üle otsustamine rahvahääletusel. Lisaks Partsile 
olid sellele nõupidamisele palutud ka ülikooli professorid Uluots ja Piip. Spetsialistide 
arvamusele viidates otsustas Riigikogu juhatus kolme poolthäälega kahe vastu, et rahvaal-
gatuse korras esitatud seaduseelnõu on maksuseadus, mida selles korras esitada ei saa, 
ning jättis selle Riigikogule kinnitamiseks esitamata.74 Tollal veel Tartu Ülikooli õigustea-
duskonna üliõpilane, hilisem õppejõud, Rahvuskogu ja VI Riigikogu valimiste peasekretär, 
Eesti eksiilvalitsuse riigisekretär ja õiguskantsler ning Eesti üks olulisemaid riigiõiguslasi 
Artur Mägi (1904−1981) väitis tagantjärele: „On ilmne, et R[iigi]k[ogu] juhatuse talitusviis ei 
olnud kokkukõlas Põhiseadusega. Juhatus oli sotsiaaldemokraatide poolt tehtud algatusele 
andnud juba oma nõusoleku ja tunnistanud selle Põhiseaduse päraseks. Asjatundjate kogu 
teissugune arvamine ei õigustanud R[iigi]k[ogu] juhatust muutma oma otsust, seda enam, 
et seesugusel eraviisilisel arvamusel ei olnud mingit kohustavat jõudu. Ka sisaldab Põhi-
seaduse § 34 täpse loendi selle kohta, milliseid küsimusi ei saa otsustada rahvaalgatuse 
ja rahvahääletuse korras.“ Riigikogul ja eriti selle juhatusel polevat olnud mingit puuduvat 
õigust seda loendit „tõlgendamise korras“ laiendada.75

71 Liivi Uuet. Ärajäänud rahvahääletus. − Postimees 30.01.2021, lk 6−7.
72 Eduard Berendts. Die Verfassungsentwicklung Estlands. Tübingen 1924, lk 201.
73 Kaarel Parts. Mis on „maksuseaduste“ all Põhiseaduse § 34 mõeldud? – Õigus 1927/1, lk 6−10.
74 Liivi Uuet. Ärajäänud rahvahääletus. − Postimees 30.01.2021, lk 7.
75 Artur Mägi. Rahvahääletus ja rahvaalgatus Eestis. − Omariikluse taustal. Üliõpilasselts Raimla koguteos. Uppsala 

1955, lk 22.
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Elu ja õiguspraktika läks 1927. aastal siiski edasi nii, nagu oleks Riigikogu juhatuse otsus 
olnud õiguspärane. Moodustati komisjonid ja asuti tegutsema võõrandatud maade eest 
tasu maksmiseks sellel hillitsetud moel ja endiste mõisaomanike arvates häbematult koo-
nerdades, nagu nägi ette 1926. aasta 5. märtsi hüvitamisseadus. Võib-olla oli võõrandatud 
maade hüvitamise küsimusele mingigi lahenduse leidmine põhjus, miks Eesti Vabariigi 
teise, 1937. aastal kinnitatud põhiseadusesse sai rahumeeli sisse võtta Uluotsal juba 1920. 
aasta põhiseaduse jaoks välja pakutud omandikaitse sätte kõigi selle elementidega: „§ 26. 
Omandiõigus on kindlustatud. Selle õiguse kitsendused määratakse seadusega. Omandi 
võõrandamine omaniku nõusolekuta võib toimuda ainult seaduse alusel ja korras üldistes 
huvides ja õiglase tasu eest. Vaidluse korral on pöördumine kohtu poole kindlustatud.“

Maareformi õiguslik teostus

Maareform korraldati järk-järgult ja võttis palju enam aega, kui aimub levinud nimetusest 
„1919. aasta maareform“. Eespool oli juba juttu sellest, et maareform algas juba enne 1919. 
aasta maaseadust. Maaseadus ise oli aga üksnes alus, millele toetus kogu järgnev admi-
nistratiivne, aga hämmastavalt suurel määral ka õigusloomeline tegevus.

Maaseadus võti vastu 1919. aasta 10. oktoobril. Selle § 1 järgi läksid alates samast päevast 
kõik Balti eraseaduse §-s 597 nimetatud mõisad76 ja maad koos päraldiste ja inventariga 
Eesti riigi omandisse. Seejärel sai hakata maid planeerima ja maasajaatele välja jagama. 
Maareformi selle osa teostamiseks võeti vastu terve hulk täiendavaid määrusi ja seadusi. 
Erinevalt suurest osast tollal Eestis kehtinud õigusest ei olnud siin võimalik jätta kehtima ja 
jätkuvalt rakendada endise Vene impeeriumi seadust, sest sellist lihtsalt ei olnud olemas.

Maade ümberjaotamise üksikasjalikumad reeglid 1919. aasta maaseaduse kohaselt kehtestati 
maareformi teostamise määrustega, mis võeti vastu alles 1920. aastal.77 See ajaline lõtk 
seaduse ja rakendusmääruste vahel oli piisavalt pikk, et anda tööd ka õigusemõistmisele. 
Riigikohus pidi ütlema, et enne maareformi teostamise määruste vastuvõtmist ei saanud 
tõesti rakendada ühtegi maaseaduse sätet peale § 1, mis käis maade võõrandamise kohta.78 

Kui § 1 ei oleks peetud kohe kehtivaks, oleks kaotsi 
läinud maaseaduse põhiline mõte: luua ulatuslikku 
maade ümberjagamist võimaldav riiklik maafond. 
See ei olnud ainus probleem. Nii maaseadus kui ka 
selle teostamise määrused olid üldsõnalised ja jätsid 
mitu olulist reformiga seotud küsimust lahtiseks (tasu 
maksmine võõrandatud maade eest, maade omandisse 

76 BES § 597: „Maamõisad Liivi-, Saare- ja Eestimaal jaotatakse järgmistesse liikidesse: 1) kroonu ja valitseja domeeni 
mõisad; 2) aadlike rüütlimõisad; 3) aadlike, linnade ja teiste korporatsioonide ning kogukondade, samuti heate-
gevuse ja muude asutuste ning sihtasutuste mõisad (rüütelkondade mõisad, linnade mõisad, korporatsioonide 
mõisad, sihtasutuste mõisad; 4) pastoraadid ning muud kirikute mõisad ja maad, ja 5) lahutatud maakohad või 
mõisaosad, mis ei kujuta endast täielikku mõisa.

77 Määrused maareformi teostamiseks. – RT 1920, 16/17. 
78 RKTOo 02.10/16.10.1924, 423 – ERA 1356.3.63.
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andmise kord jm), mistõttu tuli reformi käigus õigusakte pidevalt täiendada, muuta ja võtta 
vastu üha uusi seadusi või määrusi. Praktilises elus ilmnesid kitsaskohad ja probleemid, 
mille tõttu tuli isegi samade maade korraldamine korduvalt ette võtta. Maareformi taheti teha 
kiiresti, kuid just kiirustamine tõi kaasa „kilplasliku“ tegevuse ja vajaduse parandada mitte 
ainult esialgseid, vaid ka üha uusi vigu. Samal ajal ei olnud Eestil õieti kusagilt eeskujugi 
võtta. Teised Ida- ja Kesk-Euroopa riigid olid samas olukorras ja tegid sarnaseid reforme. 
Nii tuligi õppida protsessi käigus ja enamasti just oma vigade hinnaga.

Maaseaduse fragment. Riigi Teataja 1919, 79/80. Rahvusraamatukogu e-arhiiv DIGAR

Kevadest 1920 hakati uusi asunduskohti välja jagama. 
Esialgu anti need vaid kuueks aastaks rendile. See oli 
sama pikk aeg, nagu oli talukohtade väljarentimiseks 
ette nähtud juba 1849. aasta Liivimaa ja 1859. aasta 
Eestimaa talurahvamäärustega. Maareformi teosta-
mise määruste § 77 sätestas: „Maasaajate nimekirjade 
kokkuseadmisel tuleb silmas pidada, et maatahtjal 

oleks sarnaseid kalduvusi ja kogemusi põllutöö alal, et tema suudaks temale määratud kohta 
pidada.“ Esmalt vaid tähtajaline rent pidi aitama välja selgitada need, kes ikka tõepoolest 
tahtsid ja ka suutsid maad edukalt harida. Kes meist ei mäletaks Tõnissoni nördinud hüüatust 
Paunvere vallavalitsuse koosolekul: „Kiir [...] ei sobi põllumeheks!“? Maaseaduse § 15 nägi 
lisaks kuueaastasele lühiajalisele maakasutusele ehk tähtajalisele rendile ette veel kaks 
maakasutuse võimalust: pikaajalise ja „põlise tarvituse“. Maaseadust täiendati 12. aprillil 
1924. aastal vastu võetud seadusega79 nii, et kõrvaltööharuna peetavate kohtadena võis 
põliseks kasutamiseks anda käsitööliste, kalameeste, maatööliste ja aiapidamise kohti. 
Pikaajaliseks kasutamiseks kuni 99 aastaks võis maad välja anda ka üksikutele isikutele 
ehituskruntidena ja ülesharimiseks uudismaadena. Tähele tasub panna, et peaaegu kogu 
metsamaa oli maareformiga läinud riigi omandisse: varasemad, mõisatest müüdud või välja 
renditud talud olid ilma metsata, sest mets jäi kõik mõisa omandisse. Juba 1922. aastal 
täiendati maaseadust just metsamaadesse puutuvalt ja tehti võimalikuks anda põliseks 

79  Maaseaduse § 15, 20 ja 22 muutmise seadus. – RT 1924, 51/52, 18.
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tarvitamiseks põllumajanduslikuks kasutamiseks kõlblikke metsamaid.80 Maareform tuli 
laiendada ka neile aladele, mis said Eesti Vabariigi osaks Tartu rahulepingu järgi: Petserimaale 
ja Narva-tagusele piirkonnale.81 Nende jaoks tuli leida muust Eestist erinevad lahendused, 
sest eelnev maade omandi- ja kasutamisstruktuur oli täiesti teistsugune: Venemaal ei järg-
nenud talurahva vabastamisele talumaade müümist ega rentimist üksikutele talupoegadele, 
talumaade ülemomand läks mõisnikult üle külakogukonnale ja üksikud talupojad said vaid 
maa kasutamise õiguse. Peale selle tekkisid endistel Vene aladel oma probleemid, mida 
kohe ei osatud ette näha: osa maid oli kuulunud organisatsioonidele või institutsioonidele, 
mis olid kas lakanud olemast või asusid need nüüd teises riigis, Nõukogude Venemaal. Eesti 
seadusandjal tuli otsustada ka selliste maade edasine saatus.82

Ehkki juba mitu seadust või seadusemuudatust olid lubanud maad „põliseks tarvituseks“, ei 
olnud kusagil öeldud, mida see õiguslikult pidi tähendama. Alles 1925. aastal, kui esimeste 
tähtaegsete rendilepingute lõputärmin oli juba ähvardavalt lähedal, võeti vastu seadus, mis 
selle kohta selgust tõi. Riigimaade põliseks tarvitamiseks ja omanduseks andmise seadus83 
reguleeris lõpuks nii selle, kuidas pidi kasutusõigusest saama omandiõigus, kui ka määratles 
õigusaktides korduvalt nimetatud „põlise tarvituse“ õigusliku sisu. Paradoksaalselt kasutas 
feodaalomandi lammutanud Eesti Vabariik siin just feodaalkorraga kujundatud nn jagatud 
omandi korraldust. Aastal 1925 vastu võetud seaduse § 11 sätestas, et põlise tarvitamise all 
tuli mõista BES-i §-des 1324−1334 ette nähtud kruntrendi (obrok, sks Erbzins või Grundzins) 
instituuti.84 Varasema ülemomaniku (mõisnik, linn, kirik, mingi muu institutsioon või ka liht-
salt eraomanik) seisundis oli nüüd Eesti riik, kruntrentnike maakasutusõigusele rakendusid 
aga lisaks kruntrendi kohta käivatele sätetele ka üldiselt alam- või kasutusomandi normid 
BES-is (§-d 942−952).85 See tähendas näiteks, et kasutusomand ise oli küll päritav ja isegi 
võõrandatav,86 aga ei muutunud seejuures ikkagi täielikuks omandiks ega andnud ka õigust 
krunti ilma omaniku nõusolekuta servituutide, hüpoteekide või muude kohustustega koor-
mata. Esialgu ei olnud see vast suur probleem, sest igasuguseid laene pakuti asunikele nii või 

80 Maaseaduse § 23 täiendamise seadus. – RT 1922, 159, 106; neli aastat hiljem muudeti seda sätet uue seadusega. 
Vt maaseaduse § 15, 20, 22 ja 23 muutmise seadus. 17.12.1926. – RT 1927, 1, 3.

81 Maaseaduse laiendamise seadus Narva jõe taguste ja Petserimaa maa-alade peale. – RT 1922, 89.
82 Peremeheta maade tarvitamise seadus. – RT 1926, 33.
83 Riigimaade põliseks tarvitamiseks ja omanduseks andmise seadus. – RT 1925, 109/110, 46.
84 Selle olemusest jagatud omandi ühe alaliigina Balti eraseaduses: Marju Luts-Sootak. Das geteilte Eigentum – ein 

zäher Überlebender in Estlands Rechtsgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. − Recht und Wirtschaft in Stadt 
und Land/Law and Economics in Urban and Rural Environment. Neunter Rechtshistorikertag im Ostseeraum/9th 
Conference in Legal History in the Baltic Sea Area, 16.–20. Mai 2018 in Tallinn, Sagadi und Tartu, Estland/16–20 
May 2018 in Tallinn, Sagadi and Tartu, Estonia. Hg. von Marju Luts-Sootak; Frank L. Schäfer (= Rechtshistorische 
Reihe 488). Berlin 2020, lk 184−191.

85 Üks olulisi valdkondi, kus neid varem rakendati, oli kirikuõpetajatele kasutada antud kirikumõisate maade. Nemad 
omakorda võisid anda neid maid edasi talupoegadele kasutada, ka kruntrendile anda, aga mitte müüa. Alamo-
maniku õigused olid nimelt piiratud. Vt selle kohta lähemalt Marju Luts-Sootak. Pre-modern divided ownership 
in the modern legal history of Estonia. − Legal pluralism – cui bono? Ed. by Marju Luts-Sootak, Irene Kull, Karin 
Sein, Hesi Siimets-Gross. Tartu 2018, lk 94−113.

86 Võõrandamiseks oli küll vaja ülemomaniku luba ja talle kuulus seejuures ostueesõigus (§ 1327).
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teisiti hulgaliselt.87 Kibedamaks läks elu suure majanduskriisi ajal, mis alates 1930. aastast 
tabas Eestis väga valusalt just põllumajandust. Siiski väideti, et vaatamata vaieldamatutele 
majanduslikele raskustele ja olukorrale, kus 1931/1932. aasta andmed näitavat, et „meie 
põllumajanduses tasuvust enam ei ole ja põllumees ise oma perekonnaga orjab täiesti ilma 
palgata ühiskonna kasuks, hellitades ainult häid lootusi paremasse tuleviku, kuid 1932/33. 
aasta on veel tunduvalt halvem“,88 olid Eesti talud ikkagi kriisikindlamad kui näiteks Taani 
omad.89 Taani (põllu-)majandus jällegi taastus majanduskriisist kiiresti tänu varem tehtud 
devalveerimisotsusele.90

Riigimaade põliseks tarvitamiseks ja omanduseks 
andmise seaduse § 2 seadis maa põliseks kasutami-
seks või omandisse saamise esimeseks tingimuseks, 
et riiklikust maatagavarast eraldatud (ja eraldatavate) 

kohtade senised pidajad pidid olema maale ehitanud põllumajanduslikud hooned (s.t elu-
maja ja lauda) või olid sellised hooned eelnevalt omandanud. Igale isikule anti ainult üks 
maakoht. Paragrahvi 4 kohaselt võis see olla kuni 75 ha suurune, v.a need krundid, mis 
olidki ehk suuremad kui 75 ha, aga antud välja juba enne 1925. aasta põliseks tarvitamise 
ja omanduseks andmise seadust. Näiteks anti Vabadussõjas võidelnud kõrgematele ohvit-
seridele suuremad krundid. 

Kui keegi oli küll juba saanud maad põllumajapidamiseks väikemaapidamisena, kuid andnud 
selle maa edasi kolmandatele isikutele, kaotas ta õiguse saada maad selle seaduse alusel. 
Paragrahvi 7 kohaselt määrati maakohtade hind 1923. aastal kehtestatud väljaspool linnu 
ja aleveid asuvate kinnisvarade hindamise seaduse91 alusel maa hindamise andmete põhjal. 
Riigil ei olnud õigust „põlise tarvitamise vahekorra sõlmimisel“ renti ühepoolselt muuta 
ning koha põliseks aastarendiks määrati 4% kindlaksmääratud maakoha hinnast (lisaks 
0,25% administratiivkuludeks), mis tuli tasuda kaks korda aastas (§ 12 ja 13). Maa ostmisel 
omandisse võis ostuhinna tasuda korraga, ositi või aastamaksudena kaks korda aastas 
(§ 15). Maksmisega viivitusse jäämisel oli viivis 1% kuus ning ostmisel võlgujäädud summad 
kanti esimese järjekorra pandiõigusena kinnistusraamatusse (§ 17 ja 18). Kõik kirjeldatu 
tundub juba kaunis üksikasjalik, aga tegelikult oli vaja ka selle seaduse rakendamiseks veel 
eraldi rakendusakti, mis võeti vastu täpselt aasta hiljem.92 Varsti muudeti seadust ennast, 
vähendades ühele isikule maksimaalselt antava kõlbliku maa suurust 75 hektarilt 50 hektarile.93 
87 Üksikasjalik ülevaade nii laenuvõimalustest kui ka nende võimaluste tegelikust kasutamisest aastani 1928: 

Toomas Sinberg. Ülevaade maakorraldusest Vabariigi esimesel aastakümnel. – Agronoomia 1928/2, lk 50−51. 
Autor oli sel ajal maakorralduse valitsuse direktor.

88 Tõnis Kind. Ülevaade Eesti ja Taani põllumajanduse tasuvusest 1931/32. a. – Agronoomia 1932/12, lk 377.
89 Tõnis Kind. Võrdlevaid andmeid Eesti ja Taani talumajapidamiste tasuvusest ja tuluoludest. − Agronoomia 1931/12, 

lk 413.
90 Tõnis Kind. Ülevaade Eesti ja Taani põllumajanduse tasuvusest 1931/32. a. – Agronoomia 1932/12, lk 378. Majan-

duskriisi venimine Eestis oli suuresti tingitud sellest, et valitsus(ed) ei julgenud teha ebapopulaarset otsust Eesti 
kroon devalveerida. See ei ole üksnes hilisema Eesti ajalookirjutuse üksmeelne diagnoos. Tagantjärele tunnistasid 
sama ka kaasaegsed. Vt nt Jaan Taklaja. Rahandus ja pangandus. − Eesti Kroonika 1933. Tartu 1934, lk 51, 57.

91 Väljaspool linnu ja aleveid asuvate kinnisvarade hindamise seadus – RT 1923, 27.
92 Riigi- ja autasumaade põliseks tarvitamiseks ja omanduseks andmise seaduste elluviimise määrus. – RT 1926, 55.
93 Riigimaade põliseks tarvitamiseks ja omanduseks andmise seaduse muutmise seadus. – RT 1926, 85.
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Järgmisel aastal muudeti nii seadust kui ka selle rakendusakti.94 Seadust ennast oli jõutud 
niisiis juba mitu korda muuta, kui 1927. aasta lõpus avaldati Riigi Teatajas riiklikust maata-
gavarast eraldatud maakohtade põliseks tarvitamiseks ja omanduseks andmise tehnilised 
juhtnöörid.95 See tähendab, et nüüd oli olemas ka detailne kord, kuidas pidi toimuma maade 
saamine põliseks tarvituseks või omandisse: kuidas ja kuhu tuli esitada avaldus, kuidas seda 
menetleti, mille alusel arvutati maa hind ning rendi või müügi hind jne. Nende seaduste ja 
määruste rakendusalasse lisati 1930. aastatel ka juurdelõigete eraldamine juba olemasole-
vatele kruntidele.96

Kaugeltki mitte kõik maad saanud isikud ei esitanud avaldust, ega teatanud, kas nad tahtsid 
oma kohta kasutada kruntrendi alusel või osta seda omandisse. Nii oli vaja leida lahendus ka 
sellele probleemile: kui maa kasutaja ise ei avaldanud oma soovi maa kasutamise õigusliku 
vormi kohta, siis määrati maa eest tasumise ajaks 55,5 aastat, mille järel oleks pidanud senini 
vaid kasutuses olnud krunt saama kasutaja omandiks.97 Riigimaade põliseks tarvitamiseks 
ja omanduseks andmise seadust ja selle rakendusakte, s.o seaduse elluviimise määrust ja 
mitmesuguseid juhtnööre täiendati peaaegu igal aastal. Enamasti oli tegemist tehniliste 
üksikasjadega, täpsustati maa hinna kujunemist või võlgade maksmise korda jms, kuid fakt 
on see, et nii seadusandjal kui ka täitevvõimul jätkus maareformi õiguslikuks reguleerimiseks 
tööd kuni Eesti Vabariigi esimese iseseisvusaja lõpuni.

Kui maareformi hakati 1920. aastate alul suure kiiruse 
ja hooga ellu viima, tekitati terve hulk probleeme, 
mille lahendamiseks tuli ka hiljem üha uusi seadusi 
ja määrusi anda. Maamõõtjaid ei olnud piisavalt, 
seetõttu anti aastatel 1919−1924 ligi kolmandik maad 
välja mitte üksiktalupidajatele korralikult krundituna, 
vaid suurema maatükina maaharijate ühendustele ja 
ühingutele või mitmele rentnikule kaaskasutusse.98 

Hiljem tuli hakata neid kaasrendisuhteid jällegi seadusega laiali harutama.99 Niisamuti 
selgus, et käsitöölisekohti ja muid kõrvaltööharukohti oli algselt tehtud ebapiisavalt või olid 
need liialt väikesed, ega täitnud oma ülesannet perekonna täiendava elatusallika või koguni 
põhitoiduse pakkujana. Juurdelõigete andmisega püüti just selliseid väikekohti kobedamaks 

94 Riigimaade põliseks tarvitamiseks ja omanduseks andmise seaduse muutmise seadus nr. 2. – RT 1927, 54; 
Riigi- ja autasumaade põliseks tarvitamiseks ja omanduseks andmise seaduste elluviimise määrus. – RT 1927, 79; 
Riigi- ja autasumaade põliseks tarvitamiseks ja omanduseks andmise seaduste elluviimise määruse § 11 muut-
mise määrus. – RT 1927, 87.

95 Tehnilised juhtnöörid riiklikust maatagavarast eraldatud maakohtade põliseks tarvitamiseks ja omanduseks 
andmiseks. – RT 1928, 5.

96 Riigimaade põliseks tarvitamiseks ja omanduseks andmise seadus. – RT 1930, 33 ; 
Riigi- ja autasumaade põliseks tarvitamiseks ja omanduseks andmise seaduste elluviimise määrus. – RT 1930, 44.

97 Juhtnöörid riiklikust maatagavarast loodud maakohtade põliseks tarvitamiseks ja omanduseks  
andmiseks. – RT 1930, 44, § 21.

98  Toomas Sinberg. Ülevaade maakorraldusest Vabariigi esimesel aastakümnel. – Agronoomia 1928/2, lk 47.
99  Asundustalude ajutiste kaasrentnikkude maaga varustamise seadus. – RT 1924, 51/52.

Kaugeltki mitte kõik maad 
saanud isikud ei esitanud 
avaldust ega teatanud, kas 
nad tahtsid oma kohta kasu-
tada kruntrendi alusel või 
osta seda omandisse.
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4. jalaväepolgu ohvitserid Vabadussõjas, detsember 1919. Esimeses reas vasakult: sidekomando 
ülem alamleitnant Karl Narts (Kaarel Naarits), polguülema abi kapten Voldemar Koch (Koht), 
õppekomando ülem leitnant Karl Tents; Teises reas vasakult: jalaluurajate komando ülem lipnik 
Ferdinand Leinbock (Linnus), polgu kohtu asjaajaja lipnik Johannes Ernits, polgu komandandi 
komando ülem alamleitnant Gustav Kasemets, polgu adjutandi abi lipnik Johannes Valfisch (Valvere)
Sõjamuuseum, EFA.114.3.1537

ja tulusamaks muuta. Ehkki Vabadussõjas osalenud pidid niigi kuuluma esmaõiguslike 
maasaajate hulka, määrati Vabadussõjast osavõtnud sõjaväelaste autasu seadusega 1923. 
aastal väljaspool maaseadust ette nähtud korda maasaajateks 60 sõjaväelast, kes olid olnud 
juhtivatel kohtadel Vabadussõjas.100 

Õigustatud maasaajaid oli iseenesest palju: ainult maapidamisest elatuvad isikud101; kõrval-
tööharuna maapidajad102; haridus-, omavalitsus-, ühiskondlikud, kaubanduslikud ja tööstusasu-
tused; maapidajate artellid; maade endised pidajad ja Vabadussõjast osavõtnud sõdurid, kes 
näitasid „iseäralist vahvust“ üles, vigastada saanud sõdurid ja hukkunud sõdurite perekonnad, 
teatud juhtudel ka linnad ja alevid. Nende seast oli aga esimese hooga jäänud välja veel üks 
suur maanäljaste rühm: endised mõisatöölised.103 Endiste renditalude rentnike olukord läks 

100  Vabadussõjast osavõtnud sõjaväelaste autasu seadus. – RT 1923, 27. Vabadussõjas võidelnutele maa jagamisest 
annab ülevaate Eli Pilve. Maa, vabaduse eest. – Akadeemia 2008/2, lk 301−337.

101  Maaseaduse § 17: „Põliseks tarvitamiseks antakse maad neile, kes ainult maapidamisest elavad ühe perekonna 
ja kahe hobuse töönormi suuruses, silmas pidades maa headust, seisupaika ja muid kohalisi olusid“.

102  Maaseaduse § 18: „Neile, kes maad peavad kõrvaltööharuna ehk aiapidamisena, antakse maa põliseks pidamiseks 
tarbe järele, kuid mitte üle § 17. määratud suuruse.“

103 Neile andis õiguse maad saada maaseaduse §§ 15, 20 ja 22 muutmise seaduse § 1, millega muudeti 1919. aasta 
maaseaduse § 15. Vt maaseaduse §§ 15, 20 ja 22 muutmise seadus. – RT 1924, 51/52.
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Vabariigi Valitsuse 1923. aasta  
23. märtsi otsuse VI. § 5 p. c 
põhjal määrati 4. jalaväerügemendi 
maakuulajate komando ülemale 
leitnant F. Leinbockile autasu 
40 000 marka. Foto umbes aastast 
1925. 
Viljandi Muuseum, VM VMF 407:81 F

Samal, 1923. aastal aastal anti talle Viljandimaal Riidaja 
mõisa südamest 19,66 hektarit maad. Skeemiline kaart. 
Kaardileht XXXIII-43. Aasta 1939. 
Maa-ameti ajalooliste kaartide rakendus

kõigepealt üldse käest ära ja seda püütimitut pidi jälle kokku lappida.104 Omaette problee-
mipesaks osutusid nn popsid või kantnikud, kelle eluase oli mõne teise inimese maal. Kui 
neile eraldati 1926. aasta nn popsiseaduse105 alusel seni kasutatud maad endise omaniku 
maast ja moodustati uued krundid, oli maareformi võõrandamisüritus jõudnud algsest veelgi 
kaugemale: nüüd võõrandati ikkagi ka osa sellistest eraomandis olevatest maadest, mis ei 
kuulunud mõisnikele.106 Teiselt poolt jäid umbes samasse ajajärku, aastatesse 1925−1927, 
need „vigade parandused“, millega leevendati esmalt väga radikaalset võõrandamist ning 
anti endistele mõisaomanikele ja ka kirikutele (kogudustele) tagasi kuni 50 ha suuruses 
maad (mitte tingimata mõisasüdamest) ja sellised maad, mis olid mõisatest võõranda-
tud maaseadusega tühistatud võõrandamislepingute alusel, samuti muid maid ja kõik 

104 Ajutise Valitsuse poolt vastu võetud määrus väikekohapidajate rendilepingute pikendamise kohta ühe aasta 
peale. – RT 1919, 19; 
Määrus väikemaapidajate rendilepingute pikendamise kohta ühe aasta peale. – RT 1920/43/44; 
Seadus väikemaapidajate rendilepingute pikendamise kohta. 17.03.1921 – RT 1921; 
Väikemaapidajate rendilepingute pikendamise seadus. – RT 1922, 44; 
Seadus väikemaapidajate rendilepingute pikendamise seaduse muutmise kohta. 27.02.1923 – RT 1923; 
Väikemaapidajate rendilepingute pikendamise seaduse muutmise seadus. – RT 1924, 51/52; 
Väikemaapidajate rendilepingute pikendamise seaduse muutmise seadus. – RT 1925, 55/56.

105 Kogukonna-, asutuste- ja erarendimaade korraldamise seadus. – RT 1926, 16.
106 Üksikasjalikumalt popsiseaduse taotlustest ja toimest praktikas vt Annika Jõgiste-Johanson. 1926. aasta kogu-

konna-, asutuste- ja erarendimaade korraldamise seadus maareformi üldeesmärkide teostamisel. Magistritöö 
(juhendajad: Marju Luts-Sootak, Karin Visnapuu), Tartu Ülikool, õigusteaduskond. Tartu 2020.
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tööstusettevõtted.107 Kokku vabastati võõrandamisest 90 maakohta, 43 tööstusettevõtet, 149 
kirikumõisasüdant, 415 endisele mõisaomanikule antud asundustalu, 36 alevikrunti ja 2388 
talukohta, mille kohta olid mõisaomanikud sõlminud müügi eellepingud enne maaseaduse 
kehtima hakkamist.108 Nagu eespool öeldud, otsustati sel ajal ka võõrandatud maade eest 
hüvitise maksmine. Seegi puudutas nii endisi mõisa- kui ka kirikumaid.

Peaaegu kõiki siin nimetatud ja nimetamata jäänud õigusakte muudeti ja täiendati veel 
1930. aastatelgi. Karin Visnapuu on koostanud nimekirja õigusaktidest, millega reguleeriti 
maareformi teostamist sõdadevahelisel ajal ja sellesse loetelusse on koondatud 175 akti: 
seadused, seaduste rakendusmäärused ja muud iseseisvad määrused, nende muutmise 
ja täiendamise aktid jne. Kõige hilisema aktina kuulub sinna Seaduste Kogu XI köitesse 
kuuluvate põllumajandusalaste seaduste muutmise seadus 13. aprillist 1939.109 Nõukogude 
okupatsioon 1940. aastal katkestas Eesti Vabariigi õiguskorra autonoomse arendamise ja võib 
vaid oletada, et küllap oleks nii mõndagi maareformi teostamise või lõpuleviimise õiguslikul 
reguleerimisel tulnud ka hiljem veel seaduste või määrustega korraldada. Et päris valmis 
Eesti Vabariigi esimese paarikümne iseseisvusaastaga veel ei jõutud, näitab see kestvalt 
jätkunud reguleerimisvajadus selgesti.

Need erinevad õigusaktid või vähemalt tähtsamad neist 
on kajastatud omaaegseski kirjanduses,110 kuid üks 
teine, ehk olulisemgi mõõde õiguselus – õigusprak-
tika − on saanud uurijate tähelepanu osaliseks alles 
viimastel aastatel. Maareformi elluviimise kohtulik 
kontroll kujunes omamoodi proovikiviks Eesti Vabariigi 
vastloodud halduskohtupidamisele.111 Sõdade vahel 

lahendas Riigikohtu administratiivosakond 16 546 asja, millest 3506 olid seotud maakor-
raldusküsimustega. Vaid maksudega seotud kaebused ületasid arvuliselt selle valdkonna.

Maareformi algusaegadel tuli kõigepealt selgeks teha, kas konkreetsed küsimused tuli 
lahendada halduskohtus, tollase nimetusega „administratiivkohtus“, või hoopis tsiviilõi-
guslikult, sest maareform põimis need kaks õigusvaldkonda omavahel. Igasugune varasem 
õiguspraktika administratiivasjades puudus, seega ei olnudki neil kahel kuigi kerge vahet 
teha ning Riigikohtu tsiviilosakonda jõudsid kaasused, mis tulnuks lahendada administ-
ratiivkorras, ja administratiivosakonda jällegi sellised, mis kuulusid tsiviilkohtupidamise 

107 Maaseaduse täiendamise ja muutmise seadus. – RT 1925, 95/96;  
Maaseaduse täiendamise ja muutmise seadus nr. 2. – RT 1927, 52;  
Maaseaduse täiendamise ja muutmise seadus nr. 3. – RT 1929, 3.

108 Theodor Pool. Maauuendus Eestis ja selle tulemusi, lk 13.
109 Põllumajandus-alaste seaduste muutmise seadus. – RT 1939, 33.
110 Kuni aastani 1928 nt Toomas Sinberg. Ülevaade maakorraldusest Vabariigi esimesel aastakümnel. – Agronoomia 

1928/2, lk 41−56; vt ka Jüri Uluots. Grundzüge der Agrargeschichte Estlands. Tartu 1935, lk 188−200.
111 Ivo Pilving. Eesti halduskohtumenetluse loomine ja areng enne II maailmasõda. – Juridica 2019/9, lk 657−670; 

saksa keeles juba varem: idem. Die Schaffung und Entwicklung der Verwaltungsgerichtsbarkeit in Estland. – 
Juridica International 21/2014, lk 46−57; idem, Madis Ernits. Geschichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit in 
Estland. − Handbuch der Geschichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit in Deutschland und Europa, Bd. 2. Berlin/
Heidelberg 2018, lk 1601−1621.

Maareformi elluviimise 
kohtulik kontroll kujunes 
omamoodi proovikiviks 
Eesti Vabariigi vastloodud 
halduskohtupidamisele.
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kompetentsi. See näitab, et isegi madalama astme kohtutele ei olnud vahe tegemine päris 
selge.112 Maareformi algusaastatel tekitas tõsiseid probleeme kõigepealt esimeste õigus-
aktide pinnapealsus, edaspidi aga õigusaktide paljusus.113 Seadusandja sai endale lubada 
ka seda, et jättis nt võõrandatud maade eest tasu maksmise küsimuse mitmeks aastaks 
lahtiseks, kuid kohtud seisid selle probleemiga silmitsi kohe.

Võõrandamise järel hakati maid korraldama ja maasaajaid määrama. Tegemist oli ülimalt 
suurejoonelise haldustegevusega, mis andis põhjust ka suurele hulgale kaebustele. Näiteks 
aastail 1922–1925 lahendas Riigikohtu administratiivosakond 264 kaasust seoses maa-
seaduse alusel maasaajate määramisega (igal aastal 58–70 kaasust), kuid 1926. aastast 
hakkas igal aastal maasaajate määramisega seotud kaasuste arv vähenema (1926. aastal 
20 kaasust, 1931. aastal 23 kaasust). Maasaajate määramine aga oli valdkond, millega 
tegeleti iseseisvuse lõpuni (1938. aastal lahendati Riigikohtu administratiivosakonnas 11 
maasaamisega seotud kaasust).

Eespool oli juba juttu sellest, kui intensiivne oli õigus-
loome, et võimaldada pidevat maade korraldamist. 
Riigikohtusse kui kõrgemasse halduskohtusse jõudis 
eriti palju kaebusi seoses maade planeerimisega (juba 

1922. aastal jõudis Riigikohtu administratiivosakonda 14 planeerimisega seotud kaasust, 
1924. aastal 36, aastal 1927 oli kaasuste arv juba 100 ning 1929. aastal ligi 150 kaasust 
aastas). Neid kaasusi oli ühest küljest palju, kuid teisest küljest ei olnud Riigikohtul nende 
korral enamasti võimalik sisulist otsust langetada. Planeerimine oli õigusaktides reguleeritud 
väga üldsõnaliselt. Seadustes sätestati maakohtade suuruse piirnormid ja esitati üldised 
põhimõtted, mille järgi tuli planeerida (nt pidi planeerimine olema otstarbekas). Praktikas 
oli aga kohalike haldusorganite ülesanne vastavalt kohalikele oludele ja võimalustele maad 
planeerida, otsustades oma diskretsiooniõigusega, milline oleks igal konkreetsel juhul kõige 
otstarbekam lahendus. Juriidiliselt oli oluline vaid see, et otsused oleksid põhjendatud ja 
kõik vajalikud asjaolud arvesse võetud. See oli ka ainus koht, kus Riigikohus sai sekkuda 
ja planeerimiskomisjonide otsuseid tühistada, kui nad ei olnud esitanud põhistusi või olid 
rikkunud muid menetlusreegleid.114 See aga ei takistanud inimesi Riigikohtu administratii-
vosakonda kaebustega „ummistamast“, protestides kas või selle vastu, et neile oli antud 
varem kasutatust erinev maatükk isegi siis, kui saadud maa oli varasemast parem. Rääkimata 

112 Halduse eraõigusliku tegevuse üle peetud vaidluste kohta vt ka Ivo Pilving. Eesti halduskohtumenetluse loomine 
ja areng enne II maailmasõda, lk 660–662.

113 See nähtub selgesti kohtupraktika lähemal uurimisel. Ka tollased juristid väitsid, et maareformi reguleerinud 
õigusaktid olid puudulikud. Nt ütles advokaat Jans 1924. aastal, et keeruline oli aru saada, mis normid võõran-
datud maade kohta parasjagu kehtisid. Paljudele küsimustele ei saanud maaseadusest vastuseid ning sellest 
puudusest ülesaamiseks olevat vaja laiemat õigusteaduslikku arutelu. Jans, Johan. Läbirääkimised J. Jansi 
referaadi „Maatarvitamise seaduse“ üle. III Õigusteadlaste päev Tartus 23. ja 24. aprillil 1924. – Erne, Jaanika 
(koost). Õigusteadlaste päevad 1922–1940 (protokollid). Tallinn 2008, lk 100–121. 1938. aastal nentis Timotheus 
Grünthal tagantjärele, et maaseadus ei olnud tehniliselt eeskujulik õigusakt. Timotheus Grünthal. Kuidas sündis 
maaseadus. Mälestusi Asutavast Kogust. – Tänapäev 1938, nr 2, lk 34–36.

114 Kohtuliku kontrolli piiride ja kaalutlusotsuste kontrolli kohta vt ka Ivo Pilving. Eesti halduskohtumenetluse loomine 
ja areng enne II maailmasõda, lk 665–666 ja 668.

Võõrandamise järel 
hakati maid korraldama ja 
maasaajaid määrama.
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kaebustest selle peale, et naabrile olevat ikka saanud palju parem maatükk või et millalgi 
tulevikus võib juhtuda, et ülespaisutatav oja ujutab üle kaebaja heinamaa.

Kui reguleeriti popside õiguslik seisund ja hakati neile maid eraldama, käis sellega kaa-
sas ka uus maade planeerimise laine. Need kaasused jõudsid 1930. aastatel Riigikohtu 
administratiivosakonna lauale. Aastal 1930 arutati 101 popsiseadusest tingitud juhtumit, 
1931. aastal 114 ja 1935. aastal 35, kuid isegi veel 1939−1940 lahendati 23 popsiseaduse 
rakendamisest tekkinud probleemi. Ehkki laias laastus on võimalik aastate kaupa tuua välja 
enim probleeme tekitanud kaasuste grupid vastavalt sellele, mis valdkonda oli parasjagu 
õigusaktidega reguleeritud, said kohtud veel vabariigi esimese iseseisvusaja lõpuni lahen-
dada ka maasaajate määramise asju ja endistele omanikele inventari eest tasu maksmise 
küsimusi, ehkki põhiosa selliseid kaasusi jäi maareformi algusaega.

Lisaks olulistele materiaalõiguslikele küsimustele, mida Riigikohus maareformi korral lahen-
das, tõstatusid reformiga seoses ka üldisemad probleemid administratiivvõimu tegevuse 
juures. Näiteks sekkus Riigikohus omal algatusel (s.t ilma, et kaebaja oleks probleemile 
viidanud), kui haldusorgan väitis, et inimesed peaksid täitma nende korraldusi, sest nemad 
on avalik-õigusliku võimu kandjad.115 Riigikohus ütles seepeale, et õigusriigis peab isikutel 
olema tagatud õigus küsida administratiivvõimu tegevuse õiguspärasuse järele ja ebasea-
duslikud korraldused ei saanud olla kellelegi täitmiseks kohustuslikud. Asjaolu, et haldus-
organi nõuded on avalik-õiguslikud, ei tähendavat automaatselt, et need on ka seaduslikud 
ja isikud ei pea alluma korraldustele lihtsalt sellepärast, et administratiivvõim midagi käsib. 
Maareformi reguleerimisest ja teostamisest tekkinud kohtuasjades tuli Riigikohtul niisiis 
tegeleda väga oluliste õiguspõhimõtetega, nagu täitevvõimu ja halduse tegevuse kooskõla 
seadustega, võimude lahusus, eraomandi kaitse ja selle ulatus, aga ka võrdsuspõhiõigus ja 
põhiseaduslikkuse järelevalve.116

Kohtud ei jõudnud maareformi teostamispraktikast või 
seda reguleerinud õigusaktidest tekkinud probleemide 
lahendamisega Eesti esimese iseseisvuse ajal lõpule. 
Näiteks lahendas Riigikohtu administratiivosakond veel 
1940. aasta 18. jaanuaril kaasust, kus Vabadussõ-
jast osa võtnud sõdurid kaebasid Valga Maavalitsuse 
otsuse peale, millega määrati maasaajaks üks teine 
Vabadussõjas vigastada saanud sõdur, kellel pidi 

olema kaebajatest suurem eesõigus maale. Kaasuses olid nii haldusorgan kui ka Tartu Ring-
konnakohus arvestanud töövõimetuse tõendina eraarsti väljastatud teatist. Riigikohus tühistas 
ringkonnakohtu otsuse, sest arvestada sai ainult teenistuslehe andmeid.117 Praeguseks ei 
ole kuigi palju meie ja meie tudengite uurimistulemusi veel avalikult kättesaadavad. Karin 

115 RKTOo 28.09.1922, 245 – RA, ERA 1356.3.59.
116 Sellest lähemalt Marelle Leppik. Esimesi märke põhiseaduslikkuse kohtulikust järelevalvest: Riigikohtu praktika 

1920. aasta põhiseaduse kehtimisajal. – Juridica 2012/3, lk 185−192.
117 RKAOo 18.01.1940, 91 − RA, ERA.1356.2.8542. 1940. aastal oli veel teisigi maasaajate määramisega seonduvaid 

kaasusi: RKAOo 19.09.1940, 227 − RA, ERA.1356.2.7902; RKAOo 17.10.1940, 238 – RA, ERA.1356.2.8305.

Kohtud ei jõudnud maa re-
formi teostamispraktikast või 
seda reguleerinud õigusak-
tidest tekkinud probleemide 
lahendamisega Eesti esimese 
iseseisvuse ajal lõpule.
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Visnapuu magistritöösse on koondatud Riigikohtu tsiviilosakonna praktika Eesti Vabariigi 
algusaastatest,118 kui vaidlusi tekitas maareformi ulatuslik sekkumine eraomandisse, aga 
ka tsiviilõiguslikesse lepingutesse ja muudesse suhetesse. Tudengite tööd administratii-
vosakonna praktikast on tehtud bakalaureuseastmes ja need ei ole avalikustatud. Mõned 
näited praktikas ette tulnud probleemidest ja nende lahendamisest leiduvad siiski ka juba 
publitseeritud kirjutistes.119 Üksikasjalikum ülevaade asjakohasest kohtupraktikast jääb 
veel oma järge ootama.

Kohtusse, eriti kõrgemasse kohtusse jõuab siiski vaid kaduvväike osa neist küsimustest ja 
probleemidest, mis tuleb lahendada ühe väga ulatusliku (maa)reformi elluviimisel. Ajaloolased 
on hakanud uurima ka maareformi nn mikroajalugu – selle teostamist kohapeal, üksikute 
valdade tasandil.120 Suurem osa dokumenteeritud halduspraktikast ei ole aga ajaloouurimise 
vaatevälja veel jõudnud ja nii on meil üksnes fragmentaarne ettekujutus sellest, milliste eluliste 
probleemidega tuli silmitsi seista kõigil neil, kellesse Eesti Vabariigi esimene maareform ja 
selle aastaid kestnud ning eri etappe läbinud elluviimine ikkagi puutus.

Maareformi tulemused

Maareformi käigus läks riigi omandisse 2 346 495 hektarit maad, mis moodustas 96% 
varasemast suurmaaomandist. Kui sellele arvule lisandusid veel Tartu rahulepingu alusel 
Eestiga liidetud aladel võõrandatud maad, siis moodustas riigi maafond 54,2% kogu Eesti 
territooriumist. Aastaks 1924 oli 80,5% riigistatud maast välja jagatud.121 Sellest valdav osa 
jagati välja esimese kahe aasta jooksul, sealt edasi jagati aasta-aastalt aina vähem maid, 
samuti kahanes väljajagatavate maade suurus. Maksimaalseks talu suuruseks oli ette 
nähtud 50 hektarit, kuid paljudesse taludesse asundati 2–3 peret (neist üks põhirentnik, 
teised kõrvalrentnikud), mistõttu kahanes iga isiku kohta maa umbes üheksale hektarile. 
See tingis aga inimeste rahulolematuse ja aastate jooksul tuli maapoliitikat korduvalt 
muuta ning maid ümber jagada, samuti täiendada ümberjagatavat maafondi varem riigi 
omandis olnud maadega. Maareformi käigus moodustati 56 239 uut talu. Juurdelõikeid 

118 Karin Visnapuu. Maareformi reguleerinud õigusaktide rakendamine Riigikohtu tsiviilosakonnas 1920−1924. 
Magistritöö (juhendaja Marju Luts-Sootak), Tartu Ülikool, õigusteaduskond. Tartu 2017. Järgnevast perioodist 
samuti tsiviilosakonnas: Lii Zerel. Maareform ja tsiviilõigus riigikohtu tsiviilosakonna praktikas 1925−1929. 
Magistritöö (juhendajad: Marju Luts-Sootak, Karin Visnapuu), Tartu Ülikool, õigusteaduskond. Tartu 2019.

119 Karin Visnapuu. Land Reform and the Principle of Legal Certainty: The Practice of the Supreme Court of Estonia 
in 1918–1933. – Juridica International 2018, lk 53−60; idem. Riigikohtu kontroll maareformi teostamise üle Eesti 
Vabariigi esimesel iseseisvusperioodil. − Õpetatud Eesti Seltsi aastaraamat 2019. Tartu 2020, lk 133−149.

120 Tiit Rosenberg. Maareformist Eesti Vabariigi Virumaa Narva-tagustes valdades 1920–1940. – Õpetatud 
Eesti Seltsi aastaraamat 2012. Tartu 2013, lk 129–142; Anu Saaristu. Maareformi läbiviimine Tartu-Maarja 
kihelkonnas. Magistritöö (juhendaja: Ülle Tarkiainen), Tartu Ülikool, filosoofiateaduskond. Tartu 2012; 
Kadri Tael. 1919. aasta maareform Vana-Põltsamaa vallas. Magistritöö (juhendaja: Tiit Rosenberg), Tartu 
Ülikool, filosoofiateaduskond. Tartu 2013;       
Kadri Tael. Noore riigi maareform Vana-Põltsamaa vallas. –Eesti Põllumajandus muuseumi aastaraamat V. 
Ülenurme 2015, lk 157−176;         
Jürgo Järving. Maareform Riisipere mõisas 1920. aastatel. Bakalaureusetöö (juhendaja Ago Pajur), Tartu Ülikool, 
ajaloo ja arheoloogia instituut. Tartu 2017; Kadri Tael. Maareformi elluviijad kohtadel: riigimaade ülemad ja 
ringkonna valitsejad. – Õpetatud Eesti Seltsi aastaraamat 2016. Tartu 2017, lk 94−107.

121 Theodor Pool. Maauuendus Eestis ja selle tulemusi, lk 12–13.
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sai kokku 26 501 väikemaaomandit (väikesed ostutalud, popsikohad, asundustalud ja 
renditalud). Ometi likvideeris maareform maapuuduse vaid osaliselt. Aastal 1929 alustati 
maanälja rahuldamiseks uue suurema aktsiooniga: riikliku asunduskapitali toel teostatava 
asundusliikumisega, mille käigus rajati veel 1366 uut asunduskohta ja anti 119 juurdelõiget 
väiketalundite täiendamiseks.122

Asundustalundite % talude üldarvust. Aasta 1929. Rahvusarhiiv, ERA.4420.1.139

Ehkki Eesti maareformi ideoloogia oli võrdlemisi egali-
taarne ja õigusaktidega seati piiranguid isiku eraoman-
disse või kasutusse kuuluva maa suurusele, ei suudetud 
varanduslikku ebavõrdsust ohjata. Näiteks 1929. 
aastaks kuulus üle 30 ha suurustele taludele 49,4% 
põllumajanduslikust maast, kuid väiketaludele (mis 
moodustasid 33,8% kogu kasutuses olnud maast) vaid 
9,4%. Endised mõisnikud said maareformi elluviimise 
edasises käigus endale tihti tagasi mõisasüdameid, mis 
tekitas maarahvas rahulolematust ja tunnet, et ka vabas 
Eestis on säilinud mõisnike võim talupoegade üle.123

122 Toomas Sinberg. Asundustegevuse võimalus Eestis ja selle korraldamise põhijooni. Tallinn 1933; Toomas 
Sinberg. Uue asundustegevuse arengust Eestis 1929–1935. a. Tallinn 1937;   
Elo Lutsepp. Asunduspoliitikast Eesti Vabariigis: Asundusameti tegevus 1929–1941. – Ajalooline Ajakiri 2007 3/4, 
lk 443–462.

123 Seda väitsid talupojad korduvalt oma kaebustes maakorralduskomisjonidele. Feliks Virma. Maasuhted ja maa-
korraldus Eestis. Tartu 2004, lk 138

Ehkki Eesti maareformi 
ideoloogia oli võrdlemisi 
egalitaarne ja õigusakti-
dega seati piiranguid isiku 
eraomandisse või kasutusse 
kuuluva maa suurusele, ei 
suudetud varanduslikku 
ebavõrdsust ohjata.
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Theodor Pool tõi 1936. aastal aga välja, et vastupidiselt esialgu nii mitmeltki poolt, eriti parem-
parteide ridadest väljendatud kartusele ei nõrgendanud maareform Eesti üldist majandust 
ega ka põllumajandust. Eesti põllumajanduse toodanguvõime pigem kasvas pidevalt ning 
see olevat loonud eeldusi põllumajanduse edaspidiseks arenguks, aga ka olulise panuse 
rahvastiku- ja tööpoliitikas: maal elava rahva jõud oli rakendatud tööle just oma maalapil. 
Ka sotsiaalsest küljest olevat olukord üksnes paranenud, sest vähendati klassierisusi ja 
parandati inimeste sotsiaalset olukorda. Loomulikult kindlustas maareform eestlastele oma 
eluruumi oma kodumaa pinnal.124 Aastal 1929, kui maareformi kümnendale aastapäevale 
oli pühendatud nii mõnegi ajalehe erinumber, väljendasid kõik sõnavõtjad selget rahulolu ja 
veendumust, et isegi vigadele vaatamata oli Eesti maareform rajatud õnnestunud alustele.125 
Aega võttis, aga kaunis sai.

Lõik riigivanem Otto Strandmani 
meenutustest ajalehe Waba Maa 
maareformile pühendatud juubelinumbris 
25.10.1929, lk 6. 
Rahvusraamatukogu e-arhiiv DIGAR

Lõpetuseks

Maareformi algusaastatel tegeleti riikliku maatagavara loomisega (suurmaaomanikelt maade 
võõrandamine). Seejärel hakati maad ümber jaotama, heastades samal ajal ka varasemat 
ülekohut ja makstes endistele omanikele maade võõrandamise eest tasu, teatud juhtudel 
ka maid tagastades. Ümberjaotamine ei olnud aga võimalik maid planeerimata, mis ei olnud 
sugugi lihtne ülesanne, arvestades maasoovijate hulka. Korduvalt tuli maid vastavalt oludele 
ümber planeerida, sest esialgsetele maasaajatele lisandusid ka endised mõisatöölised, 
kantnikud, popsid. Aastast 1929 alustati uue asundusliikumisega, mille käigus rajati riikli-
kust maatagavarast uusi kohti. Ka seda ettevõtmist tuleb pidada maareformi osaks, sest 
endiselt oli ju tegemist inimeste „maanälja“ rahuldamisega riikliku maatagavara arvelt, mis 
oli kõigepealt riigistatud suurmaaomandist.

124 Theodor Pool. Maauuendus Eestis ja selle tulemusi, lk 40.
125 Vt nt artikleid ajalehes Vaba Maa, 25. oktoober 1929, nr 248.
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Maareform kuulutati lõpetatuks 1. jaanuaril 1938.126 Juba 1937. aastal oli Põllutööminis-
teerium pidanud väljastama hüvitamisarveid varasemast vähem maaseadusega riigistatud 
põllumajandusliku inventari eest. Võõrandatud maade eest tasu maksmise lõpparveid oli 
1938. aasta 1. jaanuariks välja antud 1181, veel jäi anda arveid 45 üksuse kohta. Samal 
ajal jätkusid riikliku maatagavara, hinge- ja lapimaade ning erarendimaade maakorraldus-
tööd.127 Aastal 1938 ja hiljemgi jätkunud asundustegevust ei saa siiski pidada vaid pooleli 
olnud tööde lõpetamiseks. Uusi talusid moodustati veel 1939. aastalgi, planeeriti ja anti ka 
juurdelõikeid, korraldati endisi mõisate renditalusid, samuti sauniku- ja kandikohti.128 Ehkki 
ametlikult oli maareform lõpetatuks kuulutatud, lahendati reformiga seotud probleeme edasi 
nii halduskorralduses kui ka kohtutes. Vaidlused Riigikohtuni jätkusid, kuni Nõukogude 
võim likvideeris Eesti kohtud. Võttes arvesse, et kohtutes vaieldi isegi veel 1940. aastal 
maaseaduse alusel maa saamise üle, ei saa kuidagi väita, nagu oleks sõdade vahel Eestis 
maareformiga lõpule jõutud.

Talu Väike-Maarjas. Aasta 1940. Rahvusarhiiv, EFA.3.0.29012

126 Aastal 1938 väitis Kaarel Liidak, et maareform on nüüd teostatud. Küll aga nentis ta, et kujunemas on veel maa-
reformi majanduslikud tulemused ning hulk küsimusi ja ülesandeid on lahendamiseks maareformi ühiskondlike 
tulemuste alal. Kaarel Liidak. Eesti agraarpoliitika ühiskondlik-kultuurilisi saavutusi ja ülesandeid. – Agronoomia 
1938/3, lk 122.

127 Valitsusasutiste tegevus 1937/38. aastal. Riigikantselei väljaanne. Tallinn 1938, lk 64−67.
128 Valitsusasutiste tegevus 1938/39. aastal. Riigikantselei väljaanne. Tallinn 1939, lk 68−73.
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Narva linn 1920. aastate lõpus (lennuvaade). Eesti Ajaloomuuseum SA, AM F 26578:109

Narva 1926. aastal. Rahvusraamatukogu e-arhiiv DIGAR
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Lääne maavanema täiesti 
salajane kiri Lääne-Saare 
Sõjaväeringkonna ülemale 
31. oktoobrist 1939 
seoses N. Liidu sõjaväe 
soovitud talumaade 
sundvõõrandamisega. 
Rahvusarhiiv,ERA.2315.2.58_
d1-d3
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Hambaarst Helmi 
Tambergi palve 
siseministrile 9. juulist 
1940 jätta rekvireerimata 
tema maja Tallinnas. 
Palvele on sõjaminister 
M. Unt kirjutanud 
resolutsiooni „Jätta 
tagajärjeta“. 
Rahvusarhiiv, 
ERA.2315.2.75_c6-c7
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 Sõjaministri II abi vastus 
(ärakiri) Tallinnas Kunderi 
tänaval asuva maja 
elanike palvele nende 
kodumaja sundkasutusele 
mitte võtta, et maja tuleb 
vabastada ettenähtud 
ajaks. 
Rahvusarhiiv, 
ERA.2315.2.75_6
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Narva 9. augustil 1944. Aerofoto. WWII Aerial Photos and Maps

Narva pärast Nõukogude lennukite pommirünnakut 6.–8. märtsil 1944. Eesti Filmiarhiiv





I osa
Riik ja ühiskond





Erinevalt autokraatlikust reformist on demokraatliku reformi eripära see, 
et ta võtab rohkem aega nii kavandamise ja kujundamise staadiumis kui 

ka läbiviimise faasis. Ja seetõttu ärgem kritiseerigem kolmekümneaastast 
reformi iseenesest, vaid nähkem selles protsessi, mis on olnud üdini 

demokraatlik. 

Jüri Raidla
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ISESEISVUSE TAASTANUD EESTI VÄLJAKUTSED
Mart Laar
Eesti poliitik, ajaloolane ja kirjanik. Aastatel 1992–1994 ja 1999–2002 Eesti Vabariigi peaminister 

Iseseisvuse taastamise järel 1991. aastal Eesti ees seisvate väljakutsete hulk võinuks igaühe 
ära kohutada. Neid ei saanud kokkuvõttes siiski olla oluliselt rohkem kui Eesti iseseisvu-
mise ajal 70 aastat tagasi, kui samal kombel oli tulnud mittemillestki midagi ehitada. Ja oli 
hakkama saadud. Osa väljakutseid olid seejuures sarnased: majanduse pööramine idast 
läände ja iseseisva riigi institutsioonide, muu hulgas seadusandluse kujundamine. Mõlemal 
juhul oli täiendav väljakutse ronida esiteks välja sügavast mustast august, kuhu ühel korral 
sõjad ja revolutsioonid ning teisel korral Nõukogude Liidu allakäik ja kokkuvarisemine olid 
Eesti paisanud. Raske on ütelda, milline neist Eestile raskem kanda oli. Vaesuse, puuduse, 
tootmise vähenemise ja raha väärtuse kadumise tõid igal juhul kaasa mõlemad.

Kaheksakümnendateks aastateks oli sotsialistlik maailmasüsteem koos nõukoguliku käsu-
majandusega oma arengupotentsiaali lõplikult ammendanud: algas stagnatsioon.

Joonis 1. Nõukogude Liidu majanduse olukord, 1985–1990
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Allikas: B. Mütter jt. Die Menschen und ihre Geschichte in Darstellungen und Documenten. Berlin, 2006

Nõukogude Liit nägi väliselt veel võimas välja, aga 
tegelikult kujutas endast kolossi savijalgadel. Nõnda 
oleks see põhimõtteliselt võinud veel mõnda aega 
tiksuda ja maailmale probleeme tekitada – sest mida 
kauem kommunistlikul süsteemil lastakse püsida, seda 
valusam selle kokkukukkumine tuleb –, kuid lääne võit 
külmas sõjas, ikestatud rahvaste võitlus vabaduse 
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Iseseisvuse taastanud Eesti väljakutsed

54

eest ja Nõukogude juhtkonna enda vead kiirendasid lõppu. Ka riigijuhtidele oli 1980. aastate 
keskpaigaks selge, et külm sõda on kaotatud. Vaja oli end surve alt kuidagi välja viia. Selleks 
otsustas uus ametisse pandud peasekretär Mihhail Gorbatšov1 alustada reforme, mis said 
tuntuks perestroika nime all. Gorbatšov uskus, et kommunistlikku süsteemi on võimalik 
tervendada ja alustas selle päästmiseks keerukat operatsiooni, kuid patsient muutus selle 
käigus aina viletsamaks, kuni lõpuks suri. Kaheksakümnendate aastate teiseks pooleks olid 
Nõukogude Liidu majanduse probleemid juba kõigile näha, nende tegelikku ulatust ei kujutatud 
aga ette, sest Nõukogude süsteem oli pidevalt oma majandusstatistikat võltsinud. Esiteks 
murdsid end sõltuvusest välja sotsialistlikud satelliitriigid Kesk- ja Ida-Euroopas. Teed näitas 
siin Poola, mis sai ka esimesena neist 1989. aastal mittekommunistliku valitsuse. Samal 
sügisel langes Berliini müür ja nüüd oli kommunismi kokkuvarisemist juba võimatu peatada. 
Oma teed üritas minna ka osa NSV Liidu liiduvabariikidest ja kui impeeriumi kooshoidmiseks 
korraldatud sõjaväeline riigipööre läbi kukkus, saatis Nõukogude Liit end 1991. aastal ise 
laiali. Selleks ajaks olid Balti riigid oma iseseisvuse ametlikult taastanud.

Kunagine sotsialismileer oli kokku varisenud, algas keeruline üleminek käskudel-keeldudel 
põhinevast ühiskonnast demokraatiasse, käsumajandusest vabasse turumajandusse. Olukorra 
muutis keerukamaks, et peaaegu kõik nimetatud riigid olid tõsistes majandusraskustes, alles 
nüüd saadi aru, kui laiaks olid aastakümned kasvatanud sotsialismileeris kuristiku nende ja 
arenenud maailma vahel. Kuigi olukord riigiti erines, oli üldpilt sarnane: üheksakümnendate 
alguses jätkus eelmisel kümnendil alanud majanduslangus igal pool endises sotsialismi-
leeris kasvava hooga, erines vaid, mis tasemelt see toimus ja langemisnurk. Kuni olukorra 
stabiliseerimiseni jätkus langus üha kiirema tempoga.

Mart Laar.  
Foto: Tiit Veermäe. 
Rahvusarhiiv, EFA.204.0.167902

1 Mihhail Gorbatšov (snd 2. märts 1931) on Nõukogude Liidu ja Venemaa poliitik ning ühiskonnategelane, Nõukogude 
Liidu viimane riigipea. NLKP Keskkomitee Poliitbüroo liige 1980–1991, keskkomitee peasekretär 1985–1991, 
ülemnõukogu esimees 1988–1990 ja Nõukogude Liidu president 1990–1991 (toim.).
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Ekskommunistlike riikide uutele juhtidele polnud erilist valikuvabadust jäetud. Esimesel 
võimalusel tuli alustada majanduses otsustavaid reforme. Nende edasilükkumise korral 
kartuse või ebasoodsate väliste asjaolude tõttu läks olukord aina halvemaks ja auk, kust tuli 
väljaronimist alustada, muutus üha sügavamaks. Nii oli lugu Eestiga. Kesk- ja Ida-Euroopa 
mitme endise riigi suhteliselt kiiremat väljatulekut majanduslangusest võibki seletada sellega, 
et nad said reforme varem alustada, mistõttu oli langusperiood lühem. Omaette juhtumid 
on endine Saksa Demokraatlik Vabariik ehk Ida-Saksamaa ja omaaegse Jugoslaavia osa 
Sloveenia. Ida-Saksamaa ühendati lihtsalt Lääne-Saksamaa ehk Saksamaa Liitvabariigiga, 
Sloveenia aga oli iseseisvumise ajal teiste kunagiste sotsialismimaadega võrreldes oluliselt 
jõukam ja arenenum. Langus jäi siin väikeseks, mistõttu ei tehtud ka reforme, majanduse 
kasvutempo jäi aeglaseks ja teised kunagised sotsialismiriigid on talle järele jõudnud.

Majanduse ränk talv

Eestis ei unustata 1991. aasta talve vastu 1992. aastat aga ilmselt kunagi. Võitlus iseseis-
vuse taastamise eest polnud jätnud just palju aega majandusreformidega tegelemiseks, 
Nõukogude Liidu koosseisu jäädes poleks see ilmselt olnud võimalik: katla ühes servas 
paksemat suppi keeta kui teistes pole veel kellelgi õnnestunud. Sestap vajus Eesti 1991. 
aasta lõpul täielikku majanduslikku kaosesse. Raha kaotas kiiresti väärtust, 1992. aastal 
oli aastainflatsioon üle 1000%. 

„Mis see hind on? Ma ei näe nii kõrgele?!"  
Hugo Hiibuse karikatuur. 
Maaleht, 16. mai 1991

Poed olid kaupadest tühjad, puudusid ka kõige tavalisemad tarbekaubad. Enamikku neist sai 
niikuinii talongide alusel, piima aga võis osta üksnes kolme alaealise lapse ettenäitamisel. 
Tallinn pakkus neil päevil tõeliselt kummituslikku pilti: kütust polnud ja tänavad olid autodest 



Iseseisvuse taastanud Eesti väljakutsed

56

tühjad. Suuri kortermaju polnud enam millegagi kütta, nii et täiesti tõsiselt kaaluti tervete 
linnaosade maapiirkondadesse evakueerimist. Tootmine ja kaubavahetus olid sisuliselt 
kokku varisenud. Tööstustoodang langes 1992. aasta jaanuari 343,3 miljonilt kroonilt pea-
aegu poole võrra ehk 129,8 miljonile kroonile sama aasta detsembris. Läände suurt midagi 
ei toodetud, sest 92,5% kaubavahetusest käis endise Nõukogude Liidu osadega. Sinna 
saadetud kaubarongid kadusid aga Venemaa mõõtmatutesse avarustesse nagu hundi kurku.

Enne rahareformi Tallinnas. 19. juuni 1992. Foto: Tiit Veermäe. Rahvusarhiiv, EFA.204.0.175808

Oli olukord aga kui hull tahes, sellest väljapääsemise viis oli ikka sama. Nimeks sai see 
šokiteraapia, kuigi mõnel pool seda ka teisiti nimetati. Sisu oli igal juhul sama: et alustada 
august välja ronimist, tuli algatuseks majandus taas tasakaalu viia ehk stabiliseerida. Esi-
teks oli vaja rahale taas väärtus anda, selleks raha pakkumist piirates ja inflatsiooni alla 
lüües ehk järsult nn J-kurvi sisenedes, kust majandus kummipallina põhja lüües taas üles 
saab paiskuda. Ehk lühidalt öeldes teha sama, mis Lääne-Saksamaal tehti 1948. aasta 
rahareformi ajal, mis pani aluse Saksa majandusimele. Tavaliselt oli ka selle esimene samm 
liigset rahamassi ringlusest eemaldav rahareform, kuid peamine oli siiski eelarve tasakaalu 
viimine ja inflatsiooni allasurumine. Ega siin palju valikuid tegelikult olnud: mida kauem 
lasta tal märatseda, seda hullemaks olukord läks. Suveks 1992 polnud Eestil lihtsalt enam 
muud võimalust, kui rahareform kiiremas korras ära teha ja „kõvale rahale“ üle minna. Vene 
rubla kaotas kasvavas tempos väärtust, nii et lõpuks ei maksnudki suurt rohkem kui paber, 
millele oli trükitud. Ametlikel oksjonitel sai 1990. aastal ühe dollari eest 26,20 rubla, kuid 
järgmisel aastal juba keskmiselt üle 75 rubla ning 1992. aasta alguses juba üle 300, nii et 
tõeks kippus minema vana nali rubla ja dollari vahekorra kohta: üks nael kuivatatud rublasid 
maksab ühe dollari.
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Edukas rahareform

Juba 1990. aasta lõpul otsustati, et oma rahale tuleb üle minna hiljemalt järgmise aasta 
detsembris. Ettevalmistusi selleks küll tehti, kuid edasi ei jõutud, sest Eesti Pank ja Savi-
saare valitsus ei suutnud kokku leppida oma rahale ülemineku viisis. Pank soovis seda 
teha korraga, valitsus aga järk-järgult. Esimene seisukoht oli karmim ja jäi lõpuks peale. 
Karm oli ka rahareformiks kasutatud süsteem ehk valuutakomitee. Reformi teostamiseks 
moodustati erakorraliste volitustega rahareformi komitee, mis korraldaski reformi 20. juunil 
1992. Rublad vahetati kolme päeva jooksul Eesti oma raha – kroonide – vastu, muutes need 
ainsaks seaduslikus maksevahendiks Eesti territooriumil. Kroon oli algusest peale konver-
teeritav ja seotud valuutakomitee süsteemi kasutades Saksa margaga suhtes 8 : 1. Mõne 

analüütiku meelest oli kroon mõnevõrra alahinnatud, 
mis ei teinud inimeste olukorda kergemaks, kuid aitas 
kaasa ekspordi kasvule, pakkudes samal ajal teatavat 
kaitset siseturule. Rahareform kujunes väga edukaks, 
juba mõnda aega tühje riiuleid näidanud poed täitusid 
otsekui imeväel kaupadega. Kui ainult raha nende 
ostmiseks poleks nappinud. Inflatsioon vähenes, kuid 
ei kadunud, selleks oli vaja eelarve tasakaalu viia.

Eesti krooni mündid. Aasta 1992. Foto: Harald Leppikson. Rahvusarhiiv, EFA.546.0.278179

Valuutakomitee süsteemi kasutusele võttes tegi Eesti ühtlasi ära hulgaliselt teisi valikuid, 
kuigi sellest kohe veel enamasti aru ei saadud. Valuutakomitee on eriti karm süsteem, mis 
taganemisvõimalust ei paku, sest taganemisele järgneb täielik kokkuvarisemine. Eestil pol-
nud tegelikult muud võimalust kui äärmuslikke riske võtta. Reserve rahareformiks nappis ja 

Rublad vahetati kolme päeva 
jooksul Eesti oma raha – 
kroonide – vastu, muutes 
need ainsaks seaduslikus 
maksevahendiks Eesti 
territooriumil.
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konverteeritava valuuta käikuandmiseks oli see peaaegu ainus võimalus. Valuutakomitee 
kaudu seoti kroon kindla kursiga ankurvaluuta, kõnealusel juhul Saksa margaga, valitsu-
sele laenamine oli keelatud, saatuslikult oluline oli riigieelarve tasakaalu viia ja ettevõtete 
subsideerimine-doteerimine lõpetada. Raha omandas korraga väärtuse, aga seda oli vähe. 
Rahamassi vähenemine sundis rangema joone peale ka pangandusele, kust seni oli laene 

suhteliselt kergelt jagatud. Nii olid ka Eesti valitsused 
sisuliselt sundviskes. Tingimused oli neile ette antud 
ja üldiselt teadsid kõik, mida teha tuleb. Küsimus oli 
ainult, kellel selle tegemiseks päriselt julgust jätkub.

Majanduse kiire ümberkorraldamine

Samal ajal olukorra stabiliseerimise ja languse peatamisega tuli aga üritada majandus ka 
tõusule pöörata. Selleks tuli majandus põhimõtteliselt ümber korralda ja Eesti Nõukogude 
käsumajanduse tupikust normaalsetele arengurööbastele tagasi pöörata, viies ellu hulga 
reforme, mis võimaldaks kiiresti edasi liikuda. Suurte möödapääsmatute reformide seas, 
mida polnud võimalik kuhugi lükata, oli ka maarefom.

Maareform oli tegelikult olnud Eesti riikluse sünni osa. Igati loogiline oli, et sellele ka riikluse 
taastamise korral tõsist tähelepanu pöörati. Esimesel korral oli maareformi eesmärk olnud 
luua oma riigi eest võidelnutele maad andes riigile kindlam sotsiaalne kandepind, teisel korral 
aga sooviti keerata tagasi jalgadele elu maal, mille võõrvõim oli pea peale keeranud. Seda 
ei saa seetõttu pidada liberaalseks ega neoliberaalseks hoiakuks – ausalt öeldes on mul 
tänaseni veidi segane, mida viimase all täpselt mõeldakse –, vaid pigem konservatiivseks

Eestil polnud tegelikult muud 
võimalust kui äärmuslikke 
riske võtta.
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 või neokonservatiivseks, sest võimaluste piiris sooviti jätkata sealt, kus loomulik areng omal 
ajal vägivaldselt katkestati. Mingeid illusioone me endale ei teinud: teadsime, et see on põr-
gulikult raske ja valus. Kõik arvavad ju teadvat, kuidas tehakse paljudest kaladest kalasuppi, 
aga kuidas selle seest jälle kalad kätte saada? Olime seadnud ka eesmärgi taastada õiglus 
ja heastada ülekohus, mis teatavasti aga võib kaasa tuua täiendavat valu. Reformi tehti nii 
ühel kui ka teisel korral suurmaaomandit kaotades: esimesel korral mõisasid jagades, teisel 
korral riigimõisasid ja kollektiivmajandeid likvideerides või surra lastes.

Nii nagu muu Nõukogude majandus oli ka sotsialistlik põllumajandus 1980. aastate lõpuks 
arenguressursid ammendanud ja sisuliselt ummikus. Stalinliku sundkollektiviseerimise 
käigus olid Eestis likvideeritud eramajapidamised ja maaelu paisatud kaosesse, millest 
toibumine võttis kümmekond aastat. Kuigi Nõukogude Eestis sai põllumajandus jalad pare-
mini alla kui suures osas muus Nõukogude Liidus, jäädi arenenud maailmast üha selgemini 
maha. Eesti põllumajandus oli pandud tugevalt sõltuma muust Nõukogude Liidust ehk kuigi 
irvhambad naersid, et Eesti on tegelikult vaid Moskva sealaut, sai ta seda olla vaid mujalt 
sisse veetava jõusööda ja energia toel. Eesti põllumajandus oli ekstensiivne ja keskkonda 
kahjustav. Kui see koloss kõikuma hakkas, oli allakäik kiire. Juba enne Nõukogude Liidu 
täielikku kokkuvarisemist ja Isamaa valitsuse moodustamist oli põllumajanduslik tootmine 
Eestis langenud sügavasse kriisi, piltlikult öeldes tegi vähikäiku. Aastaks 1992 oli põlluma-

jandustoodang 1988.–1989. aasta tasemest langenud 
50%. Lihatoodang oli langenud 80 000 tonnilt 1988. 
aastal 30 000 tonnile 1992. aastal. Kariloomade arv 
oli samas ajavahemikus 750 000-lt vähenenud 50 000 
peale ja sigade arv 1,5 miljonilt 600 000-le.

Valdek Alberi karikatuur

Suurte möödapääsmatute 
reformide seas, mida polnud 
võimalik kuhugi lükata, oli ka 
maarefom.
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Rahareformiga olukord põllumajanduses paraku ei paranenud, pigem vastupidi. Kahjuks 
muutus see veelgi raskemaks. Karm rahapoliitika tõmbas kokku põllumajanduse krediidiliinid, 
kui üksteise järel sattusid raskustesse ka sellega tegelenud pangad, kadusid need sootuks. 
Kuigi kütust hakkas taas pisitasa liikuma, oli selle ümber endiselt probleeme. Venemaalt sai 
seda enamasti pehmelt öeldes hämarate meetoditega ja see kippus teel Eestisse jäljetult 
kaduma. Sama lugu oli väetistega. Kuidagi saadi kevadtööd tehtud. Valitsus õhutas kõiki 
leivavilja külvama, jagades põllumeestele krediidi peale kütist. Eks siis külvati. Raha põllu-
meestele tasumiseks kõrvale aga ei pandud. Mis veel hullem, valitsus võttis Ühendriikidest 
arenguabina suure laenu, mille eest sealsetelt farmeritelt vilja osteti. Transpordi eest aga 
pidi Eesti ise maksma. Meie põllumeestele oli see paras pauk, sest viljaaidad olid nüüd USA 
vilja täis ja uut polnud enam kuskile panna. Rääkimata sellest, et raha selle eest tasumiseks 
niikuinii polnud.

„Eesti võiga jääb üle ainult vankrit määrida.“ Ants Kasesalu karikatuur. Maaleht, 3. märts 1994

Nii olime valitsuse alguses põllumajandusega ikka lõhkise küna ees. Kõige piinlikum oli 
põllumeeste ees, teadsime, et narrid põllumeest korra, tema sind üheksa korda vastu. 
Lõpetasime vähemalt nende petmise ja ütlesime ausalt, et raha ei ole ega tule. Ega neilt ka 
tulnud, nii et Soomest võetud kütuselaenu pidi uus valitsus ära maksma, kuigi laenu võtnud 

valitsus ei olnud raha jätnud. Ameerika Ühendriikide 
arenguabi vastuvõtmise lõpetasin Eestis aga päris 
ära, sest selle kaudu lähevad rikkad doonorriigid aina 
rikkamateks ja vaesed vastuvõtjad vajuvad üha suu-
remasse vaesusesse. Mis seal salata, Ühendriikide 
saatkond polnud mu teate üle just kõige rõõmsam. 
Oma täielikuks õuduseks sain teada, et USAs on lae-
vadele laadimisel uue laenu viljalaadung. Selle panin 

Kindlasti polnud keegi 
sedavõrd naiivne, et oleks 
arvanud, nagu meil õnnes-
tuks 1939. aasta maaelu 
lihtsalt kuidagi tänapäeva 
tõmmata.
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küll resoluutselt seisma ja tõmbasin Eesti üldse välja kolmanda maailma riikidele suunatud 
abiprogrammidest põhimõtte kohaselt Give us more trade, no aid! (vabalt tõlkides: vajame 
kala asemel õnge!).

Panime silmad kinni ja hoidsime valitud kurssi

Olukorra maal muutsid aga veelgi segasemaks eri aegadel valitsuste erinevate põhimõtete 
kohaselt vastu võetud õigusaktid. See võimaldas ulatuslikke kuritarvitusi, otsesõnu öeldes 
varastamist. Uue valitsuse moodustamise järel andsime terve hulga selliseid juhtumeid 
kohtusse. Paraku tehti seal meile kiiresti selgeks, et toimunu oli täiesti seaduste kohane ehk 
kui inimesed lasevad endal naha üle kõrvade tõmmata, on nad selles ise süüdi.

Aga ega meil kuskile taganeda ka enam olnud. Nii tuli kõigest hoolimata edasi panna. Ilmselt 
loodeti, et mõistlikud inimesed oleks sellises kaoses käed üles tõstnud ja ilusat, armsat 
kolhoosikorda taastama asunud. Meie aga polnud mõistlikud inimesed. Panime silmad kinni 
ja hoidsime valitud kurssi, et vähemalt üritada õiglust taastada ning lükata tee lahti uutele 
(mida võis loomulikult ka vanadeks nimetada, kuidas keegi seda nimetas) tootmisviisidele ja 
hoiakutele. Kindlasti polnud keegi sedavõrd naiivne, et oleks arvanud, nagu meil õnnestuks 
1939. aasta maaelu lihtsalt kuidagi tänapäeva tõmmata. Kas sel oleks olnud ka mõtet? 
Midagi sarnast aga küll. Iseseisvuse taastanud Eestis oli maareform ka seotud Nõukogude 
võimu röövitud omandi tagastamisega seaduslikele omanikele, mis muutis reformi veel 
keerukamaks. Midagi muud aga üle ei jäänud.

Puhku talu Vändras aastal 1921. Foto: Johannes Paul Mihkelson (Mihklimets).  
Eesti Ajaloomuuseum SA, AM F 19537
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Kokkuvõttes visati meid kõiki tundmatus kohas vette. Kes vajus põhja, see sinna jäi, kes suutis 
vee peale jääda, hakkas ujuma. Ja need ujuvad siiamaani. See, et Eesti sellest olukorrast 
välja tuli ja on suutnud end üles ehitada, pole mitte ühegi uhke nimega õpetuse, valitsuste või 
presidentide targa poliitika tulemus, vaid üleminekuaja raskusi talunud, aga ikka edasi sam-
munud Eesti inimeste visaduse teene. Nemad on Eesti teinud selliseks, nagu see praegu on.
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MAAREFORMI PÕHIMÕTTELISED VALIKUKOHAD
Kaido Kama
Eesti poliitik, aastatel 1990–1992 Eesti Kongressi ja Eesti Komitee liige, Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 
liige ning ajutise omandi- ja maareformi komisjoni esimees; 1992–1994 justiitsminister ja 1994–1995 
siseminister

Koos Eesti iseseisvuse taastamisega toimunud maareformi ei saa käsitleda lahus muust 
omandireformist. Nii nagu ütlesid 30 aastat tagasi vastuvõetud seadused – maareform on 
omandireformi üks osa – nii olid need reformid omavahel lahutamatult seotud ka rahva 
teadvuses ja ühiskondlikes protsessides. Maareformi põhimõttelised valikukohad olid väga 
tihedalt seotud omandireformi üldiste valikutega ja seetõttu pole ka selles kirjatöös võimalik 
rääkida ainuüksi maareformi probleemidest, jättes tähelepanu alt välja omandireformi kui 
terviku.

Esimesed valikud tehti juba enne maareformi

Kõige olulisem ja põhimõttelisem tollane valik oli muidugi see, kas me omandisuhete 
ümberkorraldamise käigus üldse arvestame endiste omanike õigustega. Selles, et tuleviku 
Eestis peavad omandisuhted põhinema eraomandil ja nõukogudeaegne riiklik omand tuleb 
n-ö lahti riigistada, ei kahelnud suuremat keegi. Küll aga oli kaheksakümnendate lõpus ja
üheksakümnendate alul veel tõsise vaidluse all küsimus, kas üldse ja kuivõrd saab seejuures 
arvestada ajaloolise õiglusega ning omaaegse ülekohtu heastamisega.

Naljaga pooleks võib öelda, et see küsimus otsus-
tati meie eest ära Moskvas. Nimelt koos Gorbatšovi 
sulaga1 ja stalinlike repressioonide riiklikul tasemel 
hukkamõistmisega käivitus ka nn alusetult represseeri-
tute rehabiliteerimine. Koos rehabiliteerimisega hakati 
rehabiliteeritutele (või nende pärijatele) tagastama ka 
repressioonide käigus võõrandatud vara. Sama hakati 
ENSV Ministrite Nõukogu 20. veebruari 1989. aasta 

määruse nr 81 alusel tegema ka Eestis. Tollal oli see tagastamine seotud küll peamiselt 
hoonete ja muu varaga, maa oli Nõukogude seaduste järgi endiselt riigi oma. Pärast neid 
esimesi tagastamisi oli juba üsna võimatu jätta omandi- ja maareformi korraldamisel endiste 
omanike küsimus üldse käsitlemata.

Represseeritutele tagastati varad kaheksakümnendate lõpus niimoodi, et seejuures ei 
arvestatud, mis oli hoonetega (elamutega) juhtunud pärast õigusvastast võõrandamist. 
Nii elamute uued heausksed omanikud kui ka nende elamute üürnikud tõsteti lihtsalt oma 

1 Gorbatšovi sula – perestroika ja uus välispoliitika. Perestroika (vn перестройка „ümberehitus“, „rekonstruktsioon“, 
„ümberhäälestamine“; eesti k uutmine) oli NLKP Keskkomitee peasekretäri Mihhail Gorbatšovi juunis 1987 välja 
kuulutatud majandusreformide programm. Laiemas tähenduses Gorbatšovi võimuletulekuga 1985. aastal alanud 
ja kuni 1991. aastani kestnud periood Nõukogude Liidu ajaloos. (Toim.)

Kõige olulisem ja põhi-
mõtte lisem tollane valik oli 
muidugi see, kas me omandi-
suhete ümberkorraldamise 
käigus üldse arvestame 
endiste omanike õigustega. 
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kodust välja n-ö kuuse alla. Loomulikult tekitas see ühiskonnas pingeid ja selle protsessi 
jätkumine oleks võinud diskrediteerida kogu õigusjärgse omandireformi idee kui sellise.

Esimesena juhtis probleemile avalikult tähelepanu Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE)2. 
Siinkirjutaja algatas ülemnõukogus otsuse eelnõu, mille tulemusena peatas ülemnõukogu 
5. detsembril 1990 „alusetult represseerituile elamute tagastamise ja neile juba tagastatud 
elamutest elanike väljatõstmise“. Tagastamise ja väljatõstmise peatamise mõte oli selles, et 
represseeritute ja hiljem rehabiliteeritute omandi küsimus tuleb lahendada samadel alustel 
kogu muu õigusvastaselt võõrandatud varaga, arvestades seejuures teiste isikute õigusi. 
Nii see asi lõpuks ka toimus.

Teine oluline protsess, mis algas juba enne omandireformi aluste ja maareformi seaduse 
vastuvõtmist, oli talude taastamine Eesti NSV taluseaduse (06.12.1989) alusel. Ja jälle – 
tollal ei saanud juttu olla veel maaomandist, maa oli endiselt natsionaliseeritud ja riigi oma, 
taluseaduse alusel anti maa talunikule rendile või „pärandamisõigusega põliseks kasuta-
miseks“ (umbes nii nagu kunagi 1940. aastatel uusmaasaajatele). Kuigi tollal ei kujutanud 
taluseaduse kirjutajad endale ilmselt ette, et maa võiks olla uuesti eraomandis ja tsiviilkäibes, 
ei pääsenud nemadki mööda endiste omanike küsimusest.

Nimelt jagas taluseadus talud kahte kategooriasse: põlis- ja renditaludeks. Põlistalude 
kohta kehtis omakorda säte, et need „kas taastatakse endise talu baasil või luuakse uue 
taluna“. Talu taastamise eelisõigus oli „tema endisel omanikul seisuga 23. juuli 1940 või 
tema seadusjärgsetel pärijatel“ ning talu taastamisel oli õigus „saada maad talu endisel 
territooriumil või sellega piirneval alal“. Nii et „endise omaniku“, „endise talu“ ja „talu endise 
territooriumi“ mõisted olid taluseaduses juba olemas ning endisi talusid selle seaduse järgi 
tõepoolest ka taastati.

Häda oli selles, et põlistalu koos maa põlise kasutuse õigusega sai luua ka uue taluna 
(st „võõrale maale“) ning isegi talude taastamisel võis talumaaga liita endise taluga piirne-
vaid alasid. Sellest tuli hiljem palju tüli ja paksu pahandust ning maareformi seadusse tuli 
kirjutada eraldi säte selle kohta, et maad ei tagastata, kui see on antud taluseaduse alusel 
teisele isikule põliseks kasutamiseks. Sellel põlisel kasutajal oli siis omakorda õigus talu-
seaduse alusel saadud maa ostueesõigusega välja osta.

Arusaamad muutusid väga kiiresti

Nii need omandi- ja maareformi ideed rahva teadvuses ja ühiskondlike protsesside tule-
musena kerima hakkasid. Oma kontseptsioonidega tulid välja vastasutatud erakonnad, 
kõige põhjalikumatega Eesti Maa-Keskerakond (EMKE) ja juba nimetatud EKRE. Põhjalikult 
käsitlesid omandi- ja maareformi oma dokumentides Eesti Kongress ja Eesti Komitee. Kui 
viimane ülemnõukogu võttis 1990. aasta suvel vastu omandiseaduse (13.06.1990), oli 
selle peamine eesmärk küll eraomand kui selline põhimõtteliselt seadustada, kuid sealgi 

2 Tegemist on 1990. aastal asutatud EKRE-ga, mitte tänapäeva samanimelise erakonnaga. EKRE oli üks neljast 
erakonnast, mis moodustasid 1992. aastal Rahvusliku Koonderakonna Isamaa. (Toim.)
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peeti vajalikuks öelda, et Eesti Vabariigi omandiseadus on muu hulgas ka „ebaseaduslikult 
võõrandatud vara endistele omanikele või nende õigusjärglastele tagastamise või kompen-
seerimise õiguslikuks aluseks“.

Sellesama 1990. aasta lõpus võttis ülemnõukogu vastu 
otsused omandiõiguse järjepidevuse taastamisest 
(19.12.1990) ja maareformist (20.12.1990) ning juba 
järgmisel, 1991. aastal põhjapanevad seadused oman-

direformi aluste ja maareformi kohta. Murrang toimus praeguse ajaga võrreldes äärmiselt 
lühikese aja jooksul – tuletame veel kord meelde, et taluseadus võeti vastu alles 1989. aasta 
lõpus ja vähem kui kahe aasta pärast võeti vastu maareformi seadus, mis kontseptsioonilt 
erines taluseaduse ideoloogiast kardinaalselt.

Selleks ajaks kui ülemnõukogu moodustas 25. aprillil 1991 ajutise omandi- ja maareformi 
komisjoni, mis pidi eelkõige hakkama menetlema valitsuse esitatud „normatiivset kont-
septsiooni“ omandireformi aluste kohta, oli suur osa põhimõttelisi valikuid juba tehtud. Oli 
selge, et õigusvastaselt võõrandatud vara tuli endistele omanikele tagastada, asendada 
või kompenseerida. Selge oli ka, et seejuures tuli arvestada uusomanike ja võõrandatud 

vara kasutajate huvidega. Nii et omandi- ja maare-
formi komisjonil tuli nüüd eelkõige teha valikuid ning 
lahendada küsimusi, millistel juhtudel pidada omandi 
tagastamist üldse võimalikuks ja millistel juhtudel vara 
ei tagastata, vaid kompenseeritakse.

Konkreetselt maareformi korral olid need valikud ja 
otsused tihtipeale vägagi keerulised ja komplekssed. 
Ühtpidi oli kõigile selge, et tagastada pole võimalik 
näiteks Narva veehoidla alust maad või endisi põllu-
maid, kuhu olid kerkinud uuselamurajoonid. Nendel 
juhtudel sai juttu olla üksnes asendamisest või hüvi-
tamisest. Teiselt poolt polnud erilisi probleeme ka 
neil juhtudel, kui õigusvastaselt võõrandatud maal 
hooneid ega rajatisi polnud või olid need endiselt 
õigusjärgse omaniku valduses. Siis tuli maa lihtsalt 
tagastada endistes piirides ja kogu lugu. Aga nende 
kahe äärmuse vahele jäi väga mitmekesine erinevate 
võimaluste kompleks, kus maa oli justkui reaalselt 
tagastatav, aga seal asusid teisele isikule kuuluvad 
hooned (nii endised kui ka uued) või oli maa mõnel 
muul moel teise isiku kasutuses.

Kevadel 1991, kui ülemnõukogu juba menetles oman-
direformi aluseid, esitas valitsus menetlusse ka maa-
seaduse eelnõu. 

Murrang toimus praeguse 
ajaga võrreldes äärmiselt 
lühikese aja jooksul.

Uudisnupp professor Vilma Kelderi 
koostatud Eesti Vabariigi maaseaduse 
eelnõu kohta, mis seaduseks ei 
saanudki. 
Maaleht, 25. aprill 1991
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See oli oma ideoloogialt põllumajandusliku maakasutaja keskne. Näiteks võis põllumaad 
tagastada ainult isikule, kes oli ise valmis asuma maad põllumajanduslikult kasutama, 
keda peeti selleks piisavalt kompetentseks ja võimeliseks, kes polnud selleks liiga vana 
ega haige jne. Hiljem loobus ülemnõukogu sellest põhimõttest ja jääb järeltulevate põlvede 
hinnata, kas see oli hea või halb otsus.

Hoonekeskne maareform

Tollase omandi- ja maareformi komisjoni kõige raskemad ja keerulisemad valikud on tänase 
päevani maareformi seaduses kirjas. Kuigi seda seadust on möödunud aastate jooksul 
kümneid kordi muudetud, on mittetagastamise alused jäänud enam-vähem samaks. Need 
olid algses seaduses järgmised: endine omanik ise ei soovi maa tagastamist; maa on antud 
kasutusse taluseaduse alusel; maal asuvad teisele isikule kuuluvad hooned või rajatised; 
maa jäetakse riigi omandisse või antakse munitsipaalomandisse; maa ei allu Eesti Vabariigi 
jurisdiktsioonile.

Kaido Kama tahab omandi- ja maareformiga päris sügavuti minna. Ants Kasesalu karikatuur.  
Maaleht, 30. detsember 1991

Siit edasi tuli juba reeglistik selle kohta, kuidas jagada maad siis, kui endine omanik soovib 
maad tagasi, aga hoonete või rajatiste omanik soovib sedasama maad osta – kõik need 
reeglid maa ostueesõigusega erastamise kohta suurusega kuni üks hektar, suurusega kuni 
kaks hektarit, suurusega kuni 20 hektarit (see muutus hiljem 50 hektariks) jne. Lisaks veel 
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reeglistik selle kohta, millistel alustel sai maad mitte tagastada, kui see oli vaja jätta riigi 
või munitsipaalomandisse.

Praegu julgeksin väita, et meie maareform polnud mitte niivõrd endiste omanike, kuivõrd 
hoopis hooneomanike keskne. Mitte ükski hoone või rajatis ei jäänud maata. Peamine 
mittetagastamise alus oligi see, et maal asusid teise isiku hooned ja rajatised. Lõviosa 
1940. aastal natsionaliseeritud maadest leidis omaniku tagastamise või ostueesõigusega 
erastamise kaudu. Algselt seaduses kirjas olnud maade asendamine sisuliselt ei käivitunud, 

tegelikult ei toimunud arvestataval määral ka vabade 
maade erastamist enampakkumisel. Sellega seotult 
jäid suures osas rakendamata ka seadusesätted eelis-
tuste tegemise kohta vabade maade müügil: eesõigus 
oli isikutel, kellele maad kusagil mujal ei tagastatud; 
kes seda müügis olevat maad juba kasutasid; kellele 
kuulus piirnev maa (naabrusõigus) jne.

Kui nüüd mõelda, kas midagi saanuks teha teisiti ja paremini, siis võib öelda, et alati saab 
paremini. Eriti asju tagantjärele hinnates. Eestis oli tol ajal üsna levinud olukord, kus üks 
ja sama isik oli samal ajal ühes kohas endine omanik ja teises kohas uusomanik. Tal oli 
ühes kohas maid tagasi saada ja tal oli teises kohas vaja oma elamise juurde maad osta. 
Nendel juhtudel töötas reform hästi, paindlikult ja sujuvalt erastamise väärtpaberite (EVP-d)3 
kaudu. Ühes kohas maa eest saadud kompensatsioon kasutati teises kohas ära maa ostu-
eesõigusega erastamiseks.

Valitsuse puhkebaas 
Suurupis, kus koostati 
maareformi seaduse 
algne tekst.  
Foto: Peeter Langovits. 
Rahvusarhiiv, 
EFA.204.0.174066

3 Erastamisväärtpaber ehk EVP oli õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise sea-
duse alusel Eestis õigusvastaselt võõrandatud vara kompenseerimiseks välja antud hüvitusväärtpaber ja eluruumide 
erastamise seaduse kohaselt välja antud rahvakapitali obligatsioon. Nimiväärtus moodustus hüvitusväärtpaberi 
arvestuslikust väärtusest ja rahvakapitali obligatsiooni arvestuslikust väärtusest. Erastamisväärtpaberit säilitati 
elektrooniliselt erastamisväärtpaberite keskregistris erastamisväärtpaberiarvel või Eesti väärtpaberite registris 
avatud väärtpaberiarvel. Erastamisväärtpaberit võis omada ja omandada iga füüsiline isik, Eestis registreeritud 
juriidiline isik ning Eesti riik või kohalik omavalitsusüksus. Pärimise teel võis erastamisväärtpaberi omandada 
ka Eestis registreerimata juriidiline isik. (Toim.)

Praegu julgeksin väita, et 
meie maareform polnud mitte 
niivõrd endiste omanike, 
kuivõrd hoopis hoone-
omanike keskne.
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Kahjuks ei olnud kompensatsioonimehhanism selline, mis oleks inimesi suunanud hüvitise 
väljavõtmisele ka juhul, kui neil EVP-sid otseselt vaja ei olnud. Siis eelistati kompensatsioonile 
pigem maa reaalset tagastamist, kas või n-ö igaks juhuks, ka siis, kui tagasisaajal selle maaga 

enam otsest sidet ega kokkupuudet ei olnud. Neil maa 
tagasivõtjatel oli õigus: võrreldes hüvitise rahalise 
väärtusega oli oluliselt kasulikum maa tagasi võtta 
ja hiljem maha müüa. Sedasorti tagastatud maadel 
põhineb suures osas tänane maaomandi koondumine 
metsafirmade ja muude juriidiliste isikute kätte.

Aga ega meil palju parata ka olnud. Äsja ühinenud Saksamaal kompenseeriti endise Ida-Sak-
samaa sundvõõrandatud maad endistele omanikele kõvades Saksa markades. Meil polnud 
kusagilt võtta vaba ja jõukat Lääne-Eestit, kelle rahaga õigusvastane võõrandamine kinni 
maksta. Algusest peale oli otsustatud, et hüvitamine ei saa toimuda riigieelarve vahendite 
arvelt, et kompenseerimise katteallikaks on seesama maa, mille eest makstakse hüvitist ja 
mille ostab välja keegi teine (see on muidugi lihtsustatud selgitus, tegelikult oli asi oluliselt 
keerulisem).

Kahe maareformi erinevus

Nüüd on paras hetk võrrelda 20. sajandi alguse ja 20. sajandi lõpu maareforme. Mõlemal 
juhul oli tegemist kogu ühiskonda puudutava radikaalse muutusega omandisuhetes. Kuid 
20. sajandi alguse maareformijate elu oli mitmes mõttes oluliselt lihtsam. Eelkõige oli Eesti 
Vabariigi sünniajaks maa eraomand olemas. Oli olemas kogu atribuutika, mis kaasneb maa 
tsiviikäibega alates maa hinnast ja lõpetades toimiva maakorraldussüsteemiga. Aga mis 
kõige tähtsam – oli olemas kehtiv ja töötav tsiviilseadustik Balti eraseadus (sks Liv-, Est- 
und Curländisches Privatrecht). See tsiviilseadustik kehtis Eestis Nõukogude okupatsiooni 
alguseni, kehtestati taas Saksa okupatsiooni ajal ja kaotas lõplikult kehtivuse alles 1944. 
aastal. Eesti Vabariigi ajal jõuti küll valmis kirjutada uue tsiviilseadustiku eelnõu, aga sea-
duseks muuta seda ei jõutudki, aeg sai lihtsalt otsa.

Meil oli koos maa omandisuhete muutmisega vaja kehtestada ka õiguskord, mida maa-
omand üldse tähendab ja milles omaniku õigused seisnevad. Juba nimetatud 1991. aasta 
maaseaduse eelnõus prooviti lahendata mõlemat asja korraga: reformida omandisuhted ja 
samal ajal kehtestada neid suhteid reguleeriv tsiviilõigus. Selle seaduse ümber toimusid 
ülemnõukogus väga dramaatilised vaidlused, esitati alternatiivne eelnõu jne. Lõpptulemus 
oli, et reformi ja tsiviilõiguse küsimus jagati ära eri seaduste vahel ja viimase nimeks sai 
asjaõigusseadus. Nii nagu see oli ka 1940. aasta tsiviilseadustiku eelnõus, mis sai uue 
seaduse kirjutamise eeskujuks ja aluseks.

Asjaõigusseaduse võttis 9. juunil 1993 vastu juba Riigikogu. Vahepeal oli taastatud Eesti 
iseseisvus, võetud vastu põhiseadus, maksma pandud Eesti kroon, valitud Riigikogu, ame-
tisse oli astunud Mart Laari juhitud koalitsioonivalitsus (kus kogu omandi- ja maareformi 
küsimus oli pandud reformiminister Liia Hänni laiadele õlgadele). Küsimus ei olnud ainult 

Meil polnud kusagilt võtta 
vaba ja jõukat Lääne-Eestit, 
kelle rahaga õigusvastane 
võõrandamine kinni maksta.
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asjaõigusseaduse eelnõu väljatöötamises, mida tehti professor Paul Varuli juhtimisel. Selle 
lühikese aja jooksul valmistati tollase Justiitsministeeriumi kantsleri Mihkel Oviiri vedamisel 
ette kogu toimiv kinnistusraamatu süsteem alates vajalikest normatiivaktidest ja lõpetades 
ametnike koolitamise ning neile vajalike tööruumide leidmisega. Hoolimata sellest tohutust 
pingutusest ja tempost, jõuti esimesed maa tagastamised siiski ära teha juba enne asjaõi-
gusseaduse jõustumist.

Siia juurde väike lõbus vahepala. Kui lahkusin justiitsministri ametist 1994. aasta kevadel, 
kinkis tollane õiguskantsler Eerik-Juhan Truuväli mulle pühendusega asjaõigusseaduse 
väljaande ja ütles, et tema küll poleks julgenud niimoodi ühe käeliigutusega asendada ENSV 
maakoodeksit asjaõiguse põhimõtetega. Ma naersin selle peale ja ütlesin, et ju ma olin siis 
nii loll, et ei osanud karta.

Tagantjärele tarkused

Praegu olen üsna kindel, et 1990. aastate Eesti majanduse eduloo taga ei olnud üksnes Eesti 
tublide inimeste ettevõtlikkus. Väga oluline oli ka see, et saime kiiresti loodud ettevõtlikkuse 
toimimiseks vajaliku õigusruumi. Maa muutus kiiresti ostu-müügi objektiks, pangad hakkasid 
andma hüpoteeklaene, välisinvestoritel oli võimalik Eestisse maad osta ja siseneda oma 
investeeringutega neile arusaadavasse õiguslikku keskkonda.

Kaido Kama Maavalla Koja kevadkoolis. 
Eesti Rahva Muuseum, ERM Fk 2566:8

Veel paar takkajärgi tarkust. Omaaegset teravat diskussiooni omandi- ja maareformi põhimõ-
tete üle püüti tollal ja püütakse osalt veel praegugi näidata kui majandusinimeste ja eluvõõraste 
aatemeeste vastasseisu. Et ühed olid praktilised tegudeinimesed, kes tahtsid Eesti majanduse 
kiiresti käima tõmmata ja teised ajasid taga mingit ajaloolise ülekohtu heastamist ja kris-

tallpuhast õigust. Õigusjärgluse põhimõtetele toetuv 
maareform oli kõige kiirem, praktilisem, ratsionaalsem 
ja pragmaatilisem viis käivitada eraomandil põhinev 
majandus.

Esiteks oli tegemist väga selge ja üldarusaadava 
maa reformimise skeemiga. Nagu juba öeldud – vaba 
maa müük enampakkumisel, mis peaks ju olema iga 

Õigusjärgluse põhimõtetele 
toetuv maareform oli kõige 
kiirem, praktilisem, ratsio-
naalsem ja pragmaatilisem 
viis käivitada eraomandil 
põhinev majandus.
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majandusmehe unistus (tootmisvahendid jõuavad ettevõtlike inimeste kätte), õieti ei käi-
vitunudki ja kestab mitmesuguste modifitseerumiste kaudu osalt tänaseni. Aastakümneid 
kasutati Eestis tähekombinatsiooni JRO – jätkuvalt riigi omandis olev maa. Maa läks kiiresti 
eraomandisse tänu tagastamisele ja ostueesõigusega erastamisele ning pärast seda oli neil 
ettevõtlikel inimestel kohe võimalik maad ka osta.

Teiseks tugines maareform Eesti-aegsele maakorraldusele, mis omakorda tugines veel vara-
sematele ajaloolistele kihistustele. Ma ei kujuta praegu ette, mismoodi ja millise tempoga 
oleks maareformi tehtud juhul, kui sellele oleks pidanud eelnema kogu maa ümberkorral-
damine n-ö nullist peale.

Ja kolmandaks. See pole nüüd küll päris majanduslik argument, aga selliste suurte reformide 
korral, mis puudutavad peaaegu iga inimest, tuleb paratamatult arvestada ka ühiskonna ja 
inimeste talumisvõimega. Pärast selliseid reforme ei saa kunagi kõik olla ühtviisi õnnelikud. 
Ühed on rahulolematud ühel ja teised teisel põhjusel, ühe konkreetse inimese rahulolu on 
teise konkreetse inimese rahulolematuse allikas.

Sedasorti reforme võib kordaläinuks pidada siis, kui rahulolematust on mõlemal pool umbes 
ühe ja sama palju, kui enamik inimesi saavad olla keskel ja reformi tulemustega enam-vä-
hem rahul. Sellega saime ju tegelikult hakkama. Maareformi tulemusena tekkis Eestis lai 
omanike ring ja tugev keskklass, mis on igasuguse majandusedu alus. Ja häbi olgu neil, kes 
30 aastat pärast reformi püüavad ikka veel vaidlustada reformi algseid põhimõtteid, teevad 
inimestele nende ammuunustatud asjadega jätkuvalt haiget ja püüavad sellega endale 
poliitilist kapitali koguda.

Lõpetuseks üks väikene juriidiline finess. Kui maareformi kontseptsiooni üle alles ägedalt 
vaieldi, oli üks üldlevinud nõue kuulutada maa natsionaliseerimine õigustühiseks. See nõue 
jooksis läbi erinevate erakondade deklaratsioonidest, Eesti Kongressi ja Eesti Komitee doku-
mentidest. Tegelikult selle õigustühiseks kuulutamiseni kunagi ei jõutudki. Küll aga räägiti 
ülemnõukogu asjaomastes otsustes Eesti NSV Riigivolikogu 23. juuli 1940 deklaratsioonide 
ebaseaduslikkusest, sellest et „omandisuhete muutmine Nõukogude Liidu okupatsioonivõimu 
poolt oli vägivaldne“ ja muud taolist.

Minule seletas tollane Savisaare valitsuse justiitsminister Jüri Raidla seda asja Toompea 
lossi koridoris niimoodi, et kui kuulutada kõik need natsionaliseerimised õigustühiseks, 

siis pärast seda pole meil enam midagi reformida. 
Siis taastuvad automaatselt kõik omandisuhted, mis 
kehtisid 1940. aasta alul (ja halvemal juhul hakka-
vad külamehed jahipüssiga oma maa piire valvama). 
Nii et tegelikult me ei taastanud Eesti-aegset õigust 
omandile. Tegelikult me reformisime nõukogudeaeg-
set riiklikku ehk „üldrahvalikku“ omandit, arvestades 
seejuures nii endiste omanike kui ka uute omanike ja 
uute maakasutajate huvidega.

Tegelikult me reformisime 
nõukogudeaegset riiklikku 
ehk „üldrahvalikku“ oman-
dit, arvestades seejuures nii 
endiste omanike kui ka uute 
omanike ja uute maakasuta-
jate huvidega.
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Lõpetuse lõpetuseks tänan kõiki neid, kes aitasid maareformi ette valmistada ja ellu viia – 
alates ministeeriumide ja maavalitsuste ametnikest ning lõpetades valdade maakorralda-
jatega. See oli hiigelsuur töö, mis tehti töö mahtu arvestades ära väga kiiresti. Ja sellel tööl 
põhineb praegu meie igapäevane heaolu.
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MAAREFORM KUI OMANDIREFORMI OSA
Liia Hänni
Eesti astrofüüsik, ühiskonnategelane ja poliitik. Aastatel 1992–1995 reformiminister, kelle ülesanne oli 
tegeleda 1991. aastal vastu võetud omandireformiga

Kas osa saab olla suurem kui tervik? Selline mõtteuper-
pall turgatab pähe, kui mõelda, mis inimesi ülemineku-
ajal toimunud omandireformist kõige enam puudutas. 
See on ilmselt maareform. Selle reformiga sai suur osa 
Eesti inimesi maaomanikeks õigusvastaselt võõran-
datud maa tagastamise või maa erastamise kaudu. 
Isegi paneelmaja korter ei asu ju pääsupesana õhus, 

vaid selle juurde kuulub mõtteline osa kinnistust. Maareform oli Eesti Vabariigi taastamine 
rohujuure tasandil: enne iseseisvuse kaotamist olime olnud maaomanike riik. Mälestus 
oma talust, viljapõldudest ja heinamaast elas rahva südames edasi kogu võõrvõimu aja. 
See määraski lõppkokkuvõttes mitte ainult maareformi, vaid kogu omandireformi valikud.

Maa- ja omandireformi õigusliku sideme näitab kätte 17. oktoobril 1991 ülemnõukogus vastu 
võetud maareformi seadus1, mille kohaselt maareform kui omandireformi osa viiakse ellu 
Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduses ja maareformi seaduses sätestatud tingimustel 
ja korras. Vaid mõni kuu varem, 13. juunil 1991 vastu võetud omandireformi aluste seadus2 
oli maareformi ja ka teiste radikaalset omandisuhete ümberkorraldamist reguleerivate 
seaduste raamseadus, mis määras kindlaks reformide ühise eesmärgi ja aluspõhimõtted. 
Omandireformi eesmärk oli omandisuhete ümberkorraldamine omandi puutumatuse ja 
vaba ettevõtluse tagamiseks, omandiõiguse rikkumisega tehtud ülekohtu heastamine ning 
turumajandusele ülemineku eelduste loomine.

Nüüd, kui Eesti iseseisvuse taastamisest ja oluliste reformiseaduste vastuvõtmisest möödub 
30 aastat, on asjaosalistel viimane aeg meelde tuletada, kuidas kujunes Eesti reformipoliitika 
aluseks saanud omandireformi üldine kontseptsioon. Järgnevalt esitan kõigepealt ülevaate, 
kuidas kujunes omandireformi ideestik ja kuidas poliitiliste protsesside koosmõjul võeti vastu 
omandireformi aluste seadus. Edasi heidan pilgu reformiministri aega, kui päevakorda tõusis 
omandireformi praktiline elluviimine. Selle keskne ülesanne oli maareformi käivitamine, 
mida ühiskond pikisilmi ootas ja vajas. Lõpetuseks hindan kättesaadavate andmete alusel 
maareformi tähtsust Eestis toimunud radikaalsetes ühiskondlikes muudatustes, mille tõi 
kaasa omandireform.

1 Eesti Vabariigi maareformi seadus. – RT 1991, 34, 426.
2 Eesti Vabariigi omandireformi aluste seadus. – RT 1991, 21, 257.

Maareform oli Eesti Vaba-
riigi taastamine rohujuure 
tasandil: enne iseseisvuse 
kaotamist olime olnud 
maaomanike riik.
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Omandireformi aluste kujunemine

Eesti iseseisvuse taastamise teel kujunes pöördeliseks aasta 1990. See oli aasta, kui 
laulva revolutsiooni ja rahvaliikumiste asemel hakkas Eestis toimuvat kujundama esin-
dusdemokraatia. Eesti kodanikud valisid 24. veebruaril oma esinduskogu Eesti Kongressi 
ja 18. märtsil järgnes Eesti NSV Ülemnõukogu valimine, millest said osa võtta kõik Eesti 

elanikud, kaasa arvatud relvajõudude isikkoosseis. 
Valijaskonna erinevustele vaatamata deklareerisid 
mõlemad esinduskogud ühist eesmärki: taastada Eesti 
Vabariigi iseseisvus. Vaidlus käis põhiliselt selle üle, 
kuidas selle suure eesmärgini jõuda.

Esindusdemokraatia eeldab, aga ka ergutab ühiskonna poliitilist organiseerumist. Pole siis 
imeks panna, et aastal 1990 asutati Eestis rekordiline arv erakondi, tervelt kuus, teiste hul-
gas ka Eesti Maa-Keskerakond (EMKE), mille asutajaliikmete hulka kuulusin. Enamik uutest 
erakondadest tegutses fraktsioonina või oma liikmete kaudu nii Eesti Kongressis ja selle 
esindusorganis Eesti Komitees kui ka ülemnõukogus. Need ühised liikmed, teiste hulgas 
selle meenutuse autor, kujunesid omamoodi „sideaineks“, mis aitas kahel esinduskogul 
olulistes küsimustes ühel lainel püsida.

Erakonnad suudavad oma rolli demokraatliku poliitika kujundamisel täita vaid siis, kui nad on 
võimelised olulistes ühiskondlikes protsessides kaasa rääkima ja lahendusi välja pakkuma. 
Eesti äsja sündinud erakondadele oli see keeruline ülesanne. Palju olenes eestvedajatest, 
aga ka koostöövalmidusest otsida üheskoos vastuseid Eesti ees seisvatele ülimalt keeru-
listele probleemidele.

„MINA valiksin demokraatia!“  
Hugo Hiibuse karikatuur. 
Maaleht, 6. juuli 1991

Üks oluline küsimus, mis Nõukogude ikkest vabaneval Eestil tuli lahendada, oli üleminek demo-
kraatliku ühiskonna elukorraldusele, mis põhineb eraomandi kaitsel ja ettevõtlusvabadusel. 
Kuidas seda teha? Perestroika tuules alustati Eestis ettevaatlike majandusreformidega juba 

Esindusdemokraatia eeldab, 
aga ka ergutab ühiskonna 
poliitilist organiseerumist.
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1980. lõpuaastatel, kuid need ei puudutanud ülesande tuuma – suhtumist eraomandisse ning 
Nõukogude võimu omanike- ja omandivastastesse kuritegudesse. Aastal 1989 kehtestatud 
Eesti NSV  taluseadus3 andis küll maa endistele omanikele ja nende järeltulijatele võimaluse 
hakata teatud tingimustel maad harima põlise kasutusõiguse alusel, kuid vajalik õigusselgus 
omandisuhetes jäi loomata.

Esimese erakonnana tõstatas maaomandi taastamise vajalikkuse Enn Tarto, Kaido Kama jt 
mõttekaaslaste asutatud Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE). Tegevusprogramm4 võeti 
vastu 31. märtsil 1990, kus EKRE esitas maareformi kava, mis nägi ette reformi teostamise 
enne Eesti okupeerimist 16. juunil 1940 kehtinud omandiõiguse alusel. See oli väga oluline 
algatus, mis mõne kuu jooksul hakkas mõjutama nii Eesti Kongressi kui ka ülemnõukogu 
otsuseid. Juba Eesti Kongressi teisel istungjärgul 25. mail 1990 võttis kongress vastu maa-
deklaratsiooni5, mis pidas vajalikuks tunnistada õigustühiseks Nõukogude võimu 23. juuli 
1940. aasta maadekreedi ja tagastada või hüvitada maa seaduslikele omanikele ning nende 
pärijatele seisuga 16. juuni 1940. Ühemõtteliselt sai selgeks, et Eesti kodanikud ei kavatse 
leppida maa vägivaldse natsionaliseerimisega Nõukogude võimu tegevuse tulemusena. 
Rahva mälu ei lubanud seda. Aru saadi ka ülesande keerukusest. Eesti Kongress kinnitas, 
et omandiõiguse taastamine peab toimuma seaduslikkust järgides riigi vahendusel ega 
tohi kaasa tuua uusi repressioone. Need olulised põhimõtted aitasid hiljem kaasa erinevaid 
huvisid tasakaalustada püüdva restitutsioonipoliitika kujunemisele.

Ülemnõukogus jõudsid omandiküsimused päevakorda Edgar Savisaare valitsuse algatatud 
omandiseaduse eelnõu menetlemisel mais ja juunis 1990. Eelnõu eesmärk oli Nõukogude 
ajal keelatud eraomandi seadustamine ja vaba arengu võimaluse loomine erinevatele 
omandivormidele. Oluline muudatus oli maa riiklikust ainuomandist loobumine. Eesti 
Vabariigi omandiseaduse6 võttis ülemnõukogu vastu 21. juulil 1990, selle poolt hääletas 72 
ülemnõukogu liiget, vastu oli 15, erapooletuid 4. Kuigi omandiseadus ei käsitlenud otseselt 
omandisuhete ümberkujundamist, kajastas seaduse preambul eelnõu menetlemisel teravalt 
päevakorda kerkinud omandiõiguse taastamise vajadust: „Eesti Vabariigi omandiseadus 
on ettevõtluse arendamise, omandi privatiseerimise ning ebaseaduslikult võõrandatud 
vara endistele omanikele või nende õigusjärglastele tagastamise või kompenseerimise 
õiguslikuks aluseks“.

Täpselt samal päeval, s.o 21. juunil 1990 võttis Eesti Komitee vastu otsuse Eesti Vabariigi 
kodanike omandiõiguste taastamise ja omandireformi alustest. Esimest korda tuli selles 
otsuses kasutusele mõiste „omandireform“, millest sai Eestis toimuva omandisuhete ümber-
korraldamise protsessi ühisnimetaja. Otsuse eelnõu ettevalmistamiseks moodustas Eesti 
Komitee redaktsioonitoimkonna, kuhu kuulusid Jüri Adams, Liia Hänni, Kaido Kama, Tiit 
Made, Ivar Raig ja Henn Sarv. Selle komisjoni neli liiget, teiste hulgas ka EKRE aseesimees 

3 Eesti NSV taluseadus. – ÜVT 1989, 39, 611.
4 EKRE põhikiri ja programmid 1990–1992. – ERAF.9615.1.1. 
5 Eesti Kongress. Siis ja praegu. – Eesti Vabariigi Riigikantselei / Kirjastus SEJS. Tallinn, 200. Koostaja ja toimetaja 

Eve Pärnaste. Lk 321–322.
6 Eesti Vabariigi omandiseadus. – ÜVT 1990, 20, 299.
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Kaido Kama ja EMKE esimees Ivar Raig, osalesid aktiivselt ka ülemnõukogus omandiseaduse 
arutelul, seega võib Eesti Komitee otsust pidada omamoodi kokkuvõtteks, kuhu omandire-
formi põhimõtete arutelu 1990. aasta suveks oli välja jõudnud. Need põhimõtted võib kokku 
võtta järgmiselt: 

• valdav osa riigi valduses olevast varast tuleb lahti riigistada;

• Eesti Vabariigi õiguslik järjepidevus tähendab enne okupatsiooni algust kehtinud 
omandiõiguste tunnustamist. Sundvõõrandamise aluseks olnud otsuseid tuleb pidada 
õigustühiseks nende langetamise hetkest;

• omandiõiguse taastamine saab toimuda omandi tagastamise, asendamise või hüvi-
tamise teel riigi vahendusel;

• omandiõiguse taastamine ei tohi kahjustada praeguste omanike õigusi. Kui vastuollu 
satuvad endise omaniku ja praeguse omaniku õigused, tuleb omand hüvitada endisele 
omanikule või asendada samaväärse varaga.

Eesti Kongressi otsuse keskmes oli eelkõige omandiõiguse taastamine, vara lahtiriigis-
tamist käsitleti kui võimalust hüvitada endistele omanikele nende vara, mis ei kuulunud 
tagastamisele. Endiselt jäi aga vastuseta küsimus, kuidas ikkagi viia ellu kiire ja laiaulatuslik 
omandireform. Valitsuse plaan müüa ettevõtteid raha eest koos pikaajalise võlakohustusega, 
ei leidnud ülemnõukogus toetust. Seda peeti poolikuks ja õigusjärgse omandi taastamist 
pidurdavaks lahenduseks.

Edasistes aruteludes tulevad jõuliselt mängu osakud. Päevalehes ilmusid 1. augustil 1990 
Eesti Maa-Keskerakonna keskvolikogu seisukohad omandireformi küsimustes7. Saades 
inspiratsiooni 26. juunil ajalehes Edasi ilmunud artiklist „Igaühele oma(nd)“8 (autorid Liia 
Hänni, Uku Hänni, Henn Mikkin, Jaan Pelt ja Mart Rahi), pakkus EMKE omandireformi teosta-
miseks välja rahvakapitali osakute idee. Rahvakapitali mõiste hõlmas kogu lahtiriigistamisele 
kuuluvat vara, mis tuleb tagastada või erastada. Konkreetsele inimesele kuuluvate osakute 
arvutamisel soovitati võtta arvesse tema hüvitamisele kuuluva õigusvastaselt võõranda-
tud vara väärtus ja tööpanus Eestis Nõukogude ajal. Nõnda loodeti paindlikult lahendada 
omandiõiguse taastamise küsimus ja ühtlasi anda inimestele võimalus osaleda riigi vara 
erastamisel, kasutades selleks eriotstarbelistele pangakontole kantud rahvakapitali osakuid.

EMKE initsiatiivile järgnesid erakondade ja teiste asjast huvitatud organisatsioonide ümarlauad, 
et leida ühisosa ja kujundada omandireformi poliitika lähtekohad, millel oleks võimalikult lai 
toetus. Ühised arutelud osutusid tulemuslikuks ning juba 10. augustil 1990 sai ajakirjanik 
Päevalehes teha optimistliku kokkuvõtte, pealkirjastades oma loo „Koostöö on võimalik“9. 
Allkirjastatud ühisavaldus omandireformi aluste kohta näitas kätte nii omandireformi 
eesmärgi, selle elluviimise võimaluse kui ka reformi käivitamise sammud. Ühisavalduse 
kohaselt oli omandireform turumajandusele ülemineku hädavajalik koostisosa, millega tuli 

7 Päevaleht, 1. august 1990.
8 Edasi, 26. juuni 1990.
9 Päevaleht, 10. august 1990.
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alustada viivitamata. Reformi sisu oli omandisuhete viimine demokraatlikus ühiskonnas 
üldtunnustatud õiguslikule alusele, milleks tuli tühistada Nõukogude võimu ebaseadusli-
kud aktid alates nende vastuvõtmisest ning õigusvastaselt võõrandatud vara tagastada 

või hüvitada. Peamise erastamismehhanismina nähti 
vara üleandmist kodanikele rahaliste ekvivalentide 
(osakute) alusel, sularahaline väljaost sai toimuda 
vaid eritingimustel. Avaldusele andsid allkirja üheksa 
erakonna esindajad, lisaks erakondadele allkirjastas 
ühisavalduse ka Talupidajate Keskliit.

Edasist võib kirjeldada kui võidujooksu ajaga. Kuigi vajadus alustada omandireformi ja selle 
ühe osana ettevõtete erastamist oli päevselge, pidurdasid otsusele jõudmist ülemnõukogu 
ja Savisaare valitsuse erimeelsused. Valitsus soovis kiiresti alustada ettevõtete erastamist, 
kuid ülemnõukogu enamus pidas oluliseks lahendada kõigepealt õigusvastaselt võõrandatud 
varaga seotud küsimused. Selles punnseisus haaras initsiatiivi ülemnõukogu õiguskomisjon, 
kelle ettepanekul moodustati 23. septembril 1990 fraktsioonide esindajatest ajutine omandi- 
ja maareformi komisjon Arvo Junti juhtimisel.

Komisjoni ülesandeks sai koondada ühiskonnas ja ülemnõukogus vallandunud erinevate, 
tihti ülimalt emotsionaalsete ning vastandlike arvamuste laviin selgepiiriliseks poliitiliseks 
otsuseks, mis looks võimaluse omandireformi õigusliku reguleerimisega edasi minna. See oli 
äärmiselt vajalik, sest stiihiline erastamine oli juba alanud. Lisaks tekitas represseeritutele 
vara tagastamine Eesti NSV Ministrite Nõukogu 1989. aasta määruse „Massirepressioonide 
läbi kannatanutele vara tagastamise ja kahju hüvitamise korra kohta“10 alusel ühiskonnas 
seni nägemata pingeid, sest jättis elamute tagastamisel seal elavad inimesed täielikult 
õiguskaitseta. Oli selge, et nii edasi minna ei saa ja 5. detsembril 1990 võttiski ülemnõukogu 
Kaido Kama kui EKRE esindaja algatusel vastu otsuse „Alusetult represseerituile elamute 
tagastamise ja neile juba tagastatud elamutest elanike väljatõstmise peatamise kohta“11. 
Hiljem, omandireformi käigus, kujunes tagastatavate majade üürnike olukord keeruliseks 
küsimuseks, mis nõuab veel 30 aastat hiljemgi tähelepanu.

Samal ajal ülemnõukogu ning selle ajutise omandi- ja maareformi komisjoni pingutustega 
leida paljude tundmatutega võrrandile lahendus, võeti omandireformi küsimus päevakorda 
26. oktoobril 1990 toimunud Eesti Kongressi kolmandal istungjärgul, kui kongress võttis 
vastu otsuse omandireformi aluste kohta12. Eesti Kongress kinnitas juba varem Eesti Komitee 
väljendatud seisukohta, et omandireformi käigus tuleb Nõukogude võimu õigusvastaselt 
rikutud omandiõigus taastada. Ühtlasi täpsustati, kuidas protsess ellu viia.

• Omandiõiguse taastamine tähendab eelkõige omandi asendamist rahaliste ekviva-
lentide alusel. Omandi konkreetne tagastamine on mõeldav vaid juhul, kui omand on 

10 Massirepressioonide läbi kannatanutele vara tagastamise ja kahju hüvitamise korra kohta. – ÜVT 1989, 10, 118. 
11 Eesti Vabariigi Ülemnõukogu XII koosseisu 24. istungjärk 3.–6. detsember 1990. https://www.riigikogu.ee/wpcms/

wp-content/uploads/2015/03/1990_3_6_detsember.pdf
12 Eesti Kongress. Siis ja praegu. – Eesti Vabariigi Riigikantselei / Kirjastus SEJS. Tallinn, 200. Koostaja ja toimetaja 

Eve Pärnaste. Lk 384–385.
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tagastatav – s.t kui omand pole hävinud ja kui omandi tagastamine ei kahjusta Eesti 
Vabariigi teiste kodanike õigusi ega seaduslikke huve.

• Kuni riigi valdusesse jääva vara ja seaduslikele omanikele tagastamisele kuuluva vara 
piiritlemiseni saab omandireform hõlmata vaid seaduslike omanike omandiõiguse 
taastamist. Riigi valduses oleva vara müügi teel omanikustamine saab toimuda siis, 
kui on garanteeritud seaduslike omanike omandiõiguse taastamine.

• Omandireformi otsuste langetamine ja elluviimine tuleb avalikustada ning demokratisee-
rida. Omandisuhete muutmise kord peab välistama ametiseisundist või ühiskondlikust 
positsioonist tulenevaid privileege erastatava omandi soetamisel.

• Omandireform peab toimuma kõikidel majandus- ja ühiskonnaelu tasanditel ning 
valdkondades ühtsetel seaduslikel alustel.

Tähelepanu väärib asjaolu, et Eesti Kongress suhtus õigusvastaselt võõrandatud vara 
füüsilisse tagastamisse ettevaatlikult, eelistades pigem selle asendamist rahalise ekviva-
lendi alusel. See oli ettenägelik otsus, sest aduti sotsiaalseid pingeid, mida omandireform 
paratamatult kaasa toob.

Ülemnõukogus oli endiselt palju kõhklusi ja 
kahtlusi omandiõiguse taastamise võimalikkuse, 
aga ka otstarbekuse kohta. Kuigi Junti komisjon 
tunnistas vajadust võtta vastu omandireformi 
täpsem reeglistik, ei olnud nii mahuka ülesande 
lahendamine ajutisele komisjonile jõukohane. Siiski 
jõudis ülemnõukogu 19. detsembril 1990 olulise 
poliitilise teetähiseni, võttes nimelisel hääletusel vastu 

otsuse omandiõiguse järjepidevuse taastamisest13. Sellega tunnistati Nõukogude võimu 
omandi natsionaliseerimise ja kollektiviseerimise otsuste ebaseaduslikkust ning kinnitati, 
et vara tagastamine ja kompenseerimine hakkab toimuma seadustega määratavas korras. 
Valitsusele tehti ülesandeks esitada võõrandatud vara endiste omanike ja nende pärijate ringi 
kindlaksmääramise ettepanekud 1. märtsiks 1991. Kohe järgmisel päeval, 20. detsembril 
1990 lisandus ülemnõukogu otsus maareformist14, mille oli ette valmistanud maaelukomisjon 
Juhan Telgmaa juhtimisel. Sellega täpsustati, et kuni vastava seaduse kehtestamiseni on 
kogu maa, sealhulgas sundvõõrandatud maa, Eesti Vabariigi omandis. Otsuse kohaselt tuli 
valitsusel 1. märtsiks 1991 esitada menetlusse maaseaduse eelnõu.

Arvatavasti läks ülemnõukogu uut, 1992. aastat vastu võtma lootuses, et nüüd on valitsusel 
selgus käes, mis aluselt omandireformi seadusega edasi minna. Üsna peatselt aga selgus, 
et erinevates valdkondades käib erastamise ettevalmistamine omasoodu edasi. Nii näiteks 
polnud eluruumide erastamise kavandamisel õigusvastaselt võõrandatud varaga seotud 
küsimusi osatud arvestada, rääkimata osakute kasutamisest Nõukogude ajal ehitatud 

13 Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsus omandiõiguse järjepidevuse taastamisest. – RT 1990, 22, 280.
14 Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsus maareformist. – RT 1991, 1, 1.
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elamufondi lahtiriigistamiseks. Kujunenud olukord nõudis uuesti ülemnõukogu sekkumist. 
Arutelu algatasid Eesti Maa-Keskerakonna, kristlike demokraatide, liberaaldemokraatide ja 
sotsiaaldemokraatide saadikugrupid, kes esitasid menetlusse otsuse eelnõu ülemnõukogu 
uue omandi- ja maareformi komisjoni moodustamiseks. Kuigi mitu saadikut pidasid seda 
umbusaldusavalduseks Savisaare valitsusele, jäi arutelus peale konstruktiivne käsitlus. 
Mõisteti ülesande äärmist keerukust ja leiti, et vaid ühiste jõududega on võimalik omandi-
reformi õiguslik kord välja töötada. 

Eesti Maa-Keskerakonna saadikurühma liikmed ülemnõukogus Liia Hänni, Kalju Koha, Eldur Parder, 
Ivar Raig, Jüri Reinson, Hanno Schotter ja Ain Tähiste. Foto: Arvi Kriis. Maaleht, 21. märts 1991

Ülemnõukogu võttis 25. märtsil 1991 vastu põhimõttelise otsuse komisjon moodustada ja 
kaasata selle liikmeteks ka valitsuse esindajaid ning sõltumatuid eksperte.

Komisjoni nimelise koosseisu kinnitamiseni jõudis ülemnõukogu 25. aprillil 1991, kui võeti 
vastu otsus „Ajutise komisjoni moodustamisest omandi- ja maareformi küsimustes“15. 
Valitsus oli komisjoni liikmeteks esitanud justiitsminister Jüri Raidla ja riigiminister Raivo 
Vare ning Valter Aasmäe, Ardo Kamratovi, Ivar Odratsi, Erik Tergi, Liina Tõnissoni ja Raivo 
Vallneri. Ekspertidena olid komisjoni kaasatud varem omandireformi probleemidega tegele-
nud juristid Paul Varul, Indrek Koolmeister ja Mihkel Oviir. Lisaks kutsuti komisjoni tööst osa 
võtma Siim Kallas ametiühingute ja ühtlasi Eesti Panga nõukogu esindajana. Ülemnõukogu 
liikmete vahel käis komisjoni pääsemise nimel tihe konkurents, sest soovijaid oli rohkem, 
kui hääletuse teel otsustatud kohtade arv. Komisjoni pääsejad selgitas välja salajasel hää-
letamisel kujunenud pingerida tingimusel, et ühestki fraktsioonist ei ole komisjonis üle ühe 
liikme. Ülemnõukogu kinnitas komisjoni liikmeteks Jaak Alliku, Illar Hallaste, Jaak Jõerüüdi, 
Kaido Kama, Heldur Petersoni, Klavdia Sergij, Aldo Tamme ja Nikolai Zolini. Üllatuslikult jäid 
komisjonist välja senini aktiivselt omandireformi küsimustega tegelenud EMKE esindaja Ivar 
Raig ja eelmise omandireformi ajutise komisjoni esimees Arvo Junti. Komisjoni esimehe 
kohale konkureerisid Kaido Kama ja Jaak Allik, salajasel hääletamisel sai Kaido Kama 
suurema toetuse: 36 häält konkurendi 27 hääle vastu. Hiljem Kama komisjonina ajalukku 
läinud „ajutrust“ sai tööd alustada.

15 Ajutise komisjoni moodustamisest omandi- ja maareformi küsimustes. – RT 1991, 15, 212.
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Avalikkuse ette ei ole eriti palju jõudnud infot selle kohta, kuidas komisjoni töö seestpoolt 
vaadatuna kulges. Kõige olulisem on, et jõuti tulemuseni. Valitsuse sama aasta aprillis 
ülemnõukogule esitatud kahe omavahel võistleva omandireformi normatiivse kontseptsiooni 
asemele suutis Kaido Kama juhitud komisjon õigusloome tänapäevaste standarditega 
võrreldes väga lühikese aja jooksul ette valmistada omandireformi aluste seaduse eelnõu, 
mille ülemnõukogu hääletas seaduseks 13. juunil 1991. Seaduse vastuvõtmise poolt oli 
nimelisel hääletamisel 59, vastu 10, erapooletuks jäi 1 saadik. See oli ajalooline hääletus.

Omandireformi aluste seadus (ORAS) pani kindla õigusliku aluse nii õigusvastaselt võõ-
randatud vara tagastamisele kui ka hüvitusväärtpaberite ja rahvakapitali obligatsioonide 
kasutamisele riigi vara erastamisel. Sellega oli Eesti leidnud õigusliku lahendi ülesandele, 
mis veel mõni aeg tagasi tundus peaaegu võimatuna. Kuigi seadust on aastate jooksul palju 
kordi muudetud, on selle aluseks olevad põhimõttelised valikud jäänud kehtima. Aeg on 
tunnustada 1990. aastal valitud esinduskogusid, nii Eesti Kongressi kui ka ülemnõukogu, 
kes näitasid initsiatiivi ja poliitilist tahet teha Eestis lõpp Nõukogude pärandile ning luua 
demokraatlikule turumajanduslikule ühiskonnakorraldusele kiire ülemineku eeldused.

Omandireformi algusaastad

Oktoobris 1992, kui ametisse astus taastatud Eesti Vabariigi esimene põhiseaduslik valit-
sus Mart Laari juhtimisel, sai minust reformiminister. Sellise valiku tingis arvatavasti minu 
aktiivne osalemine aruteludes, mis vallandusid Eestis 1990. aasta alguskuudel toimunud 
esinduskogude Eesti Kongressi ja ülemnõukogu valimiste järel. Valitsusliidu moodustasid 
üllatuslikult valimised võitnud Isamaa koos Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei ning vali-
misliiduga Mõõdukad, kuhu kuulusid EMKE ja Eesti Sotsiaaldemokraatlik Partei. Kolmikliidu 
poliitilised seisukohad omandireformi küsimustes väljendusid koalitsioonileppes, mis andis 
kätte töösuunad ka reformiministrile: 

• omandireformi põhimõtteid ei muudeta;

• asuda tuleb omandiõiguse tegelikule taastamisele;

• alustada otsekohe korterite erastamist RKO16 arvestuskaartide alusel;

• töötada välja suurettevõtete privatiseerimist reguleerivad seadused;

• kiirendada oluliselt maa- ja põllumajandusreformi, võttes vastu seni puuduvad 
õigusaktid. 

Otsuse lähtuda omandireformi teostamisel seni saavutatud poliitilistest kokkulepetest 
tingis praktiline olukord, mis ei lubanud enam aega kaotada. Eelnevad Edgar Savisaare ja 
Tiit Vähi valitsused olid küll pööranud tähelepanu ettevõtete erastamisele, aga vajadus näha 
omandireformi tervikliku protsessina, kus tuleb lahendada riigi valduses oleva õigusvastaselt 

16 RKO – rahvakapitali obligatsioon ehk nn kollane kaart. Rahvakapitali obligatsioonide register asutati 1993. 
aastal ja sisaldas andmeid väljaantud rahvakapitali obligatsioonide ning nendega tehtud tehingute kohta. RKO 
arvestuskaart kaotas kehtivuse 1996. aasta 31. märtsil. (Toim.)
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võõrandatud varaga seotud küsimused, oli jäänud tagaplaanile. Kui võtta kokku reformiministri 
tööpõld, siis kuulus sinna tegevuse koordineerimine neljas põhivaldkonnas, mis olid eluruumide 
erastamine, ettevõtete erastamine, maareform ja põllumajandusreform. Läbivalt tuli kõigis neis 
valdkondades lahendada õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise 
küsimusi ning leida rakendus inimestele nende Eestis töötatud aastate eest ette nähtud 
rahvakapitali obligatsioonidele ja õigusvastaselt võõrandatud vara kompenseerimiseks 
väljaantavatele hüvitusväärtpaberitele, millele seadus andis eesõiguse erastatava vara 
ostmisel.

Võtnud vastu mulle usaldatud reformiministri ameti, 
oli kõigepealt vaja lahenda küsimus, kuidas sellist 
kõikehõlmavat reformi üldse saaks juhtida. Koalitsioo-
nilepingu kohaselt oli ametikoht esialgu ette nähtud 
ilma „portfellita“, sest vastavat ministeeriumi polnud ju 
olemas. Kas hakata üles ehitama Reformiministeeriumi 
või leida mõni muu tee reformide suunamiseks? Valik 
langes omandireformi detsentraliseeritud teostamise 

kasuks, kus keskne elluviija puudub. Seda tingis nii aja surve kui ka reformi mastaapsus, sest 
see hõlmas mitme ministeeriumi vastutusala, lisaks oli vaja reformi elluviimisse kaasata 
ka maavalitsused ja kohalikud omavalitsused. Ainsaks omandireformi keskseks kujuks sai 
reformiminister, kellele peale äärmiselt keeruka reformi ohjamise langes ka „piksevarda“ roll.

Liia Hänni. 
Saaremaa Muuseum SA, SM F 3784209 F

Paljude osalistega reformi suunamisel kujunesid töötavaks lahenduseks reformiministri 
eesistumisel tegutsevad valitsuskomisjonid (lisaks veel Erastamisagentuuri nõukogu), 
mille liikmed olid vastava valdkonnaga seotud ministrid, juhtivad ametnikud ning eksperdid. 

Ainsaks omandireformi 
keskseks kujuks sai reformi-
minister, kellele peale 
äärmiselt keeruka reformi 
ohjamise langes ka „pikse-
varda“ roll.
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Nende kollegiaalsetele kogudele pakkus administratiivset tuge valdkonnaga otseselt seotud 
ministeeriumi vastutav allasutus või struktuuriüksus. 

Kohe pärast valitsuse ametisse astumist rakendus tööle omandireformi valitsuskomisjon17 
ülesandega korraldada juba 1992. aasta novembris-detsembris nii riigivara erastamist 
kui ka õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamist ja kompenseerimist reguleerivate 
seaduseelnõude väljatöötamine. Tuleb tunnistada, et seaduseelnõudeni jõudmine võttis 
siiski veidi rohkem aega, kui määruses ette nähtud napp kaks kuud. Selle komisjoni töö 
põhitulemuseks võib pidada erastamisväärtpaberitega seotud probleemide arutelu, mille 
tulemusena esitas reformimister valitsusele heaks kiitmiseks Rahandusministeeriumis 
ette valmistatud erastamisväärtpaberite (EVP) kasutamise kontseptsiooni. Valitsus võttis 
kontseptsiooni vastu 3. veebruaril 1993 langetatud protokollilise otsusega18. See andis 
võimaluse nii seadusloomes kui ka erastamisväärtpaberite rakendamisega edasi liikuda 
kõigis omandireformi valdkondades.

Karikatuur „Rahvakapitali obligatsiooni kaartide registreerimine erastamisrongile.“ 
Maaleht, 3. veebruar 1994

Erastamisväärtpaberitest sai tööaastate eest inimestele ette nähtud rahvakapitali obli-
gatsioonide ja õigusvastaselt võõrandatud vara hüvitamiseks välja antavate hüvitusväärt-
paberite koondnimi. Käibele tuli valem EVP = RKO + HVP, mis hakkas etendama olulist 
rolli reformiministri töös. Nimelt oli vaja inimestele välja jagatavate EVP-de kogusumma 
tasakaalustada erastatava riigivaraga. See oli äärmiselt keeruline ülesanne, sest nii EVP-de 

17 Vabariigi Valitsuse omandireformi komisjoni moodustamise kohta. – RT 1992, 50, 621. 
18 Vabariigi Valitsuse istungi protokoll nr 10 – 04.02.1993, päevakorrapunkt nr 4, lk 3–4.
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kui ka erastatava riigivara väärtust oli keeruline prognoosida. Sellises olukorras oli ainuke 
võimalus piirata iga hinna eest EVP-de kattevara vähenemist. Muu hulgas tähendas see, et 
ka erastamisprotsessis laekuv raha peab jääma EVP-de kattevaraks. Sellega kaasnes väga 
põhimõtteline valik eraldada teineteisest omandireform ja riigi edasiseks toimimiseks vajalik 
stabiilne riigieelarve kujunemine. Pool erastamisest laekuvast rahast suunati 1993. aasta 
suvel asutatud hüvitusfondi19, mille ülesanne oli inimeste käes olevatest EVP-dest tulenevate 
nõuete rahuldamine. Ülejäänud 50% erastamisel laekunud rahast läks riigi- ja munitsipaalvara 
erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse20 alusel erinevatesse fondidesse, sealjuures 

moodustati omandireformi elluviimiseks Vabariigi 
Valitsuse eriotstarbeline omandireformi reservfond. 
Esialgu laekus sinna 20% riigivara erastamise rahast, 
hiljem muudeti erastamisest laekuva raha kasutamist 
korduvalt olenevalt tegelikus elus ilmnenud vajadustest 
ja ametis olnud valitsuse eesmärkidest. Omandireformi 
reservfondi oli 2020. aasta lõpuks laekunud ligi 200 
miljonit eurot, hinnanguliselt on umbes veerand kuni 
kolmandik sellest kulunud maareformile.

Õigusvastaselt võõrandatud varaga seotud nõuete menetlemisel oli otsustavalt tähtis 
maareformi kiirendamine, sest just maa tagastamiseks või kompenseerimiseks oli esitatud 
sadu tuhandeid avaldusi. Kuigi maareformi seaduse oli ülemnõukogu vastu võtnud juba 1991. 
aasta oktoobris, polnud maareform tegelikult alanud. Puudusid vajalikud õigusaktid ja otsused 
reformi elluviimise organisatsioonilise korralduse kohta. Juunis 1993 moodustas valitsus 
maareformi komisjoni21, mille põhiülesanne olid riigi- ja kohaliku omavalitsuse täitevorganite 
tegevuse koordineerimine maareformi elluviimisel, maareformi tagavate õigusaktide ette-
valmistamisel tekkivate sõlmprobleemide läbivaatamine, nende lahendamine ja valitsusele 
ettepanekute esitamine maareformi elluviimiseks rakendatavate meetmete kohta. Valitsuse 
liikmetest kuulusid komisjoni peale reformiministri veel justiitsminister Kaido Kama (komis-
joni aseesimees), keskkonnaminister Andres Tarand, põllumajandusminister Jaan Leetsar ja 
rahandusminister Madis Üürike. Komisjoni asjaajamine sai Maa-ameti ülesandeks.

Maareformi valitsuskomisjon kogunes esimest korda 6. augustil 1993 ja pidas viimase 
koosoleku 1. juulil 1994, kokku 13 koosolekut. Komisjoni protokollidest22, mis on maareformi 
algusaja tõetruu kajastus, on võimalik saada ülevaade, milliste probleemidega tuli komisjonil 
tegeleda (loetelu ei ole lõplik):

• maareformiks vajalikud seaduseelnõud ja rakendusaktid;

• ülevaated maareformi käigust maakondades ja linnades;

• maareformi kiirendamine (arhiivid, kaardid, kaadrid ...);

19 Hüvitusfondi seadus. – RT I 1993, 35, 544.
20 Riigi- ja munitsipaalvara erastamisest laekuva raha kasutamise seadus. – RT I 1993, 24, 430.
21 Vabariigi Valitsuse maareformikomisjoni moodustamise kohta. – RT I 1993, 52, 730.
22 Maa-ameti arhiiv. Vabariigi Valitsuse maareformi komisjoni protokollid (koopiad) nr 1–13. 06.08.1993–01.07.1994.

Omandireformi reservfondi 
oli 2020. aasta lõpuks 
laekunud ligi 200 miljo-
nit eurot, hinnanguliselt 
on umbes veerand kuni 
kolmandik sellest kulunud 
maareformile.
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• maakondade ja linnade maa-ametite alluvus;

• maareformi finantseerimine;

• välisabi kasutamine;

• keeruliste juhtumite käsitlemine (Kihnu, Ruhnu, ...).

Maareformiga otseselt seotud seadusloomest annab ülevaate tabel 1, kuhu on koondatud 
VII Riigikogus vastu võetud seadused, mille algataja oli Vabariigi Valitsus.

Tabel 1. Vabariigi Valitsuse algatatud maareformi seadusloome VII Riigikogus

Seadus Vastuvõtmise aeg

Õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja 
kompenseerimise seadus 

19.05.1993

Asjaõigusseadus 09.06.1993

Kinnistusraamatuseadus 15.09.1993

Asjaõigusseaduse rakendamise seadus 27.10.1993

Maa hindamise seadus 09.02.1994

Maakatastri seadus 12.10.1994

Maakorraldusseadus 25.01.1995

Aastal 1993 hakkas maareformi järjest rohkem mõju-
tama tsiviilõiguse kiire areng, mis näitas kätte, kuidas 
maaomand tekib ja käibib demokraatlikus turumajan-
duslikus ühiskonnas. Seda uut olukorda reguleerisid 
Justiitsministeeriumis välja töötatud asjaõigusseadus, 
asjaõigusseaduse rakendamise seadus ja kinnistusraa-
matuseadus, mida Riigikogus esitles justiitsminister 

Kaido Kama. Ülejäänud seaduste menetlemisel langes vastutus reformiministrile. Tagantjärele 
tuleb tunnistada, et kõiki maareformi ja tsiviilõiguse koosmõjul tekkivaid olukordi ei suutnud 
me õigel ajal ette näha. Nii tekkis kinnistusraamatuseaduse jõustumisega 1. detsembril 1993 
tõsine tõrge tagastatavate maaüksuste vormistamisel, kui selgus, et piirimärgid looduses 
peavad olema püsivad ja omandiõigust tõendab vaid kanne kinnistusraamatus. Väärib 
meenutamist, et esimene õigusjärgne omanik sai oma maa tagasi maaregistri kande alusel 
21. detsembril 1992, mida kinnitab Järvamaa Maa-ameti 22. detsembril 1992 Elle Tammele 
väljastatud maa omandiõiguse tõend. Nii see kui ka terve hulk maareformi alguses tagas-
tatud maaomandeid tuli ümber vormistada kinnistusraamatusse kandmiseks. Hilisemad 
seadusemuudatused lõdvendasid piiride mahamärkimise nõuet, lubades katastriüksusi 
moodustada kaardimaterjali alusel.

Tagantjärele tuleb tunnis-
tada, et kõiki maareformi 
ja tsiviilõiguse koosmõjul 
tekkivaid olukordi ei suutnud 
me õigel ajal ette näha.
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Elle Tammele 22. detsembril 1992 
väljastatud maa omandiõiguse tõend. 
Maa-ameti katastriarhiiv

Reopalu küla, Türi (2017. aastani Väätsa) vald, Järva maakond. Maa-ameti 2020. aasta ortofoto
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Tugeva kinnistusraamatu seadustamisega oli Eesti teinud valiku lahutada maakasutuse ja 
omandiõiguse registreerimine. Esimene sai täitevvõimu, teine kohtuvõimu pädevusse. Kuigi 
maakatastrit peeti ka Nõukogude ajal, oli maakasutuse info kogumiseks ja säilitamiseks vaja 
uut õiguslikku alust. Selle andis maakatastriseadus, mida Riigikogu menetles erilise põhja-
likkusega. Tuli ju omandada uued mõisted ja vaielda selgeks, kes on õigustatud määrama 
maa kasutamise sihtotstarbe. Mõnelegi rahvaesindajale tundus vastuvõetamatu mõte, et 
mitte omanik ise, vaid kohalik omavalitsus hakkab maakasutuse otstarvet ette kirjutama. 
Maakatastri väljaarendamise perspektiivi kirjeldas reformiminister eelnõu esimesel lugemisel 
Riigikogu liikmete küsimustele vastates järgmiselt23: „Omaette suuri väljaminekuid nõuab 
riigilt, et üle minna automatiseeritud andmetöötlusele kogu katastri ja kinnisvara infosüs-
teemis tervikuna. Ilmselt tuleb meil siin teha üsna suur riiklik investeering, mis kahtlemata 
ennast ära tasub, et osta vajalikud seadmed, arvutustehnika ja sidevahendid ning selline 
üle-eestiline katastrisüsteem luua. Ma arvan, et hiljemalt kahe-kolme aasta jooksul peaks 
meil olema selline moodne maainfosüsteem olemas. Põhjalike ja uute kaardimaterjalidega 
katastrikaartide saamine sõltub aga sellest, kui kiiresti me saame Eesti jaoks uued ja 
kaasaegsed aluskaardid.“ Veel tagantjärelegi saame tänulikult mõelda nendele arvukatele 
riikidele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele, kes ulatasid Eestile ja Maa-ametile oma 
abikäe tänapäevaste maainfosüsteemide loomisel.

Kuigi õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seadus24 
sätestas võõrandatud vara maksumuse kindlaks tegemise üldised põhimõtted ja toimingu 
teostajad, jättis seadus võõrandatud maa küsimuse eriseaduse lahendada. Juulis 1992 oli 
ülemnõukogu jõudnud vastu võtta maa hinna seaduse25, millega maareformi ajaks kehtestati 
õigusvastaselt võõrandatud maale kuni 1940. aasta 16. juunini kehtinud hind. Seadus nägi 
ette keerulise viisi, kuidas maa ostueesõigusega erastamisel ja asendamisel korrigeerida 
omaaegset hinda, võttes arvesse vahepealsetel aastatel maa füüsikalistes omadustes 
toimunud muutusi. See oleks olnud tohutu suur töö, mis võtnuks aastaid. Maa hinna määra-
miseks oli vaja leida uus lahendus, mille andis veebruaris 1994 vastu võetud maa hindamise 
seadus26. Erinevalt muust õigusvastaselt võõrandatud varast ei lähtutud sundvõõrandamise-
aegsest maaomandite väärtusest, vaid reformiperioodi alguseks kujunenud maa väärtusest. 
Maa hinna seaduse alusel oli aastal 1993 tehtud esimene maa korraline hindamine, mis 
võimaldaski tuua nii maa kompenseerimise kui ka muud maareformiga seotud maaomandi 
transaktsioonid tänapäeva, võttes aluseks maa maksustamishinna. See oli põhimõtteline 
valik, mis lihtsustas ja kiirendas maareformi toiminguid.

Maa tagastamise ja kompenseerimise toimingute tegelikeks tegijateks said eri seadustest 
tulenevate volitusnormide alusel kohalikud omavalitsused. Nende täpsemad ülesanded ja 
tegevuse korraldamise juhised määrasid kindlaks Vabariigi Valitsuse 1993. aastal kehtes-
tatud määrused, millega kinnitati õigusvastaselt võõrandatud vara eest kompensatsiooni 

23 Riigikogu stenogramm 29.06.1994. https://stenogrammid.riigikogu.ee/et/199406291102#PKP-14691
24 Õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seadus. – RT 1993, 30, 509.
25 Eesti Vabariigi maa hinna seadus. – RT 1992, 30, 398.
26 Maa hindamise seadus. – RT 1994, 13, 231.
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määramise kord27 ja õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord28. Aastal 1994 järg-
nes neile aktidele õigusvastaselt võõrandatud maa asendamise ja maa ostueesõigusega 
erastamise kord29, millega avanes tee uute maaomandite tekkeks. Maa ostueesõigusega 
erastamise korraldajaks ja maareformi üle järelevalve tegijaks sai maavanem. Maa eest oli 

võimalik tasuda nii EVP-de kui ka rahaga. Paljudel juh-
tudel võib võlga tasuda kuni 50 aastat. Esimene maa 
ostueesõigusega erastamine toimus Harjumaal Anija 
vallas Aegviidu alevis ja on maakatastrisse kantud 
30. septembril 199330. Õigusvastaselt võõrandatud 
maa asendamine toimus sarnaselt maa ostueesõigu-
sega erastamisega, seetõttu hiljem maa asendamisest 
kui eraldi toimingust loobuti.

Aegviidu alev, Anija vald, Harju maakond. Maa-ameti 2021. aasta kaldaerofoto

Peaaegu igal valitsuskomisjoni istungil andisid ülevaate maareformi kulgemisest Maa-ameti 
peadirektor Raivo Vallner ja istungile kutsutud ametiisikud, kes maakondades ning linnades 
vastutasid maareformi eest. Lahendamist vajavaid küsimusi oli palju: arhiivide suutlikkus 
omandiõigust tõendavaid dokumente väljastada, ebatäpsed kaardid ja nendegi nappus ning 
kõige olulisem – töötajad, st spetsialistid, kes oskasid maareformiks ja katastriüksuste 

27 Õigusvastaselt võõrandatud vara eest kompensatsiooni määramise kord. – RT 1993, 51, 699.
28 Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra kohta. – RT 1993, 7, 106.
29 Õigusvastaselt võõrandatud maa asendamise ja maa ostueesõigusega erastamise korra kinnitamine. – RT I 

1994, 29, 440.
30 Katastriandmete alusel.

Õigusvastaselt võõrandatud 
maa asendamine toimus 
sarnaselt maa ostueesõigu-
sega erastamisega, seetõttu 
hiljem maa asendamisest kui 
eraldi toimingust loobuti.



Maareform kui omandireformi osa

88

moodustamiseks vajalikke töid teha. Keegi polnud varem õppinud, kuidas maareformi teha, 
need oskused tuli omandada käigu pealt inimesi leides ja neid koolitades. Maamõõdubürood 
hakkasid alles kujunema, nende varustus oli algeline. Puudu oli notaritest, kes pidid kinnitama 
maaga toimunud tehingud. Mureks oli ka maa tagasi taotlejate passiivsus, mida põhjustas 
omanikku ähvardav maamaks, aga ka sama kinnistu taotlejate omavahelised arusaamatused. 
Kõigile neile probleemidele tuli komisjonil lahendusi leida ja asutustele „töökäske“ jagada.

Valitsuskomisjoni päevakorda jõudis mitu korda linnade ja maakondade maa-ametite alluvuse 
küsimus: kas need peaks olema Maa-ameti otsealluvuses või kuuluma edasi maavalitsuste 
ja endiste nn vabariikliku alluvusega linnade koosseisu? Riigi Maa-ameti ettepanek oli moo-
dustada ühtne maa-ametite organisatsioon, mis suudaks maareformi elluviimist kiirendada, 
eraldatud raha sihtotstarbeliselt kasutada ja töötajaid koolitada. Maareformi valitsuskomisjon 
toetas seda ettepanekut põhimõtteliselt, kuid kulus aega, kuni maareformi kohalike elluviijate 
ja Maa-ameti tööülesanded ning rahastamine kindlaks määrati.

Maareform kogu keerukuses ja vastuolulisuses jõudis maareformi valitsuskomisjoni, kui 
tuli vastata saabuvatele kirjadele ja pöördumistele, mis käsitlesid maareformi kohalikke 
umbsõlmi. Esimesena saabus appikutse Kihnu vallast, kus tuli leida kompromiss saare ela-
nike ja saarelt lahkunud maa tagasi taotlejate vahel. Suurema paindlikkuse võimaldamiseks 
võttis valitsus vastu eraldi määruse Kihnu vallas maareformi läbiviimise kohta31, mis lubas 
maade tükeldamist väiksemaks kui seadusega kehtestatud 10 ha, võttes aluseks aastatel 
1933–1936 koostatud maakorralduskava. Ühtlasi anti luba kasutada vajaduse korral riigi 
metsamaad kuni 20 ha ulatuses.

Maareformi kulg Kihnus, Ruhnus, Saaremaal ja mitmes teiseski kohas näitas, et keerulistes 
piirkondades võiks lahenduseks olla tänapäevast olukorda arvestava maakorralduskava 
tegemine. Selleks oli vaja maakorraldusseadust, mille eelnõu valmistas kaua ette Maa-amet 
ja mis jõudis Riigikokku 1994. aasta sügisel. Menetlus oli väga pingeline ja paras katsumus 
reformiministrile, kes pidi rahvaesindajatele selgitama nii maakorralduse olemust kui ka 
vajadust seaduse järele maareformi ajal. Nimelt kartsid Riigikogu liikmed, et maakorraldus 
võib hakata maareformi takistama. Omalaadi ideoloogiliseks vaidluseks kujunes üksikisiku 
ja avaliku huvi vahekord maakorralduses, eriti maa ümberkruntimise menetluses. Refor-
miminister püüdis tõrjuda maakorralduse ülemäära individualistlikku käsitlust, koputades 
rahvaesindajate südamele32: „Eesti Vabariigi jurisdiktsiooni all oleva territooriumi suurus on 
45 215 ruutkilomeetrit, see on ressurss, mis meile on antud looduse ja ajaloo poolt. Maa kui 
eesti rahva ühise varanduse kasutamine ei saa olla igaühe eraasi, vaid meie rahva ühine hool 
ja mure.“ Siiski hääletas Riigikogu eelnõu kolmandal lugemisel seadusesse nõude arvestada 
lisaks maakorralduse tehnilistele nõuetele ka asjaosaliste huvidega. Tagantjärele oleks huvitav 
teada, kas seaduse selline sõnastus on ka tegelikult elu mõjutanud ja raskendanud 2/3 asja-
osaliste konsensuseni jõudmist, mida seadus maakorralduskava kinnitamiseks ette näeb33.

31 Kihnu vallas maareformi läbiviimise kohta. – RT I 1993, 66, 938.
32 Riigikogu stenogramm 14.12.1994. https://stenogrammid.riigikogu.ee/et/199412141401#PKP-15109
33 Seaduse selline sõnastus kehtis 1. juulini 2018. (Toim.)
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Eelnevast võib jääda mulje, et reformiministri töö piirduski vaid Riigikogu kõnetooli ja maa-
reformi valitsuskomisjoni eesistumisega. Riigikoguga tuli mul tõepoolest tihedalt suhelda, 
sest nii maareformi kui ka omandireformi teiste valdkondade jaoks vajalik seadusloome oli 
reformiministri kõige tähtsam ülesanne. See pani mind loobuma avarast kabinetist Rahan-
dusministeeriumis ja kolima kitsukesse tuppa Toompeal, kust oli võimalik kiiresti Riigikogu 
istungitesaali joosta. Hädapärast sai põrandat katval vanal vaibal end isegi lõdvaks lasta, sest 
tihti kestsid kolmapäevased istungid, kui menetleti valitsuse algatatud eelnõusid, südaööni 
välja. Ka ülejäänud nädalapäevad olid täis suhtlemist, sest inimesed ootasid reformiministrilt 
abi oma probleemide lahendamiseks. Paraku olid need tihti rasked jutuajamised ja kurvad 
kirjad, millele tuli vastata. Erinevate huvide kaalumisel oli seadusandja oma valikud teinud 
ja polnud reformiministri ainupädevuses neid muuta ja asjatuid lubadusi anda. Radikaalsete 
muutuste aeg polnud kellelegi kerge.

Reopalu maaüksuse maa tagastamise maakorralduskava 1992. aastast, leht 1.  
Maa-ameti katastriarhiiv

Kokkuvõtteks

Kevadeks 1995, kui riigivalitsemise teatepulk läks üle VIII Riigikogule ja Tiit Vähi juhitud 
uuele valitsusele, olid maareformi teostamiseks seadused olemas ning reform alanud. Käivi-
tunud oli õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine, maa ostueesõigusega erastamine, 
munitsipaliseerimine ja riigi omandisse jätmine. Maakatastrisse oli 1995. aasta 31. märtsi 
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seisuga kantud 13 254 maaüksust34 ja kinnistusraamatusse 6125 maaomandit35. Alanud 
oli õigusvastaselt võõrandatud maa ja muu vara eest hüvitusväärtpaberite väljaandmine 
ning loodud võimalus neid kasutada nii maa erastamisel kui ka teistes omandireformi 
valdkondades.  Erastamisväärtpaberite võõrandamise seaduse36 jõustumisega 1. augustil 
1994 lisandus võimalus EVP-sid osta ja müüa, mis tekitas EVP-de turu tekkimise eeldused.

Nüüd, kui omandireformist on võimalik rääkida minevikus, saame hinnata maareformi osa 
kogu reformi „bilansis“. Seda iseloomustab kõige paremini välja antud ja eri liiki riigivara 
erastamisel neeldunud EVP-de hulk. Järgnevalt kasutatud andmed on osaliselt võetud valit-
susele 2017. aasta algul esitatud kokkuvõttest „Omandireform 1991–2016“37 ja muudest 
käepärastest allikatest.

Erastamisväärtpaberid ehk EVP-d olid kogu omandireformi „sideaineks“, mis seostasid 
omavahel omandireformi eri valdkonnad, toimingud ja mis kõige olulisem – andsid väga 
paljudele ühiskonnaliikmete võimaluse reformis osaleda. Õigusvastaselt võõrandatud vara 
hüvitamiseks anti EVP-sid välja 8,5 miljardi krooni eest, millest maa kompenseerimine moo-
dustas 7,1 miljardit. Kompenseerimisele kuulus maa, mille õigusjärgne omanik või pärija 
eelistas tagastamisele kompenseerimist, ja maa, mida seaduses sätestatud piirangute tõttu 
polnud võimalik taotlejale tagastada. Siit nähtub, et maa hüvitamine oli omandireformis mää-
rav võrreldes muu õigusvastaselt võõrandatud varaga. Kokku hüvitati 1,21 miljonit hektarit 
maad. Tööaastate EVP-kate oli väärt 8,3 miljardit krooni – seega oli kokku inimeste käes 
nõudeid riigi vastu 16,8 miljardi krooni eest. EVP omanike arv küündis 705 000-ni, peaaegu 
kõik Eesti pered olid reformis osalised.

Nagu juba viitasin, oli reformiministri kõige suurem mure, kas valitsus suudab pakkuda 
rahvale välja jagatud EVP-dele kattevara. Kõige tõsisem poliitiline lahing toimus ettevõtete 
erastamise ümber, sest mõjuvõimsad asjaosalised ei pooldanud EVP-de kasutamist, vaid 
eelistasid rahalist väljaostu. Mäletan, et ettevõtete erastamist reguleeriva erastamisseaduse38 
menetlemisel Riigikogus olin valmis ministri kohalt tagasi astuma, kui EVP-de kasutamine 
seadusest välja hääletatakse. Seda siiski ei juhtunud ja kokkuvõttes kujunes Eestis välja 
suhteliselt mõistlik ettevõtete erastamise metoodika, kus oma roll oli nii rahal kui ka EVP-
del. Erastamisväärtpaberite kasutamine maa erastamiseks vastuväiteid ei tekitanud kui 
mitte arvestada kääre, mis võisid tekkida õigusvastaselt võõrandatud maa eest saadud 
kompensatsiooni ja erastatava maatüki hinna vahel, eriti kui sellel kasvas väärtuslik mets. 
Toimus ju kompenseerimine maa asukoha keskmise hinnaga, erastatava maa ja metsa hind 
aga määrati konkreetse katastriüksuse väärtust arvestades. 

Erastamisväärtpaberite kustutamist omandireformi käigus illustreerib tabel 2. Sealt on näha, 
et kõige suurem EVP-de neelaja oli maa erastamine, kuigi selleks kasutati EVP-sid vähem 

34 Maa-ameti info.
35 Registrite ja infosüsteemide keskuse info.
36 Erastamisväärtpaberite võõrandamise seadus. – RT I 1994, 54, 905.
37 Omandireform 1991–2016. https://www.omanikud.ee/static/files/085/omandireform_1991-2016.pdf
38 Erastamisseadus. – RT 1993, 45, 639.
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kui neid õigusvastaselt võõrandatud maa kompenseerimiseks välja anti. Omandireformi 
kriitikute prognoos, mille kohaselt riik ei suuda EVP-dele tagada kattevara, ei täitunud. 
Erastamisväärtpaberite kasutamise tähtaja lõppedes 31. detsembril 2006 oli inimeste käes 
olevate EVP-de väärtus 440 miljonit krooni, mis moodustas 2,6% kogu EVP-de massist. See 
ülejääk maksti inimestele välja erastamisest laekunud rahast kursiga 1 : 1, nii nagu EVP-d 
olid käibinud kõigis erastamistehingutes. Lõpp hea, aga kõik ei ole siiski hea, sest vahepeal-
setel aastatel liikus EVP-de kuu keskmine turukurss vahemikus 0,13 (juuni 1995) kuni 0,98 
(detsember 2004 kuni jaanuar 2005). Madalseis saabus 1995. aastal Riigikogu valimiste 
järel, kui värske peaminister (Tiit Vähi – toim.) teatas, et EVP-d tuleks „uttu saata“. Seda 
siiski ei juhtunud ja aastal 1997 hakkas EVP turukurss jõudalt kosuma tänu massilisele maa 
erastamisele, millesse lülitusid ka juriidilised isikud.

Tabel 2. EVP-de kasutamine omandireformis

Kasutamise koht Kustutatud EVP-d (mld krooni)

Eluruumide ja mitteeluruumide erastamine 3,98

Ettevõtete erastamine 4,38

Maa erastamine 5,59

Hüvitusfond 1,90

Eluasemelaenud 0,51

Rahaline väljaost riigi poolt 0,44

KOKKU 16,80

Pole kahtlust, et maareform oli omandireformi kõige 
mõjusam osa nii majanduslikus kui ka sotsiaalses 
plaanis. Reformi tulemusena tekkis turumajanduse 
toimimiseks hädavajalik kinnisvaraturg ja hüpoteek-
laenude tagatisel investeerimise võimalus. Eraoman-

disse tagastati 1,52 miljonit hektarit maad, sellele lisandus 0,99 miljonit hektarit erastatud 
maad. Riik maaomanikuna sai võrreldes 1940. aasta seisuga oluliselt rikkamaks: riigimaa 
osatähtsus on praegu 41% sõjaeelse 33% asemel.

Maaomanikuks olemine on ühiskonnas kaasa toonud nii rõõmu kui ka muresid. Paljud endi-
sed talud on saanud uue hingamise, aga sugugi mitte nii rohkesti nagu loodeti maareformi 
seaduse vastuvõtmisel. Elu on teinud unistustele oma korrektiivid. Kuid maa tõmbab meid 
endiselt. Paljud kaaskodanikud on muretsenud endale maakodud ja saavad nüüd looduse 
aastaringe nautida oma maal ja metsas. Eks linnaelanikudki leia järjest tihedamini tee maale, 
sest loodus tõmbab. Viimastel aastatel metsapoliitika ümber puhkenud emotsionaalne debatt 
viitab sellele, kuivõrd hoolivamaks on muutunud ühiskonna suhtumine Eesti loodusrikkusesse 
võrreldes ajaga, kui kogu maa kuulus riigile. Peremehe seisus kohustab.

Maaomanikuks olemine on 
ühiskonnas kaasa toonud nii 
rõõmu kui ka muresid.
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Tagantjärele tarkusena tahan kirja panna reformiministri kõige suure suurema vea. Ma ei 
osanud oma ametiajal mõelda sellele, kes võtab reformiministri tööjärje üle, kui valitsus 
vahetub. Tavaliselt on tööjärje hoidjaks ministeerium oma ametkonnaga, reformiministril 
seda pärandit polnud. Kahtlemata vajas omandireform keskset ohjamist ka hiljem, aga see 
pall kukkus maha. Nii jäid õigel ajal lahendamata mitu omandireformiga kaasnenud muret, 
mida märkamine oleks aidanud murda. Mõelgem siinkohal kas või sundüürnike probleemidele. 
Sellele vaatamata liikus omandireformi raske vanker järgnevatel aastatel peatumata edasi.

Olen südamest tänulik kõigile, kes olid minu kaastöölised maareformi, aga ka omandireformi 
teiste valdkondade liikuma lükkamisel. Neid tublisid inimesi on väga palju, rääkimata Eesti 
rahvast, kes reformi oma osalusega tegelikult ellu viis. Siiski tahan nimeliselt välja tuua 
omandireformi ühe kaasteelise, Rahandusministeeriumi ametniku ja oma abikaasa Uku 
Hänni, kes on mind hoidnud omandireformi lainel selle algusest möödunud aastakümnete 
jooksul ja aidanud selle artikli jaoks andmetega. Aitäh!
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MAAKASUTAJAST MAAOMANIKUKS: 
VÕLUD JA VALUD
Jüri Raidla
Õigusteadlane ja tunnustatud advokaat-õiguspraktik, kelle peamised valdkonnad on äri- ja tsiviilõigus. 
Taasiseseisvunud Eesti esimene justiitsminister (1990–1992), Eesti Vabariigi põhiseaduse 
ekspertkomisjoni esimees. 1990. aastatel osales omandiseaduse, omandireformi aluste seaduse ja 
maareformi seaduse seaduseelnõude koostamises ning õigusaktide ekspertiisi tegemises

Eesti 1991. aasta maareform on nii poliitiliste kui 
ka õiguslike kategooriate kontekstis olnud edukas 
vaatamata tõigale, et reform ei ole pea kolmekümne 
aastase kestuse järel veel päris lõpule jõudnud, umbes 
1% on jäänud veel teha.1 Maa on aastasadade vältel 

olnud eestlaste jaoks üks kõige tähtsamaid asju üldse. Maa nimel on jagatud armu ja 
tõrjutud vaenu. Maa on eestlase jaoks endas ikka kandnud ühtaegu nii võlu kui ka valu. 
Maareform ei ole erand. See reform on olnud seotud nii võlu kui ka valuga. Võlud ja valud 
on omavahel aeg-ajalt teineteist katvas ja tingivas sõltuvuses. Nii tuleb maareformi aeglast 
tempot käsitleda eeskätt reformi valuna, kuid seejuures on aeglasel tempol ka oma väärtus, 
kuigi seda on emotsionaalselt suhteliselt raske aktsepteerida. Vanasõna „Kaua tehtud, kau-
nikene“ on maareformi korral kompliment, mitte iroonia. Eespool öeldu kehtib ka vaidluste 

kohta. Ühelt poolt on õigusvaidlused aeglustanud 
reformi tempot. Teiselt poolt on kohtulike vaidluste 
tulemusena sündinud kohtuotsused taganud reformi 
stabiilsuse ja ettenähtavuse. Olgu märgitud, et lisaks 
omandi- ja maareformile algatasid Eesti 1990.–1992. 
aasta valitsus ja ülemnõukogu ka kohtureformi, mis 
oli selleks ajaks põhijoontes ellu rakendatud, kui 
tekki sid esimesed omandi- ja maareformist johtuvad 
õigusvaidlused. Seega oli Eesti kohtusüsteem valmis 
panustama omandi- ja maareformi õigesse ning õigla-
sesse elluviimisse.

Võluv on maareform olnud eeskätt seetõttu, et selle 
käigus jõudis maa nendeni, kelleni pidi jõudma. Maa-
reformi käigus ei tekkinud maa kasutajate ja maaoma-
nike üldist teravat konfliktolukorda, mis oleks seadnud 
reformi tegemise kahtluste või kõhkluste alla. Maa-
reformi üldine eesmärk oli selge: Nõukogude-aegselt 
maa kasutamise põhimõttelt üle minna maa omamise 
põhimõttele. Selle eesmärgi sõnastus on sümboolne 

1 Maa-amet. https://www. maaamet.ee/et

Maa on eestlase jaoks endas 
ikka kandnud ühtaegu nii 
võlu kui ka valu. Maareform 
ei ole erand.

Jüri Raidla. Foto: Toomas Huik. 
Rahvusarhiiv, EFA.519.0.158100
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ja märgiline ning kaugel juriidilisest korrektsusest. Ka moodsas maailmas ja reformijärgses 
Eestis on maa kasutamisel oluline roll ning tähendus. Ometi saab mõistuspäraselt mõtlev 
inimene aru, et tänapäevane maa kasutamine on kardinaalselt ja kvalitatiivselt midagi erinevat 
võrreldes sellega, mis toimus Eestis Nõukogude võimu ajal.

Mõistetavalt on reform individuaalsel tasandil tekitanud üsna palju konfliktolukordi, mille 
lahendamine on sageli olnud päris valus. Paraku on aga tõsiasi see, et kõiki rahuldavaid 
reforme ei ole olemas, nii nagu ei ole olemas ka konsensuslikke reforme. Reformide edu-
kuse mõõdupuu on alati tasakaalupunkti leidmine erinevate ideede, põhimõtete, soovide ja 
võimaluste vahel. Aruteludest Kaido Kamaga meenub tema igati põhjendatud seisukoht: 
kui huvigruppide surve mõlemalt poolt on enam-vähem võrdne, siis on see küllalt selge 
tunnusmärk, et reform iseenesest on välja kukkunud õige. Maareformi kohta saame öelda, 
et nii ka läks.

Eesti 20. sajandi teine maareform on unikaalne. See ei ole võrreldav esimese maareformiga, 
mis kestis 1920. kuni 1937. aastani. Mingit adekvaatset välismaist kogemust ei olnud 1991. 
aastal kusagilt võtta. Kõlagu klišeena või mitte, kuid sotsialismilt kapitalismile naasmise 
reforme ei olnud mitte keegi mitte kuskil varem teinud. Pealegi oli Eesti vahepealsetel aega-
del olnud okupeeritud. Maareform on olnud suure mahuga ja protseduuriliselt keerukas.

Maareformi korral tuleb kindlasti tähele panna, et tegemist ei ole eeskätt ega pelgalt lahenda-
mist vajavate majandus- ja õigusküsimustega. Majandus- ja õigusküsimused on Eesti viimase 
maareformi korral võib-olla isegi mõnevõrra teisejärgulisemad. Eeskätt on see reform olnud 
seotud poliitiliste, eetiliste, sotsiaalpsühholoogiliste ja ajalooliste probleemidega. Julgen 
arvata nii tollase justiitsministrina, hilisema advokaadina kui ka kodanikuna, et leiti selle 
maareformi kõigi oluliste mõjutegurite tasakaalupunkt, mis oli ja on väga õrn ning habras, 
kuid mis asus ja asub õiges kohas. Seda tasakaalupunkti on õnnestunud säilitada minu 
arusaamist mööda tänaseni.

Vundament

Eesti Vabariigi 20. sajandi teine maareform ei tekkinud tühjale kohale. Maareformi poliitilist 
ja ideoloogilist vundamenti ehitati aastaid enne omandireformi aluste seaduse ja maarefor-
miseaduse vastu võtmist. Selge poliitiline ja ideoloogiline platvorm on Eesti nüüdisaegse 
maareformi edu üks garantidest.

Õiguslik järjepidevus on Eesti iseseisva riikluse ja 
ühiskonna iseolemise taastamise fundamentaalne 
väärtus, see on printsiip, mille tähtsust ja tähendust on 
võimatu üle hinnata. Möödunud sajandi kaheksaküm-
nendate lõpu ja üheksakümnendate alguse tuliseimad 
poliitilised debatid olid otseselt või kaudselt seotud 
õigusliku järjepidevuse kontseptsiooni tunnistamise 
ja tunnustamisega või selle rakendamisega. Õigusliku 

Õiguslik järjepidevus on Eesti 
iseseisva riikluse ja ühis-
konna iseolemise taastamise 
fundamentaalne väärtus, see 
on printsiip, mille tähtsust 
ja tähendust on võimatu üle 
hinnata. 
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järjepidevuse ideele oli lõppkokkuvõttes rajatud kogu iseseisvuse taastamise poliitiline ja 
õiguslik protsess.

Õiguslik järjepidevus on toiminud ka praktilise kontseptsioonina. Selle markantseim näide 
on omandi- ja maareform. Reformide väljatöötamise ja rakendamise aja Eesti valitsus ja 
ülemnõukogu olid võimelised omaks võtma ning omandi- ja maareformi korral ulatuslikult 
rakendama restitutsiooni põhimõtet. Eesti Kongress ja Eesti Komitee suutsid loobuda mehaa-
nilisest ning täielikust restitutsioonist omandisuhete kujundamisel. Sellega oli sündinud 
fundamentaalse kompromissi eeldus.

Eesti Kongressi I istungjärk. Eesti Komitee pärast valimisi Estonia kontserdisaalis 12. märtsil 1990.  
Rahvusarhiiv, EFA.656.0.407603

Just õiguslikule järjepidevusele tuginemine võimaldas 1991. aastal vastu võtta kompleksse 
omandireformi aluste seaduse, millel oli selge aluskontseptsioon ja mis lõppkokkuvõttes 
võimaldas reformi käigus varal liikuda õiges ning õiglases suunas. Maareformi tuleb käsitleda 
omandireformi osana. Maareformi seaduse §-s 4 on sõnaselgelt sätestatud, et maareform kui 
omandireformi osa viiakse ellu Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduses ja käesolevas 
(s.t maareformi) seaduses sätestatud tingimustel ja korras. Sama paragrahvi teise lausega 
on määratud ka maareformi seaduse ja omandireformi aluste seaduse sätete vahekord: 
maareformi seaduse sätteid tuleb aluste normide suhtes käsitleda erisätetena.

Reformide reguleerimise alternatiiv, mida ka üsna jõuliselt nõuti, oleks olnud tagastamist 
ja erastamist reguleerivate üksikute aktide vastuvõtmine olukorras, kus keskne õigusakt 
oleks puudunud. See oleks loonud suurepärased tingimused kaosele. Ei tohi unustada, et 
omandireformi aluste seaduse vastuvõtmise hetkel oli Eesti veel de facto Nõukogude Liidu 
koosseisus. Valest erastamisest või omandireformist tekkida võiv kaos või laiaulatuslik 
ühiskondlik konflikt oleks kindlasti muutnud Eesti vabanemise paradigmat. Sama kindlasti 
oleks see paradigma muutus tähendanud suundumist halvemuse, mitte paremuse poole.
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Kompromisside sünd ei olnud kerge poliitiliselt ega õiguslikult. See oli täis dramaatikat. 
Omandi- ja maareformi kulg ning senised tulemused lubavad kinnitada, et tehti õige valik. 
Ajaloolise õigluse prioriteediks seadmine võimaldas 1) omandi- ja maareformiga ideoloogiliselt 
edukalt alustada, tekitamata rahva hulgas valdavat vastuseisu, 2) panna aluse pikaajalisele 
majandusedule ning 3) korraldada poliitiline ja majanduslik taastamine paralleelselt ning 
omavahel seotult, ilma et need kaks protsessi oleksid sattunud olemuslikku konflikti.

Aeg ja ruum

Eesti NSV Ülemnõukogu võttis 30. märtsil 1990 vastu otsuse „Eesti riiklikust staatusest“2, 
millega tunnistati Eestis Nõukogude Liidu riigivõimu ebaseaduslikkust selle kehtestamise 
momendist alates ja kuulutati välja Eesti Vabariigi taastamine üleminekuperioodi kaudu. 
Samal päeval võttis ülemnõukogu vastu otsuse koostööst Eesti Kongressiga, milles kinnitati 
valmisolekut koostööks Eesti Kongressi ja Eesti Komiteega Eesti Vabariigi taastamiseks 
õigusliku järjepidevuse alusel.3 

Otsus Eesti riiklikust staatusest. 
ENSV ÜVT 1990, 12, 180

Ülemnõukogu 8. mail 1990 vastu võetud seadusega Eesti sümboolikast4 rakendati mitu 
Eesti Vabariigi 1938. aasta põhiseaduse paragrahvi, sealhulgas § 1, mille kohaselt „Eesti 
on iseseisev ja sõltumatu vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas“ ja § 4, mille 
kohaselt „Eestis on jõus ainult tema oma asutiste poolt kehtima pandud seadused“. Kasu-
tusele võeti Eesti Vabariigi nimetus.

Nende aktidega tehti põhimõtteline otsustus omandi- ja maareformi otsustaja ning elluviija 
kohta: see oli Eesti Vabariik. Vaatamata sellele, et Eesti oli de facto endiselt Nõukogude 
Liidu võimu all, oli tegemist iseseisvalt käituva riigi aktsioonidega. Kuidas muidu mõista 
riikliku iseseisvuse ja sõltumatuse deklareerimist Eesti Vabariigi 1938. aasta põhiseaduse 
§ 1 juriidilise rakendamise ja praktilise samm-sammult elluviimise kaudu. Tegemist oli 
iseseisvuse deklareerimise, kuid mitte välja kuulutamisega.

2 Eesti riiklikust staatusest – ENSV ÜVT 1990, nr 12, art 180.
3 Eesti NSV Ülemnõukogu ja Eesti Kongressi koostööst – ENSV ÜVT 1990, nr 12, art 179.
4 Seadus Eesti sümboolikast – EV ÜVT 1990, nr 14, art 239.
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Eespool märgitud otsustuste taust ja eesmärgid olid loomulikult palju laiemad kui omandi- 
ja maareformiks juriidiliste tingimuste loomine. Siiski oleks olnud omandi- ja maareformi 
tegemine ilma ülemnõukogu 30. märtsi 1990. aasta otsuseta ja 8. mai 1990. aasta seaduseta 
võimatu või erakordselt keerukas, teatavas mõttes isegi kentsakas. Paljud Eesti valitsuse ja 
ülemnõukogu oponendid olid teravalt kriitilised Eesti Vabariigi nimetuse kasutusele võtmise 
pärast. Mida aga oleksid needsamad oponendid öelnud, kui 1990. aastal oleks hakatud ette 
valmistama ja ellu viima Eesti NSV maareformi? See oleks olnud nii poliitiline kui ka õiguslik 
nonsenss. Oleks olnud kujuteldamatu hakata omandi- ja maareformi ette valmistama ja ellu 
viima justkui Nõukogude Liidu õigusruumis.

Õigusliku järjepidevuse rakendamise mitte ainult teoreetilistes diskussioonides vaid ka Eesti 
taastamise praktilises tegevuses raius kivisse 8. mail 1990 rakendatud 1938. aasta põhi-
seaduse § 1. Põhiseaduse § 4 rakendamisega lahutati Eesti Vabariigi loodav uus õigusruum 
Nõukogude Liidu õigusruumist. Ülemnõukogu 16. mail 1990 vastu võetud seaduse „Eesti 
valitsemise ajutise korra alustest“5 punktis 1 sätestati: „Lõpetada Eesti Vabariigi riigivõimu-, 
valitsemis-, kohtu- ja prokuratuuriorganite allutatus NSV Liidu vastavatele organitele ja 
lahutada nad NSV Liidu vastavast süsteemist.“

Need 8. mai 1990. aasta ja 16. mai 1990. aasta sea-
dused puhastasid õigusliku ruumi ning võitsid ennast 
taastavale Eestile poliitilise aja omandi- ja maareformi 
ettevalmistamiseks ning alustamiseks. Ometi oli veel 
midagi puudu. See oli poliitiline juhtnöör, mis sündis 
19. detsembril 1990 vastu võetud ülemnõukogu otsu-
sega „Omandiõiguse järjepidevuse taastamisest“.6 
Ainuüksi selle otsuse pealkiri andis valitsusele suunise 
reformiseaduste ettevalmistamiseks, määratledes 

omandi- ja maareformi põhisuuna. Nimetatud otsuse punktis 1 sätestati: „Tunnistada Eesti 
NSV Riigivolikogu 23. juuli 1940. a. „Deklaratsiooni pankade ja suurtööstuse natsionalisee-
rimise kohta“ ja „Deklaratsiooni maa kuulutamisest kogu rahva omanduseks“ ning neile 
järgnenud teiste omandisuhteid muutnud normatiivaktide vastuvõtmise ja rakendamise 
ebaseaduslikkust.“ On enam kui loogiline, et kui riikluse taastamine nähti ette õigusliku 
järjepidevuse alusel, siis pidi omandi- ja maareformi keskseks põhimõtteks saama endiste 
omanike omandiõiguste taastamine ehk õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamine ja/
või kompenseerimine. Eespool viidatud otsuse punkti 3 kohaselt nähti ette, et Nõukogude 
võimu võõrandatud vara tagastamine või kompenseerimine hakkab toimuma Eesti Vabariigi 
seadustega määratavas korras. Taas rakendatud 1938. aasta põhiseaduse § 4 andis ees-
pool märgitud otsusele vajaliku õigusliku aluse. Ülemnõukogu 19. detsembri 1990. aasta 
otsusega tehti Eesti Vabariigi Valitsusele ülesandeks esitada 1. märtsiks 1991 ettepanekud 
võõrandatud vara endiste omanike ja nende pärijate ringi kindlaks määramiseks, endiste 
omanike ja nende pärijate taotluste arvele võtmise tähtajaks kehtestati 27. detsember 1991. 

5 Eesti valitsemise ajutise korra alustest – EV ÜVT 1990, nr 15, art 247.
6 Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsus omandiõiguse järjepidevuse taastamisest. – RT 1990, 22, 280.

Kui riikluse taastamine nähti 
ette õigusliku järjepidevuse 
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omanike omandiõiguste 
taastamine.
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Omandi- ja maareformi ettevalmistamise maruline tempo oli sellega otsustatud. Täitevvõim 
saadeti tööle.

Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse võttis ülemnõukogu vastu 13. juunil 19917, 
otsus „„Omandireformi aluste seaduse“ rakendamise kohta“ võeti vastu 20. juunil 19918. 
Kooskõlas otsuse punktiga 1 jõustus samal päeval omandireformi aluste seadus. Eesti 
Vabariigi maareformi seadus9 võeti vastu 17. oktoobril 1991, samal päeval võeti vastu ka 
ülemnõukogu „Otsus Eesti Vabariigi maareformi seaduse kehtestamise kohta“10. Maare-
formi seadus jõustus 1. novembril 1991. Ülemnõukogu „Otsus Eesti Vabariigi maareformi 
seaduse rakendamise kohta“ 11 võeti vastu 19. detsembril 1991, täpselt üks aasta pärast 
ülemnõukogu otsuse „Omandiõiguse järjepidevuse taastamisest“ vastuvõtmist. Sellega oli 
loodud maareformi käivitamise normatiivne alus.

Kaido Kama poliitiline meistriklass ja Paul Varuli juriidiline töötuba

Nii omandireformi aluste seaduse kui ka maareformi seaduse ettevalmistamisel ja menetlemi-
sel kasutati tänapäeva mõistes üsna unikaalset, mõneti isegi kummalist meetodit. Valitsuse 
initsiatiivil võeti ülemnõukogus kasutusele spetsiifiline poliitiliste kompromisside otsimise 
ja leidmise instrument: normatiivsed alternatiivid. Nimetatud instrumendi „võidukäik“ algas 
sellest, kui valitsus ei esitanud ülemnõukogule arutamiseks mitte lõplikult vormistatud 
omandireformi aluste seaduse eelnõu, vaid normatiivse kontseptsiooni, mis sisaldas suurt 
hulka alternatiivseid lahendusettepanekuid. Mind kui tollast justiitsministrit ning valitsuse 
esindajat omandi- ja maareformi menetlemisel ülemnõukogus on aeg-ajalt kuni siiamaale 
aasitud normatiivse kontseptsiooni mõiste kasutusele võtmise ja sellise dokumendi valitsusele 
ning ülemnõukogule esitamise eest. Tõsi küll, see aasimine ei ole enamasti olnud kriitiline. 
Küllap on mõistetud, et Eesti riikluse tollases arenguetapis ja reaalpoliitilises olukorras oli 
ülemnõukogule tingimuste loomine keskse rolli täitmiseks mitte valitsuse nõrkuse väljendus, 
vaid leidlikkuse kinnitus.

Selleks oli üsna mitu põhjust, et esitada eelnõu niisu-
guses normatiivse kontseptsiooni vormis, kus vastu-
võtmise protsess taandus suurel määral alternatiivide 
arutamisele ja loogilisele läbihääletamisele. Esimene 
ja kõige tähtsam tõsiasi oli eesmärk tagada reformi-

dele ülemnõukogus maksimaalne toetus, selle asemel et püüda läbi suruda üht konkreetset 
valitsuse pakutavat lahendust. Paberil eksisteerivat, kuid praktikas mitte realiseeritavat 
reformi ei olnud kellelegi tarvis. Veelgi enam, sellise reformikava läbisurumine võinuks viia 
ühiskonnas kataklüsmide tekkimisele. Reformide õnnestumise seisukohalt oli laiapõhjaline 
toetus ülimalt tähtis, et mitte öelda primaarne. Seetõttu oli oluline, et ülemnõukogu oleks 
7 Eesti Vabariigi omandireformi aluste seadus – RT 1991, 21, 257.
8 Otsus „Omandireformi aluste seaduse“ rakendamise kohta – RT 1991, 21, 258.
9 Eesti Vabariigi maareformi seadus – RT 1991, 34, 426.
10 Otsus Eesti Vabariigi maareformi seaduse kehtestamise kohta – RT 1991, 34, 427.
11 Otsus Eesti Vabariigi maareformi seaduse rakendamise kohta – RT 1991, 45, 567.

Reformide õnnestumise 
seisukohalt oli laiapõhjaline 
toetus ülimalt tähtis, et mitte 
öelda primaarne.



Maakasutajast maaomanikuks: võlud ja valud

99

reformi sündi mitte ainult aktiivselt kaasatud, vaid oleks ka reformide gravitatsioonikeskus. 
Nii ka läks. Kahtlemata on põhjust pidada ülemnõukogu omandi- ja maareformi köögiks 
selle sõna kõige paremas tähenduses. Lisaks eespool öeldule oli ülemnõukogu tasandil 
koostöö Eesti Kongressi ja Eesti Komitee esindajatega märkimisväärselt sujuvam ja edukam 
kui valitsuse tasandil. Tee selleks koostööks sillutas ülemnõukogu 30. märtsi 1990. aasta 
otsus koostööst Eesti Kongressiga. Ka see koostöö oli reformide seisukohalt ülimalt tähtis, 
et ühiskonnas tekiks valdav mõistmine reformide vajalikkusest ja põhjendatusest ning piisav 
toetus reformide elluviimiseks.

Tõsiasi on ka, et reformi loogika ja selle üksikute külgede asjus ei olnud valitsuses üldist 
üksmeelt. Seetõttu oli vaja saavutada märksa laiem poliitiline toetus reformi lõplikele lahen-
dustele, kui see valitsuse sees võimalik oleks olnud.

Kõige muu taustal tasub meeles pidada, et 1991. aasta kevadel ja suvel oli Eesti endiselt 
de facto Nõukogude Liidu militaarses mõjuväljas. Sellises määramatus olukorras oli vaja 
hoida täitevvõimu stabiilsust. Omandireformi aluste seaduse eelnõu tervikteksti esitamine 
ülemnõukogule ja selle võimalik tagasilükkamine oleks igal juhul tähendanud sügavat 
valitsuskriisi, võimalik, et ka valitsuse lagunemist. Augustis 1991 toimus Moskvas riigipöör-
dekatse. Ilmselt ei pea olema hiromant mõistmaks, et kui sel ajal oleks Eesti olnud ilma 
valitsuseta, oleks olukord olnud märkimisväärselt kehvem. Eesti vabanemise lugu oleks 
olnud valitsuskriisi korral kindlasti teistsugune, üsna tõenäoline, et see lugu oleks olnud 
märksa negatiivsemate kõrvalmõjudega.

Maareformi seaduse läbiarutamisel kasutati sarnast alternatiivide põhimõtet nagu omandi-
reformi aluste seaduse korral. Põhialternatiive oli algselt kolmkümmend viis. Kaido Kama 
juhitud komisjoni initsiatiivil toimus arutelu ja hääletamine, mille tagajärjel kokkuvõttes ka 
sündis kompromissvariant.

See artikkel on sobiv koht, et välja tuua kahe inimese väga suur ning positiivne roll omandi- ja 
maareformi sünni juures. Ülemnõukogu võttis 25. aprillil 1991 vastu otsuse „Ajutise komisjoni 
moodustamisest omandi- ja maareformi küsimustes“12. Komisjoni esimeheks määrati Kaido 
Kama, Paul Varul kuulus komisjoni koosseisu. Lisaks oli justiitsminister kaasanud Paul Varuli 
kui eksperdi reformidega seotud õigusaktide ettevalmistamisele juba 1990. aastal. Kaido 
Kama poliitiline meistriklass ja Paul Varuli juriidiline töötuba olid need fenomenid, milleta ei 
oleks võimalik kõnelda Eesti omandi- ja maareformi eduloost. Kama poliitiline meistriklass 
ja Varuli juriidiline töötuba on igati kohased mõisted, mis väga selgelt ja ühemõtteliselt 
demonstreerivad seda olukorda ja dünaamikat, milles omandi- ja maareform sündisid. Kama 
ja Varuli rolli mõistmiseks piisab sellest, kui lugeda ülemnõukogu tolleaegseid stenogramme. 
Pidagem aga silmas, et neis avaldub vaid tehtud töö jäämäepealne osa. Tegelik töö, mille 
tegid poliitikud, ametnikud ning eksperdid omandi- ja maareformi ettevalmistamisel, oli 
hoomamatult suur ja keeruline. See tehti marulise tempoga.

12 Ajutise komisjoni moodustamisest omandi- ja maareformi küsimustes – RT 1991, 15, 212.
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Detailide võlu

Omanikumentaliteet ja omanikustamine. Maareformi käigus suudeti restaureerida peale 
omandiõiguse ka omaniku mentaliteet ehk omaniku mõtteviis. Kindlasti oli omanikumenta-
liteedi taastamisel oluline tegur sild sõjaeelse mentaliteediga, mis oli eestlaste DNA-s säili-
nud. Ma oponeerin tugevalt nendega, kes väidavad, et omanikutunne olevat justkui reformi 
alguseks eestlaste hingest ja südamest juba ära kadunud ja seetõttu oli tegemist sellise 
mentaliteedi kaotusest tuleneva reformitakistusega. Päris kindlasti mitte. Omaniku mõtteviis, 

mis oli säilinud üle okupatsiooniaja, oli suures osas 
tsiviilkäibe ja majandusedu alus, mis praegu on Eestis 
olemas ja mida meist väga paljud saavad nautida. 
Tõsi küll, sedagi nauditakse eestlasele kohaselt sageli 
kriitiliselt, mõnikord isegi torisevalt ja virisevalt. Võib 
siiski nentida, et maa omanikustamine toimus Eestis 
oluliselt valutumalt, kui seda võis eeldada.

„Kas olen juurtega või juurteta? 
Seadus seda teab!".  
Karikatuuri autor: Kaja Põder. 
Maaleht, 28. november 1991

Kompromisside kunst ja uue ülekohtu minimeerimine. Loomulikult ei tohtinud uus maare-
form sünnitada uut ülekohut. Teatavas ulatuses seda individuaalsel tasandil nagunii kahjuks 
juhtub. Ükski reform ei suuda arvestada kõigi isikute huvisid, ükski reform ei ole täiesti õig-
lane. Tõenäoliselt ei olegi põhjust reformiks nimetada muudatust, mille üle demokraatlikult 
otsustatakse konsensuslikult või mille tagajärjel ei riivata kellegi huvisid ega õigusi.

Endiste omanike õiguste järjepidevusest ja reformi algusajal maa kasutajate seadusega 
kaitstud huvidest lähtumisel saavutati märkimisväärne hulk kompromisse. Üks üsnagi oluline 
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kompromiss oli nõndanimetatud kahe-hektari-reegel, mis töötas kahes suunas. Üks toime oli 
sellel reeglil elamute omanike suunal, kes olid oma maja ehitanud võõrale maale. Neil säilis 
õigus elamute juures olevale maale kuni kahe hektari ulatuses. Oli ka teine kahe-hektari-ree-
gel. Kui maa, millele oli endisel omanikul tagastamisõigus, oli taluseaduse alusel juba antud 
kellelegi teisele põliskasutusse, siis oli endisel omanikul nõndanimetatud elukohaõigus ehk 
tal oli õigus saada ikkagi sellest samast maast kaks hektarit.

Kahe-hektari-reegel oli ülekohtu minimeerimise seisukohalt sisuline kompromiss. Samal ajal 
oli sellel kompromissil ka sümboolne tähendus, näidates „kahesuunalist liiklust“ endiste 
omanike ja seaduslike kasutajate huvide järgimisel. Kahtlemata oli tegemist elegantse 
poliitilise kompromissiga.

Kompromisside valdkonda kuulus ka maa võimalikult endistes piirides tagastamise põhimõte, 
kuid seejuures lähtudes maakorralduse nõuetest. Riigikogu 30. aprillil 1996 vastu võetud 
maareformiga seotud õigusaktide muutmise seaduse13 § 1 lõike 5 punktis 1 täpsustatud 
pluss-miinus kaheksa protsendi reegel aitas maid tagastada maakorralduslikult veelgi 
põhjendatumalt ja mõistlikumalt. Sama sättega konstitueeriti maa tagastamise võimalus 
plaani- ja kaardimaterjali alusel.

Maareformi seaduse 19. oktoobril 1991 vastu võetud redaktsioon sisaldas mitut viie-aas-
ta-reeglit, mille olemusest on keeruline tuletada, kas tegemist oli reformi võlu või valuga või 
mõlemaga korraga. Pigem vist ikka võluga. Võimalik, et teatavas ulatuses oli hoopis tegemist 
kapitalismihirmuga, mis tollastes tingimustes oli samuti mõistetav.

Maareformi seaduse § 18 lõikes 2 nähti ette, et „tagastatud ja asendatud põllumajanduslikku 
maad tuleb 5 aasta jooksul, arvates käesoleva seaduse jõustumisest, kasutada vastavalt 
senisele sihtotstarbele.“ Tegemist oli põllumajandusliku tootmise säilitamise katsega 
ja põldude sööti jätmise vältimise püüdega. Tõsi küll, selle kohustuse tagamise kord oli 
puudulik. Tagantjärele tarkuse korras teame, et õiguslikud ja administratiivsed meetmed ei 
takistanud, vähemalt mitte piisavalt, põldude sööti jäämist. Küll aga hakkasid Eestimaa põllud 
imetabasel kombel taas rohetama ja õilmitsema siis, kui turumajandus põllumajanduses 
lõplikult kanda kinnitas. Praegu on Eesti põllumajandus oma globaalse konkurentsivõime 
poolest jõudnud tipule üsna lähedale. Mittepõllumajandusliku maa tagastamisel või asen-
damisel võis kohalik omavalitsus kooskõlastatult Maa-ametiga kehtestada maa kasutamisel 
tähtajalisi piiranguid, kuid mitte kauemaks kui viieks aastaks, arvates maareformi seaduse 
jõustumisest. Põllmajandusliku maa sihtotstarbelise kasutamise kohustuslikkusest erine-
valt oli mittepõllumajandusliku maa kasutusotstarbe piiramisel tegemist haldusorganite 
diskretsiooniõigusega.

Teine viie-aasta-reegel sätestati maareformi seaduse § 19 lõikes 1, kus nähti ette, et „tagas-
tatud ja asendatud maad on keelatud võõrandada 5 aasta jooksul, arvates käesoleva seaduse 
jõustumisest, välja arvatud kinkimine alanejatele sugulastele ning õdedele ja vendadele ning 
nende alanejatele sugulastele ja pärandamine“. Sel ajal, kui tagastatud ja asendatud maa 

13 Maareformiga seotud õigusaktide muutmise seadus – RT I 1996, 36, 736.
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võõrandamine oli keelatud, võis niisugust maad müüa kohalikule omavalitsusele, kellel oli 
ühtlasi kohustus see maa välja osta. Küsimuste küsimus jääb ajalooliselt igaveseks vas-
tuseta: mille eest kohalikud omavalitsused selle välja oleks ostnud? Ärgem unustagem, et 
1990. aastatel ei olnud Eestis põhjust rääkida rikkusest, eeskätt oli tegemist ikka vaesusega 
nii avalikus kui ka erasektoris.

Kolmas viie-aasta-reegel oli suunatud seniste maakasutajate huvide kaitsmisele ja sätestati 
maareformi seaduse § 18 lõikes 5: „Tagastatud või asendatud maa rendile andmisel on 
senisel maakasutajal 5 aasta jooksul, arvates käesoleva seaduse jõustumisest, maa rendile 
võtmise eesõigus, kusjuures rendi suurus ei tohi ületada rendimäärasid samaväärsel riigi- 
või munitsipaalmaal.“

Maareformi seaduse vastuvõtmise ajal tehtud kõigil kompromissidel oli väga selge tähendus: 
ühelt poolt poliitiliste ja õiguslike lahenduste seisukohalt, kuid teiselt poolt ka sotsiaalse rahu 
saavutamise ja hoidmise seisukohalt. Viimati öeldu oli omaette eesmärk ja see saavutati 
aeg-ajalt ka deklaratiivsete meetmetega. Kompromissid, mida me praegu tagasi vaadates 
võime võib-olla mõnikord lugeda muigega, olid omas ajas oma selge tähendusega.

Uus omanike struktuur. Maareform on kahtlemata oma eesmärgi täitnud. Maa jõudis sinna, 
kuhu see omandistruktuuri silmas pidades pidi jõudma. Reform pani aluse laiapõhjalisele 
omanike struktuurile Eestis. Sujuvalt tekkis ka kinnisvaraturg. Esmane maaturg kujunes 
Eestis suuresti kodanike turuks, sest maareformi kontekstis oli vara endistele omanikele 
tagastamine reformi keskne meede. Maa-ameti andmetel oli seisuga 31. detsember 2016 
maareformi käigus reformitud maast umbes 35% tagastatud endistele omanikele või nende 
õigusjärglastele, umbes 23% moodustas erastatud maa. Mõnevõrra ootamatult suure 

osatähtsusega oli riigi omandisse jäetud maa, mis 
moodustas umbes 39%.14 Riigi omandis olev maa on 
tavapäraselt tsiviilkäibes esindatud tagasihoidlikult, 
seega kinnitavad Maa-ameti eespool viidatud andmed 
teesi, et maareformi algusaastatel valitsesid kinnis-
varaturgu kodanikud.

Omandi- ja maareform on olnud selle garant, et Eestis ei ole tekkinud finants- ega majan-
dusoligarhiat. Restitutsiooni laialdase kasutamise tõttu kujunes reformijärgne omanike 
struktuur horisontaalseks, mitte vertikaalseks. Vertikaalne omanike struktuur on noores 
demokraatias oligarhia parim taimelava, Eestis seda ei tekkinud, vähemalt mitte oluliselt. 
Riigikogu 30. aprillil 1996 vastu võetud maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise 
seadusega15 liberaliseeriti oluliselt maa omandamise võimalusi, kuid märkimisväärne hulk 
piiranguid säilis ka pärast selle seaduse jõustamist. Endiselt oli pärsitud omanike vertikaalse 
struktuuri kujunemine. Oligarhia puudumine Eestis on omakorda olnud demokraatia stabiil-
suse positiivne mõjur, demokraatiahälbeid on esinenud tagasihoidlikult.

14 Maa-amet. https://www.maaamet.ee/et
15 Maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seadus – RT I 1996, 36, 738.

Maa jõudis sinna, kuhu see 
omandistruktuuri silmas 
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Stabiilsed põhimõtted ja kompaktsed reeglid. Maareformi olulisemad põhimõtted on 
kolmekümne aasta jooksul jäänud paika, kuid ei ole olnud külmutatud ega stagneerunud. 
Õiguspärase ootuse teemal ei ole advokaatidel eriti palju tööd olnud, mis on reformiloogika 
seisukohalt hea. Kohtusüsteem on suutnud mitte ainult lahendada õigusvaidlusi, vaid koh-
tupraktika ja õigusnormide tõlgenduste kaudu andnud ka omapoolse panuse omandi- ja 
maareformi sisustamisele. Põhiseaduse Assamblee päevil küsiti minult, ega Eesti põhi-
seadusesse ja õiguskorda liiga palju kohut sisse kirjutata. Minu vastus oli juba tookord, 
et liiga palju kohut ei ole assamblees välja töötatava ja praegu kehtiva põhiseaduse korral 

võimalik ette kujutada. Siis oli see professionaalne 
visioon. Analüüsides omandi- ja maareformi praktikat, 
saab praegu kinnitada, et kohut ei ole Eestis mingil 
juhul liiga palju. Iseasi on kohtupidamise efektiivsus 
ja kiirus, mida on loomulikult võimalik edendada ja 
seda peabki tegema.

Omandi- ja maareform kujundati regulatiivselt komplekssena ja viidi ellu kompaktselt. Ka 
erastamine, mis oli reguleeritud eriseadusega, oli ikkagi omandi- ja maareformi osa. Alates 
1996. aastast muutus maa erastamise kord ka maareformi seaduse oluliseks osaks. Maa-
reformi seaduse varasemates redaktsioonides oli erastamise instituut küll olemas, kuid 
asjakohane kord oli tagasihoidlik. Olgu märgitud, et 1991. aastal nõuti väga valjuhäälselt – 
ja mitte ainult majandusinimesed, vaid ka teiste huvirühmade esindajad –, et reform tuleb 
korraldada üksikseadustena kompleksset seadust vastu võtmata. Omandireformi aluste 
seaduse arutelu ajal ei puudunud ka sellised episoodid, kus minult nõuti eelnõu tagasivõtmist 
ülemnõukogu menetlusest. Keeldusin. Valitsuse ministrite ja ülemnõukogu enamus õnneks 
ei järginud neid üleskutseid.

Sageli on püütud jätta muljet, et reformide ettevalmistamise ajal oli välja kujunenud min-
gisugune väga selge poliitiline seltskond, kes oli endiste omanike huvide esindaja ja väga 
selge poliitiline seltskond, kes oli maakasutajate huvide esindaja. Kahtlemata olid sellised 
polariseerunud vaated olemas, kuid tervikuna valitsuses ega ülemnõukogus selget parteilist 
positsiooni nende kahe vaate vahel ei olnud kujunenud. Praeguse poliitilise tegelikkusega 
võrreldes oli sel ajal palju rohkem tegemist poliitikute ja ekspertide isiklike ning professio-
naalsete vaadetega, mitte grupihuvide väljendusega.

Tagastamise ja erastamise vahekord kujunes kokkuvõttes Eestis üsna optimaalseks. Samuti 
saavutati ajalooliste ja ärihuvide tasakaal, mis, tõsi küll, aeg-ajalt oli ka üsna habras.

Dünaamika. Maareformi seaduse algset versiooni on peetud liiga üldiseks. See on tõsi, kuid 
see ei ole tingimata pahe. Maareformi seadust ei oleks saanudki algselt väga palju detail-
semaks teha. Loomulikult mängis oma rolli erakordselt pingeline ajategur, kuid see ei olnud 
peamine. Reformiseaduse eripära seisnebki selles, et reformiseadus peab kujunema koos 
reformiprotsessiga, see peab kasvama koos reformiga. Kui algselt püüda kõik stsenaariumid 
läbi mängida, olgu kahe või kümne inimese visioonis, siis tuleb vigade hulk lihtsalt äraarvama-
tult suur. Reformiseaduste korral on reformisubjektide jaoks palju mõistlikum ja valutum neid 

Omandi- ja maareform 
kujundati regulatiivselt 
komplekssena ja viidi ellu 
kompaktselt.
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seadusi täiendada, mitte neid kardinaalselt muuta. Seetõttu on ka algselt üldisema seaduse 
vastuvõtmine põhjendatud. Tõsi on see, et menetlust ei jõutud 1991. aastal tõesti piisavalt 
täpselt läbi mõelda ega kirja panna, sest väga tähtis oli saavutada põhimõtteline poliitiline 
otsustus. Menetlusnormide puudumine ja asjaõigusseaduse jõustamine kaks aastat hiljem 
võrreldes maareformi seadusega, pärssisid maareformi algetappi, kuid mitte saatuslikult.

Maiks 2020 on maareformi seadust muudetud 53 
korda. Kas see on hea või halb, on raske hinnata. 
Pigem mõlemat. Kindlasti tuleb seadusandjat kiita 
võimekuse eest reageerida muutuvatele asjaoludele, 
vajadustele ja kohtupraktikale. Negatiivsena tuleb 
kõnealust numbrit vaadata seetõttu, et nii massiivne 
muudatuste hulk on muutnud reformiprotsessi jälgi-
mise, järgimise ja realiseerimise keerukamaks.

Rahvusromantikast tsiviilkäibesse – nii võib iseloomustada üldist tendentsi, mida saab 
täheldada maareformi seaduse ja reformiga seotud teiste õigusaktide muudatuste 
analüüsimisel. Kontseptuaalselt kujunes väga oluliseks Riigikogu 30. aprillil 1996 vastu 
võetud maareformiga seotud õigusaktide muutmise seadus, kui maareformi seaduses 
tehti mitu värskendavat kontseptuaalset muudatust. Maareformi seaduse § 1 järgi pidi see 
seadus nüüd edaspidi tegelema tõepoolest ainult reformiga, mitte lahendama reformijärg-
seid õigusküsimusi. Vahepealsetel aastatel oli Eesti õiguskord väga palju edasi arenenud, 
mis võimaldas maareformi seaduse keskendada sellele, milleks see oli ellu kutsutud, 
st reformimisele. Maareformi seaduse § 2 toodi sisse täiendav eesmärk: maa efektiivne 
kasutamine. Loobuti maa asendamise instituudist, sest 1996. aastaks oli selgeks saanud, 
et see ei hakanud praktikas nõnda tööle, nagu algselt loodeti. Osalise tagastamise piiramine 
oli maakorralduslikel kaalutlustel tähtis aspekt. Kaardi- ja plaanimaterjali kasutamine võeti 
laialdaselt reformipraktikasse, mis ühelt poolt kiirendas protsessi ja teiselt poolt muutis 
seda ka kokkuvõttes odavamaks.

Saadi üle ka mõnest hirmust. Tühistati maa tükeldamist piiravad sätted. Algselt oli tükel-
damise piirmäär kümme hektarit. Samal ajal oli juba maakatastriseadusega16 kehtestatud 
norm, mille kohaselt katastriüksuse minimaalne suurus oli ainult kolmkümmend ruutmeetrit. 
Jõustati maa erastamise detailsem kord, mis maa erastamise ka tegelikkuses käima lükkas. 
Sätestati kahe erastamisprotsessi koordineerimine, sünkrooniti maa erastamist ja varade 
erastamist erastamisagentuuri kaudu.

Eesti Vabariigi maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse (30. aprill 1996) 
vastuvõtmise tulemus oli maareformi märkimisväärne kiirenemine ja maa tsiviilkäibe tingi-
muste oluline paranemine.

Detsentraliseerimine. Reformi detsentraliseerimine tuleb jagada kahte etappi. Esimene 
vältas 1. novembrist 1991, kui jõustus maareformi seadus, kuni 28. aprillini 1993, kui jõustus 

16 Maakatastriseadus – RT I, 1994, 74, 1324.
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„Eesti Vabariigi maareformi seaduse“ ja muude maareformiga seonduvate õigusaktide 
muutmise ja täiendamise seadus17. Esimesel etapil oli maareformi seaduse kohaselt ette 
nähtud kogu maa, välja arvatud riigi omandusse jäetav maa, tasuta andmine munitsipaal-
omandusse. Koos maa munitsipaliseerimisega pidi kohalikele omavalitsustele üle minema 
ka maa tagastamise, asendamise ja erastamise kohustus. See detsentraliseerimise süsteem 
praktikas korralikult käima ei läinud. Reformi detsentraliseerimine kui selline oli õige otsus, 
kogu maa munitsipaliseerimise idee osutus aga tööõnnetuseks.

Detsentraliseerimise teine etapp algas 28. aprillil 1993, kui jõustus eespool viidatud „Eesti 
Vabariigi maareformi seaduse“ ja muude maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise 
ja täiendamise seadus. Maareformiga seotud õigusaktide muutmise seadusega, mis võeti 
vastu 30. aprillil 1996, täpsustati maareformi korralduslikku külge ning maareformi seaduse 
§-s 15 sätestati, et „maa tagastamise ja kompenseerimise otsustab kohalik omavalitsus 
Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras“. Seega jäi reformi elluviimisel detsentraliseerimise 
põhimõte kehtima, küll aga loobuti ebaõnnestumisele määratud katsest anda kogu maa 
munitsipaalomandisse.

Aeg-ajalt on püütud väita, et detsentraliseeritud reform oli ehk valitsuse ja ülemnõukogu 
kergema vastupanu teed mineku variant ning võimalus, et iseendalt vastutus kuidagi kõrvale 
juhtida. See ei olnud nii. Detsentraliseerimise otsused tehti teadlikult mitte vastutusest 
kõrvale hoidmiseks, vaid reformi viimiseks rahvale lähemale. Reformi elluviimisel kohalike 
omavalitsuste kaudu oli selge eesmärk, et inimesed oleksid võimalikult lähedalt ja võimali-
kult kohalikul tasandil asjaga seotud. Vaja oli minimeerida rahva võõrandumine reformist.

Tempo. Reformi kestusel ja pikkusel on väga palju tahkusid. Mitte kõik ei ole tingimata 
negatiivsed. Reformi pikkuse korral tuleb kindlasti osata hinnata ka positiivseid külgi. Iga-
suguse irooniata võib öelda, et kaua tehtud kaunikene. Pole ju vähimatki kahtlust, et Eesti 
maareformil on olnud erakordselt suur tähtsus Eestis stabiilse tsiviilkäibe tekkimisele. Sellel 
reformil on olnud märkimisväärne roll ka Eesti viimaste aastakümnete majandusedus.

Eesti maareform on olnud demokraatlik nii otsustami-
sel kui ka elluviimisel. Demokraatlikud protsessid aga 
on juba kord sellised, mis kestavad oluliselt kauem kui 
autokraatlikud. Autokraatlikku reformi on võimalik teha 
väga kiiresti. Ma ei tahaks Nõukogude võimu korralda-
tud maa natsionaliseerimist üldse reformiks nimetada, 
see oleks tsiviliseeritud reformimõiste devalveerimine. 
Paraku tehti möödunud sajandi neljakümnendatel 

aastatel muudatused omandisuhetes ära piltlikult öeldes üleöö. Demokraatliku reformi 
eripära on, et see võtab rohkem aega kui autokraatlik nii kavandamisel ja kujundamisel kui 
ka elluviimisel. Seetõttu ärgem kritiseerigem kolmekümneaastast reformi iseenesest, vaid 
nähkem selles protsessi, mis on olnud üdini demokraatlik.

17 „Eesti Vabariigi maareformi seaduse“ ja muude maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise ja täiendamise 
seadus – RT I, 1993, 20, 354.
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Detailide valud

Tempo. Mäletan üht arutelu ülemnõukogus, kui saadik Ülo Uluots küsis mu käest: „Jüri, kui 
kaua see maareform kestab, millest sa räägid?“ Ma mõistsin küsimuse taga terenduvat väi-
kest intriigi ja püüdsin leida diplomaatilise vastuse, et vaadake, härra Uluots, enne sõda läks 
seitseteist aastat. Ja siis hakkas saal kuidagi tugevalt ning kurjakuulutavalt mühisema. See 
oli kriitiline reaktsioon. Mõistes ettekandjana oma delikaatset olukorda, lisasin kiiresti juurde, 
et nüüd on aeg teine, kogemused suuremad, tehnilised vahendid paremad, mis tähendab, et 
kindlasti teeme asja nüüd kiiremini ära. Eksisin. Ei teinud kiiremini ära, vastupidi, aega on 
läinud rohkem kui Eesti Vabariigi esimese maareformiga kulus.

Reformi start oli vaevaline. Seadus oli olemas, kuid sellest ei jätkunud. Paraku oli nii admi-
nistratiivne kui ka tehniline infrastruktuur puudulik. Ja ega õiguslik korralduski piisav olnud. 
Maakonniti oli reformi tempo üllatavalt erinev. Mõnedki võrreldavad numbrid, millest kõneldi 
kümme aastat tagasi Maa-ameti korraldatud konverentsil, näitasid kõnekalt üht suundumust: 
täiesti identses õiguslikus keskkonnas, seistes rinnutsi sarnaste ja samasuguste problee-
midega, on reformide tempo Eesti eri piirkondades olnud väga erinev. Nendest võrdlusest 
võib välja tuua üsna tõsikindla järelduse, et reformi võinuks, saanuks ja pidanuks tegema 
märkimisväärselt ning oluliselt kiiremini. Ilmselt ei ole siinkohal tegemist mitte niivõrd eri 
piirkondade nõrga tööga, kuivõrd keskvalitsuse puuduliku koordineerimise ja tagasihoidliku 
professionaalse abiga.

Maa-ameti peadirektor ütleb 16. jaanuaril 2020 Maalehele antud intervjuus18, et maare-
form on lõpusirgel. Olgu märgitud, et 2020. aasta jaanuaris tähistas Maa-amet asutamise 
30. aastapäeva. Samast intervjuust saame sedagi teada, et 2019. aasta lõpu seisuga oli 
Eestis veel umbes 30 000 maatükki, mis ei olnud reformitud ehk selgust saavutanud. Kuigi 
see moodustas pindalalt vaid 0,6%19, tuleb siiski konstateerida, et maareformi ei pruugi 
olla lõplikult ellu viidud isegi mitte 30 aastaga. Mõelgem, mida see tõik kõneleb meie riigi 
haldusvõimekusest ja Eesti kui digitiigri tehnoloogilisest vormist. Mõelgem sedagi, mida 
see tähendab Ülo Uluotsa 1991. aastal ülemnõukogus esitatud küsimust silmas pidades, 
millest on kirjutatud siin artiklis eespool.

Maa-ameti kodulehel on esimese tegevusena endiselt märgitud maareform.20 Millest see 
kõneleb? Ilmselt on vastus kahetine: hea, et maareformi peetakse tähtsaks. Aga kui aastal 
2021 on maareform ikka tähtsuselt Maa-ameti tegevus nr 1, siis on kuskil midagi üsna tõsi-
selt kreenis. Aastal 2021 oleme ikka veel olukorras, kus maareform on küll just kui tehtud, 
kuid ilusat lõpupunkti veel panna ei saa. Kahju, et selline iluküsimus on ikka veel olemas.

18 T. Tiits, Maa-ameti juht: piiride üle vaieldakse nii praegu kui tulevikus, kuid maamõõtjad ei saa lepitada naabrite 
tülisid. Intervjuu. Maaleht, 16.01.2020.

19 Samas.
20 2021. aasta juuli alguses kasutusele võetud uuel kodulehel https://www.maaamet.ee/et maareformi esilehel ei 

kajastata. (Toim.)
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Maareformi loogikat arvestades on siiski kõige tähtsam see, et inimestega isiklikult seotud 
reformi osa on ülisuures ulatuses juba ammu tehtud. Reformi nurgakiviks olnud maade 
tagastamine ja kompenseerimine ei jäänud ülemäära pikalt venima, mida tuleb kõrgelt hinnata.

Tööõnnetused ja teravad probleemid. Nagu ikka, poliitilised protsessid on huvitavad, seal 
juhtub mõnikord ka ootamatuid asju. Maareformi õigusliku raamistiku ettevalmistamise 
käigus juhtus nii tööõnnetusi kui ka toimus poliitilisi demarše. Viimaste all pean silmas 
olukordi, kui mõned poliitikud mingil hetkel lihtsalt ei suutnud kompromisse aktsepteerida, 
nad jalutasid aruteludelt välja või esitasid ettepanekuid, mis pani kogu senise töö sügava 
kahtluse alla. Paraku tuleb ka selliseid poliitilisi võtteid käsitleda demokraatliku protsessi 
ühe osana, ei enamat.

Tööõnnetuste hulka tuleb liigitada siin artiklis eespool 
käsitletud maareformi seaduse esimese redaktsiooni 
§ 25 lõike 1 sätted, mille kohaselt „Munitsipaaloman-
dusse antakse tasuta kohaliku omavalitsuse haldus-
piiridesse jääv maa, välja arvatud maa, mis jäetakse 
riigi omandusse vastavalt käesoleva seaduse paragrah-
vile 31“. See probleem lahendati 1993. aastal. Ometi oli 
see säte vea kaaluga, mis tõenäoliselt oli maareformi 
loiu alguse üks keskne põhjus.

Maareformi algusaegadel kujunes passiivsete maaomanike hulk mõnevõrra suuremaks, kui 
algul karta osati. Probleemina lisandus põllumajandusreformi ja maareformi dissonants, 
mille üks tulemus olid möödunud sajandi lõpus ja selle sajandi alguses Eestimaa ilu rikkuvad 
ning põllumajandust pärssivad söötis või lausa võsastunud põllud.

Maa asendamise instituudi sätestamist maareformi seaduse esimese redaktsiooni §-s 11 
ei tule käsitleda tööõnnetuse või veana, küll aga oli tegemist liigse idealismiga. Teoorias oli 
tegemist uuendusliku lahendusega, mis aga praktikas tööle ei hakanud. Riigikogu tunnistas 
30. aprillil 1996 selle instituudi kehtetuks.

Tähtaegade populism. Õigusaktides sätestatud tähtaegade probleem on kainet loogikat 
kriipiv nähtus, mis pärineb nii reformiseaduste väljatöötamise ajast kui ka hilisemast sea-
dusandlikust praktikast. Ülikiirete tähtaegade kehtestamine on olnud just kui mingi poliitilise 

ja psühholoogilise väljaelamise instrument, kusjuu-
res selliste tähtaegade kehtestamise ajal on enamik 
kainelt mõtlevaid inimesi mõistnud, et tegemist on 
võimatu missiooniga. Näiteks maareformi seaduse 
eelnõu suhteliselt lõplikus versioonis oli sätestatud 
maa asendamiseks, ostmiseks või rentimiseks ette-
nähtud avalduste esitamise tähtaeg 27. detsember 

Maareformi loogikat arvesta-
des on siiski kõige tähtsam 
see, et inimestega isiklikult 
seotud reformi osa on ülisuu-
res ulatuses juba ammu 
tehtud.
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1991, menetluse käigus pikenes see 1. märtsi 1992 peale. Ülemnõukogu tunnistas 12. märtsil 
1992 selle tähtaja kehtetuks.21 

Teatav seletamatu poliitiline surve, et teeme asjad ära kiiremini, kui loodusseadused võimal-
davad, on olnud omane kõigi põlvkondade poliitikutele, nii meie põlvkonnale, kes me ühek-
sakümnendate aastate algul reformide ettevalmistamisega tegelesime, kui ka hilisematele 
põlvkondadele. Ega sellel nähtusel muud selgitust olegi kui tähtaegade populism. Poliitikud 
peavad tähtaegade kaudu püüdma meeldida nendele, kellest nad sõltuvad, ja see on rahvas. 
Tulemus on ebarealistlikud tähtajad ja kord, mis jooksutavad tupikusse haldusorganid ning 
lõppkokkuvõttes pisendavad kogu ettevõtmist.

Õigusvaidlused. Õigusvaidluste käsitlemine maareformi valuna on suhteline. Õigusvaidlus-
test tõusis reformile kui tervikule ka palju kasu, kohtupraktika vahendusel tekkisid reformi 
jaoks vajalikud üldistused ja tõlgendused. Tänu nii reformiseaduste ettevalmistamise kui ka 
reformi elluviimise õigusriiklikule käsitlusele olid omaabi ja omavoli Eesti maareformi korral 
peaaegu võõrad nähtused. Vaidlused lahendati tsiviliseeritult kohtutes, see demonstreeris 
ja demonstreerib õigusriikluse võidukäiku.

Vaidlustel on reformide ja inimsuhete jaoks loomulikult olnud ka oma pahupool. Ütlematagi 
on selge, et õigusvaidlused on maareformi tempot märkimisväärselt aeglustanud. Üks olu-
line pahupool on vaidlustel kahjuks veel. Paljud sugulus- ja sõprussidemed said omandi- ja 
maareformi käigus rängalt kannatada, kui lisaks õiguslikele vaidlustele tekkisid õigustatud 

subjektidel ka isiklikku laadi emotsionaalsed konfliktid. 
Kas neid konflikte oleks saanud õiguslikult vältida? 
Tõenäoliselt mitte. Kas neid konflikte oleks saanud 
õiguslikult leevendada? Tõenäoliselt jah. Mitte keegi 
aga ei oska tõsikindlalt öelda, kuidas. Teistsugused 
kontseptuaalsed lahendused oleksid ilmselt kaasa 
toonud ka teistsugused konfliktid. Korrates alguses 
öeldut: reformide loomusesse on kodeeritud tõsiasi, 
et kellegi huvisid ja kellegi õigusi reform kahjuks igal 
juhul riivab. Öeldu kehtib ka maareformi kohta.

Kokkuvõtteks

Maareformi oluliseks eesmärgiks seati Nõukogude võimu põhjustatud ülekohtu heastamine. 
Selle eesmärgi saavutamiseks nägi maareform ette kujundada riiklikul maaomandil rajanevad 
suhted ümber eeskätt eraomandil põhinevateks suheteks. Seejuures peeti vajalikuks lähtuda 
endiste omanike õiguste järjepidevusest ja praeguste maakasutajate seadusega kaitstud 
huvidest. Need eesmärgid on Eesti 1991. aasta maareform saavutanud.

21 Eesti Vabariigi maareformi seaduse § 39 kehtetuks tunnistamise kohta – RT 1992, 10, 145.

Paljud sugulus- ja sõprus-
sidemed said omandi- ja 
maareformi käigus rängalt 
kannatada, kui lisaks õigus-
likele vaidlustele tekkisid 
õigustatud subjektidel ka 
isiklikku laadi emotsionaal-
sed konfliktid.
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Omandireform on tehtud, maareform on tehtud, põllumajandusreform on tehtud. Paljud 
teisedki reformid on tehtud. Maa on omanikustatud. Eestimaa põllud kinnitavad eespool 
öeldut: põllud on enamasti ilusad ja hästi haritud.

Ometi on midagi tähtsat ja olulist tegemata. Maapiirkondades ringi liikudes on korralikult 
peetud põldude vahel või servades vanad ja lagunenud, sageli varemetes ning kasutud 
nõukogudeaegsed tootmishooned: karjalaudad, töökojad, kuivatid. Kelle omandis need on? 
Kas nende lagunenud ehitisteni ei ole omanikustamine jõudnud? Küllap on. Kui aga ei ole 
jõudnud, siis saab ainus järeldus olla, et need peaksid riigi tegemata jäetud töö tõttu olema 
riigi või kohaliku omavalitsuse omandis. Õiguslikult ei pruugi see sugugi selge olla.

Kehtivasse Eesti põhiseadusesse jäi sõnaselgelt sisse kirjutamata säte, mille kohaselt „omand 
kohustab“. Põhiseaduse mõttes aga on see printsiip olemas. Omand ei ole ainult õigus, 
see on ka kohustus. Aeg on küps, et omandi- ja maareformi jäänukid samuti ära klaarida. 
Seda ei saa teha buldooseriga. Õigusriigis peab õigus kõige ees liikuma. Seega, üleskutse 
Maa-ametile: maapiirkondasid lagastavate nõukogudeaegsete lagunenud tootmishoonete 
probleem ette võtta ja ära lahendada! Esmalt õiguslikult ja seejärel rahaliselt ning tehniliselt! 
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VALIKUTE AEG. EESTI ERAÕIGUSE ARENG KUI 
MAAREFORMI ELLUVIIMISE EELDUSTE LOOMINE
Priidu Pärna
Notar, Eesti Omanike Keskliidu esimees. Aastatel 1995–2005 Justiitsministeeriumi asekantsler ja 
kantsler

Sügissemestri alguses 1992 astus Tartu Ülikooli peahoones kolmanda kursuse juuratu-
dengite juurde üks sassis pea ja prillidega õppur ning uuris, kes meist saksa keelt oskab. 
Sellest juhuslikust kohtumisest algas minu tee asjaõigusseaduse eelnõu koostamise juurde 
ja hiljem töö Justiitsministeeriumis, kuhu jäin õigusloomega tegelema 13 aastaks. Saksa 
keele oskamine oli oluline, sest seaduseelnõude väljatöötamisel tuli kasutada sellel keelel 
põhinevaid allikaid (seadusi, kommentaare, õpikuid). Viimase kursuse tudeng oli Anre Zeno. 
Saime koos toakaaslase Villu Kõvega temaga kokku Tartu sotsiaaldemokraatide kontoris 
Küütri tänaval, sest just sellesse erakonda Anre ja tema sõber Tõnu Ints kuulusid. Arvata-
vasti Tõnu ajaloohariduse tõttu oli neil ülevaade enne 1940. aastat Eesti Vabariigis kehtinud 
õigusaktidest ja ka tollal valminud tsiviilseadustiku eelnõust. Tartu Ülikooli kirjastus andis 
1992. aastal trükisena välja tsiviilseadustiku eelnõu ja sellest sai asjaõigusseaduse oluline 
allikas.1 Tartu sotside büroo sobis tööks hästi, sest Rootsi parteikaaslased olid kinkinud 
arvuteid. Õhtul, kui kontoriinimesed olid lahkunud, saime teksti sisse lüüa. Arvuti oli tollal 
luksusese. Kui asjaõigusseaduse eelnõu koostamine kolis Justiitsministeeriumi tiiva alla, 
anti meie käsutusse Riigikantselei valduses olnud nn Piibu maja Oru tänaval ja hiljem ruumid 
ülikooli raamatukogus.

Eraõiguse reformi lähtealused

Asjaõigusseaduse tähendust tänapäeva Eesti õigussüsteemi kujunemisel on raske ülehinnata, 
sest see andis suuna kogu eraõiguse arengule. Kuid ka maareform ilma asjaõigusseaduseta 
poleks töötanud. Just maareformi algus tingis vajaduse kehtestada kiiresti tsiviilkäibe 
alused. Iseseisvuse taastanud riik võttis vastu ühe oma esimese seadusena 17. oktoobril 
1991 Eesti Vabariigi maareformi seaduse2, mis kõneles maast. Lihtsalt maast. Maa kuulus 
tagastamisele, maa kuulus erastamisele jne. Maa anti reformi käigus üle subjektidele, aga 
kuidas pidi toimuma edasine käive ja tehingud, kuhu maa ning tehingud kirja panna, sellele 
maareformi seadus vastust ei andnud. Need küsimused oli vaja kiiresti lahendada, sest 
1965. aastal jõustunud ENSV tsiviilkoodeks3 ei pakkunud selleks piisavat tuge. Maa kuulus 
ju seaduse kohaselt riigile ja rahvale ning tsiviilkoodeks reguleeris vaid ehitiste käivet. ENSV 
maakoodeks4 sätestas vaid maa kasutamise. Peale ajapuuduse oli vaja lahendust, mis 
sobiks uuele demokraatlikule õiguslikult järjepidevale riigile ja murraks selle lahti Nõukogude 

1 Tsiviilseadustik. Tartu Ülikool 1992
2 Eesti Vabariigi maareformi seadus. – RT 1991, 34, 426.
3 ENSV tsiviilkoodeks. – RT 1964, 25, 115.
4 ENSV maakoodeks jõustus 1971. aastal ja tunnistati kehtetuks 1997. aastal – toim.
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korrast. Sellel teelahkmel seistes oli erinevaid valikuid. Kuidas nendeni jõuti, milline oli algus 
ja kuidas on need mõjutanud seda, kuhu oleme tänaseks jõudnud?

Eraõiguse arengu nurgakivi oli kindlasti 1992. aasta põhiseadus, millega loodi eraõiguse 
põhiseaduslikud alused (lepinguvabaduse, ettevõtlusvabaduse põhimõte, omandi puutuma-
tus jt). Põhiseaduses sätestatud põhiõigused ja -vabadused oli sisuliselt ülesanne riigile 
tagada nende õiguste realiseerimine euroopalike väärtuste vaimus. Seda ülesannet pidi ellu 
hakkama viima ka eraõiguse reform.

Künd õnnestub, kui esimene vagu on hästi aetud. Oli oluliste valikute aeg. Õigusreformide 
esimeseks vaoks sai uue põhiseaduse alusel valitud Riigikogu 1. detsembri 1992. aasta otsus 
„Seadusloome järjepidevus“5, mis sedastas, et lähtudes 1992. aasta 7. oktoobri Riigikogu 
deklaratsioonist põhiseadusliku riigivõimu taastamisest, arvestada seaduseelnõude ette-
valmistamisel Eesti Vabariigis enne 1940. aasta 16. juunit kehtinud seadusi. Arvestamine 
võis ühe äärmusena tähendada 1940. aastal kehtinud seaduste taaskehtestamist või teise 
äärmusena nende seaduste vaimu silmas pidades Nõukogude seaduste ümbertöötamist 
ja asendamist. Igatahes põhiseaduse rakendusseaduse § 2 kohaselt jäeti Eesti Vabariigis 
toimivad õigusaktid kehtima pärast põhiseaduse jõustumist niivõrd, kuivõrd need ei olnud 
vastuolus põhiseadusega, ja seni, kuni need tühistatakse või viiakse põhiseadusega täielikku 
vastavusse. ENSV tsiviilkoodeks õnnestus lõplikult tühistada alles 2002. aastal, kui jõustus 
võlaõigusseadus – seni sõlmiti kinnisvaralepingud Nõukogude õiguse alusel.

Balti eraseadus või 1940. aasta tsiviilseadustiku eelnõu

Enne 1940. aastat kehtinud seaduste taaskehtestamisel oleks eraõiguse valdkonnas hakanud 
kehtima 1865. aastast pärit Balti eraseadus kogu oma keskaegses värvikirevuses. Ametlikult 
ei olnud Balti eraseadus enne Teist maailmasõda isegi eesti keelde tõlgitud, sest ametnikud 
ja juristid said hakkama saksa- ning venekeelse versiooniga. Seda teed läks iseseisvuse 
taastanud Läti Vabariik, kus 1993. aastal kehtestati taas enne okupatsiooni vastu võetud 
tsiviilseadustik Civillikums. Kuigi see oli tsiviilõiguses radikaalne pööre ja suur väljakutse 
läti juristidele, kes pidid hakkama üleöö töötama 55 aastat tagasi sõnastatud tekstiga, said 
nad vähemalt seaduse tõlgendamisel kasutada enne 1940. aastat välja antud õiguskirjan-
dust. Civillikums oli osalt Balti eraseaduse edasiarendus. Sama teed oli läinud Eesti oma 
tsiviilseadustiku uuendamisega ja eelnõu oli ka Riigivolikogule 1940. aastal üle antud, kuid 
siis algas okupatsioon.

Eesti riigi valik olnuks üheksakümnendatel Balti eraseaduse asemel taas kehtestada tollal 
vastu võtmata olnud tsiviilseadustiku eelnõu, mis oleks asendanud tervikuna ENSV tsiviilkoo-
deksi. Tsiviilseadustiku eelnõu rajanes nn pandektilisel süsteemil, mis tähendab, et seadus 
koosnes viiest raamatust: üldosa, perekonnaõigus, pärimisõigus, asjaõigus ja võlaõigus. 
Professor Jüri Uluotsa juhtimisel üle kümne aasta ette valmistatud eelnõu püüdis Balti 

5 Seadusloome järjepidevus. – RT 1992, 52, 651.
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eraseaduse sõnastust oluliselt lihtsustada, muuta seda abstraktsemaks ja tänapäevastada 
uuemate Saksa tsiviilseadustiku (BGB) ja Helveetsia (Šveitsi) tsiviilseadustiku (ZGB) eeskujul.

Jõustamata tsiviilseadustiku eelnõu kehtestamine tundus tollastele poliitilistele jõududele 
ja juristkonnale siiski liialt suur hüpe tundmatusse.6 Tsiviilseadustiku eelnõu jõustamine 
olnuks vahevariant ja uut seadust oleks tulnud kohe koostama hakata. Uue põhiseaduse 
järgne esimene valitsus seadis oktoobris 1992 sõlmitud koalitsioonilepingus ambitsioonika 
eesmärgi: „Õiguskaitse on Eesti riigi kestmajäämise üks tugisammas. Välja tuleb töötada ja 
vastu võtta kaasaja Euroopa normidele vastavad tsiviil- ja kriminaalseadustik. Seadusandlus 
tuleb viia vastavusse nii uue põhiseaduse kui ka rahvusvahelise õiguse üldkehtivate normidega. 
Seejuures tuleb lähtuda Eesti Vabariigi sõjaeelsest seadustest (eelkõige tsiviilseadustiku 
1940. a eelnõu vastavatest osadest), kasutades selle kaasajastamiseks ka varem Eesti 
seadusloome aluseks olnud Saksa õigussüsteemi.“

Eesti tsiviilõiguse areng pole olnud juhuslik, sellel on olnud kindlad ajaloolised ja poliitilised 
lähtealused. Mart Laari valitsuse märgiline aluskokkulepe määras ka edasise õigusreformi: 
suund tagasi Lääne-Euroopa väärtuste juurde, aluseks võtta ajalooline germaani õigus-
süsteem, tsiviilseadustik tuleb nüüdisajastada osakaupa lähtuvalt Uluotsa poolelijäänud 
tööst. Oli ju oht, et piirdutakse ka ENSV tsiviilõiguse muutmisega, sest see oli praktikutele, 
õigusteadlastele ja kohtutele mugavalt tuttav.7

Poliitiline direktiiv oli Eesti jõuline taaslõimumine Euroopasse. Seda poliitilist tahet hakati 
realiseerima Justiitsministeeriumi eestvõttel (minister Kaido Kama, kantsler Mihkel Oviir). 
Aastast 1992 algas pikk tsiviilõiguse moderniseerimise protsess, mis päädis uute üksikse-
aduste vastuvõtmisega: asjaõigusseadus (1993), tsiviilseadustiku üldosa seadus (1994, 

2002), perekonnaseadus (1994, 2009), pärimisseadus 
(1996, 2008), võlaõigusseadus (2002). Just tsiviil-
seadustiku üldosa seaduse pealkiri kõneleb valikust, 
et need üksikud seadused moodustavad terviku ja 
kodifitseerimata tsiviilõiguse.

Omandiseadus

Omandi- ja maareformi käivitumine seadis eraõiguse reformimisel esiplaanile asjaõiguse 
valdkonna reguleerimise, sest reform pidi küll likvideerima okupatsiooniga tekitatud eba-
õiglust, kuid tagastatud ja erastatud vara pidi jõudma ka käibesse ning saama tagatisva-
hendiks. Siiski ei jõutud 1993. aasta asjaõigusseaduseni tühjalt kohalt. Ülemnõukogu vastu 
võetud Eesti Vabariigi omandiseadus8 jõustus 1. juulil 1990. Selle preambul nägi ette, et 
„Eesti majanduse üleviimine turumajanduse põhimõtetele eeldab uute ühiskondlike suhete 

6 Riigikogu saadik Paul Mõtsküla siiski esitas Riigikogu menetlusse 1940. aasta tsiviilseadustiku eelnõu kehtes-
tamise eelnõu.

7 Perekonnaseadust (1995) on peetud enim Nõukogude abielu- ja perekonnakoodeksist lähtuvaks. Aastal 2010 
asendati see uue perekonnaseadusega, mis viis perekonnaõiguse paremini kooskõlla tsiviilõiguse teiste osadega.

8 Eesti Vabariigi omandiseadus. – ÜVT/90/20/ 299.

Eesti tsiviilõiguse areng 
pole olnud juhuslik, sellel on 
olnud kindlad ajaloolised ja 
poliitilised lähtealused.
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õiguslikku reguleerimist. Kuni uue „Eesti Vabariigi tsiviilkoodeksi“ vastuvõtmiseni regulee-
rib omandussuhteid käesolev seadus. Omandiseadus on ettevõtluse arendamise, omandi 
privatiseerimise ning ebaseaduslikult võõrandatud vara endistele omanikele tagastamise 
õiguslikuks aluseks üleminekuperioodil“.

Seega nähti omandiseadust ajutisena ja juba 1990. aastal oli eesmärk uus tsiviilkoo-
deks välja töötada. Seadus kehtestas omandi liikidena eraomandi, juriidilise isiku omandi, 
munitsipaalomandi ja riigiomandi, sätestas omandi liikide võrdsuse ja puutumatuse ning 
selle, et omand ei ole erinevalt Nõukogude õigusest koguseliselt või suuruselt piiratud. 
Omandiõiguse objektiks oli vara (omand). Eraomandiõigus tekkis ettevõtlusest, palgatööga ja 
isiklikust majapidamisest saadud tulust, aktsiatest või muudest väärtpaberitest saadavatest 
dividendidest, tehingutest saadavast ja muust tulust. Eesti Vabariigi omanduses olevaks 
kuulutati maa, maapõu, õhuruum vabariigi territooriumi kohal, sise- ja territoriaalveed, mand-
rilava, mets ja muud loodusvarad. Omandiseadus oli erinevate deklaratsioonide, omaniku 
põhiõiguste, omandi liikide ja sisu õiguslik segu, mis tänapäeval ajab muigama, kuid 30 
aastat tagasi oli see oluline samm eemale Nõukogude tsiviilõiguse rüpest. Maa ei kuulunud 
enam rahvale, vaid Eesti Vabariigile.

Kinnisvaraseaduse eelnõu

Saadi muidugi aru, et tsiviilkäive vajab enamat kui omandiseaduse sarnast raamseadust. 
Algselt kavatseti kinnisvara õiguslik korraldus täpsemalt sätestada maaseaduses, millest 
kujunes lõpuks maareformi seadus. Püsivat kinnisvarakäivet reguleerivate normide kohana 
nähti kinnisvaraseadust.

Tartu Ülikooli tsiviilõiguse ja protsessi kateedris valmis dotsent Peeter Kase eestvõttel 
kinnisvaraseaduse eelnõu, mille esimene variant esitati Justiitsministeeriumile septembris 
1991. Eelnõus oli kolm osa: üldsätted, kinnisvara õiguslik korraldus, maa kui kinnisvara 
õigusliku korralduse spetsiifika. Eelnõu oli 1940. aasta tsiviilseadustiku eelnõu ja senise 
ENSV tsiviil- ja maakoodeksi teatud põhimõtete kombinatsioon. Eelnõu defineeris asjade 
mõiste ja liigituse tsiviilseadustiku eelnõu alusel, vara defineeriti komplitseeritult rahaliselt 
hinnatava materiaalse hüvena, millel võib olla käibes kolm erinevat tähendust. Kinnisvara oli 
rahaliselt hinnatav aineline hüve, mis esineb looduslikult kujunenud kinnisasjana või tehislikult 
kujundatud kinnisasjana (ehitised). Eelnõu sätestas olulise uuendusena kinnistusraamatu 
pidamise kinnisvararegistriametis. Raamatu sissekandel oli juriidilise fakti tähendus ja raa-
matu õiguspärasust eeldati. Registrisse kantud vara nimetati kinnistusüksuseks ja ehitised 
võisid olla ka kinnistusüksused. Kui ehitis ja maa kinnisasjadena kuulusid ühele isikule, siis 
moodustasid need ühe kinnistusüksuse.

Eelnõu sätestas ka mõned naabrusõigused ja servituudid, kuid ka hüpoteeki peeti isiklikuks 
servituudiks ja hoonestusõigust reaalservituudiks. Maaomandiõiguse ulatus oli piiratud 
lennukite lennukõrgusega. Maaomandiõiguse piirangud tähendasid omaniku õiguste ahen-
damist teise isiku või ühiskonna huvides. Sätestati ka sundmüük riiklikeks vajadusteks ja 
juhul, kui omanik suhtub ebaperemehelikult maasse, rikub, saastab või jätab selle tõsise 
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põhjuseta kasutamata. Hilisemates, 1992. aasta alguse versioonides loobuti asjade liigituse 
defineerimisest, kinnistusraamatu pidajana nähti Statistikaametit ja servituudi, pandi ning 
hoonestusõiguse kohta võeti kasutusele mõiste „õigused võõrale asjale“.

Eelnõu probleem oli vähene reguleerimisvõime ja küsitav ülesehitus, avaliku ja eraõiguse 
normide segamine, ehitiste käsitlemine kinnisasjadena, kinnisvaratehingute vormiküsimuste 
lahendamata jätmine ja asjaõiguste küll defineerimine, kuid nende sisu lahti seletamata jät-
mine (sh kinnispandi küsimus). Justiitsministeeriumi tollase käsitluse kohaselt pidi tagatiste 
kohta koostatama eraldi lepinguliste tagatiste seadus nii asja kui ka isiklike tagatiste kohta. 
Ühesõnaga valitses süsteemitus ja puudus suur pilt.

Asjaõigusseaduse sünd

Üheksakümnendate aastate poliitiline tegevus tähendas erakordselt aktiivset õigusloomet nii 
ülemnõukogus kui hiljem ka Riigikogus. Selles lõid oma ettepanekutega kaasa ka erakonnad. 
Tartus hakkas 1992. aastal sotsiaaldemokraatliku partei algatusel tegutsema töörühm, kes 
seadis eesmärgi välja töötada kinnisvaraseaduse eelnõu oma versioon. Töögruppi vedasid 
maakorralduse taustaga Rein Tiivel ja juuratudeng Anre Zeno, kes võtsid aluseks 1940. 
aasta tsiviilseadustiku eelnõu asjaõiguse raamatu, järgides selle ülesehitust, mõisteid ja 
instituute, kuid erinevalt nn Uluotsa eelnõust ei reguleerinud see vallasasjade käivet. Eelnõu 
autorid pidasid oluliseks kohe põhjalikult reguleerida hüpotekaarõigust, sest (seletuskirja 
kohaselt), kui seda ei tehtaks, poleks isikutel võimalik ettevõtluse käivitamiseks laenu saada 
ja takerduks välisinvesteeringud.

Sügisel 1992 otsustati eelnõule lisada vallasasjade ja asjaõiguste sätted ning neid kaasati 
koostama juuraüliõpilased Villu Kõve ja Priidu Pärna. Uue põhiseaduse alusel Riigikogu ja 
valitsuse ametisse astumise järel said selgeks õigusloome alused ning süsteem, mistõttu 
loobus Justiitsministeerium kinnisvaraseaduse koostamisest ja alustas tervikliku asjaõi-
gusseaduse koostamiseks koostööd Zeno töögrupiga. Tuleb tunnistada, et kui ma esimest 
korda Uluotsa eelnõud lugesin, ei saanud ma sellest suurt midagi aru ja pidin kõrvale 
võtma lugupeetud professori ennesõjaaegse maaõiguse konspekti. Autorid jätkasid eelnõu 
täiendamist Saksa tsiviilseadustiku ja Šveitsi (Helveetsia) ZGB alusel. Tänu sotsiaaldemo-
kraatide kontaktidele õnnestus Friedrich Ebert Stiftungi abil saada eelnõu küsimuses abi 
Saksa tunnustatud ekspertidelt.

Justiitsministeerium sõlmis detsembris 1992 rah-
vusvahelise õiguskoostöö Saksa sihtasutusega 
koostööleppe, mille raames kujunes Eesti eraõiguse 
reformimisel ja koolitamisel tihe aastatepikkune 

koostöö Saksa professorite, notarite ning advokaatidega. Eksperdid aitasid ära hoida, et 
ei võetaks üle Saksa õigussüsteemi vigu. Tollasest tempost ja töömeetoditest annab aimu 
Justiitsministeeriumi kantsleri Mihkel Oviiri kiri sihtasutusele jaanuaris 1993, kus ta palub abi 
kinnistusraamatu, katastri, notariaadi, kinnisasjade sundvõõrandamise ja hüpoteekpankade 
seaduse väljatöötamiseks. Kantsler näeb heameelega, et see töö ei kestaks rohkem kui 

Eksperdid aitasid ära hoida, 
et ei võetaks üle Saksa 
õigussüsteemi vigu.
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kolm kuud ega välista ka varianti, et eelnõu kirjutab Saksa pool ja Eesti juristid kohendavad 
need meie oludele.

Oluliseks tuleb pidada Justiitsministeeriumi juurde eraõiguse moderniseerimise alguses 
tsiviilseadustiku peakomisjoni loomist 1992. aastal. Komisjoni juhtis Tartu Ülikooli eraõiguse 
professor Paul Varul ja sinna kuulusid tuntud juristid ja õpetlased, näiteks Malle Seppik, 
Aleksander Glikman, Jaano Odar, Jaak Oja, Toomas Sepp, Eino Tamm, Juhan Parts, Erki 
Silvet, Maarika Kairjak, Jüri Raidla jt. Komisjon koostas eraõiguse uuendamise kava, vaatas 
läbi eelnõud, kuid sõlmis ka laiemalt sidemed ministeeriumis õigusloome korraldajatega, 
ülikooli ning juristkonnaga. Peagi selgus, et peakomisjoni ja ministeeriumi vaated ei pruugi 

ühtida. Ministeeriumi eesmärk oli kiire õigusloome ja 
tuua eelnõude kirjutamine oma maja seinte vahele, 
peakomisjon nägi eelnõude valmimist rahulikumalt 
ja analüüsivamalt, ülikooli ning praktikuid kaasates. 
Juristkonnal oli raske alla neelata, et ministeerium oli 
seadusi kirjutama palganud õigustudengid.

Tollane kiirustav tava oli menetleda eelnõu paralleelselt ekspertide tööga. Valitsusele esitati 
asjaõigusseaduse eelnõu detsembris 1992 ja see esitati Riigikogule peakomisjoni heaks-
kiiduta. Komisjoni esimees professor Varul esitas 8. veebruaril 1992 Riigikogule arvamuse, 
et eelnõu pole vastuvõtmiseks küps, see on raskesti mõistetav, muudatused võrreldes tsi-
viilseadustiku eelnõuga on vähesed ja tekst pole nüüdisaegne, puudub rakendusosa, keel ja 
stiil jätab soovida, pandiõiguse osa ei vasta tänapäeva nõuetele, praegused ebaõnnestunud 
valikud mõjutavad kogu tsiviilõiguse edasist arengut, küsitav on Saksa kohtuliku kinnistus-
raamatusüsteemi sobivus meile. Komisjon pidas lausa võimalikuks, et alustekstiks tuleks 
võtta hoopis Saksa tsiviilseadustik ja täiendada seda Uluotsa eelnõu ning teiste nüüdis-
aegsemate koodeksite alusel (Holland, Quebec, Louisiana jt).9 Nüüd neid materjale lugedes 
on üllatavad peakomisjoni seisukohad, et hooneid tuleks käsitleda kinnisasjadena, mitte 
põhimõttest superficies solo cedit10 lähtuvalt maatüki oluliste osadena, vara käsitleti asjana 
ja mitte õiguste ning kohustuste kogumina, omandit käsitleti asjana ja mitte õigusena jne.

Riigikogu õiguskomisjon andis peakomisjonile kaks kuud aega koos eelnõu autoritega projekti 
„läbi kirjutada“. Mäletan, et eelnõu toimetas ka Riigikogu saadik Jaan Kross, kelle kodus Harju 
tänaval arutasime, kas õigem termin on „vara“ või „varandus“. Postimees kirjutas 7. juunil 
1993, et juba viis kuud kestnud asjaõigusseaduse arutamine tõstatab küsimuse, kui pikalt 
tohime praeguses olukorras üht seadust lihvida, takistamata oluliselt reforme. Paul Varul 
vastas, et seadusi ei saa teha põhimõttel „mis sest, et kehv, väga hea, et ruttu vastu võetud“. 
Praegu tundub seaduste selline koostamise ja menetlemise tempo hullumeelne. Seadus 
võeti vastu 9. juunil 1993, poolt oli 63 saadikut ja üks oli erapooletu. Eelnõu menetlemist 

9 Mäletan Ameerika ekspertide soovitust täiendada asjaõigusseadust sätetega, mis reguleerisid vähkide põgenemist 
tiigist naaberkinnistul asuvasse tiiki, samuti on sealt pärit võõral maal öösel liikumise keelu säte asjaõigussea-
duses, sest öösel liiguvad hobusevargad.

10 Superficies solo cedit (lad) – ehitis kuulub maapinnale; maaga ühendatud hooned, taimed jm lähevad maaomaniku 
omandisse. (Toim.)

Juristkonnal oli raske alla 
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juhtis Riigikogu õiguskomisjoni esimees Daimar Liiv, kes kirjutas 30. juunil 1993 Ärilehes, 
et asjaõigusseadus on kindlasti üks kõige tähtsamaid seadusi põhiseaduse kõrval ja see, 
mis on kirjas selles seaduses, määrab kogu riigi majandusliku korralduse ning kindlasti ka 
selle, kui hästi meist igaüks selles riigis elama hakkab.

Asjaõigusseadust lihtsustati tsiviilseadustiku eelnõuga võrreldes. Näiteks loobuti põlisren-
diõiguse reguleerimisest ja leiti kasutusvaldus olevat piisav selleks, et maade pikaajaline 
asjaõiguslik kasutus tagada, kasutusvaldus muudeti vajaduse korral päritavaks. Samuti 
lihtsustati Saksa ekspertide soovitusel kinnispandiõiguse süsteemi ja loobuti pandikirjadest, 
kasutusele võeti üksnes nõudest sõltumatu kinnisvõlg, mis nimetati ümber hüpoteegiks. Siiski 
jäi seadus kohati liialt aegunuks ja agraarseks (mesilasperede hõivamine, karjatamisservi-
tuudid jms). Aja märgina reguleeriti seaduses asjade liigitust, mis tegelikult on tsiviilõiguse 
üldosa küsimus.11 Suurim uuendus Saksa õiguse eeskujul oli siiski abstraktsiooniprintsiibi 
juurutamine lisaks võlaõigusliku kohustustehingu ja asjaõigusliku käsutustehingu eristami-
sele. Nimelt ei sõltu omandi üleminek võlaõigusliku müügitehingu kehtivusest, kui kehtiv on 
käsutustehing. Kahe tehingu eristamine ja abstraktsioon olid 1993. aastal kiiresti langetatud 
otsused, tajumata, et sellest oleneb kogu edasine tsiviilõiguse käsitlus. Eelnõu juures kujunes 
Riigikogu liikmete endi olulisimaks küsimuseks võõras metsas seente ja marjade korjamine.

Kinnistusraamatu käivitamine ja notariaadiuuendus

Asjaõigusseadus aga oli vaja ka rakendada. Paralleelselt eelnõu menetlemisega parlamendis 
koostas asjaõigusseaduse töögrupp ka selle rakendusseadust ja kinnistusraamatuseadust. 
Kinnisvarakäibe seisukohalt oli ülioluline käivitada usaldusväärne kinnisvara registreerimis-
süsteem. Kinnistusraamatuseaduse aluseks võeti Saksa ja Šveitsi kinnistusraamatuseadused 
(sks Grundbuchordnung) ning ajaloolise eeskujuna Vene notariaadiseadustik. Tsiviilseadustiku 
peakomisjoni skeptilisest hoiakust hoolimata tehti julge valik pöörduda tagasi ajaloolise tugeva 
kinnistusraamatu põhimõtte juurde, mille kohaselt õiguslikke registreid peab kohus hagita 
menetluse alusel. Selline käsitlus tekitas kohtusüsteemi suure vastuseisu, sest kohut oli alati 

peetud üksnes õigusemõistmise kohaks ja registrite 
tegevust peeti tehniliseks haldustegevuseks.12

Maa-amet toetas samuti seisukohta, et kataster ja 
kinnisvararegister võiks olla ühendatud ning seda võiks 
pidada täitevvõim. Seda teed läksid paljud Ida-Euroopa 
vabanenud riigid. Justiitsministeeriumis protsessi 
kureerinud asekantsler Juhan Parts ja Rein Tiivel jäid 

11 Asjaõigusseadus võeti vastu enne tsiviilseadustiku üldosa seadust, mistõttu oli see paratamatu. See süs-
teemne viga parandati 2002. aastal uue tsiviilseadustiku üldosa seaduse (TsÜS) jõustamisega, kus esemed viidi 
asjaõigusseaduse reguleerimisala alt välja.

12 Arutelu, kas kinnistusraamatu ja äriregistri pidamine kohtus on õige, on jätkunud kogu aeg pärast iseseisvuse 
taastamist, eelkõige riigikohtu eestvõttel uue kohtute seaduse eelnõu koostamisel sajandi esimesel kümnendil. 
Ka Justiitsministeerium koostas mõni aasta tagasi eelnõud kohtulike registrite koondamise kohta ministeeriumi 
registriasustusse.

Tehti julge valik pöörduda 
tagasi ajaloolise tugeva 
kinnistusraamatu põhimõtte 
juurde, mille kohaselt õigus-
likke registreid peab kohus 
hagita menetluse alusel.
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endale kindlaks, kaitstes kohtuliku registri ideed ka õigusloome õigusliku järjepidevuse ja 
õiguskindluse argumendiga.13 Nii asjaõigusseadus kui ka kinnistusraamatuseadus jõustusid 
1. detsembril 1993 ja kinnistusametid (15) kui kohtuasutused alustasid tööd ministeeriumi 
halduses. Alles pärast käivitusperioodi võtsid maakohtud kinnistusametid oma hõlma alla.14

Priidu Pärna (keskel), Villu Kõve 
ja Rein Tiivel kinnistussekretäre 
koolitamas. Aasta 1994. 
Priidu Pärna erakogu

Tuleb möönda, et kinnistamismenetlus sai liiga kohmakas. Esmakinnistamisel avaldati 
teated ajalehes ja Riigi Teatajas, mis pidid seal üleval olema kolm kuud. Kinnistamine raja-
nes kohtuniku otsusel, selle valmistas ette kinnistussekretär, kohtunik allkirjastas otsuse, 
sekretär kandis selle raamatusse ja kohtunik allkirjastas taas kande.15 Säärane süsteem 
kulutas kohtunike kallist tööaega. Juba veebruaris 1997 alustasid tööd kohtunikuabid (41), 
kes võtsid üle kannete tegemise. Loobuti ka eraldi kinnistamisotsuse (kui kohtuotsuse) 
vormistamisest.16 Siiski on kinnistamine endiselt hagita menetlus, kus alati saab kohtunikule 

otsustamiseks anda keerukama kinnistamisavalduse, 
samuti vaatab kohtunik vahetult läbi esitatud kaebu-
sed. Paberil peetava raamatu asemel alustati kohe 
Austria eeskujul elektroonilise kinnistusraamatu aren-
damist ning äriregister ja kinnistusraamat olid ühed 
esimesed riigi põhiregistrid, mille pidamine viidi üle 
elektroonilisele platvormile.

Asjaõigusseaduse jõustumise ja kinnistusraamatu käivitamise oluline eeldus oli ka notariaa-
direform. Notarid olid ENSV-s riigiametnikud, kuid Lääne-Euroopas ja ka enne okupatsiooni 
Eestis käsitleti notareid vabakutseliste iseseisvate isemajandavate ametnikena, kes tegutsesid 

13 USA-s 1989 tehtud uuringust selgub, et USA-s kulub isikute õiguste tagamiseks 2,6% rahvuslikust kogutoodangust, 
samal ajal kui Lääne-Euroopas on see näitaja 0,5% juures. Kinnistusraamatu- ja notariaadipäevad. Ettekanded. 
Rein Tiivel. Kinnistusametid eile, täna ja homme. 1996, lk 95.

14 Tegemist ei olnud ametiga täitevvõimu tähenduses. Kinnistusameti nimi pärineb saksakeelsest eeskujust Grund-
buchamt. Hiljem, et rõhutada seost kohtu osana, muudeti kinnistusametid kinnistusosakondadeks.

15 Võru maakohtus tegi kandeid tsiviilkohtuniku asemel hoopis halduskohtunik.
16 Kinnistusraamatu- ja kohtute seadust muudeti 26. juunil 1996. Kaaluti ka nimetust abikohtunik, kuid sellega polnud 

kohtunikud nõus. Kohtunikuabide instituudi eeskujuks on Saksa ja Austria Rechtspflegerite (tõlkes õigushooldaja) 
süsteem, kus need ametnikud täidavad mitut abifunktsiooni kohtusüsteemis.
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nn ladina notariaadi põhimõttel. Kinnisvarakäibe ja kinnistusraamatu usaldusväärsuse 
tagamise seisukohalt oli tähtis ümber korraldada ka notariaat. Tallinna raekojas nimetas 
justiitsminister Kaido Kama ametisse 46 notarit notariaadiseaduse alusel, mis jõustus 
1. novembril 1993. Notarite ülesanne on tagada käibekindlus, vähendada kohtuvaidlusi ja 
olla lukk, et kinnistusraamatusse ei satuks ebaõigeid kandeid.

Esimeste kohtunikuabide 
ametisse nimetamisel 
Mustpeade Majas.  
Priidu Pärna (vasakul) ja 
Paul Varul (paremal). 
Priidu Pärna erakogu

Ehitised kui vallasasjad

Asjaõigusseaduse rakendamisel oli oluline küsimus võõral maal, sh riigimaal asuvate ehi-
tiste staatus seniks, kuni nende all oleva maa kohta pole maareformi tehtud. Maa-amet oli 
juba kinnisvaraseaduse eelnõu kooskõlastamisel välja pakkunud, et selliseid ehitisi võiks 
käsitleda vallasasjadena. Niisuguse dramaatilise ja teadlikult ebaloogilise lahenduse (ehitis 
pole ju liikuv vara res mobiles) asjaõigusseaduse rakendamise seadus ka valis, mis pidi 
demonstreerima sellise objekti ja selle käibe ajutisust. Üheksakümnendatel tehti enamik 
tehinguid seega vallasasjadega ja need registreeriti täitevvõimu peetavas hooneregistris 
(ehitisregistris), kuid teadlikult ei antud hooneregistri kandele õigustloovat tähendust. Seega 
läks omand üle valduse üleandmisega.

Kui maareform oli ületanud kriitilise piiri, siis otsustati ehitiste käibe piiramiseks ja maa 
erastamise kiirendamiseks 1. märtsist 2006 lubada ehitistega tehinguid vaid erandjuhtudel 
(võõrandamine täitemenetluses, pärimisel, tehnorajatiste võõrandamine jms). Asjaõigus-
seaduse rakendamisel ja maareformi elluviimisel jäi läbimõtlemata võõral maal asuvate 
juurdepääsuteede küsimus ning selle kohta ei ole ka ühtegi rakendussätet. Praegu on 
kohtud ummistunud juurdepääsuvaidlustest. Neid oleks õnnestunud ära hoida, kui maade 
erastamisel ja tagastamisel oleks omavalitsuse initsiatiivil kohe kinnistusraamatusse kantud 
ka teeservituudid.
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Reformide jätk

Asjaõiguses valitud instituudid läksid kohe käiku ka maareformi elluviimisel. Kui 1991. aasta 
maareformi seadus nägi ette võimaluse maad kasutada ka rendilepingu alusel, sealhulgas 
omada ehitisi võõral maal rendilepingu alusel, siis pärast asjaõigusseaduse jõustumist 
asendati võlaõiguslik rendivõimalus asjaõiguslikult kindlama registrisse kantava kasutus-
valduse ja hoonestusõigusega, maade väljaostu järelmaksuvõlga hakati tagama hüpotee-
giga. Vaatamata asjaõigus- ja kinnistusraamatuseaduse jõustumisele detsembris 1993, 
algas maatükkide hoogsam kandmine kinnistusraamatusse alles veebruaris 1994. Maade 
kinnistamist aeglustas maareformi ellu viivate omavalitsuste ja maakatastri kohandumine 
uue õigusliku olukorraga, samuti asjaolu, et katastriseadus jõustus alles 8. novembril 1994. 
Aasta lõpuks oli kinnistusraamatusse kantud 4318 kinnistut. Tallinna Kinnistusameti kanne-
test moodustas 1995. aasta keskel esmakinnistamine umbes 65%, mistõttu võis täheldada 
esmaseid kinnisvara tsiviilkäibe algeid.17

Eraõiguse reformid jätkusid pärast asjaõigusseaduse jõustamist. Õigusloome koondus Jus-
tiitsministeeriumisse ja see põhjustas pingeid Tartu Ülikooliga. Tsiviilseadustiku peakomitee 
hoog rauges, selle liikmed Malle Seppik ja Aleksander Glikman jätkasid eelnõude juriidilist 
toimetamist. Üks õppetund oli, et 1940. aasta tsiviilseadustiku eelnõu oli siiski vananenud ega 
sobinud võtta uue tsiviilseadustiku osade väljatöötamise aluseks. Enim sai tsiviilseadustiku 
eelnõust mõjutusi 1997. aastal jõustunud pärimisseadus, kuid ka see asendati 2009. aastal.

Enne okupatsiooni kehtinud seadustest on enim kopeeritud 1995. aasta kinnisasja sundvõõ-
randamise seadus. Üha enam pöördusid eelnõude koostajate pilgud Saksa õigusruumi ja 
Lääne-Euroopa muude eeskujude poole. Tsiviilkäibe seisukohalt oli ülioluline kohtunik Villu 
Kõve juhtimisel koostatud võlaõigusseaduse jõustumine 2002. aastal ja eraõiguse reformile 
võis ühe joone alla tõmmata, sest kõik tsiviilseadustiku osad olid uuesti kehtestatud. Kuni 
selle ajani sõlmiti võlaõiguslikke kinnisvaralepinguid ENSV tsiviilkoodeksi alusel, mida toe-
tasid siiski asjaõigusseaduses sätestatud üldised põhimõtted kinnisvaratehingute kohta. 
Enne 1. detsembrit 1993 kehtis kinnisasja müügilepingu korral näiteks vormivabadus, sest 
ENSV tsiviilkoodeks kinnisasjadega tehinguid ei reguleerinud. Selge on, et asjaõigusseaduse 
kõik põhimõtted (eelkõige abstraktsioonipõhimõte) said lõplikult realiseeruda üksnes juhul, 
kui seda toetas asjaõigusele korrespondeeruv võlaõiguse osa.

Eluruumide erastamine ja korteriomandite teke

Omandireformi üks tähtsamaid osi oli eluruumide erastamine, mis tõi kaasa suure hulga 
eraomandi tekkimise Eestis. Meid on ju hinnatud seetõttu suurima eraomanike käes oleva 
elamufondiga riigiks Euroopas. Veel enne asjaõigusseadust 1993. aastal jõustunud elu-
ruumide erastamise seadus18 defineeris erastamise objektina korteri koos sellele vastava 
„muu osaga“ ehitisest. Ülemnõukogu vastu võetud ENSV elamukoodeksit asendav, kuid selle 

17 Kinnistusraamatu- ja notariaadipäevad. Ettekanded. Rein Tiivel. Kinnistusametid eile, täna ja homme. 1996, lk 98.
18 Eluruumide erastamise seadus. – RT I 1993, 23, 411.
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ülesehitusel rajanev elamuseadus19 oli jõustunud 1. juulil 1992. Selle kohaselt olid eluruu-
mide kasutamise õiguslikud alused omandiõigus eluruumile, elamukooperatiivi liikmelisus, 
eluruumi üürileping või tööandja eluruumi kasutamine. 

Selle seaduse § 2 sätestas, et korter on ühest või 
mitmest toast ja abiruumidest koosnev elamu osa, 
mis võimaldab alatist elamist ning vastab Eesti nor-
midele. Elamuseadus oli selgelt üleminekuseadus ega 
lahendanud küsimust, millest korter siiski koosneb, 
eriti juhul kui ka elamualune maa on kantud kinnistus-
raamatusse, samuti ei lahendanud erastatud elamute 

edasise valitsemise küsimusi omanike paljususe korral. Erastatud eluruum oli asjaõigus-
seaduse rakendamise seaduse tähenduses vallasasi ja selle erastamine ning hilisem käive 
toimus notari ja hooneregistri kaudu.

„Kuni eluruumide erastamine seadus käiku läheb, jõuan ka mina oma korteriga kohale."  
Ants Kasesalu joonistus. Maaleht, 6. mai 1993

Selge oli, et korterid ei saa lõpmatuseni jääda käibesse vallasvarana ja elamud peavad 
samuti muutuma kinnisasjadeks ning maatüki olulisteks osadeks. Selleks oli vaja selget 
konstruktsiooni elu- või äriruumist kui kinnisasjast. Siin ei aidanud 1940. aasta tsiviilsea-
dustiku eelnõu, sest eelnõu ega Balti eraseaduse kohaselt ei olnud asja reaalosa käibevõi-
meline, s.t käibes oli asi terviku või mõttelise osana. Enne 1940. aastat kehtis Eestis küll 
korterite aktsiaseltside seadus, mille kohaselt kuulus hoonestatud kinnistu juriidilisele 
isikule ja käibes olid aktsiad, mis andsid mingi ruumi kasutusõiguse. Aastal 1993 vastu 
võetud endiste korteriühingute liikmete korterite tagastamise ja kompenseerimise seaduse20 

19 Elamuseadus. – RT 1992, 17, 254.
20 Endiste korteriühingute liikmete korterite tagastamise ja kompenseerimise seadus. – RT I 1993, 35, 546.
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alusel ei reanimeeritud korteriaktsiaseltse, vaid nende liikmetel oli õigus saada vara tagasi. 
Nõukogude ajal olid sarnaselt käibes elamukooperatiivide korterid ja praegu hooneühistu 
liikmelisused, kuid nende osa kogukäibes on väike.

Erastatud eluruumide defineerimisel võeti aluseks Saksa sõjajärgne Wohnungseigentumsge-
setz ja vallasasjadeks olevad eluruumid pidid muutuma korteriomanditeks kui kinnistusraa-
matusse kantud kinnisasjadeks. Korteriomand koosnes kahest komponendist: ainuomandis 
olevast elu- või mitteeluruumist ja sellega seotud kaasomandi osast, krundist ning ehitisest. 
Aastal 1994 vastu võetud korteriomandiseadus21 nägi ette unikaalse lahenduse: erastamise 
elluviija kandis elamualuse maa ja korteriomandid katastrisse ja kinnistusraamatusse elu-
ruumi erastanud isikuid kaasamata. Maade erastamise lepinguid ei sõlmitud ja elamualune 
maa anti omandisse valdavalt tasuta. Nii eluruumide erastamine kui ka kinnistusraamatusse 
kandmine on olnud tohutu töö.

Seadus ei lahendanud kortermajade edasise valitsemise küsimusi, sest seda pidi hakkama 
reguleerima 1995. aasta korteriühistuseadus22. Ühistud kord olid kohustuslikud ja siis jälle 
mitte, seetõttu asendati 1994. aastal kiiruga ette valmistatud seadus 2001. aasta 1. juulil 
jõustunud uue põhjalikuma korteriomandiseadusega23, mis reguleeris ka valitsemist majades, 
kus ühistuid polnud loodud. Kolm on kohtu seadus. Aastal 2018 jõustus uus korteriomandi- ja 
korteriühistuseadus24, mis käsitleb korteriomandit eriomandi ja kaasomandi sümbioosina ning 
kehtestas kõigis kortermajades kohustusliku valitsemisvormina korteriühistu. Korterioman-
dite selge õiguslik regulatsioon, kinnistusraamatul põhinev käive ja hüpoteekide seadmise 
võimalus on andnud hoo sisse korterite ehitusturule ja käibele Eestis.

Lõpetuseks

Eesti julgus ühiskonna- ja majandusreforme ellu viia töötas ka õigusreformide korral. Me ei 
jäänud poolele teele ega rahuldunud Nõukogude õiguse läbikirjutamisega, kuigi praktikud 
suhtusid algul skeptiliselt uude, kõike pea peale keeravasse õigusesse, koolitusvajadus oli 

tohu, kuid kohalikke koolitajaid polnud. Tugev lõimu-
mine Lääne-Euroopasse – alustasime ju esimestena 
liitumisläbirääkimisi, mis oli hinnang ka meie senistele 
õigusreformidele võrreldes naabritega –, 1992. aasta 
põhiseadus ja õigusliku järjepidevuse idee hoidsid 
meie eraõiguse muutmise kindlas vaos.

Omandireform on protsess, millel on algus ja lõpp ning sealt algab tavaline elu eraõiguse 
rüpes. Eraõiguse kiire reform tagas selle tavalise elu turvalises keskkonnas. Tulemus on 
toimiv ja usaldusväärne kinnisvaraturg, kuhu julgevad investeerida meie kodanikud ja 
välisinvestorid, kus omand on kaitstud notarite ja kinnistusraamatu topeltkontrolli kaudu, 

21 Korteriomandiseadus. – RT I 1994, 28, 426.
22 Korteriühistuseadus. – RT I 1995, 61, 1025.
23 Korteriomandiseadus. – RT I, 21.05.2014, 19.
24 Korteriomandi- ja korteriühistuseadus – RT I, 09.05.2017, 15.
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kus tagatiste süsteem on lihtne ja õiguste kaitse tagatud täitemenetluses ja kohtus. Asja-
õigusseaduse tähendust Eesti õigussüsteemi reformimisel ja valikute tegemisel on raske 
ülehinnata. Rajanedes oluliselt 1940. aasta tsiviilseadustikul, elab edasi ka Balti eraseaduse 
vaim ning meie sajanditepikkune maaõiguse traditsioon.

Eraõigus peab olema tulevikku vaatav, mitte retrospektiiv. Sellest lähtuti tsiviilseadustiku 
teiste osade väljatöötamisel. Justiitsministeeriumi eraõiguse osakonna juhtaja Harri Mikk on 
1999. aastal öelnud, et Eesti eraõigus ei ole välja kasvanud Eesti juristide õigusteadvusest, 
vaid Kontinentaal-Euroopa, eelkõige Saksamaa õigusteadvusest, ja läheb aastaid, kui need 
lähenevad ja uus õigus omaks saab.25 Uus eraõigus upitas lati kõrgemale ja me kõik pidime 
treenima, et sellest üle saada. Tartu Ülikooli õigusajaloo professor Marju Luts-Sootak on 
kokku võtnud, et esimest korda on Eestis kujundatud põhimõtteliselt ja järjekindlalt modernne, 
üksikisiku vabadusele rajatud eraõigus, ületades riigina sellega ajalooliselt iseennast ning 
ka 1991. aastal samalt stardipositsioonilt alustanud saatusekaaslasi Ida-Euroopas. Eesti 
edu võti olid ilmselt õigel ajal õigesse kohta koondatud inimesed ja nende julged valikud.26

25 Kinnistusraamatu- ja notariaadipäevad. Ettekanded. Harri Mikk. Tsiviilõiguse reformist Eestis. 2000, lk 135.
26 Eesti õiguse 100 aastat. Marju Luts-Sootak, Hesi Siimets-Gross. 2019, lk 127,140.
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KUNAGISE MAAVANEMA MÕTTEID MAAREFORMIST
Mait Klaassen
Eesti Maaülikooli rektor. Aastatel 2000–2004 Võru maavanem

Maareformi algusajal oli olukord keeruline ja lihtne pole praegugi, sest maa on vara, mida 
ei teki juurde ja maa hind kerkib just sel põhjusel. Minu Rasinalt pärit kadunud äi tavatses 
ikka meelde tuletada nende kandis levinud ütlust „Raha kogub värgid ja vihavaenu“. Alati 
see nii ei ole, kuid minu kogemused oma töövaldkondadest pigem siiski kinnitavad seda 
ütlust. Seega võiks minu kirjutise pealkiri olla ka „Millal maareform valmis saab?“. Peab aga 
nentima, et ega saagi, sest eestlaste jaoks on maa omamine püha ja oluline ning selle nimel 
ollakse valmis lõpuni välja minema. Oleme juba kord sellised iseäralikud, omaette hoidvad 
oma põllul nokitsejad.

Rasina küla, Põlva vald, Põlva maakond. Maa-ameti 2021. aasta kaldaerofoto

Kuidas vanasti talus tööd tehti

Väga paljud soovisidki esivanemate maad tagasi saada ja hakata talu pidama. Täpselt nii 
juhtus ka minu isaga, kes asutas oma talu kohe, kui taluseadus kehtima hakkas. Looma-
pidaja ja majandi endise peaveterinaararstina kinnitas ta enesekindlalt: „Ma näitan neile, 
kuidas vanasti talus tööd tehti!“ Näitaski! Aga maksimaalne lüpsilehmade arv küündis vaid 
kaheteistkümneni ja lõpuks ei saanud ta ka koos vabade põllumaade vahetamisega ema ja 
enda kodutalust kokku rohkem kui 30 hektarit. Rääkisin talle küll, et ostame maad juurde 
ja teeme karja suuremaks, aga kes siis linnavurlest poega usub. Sedaviisi juhtus paljudes 
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kohtades: talud asutati ja tagastati, aga nüüdisaegseks tootmiseks olid need liiga väikesed. 
Nagu mainisin, on maa alati lõplik suurus ja seda saab ainult ümber jagada või osta.

Meenub üks lennureis Singapurist Eestisse. Olime 11 kilomeetri kõrgusel, kui lendasime üle 
Võru maakonna ja vaatasin oma maakodu. Vahest just tol hetkel mõtlesin esimest korda, 
kuidas saab see olematu tükk maakerast minule kuuluda. Aga nii on meil kord seatud, et 
igal maatükil peab olema omanik. Konks on lihtsalt selles, et maad on vähe, seega on täiesti 
loomulik, et maatüki omanik peab tegelikult meile kõigile ühiselt kuuluva piiratud ressursi eest 
maksma. Paljud ei taha sellest kuuldagi, aga pean seda siiski õigustatuks, sest maamaks 
on nii-öelda õnnemaks, mida maksavad need, kellel on õnn maad omada. Maks peab olema 
õiglane ja vastama maa tegelikule väärtusele, pole üldse tähtis, kes, kui vana, kui rikas või 
kui vaene on. Oluline tunnus on omanikuks olemine, sest maa omamine pole kohustus ega 
igameheõigus, vaid privileeg.

Aeg on edasi läinud ja enam pole maavalitsusi, kelle 
kaudu maareformi 1990. aastatel ja hiljemgi ellu viidi. 
Probleemid on ka praegu olemuselt samad kui tollal, 
võib-olla veidi teises kuues ja muude paragrahvide 
järgi lahendatavad.

Muretsemisest ja tugeva sugulustunde tekkimisest

Nagu eestlastele kohane, muretseme me igasuguste asjade pärast, lapsedki saame muret-
sedes. Nii käsitlen minagi õige eestlasena mõnd maareformiga seotud muret. Selleks et 
asjast paremini aru saada, tsiteerin teksti, mille autor on Richard Tiitso: „Peab tunnistama, et 
meil maakorralduse alal palju väärsamme on tehtud ja tehakse. Esiteks. Absoluutselt kõikjal 
ignoreeritakse teede rajamise algnõudeid [---]. Teiseks ei seota meil maakorraldust mitte 
maaparandusega, just nagu kiuste ignoreerides sellel alal üle 100-aastast Lääne-Euroopa 
praktikat [---]. Kolmas ebaõnnestus meie maakorralduse alal on kuulus popside maakorral-
dus. [---] Nüüd protsessivad popsid ja peremehed tihti aastate viisi, kulutades selleks mitu 
korda rohkem kui see maatüki väärtus, makstes selle hinna juba advokaatidele kahekordselt 
välja.“1 See tekst on pärit aastast 1929. Nii mõnigi tänane mure tundub toonasega üsna 
sarnane olevat, nii et ei ole midagi uut siin päikese all.

Eesti iseseisvuse taastamine tähendas, et eestlasel tekkis võimalus tükike maakera tagasi 
saada. Tükike, mis oli armas vanemate ja vanavanemate juttude kaudu. Maa tagasisaamise 
protsessi tagantjärele hinnates näeme seda selgemini. Juriidilises mõttes oli seadusjärgne 

õigus esivanemate maa tagasisaamiseks täiesti selge, 
sest oli kokku lepitud, et kõik saavad seadusjärgsed 
maaüksused tagasi võimalikult suures ulatuses. Kuid 
tegelikkus võis ideaalist suuresti erineda. Näiteks 
ilmus Tartumaa ühe vallavalitsuse kabinetti Eesti 

1 Tiitso, R. (1929). Mõni sõna meie maakorralduse üle. – Geodeet, nr 4, lk 86.
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Vabariigi noor kodanik, kes soovis tagasi saada oma maaüksust, sest ta teadis, et tema 
vanavanematel oli vallas talu. Vallavanema järelepärimise peale, et kus see talu oli, mis on 
tema vanavanemate nimed, kuhu nad maetud on jne, ei andnud härra sõnaselget vastust, 
vaid kordas: „Mina pean oma maatüki maareformi seaduse järgi tagasi saama.“ See on üks 
juhtumitest, mis näitas, et moraalselt ei pruukinud tagastamine alati õigustatud olla.

Minu isiklikud kogemused on seotud maa erastamisega Tartu linnas, maa tagastamisega 
Saue vallas ja Kambja vallas ning kogu protsessi juhtimisega Võru maakonnas. Nende 
kogemuste põhjal saan teha järeldusi, ja järeldused on erinevad. Mõnes piirkonnas kulges 
maareform päris ladusalt. Kiidan Tartu linna, kus asjaajamine oli üsna konkreetne ja edenes 
kiiresti. Kõige keerulisem olukord oli minu kogemuse põhjal Saue vallas, kus ühe ja sama 
maatüki tagasisaamistaotlusi oli mitu kihti. Ühtäkki oli paljudel inimestel oma senini veel 
tuvastamata sugulastega tekkinud väga tugev sugulustunne. Mõningatel juhtudel oli see 
isegi hea, sest suguvõsad said uuesti kokku. Iseküsimus, mis sellest pärast välja tuli.

Osta endale helikopter!

Maavalitsuste olulisust maareformi elluviimisel ja selle teatud protsesside juhtimisel on 
raske ülehinnata. Tehnilise poole pealt maavalitsustel väga suuri probleeme ei olnud, sest 
algselt olid osakonnad küllalt suured ja töötajad said suuniseid maareformi ideoloogia 
kandjalt Maa-ametilt. Maavalitsused said kenasti hakkama nii iseenda tegemiste kui ka 
valdade juhendamisega.

Probleemid tulid teravalt esile eelkõige siis, kui maa oli juba tagastatud või erastatud koos 
teedega. Põhjus oli, et eestlase iseloom on just selline, nagu see on. Teisisõnu, anna inime-
sele omand ja talle hakkab tunduma, et ehk sai naaber rohkem või ei olnud too nii õigustatud 
isik jne. Sellelt pinnalt tekkisid tülid. Kui tülid olid läinud nii suureks, et neid enam kuidagi 
lahendada ei suudetud, jõudsid need maavanemani, kes siis koos kolleegidega vaidlusalusele 
maatükile kohale läks. Maaomanike omavaheline suhtlus, mida maavanemad ja tema tublid 
kaastöötajad kohapeal kuulda võisid, oli tihtipeale keeleliselt üsna hariv. Naabritel soovitati 
muude heade ettepanekute seas osta endale helikopter, kui nood oma krundile soovivad 
pääseda. Soovitust ei edastatud loomulikult kõige viisakamal moel.

Võru maakonnas oli maa tagastamisel probleem see, et maakonna territooriumist peaaegu 
neljandikul puudus kaardi- ja plaanimaterjal Eesti-aegsete kinnistute piiride kohta, mistõttu 
oli keeruline taastada endiste kinnistute piire. Mõnikord leiti piirid omanike käes olevate 
endiste taluplaanide järgi. Probleemiks olid lahusmaatükid, millest mõnikord loobuti, kuid 

väga paljudel juhtudel sooviti neid tagasi saada. Mit-
mes vallas olid endised talud paljude omanike kaas-
omandis. Maade tagastamine toimus ka pärijate vahel, 
keda oli samuti palju. Eespool nimetatud põhjustel 
killustati talumaad omanike vahel pahatihti väikesteks 
maatükkideks, mille edasine majandamine oli raske 
või majanduslikult lausa ebaotstarbekas.

Naabritel soovitati muude 
heade ettepanekute seas 
osta endale helikopter, kui 
nood oma krundile soovivad 
pääseda.
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Üldjuhul tagastati maad endistes piirides, kuid näiteks ei tagastatud teiste isikute ehitise 
teenindamiseks vajalikku maad, taluseaduse alusel põliseks kasutamiseks antud maad jne. 
Maavalitsuses ongi olnud küllalt palju vaidlusi just omandisse antava maa piiride kulgemise 
üle. Maareformi elluviimise ajal on sirgunud uus põlvkond: endiste erastajate ja maa tagasi-
saajate lapsed ning lapselapsed, kelle vanemad ei soovinud omal ajal kõiki lahusmaatükke 
tagasi saada. Noorema põlvkonna esindajad on sageli soovinud erastada lahusmaatükid, 
kuid kahjuks ei ole võimalik kõigile vastu tulla.

Võru Maavalitsuse hoone aastal 1938. Arhitekt Henno Kuvasto. Eesti Arhitektuurimuuseum, EAM Fk 3961

Maavanem kui maade valitseja ja vahekohtunik

Ostueesõigusega erastati maad ehitiste juurde. Maade omandisse andmise kiirendamiseks 
võimaldati 1990. aastate lõpus maid vormistada olemasoleva plaani- ja kaardimaterjali alusel. 
See kiirendas oluliselt maareformi, kuid tekitas hiljem palju naabrite tülisid piiride kulgemise 
pärast. Maad sai ja saab välja osta ka järelmaksuga. Kui maa eest oli veel järelmaksu tasu-
mata, võis kinnistu metsa raiuda vaid hüpoteegipidaja ehk maavanema nõusolekul. Nõusoleku 
andmisel arvestas maavanem maa eest tasutud summat ja kinnistul kasvava metsa kogust. 
Kahjuks ei olnud maavalitsustes vajaliku ettevalmistusega ametnikke, kes oleksid jälginud 
ja takistanud tagatiseks oleva kinnisasja väärtuse vähenemist, osanud hinnata metsaraieid 
ja määrata kinnistu jääkväärtust.

Vähemalt Võru maakonnas oli kõva pähkel maavanema korraldatav maa enampakkumisega 
erastamine. Enampakkumisele esitati palju avaldusi, kuid tegelik pakkumine ei toimunud 
selleks ette nähtud ruumis, vaid maavalitsuse ees kirikuplatsil. Enampakkumise ruumi jõudis 
sageli vaid üks pakkuja, kelle kohta teati, et ta on juba ette võitjaks määratud. Huvitav oleks 
uurida enampakkumise tulemusi ja vaadata, kelle kätte maad on jõudnud.
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Probleeme oli riigimaa ajutise valitsemisega. Aastal 2004 määrati maavanem valitsuse 
3. septembri 1996. aasta määruse nr 226 „Maa riigi omandisse jätmise korra kinnitamine“ 
ja valitsuse 5. juuni 2001. aasta määruse nr 191 „Riigile kuuluva asja piiratud asjaõigusega 
koormamise kord“ muutmise määrusega2 veel reformimata riigimaa ajutiseks valitsejaks. 
Korra järgi oli reguleeritud maavanema pädevus teatud toimingute tegemiseks, tegelikult 
pöörduti maavanema poole väga erinevate nõusolekute saamiseks. Groteskse näitena võib 
tuua juhtumid, kui maavanema poole pöörduti liblika lennutunneli rajamiseks liblikate uuri-
miseks, talvel tänavalt koristatud lume – eraldi soolaseguse ja tavalise – ladustamiseks, 
pinnase teisaldamiseks, ohtlike ja murdunud puude okste koristamiseks, metsloomade 
söödakohtade rajamiseks, kraavide rajamiseks ja puhastamiseks, maakonna ja kohalike 
omavalitsuste jaoks oluliste objektide ehitamiseks, kergliiklusteede ning elektrisiderajatiste 
rajamiseks jne. Kõik need taotlused tuli kooskõlastada. Maavanem oli justkui kogu maa ajutine 
valitseja, kelle poole pöörduda, kuid õigusaktides ei olnud täpselt määratletud maavanema 
pädevust mainitud toimingute lubamisel või keelamisel.

Meie pädevuses oli ka vaba maa erastamine ja põl-
lumajandusmaale kasutusvalduse seadmine. Vabad 
maad selgitati välja kohalikus omavalitsuses ja 
avalduse said esitada põllumajandusega tegelevad 
ettevõtjad. Põllumeeste huvi põllumajandusmaa kasu-
tusvaldusesse saamiseks oli väga suur, mille tõttu 
tekkisid kohalikes omavalitsuses probleemid taotlejate 
seast valiku tegemisel. Kui taotlejad omavahel kokku 
leppida ei suutnud, esitas kohaliku omavalitsuse voli-
kogu maavanemale ettepaneku taotleja kinnitamiseks. 
Paljudel juhtudel vastasid etteantud kriteeriumidele 
paljud taotlejad, mistõttu oli ka maavanemal väga 
keeruline otsustada, keda eelistada. Seetõttu tekkis 
nii mõnigi maavaidlus.

Peavalu on tekitanud ka maa munitsipaalomandisse 
andmine. Kohalike omavalitsuste munitsipaliseerimise 
huvi oli kaua aega – vähemalt maavalitsuse poole 

pealt vaadates – üsna olematu. Ei tunnetatud selle vajalikkust, polnud vahendeid maade 
vormistamiseks, takistuseks oli ka valdade üldplaneeringute puudumine. Kohalike omava-
litsuste huvi kasvas, kui nad said raha valla arengutegevuse planeerimiseks ja erinevates 
programmides osalemiseks oli vaja maad omada.

Maavalitsuse seisukohast on omavalitsustega seotud 
probleemid olnud ka toimingud kodanike kaebuste 
alusel. Kui kodanik esitas kaebuse, et mõni toiming on 
valesti tehtud, käisid maavalitsuse ametnikud kaebuse 

2 Riigile kuuluva asja piiratud asjaõigusega koormamise kord. – RT I 2004, 4, 24.

Mait Klaassen. 
Rahvusarhiiv, EFA.373.0.401125
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põhjustanud probleemiga kohapeal tutvumas. Kaebused olid seotud teede kasutamisega, 
piiride asukohaga, inimeste omavaheliste tülide lahendamisega jne.

Lõpetuseks

Maareformi seadust on aja jooksul väga palju muudetud ja täiendatud. Seda on tinginud 
elu ise, sest eesmärk on ju olnud arvestada võimalikult paljude isikute õiguste ja huvidega, 
samuti soov luua maa mõistliku kasutamise eeldused. Maareformi seadusega kaasneb palju 
rakendusakte, mille elluviimisel tuleb omakorda arvestada erinevate õigusaktidega. Selles 
valdkonnas töötavad ametnikud on äärmiselt laia teadmiste ja oskuste pagasiga, ühtlasi 
ka väga hea suhtlemisoskusega. Igapäevases töös tuleb neil kokku puutuda väga erinevate 
isiksustega. Keerukamatel juhtudel, mida esineb küllalt sageli, peab ametnik olema ülimalt 
suure stressitaluvusega. Lepituslaudade taga ja looduses kohal käies väljendutakse tihtipeale 
sedavõrd vängete sõnadega, et see ei kannata eriti hästi trükimusta.

Osundan taas Richard Tiitsot, kes kirjutas 1929. aastal ilmunud ajakirjas Geodeet: „Lubadu-
sed, et meie maakorraldus varsti lõpeb, nagu seda olen kuulnud riigikogu komisjonides, on 
naiivsed, sest maakorraldus kestab nii kaua, kui maad haritakse.“3 Maakorralduse ja maare-
formi vahele ei saa küll võrdusmärki panna, kuid ülekantud tähenduses võib seda siiski teha.

Geodeetide ühingu 1934. aastal korraldatud maamõõtjate kursustel peetud loengutel nen-
tis maakorralduse peakomisjoni alaline liige A. Peets: „Maareform on lõpule jõudmas. [---] 
Paistab, et siht on saavutatud – lõpp hea, kõik hea. [---] Meie [maakorraldajad] teame, et 
maareformi teostamisel on tehtud vigu. Kiire töö tempo ja kogemuste puudumine on jätnud 
suure koorma edaspidisele maakorraldusele. Meie teame ka seda, et enne kui asuda uute 
ümberkorralduste juurde, on tarvilik ligemalt tundma õppida, missugused vead on tehtud ja 
millest need tingitud, et suudaksime õigeid teid leida nende parandamiseks.“4

Loodetavasti on meilgi piisavalt tarkust vaadata üle senitehtu ja õppida teiste vigadest, enne 
kui midagi muutma hakkame. Maa on meie kalleim vara ja sellega ümberkäimisest oleneb, 
milline näeb välja rätsepaülikond, mille õmblusteks on katastriüksuste piirid.

3 Tiitso, R. (1929). Mõni sõna meie maakorralduse üle. – Geodeet, nr 4, lk 88.
4 Peets, A. (1934). Maakorraldus. – Geodeet, nr 8 lisa: Eesti Geodeetide Ühingu poolt 1934. a. korraldatud loengud, 

lk 94.
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KOHALIK OMAVALITSUS – MAAREFORMI 
ESMATASANDI ELLUVIIJA EHK MÕTTED 
MAAREFORMIST
Peeter Raudsepp
Kuusalu valla peamaakorraldaja aastatel 2000–2019, maamõõtjana tegutsenud 1996. aastast

Maade reformimine algas Eestis juba Eesti NSV Ülemnõukogu 6. detsembril 1989 vastu võe-
tud ja 25. detsembril 1989 jõustunud Eesti NSV taluseadusega1. Seaduse järgi oli täielikule 
isemajandamisele ülemineku üks tee põllumajanduses suurtootmise vormide kõrval võrdsetel 
alustel tootmiskogemusi kandvate ning majanduslikku initsiatiivi ja iseseisvust võimaldavate 
talude taastamine ja uute rajamine. Edasi tunnistati 1990. aastal ebaseaduslikuks 1940. aasta 
deklaratsioon omandisuhete muutmisest ja maa kuulutamisest kogu rahva omanduseks 
ning alustati omandiõiguse taastamist järjepidevuse alusel. Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 
19. detsembri 1990. aasta otsusega „Omandiõiguse järjepidevuse taastamisest“2 kehtestati, 
et endiste omanike ja nende pärijate taotlused võetakse arvele kuni 27. detsembrini 1991.
Algas kolhooside ja sovhooside reorganiseerimine. Omandireformi aluste seadus võeti vastu 
13. juunil 1991, seejärel maareformi seadus 17. oktoobril 1991 ja põllumajandusreformi
seadus 11. märtsil 1992. Selle kõige käigus lõhuti toimiv põllumajandustootmise süsteem.

Olin sel ajal kolhoosnik ja töötasin Kuusalu kolhoosi vaneminseneri-maakorraldajana, osa-
lesin nendes protsessides otseselt. Kohe 1989. aasta lõpus algas taluseaduse alusel talude 
taastamis- ja asutamissoovide menetlemine. Olin olnud 1982.–1986. aastal Eesti NSV Põl-
lumajandusministeeriumi ja hiljem Eesti NSV Agrotööstuskoondise Maakorraldusvalitsuse 
peainsener ning ühtlasi Riikliku Maa Kasutamise ja Kaitse Inspektsiooni peainsener-inspektor, 
seetõttu olin maaküsimustega Eestis vägagi hästi kursis ja teadsin täpselt, kust millist infot, 
kooskõlastust või kaardimaterjali leida. Maakorraldusvalitsus paiknes tol ajal Mustamäe 
teel, samas majas oma allasutusega, riikliku projekteerimise instituudi Eesti Põllumajan-
dusprojektiga. Praegu asub selles kohas Maa-amet. Sinna oli koondunud kogu maainfo. 
Nii sain kohe oma käsutusse Eesti Vabariigi sõjaeelsete mõõtkavas 1 : 10 000 skeemiliste 
kaartide ja tolleaegsete maksualuste maaüksuste nimekirjade koopiad. Sealt saadud info 

kandmine Kuusalu kolhoosi käsutuses olevale mõõt-
kavas 1 : 10 000 maakasutusplaanile (katastriplaan) 
andis ülevaate taotletavate maade asukoha, olukorra 
ja kitsenduste kohta. See ei olnud lihtne töö.

Tol ajal ei osanud unistadagi, et ükskord saame arvu-
tis erineva infoga kaardikihid üksteise peale tõm-
mata. Kahe kirjutuslaua vahele pandi paksem klaas, 
sinna alla võimsa elektripirniga laualamp ja siis pandi 

1 Eesti ENSV taluseadus. – RT https://www.riigiteataja.ee/akt/30680.
2 Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsus „Omandiõiguse järjepidevuse taastamisest“. – RT 1990, 22, 280.

Kahe kirjutuslaua vahele 
pandi paksem klaas, sinna 
alla võimsa elektripirniga 
laualamp ja siis pandi klaa-
sile asetatud skeemilise 
kaardi peale tolleaegne 
maakasutusplaan.
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klaasile asetatud skeemilise kaardi peale tolleaegne maakasutusplaan. Neid üksteise peale 
asetatud plaane nihutati nii, et pilt ühtis ja siis kanti info maakasutusplaanile. Kuigi skeemi-
liste katastriplaanide mõõtkava oli 1 : 10 000, ei vastanud see tegelikkusele. Nõukogude-
aegsed maakasutusplaanid olid sõjalistel eesmärkidel moonutatud. Töö aga sai tehtud ja 
olukorda arvestades talude piirid kaardile kantud. Hoolikalt kaaluti uute talude asutamisel, 
et ei mindaks nende endiste talude maale, kus omanike järeltulijad olid olemas. Samuti ei 
tulnud mõttesse ühtegi põldu tükeldada.

Kogu info maade kohta oli kolhoosis olemas: mullas-
tikukaardid, maaparandusobjektide kaardid, muinsus-
kaitseobjektide nimekirjad jne. Kui talu taotleja tuli 
kolhoosi maade kohta infot saama, oli meil kõik vajalik 
olemas. Seaduses oli kirjas, et talu taastamise või uue 

rajamise sooviavaldusega tuleb pöörduda kohaliku omavalitsuse poole, kelle kompetentsis 
on maa eraldamine. Selleks oli Kuusalu külanõukogu ehk Kuusalu Küla Rahvasaadikute 
Täitevkomitee. Külanõukogus ei olnud vajalikku teavet ega spetsialiste, seetõttu pöörduti 
kohaliku majandi kui senise maakasutaja spetsialisti poole. Kolhoosi maakorraldaja aitas 
paberid vormistada ja hoolitses selle eest, et senise maakasutaja otsused oleksid olemas. 
Nõusolek maa eraldamiseks anti Kuusalu kolhoosis kolhoosi volinike üldkoosoleku otsusega. 
Edasi menetles külanõukogu ja siis Harju Rajooni Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee, 
hilisem Harju Maavalitsus. Maavalitsuse määruses oli kirjas, et maa anti senise maakasutaja 
maast mahaarvamisega tähtajatuks kasutamiseks. Muude kitsenduste kõrval oli rõhutatud, 
et talunikud pidid tagama talumaid läbivatel teedel häireteta liikluse. Juhendmaterjal maa 
kohta meil tol ajal sisuliselt puudus, kõik tuli endal välja mõelda.

Kuusalu. Maa-ameti 2019. aasta kaldaerofoto

Juhendmaterjal maa kohta 
meil tol ajal sisuliselt 
puudus, kõik tuli endal välja 
mõelda.
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Kuusalu põllumajandusühistu töö lõpetamise järel kolis vallavalitsus Kiiu mõisa, kus enne 
paiknes Kuusalu kolhoosi kontor ja pärast seda põllumajandusühistu kontor. Kõik eespool 
nimetatud materjalid maade kohta jäid vallavalitsuse käsutusse.

Õigusaktide rägastik

Nüüd niinimetatud põllumajanduse reorganiseerimisest. Kolhoosidest-sovhoosidest said 
põllumajandusühistud. Põllumajandusreformi käigus algas põllumajanduses üleminek taluma-
japidamisele ja muule eraomandusel rajanevale ettevõtlusele. Moodustati reformikomisjonid, 
mille moodustamise korra ja töökorralduse määras kindlaks valitsus. Struktuuriüksuste juhid 
pidid inventeerima ja esitama oma varade nimekirjad, milles kajastus ka üksuste käes oleva 
vara väärtus. Siin oli palju küsitavusi. Reformikomisjon ei tegelenud hindamisega, andmed 
tulid raamatupidamisest.

Tihtipeale ei vastanud vara väärtust kajastavad arvud tegelikkusele, need olid väga subjek-
tiivsed. Kolhoosi raamatupidamise kartoteegis olid küll väärtused kirjas, aga need sõltusid 
suures ulatuses raamatupidajate suutlikkusest ja üleliidulistes juhendites ettenähtud ning 
sellest ajast kaasa tulnud normidest. Need olid juba aastakümneid kehtinud hinnad ja objektide 
maksumused (soetamis- ja ehitusmaksumused jne), kust oli maha võetud amortisatsioon 
lubatud normide alusel. Turuväärtust arvesse ei võetud. Kõik olenes üksuse juhtkonna 
tahtest. Jälgida tuli ainult viimases aastaaruandes märgitut. Iga üksuse juht pidi leidma 
oma varade väärtusele vastava hulga kodanikke, kes summaarselt selles väärtuses osakuid 
omasid, et neile vara üle anda. Mõned üksuste juhid vaidlesid omavahel ja üks neist andis 
tavaliselt järele. Selline oli kolhoosi vara jagamine. Kuigi seadus võimaldas demokraatlikku 
reformimist, ei osanud keegi täpselt öelda, kuidas seda teha tuleb ja sellest tulenevalt oli 
põllumajandusreform elluviijate nägu.

Maareform kujunes küllaltki keerukaks protsessiks. 
Pidevalt tehti seadusemuudatusi, ühelt poolt sea-
duse mõtte täpsustamiseks, teiselt poolt ebakõlade 
likvideerimiseks. Aja jooksul sai nii mõnigi asi selge-

maks ja mõni asi tundus olevat ajale jalgu jäänud. Maareformi seadus nägi ette valitsusele 
reformiks vajalike kordade kinnitamise. Mõned neist jäid küll väga lühikeseks ajaks kehtima, 
kuid tekitasid palju segadust ja küsimusi. Näiteks valitsuse 8 mai 1992. aasta määrusega 
nr 143 kinnitatud „Maa asendamise, ostmise ja rentimise avalduste esitamise kord“. Sel-
lele järgnes valitsuse 11. aprilli 1994. aasta määrusega nr 131 kinnitatud „Õigusvastaselt 
võõrandatud maa asendamise ja maa ostueesõigusega erastamise kord“, mis tunnistati 
kehtetuks valitsuse 6. novembri 1996. aasta määrusega nr 267. Seadusemuudatusi tuli nii 
tihti ette, et lihtkodanikul oli raske selles kõiges orienteeruda. Muudatuste lahtirääkimine 
langes kohaliku omavalitsuse spetsialisti õlgadele.

Vahel juhtus, et omavalitsuse poliitikud olid maareformi käigus otsustanud hobuseid vahetada 
ja leidsid endale koostööaltima spetsialisti. Igaüks aga selgitas olukorda omamoodi. Kui 
uus maakorraldaja ei adunud, kust kohast kodaniku reform oli pooleli jäänud, oli selgitamine 

Seadusemuudatusi tuli nii 
tihti ette, et lihtkodanikul oli 
raske selles orienteeruda.
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veelgi keerulisem ja inimesel reformist aru saada lootusetum. Maareformi seaduse muutmisi 
ja muutmiste muutmisi tehti sedavõrd palju, et nendes orienteerumine oli üsnagi väsitav. 
Üks juhtiv maaspetsialist ütles nõupidamisel, et peale maareformi seaduse on 400 sea-
dusandlikku akti, mis on maareformiga seotud ja neid kõiki peab maakorraldaja teadma … 
Maa-ameti tollane peadirektor aga kommenteeris, et see polevat õige, kuhu sa panid need 
üle 50 akti, millega tuleb ka arvestada …

„Uuest seadusest ei saa tuhkagi 
aru!“ Ants Kasesalu karikatuur. 
Maaleht, 27. märts 1997

Murelaps oli vahetamine ja asendamine

Maareformi tegemisel oli murelaps maade vahetamine ja asendamine. Sellega ei saadud 
hakkama. Ei leitud töötavat, kõigile sobivat lahendust. Kahju, et maade vahetamine küsita-
vate mahhinatsioonide tõttu seisma pandi. Seda oli ja on väga vaja. Osa maid, mis arvati 
riigi tagavaramaade hulka ja on riigivara oksjonite käigus läinud eraomandusse, oleks 
võinud hoopis olla asendusmaad. Rajatakse uusi teid ja õgvendatakse vanu, riigil on vaja 
omandada Rail Balticu trassi maad, on hulk riigile vajalikke ehitusobjekte, milleks vajalik 
maa on praegu osaliselt erakätes. Samuti on paljude sihtkaitsevööndites olevate maade 
hulgas ka erakätesse läinud maid – need on põhjused, miks asendusmaid vaja läheb. See 
protsess peab leidma uue, töökindla ja läbipaistva lahenduse. Muidugi on riigil võimalik maad 
sundvõõrandada, aga see tekitab maaomanikes suurt pahameelt ega muuda korraldavaid 
ametkondi ja valitsust populaarsemaks.

Maareformi aluseks oli 1940. aastaks kujunenud olukord ja kohalikus omavalitsuses peami-
seks alusmaterjaliks sõjaeelsed (1931–1944) skeemilised kaardid ning maksualuste maade 



Kohalik omavalitsus – maareformi esmatasandi elluviija ehk mõtted maareformist

135

nimekirjad. Nendele andmetele ja Nõukogude aja katastrikaardile (1978–1989) tuginedes 
tuvastati tagastatavate maade piirid. Viimased 50 aastat olid olukorda ja maakasutust 
oluliselt muutnud: tehtud oli maaparandust, rajatud magistraalkraave ja teid. Uute maa-
parandusobjektide ehitamisel kaevati uued kraavid endiste kõrvale, teed tehti sinna, kuhu 
projekteerija arvas ja plaanile joone tõmbas. See tekitas endiste talupiiride väljaselgitamisel 
veelgi rohkem küsimusi. Suurte maaparandusobjektide korral polnud arukas endisi talude piire 
jälgida, aga seadus nõudis seda, ja mis veel kaalukam, seda nõudis tihti väga punktuaalselt 
maa tagastamise õigustatud subjekt. Kui neid subjekte oli mitu ja igaüks tahtis maad saada 
ning mitte ruutmeetritki vähem, kui tal õigus oli, muutus menetlemine väga keeruliseks.

Skeemiline kaart. Kaardileht VI-38. Harjumaa. Anija, Kiiu (Kuusalu) ja Kolga vald. 1935. aasta.  
Rahvusarhiiv, ERA.T-3.1.82
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Arve teadsid ja numbreid tundsid kõik. See tingis suurte, majanduslikult mõttekate maaük-
suste jagamise väikesteks ebaefektiivseteks üksusteks. Maakorraldusseadus, mis jõustus 
20. veebruaril 1995, andis ümberkruntimise juhised, aga tegevus takerdus kohe piirinaabrite 
kokkulepete taha, kuid maakorralduse võimalus oli küll kohaliku omavalitsuse maakorraldajal. 
Maareformi seaduses3 oli kirjas, et planeeringu või maakorralduse nõuetest tulenevalt võib 
tagastatava maaüksuse pindala erineda tagastamisele kuuluva maa pindalast +/–8%, kuid 
mitte rohkem kui 5 hektarit. Tihti aga jäi see subjektide soovimatuse taha kokku leppida, et 
vähegi loogiline piir määrata.

Meenub seik, kui olin valla esindajana kohal piiri määramisel. Piirimärke looduses ei olnud, 
pinged olid üleval ja subjektid eri arvamusel. Viimaks sai ka minul ametnikuna mõõt täis 
ja ütlesin, et täna siin mõistlikku kokkulepet ei tule ja lähme laiali. See ütlus võttis hoobilt 
pinged maha. Pärast mõningast vaikust astusid osalised piltlikult öeldes sammu tagasi ja 
kokkulepe tuli. Oli muidugi hetki, kui mitte miski ei aidanud. Alles omaniku vahetus (vahel 
isegi letaalne, sest subjektid polnud sageli enam noored) tõi lahenduse – selle subjekti 
kasuks, kes jõudis niisuguse lahenduse ära oodata.

Kui krunt on käes, suvita, kuidas tahad. Sergei Tjunini joonistus. Maaleht, 27. veebruar 1997

Keerulised küsimused hoonete ja teedega

Maareformi käigus maade tagastamisel piisas õigustatud subjekti allkirjastatud avaldusest, 
kuhu oli märgitud, et maaüksusel paiknevad hooned kuuluvad temale. Avaldusel pidi olema 
ka ehitiste loetelu. Maa ostueesõigusega erastamisel oli vaja hooneregistri õiendit – ja kõik. 
Nüüd on väga raske aeg. Kõigile hoonetele, ka vanadele, on vaja kasutuslubasid. Inimene on 
juba üle kolmekümne aasta majas elanud ja seda kasutanud, kõik toimib, aga sellest ei piisa, 

3 Eesti Vabariigi maareformi seadus. – RT 1991, 34, 426.
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vaja on vormistada uued dokumendid, eriti siis, kui mingil põhjusel ehitise dokumendid puu-
duvad või kunagi on tehtud hoonete juures ehituslikke muudatusi. Ülesmõõdistusest pelgalt 
ei piisa. Kasutusel oleva hoone, nt elamu või suvekodu kohta peab esitama elektriprojekti 
koos pingekontrolli aktiga; Päästeamet kontrollib küttesüsteemi ja tuletõrje vee olemasolu; 
veevarustus; reovesi jne. Kõik need dokumendid peab hoone omanik ise ehitisregistrisse 
kandma. Seda tuleb teha kõigi abihoonete, kuuride jm kohta, mis on üle 20 ruutmeetri. Kas 
me ei lähe liiale? Maareformiks piisas selle kõrval piskust.

Nüüd on kogu kasutusloa taotlemise protsess jäetud omaniku kohustuseks. Ehitisregistri 
kasutamine on aga küllaltki keeruline. Ka on nende tööde tellimine ääretult kallis, ulatudes 
tuhandetesse eurodesse. Kanded peaks siiski tegema kohalik omavalitsus, sest kõigi toi-
mingute riigilõivud kohalikele omavalitsustele on piisavalt suured. Olen nõus, et andmeid 

on vaja täpsustada, aga vajalike kannete puudumine 
on tegelikult riigi, et mitte kohaliku omavalitsuse tege-
mata töö. Kohustada nüüd omanikke, kes on valdavalt 
vanurid, andmeid korda seadma, on liig ja neile üle 
jõu käiv ülesanne.

Enne sõda ei olnud teed iseseisvad maaüksused ja maareformi seaduse tõlgendajad ei 
võimaldanud maade tagastamisel teede all olevat maad tagastamata jätta (välja arvatud 
riigiteed). Samuti ei olnud esimesed ostueesõigusega erastamised võimalikud mitme 
lahustükina (et vallateede maa erastamisest välja jätta). Mingil ajal tuli küll tõlgendus, et 
erastamise korral võis üks lahustükk olla, kui see oli põhjendatud, näiteks läbis maaüksust 
tee, kraav või trass. Siin hakkas oma osa mängima kohaliku omavalitsuse juhtpoliitikute 
soov munitsipaalomandisse võimalikult vähe teid reformida. Tee omandamisel nähti ainult 
kaelalangevaid kohustusi: teede remonti ja korrashoidu. Enne sõda oli tee omamine auasi, 
teid kohustati korras hoidma ja ka hoiti korras. Selle alusel hindasid naabrid ja läbisõitjad 

maaomaniku jõukust. Seda, et avalike teede hoolda-
mine niikuinii kohaliku omavalitsuse õlule jääb, ei 
mõeldud. Omavalitsusametnikud pidid seda kõike 
arvestama, kuigi sisimas said aru, et tee reformimine 
erakätesse pole õige.

Mingist ajast oli vaja, et maaüksuse moodustamisel märgiti asendiplaanil ligipääs tekkivale 
kinnistule ja see märgiti ära ka kohaliku omavalitsuse maareformi haldusaktis. Korraldu-
ses peeti oluliseks märkida ligipääs kuni avalikult kasutatava teeni ehk selle teeni, mis oli 
valla teeregistris. Hiljem hakati nõudma ka kooskõlastust naabermaaüksuse maareformi 
õigustatud subjektilt, et kindlustada ligipääs reformitavale maale. Seda peeti vajalikuks, et 
kindlustada ligipääs õuemaale. Maatulundusmaa kõlvikutele ligipääsuks seda vajalikuks ei 
peetud. Kui reformimisel jäi avalikult kasutatava tee lõik uue maaüksuse sisse, märgistati 
see katastriplaanil märkega A1 ehk avaliku kasutusega teena. Tookord piisas sellest, avalik 
kasutus oli tagatud.

Nüüd on kogu kasutusloa 
taotlemise protsess jäetud 
omaniku kohustuseks.

Enne sõda oli tee omamine 
auasi, teid kohustati korras 
hoidma ja ka hoiti korras.
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Talumaakohast Mando nr 39 talumaakohale Sadlase nr 41 erateeks võõrandatud maa-ala plaan 
1935. aastast. Rahvusarhiiv, ERA.T-3.24.1531

Eesti kohtupraktikas suutsid aga juristid ära põhjendada, et katastriplaanile tehtud märge 
A1 ei oma juriidilist jõudu ja ka kinnistusraamatusse peab registreerima märke eratee 
kasutamise õiguse ehk servituudi kohta. Teeseaduse4 (vastu võetud 17.02.1999) § 4 lõige 4 
määras eratee avalikuks kasutamiseks ja nimetas teehoiu korraldamise eest vastutava isiku 
kohaliku omavalitsuse volikogu kohaliku omavalitsuse huvidest lähtudes. Seda tehti tee 
omaniku nõusolekul ja tingimustel ning kohaliku omavalitsuse ja omaniku vahel sõlmitud 
lepingu alusel. Lepingus nähti ette eratee kasutamise kord ja hüvitis eratee omanikule ning 
teehoiukulude kandjad. Üldjuhul selliseid lepinguid kardeti. Eriti kui juttu tuli rahast. Vald 
võttis kohustuse teed korras hoida: auke lappida ja lund lükata. Rohkem võimalusi ei olnud. 

Sageli öeldi, just vanemad inimesed, et sõitke nagu 
siiamaani on sõidetud, nemad teed kinni ei pane. Ja 
sõidetigi, kuni maa uue omaniku leidis või noored 
pärijad teistmoodi mõtlesid.

Kuusalu vallas oli 1. septembriks 2018 valla teeregistris olevatest teedest 302 teejuppi 
eraomanduses (see on üle 125 km teid). Teede nimekiri oli kehtestatud Kuusalu vallavo-
likogu 4. detsembri 2013. aasta otsusega nr 67 „Kuusalu valla kohalike teede nimekirja 
määramine“. Aastal 2018 oli valla teid 366 km, musta kattega teid 72 km, kruusakattega 
teid 294 km ja kergliiklusteid 10 km. Erateede avaliku kasutamise lepingud haarasid 488 
kinnistut, lepinguid oli aga üle tuhande, sest kinnisasjal võis olla mitu omanikku. Lepingute 

4 Teeseadus. – RT I 1999, 26, 377.

Avaliku kasutuse lepingud 
ei ole taganud valla teede 
avalikku kasutust.
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sõlmimine oli vabatahtlik. Lepingud oli sõlmimata umbes sajal kinnistul. Avaliku kasutuse 
lepingud ei ole taganud valla teede avalikku kasutust. Omanik võib lõpetada lepingu talle 
sobival ajal ja sulgeda avalikus kasutuses oleva tee. Seda õigust on paljud vastutustundetud 
teeomanikud kasutanudki. Kuusalu vald on saanud nende kohtuprotsessidega kuulsaks.

Põhiseaduse § 32 järgi on igaühe omand puutumatu ja võrdselt kaitstud, mis tähendab, et 
eraomand on püha ja puutumatu. Juristid selgitasid, et kui kinnistute omanikud ei nõustu-
nud avaliku kasutusega eratee kohta servituuti sõlmima ehk kui eratee omanik ja ligipääsu 
vajavad naabrid ei saanud selle kasutuses kokkuleppele ning tegemist oli avaliku huviga, 
oleks asjast huvitatud isikud pidanud ühise avaldusega pöörduma kohaliku omavalitsuse 
poole. Kohalik omavalitsus oleks saanud siis algatada sundvõõrandamise menetluse. 
Tundub ühest küljest lihtne, aga kui servituute on vaja sõlmida või sundvõõrandamise 
menetlus algatada sadadel juhtudel, siis see osutub üle jõu käivaks. Juurdepääsu avalikult 
kasutatavale teele reguleeris 23. märtsil 1999 jõustunud asjaõigusseaduse5 § 156, mille 
kohaselt omanikul, kelle kinnisasjale puudub vajalik juurdepääs avalikult kasutatavalt 
teelt, on õigus nõuda juurdepääsu üle võõra kinnisasja. Juurdepääsu asukoht, kasutamise 
tähtaeg ja tasu määratakse kokkuleppel. Kui kokkulepet ei saavutata, määrab juurdepääsu 
ja selle kasutamise tasu kohus. Siin oleks pidanud olema seadusloomes selline võimalus, 
et kohaliku omavalitsuse otsus valla teeregistri vastuvõtmise ja kehtestamise kohta on 
kohustuslik edasikaebamise õiguseta. Seda oleks saanud vaidlustada ainult teatud aja 
jooksul pärast vastuvõtmist.

Teed, mida oli vaja tagastatava maa otstarbekaks kasutamiseks, oli tihti vaja ka kolmandatele 
isikutele juurdepääsu tagamiseks nende omandis olevatele ehitistele. Sageli oli keeruline ja 
tekkis küsimus, kas avalikult kasutatavat teed sai vaadelda kui objekti, mida ei pea tagastama.

Katastriüksuste kibekiire moodustamine

Suur ettevõtmine oli plaani- ja kaardimaterjali alusel katastriüksuste moodustamine, mis 
oli minu arvates reguleerimata. Õigustatud subjektidele ei selgitatud piisavalt, mida selline 
katastriüksuse moodustamine tähendab. Kui vormistaja oli juba sirkli ja mõõdulindiga 
looduses kohapeal käinud, oli inimeste arvates maa mõõdetud. See, et tulemus plaanil 
võis loksuda 1 : 10 000 mõõtkavas maakasutusplaanil 1 mm ehk looduses 10 m, ei jõud-
nud tellijatele teadvusse. Plaani- ja kaardimaterjalile kantud maaüksuse piiripunktid ning 

piiriandmed heausksetel naabritel esialgu vaidlusi ei 
tekitanud: nende plaanidel üldjuhul kattusid piirnevate 
kruntide ühiste piiripunktide koordinaadid. Selle eest 
hoolitses juba kataster. Vaidlused hakkasid tekkima 
aastaid hiljem, kui plaani- ja kaardimaterjali alusel 
erastatud maaüksuste omanikud oma kruntidega 
tegutsema asusid. See tingis maade mõõdistamise 
vajaduse. Siis selgus, et maakatastris registreeritud 

5 Asjaõigusseadus. – RT I 1999, 26, 377.

Maade tagastamisel endistes 
piirides ei kontrollitud, kas 
endist piiri saab looduses 
kindlaks teha. Piirimärkide 
paigaldamine oleks pidanud 
olema igal juhul kohustuslik.
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katastriüksuste piiripunktid ei asunud seal, kus kinnisaja omanik arvas need olevat ja enam 
ei tahetud katastris registreeritud piiri õiguspärasena tunnistada.

Seadus võimaldas plaani- ja kaardimaterjali alusel katastriüksuste vormistamisel piirimärke 
mitte paigaldada. Maade tagastamisel endistes piirides ei kontrollitud, kas endist piiri saab 
looduses kindlaks teha. Piirimärkide paigaldamine oleks pidanud olema igal juhul kohustuslik. 
Tihti jäid piirimärgid paigaldamata ja kui seda tehti, siis mitte nõuetekohaselt. Kohalik oma-
valitsus ei suutnud seda kontrollida. Koostatud piiriprotokolli allakirjutamise juurde kutsuti ka 
kohaliku omavalitsuse esindaja, kes võttis osa piiride kättenäitamisest, protokolli allkirjastas 
kindlasti ametnik, muidu ei saanud toimikut katastrile esitada. Tegelikult polnud ametnikul 
piiripunktidest õrna aimu. Ta usaldas katastriüksuse plaani ja piiriprotokolli koostajat. Isegi 
märkust, et „looduses kohal ei viibinud“ ei pandud. Iga üksuse kohta oli viis piiriprotokolli ja 
märkuste lisamist ei peetud tol ajal oluliseks.

„Kes sul lubas minu jõest kala püüda!“. Ants Kasesalu karikatuur. Maaleht, 18. veebruar 1999

Kohaliku omavalitsuse istungid toimusid üldjuhul kord nädalas ja aktiivsel reformimise ajal 
olid igal istungil korraldused vähemalt viie uue moodustatava üksuse kohta. Kuusalu vallas 
moodustati 25 aasta jooksul (1993–2018) üle 9700 maaüksuse. Kui arvestada vallavalitsuse 
45 istungit aastas (aastas on keskmiselt 50 töönädalat), siis 25 aasta jooksul toimus 1125 
istungit. Et anda nõusolek 9700 katastriüksuse moodustamiseks, pidi ühel istungil olema 
menetluses keskmiselt üle kaheksa maaüksuse. Nende piiride ja piire tähistavate piirimär-
kidega looduses tutvumiseks ei jäänud lihtsalt aega.
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Kohalikul omavalitsusel puudus võimekus kontrollida maamõõtjate esitatud piiripunktide 
koordinaate looduses. Kui koordinaadid lubatud täpsuse piires ühtisid katastrikihil märgituga, 
oli valla jaoks kõik korras, edasi otsustas kande tegemise kataster. Tagantjärele on selgunud, 
et mõõtmistöö lihtsustamiseks võeti piiripunktide asukoha koordinaadid katastrikihilt. Kui 
looduses piirimärki selles asukohas täpsuse piirides ei leitud, paigaldati uus piirimärk. See 
ajas asja veel rohkem sassi. Tihti ei arvestatud plaani- ja kaardimaterjali alusel moodustatud 
maaüksuse looduses tajutavat endise piiri kulgemist. Juhtus ka, et uus piirimärk paigaldati 
suisa endise piirikivi kõrvale. Rääkimata sellest, et lubatud eksimine oli kümme meetrit 
1 : 10 000 mõõtkavaga katastriplaanil. Maamõõtja saatis piirinaabrile kooskõlastamiseks 
tähitud kirjaga kutse looduses piirimärgi kättenäitamise kohta. Tihtilugu ei mindud kirjale 
isegi postkontorisse järele. Maamõõtja lisas tähitud kirja kviitungi mõõdistamismaterjalide 
hulka ja kataster registreeris töö. Tulemuseks oli vigade süvenemine katastrikannetes. See oli 
eriti tuntav vabade maade mõõdistamisel, mis tehti väljakuulutatud vähempakkumise alusel 
ja küllalt lühikese tähtajaga. Valda esitati korraga kümneid katastriüksuse moodustamise 
toimikuid, mis said kohaliku omavalitsuse haldusakti põhjalikult süvenemata. Vastutus 
ebaõigete katastrikannete ees on jäänud kohaliku omavalitsuse kanda. Vald andis välja 
haldusakti ja vallaametnik allkirjastas piiriprotokolli.

Hea nõu oli kallis

Esmajärjekorras sai maad erastada valitsuse 6. novembri 1996. aasta määrusega nr 267 
kinnitatud ostueesõigusega erastamise korra6 alusel. Selleks tuli 1. jaanuariks 1998 esitada 
avaldus kohalikule omavalitsusele, kes pidi andma nõusoleku, vajaduse korral tuli määrata veel 
teenindusmaa. Haldusaktis pidi olema märgitud, millistest endistest kinnistutest erastatav 
maa moodustatakse ja millistele seadusesätetele toetudes. Määrata tuli maa kasutamise 
sihtotstarve, maksustamishind ja kitsendused, samuti aadressid. Nende andmete väljaselgi-
tamine ja haldusakti (korralduse) eelnõu vormistamine oli aeganõudev loominguline protsess, 
mis nõudis korrektsust ja täpsust. Vahel tuli mõni poliitik ütlema, et see asi tuleb lihtsalt 
ära teha. Need mõtteavaldused ei tulnud ainult kõrgemalt poolt, vaid ka maa taotlejatelt. 
Mõnigi arvas, et asja otsustamine on maakorraldaja pädevuses ja sõltub tema tahtest. Nii 
need asjad ei käinud. Kõik pidi täpselt vastama seadusele ja kui konkreetne säte puudus, 
siis ekspertide väljakujunenud tõlgendustele. Siin tulid appi maavalitsuse ja Maa-ameti 

spetsialistid. Sageli tuli nõu küsida Rahandus- või 
Keskkonnaministeeriumist. Õnneks leidus igas asu-
tuses pädevaid spetsialiste, kes oskasid aidata, anda 
nõu või vähemalt soovitada, kuidas oleks mõistlik 
probleemi lahendamisega edasi minna.

Harju Maavalitsusel oli hea tava maareformi seaduse iga muutmise seaduse vastuvõtmise 
järel kutsuda kokku Harjumaa kohalike omavalitsuste maakorraldajad. Räägiti lahti muuda-
tuste sisu, arutati tekkinud olukorda. Need nõupidamised aitasid palju kaasa muudatustest 

6 Maa ostuõigusega erastamise kord. – RT I 1996, 77, 1372.

Vahel tuli mõni poliitik 
ütlema, et see asi tuleb 
lihtsalt ära teha.
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arusaamisel. Samal ajal lähendas see maareformiga tegelejaid ja sai olla kindel, et kitsas-
kohtade lahendamisel võis julgelt pöörduda kolleegide poole, kuulda nende arvamust ja 
seda, kuidas nemad sarnaseid probleeme lahendavad.

Kuusalu Vallavalitsuse maakorraldusteenistus aprillis 2007. Fotol on maakorraldaja Ingrid Nurmsalu, 
teenistuse juhataja Peeter Raudsepp, vanemmaakorraldaja Sirje Muru, maakorraldaja Malle Aasmäe, 
munitsipaalvara spetsialist Rein Kiis, ees maaregistripidaja Kairi Rohtmets. Peeter Raudsepa erakogu

Kõigi maatehingute juures oli vaja maa hinna määramiseks teada maa väärtust. Maa 
hindamise seadus7 võeti vastu 9. veebruaril 1994. Maade korralisi hindamisi tehti Eestis 
kolm korda: 1993., 1996. ja 2001. aastal. Hindamise tulemusi ehk maale kehtestatud hinda 
oli vaja maade maksustamiseks, erastamiseks ja maakorralduseks ning õigusvastaselt 
võõrandatud maa kompenseerimiseks. Maareformi käigus kasutati hindamise tulemusena 
saadud maksustamishinda. Arvutused pidi tegema kohaliku omavalitsuse maakorraldaja, 
samuti pidi ta igal aastal arvutama ja esitama maamaksu andmed. Alles viimastel aastatel 
toimub see tsentraliseeritult.

Maamaks laekus kohaliku omavalitsuse eelarvesse ja igal aastal tuli volikogule teha maa-
maksumäära kehtestamise ettepanekud. Kuusalu vallas võtsime selle töö lihtsustami-
seks appi OÜ Pente Tarkvara (Andrus Jerlei) koos nende arendatud maa- ja planeeringute 
registri programmidega, mis töötavad Bentley MicroStationi keskkonnas. Sisestada sai kõiki 

7 Maa hindamise seadus. – RT I 1994, 13, 231.
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maa-andmed, nii raster- kui ka vektorgraafikaobjekte ja elemente ning teavet maaga seotud 
protsesside kohta (planeeringud, veevarustus-kanalisatsioon, teed, kitsendused, geodeetilised 
mõõdistused, puurkaevud, looduskaitsealused objektid, Maa-ameti kaardid jne). Nende aren-
duste korral muutus maaga seotud toimingute hindamine ja haldamine oluliselt lihtsamaks. 
Programme täiustati pidevas koostöös programmeerijaga. Maareformiga seotud arvutused 
tuli küll käsitsi teha. Maaüksuste programmi kasutatakse Kuusalu vallas endiselt omanike 
andmete haldamiseks, piirkondade põhjal kontaktandmete loendite moodustamiseks (näiteks 
planeeringuala naabritele kirjade edastamine jne), kodanikele maamaksu kohta tekkivatele 
küsimustele vastamiseks, arhiiviandmete vaatamiseks jne.

Harju maakorraldajate nõupidamine Kosel 29. septembril 2017. Peeter Raudsepa erakogu

Tagastamisotsuste korral tuli õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseeri-
mise haldusaktis toetuda õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise 
komisjoni otsusele. Siin tuli lisaks nendele asjadele, mida ostueesõigusega erastamise 
otsuses märgiti, lahti kirjutada kogu endise kinnistu tagastamise ja kompenseerimise prot-
sess. Mingil põhjusel tagastamata jääv maa kompenseeriti seadusega ettenähtud korras 

kohaliku omavalitsuse eraldi korraldusega. Sellega 
protsess veel ei lõppenud. Toimiku sulgemiseks tuli 
esitada asjakohased vormid tollal riigi omandis olnud 
AS-le Andmevara ja toimik ise kõigi materjalidega 
korrektselt köidetuna maavalitsusele.

Kuusalu vallas tagastati maareformi käigus ligemale 25 000 ha maid, see hõlmas 2828 
õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise toimikut. Toimikuid pidi 
olema kaks, üks katastrile ja teine Andmevarale. Need ei olnud identsed. Aga see oli juba 
tagastamise lõppetapp. Kõrvuti paiknevates külades olid maaüksustel samad numbrid. 

Tihtipeale polnud maa taga-
sisaajal õrna aimu, kus tema 
maa võis paikneda.
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Skeemilistele kaartidele nimed ei mahtunud ja sealsetele maaüksustele oli raske maksu-
aluste nimekirjas vastet leida, eriti siis kui talul oli mitu lahustükki. Tihtipeale polnud maa 
tagasisaajal õrna aimu, kus tema maa võis paikneda. Kuusalu valla rannajoon on üle 120 km 
pikk ja rannaäärsed talud koosnesid paljudest lahusmaatükkidest. Ranna ääres oli valdavalt 
taluhoonestusega õuemaa, rannast kaugemal põllu-rohumaatükid, veel kaugemal metsariba. 
Need olid tõepoolest ribad ja endised talud koosnesid neljast-viiest maaüksusest. Oli õnn, 
kui leidsid vanema inimese, kes oskas infot anda omaaegsete naabrite ja lahusmaatükkide 
kohta. Paljud rannaäärsete talude omanikud oli ju sõja jalust üle mere põgenenud. Tagas-
tatavate maade väljaselgitamine oli keerukas ja juhtus ka, et alles tagastamise lõppetapis 
selgus, et tahetakse võõrast maad tagastada. Mõnigi kord selgus alles aastaid hiljem, et 
tagastatigi vale maa.

Vabade maade erastamine

Valitsuse 4. aprilli 2000. aasta määrusega nr 115 kehtestati maareformi seaduse paragrah-
vides 23.1 ja 23.2 sätestatud vaba põllumajandus- ja metsamaa erastamise kord8. See oli 
suur kampaania, mis aktiveeris paljud põllumehed-maatahtjad ja nende hulka oskuslikult 
imbunud ärimehed. Vabade maade erastamise korras olid paljud asjad küll reguleeritud, aga 
paljusid asju võis tõlgendada nii- ja naapidi. Vaba põllumajandusmaa erastamise õiguse said 
põllumajandusliku tootmisega tegelejad, kes olid määruse § 6 lõikes 1 nimetatud. Kuidas aga 
eelistada põllumajandusliku tootmisega tegelejaid nn potipõllumeestest, kes esitasid tootmise 
tõestuseks paberi, et olid naabrile müünud näiteks kaks kotti kartulit? See oli tõlgendamise 
küsimus. Kui erastaja esitas lepingu, mis oli sõlmitud tuttavaga, kellelt oli maad renditud 
ja müüdud veidi põllumajandussaadusi ning ta oli kantud äriregistrisse põllumajandusliku 
tootmisega tegelejana, oli kõik õige ega saanud maa erastamisest keelduda, eriti siis kui 
ainult üks taotleja kõnealusele maatükile pretendeeris. Kui soovijaid oli mitu, sai kohalik 

omavalitsus valida ja otsustati suurema potentsiaaliga 
tootja kasuks. Tihti olid aga nn väiketootjad asjaaja-
misel saamatud ja pärast erastamisotsuse saamist 
jätsid põllumajandustootmise unarusse ega märkinud 
tuludeklaratsiooni põllumajanduslikust tootmisest 
saadavat tulu. Nende jaoks lõppes protsess sellega, 
et vaba põllumajandusmaa arvati riigi maareservi.

Vaba metsamaa erastamisel tekitasid probleeme erastamise piirmäärad. Erastajatel oli 
õigus esitada ühine avaldus vaba maa erastamiseks kaasomandisse. Selle tõlgendamisel 
jäeti tähelepanuta, et mitte kumbki piirmäära ulatuses, vaid kahe taotleja peale kokku üks 
piirmäär. Seda tõika ei arvestatud, kuigi Kuusalu vallas selgitati vabu maid välja Maa-ameti 
spetsialisti juhtimisel. Eespool nimetatud 4. aprilli 2000. aasta määruse § 7 lõige 2 andis 
võimaluse jagada piirmäärast suuremad metsamaatükid taotlejate vahel. Kaasomandi avaldus 

8 „Maareformi seaduse“ paragrahvides 23¹ ja 23² sätestatud vaba põllumajandus- ja metsamaa erastamise kord. – 
RT I 2000, 30, 181.

Vabade maade erastamise 
korras olid paljud asjad küll 
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asju võis tõlgendada nii- ja 
naapidi.
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aga nurjas selle võimaluse. Vabu põllumajandusmaid erastati selle korra järgi Kuusalu vallas 
ligi 740 hektarit ja metsamaid üle 550 hektari.

Riigi omandisse jäi Kuusalu vallas üle 39 000 hektari maad. Need olid riigile enne sõda kuu-
lunud maad: valdavalt riigimetsad ja ENSV metsamajandite haldamisel olnud metsad, mis 
ei kuulunud tagastatavate maade hulka; riigiteed; riigi maareserv – maad, millele ei olnud 
õigustatud subjekte tagastamiseks ega erastamiseks ja mis olid nn vabade maade hulgast 
riigi huvides välja arvatud.

Hea otsus: reformimata maatükid said reformi mõttes staatuse

Väga vajalik oli 1. jaanuaril 2018 jõustunud maavalitsuste tegevuse lõpetamisest tulenev 
Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus9. Kohalike omavalitsuste 
jaoks sai siin oluliseks maareformi seaduse § 28 uus lõige 3, millega lahendati nende maade 
küsimus, mille munitsipaalomandisse andmist kohalik omavalitsus sätestatud tähtajaks ei 
taotlenud. Kuusalu vallas jäi esialgu munitsipaalomandisse üle 150 hektari. Need olid maad, 
mida oli kohalikul omavalitsusel vaja temale seadustega pandud ülesannete täitmiseks. 
Samuti vallale kuuluvate hoonete teenindusmaad ja valla teeregistrisse kuuluvad teealused 
maad, mida ei olnud varem reformitud. See 150 hektarit oli väga väike pind, siia lisandusid 
kohaliku omavalitsuse teeregistris olevad teed, mis katastri masskandega said katastritun-
nuse, aga polnud veel jõudnud munitsipaalomandusse. Katastri masskande tegemine oli 
väga hea otsus. Sellega sai suur samm edasi astutud. Senini katastrisse kandmata maatükid 
said maareformi mõistes staatuse. Nende hulgast sõeluti välja riigi huvi ja maad, mis oli 
mõistlik jätta munitsipaalomandisse. Nüüd sai menetleda mitte iga maatükki üksikuna, vaid 
kümnete kaupa. Kadus nn juuksekarva lõhki ajamine, mida oli varem märgata näiteks valla 
teede munitsipaliseerimisel teenindusmaa määramisel. Reformitud maa ja munitsipaal-
omandisse taotletava maa vahele jäi varem tihti ebamõistlik riba, mis maavalitsuse selgituse 
kohaselt ei kuulunud teenindusmaa hulka. Saime küll aru, et maavalitsuse ülesanne oli 

seista riigi huvide eest. Aga kuhu jäi ratsionaalsus? 
Siin tegid karuteene suurte linnade omavalitsused, 
kes määrasid teenindusmaade hulka hinnalist maad, 
mis reformiti munitsipaliseerimise sildi all ja leidsid 
hiljem tee eraomandusse.

Reform on vaja lõpetada ja vead parandada

Kuusalu vald, kus mina maateenistust juhtisin, moodustas Eestimaast 1,6% ja Harjumaast 
16,4%. See omavalitsus tekkis sellisena 2005. aasta oktoobris, kui Kuusalu vallaga liideti 
haldusreformi käigus Loksa vald. Enne liitmist töötas Loksal kolm maakorraldajat ja Kuu-
salus neli, pärast jäi viis. Maareformiga tegelesid neist kolm. Aga tööpõld oli lai. Küsimused, 
mis vähegi olid maaga seotud, olid meie laual. Kõike küsiti ja kõik said vastuse meie käest. 

9 Maavalitsuste tegevuse lõpetamisest tulenev Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus. – 
RT I, 04.07.2017, 1.

Senini katastrisse kandmata 
maatükid said maareformi 
mõistes staatuse.



Kohalik omavalitsus – maareformi esmatasandi elluviija ehk mõtted maareformist

146

Enamikus kohalikes omavalitsustes koostas maareformi haldusaktid jurist, kuid Kuusalu 
vallas oli see kõik maakorraldajate teha.

Vallavalitsus ei saanud aru maaprobleemide tõsidusest, nende pinnapealne suhtumine teki-
tas hiljem palju probleeme. Tuli ka kohtutes käia. Suvel 2018, kui minu töösuhted Kuusalu 
vallas otsa said, jäi mul pooleli neli tsiviilasja ja kaks haldusasja. Juhtkond arvas, et mida te 
selle maareformiga venitate, tehke juba ära! Aga maareform ei olnud selline asi, mida oleks 
saanud teha copy-paste ehk kopeeri-kleebi. Iga juhtum oli erisugune. Kui praegu vaadata üle 
kümne aasta taguseid haldusakte, siis hakkab piinlik. Praegusega võrreldes nagu öö ja päev. 
Paari-kolme lausega midagi ära ei tee. Otsused peavad olema väga põhjendatud, detailselt 
lahti võetud ja kirjutatud. Vastasel juhul on kohtutee kindel. Inimene on inimesele hunt.

Miks on maareform kulgenud nii aeglaselt? Kas jäi maareform kinni kohaliku omavalitsuse 
ametnike võimekuse taha? Ka nii võib mõelda. Aga pigem tundub, et otseselt süüdistada pole 
kedagi. Ei saa ju kinnitada, et maakorraldajad olid küündimatud kogu riigis. Maa reformimise 
tempo oli maakonniti ühtlane. Maha jäädi vahest ainult suuremate asustusüksustega kohalikes 
omavalitsustes. Ka ei saa süüdistada valitsust ega Riigikogu. Nendel ei olnud samuti kuskilt 
šnitti võtta ja toimetati heas usus parema tulemuse nimel. Välja kukkus nagu tavaliselt. Nüüd 
tuleb reform lõpule viia ja keskenduda reformi käigus tehtud vigade parandamisele. Minule 
tundub, et demokraatiaga oleme ületanud kõik piirid. Vägagi palju iseenesest loogilisi asju 
peaksid olema mõistuspäraselt dogmadena fikseeritud – põhiseaduses või kuskil mujal.

Lõpetuseks tõsiasi: oleks me maareformi algusaastatel olnud nii targad kui täna, poleks 
me selliseid vigu teinud ja reform oleks kulgenud märksa sujuvamalt. Üks mu sõber ja hea 
kolleeg ütles maareformi kohta nii: „See oli nagu küntud maale seemne külvamine.“ Jah, 
meil polnud harimisriistu, meil puudusid eeskujud.
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justiitsminister

Pealkirjas esitatud küsimusele vastamiseks tuleks mõelda ennast kolmkümmend või kolm-
kümmend üks aastat tagasi sellesse aega, et vastata siis tänase tarkuse juures. Kas oleks 
võinud ja kas oleks olnud reaalne maareformi seaduse1 (edaspidi ka MaaRS) ettevalmista-
misel mingeid olulisi, keskse tähendusega probleeme teistmoodi lahendada? See küsimus 
seostub eelkõige otsustega peamiste huvide konfliktide lahendamisel, mis olid ka kõige 
keerulisemad, aga mille kohta otsuste langetamine määras ühtlasi maareformi peamise sisu.

Maareformi juures oli kaks kesksemat huvide konflikti, mis olid ühtlasi ka maareformi põhikü-
simused. Esiteks, kuidas lahendada õigusjärgsete maaomanike huvide ja vahepeal ehitatud 
hoonete omanike huvide konflikt, sest mõlemad on ju omanikud? Teiseks, kuidas lahendada 
maapiirkonnas asuva maa tagastamiseks õigustatud isiku, kes aga ei ole võimeline või ei 
soovi seda harida, huvide konflikt nende inimestega, kes elavad maal ja oleksid tegelikult ka 
võimelised ja huvitatud maad kasutama, aga sooviksid ka maaomanikuks saada?

Maaomanikud ja hooneomanikud

Mis variandid said üldse kõne alla tulla maaomanike ja hooneomanike huvide konflikti 
lahendamisel? Mis oleks võinud olla kõige äärmuslikum variant, kui lähtume sellest, et kogu 
omandi- ja maareformi ideoloogia alus oli oma riigi taastamine? Kui maa oli ühe suletõm-
bega natsionaliseeritud, siis mis oleks nüüd olnud kõige radikaalsem käik reformi mõttes?

Kõige radikaalsem olekski samamoodi tagasi anda, 
see tähendab, et nii nagu natsionaliseeriti, nii ka tagas-
tatakse. Siis oleks põhiküsimuseks jäänud vaid õigus-
tatud isikute määramine, kellel oleks olnud õigus maa 
tagasi saada. See probleem seostub eelkõige pärijate 
ringi määramisega, sest paljud endised maaomanikud 
1991. aastal enam elus ei olnud. Mis oleks siis saanud 

hooneomanikest, kelle hooned asuvad tagastataval maal? Nemad oleksid hakanud oma 
hooneid kasutama hoonestusõiguse alusel. Kohe ei saanud seda varianti põhimõtteliselt 
välistada. Kuid siiski, mõeldes kas või tiheasustusele, linnadele, oleks selline lahendus ilm-
selgelt olnud liiga äärmuslik ja ka ebareaalne, samuti oleks see olnud ebaõiglane omanike 
suhtes, kelle hooned asusid natsionaliseeritud maal. Jättes nimetatud variandi kõrvale, võeti 
põhjendatult lähtealuseks see, et samamoodi nagu natsionaliseeritud maa omanike õigusi, 
tuli kaitsta ka hooneomanike õigusi, kui hoone asus natsionaliseeritud maal. Samal ajal 
tuli lahendada oluline õiguslik probleem seoses hoonete ja maa omandiga. Nõukogude ajal 

1 Maareformi seadus. – RT 1991, 34, 426.

Nõukogude ajal oli ainuke 
maaomanik riik. Hoonete 
omanik, kui see ei olnud 
riik, ei saanud olla selle maa 
omanik, kus hoone asus.
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oli ainuke maaomanik riik. Hoonete omanik, kui see ei olnud riik, ei saanud olla selle maa 
omanik, kus hoone asus. Tal oli küll omandiõigus hoonele, kuid maad sai ta kasutada vaid 
kasutusõiguse alusel. Sel ajal ei tundnud õigussüsteem ka hoonestusõigust.

Maareformi käigus tuli see olukord lahendada, et tagada hooneomanikele võimalus saada 
maaomanikeks. Maareformi peamine küsimus ei olnud ainult maa tagastamine, vaid ka maa 
erastamine, eelkõige hooneomanikele antud võimaluse kaudu saada kinnistuomanikeks. See 
tulenes otseselt maareformi kõige üldisemast eesmärgist: tagada natsionaliseeritud maa 
tagastamine, erastamine, munitsipaalomandisse andmine ning ühtlasi määrata riigi oman-
disse jääv maa (MaaRS § 3). Siit tulenes järgmine keskne probleem: kuidas maad jagada 
hooneomanike ning maa tagastamiseks õigustatud isikute vahel? Esmase lähtealusena tuli 
eristada olukorda asulates ja maal, n-ö asuvälistes piirkondades. Asulates olid esiplaanil 
hooneomaniku huvid juba seepärast, et krunti, millel asus hoone, ei olnud enamasti võimalik 
tükeldada ja hooneomanikule tuli anda võimalus krunt endale saada, s.o lõppastmes saada 
kinnistu omanikuks, kus asub ka talle kuulunud hoone. Asulaväliselt oli olukord vastupidine: 
seal tuli välja mõelda reeglid, kui suur võiks olla kinnistu, mille saab hooneomanik ja vastavalt 
sellele, mis ulatuses saab maad tagastada. Täiendav probleem oli küsimus põllumajandusliku 
maa saatuse määramisest, eelkõige tekkis see siis, kui maal asuva hoone omanik soovis 
tegeleda ka põllumajandusega.

Maapiirkonnas asuva maa tagastamise alternatiivid

Vähemalt põhimõtteliselt sai kõne alla tulla, et põllumajanduslikku maad tagastatakse ainult 
neile, kes suudavad seda otstarbekalt kasutada. Neile, kes ei oleks olnud huvitatud või 
suutelised maad põllumajanduslikel eesmärkidel kasutama, oleks jäetud maa tagastamata 
ja antud erastamisvõimalus maaharijatele.

Siiski ei oleks selline otsus olnud poliitilist tahet arves-
tades reaalne ega ilmselt ka õige, reeglid oleksid läinud 
liiga keeruliseks ja võrdses olukorras isikuid oleks 
väga ebavõrdselt koheldud. Võrdses olukorras olid 
ju need maaomanikud, kelle käest maa natsionali-
seeriti. Nii sai ikkagi lähtuda selgest reeglist: vaba 
maa tuleb tagastada olenemata sellest, kas omanik 

on või ei ole suuteline seda harima. Küll tuli otsustada, mis ulatuses anda hooneomanikule 
võimalus maad erastada. Siin omakorda tuli lahendada küsimus, kas siiski anda eelduslikule 
põllumajandusliku maa kasutajale suurem võimalus maad saada kui pelgalt elamu juurde 
oma krundiks. Maal oleva hoone omanik sai võimaluse erastada rohkem maad, kui ta soovis 
seda kasutada põllumajandusliku tootmismaana. Kuid maal elavad inimesed, kes soovisid 
maad harida, aga ei olnud sellel maal hooneomanikud, ei saanud maa erastamise õigust 
tagastamise ees. See otsus oli küll paratamatu ja poliitiliselt põhjendatud, kuid tuleb ka 
möönda, et ei andnud põllumajandusliku maa efektiivsema kasutamise seisukohalt kõige 
paremat lõpptulemust.

Nii sai ikkagi lähtuda selgest 
reeglist: vaba maa tuleb 
tagastada olenemata sellest, 
kas omanik on või ei ole 
suuteline seda harima.
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Kõik need parandused, mis maareformi seaduses on hiljem tehtud ja kogu edasine reeglite 
areng on toimunud selles suunas, et ikkagi soosida rohkem maa harijat ja tegelikku kasutajat. 
Tuleb tunnistada, et tagastamisotsused olid tollases poliitilises olukorras, riigi taastamise 
põhimõtetest lähtudes õiged ega oleks saanud teistmoodi otsustada. Vaevalt aga saab 
järeldada, et see oli ühtlasi ka parim majanduslik lahendus.

Reformiseaduste koostamise eripära

Ette on heidetud, et maareformi seadust on liiga palju parandatud ja sellega tekitati täiendavat 
segadust ning ebastabiilsust. See väide on kindlasti õige, kuid tuleb aru anda, et parandused 
olid paratamatud. Ei ole võimalik reformide seadusi teha nii, et kõike nähakse kohe ette. 
Paratamatult tõi elu kaasuseid, mida ei osatud ette näha ja mille ilmnedes tuli seadust kor-
rigeerida. Reformide seadused on välja mõeldud seadused ja kõiki reguleerimist vajavaid 
olukordi ei suudeta kohe ette kujutada. Niinimetatud tavaseaduste koostamisel töötatakse 
kõigepealt läbi teiste riikide seadused ja muud sobivad allikmaterjalid, et siis teha valikud. 
Seal on eksimisvõimalused palju väiksemad, sest saab arvestada teiste riikide kogemuse ja 
õigusteaduses kinnistunud seisukohtadega. Kunagi ei ole olnud eesmärk luua mingit ainult 
Eestile omast tsiviil- või karistusõigust, vaid üles taheti ehitada parimatele eeskujudele ja 
kogemustele tuginev nüüdisaegne, demokraatlikku riigikorraldust ja turumajandust toetav 
õigussüsteem.

Reformide seaduste, sh maareformi seaduse koostamisel ei olnud kusagilt võtta läbiproovi-
tud eeskujusid ja lähtuda sai vaid tegelikust olukorrast, poliitilisest tahtest ning reformide 
eesmärkidest. Nii mõnigi kord, kui õigusteaduslik diskussioon liiga teoreetiliseks läheb, 
armastatakse öelda „vaadake ikka aknast välja ka, kuidas tegelik elu käib“, viidates sellele, 
et õigusloomes võib olla oht tegelikust elust kaugele jääda. Reformide seadusi aga tehtigi 
sõna otseses mõttes aknast välja vaadates, et kujutleda, millised olukorrad võivad ette 
tulla, mille kohta reegleid vaja on. Hea näide on see, kui sõitsime 1991. aasta suvel Kaido 
Kamaga Suurupist, kus ühes puhkebaasis kirjutati maareformi seaduse teksti, korraks koju, 
mina Tartusse ja Kaido Võrumaale. Sõites mööda Põltsamaalt, kus on ka linnast väljapoole 
ehitatud tihedalt koos asuvaid hooneid, mis on tee pealt näha, arutasime just seda varianti, et 
maa erastamiseks ja tagastamiseks tuleb teha ikkagi erinevad reeglid olenevalt sellest, kas 

maa asub asulas või asulast väljas. Siis vaatas Kaido 
bussiaknast välja ja ütles, et näe, mis siin on, hooned 
asuvad asulast väljas, aga samal ajal on tegemist 
tiheasustusega, järelikult on siin veel mingisugust 
eraldi, kolmandat reeglit vaja. Nii sündis MaaRS-i § 7 
lõige 4, mille sõnastust on hiljem täpsustatud. Selliseid 
otseseid ja piltlikke aknast välja vaatamisi oli päris 
palju nii maareformi seaduse koostamisel kui ka hiljem 
paranduste tegemisel.

Maareformi aluspõhi-
mõte on maaomanike ja 
hooneomanike huvide 
tasakaalustamine ning 
vastastikune arvestamine – 
see on ajaproovile hästi 
vastu pidanud.
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Põltsamaa. Maa-ameti 2013. aasta kaldaerofoto

Selles, et maareformi seadust on pidevalt parandatud, iseenesest midagi halba ei ole. Halb 
oleks see, kui põhimõtteid oleks muudetud, seda aga ei ole tehtud. Maareformi aluspõhimõte 
on maaomanike ja hooneomanike huvide tasakaalustamine ning vastastikune arvestamine – 
see on ajaproovile hästi vastu pidanud.

Maareform kui omandireformi osa

Maareform on omandireformi üks osa. Algselt ette valmistatud omandireformi seaduse 
projektis oli maareformi osa omandireformi seaduse alaosa ja kavas oli vastu võtta üks 
seadus. Seaduse koostamise käigus sai aga selgeks, et maareformi jaoks on vaja päris 
palju reegleid ja seaduse maareformi osa hakkas kujunema mahukamaks kui kogu ülejäänud 
seadus. Selgeks sai ka, et ühes seaduses, omandireformi seaduses, ei ole võimalik kõiki 
reformi küsimusi lahendada ja otstarbekas on omandireformi mitmed osad, nagu näiteks 
erastamine ja maareform, reguleerida eraldi seadustena. Nii sai ka omandireformi seadus 
uue pealkirja: omandireformi aluste seadus, mis sätestab omandireformi üldised põhimõt-
ted ja reeglid, maareformi seaduses aga on juba täpsemad maa tagastamise, erastamise, 
munitsipaalomandisse andmise ja riigile jätmise sätted.

Omandireformi aluste seadus2 (edaspidi ORAS) võeti vastu 13. juunil 1991 ja jõustus 20. juu-
nil 1991. Koos omandireformi aluste seadusega oli ette valmistatud ka juba maareformi 
käsitleva seaduse osa projekt, kuid see jäi seadusest välja ja muutus seetõttu maareformi 
seaduse projektiks, mis omakorda täiustatuna 17. oktoobril 1991 seadusena vastu võeti. 
ORAS-e § 15 alusel kohaldatakse maa tagastamisel ja kompenseerimisel ka omandireformi 
aluste seadust, kui maareformi seadusest ei tulene teisiti. MaaRS-i § 4 omakorda sätestab, 
et maareform kui omandireformi osa viiakse ellu omandireformi seaduses ja maareformi 

2 Omandireformi aluste seadus. – RT 1991, 21, 257.
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seaduses sätestatud tingimustel ning korras, maareformi korral rakendatakse omandireformi 
aluste seadust, kui maareformi seadusest ei tulene teisiti. Enamik maareformi reeglitest on 
sätestatud ikkagi maareformi seaduses ja maareformi elluviimisel on omandireformi aluste 
seadusel vaid täiendav tähendus. Eelkõige on see seotud õigusvastaselt võõrandatud vara 
tagastamiseks ja kompenseerimiseks õigustatud isikutele ning tagastamise, kompenseeri-
mise ja erastamise üldiste põhimõtetega.

Praegu võib teha järelduse, et maareformi seaduse 
kehtestamine eraldi omandireformi aluste seadusest 
oli õige otsus. Nii oli omandireformi aluste seadus 
suunatud eelkõige omandireformi lähtealustele, oli 
piisavalt üldiselt formuleeritud ega olnud liiga detailne 
(v.a mõned üksikküsimused, nagu näiteks õigustatud 

subjektide ring, õigusvastaselt vara tagastamise alused ja kord ning üürilepingute kehtivus 
tagastatud majades). Maareformi seadus aga sätestab juba detailseid reegleid, eelkõige 
maa tagastamise ja erastamise kohta. Olles kehtestatud eraldi seadusena, on sellega ühtlasi 
rõhutatud maareformi erandlikku tähtsust: maareform on omandireformi kõige mahukam, 
aga ka kõige komplitseeritum valdkond.

Õigustatud isikud

Muidugi võib lõputult arutleda mitmesuguste oluliste üksikküsimuste üle, nagu näiteks 
õigustatud isikute ring, kas tehtud otsused on põhjendatud ja kas oleks võinud otsustada 
teisiti. Õigustatud isikute ring sai juba küll omandireformi aluste seaduses põhimõtteliselt 
ära otsustatud, vaid maaomaniku õed ja vennad tulid maareformi seadusega õigustatud 
isikute hulka juurde. Õigustatud isikute ring on alati tekitanud palju vaidlusi. Siin ei saa olla 
üht objektiivset tõde, sest vastanduvad erinevad huvid ja igaühe jaoks tundub tema huvidega 
arvestamine õiglane.

Näiteks olukord, kui omaniku laps on surnud ja tal alanejaid sugulasi ei ole, aga lapse abikaasa 
on elus. Kas omaniku lapse abikaasa peaks olema õigustatud isik või mitte? Omaniku lapse 
abikaasa seisukohalt oleks õiglane, et tema saaks olla õigustatud isik, on ta ju pärimisõiguse 
alusel oma abikaasa seadusjärgne pärija. Kui maareformi seaduse kehtima hakkamisel oleks 
omaniku laps olnud elus ja surnud hiljem, oleks tema abikaasa pärinud maa tagastamise 
nõudeõiguse. Kui aga omaniku laps sureb mõni päev enne omandireformi aluste seaduse 
jõustumist, siis tema abikaasa nõudeõigust ei päri ning juhul, kui ORAS-e § 8 lõike 3 kohaselt 
omaniku lapse abikaasa õigustatud subjektina määratletud ei oleks, ei saaks ta ka maad 
tagasi nõuda. Seega siis on seadusandja teinud omaniku lapse abikaasa jaoks soodsa 
otsustuse, sest ta ise saab olla õigustatud isik ORAS-e alusel.

Maa tagastamiseks õigustatud isikute ringi laiendamine tähendab aga, et teistel vähenevad 
erastamise võimalused. Nii võibki lõputult vaidlema jääda, kõiki rahuldavat lahendust aga 
ei ole võimalik leida. Seega tuli teha otsuseid nn otsustamiskorras, ilma et saaks neid väga 
täpselt „õige-vale“ skaalal hinnata. Nii ei ole põhjust väita, et tagantjärele tarkusena oleks 

Maareform on omandire-
formi kõige mahukam, aga 
ka kõige komplitseeritum 
valdkond.
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pidanud maa tagastamiseks õigustatud isikute ringi kohta midagi oluliselt teistmoodi otsus-
tama, kuid seda oleks võidud ka teha. Näiteks oleks võinud otsustada, et ORAS-e §-de 7 
ja 8 kohaselt oleks õigustatud isikutena määratletud vaid õigusvastaselt võõrandatud vara 
omanik, tema abikaasa ja lapsed ning teised alanejad sugulased, maareformi seadusega 
aga ei oleks seda isikute ringi laiendatud. Reformi sisu ei oleks see põhimõtteliselt muutnud.

Vead

Halb oleks olnud, kui reformiseadustesse oleks tulnud teha põhimõttelisi muudatusi. 
Omandireformi aluste seaduses, maareformi seaduses ega ka erastamise kohta käivates 
seadustes suuri vigu ei ole, seega ei olnud vaja ka midagi väga põhimõttelist ümber teha. 
Üksikud vead tulenevad küll teistest reformide seadustest, eelkõige omandireformi aluste 
seadusest, mitte maareformi seadusest. Kõige suurem viga tehti mitte omandireformi aluste 
seaduse vastuvõtmisel, vaid oluliselt hiljem, kui muudeti õigustatud isikute ringi ja otsustati, 
et 1941. aastal Saksamaale ümberasunud on ka õigustatud isikud. Omandireformi aluste 
seaduse vastuvõtmisel otsustati vastupidi – et nad seda ei ole. Ümberasujatele kuulunud 
majades elanud üürnikud pidid olema kaua aega ebakindlas olukorras, sest ei olnud teada, 
kas nad saavad oma kortereid erastada. Neil oli täielik õiguslik ootus, et nad saavad oma 
korterid erastada, aga mingil hetkel ütles seadusandja: „Ei, muudame reeglit.“ See on halvim 
näide, mis meil on seoses reformidega. Kõigepealt otsustatakse ühtmoodi ja siis, ligi 15 
aastat hiljem, teisiti.

Karikatuur „Õigusjärgne 
omanik kummitab." 
Maaleht, 3. veebruar 1994

Ülal märkisime, et reformide seadustesse paranduste tegemine on normaalne ja lausa häda-
vajalik, sest kohe ei ole võimalik kõiki reegleid ette näha. Jutt on täiendustest ja täpsustus-
test, mitte aga põhimõttelise tähendusega reeglite muutmisest. Saksamaale 1941. aastal 
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ümberasunutele õigustatud isiku staatuse andmine ei tähendanud pelgalt õigustatud isikute 
ringi laiendamist, võrreldes algselt otsustatuga, vaid nendele isikutele kuulunud majades 
elavatelt üürnikelt korterite erastamise võimaluse võtmist. Nii saame teha paradoksaalse 
järelduse: reformide seaduste suurimat viga ei tehtud mitte seaduse vastuvõtmisel, vaid 
oluliselt hiljem selle täiendamisega. Maareformi kohta õnneks selliseid halbu näiteid ei ole.

Taluseadus

Taluseaduse3 vastuvõtmine on kahetsusväärne, aga see on muidugi tagantjärele tarkus. Aastal 
1989 vastu võetud taluseadus oli omas ajas kindlasti progressiivne. Nõukogude Liidus oli 
taluseadus esimene, kus lubati, et üks füüsiline isik võib palgata teise füüsilise isiku endale 
tööle, taluperemehele lubati kolm sulast ja kinnistati põhimõtteliselt kasutusvalduse sisuga 
sarnase õigusena põline maakasutusõigus. Oleks aga suudetud 1989. aastal ette näha, et 
1991. aastal on võimalik vastu võtta omandireformi aluste seadus ja maareformi seadus 
sellisel kujul, nagu need vastu võeti, siis poleks taluseadust pidanud vastu võtma. Elu are-
nes Eestis nendel aastatel nii kiiresti, et see, mis ühel hetkel oli progressiivne, seda mõne 
aasta pärast enam ei olnud. Taluseadus, mille üle oli põhjust selle vastuvõtmisel uhke olla, 
oli üks esimesi, mis koostati Nõukogude ajale vaatamata iseseisvalt, ignoreerides tollaseid 
põhimõtteid ja õigusloome reegleid.

Taluseaduse vastuvõtmine ülemnõukogus andis muuhulgas väga hea taktikalise kogemuse, 
kuidas keerulisi ja vaieldavaid seadusi parlamendis suhteliselt valutult edukalt menetleda. 
Taluseaduses oli palju uusi ja probleemseid sätteid. Vaidlused ei jõudnud aga tolleaegses 
ülemnõukogus palju kaugemale sellest, kui vana peab olema taluperemees. Vaieldi selle üle, 
kas piisab, et taluperemees on 18-aastane või peab ta olema 21-aastane. Peamine argument 

18 aasta vastu oli, et sel juhul ei saa taluperemees 
talus isegi talguid teha, sest ei saa viinagi ostma 
minna, seega peab ikka olema 21 – nii ka otsustati. 
Loomulikult ei olnud sellel küsimusel seaduse seisu-
kohast olulist tähendust ja sobinud oleks mõlemad 
lahendused. Selle üle vaieldi mitu tundi, paljud said 
sõna võtta, oli emotsionaalselt nauditav ja pärast seda 
võeti seadus vastu, teistele sätetele pöörati suhteliselt 
vähe tähelepanu.

Saadud head õigusloomekogemust on edukat rakendatud ka mitme muu seaduse vastuvõt-
misel, kus oli oht, et õiguslikult põhjendatud lahendus ei pruukinud leida poliitilist mõistmist. 
Kui jätta mõni vaidlusalune emotsioone tekitav küsimus eelnõusse sisse, et las Riigikogus 
vaieldakse, kuigi lahendusel tegelikult olulist tähendust ei ole, siis vähemalt muud, olulisemad 
sätted võib-olla jäävad nii, nagu eelnõus on pakutud. Taluseaduse kohta võib tagantjärele 
öelda, et parem, kui seda ei oleks olnud, aga olukorras, kus see vastu võeti, käitus iseseisvust 
veel mitte taastanud Eesti seadusandja juba iseseisva riigi seadusandjana.

3 ENSV taluseadus. – ÜVT 1989, 39, 611.

Taluseaduse vastuvõtmine 
ülemnõukogus andis muuhul-
gas väga hea taktikalise 
kogemuse, kuidas keerulisi 
ja vaieldavaid seadusi parla-
mendis suhteliselt valutult 
edukalt menetleda. 
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Taluseaduse vastuvõtmise järel oli maa saamisest huvitatud inimeste peamine küsimus „Aga 
kus on see garantii, et natukese aja pärast seadust ei muudeta ja taluperemees eluaegsest 
ning pärandatavast maakasutusõigusest ilma ei jää?“. Siis kinnitati riigi tasandil, et seda ei 
juhtu. Omandireformi aluste seaduse ja maareformi seaduse ettevalmistamise käigus sai 
üsna ruttu selgeks, et taluseadus ei sobi omandireformi ja maareformi põhimõtetega. Need 
reformid olid omanikukesksed, taluseaduse alusel antud maa aga piiras oluliselt tagasta-
miseks õigustatud isikute võimalusi maa ka reaalselt tagasi saada.

Ajutise komisjoni moodustamisest omandi- ja 
maareformi küsimustes. 
Riigi Teataja 1991, 15, 212

Maareformi seaduse ettevalmistamisel kaaluti ka võimalust taluseaduse alusel antud maa 
siiski tagastada ja jätta mingiks ajaks, näiteks 20 aastaks taluperemehele õigus maad kasu-
tada. Põhjenduseks oleks olnud väide, et olukord on oluliselt muutunud ja taluseaduse kui 
Nõukogude ajal vastu võetud seaduse ees peaks olema prioriteetne maareformi seadus, kui 
juba iseseisvuse taastanud Eestis vastu võetud seadus. Siiski võeti arvesse, et taluseaduse 
võttis ülemnõukogu 1989. aastal vastu juba kui „Eesti oma seaduse“, mis ei olnud Nõukogude 
õigussüsteemi osa. Võttes tagasi õiguse põliseks kasutamiseks antud talumaale, oleks see 
tähendanud  riiklikult sõnamurdlikku käitumist ja nii tehti põhjendatud otsus, et taluseaduse 
alusel antud maad ei tagastata (MaaRS § 8 lg 2) ning selle saab MaaRS § 22 lõike 1 alusel 
erastada isik, kellele see põliseks kasutuseks on antud.

Põllumajandusreform

Põllumajandusreformi oleks võinud paremini korraldada. Kui püüda anda hinnanguid reformi-
seadustele, oleksid kõige suuremad küsimärgid just põllumajandusreformi seaduse juures. 
Muidugi, nii omandireformi aluste seaduses kui ka maareformi seaduses ja erastamise sea-
dustes on omad küsimärgid, aga üldiselt on kõik läinud ikkagi hästi. Põllumajandusreformi 
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seaduse kohta seda nii kindlalt väita ei saa. Kui küsida, kuidas oleks pidanud tegema 
teistmoodi, siis peaks hakkama midagi uut välja mõtlema. Vast olekski palju tahta, et 
kõik reformid oleksid hästi õnnestunud. Ega ka põllumajandusreformi seaduse kohta saa 
öelda, et see on lausa ebaõnnestunud. Eesmärgid olid õiged, kuid teostus oleks võinud olla 
õnnestunum ja reeglid teistsugused. Aga kuidas täpselt teistmoodi, ega sellele ka praegu 
selgeid vastuseid ole.

Põllumajandusreform sõltus väga palju maarefor-
mist. Kuid selles oli ka oluline vastuolu: maareform 
oli suunatud eelkõige õigluse taastamisele, olles 
Eesti riigi taastamise üks osa. Põllumajandusreformi 
põhiküsimus seisnes aga selles, kuidas hakata uutes 
tingimustes elu maal ümber korraldama. Siin jõuame 
taas ülal viidatud vastuoluni: ühelt poolt maal elavate 

inimeste huvi põllumajandusega tegeleda ja saada selleks võimalus maad omandada ning 
kasutada. Teiselt poolt endiste maaomanike ja nendega seotud õigustatud isikute õigus maa 
tagasi saada, olenemata sellest, kas nad on huvitatud ja võimelised seda harima või mitte.

Maareformi seaduse mõju õigussüsteemi kujundamisele

Maareformi seadusel on olnud oluline, käivitav mõju Eesti uue eraõiguse kujunemisele. 
Maareformi seadust ei olnud võimalik hakata kohe kohaldama pärast seda, kui seadus 
1. novembril 1991 kehtima hakkas. Pärast seda, kui maareformi seadus jõustus, ei olnud 
võimalik kohe hakata maad tagasi andma ja erastama. Ei olnud võimalik, sest ei olnud kin-
nisasjade regulatsiooni. Kehtis ENSV tsiviilkoodeks, aga seal ei olnud reegleid kinnisasjade 
kohta, sest Nõukogude ajal oli ainus maaomanik riik ja maa ei olnud tsiviilkäibes.

Tänu maareformi seadusele tuli väga kiiresti hakata välja töötama uut, klassikalist tsiviilõigust, 
muidu oleks võib-olla rohkem mõeldud ja hoogu võetud. Kohe oli vaja reguleerida kinnisasja 
omanike suhted ja nende suhted kolmandate isikutega. Kõige kiirem viis oli võtta eeskujuks 
1940. aastaks valminud tsiviilseadustiku eelnõu asjaõiguse osa ja selle alusel ette valmistada 
asjaõigusseadus. Nii ka tehti. Asjaõigusseadus hakkas kehtima 1. detsembril 1993. Sellega 
oli ära määratud ka Eesti uue tsiviilõiguse süsteem: tuleb teha tervikuna uus pandektilise 
struktuuriga tsiviilseadustik. See kavandati vastu võtta osade kaupa, viie osaseadusena, et 
juba valminud osad ei peaks ootama järgmiste järele. Nii ka toimiti. Tsiviilseadustiku esimene 
osa, asjaõigusseadus, hakkas kehtima 1. detsembril 1993, viimane osa, võlaõigusseadus, 

jõustus 1. juulil 2002, sinna vahele jäi tsiviilseadustiku 
üldosa seaduse (1994), perekonnaseaduse (1995) 
ja pärimisseaduse (1997) kehtestamine, lisaks veel 
eraldi olulise eraõiguse seadustikuna äriseadustiku 
ettevalmistamine ja jõustumine (1995).

Põllumajandusreformi 
põhiküsimus seisnes aga 
selles, kuidas hakata uutes 
tingimustes elu maal ümber 
korraldama.

Tänu maareformi seadusele 
tuli väga kiiresti hakata välja 
töötama uut, klassikalist 
tsiviilõigust.
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Tavaliselt valmistatakse uusi tsiviilseadustikke 
ette paarkümmend või isegi rohkem aastat (näi-
teks Ida-Euroopa endised sotsialismiriigid), meie 
suutsime seda teha vähema kui kümne aastaga. 
Ka meil oleks ettevalmistusaeg kindlasti kujune-
nud pikemaks ja kogu uue tsiviilseadustiku valmi-
mine oleks ilmselt edasi lükkunud, kui maareformi 
seaduse jõustumisel ei oleks tekkinud sundolu-
kord, et hädapäraselt ja kiiresti oli maareformi 
elluviimiseks ühtlasi vaja uut õigussüsteemi.

Võib öelda, et eelmise sajandi üheksakümnendate 
aastate alguses riigi iseseisvuse taastamisel 
olime palju raskemas olukorras kui kahekümnen-
date aastate alguses, omariikluse tekkimise ajal. 
Kahekümnendatel aastatel ei olnud väga palju 
uusi seadusi kohe ja ruttu vaja, sest kõlbasid ka 
senini kehtinud vanad Tsaari-Venemaa seadused. 
Majandussüsteem ja majanduse põhimõtted ju ei 
muutunud, erinevalt 1990. aastate algusest. Nii 

imelik kui see ka ei tundu, siis kuni 1940. aastani võeti Eestis, eelkõige eraõiguse valdkon-
nas, vastu suhteliselt vähe uusi seadusi. Eraõiguse valdkonnas kehtisid suures osas edasi 
Tsaari-Venemaa seadused ja alles 1940. aastaks oli valmis saanud oma tsiviilseadustiku 
eelnõu, mis jäi siis küll vastu võtmata, kuid millest oli palju kasu 1990. aastate õigusloomes. 
Erinevalt esimesest iseseisvusajast ei saanud aga 1990. aastatel aluseks võtta Nõukogude 
õigust ja lisaks radikaalsetele reformiseadustele tuli kiirkorras ette valmistada ka uus klas-
sikalise tähendusega õigussüsteem.

Kokkuvõtteks

Päris julgelt võib öelda, et maareformi seaduse pärast ei ole põhjust tagantjärele häbeneda. 
Praegu ei saaks öelda, et nüüdsete teadmise juures oleks pidanud tegema väga teistsugu-
seid põhimõttelisi valikuid või otsuseid võrreldes sellega, mis tehti 1991. aastal. Tuleb olla 
tänulik, et maareformi seadus käivitas ühtlasi intensiivse ja kiire seadusloomeprotsessi, 
millega saime üsna kiiresti nüüdisaegse ning arenenud uue õigussüsteemi. 

Paul Varul. Foto: Ly Menov. 
Rahvusarhiiv, EFA.204.0.273108



II osa
Maareform praktiku pilguga





Kolm aastakümmet justkui muinasjutus,  
meist möödunud, nagu sügistorm. 

On läinud noorus kaduma ses rutus,  
kuid vähemalt sai tehtud maareform!

Mart Ojamäe
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MAAREFORMI SEADUSE ARENG. KELLE HUVE KÕIGE 
ROHKEM ARVESTATI?
Triinu Rennu
Maa-ameti peadirektori asetäitja kinnisvara ja katastri valdkonnas

Eesti Vabariigi Ülemnõukogu võttis 17. novembril 1991 vastu Eesti Vabariigi maareformi 
seaduse (MaaRS)1. Eesmärk oli taastada endiste omanike omandiõigus maale (1940. 
aasta 16. juuli seisuga) ja tagada ka nende õigused, kelle maakasutus tekkis Nõukogude 
ajal. Millised on nüüdseks juba 54 korda muudetud maareformi seaduse kõige suuremad 
muudatused 30 aasta jooksul ja kelle huve on need kõige enam mõjutanud?

„Igale avaldajale sada rubla vaevatasuks“ 
(artikli algus). Autor: Aivar Tomson. 
Talu Maa nr 6, juuni 1992

Seaduse ülesehitus

Maareformi seaduse muudatuste kujunemise ja põhjuste paremaks mõistmiseks on lühidalt 
peatutud seaduse ülesehitusel. Seaduse esimeses osas, üldsätetes, oli kirjas seaduse üles-
anne, maareformi eesmärk, sisu ja see, et maareform on omandireformi üks osa. Maareformi 
seaduse ülesanne oli kindlaks määrata maasuhete ümberkorraldamise alused, maaomanike 
ja -kasutajate õigused ning kohustused. Lisaks oli maareformi seadus ka teiste maasuhteid 
reguleerivate õigusaktide alus. Maareformi eesmärk oli senini õiguslikult vaid riigi käes olev 
maa anda eraomandisse peamiselt maa tagastamise ja erastamise kaudu. Samuti oli oluline 
määrata kohalikule omavalitsusele antav ja riigi omandisse jäetav maa.

1 Eesti Vabariigi maareformi seadus. – RT 1991, 34, 426.
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Maareformi põhieesmärk oli taastada endiste omanike omandiõigus maale, seetõttu kes-
kendus seaduse teine peatükk maa tagastamisele, asendamisele ja kompenseerimisele. 
Õigus nõuda maa tagastamist, asendamist ja kompenseerimist oli isikul, kelle maa õigus-

vastaselt võõrandati, kui tal oli 1940. aasta 16. juunil 
Eesti Vabariigi kodakondsus või kui ta elas omandire-
formi aluste seaduse (ORAS)2 jõustumise ajal alaliselt 
Eesti Vabariigi territooriumil. Samane õigus oli endiste 
omanike järeltulijatel.

Seadusega määrati kindlaks tagastatava maa ulatus ja olukorrad, millal maad osaliselt või 
tervikuna ei tagastata. Seejuures arvestati ka maa paiknemist: hajaasustuses, linna või alevi 
piires. Eraldi oli reguleeritud Eesti NSV taluseaduse alusel põliseks kasutamiseks antud maa 
tagastamine ja tükeldamine. Maa asendamist sai taotleda õigustatud subjekt, kellele maad 
ei tagastatud või kes ise eelistas saada maad teises asukohas. Kui maad ei tagastatud või ei 
asendatud, oli õigus nõuda selle eest kompensatsiooni. Maade asendamine lõpetati 1996. 
aasta muudatustega3 ja asendamistaotlus peeti erastamistaotluseks.

Seaduse kolmas osa reguleeris maa erastamist. Selle õiguse andis enamasti ehitis, mille 
juurde oli õigus saada maad. Algul said maad erastada ainult Eesti Vabariigi kodanikud, 
ajapikku aga on maa erastajate ring suurenenud. Paljud soovisid tagastamise asemel maa 
eest kompensatsiooni, seetõttu sai tagastamisest ja ehitiste omanikele erastamisest vabaks 
jäävaid maid riigilt osta piiratud ja avaliku enampakkumisega.

Seaduse neljas osa määras munitsipaalmaa tekkimise ja viies osa riigi omandisse jäetava 
maa. Kuues osa reguleeris maa välisriigi omandisse andmist (kehtetu alates 1996. aasta 
muudatustest)4. Seitsmes osa reguleeris maa lepingulise kasutamise õigust ja kaheksas 
osa seda, kuidas tagatakse maareformi elluviimine. Ajapikku on lisandunud veel nn ribade 
kord: maareformi elluviimine maal, kus ei ole võimalik moodustada iseseisvalt kasutatavat 
kinnisasja, samuti maa järelmaksunõuete infosüsteemi normid. Selguse huvides on seaduse 
lõppu koondatud eri aegadel kehtestatud rakendussätted. Selleks et hinnata, kelle huvides on 
maareformi seadust kõige enam muudetud, peab olema kõigepealt ülevaade, kelle huvides 
algne seadus kehtestati.

Seaduse keskmes on Eesti okupeerimisel riigistatud maa omanik

Eestlased on hingelt maarahvas ja paljudel on maalapp, mida omaks peetakse. Nõukogude 
okupatsioon, mis kestis 50 aastat, ei kaotanud maaomaniku tunnet ja teadmist, et igal maatükil 
on peremees, kes soovib oma maad tagasi saada. Hoogu andis ka see, et juba paar aastat 
oli kestnud põlistalude taastamine Eesti NSV taluseaduse alusel. Maade tagastamine oli 

2 Omandireformi aluste seadus. – RT 1991, 21, 257.
3 Maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seadus, rakendussäte § 16 lg 5. – RT I 1996, 36, 738.
4 Maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seadus, MaaRS-i VI osa ja § 311 tunnistatakse kehtetuks. – RT 

I 1996, 36.

Maareformi põhieesmärk oli 
taastada endiste omanike 
omandiõigus maale.
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oluline emotsionaalselt, et võõrvõimu ära võetu tagasi saada, ja ka siira soovi täitmiseks, 
et taastada Eesti traditsiooniline taludele tuginev maaelu. 

Seetõttu on maareformi seaduses keskne koht just 
endistel maaomanikel ja nende pärijatel. Kui maa 
endine omanik oli surnud ja pärijaid ei olnud, siis 
oli maa tagastamist õigus võrdsetes osades nõuda 
maaomaniku õdedel ja vendadel ning nende alanejatel 
sugulastel. Maareformi seaduse kohaselt aga ei olnud 
õed ja vennad ülejäänud vara korral omandireformi 

õigustatud isikud, seetõttu võeti 1993. aastal vastu eraldi seadus5, mis andis õiguse tagas-
tada hooneid ja rajatisi endiste omanike õdedele ja vendadele ning nende pärijatele. Seda 
seadust kutsuti rahvasuus „õdede-vendade seaduseks“. See muudatus võimaldas lahendada 
maa tagastamise nii, et ehitise omaniku kaasomandi mõtteline osa vastas maa tagastamise 
nõudeõiguse mõttelisele suurusele. Kuigi isikute ringi laiendamine tegi maareformi elluvii-
mise keerulisemaks, oli see siiski vajalik üldise õigustunde tagamiseks. Nõukogude Liidu 
repressioonide tõttu olid paljud endised omanikud või nende otsesed järeltulijad surnud ja 
ühes talus kasvanud õdedele-vendadele taluhoonete ning maa tagastamine aitas aastate-
pikkust ülekohut leevendada.

Oluline ja endisi maaomanikke soosiv muudatus tehti juba 1993. aastal6, kui muudeti algset 
põhimõtet, mille kohaselt oleks maa tagastamisel, asendamisel ja kompenseerimisel tulnud 
arvestada ka 1940. aasta 16. juuli seisuga maal lasunud võlga. Nii talude päriseksostmisel 
19. sajandi teisel poolel kui ka 1919. aasta maareformi ajal võeti maade omandamiseks 
hulgaliselt laenu. Selle tagatiseks panditi omandatud maatükk. Maareformi seaduse alg-

teksti kohaselt lubas seadus maa väljaostmata osa 
tagastada vaid tingimusel, et maa saaja kohustub riigi 
tõendatud väljaostuvõla tasuma. Maa väljaostuvõlg 
pidi tasutama maaomaniku valikul korraga, pikaajaliste 
maksetena 50 aasta jooksul või muul viisil osa kaupa 
Eesti Vabariigi Valitsuse määratud korras.7

Sellise põhimõttelise muudatuse tingis see, et tegelikult ei olnud võimalik maa väljaostuvõlga 
välja selgitada, sest arhiivis ei ole säilinud materjale.8 Paljudel juhtudel on säilinud dokumen-
did, mille kohaselt on mitmesugused võlad liidetud ega ole võimalik eraldi kindaks määrata 
maa väljaostuvõlga.9 Maa väljaostuvõla arvestamisest loobumine seadis kõik tagastamise 

5 Endiste omanike õdedele ja vendadele või nende alanejatele sugulastele endise omaniku maal asuvate endise 
omaniku hoonete ja rajatiste tagastamise seadus. – RT 1993, 5, 77.

6 „Eesti Vabariigi maareformi seaduse“ ja muude maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise ja täiendamise 
seadus. – RT I 1993, 20, 354.

7 Eesti Vabariigi maareformi seadus, § 16. Maa väljaostuvõlg. – RT 1991, 34, 426.
8 Seletuskiri „Eesti Vabariigi maareformi seaduse“ ja muude maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise ja 

täiendamise seaduse eelnõu juurde, lk 1. – ERA.5119.2.1346. 
9 Seletuskiri „Eesti Vabariigi maareformi seaduse“ ja muude maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise ja 

täiendamise seaduse eelnõu juurde, lk 1. – ERA.5119.2.1346.

Maade tagastamine oli 
oluline emotsionaalselt ja 
ka Eesti traditsioonilise, 
taludele tugineva maaelu 
taastamiseks.

Maa väljaostuvõla arves-
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kõik tagastamise õigustatud 
isikud võrdsesse olukorda.
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õigustatud isikud võrdsesse olukorda ja maareformi algusaastate keerulist majanduslikku 
olukorda arvestades tagas see muudatus, et inimesed ei loobunud maa tagasi küsimisest, 
kui polnud raha endiste võlgade tasumiseks.

„Mis sa nutad! Ega jää pole maa, mida on vaja tagastada. Kõik sulab kevadeks niikuinii.“ 
Maaleht, 10. aprill 1997

Maa tagastamise ja kompenseerimise õigustatud isikute ringi laiendati 1993. aasta lõpus 
endise kruntrendimaa (obrokimaa) pidajatele ja omanikele. Selleks kehtestati eraldi sea-
dus10. Endise kruntrendimaaõigusena (obrokimaaõigusena) käsitatakse Balti eraseaduse 
paragrahvides 1324–1334 sätestatud asjaõigust, mis on pärandatav tähtajatu õigus omada 
ehitist võõral kinnisasjal või püstitada ehitis võõra kinnisasja peale. Üldjuhul omandireformi 
käigus vara tagastatakse või kompenseeritakse endisele omanikule ja tema pärjale, kuid 
endise kruntrendimaa (obrokimaa) omandisse andmise ja kompenseerimise seadus annab 
ulatuslikud õigused endisele maakasutajale ja jätab endisele vara omanikule vägagi piiratud 
õigused. Kruntrendimaa pidajale anti maa tasuta omandisse või kompenseeriti 95 protsendi 
ulatuses ja kruntrendimaa omanikule 5 protsendi ulatuses. See on omandireformis ja maa-
reformis ainuke erand, millega anti endisele maakasutajale ehk piiratud asjaõiguse omajale 
õigus saada maaomanikuks. Kruntrendiga sarnane oli ka põlisrent, kuid põlisrentniku õigused 
jäeti maareformi käigus reguleerimata.11

10 Endise kruntrendimaa (obrokimaa) omandisse andmise ja kompenseerimise seadus. – RT I 1993, 79, 1182.
11 Loe lähemalt: Triinu Rennu „Kruntrent ja põlisrent Eestis: ajalooline areng ja tähendus tänapäeval“, magistritöö, 

kättesaadav: https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/15060/rennu_triinu.pdf?sequence=4&isAllowed=y.
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Kolonel Jüri Hellati kiri 
seoses Paldiski maa-ala 
sundvõõrandamisega 
Nõukogude armeele. 
Rahvusarhiiv, 
ERA.2315.2.55_5, _6

Endiste maaomanikega võrdselt koheldi ka neid, kellelt Eesti Vabariik 1939. aasta septemb-
rist kuni 1940. aasta 23. juulini sundvõõrandas Nõukogude Liidu sõjaväebaaside jaoks 
maa.12 Kõiki endisi maaomanikke sooviti kohelda väärikalt, see väljendus ka 1994. aasta 
muudatustes, millega seadustati Ida-Petserimaal ja Narva jõe tagusel Virumaal õigusvastaselt 
võõrandatud vara tagastamisnõude õiguse püsimine.13 Maareformi seaduse algteksti kohaselt 
ei tagastatud maad, kui see asub territooriumil, mis ei allu Eesti Vabariigi jurisdiktsiooni-
le.14 Ida-Petserimaal ja Narva jõe tagusel Virumaal, mis kuulusid Eesti Vabariigile aastatel 
1918–1940 asuva maa tagastamisnõue jäi püsima ka juhul, kui tagasitaotletud maa ja mets 
kompenseeriti. Nimetatud aladelt ebaseaduslikult võõrandatud vara omanikul või tema pärijal 
oli õigus nõuda vara kompenseerimist või asendamist teise varaga Eesti Vabariigi ülejäänud 
territooriumil. Nõukogude Liidu lakkamisel 26. detsembril 1991 jäi Eesti Vabariiki ja Vene 
Föderatsiooni eraldama kontrolljoon ning maade tagastamine kontrolljoone taga ei olnud 

12 NSV Liidu sõjaväebaaside jaoks sundvõõrandatud maa tagastamise, kompenseerimise ja asendamise seadus. – 
RT I 1994, 3, 16.

13 Ida-Petserimaal ja Narva jõe tagusel Virumaal õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamisnõude õiguse püsimise 
seadus. RT I 1994, 51, 859. 

14 Eesti Vabariigi maareformi seadus, § 6 lõige 2 punkt 5. – RT 1991, 34, 426.
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võimalik. Seetõttu võimaldati 1997. aasta muudatustega15 nendele isikutele, kelle tagastatav 
maa asus Ida-Petserimaal, osta piiratud enampakkumisel maad Põlva- või Võrumaal. Isik, 
kelle tagastatav maa asus Narva jõe tagusel Virumaal, sai osta piiratud enampakkumisel 
maad Ida-Virumaal.

Eesti kaart. 1920. aasta väljaanne. Kaardil on Johan Laidoneri märkused selle kohta, et kaart oli 
kasutusel Rahvasteliidu I täiskogu koosolekul Genfis. kus arutati Eesti Vabariigi vastuvõtmist 
Rahvasteliitu. Üks märkus annab teada, et „tegelik riigi piir rahulepingu järele Venega ja vahekohtu 
järele Lätiga on kaartile trükitud punase värviga Pariisis sügisel 1920.a.“. Rahvusarhiiv, ERA.495.10.28

Maareformi seaduse algteksti kohaselt oli tagastatud maa müümine oluliselt piiratud. Nimelt 
oli keelatud tagastatud maa võõrandamine viie aasta jooksul ja kui maaomanik soovis maad 
nimetatud viie aasta sees müüa, oli kohalikul omavalitsusel kohustus see maa osta.16 Sellega 
üritati vältida maade kokkuostmist ja ehk keelati võõrandamist ka seepärast, et omandit ning 
selle üleminekut ei saanud veel registreerida. Alates 1993. aastast kehtestati üldpõhimõte17, 
et maa saab tsiviilkäibes osaleda pärast selle registreerimist riiklikus kinnisvararegistris. 
Selle muudatusega kaotati maa võõrandamise piirang ja mindi üle tagastatud kinnisvara 
vabale tsiviilkäibele.

15 Eesti Vabariigi maareformi seaduse ja maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse muutmise 
seadus, § 14 lg 5. – RT I 1997, 81, 1363.

16 Eesti Vabariigi maareformi seadus, § 19 lõiked 1–2. – RT 1991, 34, 426.
17 „Eesti Vabariigi maareformi seaduse“ ja muude maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise ja täiendamise 

seadus, MaaRS-is muudeti § 19 lõiget 1. – RT I 1993, 20, 354.



Maareformi seaduse areng. Kelle huve kõige rohkem arvestati?

167

Maa endistele omanikele, nende lastele ja abikaasale sätestati 1996. aasta muudatustega 
õigus saada maa tagasi riigi kulul.18 Samuti kehtestati maareformi kiirendamiseks reegel, 
et maa tagastamisel moodustatakse katastriüksus plaani- ja kaardimaterjali alusel. Piiride 
tähistamine looduses ja maa mõõdistamine pidi toimuma hiljem maaomaniku soovil ja kulul.19 
Plaani- ja kaardimaterjali alusel maaüksuse moodustamine ja ka riigi kulul maa tagastamine 
kiirendasid oluliselt maa tagastamist ning ka teiste maade vormistamist.

Juba 1996. aastaks oli tekkinud vajadus laiendada 
nende isikute ringi, kellele saab loovutada maa tagas-
tamise nõudeõiguse. Varasema sõnastuse tõttu või-
maldati nõudeõigus loovutada vaid isikule, kes oli 
sugulane või sama maa õigustatud isik, seotud maal 
asuva ehitisega või füüsilisest isikust ettevõtjana 
tegeles kohapeal põllumajandusega.20 Nõudeõiguse 
loovutamine ei olnud võimalik välismaalastele ega 
juriidilistele isikutele. Maareformi seaduse algteksti 

kohaselt võis maa tagastamise nõudeõiguse loovutada vaid abikaasale ja alanejatele 
sugulastele, õdedele ja vendadele ning nende alanejatele sugulastele, kui nad taotlevad 
omandusse neile Eesti NSV taluseaduse alusel põliseks kasutamiseks antud maad või maad 
neile kuuluvate hoonete juurde.21 Nõudeõiguse loovutamise võimaluste laiendamine andis 
hoogu tsiviilkäibele. Maa tagastamine võttis aega, seetõttu oli nõudeõiguse loovutamine 
sisuliselt kinnisasja võõrandamine enne selle tekkimist.22 Loovutamine võis olla nii tasuline 
kui ka tasuta. Isik, kellele nõudeõigus loovutati, pidi arvestama riskiga, et võib-olla maad ei 
tagastata tagastamise aluste puudumise tõttu.23 Praktikas kasutati laienenud nõudeõiguse 
loovutamise võimalusi palju ka sugulaste kokkulepete tegemiseks.

Muudatustega 1996. aastal24 reguleeriti ka maa tagastamise nõudeõiguse pärimine, mis 
tekitas palju vaidlusi, sest see ei olnud piisavalt reguleeritud.25 Muudatuste eesmärk 2000. 
aastal oli kehtestada maareformi kiirema elluviimise huvides pärimisseaduses26 ettenähtud 
kümne aasta pikkusest tähtajast lühem tähtaeg. Sätestati erinorm, mille kohaselt pärandi 
vastuvõtmiseks või sellest loobumiseks tuli nõudeõigust pärima õigustatud isikul esitada 
pärandi avanemise kohta notarile avaldus ühe aasta jooksul pärandi avanemisest arvates 
või ühe aasta jooksul seaduse jõustumisest, kui pärand oli varem avanenud.27 Nõudeõiguse 
pärimise üheaastasest piirangust loobuti 2010. aasta muudatustega ja nõudeõigus peeti 

18 Maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seadus, MaaRS-is muudeti § 15. – RT I 1996, 36, 738 
19 Maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse seletuskiri, lk 17. – ERA.5119.2.1346.  
20 Maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seadus, § 191. – RT I 1996, 36, 738.
21 Eesti Vabariigi maareformi seadus, § 19 lg 3. – RT 1991, 34, 426.
22 Maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse seletuskiri, lk 19–20. – ERA.5119.2.1346.
23 Samas.
24 Maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seadus, § 192. – RT I 1996, 36, 738. 
25 Maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse seletuskiri, lk 19–20. – ERA.5119.2.1346.   
26 Pärimisseadus (vastu võetud 15.05.1996). – RT I 1996, 38, 752. 
27 Teine maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seadus, täiendati MaaRS-i § 192 lõikega 3. 15.05.1996. 
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maa tagastamise õigustatud isikule üldjuhul taastatuks.28 See muudatus ilmestab hästi 
üldist meelsust, et endisel maaomanikul ja tema pärijatel on vääramatu õigus saada tagasi 
esivanematele kuulunud maa.

Ehitiste omanikud said õiguse saada maaomanikeks

Maareformi algusest peale on maa jäetud tagastamata, kui maal asuvad teise isiku hooned 
või rajatised. See tähendab, et ehitise omanik oli maareformi samaväärne õigustatud isik nagu 
maa endine omanik. Üldpõhimõttele, mille kohaselt ehitis on maatüki oluline osa, tugines 
ka ehitise omaniku õigus taotleda maa erastamise kaudu riigilt maa ostmist. Maareformi 
seaduse algtekstis oli maa erastamise õigus ainult Eesti Vabariigi kodanikul,29 kuid juba 1993. 
aasta muudatustega30 seadustati juriidilise isiku maaomandi tekkimine maareformi käigus 
(1996. aasta muudatuste kohaselt võis eraõiguslikule juriidilisele isikule maad erastada vaid 
siis, kui ta oli kantud äriregistrisse.) Esmalt kehtestati, et välisriikide kodanikud ja juriidilised 
isikud, rahvusvahelised organisatsioonid ning kodakondsuseta isikud saavad osta hoonete 

ja rajatiste erastamisel nende juurde kuuluvat maad. 
Nüüdseks ei ole maa erastamisel enam tähtis, kuidas 
ehitis on omandatud. Maa erastamise õigust omavate 
isikute ringi laiendamine teeniski seda eesmärki, et 
pärast reforme oleks ehitis tsiviilkäibes koos kinnis-
asjaga, mitte aga eraldi vallasasjana.

Maareformi algaastatel oli põhirõhk maa tagastamisel, kuid 1996. aasta muudatused31 
täiendasid oluliselt maa erastamise korda ja pärast neid muudatusi tõusis järsult maade 
erastamise tempo. Seletuskirjas on öeldud: „Erastamise peatükk on oluliselt ümber töötatud 
ja muudetud on praktiliselt kõigi paragrahvide sisu. Juurde on toodud mitmed uued sätted, 
mis reguleerivad maa erastamisega seotud küsimusi senisest täiuslikumalt.“32 

Oluline soodustus lisandus 1996. aasta muudatustega, mille kohaselt rakendati edaspidi 
elamu-, suvila- ja aianduskruntide eest tasumisel sooduskoefitsienti 0,5.33 See tähendas, et 
maa erastamine ehtiste juurde tehti poole soodsamaks. Muudatuse seletuskirja kohaselt 
võimaldab sooduskoefitsiendi 0,5 rakendamine peaaegu kõikjal Eestis omandada krundi 
keskmise perekonna keskmiste tööaastate eest.34

28 Omandireformiga seonduvate seaduste muutmise seadus, MaaRS-i lisatakse § 43. Seaduse kohaldamine nõu-
deõiguse pärimisel. – RT I 2010, 41, 242.

29 Eesti Vabariigi maareformi seadus, § 21. – RT 1991, 34, 426. 
30 „Eesti Vabariigi maareformi seaduse“ ja muude maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise ja täiendamise 

seadus, täiendati MaaRS-i § 21. – RT I 1993, 20, 354. 
31 Maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seadus. – RT I 1996, 36, 738. 
32 Maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse seletuskiri, lk 20. – ERA.5119.2.1346.
33 Maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seadus, täiendatakse MaaRS-i § 233 lõikega 2. – RT I 1996, 

36, 738.
34 Maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse seletuskiri, lk 22. – ERA.5119.2.1346.   
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Hajaasustuses oli elamu omanikul õigus osta ehitise 
juurde tagastamise taotlustest vaba maad ja paljudel 
juhtudel oli välja ostetav maa pindalaliselt suur. Maa 
hind oli aga määratud maa korralise hindamise käigus35 

ja see vastas hindamisaegsele turul kaubeldava maa väärtusele. Metsamaa erastamisel 
lisandus maa hinnale ka kasvava metsa maksumus. Inimesed olid tol ajal majanduslikult 
üsna kehvasti kindlustatud ja raha jätkus vaid igapäevaseks toimetulekuks, seetõttu tekkis 
vajadus teha maa väljaostmise tingimused soodsamaks. Alates 1996. aasta muudatustest36 
võimaldatakse tasuda maa ostuhind järelmaksuga nii, et omandatav kinnisasi koormatakse 
hüpoteegiga Eesti Vabariigi kasuks. See oli väga oluline soodustus, mis on aidanud kaasa 
maa eraomandi tekkimisele ning vältinud maa tükeldamist.

Pärast 1996. aasta muudatusi37 võis ka maa ostueesõigusega erastamine toimuda plaani- 
ja kaardimaterjali alusel. See osutus eriti otstarbekaks tiheasustusega aladel, kus täiendav 
mõõdistamine ei olnud vajalik ja senise maakasutuse piirid olid fikseeritud piisavalt täpselt. 
Alates 1996. aasta muudatustest võis maa ostueesõigusega erastamist alustada enne maa 
tagastamise küsimuse otsustamist. See säte võttis maha senise suure piduri maa erastami-
selt, sest senini tuli igal juhul enne erastamist lahendada tagastamise küsimus. Muudatuste 
ajaks 1996. aastal oli aga terve hulk toimikuid veel läbi vaatamata ja isegi osa õigustatud 
subjekte kindlaks määramata. Samal ajal andis seadus ehitise omanikule ostueesõiguse, 
mida aga ei olnud tegelikult võimalik rakendada.38

Läbivalt on seaduses täiendatud ehitise (nii hoonete kui ka rajatiste) mõistet. Maa erastamise 
hoogustamisega tuli järjest enam ette olukordi, kui maa erastamist sooviti ehitise juurde, 
mis ehitise mõõtu välja ei andnud. Reformi algpõhimõtet, et maad saab erastada ehitise 
juurde, kiputi kuritarvitama ja ka betoonblokke, korvpallirõngaid jms püüti näidata ehitisena, 
mille juurde taotleda riigilt maa ostmist. Seetõttu on maa omandamist võimaldava ehitise 
määratlust seaduses mitu korda täpsustatud. Omaette probleemistiku on moodustanud 
ehitised, mille seisukord ei võimaldanud neid algsel otstarbel kasutada või mis eksistee-
risid ainult dokumentides. Nii lisandus 1999. aasta muudatustega nn laguehitiste kord, 
mille kohaselt ei käsitata ehitisena ajutisi hooneid või rajatisi ning lagunenud ja kasutusest 
väljalangenud ümbrust või maastikupilti tunduvalt kahjustavaid ehitisi. Nähti ette, et viimati 
nimetatud ehitised teeb omanik korda või kõrvaldab määratud tähtpäevaks. Hilisemate muu-
datustega kehtestati, et ehitise korrastamiseks enam tähtpäeva määrata ei saa ja lagunenud 
ehitis tuleb igal juhul kõrvaldada. Tähtpäevaks kõrvaldamata ehitised muutusid maareformi 
käigus maatüki oluliseks osaks.39 Sellega said lahenduse ka maa tagastamised, kus varem 

35 Maa korraline hindamine on Eestis tehtud aastatel 1993, 1996 ja 2001.
36 Maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seadus, MaaRS-i täienetakse paragrahviga 223 (järelmaks 

lõigetes 5, 7 ja 8). – RT I 1996, 36, 738. 
37 Maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seadus, muudetakse MaaRS-i § 23 lõiget 1. Samas.
38 Maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse seletuskiri, lk 22.  – ERA.5119.2.1346.  
39 Maavalitsuste tegevuse lõpetamisest tulenev Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus, 

muudetakse MaaRS-i § 6 lõiget 31. – RT I, 04.07.2017, 1.
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hooletusse ja lagunema jäetud ning maa saamise lootuses üles otsitud ehitise olemasolu 
oli takistanud tagastamise lõpetamist.

Maa erastamise või hoonestusõiguse seadmise õiguse andis ka ehitusluba.40 Sellest põhi-
mõttest loobuti 2013. aasta muudatustega ja hoonestusõigust ei seata ehitusloa alusel, kui 
ehitamist ei ole alustatud. Sellisel juhul peetakse ehitise püstitamiseks antud maakasutus-
õigus lõppenuks.41 Maa ostueesõigusega erastamise võimalus ehitusloa juurde lõppes 2017. 
aasta muudatustega.42

Maareformi käigus on olnud ehitise omanikul valida, kas ta erastab ehitisealuse ja selle juurde 
kuuluva maa või soovib hoonestusõigust nii, et maa jääb riigile ja tal on õigus omada ehitist 
riigi maal. Maa erastamiseks tuli esitada tähtajaks avaldus ja kui see õigel ajal esitatud ei 
olnud, siis oligi ainus võimalus seada ehitise omaniku kasuks riigi maale hoonestusõigus. 

Hoonestusõiguste lepingute haldamine muutus riigile 
koormavaks, seetõttu anti 2013. aasta muudatustega 
hoonestusõiguse seadmise menetluse käigus ehitise 
omanikule, kes ei ole senini soovinud maad eras-
tada, see võimalus uuesti43. Selline võimalus anti 
pärast hoonestusõigusega koormatava katastriüksuse 
moodustamist, kuid enne maa hoonestusõigusega 
koormamise otsustamist. Muudatuste eesmärk oli 
tagada ülalkirjeldatud nn viimase erastamisvõimaluse 
eelistamine hoonestusõiguse seadmisele.44

Ametmees ajuti rikas, kaupmees korrati rikas, põllumees põline rikas45

Maareform ja põllumajandusreform on omavahelt seotud nõnda, et põllumajandusreformiga 
mindi kolhoosikorralt üle põhiliselt talumajapidamisele ja muul eraomandusel rajanevale 
ettevõtlusele ning maareform taastas eraomandi maale, mida põllumees haris. Maido Pajo 
on öelnud, et maareform aitas esialgu kaasa kolhoosikorra likvideerimisele. Alles hiljem asuti 
maareformi seaduse täiendamise kaudu lahendama uute põllumajandustootjate maaprob-
leeme sedavõrd, kuivõrd see osutus võimalikuks Riigikogus esindatud poliitiliste jõudude 
vahekorrast tulenevalt.46 Siiski võib väita, et põllumajandustootjad on maareformis kõige 
enam häält tõstnud huvigrupp ja nende esindus poliitilistes jõududes aastatel 1995–1999 on 

40 Asjaõigusseaduse rakendamisega seotud õigusaktide muutmise seadus, täiendati MaaRS-i § 6 lõike 3 sõnas-
tust. – RT I 1994, 94, 1609.

41 Maareformi seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus, täiendatakse MaaRS-i § 351 lõikega 12. 24.01.2014. 
42 Maavalitsuste tegevuse lõpetamisest tulenev Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus, 

muudetakse MaaRS-i § 6 lõiget 3. – RT I, 04.07.2017, 1.
43 Maareformi seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seadus, täiendatakse MaaRS-i 

§ 351 lõikega 2. – RT I, 15.03.2013, 26.
44 Maareformi seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse seletuskiri, lk 10. 

– ERA.5119.2.1346.
45 Eesti vanasõna.
46 Maaelu ja elu maal muutuste tuules. Põllumajandusreform 20. Eesti Põllumajandusmuuseum 214, lk 66.

Maareformi käigus on olnud 
ehitise omanikul valida, kas 
ta erastab ehitisealuse ja 
selle juurde kuuluva maa 
või soovib hoonestusõigust 
nii, et maa jääb riigile ja tal 
on õigus omada ehitist riigi 
maal.
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avaldanud otsest mõju ka maareformi seaduse muudatustele. Sellest tulenevalt võib väita, 
et maareformi ajal on maapoliitikat tehtud paljuski maareformi kaudu ja võib isegi öelda, et 
põllumajanduspoliitikat, sest maa on põllumajandustootja jaoks esmatähtis ressurss, milleta 

tootmine ei ole võimalik. Teise isiku maa kasutamine 
on põllumehele ebakindel ja ta ei rutta sellesse inves-
teerima. Endine põllumajandusminister Jaan Leetsar 
on öeldud, et maaelu ei saa üles ehitada ajutisele 
maakasutusele ega rendisuhetele.47

Maade eraomandisse andmine ei toimunud maareformi algusaastatel soovitud tempos ja 
osutus esialgu arvatust palju ajakulukamaks. Selle tõttu tuli samal ajal lahendada ka põllu-
meestele tootmiseks vajaliku maa kasutusse andmise küsimusi.

Maa erastamine on raske töö. 
Juss Piho joonistus. 
Maaleht, 2. aprill 1998

Seda vajadust mõisteti juba 1993. aastal48 ja anti kohalikule omavalitsusele võimalus 
anda reformimata maad kasutusse põllumajanduslikuks tootmiseks nii kauaks, kuni maa 
omandiõigus kindlaks määratakse.49 Seejuures ei andnud ajutine maakasutus eelist maa 
omandiõiguse otsustamisel ja tagastamisele kuuluva maa ajutisse kasutusse andmine oli 
võimalik vaid maa tagasi saamiseks õigustatud isiku nõusolekul. Määrus tunnistati kehtetuks 
alles 2006. aastal,50 aga selleks ajaks ei olnud reformimata maade põllumeeste kasutusse 
andmise vajadus ära langenud. Seetõttu võimaldati 2007. aastal51 taas reformimata maad 

47 Leetsar, Jaan. Maamõte. Lühike elulugu. Majandus-poliitilisi artikleid aastatest 1988–2019. Tartu 2019, lk 324.
48 „Eesti Vabariigi maareformi seaduse“ ja muude maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise ja täiendamise 

seadus, täiendati Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 1991. aasta 17. oktoobri otsust „Eesti Vabariigi maareformi seaduse 
kehtestamise kohta“ punktidega 4–8 ja 10. – RT I 1993, 20, 354.

49 Vabariigi Valitsuse 15. veebruari 1993. aasta määrus nr 48 „Põllumajandusliku maakasutuse kohta". – RT 1993, 
10, 158.

50 Vabariigi Valituse 17. augusti 2006. aasta määrus nr 188 „Määruste kehtetuks tunnistamine“. – RT I 2006, 38, 289.
51 Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2007. aasta määrus nr 169 „„Maareformi seaduse“ § 31 lõikes 2 nimetatud maa 

ajutiseks kasutamiseks andmise kord". – RT I 2007, 40, 293.

Maareformi ajal on maa -
poliitikat tehtud paljuski 
maareformi kaudu.
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ajutisse kasutusse anda nii põllupidamiseks kui ka poolloodusliku koosluse hooldamiseks. 
Reformimata maa ajutisse kasutusse andmine lõppes 2017. aasta52 lõpus, kui kaotati 
maavalitsused, kelle korraldada oli maa ajutiseks kasutamiseks andmine.

Põllumajandustootjatele anti 1996. aasta muudatustega53 võimalus maad omandada ka 
piiratud enampakkumisel, kokku kuni 200 hektarit maad. Lisaks oli võimalus maad osta ka ava-
likul enampakkumisel, kus üks isik võis erastada kokku kuni 300 hektarit põllumajandusmaad 
ja 100 hektarit metsamaad. Avalduste vastuvõtmine oli piiratud ja avalikul enampakkumisel 
maa erastamine lõpetati 2003. aasta lõpuks.54

Üsna maareformi alguses anti hajaasustuses asuva elamu omanikule võimalus taotleda 
küllaltki suures ulatuses maa erastamist (vastavalt vaba maa olemasolule kuni 50 ha või 
kuni pool endise kinnistu maast), kuid loomakasvatushoone omanikele anti ehitise juurde 
teenindusmaast suuremas ulatuses maa omandamise võimalus alles mitu aastat hiljem. 

„Kes on kiirem, see erastabki!" Ants Kasesalu 
karikatuur. 
Maaleht, 27. jaanuar 1994

Nii tekkis olukord, et selleks ajaks, kui loomakasvatushoone juurde kuni 50 hektari ulatuses 
maa erastamise võimalus 1997. aastal sätestati,55 oli osa vabu maid juba teistele isikutele 
erastatud. Põllumajandusliku tootmisega tegeleja sai taotleda sihtotstarbelises kasutuses 
oleva loomakasvatushoonega vahetult külgnevat põllumajandusmaad. Taotluse esitamiseks 
52 Vabariigi Valitsuse 30. novembri 2019. aasta määrus nr 168 „Vabariigi Valitsuse määruste muutmine ja kehtetuks 

tunnistamine tulenevalt maavalitsuste tegevuse lõpetamisest“. – RT I, 12.12.2017, 1.
53 Maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seadus, täiendati MaaRS-i § 22 lõigetega 2–4. –RT I 1996, 36, 738.
54 Maareformi seaduse muutmise seadus, täiendatakse MaaRS-i § 40 lõiget 2. – RT I 2005, 61, 476. 
55 Eesti Vabariigi maareformi seaduse ja maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse muutmise 

seadus, täiendati MaaRS-i § 221 lõikega 22. – RT I 1997, 81, 1363.
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määrati sama tähtaeg, mis kõigile teistelegi maad ostueesõigusega erastada soovivatele 
isikutele: 31. detsember 1997. Seega jäi isikutel seaduse jõustumisest alates sooviavalduste 
esitamiseks aega vaid kaks kuud. Kui sama maad taotles mitu isikut, siis tuli neil omavahel 
kokku leppida või korraldati põllumajandusmaa taotlejate vahel enampakkumine. Maa 
omandamiseks püüti jällegi kasutada kõveraid teid. Näiteks asustati põlluserval asuvatesse, 
sageli lagunevatesse küünidesse elama lambaid ja loomakasvatushoonena püüti „arvele 
võtta“ katusealuseid ning muid rajatisi.

Eespool viidatud 1993. aasta määruse56 kohaselt oli reformimata põllumajandusmaa ajutisse 
kasutusse andmise otsustaja kohalik omavalitsus. Tekkis olukordi, kui volikogud ei suutnud 
maad kasutusse anda, sest endiste suurmajandite õigusjärglaste ja uute maasoovijate vahel 
tekkis palju vaidlusi. Määrus ei näinud ette, keda sellises olukorras tuleks eelistada. Kõik 
endised maaomanikud ei soovinud maad tagasi ja võtsid selle asemel kompensatsiooni 
või soovisid asendada maa teise asukohta,57 seega oli 1990. aastate lõpuks osale põlluma-
jandusmaale juba võsa kasvanud. Samal ajal oli põllumajandustootjal oma igapäevaseks 
tegevuseks vaja maad. Nimetatud asjaolude tõttu tekitati 1999. aasta muudatustega58 
võimalus erastada või kasutusvaldusesse saada ostueesõigusega erastamise või tagastamise 
taotlustest vaba põllumajandusmaad (kuni 200 ha) ja erastada vaba metsamaad (kuni 10 ha, 
maakorraldusnõuetest tulenevalt kuni 15 ha).

Vabad põllumajandus- ja metsamaad (ha). Allikas: Maa-amet. Maaleht, 7. oktoober 1999

56 Vabariigi Valitsuse 15. veebruari 1993. aasta määrus nr 48 „Põllumajandusliku maakasutuse kohta“. – RT 1993, 
10, 158.

57 Maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seadus, rakendussätte § 16 lõike 5 kohaselt peetakse maa 
asendamise avaldused võrdseks maa ostueesõigusega erastamise avaldustega. – RT I 1996, 36, 738. 

58  Maareformi seaduse muutmise seadus, täiendati MaaRS-i paragrahvidega 231  ja 232 (vaba põllumajandusmaa 
erastamine või kasutusvaldusesse andmine, vaba metsamaa erastamine). – RT I 1999, 25, 366.
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„Lubage välja kuulutada oksametsjon... hm... 
vabandage, metsaoksjon.“ Tarmo Vaarmetsa 
karikatuur. 
Maaleht, 16. oktoober 1997

Vaba põllumajandusmaa kasutusse andmise ja erastamise eesmärk oli anda maa tegelikule 
tootjale. Paraku sai kiiresti selgeks, et kus maad jagatakse, seal on kohal ka spekulandid ja 
hangeldajad. Füüsilisest isikust ettevõtjaid (FIE) ja muid põllumajandustootjaid tekkis sel 
ajal nagu seeni pärast vihma. Aastast 2003. tehti muudatus,59 et vaba põllumaad enam ei 
erastata ja seda saab anda vaid kasutusvaldusesse 15 aastaks (kuni 250 hektarit). Sellega 

taheti vältida maa kokkuostmist variisikute kaudu. 
Samuti muudeti 2003. aastal60 oluliselt vaba metsa-
maa erastamise korda. Muudatust nimetati rahvasuus 
„kiireks metsaks“, sest menetlusele seatud tähtajad 
olid nii lühikesed, et see eeldas tööde ettevalmistamist 
juba enne seaduse vastuvõtmist.

Eesti mets. Maa-ameti 2020. aasta ortofoto

59 Maareformi seaduse muutmise seadus, MaaRS-i paragrahvid 231 ja 232 tunnistatakse kehtetuks ning seadust 
täiendatakse paragrahviga 233 (vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse andmine). – RT I 2002, 100, 586.

60 Maareformi seaduse muutmise seadus, MaaRS-i täiendati paragrahviga 234 (vaba metsamaa erastamine). – RT I 
2003, 26, 155.

Vaba põllumajandusmaa 
kasutusse andmise ja eras-
tamise eesmärk oli anda maa 
tegelikule tootjale.
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Vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse andmise lõpptähtaega lükati korduvalt edasi, 
viimaseks tärminiks jäi 2010. aasta 1. mai.61 Maareformi käigus maa kasutusvaldusesse 
saamine on olnud põllumehele väga soodne, sest ta oli vabastatud esimesel viiel aastal 
kasutustasu maksmisest ja edaspidi oli tasu suurus kaks protsenti maa maksustamishin-
nast (2001. aasta hind). Kasutusvalduse tähtaja lõppemisel (tavaliselt 15 aastat), on õigus 
küsida lepingu pikendamist veel 15 aastaks, sel juhul rakendub kasutustasu turuhinna alu-
sel. Samuti on põllumehel õigus maa riigilt välja osta.62 Olenevalt maa kasutusvaldusesse 
saamise ajast on maad saanud osta väga soodsalt maksustamishinna alusel, aga valdavalt 
ikkagi turuhinna alusel.

Noored pered ja lapsesoodustused

Väikearvulise rahvusriigi seisukohalt on noortele peredele ja lastevanematele soodustuste 
tegemine maareformis olnud tähtis. Turumajandusele üleminekuga seotud järsud muutused 
1990. aastate Eesti ühiskonnas seadsid noored pered majanduslikult raskesse olukorda. Seda 
sooviti leevendada ka maareformi käigus: 1996. aasta muudatustega63 anti ostueesõigusega 
erastamisel või piiratud enampakkumisel õigus kustutada maa väljaostu võlg maaomaniku 
iga pärast 1996. aasta 7. juunit sündinud lapse eest kuni 25 000 krooni ulatuses. Peagi 
lisandus samal alusel ja summas ka müügihinna vähendamise õigus ning väljaostuvõla 
või müügihinna vähendamise võimalus sama summa ulatuses ka isikule, kelle kasvatada 
ja ülal pidada oli vähemalt neli alla 18-aastast last.64 See andis paljudele lapsevanematele 
võimaluse omandada maad tasuta või väga soodsalt.

Täiendav võimalus maad erastada anti maa asukohajärgses maakonnas elavatele abikaa-
sadele, kelle keskmine vanus ei ületanud 30 aastat, samuti perekonnale või üksikisikule, 
kelle kasvatada ja ülal pidada oli vähemalt kolm alaealist last. Nimetatud isikutel oli õigus 
elamumaad osta piiratud enampakkumisel.65 Arvestades maa väljaostuhinna tasumise 
soodustust, oli see maa omandamise viis küllaltki atraktiivne ja selliseid enampakkumisi 
noortele peredele korraldati kõigis maakondades.

Riigi huvid maareformi elluviimisel

Läbivalt on olnud riigi peamine huvi see, et maareform võimalikult kiiresti korraldada ja 
igale maatükile tekiks omanik. See on ka põhjus, miks reformi tegemisele on määratud 
ebareaalseid tähtaegu. Kõige ilmekam näide on maa tagastamisele algusest peale kehtinud 
kolmekuuline tähtaeg, mis õigusaktidest kaotati alles hiljuti. Maareformi rakendamisel tekki-
nud praktilisi probleeme on aja jooksul korduvalt seadusemuudatustega püütud lahendada 

61 Maareformi seaduse § 233 lõige 51. – RT I, 19.05.2020, 9.
62 Maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seadus. – RT I, 19.05.2020, 10.
63 Maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seadus, täiendati MaaRS-i § 223 lõikega 9. – RT I 1996, 36, 738.
64 Maareformi seaduse ja maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse muutmise seadus. – RT I 

1998, 103, 1698.
65 Maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seadus, täiendati MaaRS-i § 22 lõiget 4 punktiga 3. – RT I 1996, 

36, 738.
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ja seejuures on tulnud arvestada õiguse üldist arengut. Üks oluline otsustuskoht on, kuidas 
ja mis tasanditel maareform ellu viia. Aastal 1993 muudeti põhimõtet, et kogu maa, mida ei 
jäeta riigi omandisse, antakse kohaliku omavalitsuse omandisse tasuta.66 Algne mõte oli, 
et kogu maa, välja arvatud riigile jäetav maa, antakse kohaliku omavalitsuse omandisse ja 
sellega läheb kohalikule omavalitsusele üle ka maa tagastamise, asendamise ning erasta-
mise kohustus. Ju loodeti, et kohalik omavalitsus suudab maareformi kiiremini teha, sest 
riigiaparaati alles kujundati ümber ja moodustati. Paraku oli kohalikul omavalitsusel ka muid, 

eluliselt tähtsamaid ülesandeid, mistõttu ei edenenud 
maareform alguses kuigi kiiresti. Pärast 1993. aasta 
muudatusi anti munitsipaalomandisse vaid maa, mis 
ei kuulunud tagastamisele, erastamisele ega asen-
dusmaaks andmisele ja vastas munitsipaalomandisse 
antava maa loetelule. Kehtestatud üldreegel kehtib 
ka maareformi lõpus ja seda põhimõtet ei ole hiljem 
muudetud. Reformi algaastatel oli maareformi kandev 
roll valitsusel, 1997. aastast määrati eestvedajaks 
Maa-amet, kelle kohustuseks sai maareformi elluvii-
miseks selgituste jagamine ja kontroll.

Ülemnõukogu liikmele Ivar Raigile saadetud 
küsimusi ja tema vastuseid seoses 
maareformiga. 
Talu Maa, nr 2, detsember 1991

66 „Eesti Vabariigi maareformi seaduse“ ja muude maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise ja täiendamise 
seadus. – RT I 1993, 20, 354.

Pärast 1993. aasta 
muudatusi anti munitsipaal-
omandisse vaid maa, mis 
ei kuulunud tagastamisele, 
erastamisele ega asendus-
maaks andmisele ja vastas 
munitsipaalomandisse 
antava maa loetelule. 
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Riik on proovinud seista selle eest, et maareformi käigus omandisse vormistatav maa oleks 
majanduslikult kasutatav. Selle kaitseks on kehtestatud norme, et vältida maakasutuse tükel-
damist ning killustatust. Näiteks seati 1996. aasta muudatustega67 maa osalisele tagastami-
sele piirangud. Osaline tagastamine on võimalik vaid juhul, kui on olemas mittetagastamise 
alus. Eelnõu seletuskirjas on järgmine kirjeldus: „Üldreegel on see, et maa tuleb tagasi võtta 
tervikuna endistes piirides, sest vaid sellisel juhul saab efektiivselt rakendada tagastamist 
kaardimaterjali alusel. Varasem tagastamispraktika näitas, et tihti võtavad endised omanikud 
tagasi neile sobivad metsa- ja maatükid ning vähem väärtuslikud ribad jäävadki omanikuta. 
Maakorralduse seiskohast on selline osaline tagastamine ebamajanduslik käitumine.“68 
Samuti prooviti algselt hoida tagastatud maa põllumajanduslikus kasutuses vähemalt viie 
aasta jooksul69, kuid üsna pea sellisest kasutuskohustustest loobuti70. Eraomandis oleva 
maa kasutamisele piirangute kehtestamine ei olnud kohane riigile, kes püüdles vaba turu-
majanduse poole.

Maareformi seadust on korduvalt muudetud, et vältida skeemitamist ja maaga spekuleerimist. 
Peaaegu iga kord, kui mõne huvigrupi kasuks seadust muudetakse, otsib teine huvirühm 
võimalusi muudatust enda huvides kasutada ning seadusandjal tuleb hakata välja töötama 
uusi muudatusi skeemitamise vältimiseks. Näiteks 2000. aasta muudatustega71 sooviti 
võidelda olukorraga, kui maa erastatakse variisikute kaudu järelmaksuga, müüakse kiiresti 
edasi ja hüpoteek jääb variisikule72, kellel järelmaksu tasumiseks raha ei ole. Selleks keh-
testati maareformi seaduses maa müügi- ja hüpoteegi seadmise lepingute kohustuslikud 
tingimused. Skeemitada prooviti ka vabade maade erastamisel, aga sellele pandi kiiresti 
piir, sest vaba põllumajandusmaa erastamine sisuliselt asendati maa kasutusse andmisega 
kasutusvalduse kaudu, samuti püüti takistada vaba metsamaana omandatud maade kiiret 
võõrandamist, kehtestades ajalised piirangud.

Massiline maa riigi omandisse vormistamine toimus 
1990. aastate lõpus, kui paari aasta jooksul kanti 
katastrisse niinimetatud põline riigimetsamaa. Sajan-
divahetusel tekkis riigil hulk õigusaktidega pandud 
kohustusi, mille täitmiseks oli vaja tekitada maareserv. 
Eelkõige olid need looduskaitseliste piirangutega alade 

vahetuskohustus ning ulatuslik uute alade looduskaitse alla võtmine. Levinud arvamuse 
kohaselt on riigil võimalik maareservi moodustamisel teha valik väga suure hulga väärtusliku 
nn kasutamata maa hulgast. Tegelikult on olukord mõnevõrra teistsugune, sest maareformi 

67 Maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seadus, muudetakse MaaRS-i § 6 lõiget 1. – RT I 1996, 36, 
738.

68 Maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse seletuskiri, lk 24–25. – ERA.5119.2.1346. 
69 Eesti Vabariigi maareformi seadus, § 18 lõige 2. – RT 1991, 34, 426.
70 Asjaõigusseaduse rakendamisega seotud õigusaktide muutmise seadus, muudetakse MaaRS-i § 18 sõnastust. – 

RT I 1994, 94, 1609.
71 Teine maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seadus, täiendatakse MaaRS-i § 23 lõikega 53. – RT I 

2000, 54, 347.
72 Teise maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse seletuskiri, lk 4. – ERA.5119.2.1346.

Maareformi seadust on 
korduvalt muudetud, et 
vältida skeemitamist ja 
maaga spekuleerimist. 
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käigus on eraomandisse läinud Eesti maafondi enamasti väärtuslikum osa. Riigi maareservi 
moodustamist alustatigi alles 21. sajandi esimestel aastatel.

Riik on ajapikku seisnud järjest enam selle eest, et maa-
reformiga ei anta eraomandisse maad, mida on vaja 
riigile või kohalikule omavalitsusele. Näiteks takistab 
maa tagastamist riigi või kohaliku omavalitsuse hoone 
ja ka maa erastamisele seati piiranguid. Erastamisele 
ei kuulu 1940. aasta 23. juulini riigile kuulunud ja 
praeguseks metsaga kaetud alad, riigikaitsemaa ja 
riigi kaitse all olevate objektide juurde kuuluv maa, 

kui kehtestatud kaitserežiim teeb võimatuks maa kasutamise teisel isikul. Ka maareformi 
seaduse alusel pikaajalisse kasutusse kasutusvaldusega antud põllumaad ei saa otsustuskor-
ras omandada, kui seda maad on riigil vaja. Näiteks seati kiiresti piirang kasutusvaldusesse 
antud maade omandamisele, kui selgusid Rail Balticu võimalikud trassikoridorid73.

Maareformiga oli võimalus maad omandada vaid piiratud isikute ringil. Maareformi nõuetest 
vaba maad oli piisavalt ja sooviavaldusi maa riigilt ostmiseks ohtralt. Riik seadis eesmärgi 
maa esmalt riigi omandisse jätta ja see tsiviilkäibesse suunata alles pärast maareformi. 
Maa müümine enampakkumisel kinnisasjana tagab võrreldes maareformiga isikutele võrd-
sed võimalused maad omandada. Paralleelselt riigile vajaliku maareservi moodustamisega 
müüakse riigile mittevajalikke maid oksjonil. Riigile vajaliku maa kasutusse andmine ja 
mittevajaliku maa müük on riigile olnud ka oluline tuluallikas.

„No nii! Parempoolne poliitika 
hakkab juba tasapisi vilja 
kandma.“  
Tarmo Vaarmetsa karikatuur. 
Maaleht, 18. juuni 1998

Maareformist hoolimata läks elu edasi ja reformimata maa hakkas tavapärastele ning vaja-
likule tegevusele jalgu jääma. Elu ei saanud seisma panna, seega tuli olukorrale reageerida 
ja määrata isik, kes saab anda nõusoleku reformimata maal tegutseda. Üldiselt võib ainult 

73 Maareformi seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus, muudetakse maareformi käigus kasutusvaldusesse 
antud maa omandamise seaduse § 3. – RT I, 14.01.2014, 1.
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järjest enam selle eest, 
et maareformiga ei anta 
eraomandisse maad, mida 
on vaja riigile või kohalikule 
omavalitsusele.
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maa omanik maatükile ehitada ja anda erinevaks tegevuseks loa, tegeliku elu vajaduste 
tõttu aga tuli kellelegi anda võimalus lubada ajutist tegevust reformimata maal. Algul anti 
selline õigus maavanemale, hiljem läks see õigus üle Maa-ametile. Kõige enam on see seotud 
tehnovõrkude rajamisega, sest tehnovõrk tuleb paigutada majanduslikult otstarbekalt ega 
saa arvestada, kas maa on või ei ole reformitud.

Kokkuvõte

Maareformi seaduse hulgalistest muudatustest hoolimata on reformi lähtekohad jäänud 
samaks. Suuri muudatusi on tehtud selleks, et soodustada maa tagastamist ja ehitise juurde 
erastamist. Peaaegu kõiki võimalusi on püütud rakendada selleks, et teha maa omandamine 
soodsamaks: peamiselt lihtsustatud korras (kaardimaterjali alusel) maaüksuse moodustamine, 
maa eest tasumisel järelmaksu võimalus, aga ka ehitise juurde maa ostmisel soodsama 
hinna määramine. Isiku õigused maa tagastamisel on olnud nii olulised, et hiljem on kaotatud 
isegi maareformi kiirendamiseks seatud lühemad tähtajad, näiteks nõudeõiguse pärimisele.

Maa tagastamisega ja varem ENSV taluseaduse alusel talude taastamise ning uustalude 
asutamisega loodeti Eestis taastada ka väiketootmisel põhinev maaelu, nagu see oli enne 
okupatsiooni. Kuid paljud inimesed olid linnastunud ja kaotanud seose maaga. Kuigi maa-
reformi alguses jäi pärast tagastamist põllumaa tihti sööti, sest omanik ei osanud või 
ei soovinud sellega midagi teha, läksid niisugused maad mõne aja pärast siiski tegeliku 
põllupidaja kätte. Paljud maad kompenseeriti endistele omanikele või ei esitatudki nendele 
taotlusi, aga põllumehele oli maad tootmiseks vaja. Maareformiga on loodud järk-järgult 
võimalusi, et põllumajandustootja saaks tootmiseks vajaliku maa enda kasutusse või 
omandisse. Kõige suurem huvigrupp, kes on maareformi muudatustega saanud täiendava 
õiguse maa omanikukus saada, ongi põllumajandustootja. Ligikaudu 7% Eesti pindalast 
on vabade maade erastamise või enampakkumiste kaudu läinud põllumajandustootjatele. 
Lisaks on ligikaudu 2% Eesti pindalast antud maareformi käigus põllumeestele pikaajaliselt 
kasutusse kasutusvalduse lepinguga. Võrdluseks, ehitise juurde erastamine on pindalaliselt 
ligi 14% maafondist. Võib väita, et maareformi hilisemate muudatustega üritati heastada 
põllumajandusreformi ja maareformi algset koosmõju, mille tulemusena ei tekkinud põllu-
majandustootjatele piisavat maafondi, mis tagaks jätkusuutliku tootmise.

Maareformi eesmärk on olnud olla eraomanike keskne. Reformi terendav lõpptulemus seda 
ka peegeldab. Võib järeldada, et muudatused toetasid ja aitasid kaasa maareformi algse 
eesmärgi saavutamisele: taastada eraomand, samal ajal arvestades ühiskonnas 30 aasta 
jooksul toimunud muudatusi.
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TAGANTJÄRELE TARKUS EHK MAAREFORMIST 
KOHTUPRAKTIKA KAUDU
Toomas Kutti
Maa-ameti juhtkonna õigusnõunik 

Eesti Vabariigi 100. aastapäeva eel valis Vikerraadio välja sada mõtet, mis iseloomustavad 
seda, kes me oleme, kust me tuleme ja kuhu me läheme. Üks neist mõtetest oli tuntud 
majandusmehe ja poliitiku Olari Taali 2004. aastal Päevalehele antud intervjuus muu jutu 
sees pillatud mõttetera: „Aga kui ma vaid oleks ette sama tark kui minu naine tagantjärele1.“ 
Kirjandusloolane Peeter Helme on selle kohta öelnud, et tsiteeritud mõte pole hoolega lihvitud 
mõttepärl, vaid üks lause teiste seas, justkui suvaliselt öeldud lauseke, mis peaks ilmestama 
Taali mõtteid sisepoliitikast ning seda, kuivõrd ta suudab sündmuseid ennustada. Võib-olla 
mõnele tundub see Taali mõttetera naljakas või isegi tobe, aga tobedat pole siin midagi, 
vaid see on hoopis kadestamisväärne.

Nii kummaline kui see ka pole, hakkas too tagantjärele tarkuse mõte oma värvikat elu elama.

Tegelikult sobib Taali mõttetera interpretatsioon ülihästi ka maareformi kohta: oleks me 30 
aastat tagasi maareformi kavandades olnud sama targad kui täna, siis ilmselt poleks olnud 
vaja maareformi seadust enam kui viiskümmend korda muuta. Aga see on tagantjärele 
tarkus, mis teadagi on ainuke täppisteadus ja kõige targem tarkus. Eesti keele seletav sõna-
raamat selgitab, et tagantjärele tarkus on hilinenud tarkus, teadmine, kuidas oleks pidanud 
toimima. Netiportaali Arengutugi artiklist „Kuidas parandada mõttekallet, mis takistab meid 
oma vigadest õppimast?“2 saame aga hoopis lugeda: „Tagantjärele tarkus pole mitte vaid 
ninatarkade viis end tähtsaks teha, vaid üks meie mõttetegevust iseloomustav laialtlevinud 
omadus. Tagasivaate viga on meie kalduvus mõelda, et asjad pididki minema just nii nagu 
nad läksid. Ja selline mõttekalle on takistuseks oma vigadest õppimisel. Me lihtviisil ei 
märka, et vea üldse tegime.“ Maareformi korral see nii siiski ei ole. Aga eespool toodud 
mõtted ja ütlemised on ikkagi huvitavad, kahtlemata … 

Olgu tarkuse või tagantjärele tarkusega kuidas on, aga fakt on, et maareformi algus oli väga 
vaevaline. Maareformi seaduse3 (MaaRS) algredaktsioonis sätestatud põhimõtete kohaselt 
määranuks riik kindlaks enda omandisse jääva maa, ülejäänud maa aga läinuks omavalitsuste 
omandisse, kes tagastanuks ja erastanuks maa MaaRS-i sätetest lähtudes. Kevadeks 1993 
oli aga selge, et see kord ei tööta, sest 1992. aasta lõpuks oli tehtud vaid mõni üksik maa 
tagastamise ja erastamise otsus. Aprillis 1993 jõustunud MaaRS-i muudatustega loobuti 
maa andmisest omavalitsuste omandisse ning maa erastamine ja kasutusse andmine 
otsustati korraldada riiklike institutsioonide kaudu. Ulatuslikud ja põhimõttelised MaaRS-i 
muudatused jõustusid 7. juunil 1996. Need mõjutasid peaaegu kõiki MaaRS-i sätteid ja alles 

1 https://vikerraadio.err.ee/819904/sada-eesti-motet-olari-taal
2 https://arengutugi.com/tag/tagantjareletarkus/
3 Maareformi seadus – RT 1991, 34, 426.
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nende muudatusega sätestati maa erastamise õigus ka juriidilistele isikutele ning laiendati 
füüsiliste isikute võimalusi maad erastada. Maareformi seaduse mõttest ja sätetest tuleneb, 
et seadusandja on maareformi kavandades püüdnud leida kompromissi, mis annaks nii 
maa tagastamise õigustatud subjektidele kui ka teistele MaaRS-is sätestatud õigustatud 
subjektidele õiguse ja võimaluse seaduse alusel ja korras saada maaomanikuks. Seejuures 
ei ole maareformi sisu ega eesmärk kunagi olnud üksnes maa tagastamine endises ulatuses 
tingimusteta.

Heale kavatsusele vaatamata leida omandi- ja maareformi elluviimisel võimalikult paljude 
õigustatud subjektide kompromiss, tõi reformide tegelik käivitumine kaasa tohutu hulga 
vaidlusi. Ilmselt ei oska keegi täpselt öelda, kui palju omandi- ja maareformi vaidlusi on 
läbinud kohtutee, aga neid võib olla kümneid tuhandeid. Küll võib aga kokku lugeda, et ala-
tes 1998. aastast on Maa-amet olnud kaasatud ligikaudu 500 kohtuasja menetlusse kõigis 

menetlusliikides. Pisut enam kui pooltes asjades on 
Maa-amet olnud vastustaja või kostja, ligi kolmandikus 
asjades kaasatud haldusorganina asjas arvamuse 
andmiseks või eksperdina, ülejäänud juhtudel kol-
manda või puudutatud isikuna, aga ka kannatanu või 
tunnistajana. Maa-amet ise on kaebaja või hagejana 
kohtusse pöördunud suhteliselt vähe. Arvukatesse 
menetlustesse kaasamine arvamuse andja või eks-
perdina tunnustab kindlasti Maa-ameti kompetentsust 
maareformi valdkonnas.

Tarmo Vaarmetsa joonistus. Maaleht, 14. mai 1998

Heale kavatsusele vaatamata 
leida omandi- ja maareformi 
elluviimisel võimalikult 
paljude õigustatud subjektide 
kompromiss, tõi reformide 
tegelik käivitumine kaasa 
tohutu hulga vaidlusi.
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Omandi- ja maareform on olemuselt ainulaadne ning 
väga laiapinnaline, puudutades peaaegu kõiki Eesti 
elanikke. Neid, kellelt reformide tegemisel malli võtta ja 
õppida, pole olnud aga kusagilt leida. Seega tuli õppida 
ise ja järelikult ka oma vigadest. Vigade tegemine ja 
eksimine on aga inimlik. Ka kohtunikud on inimesed, 
järelikult võivad ka kohtud eksida ja vigu teha. Eksimusi 

ja vigade tegemist ei tohiks jätta andestamata, kuid andestada ei tohiks vigade paranda-
mata jätmist. Maa-ameti kaasamist kohtute algatusel võib käsitada ka kui koos õppimist, 
kuidas vaidlusküsimusi valutumalt, õigesti ja õiglasemalt lahendada. Maareformi esimesel 
kümnendil ei olnud midagi imelikku selles, kui telefoni vastu võttes selgus, et helistaja oli 
kohtunik, kes palus abi ja nõu maareformiga seotud ühe või teise probleemi lahendamisel, 
öeldes otse, et lakkamatute seadusemuudatuste tõttu on neil järg käest läinud ja nad ei 

saa loogikale pihta. Tuleb möönda, et need olid väga 
huvitavad ja harivad kontaktid ning seda on tunnista-
nud ka kohtunikud. Praegu ei ole see aga hea toon, 
kui kohtunik ametnikuga, või vastupidi, otse suhtleb 
ning seda käsitatakse mõjutamisena, halvemal juhul 
korruptsioonina.

Arvukatest kohtulahenditest saab jälgida, kuidas kohus Maa-ameti esitatud arvamusi kasutab. 
Kui Maa-amet on arvamuse andmiseks juba menetlusse kaasatud, siis enamasti on kohus 
lahendites Maa-ameti seisukohtadega ka arvestanud, mõnes lahendis on peetud vajalikuks 
neid tsiteerida või refereerida pikemalt, isegi lõikude kaupa. Kaebajatele see arusaadavalt 
ei meeldi ja nii on väljendatud ka pahameelt, et 

kohus ei ole lahendanud asja õigesti, ausalt ega ole kujundanud oma sise-
veendumust sõltumatult ja erapooletult, vaid on otsuses sisuliselt kopeerinud 
Maa-ameti seisukohti ja kajastanud neid „kohtu põhjendustena“, mistõttu on 
kohtuotsus kallutatud. Sellega on rikutud objektiivse ja õiglase kohtumõistmise 
põhimõtet ja otsus tuleb tühistada olulise menetlusõigusnormi rikkumise tõttu. 
Kui halduskohtu otsust ei tühistata, siis õõnestab see kohtuvõimu autoriteeti 
maareformi asjades ja otsuse jõusse jäämise korral asendaks Maa-ameti sei-
sukoht sisuliselt Eesti Vabariigi kohtute hinnanguid ja järeldusi4.

Ka Tartu Ringkonnakohus on 23.01.2018 otsuses haldusasjas nr 3-16-579 leidnud, et 
sellise käitumisega on halduskohus jätnud sisuliselt kohtuotsuse põhjendamise 
kohustuse täitmata. Ühe menetlusosalise seisukohtade kopeerimine ja esitamine 
kohtu seisukohtadena ei asenda kohtu põhjendusi ka seetõttu, et lisaks kohtu 
erapooletuse näivuse nõude rikkumisele tekitab see ka tõsise kahtluse, et kohus 
ei ole vaidlusaluseid küsimusi põhjalikult läbi kaalunud ning on asjasse süvene-
mata kasutanud ühe menetlusosalise põhjendusi selleks, et võimalikult kiiresti ja 
lihtsalt vabaneda kohtuotsuse tegemise ja selle põhjendamise kohustusest. Nii 

4 Tulundusühistu Analan 29.12.2017 apellatsioonkaebus haldusasjas nr 3-16-579.

Omandi- ja maareform on 
olemuselt ainulaadne ning 
väga laiapinnaline, puudu-
tades peaaegu kõiki Eesti 
elanikke.

Arvukatest kohtulahenditest 
saab jälgida, kuidas kohus 
Maa-ameti esitatud arvamusi 
kasutab. 



Tagantjärele tarkus ehk maareformist kohtupraktika kaudu

184

võib kohus olla jõudnud valele lõpptulemusele. Selline põhjendamiskohustuse 
rikkumine on üldjuhul kohtuotsuse tühistamise ja asja halduskohtule uueks 
arutamiseks saatmise aluseks.

Riigikohtu halduskolleegium on 26.06.2018 otsuse kohtuasjas nr 3-16-579 punktis 16 asunud 
aga seisukohale, et 

erinevalt ringkonnakohtust ei saa menetlusnormi rikkumiseks pidada seda, et 
kohus põhjendas kohtuotsust Maa-ameti seisukohtadega. Menetlusseadustikust 
ei ole võimalik välja lugeda sellekohast keeldu. Vastupidi, nt halduskohtumenet-
luse seadustiku § 165 lõige 2 annab kohtule teatud juhul võimaluse nõustuda 
haldusakti või vaideotsuse põhjendustega, neid kordamata. Menetlusökonoomia 
seisukohalt poleks mõistlik hästi kirjapandud ja järgimist väärivat seisukohta 
ümber sõnastada.

Iseenesest pole ju ka kohtuveskite jahvatamine ja lahend miskit muud kui tagantjärele 
tarkus, sest kohtulahendist saame tavaliselt teada, mida kõike valesti on tehtud, kuid mitte 
alati ei tule välja, kuidas oleks olnud õige. Kohtupidamise eesmärk peaks olema õigusrahu 
ja õigusselguse saavutamine, võimalikult lõplikuna. Vanasõna ütleb ju ka „Kus viga näed 
laita, seal tule ja aita“. Paraku on praegu käibel ka selle vanasõna versioon 2.0, mis ütleb 
„Kus viga näed laita, seal tule ja aita laita“.

Ilmselt ei leidu maareformi valdkonda, mis poleks 
kohtusaalist läbi käinud. Maareformi esimeses poo-
les, s.o esimese 15 aasta jooksul, domineerisid maa 
tagastamise õigustatud subjektide ning maa erastajate 
ja riigi vaidlused, teises pooles aga vaidlevad rohkem 
maa erastajad ning riik ja kohalikud omavalitsused. 

Maareform on küll juba lõpusirgel, kuid ometi oli kevadeks 2021 pooleli veel ligikaudu 4000 
maa tagastamise ja erastamise ning kasutusõiguse menetlust. Paljudel juhtudel ongi need 
lõpetamata jäänud keerukuse või vaidluste tõttu. Neist nii mõnegi juured ulatuvad eelmisse 
sajandisse. Sellele lisandub veel umbes 12 000 maa riigi omandisse jätmise ja munitsipaal-
omandisse andmise menetlust ning viimases järjekorras, kui kõigi õigustatud isikute nõuded 
on lahendatud, umbes 7000 iseseisva kasutusvõimaluseta maatükile ehk nn ribale omaniku 
leidmise menetlust. Viimati nimetatu korral on sisuliselt tegemist maareformi vigade paran-
dusega. Nagu elus ikka, mida keerukam on kaasus ja pikem selle ajalugu, seda rohkem on 
ka kohti vaidlemiseks, mistõttu saavadki paljud neist lahenduse alles kohtus. Maareformi 
iga menetluse asjaolud erinevad, seetõttu on ka iga kaasus ainulaadne. Sama kehtib ka 
kohtule esitatud iga kaebuse kohta, kus tihtipeale saavad lahenduses otsustavaks nüansid.

Üha rohkem on maareformi asjades ka kohtupraktikat, mis mõnel juhul (nt õigusliku aluseta 
püstitatud ehitised; lagunenud ja kasutusest välja langenud ehitised; avalikult kasutatavale 
teele juurdepääsu määramine) on täienenud n-ö tükk tüki haaval ja millest alles pärast 
ei-tea-mitmendat-lahendit on välja kujunenud terviklik käsitlus, kuidas asju lahendada. 
Mida aeg edasi, seda huvitavam on jälgida, kuidas maareformi asjades püütakse oma 

Kohtupidamise eesmärk 
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seisukohti põhistada just – ja vahel ka ainult – kohtupraktikale tuginedes ning kasutada 
lahendite seisukohti vahel meelevaldselt ja ka asjades, kus need kohaldamisele ei kuulu. 
Halduskohtumenetluse seadustiku (HKMS) järgi menetleb Riigikohus kassatsioonkaebust, 
kui selles esitatud seisukohad võimaldavad arvata, et teise astme kohus on ebaõigesti 
kohaldanud materiaalõigust või oluliselt rikkunud kohtumenetluse norme, mis on toonud 
kaasa ebaõige kohtulahendi, ning kui kassatsioonkaebuse lahendamisel on põhimõtteline 

tähendus õiguskindluse tagamiseks või ühtse kohtu-
praktika kujundamiseks. Kohtupraktika kujunemisel 
on samal ajal olulised ka ringkonnakohtu lahendid, 
mida kassatsiooniastmes menetlusse ei võetud. See 
näitab teise astme kohtulahendite kvaliteeti ja Riigi-
kohtu nõustumist neis väljendatud seisukohtadega. 
Maareformi asjades on kohtupraktika väga ulatuslik. 
Järgnevalt vaid väike valik kohtulahendeid, mis „muut-
sid maailma“. Need on valdavalt kommentaarideta, 
sest lahendid räägivad ise enda eest.

Maareformi tagasipööramine

Kuigi maareformi mõte ja eesmärk ei ole kunagi olnud üksnes maa endises ulatuses tingimus-
teta tagastamine, kiputi ometi selle algusajal suure õhinaga eelkõige just maid tagastama, 
jättes kõrvale tagastataval maal asuvate ehitiste omanike õigused maad ostueesõigusega 
erastada. Üks põhjus oli kindlasti maa tagastamise õigustatud subjektide suurem aktiivsus, 
et tagasi saada olev maa kiiresti omandisse vormistada. Teine põhjus väideti olevat MaaRS-i 
sätete mõneti ebaselge ja mitmeti tõlgendatav sõnastus. Siiski sätestasid juba MaaRS-i alg-
redaktsiooni § 6 („Tagastatav maa“) lõike 2 punktid 2 ja 3, et maad ei tagastata osaliselt või 
tervikuna, kui maa on antud MaaRS-i vastuvõtmise ajaks teisele füüsilisele isikule põliseks 
kasutamiseks seaduslikus korras Eesti NSV taluseaduse (TaluS) alusel, vastavalt §-le 8 või 
kui maal asuvad teise isiku hooned või rajatised, vastavalt §-dele 7, 9 ja 10. Maareformi 
seaduse §-des 7–10 olid sätestatud erastatava, seega ka mittetagastatava maa piirmää-
rad. Maareformi seaduse § 23 („Maa erastamise kord“) lõige 2 sätestas, et maa erastamist 
alustatakse pärast õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise ja asendamise küsimuse 
otsustamist, kui seadusest ei tulene teisiti. Kõik oli ju nagu selge, milline maa ja mis ulatu-
ses ei kuulunud tagastamisele, kuid segadust tekitas ilmselt MaaRS-i § 23 lõike 2 esimene 
lauseosa, mis ütles, et „maa erastamist alustatakse pärast õigusvastaselt võõrandatud maa 
tagastamise ja asendamise küsimuse otsustamist“, kuid unustati või jäeti lugemata sätte 
teine lauseosa, mis sätestas välistuse „kui seadusest ei tulene teisiti“. Aga MaaRS-i § 6 
lõike 2 punktidest 2 ja 3 ning §-dest 7–10 tulenes ju teisiti …

Paljudel juhtudel jõutigi maa õigustatud subjektile tagastada ja kinnistusraamatusse kanda 
ning ehitise omanikust maa erastamise õigustatud subjekt leidis ennast olukorras, et tema 
ehitised asusid tagastatud maal. Samal ajal polnud seadustes reguleeritud, kuidas saaks 
maareformi vigu parandada ehk maareformi n-ö tagasi pöörata ja tekitada juba reformitud 

Üha rohkem on maareformi 
asjades ka kohtupraktikat, 
mis on täienenud tükk tüki 
haaval ja millest alles pärast 
ei-tea-mitmendat-lahendit 
on välja kujunenud terviklik 
käsitlus.
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maa korral maareformieelne olukord, et alustada maareformi uuesti algusest ja rahuldada 
kõigi õigustatud subjektide nõuded.

Kirjeldatud olukorrast väljapääsemise võimalust käsitab Riigikohtu 02.10.2000 otsus kohtu-
asjas nr 3-2-1-97-00, mille asjaolude kohaselt tagastati G-le linnavalitsuse (LV) korraldusega 
õigusvastaselt võõrandatud krunt ning LV avalduse ja tagastamise korralduse alusel avati 
kinnistusregistris registriosa. Ringkonnakohtu halduskolleegiumi otsusega tunnistati LV 
korraldus seadusevastaseks, sest selle andmisel ei arvestatud, et maal asusid B-le kuuluvad 
ehitised, mis olid omandatud omandireformi aluste seaduse (ORAS) ja sellest tulenevate 
õigusaktide alusel. B esitas hagi, milles nõudis kinnistusraamatu kande kustutamist ja 
registriosa sulgemist, sest kande aluseks olnud õiguslik alus oli ära langenud.

Tallinna Linnakohus rahuldas hagi 03.11.1999 otsusega tsiviilasjas nr 2/3/34-810/98. Otsuse 
põhjenduste kohaselt 

kuuluvad ehitised B-le, kes soovib erastada ehitisealust ja selle teenindamiseks 
vajalikku maad, mille teeb aga võimatuks ebaõige kanne kinnistusraamatus. 
Tegemist on esmakandega, mis põhineb haldusorgani seadusvastasel korral-
dusel. Kuivõrd vaidlusalune registriosa on avatud haldusorgani avalduse alusel, 
mille alus on ära langenud, siis on kanne ebaõige ning kuulub kustutamisele ja 
registriosa sulgemisele. 

Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium jättis linnakohtu otsuse muutmata.

Riigikohtu tsiviilkolleegium aga leidis 02.10.2000 otsuses kohtuasjas nr 3-2-1-97-00, et 
apellatsioonikohtu otsus kuulub tühistamisele tsiviilkohtumenetluse seadustiku 
(TsMS) § 363 punkti 1 alusel materiaalõiguse normi väära kohaldamise tõttu. 
Õige on kohtute järeldus, et kuna kinnistusraamatus registriosa avamise aluseks 
olnud LV korraldus maa tagastamise kohta G-le on tunnistatud seadusevastaseks, 
siis on kanne G kui maa omaniku kohta vastavalt asjaõigusseaduse (AÕS) § 57 
lõikele 1 ebaõige. Nõustuda ei saa G väitega, et B ehitised on õigusliku aluseta 
püstitatud ehitised. TsMS § 242 lõike 2 ja § 94 lõike 2 kohaselt ei või asjaolusid, 
mis on tuvastatud jõustunud kohtuotsusega tsiviilasjas, vaidlustada teises tsi-
viilasjas, millest võtavad osa samad pooled. Ringkonnakohtu tsiviilkolleegiumi 
varasemas jõustunud otsuses, mis tehti G ja B vahelises vaidluses, on tuvastatud, 
et ehitis on vallasasi, millele laieneb asjaõigusseaduse rakendamise seaduse 
(AÕSRS) §-s 13 kehtestatud õiguslik režiim. See, et nimetatud ehitise käsutami-
seks on AÕSRS § 14 lõike 1 teise lause kohaselt nõutav kasutusluba, ei välista 
omandiõigust sellele ehitisele. Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 13 
lõike 3 järgi on õiguslikul alusel püstitatud ehitise omanikul õigus saada maa 
omanikuks MaaRS-is kehtestatud alustel ja korras ning AÕSRS § 13 lõike 5 järgi 
võib ehitise omanik, kes ei soovi või kellel pole õigust saada maa omanikuks, 
nõuda hoonestusõiguse (HÕ) seadmist ehitisalusele ja ehitise teenindamiseks 
vajalikule maale. HÕ seadmist maareformi käigus linna piirides asuva maa 
tagastamisel reguleeritakse MaaRS §-s 7 ja AÕSRS §-s 15. Kolleegium leiab, et 
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ehitise omaniku õigus saada maa omanikuks või nõuda ehitise alusele ja selle 
teenindamiseks vajalikule maale HÕ seadmist, tuleb võrdsustada õigustega, 
mis annavad isikule aluse nõuda ebaõige kinnistusraamatu kande parandamist. 
Asja lahendamise eesmärgiks on B asetamine võimalikult sarnasesse olukorda, 
milles ta olnuks, kui seadusvastast tagastamise korraldust poleks tehtud.

Asjakohased pole väited G poolt kinnistu heauskse omandamise kohta. Kui isik 
kinnistusraamatu andmetele tuginedes heauskselt omandab kinnisasja või pii-
ratud asjaõiguse, jäävad AÕS § 56 lõike 3 kohaselt tema heauskselt omandatud 
asjaõigused kehtima. G pole maatükki omandanud kinnistusraamatu andmetele 
tuginedes, vaid registriosa avati ja G kanti sellesse omanikuna AÕSRS § 10 lõi-
kes 1 märgitud alustel. Heausksusega ei saa kaitsta omandamist omandireformi 
käigus avaliku võimu akti alusel. AÕS § 56 lõikes 3 reguleeritakse kinnisasja 
omandamist tehingu, asjaõiguslepingu kaudu.

Kohtud on otsustanud registriosa sulgeda, juhindudes kinnistusraamatuseaduse 
§ 72 punktist 5, mille kohaselt suletakse kinnistusregistriosa muudel seaduses 
sätestatud juhtudel. Seadus ei näe registriosa sulgemise alusena ette regist-
riosa avamise õigusliku aluse äralangemist. Tulenevalt AÕS § 56 lõikest 3 ei 
tohi tekkida olukorda, et registriosa avamise õigusliku aluse äralangemisega 
kahjustatakse kolmandate isikute poolt kinnistusraamatu andmetele tuginedes 
heauskselt omandatud piiratud kinnisasjaõigusi. Registriosa sulgemine ei taga 
selle nõude järgimist ja kinnistusraamatu avalikku usaldatavust. Seetõttu ei saa 
registriosa sulgemist pidada üldjuhul seaduslikuks. Siiski tuleb isikule, kelle 
õigust on registriosa ebaõige avamisega rikutud, anda võimalus oma õiguse 
teostamiseks, s.o maa erastamiseks või HÕ seadmiseks ja võimalikult suures 
ulatuses taastada olukord, mis oli enne kinnistusregistriosa avamist. Heauskselt 
omandatud piiratud kinnisasjaõigusi kahjustamata on seda võimalik teha, kui 
isiku, kelle õigust on ebaõige kandega rikutud, hagi alusel kantakse kinnistusraa-
matusse kinnisasja omanikuna selle omanik enne maa tagastamist õigustatud 
subjektile. Kuna hageja nõuet tuleb käsitleda kui maa tagastamiseelse omaniku 
omanikuna kinnistusraamatusse kandmise nõuet, siis TsMS § 77 lõike 1 alusel 
lasub kohtul tema kostjana kaasamise kohustus. AÕS § 57 lõike 1 kohaselt on 
kinnistusraamatu kanne ebaõige, kui see on tehtud õigusliku aluseta või see 
alus on hiljem ära langenud. Kinnistusraamatu ebaõige kande korral on AÕS 
§ 65 lõike 1 alusel isikul, kelle õigust on ebaõige kandega rikutud, õigus nõuda 
kinnistusraamatu kande parandamist.

Seega oli tekkinud vajadus välja töötada kord, kuidas kinnistusraamatu ebaõige kande 
korral oleks võimalik maareformi uuesti teha. Maa-amet lähtus lahenduse väljatöötamisel 
järgnevast. Maareformi alguses, s.o 01.07.1990 kuni 01.12.1993 kehtinud Eesti Vabariigi 
omandiseaduse § 35 lõige 1 sätestas, et maa on Eesti Vabariigi omanduses. Eesti Vaba-
riigi Ülemnõukogu (EV ÜN) 19.12.1990 otsuse „Omandiõiguse järjepidevuse taastamisest“ 
punktiga 1 otsustati tunnistada Eesti NSV Riigivolikogu 23.07.1940 „Deklaratsiooni pankade 



Tagantjärele tarkus ehk maareformist kohtupraktika kaudu

188

ja suurtööstuse natsionaliseerimise kohta“ ja „Deklaratsiooni maa kuulutamisest kogu 
rahva omanduseks“ ning neile järgnenud teiste omandisuhteid muutnud normatiivaktide 
vastuvõtmise ja rakendamise ebaseaduslikkust. EV ÜN 20.12.1990 otsuse „Maareformist“ 
punktiga 1 otsustati, lähtudes EV ÜN 19.12.1990 otsusest „Omandiõiguse järjepidevuse 
taastamisest“ ja omandiseaduse § 35 lõikest 1, pidada kogu maa, sh sundvõõrandatud 
maa kuni selle tagastamise, kompenseerimise ja edasise kasutamise tingimuste ja korra 
seadusliku kindlaksmääramiseni jätkuvalt Eesti Vabariigi omandiks. Seega oli maareformi 
käivitumisel kogu maa Eesti Vabariigi omandis ja järelikult tuli Riigikohtu lahendi seisukohti 
aluseks võttes maa tagastamiseelseks omanikuks pidada riik.

Riigikogus 06.03.2001 vastu võetud ja 29.03.2001 jõustunud kolmanda maareformiga 
seonduvate õigusaktide muutmise seadusega täiendati AÕSRS-i § 10 („Tagastatud maa 
või asendusmaa kinnistamine“) lõikega 5, § 11 („Erastatud maa kinnistamine“) lõikega 5 
ja § 112 („Munitsipaalmaa kinnistamine“) lõikega 3, milles sätestati vastavalt, et „kui maa 
tagastamise aluseks olnud linna- või vallavalitsuse korraldus / maa erastamise aluseks 
olnud otsus / maa munitsipaalomandisse andmise otsus tühistatakse pärast maa esmakin-
nistamist ja kinnistusraamatu kanne muutub seetõttu ebaõigeks, on isikul, kelle õigust on 
ebaõige kandega rikutud, õigus nõuda kande parandamiseks nõusolekut isikult, kelle õigust 
parandamine puudutab. Nõude rahuldamisel kantakse kinnistusraamatusse omanikuna riik“.

Maa tagastamine otsustatakse pärast ostueesõigusega erastatava maa 
piiride kindlaks määramist

Maareformi algusaastail vaieldi väga palju ostueesõigusega erastatava ja mittetagastatava 
maa ulatuse üle. Kuigi MaaRS sätestas erastatava maa piirmäärad ning maa tagastamise ja 
erastamise õigustatud subjektidele võimaluse omavahel kokku leppida, ei suudetud piiride 
kulgemises ega maa suuruses tihti kokku leppida ning erastatava ja mittetagastatava maa 
piirid ning suurus jäid kohaliku omavalitsuse määrata. Ja kohtuveskid muudkui jahvatasid.

See, kuidas lihtsad asjad keeruliseks muutusid, nähtub Riigikohtu 01.11.1999 määrusest 
kohtuasjas nr 3-3-1-36-99, mille asjaolude kohaselt määrati vallavalitsuse (VV) korraldusega 
õigusvastaselt võõrandatud endise A-28 talu maal paikneva AM-ile kuuluva elamuvalduse 
juurde ostueesõigusega erastatava maa suuruseks ligikaudu 9,7 ha vastavalt lisas näidatud 
piiridele. A-28 kinnistu tagastamise õigustatud subjekt AK esitas maakohtule kaebuse VV 
korraldusele, leides, et ostueesõigusega erastatava maa suuruse määramisel tuleb kindlaks 
määrata ka õigustatud subjektile tagastatava ja tagastamata jääva maa ulatus, mida aga ei 
tehtud; VV ei võimaldanud pooltel jõuda kokkuleppele ega koostanud erastatava maa kohta 
piiriprotokolli ning korraldus on vastuolus ka maakorralduse nõuetega, sest tagastatavalt 
maalt puudub väljapääs lähima teeni.
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Viljandi Maakohtu halduskohtunik tegi 22.12.1999 kaebuse rahuldamata jätmise otsuse, 
mille kohaselt 

ei pea vaidlustatud korraldus vastama MaaRS §-le 9 ega Vabariigi Valitsuse 
02.05.1993 määrusega nr 36 kinnitatud „Õigusvastaselt võõrandatud vara 
tagastamise korra“ (tagastamise kord) punktile 57, sest tegemist ei ole mitte 
maa tagastamise, vaid ostueesõigusega erastatava maa suuruse ja piiride 
määramise korraldusega. Vabariigi Valitsuse 06.11.1996 määrusega nr 267 
kinnitatud „Maa ostueesõigusega erastamise korra“ (maa erastamise kord) 
punkti 13 alapunkti 2 kohaselt määrab ostueesõigusega erastatava maa suu-
ruse ja piirid kindlaks VV. Korraldusega tehti maa erastamise üks eeltoiming, 
s.o määrati kindlaks erastatava maa suurus ja piirid. Piiriprotokolli koostamine 
on maa erastamise üks eeltoiming ja kas see on VV poolt tehtud või mitte, ei 
oma antud korralduse seaduslikkuse kontrollimisel tähtsust.

Ringkonnakohus tühistas halduskohtuniku otsuse.

Riigikohtu halduskolleegium tühistas 01.11.1999 määrusega kohtuasjas nr 3-3-1-36-99 
ringkonnakohtu otsuse, märkides, et 

vastavalt maa erastamise korra punkti 13 alapunktile 2 ja punktile 131 määrab 
linna- või vallavalitsus maa ostueesõigusega erastamise ühe eeltoiminguna 
ostueesõigusega erastatava maa piirid ja ligikaudse suuruse ning vastavad 
volitused saanud ametnik või organ koostab ostueesõigusega erastatava maa 
piiride kulgemise ettepaneku. VV korralduses on märgitud erastamiseks taot-
letava maa pindalaks ligikaudu 9,7 ha, mis tähendab, et korralduses on eras-
tatava maa suurus määratud ligikaudselt. Seega on ebatäpne ringkonnakohtu 
seisukoht, et korraldust tuleb vaadelda kui kohaliku omavalitsuse otsustust 
ostueesõigusega erastatava maa suuruse sätestamiseks. MaaRS § 9 lõige 2 
sätestab, et kui õigusvastaselt võõrandatud maal asuva elamu omanik soovib 
maad osta rohkem kui 2 ha ja õigustatud subjekt soovib maa tagastamist ning 
nad ei jõua omavahel kokkuleppele kohaliku omavalitsuse määratud tähtajaks, 
siis erastatakse elamu omanikule vabade piirnevate maade arvel kuni 50 ha. Kui 
ehitise omanik saab piirnevate maade arvel erastada vähem kui 20 ha maad, 
on tal õigus tagastatava kinnistu arvelt erastada maad 20 hektarist puudujää-
vas osas, kuid mitte rohkem, kui jääb maad õigustatud subjektile. Seega tuleb 
maareformi õigustatud subjekt kaasata maa erastamise protsessi MaaRS § 9 
lõikes 2 sätestatud viisil.

Tagastamise korra punkti 52 alapunkti 2 kohaselt võib valla- või linnavalitsus 
nimetatud kokkulepete sõlmimiseks määrata tähtaja, mis ei või olla lühem kui 
kaks kuud, teatades sellest asjaosalistele kirjalikult. Kui kokkulepet selle tähtaja 
jooksul mõjuva põhjuseta ei sõlmita, määrab valla- või linnavalitsus tagasta-
tava maa suuruse MaaRS-i sätete kohaselt. Järelikult tuleb pidada oluliseks 
asjaolu, kas VV on määranud elamu omanikule ja õigustatud subjektile tähtaja 
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kokkuleppele jõudmiseks ning kas sellest on asjaosalistele kirjalikult teatatud. 
Kohtud ei ole selles asjas selgitanud, kas VV järgis kehtestatud nõudeid.

Nõustuda ei saa ringkonnakohtu seisukohaga, et käesoleva vaidluse lahen-
damisel tuleb kohaldada [maakatastriseaduse] MaaKatS-i § 20 lõikeid 5, 51 
ja 52. Nimetatud sätteid saab ja tuleb kohaldada üksnes siis, kui katastriüksus 
moodustatakse või maaüksuse plaan koostatakse plaani- ja kaardimaterjali 
alusel. Asja materjalidest ei tulene, et A-28 talu maal paikneva AM-ile kuuluva 
elamuvalduse juurde ostueesõigusega maa erastamise korral on tegemist maa 
erastamisega plaani- või kaardimaterjali alusel.

Ebaõige on ringkonnakohtu seisukoht, et enne maa selle osa erastamist, mille 
tagastamist taotleb õigustatud subjekt, tuleb otsustada maa osaline tagastamine 
õigustatud subjektile vastavalt tagastamise korra punktile 57. Vastavalt MaaRS 
§ 9 lõikele 9 määrab mittetagastatava ja ostueesõigusega erastatava maa 
suuruse ja piirid vastavuses planeeringu ja maakorralduse nõuetega kindlaks 
kohalik omavalitsus Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras. MaaRS § 23 lõike 2 
kohaselt alustatakse õigusvastaselt võõrandatud maatüki erastamist, välja 
arvatud ostueesõigusega erastamine, pärast õigusvastaselt võõrandatud maa 
tagastamise otsustamist. Maa tagastamise küsimuse saab otsustada siis, kui 
kohaliku omavalitsuse korraldusega on erastatava maa suurus ja piirid täpselt 
määratud, sest sellest sõltub, kui palju on võimalik maad tagastada ja kui palju 
tuleb tagastamise võimatuse tõttu kompenseerida.

Riigikohtu halduskolleegium kordas sama seisukohta ka 29.11.1999 määruses kohtuasjas 
nr 3-3-1-45-99.

Riigikohtu lahendi seisukohti arvestades muudeti Riigikogus 06.03.2001 vastu võetud kol-
manda maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seadusega MaaRS-i § 23 lõiget 2 
ja alates 29.03.2001 kehtestati see järgmises sõnastuses: „Õigusvastaselt võõrandatud 
maa tagastamine otsustatakse pärast seda, kui valla- või linnavalitsuse korraldusega on 
ostueesõigusega erastatava maa suurus ja piirid kindlaks määratud. Maa erastamine muul 
MaaRS §-s 22 sätestatud viisil algatatakse pärast õigusvastaselt võõrandatud maa tagas-
tamise või kompenseerimise otsustamist.“

Õigusliku aluseta püstitatud ehitised

Maareformi algusest peale on palju probleeme tekitanud õigusliku aluseta püstitatud 
ehitised. Maareformi seaduse § 6 lõike 2 punkti 3 kohaselt ei tagastata maad osaliselt või 

tervikuna, kui maal asuvad teisele isikule kuuluvad 
hooned või rajatised ega lepita kokku hoonestusõiguse 
või kasutusvalduse seadmises, rendileandmises või 
muul viisil vastavalt MaaRS-i §-dele 7, 9 ja 10. Maare-
formi seaduse § 6 lõige 3 (kuni 30.06.2015 kehtinud 

Maareformi algusest peale 
on palju probleeme tekitanud 
õigusliku aluseta püstitatud 
ehitised.
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sõnastuses) sätestas, et hoone või rajatis MaaRS-i tähenduses on maapinnaga püsivalt 
ühendatud ehitis ehitusseaduse (EhS) (kuni 31.12.2002 planeerimis- ja ehitusseadus – PES 
§ 38) tähenduses, samuti lõpetamata ehitis ja ehitise püstitamiseks seaduslikus korras 
väljaantud ehitusluba. Alates 01.07.2015 kehtestati MaaRS-i § 6 lõikes 3 ehitise legaalde-
finitsioon MaaRS-i tähenduses ning alates 14.07.2017 sätestab lõige 3, et ehitis MaaRS-i 
tähenduses on aluspinnasega kohtkindlalt ühendatud ja inimtegevuse tulemusena ehitatud 
terviklik asi, samuti lõpetamata ehitis. Ehitis on hoone või rajatis. Hoone on väliskeskkon-
nast katuse ja teiste välispiiretega eraldatud siseruumiga ehitis. Rajatis on ehitis, mis ei ole 
hoone. Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 13 („Õiguslikul alusel püstitatud ehitis“) 
lõige 3 sätestab, et ehitise omanikul on õigus saada maa omanikuks MaaRS-is sätestatud 
alustel ja korras. Ehitisealune maa ei kuulu teistele isikutele tagastamisele, erastamisele, 
munitsipaalomandisse andmisele ega riigi omandisse jätmisele, kui seadusest ei tulene 
teisiti. Vastavalt MaaRS-i § 22 lõikele 1 saavad ostueesõigusega maad erastada ka isikud, 
kellel on õigus osta maad ehitise omanikuna vastavalt MaaRS-ile.

Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 14 („Õigusliku aluseta püstitatud ehitis“) kuni 
19. märtsini 2013 kehtinud lõike 1 sõnastus sätestas, et maakasutusõiguseta või ehitusloata 
püstitatud ehitis või selle osa (juurdeehitis), mis on maaga püsivas ühenduses, on AÕS-i 
§ 16 kohaselt maatüki oluline osa. Maakasutusõiguse või ehitusloata püstitatud ning ORAS-e 
ja sellest tulenevate õigusaktide alusel üleantava ehitise või selle osa või teeseaduse § 2 
lõikes 2 nimetatud rajatisele kohaldatakse AÕSRS-i § 13 sätteid ning ehitist võib käsutada 
pärast ehitisele kasutusloa andmist. Õigusliku aluseta püstitatud ehitisele kasutusloa andmine 
toimub EhS-i (kuni 31.12.2002 – PES § 70) alusel, kuid sellega ei või rikkuda maa tagastamise 
õigustatud subjekti õigusi. Alates 20.03.2013 kehtib AÕSRS-i § 14 lõige 1 sõnastuses, mille 
kohaselt maakasutusõiguseta või ehitusloata püstitatud ehitis või selle osa (juurdeehitis), 
mis on maaga püsivas ühenduses, on maatüki oluline osa.

Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 14 (alates 29.03.2001 kehtestatud) lõige 11 
sätestab, et ehitusloana AÕSRS-i § 14 lõike 1 tähenduses käsitletakse ka enne 01.11.1991 
koostatud ja kehtinud korras kinnitatud maa ostueesõigusega erastamist taotleva isiku 
elamu, suvila või aiamaja tüüpprojekti või enne nimetatud tähtpäeva koostatud ja kehtinud 
korras kinnitatud maa ostueesõigusega erastamist taotleva isiku elamu, suvila või aiamaja 
ehitusprojekti, kui ehitusloa väljaandmist ei ole võimalik tuvastada.

Õigusliku aluseta püstitatud tehnorajatisi käsitlevana on Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 
23.05.2002 otsuses kohtuasjas nr 3-2-1-67-02 ja halduskolleegiumi 26.11.2003 otsuses 
kohtuasjas nr 3-3-1-71-03 asutud seisukohale, et 

rajatise tehnorajatiseks pidamisel on oluline, et rajatis oleks ehitatud õigus-
likul alusel ning oleks tehnorajatisena tegelikult kasutatav. MRS § 6 lõike 31 
esimeses lauses nimetatud tehnorajatise püstitamise õiguslikule alusele ei 
omista nimetatud säte mingit õiguslikku tähendust. AÕSRS-i § 14 lõige 1 peab 
õigusliku aluseta ehitatuks ehitist, mis on püstitatud maakasutusõiguseta või 
ehitusloata. Tehnorajatise püstitamise õiguslik alus ei piirdu aga ainult AÕSRS 
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§ 14 lõigetes 1 ja 11 nimetatud ehitusloa või -projektidega, vaid lõige 1 omistab 
õigusliku tähenduse ka maakasutusõigusele ja kasutusloale. Tehnorajatis on 
püstitatud õiguslikul alusel, kui on olemas selle ekspluatatsiooni võtmise akt. 
Vaidlusaluse objekti kohta on olemas maaparandusobjekti ekspluatatsiooni 
võtmise akt 1972. aastast. Tähtsust omab ka see, kas rajatis on ka tegelikult 
kasutatav rajatisena, milleks ta on püstitatud. Tehnorajatis ei pea tingimata 
kasutuses olema, kuid seda peab olema võimalik olemasoleval kujul sihtotstar-
beliselt kasutada eelkõige teise kinnistu huvides. Tehnorajatiseks ei saa lugeda 
püsivalt kasutusest välja langenud või mitte kunagi kasutusel olnud rajatisi.

Riigikohtu 08.11.2004 otsuses kohtuasjas nr 3-3-1-43-04 oli vaidluse all küsimus, kas tarbijate 
kooperatiivi 1962. aastal rajooni täitevkomiteele esitatud avaldusele märgitud kooskõlastused 
müügipaviljoni püstitamiseks tõendavad vaidlusaluse ehitise püstitamise seaduslikkust või 
mitte. Halduskohus leidis, et müügipaviljon-kioskit ei saa käsitleda omavolilise ehitisena, 
sest ehitise püstitamiseks olid olemas kooskõlastused, mida nõuti 1962. aastal.

Ringkonnakohus seevastu asus seisukohale, et asjas kogutud tõendid ehitise seaduslik-
kust ei kinnita ja vaidlusalune ehitis on AÕSRS-i § 14 lõike 1 tähenduses õigusliku aluseta 
püstitatud ehitis, sest sellel puudub nõuetekohane maakasutusõigust tõendav dokument 
ja ehitusluba ning taotlusel olevaid kooskõlastusi saab käsitada eelnõusolekutena selleks, 
et hakata taotlema maaeraldust ja ehitusluba. 

Halduskolleegium asus seisukohale, et 
vaidlusalune müügipaviljon-kiosk püstitati rohkem kui 40 aastat tagasi ning 
poolte vahel pole vaidlust, et müügipaviljon-kioskit kasutati ja kasutatakse 
avaliku võimu teadmisel kaubandustegevuseks. Kui ehitist on aastakümnete 
vältel avaliku võimu teadmisel kasutatud, tähendab see seda, et avalik võim on 
tunnustanud ehitise olemasolu ning ehitist ei ole võimalik ka vaatamata selle 
püstitamist käsitleva dokumentatsiooni mõningasele puudulikkusele pidada 
ebaseaduslikuks. Avalik võim on sellise tunnustamisega välistanud võimaluse, 
et tegemist on õigusliku aluseta püstitatud ehitisega AÕSRS § 14 lõike 1 tähen-
duses. Ehitise ekspluatatsiooni vastuvõtmise akti võib sellisel juhul asendada ka 
avaliku võimu tegevus, millega sisuliselt tunnistatakse valminud ehitis nõuetele 
vastavaks ning lubatakse ehitist kasutada vastavalt kavandatud otstarbele.

Riigikohtu 23.10.2007 otsuses kohtuasjas nr 3-3-1-43-07 välja toodud asjaolude kohaselt 
asus R-i tagasi taotletaval maal õigusliku aluseta püstitatud kauplusehoone ja selle alune 
maa erastati kaupluse omanikule. R esitas kaebuse maa tagastamata jätmisega tekitatud 
kahju hüvitamiseks. Kohtud on R-i kaebust rahuldamata jättes omistanud määrava tähtsuse 
sellele, et vaidlusalusel maal asuv kauplusehoone on pärast halduskohtu otsuseid võõrandatud 
ning leidnud, et kuna ehitis on olnud tsiviilkäibes ja seda on käsutatud, siis ei kohaldunud 
sellele enam õigusliku aluseta püstitatud ehitise kohta käiv kord.
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Halduskolleegium kohtutega ei nõustunud, märkides, et 
ehitise seadustamiseks on ette nähtud kord AÕSRS § 14 lõikes 1. Õigusliku 
aluseta püstitatud ehitise seadustamine on võimalik üksnes kasutusloa andmi-
sega, seejuures ei tohi kasutusloa andmine rikkuda maa tagastamise õigustatud 
subjekti õigusi. Õigusaktidest ei tulene, et tsiviilkäibesse sattumisega muutuks 
õigusliku aluseta püstitatud ehitis seaduslikuks, mistõttu oli õigusvastane ka 
vaidlusaluse maa erastamine kauplusehoone juurde. Käesolevas asjas ei ole 
tuvastatud asjaolusid, mis teeksid selle haldusasja sarnaseks kolleegiumi 
08.11.2004 lahendatud kohtuasjaga nr 3-3-1-43-04, kus kolleegium möönis 
ehitise seaduslikuks muutumise võimalikkust ehitise aastakümnete pikkuse 
aktsepteerimise kaudu avaliku võimu poolt.

Riigikohtu halduskolleegiumi 24.05.2010 otsuses kohtuasja nr 3-3-1-23-10 asjaoludest näh-
tub, et LV keeldus IA-le kolme õigusvastaselt võõrandatud maatüki tagastamisest põhjusel, 
et maa erastati ostueesõigusega maatükkidel asuvate ehitiste (aiamajade) omanikele. 
Kassatsiooniastmes ei vaielda selle üle, et maatükkidel paiknevatele ehitistele anti ehitus-
load välja pärast 01.11.1991, seega kehtestatud korda rikkudes. Samuti on tuvastatud, et 
aiamajadel ei olnud enne 01.11.1991 kehtinud korras koostatud ja kinnitatud tüüpprojekti või 
ehitusprojekti. Vaidlus jätkub selles, kas maatükkidel asuvaid ehitisi saab dokumentatsiooni 
puudustest hoolimata pidada õiguslikul alusel püstitatuks sarnaselt Riigikohtu 08.11.2004 
otsusega kohtuasjas nr 3-3-1-43-04. 

Kolleegium leidis, et 
selles kohtuasjas väljaöeldud seisukohad ei ole praeguses asjas kohaldatavad, 
sest erinevalt müügipaviljon-kioskist käsitatakse aiamajade korral AÕSRS § 14 
lõikest 11 tulenevalt ehitusloana ka enne 01.11.1991 kehtinud korras koostatud 
ja enne nimetatud kuupäeva kinnitatud aiamaja tüüpprojekti või ehitusprojekti, 
kui ehitusloa väljaandmist ei ole võimalik tuvastada. Seega on seadusandja juba 
leevendanud nõudeid ehitusloata püstitatud aiamaja juurde maa erastamiseks. 
Täiendava erandi tegemine aiamajale, millel puudub ka nõuetekohane tüüp- või 
ehitusprojekt, ei ole käesolevas asjas tuvastatud asjaolusid arvestades põhjen-
datud. Kolleegium ei nõustu LV seisukohaga, et maatükkidel asuvad ehitised 
kuulusid maa müügilepingute sõlmimise ajal isikutele, kellele maa erastati ning 
ehitiste olemasolu tõttu oleks nimetatud isikutel olnud maa erastamise õigus ja 
alus ka juhul, kui 1992. ja 1995. aastatel ei oleks ehituslube väljastatud ning seega 
puudus IA-l õigus maa tagastamisele. MaaRS § 6 lõike 2 punktist 3 ja lõikest 3, 
§ 20 lõikest 1, § 22 lõikest 1 ja AÕSRS §-st 14 tuleneb, et ehitise omanik saab 
ostueesõigusega maad erastada vaid õiguslikul alusel püstitatud ehitise juurde.

Riigikohtu eelnevates lahendites olid vaidluse esemeks Nõukogude ajal rajatud või püstitatud 
ehitised (tehnorajatis, müügipaviljon-kiosk ning elamu, suvila ja aiamaja) ning küsimus, kas 
neid tuleb käsitada õiguslikul alusel või õigusliku aluseta püstitatud ehitistena, kuid asjades, 
kus ehitised on püstitatud õigusliku aluseta pärast Eesti iseseisvuse taastamist, Riigikohtu 
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praktika puudub. Küll aga on pärast Eesti iseseisvuse taastamist õigusliku aluseta püstitatud 
ehitiste kohta teinud Tallinna Ringkonnakohus mitu lahendit, mida Maa-amet peab olulisteks 
ja märgilisteks.

R esitas halduskohtule kaebuse Maa-ameti 16.02.2015 käskkirja peale, millega jäeti riigi 
maareservina riigi omandisse J-46 maaüksus, millel asus R-ile kuuluv parklarajatis, ja 
29.01.2016 kirjale, milles teatati R-ile, et rajatisel puudub õiguslik alus, mistõttu ei takista 
see maa riigi omandisse jätmist, ning maavanema ja linna kohustamiseks vaadata sisuliselt 
läbi R-i 21.12.2015 taotlus J-46 maaüksusele HÕ seadmiseks ning otsustada HÕ seadmine. 
Halduskohus rahuldas kaebuse.

Tallinna Ringkonnakohtu halduskolleegium leidis 31.10.2018 otsuses haldusasjas nr 3-16-
437, et Maa-ameti ja linna apellatsioonkaebused on põhjendatud ning tühistas halduskohtu 
otsuse ja tegi asjas uue otsuse, millega jättis R-i kaebuse rahuldamata. 

Otsuse põhjenduse kohaselt on 
maavanema 08.11.2013 korralduse, millega tunnistati kehtetuks 05.06.1995 
korralduse punkt 1.5, preambulis märgitud, et J-44, J-46 ja J-48 maaüksustel 
puuduvad ehitised, millele seada HÕ-d, ning neid maaüksusi ei kasutata õiguslikul 
alusel. Viidates maavanema 08.11.2013 korraldusele ning lähtudes Vabariigi 
Valitsuse 03.09.1996 määrusega nr 226 kinnitatud „Maa riigi omandisse jätmise 
korrast“, algatas Maa-amet 05.02.2014 nende maaüksuste uue riigi maareservina 
riigi omandisse jätmise menetluse MaaRS § 31 lõike 1 punkti 8 ja riigivaraseaduse 
(RVS) § 10 lõike 1 punkti 4 alusel. Sellel alusel maa riigi omandisse jätmise 
otsustaja oli keskkonnaminister või Maa-ameti peadirektor. Maa-ametile oli maa 
riigi omandisse jätmise taotlemisel teada, et J-46 maaüksusel asub parkla ja 
R-i teavitati maa riigi omandisse jätmise menetluse algatamisest Maa-ameti 
21.10.2014 kirjaga.

MaaRS § 351 lõigete 1 ja 11 järgi seatakse HÕ ehitise omaniku kasuks, kes ei 
soovi või kellel ei ole õigust maad omandada ning maareformi käigus riigimaale 
HÕ seadmise korra, tähtajad ja tingimused sätestab Vabariigi Valitsus määru-
sega. Maa riigi omandisse jätmise menetluse algatamise ajal kehtis Vabariigi 
Valitsuse 08.11.1996 määrusega nr 276 kinnitatud „Riigimaale hoonestusõiguse 
seadmise kord“ (määrusega nr 276 kinnitatud kord). Maa-amet ei saanud lähtuda 
Vabariigi Valitsuse 05.06.2014 määrusest nr 74 „Maareformi käigus riigimaale 
hoonestusõiguse seadmise ja selle käigus maa erastamise kord“, millele on 
viidanud halduskohus oma otsuses, kuna see määrus jõustus alles 09.06.2014 
ehk pärast haldusmenetluse algatamist 05.02.2014. Haldusmenetluse seaduse 
(HMS) § 5 lõikest 5 tuleneb, et kui haldusmenetlust reguleerivad normid muu-
tuvad menetluse ajal, kohaldatakse menetluse alguses kehtinud õigusnorme. 
Määrusega nr 276 kinnitatud korra punkti 3 alapunkti 3 järgi ei saanud HÕ-d 
seada õigusliku aluseta püstitatud ehitise omaniku kasuks. AÕSRS § 14 lõike 1 



Tagantjärele tarkus ehk maareformist kohtupraktika kaudu

195

järgi on õigusliku aluseta püstitatud ehitis selline ehitis, mis on püstitatud 
maakasutusõiguseta või ehitusloata.

LV 11.11.1993 korralduse kohaselt pidi rentnik muu hulgas tellima kinnistu 
plaani koos piiriprotokolliga; sõlmima maarendilepingu vähemalt kuu aja jooksul 
pärast rentniku valikut; ehitusloa saamiseks esitama projekti kolme kuu jooksul 
pärast rendilepingu sõlmimist ning tegema ehitustööd ühe aasta jooksul pärast 
rendilepingu sõlmimist. 10.02.1994 koostati J-46 maaüksuse kohta piiriproto-
koll ning R esitas 1994. aasta märtsis Maa-ametile taotluse riigimaa (sh J-46) 
rendilesaamiseks. Puudub vaidlus, et R-iga rendilepingut ei sõlmitud, vaid enne 
seda tuli lahendada kõnealust õigusvastaselt võõrandatud maad puudutavad 
maa asendamise ja kompenseerimise avaldused. Õigustatud subjektidele 
määrati kompensatsioon LV 21.12.1995 korraldusega. R-i väitel ehitas ta J-46 
maaüksusel autoparkla valmis 1995. aasta alguseks, s.o enne õigusvastaselt 
võõrandatud vara kompenseerimise otsustamist, ehk õigusvastaselt. R asus 
maad kasutama ilma nõutud rendilepingut sõlmimata ning tasus maa faktilise 
kasutajana maamaksu. Pole vaidlust, et linn on tunnistanud parkla olemasolu 
ja selle vajalikkust ning pikendanud R-i kauplemisluba, kuid linna ametkondade 
hilisem tegevus ei muuda siiski fakti, et parkla rajamise ajal ei olnud R-il maaka-
sutusõigust ega nõutavat ehitusluba. Parkla rajamiseks kulutuste tegemine ei 
tekitanud R-ile õiguspärast ootust parkla aluse maa omandamiseks või sellele 
HÕ seadmiseks. Esiteks tegi R kulutusi parkla rajamiseks teadmisega, et rendile-
pingut pole sõlmitud ning kui see sõlmitaksegi, siis 10 aastaks ning rendileping 
ei anna talle asjaõigusi nagu omandiõigus, HÕ ja pandiõigus. Teiseks ei nähtu, 
et R oleks maa kasutamise eest renti tasunud, samal ajal kui ta teenis parkla 
opereerimisest tulu, mis ilmselt ületas maamaksu summa. Asjas ei ole esitatud 
tõendeid, et R esitas enne parkla rajamist ehitusloa taotluse, nagu nägi ette 
LV 11.10.1993 korraldus. Praegune asi ei sarnane kohtuasjaga nr 3-3-1-43-04, 
milles vaidluse all olev müügipaviljon-kiosk rajati Nõukogude ajal ning millel olid 
tolleaegsete pädevate asutuste kooskõlastused. Riigikohtu seisukohti Nõuko-
gude ajal ehitatud ehitise kohta ei saa automaatselt üle kanda 1990. aastate 
keskpaigas ehitatud ehitisele. Kohtule pole esitatud dokumente, millega avalik 
võim oleks tunnistanud J-46 asuva parkla rajatised ja ehitise nõuetele vastavaks. 
R pidi olema teadlik, et parkla ehitamiseks puudub õiguslik alus. See nähtub 
muu hulgas 2003. aasta jaanuaris esitatud projekteerimistingimuste taotlusest, 
mille eesmärk oli J-45a ja J-46 maaüksustel asuvad hooned seadustada. J-46 
parkla rajamise õigusliku aluse puudumist on kinnitatud ka linnaosavalitsus 
oma 22.03.2004 kirjas.

Toimikust nähtub, et R-i avalduse alusel algatas LV 19.04.2006 korraldusega 
J-45a, J-46 ja J-48 kruntide [detailplaneeringu] DP koostamise ning 16.02.2006 
sõlmis R-iga lepingu DP koostamise ja finantseerimise õiguse ja kohustuse üle-
andmiseks, kuid leping lõpetati 22.06.2007 poolte kokkuleppel. LV 29.08.2007 
korraldusega tunnistati 19.04.2006 korraldus kehtetuks. Asja materjalidest ei 



Tagantjärele tarkus ehk maareformist kohtupraktika kaudu

196

nähtu, et J-46 maaüksuse kohta oleks hiljem jätkatud DP-menetlust ning kuna 
DP-d ei kehtestatud ja ehitusluba parkla rajamiseks pole väljastatud, on parkla 
senini seadustamata. Isegi kui linnaosavalitsusest kinnitati R-ile, et ta saab parklat 
edasi kasutada ka ilma DP-ta, ei saanud tal sellisest mitteametlikust lubadusest 
tekkida ettekujutust, et linn peab parklat õiguslikul alusel ehitatud rajatiseks.

Apellatsioonikohus asus 31.10.2018 otsuses haldusasjas nr 3-16-437 seisukohale, et 
maavanem ja Maa-amet tuvastasid õigesti, et J-46 asuv parkla ei ole õiguslikul 
alusel püstitatud ehitis. AÕSRS § 14 lõige 1 sätestab, et maakasutusõiguseta või 
ehitusloata püstitatud ehitis või selle osa (juurdeehitis), mis on maaga püsivas 
ühenduses, on maatüki oluline osa, ning lõike 3 kohaselt ei takista sellise ehitise 
olemasolu maa riigi omandisse jätmist. Seega jättis Maa-amet 16.02.2015 
käskkirjaga J-46 maaüksuse õiguspäraselt riigi omandisse. Maa-amet ega muu 
haldusorgan ei pidanud selles menetluses otsustama ehitise omaniku kasuks 
HÕ seadmist. Maa-amet keeldus ka menetluse uuendamisest õiguspäraselt, 
sest kuna R-ile kuuluv ehitis ei olnud püstitatud õiguslikul alusel, ei olnud R-il 
õigust nõuda HÕ seadmist (AÕSRS § 15 lõige 1).

Tallinna Ringkonnakohtu halduskolleegiumi 30.04.2020 otsuses haldusasjas nr 3-17-789, 
mille asjaolud olid peamiselt samad, mis haldusasjas nr 3-16-437, ning millega jäeti rahulda-
mata R-i kaebus linna ja Maa-ameti kohustamiseks seadma J-45a maaüksusele HÕ, korrati 
varasemaid seisukohti, et 

nii maareformi käigus kui ka pärast selle lõppemist saab seada ehitisealusele 
või ehitise teenindamiseks vajalikule maale ehitise omaniku kasuks hoonestus-
õiguse üksnes juhul, kui ehitis on püstitatud õiguslikul alusel. Õigusliku aluseta 
püstitatud ehitis on selline ehitis, mis on püstitatud maakasutusõiguseta või 
ehitusloata. Riigikohtu 08.11.2004 otsuse kohtuasjas nr 3-3-1-43-04 seisukohti 
Nõukogude ajal ehitatud müügipaviljoni kohta ei saa automaatselt üle kanda 
1990. aastate keskpaigas ehitatud ehitisele. Praeguses asjas on piisavalt ja 
asjakohaselt põhjendanud, et R pidi olema teadlik, et rajas parkla ning hakkas 
seda opereerima õigusliku aluseta. R ei ole esitanud dokumente, milles avalik 
võim oleks tunnistanud J-45a maal asuvad ehitised seaduslikuks, vastupidi, nii 
maavanem kui ka linn on erinevates dokumentides olnud seisukohal, et parkla 
ei ole ehitatud õiguslikul alusel. R on küll astunud mõningaid samme ehitiste 
seadustamiseks, kuid J-45a maaüksust hõlmavat DP-d ei ole senini kehtesta-
tud ning parkla seadustamiseks ei ole tagantjärele väljastatud ka ehitus- ega 
kasutusluba. Asjaolu, et linn on pidanud ja peab praegugi parklat iseenesest 
vajalikuks, ei tähenda nõustumist sellega, et parkla on rajatud õiguslikul alusel. 
Ringkonnakohus leiab, et kohtuasi nr 3-3-1-43-04 oli väga erandlik ning õigusliku 
aluseta püstitatud ehitis ei saa muutuda seaduslikuks pelgalt sellega, et see on 
sattunud tsiviilkäibesse ning avalik võim ei ole teinud selle üle järelevalveme-
netlust (vrd ka kohtuasjad nr 3-3-1-43-07, punktid 10 ja 11; nr 3-3-1-23-10, p 12).
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Ümbrust või maastikupilti tunduvalt kahjustavad lagunenud ja kasutusest 
väljalangenud ehitised

Maareformi algusest peale on palju probleeme tekitanud lagunenud ja kasutusest väljalan-
genud ehitiste juurde või nende teenindamiseks ning ehitisealuse maa ostueesõigusega 
erastamise küsimused. Nüüdseks on neid küsimusi käsitavad kohtulahendid kujundanud 
ühtse kohtupraktika.

Maareformi seaduses kehtis algselt sõnastus, mille 
kohaselt teed ja liinid, mis võimaldasid tagastatava 
maa otstarbekohast kasutamist, ei olnud rajatised 
MaaRS-i tähenduses. Samuti ei käsitatud ehitisena 
ajutisi hooneid või rajatisi ning ümbrust või lagunenud 
ja kasutusest väljalangenud, maastikupilti tunduvalt 
kahjustavaid ehitisi. Viimati nimetatud ehitised pidi 
omanik korda tegema või kõrvaldama kohaliku oma-
valitsuse määratud tähtpäevaks. Tähtaeg ei võinud olla 

lühem kui üks aasta. Tähtpäevaks korrastamata või kõrvaldamata ehitised võidi sundvõõran-
dada kinnisasja sundvõõrandamise seaduse (KASVS) § 3 lõike 1 punktis 8 sätestatud alusel.

Maareformi seaduse § 6 lõike 31 esimest lauset muudeti 16.11.1999 jõustunud muudatustega. 
Mõiste „liinid“ asendati mõistega „tehnovõrgud ja -rajatised“. Alates 16.07.2000 lisandus 
sättesse lause „Kui kohalik omavalitsus määrab lagunenud ja kasutusest väljalangenud[,] 
ümbrust või maastikupilti tunduvalt kahjustava ehitise omanikule ehitise kordategemiseks 
tähtpäeva, määratakse ehitisele teenindamiseks vajalik maa, mida ehitise omanikul on õigus 
erastada pärast ehitise korrastamist“.

Praegu kehtib alates 14.06.2017 MaaRS-i § 6 lõige 31 sõnastuses, mis sätestab, et teed ning 
tehnovõrgud ja -rajatised, mis võimaldavad tagastatava maa otstarbekohast kasutamist, ei 
ole rajatised MaaRS-i tähenduses. Samuti ei käsitata ehitisena ajutisi hooneid või rajatisi 
ning lagunenud ja kasutusest väljalangenud, ümbrust või maastikupilti tunduvalt kahjustavaid 
ehitisi. Viimati nimetatud ehitised kõrvaldab omanik määratud tähtpäevaks. Tähtpäevaks 
kõrvaldamata ehitised muutuvad maareformi käigus maatüki oluliseks osaks.

Ka Riigikohus on lagunenud ja kasutusest väljalangenud, ümbrust või maastikupilti tunduvalt 
kahjustavate ehitiste küsimust käsitlenud.

Riigikohtu 15.12.2004 otsuse kohaselt kohtuasja nr 3-3-1-57-04 asjaolude kohta esitas AK 
avalduse H-44 talu 31,66 ha maade tagastamiseks ja EF P-19 asuva ca 76 ha suuruse maa 
ostueesõigusega erastamiseks. LV korraldustega jäeti H-44 maaüksuse 10,8 ha suurune 
lahustükk tagastamata ning määrati EF-i ehitise (pulbripumbajaam nr 2) teenindusmaaks 
78,16 ha ja peeti võimalikuks erastada see kahe katastriüksusena. Erastamisagentuuri (EEA) 
käskkirjadega erastati EF-ile P-19 ja P-19a maaüksused. AK esitas halduskohtule kaebuse LV 
korralduste ja EEA käskkirjade tühistamiseks, milles ei nõustunud lahusmaatüki tagastamata 

Palju probleeme on tekita-
nud lagunenud ja kasutusest 
väljalangenud ehitiste juurde 
või nende teenindamiseks 
ning ehitisealuse maa 
ostueesõigusega erasta     mise 
küsimused.
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jätmisega, kuna maaüksusel ei asu korraldustes viidatud ehitisi. EF-i õiguseellane vedas 
vaidlusalusele maale tehnoloogilise protsessi jääkproduktiks olevat liiva, mis aga ei saa olla 
maa tagastamata jätmise aluseks, sest liiva ladustamine jäätmaale ei ole käsitatav ehitisena 
MaaRS-i mõttes, mille juurde peaks kuuluma teenindusmaa. Maaüksusel puudusid maa 
tagastamist takistavad ehitised ning väidetavad ehitised ei olnud oma tehnilise seisundi ja 
tehase sulgemise tõttu sihtotstarbeliselt kasutatavad.

Riigikohtu halduskolleegium rahuldas AK kassatsioonkaebuse ning tühistas alama astme 
kohtute otsused vaidlustatud ulatuses. Kolleegium märkis, et 

vaidlust ei ole selle üle, et pulbipumbajaam nr 2 püstitati õiguslikul alusel ega 
selles, et pumbajaama ei kasutata selle esialgsel sihtotstarbel ega tehtud seda ka 
maa tagastamise otsustamise ajal, ega ka selles, et ehitis oli osaliselt lagunenud 
ja flotoliivade ladustamispaik on registrisse kantud lõpetatud tööstusjäätmete 
ladustamispaigana. Vaidlus käib MaaRS § 6 lõike 31 õige kohaldamise üle.

Kohtud ja vastustajad on asjas asunud seisukohale, et MRS-i § 6 lõike 31 teise 
lause kohaselt ei takista õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamist üksnes 
sellised ehitised, mille korral on üheaegselt täidetud kolm tingimust: ehitis 
on lagunenud, kasutusest väljalangenud ja kahjustab tunduvalt ümbrust või 
maastikupilti, kusjuures ei ole oluline ehitise tegeliku kasutusotstarbe vas-
tavus ehitise püstitamise sihtotstarbele. Riigikohus leidis 26.11.2003 otsuse 
kohtuasjas nr 3-3-1-71-03 punktis 19: „Kui tegemist on tehnorajatisega, mida 
saab hõivata, siis omab tähtsust ka see, kas rajatis on ka tegelikult kasutatav 
rajatisena, milleks ta on püstitatud. Tehnorajatis ei pea tingimata kasutuses 
olema, kuid seda peab olema võimalik olemasoleval kujul sihtotstarbeliselt 
kasutada. Tehnorajatiseks ei saa lugeda püsivalt kasutusest välja langenud või 
mitte kunagi kasutusel olnud rajatisi (vt mutatis mutandis Riigikohtu 23.05.2002 
otsus kohtuasjas nr 3-2-1-67-02).“ Seega on tähtsus asjaolul, kas õigusvasta-
selt võõrandatud maa tagastamist takistav tehnorajatis on olemasoleval kujul 
põhimõtteliselt sihtotstarbeliselt kasutatav.

Asjas käib vaidlus küll mitte MRS § 6 lõike 31 esimese lause, vaid sama sätte 
teise lause õige kohaldamise üle, kuid kolleegium on seisukohal, et kohtuasjas 
nr 3-3-1-71-03 väljendatust tuleb lähtuda ka antud juhul. S.t, et kõigi kolme väl-
jatoodud tingimuse – ehitis on lagunenud, ehitis on kasutusest väljalangenud, 
ehitis kahjustab tunduvalt ümbrust või maastikupilti – üheaegne esinemine ei 
ole nõutav. Lagunenud ja kasutusest väljalangenud ehitise korral ei ole oluline, 
kas see kahjustab ümbrust ja maastikupilti. Vastupidise järelduse korral võiks 
tekkida olukord, kus maa tagastamist takistaks näiteks maapõues olev täieli-
kult lagunenud ja kasutusest väljalangenud ehitis (torustik) ning seda üksnes 
põhjusel, et see ei saa objektiivselt kahjustada ümbrust ja maastikupilti. MaaRS 
§ 6 lõike 31 sisustamisel tuleb arvestada MaaRS §-s 2 sätestatud maareformi 
eesmärki ning neid silmas pidades tuleb MaaRS § 6 lõiget 31 mõista selliselt, 
et õigusvastaselt võõrandatud maa õigustatud subjektile tagastamist saab 
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takistada üksnes selliste ehitiste olemasolu, mida sihtotstarbeliselt kasuta-
takse või mida on võimalik sihtotstarbele vastavalt kasutada. Sellisel juhul 
kaalub ehitise omaniku õiguste kaitse vajadus üles maa tagastamise õigustatud 
subjekti õiguse saada tagasi õigusvastaselt võõrandatud maa. Kui aga ehitis 
on lagunenud ja sihipärasest kasutusest välja langenud, siis selline ehitis ei 
saa takistada õigusvastaselt võõrandatud maa õigustatud subjektile tagasta-
mist. Samale seisukohale asus kolleegium ka 26.11.2003 otsuses kohtuasjas 
nr 3-3-1-71-03, märkides, et maareformi toimumise tingimustes ei saa seadusi 
tõlgendada viisil, mis teeks õigustatud subjektile maa tagastamise ülemäära 
keerukaks või isegi võimatuks.

Sihipärase kasutuse all tuleb mõista ehitise kasutamist selle püstitamisel või 
rekonstrueerimisel määratud eesmärgil, mis ehitisel oli omandireformi alguse 
hetkel (20.06.1991). Maareformi toimumise tingimustes ei ole kasutusest välja-
langenud ehitise kasutusotstarbe muutmisega taaskasutusse võtmine võimalik, 
sest selline tegevus kahjustaks maa tagastamise õigustatud subjekti võimalust 
saada tagasi õigusvastaselt võõrandatud maa. Seetõttu on käesolevas asjas 
oluline, et pumbajaama kasutataks või oleks võimalik kasutada ehitusprojektis 
märgitud eesmärgil või ei tohi selle kasutusotstarbe muutmine olla toimunud 
pärast omandireformi algust. Sarnaselt keelab ORAS-e § 18 lõige 1 omandi-
reformi õigustatud subjektide õiguste kaitseks selles seaduses sätestamata 
juhtudel omandireformi objektiks oleva vara võõrandamise ja asjaõigusega 
koormamise enne õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise küsimuse 
otsustamist, sh kohtueelse või kohtuliku vaidluse lõppemist, tunnistades seda 
keeldu rikkuvad tehingud tühiseks.

Riigikohtu halduskolleegiumi 26.06.2018 otsuses kohtuasja nr 3-16-579 asjaoludest nähtub, 
et A õiguseellane ostis LV-lt aadressil P-23 asunud kämpinguhooned, võttes endale kohustuse 
ehitada endise kämpingu maa-alale nüüdisaegne kauplus. A esitas tähtaegselt avalduse maa 
erastamiseks kämpinguhoonete juurde. LV teatas A-le, et aadressil P-23 ei asu selliseid ehitisi, 
mille juurde saaks maad erastada. LV korraldustega määrati A-le kuuluvate ehitiste kordatege-
mise tähtaeg ja teenindamiseks vajaliku maa suurus ning väljastati projekteerimistingimused. 
A esitas taotlused P-23 eskiisprojekti kooskõlastamiseks ja ehitiste kordategemiseks antud 
tähtaja pikendamiseks 12 kuu võrra, korrates eskiisprojekti kooskõlastamise taotlust. LV 
eskiisprojekti ei kooskõlastanud ja jättis ka ehitiste kordategemise tähtaja pikendamata, sest 
A-l on olnud piisavalt aega, et vähemalt alustada ehitiste korrastamisega, lisaks tuvastati 
vaatlusel, et P-23 maaüksusel ei ole ehitisi, mida saaks korda teha. A esitas halduskohtule 
kaebuse, mille lõplikeks nõueteks jäid kohustamisnõuded eskiisprojekti kooskõlastamiseks 
ja ehitise kordategemise tähtaja pikendamiseks.

Halduskohus jättis kaebuse rahuldamata, leides, et maaüksusel asuvad küll ehitisregistrisse 
kantud kolm vundamenti, kuid A on ise ehitised lammutanud ja fotodel on näha vaid vunda-
mentide vaevumärgatavad jäänused. Maaüksusel ei asu ehitisi, mida oleks võimalik korda 
teha ja täiesti uue ehitise püstitamine ei ole käsitatav ehitise kordategemisena MaaRS-i 
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tähenduses. Maa ostueesõigusega erastamise vältimatu eeldus on MaaRS-i § 6 lõi-
kes 3 sätestatud tingimustele vastava ehitise olemasolu. Kaebuse eesmärki – maaüksuse 
erastamist – ei ole võimalik saavutada ja kaebuse rahuldamiseks pole alust. Ringkonnakohus 
tühistas halduskohtu otsuse ning kohustas LV-d lahendama uuesti A taotlusi eskiisprojekti 
kooskõlastamiseks ja tähtaja pikendamiseks.

Riigikohtu halduskolleegium rahuldas LV kassatsioonkaebuse ja tühistas ringkonnakohtu 
otsuse, jättes jõusse halduskohtu otsuse resolutsiooni, asendades halduskohtu otsuse 
põhjendused Riigikohtu otsuse põhjendustega.

Kolleegiumi asus otsuses seisukohtadele, et 
A soovib ostueesõigusega erastada maaüksust, millel praegu asuvad kolm 
vundamenti, ning kuna LV määratud tähtaeg maatükil kunagi asunud hoonete 
kordategemiseks on möödunud, nõuab LV kohustamist pikendama tähtaega ning 
andma hoonete taastamise eskiisprojektile kooskõlastus. Kohustamisnõude 
rahuldamiseks peab kohus kindlaks tegema, kas avalikul võimul on seadusest 
tulenev kohustus haldusakti andmiseks või toimingu sooritamiseks (RVastS § 6 
lõige 1). Asja lahendamiseks olulised asjaolud teeb kohus kohustamisnõude 
korral kindlaks samuti kohtuotsuse tegemise aja seisuga (HKMS § 158 lõike 2 
teine lause).

Ringkonnakohus märkis otsuses, [et] õiguslik olukord on kohtumenetluse ajal 
muutunud, sest 14.07.2017 jõustunud MaaRS § 6 lõige 31 ei näe enam ette 
võimalust anda tähtaega lagunenud ja kasutusest väljalangenud või ümbrust ja 
maastikupilti tunduvalt kahjustavate ehitiste kordategemiseks. Omanikul tuleb 
sellised ehitised kohaliku omavalitsuse antud tähtajaks kõrvaldada, vastasel 
korral muutuvad need maatüki oluliseks osaks. Seega saaks LV alates 14.07.2017 
anda lagunenud ehitise omanikule tähtaja vaid lagunenud ehitise, siinsel juhul 
vundamendi säilinud osade kõrvaldamiseks, sest ehitise kordategemiseks 
uue tähtaja andmiseks ei ole enam õiguslikku alust. Ringkonnakohus leidis, et 
kuna materiaalõigus on muutunud menetluse kestel taotlejale ebasoodsamaks, 
tuleb taotluse lahendamisel tulenevalt õiguspärase ootuse ja võrdse kohtlemise 
põhimõttest kohaldada taotleja suhtes varem kehtinud soodsamat normi. Sellise 
seisukohaga ei saa nõustuda. Kuna maa ostueesõigusega erastamise taotluste 
esitamise tähtaeg on ammu möödunud, poleks sellise tõlgenduse (s.t taotleja 
suhtes varem kehtinud soodsama normi kohaldamise) korral seadusemuudatust 
võimalik kohaldada ühegi lagunenud ja kasutusest väljalangenud ehitise puhul, 
sest kõik taotlejad on oma avaldused juba esitanud. Õigusnormile antav tõlgen-
dus ei tohi muuta normi kasutuks. Kui normi kohaldamise eeldused on täidetud 
ega esine erandlikku seadusest tulenevat alust normi kohaldamata jätmiseks 
(näiteks rakendussätetes), ei saa kohus normi meelevaldselt kohaldamata 
jätta. Kui kohus tuvastab normi rakendamisel vastuolu õiguspärase ootuse või 
võrdse kohtlemise põhimõttega, tuleb algatada põhiseaduslikkuse järelevalve 
menetlus (HKMS § 158 lõige 4). 
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Ringkonnakohus ei ole analüüsinud, milles seisneb alates 14.07.2017 kehtiva 
MaaRS § 6 lõike 31 muudatuse vastuolu õiguspärase ootuse või võrdse kohtlemise 
põhimõttega, märkides üksnes, et materiaalõiguse muutumine on teinud taotleja 
olukorra ebasoodsamaks. Kolleegium on varem selgitanud, et seadusandja peaks 
üldjuhul vältima koormavale õigusnormile (ebaehtsa) tagasiulatuva jõu andmist, 
s.o koormava normi kohaldamist õigussuhetele, mis tekkisid enne normi jõustu-
mist. Siiski võib tagasiulatuva jõu anda ka koormavale seadusesättele, kui selle 
järele on põhjendatud vajadus ja sellega ei kahjustata ebaproportsionaalselt 
isiku õiguspärast ootust (vt nt kohtuasjad nr 3-3-1-11-03, p 33; nr 3-3-1-80-16, 
p 29). Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 31.01.2012 otsuse 
kohtuasjas nr 3-4-1-24-11 punktis 49 leiti, et ehkki õiguspärase ootuse põhimõte 
ei nõua kehtiva normi kivistamist, tuleb silmas pidada, et õigus ei tohi olla õiguse 
subjektide suhtes sõnamurdlik. Igaüks peab saama temale seadusega antud 
õigusi ja vabadusi kasutada vähemalt seaduses sätestatud tähtaja jooksul ning 
igaühel on õigus mõistlikule ootusele, et seadusandja lubatut rakendatakse 
isiku suhtes, kes on hakanud oma õigust realiseerima. Seega tuleb hinnata, kas 
MaaRS § 6 lõike 31 uues redaktsioonis on koormav norm, millel on tagasiulatuv 
mõju. Et õiguspärast ootust saaks rikkuda, peab see olema tekkinud.

Kõigepealt tuleb märkida, et MaaRS pole ühelgi hetkel võimaldanud ostueesõi-
gusega erastada maad lagunenud või kasutusest välja langenud ehitise juurde. 
Asjas pole tuvastatud, mis ajast on maaüksusel asunud ehitised lagunenud ja 
kasutusest välja langenud, kuid arvestades, et ostu-müügilepingu kohaselt tuli 
endise kämpingu territooriumile ehitada kaasaegne kauplus, oli ilmselt juba 
ostmise hetkel tegemist lagunenud või vähemalt kasutusest välja langenud 
hoonetega, mille säilitamist ei peetud vajalikuks. A esitas avalduse maa eras-
tamiseks 30.12.1997 ja sel ajal ei näinud seadus ette võimalust anda tähtaeg 
hoonete kordategemiseks. Kui ehitis ei vastanud tol ajal kehtinud PES § 38 
nõuetele, siis ostueesõigusega erastamise õigust ei olnud (MaaRS § 6 lõike 3 
taotluse esitamise ajal kehtinud red). 22.03.1999 jõustunud MaaRS § 6 lõige 31 
nägi ette, et lagunenud ja kasutusest välja langenud ehitisi ei käsitata ehitistena 
MaaRS tähenduses ning õigus erastada nende juurde maa ostueesõigusega tekib 
üksnes siis, kui need on kohaliku omavalitsuse näidatud ajaks korda tehtud. 
Alates 16.07.2000 lisandus sättesse tingimus, et ehitise kordategemise tähtaja 
andmise korral määratakse kindlaks ehitise teenindusmaa, mida on võimalik 
pärast ehitise korrastamist erastada. Seega võib seadusest järeldada, et lagu-
nenud ehitiste puhul tuli erastamismenetluse lõpetamiseks anda omanikule 
tähtaeg kas ehitise korrastamiseks või kõrvaldamiseks. Kohalikul omavalit-
susel oli kaalutlusõigus, milline ettepanek teha. Seadusemuudatuse kohaselt 
kohalikul omavalitsusel enam sellist kaalutlusõigust pole ja tähtaja saab anda 
vaid lagunenud ehitise kõrvaldamiseks. Seletuskirjas on öeldud, et kui isik pole 
maareformi algusest möödunud 25 aasta jooksul oma omandit heaperemeheli-
kult hoidnud, võib eeldada omaniku tegevusetust omandist loobumise tahtena. 
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Igal juhul kaalub avalik huvi maareformi lõpetamiseks üle omandiõiguse riive, 
mis tekib, kui lagunenud ja kasutusest välja langenud ehitis muutub maatüki 
oluliseks osaks. Seletuskirjas on rõhutatud, et kui kohalik omavalitsus on andnud 
tähtaja ehitise kordategemiseks ja omanik pole nõutud toiminguid teinud, ei ole 
õigust tähtaega pikendada.

Järgmisena tuleb otsida vastust küsimusele, kas uuel normil, mis ei näe enam 
võimalust anda tähtaeg ehitiste kordategemiseks, on A-le koormav tagasiulatuv 
mõju. Arvestades, et praeguse normi korral jääb osa taotlejate puhul üldse ära 
nn viimane hoiatus ehitiste korrastamiseks enne menetluse lõpetamist, võib 
nende jaoks olla tegemist koormava normiga. Taotlejate puhul, kellele oli antud 
tähtaeg ehitiste korrastamiseks ja kes selle jooksul ehitisi ei korrastanud, sellist 
koormavat tagasiulatuvat mõju ei ole, sest nende puhul pidi nagunii järgnema 
menetluse lõpetamine ja taotluse rahuldamata jätmine. Ringkonnakohus on 
A puhul leidnud erisuse selle pinnalt, et A ei jõudnud hooneid korda teha LV 
tegevuse või tegevusetuse tõttu. Ringkonnakohus ja A on oma seisukohtade 
kujundamisel lähtunud ekslikust eeldusest, et A sai lagunenud hooneid korras-
tada üksnes LV korralduste tõttu ja nende kehtivusajal. Tegelikult see nii ei ole. 
Nõue, et ostueesõigusega erastamise õiguse saamiseks peavad maaüksusel 
asuvad ehitised olema korras ja sihtotstarbeliselt kasutatavad, on kehtinud kogu 
maareformi aja ning A-l pidi sõltumata LV tegevusest olema selge, et soodsatel 
tingimustel maa erastamiseks annavad õiguse vaid sihtotstarbeliselt kasutatavad 
ja korras hooned. Seadus nägi ehitiste kordategemise tähtaja andmise ette hea 
halduse põhimõttest lähtuvalt, et anda enne menetluse lõpetamist ja taotluse 
rahuldamata jätmist taotlejale veel viimane hoiatus, et kui ta etteantud tähtajaks 
hooneid ei korrasta, kaotab ta maa ostueesõigusega erastamise õiguse. A ei 
vaidlustanud LV korraldust, millega nõuti hoonete kordategemist 01.03.2016, 
seega pidas ta pooleteiseaastast tähtaega reaalseks. 

A esitas 03.03.2015 LV-le taotluse eskiisprojekti kooskõlastamiseks. LV viivitas 
kooskõlastamisega ning jättis alles 22.02.2016 kirjaga selle kooskõlasta-
mata. A ei algatanud ka kohtuvaidlust eskiisprojekti kooskõlastamiseks enne 
23.03.2016, mil ehitiste korrastamise tähtaeg oli juba möödunud. Seega, isegi 
kui LV tegevus oli millegi poolest õigusvastane, ei saa seda pidada praegusel 
juhul A-le hoonete korrastamiseks antud tähtaja rikkumise põhjuseks, sest A 
ise pole oma tegevuses olnud piisavalt hoolikas. Seepärast puudub MaaRS 
§ 6 lõike 31 kohane koormav tagasiulatuv mõju A-le. Kolleegium ei tuvastanud 
ka A ebaproportsionaalselt ebavõrdset kohtlemist uue normi tõttu. Ebavõrdne 
kohtlemine võib ilmneda seeläbi, et osa taotlejatest sai korraldusega määratud 
tähtaja ehitise kordategemiseks enne menetluse lõpetamist, kuid uue normi ajal 
seda enam ei anta. A puhul sellist ebavõrdset kohtlemist ei ole, sest ta jättis 
ehitised ettenähtud tähtaja jooksul korda tegemata. 
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A väitel on LV senises praktikas pikendanud ehitiste kordategemiseks antud 
tähtaega. On õige, et kohalikul omavalitsusel pole enam võimalik kaaluda tähtaja 
andmist ehitiste korrastamiseks ja välistatud on ka tähtaja pikendamine või uue 
tähtaja andmine. Kaalutlusõiguse alusel kujunenud normi rakenduspraktikast 
ei saa tuletada A õiguspärast ootust. A ebavõrdset kohtlemist saab kinnitada, 
kui arvestada, et ringkonnakohus pidas LV keeldumist tähtaja pikendamisest 
ebaseaduslikuks. Ebavõrdse kohtlemise õigustamiseks piisab mõistlikust ja 
asjakohasest põhjusest. Kolleegiumi hinnangul on normi kehtestamise eelnõu 
seletuskirjas toodud vajadus maareformi lõpetamiseks piisav, et õigustada A 
ebavõrdset kohtlemist. Maareform on kestnud juba 25 aastat ja juba aastaid 
on tegeletud reformi lõpuleviimisega. 20.03.2013 jõustunud MaaRS muutmise 
ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse § 1 punkt 27 nägi ette 
konkreetsed tähtajad maareformi toimingute tegemiseks, mis pidid seletuskirja 
kohaselt võimaldama maareformi kiiremat lõpuleviimist. Maareformiga sooviti 
lõpule jõuda 31.12.2017. Kogu selle aja oli A teadlik, et juhul, kui ta hooneid 
korda ei tee, ei ole tal õigust maad erastada. A-le on kord juba antud tähtaeg ja 
hoiatatud menetluse lõpetamisest, kui ta hooneid ei korrasta. Avalik huvi maare-
formi lõpetamise vastu kaalub eeltoodud asjaoludel üles A soovi erastada maad 
soodustingimustel. Kuna maaüksusel asuvad vundamendid on suurel määral 
lagunenud, pole riive A omandipõhiõigusele ka oluline ega kaalu üles avalikku 
huvi maareformiga ühele poole saada. Kuivõrd endiste kämpinguhoonete ost 
oligi ilmselt mõeldud maa kasutusõiguse ostuna, kuid seda ei realiseeritud 
lubatud ajal, võib A õigust käsitleda kui ehitamise lubamist, mille realiseerimata 
jätmine omandiõigusele suurt riivet ei kujuta.

Eeltoodu põhjal teeb MaaRS § 6 lõike 31 alates 14.07.2017 kehtiv redaktsioon 
kohustamiskaebuse rahuldamise võimatuks. Isegi kui LV otsustused olid õigus-
vastased ja ta peaks taotlused uuesti läbi vaatama, ei saaks ta teha muud 
otsust, sest uut tähtaega hoonete kordategemiseks pole A-le võimalik anda ja 
hoonete taastamiseks koostatud eskiisprojekti kooskõlastamine poleks ees-
märgipärane. Siinkohal peab kolleegium vajalikuks märkida, et sellisel määral 
vundamendini lagunenud hooneid, nagu A-le kuulub, ei saa enam korda teha. 
Riigikohus on varasemas praktikas mõistnud MaaRS § 6 lõiget 31 selliselt, et 
õigustatud subjektile saab maa tagastamist takistada üksnes selline ehitis, 
mis on sihtotstarbelises kasutuses või mida on võimalik sihtotstarbeliselt 
kasutada (vt nt kohtuasi nr 3-3-1-57-04). Kuigi see praktika oli välja arendatud 
maa tagastamise vaidlustes, ei saa anda normile teistsugust sisu asjades, 
kus maa erastamise õigustatud subjekt vaidleb kohaliku omavalitsusega maa 
ostueesõigusega erastamise õiguse üle. Vastasel korral oleks tegemist erasta-
mise õigustatud subjektide ebavõrdse kohtlemisega. Vundamendini lagunenud 
hoone sihtotstarbelist kasutamist ei saa enam võimalikuks pidada ja selleks, 
et hoone vastaks MaaRS § 6 lõike 3 tunnustele, tuleks see uuesti üles ehitada. 
Tegemist oleks uue hoone püstitamisega, mitte vana kordategemisega.
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Riigikohtu halduskolleegiumi 13.12.2018 otsuses kohtuasjas nr 3-15-2561 on lisaks varase-
male käsitatud olukorda, kui ühel aadressil asuva lagunenud puhkelaagri ehitiste kompleksi 
magamiskorpustele määras linnavalitsus ehitiste kordategemiseks tähtaja, millest ei peetud 
kinni, kuid administratiivhoonele linnavalitsus ehitiste kordategemiseks tähtaega ei määranud, 
aga tegi ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramise ettepaneku.

Kolleegium asus seisukohale, et 
kooskõlas menetlusnormidega on tuvastatud, et magamiskorpuste puhul on tege-
mist lagunenud ja kasutusest väljalangenud ning ümbrust tunduvalt kahjustavate 
ehitistega, mida tähtpäevaks korda ei tehtud, seega kaotas IK MaaRS § 6 lõike 31 
järgi nende ehitiste juurde maa erastamise õiguse. Erinevalt magamiskorpustest 
ei ole LV erastamismenetluses administratiivhoone puhul väitnud, et tegemist 
on lagunenud ja kasutusest väljalangenud ehitisega, ega ole andnud tähtaega 
selle kordategemiseks või kõrvaldamiseks. LV tegi IK-le ettepaneku määrata 
administratiivhoone teenindamiseks vajalik maa, millele IK esitas vastuväite ja 
tegi ka kompromissettepaneku, millele LV ei vastanud. Seega, LV ei ole teinud 
toiminguid ega andnud eelhaldusakte, mida tal Vabariigi Valitsuse 30.06.1998 
määrusega nr 144 kinnitatud „Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramise 
korra" punktide 9 ja 12 järgi tulnuks teha ja anda pärast seda, kui sai IK vastuväi-
ted ettepaneku kohta. Administratiivhoone seisund ei ole asjas nõuetekohaselt 
kindlaks tehtud. Hinnang, mille kohaselt administratiivhoone puhul on tegemist 
lagunenud ja kasutusest väljalangenud ehitisega MaaRS § 6 lõike 31 mõttes, ei 
ole põhjendatud, sest LV ei ole selle väite kinnituseks esitanud muid tõendeid 
peale fotode. Fotodega ei ole ümber lükatud IK faktiväiteid, et hoonel on ole-
mas seinad, avatäited ja katus ning hoones on elektriühendus. Kohtud ei ole 
selgitanud, milline osa hoonest on lagunenud ja kasutusest väljalangenud ning 
kuidas see esitatud fotodelt nähtub. Kolleegium asus seisukohale, et asjaolu, et 
mõne avalduses märgitud ehitise juurde ei ole võimalik maad ostueesõigusega 
erastada, ei tähenda, et see välistaks maa ostueesõigusega erastamise kõigi 
avalduses märgitud ehitiste juurde.

Maa tagastamise nõudeõiguse pärimine

Kuigi maareform on lõpusirgel, on ometi veel lõpetamata tuhandeid maa tagastamise ja 
erastamise jt menetlusi, mis paljudel juhtudel ongi takerdunud keerukuse tõttu ja millest 
nii mõnegi juured ulatuvad kaugesse minevikku. Üks takistus on kindlasti olnud ka maa 
tagastamise õigustatud subjektide kindlakstegemine, mis ei ole alati kerge. Nii tuleb näiteks 
kohalikul omavalitsusel otsida maa tagastamise õigustatud subjekti pärijaid, kui õigusta-
tud subjekt sureb ja pärijad ei ole teada, samuti on olnud olukordi, kui maa tagastamise 

nõudeõigusega isikul ei ole abikaasat, lapsi ega teisi 
sugulasi ja isik ei ole jätnud ka kehtivat testamenti. 
Siis ollaksegi küsimuse ees, kes pärib sellisel juhul 
maa tagastamise nõudeõiguse.

Kes pärib maa tagastamise 
nõudeõiguse?
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Maareformiga seoses on pärimise küsimused päevakorda kerkinud kohaliku omavalitsusük-
suse ja riigi võimaliku maa tagastamise nõudeõiguse pärimise tõttu. Küsimus on aktuaalne 
tavapraktika ja Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 03.12.2002 otsuse tsiviilasjas nr 3-2-1-146-02 
vastuolu tõttu. 

Praktikas on riik ja kohalik omavalitsusüksus aastaid pärinud ka maa tagastamise nõudeõi-
gust, kuid Riigikohtu viidatud lahendi punktis 13 on asutud järgmisele seisukohale: 

„Ekslik on ringkonnakohtu seisukoht, et kui õigusvastaselt võõrandatud vara 
nõudeõigust ei pärita seaduse ega testamendi järgi, siis pärib selle õiguse 
PärS §-de 18 ja 168 kohaselt riik. Selline seisukoht ei tulene omandireformi 
mõttest. Õigusvastaselt võõrandatud vara pärijatena käsitletakse ORAS-e §-s 8 
tähendatud isikuid.“

Riigikohtu hinnangul ei ole seega kohalikul omavalitsusüksusel ega ka riigil õigust pärida 
maa tagastamise nõudeõigust. Paratamatult tekib küsimus, miks ja kuidas selline vastuolu 
on tekkinud?

Omandireformi aluste seaduse § 7 („Õigusvastaselt võõrandatud vara endised omanikud 
omandireformi õigustatud subjektidena“) lõikes 1 on nimetatud õigusvastaselt võõranda-
tud vara tagastamist või kompenseerimist nõudma õigustatud isikud, sh punktides 1–3 
füüsilised isikud:

1) kelle vara natsionaliseeriti või kollektiviseerimise käigus ühistati, samuti isikud, kelle 
vara võõrandati õigusvastaste repressioonide käigus ja kes on rehabiliteeritud, kui 
nad elavad ORAS-e jõustumise ajal alaliselt Eesti Vabariigi territooriumil, mis praegu 
allub Eesti Vabariigi jurisdiktsioonile, või kui neil oli 16. juunil 1940 Eesti Vabariigi 
kodakondsus;

2) kelle vara võõrandati õigusvastaselt ebaseaduslike otsuste alusel või ametiisikute 
omavoli tõttu või kes olid sunnitud reaalse repressiooniohu tõttu oma vara ära andma 
või maha jätma, kui nad ORAS-e jõustumise ajal elavad alaliselt Eesti Vabariigi terri-
tooriumil, mis praegu allub Eesti Vabariigi jurisdiktsioonile, või kui neil oli 16. juunil 
1940 Eesti Vabariigi kodakondsus ning ebaseadusliku otsuse, ametiisikute omavoli 
või reaalse repressiooniohu olemasolu on kohtulikult tõendatud;

3) kes on ORAS-e § 7 lõike 1 punktides 1 ja 2 tähendatud isikute pärijad ORAS-e §-s 8 
sätestatud tähenduses ja tingimustel.

Omandireformi aluste seaduse § 8 („Pärijad omandireformi õigustatud subjektidena“) lõige 1 
sätestab, et kui õigusvastaselt võõrandatud vara endine omanik on surnud ja ta on teinud 
testamendi, on omandireformi õigustatud subjektiks testamendijärgsed pärijad testamendis 
määratud ulatuses. Seaduse § 8 lõike 2 kohaselt peab endise omaniku testament vastama 
selle tegemise ajal kehtinud seaduse nõuetele ja olema tehtud enne testamendis märgitud 
vara õigusvastast võõrandamist või pärast ORAS-e kehtestamist. Seaduse § 8 lõige 3 sätestab, 
et kui õigusvastaselt võõrandatud vara endine omanik on surnud ning tema testamenti ei 
ole või see ei vasta ORAS-e § 8 lõike 2 nõuetele või testament ei hõlma kogu õigusvastaselt 



Tagantjärele tarkus ehk maareformist kohtupraktika kaudu

206

võõrandatud vara või testamendijärgne pärija (pärijad) on surnud, on kogu õigusvastaselt 
võõrandatud vara või selle testamendis märkimata osa ulatuses omandireformi õigustatud 
subjektid:

1) endise omaniku vanemad, abikaasa ja lapsed võrdsetes osades;

2) endise omaniku lapse abikaasa, kui endise omaniku laps on surnud (olenemata surma 
ajast), ning endise omaniku lapselapsed ja teised alanejad sugulased, kui nende vanem 
on surnud (olenemata surma ajast), võrdsetes osades, kusjuures neil on õigus nõuda 
ainult selle vara tagastamist või kompenseerimist, millele oleks olnud õigus nende 
abikaasal või vanemal.

Omandireformi aluste seaduse § 8 lõike 5 kohaselt käsitatakse õigusvastaselt võõrandatud 
vara pärijatena ainult §-s 8 tähendatud isikuid. Kui endise omaniku pärija on surnud, ei lähe 
temale kuuluva pärandiosa taotlemise õigus üle tema pärijatele, v.a § 8 lõike 3 punktis 2 
tähendatud isikud.

Üldise pärimisõiguse järgi on pärandiks pärandaja vara, mis kuulus pärandaja omandisse 
pärandi avanemise ajal, milleks pärimisseaduse (PärS) § 3 kohaselt on pärandaja surma-
päev. Omandireformi aluste seaduse § 8 tuleb käsitada kui üldise pärimisõiguse erandit, 
sest ORAS-e § 8 alusel päritakse vara, mis pärandi avanemise ajal ei kuulunud pärandvara 
koosseisu, sest see oli pärandaja omandist õigusvastase võõrandamise teel välja läinud. 
Ka pärijate ringi on võrreldes üldise pärimisõigusega piiratud tulenevalt omandireformi 
eesmärgist heastada õigusvastase võõrandamisega tekitatud kahju endistele omanikele või 
nende lähisugulastele. Seega saab väita, et õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamist või 
kompenseerimist on õigustatud nõudma ORAS-e § 7 lõikes 1 nimetatud füüsilised isikud ja 
nende pärijad ORAS-e §-s 8 sätestatud tähenduses ja tingimustel. Seadusandja on oluliselt 
piiranud isikute ringi, kellel on õigus nõuda enda tunnistamist omandireformi õigustatud 
subjektiks. Riik ega kohalik omavalitsusüksus ei ole õigustatud nõudma õigusvastaselt 
võõrandatud vara tagastamist või kompenseerimist ja enda tunnistamist omandireformi 
õigustatud subjektiks, seetõttu ei ole neil võimalik pärida surnud isiku subjektiivseid õigusi 
saada omandireformi õigustatud subjektiks ega üles astuda ka pärijana surnud isiku asemele, 
keda ei ole tunnistatud omandireformi õigustatud subjektiks.

Omandireformi aluste seaduse § 7 lõige 8 sätestab, et õigusvastaselt võõrandatud vara 
tagastamist või kompenseerimist on õigustatud nõudma isik, kellele on nõudeõigus loovutatud 
või kes on selle pärinud ORAS-e § 161 alusel. Tegemist on olukorraga, kui isik on tunnistatud 
konkreetse vara õigustatud subjektiks omandireformi alusel ja selle isiku surma korral päri-
takse reaalselt pärandvara koosseisu kuuluva vara tagastamise nõudeõigus ORAS-e alusel. 
Kõnealusel juhul tuli pärimisel lähtuda (Riigikohtu viidatud lahendi tegemise ajal kehtinud) 
ORAS-e §-s 161 ja MaaRS-i §-s 192 sätetest nõudeõiguse pärimise kohta.

Seega, oluline on teha vahet õigusvastaselt võõrandatud vara pärimisel ja õigusvastaselt 
võõrandatud vara tagastamise nõudeõiguse pärimisel.
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Riigikohtu viidatud lahendi tegemise ajal sätestasid ORAS-e § 161 lõige 1 ja MaaRS-i § 192 
lõige 1, et nõudeõigus on päritav ja nõudeõiguse pärimisele kohaldatakse Eesti tsiviilseaduse 
sätteid, olenemata pärandi avanemise kohast. Kui vara tagastamise või kompenseerimise 
otsust ei ole tehtud, on nõudeõiguse pärimisõiguse tunnistuse väljaandmise alus õigustatud 
subjektiks tunnistamise otsus. Sellisel juhul tagastatakse või kompenseeritakse vara päri-
jale. Kui tagastataval maal asub samale isikule tagastatav ehitis, on ka ehitise tagastamise 
nõudeõigus päritav. Järelikult, kui õigustatud subjektiks tunnistatud isik on surnud, päritakse 
nõudeõigus üldises korras PärS-i alusel.

Pärimisseaduse § 18 („Kohaliku omavalitsusüksuse ja riigi seadusjärgne pärimisõigus“) 
sätestab, et kui ei ole teisi pärijaid, on seadusjärgne pärija pärandi avanemise koha kohalik 
omavalitsusüksus ning kui pärand on avanenud välismaal, on seadusjärgne pärija riik. Päri-
misseaduse § 11 („Seadusjärgsed pärijad“) lõige 2 sätestab, et PärS-i §-s 18 sätestatud 
alusel on seadusjärgne pärija kohalik omavalitsusüksus või riik. Tulenevalt PärS-i §-st 124 
(„Kohalik omavalitsusüksus ja riik“) ei saa kohalik omavalitsusüksus ega riik seadusjärgse 
pärimise korral pärandist loobuda ning seadusjärgse pärimise korral arvestatakse, et pärandi 
vastuvõtmise nõuete täitmisest olenemata on kohalik omavalitsusüksus või riik pärandi 
vastu võtnud. Pärimisseaduse rakendussäte § 168 („Kohaliku omavalitsusüksuse ja riigi 
pärimisõigus“) kehtestab, et kui pärand on avanenud enne 1. jaanuari 1997 ega ole seadus- 
või testamendijärgseid pärijaid või ükski pärija ei ole pärandit vastu võtnud ja pärandvara ei 
ole riigile üle läinud, kohaldatakse PärS-i § 18 sätteid.

Viidatud sätetest tuleneb, et Eesti pärimissüsteemis ei ole võimalik olukord, kus pärijaid ei 
ole. Igal juhul on pärija kohalik omavalitsusüksus või riik. Seega ka juhul, kui maa tagasta-
mise nõudeõigust omav isik sureb ja tal ei ole pärijaid, tuleks vastavalt sellele, kus pärand-
vara avanes, pärijana üles astuda kohalikul omavalitsusüksusel või riigil. Praktikas ongi nii 
kohalik omavalitsusüksus kui ka riik asunud maa tagastamise nõudeõigust pärima ja pädev 
ametnik on pöördunud notari poole ning teinud avalduse, mille alusel on notar väljastanud 
pärimistunnistuse.

Riigikohus on 03.12.2002 otsuse kohtuasjas nr 3-2-1-146-02 punktis 13 väljendanud: 
„Ekslik on ringkonnakohtu seisukoht, et kui õigusvastaselt võõrandatud vara 
nõudeõigust ei pärita seaduse ega testamendi järgi, siis pärib selle õiguse 
PärS §-de 18 ja 168 kohaselt riik. Selline seisukoht ei tulene omandireformi 
mõttest. Õigusvastaselt võõrandatud vara pärijatena käsitletakse ORAS-e §-s 8 
tähendatud isikuid.“

Osundamine sellele, et õigusvastaselt võõrandatud vara pärijatena käsitatakse ORAS-e §-s 8 
nimetatud isikuid, on küll õige, kuid paraku oli kõnealuses kaasuses tegemist mitte õigus-
vastaselt võõrandatud vara, vaid õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise nõudeõiguse 
pärimisega. Seega tuleb nentida, et Riigikohus ei ole eristanud isikut, kes on õigustatud 
nõudma õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamist ja kompenseerimist, ning selle isiku 
võimalikku pärijat, isikust, kes on juba tunnistatud omandireformi õigustatud subjektiks, ja 
tema nõudeõiguse pärijat.
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Riigikohtu otsus läheb vastuollu ka Eesti pärimisõiguses kehtiva põhimõttega, mille kohaselt ei 
ole võimalik olukord, kus isiku surma järel ei ole varale pärijaid ehk olukord, kus õigusvastaselt 
võõrandatud maa tagastamise nõudeõigust ei päri ükski isik. Siiski, PärS-i § 124 lõikest 1 
tulenevalt ei saa kohalik omavalitsus ja riik seadusjärgse pärimise korral pärandist loobuda. 
Ilmselt ei ole sellesse küsimusse piisavalt põhjalikult süüvitud. Riigikohus küll märgib, et 
ringkonnakohtu seisukoht on ekslik, kuid ei ole põhjendanud (millele viitab ka äärmiselt lühike 
motivatsioon), millistele kaalutlustele tuginedes on selline seisukoht kujunenud. Võib-olla 
mõjutas Riigikohtu lahendit otsustavalt asjaolu, et tavaliselt on omandi- ja maareformiga 
seotud vaidlusi lahendanud halduskolleegium, kuid kõnealuses vaidluses on lahendi teinud 
tsiviilkolleegium, kes ilmselt ei olnud kursis omandi- ja maareformi erisustega.

Kui riik ja kohalik omavalitsusüksus on maa tagas-
tamise nõudeõiguse pärinud, mida on praktikas 
rakendatud, siis on see kooskõlas kehtiva õigusega. 
Oluline on vahet teha õigusvastaselt võõrandatud 
vara pärimisel ja õigusvastaselt võõrandatud vara 
tagastamise nõudeõiguse pärimisel. Esimesel juhul 
ei ole riik ega kohalik omavalitsusüksus õigustatud 

nõudma õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamist või kompenseerimist ning riigil ega 
kohalikul omavalitsusüksusel ei ole võimalik ka pärida surnud isiku subjektiivseid õigusi saada 
omandireformi õigustatud subjektiks. Aga kui isik on tunnistatud õigustatud subjektiks, siis 
tema surma korral ei ole tegemist enam mitte õigusvastaselt võõrandatud vara pärimisega, 
vaid õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise nõudeõiguse pärimisega ning sellisel 
juhul toimub pärimine üldistel alustel.

Lõpetuseks 

Kokkuvõtteks sobib Galileo Galilei lause „E pur si muove“ ehk eesti keeli „Ta liigub siiski“, 
mille ta olevat pobisenud pärast inkvisitsioonikohtust eluga pääsemist. Sama võib takis-
tustele, eksimustele ja vigadele vaatamata öelda ka maareformi kohta. Mis kuupäeval aga 
saab maareformi täielikult lõppenuks pidada, ei oska praegu veel keegi öelda. Maa-ametis 
aga visatakse vahel nalja, et maareform lõpeb siis, kui maareformi osakonna juhatajal jõuab 
kätte vanaduspensioniiga. Loodame siiski, et palju varem.

Kui riik ja kohalik oma-
valitsusüksus on maa 
tagastamise nõudeõiguse 
pärinud, siis on see koos-
kõlas kehtiva õigusega.
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Maareform edeneb hoogsal sammul. Tarmo Vaarmetsa joonistus. Maaleht, 23. jaanuar 1997
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KATASTRIPIDAMISE KOLMKÜMMEND AASTAT
Alo Kotka
Maa-ameti katastri registriosakonna nõunik 

Francsisek Staškevitš
Maa-ameti katastrimõõdistamise ja -kontrolli osakonna nõunik 

Mart Ojamäe
Maa-ameti katastrimõõdistamise ja -kontrolli osakonna peaspetsialist 

Tõnu Kägo
Maa-ameti katastrimõõdistamise ja -kontrolli osakonna juhataja

Külli Hermann
Maa-ameti katastrimõõdistamise ja -kontrolli osakonna peaspetsialist 

Omandireform ja koos sellega maareform oli iseseisvuse taastanud Eesti tähtis ülesanne 
paljude teiste ülesannete seas. Juba ainuüksi eesmärk taastada 50 aasta tagune maaomand 
võimalikult väikeste moonutustega muutis selle reformi unikaalseks. Muutunud oli taustsüs-
teem, maaomandi mõiste, selle piirid ja olukord maastikul, muuta oli püütud ka maaomanikku 
ja tema maailmavaadet. Riiklik maakataster oli küll olemas ka Nõukogude Liidus, kus see 
allus Eesti NSV Põllumajanduse Ministeeriumi süsteemi maakorraldustalitusele, kogudes 
andmeid maa kasutajate ja kõlvikute kohta. Ka Nõukogude ajal mõõdeti maad ja koostati 
maaplaane. Rajoonide ja suuremate linnade täitevkomiteede osakondades ja riiklikes insti-
tuutides tegutsevad maamõõtjad olid mõõtnud ja tähistanud elamu- ning suvilakrundid, aga 
ka muude maaeralduste piirid. Maareformi elluviimiseks sai sellest andmestikust enamasti 
kasutada ainult kaardimaterjali.

Maareformi algusaastad

Üks … kaks … ja start! Kolm jäi lihtsalt ära. Aega ei olnud. Ei olnud isegi ettevalmistusaega. 
Tööga tuli alustada kohe. Järjepidevus oli 50 aasta jooksul katkenud, mis tähendas, et 
maareformi elluviimiseks polnud kasutada varasemaid kogemusi ega väljaõppinud spetsia-
liste. Maa-amet aga pidi alustama. Õnneks suudeti juba alguses kaasata suur hulk praeguse 

maaülikooli eelkäija, toonase põllumajanduse aka-
deemia tausta  ga spetsia liste, kellest nii mõnedki on 
siiani Maa-ameti tublimate seas. Elen Elias meenutas 
esimesi tööpäevi Valga katastris, kui ta poleks iial 
arvanud, et Feliks Virma loengutes näidatud ajaloolised 
tabelid ja kaardid on päriselt laual ning töövahenditena 
kasutusel. Just selles koolis oli kataster vahepealsed 
võõra võimu aastad edukalt üle elanud.

Järjepidevus oli 50 aasta 
jooksul katkenud, mis 
tähendas, et maa   reformi ellu-
viimiseks polnud kasutada 
varasemaid kogemusi ega 
väljaõppinud spetsialiste.
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Maaülikooli taustaga spetsialiste ei jagunud igale poole. Paljud kohalikes oma valitsustes 
tööle hakanud maakorraldajad said esmase koolituse sageli alles töö käigus. See on üks 
põhjus, miks Maa-ametist kujunes maareformis kesksete kohalike omavalitsuste jaoks üsna 
ruttu kompetentsikeskus ehk koht, kust sai vastuseid.

Maakatastri pidamise esimest viit aastat iseloomustab eneseleidmine ja uute oludega koha-
nemine. Kiiresti oli vaja luua õiguslik raamistik, leppida kokku tehnilised tingimused, leida 
tegevust koordineeriv meeskond jne. Pärast seaduste vastuvõtmist oli tavaline, et nende 
rakendamisel ilmnes palju kitsaskohti, mida oli vaja kiiresti likvideerima hakata. Tõenäoliselt 
on maareformiseaduses aja jooksul tehtud kõige rohkem muudatusi.

Riikliku maakatastri pidamise ajutise korra1 kehtestas 
valitsus 11. veebruaril 1991. Maa-ametile jäeti katastri 
pidamise korraldamine, arendamine ja juhtimine. 
Katastri mõõdistamise tehnilise juhendi koostajate 
jaoks oli selge, et maamõõduturul senini põhiliselt 
ehitusgeodeesiaga tegelenud maamõõtjatel puudub 

tehniline võimekus tagada instrumentaalne täppismõõdistus kogu Eestis ja tempos, nagu 
riik toimimiseks vajas ja tulevane maaomanik ootas. Tol ajal olid täppismõõdistuse põhilised 
töövahendid teodoliit, mõõdulint ja mõõtelatt, kasutusel olid ka üksikud valguskaugusmõõturid. 
Olemasolevast maamõõdutehnikast lähtuvalt oli põhjendatud valida maareformi algusaastatel 
põhiliseks just aerofotogeodeetiline mõõdistusviis. Maamõõdutehnikaga varustatus paranes 
aastate jooksul. Üheksakümnendate teises pooles võeti laialdaselt kasutusele elektrontah-
hümeetrid ja kui saavutatigi maa mõõtjate tehniline võimekus, polnud riik jõudnud rajada 
ühtset geodeetilist põhivõrku, mis oleks taganud instrumentaalse mõõdistuse võimaluse 
ühtses riiki katvas koordinaatsüsteemis. Oli ju Nõukogude aeg pärandanud meile ligikaudu 
160 kohalikku geodeetilist võrku, millele lisandusid muud ametkondlikud (näiteks kaevandus-
alade) geodeetilised võrgud. Katastrimõõdistamise ühtsete tehniliste nõuete kehtestamiseni 
jõudis riik alles aastaks 2003. Tähelepanuväärne aga on, et juba 1994. aasta mõõdistamise 
ajutises juhendis on ühe võimaliku mõõdistusviisina ära märgitud ära ka GPS-tehnoloogia, 
kuigi Eestis oli selleks ajaks kasutada ehk mõni üksik elektrooniline tööjaam. See näitab, et 
valmisolek ja teadmised tehnilise arengu tulemiseks olid olemas.

Vähestest maamõõtjatest ei jätkunud maareformi elluviimiseks. Oskustöötajate puudusel 
sattusid maad mõõtma paljud koolis kartograafiat või geodeesiat natukenegi nuusutanud, 
kuid erihariduseta inimesed, kes töö käigus õppisid kogenenumatelt kolleegi delt. Nii oli 

maamõõtjate ridades hulganisti geograafia, geoloogia 
või agro noomia haridusega inimesi.

Kuni aastani 2000 valitses nii katastris kui ka kogu 
Eestis uuele asjale omane õhinapõhisus. Nii maa-
mõõtjad, kohalikud omavalitsused kui ka maavalit-
suste maaosakonnad tegid tugevat koostööd. Areneti, 

1 Riikliku maakatastri pidamise ajutise korra kohta. – RT 1991, 6, 100.

Maakatastri pidamise 
esimest viit aastat ise -
loomustab eneseleidmine ja 
uute oludega kohanemine.

Juba 1994. aasta mõõdista-
mise ajutises juhendis on 
ühe võimaliku mõõdistus-
viisina ära märgitud ära ka 
GPS-tehnoloogia.
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rõõmustati ja muretseti üheskoos. Suviti toimusid selle valdkonna kõiki inimesi koondavad 
suvepäevad. Koostöö näidetena tuleb meelde olukordi, kui maamõõtjad valmistasid valdadele 

ette kohaliku omavalitsuse korraldusi ja maamõõdu-
büroode kontorid olid koha sisse võtnud katastrite 
vahetus läheduses, et toimikuvirnasid oleks lihtsam 
edasi-tagasi vedada. Muidugi oli selles suures peres 
tihti ka suuremaid ja väiksemaid tülisid, mis kõik leid-
sid rahumeelse lahenduse. 

Katastripidamine maakonnakeskustes

Maareformiseadus jõustus 1. novembril 1991. Kulus natuke üle aasta, kuni detsembris 1992 
registreeriti maaregistris esimene maaomand Järvamaal. Aastal 1993. hakkasid lisanduma 
maaomandid eelkõige Võru-, Põlva- ja Tartumaale. Tollal sõitis nii juriidilisi kui ka tehnilisi 
materjale sisaldav maamõõdutoimik maakonnakeskusest Tallinna, kus maaüksusele anti 
katastritunnus, maaüksust iseloomustavad arvulised andmed kanti käsitsi kaustikusse, 
katastriüksuse piirid joonistati liidu ühismajandi aluskaardile ja tulevase omaniku doku-
mentide koopiad saadeti koos maavalitsuse spetsialistiga maakonnakeskusesse tagasi.

Ametnikud pidid ennast kehtestama
Meenutades väljaõpet Tallinnas, räägib Valga katastritöötaja Elen Elias, et Tal-
linna tollased spetsialistid olid esmapilgul kurjakuulutavalt tõsised ja ametlikud 
ning joonestuslaua taga maaüksuse piiride kilele kandmist õppides meenunud 
kiiresti möödunud kooliaeg.

Eve Rõõmus, kes alustas karjääri Viljandi katastris, meenutab, et kurja ja ametliku 
n-ö riigiametniku näost oli üheksakümnendate keskpaigas abi. Nimelt sattunud 
vahel katastrisse oma metsatükkide toimikute menetlemist kiirendama ka tol-
lased jämedate kaelte ja kuldkettidega maaomanikud. Nood „maaomanikud“ ei 
kartnud tollal politseid, sõjaväge ega pattulangemist, kuid kartsid ometi kurja 
ametnikutädi, kui too neile altkulmu otsa vaatas ja ukse taga oodata käskis.

Kus veidi varem, kus hiljem, aga 1995. aastal, pärast väljaõpet Maa-ameti spetsialistide juures 
Tallinnas, alustasid maakonnakeskustes iseseisvat tööd piirkondlikud katastri bürood. Nagu 
ikka pakkus Tallinnale esimesena konkurentsi heade mõtete linn Tartu.

Kuni aastani 2000 valitses 
nii katastris kui ka kogu 
Eestis uuele asjale omane 
õhinapõhisus.
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Toetuda tuli iseenese tarkusele
Urmas Sepp, Tartu katastri pikaajaline hing

Tartu Katastrikeskus (asutamisaegne nimetus) alustas tegevust riigiettevõtte 
Eesti Maauuringud direktori Aadu Suti 30. juuni 1994. aasta käskkirja nr 38 
kohaselt 1. juulil 1994.

Alustasime neljakesi. Olukord oli pigem murettekitav, sest ees ootas tohutu 
töö, katastrikande ootejärjekorras oli sadu toimikuid. Samal ajal puudus meie 
hakkajal nelikul katastritöö kogemus – olime kõik paarikümneaastase mullas-
tiku-uurimise ja maade hindamise taustaga. Pluss oli see, et tänu mullastiku 
kaardistamise välitöödele tundsime kaarti ja jagasime mõõtkava. Eluliselt tähtis 
oli katastrikannete ja sellega seotud andmevahetuse kiire käivitamine. Samuti 
toimiva katastriarhiiviarhiivi sisseseadmine: kande aluseks olnud dokumendid 
pidid olema kiiresti kättesaadavad nii kannete tõestamiseks kui ka uute üksuste 
piiride kooskõlastamisel ja muudel juhtudel.

Juba esimestest päevadest sai telefonist suur viltuvaatamiste objekt. Kas oli 
telefoni väljakuulutamine ikka hea mõte? Suuremat ajaröövlit andis otsida. 
Vaja olnuks rahulikult tööle keskenduda, aga ikka leidus keegi, kes oli põnevil ja 
huvitatud, kui kaugel tema maatükiga asjad on. Ja sellele polnud esialgu sugugi 
kerge vastata, sest puudusid registrid, kust vastus leida. Aga otsida tuli, huvi 
oli ju mõistetav, alguses lihtsalt toimikute lasu läbi lapates ja seda nii mõnegi 
katastrikande hinnaga. Selge oli, et katastrikanne peab olema nii maamõõdu 
kui ka juriidilise poole pealt igati vettpidav.

Tol ajal polnud peaaegu kuskilt abi loota, eriti seadustega. Võtsid oma probleemid 
pealinna kaasa ja tihti tulid tagasi suuremas segaduses kui minnes. Kui kellegagi 
asju arutada õnnestus, jäid nõuanded ikkagi kahtlevateks ja pinnapealseks, eri-
nevate nõustajate korral ka vastakateks. Omaette peatükk oli pinged kõrgemas 
ladvikus, kus riigi katastrisüsteemi loomist ja arengut nähti väga erinevalt. Nii 
polnud ka keegi otseselt kohustatud algajatele abi pakkuma ja asutuse ühtset 
töökorraldust looma.

Katastrikandega lõputult venitada ei saanud, see tuli ikkagi oma tarkusest ja 
vastutusel teha. Nii saigi minu üheks esmaseks ülesandeks õigusaktidesse 
süvenemine. Õhtud möödusid seadusetähti uurides ja konspekte tehes. Päeval 
arutasime asjad läbi, et vältida katastrisiseselt erinevate nõuete esitamist. 
Sellest oli mulle ka hiljem kõvasti kasu.

Maa-ameti töötajate juriidiliste teadmiste testimisel õnnestus mul mõlemal 
aastal katastrijuhatajate konkurentsis asi kinni lüüa. See viimane sõnum kuulub 
valdkonda, kes koera saba kergitab … Selliseid teste tehti tegelikult kuni aastani 
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2000 ja pinget ning eksamistressi jagus nii juhatajatele kui ka spetsialistidele 
küllaga. Spetsialistide ülesanded sisaldasid lisaks juriidikale ka palju tehnilisi 
küsimusi, millega igapäevatöös kokku puututi.

Esimese katastribüroona jõudis Tartu kataster 15. septembril 1997 viiekohalise 
(10 000) katastriüksuse registreerimiseni. Selleks kulus neli aastat, kuus kuud 
ja kümme päeva, alates esimesest kandest 5.03.1993 kuni kandeni 15.09.1997. 
Tähele aga tuleb panna, et esimesed 676 katastriüksust registreeriti Tallinnas. 
Korraks sai isegi rihm lõdvaks lastud, et põgusalt rahulolu ja uhkust tunda, sest 
ega meile pikka iga ei ennustatud.

Kui Tallinnas toimunud katastritöö väljaõppe lõpus soovisin pealinnas regist-
reeritud katastriüksuste arhiivi Tartusse viia, arvasid koolituse korraldanud 
katastrijuhid, et milleks see: tööga te nagunii hakkama ei saa ja küllap toote 
varsti ka kogu muu asjaajamise tagasi, oldi otsekohesed. Ju jätsime siis hädise 
mulje ... või ei osanud oma sisu näidata. Oma osa oli ka tolleaegsel arusaamal, 
et mitte kõik ei pooldanud maakondlike katastrite ideed. Milleks kehtivat korda 
lõhkuda, las katastripidamine jääda pealinna, arvasid peamiselt need, kes pidid 
hakkama asju üle andma. Meie olime esimesed kiilulööjad, sestap saime ka 
mõningast vastuseisu tunda.

Koolitajatele aga tänu. Paljud olid väga abivalmis ja nõustasid meid hiljemgi. 
Lisan veel, et 10 000 ei olnud ainuüksi katastri teene. Ilma maa soovijate algatu-
seta, maamõõtjate töö, oma- ja maavalitsuste asjaajamiseta poleks meil olnud 
kuidagi võimalik selle tähiseni jõuda. Olime valmis seda au jagama – ja omal 
ajal jagasimegi – meie paljude heade kaastööliste ning abilistega.

Telefon töö segajana oli tuntud ka Saare katastribüroos. 
Aastast 1998 mäletatakse, et terve päev otsiti hetke, 
millal jäädvustada töökas kollektiiv ühispildile. Küll 
olnud kliendid kontoris, küll tulnud maamõõtjad 
nõustamisele, siis jälle helisenud telefon. Lõpuks pandi 
kliendi kõne lihtsalt ootele ja tehti fotokaga klõps ära. 
Saare maakatastri kollektiiv aastal 1998. Esimeses reas 
vasakult: Aira Alasi, Eva Kips, Külli Hermann, teises reas 
vasakult: Anu Aalam, Mati Metsanurk, Andres Abna, 
Kersti Nurk. 
Foto: erakogu
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Katastripidamine üheksakümnendate aastate alguses. Foto: Külli Hermann

Aastal 1996 õnnestus paljudel alustavatel spetsialistidel heita pilk tulevikku Rootsi ja 
Saksamaa maakatastrites, kus toimusid välislähetustega lühikoolitused. „Raske öelda, kui 
palju koolitused tulevases igapäevatöös aitasid,“ meenutavad toonased koolitatud, „eks 
natuke enesekindlust ja seda tunnet, et töö, mis me teeme, on vajalik ja hinnatud ka mujal 
maailmas.“ Hea sõnaga meenutati võõrustajate külalislahkust Rootsis, kus koolitatavate 
elamine oli korraldatud luksuslikus hotellis ning töösõidud taksoteenusega.

Eestis tegutses igas maakonnas oma katastribüroo, igaühes juhataja ja temale otse alluvad 
spetsialistid. Juhatajad allusid otse Maa-ameti katastrivaldkonna juhile, mis tähendas, et 
vähemalt kord kuus said juhatajad Tallinnas Maa-ameti peakorteris kokku ja püüdsid katastri-
pidamise põhimõtteid ühtlustada. See tähendas 15 põhimõttekindlat juhti, kelle vaated elule 
ja katastripidamisele olid üsna kõigutamatud. Päris suured erinevused maamõõtjale esitatud 

nõuetes ja paljudes katastripidamise põhimõtetes 
tekitasid probleeme nendes maamõõdubüroodes, mis 
tegutsesid riigi mitmes maakonnas. Kogu Eestis oli 
selleks ajaks tekkinud katastribüroosid, mis omavahel 
tihedamalt suhtlesid. Nii näiteks oli Valga kataster 
väga heades suhetes Tartu ja Järva katastritega, mis 
väljendub kas või ühetaolistes tolleaegsetes katast-
riplaanides ja kohaliku arhiivi numeratsioonis.

Pärast esimest ehmatust

Üheksakümnendate teises pooles hakkas hoogustuma riiklikus koordinaatsüsteemis inst-
rumentaalne mõõdistamine. See tekitas mõnel pool olukorra, et katastripidaja, kellel polnud 
praktilist kogemust, ei suutnud praktiseeriva maamõõtjaga tehnilistes küsimustes võrdväärne 

Hea sõnaga meenutati 
võõrustajate külalislahkust 
Rootsis, kus koolitatavate 
elamine oli korraldatud 
luksuslikus hotellis ning 
töösõidud taksoteenusega.
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Katastripidamine tänapäeval. Foto: Külli Hermann

partner olla. Pidevalt suurenev katastriüksuste registreerimiste arv andis võimaluse võtta 
katastribüroodesse tööle Kehtna põllumajanduskooli lõpetanud maamõõdutehnikuid, kellel 
oli kogemusi nii elektrontahhümeetritega kui ka mõningal määral GPS-mõõdistusega. Aastal 
1995 alustas küll väiksearvuliselt, kuid sellevõrra väga arvestatava ja maamõõtjate poolt 
aktsepteeritava taustaga katastrimõõdistamise kontrolli osakond, millest tuleb eraldi juttu. 

Õhinapõhisuse vahetas välja professionaalsus. Paber-
kaart asendus digikaardiga. Jääb üle vaid imestada 
nende taustajõudude üle, kes suutsid katastripida-
jat selles tehnilises arengus erasektoriga võrdluses 
konkurentsivõimelistena hoida. Sügisel 1995 võeti 
kasutusele esimene katastripidamise tarkvara, mis 
võimaldas katastriüksuste andmeid digitaalselt tal-
letada. Katastrikaarti peeti aga paberil edasi.

Alles 1997. aastal otsustati kasutusele võtta joonestustarkvara, millega sai piiriandmeid 
digiteerida. Järgneva kolme aasta jooksul digiti varem registreeritud üksuste piirid, kasutades 
selleks erinevaid mooduseid. Küll joonestati digilaudadel üle paberkaartidele kantud piire, küll 
skanniti paberkaarte, et neilt siis arvutis piirid üle joonestada. Kui jõuti, siis sisestati piiriand-
med kaardile otse katastriüksuse plaanile kantud piiriandmete järgi. Paralleelselt andmete 
digimisega registreeriti uusi maaüksusi. Andmed kanti arvutisse, aga sealsed kaardid olid 
veel puudulikult täidetud, mistõttu tehti kandeid igaks juhuks ka paberkaartidele. See lõppes 
alles siis, kui piirkonnas said kõik varem registreeritud katastripiirid digiteeritud.

Esimene kaardipidamise tarkvara MicroStation oli mõeldud professionaalseks joonesta miseks, 
mitte katastripidamiseks. Seetõttu olid sellel spetsiifilised puudused. Näiteks korraga sai ühe 

Sügisel 1995 võeti 
kasutusele esimene katast-
ripidamise tarkvara, mis 
võimaldas katastriük-
suste andmeid digitaalselt 
talletada.
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omavalitsuse katastripiiride failiga töötada ainult üks inimene või juhuslikult võis joonesta-
mise käigus muuta naaberüksuse piiri. Selleks, et töötada saaks rohkem inimesi, olid vallad 
ja linnad jagatud eri failidesse. Seetõttu jäid mõnikord võrdlemata omavalitsuste piirialade 
katastriüksuste andmed.

Arvutite ajastusse jõudmine oli muidugi väljakutse ka katastripidajale. Paljudele oli see esimene 
kokkupuude laua peale mahtuva arvutiga. Aastal 1995 oli näiteks Võrus kasutusel arvuti 286, 
mida tänapäeval võib näha muuseumis ja millel oli võimsust tuhandeid kordi vähem kui nüüdsel 
mobiiltelefonil. Ometi jooksutas see arvuti juba Windows 3 operatsioonisüsteemi ja sellega sai 
peale tekstitöötluse mängida mõnd lihtsamat mängukestki. Päris kindlalt ei tundnud ennast 
selles maailmas tõenäoliselt keegi. Arvutite ilmumisega kaasnes maakonnakeskustes alati ka 
väike võistlusmoment. Anti ju uus arvuti kasutada kõige usinamale, kõige targemale. Nii võiski 
enne järjekordse arvuti saabumist büroosse tunda konkureeriva kolleegi küünarnukitunnet ja 
motiveerivat pingutamist.

Kuidas juunis 1994 jõudis Tartu katastrisse arvuti 286 
Urmas Sepp

Arvuti jõudis meieni koos Vello Mustaga, kes meile ka põgusa koolituse kor-
raldas. Sellest jäi aga napiks, sest enamikul meist puudus töine kokkupuude 
arvutiga. Küll oli meile aga selge, et selle riistapuuta ei saa me enam päevagi. 
Ees ootas laekunud toimikute registreerimine ja kontrollitud katastriüksuste 
kandmine maaregistrisse. Tööde suure mahu tõi kaasa ka andmevahetuse 
korraldamine, mis tol ajal veel maaregistri enda trükistega kaetud ei olnud. 
Registreeritud katastriüksus tuli varustada maakatastrisse kandmist tõendava 
õiendi ja kaaskirjaga, mida ootasid katastriüksuse omanikud, kinnistusamet, 
oma- ja maavalitsus, notarid. Tööde loeteluga lõpuni minemata oli väga tähtis, 
et arvuti oleks meil iga päev töökorras ja vajadusel võtta.

Ants Kasesalu 
joonistus. 
Maaleht, 10. juuli 1997
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Unustada ei tohtinud ka toimikute kontrolli, sealt inimesi vähemaks võtta ei 
saanud. See oli põhiline: maareformi edenemist ootas riik ja kogu rahvas, pinda 
käisid omad ülemused ja tulevased maaomanikud. Nii saigi pöördutud Hugo 
Treffneri gümnaasiumi noormeeste Bruno ja Edgari poole abipalvega arvutitööd 
ja katastrirahva koolitamine esialgu enda peale võtta, seniks, kuni kosume. Abis-
tamine kestis veidi üle kolme kuu, septembri lõpuni, kuni õnnestus selle töölõigu 
peale uus töötaja palgata. Septembris, kooli ajal, oldi kohal pärast koolitunde. 
Katastri jaoks eriti olulistel päevadel tuli noormeestel koolist ka poppi teha.

Mäletan veel, et sellesse kolmekuisesse aega jäi ka katastri tööruumide vär-
vimine, mille samuti poisid ära tegid. Katastripidamise Tartu toomine käis 
kiiresti, mullastikuosakonna endistesse ruumidesse, mida selleks otstarbeks 
kohendada ei jõutud.

Nii et Tartu maakatastri käivitamisel on nendel poistel olnud oluline osa. Abi on 
neilt saadud ka hiljem. Näiteks meenub mulle maa korralise hindamise kaar-
tide trükkimine. Poistel õnnestus plotteri setingud nii paika seada, et tulemus 
tunnistati Maa-ameti parimaks, saime selle eest preemiatki, kui ma nüüd seda 
viimast fakti ikka õigesti mäletan.

Iga aastaga muutuva operatsioonisüsteemi ja tarkvaraga sammu pidamine võttis arvesta-
tava aja. Maa-ameti Tallinna ja Tartu kontorisse tekkisid IT-tuge pakkuvad spetsialistid, kes 
pidid tihti tegema pika sõidu, et vahetada mõnes maakonnakeskuses arvutihiir või ühendada 
printer. Lõuna-Eesti pikaajaline IT-spetsialist Martin Must oli üks esimesi, kes ühendas IT 
abi idamaade filosoofia ja Kong Fuzi õpetustega. Nimelt oli ta aru saanud, et kui abivajaja 
arvuti kinni paneb ja selle järgmisel hommikul lahti teeb, on enamasti ka tehniline probleem 
kadunud. Meie IT-spetsialistide tööpõld laienes oluliselt 1998. aastal, kui vahetult enne aasta 
lõppu laekus Maa-ametisse Phare programmi raames suurem ports IT-tehnikat: arvutid, 
printerid, plotterid. Sellest ajast alates oli peaaegu igal katastrispetsialistil oma arvuti ja 
just siis algas suurem piiride digimine.

Maareform kui meri – veidi ettearvamatu lainetustega

Registreerimist ootavate toimikute järjekorrad aina pikenesid. Alati on maareformis olnud palju 
n-ö lainetust. Käivitusid uued projektid, nagu vaba metsamaa ja vaba põllumaa erastamine, 
piiratud enampakkumine jne. Samuti ilmusid aeg-ajalt mõne protsessi lõputähtpäevad, 
mis ergutasid osalisi. Kõik see kajastus ka katastris registreerimist ootavate materjalide 
järjekordades, mis vahel võisid olla uskumatult pikad. Näiteks venis järjekord Pärnumaal 
mõnikord üheteistkümne kuu pikkuseks, Saare katastris mäletatakse üheksa kuu pikkust 
järjekorda. Valga katastris üle nelja kuu pikkuseid järjekordi ei meenu.
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Polnud aega teregi öelda
Pärnu katastritöötajad meenutavad aega, kui peaaegu aastapikkuseks veninud 
katastrikannete ootejärjekorra leevendamiseks kutsuti maamõõt jad nädalavahe-
tusel graafiku alusel iseenda mõõdistatud maatüki piire paberist katastrikaardile 
joonistama.

Viljandi katastris meenutatakse, kuidas kogu kollektiiv soovinud kord saada vaba 
reedet. Juhataja Jüri Änilane aga olnud üsna karm. Et töötajatega mitte tülli 
minna, mõelnud ta omaette naeru pugistades välja võimatu ülesande. Nimelt 
pidi iga katastritöötaja nädala jooksul katastris registreerima 50 toimikut, et kõik 
saaksid soovitud reede vabaks. Toonasest nädalast mäletavad asjaosalised, et 
tööhoog olnud nii suur, et üksteisele vaevalt tere öeldud ja lõunapausid peetud 
püstijalu. Neljapäeva õhtuks oli aga vajalik arv toimikuid registreeritud.

Sel ajal võis vabalt sattuda registreerimiseks toimik, kus sees seitsme lahustükiga talu. Lisaks 
oli vaja kõik need talu piirid hiljem käsitööna katastri kaardina kasutusel olnud kiledele kanda. 
Paraku tekitasid pikad kandejärjekorrad ka kvaliteedikao, sest nii maamõõtjad kui ka katast-
ripidajad ei suutnud sellises mahus kõike kontrolli all hoida. Sel ajal ka eemalduti teataval 
määral maamõõtjatest, selgelt hakkas välja joonistuma andmetootja ja -koguja erinevus.

Katastrikannete pikkade ootejärjekordadega võideldi 
mitmel moel. Kõige tulemuslikumaks osutus toonase 
katastriosakonna juhataja Piret Taueri rakendatud 
meede. Suure töökoormusega maakonnast valiti mõni 
omavalitsus, mille kontrollimist ootavad toimikud 
saadeti kontrollimiseks ja registreerimiseks mõnda 
teise, väiksema töökoormusega maakonda, oma maa-
konna töödele lisaks. Moodustatavate katastriüksuste 
toimikud ja arhiiviandmed olid endiselt paberil, seega 

eeldas niisugune töökorraldus mitte ainult toimikute transporti, vaid ka selle omavalitsuse 
katastriarhiivi ajutist Tallinnast ära kolimist. Töö töötaja juurde liigutamine oli tol ajal enne-
kuulmatu uuenduslikkus, mida tänapäeval nimetatakse kaugtööks.

Suurima kaugtöökogemuse said katastri spetsia listid Valgas, kes aitasid menetlustes Harju- 
ja Lääne-Virumaad ning Viljandit, samuti Põlva spetsialistid, kes aitasid Pärnu-, Saare- ja 
Ida-Virumaad. Just arhiivimaterjalide transporti ette valmistavate spetsialistide peas hak-
kaski idanema mõte asendada materjalide füüsiline vedu millegi muuga, näiteks skannitud 
materjalide kasutamine interneti vahendusel. Nüüdseks on katastriarhiivi töötajad ära teinud 
hiiglasliku töö. Kõigi maakatastris registreeritud katastriüksuste alusandmed on digitud ja 
katastripidaja saab kaugtööna registreerida katastriüksuseid kogu Eestis olenemata oma 
asukohast.

Paraku tekitasid pikad 
kandejärjekorrad ka kvalitee-
dikao, sest nii maamõõtjad 
kui ka katastripidajad ei 
suutnud sellises mahus kõike 
kontrolli all hoida.
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Lühiajaliselt aitas järjekordi kiiresti likvideerida projekt, 
mille käigus pakuti vabatahtlikele katastritöötajatele 
võimalust lisatasu eest nädalavahetustel tööl käia. 
Nädalavahetusel kliendivabalt põhitööle keskendu-
mine andis küll silmanähtavaid tulemusi, kuid peagi 
mõistis Maa-ameti juhtkond, et pikaajaliselt ei ole 
puhkepäevadeta töötamine mõistlik.

Ette tuli ka edukaid pikaajalisi „projekte“. Pärnu katastri spetsialistile Tõnu Kägole osutus 
järjekordade likvideerimiseks kolmeks kuuks Saare katastrisse komandeerimine elumuutvaks 
kogemuseks: poissmehest noormees sai endale sel moel naise ja naudib selle eduloo vilju 
õnnelikult siiani. Saare katastris aitasid kolme kuu jooksul järjekorda likvideerida abikäed 
Haapsalust: Ain Birk ja Elari Saar. Põlva katastrist käis abiline Margus Luude mitmeid kuid 
regulaarselt Võru katastris tööpäevi tegemas.

Uus sajand toob värsked tuulepuhangud

Aastal 2000 algas maakatastri arendus, et moodustada ühetasandiline andmebaas ja integ-
reerida sellesse digikaart. Katastripidamises tähendas see üleminek varem digitud piiride 
katastriüksuste kaupa üle viimist ehk konvertimist uude andmebaasi. Veel tänapäevalgi 
võib leida katastriüksuse andmetes moodustamisviisi juurest märkuse „konverteeritud“, mis 
näitab selle üksuse piiriandmete maaregistrisse lisamise viisi. Maaregistri tarkvara võeti 
kasutusele 2001. aastal ja sellega lõppes paberil katastripidamise ajajärk.

Piiripunktid kaardil olid seotud andmebaasis olevate punktidega, seega nõudis töö kaardil algu-
ses päris korralikku arvutijõudlust. Suurte maatükkidega (näiteks metskonnad) katastrikaardil 
tööd tehes jõudsid tollased suitsumehed kahe piiripunkti liigutamise vahel kenasti suitsuruumis 
ära käia. Nüüdseks, kui riist- ja tarkvara on mitu korda parem, on märgatavalt vähenenud ka 
suitsumeeste hulk.

Juba järgmisel, 2002. aastal avalikustati katastri andmed koos aluskaartidega veebis. Sellega 
anti avalikkusele võimalus vabalt tutvuda katastriüksuste andmetega ja probleemide korral 
katastripidajalt selgitust nõuda. Selgitusi nõuti üha rohkem ja rohkem.

Tagantjärele tarkusena tuleb märkida, et Nõukogude ajast pärit kaardimaterjal ei olnud katastri 
aluskaartideks kõige parem valik, sest need olid ebatäpsed ja sõjasaladusele viidates tihti 
teadlikult moonutatud. Kui katastrikaarti peeti paberil, siis ei saanud vigu tuvastada. Aastal 
1998, kui hakati katastripiire digima, sai arvutis taustakaardiks võtta teisi, juba uuemaid 

alusplaane, sealhulgas värskeid ortofotosid. Arvutis 
katastrikaarti suurendades hakkasid ebatäpsete moo-
dustamisviisidega katastriüksuste vead välja paistma. 
Probleem ei olnud mitte see, et aluskaardi situatsioon 
oleks olnud tervenisti nihkes, vaid nihkes olid üksikud 
objektid võid kohad. Joonisel 1 on näiteks kujutatud 

Maaregistri tarkvara võeti 
kasutusele 2001. aastal 
ja sellega lõppes paberil 
katastripidamise ajajärk.

Töö töötaja juurde 
liigutamine oli tol ajal enne-
kuulmatu uuenduslikkus, 
mida tänapäeval nimetatakse 
kaugtööks.
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olukord, kus varem kasutusel olnud kaardil (vasakul) on maanteede rist tegelikust asukohast 
ligemale 50 meetrit lõuna pool.

Joonis 1. Vasakul on 1998. aastal kasutusel olnud fotoplaani ja paremal 2020. aasta 
põhikaardi fragment

Allikas: Maa-amet

Peale tavapärase katastriüksuste registreerimise tuli katastripidajale sellega tööd juurde: 
võimaluse korral tuli enne 2001. aastat registreeritud katastriüksuste piirid uute alusplaanide 
järgi täpsustada. Andmete nüüdisajastamine sai hoo sisse pärast 2008. aastat, kui Maa-amet 
sai aerofotode tegemiseks tehnilised vahendid ja hakkas ise aluskaarte tootma. Just siis 
parenes märkimisväärselt aluskaartide kvaliteet.

Maa-ameti katastrivaldkond reorganiseeriti 2004. aastal ja maakonna katastribürood koondusid 
nelja piirkonda. Kuni selle ajani oli paljudes katastribüroodes töö korraldatud nii, et juhataja tegi 
n-ö teise käe kontrolli: alles pärast seda, kui ta oli registreeritava üksuse andmed üle vaadanud, 
kinnitas ta maatüki katastris registreerimise oma allkirjaga katastriüksuse plaanil. Juhatajal 
tuli nädalas anda tuhandeid allkirju, seetõttu muutus nii mõnigi allkiri aja jooksul lühemaks. 
Nüüdsest said kõik katastrispetsialistid ise allkirjastamise õiguse, millega kaasnes ka isikliku 
vastutuse tunnetamine. Ei saanud ju tollane juhataja kontroll selliste suurte mahtude juures 
olla väga sisuline. Selle muudatuse juures arvestatavat kvaliteedikadu seega ei olnud. Samal 
ajal hakkaski toimima kaugtöö, millest eelnevalt juttu oli. Harjumaal teistest hiljem alanud 
maareform oli tolleks ajaks saavutanud suurema mahu ja kiiruse kui mujal.

Aastaks 2007 olid pikad järjekorrad katastrites kadunud. Endiselt oli erand Harjumaa, mida 
kaugtöö käigus järele aidati. Esimest korda jäi piirkonniti piisavalt aega, et pöörata tähelepanu 
katastriandmete kvaliteedile. Algas nn lauskontrolli ajajärk, mille käigus tuli katastrikaardi 
piiriandmed viia üks ühele kooskõlla katastriüksuse moodustamise toimikute alusandmetega. 
Andmete kvaliteedi ühtlustamiseks puudus selgus ja selleks langetatud otsused tähendasid 
palju tehnilist lisatööd. Tagantjärele tarkusena võib öelda, et vahel vastuolulised tööülesanded 
ja tabeliväljavõtete abil suunatud sihitu korrastamine ei viinud paraku oodatud tulemusteni.
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Kuigi maakondlikud arhiivid olid enamasti paksude kiviseinte taga ja näiliselt kaitstud, olid 
pabertoimikud ikkagi üsna ebakindlad. Rapla arhiivi tabanud veeuputusele järgnenud toimikute 
kuivatamine. Foto: Alo Kotka

Katastripidamine muutus digitaalseks juba sajandi alguses, kuid katastriüksuse moodustamise 
toimikuid vormistati endiselt paberil. Aastal 2014, kui võeti kasutusele uus e-kataster, hakati 
vastu võtma digidokumente ning 2018. aastast lõpetati pabertoimikute vastuvõtmine soo-
tuks. Sellest ajast alates on katastripidaja, maamõõtja ja maaomaniku andmevahetus täiesti 
digitaalne. Seda on võimaldanud e-katastri koosseisus olev maamõõtjate ja katastripidaja 
online-suhtlemiseks mõeldud maamõõtja virtuaalkontor2.

Tänu e-katastrile, selle kooseisus olevale digiarhiivile ja vahepeal jõudsalt arenenud kaugtöö-
võimalustele, ei peatanud katastritööd ka 2020. aasta märtsis kehtestatud koroonapiirangud. 
Tavakodanik ei pruukinud arugi saada, et katastripidaja jätkas tööd metsade vahel kodukontoris. 
Meenub juhtum, kui üks Tallinnas elav vanahärra, kes enda teada helistas Maa-ameti peamajja 
Tallinna, soovitas telefonile vastanud spetsialistile, et too tuppa läheks, kui naaber rõdu peal 

köhib. Kui aga telefonist kostis vastus, et lähim naa-
ber on poole kilomeetri kaugusel metsa taga ja tema 
köhimist pole kuuldagi, oli toru otsas hetkeks vaikus, 
mispeale ütles vanahärra ilmselge kergendustundega: 
„No siis on teil vedanud. Las ta siis köhib seal edasi.“

2 Maamõõtja virtuaalkontor https://ekataster.maaamet.ee/maaregister/kataster/yksus.layout.select/ 
kataster.Yksused?t:ac=34801:006:0063.

Tavakodanik ei pruukinud 
arugi saada, et katastripidaja 
jätkas tööd metsade vahel 
kodukontoris.
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Maareformiajastust maakorralduse ja uute põhimõtete ajastusse

Aastal 2018 algas oluline üleminek maareformiajastust maakorralduse ja uute põhimõtete 
ajastusse. Olulised seadusemuudatused sillutasid teed uuendustele nii maamõõtmises kui 
ka katastripidamises.

Iga aastaga sai järjest selgemaks, et looduses toimu-
vad muutused, mis katastri andmetes paraku ei kajastu. 
Samal ajal aga kaardistati iga aastaga järjest suurem 
osa Eesti territooriumist. Seetõttu otsustati 2018. aas-
tal, et kõige otstarbekam on katastriüksuste kõlvikute 
andmeid hoida nüüdisaegsena kaardistamisel saadud 
andmete alusel ja luua selleks spetsiaalne kõlvikute 
kaart. Kõlvikuandmete nüüdisajastamine realiseerus 
2019. aasta alguses, kui peaaegu kõigile katastriük-

sustele arvutati uued kõlvikute pindalad. See osutus kasulikuks, sest kaardistamine kogu 
riigi territooriumil tehakse samadel alustel. Nii jääb ära maamõõtja subjektiivne tõlgendus 
kõlvikute liigist või paiknemisest. Varem võis see vanade aluskaartide tõttu ka õnnestuda, 
kuid uute aluskaartidega see enam läbi ei läinud.

Joonis 2. Katastrikaart aasta enne mõõdistamist (vasakul) ja maamõõtja esitatud 
katastriüksuse plaan. Fragmendid

Allikas: Maa-amet

Maa mõõtmisel on kasutatud erinevaid mõõtmismeetodeid ja kunagi ei ole võimalik ühele 
ning samale piiripunktile mõõta täpselt sama tulemust. Seetõttu on igal piirimärgil nii mitmed 
mõõdistusandmed, kui mitme katastriüksuse piiri see parasjagu tähistab. Vahed on väikesed, 
niinimetatult lubatud vea piires, kuid digitaalsel katastrikaardil tekivad sellest väikesed vahed 
või kattumised. Aastal 2018 otsustati, et katastripidaja leiab maamõõtja esitatud andmetest 
igale piiripunktile kõige usaldusväärsemad andmed ja arvutab katastriüksustele nende järgi 

Kõige otstarbekam on 
katastri üksuste kõlvikute 
andmeid hoida nüüdisaeg-
sena kaardistamisel saadud 
andmete alusel ja luua 
selleks spetsiaalne  
kõlvikute kaart.
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uued pindalad. Piiriandmete kokku viimisega, aga ka alusandmete täpsustumise või vigade 
tuvastamise ja parandamisega on muutunud piiripunkti koordinaadid ja vähesel määral 
pindala küll registrites, kuid maatüki piir ega pindala looduses ei ole muutunud. Muutuda 
said vaid piiriandmed ja ainult täpsemaks. Seetõttu on ka naaberüksuste piiride asukoht 
looduses üheselt määratav.

Selleks, et tagada maakatastri kui registriandmete ühetaolisus ja katastriüksuse piiri, pindala 
ning kõlvikute andmete kokkulangevus teiste ruumiandmetega, korrastati katastriandmeid. 
Uutele andmetele üleminekul 2019. aasta alguses arvutati kõigile katastriüksustele uued 
kõlvikud ja enam kui pooltele katastriüksustele arvutatakse lubatud vea piires kokku viidud 
koordinaatide järgi uued pindalad.

Sellega loodi punktipõhise katastri ülesehitamise eeldused. Punktipõhine kataster võimaldab 
tehnilist elektroonilist maakorraldust, mis omakorda lihtsustab ning lubab maakorraldus- ja 
katastritoiminguid teha eesmärgipärasemalt.

Aasta 2018 oli murranguline veel sellegi poolest, et sellest aastast alates lubati katast-
riüksuse osalist mõõdistamist. Eeltingimusena pidid varasemad mõõtmisandmed olema 
kvaliteetsed ehk piirimärgid pidid olema koordineeritud riiklikus koordinaatsüsteemis. Kui 
aga maastikule ei olnud vaja määrata uut piiripunkti, sai maakorraldus toimuda suisa maad 
looduses mõõtmata.

Uued põhimõtted ja maaomanike kaasamine

Maa-amet avaldas esimesed pressiteated meedias ja oma kodulehel novembris 2018, et 
teavitada maaomanikke katastripidamise eelseisvatest põhimõttelistest muudatustest. 
Selleks ajaks oli Maa-ameti geoportaalis võimalus kõlvikute kaardirakenduse kaudu tutvuda 
oma maaüksuse andmete ja eelseisvate muudatustega. Samuti oli loodud maakatastri 
infoliin, kuhu sai pöörduda katastriüksustega seotud küsimustes. Korduvad pressiteated 
avaldati jaanuari lõpus 2019. Katastriüksuse pindalast ja teatud juhtudel kõlvikutest ning 
nende pindalast oleneb ka maamaks, seetõttu avaldati veebruaris, enne maamaksuteadete 
laekumist koos Maksu- ja Tolliametiga täiendav pressiteade. Pärast seda oli märgata 
maaomanike pöördumiste suurenemist e-kirjade, päringukeskkondade ja infoliini kaudu. 
Päringute arv suurenes märgatavalt pärast rahvusringhäälingu õhtuses uudistesaates 
„Aktuaalne kaamera“ näidatud lugu, kus Saaremaal määrati kuusehekk metsamaa kõlvikuks. 
Kui senini tuli infoliinile mõni üksik kõne päevas, siis pärast seda uudislugu suurenes info-
liinile pöördumiste arv järsult, ulatudes kuni 65 kõneni päevas. Tuleb märkida, et infoliinil 
vastas algul neli spetsialisti oma tavatöö kõrvalt. Samal ajal suurenes järsult ka päringute 
arv veebirakenduse kaudu ja e-kirjadega.

Oli ilmne, et kiiremas korras tuleb suurendada infoliinile vastajate arvu, täpsustada töö-
korraldust ja anda vastajatele juhiseid, kuidas katastriandmete täpsustusi maaomanikele 
paremini selgitada. Selleks peeti 1. veebruaril kiirkorras hommikul kell kaheksa tunnine 
välkkoosolek, kus otsustati suurendada infoliinile vastajate arvu kaheksa inimeseni. Kuid 
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seda, mis ootas ees pärast maamaksuteadete laekumist, ei osanud keegi ette näha! Mõne 
nädala vältel tuli päevas infoliinile keskmiselt sada kõnet. Rekordpäeval oli kõnesid 166. 
Üks kõne võis kesta ainult mõni minut, teine seevastu isegi üle tunni. Lisaks infoliinile 
helistati ka kohalikesse katastritesse ja käidi seal kohal. Enamik pöördumistest olid seotud 
maatüki pindaladega, kõlvikute muutumise ja maamaksu küsimustega ning üldjuhul algasid 
helistajate väga pahase tooniga.

Pärast andmete üheskoos üle vaatamist ja selgituste andmist lõpetati vestlus enamasti 
sõbralikult. Kuid oli ka maaomanikke, kes kuidagi ei tahtnud täpsustuste ega selgitustega 
leppida. Oldi pahased, et miks ei ole igat maaomanikku tehtust eraldi teavitatud. Mõni 
maaomanik jäi kindlale veendumusele, et temalt on maad ära võetud, paljud ei olnud rahul 
kõlviku muudatusega haritavast maast rohumaaks ja vastupidi, sest sellega olid seotud põl-
lumajandustoetused jne. Küll sõimati, küll ähvardati kohtu, küll telesaadetega „Kuuuurija“ ja 
„Pealtnägija“. Viimane kajastaski 2. oktoobri 2019. aasta saates pindala- ja kõlvikuandmete 
korrastamist, mis põhjustas taas veebipäringute ja infoliinikõnede arvu hüppelise kasvu. 
Suvel oli infoliinile pöördumiste arv vähenenud mõnele kõnele päevas, kuid „Pealtnägijale“ 
järgneval päeval oli 49 kõnet. Pärast seda on infoliinikõnede arv taas stabiliseerunud kuni 
kümne kõneni päevas.

Maa-ameti peadirektori asetäitja Triinu Rennu selgitamas „Pealtnägijas” pindala- ja kõlvikuandmete 
korrastamist. Istuvad (vasakult): ajakirjanik Taavi Eilat, Tõnu Kägo ja Mart Ojamäe. Foto: Maa-amet

Aja jooksul on muutunud ka infoliinile tulnud küsimuste sisu. Rohkem küsitakse maakor-
raldustoimingute ja piiride kohta. Kõned tulevad nii Eestist kui ka välismaalt. Küsimustele 
vastatakse rotatsiooni korras. Meenub meeleolukas seik keelebarjääri ületamisest, kui ühise 
keele pidid leidma infoliinile helistanud setust maaomanik ja kõnele vastanud saarlasest 
katastritöötaja. Setust maaomanikule kuulunud kinnistu nimes oli saarlase jaoks liiga palju 
õ-sid.
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Mahukate andmeparanduste korral tekib paratamatult 
vigu. Oluline oli seda teadvustada ja anda maaomani-
kele võimalus andmed üle vaadata. Teadlikult sead-
sime eesmärgi andmeid kohe kontrollida ja vajaduse 
korral kiiresti parandada. Nii said maaomanikud ka 

suuremate vigade korral uued maksuteated. Parandatud andmete alusel arvutatud maa-
maksumuudatus oli keskmiselt 40 senti ja enamasti tingitud maatulundusmaa maamaksust, 
mis on seotud kõlvikuga.

Üldiselt saab katastripidamise uutele põhimõtetele üleminekut pidada õigeks otsuseks: 
ühetaoline maakataster on andmekasutajatele selge ja arusaadav ning tagab ühetaolise 
kohtlemise, mis ongi maakatastri üks põhieesmärk. Hea meel on öelda, et ei iial varem ei 
ole maaomanik oma kinnistu andmete vastu nii suurt huvi tundnud kui paari viimase aasta 
muutuste tuules.

Kummalisel moel saame „tänusõnad“ öelda ka koroo-
napandeemiale, mis tõi teravalt välja kodanike tea-
vitamise puudused riigi tasandil. Katastripidaja on 
ju igapäevastes toimingutes tihti tundnud puudust 
hästi toimivast suhtluskanalist Eesti kõigi maaomani-
kega. Kahju, et sellistele puudustele hakati tõsisemat 
tähelepanu pöörama alles siis, kui tekkis reaalne oht 
inimeste tervisele.

Turmtulele vaatamata, mis katastripidajat nende muudatuste tegemise ajal saatis, ei ole 
katastripidaja kaotanud rõõmsat tuju ega huumorimeelt. Ega muidu oleks ühisel kokkusaa-
misel visatud omavahel nalja selle üle, et kui peenralt supile peterselli võtma lähed, siis pead 
kohalikust omavalitsusest raieloa võtma.

Vapralt edasi uute katsumuste poole! Ees ootab uus väljakutse: kaldaaladel omandi ulatuse 
väljaselgitamine ja kaldaalade korrastamine. Me saame hakkama!

Katastrimõõdistamise kontrollimine

Peaaegu kohe, kui katastripidajale hakati esitama registreerimiseks esimesi katastrimõõdis-
tamise toimikuid, tekkis vajadus hakata kontrollima maamõõtjate välitööd. Riigi Maa-ameti 
Maakatastrikeskus moodustati 29. aprillil 1995 ja selle ühe osakonnana moodustati Tallinna 
kahe töötajaga katastrimõõdistamise kontrolli osakond. Maakatastrikeskus asutusena likvi-
deeriti 20. märtsil 1996 ja selle struktuuriüksused liideti Maa-ametiga. Moodustati Maa-ameti 
tehnilise kontrolli osakond, kus 1997. aasta märtsiks oli Tallinnas ja Tartus kokku viis töötajat.

Keskkonnaminister kinnitas 6. juunil 1997 Maa-ameti uue struktuuri, mille tulemusena moodustati 
geodeesia ja informaatika osakond ning selle tehnilise kontrolli büroo. Alates 21. novembrist 
2003 jätkas kontrollibüroo maakatastri osakonna koosseisus, seal oli 11 töökohta. Aastal 2005 

Ühetaoline maakataster on 
andmekasutajatele selge 
ja arusaadav ning tagab 
ühetaolise kohtlemise, 
mis ongi maakatastri üks 
põhieesmärk.

Setust maaomanikule 
kuulunud kinnistu nimes oli 
saarlase jaoks liiga palju 
õ-sid.
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laienes osakond Pärnusse, kuhu võeti tööle kaks töötajat. Struktuurimuudatusega 28. veebruaril 
2007 moodustati 14 töökohaga katastrikontrolli osakond. Veel kaks korda, 5. aprillil 2011 ja 
1. juunil 2016 muudeti osakonna nime ning töökohtade arv mõnevõrra vähenes. Aastal 2014 
laienes osakond Rakverre. Nüüd ei pidanud osakonna töötajad enam välikontrolli tegemiseks 
sõitma Eesti teise otsa, osakond oli esindanud riigi kõigis piirkondades.

Maa-ametis moodustati 1. juulil 2016 katastri kvaliteediosakond. Maa-ametis olid kaua aega 
erinevad seisukohad, kas riik peaks hakkama samuti maad mõõtma. Peale jäi arvamus, et ka 
Maa-ameti kontrollmõõdistamised oleksid tulemuslikumad, kui kontrollmõõdistamise andmete 
alusel saaks katastriandmeid parandada. Seadusemuudatustega 1. juulil 2018 sai katastri-
pidaja endale maamõõtjaga võrdsed õigused ja kohustused ning katastri kvaliteediosakond, 
mis oli seda pikisilmi oodanud, sai edaspidi pidada oma põhitegevuseks katastrimõõdistamist 
katastriandmete parandamiseks. Struktuurimuudatusega 1. novembril 2019 liideti katastri-
mõõdistamise kontrolli osakond ja katastri kvaliteediosakond ning moodustati katastrimõõ-
distamise ja -kontrolli osakond, kus osa töötajaid on katastrimõõdistamise kontrolli, osa aga 
katastrimõõdistamise ja piiri kindlakstegemise suunaga. Osakonna töötajad asuvad Tallinnas, 
Tartus, Pärnus, Rakveres, Jõhvis, Valgas, Haapsalus ja Kuressaares.

Kontrolliüksuse algusaastatel kasutati maamõõtjate töö kontrollimiseks Leica tahhümeetreid. 
Aastal 1999 lisandusid tehnilisse varustusse Ashtechi GPS-seadmed. Esimeste GPS-seadmetega 
mõõdistamine oli aeganõudev, kuna kasutati staatilist mõõtmisviisi. Legendaarse kontrolli-
üksuse töötaja Maret Kallase meenutuste kohaselt suudeti päeva jooksul mõõdistada vaid 
kümmekond piiripunkti. Siiski andis GPS-seade ajalise kokkuhoiu, sest kontrollmõõdistamiseks 
ei olnud enam vaja tahhümeetriga rajada pikki mõõdistuskäike. Enamikul maamõõtjatel tol 
ajal GPS-seadmeid polnud, seega võib öelda, et Maa-ameti kontrolliüksus oli toona maamõõ-
dutehnikaga varustatuselt maamõõtjatest sammu võrra ees. Kontrolliüksus sai 2002. aasta 
lõpus enda kasutusse Javadi reaalaja-GPS-seadmed ja sellega paranes kontrollimis võimekus 
märgatavalt. Maa-ametil on ka praegu igati moodne maamõõdutehnika, kuigi nüüd on see 
maamõõtjatel mõnikord isegi uuem.

Esimestel aastatel kuni 1999. aastani kontrolliti maamõõtjate katastrimõõdistamist valdavalt 
pisteliselt. Näiteks kontrollis kaheliikmeline Tartu kontrolliüksus igas kuus 20 katastriüksuse 
moodustamise toimikut ja tegi välikontrolli kümne maamõõtja töö üle. Välikontrolli käigus 
kontrolliti eelkõige piiri määramise ja mõõdistuse õigsust, piirimärkide olemasolu ja vastavust 
piiriprotokolli kirjeldusele.

Katastripidamise algusaastatel pee ti katastrikaarti paberil, tehti väga palju „linditöid“ ja katastri-
üksus te registreerimise mahud olid väga suured. Katastrikandeid tege val spetsialistil ei olnud 
võima  lik vastu olulisi piiriand meid tõhu salt tuvasta da, mistõttu väli  kontrolli taotlusi laekus 
ka tastri büroo delt vähe. Kui aga katastri  piirid sisestati arvutisse, muu tusid piiride vastu olud 
palju nähta vamaks ja suurenes ka katastri büroode taotlusel tehtud kontroll mõõdista miste 
arv. Kui katastri sse esitatud uue mõõdista mise andmed ei sobinud katastris juba registreeri-
tud naaber katastri üksuste andmetega ja mõlemad maa mõõt jad olid oma andmete õigsu ses 
veendunud, oli vaja era pooletu välikontrolli käigus tuvas tada, millised andmed on õiged.
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katastripidamine. 
Katastrikaardi leht ja selle 
fragment seisuga 10.05.1990. 
Aluskaardiks Esmar OÜ 
maakasutusplaan. 

Allikas: Maa-ameti katastriarhiiv
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Alates 2003. aastast hakati palju rohkem tähelepanu pöörama ka väljastpoolt Maa-ametit 
laekunud kontrollitaotluste lahendamisele, sest struktuuriüksuse põhikirjaliseks ülesandeks 
sai lisaks katastrimõõdistamise ja maamõõtjate tegevuse kontrollile ka katastriüksuste 
algdokumentide ja maastikul olevate piirimärkide ning situatsiooni vastavuse kontrollimine 
erinevate taotluste alusel. Maamõõtjate pisteliseks kontrolliks aega peaaegu enam ei jäänudki. 
Siiski jõuti aastas kontrollida umbes 50 maamõõtja või maamõõdufirma töid. Maamõõtjate 
pisteline kontroll on endiselt päevakorras ka praegu, kui kontrolliüksus on keskendunud 
põhiliselt kahele töösuunale: maamõõtjate töö kontrollimisele ja katastrimõõdistamisele 
katastriandmete parandamiseks.

Alates 2003. aastast on Maa-ameti kontrolliüksuse kontrollmõõdistamise andmete alusel 
täpsustatud katastriüksuse piire katastrikaardil. Reaalaja GPS-seadmed võimaldasid välikont-
rolli käigus koguda senisest kordades rohkem kontrollmõõdistusandmeid. Kontrolliüksuse 
välikontrolli andmed edastati katastrile ja tehti ettepanekud nende alusel katastriandmeid 
täpsustada. Eriti kohane oli seda teha aerofotogeodeetilisel viisil ja suvalises koordinaatsüs-
teemis mõõdetud katastriüksuste korral, aga ka muudes koordinaatsüsteemides mõõdetud 
katastriüksuste korral. Kui täppismõõdistatud katastriüksuse joonepikkused ja sisenurgad 
algandmetega sobisid, kuid asukoht katastrikaardil oli vale, oli võimalik katastriüksuse 
asukohta kontrollmõõdistamise andmete alusel täpsustada. Katastrikaarti on aidanud 
täpsemaks muuta ka kontrolliüksuse nõuete ja ettekirjutuste alusel maamõõtjate tehtud 
täpsustavad mõõdistamised. Viimastel aastatel on tehtud spetsiaalseid piirkondlikke 
mõõdistamisi ebatäpsete moodustamisviisidega katastriüksuste piiripunktide asukohtade 
täpsustamiseks katastrikaardil.

Kokkuvõte

Viimase 30 aastaga on maailm kiiresti ja kohati tundmatuseni muutunud. Arvutite ja nendega 
seotud tehnika kiire areng on midagi sellist, mida kolme aastakümne eest oli raske isegi 
ette kujutada, veel vähem ennustada. Kõige selle juures on Maa-amet suutnud mitte ainult 
ajaga kaasas käia, vaid on oma kaardirakenduste ja andmete avalikkusega jagamisel olnud 
ikka teerajajate hulgas.

Praegu oleme keskendunud küsimustele, millele polnud varem võimalik või aega tähelepanu 
pöörata. Nii lubab GNSS3-tehnoloogia meil välitöödega täpsustada piiri asukoha katastrikaardil. 
Varem ei õnnestunudki täpse katastrimõõdistamise tarbeks ühtseid reegleid kehtestada, 
nüüd aga on meil nii reeglid, võimalused kui ka tahe.

Maareformi dirigeerimise kõrval jäi tihti piisava tähelepanuta maaomanik kui kõige tähtsam 
reformi osaline. Maareformi käigus olid kohalikud omavalitsused ja maavalitsused Maa-ame-
tiga ühes infoväljas, kuid maaomanik jäi kahjuks sellest ringist välja. Nüüd on meil rohkem 
aega keskenduda maaomanikule. Tahame olla ja oleme maaomanikule hea nõuandja ja part-
ner. Jagame talle infot Maa-ameti kodulehel „Maaomaniku meelespeas“, oleme koostanud 

3 GNSS – global navigation satellite system.
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videoklipid koos selgitustega, oleme asutanud katastri infoliini ja maaomanikuga silmast 
silma kohtumiseks osalenud maamessil.

Katastripidaja töölaual on avalike veekogudega piirnevad maaüksused, kus koostöös omani-
kega katastrikaarti täpsemaks ja kvaliteetsemaks muudetakse. Koostöös Transpordiametiga 
lahendatakse probleeme riigimaanteedega piirnevatel maaüksustel. Meie välitöötegijad on 
aasta ringi õues lahendamas vastuoluliste piiriandmete probleeme, viies katastrikaarti koos-
kõlla looduses olevate piiridega ning olles toeks maaküsimustega kimpus maaomanikele. 
Kolmkümmend aastat kogemusi on Maa-ameti töötajatest vorminud oma ala tippspetsialistid, 
kes peale maaomanike jagavad lahkesti kogemusi ka tulevastele põlvedele. Oleme osale-
nud maaomanikke ühendavate liitude koosolekutel (metsaühistud, erametsaliit), endiselt 
ollakse heades töistes sidemetes kohalike omavalitsustega, tehes koostööd planeeringute, 
koha-aadresside ja muudes küsimuses. Maa-ameti ja Eesti Maaülikooli hea side on säilinud 
siiani. Just geodeesia, kinnisvara ja maakorralduse eriala tudengitele peavad Maa-ameti 
spetsialistid loenguid ja korraldavad praktikume. Vastutasuks loodame nendelt erialalt 
parimaid oma ridadesse värvata. 
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KATASTRI LUGU E-RIIGI VAATEST
Kristian Teiter
Maa-ametis töötas 1997–2015, geoinformaatika osakonna juhataja aastatel 2003–2015. On täitnud 
erinevaid rolle maainfosüsteemi arendusprojektides; oli Eesti topograafia andmekogu loomise juht 
ning initsiaator. Ruumiandmete seaduse kaasautor. Aastast 2019 rahvusvahelise tootmisettevõtte 
infoturbejuht

Priit Kuus
Maa-ameti katastri arendusosakonna juhataja 

Möödunut tagantjärele hinnates, võib väita, et tänapäevasele e-katastrile Eestis pandi alus 
kahe rahvusvahelise abiprojektiga. Esimene neist oli Euroopa Liidu Phare programmi „Maainfo-
süsteemi arendamine Eestis“ (EU Phare „Land Information System Development in Estonia“) 
aastatel 1997–1999 ja teine Euroopa Liidu Phare programmi „Maareformi projekt“ (EU Phare 
„Land Reform Project“) aastal 1998–1999. Maainfosüsteemi projekt oli tehnoloogiline, selle 
raames valmis strateegia ja katastriinfosüsteemi ning maainfosüsteemi väljatöötamise 
plaan, valmis tehti ka katastriinfosüsteemi tuumik. Maareformi projekti kese oli maareformi 
kiirendamine ja koos sellega ka Maa-ameti strateegia ja organisatsiooni arendamine.

Maainfosüsteemi projekti ambitsioonikas eesmärk oli luua riiklik maainfosüsteem, mis 
hõlmaks lisaks Maa-ameti peetavatele registritele ka teisi ruumiandmete registreid. Maainfo-
süsteemi tuum ja ka projekti esmane eesmärk oli luua katastriinfosüsteem ja liidestada see 
kinnistusraamatuga. Projekti tulemusena sellele ka alus pandi.

Üheksakümnendate alguses peeti katastrit paberil, alates 1993. aastast Microsoft Accessi 
andmebaasis ja paberkaartidel, aastast 1995 andmebaasis IPIS ja paberkaartidel. Siis asendati 
paberkaardid peamiselt CAD-tarkvara Microstation failidega. Vahetult enne maainfosüsteemi 
projekti kasutati tärkandmete – katastriüksuse tunnus, pindala, nimetus, kõlvikuline koos-
seis jm – pidamiseks maaregistrit. Katastri ruumiandmeid – katastriüksuste piirid, piiripunktid 
ja halduspiirid – peeti valdavalt CAD-failidena. Maainfosüsteemi projekt andis tõuke koondada 
eri tüüpi andmed ühte andmebaasi. Projekti tulemusena valmis katastriinfosüsteem ja piira-

tud funktsionaalsuses selle GIS-liides: infosüsteemi 
osa, mis oli mõeldud andmetega töötamiseks kaardil. 
Maakatastri infosüsteemi arendus aga jätkus aastaid, 
kuid mitte enam Phare projektide toel. Maa-ametile 
arendas maakatastrisüsteemi AS Datel.

Praegu ehk üle 20 aasta hiljem maainfosüsteemi projekti pakutud lahendust katastriinfosüs-
teemis ei kasutata. Selles tehti muudatusi juba esimeste arenduse jätkuprojektidega. Küll 
aga on ajahambale vastu pidanud mõned põhimõtted, millele nende projektidega algus pandi.

Maainfosüsteemi projekti 
ambitsioonikas eesmärk oli 
luua riiklik maainfosüsteem.
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Viisteist väikest vürstiriiki

Maa-ameti koosseisu kuulus üheksakümnendate aastate lõpus 15 maakondlikku katastrit. 
Varem olid need eraldi asutused. Nad olid harjunud iseseisvalt tegutsema, kuigi kuulusid 
Maa-ameti koosseisu. Iseseisvusel olid märkimisväärsed tagajärjed infosüsteemidele ja 
andmetele. Iga kataster kandis andmeid katastrisse küll seaduse ja korra kohaselt, kuid 
digikatastrikaardi pidamisel oli olulisi erinevusi. Isegi tolleaegsetes maainfosüsteemi käsit-
levates ettekannetes on probleemidena märgitud ühtsete spetsifikatsioonide ja tööjuhendite 
puudumine ning nende jõustamine.

Vürtsi lisas asjaolu, et Eestis oli sel ajal kasutusel mitu koordinaatsüsteemi ja geodeetilist 
võrku. Kuigi Eesti riiklik koordinaatsüsteem L-Est92 oli kehtestatud, käis geodeetiliste võrkude 
mõõdistamine ja rajamine Maa-ameti eestvõttel täie hooga. Katastrid pidid samal ajal maad 
katastrisse kandma. Näiteks suuremates linnades oli kasutusel kohalik võrk ja siis olid ka 
geoalused ning kaardiandmed kohalikus koordinaatsüsteemis, mis tähendas, et ka katastri-
üksuste piiripunktide koordinaadid olid kohalikus koordinaatsüsteemis. Katastriüksuste 
andmeid ühtsesse andmebaasi kokku viima hakates tuli need L-Est92 koordinaatsüsteemi 
konvertida rohkem kui neljakümnest erinevast koordinaatsüsteemist. Eestis aga oli kasutusel 
üle 160 erineva koordinaatsüsteemi.

Kõik kokku ühte potti 

Maareform ja maade katastrisse kandmine oli sel ajal poliitiliselt väga kuum teema. Pidevalt 
tuli aru anda, kui palju registreeriti maad katastrisse nädala ja kuu jooksul ning kui pikad on 
järjekorrad. Kord nädalas saatsid katastrid andmed maakatastri keskregistrisse, kus kaks 
inimest importisid andmed andmebaasi, tegid nendega igasugu nõidust, millest kellelgi 
teisel aimugi ei olnud, ning siis, suurest mõttepingutusest higistena, võtsid ahjust värske 
statistika ja esitasid juhtkonnale, kes sellega ministri juurde või valitsusse läks. Sellist üli-
inimlikku pingutust nõudis üksnes tärk- ehk tabelandmete kokkusaamine viieteistkümnest 
maakatastrist. Peale selle tegi tollane katastrikaardi büroo Reet Killari juhtimisel suurt 
tööd, et abistada maakondlikke katastreid failipõhise katastripiiride pidamisel, varustada 
katastreid halduspiiride andmete ja aluskaartidega, toetada jõu ja nõuga ning lõpuks aidata 
katastriüksute piiridest üht üle-eestilist kaarti kokku panna. Probleem oli ka katastritel 
endil: maakonna piiridel asuvate üksuste katastrisse kandmiseks oli vaja näha kõrvalasuva 
maakonna andmeid, kuid need ei olnud alati ajakohased.

See, et tabelandmed on eri baasides ja katastriük-
suste piirid eri failides ning nende kokkupanek väga 
töömahu kas, ei meeldinud suurt kellelegi. Selline 
olukord tõi kaasa palju probleeme katastriandmete 
tehnilise kvaliteedi usaldusväärsusest nende kätte-
saadavuse ja aruannete koostamiseni. Seetõttu peeti 
maainfosüsteemi projektis ülimalt tähtsaks luua ühtne 

Maainfosüsteemi projektis 
peeti ülimalt tähtsaks luua 
ühtne üle-eestiline andme-
baas, et kataster ei sõltuks 
haldusjaotusest.
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üle-eestiline andmebaas, et kataster ei sõltuks haldusjaotusest. Pärast seda oli võimalik 
moodustada nn katastritööpiirkonnad, kus ühte tööpiirkonda võivad kuuluda mitme maakonna 
katastriandmed. Ka tööjõudu sai nüüd tõhusamalt ja paindlikumalt kasutada ning ühtlustada 
töökoormust maakondlikes katastrites.

Tsentraalse põhimõtte tähtsus
Lõik ühest selleaegsest ettekandest, mis ilmestab hästi selle tsentraalse põhi-
mõtte olulisust.

Üheks keerukamaks ja mahukamaks osaks kogu projektist on maakatastri 
infosüsteemi GIS-liidese pilootversiooni loomine. GIS-liidese loomise eesmärgiks 
on maaregistris olevate tärk- ja ruumiliste andmete integreeritud käsitlemine. 
Seda nii andmete registreerimise kui ka hiljem, igapäevase töö käigus. GIS-lii-
dese ehitus on väga tihedalt seotud kogu maaregistri infosüsteemi tsentraalse 
ülesehitusega. Käsitletavaid ruumiandmeid hoitakse üle vabariigi ühtses katastri 
infosüsteemis koos maaregistri tärkandmetega. Lahendus tagab aktuaalsete 
ruumiandmete kättesaadavuse kõigis viieteistkümnes katastrikeskuses. Selline 
tsentraalne lahendus on küll keerukas ja esitab eriti suuri nõudmisi laivõrgule, 
kuid võimaldab samas rakendada mitmesuguseid kontrolle konfliktide enneta-
miseks ja kvaliteedi tõstmiseks.

Maakatastri infosüsteemi GIS-liides oli eelkõige katast-
ritöötaja töövahend katastriüksute piiride ja ruumiand-
mete muude toimingute tegemiseks kaardil. Iseenesest 
ei olnud selles midagi erilist, kuid unikaalseks tegi 
GIS-liidese ja seega kogu maakatastri infosüsteemi 
üks tehniline asjaolu. Nimelt arendati süsteem nii, et 
ruumi- ehk kaardiandmed olid koos tärkandmetega 
samas andmebaasis. See oli väga moodne ja uuendus-
lik lahendus. Tolleaegsetesse geoinfosüsteemidesse 

oli sisse kirjutatud digiajastueelne mõttemall, et katastriüksused kanti paberkaardile ja muu 
info katastriüksuse kohta, nagu tunnus, pindala, nimetus jne, oli paberkaustades. Selline 
mõtteviis oli üle kandunud pabermaailmast digimaailma. Seetõttu olid geoinfosüsteemid 
ja tarkvarad tavapäraselt üles ehitatud nii, et eksisteeris toimikut asendav andmebaas ning 
sellest eraldi kaardifail, mis asendas katastriüksuse plaani paberil. Seega oli katastriinfo-
süsteem katastriüksuste piiride ruumiandmete haldamisel suur erand Eestis ja ka kogu 
Euroopas, olles hea näide paberil põhinevast mõttemallist väljamurdmise kohta (joonis 1).

Katastriinfosüsteem oli 
katastriüksuste piiride 
ruumiandmete haldamisel 
suur erand Eestis ja ka kogu 
Euroopas, olles hea näide 
paberil põhinevast mõttemal-
list väljamurdmise kohta.
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Joonis 1. Katastriüksuste andmete sisestamise ja kontrolli töövahend. Kuvatõmmis

Teine tähtis eesmärk katastriinfosüsteemi arendamisel oli võtta kontrolli alla andmete 
sisestamine. Failidega töötamine oli näidanud, et tarkvaraliste kontrollide ja tööriistadeta ei 
ole võimalik piirata loomingulist vabadust andmete sisestamisel. Ruumiandmete korral on 
väga oluline nende tehniline kvaliteet. Selleks et katastriinfosüsteem tööle saaks hakata, oli 
vaja andmed korda teha, kanda üle uude infosüsteemi ja mis kõige olulisem – uute katastri-
üksuste registreerimisel ära hoida ebakvaliteetsete andmete sisestamine (joonis 2). Selliste 
tarkvaraliste tööriistade osa oli maakatastri infosüsteemis märkimisväärne. Samuti kulus 
väga palju aega ja tööd andmete korrastamiseks ja konvertimiseks kesksesse andmebaasi.

Joonis 2. Katastriüksuste omavahelise kontrolli töövahend. Kuvatõmmis
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Olgu siinkohal mainitud, et maainfosüsteemi projekti käigus veel keskset ning täielikult 
tärk- ja ruumiandmeid ühendavat lahendust valmis teha ei jõutud. See valmis järgnevate 
arendusprojektide tulemusena 2001. aastal.

Välja arendati ka kitsendusi põhjustavate objektide infosüsteem. Selle ülesanne oli koguda 
kokku kõik maatüki piiranguid põhjustavad ruumiandmed ja salvestada need andmebaasi. 

Võib öelda, et tegemist oli esimese sellelaadse geo-
infosüsteemiga maailmas, mis kogus kokku maatüki 
piirangud kogu riigis ja seostas need maatüki andme-
tega. See oli esimest korda, kui maamõõtja ei pidanud 
selgitama kitsenduste andmeid katastri mõõdistamise 
kaudu, vaid need võeti teisest andmekogust ja seostati 
katastriüksustega ruumiliselt.

Joonis 3. Kitsenduste andmete päring maatüki andmete kohta. Kuvatõmmis

Maakatastri avalike teenuste süsteem

Märkimisväärne arendus ja maainfosüsteemi osa oli ka veebipõhise avalike teenuste süsteemi 
väljaarendamine. Avalike teenuste süsteem oli tehnoloogiliselt katastriinfosüsteemist eraldi 
ja mõeldud eelkõige andmete avalikustamiseks. Tänapäeval võib seda nimetada kaardiser-
veriks, millel oli mitu eriotstarbelist kaardirakendust. Sel ajal aga tuli nimetada avalikeks 
teenusteks peaaegu kõike, mille arendamiseks oli vaja raha saada.

Tegemist oli esimese geo -
infosüsteemiga maailmas, 
mis kogus kokku maatüki 
piirangud kogu riigis ja seos-
tas need maatüki andmetega.
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Esimene avalik teenus, mis 2000. aasta novembris avati, oli katastriüksuse kiirpäring. Seda 
kasutades sai igaüks veebi kaudu katastriüksuse andmeid küsida (joonis 4).

Joonis 4. Katastriüksuse kiirpäringu teenus. Kuvatõmmis

Tuleviku mõttes vahest kõige epohhiloovam aga oli maainfoga tutvumise teenus. See tehti 
kättesaadavaks 2001. aasta juulis. Kõik soovijad said kasutada interaktiivset Eesti kaarti ja 

kaardiaknas näha topograafilisi aluskaarte koos katast-
riüksute piiride, geodeetiliste punktide, halduspiiride 
ning hinna- ja viljakustsoonidega, samuti teha päringu 
kaardil kuvatavate andmekihtide kohta (joonis 5).

Joonis 5. Maainfoga tutvumise teenus. Kuvatõmmis

Tuleviku mõttes vahest kõige 
epohhiloovam aga oli maa -
infoga tutvumise teenus.
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Ka avalike teenuste süsteemi loomisel oli põhieesmärk rahuldada katastri vajadusi. Katastri 
tähtsuse kohta on hea näide see, et juba 1999. aastal käivitati katseversioonina katastrimõõ-
distamise lähteülesande väljastamise avalik teenus maamõõtjale. See võimaldas maamõõtjal 
interneti kaudu ise koostada endale katastriüksuse mõõdistamise lähteülesande ja seega 
vähendada nii maamõõtjate kui ka maakondlike katastrite töökoormust (joonis 6).

Joonis 6. Lähteülesande väljastamise teenus. Kuvatõmmis

Selle teenuse kasutuselevõtt aga ei läinud sugugi sujuvalt. Alles 2002. aasta lõpus juurutati 
see kolmes maakatastris ja maamõõtjad ei näinud seda veel niipea.

Heal lapsel mitu nime

Päris humoorikas on tagantjärele lugeda, kuidas sel ajal ei suudetud nendele esimestele 
avalikele ja mitte nii väga avalikele teenustele häid nimesid leida. Näiteks katastriüksuse 
päringu teenust nimetati „Katastriüksuste päringuks suvalisele isikule“. Terminit „suvaline 
isik“ kasutati seepärast, et olemas olid kindlale sihtrühmale mõeldud suunatud teenused, 
mis ei olnud päris avalikud, ning olid ka täiesti avalikud teenused, millel ei olnud suunatud 
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eesmärki ega kitsamat sihtrühma. Kasutati nimetusi nagu „unifitseeritud uitamine“, „univer-
saalne väljavõtteteenus“ ja „universaalne presentatsiooniteenus“.

Mida aeg edasi, seda ebasobivamaks muutus kaardirakenduste nimetamine avalikeks tee-
nusteks. Kord sõid Maa-ameti sööklas lõunat Hanno Kuus, Sulev Õitspuu, Martin Luts, Viljo 
Roolaht ja Kristian Teiter Maa-ameti geoinformaatika osakonnast ning IT-osakonnast. Laua 
taga spontaanselt arenenud vestluse käigus pakuti välja, et Maa-ameti avalike teenuste 
lahendus võiks saada nime X-GIS. Inspiratsiooni saadi ilmselgelt X-teest. Nii jäigi.

Avalike teenuste populaarsuse tõus ja katastri osatähtsuse vähenemine

Maa-ameti avalikud teenused said kasutajate hulgas kiiresti väga populaarseks. Juba 2002. 
aasta statistika näitab, et novembris 2002 tehti avalike teenuste süsteemi 152 683 pöördumist. 
See arv ei näita küll kasutajate arvu, kuid kinnitas siiski teenuste väga suurt populaarsust 
ja ka koormust, millega avalike teenuste taga seisev IT-taristu pidi toime tulema. Koormus 
suurenes aasta-aastalt ja pidevalt, ulatudes hiljem kümnete miljonite pöördumisteni kuus. 
Avalike teenuste kasutamise peamine põhjus oli muidugi ajakohaste katastriandmete kätte-
saadavus, kuid järjest olulisemaks muutusid ka muud andmekihid ja täpsed ortofotod ning 
aluskaardid. Ei saa alahinnata ka fakti, et sel ajal oli Maa-ameti avalike teenuste süsteem 
ainus püsivalt töötav avalikke teenuseid pakkuv infosüsteem Keskkonnaministeeriumi haldus-
alas. Selles on suur roll Maa-ameti tollasel infotehnoloogiaosakonna juhatajal Kalle Arulal.

Urmas Nemvaltsi karikatuur
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Selleaegsetest ettekannetest on näha, kuidas katastritöötajatele mõeldud registreerimise 
töövahendite pildid asenduvad järk-järgult avalike teenuste piltidega, mida kasutades oli 
võimalik näha ja pärida andmeid kaardikihtide kohta. 

Eesti katastriinfosüsteem ja avalike teenuste süsteem tekitasid sel ajal palju furoori ka teistes 
Euroopa riikides. Avalikke teenuseid esitledes ja nende kaudu katastriüksuste kohta infot 
pärides ei suudetud kuidagi uskuda, et ettekandja näitas just live-süsteemi ning esitluse 
ajal kasutasid seda ka tuhanded teised. Palju elevust tekitas ka asjaolu, et katastriandmed 
ja täpsed topograafilised aluskaardid ning ortofotod olid avalikud. See ei olnud Euroopas 

sugugi tavapärane, sest väga paljud Euroopa riikide 
katastri- ja kaardistusagentuurid pidid küsima raha 
katastrist tehtavate päringute ja kaartide kasutamise 
eest ning sarnase tasuta teenuse osutamine ei olnud 
neil majanduslikult mõeldav.

Lehmanahk, põhikaart ja ETAK

Katastrimõõdistamist ja katastriandmete kvaliteeti on alati tugevalt mõjutanud ka täpsete 
topograafiliste aluskaartide olemasolu või õigemini nende puudumine katastri pidamise 
algusaastatel. Topograafiliste kaartide tegemisest ja topograafiliste ruumiandmete and-
mehõivest, sh aeropildistamisest, lasermõõdistamisest ning selleks vajaliku lennuki ja 
muude seadmete hankimisest Maa-ametile võiks Raivo Vallner hea tahtmise korral romaani 
kirjutada, kuid siinkohal ainult väga põgus ülevaade.

Maakatastri pidamise algusaastatel ei olnud kogu Eestit katvat sobiva täpsusega aluskaarti. 
Katastri aluskaartidena kasutati Nõukogude-aegseid majandite alusplaane ja fotoplaane, 
mis mingil ajal skanniti ja kokku pandi. Seda üle-eestilist kaarti nimetati katastrikaardiks ja 
suuresti tulenevalt selle valmistamise või pigem kokkulappimise tehnoloogiast tulenevalt 
nimetati kaarti laialdaselt lehmanahaks. Aastal 1991 hakati valmistama Eesti põhikaarti ja 
võib öelda, et ka Eesti põhikaart on Maa-ametis sarnaselt katastriinfosüsteemiga läbinud 
tehnoloogilise arengu verstaposte. Kaardi tootmist alustati paberil. Aastast 1997 muutus 
kogu protsess ja kaardi koostamine Kiira Mõisja juhtimisel digitaalseks, kuni geoinformaatika 
osakonna eestvedamisel loodi Eesti topograafia andmekogu (ETAK). Selle tuumik moodustati 
Eesti põhikaardi digiandmetest ja esimene ETAK-i andmete alusel põhikaart genereeriti Tanel 
Hurda juhtimisel andmebaasist 2009. aastal. Nii toimub see järjepidevalt igal aastal tänaseni.

Nii algas aluskaartide koostamine andmebaasipõhi-
selt. Eesti topograafia andmekogu loomine oli erakord-
selt tähtis, sest see asutati ruumiandmete seaduse 
alusel ja selle kohta kehtib andmekogu pidamise 
põhimäärus. See andis topograafilistele andmetele 
ja ETAK-i andmete alusel koostatavale Eesti põhikaar-
dile ning teistele topograafilistele kaartidele selge 
õigusliku staatuse, mida neil varem ei olnud. ETAK-i 

Eesti katastriinfosüsteem 
ja avalike teenuste süsteem 
tekitasid sel ajal palju furoori 
ka teistes Euroopa riikides.

ETAK-i alusel hakati seos-
tama katastriüksuste piire 
ja topograafilisi nähtusi, 
nagu jõed ja teed, mida 
mööda katastriüksuse piirid 
kulgevad. 
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alusel hakati seostama katastriüksuste piire ja topograafilisi nähtusi, nagu jõed ja teed, 
mida mööda katastriüksuse piirid kulgevad. Praegu uuendab ETAK-i andmeid objektipõhiselt 
ligi 30 tublit töötajat Lea Pautsi juhtimisel. Objektipõhine uuendamine võimaldab looduses 
toimunud muutused, näiteks uued teelõigud ja hooned, kiiresti andmebaasi kanda ning 
kasutajatele kättesaadavaks teha.

Ka tehnoloogiliselt oli ETAK-i andmete haldamise ja uuendamise lahendus igati maailma-
tasemel. Aastal 2010 sai Maa-amet maailma juhtivalt GIS-tarkvara tootjalt ESRI SAG (Special 
Achievement in GIS) auhinna GIS-i tulemusliku rakendamise eest topograafiliste andmete 
kogumisel ja kaartide nüüdisajastamisel.

Vasakult: Raivo Vallner, Jack Dangermond ja Kristian Teiter ESRI SAG-i auhinnatseremoonial 2010. 
aastal. Foto: Aivo Vard

Tiiger jäi magama

Maa-ameti uus arhiivihoone valmis Tallinnas 2009. aastal. Sellest ajast on Maa-ameti maja 
kaks tiiba ühendatud pika koridoriga, mida mööda kõndides näitab põrandal teed väga rahulik 
linoleumist kompass. Koridori keskmises osas on väga hea jahutussüsteemiga eraldi ruum. 
See jagab majatiivad nii, et ühele poole jääb neli korrust pabertoimikuid ja teisele poole neli 
korrust pädevaid töötajaid. Kuidagi iseenesestmõistetav, et sinna hea jahutussüsteemiga 
ruumi koondati Maa-ameti serverid ja majutati elektrooniline osa.

Maa-ameti 2009.–2012. aasta arengukavas oli katastri suurimat saavutust kirjeldatud järg-
nevalt: „On loodud ühtne katastriarhiivi säilikute haldamiseks sobiv andmebaas ning tagatud 
katastriarhiivimaterjalide kättesaadavus universaalsel digitaalsel kujul.“
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Paljud käisid tihti sellest ruumist mööda, et tuua arhiivist katastritoimikuid. Nii mõnigi võis 
seisatada ja kuulata, kuidas andmebaasil läheb seal tugevate rauduste taga, maagilise ja 
veidi ligitõmbava surina saatel. Kuigi need jalutuskäigud arhiivihoonesse oli kameraalse ehk 
varakambritöö väga meeldiv vahepala, mõisteti varsti, et katastriinfo liigutamine pabertoi-
mikutega sellises tempos ei jõua kuidagi sammu pidada tiigrihüpetel edasiruttava Eestiga. 
„See säilikute haldamise andmebaas tuleb võtta reaalsesse kasutusse,“ oli sellest ruumist 
möödudes paljude katastritöötajate huulilt kõlanud lause.

Maa-ameti 2012.–2015. aasta arengukavasse lisati 2011. aasta alguses järgnev lause: „Katast-
ripidamisel kasutatav tarkvara on amortiseerunud (mitmetel komponentidel puudub tootja 
garantii jms) ja samuti ei toeta olemasolev tarkvara digitaalsete dokumentide menetlust.“ 
Riskina oli ära märgitud: „Uus e-katastri tarkvara tuleb suure tõenäosusega finantseerida 
eelarvevälistest vahenditest – kas osutume valituteks?“

Möödus poolteist aastat, kuni 2012. aasta suvel saabus lõpuks kauaoodatud sõnum. 
Maa-ametile eraldati Euroopa regionaalarengu fondist 484 000 eurot elektroonilise maakatastri 
ja 192 000 eurot elektroonilise maakatastri digiarhiivi ja alammoodulite rakendustarkvara 
arenduseks. Euroopa fondide reeglid olid väga täpsed, kogu töö tuli ära teha 510 päeva 
jooksul, alustades 9. augustist 2012 ja lõpetades mitte varem ega hiljem kui 31. detsembril 
2013. See uudis oli nii hea ja kogu punt otsustas minna rahulikult suvepuhkustele, et koguda 
jõudu mahuka hanke korraldamiseks.

Novembriks 2012 olid elektroonilise katastri arenduse hankematerjalid valmis. Nende seas 
oli ka maaktastriseaduse eelnõu, millest pakkujad pidid juhinduma. Uus eelnõu võimaldas 
elektroonset menetlust ja andmevahetust teiste andmekogudega. Sellega oli pandud alus 
elektroonsete dokumentide menetlusele.

Pakkujad olid kaks juhtivat geoinformaatika ettevõtet, AS Datel ja AS Regio, pingelise riigi-
hanke võitis napilt AS Datel. Uue tarkvara arendamise leping allkirjastati 18. jaanuaril 2013. 
Nüüd oli jäänud arenduseks aega veel vaid 348 päeva.

Kõik algas väga rahulikult. AS Datel, kes oli kuulus oma koskmudeli rakendamise poolest 
arenduses, kadus õnnelikult lepinguga mitmeks kuuks analüüsima eelnõust tulnud uusi 
võimalusi. Vahepeal toimus mitu hästi protokollitud koosolekut nii töö- kui ka juhtrühmaga. 
Elektroonilise katastri üldanalüüs valmis 4. märtsiks ja seda asusid nüüd innukalt lugema 
paljud katastri spetsialistid. Toimus jälle mitu koosolekut ja arutelu, dokumendist vormus 
mitu versiooni ja lisanduma hakkasid detailanalüüsi dokumendid.

Kuud möödusid ja ikka käidi mööda koridori, toimikuid viidi ühest majatiivast teise, lisaks 
loeti analüüsidokumente, mille põhjal hakati arendama uut katastrit hellitusnimega e-Kataster. 
Vahetult enne jaanipäeva saabusid detailanalüüsi viimased dokumendid ülelugemiseks ja 
kinnitamiseks ning siis mõni päev pärast jaanipäeva olid katastri spetsialistid juba kutsutud 
Datelisse tutvuma elektroonilise katastri esimese prototüübiga. Nüüd oli aeg minna puhkama 
ja valmistuda sügiseks, kui algas uue tarkvara testimine. Kõik tundus minevat nagu peab, kuigi 
2013. aasta suvi oli normist kuivem ja nii mõnigi sai seekord kastekannuga rohkem ringi käia.
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Suve lõpus tööle naastes kuulsid arendusega seotud spetsialistid ebameeldivat uudist. 
Maakatastri eelnõu ei olnud Keskkonnaministeeriumis toetust leidnud. Nüüd algas koridorides 
sagimine. Keegi ei pannude enam tähele serveriruumi rahustavat surinat. Pingetest tulvil 
töörühma ja juhtrühma koosolekuid arendajaga protokolliti nüüd eriti täpselt. Paljud ülesanded 
tuli ära jätta ja järele jäänud 122 päeva arendusaega tuli kasutada selleks, et väljaarenda-
tud tarkvara kohendada „vana seaduse“ kõlblikuks. Kuigi nördimus oli kõigil suur, ei olnud 
katastri spetsialistid kaotanud lootust ja palusid arendajal peita väljaarendatud osa „kõhtu“.

Seetõttu jäeti e-katastrist välja palju uue seadusega 
seotud funktsionaalsust, sh maatüki piiripunktide 
andmete haldamine, samuti ei seotud piiri Eesti topo-
graafia andmekoguga. Välja aga arendati võimalus 
vaadelda katastri piiriandmeid aluskaardil, mis oli esi-
tatud kolmemõõtmeliselt, kasutades kõrgusandmeid. 
Selgusetuks jäi küll tööülesanne, mille täitmiseks seda 
funktsionaalsust vaja oli, kuid sellegipoolest oli tege-
mist e-katastris väga pilkupüüdva lisaga (joonis 7).

Joonis 7. E-katastri ruumilise vaate 3D-funktsionaalsus. Kuvatõmmis

Esmaspäeval, 30. detsembril 2013 kutsuti kõik katastrispetsialistid kogu Eestist Tallinna 
Maa-ameti peamajja koolitusele. Elektrooniline kataster ehk e-kataster oli valmis. Paraku 
läks veel mitu kuud, enne kui uues süsteemis lubati katastrispetsialistidel esimesed kanded 
registreerida. Kohe ei hakatud haldama ka digitaalseid katastritoimikuid, viidates sellele, et 

Paljud ülesanded tuli 
ära jätta ja järele jäänud 
122 päeva arendusaega 
tuli kasutada selleks, et 
välja arendatud tarkvara 
kohendada „vana seaduse“ 
kõlblikuks.
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maakatastriseadus ei lubavat sellist tegevust. Nii jäi endiselt tavapäraseks pabertoimikutega 
mööda koridori ühest majatiivast teise liikumine. Alles 2016. aasta sügisel jõuti nii kaugele, 
et valdavalt võeti maamõõtjatelt vastu digitoimikuid. Selleni viis Maa-ameti juristide otsustav 
samm julgemalt tõlgendada maakatastriseadust elektroonsete dokumentide haldamiseks.

Joonis 8. Digiandmete esitamise osatähtsus aastati, 2015–2020
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Hea, et niigi läks ja kogu infosüsteemi ei pidanud korst-
nasse kirjutama. Korraga realiseerus mitu infosüstee-
mide arendamisega seotud klassikalist riski: tellija 
soovid muutusid keset arendusprojekti, mille põhjus 

oli seekord sobimatu eelnõu; ka arendaja ja tellija suhtlus ning valitud arendusmetoodika 
jättis soovida. Ka aega jäi nii suure arenduse tegemiseks liiga vähe.

Joonis 9. E-katastri teenus, mis on  kasutusel ka aastal 2021

Hea, et niigi läks ja kogu 
infosüsteemi ei pidanud 
korstnasse kirjutama.
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Tiigri äratamine

Just siis, kui e-katastri tarkvara hakati kasutama selle kunagise eesmärgi kohaselt, digi-
dokumentide haldamiseks, asuti ette valmistama maakatastriseaduse uut muutmist. Uus 
visioon tekib 2016. aasta algul: tahetakse luua punktipõhine kataster, mis tugineb juba 
elektroonilisele maakorraldusele. Selle elluviimiseks tuli muuta maakatastriseaduse mitut 
põhimõtet. Rail Balticu projekti tõttu, millega koos kavandati mitut seadusemuudatust, 
avaneski võimalus teha muudatusi ka maakatastriseaduses. Moodustati töörühm ja asuti 
muudatusi kiiresti ette valmistama. Töö käis väga kiiresti, lausa nii kiiresti, et seda eelnõu 
hakati kutsuma „kiireelnõuks“.

Maakatastriseaduse muudatused tehti kinnisasja avali-
kes huvides omandamise seaduse (KAHOS)1 eelnõuga. 
Kõik oli valmis 2018. aasta alguseks ja märtsis võttis 
Riigikogu seadusemuudatused ka vastu. See avas 

võimaluse korrastada katastriandmeid ja arvutada maatükkidele uued pindalad. Kiiresti ja 
entusiastlikult võeti asi ette, koridorides liiguti juba joostes. Kellelgi ei olnud aega seisatada 
ega kuulata, kuidas serveriruumis töötas surina saatel e-kataster.

Maa-ameti toodetavate ruumiandmete kasutusse andmine avaandmetena sai võimalikuks 
tänu KAHOS-ile. See oli väga ajalooline samm. Igaüks võib ruumiandmed alla laadida ja neid 
vabalt kasutada, nõustudes vaid avaandmete kasutustingimustega.

Väljas oli 19. aprill 2018 ilus päikseline kevadilm. Ühtäkki e-kataster enam ei töötanud. Serveri-
ruumis UPS enam ei surisenud, koridori imbus imelik plastmassine kärsahais ja Maa-ameti 
peamaja õuele tuiskas sireenide saatel päästeteenistus. Paljud Keskkonnaminis teeriumi 
elektroonsed infohaldussüsteemid seiskusid. Keskkonnaministrile ja paljudele teistele sai ka 
hoobilt selgeks, et kui X-GIS ja e-kataster ei tööta ning täpsed aluskaardid, katastriandmed 
ja muud ruumiandmed, mille kättesaadavust vahepeal juba enesestmõistetavaks oli haka-
tud pidama, ei ole kättesaadavad, mõjutab see oluliselt paljude teiste riigi infosüsteemide 
tööd, kes oma elektroonsetes menetlustes neid andmeid kasutavad. Mõne päevaga suudeti 
e-kataster jälle tööle saada ja jätkus tavapärane töö.

Muudetud maakatastriseaduse alusel algasid uued arendused. Selleks oli valitsus Maa-ametile 
eraldanud 422 100 eurot omandireformi reservfondist tagastamatut toetust. Esmalt telliti 
tarkvara muudatusvajaduste selgitamiseks detailanalüüs ja projekti koondnimetuseks sai 
„Punktipõhine kataster“. Kevadeks 2019 sai analüüs valmis ja esitati arenduse hinnanguline 
maht. See ületas oluliselt valitsuse eraldatud toetust. Kiiresti sai selgeks, et e-katastri süsteemi 
muutmine uute põhimõtete alusel oli liiga kulukas. Aprillis 2019 toimus strateegiakoosolek 
Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskuses, kus otsustati, et e-katastri tarkvara enam 
edasi ei arendata, vaid tehakse täiesti uus süsteem, mis koondab maatoimingute tegevuse 
ühtsele platvormile. Idee oli ehitada uus süsteem üles vabavaralisel tehnoloogial ja mikro-
teenuste arhitektuuri põhimõttel. Sellest laiemast pildist sündis maatoimingute platvorm.

1 Kinnisasja avalikes huvides omandamise seadus. – RT I, 29.06.2018, 1.

Igaüks võib ruumiandmed 
alla laadida ja neid vabalt 
kasutada.
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Arendustegevuse eesmärk oli luua maakorraldusliku tegevuse uued sündmuspõhised laia-
põhjalised teenused. Maatoimingute platvormi liideti viis keskkonda, et lahendada omandi 
ulatuse, maa väärtuse ja riigimaade haldusega seotud tegevus.

Joonis 10. Maatoimingute platvorm koondab maa-andmeid, nendega seotud 
õigusakte, standardeid, kvaliteedijuhtimise mudeleid ja IKT-teenuseid nii, et tagatakse 
kinnisomandi ruumilise ulatuse säilimine, jätkusuutlik areng ning otstarbekas 
kasutamine ja majandamine

Maareformi käigus oli esmatähtis maaüksus registreerida, sest omandi ulatuse määramine oli 
riigi peamine eesmärk. Seetõttu keskenduti esimeses arenguetapis põhiliselt maa-andmete 
kogumisele. Teiseks etapiks võib pidada aega, kui andemete hoidmise kõrval peeti oluliseks 
ka nende avalikustamist. Alates 2018. aastast on seatud selge siht muuta infosüsteem 
maakorralduses ning planeerimise toetamisel maaomaniku töö- ja abivahendiks. Tiiger on 
taas ärganud.

Täname kõiki, kes olid abiks artikli kirjutamisel!

* Artikli kirjutamisel on kasutatud materjale ettekannetest, mille autorid on Sergei Ilmjärv, Villem 
Vannas, Kalle Arula, Teet Jagomägi, Jaanus Sulakatko, Sulev Õitspuu, Kristian Teiter, Priit Kuus.
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MAAKORRALDUS MAAREFORMI AJAL JA 
PÄRAST SEDA
Maire Salu
Maa-ameti maareformi osakonna juhataja

Merje Krinal
Maa-ameti maakorralduse osakonna juhataja 

Triinu Rennu
Maa-ameti peadirektori asetäitja kinnisvara ja katastri valdkonnas

Maakorraldus on tegevus, mille lõpptulemusena peab maa olema majanduslikult otstarbe-
kalt kasutatav. Läbi aegade on maakorraldust rakendatud eelkõige põllumajandusliku 
maakasutuse parendamiseks ümberkorralduste kaudu, linlikus keskkonnas on tänapäeva 
mõistes tegemist peamiselt planeerimisega. Erinevad riigikorrad on proovinud Eesti aladel 
maakorraldust juurutada juba sajandeid. Korrastatud maakasutus andis taludele võimaluse 
isemajandamisega paremini hakkama saada ja mõisatele võimaluse tootlikkust tõsta. Eelkõige 
on maakorralduses oluline vältida maakasutuse tükeldumist, eesmärk on koondada ühe 
majandusüksuse maad võimalikult tervikuks ja maakasutus kompaktselt hoonestuse juurde.

Kas maareformi käigus õnnestus saavutada ka maakorralduslikke eesmärke? Kuidas on 
maakorraldus arenenud viimase 30 aasta jooksul? Heidame pilgu ka varasemale maakorral-
duse rakendamisele.

Maakorraldusest ja varasematest maareformidest

Maakorralduse arengu Eestis võib laias laastus jagada kahte perioodi, mille piirjoon on 
17. sajand. Esimesel perioodil oli valdav maakorraldus, mis oli seotud algul külakogukonna
põllumaa jagamise ja ümberjagamisega üksikperede vahel, hiljem, mõisate tekkimisel ka
mõisamaade piiristamisega, nende eraldamisega talumaadest.1

Muistsed eestlased, kaotanud vabadusvõitluses oma iseseisvuse, jäid aastasadadeks võõra 
võimu alla. Vallutajad kehtestasid algul talupoegadele kümnise andmise kohustuse, kuid 
asusid üsna pea talumaid mõisastama. Talupojad aeti võsa- ja metsamaale, mille nad olid 
sunnitud üles harima, et elu seal sisse seada. Nii tekkis juurde uusi külasid. Ühe küla moodus-
tas teatud hulk talusid, mis olid omavahel seotud maakasutussüsteemiga: ühised, valdavalt 
kolmeväljasüsteemis külapõllud ning heinamaad olid jaotatud talude vahel kasutamiseks 
maalappide ja -siiludena, karjamaad peeti aga kogu küla ühiskasutuses.2 Lapimaasusega 

1 Virma, Feliks. Maasuhted, maakasutus ja maakorraldus Eestis. Tartu 2004, lk 44.
2 Troska, G. Eesti küla XIX sajandil. Ajaloolis-etnograafiline uurimus. Tallinn, 1987 lk 13, 83 – viidatud Kasepalu, 

Alfred. Mis peremees jätab, selle mets võtab. Maa kasutamine Eesti külas. Tallinn 1991, lk 105.



Maakorraldus maareformi ajal ja pärast seda

250

püüti tagada taludele ligilähedaselt võrdsed maad, mis kindlustaks neile tolleaegse üsna 
algelise maaharimise taseme juures viljasaagi nii põuase kui ka vihmase suvega.3

Küla ühisheinamaade plaan aastast 1861 „Kart Turwaleppa külla heinamadest Taibla Krona moisa 
jerre mis on Niggola kihhelkonna". Rahvusarhiiv, EAA.854.4.230

Lapisüsteem hakkas põllumajanduse arengut takistama ja likvideeriti riigivõimu korraldusel 
põhiliselt alles 19. sajandi teisel poolel, Saare- ja Muhumaal tunduvalt hiljem. Kruntimise tule-
musena kujunesid taludest omaette üksused, mis olid teistest eraldatud looduslike piiridega.4

Ülemöödunud sajandi talurahvaseadused (Liivimaal 1849, Eestimaal 1856 ja Saaremaal 
1865) võimaldasid Eesti talupojal saada maa väljaostmise teel talu pärisomanikuks. Enne 
müüki talumaad tavaliselt krunditi, sest talud vajasid paremaks majandamiseks senisest 
kompaktsemaid maatükke, mõisnikud võisid aga korrastatud maade eest nõuda kõrgemat 
hinda. Kuigi lapipõldude ja nöörimaade korrastamisega paranes talude maakasutus, ei suu-
detud maid korraldada nii, et lahustükke ei oleks. Mõisamaade jaotamise ja asundustalude 
rajamisega Eesti Vabariigi alguses püüti talumaid majandamise seisukohalt varasemast 
soodsamalt planeerida. Et seda tehti endiste mõisate viisi, ilma maavahetuseta, kujunesid 
paljud asundustalud lahustükkidena, olles kaugel taluideaalist – sobiva kuju ja otstarbe-
kohase kõlvikute vahekorraga ühes tükis maakasutusest.5 

3 Kasepalu, Alfred. Mis peremees jätab, selle mets võtab. Maa kasutamine Eesti külas. Tallinn 1991, lk 105–106.
4 Samas, lk 106.
5 Samas, lk 3.
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Taluplaan 1864. aastast „Friedrich Johann 
Jakobson ostis Haiba möisa Tallopoja Koht 
Wannaöue, Tallinnamaal - Harjos, Haggeriko 
Kihhelkonnas, henneselle nink hennese 
Warraperrijäddele perriseks nink selle perräst 
saye se Herre maa, nenna kuddas sessamma 
Tehtud Kart tähhentap". 
Rahvusarhiiv, EAA, 2486.3.1

Maareform, millega mõisamaad jaotati, oli hilise-
mate maakorraldustöödega (popsiseaduse põhjal 
erarendimaade korraldamine, eramaade kruntimine, 
sooasunduste rajamine jm) võrreldes Eesti Vabariigis 
kõige ulatuslikum. Maareformiga korraldati mõisate 
kasutuses olnud ning väiketaludele renditud maad. 
Vanade ostutalude maad jäid sellest puutumata, kuigi 
nende maakasutus oleks parema majandamise huvi-
des vajanud siiski korrastamist.6 

6 Samas, lk 8.

Mõisamaad olid 1920. 
aastate lõpuks valdavalt 
välja jagatud, aga paljude 
maaelanike soovid maa 
saamiseks olid endiselt 
rahuldamata.
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Harju maakonnas Juuru vallas oleva Järlepa asundustalude plaan. Rahvusarhiiv, ERA.T-3.13.60

Mõisamaad olid 1920. aastate lõpuks valdavalt välja jagatud, aga paljude maaelanike soovid 
maa saamiseks olid endiselt rahuldamata. Seetõttu hakkas valitsus otsima uusi võimalusi 
maade andmiseks. Selleks pöörati pilgud põllumajanduslikuks kasutamiseks sobivatele, 
kuid senini veel kasutamata maadele riigimetsades ja muudele riigi tagavaramaadele. 
Ettevalmistustega alustati 1929. aastal.7

Asundustegevus tähendas, et riigi tagavaramaadele koostati asunduskavad, ehitati juurde-
pääsuteed, tehti maaparandust ning projekteeriti ja ehitati ka hooneid. Enne kava koostamist 
lepiti riigi või omavalitsusasutusega kokku piirkonnale kooli- ja seltsimaja ning teiste tarvilike 
hoonete ehitamises. Rajatavate talude krundid või olemasolevate talude juurdelõiked pidid 
olema maa kasutamiseks otstarbekohase kujuga. Mõisate jagamisel asundustaludeks ei 
õnnestunud enamikku taludest rajada ühtse alana, kuid 1930. aastatel planeeritud uudis-
maa-asunduste talud olid ikkagi valdavalt ühes tükis. Uuel talul pidi olema vähemalt nii palju 
harimiskõlblikku maad, et see suudaks elatada üht perekonda.8 

7 Virma, Feliks. Maasuhted, maakasutus ja maakorraldus Eestis. Tartu 2004, lk 138.
8 Kasepalu, Alfred. Mis peremees jätab, selle mets võtab. Maa kasutamine Eesti külas. Tallinn 1991, lk 21.



Maakorraldus maareformi ajal ja pärast seda

253

Staehl-Holsteini (Uulu Peetri) 
asundustalu elumaja Uulu 
asunduses. 1925. aasta. 
Rahvusarhiiv, EFA.279.A.119.34

Asunik Kaschini elumaja Ärina 
asunduses. 1925. aasta.
Rahvusarhiiv, EFA.279.A.119.37

Kuuse asundustalu elumaja 
Tsooru mõisa maa peal, 
ees omanik August Leimus 
abikaasa Pauline ja tütrega 
ajavahemikul 1932–1940.
Võrumaa Muuseum,  
VK F 1236:10 F/n

Maareformi ja asundustegevusega rajati 1919.–1938. aastal 56 203 uut asundustalu ning 
talukohta, seega mõnevõrra rohkem, kui oli omariikluse alguseks ostutalusid. Peale selle 
korraldati rendi- ja väiketalude maakasutust. Hoolas töö ja riigi antud soodustused võimal-
dasid asunikel majanduslikult jalule tõusta ning tootmist edasi arendada. Kümmekonna 
aastaga jõudsid nad vanatalude tasemele ning kadus asunikkude ja põlispõllumeeste vahe.9 
Kindlasti soodustas seda ka maatükkide maakorralduslik planeerimine.

9 Samas, lk 25.
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Petseri maakonnas Meremäe vallas oleva Strigino küla hingemaade plaan, kinnitatud 04.04.1927. 
Rahvusarhiiv, EAA.3724.4.2060
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Strigino küla kirjeldus aastast 1926. Rahvusarhiiv, EAA.3724.4.2060

Tolleaegse tegevuse põhjal võib arvata, et eelkõige seisnes maakorraldus piiride määramises 
ja maaüksuste suuruse piirnormide arvestamises, et maa pere ära toidaks. Tänapäevasega 
sarnaseid üldiseid maakorralduse põhimõtteid seaduse tasandil kuni 1926. aastani ei olnud, 
siis kehtestati maakorraldusseadus.10

10 Maakorraldusseadus. – RT 1926, 23.
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Saaremaal Lümanda vallas Lümmada mõisa järele oleva Mõisaküla lapimaade korralduspiirkonnast 
Saare maakorralduse komisjoni otsusega 22. jaanuarist 1936. aastast rajatud Saadu nr 84 
talumaakoha plaan. Rahvusarhiiv, ERA.T-3.8.45

Pärast Eesti okupeerimist kogu maa riigistati ja seetõttu ei olnud see tsiviilkäibe objekt. Seega 
ei saanud maa riigi omandist kellegi teise omandisse üle minna tasu eest ega tasuta. Maad 
anti ainult kasutamiseks. Eraisik sai maad kasutada vaid normi piires maaeralduse alusel 
ja vajaduse korral vormistati maakasutus ümber teisele inimesele. Nõukogude aja alguses 
pealesunnitud kollektiviseerimine muutis ka maakasutuse piire: varem töötas talupoeg oma 
põldudel, kuid kolhoosis tuli tegutseda kogu ühismajandi alal ning põllumajandusmaastik 
kujundati ümber suurtootmise nõuete alusel.11 Maakorraldust traditsioonilises mõistes 
Nõukogude ajal ei olnud, sest ei olnud omandit, mille vahel midagi korraldada. Küll aga 
toimus majandisisene ja majanditevaheline maakorraldus. Näiteks planeeriti maa-asulaid 
kolhoosi keskustes, kuhu kavandati korrus- ja üksikelamuid, lasteaedu, kauplusi ja kultuurimaju. 
Suurtootmiseks tehti sel ajal ulatuslikku maaparandustegevust, mille tulemusena kuivendati 
maid, tehti juurde põllumaad ja moodustati suure pindalaga põllumassiive. Selle tagajärjel 
on Eesti põllumajanduses jäänud siiani valdavaks suurtootmine ja Euroopa teiste riikidega 

võrreldes ei ole põllumajanduslik maakasutus nii  
killustunud. Maareformi kavandamisel ja elluviimisel 
tuli arvestada maakorralduse mõttega, et võimaldada 
suur- ja väiketootjal kõrvuti eksisteerida, arvestades 
seejuures looduslikke ja majanduslikke tingimusi.

11 Kasepalu, Alfred. Mis peremees jätab, selle mets võtab. Maa kasutamine Eesti külas. Tallinn 1991, lk 107.

Pärast Eesti okupeeri-
mist kogu maa riigistati ja 
seetõttu ei olnud see tsiviil-
käibe objekt.
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Eesti NSV Vändra rajoon. Vändra maakorralduspiirkonna kolhooside, sovhooside ja teiste 
maakasutajate projekt (kaardilehtede kogumi pealeht) aastast 1951. Rahvusarhiiv, EAA.2072.9.846

Maakorraldus maareformi töövahendina

Iseseisvuse taastanud Eesti Vabariigis algasid omariikluse ülesehitamisega ulatuslikud refor-
mid. Maareformi käigus tuli määrata maaomandi piirid. Esmane küsimus oligi, kuidas seda 
teha nii, et hundid söönud ja lambad terved. Maareformi juures oli 1919. aastal peamine, et 
maatüki suurus elataks ära pere, kuid 1991. aastal alanud maareformi korraldamisel ei olnud 
see enam esmatähtis, sest valdavale osale elanikkonnast ei olnud maa peamine elatusallikas.

Maareformi seaduse algteksti12 kohaselt on maakorralduse nõuded olulised nii maa tagas-
tamisel, asendamisel kui ka erastamisel. Maareformi elluviimine pidi toimuma vastavuses 
maakorralduse nõuetega. Eraldi reguleeris maareformi seaduse paragrahv 17 piiranguid 
maa tükeldamisel. Linna või alevi piirides asuvat maad lubati tükeldada kehtivate norma-
tiivaktide alusel ja väljaspool linna või alevi piire asuvat maad pidi saama tükeldada vaid 
tingimusel, et maatükid vastavad maakorralduse nõuetele ega ole väiksemad kui 10 hektarit, 
kui maareformi seaduses ei ole ette nähtud teisiti. Viidatud kümnest hektarist erinevaid 
piirsuurusi kehtestada ja maa tükeldamisel erandeid lubada oli õigus vaid valitsusel kohaliku 
omavalitsuse taotluse alusel.

12 Eesti Vabariigi maareformi seadus. – RT 1991, 34, 426.
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EPA maakorraldusprofessori Aleksander 
Astaškini artikkel. 
Maaleht, 9. mai 1991
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Piirangud maa jagamisel tunnistati kehtetuks 1996. aasta maareformi seaduse muudatus-
tega, sest maakorraldusseaduse13 jõustumisega 1995. aasta alguses kehtestati üldised 
maakorralduse põhimõtted Eesti õigusruumis. Muudatustega 1996. aastal seati maa osalisele 
tagastamisele piirangud nii, et osaline tagastamine on võimalik vaid juhul, kui on olemas 
mittetagastamise alus. Muudatuste seletuskirjas on kirjeldatud: „Senine tagastamisprak-

tika on näidanud, et tihti võtavad endised omanikud 
tagasi neile sobivad metsa- ja maatükid ning vähem 
väärtuslikud ribad jäävadki omanikuta. Maakorralduse 
seisukohast on selline osaline tagastamine ebamajan-
duslik käitumine.“14

Maakorraldusseaduses sätestatud eesmärkide maareformis rakendamine on võimalik vaid 
koosmõjus maareformi seadusega isikutele antud õigusetega. See tähendab, et maakorralduse 
tegemisel tuli arvestada maareformi seadusega ette antud maa ulatuse ja paiknemisega. 
Muu hulgas oli oluline see, kas omandisse antav maa tuli moodustada ühes tükis või võis 
see olla ka lahustükkides.

Maakorralduse sisu kandvaid norme on maareformis kasutatud ka näiteks vaba metsamaa 
erastamisel. Esmane reegel oli, et üks isik võib erastada kuni 10 ha metsamaad, kuid maa-
korralduse nõuetest tulenevalt võis vaba metsamaana erastatava maa pindala olla kuni 5 ha 
suurem15. Hilisema vaba metsamaa erastamise paragrahvi alusel anti õigus erastada 20 ha 
vaba metsamaad ning maakorralduse nõuetest tulenevalt võis erastatav metsamaa olla kuni 
10 ha suurem (kokku kuni 30 ha)16.

Maareformi olulisemad toimingud tegid kohalikud oma-
valitsused. Maa tagastamisel ja erastamisel tuli piiride 
määramisel arvestada nii endiste kinnistute piiridega 
kui ka maakorralduse nõuetega. Lisaks tuli arvestada 
õigustatud subjektidest piirinaabrite kokkuleppeid ning 
ehitiste omanike esitatud taotlusi. Maareformi käigus 
maade tagastamiseks, erastamiseks, aga ka riigi- ja 
munitsipaalmaade piiride määramiseks võis koostada 
ka ümberkruntimiskava17 või detailplaneeringu.

Maareformi eesmärki18 arvestades ei olnud maakorralduslikele küsimustele keskendumine 
kõige primaarsem. Esmatähtis oli maa omandisuhete ümberkujundamine peamiselt eraomandil 
põhinevateks suheteks, arvestades endiste omanike õiguste ja praeguste maakasutajate 

13 Maakorraldusseadus. – RT I 1995, 14, 169.
14 Maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse seletuskiri, lk 24–25. – ERA.5119.2.1346.
15 Maareformi seaduse ja maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse muutmise seadus, täiendatakse 

MaaRS-i § 232 lõikega 5. – RT I 1999, 84, 765.
16 Maareformi seaduse muutmise seadus, täiendatakse MaaRS-i §-ga 234, maa suuruse reguleerib lõige 5. – RT I 

2003, 26, 155.
17 Maareformi seadus § 6 lg 1
18 Maareformi seadus § 2

Maareformi olulisemad 
toimingud tegid kohalikud 
omavalitsused.

Esmatähtis oli maa omandi-
suhete ümberkujundamine 
peamiselt eraomandil 
põhinevateks suheteks, 
arvestades endiste omanike 
õiguste ja praeguste maa -
kasutajate huvidega. 
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huvidega. Alles seejärel nimetati eesmärgina maa efektiivseks kasutamiseks eelduste loomist. 
Kindlasti olenes maakorralduse põhimõtete järgimine paljuski maareformi elluviivate linna- või 
vallaametnike pädevusest ja tahtest. Lisaks oli maareformile eelnev olukord lähteandmes-
tiku poolest Eestis piirkonniti väga erinev. Oli piirkondi, kus maad olid enne õigusvastaselt 
võõrandamist väga hästi korraldatud, kus külad olid moodustunud kindla struktuuriga ja 
talud olid kompaktse maakasutusega, lihtsate ja selgete ning looduslikke objekte järgivate 
piiridega. Kuid oli piirkondi, kus kitsaste siiludena jagatud nööriheinamaad olid maareformi 
alguseks metsa kasvanud ja nende endistes piirides tagastamine toonuks kaasa olukorra, 
kus mõlemalt poolt paarimeetrise sihi raiumisega oleks pool metsa maha võetud.

Maareformi elluviimisel tuli kohalikel omavalitsustel tuvastada õigusvastaselt võõrandatud 
maade asukoht ja piirid endiste talundite kaartide ehk ruutskeemide alusel. Õnneks olid 
ruutskeemid valdavas ulatuses ka säilinud. Paljudel juhtudel aitas piire tuvastada hoolikalt 
raudtorus või räti sees alles hoitud või arhiivist küsitud vana talukaart. Kahjuks oli ka piir-
kondi, kus endiste talude maakasutuse kohta oli plaanimaterjal hävinud. Näiteks Saaremaal 
oli maareformi alguses vaja esmalt taastada plaanimaterjal ja muud andmed, sest kinnistu-

arhiivi põlengu tõttu 1930. aastate lõpul hävisid pal-
jud dokumendid. Pärast seda, kui erinevate andmete 
põhjal taastati plaanimaterjal, asuti lapimaid ümber 
kruntima, et tagastatavad maad vastaksid mingilgi 
määral maakorralduse nõuetele ja oleksid nüüdsetes 
oludes kasutatavad. Ka Põlva- ja Võrumaal takistas 
ulatuslike alade kaardimaterjali puudumine endiste 
kinnistute piiride väljaselgitamist.

Kaardid liimiti tapeedile
Merike Toose, Saare Maavalitsuse endine töötaja

Saaremaal oli ikka kõik teistmoodi kui mandril. Alguse sai kõik juba mõisnike 
ajast. Saaremaa põlistalud koosnesid paljudest lahustükkidest. Kõige rohkem 
olen näinud küla, kus igal talul 14 lahustükki. Maareform jäi ka eelmise Eesti 
Vabariigi ajal Saaremaal pooleli. Mandril olid olemas talumaade skeemid. Valda-
 de kaupa ja mõistlikus mõõtkavas. Mis meil on? Kapaga ajalugu! 1901. aasta 
kaardialusele kantud maade hindamise kaardid aastast 1938. Mis tänu Enno 
Ellermaa julgusele ja kindlameelsusele arhiivipõhja alles jäänud ja hävitamisest 
pääsenud. Ja ei muud! Aga need kaardid on igaüks ise mõõtkavas. Ja muidugi 
on sealt aegade jooksul mõni leht plehku pistnud ja mõni kaust tühi. Aga poleks 
neid kaarte, poleks meil midagi olnud.

Nii et maareform algas kaardipusle kokkupaneku ja toonasele kaardile kandmi-
sega. Töö oli suur ja inimesi nappis. Kuni selleni, et põllumajanduskaart, millele 
piire kandsime, oli ju veel Nõukogude ajast ja tingituna saarelisest eripärast ka 
veel „riigikaitseliste moonutustega“. Sellest, mis materjalist need kaardid olid, 

Paljudel juhtudel aitas piire 
tuvastada hoolikalt raudtorus 
või räti sees alles hoitud 
või arhiivist küsitud vana 
talukaart.
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ei tahaks rääkidagi. Paberiks on seda raske nimetada. Hoogtöökorras liimisime 
tapeedile. Vaat see nali tuleks küll ajalukku jäädvustada! 

Omaette suur etapp tööd oli see, mille tegi ära Aime Laur. Peaaegu üksi jõudis 
ta kolme-nelja aastaga ära teha selle, mis mõisnikel tegemata jäi. Väga suured 
osad Lümanda ja Kihelkonna vallast said maakorralduskavad. Emotsionaalselt 
väga raske töö. Jälle puudusid meil seadused ja kogemused, küsida ei olnud 
kusagilt. Ruhnu saar oli omaette fenomen, kus kogu saare ulatuses olid maa 
tagastamise taotlused ja kogu saare ulatuses uued elanikud, kes kõik erastada 
soovisid. Ja ainult üks saar. Aga ka Ruhnu maakorralduskava sai kinnitatud.

Ruhnu saar. 
Maa-ameti 2020. aasta ortofoto

Nagu saartel, nii oli ka mandril piirkondi, kus maakorraldus oli enne Nõukogude aega jää-
nud tegemata ehk endiste talundite maakasutus oli jäänud lapimaa süsteemi ja talumaad 
jagunesid väikesteks maasiiludeks ning ühiskasutuses karja- või heinamaadeks. Selline 
olukord oli näiteks Ida-Virumaal endises Lohusuu vallas (praeguses Mustvee vallas). Sel-
liste piirkondade jaoks andis maareformi seadus võimaluse maad tagastada ja erastada 
ümberkruntimiskava alusel, kuid niisugune töö oleks eeldanud nii riigi suuremat rahaabi kui 
ka nõustamist. Tavaliselt lahendati maade tagastamine õigustatud subjektide kokkulepetega. 
Kõigile õigusvastaselt võõrandatud maadele tagasitaotlejaid ei olnud, paljud omanikud ja 
nende järglased olid sõja eel põgenenud välismaale ning Eestis maad tagasi ei taotlenud. 
See andis õigustatud subjektidele paremad võimalused sõlmida omavahel kokkuleppeid 
tagastatava maa piiride kohta. Seega korraldati sisuliselt ka sellistes piirkondades maid 
ümber ja maareformi käigus tegi kohalik omavalitsus maakorraldust, mille tulemusena 
muutus maakasutus otstarbekamaks.
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Maakasutus enne (vasakul) ja pärast maareformi Ida-Viru maakonnas Lohusuu vallas.  
Allikas: Maa-amet

Maade tagastamise käigus tekkis aga ka vastupidiseid näiteid, kus maad tagasi taotlevate 
õigustatud subjektide ring oli hästi lai ning endine suure pindalaga ja kompaktse maakasu-
tusega kinnistu tuli jagada paljude soovijate vahel. Mõnel juhul leppisid õigustatud subjektid 
kokku n-ö võrdses maa jagamises, kus igaühele oli vaja välja mõõta üks osa põllumaast, üks 
osa metsmaast ja võrdselt jaotada ka muud kõlvikud. Tagastatava maa õigustatud subjektide 
vahel jagamises ja maakorraldusnõuete järgimises oli suur roll kohalikul omavalitsusel, kelle 

pädevuses oli suunata maa taotlejaid mõistlikke ja 
maakorraldusnõudeid järgivaid kokkuleppeid tegema. 
Maakasutus tükeldus sageli ka siis, kui seda tuli jagada 
tagastamise õigustatud subjektide ja ehitiste omanike 
ehk maa erastajate vahel. Seega tuli maareformi elluvii-
misel pidevalt teha ka maakorraldust, kuid maareformi 
seaduses sätestatud ulatuses ja arvestades siiski 
maareformi põhieesmärki.

Endiste ühismaadega on maareformi käigus samuti erinevalt ringi käidud. Enamasti jagati 
maatükk ära maa tagastamist soovinud õigustatud subjektide vahel. Kui maa jagamiseks 
kokkuleppeid ei saavutatud või osade suurused ei olnud teada, võis minna ka nii, et vastav 
osa endisest talumaast jäetigi tagastamata.

Maareform sai suurema tõuke aastatel 1997–2001. Siis kanti katastrisse enamik põlisest 
riigimetsamaast ja paljud riigiteed ning sel ajal asuti ka maareformi käigus tehtavat maakor-
raldust rahastama Maailmapanga toetusega. Seda tehti suurte maakorralduspiirkondadena, 
kus selgitati välja kõik tagastatavad, erastatavad ja munitsipaalomandisse antavad kinnisas-
jad. Samuti algatati eraldi projekte maareformi käigus tagastamise ja erastamise nõuetest 
vabaks jäävate maade väljaselgitamiseks. Selliseid maakorralduspiirkondi moodustati 
maareformi elluviimiseks Maailmapanga toetusega umbes 70, mõnes vallas mitme eraldi 

Kui maa jagamiseks kokku-
leppeid ei saavutatud või 
osade suurused ei olnud 
teada, võis minna ka nii, et 
vastav osa endisest talu-
maast jäetigi tagastamata.
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maakorralduspiirkonnana. Projekte korraldati maavalitsuste kaudu ja välja valiti piirkondi, 
kus kohaliku omavalitsuse võimekus projekti eestvedajana oli arvestatav.

Näiteks Jõgeva maakonnas Jõgeva vallas moodustati kolm sellist maakorralduspiirkonda, 
neist kõige suurem 2000. aastal umbes 1050 maaüksusega. Maa-amet korraldas maakorral-
dustöödeks riigihankeid. Selleks ajaks oli erasektoril tekkinud juba ka võimekus teha lühikese 
tähtajaga mahukaid maamõõdutöid. Projektide õnnestumisel oli väga oluline ka kohaliku 
omavalitsuse, maavalitsuse ja maakatastri hea koostöö. Maakataster oli juba 2000. aastate 
alguses kasutusele võtnud digikatastrikaardi, mida peeti MicroStationi tarkvaraga. Seega oli 
nii maakatastri pidamisel kui ka katastriplaanide koostamisel tekkinud digivõimekus, mis 
aitas kaasa täpsema katastrikaardi koostamisele. Jõgeva valla maakorralduskava koosta-
miseks oli kohalik omavalitsus määranud tagastatavate ja ostueesõigusega erastatavate 
maade piirid. Tagastamisel lähtuti endise maakasutuse piiridest ja pindalast isegi juhul, kui 
tagastatav kinnistu koosnes lahustükkidest. Ehitiste juurde määrati ostueesõigusega eras-
tatava maa piirid ühes tükis, lähtudes maa ostueesõigusega erastajate soovidest, samuti 
määrati munitsipaalomandis olevate ehitiste teenindusmaad. Seejärel määrati kohaliku 
põllumajandustootja erastatava maakasutuse piirid, arvestades maareformi seadusega 
võimaldatud erastamise ulatust. Lõpuks määrati riigi omandisse jäetavate teede alune maa 
ja maareformi käigus vabaks jäävad maad. Maakorralduskava kinnitati Jõgeva maavanema 
korraldusega. Maaüksuste piirid tähistati kava järgi looduses ja maaüksused mõõdistati 
sel ajal väga uudse GNSS19-tehnoloogiaga. Maakorralduspiirkondade rahastamine aitas 
oluliselt kaasa maareformi kiirendamisele aastatel 1997–2001. Sellel ajal oli maakatastris 
maaüksuste registreerimise tempo kõige kiirem.

Jõgeva vald Jõgeva 
maakonnas. 
Maa-ameti 2020. aasta 
ortofoto

Mitte alati ei läinud ümberkruntimiskavade koostamisel kõik nii, nagu maakorraldusseaduse 
ja maareformi seaduse koosmõjus tulnuks teha. Maareformi üks põhimõte on, et maa, mida 
ei ole võimalik seadusest tulenevatel alustel tagastada, kompenseeritakse. Maakorralduskava 

19 GNSS – global navigation satellite system.
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koostamisel tulnuks sellega arvestada, aga oli näiteid, kus tagastatava maa piiride määra-
misel võeti aluseks endise kinnistu võõrandamisaegne pindala ja ümber krunditi ka tagas-
tamisele mittekuuluv maa tagastamise taotlusteta maale. Taotlusteta vaba maa korral oli 
maakorralduse osaline riik, kes sageli väljus maakorraldusest ilma varata. See tähendab, et 
kogu taotlusteta maa jagati tagastamise õigustatud subjektide vahel, kuigi tagastamisele 
mittekuuluva maa ulatuses tulnuks kindlaks määrata ka riigi omandisse jäetavad maad või 
oleks pidanud rohkem arvestama maa ostueesõigusega erastamist soovinud isikute huvi-
dega. Teada on ka mõned ümberkruntimiskavad, kus erastatavate maade piiride ja suuruse 
määramisel unustati maareformi teine oluline põhimõte, mille kohaselt elamu omanik saab 
maad erastada üksnes ehitise ümber või ehitisealuse maaga piirneva katastriüksusena. 
Kava koostamisel aga sõlmisid erastajad ja maa tagasisaajad nii mõnegi kokkuleppe, mille 

kohaselt elamu omanikule määrati erastatavaks endise 
talu lahusmaatükk, mis asus elamualusest maast olu-
liselt kaugemal. Elamu omanikud sisuliselt loobusid 
sellega võimalusest osta maad elamu lähedal. Kui kava 
koostamise ajal viga ei avastatud, tekkis olukord, kus 
maakorralduskava ei saanud kogu ulatuses ellu viia 
ja mõni ehitise omanik saigi erastada maad vähem, 
kui ta oleks saanud erastada juhul, kui kava oleks 
koostatud seadusega kooskõlas.

Ümberkruntimise vajadus maareformi elluviimisel olnuks oluliselt suurem, kui seda kasu-
tati. Sageli ei olnud just endised omanikud või nende pärijad nõus endise kinnistu piiride 
muutmisega, ehkki piirid olid põlluharimiseks või metsamajandamiseks ebaotstarbekad ja 
maakasutus killustatud paljudeks lahusmaatükkideks. Palju probleeme tekitas juba see, et 
osa maad ei kuulunud tagastamisele teise isiku ehitiste, riigitee, looduskaitseliste piiran-
gute vms tõttu. Kui sellele lisada veel endise kinnistu piiride muutmine, ei olnuks see palju-
dele õigustatud subjektidele vastuvõetav. Ümberkruntimine oleks eeldanud paljude isikute 
samaaegset kaasamist, konfliktide lahendamist, lisatoiminguid kooskõlastustele ja maade 
hindamisele. Seetõttu osa vallavalitsusi isegi ei kaalunud ümberkruntimist ning õigustatud 
isikud ei saanud sellest võimalusest sageli teadagi. Maareformi peamine eesmärk oli maa 
eraomandisse andmine, mis paljude õigustatud isikute korral küttis niigi kirgi, seetõttu ei 
olekski lausaline maakasutuse korrastamine selle kõrvale mahtunud.

Tagastatavate ja erastatavate maade piiride määrami-
sel on enamasti siiski silmas peetud piiride lihtsuse, 
selguse ning looduslike piiride arvestamise nõuet. 
Kui kraav või tee lõikas endise kinnistu osadeks, püüti 
enamasti vältida selliste maaüksuste moodustamist, 
mida pole võimalik iseseisvalt kasutada. Tulevase 
omaniku nõudmisel seda vahel siiski tehti. Maade 
tagastamisel on kinnistu pindala olnud esmatähtis ja 
harvad pole ka juhused, kui kinnisasjade vahele jäeti 

Maareformi oluline põhi-
mõte oli, et elamu omanik 
saab maad erastada üksnes 
ehitise ümber või ehitise-
aluse maaga piirneva 
katastriüksusena.

Maareformi peamine 
eesmärk oli maa eraoman-
disse andmine, mis paljude 
õigustatud isikute korral 
küttis niigi kirgi, seetõttu 
ei olekski lausaline maa -
kasutuse korrastamine 
selle kõrvale mahtunud.
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reformimata maa selle tõttu, et pindala „sai täis“ enne varem moodustatud katastriüksuse 
piirini jõudmist.

Omaette küsimus maareformis on juurdepääsud. Kuigi maakorralduse nõuete hulka kuu-
lub ka kinnisasjale otstarbeka juurdepääsutee tagamine, on teada arvukalt juhtumeid, kui 
mõnele kinnisasjale juurdepääs avalikult teelt sootuks puudub või ei saa kinnistute omanikud 
kokkuleppele senise juurdepääsutee kasutamise tingimustes. Kindlasti on selliste olukordade 
tekkimises oma osa nii seaduse lünkadel, maaomanike kangekaelsusel kui ka ametnike 

hoolimatusel. Siiski võib maareformi 30 aastale tagasi 
vaadates öelda, et mida aeg edasi, seda enam on nii 
ametnikud kui ka maaomanikud endale teadvustanud 
juurdepääsudega seotud küsimuste korraldamise vaja-
dust juba maareformi käigus. Maareformi alguses teh-
tud vead tuleb parandada sageli juba kinnisasja uutel 
omanikel, praegustel omavalitsustel ja riigiametitel.

Maareformi käigus on reformitud kinnisasjade vahele tekkinud suurel hulgal iseseisva kasu-
tusvõimaluseta maatükke ehk nn ribasid. Need maatükid on enamasti väikesed ja väga sageli 
ebakorrapärase kujuga, juurdepääsuta ning väheväärtuslikud. Maareformi lõpuleviimiseks 
on vaja leida igale sellisele maale omanik, liites need maatükid ühe või mitme piirneva kin-
nisasjaga. Kinnisasja piiride muutmise kui lihtsa maakorraldustoimingu abil on otstarbekas 
teha iseseisva kasutusotstarbeta maast juurdelõige ja liita see piirneva katastriüksusega. 
Sel juhul ei oleks vaja teha tavapäraseid maareformi toiminguid, nagu eraldi katastriüksuse 
moodustamine ja maa müügilepingu sõlmimine. Loodetavasti tekib õiguslik alus eespool 
kirjeldatud maakorralduseks veel enne maareformi lõppu.

Maakorraldus kinnisasjade vahel

Oluliselt suuremaks väljakutseks on osutunud maareformijärgne maakorraldus kinnisasjade 
vahel. Pärast asjaõigusseaduse jõustumist 1993. aastal kuni 2018. aastani oli maakorral-
duse rakendamisel tekkinud väärtõlgendus, mille kohaselt leiti, et maakorraldus kui toiming 
kinnis varaga tuleb allutada omandi käsutamise reeglitele. Seega tõi kahe kinnistusregistriosa 
vahel katastriüksuste piiride muutmine kaasa kinnisasja omandi üleandmise, millest lähtuvalt 
tuli maakorralduse osalistel pärast piirimuudatuse maakatastris registreerimist sõlmida ka 
notariaalne müügitehing. Selline käsitlus erines maakorralduse ja ümberkruntimise algsest 
Eesti Vabariigi algusaastatel kehtinud maakorraldusest ning ka teiste riikide maakorral-
duse praktikast. Täiendav müügitehingu nõue moonutas maakorralduse kui toimingu sisu 
ja olemust, sest tehingu tegemiseks oli vaja selgelt määrata, missugune osa kinnisasjast 
oli müügiobjekt. Kinnisasja piiride korrastamisel ei ole niivõrd oluline mõõta ja määrata 
vahetatavate osade suurusi, kuivõrd vaadelda kinnisasja kui terviku väärtuse suurenemist 
või vähenemist ja selle alusel määrata hüvitiste suurused.

Ilmselt jäi ka ümberkruntimise rakendamine paljuski sama tõlgenduse kammitsasse, sest 
suuremat piirkonda hõlmavas maakorralduspiirkonnas, kus kinnisasjad krunditakse uude 

Maareformi alguses tehtud 
vead tuleb parandada 
sageli juba kinnisasja uutel 
omanikel, praegustel oma -
valitsustel ja riigiametitel.
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asukohta uutes piirides, ei oleks olnud võimalik määrata tehinguobjekte, ammugi ei ole või-
malik määrata, millisest kinnisasjast millisele mingi osa „võõrandatakse“. Sellest tulenevalt 
oli ümberkruntimine võimalik küll maareformi ajal maaomandi esmavormistamiseks, kuid 
mitte enam maareformi järel juba moodustatud kinnisasjade vahel.

Praktikas tekitasid palju probleeme ka maakorralduse keerulised toimingud, mida tegid eri 
asutused ja notar. Maaomanike sõlmitud piiride muutmise kokkulepe registreeriti kõige-
pealt maakatastris ja kui maaomanikel puudus huvi sõlmida katastrikande järel nota-
riaalne müügitehing, siis jäi protsess poolikuks. Selle tagajärjel muutusid maakatastri ja 

kinnistusraamatu kanded vastuoluliseks, sest kinnis-
tusraamatusse jäi kehtetu katastritunnus. Selliseid 
kannete lahknevusi oli 2018. aastaks tekkinud ligi  
2000 ja sellist praktikat ei saanud enam jätkata. Tekkis 
välti matu vajadus määrata üks konkreetne institut-
sioon, kelle pädevuses on registreerida maakorraldus. 
Selleks sai 2018. aasta maakorraldusseaduse muuda-
tuste järel maakataster.

Maakorraldusseaduses sätestati 2018. aastal20 selgelt, et maakorraldustoimingu käigus 
ei toimu kinnisasjaõiguste käsutamist asjaõigusseaduse (AÕS) tähenduses ja seetõttu ei 
kohaldu maakorraldustoimingutele AÕS-i §-s 641 sätestatu. Eesmärk oli seaduse tasandil 
selgelt eristada kinnisasjaõiguste tehingulist käsutamist (sh kinnisomandi üleandmist) ja 
maakorraldust. Maakorraldustoiming on haldustoiming omanike taotluse alusel ja kokkuleppel 
või haldusorgani algatusel.21 Sealjuures ei ole tegemist kinnisomandi üleandmisega, milleks 
AÕS-i § 641 kohaselt on vaja notariaalselt tõestatud kokkulepet (asjaõigusleping) ja teha 
asjakohane kanne kinnistusraamatusse. Maakorralduse mõte on korrastada maakasutust ja 
vältida liigseid, ebaotstarbekaid ning kulukaid toiminguid. Kinnisasjade piiride muutmine on 
aastaid olnud keeruline ja kulukas, seetõttu on aja jooksul praktiliste vajaduste lahendamiseks 
leitud lihtsamaid mooduseid. Väga laialt on levinud kinnisasjade jagamine selleks, et eraldada 
ühelt kinnisasjalt riba, mis antakse tehinguga teise kinnisasja koosseisu. Seega võib katast-
rikaardilt leida palju riba- ja siilukujulisi kinnisasju, millel iseseisvat kasutusvõimalust ei ole. 

Maantee ja raudtee projektide korral on sellised ribad 
ja siilud hiljem liidetud põhimaatüki koosseisu, kuid 
selliseid ebaotstarbekaid kulutusi on võimalik vältida 
pärast 2018. aasta maakorraldusseaduse muudatusi. 
Maakorralduse elluviimisel tuleb vältida igasuguste 
osakruntide tekitamist ja selle asemel moodustada 
kohe lõppeesmärgist lähtuvad maaüksused.

20 Kinnisasja avalikes huvides omandamise seadus, täiendati oluliselt MaaKS. – RT I, 29.06.2018, 1.
21 Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse seletuskiri, lk 64 kättesaadav: https://www.riigikogu.ee/

tegevus/eelnoud/eelnou/4bf419b9-13c1-4e3d-9c3a-923356d542ad/Kinnisasja%20avalikes%20huvides%20
omandamise%20seadus.

Maakorralduse mõte on 
korrastada maakasutust 
ja vältida liigseid, ebaots-
tarbekaid ning kulukaid 
toiminguid.

Kinnisasja piirid muutu-
vad maakorraldustoimingu 
käigus, seetõttu annab 
maakataster katastriüksu-
sele uue katastritunnuse. 
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Kruntide piiride muutmine 
Tartu maakonnas Luunja vallas 
Kabina külas 2020. aastal: ühe 
maakorralduskavaga lahendatakse 
kogu piirkond. 
Allikas: Maa-amet

Välja kujunenud praktika kohaselt tehakse pärast maakorraldustoimingut kanded maakatast-
risse kinnisasja omanike kokkuleppe alusel. Kinnisasja piirid muutuvad maakorraldustoimingu 
käigus, seetõttu annab maakataster katastriüksusele uue katastritunnuse. Maakorraldustoi-
mingu ja kinnisasja käsutamise eristamisel on esmatähtis hinnata, kas kinnisasja olemus jääb 
samaks või on siiski eesmärk omandi osaline üleandmine teisele isikule.22 Maakorralduse 
ja tehingu eristamine on maakorraldustööde tegija ehk maakorraldaja pädevuses. Riiklik 
kontroll maakorraldustoimingu sisu ja eesmärgi vastavuse üle on katastripidaja pädevuses.

Maakorraldusseaduse § 2 lõikest 1 tulenevalt on maakorralduse eesmärk võimaluste 
loomine kinnisasja otstarbekamaks kasutamiseks ja majandamiseks. Seega ei ole 
maakorraldustoimingute eesmärk omandi üleandmine, vaid maatükkide korrastamine. 
Seaduse varasem tõlgendus pärssis näiteks maareformi elluviimisel kasutatud ebatäpsete 
mõõdistamisviiside tagajärjel tekkinud probleemide lahendamiseks piiride korrastamise 
kokkulepete tegemist.23

Maa-amet alustas 2018. aasta muudatuste järel maakorraldusseaduse alusel õhinapõhiselt 
kinnisasja omaniku tahte kohaste kinnistamisavalduste esitamist, kuid kiiresti tekkisid 
probleemid, sest tihti keeldusid kohtunikuabid kannete tegemisest. Vaidluse aluseks sai 
kinnistusosakonna järjekindel nõue esitada piiride muutmisel omandiõiguse üleandmiseks 
notariaalselt tõestatud kokkulepe. Pärast kaks aastat väldanud tihedat kohtus vaidlemist, 
võttis Tallinna Ringkonnakohus 12. novembril 2019 vastu määruse24, mis ütles üheselt, et 
kui tegemist on piiride muutmisega ja kinnisasjade osade vahetamisega ning kinnisasjade 

22 Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse seletuskiri, lk 64 kättesaadav: https://www.riigikogu.ee/
tegevus/eelnoud/eelnou/4bf419b9-13c1-4e3d-9c3a-923356d542ad/Kinnisasja%20avalikes%20huvides%20
omandamise%20seadus.

23 Samas. 
24 Tallinna Ringkonnakohtu 12.11.2019 kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-19-8071
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piiride muutmine on toimunud maakorraldustoimingu käigus MaaKS-i § 12 lõike 1 mõttes, 
siis ei ole vaja tehingut notariaalselt tõestada. Samuti leidis kohus, et vaidlusaluse kinnista-
misavalduse alusel kannete tegemisel ei tule riigilõivu tasuda, sest maakorraldustoimingule 
ei kohaldu riigilõivuseaduse § 80, kuna tegemist ei ole kinnistu jagamise, ühendamise või 
teise kinnistuga liitmisega asjaõiguse käsutamise mõttes.25 

Tagasipöördumine maakorralduse algse idee juurde 
on näidanud, kui vajalik ja eesmärgipärane on olnud 
reeglite korrastamine. Piirimuudatuste tegemine on 
oluliselt lihtsustunud ja seetõttu on maaomanikel 
tekkinud suur huvi oma maakasutus korrastada ja 
naaberkinnisasjade piire parandada. Abiks on ka 2018. 
aasta maakatastriseaduse muudatused, mis võimal-
davad kogu kinnisasja piiri mõõdistamise asemel 
mõõdistada üksnes vajaliku piirilõigu või piiripunktid. 

See võimaldab maaomanikel veelgi rohkem kulutusi kokku hoida ja teeb toimingud lihtsamaks 
ning odavamaks. Kui looduses puudub piirimärgi paigaldamise vajadus, siis on võimalik teha 
ka elektrooniline maakorraldus ehk mõõdistada ei ole vaja. See on võimalik vaid juhul, kui 
katastriandmed on kvaliteetsed.

Tabel. Maa-ameti kinnistamisavalduste statistika, 2018–2020

2018 2019 2020

Esitatud kinnistamisavaldused 89 255 384

Registriosade arv 214 631 912

Määrus puuduste kõrvaldamiseks 19 43 3

Kohtus vaidlustatud 8 9 –

Kohtumäärus Maa-ameti kasuks 8 8 –

Maakorraldusseaduse muudatuste ajend 2018. aastal oli paljuski riigi suurprojekt Rail 
Baltic, millega tekkis vajadus korrastada kogu maade avalikes huvides omandamise kord. 
Paljudes Euroopa riikides pakutakse maaomanikele maade võõrandamisel hüvitiseks teist 
maad, seetõttu leiti, et ka Eestis on maareformi käigus vabaks jäänud maadest moodustatud 
piisav riigi maareserv, mille arvelt oleks võimalik kompenseerida maaomanikele oluline maa 
kaotus. Seetõttu sätestati kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduses lisaks maa 
väljaostmisele ka kinnisasjade vahetamise ja maakorralduse võimalused. Maakorraldust 
on riigil võimalik ühe kompensatsioonimeetmena pakkuda ainult nendele maaomanikele, 
kelle kinnisasi piirneb riigi omandis oleva maaga, millega on võimalik piire muuta ehk pea-
miselt siiski riigi reservmaa või riigimetsamaaga. Kui riigile vajalik maa on võimalik piiride 
muutmise kaudu asendada kinnistu teises otsas riigimaaga, siis sellisel juhul rakendatakse 
25 Tallinna Ringkonnakohtu 12.11.2019 kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-19-8071.
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riigi maakorraldust. Kõnealusel juhul omandamistehingut ei tehta, eraomandis olev maa 
koondatakse terviklikuks maaüksuseks ja nii riigi huvi kui ka eraisiku huvi lahendatakse 
piiride korrastamise käigus omandamistehinguta.

Riigi maakorralduse vajaduseks võib riik algatada 
ka kinnisasjade ümberkruntimise. Sellisel juhul on 
tegemist riigi maakorraldusasutuse ehk Maa-ameti toi-
minguga, kus ümberkruntimiskava, maade hindamine, 
läbirääkimised maaomanikega ja muud toimingud 

tehakse haldusesiseselt. Riigi maakorralduse ümberkruntimiskava kinnitatakse Maa-ameti 
otsusega ja kinnistud registreeritakse kinnistusregistris haldusakti ning katastripidaja kin-
nistamisavalduse alusel. Rail Balticu projekti käigus on tehtud üks ümberkruntimine kuue 
kinnisasjaga, selle eesmärk oli säilitada põllumajandusmaade kasutus kompaktsena ja 
koondada kinnisasjad võimalikult ühele poole raudteetrassi. Raudtee ja maanteeviadukti 
alla jääv riigile vajalik maa krunditi eramaadest välja samas piirkonnas asuva ning kavasse 
kaasatud riigimaa arvelt. Ümberkruntimine on küll keerukas ja aeganõudev protsess, kuid 
peamine õnnestumise tingimus on maaomanike enda kindel soov ja tahe oma maakasu-
tus korrastada. Eestis, erinevalt mitmest teisest Euroopa riigist (nt Saksamaa, Holland) ei 
rakendata veel sundmaakorraldust, seega saab maakorraldust teha üksnes juhul, kui kõik 
maakorralduses osalejad sellega nõustuvad. Rail Balticu projektis rakendatakse riigi maa-
korraldust umbes 12% kõigist maade omandamistest.

Riigi maakorralduse näide eraomandis 
oleva Liiva ja riigi reservmaa Piiri 
kinnisasjade piiride muutmiseks ja osade 
vahetamiseks Rail Balticu raudteetrassi 
äralõike tõttu. 
Allikas: Maa-amet

Liiva kinnisasi jääb osaliselt raudtee trassikoridori ja trassist teisele poole jääks 
Liiva kinnisasjale eraldi lahustükk. Liiva kinnisasi piirneb riigile kuuluva Piiri 
kinnisasjaga, seetõttu on sõlmitud kinnisasjade osade vahetamise kokkulepe 
nii, et Liiva kinnisasjast raudtee trassikoridori alla ja trassist teisele poole jääv 
kinnisasja osa vahetatakse piiride muutmise kaudu Piiri kinnisasja osaga nõnda, 
et Liiva kinnisasi moodustatakse selle endisele väärtusele vastavalt ühele poole 
raudteetrassi. Mõlemal kinnisasja vahetataval osal hinnati ära nii maa kui ka 
kasvav mets ja osad vahetati väärtuse alusel. 

Riigi maakorralduse 
vajaduseks võib riik alga-
tada ka kinnisasjade 
ümberkruntimise.
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Kokkuvõte

Maakorraldus on nii maareformi käigus omandisuhete ümberkujundamisel kui ka reformi 
järel maakasutuse korrastamisel ja riigi avalikes huvides toimuvate menetluste abimees. 
Maakorralduse eesmärkide rakendamine maareformi käigus olenes paljuski maa suuruse 
seadusega kehtestatud nõuetest. Vähemtähtsaks ei saa pidada asjaolu, et mitte kõik 
maasoovijad ei tahtnud maad majandada. Maa ei olnud enam peamine elatusallikas ja 
linnastumise tõttu oli side maaga muutunud. Paljud maareformi läbinud kinnisasjad liikusid 
mõne aja jooksul kinnisvaraturule, seega polnudki maareformi elluviimisel tihti esmatähtis, 
et maatükk oleks hästi majandatav. Sageli oli tähtis saada maa tagasi võimalikult endistes 
piirides või erastada võimalikult palju. Need, kes soovisid maad majandada, mõistsid pare-
mini ka maakorralduse vajadust.

Heameelt tuleb tunda selle üle, et Eestis on viimastel aastatel juba ka kanda kinnitanud 
maakorraldustoimingud eraomandis olevate kinnisasjade vahel. See aitab lihtsamalt ja 
kiiremini lahendada maareformiga tekkinud maakasutusprobleeme ja muuta olemasolevate 
kinnisasjade maakasutus majanduslikult otstarbekaks. Piiride muutmisega kinnisasjade 
vahel on võimalik lahendada maareformi käigus lahendamata jäänud juurdepääsude küsi-
mused. Samuti saab lihtsa maakorraldusliku kokkuleppega vahetada lahusmaatüki või 
kinnisasja ebaotstarbeka osa teise maatüki vastu ja tagada sellega mõlemale vahetuses 
osalevale kinnisasjale oluliselt otstarbekam maakasutus. Maakorralduskavad võiks olla 
abiks nii taristuprojektide elluviimisel kui ka kaldaalade maakasutuse korrastamisel, kui 
loodusportsesside tulemusena on veepiir muutunud.
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KATASTRIÜKSUSTE MOODUSTAMINE JA 
MAAMÕÕTJAD
Alo Kotka
Maa-ameti katastri registriosakonna nõunik 

Francsisek Staškevitš
Maa-ameti katastrimõõdistamise ja -kontrolli osakonna nõunik 

Mart Ojamäe
Maa-ameti katastrimõõdistamise ja -kontrolli osakonna peaspetsialist 

Tõnu Kägo
Maa-ameti katastrimõõdistamise ja -kontrolli osakonna juhataja

Külli Hermann
Maa-ameti katastrimõõdistamise ja -kontrolli osakonna peaspetsialist 

Maareformi käigus on kasutusel olnud katastriüksuste erineva täpsusega moodustamis- ja 
mõõdistamisviisid. Katastriüksuseid on moodustatud mõõdistamise teel ja ka plaani- või 
kaardimaterjali alusel ilma mõõdistamata.

Katastriüksuste moodustamis- ja mõõdistusviisid

Maareformi esimestel aastatel (1992–1993) lubati katastriüksuste piiride mõõdistamiseks 
kasutada nii aerofotogeodeetilist, geodeetilist kui ka kombineeritud mõõdistusviisi. Geo-
deetiliseks mõõdistamiseks võeti esialgu kasutusele Nõukogude Liidu 1942. ja 1963. aasta 
koordinaatsüsteemid ning asulate kohalikud geodeetilised võrgud, mida Eestis oli kasutuses 
üle 160. Kuid mõõdistada võis ka suvalises koordinaatsüsteemis. Edaspidi võeti järk-järgult 
kasutusele ka riiklik L-Est92 koordinaatsüsteem. Katastrimõõdistamise tulemusena koos-
tas maamõõtja katastriüksuse plaani mõõtkavas 1 : 10 000, 1 : 5000, 1 : 2000, 1 : 1000 või 
1 : 500. Katastriüksuse plaanil esitati graafiline osa koos katastriüksuse piiriga, piiriandmed 
ja kõlvikuline koosseis koos pindaladega. Alates 1997. aastast hakati katastriüksuseid 
massiliselt vormistama plaani- või kaardimaterjali alusel.

Katastrimõõdistamise eesmärk on alati olnud maaük-
suse piiride määramine, märkimine ja mõõdistamine, 
situatsiooni mõõdistamine, katastriüksuse plaani ja 
piiriprotokolli koostamine ning piiri kättenäitamine 
maastikul.

Aerofotogeodeetilist mõõdistamisviisi (maamõõtjate seas tuntud kui linditöö) kasutati 
hajaasustusega aladel maareformi algusest kuni kehtestati valitsuse 5. veebruari 1999. 

Alates 1997. aastast hakati 
katastriüksuseid massiliselt 
vormistama plaani- või kaar-
dimaterjali alusel.
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aasta määrus „Katastrimõõdistamise kord“. Piirilõikude joonepikkused mõõdeti tavaliselt 50 
meetri pikkuse mõõdulindiga ühe meetri täpsusega, piiripunktide koordinaate ega sisenurki 
üldjuhul ei mõõdetud. Mõõdulintide vähesuse tõttu kasutati esimeste mõõdistuste korral 
joonepikkuste mõõtmiseks ka maamõõdusirkleid. Künklikel maastikel tulnuks parema täpsuse 
saavutamiseks arvestada ka maapinna kaldenurka, mida mõõdeti eklimeetri või teodoliidiga. 
Kui piir oli nurgeline ja seda ei õnnestunud muidu plaanile kanda, oli maamõõtjal vaja teo-
doliidiga mõõta ka nurki. Piiripunktide kandmiseks aerofotoplaanile mõõdeti piiripunktidele 
sidemed aerofotol olevatest ja maastikul tunnetatavatest looduslikest või tehisobjektidest. 
Kui piir määrati esmalt aerofotoplaanil, märgiti piiripunktid maastikule samuti aerofotoplaa-
nilt mõõdetud piiripunktide sidemete järgi. Pindalad määrati aluskaardilt planimeetriga või 

paletiga ja need suurused olid seetõttu ligilähedased. 
Aerofotogeodeetiliselt mõõdetud katastriüksuse piiri 
asukoht katastrikaardil võib olla ebatäpne, sest piir on 
katastrikaardile kantud katastriüksuse plaanil kujuta-
tud situatsiooni järgi.

Valdavalt kasutati aerofotogeodeetilist mõõdistusviisi maade tagastamisel. Maamõõtjad 
tegutsesid tol ajal enamasti ilma abilisteta, seetõttu hoidis mõõdulindi teist otsa tavaliselt 
tulevane maaomanik ise või tema abiline. Paigaldatavad piirimärgid muretses tavaliselt 
maa taotleja. Maareformi algusaastatel on seetõttu maastikule paigaldatud väga kummalisi 
piirimärke: sepistatud uksehingesid, põllumajandusmasinate metallosasid, jalgrattapum-
pasid jms. Piirimärkide uued nõuded sätestati 1994. aasta katastrimõõdistamise ajutises 
juhendis, suures osas olid need kopeeritud Nõukogude-aegsest piiristamistööde juhendist.

Võrumaal aitasid sihiajamisele ja mõõdistamisele palju kaasa metsavargad, kes 
olid piirilõigust 2-3 lõuna poole jääva ca 3 ha kinnistamata metsa veel hiljuti 
üles töötanud. Segasid ainult kummuli keeratud kännud.

Metsas ja võsas rajati maamõõtja juhendamisel piirisihid, samuti kaevati piirimärkide 
ümber kupitsad, ka need tööd tegi tavaliselt maa taotleja maamõõtja juhendamisel. Suurte 
maaüksuste mõõdistamine võis koos piirisihtide rajamisega kesta mitu päeva. Sageli 
teadsid õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise subjektid endisi talupiire ja näitasid 
maamõõtjale kätte kõik säilinud vanad piirikivid. Tihti ei olnud endiste omanike pärijatel aga 
piiri asukohast aimu ja selle määramine jäi täielikult maamõõtja õlgadele.

Valdavalt kasutati aerofoto-
geodeetilist mõõdistusviisi 
maade tagastamisel. 
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Skeemiline kaart. Kaardileht XV-21. Läänemaa. Oru, Tabivere ja Taebla vald. Aasta 1935.  
Rahvusarhiiv, ERA.T-3.1.498

Põhiline graafiline lähtematerjal oli aastatel 1931–1944 koostatud skeemiline katastrikaart 
mõõtkavas 1 : 10 000, aga ka säilinud vanad taluplaanid. Riigiettevõtte Eesti Maauuringud 
töötajad kandsid maareformi ettevalmistamise käigus 1990. aastate alguses vanad talupiirid 
vanalt skeemiliselt katastrikaardilt sovhooside ja kolhooside Nõukogude-aegsetele maa-
kasutusplaanidele ja metskondade planšettidele, mis tol ajal kasutusel olid. Palju abi oli ka 
esimese aerofotomõõdistamise (1947–1956) fotoplaanidest mõõtkavas 1 : 5000, sest tihti 
olid neil dešifreeritavad sõjaeelsed maakasutuspiirid. 
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Saadjärve vald, Tartu maakond. 1950. aasta fotoplaan mõõtkavas 1 : 5000. Maa-ameti kartograafia arhiiv

Skeemiline kaart jäi enne 1940. aastat koostamata Saaremaal ja Kagu-Eestis, seega sai seal 
endiste talupiiride taastamiseks kasutada ainult vanu taluplaane ja ortofotosid. Aerofotogeo-
deetilise mõõdistamise eripäraks võib pidada ka seda, et maamõõtja koostas abrissi, kuhu 
kandis muu hulgas piiripunktide sidemed (mõõdud) maastikuobjektidest (teed, kraavid, teede 
ristid, üksikud puud, elektripostid, hoonete nurgad jms). Hästi koostatud abrissid on paljudel 
juhtudel praegugi abiks piirimärkide taastamisel ja piirivaidluste lahendamisel. Maarefomi 
algusaastatel, kui mõõdeti põhiliselt tagastatavat maad, tegutses igas vallas tavaliselt üks 
maamõõtja. Seetõttu on tollaste mõõdistuste kvaliteet just tolle konkreetse maamõõtja nägu.
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Piirikupits Saaremaal Tagaranna 
külas. Foto: Maret Kallas

Suvalises koordinaatsüsteemis mõõdistamisviisi kasutati maareformi algusest kuni keh-
testati valitsuse 23. oktoobri 2003. aasta määrus „Katastrimõõdistamise teostamise ja 
katastrimõõdistamise kontrollimise kord“. Katastriüksuse piiripunktide mõõdistamiseks rajati 
vabas süsteemis geodeetiline mõõdistamisvõrk, mis orienteeriti asimuudi järgi. Mõõdistati 
katastriüksuse sisenurgad ja joonepikkused, mille järgi määrati piiripunktide koordinaadid. 
Mõõdistusvõrgu punktidest lähtudes mõõdistati ümbruskonnas asuvad katastriüksused. Nii 
mõõdetud katastriüksuste korral on olnud katastripidajal võimalik hiljem piiride asukohti 
katastrikaardil kompleksselt täpsustada. Piiride kandmiseks katastrikaardile arvestati 
maastikul ja ka aluskaartidel olevaid situatsioonielemente: teed ja teede ristmikud, kraavid, 
metsasihid, ehitised vms. Suvalises koordinaatsüsteemis mõõdetud katastriüksuste korral 

on tagatud katastriüksuse täpne kuju ja pindala, kuid 
katastriüksuse piiripunktid ei ole seotud riikliku geo-
deetilise võrguga, seetõttu võib katastriüksuse asukoht 
katastrikaardil olla ebatäpne (nihkes või pöördes). Ena-
masti piisab kahe või kolme piirimärgi ülemõõtmisest 
riiklikus L-Est97 koordinaatsüsteemis, et suvalises 
koordinaatsüsteemis mõõdistatud katastriüksuse 
asukohta katastrikaardil täpsustada.

Kohalikus koordinaatsüsteemis mõõdistamisviisi kasutati maareformi algusest kuni keh-
testati valitsuse 23. oktoobri 2003. aasta määrus „Katastrimõõdistamise teostamise ja 
katastrimõõdistamise kontrollimise kord“. Katastriüksuse piiripunktide koordinaadid mõõdeti 
kohalikus koordinaatsüsteemis, see tähendab, et mõõdistamine tugines linnade, alevite ja 
alevike kohalike geodeetiliste võrkude punktidele. Katastriüksuse piiri katastrikaardile kand-
miseks on kohaliku süsteemi koordinaadid teisendatud riiklikku L-Est-koordinaatsüsteemi. 
Kohalike geodeetiliste võrkude hilisemal ülemõõtmisel L-Est-süsteemis on sageli selgunud, 
et nende Nõukogude-aegsetes andmetes olid piirkonniti kuni meetritesse ulatuvad vead. 
Kohalike geodeetiliste võrkude ebatäpsuse või koordinaatide teisendamisest tulenevate 
vigade tõttu võib katastriüksuste asukoht katastrikaardil olla ebatäpne. Katastripidaja on 

Piiride kandmiseks katastri-
kaardile arvestati maastikul 
ja ka aluskaartidel olevaid 
situatsioonielemente: teed 
ja teede ristmikud, kraavid, 
metsasihid, ehitised vms.
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täpsemate andmete saamisel tihti muutnud kohalikus koordinaatsüsteemis mõõdetud 
katastriüksuste mõõdistussüsteemi suvaliseks, mille tulemusena on olnud võimalik üksuste 
asukohti katastrikaardil täpsustada.

Mõõdistamistööde teostamise aeg: aprill-oktoober 2005 (seoses plaanimaterjali 
alusel moodustatud RMK […] metskonna kontori katastriüksuse nõmeda kuju, 
sellest väljajäänud puurkaevu, asjaosaliste põikpäisuse ja sellega, et tellijal 
põles maja maha).

Maa-ameti ülesanne oli rajada piisava tihedusega geodeetiline põhivõrk, et oleks võimalik 
kehtestada ühtne koordinaatsüsteem kogu riigis. GPS-tehnoloogiat maamõõtjatel enamasti 
kasutada ei olnud, seega sõltus koordineerimise täpsus otseselt geodeetilise põhivõrgu 
kättesaadavusest ja kaugusest mõõdistusobjektile. Näiteks aastal 1999 tegi tollane Eesti 
Energia Valgamaal alajaamaaluste maade mõõdistamiseks riigihanke. Kas teadmatusest või 
tähelepanematusest oli jäänud hanke tingimustesse L-Est-koordinaatsüsteemis mõõdistus. 

Tihendusvõrku Valgamaal sel ajal polnud ja alajaamad 
asusid hajusalt kogu maakonnas, seetõttu pidi hanke 
võitnud maamõõdubüroo rajama kuni 15 km pikkuseid 
mõõdistuskäike. Loomulikult selgus hiljem, et koor-
dineerimise kvaliteet oli kaugel loodetud tulemusest. 
L-Est-koordinaatsüsteemis töid, mis on mõõdistatud 
enne aastat 2000, tuleb katastripidaja arvates pidada 
kvaliteedi üheks võimalikuks ohuallikaks.

Praegu kehtib Eestis tasapinnaliste ristkoordinaatide (x, y) süsteem L-Est97. Mõõdistamine 
L-Est97-koordinaatsüsteemis on praegu ainus lubatav katastrimõõdistamise viis. Piiripunktid 
seotakse riikliku geodeetilise võrguga. Piiripunkti koordinaatide määramise täpsus geodee-
tilise põhivõrgu punkti suhtes peab olema tiheasustusega aladel 10 cm ja hajaasustusega 
aladel 35 cm. Kui ei ole tehtud mõõtmisvigu, on katastriüksuste asukoht katastrikaardil 
kõige täpsemini määratud.

Varem on nõutav mõõdistamistäpsus hajaasustusalal olnud praegusest erinev. Maa-ameti 
peadirektori 1. juuli 1994. aasta käskkirjaga nr 41 kinnitatud „Katastrimõõdistamise ajutise 
juhendi“ kohaselt pidi koordinaatide määramise täpsus olema 0,1–0,4 m olenevalt meetodist, 
maaüksuse asukohast ja sihtotstarbest. Valitsuse 5. jaanuari 1999. aasta määruses nr 7 
„Katastrimõõdistamise korra kinnitamine“ sätestati mõõdistamistäpsuseks geodeetilise võrgu 
suhtes 0,10 m tiheasustusalal ja 0,50 m hajaasustusalal. Valitsuse 23. oktoobri 2003. aasta 
määruses nr 264 „Katastrimõõdistamise teostamise ja katastrimõõdistamise kontrollimise 
kord“ sätestati mõõdistamistäpsuseks geodeetilise võrgu suhtes 0,10 m tiheasustusalal ja 
0,70 m hajaasustusalal.

Esimesed katastrimõõdistamised tehti juba 1992. aastal, kuid esimene katastrimõõdista-
mist reguleeriv õigusakt iseseisvuse taastamise järel kehtestati alles 1. juulil 1994. Senini 
juhinduti katastrimõõdistamisel Eesti NSV Agrotööstuskomitee 4. novembril 1983 kinnitatud 

L-Est-koordinaatsüsteemis 
töid, mis on mõõdistatud 
enne aastat 2000, tuleb 
katastripidaja arvates pidada 
kvaliteedi üheks võimalikuks 
ohuallikaks.



Katastriüksuste moodustamine ja maamõõtjad

277

„Piiristamistööde juhendist“. Ka 1994. aasta juhendis sätestati, et mõõdistamisel tuleb suures 
osas lähtuda 1983. aasta „Piiristamistööde juhendi“ tehnilistest nõuetest. Juba 1994. aasta 
juhendis oli lubatud geodeetiliste mõõdistamisviiside (teodoliitkäigud, polügonomeetria, 
polaarkiirte viis) hulgas ära märgitud ka GPS-tehnoloogia, mis on saanud tänapäeval katast-
rimõõdistamisel põhiliseks geodeetiliseks mõõdistusviisiks.

Katastriüksuste moodustamine plaani- ja kaardimaterjali alusel

Plaani- ja kaardimaterjali alusel üksuste moodustamise vajadus tekkis kindlasti siis, kui katast-
risse oli vaja kandma hakata riigile kuuluvaid teid ning metsi. Tee maaüksuste kuju erisus, 
piirinaabrite ja õigustatud subjektide rohkus, riigimetsade suurus ning samuti piirinaabrite 
rohkus välistas instrumentaalse katastrimõõdistuse ja sellele kehtestatud täpsusreeglid. 
Selliste üksuste katastrimõõdistamine oleks olnud ajaliselt ja rahaliselt liiga kulukas. Kuigi 
maamõõdulitsentse oli väljastatud järjest rohkem, oli maamõõtjatest ikka puudus ja maa-
mõõduteenuse hind seetõttu eraomanikust maaomanikule kerkinud liiga kõrgeks. 

Maamõõduraha 
on kokku riisutud. 
Tarmo Vaarmetsa 
joonistus. 
Maaleht, 13. veebruar 
1997

Tegelikult oli ju maamõõtmine tasuta maareformi põhilisele osalisele: õigusvastaselt võõ-
randatud vara õigustatud subjektile ja esimese ringi pärijale. Riigi makstav kompensatsioon 
maamõõtmise eest oli aga maamõõduturul kehtiva hinnakirjaga võrreldes oluliselt väiksem. 

Kui subjekt puuduolevat osa ise ei taganud, jäid tagas-
tamised riigi kulul maamõõtja tööde ootejärjekorra 
lõppu ootama aega, mil tulusamaid töid enam riiulist 
võtta polnud. Ehk kokkuvõtvalt: plaani- ja kaardima-
terjali alusel katastriüksuste moodustamisega loodeti 
oluliselt kiirendada maareformi käiku.

Plaani- ja kaardimater-
jali alusel katastriüksuste 
moodustamisega loodeti 
oluliselt kiirendada maare-
formi käiku.
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Maakatastriseadus, mis võeti vastu 12. oktoobril 1994, sätestas, et maareformi käigus võib 
moodustada katastriüksusi olemasolevate plaanide ja kaartide alusel, mille põhjal koostatakse 
maaüksuse plaan. Plaani- või kaardimaterjali alusel katastriüksuste moodustamist on 
reguleerinud valitsuse 28. veebruari 1995. aasta määrus nr 90 „Olemasolevate plaanide 
alusel linnades ja kompaktse hoonestusega aladel katastriüksuste moodustamise korra 
kinnitamine“ ja 29. aprilli 1997. aasta määrus nr 88 „Plaani- või kaardimaterjali alusel 
katastriüksuse moodustamise korra kinnitamine“. Praegu reguleerib seda keskkonnaministri 
14. augusti 2018. aasta määrus nr 30 „Katastriüksuse moodustamise kord“.

Saaremaal küsinud katastripidaja maamõõtjalt, et miks ortofotolt selgelt näha 
olevat teed pole plaanil kujutatud. „See tee ei vii kuhugi!“, vastanud maamõõtja 
filosoofiliselt.

Aastal 1997 vastu võetud määrus sätestas, et plaani- või kaardimaterjali alusel moodustatakse 
katastriüksusi maa tagastamiseks, erastamiseks, munitsipaliseerimiseks ja riigi omandisse 
jätmiseks. Katastriüksus moodustati plaani- või kaardimaterjali alusel, kui katastri-
üksuse moodustamist taotlev isik ei avaldanud soovi katastriüksuse moodustamiseks 
katastrimõõdistamise teel ja kui oli olemas sobiv plaani- või kaardimaterjal. Plaani- või kaardi-
materjaliga pidid olema nõus nii katastripidaja kui ka kohalik omavalitsus. Sobivaks peeti 
vastavalt olukorrale olemasolevad krundiplaanid, krundijaotusplaanid, maadearvestusplaanid, 
fotoplaanid, ortofotoplaanid, digikaardid või muud plaanid või kaardid. Kohalik omavalitsus 
määras plaanil või kaardil maaüksuse piirid ja pindala ning tema volitatud esindaja näitas maa 
taotlejale plaanil või kaardil kätte katastriüksuste piirid ning seaduses sätestatud juhtudel 
koostati piiriprotokoll. Piiriprotokolli üldjuhul ei koostatud. Piiriprotokoll koostati siis, kui 
keegi piiride kättenäitamisele ilmunud isikutest seda nõudis või kui piiriprotokolli koostamine 
oli kohustuslik (kui isiku kasutuses oleva maaüksuse piiri muudeti või maa erastati ehitise 
teenindamiseks). Piiriprotokollis kirjeldati piiri, piirimärke ja piiripunkte ning nende asukohti 
püsiobjektide suhtes. Katastriüksuse moodustamist taotlenud isikult võeti plaanil määratud 
piiride ja pindala aktseptimise kohta kirjalik nõusolek.

Katastriüksuse moodustamine plaani- või kaardimaterjali alusel on üldjuhul kõige ebatäpsem 
katastriüksuse moodustamise viis. Katastriüksuse piiri asukoht katastrikaardil võib olla eba-
täpne ja pindala on ligilähedane. Piiride täpne asukoht katastrikaardil ja pindala selgub alles 

pärast seda, kui maakorraldustööde tegevuslitsentsiga 
maamõõtja on piiride maastikul tähistamiseks või 
piirimärkidega tähistatud piiri taastamiseks teinud 
katastrimõõdistamise. Plaani- või kaardimaterjali alu-
sel moodustatud katastriüksuste ebamäärane piir on 
tihti piirivaidluste põhjus, sest omanike teadmised piiri 
asukohast, olukord looduses ning katastrisse kantud 
piirid erinevad üksteisest.

Katastriüksuse moodus-
tamine plaani- või 
kaardimaterjali alusel on 
üldjuhul kõige ebatäpsem 
katastriüksuse moodusta-
mise viis. 
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Plaanimaterjalist ei olnud vaimustunud ka katastritöötajad. Piirkonniti püüti 
maaomanikke nõu ja jõuga ikkagi maad mõõtma suunata. Saare katastri töötaja, 
kes varem samas piirkonnas maamõõtjana tegutses, meenutas, et kataster 
nõudis plaanimaterjali alusel moodustatud töö puhul nii palju kõiksugu täienda-
vaid materjale, et lõpuks olnud targem maaüksus instrumentaalselt üle mõõta.

Katastrimõõdistusele, eriti alates 2003. aastast, olid sätestatud üsna täpsed vorminõuded 
ja sellega seoses olid toimikud ning neis sisalduvad dokumendid üsna sarnased, kuid 
plaani- ja kaardimaterjali alusel moodustatud üksuste plaanid olid Eestis väga erinevad. 
Plaani- ja kaardimaterjali alusel moodustasid üksuseid kohalikud omavalitsused, kus lisaks 
seal töötavatele maakorraldajatele volitati tihti ka maamõõtjaid toimikuid koostama. Pärast 
1999. aasta „Katastrimõõdistamise korra“ kehtestamist, kui ajalukku kadus aerofotogeo-
deetiline mõõdistus, jäid osa maamõõtjaid esitama sama kvaliteediga mõõdistusi plaani- ja 
kaardimaterjalina. Kohati kerkisid ka plaani- ja kaardimaterjali alusel moodustamise toimiku 
hinnad üsna kõrgeks. Kohalikes omavalitsustes oli hinnakiri, kus piiriprotokolli koostamine 
võis sellise toimiku hinda mitmekordistada ja nii jäeti tihti piiriprotokoll koostamata ka siis, 
kui maaomanik seda oleks soovinud või kui see oli selgelt vajalik. Kahjuks esines juhtumeid, 
kui mõõdistusega leitud vastuoluliste piiridega üksusi vormistati plaanimaterjali alusel, 
peites niimoodi probleeme ebatäpse vormistuse varju.

„Kuradi Pearu tahab maad jälle omal viisil märgistada!” Ants Kasesalu karikatuur.  
Maaleht, 2. september 1999

Eestis oli piirkondi, kus nii kohalik omavalitsus kui ka kataster püüdis ebatäpseid plaani- ja 
kaardimaterjali alusel tehtud üksuseid võimaluse korral vältida. Maamõõtjana tegutsenud 
Virge Ollema on meenutanud, kuidas ta proovinud kord ise plaani- ja kaardimaterjali alusel 
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moodustatud üksust katastrile registreerimiseks esitada. Tollane Saare kataster aga esi-
tanud talle nii palju erinevaid nõudmisi, et lõpuks olnud lihtsam maatükk üle mõõdistada.

Kõigil osalistel oli kahtlusi, kas ikka on õige, et korraga kasutatakse täpset mõõdistust 
ja ebatäpset kaardimaterjali. See ennustas maamõõtjale osa klientuuri kadumist, kohali-
kule omavalitsusele lisatööd ja katastripidajale niigi keerulise kaarditöö muutumist veel 
keerulisemaks. Kahetsusväärselt läks aja jooksul kõigi asjaosaliste jaoks kaduma selle 
korra autorite põhisõnum: katastriüksus on võimalik moodustada plaani- ja kaardimaterjali 
alusel, kuid selle käsutamisel ja kasutamisel tuleb looduses kogu maatüki ulatuses piirid 

ikkagi tähistada katastrimõõdistamise teel. Kunagi 
pole mõeldud, et katastrimõõdistamise etapp jääb 
katastriüksusel täiesti ära, seda oli võimalik lihtsalt 
edasi lükata. Praegu näiteks on tänu osalise mõõ-
distuse võimalusele sellise maaüksuse omanik tõe-
näoliselt maamõõdukulutuste arvel võitnud. Kõige 
kahetsusväärsem on, et seda hilisema mõõdistamise 
vajadust ei tutvustatud maa omanikule piisavalt, mis 
on viinud nüüdseks paljude piirivaidlusteni. Praeguseks 
oleme katastrikaardil paiknevad ebatäpse asukohaga 
katastriüksused varustanud katastripidaja märgetega.

Katastripidaja märked

Katastriüksuse erinevad moodustamisviisid kõrvuti paiknevate katastriüksuste moodustamisel 
võisid tekitada vastuolusid naaberkatastriüksuste piiriandmetes. Ka aluskaartide täpsus on 
olnud aja jooksul erinev. Katastriandmete kvaliteet, sealhulgas katastriüksuse piiride asukoht 
katastrikaardil ja pindala, oleneb aga eelkõige sellest, kuidas katastriüksus on moodustatud 
ja milline on olnud maamõõtjate töö kvaliteet. Küllalt palju on juhtumeid, kui maamõõtja on 
selleks, et tema esitatud mõõdistamisandmed katastris tõrgeteta registreeritaks, muutnud 
oma mõõdistamisandmeid juba registreeritud naaberkatastriüksuse andmete järgi ehk 
katastripidajale sobivaks. Seetõttu on oluline teavitada avalikkust katastriandmete võima-
likest puudustest. Maakatastriseaduse muudatused, mis jõustusid 1. juulil 2018, andsid 
katastripidajale võimaluse teavitada maaomanikke katastripidaja märgetega ja avalikkust 
katastripidajale teadaolevatest ebatäpsetest ning vastuolulistest piiriandmetest.

Piirilõigul 9–10 korraldab piiri kobras (väljavõte Võrumaa katastrimõõdistaja 
seletuskirjast).

Katastripidaja märge „Pindala on ebatäpne“ lisatakse kõigile kaardimaterjali alusel või aero-
fotogeodeetilisel meetodil moodustatud katastriüksustele või kui katastripidaja tuvastab 
ükskõik kuidas moodustatud katastriüksuse ebatäpsed või vastuolulised piiriandmed. Aerofo-
togeodeetiliselt mõõdistatud ja plaani- ja kaardimaterjali alusel moodustatud katastriüksute 

Katastriüksus on võimalik 
moodustada plaani- ja kaar-
dimaterjali alusel, kuid selle 
käsutamisel ja kasutamisel 
tuleb looduses kogu maatüki 
ulatuses piirid ikkagi tähis-
tada katastrimõõdistamise 
teel.
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märge „Pindala on ebatäpne“ ei tähenda automaatselt, et sellise märkega katastriüksusel 
on kindlasti probleem katastriüksuse piiridega.

Katastripidaja märge „Vajadus piiri asukoht kindlaks teha“ lisatakse katastriüksuse andmete 
juurde juhul, kui kõrvuti asetsevate maatükkide piiriandmed on mingil moel vastuolulised või 
kui on tuvastatud, et piiripunktide asukohad maastikul ei ole kooskõlas katastrisse kantud 
piiriandmetega.

Maa-ameti katastri registriosakonna töötajad Anu Ruubel (ülal) ja Urve Kenk Palmses piirimärke 
markeerimas. Fotod: Alo Kotka
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Seega võib asjaoludest olenevalt olla ühe katastriüksuse kohta kuni kaks katastripidaja 
märget, millest üks viitab katastriüksuse pindala ebatäpsusele ja teine võimalikele problee-
midele piiridega. Märked ei tekita õiguslikke tagajärgi ehk on informatiivse tähendusega ega 
takista kinnisasja võõrandamist. Info avalikustamise eesmärk on suunata kinnisasja omanik 
lahendama maatüki vastuoluliste piiriandmete probleemi, et oleks rohkem korrastatud ja 
tähistatud piiridega kinnistuid.

Katastripidaja märked kustutatakse, kui katastriüksu-
sele tehakse L-Est97-koordinaatsüsteemis katastri-
mõõdistamine, vajaduse korral on piir kindlaks tehtud 
maakorraldusseaduse § 15 kohaselt ja katastrimõõ-
distamise andmed on registreeritud maakatastris.

Katastripidaja märgetega tutvumiseks on kõige liht-
sam teha huvialuse katastriüksuse kohta Maa-ameti 
geoportaalis kiirpäring maakatastrist.

Kinnisasja piiride kindlakstegemine haldusmenetluse käigus

Üheks olulisemaks 2018. aasta seadusemuudatustest sai piiri kindlakstegemise toimingu 
korra kehtestamine, eriti juhtudel, mida varem sai lahendada ainult kohtukulli kaasates. Sisu-
lise vaidluse lahendamine jäeti nüüdsest valdkonna spetsialistide, kutseliste maamõõtjate 
kätte. Maa-amet jäi maakorralduses pakkuma kontrolli ja tuge.

Maa mõõtmisel tuleb mõnikord ette, et maakatastris registreeritud piiriandmed ei sobi 
katastrimõõdistamisel saadud piiriandmetega, maastikul leitakse lähestikku mitu piirimärki 
või teavad maaomanikud piiri eri asukohtades. Sellisel juhul on vaja maamõõtjal teha 
maakorraldustoiming: kinnisasja piiri kindlakstegemine. Maamõõtja teeb piiri kindlaks 
kinnistusraamatus, maakatastris, arhiivis või asjakohases registris leiduvate andmete ning 
piirimärkide alusel. Kui nimetatud andmete alusel ei ole võimalik piiri asukohta kindlaks teha, 
määrab maakorralduse tegija selle asjaõigusseaduse kohaselt. Piiri kindlakstegemisele ja 
kättenäitamisele kutsub maamõõtja kõigi kinnisasjade omanikud, kelle kinnisasjade piir on 
vaja kindlaks teha. Tihti juhtus, et maaomanikud ei nõustunud maamõõtja määratud piiriga 
ja piirid maastikul ning piiriandmed katastris jäid korrastamata ning katastriüksuste teised 
maakorraldustoimingud (jagamised, liitmised, piiride muutmised) jäid lõpetamata. See 
omakorda takistas kinnisvaraturu tehinguid.

Olukorra lahendamiseks tehti 1. juulil 2018 maakor-
raldusseaduses muudatused. Need andsid katast-
ripidajale õiguse otsustada kinnisasja piiri asukoht 
maakorralduse tegija ehk maamõõtja esitatud piiri 
kindlakstegemise ja katastrimõõdistamise dokumen-
tide alusel haldusmenetluse käigus. Enne haldusme-
netluse alustamist proovib katastripidaja suunata 

Info avalikustamise eesmärk 
on suunata kinnisasja 
omanik lahendama maatüki 
vastuoluliste piiriandmete 
probleemi, et oleks rohkem 
korrastatud ja tähistatud 
piiridega kinnistuid.

Maamõõtja teeb piiri kind-
laks kinnistusraamatus, 
maakatastris, arhiivis 
või asjakohases registris 
leiduvate andmete ning piiri-
märkide alusel.
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kinnistuomanikke piirikokkulepet saavutama. Kui omanikud kokkulepet endiselt ei saavuta, 
algatab katastripidaja haldusmenetluse. Haldusmenetluses järgib katastripidaja hea halduse 
põhimõtteid. Katastripidaja kaasab taas menetlusse kõigi puudutatud kinnisasjade kõik 
omanikud, et anda neile veel kord selgitusi ja võimalus vastuväide esitada. Samuti kogub 
katastripidaja täiendavaid tõendeid ja uurib asjaolusid näiteks kohalikult omavalitsuselt.

Piirikivi. Foto: Alo Kotka

Pärast menetlusosaliste arvamuste ja vastuväidete ärakuulamist teeb katastripidaja piiri 
asukoha otsuse. Otsuse tegemisel kaalub katastripidaja erinevaid lahendusvariante: kas 
määrata piir piiride kindlakstegemise käigus maamõõtja määratud asukohta või mõnda 
teise asukohta. Sealjuures arvestab katastripidaja, et otsus oleks seaduspärane, õiglane ja 
võimaluse korral arvestaks kõigi osaliste huve. Katastripidaja teeb otsuse teatavaks otsuse 
kättetoimetamisega menetlusosalistele. Otsuse peale võib esitada vaide Maa-ametile või 
kaebuse Tallinna Halduskohtule. Pärast katastrimõõdistamise ja piiride kindlakstegemise 
andmete registreerimist maakatastris eemaldatakse katastriüksuse andmete juurest katast-
ripidaja märked.
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„Kuule, see peaks ju minu maa olema?!” „Nojah, aga mõõdulint on minu oma...” Ants Kasesalu 
karikatuur. Maaleht, 29. juuli 1999

Kui katastrimõõdistamise käigus on vaja piirid kindlaks teha, soovitab katastripidaja mõõ-
distamistulemuste kiiremaks registreerimiseks maaomanikel piirides kokku leppida juba 
piiride kindlakstegemise menetluses, mida teeb maamõõtja. Ka katastripidaja määratud 
katastriüksuse piiri asukoht ei pruugi rahuldada mõlema poole soove. Kinnistu piiride 
kindlakstegemine haldusmenetluses pikendab samuti aega katastrimõõdistamise algusest 
tulemuste registreerimiseni maakatastris ja võib osutuda koormavaks kõigile osalistele.

Piiride mõõdistamisel probleeme ei tekkinud. Probleemid tekkisid hiljem 
(väljavõte katastrimõõdistaja seletuskirjast).

Maamõõtjad

Valitsuse 1990. aasta 8. mai määrusega nr 90 kinnitatud „Eesti NSV-s litsentsimisele kuuluvate 
tegevusalade loetelu“ punkti 29 kohaselt tuli litsentsida maa tagastamise, asendamise, ostu-
müügi ja lepingulise kasutamisega seotud maakorraldustööd. Valitsuse 9. juuli 1993. aasta 
määrusega nr 214 kinnitatud „Litsentsimisele kuuluvate tegevusalade loetelu täiendamine“ 
sätestas, et maakorraldustööde tegevuslitsentse (edaspidi litsentse) annab välja Maa-amet. 
Senini anti litsentse välja valitsuse 8. mai 1990. aasta määrusega nr 90 kinnitatud „Riikliku 
tegevuslitsentsi väljaandmise eeskirja“ ja Maa-ameti peadirektori 16. septembri 1993. 

aasta käskkirjaga nr 41 kinnitatud „Maakorraldustööde 
tegevuslitsentsi väljaandmise korra“ alusel. Esimene 
maamõõtja tegevuslitsents anti välja 16. septembril 
1993. Alates 1993. aastast on Maa-amet 28 aasta 
jooksul maamõõtjatele väljastanud 704 litsentsi. 

Esimene maamõõtja  
tegevuslitsents anti välja  
16. septembril 1993.
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Kuni 16. oktoobrini 1998 anti maamõõtjatele ja maamõõdufirmadele välja tähtajatuid litsentse. 
See tähendas, et litsents kehtis isiku surma või firma tegevuse lõpetamiseni. Tähtajatute 
litsentside kehtivusaja muutmisele ja maakorraldaja kutse väärtustamisele hakati mõtlema 
alles 2000. aastate alguses. Eriti tuliseks läks vaidlus selles küsimuses 2001. aasta märtsis 
Pärnus toimunud geodeetide ühingu kevadkonverentsil, kus Maa-ameti peadirektori asetäitja 
Urmas Männama õhku visatud mõte kärpida tähtajatult kehtivate litsentside kehtivusaega 
tekitas saalisviibijate ägeda debati. Tähtajatu litsentsiga maamõõtjad ei tahtnud muudatusest 
kuuldagi. Oponeerivad (tähtajaliste litsentsidega) maamõõtjad tundsid, et litsentside kehti-
vusaegade ühtlustamine oleks õige samm, millega tagataks kõigi tegutsevate maamõõtjate 
võrdne kohtlemine. Tuli ju viimastel regulaarselt litsentsi kehtivusaja pikendamist taotleda 
ja seejuures senise töö kvaliteedile hindajate ees otsa vaadata. Samal konverentsil tõstatati 
teinegi küsimus: kuidas suhtuvad maamõõtjad mõttesse lõpetada litsentside väljastamine 
juriidilistele isikutele? Nende litsentside korral hakkas katastripidaja üha enam täheldama 
kvaliteediprobleeme ja vastutuse hajumist. Polnud harvad juhused, et firmas litsentsi eest 
vastutanud pädev isik lahkus koos sisulise kompetentsusega, alles jäänud töötajatel aga 
nappis teadmisi. Vastutuse hajumist ilmestab hästi ühe toonase maamõõtja väide, et ega 
tema seda viga maamõõdutöös teinud, selle vea tegi maamõõdufirma. Litsentside kehtivus-
aegade ühtlustamiseni jõuti 19 aastat hiljem ehk aastal 2020.

Aastati on litsentse välja antud erineva tempoga. Seda dikteeris ennekõike suur nõudlus 
maamõõduteenuse järele maareformi algusaastatel. Aastal 1993 väljastati 31 litsentsi ja 
kahel järgneval aastal vastavalt 60 ja 65 litsentsi, kuid 1996. aastal väljastati juba 137 ja 
aastal 1997 suisa rekordiliselt 151 litsentsi.

Joonis 1. Maamõõtjatele väljastatud litsentside arv ja katastris registreeritud 
katastriüksuste arv, 1993–2021
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Litsentside väljastamise vähenemist alates 1998. aastast on põhjendatud asjaoluga, et 
selleks ajaks olid nn tõsised tegijad endale litsentsid soetanud ja turg oli maamõõtjatest 
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küllastumas. Lisaks koondusid maamõõtjad maamõõdufirmadesse, kus ühe litsentsi all 
tegutses kuni kümmekond maamõõtjat. Tänapäeval on Eestis peaaegu igaühe tutvusring-
konnas keegi, kes on käinud tasuval tööl üle lahe Soomes, 1990. aastatel teadis iga perepea 
kedagi, kes teadis mõnd maamõõtjat. Maamõõtjaametit pidav isik tutvusringkonnas oli 
valuutavääriline info, mida suust suhu levitades jagati. Tagas ju tutvus maamõõtjaga tavapä-
rasest kiirema maaomanikuks saamise. Teiseks vähenes litsentsitaotlejate arv 1998. aastal 
seetõttu, et oluliselt muutusid reeglid: litsentse hakati välja andma tähtajalistena kaheks 
aastaks ja lisaks katsetöödele hakati põhjalikult kontrollima maamõõtjate juriidilisi teadmisi. 
Teadmiste kontrolli eesmärk oli korrastada maamõõtjate ridu ja tõsta vahepeal madalale 
langenud professionaalsust. Tol ajal oli levinud suhtumine, et isikliku maa mõõtmiseks on 

lihtsam ja odavam „võtta“ endale Maa-ametist litsents, 
mitte maksta mõõdistamise eest mõnele litsentsiga 
maamõõtjale. Maareformi kõrgaja möödumisel alates 
2000. aastatest hakkas huvi litsentsi taotlemise vastu 
veelgi vähenema. Märgata oli maamõõtjate põlvkonna 
vahetumist.

Litsentside väljaandmise nõrk õiguslik kord ja erineva kehtivusajaga litsentsid tingisid vaja-
duse muuta maakatastriseadust. Seda täiendati paragrahvidega, mis sätestasid litsentside 
väljaandja, litsentside kehtivusaja, litsentsi väljaandmisest keeldumise alused, samuti lit-
sentsi peatamise ja tühistamise alused. Muudatused jõustusid 18. detsembril 2000. Oluliste 
muudatustena sätestati litsentsi kehtivusaeg viis aastat, litsentsi saamise eeldusena kahe 
katsetöö tegemine ja eksami sooritamine. Laienes eksamil kontrollitavate teadmiste ring. 
Lisandusid küsimused maakorralduse ja maareformi juriidiliste nüansside kohta, nagu ka 
küsimused maakorraldustööde teooria ja praktika kohta. Hakati rakendama õiguslikku korda, 
mis võimaldas litsentsi kehtetuks tunnistada, kui maamõõtja oli teinud ebakvaliteetset tööd. 
Selleks ajaks oli ju suur osa Eesti maast maakatastris registreeritud ja üha enam hakkasid 
esile kerkima varem moodustatud katastriüksuste kvaliteediprobleemid. 

Riigikogus võeti 19. detsembril 2000 vastu kutseseadus, mille üks eesmärk on luua eriala-
inimeste kompetentsuse arendamiseks, hindamiseks, tunnustamiseks ja võrdlemiseks 
terviklik süsteem Eestis. Maamõõtjaid ühendav geodeetide ühing astus julgelt pardale ja 
alustas tegevust, et välja töötada geodeetide ja maakorraldajate kutsestandardid ning kutse 
andmise kord. Maakorraldaja esimese kutsetunnistuse väljastamiseni jõuti 29. jaanuaril 2009.

Maamõõtjaametit pidav isik 
tutvusringkonnas oli valuu-
tavääriline info, mida suust 
suhu levitades jagati. 
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Maakorraldajale väljastati esimene 
kutsetunnistus 29. jaanuaril 2009.
Peeter Raudsepa erakogu

Tõeliselt hinda läks maakorraldaja kutse pärast 2018. aasta maakatastriseaduse muudatusi, 
kui maakorraldaja kutse olemasolust sai litsentsi saamise eeldus. Samuti kehtestati oluline 
muudatus, et litsentsiomanik sai olla vaid füüsiline isik. Muudatuse eesmärk oli tagada 
maakorraldustööde kvaliteet ja nõuetekohasus, seostades selgemini füüsilisest isikust 
litsentsiomanik ja tema tehtud maakorraldustööd. Seega, 13. novembril 2020 kaotas kehti-
vuse 136 juriidilise isiku ja 192 füüsilise isiku litsentsi. Litsentsiomanike nimistust kustutati 
sellega 250 mittetegutsenud maamõõtja andmed.

Kokkuvõte

Erinevatele mõõdistusviisidele vaatamata on alati kehtinud nõue arvestada iga uue mõõ-
distuse käigus varem moodustatud katastriüksuse piiri ja piirimärke. See oleks pidanud 
tagama iga uue ja täpsema mõõdistuse tulemusena vanema ja ebatäpsema mõõdistuse 
piiri asukoha täpsustamise katastrikaardil. Selline katastrikaardi iseeneslik täpsustumine 
suurel määral ka toimib. Eriti hästi on see näha plaani- ja kaardimaterjali alusel moodustatud 
katastriüksuste korral: iga kord, kui nõnda moodustatud katastriüksus puutub kokku uue 
maakorraldustoiminguga, täpsustub katastriüksuse asukoht kaardil. 

Kahjuks oleme katastriandmete kontrollimise käigus tuvastanud, et maamõõtjad on hulga-
nisti andmeid kokku klapitanud ega ole arvestanud varem moodustatud katastriüksuste 
piire. Samuti oleme täheldanud osa maaomanike leiget suhtumist piirimärkide alalhoiu-
kohustusse. Geodeetiliste võrkude ja maamõõtmistehnoloogia areng, 2018. aastal toimunud 
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muudatused maakorraldustööde tegevuslitsentside väljastamisel, katastripidaja enda areng, 
katastripidajale antud katastrimõõdistamiste tegemise õigus ja maaomanike suurem huvi 
oma kinnistu piiride vastu võimaldavad üha enam tuvastada kokku klapitatud andmeid ja 
parandada katastriandmete kvaliteeti ning usaldusväärsust.

Vahed koordinaatides on minimaalsed, sest mõõdistusinstrument oli sama, mis 
varasemal mõõdistusel (maamõõtja seletuskirjast).

Ühes on katastripidaja veendunud: hea maamõõtja jaoks pole vahet, kas mõõduriist on 
mõõduhark või ultramoodne GNSS-vastuvõtja – tema töö on tehtud südamega ja kestab 
veel aastakümneid nagu sõjaeelse Eesti piirikivid.
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PARALLEELMAAILMAD TEEDE JA LIINIDE 
RÄGASTIKUS
Mai Lind
Maa-ameti maatoimingute osakonna juhataja

Triinu Rennu
Maa-ameti peadirektori asetäitja kinnisvara ja katastri valdkonnas

Maareformi käigus tekkinud oluline probleem on kinnistule juurdepääsu küsimus. Kinnis-
asjade tagastamise või erastamise järel ei pääseta enam oma kinnisasjale ligi, sest varem 
kasutatud teed on nüüd eraomandis ja omanikud tee sulgenud või ei luba seda naabritel 
enam kasutada. Seetõttu on tekkinud palju naabrite vaidlusi ja tülisid, ühed tahavad oma 
kinnisasjale ligi pääseda, aga teised ei ole rahul ega huvitatud sellest, et nende maal 
kulgevat teed kasutaksid ka teiste kinnisasjade omanikud ning muud isikud. Vähem on 
avalikkuse tähelepanu all olnud liinide (edaspidi tehnovõrkude) maakasutuse küsimus. 
Arutletud on pigem selle üle, kas tehnovõrgu eest makstav kasutustasu ehk talumistasu on 
õiglane. Paraku ei saa teid ega tehnovõrke maast lahutada, sest need paikevad maa peal. 
Tehnovõrgud võivad olla ka maa sees või õhus, kuid ka sel juhul on tehnovõrgu valdajal vaja 
maakasutusõigust. Kuidas on teede ja tehnovõrkude rajamis- ning kasutuskord kujunenud 
ja milline on selle ajalooline taust?

Balti eraseadus ja 1940. aasta tsiviilseadustiku eelnõu

Õigusajaloo uurimine annab mitmekülgseid teadmisi õiguse kujunemisest ja aitab ka paremini 
mõista kehtivate õigusinstituutide valiku tagamaid. Samuti aitab õigusliku pärandi tundma-
õppimine kaasa praktiliste õiguslike küsimuste mõistmisele, sest juurdepääsu küsimust on 
alati olnud vaja lahendada. Teeservituut on välja kujunenud Rooma õigusest.1 Ka eesti keeles 
on kättesaadavad Rooma eraõiguse tähtsaimad alliktekstid, mis on välja antud Rooma õiguse 
allikate kogumikus.2 Rooma õigusest tulenev üldpõhimõte on, et eraomaniku piiramatu õigus 
oma varaga toimetada on koostoimes teise isiku õigusega, näiteks maaomaniku kohustus 
hoiduda takistamast tee kasutamist. Õiguses eristatakse teede kasutamist avalikult ehk 

määratlemata üldsuse poolt ja erahuvides, kui ühe 
kinnisasja omanik kasutab teisel kinnisasjal paiknevat 
teed. Tee kasutamine tava alusel ei ole kunagi vajanud 
kinnistusraamatu kannet, küll aga fikseeritakse seal 
poolte kokkulepitud teekasutus. Sama mõtet kandis 
nii Balti eraseadus kui ka tsiviilseadustiku 1940. aasta 
eelnõu.

1 Loe lähemalt Ilus, Elmar. Rooma eraõiguse alused, lk 118–121. Kättesaadav https://dspace.ut.ee/handle/10062/51207.
2 Loe lähemalt Siimets-Gross, Hesi ja Ristikivi, Merike Fontes Iuris Romani. Rooma õiguse allikate kogumik. Tartu 

Ülikooli Kirjastus 2019.
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Balti eraseadus jõustus 1. juulist 1865, kehtis Eestimaa ja Liivimaa kubermangu territooriumil ning 
Eesti Vabariigi eraõiguse allikana 31. detsembrini 1940. Baltimaa eraseadus (osaline tõlge eesti 
keelde, 1898), lk 63. Rahvusraamatukogu e-arhiiv DIGAR

Eesti Vabariigi tsiviilseadustik (eelnõu EV Riigivolikogu erikomisjoni 12. märtsi 1940. aasta 
redaktsioon). Väljavõte, lk 122. Tartu Ülikooli DSpace



Paralleelmaailmad teede ja liinide rägastikus

291

Balti eraseaduse § 979 kitsendab omanduse tarvitamise õigusi. Säte ütleb nii: 
„Kitsendus tarvitamise õiguses määratakse, nagu tõistegi omanduse õigustes, 
kas seaduse, kohtu määruse ehk viimaks erameelevalla, s.o. viimase seadmise 
ehk lepingu läbi ära; see kitsendus võib ulatada nii hästi mõne asjaliku õiguse 
tõisele andmise, kui ta omaniku poolt teatud tarvitamise õigustest lahti ütlemise, 
ehk aga nende mõnele tõisele jätmise kohta.“ 

Servituudi sisseseadmiseks tuli see kirjutada kohaliku kohtu raamatusse.3 

Tsiviilseadusliku 1940. aasta eelnõus on kinnisomandi kitsenduste all kolmanda jaotisena 
teed ja muud ühendusvahendid.4 Eelnõu § 1014 sätestab tee avaliku kasutamise: 

„Avalikkude teede kasutamist ei tohi takistada ega lõpetada kinnisasja omanik, 
kelle kinnisasja tee läbib, seda ka siis mitte, kui tee ei ole kinnistusraamatus 
tähendatud; samuti peab ta kannatama seaduslikke kitsendusi kinnisasja kasu-
tamisel avaliku tee äärses ribas.“ 

Tee erakasutust reguleerib viidatud normi järgmine lause: 
„Kinnisasja omanik, kellel puudub kinnisasja korrapäraseks ja otstarbekohaseks 
kasutamiseks vajalik ühendus üksikute kinnisasja osadega või avaliku teega oma 
kinnisasja kaudu, võib seda ühendust nõuda naabritelt eriseaduses määratud 
alustel ja korras.“ 

Eelnõu § 1015 sedastab: 
„Iga kinnisasjaomanik on kohustatud lubama oma kinnisasjast läbi viia gaasi-, 
elektri-, telefoni-, telegraafi- ja muid sarnaseid juhtmeid pinna all või õhuruumis 
sellest tekkiva kahju täieliku ja ettemakstava tasu eest, kui juhe ei ole üldse 
läbiviidav selle kinnisasja kasutamiseta või muul teel suhteliselt ülemääraste 
kuludeta. Kuivõrd seadus ei määra teisiti, loetakse seesugused juhtmed selle 
ettevõtte päraldiseks, kelle huvides on nad seatud.“ 

Omandi üldeeskirjade kohaselt (§ 929): 
„Omandis sisalduvad õigused eeldatakse täielikult olevaiks, kuivõrd need ei ole 
kitsendatud seaduse eeskirjadega või teiste isikute õigustega.“5

Seletuskirjas tsiviilseadusliku 1935. aasta eelnõu juures on märgitud: 
„Vastavad eeskirjad (§ 986, 987)6 on kujundatud silmas pidades kombeõigus-
likke harjumusi, kehtivaid seadusi ning välismaisi eeskujusid. Eriseadused 
määrustavad üksikasju.“7 

Ettevalmistatud tsiviilseadustikku ei saanud Nõukogude okupatsiooni tõttu kehtestada, kuid 
toonane kord võeti 1993. aastal jõustunud asjaõigusseaduse aluseks.
3 Baltimaa eraseadus. Kättesaadav https://www.digar.ee/viewer/et/nlib-digar:14500/23547/. 
4 Tsiviilseadustiku eelnõu. Tallinn 1940. Kättesaadav https://dspace.ut.ee/handle/10062/26808.
5 Tsiviilseadustiku eelnõu. Tallinn 1940. Kättesaadav: https://dspace.ut.ee/handle/10062/26808.
6 1935. aasta eelnõus oli teine numeratsioon.
7 Seletuskiri tsiviilseadustiku 1935. aasta eelnõu nelja esimese raamatu juurde, lk 88. Kättesaadav https://www.

digar.ee/viewer/et/nlib-digar:46225/71977.
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Reformi- ja tsiviilseaduste paralleelmaailmad

Maareformi algusaastatel ei osanud riik ega kohalikud omavalitsused ette näha tee katastri-
üksuse koosseisu jätmisel tekkivaid probleeme, sest enne maa riigistamist 1940. aastal olid 
külavaheteed samuti kuulunud talumaade sisse. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 
vastu võtmisega 1993. aastal sätestati, et omavalitsusüksuse ülesanne on korraldada  vallas 
või linnas teede ja linnatänavate korrashoidu, kui need ülesanded ei ole seadusega antud 
kellegi teise täita. Alates 2015. aastast8 on lisatud ka teede ehitamise kohustus. Sageli 

jäeti sellest hoolimata eramaade koosseisu aleveid 
ja külasid ühendavad ning senini sovhooside ja kol-
hooside maabilanssi kuulunud kohalikud maanteed.9 
Põhi- ja tugimaanteid ning linnatänavaid eraomandisse 
ei antud. Siiski tuli ette juhuseid, et elamumaa siht-
otstarbega katastriüksuse koosseisu jäeti tänavad või 
tugimaantee lõigud kortermajade vahel.

Maareformi seadusesse jõudis teede ja liinide regulatsioon alles 1997. aasta lõpus, kui 
sätestati, et teed ja liinid, mis võimaldavad tagastatava maa otstarbekohast kasutamist, ei 
ole rajatised maareformi seaduse tähenduses.10 Üldpõhimõtte kohaselt toimus tagastamine 
talu endistes piirides, seega jäeti külateed tihti tagastatava maa sisse. Kui juba osa teed oli 
eraomandisse vormistatud, siis ka maa erastamisel alati ei eraldatud teelõike erastatavast 
maast välja. Pealegi oli teede korral keeruline sisustada normi mõistet, sest tekkis küsimus, 
millal võimaldab teemaa tagastatava maa otstarbekohast kasutust. Teemaad sai kasutada 
teena ja teisel otstarbel siiski kasutada ei saanud. Maareformi käigus sai ehitise juurde 
maad vormistada vaid juhul, kui ehitis oli püstitatud õiguslikul alusel, teede korral ei olnud 
omavalitsustel võtta ka tee ehitusõigust tõendavaid dokumente. Et lihtsustada külavaheteede 
vormistamist kohalikule omavalitsusele, nähti 2006. aastal11 ette üldreegli erand, mille 
kohaselt munitsipaalomandisse jäävate teede ja tänavate teenindamiseks vajaliku maa 
piiride määramise ettepanekut ei saadetud maa tagastamise avalduse esitanud isikutele, 
kelle avaldused olid lahendamata.

Kahe talumaa piiril paiknev tee tekitas küsimusi piiride määramisel. Kummale maaomani-
kule peaks see tee kuuluma? Nii mõnigi maasaaja oli tee katastriüksuse koosseisu jätmise 
vastu, sest kartis sellega kaasnevat tee korrashoiu kohustust12, samuti ei soovitud maksta 
teealuse maa võrra suuremat maamaksu. Ka kohalik omavalitsus ei olnud rahanappuse 

8 Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus. – RT I, 23.03.2015, 3.
9 Aastal 1992 vastu võetud Eesti Vabariigi maanteeseaduse kohaselt jagunesid riigimaanteed põhimaanteeks, 

tugimaanteeks ja kohalikuks maanteeks. – RT 1992, 1, 1.
10 Eesti Vabariigi maareformi seaduse ja maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse muutmise 

seadus, täiendati MaaRS-i paragrahvi 6 lõiget 3. – RT I 1997, 81, 1363.
11 Vabariigi Valitsuse 2. juuni 2006. aasta määrus nr 133 „Maa munitsipaalomandisse andmise kord“. – RT I, 

12.12.2017, 25.
12 Eesti Vabariigi maanteeseaduse § 24 kohaselt vastutab maantee omanik temale kuuluva maantee seisundi eest ja 

on kohustatud hüvitama liiklejale maantee kasutamiskõlbmatuse ning asjakohase tähistuse ja teabe puudumise 
või puudulikkusega tekitatud kahju.
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katastriüksuse koosseisu 
jätmisel tekkivaid probleeme.
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tõttu huvitatud tee enda omandisse saamisest. Kui omavalitsus teed endale ei soovinud ja 
naabrid piirile jääva tee kohta kokkulepet ei saavutanud, lähtus maamõõtja reeglist, et põhja- 
lõuna suunas suunduval teel määratakse piiriks idapoolne teemaa serv, ida-lääne suunas 
tee lõunapoolne teemaa serv. Kõnealune põhimõte kajastub 5. jaanuaril 1999 vastu võetud 

katastrimõõdistamise korras13, mis näitab, et teede 
jätmine katastriüksuste koosseisu oli tavapärane. 
Seda, et naaber võiks tee juurdepääsuks sulgeda, ei 
osatud arvata, sest varasem selline kogemus puu-
dus. Inimestel oli hea meel tagasi saada esivanemate 
maa ja kõigil oli teada kohalik teedevõrk ning selle 
kasutamine.

Esimene seadus, mis reguleeris eraomandis olevate teede kasutamist, oli aastatel 1992–1999 
kehtinud Eesti Vabariigi maanteeseadus14. Seaduse kohaselt kehtestas eramaanteel liikleja-
tele tingimused eratee omanik. Erandina tuli tagada erateel takistusteta läbipääs politsei-, 
pääste-, tuletõrje-, meditsiini-, veterinaar- ning riiklike kontrolltalituste ja Maanteeameti 
sõidukitele tööülesannete täitmisel.

Asjaõigusseaduse (AÕS) jõustumisega 1993. aasta lõpus sätestati paragrahvis 155: 
„Omanik, kelle kinnisasja läbib avalik tee, ei või takistada ega lõpetada selle 
tee kasutamist ka siis, kui tee ei ole kantud kinnistusraamatusse avaliku teena. 
Erateed sai määrata avalikuks kasutamiseks seaduses sätestatud korras.“ 

See norm määras tee avaliku kasutamise õiguse väljakujunenud tava alusel ja üldsuse 
jaoks. Selles normis ei peetud silmas servituudi nõudeõigust, vaid vaidluse korral määras 
juurdepääsu kohus, kandes kinnistusraamatusse märkuse. Viidatud eratee avalikuks kasu-
tamiseks määramist ei olnud õiguses reguleeritud enne, kui teeseadus jõustus 1999. aastal. 
Tee erakasutust reguleeris asjaõigusseaduse § 156, mis sätestas: 

„Omanikul, kelle kinnisasjale puudub vajalik juurdepääs avalikult teelt või kin-
nisasja eraldi seisvalt osalt, on õigus nõuda juurdepääsu üle võõra kinnisasja.“ 

Üheksakümnendate keskpaigas oli kinnistatud maatükke väga vähe ja servituutide seadmise 
oskus ning kogemus puudus, seetõttu asjaõigusseaduse kõnealust normi praktikas peaaegu 
ei kasutatud. Kohalikud omavalitsused hakkasid tee avaliku kasutamise lepinguid sõlmima 
alles teeseaduse alusel, s.t alates 1999. aastast ja servituute kohaliku omavalitsuse kasuks 
hakati seadma pärast 2015. aastat, kui ehitusseadustik selle ette nägi. Kui maaomanik keeldus 
servituudi seadmisest, siis oli ainuke võimalus seda nõuda kohtu kaudu. Oli ka maaomanikke, 
kes ei olnud tee kasutamise vastu, kuid ei soovinud kasutusõigust servituudina vormistada. 
Kes leidis, et kinnistusraamatusse kantud servituut vähendab maa väärtust, kelle jaoks oli 
notari juurde minek liiga tülikas.

Segadust tekitasid ka maareformi käigus katastriüksuse plaanile kantud kitsendused. Tihti oli 
plaanile tehtud märge A – avalik kasutus – ja maa tagastamise või erastamise korralduses 

13 Katastrimõõdistamise korra kinnitamine. – RT I 1999, 5, 71. 
14 Eesti Vabariigi maanteeseadus. – RT 1992, 1, 1.
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kohustati maaomanikku tagama tee kasutus kõigile isikutele. Tee kui kitsendust põhjustav 
objekt oli vaja kanda katastriüksuse plaanile maaga seotud tehnilise info kajastamiseks 
maakatastris. Seega tee kui kitsendust põhjustava objekti märkimine katastriüksuse plaanile 
oli alati olnud eelkõige informatiivse tähendusega ega määranud tee omaniku ja kasutaja 
õigussuhteid.

Maa-ametilegi saadeti hulgaliselt kirju palvega kanda naabri katastriüksuse plaanile teeservi-
tuut pöörduja kasuks, sest maamõõtja oli jätnud selle plaanile märkimata. Veel nüüdki ei ole 
vaibunud hädakirjad, et omavalitsus on kodule juurdepääsu tee eravaldusesse vormistanud ja 

naabrite nõusolekut ei ole küsitud, teejupp on põlluks 
küntud või suured kivid teedele veeretatud. Millise tee 
juurde kuuluv maa erastatakse või tagastatakse ja mil-
lise tee alune maa taotletakse munitsipaalomandisse, 
otsustab kohalik omavalitsus. Mõnikord, peamiselt 
eespool viidatud põhjustel, ei ole kohalik omavalitsus 
pidanud vajalikuks taotleda munitsipaalomandisse 
kõigi teede alust maad.

Kohalikust teedevõrgust oli suur osa vormistatud eraomandisse ja servituudilepingute 
sõlmimiseks puudus ühelt poolt tahe ja teiselt poolt võimekus. Seetõttu lihtsustati 1999. 
aastal vastu võetud teeseadusega15 eratee avalikuks kasutamiseks määramist. Vallavolikogu 
võis eratee ka avalikuks kasutamiseks määrata, kuid selle möödapääsmatu eeldus oli tee 
omaniku nõusolek ning vallavalitsuse ja teeomaniku eelnevalt sõlmitud leping. Selles nähti 
ette eratee kasutamise kord ja tähistus, hüvitis eratee omanikule ning teehoiukulude kandjad. 
Kui eramaa koosseisu oli jäetud riigimaantee, sõlmis maaomanikuga lepingu Maanteeamet. 
Lihtkirjalikke lepinguid oli lubatud sõlmida kuni 2015. aastani, kui jõustus ehitusseadustik.

Eratee.  
Urmas Nemvaltsi karikatuur. 
Postimees, 26. juuli 2009

Teeseadusega tehtud muudatustele vaatamata jäi paljudel juhtudel nõuetekohane leping 
sõlmimata, sest tee avalikuks kasutuseks määramise põhiline takistus oli ikkagi maaomaniku 
vastuseis. Kinnisasja sundvõõrandamise seadus (KASVS)16, mis jõustus 31. märtsil 1995, 
15 Teeseadus (§ 4). – RT I 1999, 26, 377.
16 Kinnisasja sundvõõrandamise seadus. – RT I 1995, 30, 380.
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ei teinud omavalitsuste elu lihtsamaks. Nimetatud seadus võimaldas maad võõrandada või 
seada sundvalduse avalike tänavate ja teede rajamiseks või laiendamiseks, olemasolevate 
teede kohta seadust rakendada ei saanud. Alles kümme aastat hiljem, 21. juulil 2005 jõus-
tunud redaktsioon nägi ette, et maad võis võõrandada avalikult kasutatava tee ehitamiseks 
või omandamiseks.

Segadust tekitas ka KASVS-i eksitav sõnastus planeeringute kohta, millest ei olnud üheselt 
aru saada, kas erateele sundvalduse seadmiseks peab olema planeering. Tallinna Haldus-
kohus on 30. märtsi 2020. aasta lahendis asjas nr 3-19-1365 märkinud, et kuni 1. juulini 
2018 kehtinud kinnisasja sundvõõrandamise seadus võimaldas tõlgendust, mille kohaselt 
oli sundvõõrandamiseks vaja igal juhul koostada planeering. Nii oli võimalik varem piirata 
ka eratee aluse maa sundvõõrandamist nii, et sundvõõrandamine avalikult kasutatava tee 
omandamiseks oli lubatud detailplaneeringu koostamise kohustusega aladel kehtestatud 
detailplaneeringu alusel ja detailplaneeringu koostamise kohustuseta aladel projekteeri-
mistingimuste alusel17.

Täiendava halduskoormuse vältimiseks, mis kaasnes tee avaliku kasutamise lepinguga, 
suunasid ametnikud juurdepääsuprobleemiga kinnistu omanikke taotlema tee kasutamiseks 
servituuti, et maaomanikud ise lepiksid kokku tee kasutamises; kui kokkulepet ei saavutatud, 
soovitati kohtusse pöörduda.

Asjaõigusseadus sätestab, mis on omand ja mis on 
omandi kitsendused. Omaniku õigused võivad olla 
kitsendatud ainult seaduse või teiste isikute õigustega. 
Asjaõigusseaduse § 140 kohaselt on kinnisomandi kit-
sendused seadusjärgsed või need seatakse haldusakti, 
kohtulahendi või tehinguga. Teede ja tehnovõrkude 
korral on haldusaktiga seatav kitsendus sundvaldus, 

tehinguga seatud kitsendus poolte sõlmitud piiratud asjaõigus (eelkõige reaalservituut või 
isiklik kasutusõigus) ning kohtulahendiga määratakse kitsendus juhul, kui pooltel tekib vaid-
lus. Tähelepanuta ei saa jätta seadusjärgset kitsendust, mis ei seisne ainult seaduse alusel 
sätestatud tee või tehnovõrgu kaitsevööndi määramises, vaid üldisem ja laiem tsiviilõiguse 
põhimõte on, et isiku omand on piiratud ka teiste isikute õigusega. Nii ongi absoluutune 
õigus oma kinnisasja kasutada ja vallata kitsendatud teise isiku õigusega saada juurdepääs 
oma kinnisasjale. Asjaõigusseaduse § 141 lõike 1 kohaselt kehtib seadusjärgne kitsendus 
kinnistusraamatusse kandmata. Tee korral peaks tegemist olema seadusest tuleneva kit-
sendusega, mis tähendab, et kitsendus kehtib seaduse alusel ja lisatoiminguid kitsenduse 
kehtimiseks ei oleks vaja teha. Paraku on kohtupraktika läinud teist teed ja selle põhjus 
võib olla vähene reguleerimine õigusaktides. Tõsiasi on, et avalikult kasutatava tee mõiste 
määratlemine võibki osutuda üsna keeruliseks, sest väiksemate teede korral ei pruugi olla 
avalik huvi selgelt määratletud. On ka juhuseid, et tee on üles küntud teadmatusest või 
pahatahtlikkusest ja siis ei ole enam teed ega ka seadusjärgset kitsendust. 

17 Kättesaadav https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/fail.html?id=266406455, lk 9.

On ka juhuseid, et tee on 
üles küntud teadmatusest 
või pahatahtlikkusest ja 
siis ei ole enam teed ega ka 
seadusjärgset kitsendust.



Paralleelmaailmad teede ja liinide rägastikus

296

Maakorralduse nõuete kohaselt tuleb tagada kinnisasja terviklikkus ja otstarbekas kuju 
ning vältida kinnisasja kiildumist ja ribasust. Sellest nõudest tuleneb, et niisuguste rajatiste 
ehitamiseks, mis ei takista maa eesmärgipärast kasutamist, ei moodustata uut ribakujulist 
kinnisasja, vaid seatakse kitsendus olemasolevale kinnisasjale. Enamasti on tehnovõrgust 
või -rajatisest tulenev kitsendus kinnisasja omanikule väike (eriti maa-aluse kaabli paigal-
damise korral), mistõttu on loogiline, et seatakse kasutusõigus, mitte ei hakata liinialuseid 
maaribasid tegema. Enne 1. aprilli 1999 avalikes huvides rajatud tehnovõrkudele kehtestati 
seaduse alusel talumiskohustus. Teede kohta seadusega kehtestatud talumiskohustust 
ega avalikku kasutust ei ole ette nähtud. Aja jooksul on erinevate seadustega korduvalt 
reguleeritud tee avalikku kasutusse määramise menetlust. Haldusmenetlus pidi tagama, et 
iga tee kasutus kaalutakse eraldi läbi, kas tee avalikuks kasutamiseks määramine on või ei 
ole põhjendatud. Mõistlikum oleks olnud lahendada avalikult kastutatavate teede määrat-
lemine teede teemaplaneeringu kaudu, mis oleks olnud läbikaalutud otsus, millest lähtuda 
iga konkreetse tee avalikku kasutusse määramisel. Kui maaomanik ei sõlminud kokkulepet, 
siis võimaldanuks teemaplaneering KASVS-i alusel sundvaldus seada.

Tehnovõrkude paiknemiseks võõral maal nähti asjaõigusseadusega ette isikliku kasu-
tusõiguse või reaalservituudi seadmine. Kuid erinevalt teedest kehtestati 1. aprillil 1999 
jõustunud asjaõigusseaduse rakendamise seadusega (AÕSRS) enne nimetatud kuupäeva 
rajatud tehnovõrkudele talumiskohustus. Tehnorajatise omanikul, kellele kuuluv tehnorajatis 
oli rajatud võõrale maale õiguslikul alusel enne 1999. aasta 1. aprilli, oli õigus nõuda kümne 
aasta jooksul, arvates tehnorajatisega seotud maa kandmisest kinnistusraamatusse, reaal-
servituudi või isikliku kasutusõiguse (servituudi) seadmist tehnorajatise teenindamiseks ja 
remontimiseks. Juba kinnistusraamatusse kantud maatükil asuva tehnorajatise omanikul 
oli õigus nõuda servituudi seadmist kuni 2008. aasta 30. detsembrini. Asjaõigusseaduse 
rakendamise seadust muudeti taas 2003. aastal ja kehtestati enne 1. aprilli 1999. rajatud 
tehnovõrgu- ja rajatise talumiskohustus asjakohaseid lepinguid sõlmimata. Selle põhjus oli, 
et maaomanikud ei olnud nõus tehnorajatiste talumiseks lepinguid sõlmima, lepingute maht 
oli suur ja toimingud tehnorajatiste valdajatele liialt koormavad.

Samuti tehti tehnovõrkudele erisus 26. märtsil 2007 jõustunud KASVS-i redaktsioonis. Kui 
teele sundvalduse seadmiseks tuli kinnisasi koormata piiratud asjaõigusega, siis asjaõigus-
seaduse §-s 1581 sätestatud tehnovõrgu või -rajatise jaoks sundvalduse seadmine seisnes 
talumiskohustuse kehtestamises sundvalduse seadmise otsusega.

Kohaliku omavalitsuse suurt halduskoormust ja kohtu-
tes peetavaid vaidlusi juurdepääsu küsimustes oleks 
saanud oluliselt leevendada, kui teed oleks sarnaselt 
tehnovõrkudega määratud seaduse alusel avalikku 
kasutusse. Selline katse tehti 2001. aastal, kui sooviti 
reguleerida ka juurdepääsu küsimust ja tehti asja-
õigusseaduse rakendamise seaduse §-de 15²–154 

Võrguettevõtjate surve ja 
majanduslik vajadus mõist-
liku korralduse järele oli 
suurem kui iga üksiku maja-
pidamise juurepääsumure.
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täiendamise ettepanek18, kuid pärast esimest lugemist langes eelnõu Riigikogu menetlusest 
välja. Ka õiguskirjanduses on esindatud erinevad seisukohad, kas teed ja tehnovõrgud on 
olemuselt sarnased ja kas seetõttu peaks nende õiguslik regulatsioon olema ühesugune või 
pigem mitte. Kui ka teid pidada ühendusvahenditeks, ei tähenda see, et nende kohta peaks 
igas mõttes kehtima sarnane kord. Kinnisasjale võib olla mitu juurdepääsuteed, aga muude 
tehnovõrkude korral ei saa osa vahelt ära lõigata, sest siis näiteks vesi või elekter tarbijani 
enam ei jõua. Tehnovõrkude korral on selge, et nende omanik ja korrashoiu eest vastutaja 
on võrguettevõtja, kuid teedega sellest probleem tekkiski, et kohalik omavalitsus ütles, et 
eratee korrashoidmise kohustus on eraomaniku mure.

Tagasi vaadates tuleb tõdeda, et võrguettevõtjate surve ja majanduslik vajadus mõistliku 
korralduse järele oli suurem kui iga üksiku majapidamise juurepääsumure: igasuguse aren-
duse jaoks on vaja elektriühendusi ja sideühendusi ning vanade tehnovõrkude kasutusõigus 
seaduse alusel andis kindlustunde edasi toimetada. Sisult on juurdepääs kinnisasjale vähe-
malt samaväärne kui mitte suurem kinnisasja omaniku õigus, nagu õigus tagada kinnisasjale 
sidekaabli- või elektriühendus.

Sundvalduse uuendatud kord

Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse jõustumisel 2018. aastal tehti eratee 
avalikku kasutusse määramise korda mitu olulist muudatust. Sundvalduse varasema kont-
septsiooni kohaselt oli võimalik seada kaht tüüpi sundvaldust: n-ö tavaline sundvaldus, mille 
korral kantakse kinnistusraamatusse piiratud asjaõigus, ja n-ö tehnovõrgu sundvaldus, mis 
kehtib kinnistusraamatusse kandmata vahetult haldusakti alusel. Kehtima jäeti vaid selline 
sundvaldus, mis seatakse üksnes haldusakti alusel. Sellest tulenevalt ei ole sundvalduse 
korral enam tegemist kinnistusraamatusse kantava piiratud asjaõigusega, vaid haldusaktiga 
seatava avalik-õigusliku (seadusjärgse) kitsendusega, mis kehtib kinnisasja igakordsele 
omanikule kinnistusraamatusse kandmata.19

Muudatustega lihtsustati oluliselt sundvalduse seadmise menetlust, mistõttu on kohalikud 
omavalitsused hakanud seda aktiivselt rakendama. Kinnisasja sundvõõrandamise seaduse 
alusel seati aastatel 2007–2019 tehnovõrkude talumiseks sundvaldus umbes 700 maaük-
susele, kuid teedele tehti üksikud sundvalduse seadmise otsused (ehitisregistri andmete 
kohaselt kahele maaüksusele, aga tõenäoliselt ei ole kõiki otsuseid registrile esitatud).

18 https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/1ff14860-7da9-3af5-ba50-cdbf7532f529/Asja%C3%B5igus-
seaduse%20rakendamise%20seaduse%20%C2%A7-de%2015%C2%B2%20-%2015.4%20t%C3%A4iendamise%20
seadus

19 KAHOS-e seletuskiri lk 35.
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Joonis 1. Seisuga 16. märts 2021 oli sundvaldus seatud 5334 maatükile
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Seisuga 1. märts 2021 oli KAHOS-e alusel seatud sundvaldus tee avalikuks kasutamiseks 
470 maaüksusele. Teiste hulgas paistab silma Saaremaa, kus sundvaldus on seatud 175 
maaüksusele.

Joonis 2. Sundvalduse seadmine teedele, sh sõidutee, kergtee, jalgtee, jalgrattatee vms 
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Teedega oleks veelgi eelistatum olukord, kui kohalik omavalitsus omandaks avaliku kasutuse 
jaoks vajalikud teed, sest teed ei saa kasutada teisel otstarbel kui liiklemiseks. Sellise lahen-
duse peamine takistus aga on omavalitsuste rahaline võimekus. Teealuse maa omandamise 
korral tuleb tasuda katastriüksuse jagamise kulud, maksta ühe korraga välja teealuse maa 
maksumus, lisanduvad notaritasu ja riigilõiv. Kui avalikuks kasutuseks määratav tee on 
kortermajale kuuluva katastriüksuse koosseisus, on äärmiselt keeruline korraldada lepingu 
sõlmimist, sest selleks on vaja kõigi korteriomanike osalemine lepingus. Sundvalduse 
seadmise korral tehakse otsus haldusaktiga ja sundvalduse tasu makstakse perioodiliste 
maksetena, kui ei lepita kokku teisiti. Varem kehtis põhimõte, et tee avalikuks kasutamiseks 

määramine tuleb võimaluse korral lahendada isik-
liku kasutusõigusega, seetõttu on paljude teelõikude  
kohta sõlmitud isikliku kasutusõiguse lepingud koha-
like omavalitsuste kasuks. Sundvaldus on olemuselt 
isiklik kasutusõigus, seega ei ole põhjust välistada 
olemasolevale teele sundvalduse seadmist avalikuks 
kasutuseks. Sundvalduse seadmisele ei pea eelnema 
läbirääkimisi piiratud asjaõiguse seadmiseks, seetõttu 
saab sundvalduse seada kogu teelõigu ulatuses ühe 
haldusaktiga.

Sundvalduse seadmist aitaks soodustada see, kui riik kehtestaks ühtse hinnakirja, mis 
tagaks isikute võrdse kohtlemise. Talumistasu peaks olema sarnane teiste pikaajaliste 
kasutustasudega, sest see aitab kaasa avaliku teenuse kättesaadavuse tagamisele. Maa-
omanik, kelle maale on tehnovõrk rajatud, ei ole samaväärses olukorras nagu maaomanik, 
kelle maal tehnovõrku ei ole. Sama olukord on teega. Nii tee kui ka tehnovõrk piiravad maa 
kasutust, mistõttu tuleb see ka õiglaselt hüvitada. Mõlemad kitsendused lasuvad eraomandil 
avalikes huvides, seega on riigi roll seista selle eest, et hüvitis oleks mõistlik ja ühetaoline. 
Tehnovõrkude talumistasude ja tee kasutustasude võrdsustamine teiste kasutustasudega 
tagab samasisulise kitsenduse talumise eest ka ühetaolise hüvitise.

Märgiline muudatus on kohustus, et sundvalduse alad 
tuleb kanda maakatastrisse, mille kaudu on katastri-
üksuse kehtivad kitsendused kõigile nähtavad. Varem 
oli probleem see, et enne 2018. aasta muudatusi sea-
tud sundvalduse otsused ja kasutusalad, mis esitati 
ehitisregistrile, ei olnud avalikkusele kättesaadavad. 
Kohaliku omavalitsuse teede korrashoiu rahastus 

olenes teeregistrisse kantud avalikult kasutatavate teede kilomeetrite arvust, seega võis 
kontrollimisel tihti selguda, et leping maaomanikuga on tegelikult sõlmimata ja teeregistris 
kajastatu ei ole kooskõlas tegeliku olukorraga. Sundvalduse ala asukoht on oluline konkreet-
sele maatükile juurdepääsuõiguse nähtavaks tegemisel, aga vähem tähtis ei ole see teave 
maaga seotud kõigi maakorraldustoimingute või tehingute tegemiseks. Kaugemas tulevikus 

Kui avalikuks kasutuseks 
määratav tee on korterma-
jale kuuluva katastriüksuse 
koosseisus, on äärmiselt 
keeruline korraldada lepingu 
sõlmimist, sest selleks on 
vaja kõigi korteriomanike 
osalemine lepingus.

Sundvalduse seadmist aitaks 
soodustada see, kui riik 
kehtestaks ühtse hinnakirja, 
mis tagaks isikute võrdse 
kohtlemise. 
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võiksid ka notaris sõlmitavate isiklike kasutusõiguste ja servituutide alad olla kitsenduste 
registrisse kantud ning selle nimel Maa-ametis töö käib.

Tee avalikuks kasutuseks määratud 
sundvalduse ala Saaremaal on maakatastris 
tehtud kõigile nähtavaks. 
Foto: Maa-amet

Justiitsministeeriumi tellitud analüüsis „Juurdepääs kinnistutele“ jõuti samuti järeldusele, 
et kehtiv avaliku õiguse korraldus, mis muu hulgas võimaldab lahendada ka kinnistutele 
juurdepääsu probleemid, on põhimõtteliselt piisav ega vaja tingimata muutmist.20 Kõnealuse 
analüüsi kokkuvõtte kohaselt nähtub kohtu- ja halduspraktikast, et on olukordi, kui avaliku 
huvi korral jäetakse avalik-õiguslike meetmete rakendamise võimalused kasutamata või 
on juurdepääsutee puudumise korral avalikku huvi nähtud seal, kus see on küsitav. Silmas 
tuleks pidada, et avaliku õiguse meetmeid ei rakendataks erahuvides. Siiski ei tohiks koha-
likud omavalitsused aga ka vältida teede avalikuks kasutamiseks määramist ja sundvalduse 
seadmist, kui selle järele on tegelik vajadus.21

Analüüsi kohaselt selgub kohtupraktikast, et paljud probleemid on saanud alguse sellest, 
kui planeerimisetapis ei ole juurdepääsude küsimust läbi mõeldud ja see on jäetud selge 
lahenduseta või ei ole valitud lahendust, mis kõige paremini tagaks erinevate huvide kaitse. 
Just planeerimismenetluses on võimalik ja vajalik kujundada terviklahendus, mis hõlmab mitte 
ainult planeeritavaid kinnistuid, vaid ka neile juurdepääsu, ja võtab arvesse kõigi puudutatud 
isikute huve, samuti avalikku huvi. Planeeringute abil on kohalikul omavalitsusel võimalik 
teataval määral suunata ka selliseid juurdepääsudega seotud küsimusi, mille korral avalik 
huvi puudub. Ette tuleks näha servituudi seadmise vajadus ja ehitamise eelduseks seada 
juurdepääsu kohta sõlmitud kokkulepe või kohtulahend. Justiitsministeeriumi varasema 
järelduse kohaselt peaksid kohalikud omavalitsused aktiivsemalt tegutsema selle nimel, et 
kõik, mis on planeeringus ette nähtud, saaks valmis, sh avalikud teed.22

20 Juurepääs kinnistutele. Avaliku õiguse regulatsiooni analüüs. Maarja Oras ja Kaidi Tarros, Tartu 2019. Kättesaadav 
https://www.just.ee/sites/www.just.ee/files/analyys_juurdepaas_kinnistutele.pdf.

21 Samas. 
22 Justiitsministeeriumi 24. aprilli 2018. aasta kiri „Teedest ja torudest“. Viidatud: Juurepääs kinnistutele. Avaliku 

õiguse regulatsiooni analüüs. Maarja Oras ja Kaidi Tarros, Tartu 2019. Kättesaadav https://www.just.ee/sites/
www.just.ee/files/analyys_juurdepaas_kinnistutele.pdf.
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Kokkuvõte

Alati on olnud vaja tagada kinnisasjale juurdepääs. Maareformi elluviimisel nähti tee kor-
rashoiu ja lume lükkamise kohustusega seotud probleeme, kuid üha enam mõistetakse, et 
väga oluline on selgus ja õigusega tagatud juurdepääs kinnisasjale. Juurdepääsu küsimus 
on viimastel aastatel muutnud nii pankade praktikat tagatislaenude andmisel kui ka riigi 
tegevust maade võõrandamisel. Tagatislaenu andmisel selgitatakse välja, kas ja kuidas on 
tagatud juurdepääs tagatiseks olevale kinnisasjale. Juba mõnda aega ei anta laenu sellise 
kinnisasja ostmiseks, millele juurdepääsu küsimus on õiguslikult lahendamata. Enne riigi-
maade müüki selgitatakse välja juurdepääsu vajadus ja n-ö tagumise kinnisasja omaniku 
soovi korral see ka seatakse.

Kinnisasjadele juurdepääsu probleemid tekkisid eel-
kõige sellest, et maareformi alguses ei suudetud ette 
näha, mida teede eraomandisse vormistamine kaasa 
toob. Oli ju varem eraomandis olevatel kinnistutel 
asuvate nn külateede avalik kasutamine tagatud tava-
õigusega. Uutes oludes ei olnud selline kord piisav. 
Maareformi algusaegadest on meeles ühiskonna ootus 
maareform kiiresti ellu viia, soov heastada endistele 
omanikele tehtud ülekohus ja uute omandisuhete 

kaudu tagada maa jõudmine tsiviilkäibesse. Nii põhjalike maasuhete muutmise käigus ei 
osatud ette näha kõiki tagajärgi, mida sellised ümberkorraldused kaasa toovad. Ja kusko-
hast see kogemus saigi tekkida? Õiguslikult keerukad ja vaidlusi põhjustanud probleemid 
kinnistute juurdepääsuga jäid niigi tööga üle koormatud äsja moodustatud kohalike oma-
valitsuste lahendada. Peaaegu korraga toimunud omandi-, maa- ja põllumajandusreform 
panid kohalikele omavalitsustele hulgaliselt kohustusi, mille kvaliteetne elluviimine ei olnud 
kõigile jõukohane.

Kinnistutele juurdepääsu tagamiseks oleks olnud hea sarnane kord, nagu kehtis tehnovõrkude 
kohta, mis seadnuks maaomanikule kohustuse tee kasutamist avalikes huvides taluda ja see 
oleks kindlaks määratud näiteks teede eriplaneeriguga. Seadusega oleks tulnud reguleerida 
ka nende teede korrashoiu küsimus. Selle asemel otsiti lahendusteid haldusmenetluse kaudu, 
kuid see oli kohalikele omavalitsustele koormav ja aeganõudev ning sageli ei lahendanud 
kõiki probleeme. Sidusa ühiskonna toimimiseks ei ole otstarbekas, et juurdepääsu vajavate 
kinnisasjade omanikele on jäänud suur koormus nõutada juurdepääsu kohtu kaudu. Kõik ei 
suuda oma õigusi kohtus kaitsta ja kohtutee jalge alla võtmine ei ole paljudele ka psühho-
loogiliselt vastuvõetav. See koormaks ka kohtusüsteemi ja oleks aeganõudev, aga koduõuele 
on iga päev vaja pääseda. Seetõttu on majanduslikult ja ka sotsiaalselt nii tähtis küsimus 
vaja lahendada õiguslikult, tagades püha ja puutumatu eraomandi ning juurdepääsuvajaduse 
mõistlik tasakaal. Juristid keeravad ikka aeg-ajalt vindi üle – tundub, et teedega on see nii 
läinudki. Mõistlik inimene saab ju aru, et juurdepääs on praktiline vajadus, mis peab piirama 
teist maaomanikku, sest juurdepääsuta ei saa omandiõigust teostada. Maaomanik peab 

Peaaegu korraga toimunud 
omandi-, maa- ja põllumajan-
dusreform panid kohalikele 
omavalitsustele hulgaliselt 
kohustusi, mille kvaliteetne 
elluviimine ei olnud kõigile 
jõukohane.



Paralleelmaailmad teede ja liinide rägastikus

302

lubama teisele isikule ligipääsu tolle kinnisasjale, samuti lubama paigaldada tehnovõrke ja 
-rajatisi, kui puudub muu tehniliselt ning majanduslikult otstarbekam võimalus.

Autorid tänavad Vaike Murumetsa abi eest normide rägastikus orienteerumisel ja tee peal 
hoidmisel.
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MAAFONDI JAOTUMINE OMANDI JA MAAKASUTUSE 
JÄRGI
Merje Krinal
Maa-ameti maakorralduse osakonna juhataja 

Maire Salu
Maa-ameti maareformi osakonna juhataja 

Lea Pauts
Maa-ameti ruumiandmete osakonna juhataja 

Triinu Rennu
Maa-ameti peadirektori asetäitja kinnisvara ja katastri valdkonnas 

Maareform oli noore riigi kõige põhjapanevam maapoliitiline otsus. See on 30 aasta jooksul 
loonud kogu Eestit hõlmava kinnisvaral ja omandil põhineva maapoliitika aluse. Maareform oli 
2021. aasta alguseks lõpusirgele jõudmas: kõik maaüksused olid kantud katastrisse, omanik 
oli vaja määrata veel 0,4% Eesti pindalast. Sellest maast enamiku kohta peaks 2022. aasta 
alguseks selgeks saama, millised maaüksused jäävad riigi, millised kohalike omavalitsuste 
omandisse. Edasi jäävad veel aastateks lahendada eraisikute problemaatilisemad menetlused.

Mida näitavad maareformi arvud maafondi praeguseks kujunenud jaotuse kohta? Kuidas 
jaotub maafond omandi alusel ja maakasutuse vaatenurgast, eelkõige maatulundusmaa 
kõlvikuid silmas pidades?

Maareformi menetluste jätkamine ja reformimata maade katastrisse 
kandmine 2019–2020

Joonisel 1 on kujutatud maakatastris registreeritud maafondi jagunemine omandivormide 
järgi. Katastrisse kantud maast 59% kuulub eraomanikele, 39% riigile ning 1,3% kohalikele 
omavalitsustele. Reformida on vaja veel vähemalt 22 500 maaüksust, kokku ligikaudu 19 000 
hektarit. Maareformi käigus on katastrisse kantud 752 495 katastriüksust. 
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Joonis 1. Maa jagunemine omandivormi järgi, 2021
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Allikas: Maa-amet

Maareformi toimingud on jaotatud kohaliku omavalitsuse ja riigi vahel, et tagada kiirus, paind-
likkus ja koordineeritus. Kohalik omavalitsus teeb eraisikute maade eeltoimingud: määrab 
tagastatava ja erastatava maa suuruse ja piirid ning otsustab maa tagastamise. Kuni 2018. 
aastani oli maavanematel oluline osa maareformi elluviimisel: maa munitsipaalomandisse 
andmine, maareformi esmane järelevalve, maa erastamise otsustamine ja lepingute sõlmi-
mine, samuti riigimaa koormamine hoonestusõiguse või kasutusvaldusega. Maareformi 
käiku tõi sisulise muudatuse maavalitsuste tegevuse lõpetamine. Maa-ametile anti lisaks 
maareformi senisele üldkoordineerimisele, kontrollimisele ja selgitamisele ka maavalitsuste 
ülesanded. Maa-amet oli senini otsustanud vaid maa riigi omandisse jätmise, 2018. aastast 
aga otsustab ka maa munitsipaalomandisse andmise ja erastamise ning täidab muid riigi 
ülesandeid seoses maareformiga. 

Maareformi lõpetamise tööde korraldamiseks oli vaja 
reformimata maade paiknemise ja menetlusliikide 
ülevaadet. Maa-ameti ja kohalike omavalitsuste (KOV) 
koostöös alustati 2019. aastal andmete kogumist 
reformimata maade kaardirakendusse. Kõik reformi-
mata maaüksused piiritleti, võttes arvesse kavanda-
tavat menetluse liiki.

Maa-ametile anti lisaks 
maareformi senisele 
üldkoordineerimisele, kont-
rollimisele ja selgitamisele 
ka maavalitsuste ülesanded. 
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Joonis 2. Reformimata maa kaardirakendus. Kuvatõmmis

Reformimata maadest moodustati 2020. aastal masskannetega kaardimaterjali alusel 
katastriüksused. Nendel on enim märgitud maareformi liik riba erastamine, munitsipaa-
lomandisse andmine ja riigi omandisse jätmine maareservina. Pärast kaardirakendusse 
andmete kogumist selgus, et reformimata on umbes 27 000 maaüksust. 

Joonis 3. Reformimata maaüksuste arv ja pindala maareformi eeldatavate liikide alusel, 
I kvartal 2021
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Allikas: Maa-amet

Reformimata maade katastrisse kandmine on oluliselt kiirendanud maareformi tempot. 
Maa-amet on esikohale seadnud munitsipaal- ja riigimaade vormistamise, sest nii pindala-
liselt kui ka maaüksuste arvu järgi on nende reformimise kasutegur kõige suurem. Seetõttu 
antakse enamik omavalitsustele vajalikke maid 2021. aastal munitsipaalomandisse. Osa 
maade munitsipaalomandisse andmise vajadus selgub hiljem, kui lõppevad maaüksustega 
puutumuses olevate eraisikutega seotud ja maa riigi omandisse jätmise menetlused. Aas-
tal 2022 on kavas korraldada enamiku nende reservmaade riigi omandisse jätmine, mille 
menetlus ei sõltu eraisikutest. Menetluste keerukuse tõttu aeglustub eraisikutega seotud 
maareformi tempo järk-järgult, seetõttu kulub kõigi menetluste lõpetamiseks veel aastaid.
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Maafondi jaotus omandi järgi

Maafondi jagunemine omandi järgi on kujunenud maareformi jooksul, mille käigus on mää-
ratud eraisikutele ja kohalikele omavalitsustele antav maa ja riigi omandisse jäetav maa. 
Kõigepealt on välja selgitatud eraomandisse vormistatav maa, alles seejärel on lahendatud 
maa kohalikule omavalitsusele andmine ja riigi omandisse jätmine. Eraomandisse antud 
maast on pindalaliselt 60% antud maa tagastamise kaudu, ehitise juurde maa erastamise 
ehk ostueesõigusega erastamise osa on 26% eraomandisse antud maast.

Joonis 4. Eraomandisse vormistatud maade jaotus maareformi liikide alusel, 2021
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Allikas: Maa-amet

Maa antakse kohalikule omavalitsusele ja jäetakse 
riigi omandisse selle järgi, kuidas on jaotatud kohaliku 
omavalitsuse ning riigi avalikud ülesanded. Munitsi-
paalomandisse antakse eelkõige omavalitsuse ehitiste 
ja kohalike teede alune maa, sotsiaalmaa ning kohalike 
elanike köögiviljamaa.

Maa antakse kohalikule 
omavalitsusele ja jäetakse 
riigi omandisse selle järgi, 
kuidas on jaotatud kohaliku 
omavalitsuse ning riigi avali-
kud ülesanded. 



Maafondi jaotumine omandi ja maakasutuse järgi

307

Joonis 5. Maa munitsipaalomandisse andmine maareformi käigus ja pärast reformi 
riigivara seaduse alusel, 2021
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Allikas: Maa-amet

Riigi omandisse on jäetud maa, mida on vaja riigivõimu teostamiseks (riigikaitsemaa), muu 
avaliku eesmärgi täitmiseks (riigi omandis olevate veekogude maa, looduskaitsemaa, riigi 
taristute maa), tulu saamiseks (riigimetsamaa või riigile mittevajalik maa, mida võõrandatakse 
enampakkumisel) või reservina säilitamiseks. Kõige enam riigimaad on Keskkonnaminis-
teeriumi valitsemisalas. See jaotub riigimetsamaaks, mida haldab Riigimetsa Majandamise 
Keskus (RMK), ning maavara kaevandusaladeks ja riigi maareserviks, mille volitatud valit-
seja on Maa-amet. Maa-ameti hallatava maa hulka kuuluvad maareformi käigus eraisikute 
kasutusse antud maad, RMK hallatava maa hulka ka looduskaitseliste piirangutega maad 
ja maardlad. Maareservi hulgas on ka tiheasustusalade maad ja krundid. Riigi maareservi 

moodustamise eesmärk on tagada ka vahetusmaade 
fond riigile oluliste uute taristu- või riigikaitseobjek-
tide väljaehitamiseks ja muude avalike huvide täitmi-
seks. Reservmaid tuleb hoida ajutiselt kasutuses ja 
võimaluse korral teenida nendest ka tulu. Maa-ameti 
valitsemisalas olevate maade müügi- ja rendimaht 
määratakse riigieelarvega ja müügitulu laekub riigi-
eelarvesse. Riigimetsa majandaja on RMK, kes teenib 
metsa majandamise kaudu riigile dividenditulu.

Riigi maareservi moodusta-
mise eesmärk on tagada ka 
vahetusmaade fond riigile 
oluliste uute taristu- või 
riigikaitseobjektide väljaehi-
tamiseks ja muude avalike 
huvide täitmiseks.
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Joonis 6. Riigimaa jagunemine riigivara valitsejate vahel, 2021

Allikas: Maa-amet

Riigi omandis säilitatava maa kasutusse andmine ja mittevajaliku maa müük on olnud riigile 
oluline tuluallikas. Maa-amet on korraldanud riigimaa müüki peamiselt enampakkumise 
teel. Aastatel 2003–2020 on müüdud 10 244 kinnisasja pindalaga 69 991 hektarit ja tee-
nitud riigikassasse 237,29 miljonit eurot. Alates 2015. aastast on riigimaa müügitehingud 
moodustanud 5% kõigist hoonestamata maa müügitehingutest turul. Võrreldes maareformi 
käigus maa eraomandisse andmist (nii tagastamine kui ka erastamine) ja hilisemat maa 
müüki riigivarana, on näha, et riigimaa müügi osatähtsus on väga väike võrreldes sellega, 
kui palju maad on eraomandisse vormistatud maareformi kaudu.

Üksuste 
arv

Pindala, 
ha 

   Keskkonnaministeerium 47 164 1 609 286

   Majandus- ja 
kommunikatsiooni-
ministeerium

14 706 41 918

   Kaitseministeerium 1 016 35 890

   Siseministeerium 503 925

   Haridus- ja 
teadusministeerium

360 10 966

   Rahandusministeerium 336 119

   Maaeluministeerium 206 5 232

   Kultuuriministeerium, 
Sotsiaalministeerium, 
Välisministeerium, 
Justiitsministeerium 

32 35

   Riigikohus, Riigikogu, 
Riigikantselei, Vabariigi 
Presidendi kantselei

21 13

Üksuste 
arv

Pindala,
ha 



Maafondi jaotumine omandi ja maakasutuse järgi

309

Joonis 7. Maareformi seaduse ja riigivaraseaduse alusel eraisikute omandatud maa, 2021

Maareformi seaduse alusel
eraomandis

Riigivaraseaduse alusel müüdud

97%

3%

Allikas: Maa-amet

Maatulundusmaa tehingute ülevaade

Maakatastri andmete kohaselt on 1. aprilliks 2021 Eesti maafondist eraomandis umbes 2,4 
miljonit hektarit maatulundusmaad, sellest 1,3 miljonit valdavalt metsaga ning 1,13 miljonit 
põllumajanduslikus kasutuses. Eraomandis olevast metsamaast on ligikaudu 57% füüsiliste 
isikute omandis ning 43% juriidiliste isikute omandis. Eraomandis olevast põllumajandus-
maast on ligikaudu 67,5% füüsiliste isikute omandis ning 32,5% juriidiliste isikute omandis.

Eraomandis olevast metsamaast kuulub 0,55 miljo-
nit hektarit 5250 juriidilise isiku omandisse. Täpset 
analüüsi, kui palju metsmaad omavatest juriidilistest 
isikutest on välismaise osalusega, ei ole koostatud. 
Teada aga on, et suurima maaportfelliga välismaise 
osalusega ettevõte on Soome taustaga ja sellele 
kuulub umbes 60 000 hektarit metsmaad. Eestis 
on 115 äriettevõtet, kellele kuulub üle 1000 hektari 
metsamaad.

Ettevõtete soov metsamaad osta on väga suur ja eraisikutest maaomanikke survestatakse 
maatulundusmaad müüma. Seega koondub üha enam maatulundusmaid juriidilisest isi-
kust maaomanike kätte. Ettevõtetele kuuluva maa omandisuhete muutust aga ei saa riik 
hästi jälgida, sest ettevõtete müügi või jagunemise korral vahetab enamasti omanikku ka 
maaportfell tervikuna või osa kaupa. Suure kinnisvaraportfelliga ettevõtted on atraktiivsed 
ka välisturul. Seetõttu koondub üha rohkem maad ka välisosalusega ettevõtete kätte. Eesti 
eraisikutest maaomanikke jääb järjest vähemaks, see omakorda muudab traditsioonilist 

Eesti eraisikutest maa -
omanikke jääb järjest 
vähemaks, see omakorda 
muudab traditsioonilist  
asustust ja maakasutust,  
mis on ajalooliselt põhinenud 
väikemaaomandil.
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asustust ja maakasutust, mis on ajalooliselt põhinenud väikemaaomandil. Maaga tihedama 
emotsionaalse sidemega vanema põlvkonna aeg hakkab paratamatult otsa saama. Tihti 
aga eelistavad nooremad maapiirkonda elama asumise ja maade majandamise asemel 
pärandina saadud vara müüki.

Maa-ameti tehingute andmebaasi analüüsist selgus, et viimase kuue aasta jooksul (2015–
2020) on hoonestamata maatulundusmaadega tehtud keskmiselt 9700 müügitehingut aastas 
ja tehingute aktiivsus oli kõige suurem 2020. aastal, kui sõlmiti umbes 11 400 maatulun-
dusmaa müügitehingut.

Joonis 8. Maatulundusmaa müügitehingud, 2015–2020
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Allikas: Maa-amet

Keskmiselt kaubeldakse kinnisvaraturul igal aastal umbes 82 000 hektari maaga, millest 
umbes 25 000 hektarit moodustab haritav maa ja umbes 45 000 hektarit metsamaa. Kõigist 
hoonestamata maatulundusmaa müügitehingutest umbes 5% on seotud riigi enampakku-
misel müüdud maaga. Juriidilised isikud on müüjad umbes 49% tehingute korral ja ostjad 
umbes 78% tehingute korral. Püsivalt koondub igal aastal juriidilisest isikust omanike kätte 
järjest rohkem maad. Kogu müügis oleva maa pindalast ostavad 85% juriidilised isikud, igal 
aastal keskmiselt 70 000 hektarit, millest umbes 28% moodustab haritav maa ja umbes 
57% metsamaa.
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Joonis 9. Juriidiliste isikute ostetud maatulundusmaa, 2015–2020
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Allikas: Maa-amet

Maafondi jaotus kõlvikute alusel

Loodusliku seisundi ja kasutusotstarvete alusel võib Eesti maafondi jagada tinglikult kaheks: 
maatulundusmaa ja muud sihtotstarbed. Maatulundusmaa saab omakorda jaotada loodus-
liku seisundi alusel kõlvikuteks. Neid jaotusi pindalaliselt vaadeldes selgub, et metsamaa, 
haritava ja loodusliku rohumaa osatähtsus on koguni 77% kogu maafondist (ilma Võrtsjärve 
ja Peipsi järveta). Seega hõlmavad looduslikud alad kokku üle 3/4 Eesti maast. Lisaks on 
omajagu metsa-, pargi- või haljasalasid ka teiste sihtotstarvetega maaüksustel, mis asuvad 
linnades ja kompaktse hoonestusega aladel.

Joonis 10. Maafondi jaotus kõlvikute järgi, 2021
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Kõlvikuid, ehk ühetaolise loodusliku seisundiga ja kasutusviisiga alasid, kaardistatakse Eesti 
topograafia andmekogus (ETAK). Kaardiandmeid uuendatakse aeropiltide alusel pidevalt. 
Loodusliku seisundi muutuste tõttu muutub ka maaüksuste kõlvikuline koosseis. Muutus võib 
toimuda nii looduslike protsesside kui inimese sekkumise tõttu, näiteks metsa raadamine, 
uue metsa istutamine väheviljakatele lagedatele aladele, aga ka tehisveekogude rajamine või 
muu ehitustegevus. Looduslikud protsessid toimuvad aeglasemalt, kuid ka need võivad olla 
väga ulatuslikud. Eesti asub parasvöötme metsavööndis, inimmõju kadumisel metsastuvad 
alad omasoodu. Maakerke tulemusena on tekkinud rannikul jäänukjärved, mis ajapikku kinni 
kasvades muutuvad märgaladeks.

Maa jaotamine kõlvikuteks on tinglik, olenedes jaotamise eesmärgist, kõlvikute kaardistamise 
täpsusest ja ajahetkest. Perioodiliselt on tehtud maafondi ülevaateid või aastaraamatuid, 
kattes ajavahemiku 1922. aastast kuni 1993. aastani. Alates 2014. aasta detsembrist on 
võimalik leida maakatastri statistikamootori abil infot maakatastrisse kantud maa kõlvikute 
kohta. Varasem andmestik on paberil kogumikena talletatud Maa-ameti arhiivis.

Juba kogumikus „Eesti maakatastri andmed 1939“ 
kirjutatakse: „Viimastel aastatel on olnud palju juttu, 
nagu oleks meil möödunud 50 aasta jooksul „kadunud“ 
erinevatel andmetel 400.000 …1.000.000 ha põldu 
(põllumajandusmaad). Siit tekib vajadus mõõta seda 
protsessi /…/ Vaja on teada maa üldsuurust, maaliikide 
(kõlvikute) pindalasid ja nende kvaliteeti.“

Maaeluministeerium leidis väärtuslikku põllumajandusmaad käsitlevate kaitsemeetmete 
väljatöötamise käigus koos Põllumajandusuuringute Keskusega tehtud analüüsides, et kümne 
aastaga (2007–2017) on uute hoonete ehitamise tulemusena hõlmatud kokku umbes 7500 
hektarit põllumajandusmaad. Lisaks on samal ajavahemikul teede ehitamise tulemusena 
põllumajandusmaa kadu rohkem kui 3100 hektari ulatuses.1

Heites pilgu kõlvikuandmete ajalukku, näeme, et 1939. aasta „põllumaa ja aiad“ on sisult 
sama, mis haritav maa praegu. Vaatamata levinud arusaamale, et suur hulk põllumaadest on 
täis ehitatud ja põllumajandusmaa „kaob“, on põllu osatähtsus Eesti maast püsinud sadakond 
aastat sama, s.t 22–23% 2. Kuidas siis saab olla haritava maa osatähtsus sama, kui teame, 
et väärt põllumaa on jäänud tee-ehituse, uuselamute jms alla või ka lihtsalt kasutusest välja 
langedes metsastunud?

1 Seletuskiri maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise eelnõu juurde 2020, lk 56.
2 Osatähtsus on alati arvutatud samas andmestikus toodud kogupindalast.

Maa jaotamine kõlvikuteks 
on tinglik, olenedes jaota-
mise eesmärgist, kõlvikute 
kaardistamise täpsusest ja 
ajahetkest.
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Joonis 11. Haritava maa ja rohumaa osatähtsus, 1922–2019
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Allikas: Maa-amet

Kogumiku „ENSV maafond 1966–1983“3 andmete kohaselt on üheainsa viisaastaku jooksul 
nii tööstusele, transpordile, maavarade kaevandamiseks kui ka linnade ja alevike laienda-
miseks antud umbes 2700 hektarit haritavat maad. Kolhoosides ja riiklikes majandites 
seevastu rajati uudismaad ja parandati maid. Maaparandusega loodi kolme viisaastakuga 
juurde kokku 184 800 hektarit haritavat maad.

Jooniselt 11 on näha, et sajandi jooksul on oluliselt vähenenud rohumaa hulk. Nii on 1939. 
aasta „heinamaa ning karjamaa“ kategooriast tänaseks suur hulk kas haritav maa või mets. 
Ajaratas käib ringi, sajandivahetusel unarusse jäänud maaparandussüsteeme korrastatakse 
ja looduslikke rohumaid haritakse põlluks. Samal ajal on käsil soode taastamine, LIFE-projekti 
raames taastatakse veerežiim kuuel projektalal4, mille tulemused kajastuvad kõlvikuandmetes 
vast kümnekonna aasta pärast.

Maakatastris kõlvikukaardi kasutuselevõtul 2019. aastal tekitas põllumeestes palju segadust 
asjaolu, et Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) mõistes püsirohumaad 
on määratud Eesti topograafia andmekogus (ETAK) ja maakatastris haritavaks maaks, mitte 
rohumaaks, nagu mõistes püsirohumaa sisalduva „rohumaa“ tõttu võiks eeldada. Maa-amet 
viitas ajaloolisele järjepidevusele ja kogumikust „ENSV maafond 1966–1983“, saabki lugeja 
teada, et aastatel 1967–1971 kanti korraliku maakvaliteediga kultuurkarjamaad põllumaa 
(ja külvipinna) koosseisu, viletsamad jäid parandatud rohumaade hulka.

Enamasti hajaasustuses õuede kadumine on maafondi muutus, mis iga üksikjuhtumi korral ei 
pruugi olla märgatav ega ole ka pindalaliselt märkimisväärne. Erandlikult suure alana torkab 
Tallinna lähistel silma lennujaamataguse pilpaküla kadumine. Joonisel 12 kaart kõneleb 
vääramatult kulgevast linnastumisest.

3 ENSV maafond 1966–1983. Eesti NSV Riiklik Agrotööstuskomitee, Maakorraldusosakond, „Eesti Põllumajandus-
projekt“; koostanud M. Kaasik.

4 LIFE projekt „Soode kaitse ja taastamine“. https://soo.elfond.ee/projektist/ 
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Joonis 12. Õued 2007. aastal, kus 2021. aastal ei ole enam õue

Allikas: Eesti topograafia andmekogu

Rahvastiku linnastumisega hääbuvad õued hajaasustuses, praegu on veel enamikust looduses 
jälg, aga aina enam tuleb ette, et endine talukoht on jäljetult põlluks haritud. 

Joonis 13. Õuest viieteistkümne aastaga haritavaks maaks

Allikas: Eesti topograafia andmekogu ortofotod 2005–2020
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Siiski on märgata, et osa maakohti võetakse pärast 
pikka aega tühjana seismist taas kasutusele. Tule-
vikus saame uurida, kas 2020. aasta eriolukord ja 
koroonaviiruse pandeemia hoogustab maale elama 
asumist ja võime aasta-aastalt ka kõlvikuandmetest 
näha praeguseid laguehitisi ning varesid ümbritseva 
muu maa taas õueks muutumist.

Kokkuvõte

Maatüki mõistliku kasutamise ja majandamise eeldus on, et maal on omanik. Kuigi kogu 
reformimata maa on 2020. aastal katastrisse kantud ja see on oluliselt kiirendanud ka 
maareformi tempot, võtab maaüksuste lõplik juriidiline vormistamine veel omajagu aega. 
Siiski võib reformimata maa masskannetele järgnenud aega pidada uue ajastu alguseks: 
üleminekuks digitoimingutele ja nüüdisaegsele maakorraldusele. 

Arvud näitavad, et valdav osa maafondist on eraisikute käes. Pikaajalisem suundumus 
maatulundusmaal on, et ettevõtetest maaomanike osatähtsus ja nende omandis oleva maa 
pindala suureneb.

Maakasutuse muutus looduses paistab välja ka kõlvikukaardil: linnastumine kaotab hajaasus-
tusest õued, nihutab põllumaad linnadest kaugemale, sunnib üles harima vähemviljakaid 
alasid. Inimtegevus mõjutab maafondi oluliselt, loodus teeb seda aeglasemalt, aga seda 
kindlamalt. Pikema aja jooksul meie oma silme all toimuvad muutused üllatavad meid pärast 
kaardile kandmist ka edaspidi ja just nii sageli, kui kaarti uuendatakse.

Siiski on märgata, et osa 
maakohti võetakse pärast 
pikka aega tühjana seismist 
taas kasutusele.
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RAHVASTIKU PAIKNEMINE JA LIIKUMINE 
MAAREFORMIDE JÄREL
Alis Tammur
Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakonna nõunik rahvastikupoliitika küsimustes

Linnade tekkimisest alates on inimeste elukohavahetuste valitsev suund olnud linnadesse 
koondumine. Linnade kasvu kiirus on eri ajastutel erinenud ja andnud maapiirkondadele aeg-
ajalt võimaluse taastumiseks ning oma tähtsuse tõstmiseks. Tiheasustusalade rahvaarv on 
suurenenud vastavalt maapiirkondade võimalustele sellesse panustada, olenedes töökäte 
vajadusest põllumajanduses ja rahvastiku juurdekasvust loomuliku iibe tõttu. Piltlikult öeldes 
olenes rahu ajal rahvastiku linnadesse minemise võimekus sellest, kui mitme linnainimese 
toiduainetega varustamise suutsid tagada kohapeale jäänud toitu kasvatavad maainimesed.

Kogukonna toiduga varustamine koosneb muidugi ka toiduainete töötlemisest, tarbijani 
vahendamisest ja väliskaubandusest. Viimase paari sajandi jooksul on toimunud nendes 
valdkondades oluline muutus. Kui põllumajanduse mehhaniseeritus oli teinud suurema aren-
guhüppe, kiirenes linnaelanike osatähtsuse suurenemine ja linnastumist hakkas mõjutama 
ka välisränne. Tänapäeval on põllumajanduses hõivatute osatähtsus nii väike, et seda seost 
igapäevases elus linnade kasvule mõeldes enam ei meenugi. Jõud, mis viivad inimesi linna 
ja linnast maale, on mõnevõrra muutunud. Nende seoste meenutamiseks on nii pika aegrea 
analüüs hea vahend, sest kõik see ei toimunud sugugi ammu.

Iga kord pärast maareformi on toimunud rahvastiku paiknemises olulised muutused. Ilmselt 
ei põhjustanud neid maareform ise, vaid pigem olukord, mis nõudis muutusi, kus maare-
formil oli üks osa täita. Maareformid toimusid Eestis aastatel 1919 ja 1991. Nüüdseks on 
esimesest maareformist möödas üle saja aasta. Analüüsides rahvastiku paiknemist ja 
saja aasta jooksul toimunud muutusi, ei saa eeldada, et kogu selle aja kohta on olemas 
ühesugused võrreldavad andmed. Andmete muutumisel on mitu põhjust. Ühelt poolt on 
ühiskond pidevas muutumises ja selle kirjeldamiseks kogutavaid andmeid on pidevalt vaja 
kohendada. Seda tehakse enamasti ka tagasiulatavalt, kuid see periood ei saa olla pikk. 
Näiteks on muutunud käsitletava aja jooksul riigipiir, maakondade, valdade ja linnade piirid. 
Teiselt poolt on andmetöötlus muutunud palju lihtsamaks, mille tulemusena on andmete 

hulk pidevalt suurenenud. Lisaks kehtis käsitletaval 
perioodil Eestis sisuliselt kolm riigikorda. Poliitikaga 
saab mõjutada nii rahvastikuprotsesse kui ka määrata, 
milliseid andmeid riik vajab. Selle kõige pärast oli ühtse 
loo kirjutamine põnev väljakutse.

Alljärgnevalt on põhijoontes käsitletud kolme perioodi. Esimene on Eesti Vabariigi rajamise 
aeg kuni Teise maailmasõjani. Selle ajajärgu kirjeldustes on toetutud suuresti linnageo-
graaf Edgar Kanti kirjatööle. Teine periood on okupatsiooni ajajärk, milles on keskendutud 
muutustele, mis viisid meid olukorda, kus olime iseseisvuse taastamisel, kui toimus teine 

Iga kord pärast maareformi 
on toimunud rahvastiku paik-
nemises olulised muutused.
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maareform. Selle perioodi kokkuvõtte aluseks on olnud geograafiaprofessor Ann Marksoo 
uuringud. Kolmas periood algab iseseisvuse taastamisega ja kestab tänapäevani. Selle aja 
kohta on kasutatud mitme uurija analüüse.

Andmed, terminid ning linna- ja maarahvastik

Peamiselt on analüüsis kasutatud rahvaloenduste andmeid. Need pärinevad Statistikaameti 
avalikust andmebaasist või uuringutest, kus on alusandmestikuna samuti kasutatud loenduste 
detailsemaid andmeid või jooksva statistika arvestuse andmeid, kui ei ole öeldud teisiti. 
Rahvaloendused toimusid Eestis aastatel 1881, 1897, 1922, 1934, 1941, 1959, 1970, 1979, 
1989, 2000 ja 2011. Erinäolisim Eesti rahvaloenduste hulgas on 1941. aasta loendus. Tihti 
ei panda seda loenduste ühtsesse ritta, kuid viimastel aastatel on hinnatud selle kvaliteeti ja 
otsustatud, et olude kiuste tulid korraldajad oma ülesannetega eeskujulikult toime. Seetõttu 
kuulub rahvastiku registreerimisele 1941. aastal igati teenitud koht Eesti rahvaloenduste 
pikemas reas1. Kõiki võrreldavaid andmeid kahjuks sellest loendusest ei leia.

Käsitletava perioodi viimastel aastatel on muutunud linna- ja maarahvastiku määramise 
põhimõte. Kuni 2018. aastani eristati maa- ja linnarahvastikku peamiselt elukoha asus-
tusüksuse tüübi järgi: linna ja alevi elanikud moodustasid linnarahavastiku, aleviku ja 
küla elanikud maarahvastiku. Üheksakümnendate aastate teisest poolest alanud aktiivse 
eeslinnastumisega tekkinud asustussüsteemi analüüsides ei ole selline jaotamine enam 
õigustatud. Suurte linnade ümbruses paiknevate asulate rahvaarv suurenes kordades ning 
sealne asustustihedus ja elukorraldus ei erinenud millegi poolest linnade omast. Statistika 
aga näitas, et maarahvastiku arv Eestis suurenes, kuid see toimus peamiselt Tallinna lähi-
ümbruse külade kasvu arvelt ja maalistes piirkondades jätkus vähenemine. Sobiv hetk senist 
käsitlust muuta oli 2017. aasta haldusreform.

Maa- ja linnarahvastiku määramiseks võeti kasutusele rahvusvaheliselt tunnustatud metoo-
dika: otsiti sarnase rahvastikutihedusega klastreid2. Piirkondade määramisel tiheduse ja 
rahvaarvu järgi on kasutatud ruutkaardi andmeid. Rahvusvahelised maa- ja linnapiirkondade 
määramise kriteeriumid ei rahulda Eesti vajadust, sest lävendid on meie jaoks liiga kõrged. 
Seetõttu töötati välja Eestile sobivad lävendid ja asustusüksused jaotatakse kolmeks: lin-
nalisteks, väikelinnalisteks ja maalisteks. Kahese jaotuse jaoks – kui rääkida vaid linna- ja 
maarahvastikust – saab kaks linnalist tüüpi kokku liita. Nii on ka selles uurimuses tehtud.

Linnalises või väikelinnalises asustuspiirkonnas on rahvastikutihedus suurem kui 200 inimest 
ruutkilomeetri kohta ja rahvaarv on suurem kui 5000 inimest.

1 Maiste, M., Berendsen, V. (2017). Rahvastiku registreerimine Eestis 1. detsembril 1941: taust, korraldus, allikad. 
Tuna 1/2017, lk  37–57; Maiste, M., Puur, A. (2018). Rahvastiku registreerimine Eestis 1. detsembril 1941: tule-
muste analüüs. Tuna 1/2018, lk 39–59.

2 Täpsema info saamiseks vaata Statistikaameti metoodikadokumenti „Linnalise, väikelinnalise ja maalise asustus-
piirkonna tüübi ja klastrite määramise metoodika“ http://metaweb.stat.ee/get_classificator_file.htm?id=4601614&-
siteLanguage=ee (21.06.2021).
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Maalises asustuspiirkonnas on rahvastikutihedus väiksem kui 200 inimest ruutkilomeetri 
kohta, või on see tihedama asustusega piirkond, mille rahvaarv jääb alla 5000 elaniku.

Asustus ja ränne sada aastat tagasi

Andmeid sajanditaguse aja kohta on tunduvalt napimalt, kui tänapäevases andmekülluses 
selle rõõmude ja muredega harjunud oleme. Vahel on eri allikad üksteisele mõnes nüansis 
vasturääkivad. Viimane väide kehtib ka tänapäevaste andmete kohta, kuid ise siin ja praegu 
olles on kergem nende erisuste põhjustest aru saada. Rahvaloenduste andmed on pigem 
üheselt mõistetavad ja seetõttu ongi peamiselt neid kasutatud. Lisaks on kasutatud Statis-
tikaameti avaldatud ja Edgar Kanti teosest pärinevat statistikat, mis samuti Riigi Statistika 
Keskbüroo andmetele ja nende alusel tehtud põhjalikumatele analüüsidele tugineb.

Eesti iseseisvus sel ajal, kui siin juba toimus kiire 
linnastumine. Linnarahvastik kasvas 19. sajandi lõpus 
ja 20. sajandi esimesel kahel kümnendil kahekordseks 
(1897 elas linnades ligi 150 000 inimest, 1922. aastal 
aga juba ligi 300 000). Sel ajal toimus Esimene maail-
masõda ja inimkaotusi põhjustasid ka okupatsioonid: 
selgub, et üldine rahvaarvu kasv jäi linnade kasvust 
hulga tagasihoidlikumaks (16%) ja maarahvastik 
kahanes. Linnadesse tuldi nii lähedalt kui ka kaugelt: 
osaliselt täienes linnaelanikkond linnade tagamaa 

maalistes piirkondades elavate inimeste arvelt, kuid saabuti ka Venemaalt näiteks tehas-
tesse tööle. Linnarahvastiku kasv jätkus 1920. ja 1930. aastatel, kuid eelmisest perioodist 
tunduvalt aeglasemalt nii absoluut- kui ka suhtarvudes.

Grupp Paide linnakodanikke 
lastega elumaja tagaaias 
aastal 1910.  
Foto: Heinrich Öömann. 
Rahvusarhiiv, EFA.607.2.42049

Linnadesse tuldi nii lähedalt 
kui ka kaugelt: osaliselt täie-
nes linnaelanikkond linnade 
tagamaa maalistes piir-
kondades elavate inimeste 
arvelt, kuid saabuti ka Vene-
maalt näiteks tehastesse 
tööle.
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Joonis 1. Rahvastikutihedus, 1922

Allikas: Eesti Vabariik 100. Statistiline album. Statistikaamet, 2018

Suur enamik inimesi elas maapiirkondades ja joonise 1 kaardilt näeb, et rahvastik ei paiknenud 
tihedamalt ainult linnades. Maaelanike tihedus oli suurim Petserimaal, aga ka paljudes teistes 
valdades Võru, Viljandi ja Tartumaal. Rahvastiku paiksus oli võrdlemisi suur: 55% inimestest 
elas samas administratiivüksuses, kus nad olid sündinud. Kõige rohkem oli selliseid inimesi 
Petseri-, aga ka Saare- ja Hiiumaal, kõige vähem Valgamaal (joonis 2). Rahvastiku paiksus 
tähendas, et sealne eluolu oli palju arhailisem ja konservatiivsem. Seetõttu käidi sageli 
just Petserimaal ja saartel kogumas meie vanemate vaimuvara.3 Maaelanike hulgas oli 2/3 
selliseid inimesi, kes elasid samas omavalitsusüksuses, kus sündisid, ja linnarahvastikust 
vaid 1/3. Välisriigis sündinud inimesed elasid peamiselt linnades.

3 Pae, T. (2019). Eesti rahvusatlas. The National Atlas of Estonia. Väljaandja Tartu Ülikool ja Regio.
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Joonis 2. Samas administratiivüksuses sündinute osatähtsus, 1922

Allikas: Eesti Vabariik 100. Statistiline album. Statistikaamet, 2018

Rahvaarv Eestis suurenes 1920. ja 1930. aastatel aeglaselt. Rahvastiku loomulik juurdekasv 
oli 1920. aastate esimeses pooles keskmiselt üle 4000. Edaspidi sündide arv aasta aastalt 
vähenes ja loomulik iive oli kümme aastat hiljem 2000 kandis. Tulemust, mis paneks igaühe 
tänapäeval hõiskama, peeti tol ajal tagasihoidlikuks rahvastiku juurdekasvuks.4 Rahvaarvu 
kasvu toetas vahetult pärast iseseisvumist ka ränne, sest paljud Venemaal elavad eestla-
sed tulid tagasi. See oli lühiajaline suundumus, alates 1924. aastast ületas väljaränne jälle 

sisserände, mis oli tingitud demograafilisest ülemine-
kust, kui Eesti oli veel väljarände etappi lõpetamas. 
Väljaränne ei olnud suur, aastas lahkus keskmiselt 
pool tuhat inimest. Väljarände potentsiaal ammendus 
1930. aastateks: sisse- ja väljarände vood tasakaalus-
tusid ning kümnendi teisel poolel saavutas sisseränne 
väikese ülekaalu.

4 Kant, E. (2007). Eesti rahvastik ja asustus. Koost. O. Kurs. Tartu.

Rahvaarvu kasvu toetas 
vahetult pärast iseseisvumist 
ka ränne, sest paljud Vene-
maal elavad eestlased tulid 
tagasi.
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Rahvaarvu tagasihoidlikule suurenemisele vaatamata kasvas linnarahvastik suhteliselt kii-
resti (joonis 3). Väljaränne oli vähenenud ja see enam eriti ei mõjutanud linnaelanike arvu 
suurenemist. Peamiselt kasvas linnaline elanikkond maaelanike linnadesse suundumise ning 
uute linnade ja alevite moodustumise tõttu. Maaelanikkond samal ajal vähenes, kuid linnade 
kasv oli kiirem, kui maarahvastiku vähenemine. Sajandivahetusel (1897) elas linnades 16% 
Eesti elanikest, veerandsada aastat hiljem (1922) juba 27% ja 1934. aastal 31%. Rahvaarvu 
muutust aastail 1922–1934 vaadates näeb, et linnade rahvastik kasvas poole kiiremini, kui 
on kogu riigi loomulikust iibest tingitud kasv. Teades, et linnades on loomulik iive negatiivne 
ja maal positiivne5, tähendab see, et linnarahvastik kasvab maarahvastiku arvelt. Sisuliselt 
lahkub maalt iga surmade arvust enam sündinud inimese kohta kaks.

Joonis 3. Linna- ja maarahvastiku arvu ning linnarahvastiku osatähtsuse muutus, 
1897–2020
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Allikas: Statistkaamet

Aktiivne linnastumine toimus kahe protsessi koosmõjul. Üht kandis üldine arusaam, et 
maalt toimus väljaränne, mille käigus inimesed kolisid linna. Teine tulenes küla ja maalise 
rahvastiku eluviiside muutumisest: linnad laiendasid oma administratiivseid piire ja alevitele 
anti linnaõigused.6

Kõige enam kasvas kahe loenduse vahel Tallinna elanikkond: peaaegu viiendiku võrra (tabel 1). 
Tartu oli suuruselt teine linn, kuid sealne rahvastik kasvas pisut aeglasemalt: vaadeldud 

ajal ühe kuuendiku võrra. Suhteliselt kasvasid kõige 
kiiremini väiksed linnad ja alevid. Petseri lausa kahe-
kordistas oma elanike arvu, Tapal elas 1934. aastal 
1,5 korda enam inimesi ning Tõrvas ja Kuressaares oli 

5 Kant, E. (2007). Eesti rahvastik ja asustus. Koost. O. Kurs. Tartu.
6 Kant, E. (2007). Eesti rahvastik ja asustus. Koost. O. Kurs. Tartu.

Suhteliselt kasvasid kõige 
kiiremini väiksed linnad ja 
alevid.
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neid kolmandiku võrra rohkem. Linnad, kus rahvaarv natuke vähenes, olid Paldiski ja Narva. 
Keskmiselt kasvasid linnad Eestis sel ajal 15%.

Tabel 1. Rahvaarvu muutus suuremates linnades, 1922–1934

Linnad Rahvaarv  
1922

Rahvaarv  
1934

Rahvaarvu muutus, 
1922 = 100%

Tallinn koos Nõmmega 127 569 152 897 120

Tartu 50 342 58 876 117

Narva 26 912 23 512 87

Pärnu 18 499 20 334 110

Valga 9 455 10 842 115

Viljandi 9 400 11 788 125

Rakvere 7 660 10 027 131

Allikas: Statistkaamet

Edasine analüüs tugineb peamiselt Edgar Kanti kogumikul7. Kant oli geograafina rahvusva-
heliselt tunnustatud teadlane ja Eesti linnageograafia alusepanija. Tema uurimus näitas, 
et kõige kiiremini kasvasid need linnad ja alevid, mis asusid Kõrg-Eestis8. Linnad kasvasid 
peamiselt lähitagamaalt tulnud maarahva arvelt. Madal-Eesti9 linnad kasvasid aeglasemalt, 
erand on kiiresti kasvav Tallinn. Madal-Eesti linnade kasv toimus peamiselt teiste linnade 
arvelt. Kolmanda rühma moodustasid kahanevad ja stagneeruvad linnad, mis asusid ida- 
või lõunapiiri läheduses, ei ole oluline, kas need asuvad Kõrg- või Madal-Eestis, piiri peal 
asuvate vaid piirkondlike keskuste tagamaa on lihtsalt osaliselt riigi piiriga ära lõigatud ja 
seetõttu on kasv piiratum.

Maalistest piirkondadest vähenes kõige enam Viljandi ja Tartu maakonna elanikkond. Suhtar-
vudes kaotas enim Valga ja Viljandi maakond, kus maalise rahvastiku vähenemine moodustas 
ligi 10% sealsest maarahvastikust. Ülejäänud maakondade maaline rahvastik vähenes alla 
5%. Skaala teises otsas on järgmised maakonnad: Virumaa ja Läänemaa maaelanike hulk 
vähenes vaid 2%, Võrumaa vaid 1% ja Petseri maarahvastik kasvas 2%. Lahkunud rahvastikust 
kõige suurem osa rändas linnadesse, väiksem osa alevitesse ja mõned läksid välismaale. 
Viimast kompenseeris välismaalt sisse- ja tagasiränne.

7 Kant, E. (2007). Eesti rahvastik ja asustus. Koost. O. Kurs. Tartu.
8 Kõrg-Eesti – tiheda asustusega kõrgem ala, mis ei olnud pärast jääaega vee all, mille pinnakate on liustikulist 

päritolu, pinnamood vahelduvam ja mullastik viljakam.
9 Madal-Eesti – Balti jääpaisjärve ja Läänemere veega üleujutatud osa Põhja- ja Lääne-Eestist, kus pinnakattes on 

meresetted, pinnamood on tasane, soine ning asustus paikneb vaid paksu pinnakattega viljakamatel aladel ja 
rannikul.
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Pärast iseseisvumist aeglustus maarahvastiku ränne linnadesse, kuid see ei peatunud. Praegu 
teame, et tegelikult oli siis alles linnastumise algus. Kant nägi oma ajas vajadust eraldi ära 
märkida, et vaatamata maareformile ja rahvaarvu üldiselt vaid väiksele kasvule riigis, ei ole 
Eestis 1922–1934 maarahvastiku liikumine linnadesse ometi peatunud. Nende protsesside 
põhjuseid otsis ta väga süvitsi. Igas piirkonnas toimus linnastumine erinevalt ja protsesse ei 
saanud siduda lihtsalt tagamaa rahvastiku asustustiheduse ning ülerahvastatusega. Samuti 
ei saanud seda seostada maakondade keskuslinnade või väiksemate alevike tugevusega.

Väljarände intensiivsuse järgi piirkondi analüüsides 
leidis Edgar Kant põllumajanduslikku tootmist kirjel-
davate näitajate, nagu keskmine põllumaa suurus, 
põllumaa osatähtsus taludes, põllumajanduses hõi-
vatud rahvastiku tihedus, põllumajanduse tootmise 
ja mehha niseerituse tase, ning rahvastiku erineva 

liikuvuse ja linnavalgumise seose. Mahajäänud põllumajandusega piirkonnas toimivad 
talud toitlusmajandusena. Neil on vähene seos turu ja rahamajandusega. Peaasjalikult 
tarvitatakse omaprodutseeritud saadusi ja rahuldutakse lihtsama hüveoluga. Ühe inimese 
töö on vähem produktiivne ja talutööd on vähem mehhaniseeritud. Need põhjused hoiavad 
rahvastikku kinni oma alal.

Ratsionaalne ja produktiivselt töötav põllumajanduslik tootmine toob kaasa vahetusmajan-
duse ning suurema seose turu- ja rahamajandusega. Linnade eksistentsi ja kasvu võima-
lused olenevad sellest, mida enam areneb turumajandus nende tagamaal. Seega suurema 
elanike arvuga põllupinna suhtes väheneb tagamaa tõukav jõud, mis maalt elanikke linna 
juhib. Mida vähem vajab põllumajanduslik tootmine töökäsi, seda enam inimesi leiab tee 
linna uuteks väljakutseteks.

Kahe loenduse vahel, aastail 1922–1934, vahetas elukohta paikkondade vahel 21% inimes-
test, kes olid olemas mõlemal loendusel. Põhiline suund oli maalt linna või välikelinnadest 
suurematesse linnadesse. Kõrg-Eesti linnad said peamiselt uusi elanikke oma tagamaa 
maalistest piirkondadest: neis on maalt tulnute osatähtsus kõigist uutest elanikest enam 
kui 2/3. Väikelinnad isegi 70–80%. Madal-Eesti linnadesse saabujatest on alla 2/3 tulnud 
otse maalt, Tallinnas näiteks oli maalt ja teistest linnadest tulnute suhe 50 : 50.

Vaadates laiemalt, kui paljud maalt linna tulnud inimesed on saabunud oma maakonnast 
ja kui paljud kaugemalt, selgub ootuspäraselt, et enamasti saabutakse linna selle ümbruse 
maakonnast: mida lähemalt, seda rohkem. Tallinn on siinkohal jälle erand: sinna minnakse 
kogu Eestist. Üle 2/3 kahekümnendatel ja kolmekümnendate aastate alguses Tallinna 
liikunud inimestest olid pärit teistest maakondadest. Tartu kui Eestis tähtsuselt Tallinna 
järel enamasti teisel kohal olev linn on ka siin teine linn Eestis, mis võidab elanikke laiemalt 
tagamaalt kui vaid oma maakond. Siiski on Tartus teistest maakondadest saabunute osa-
tähtsus märgatavalt väiksem: vaid veidi üle ühe kolmandiku kõigist saabujatest. Ülejäänud 
suuremad linnad võidavad väljastpoolt maakonda elanikke 20–26% ulatuses. Kõige vähem 
Narva (20%) ja veidi suurem on see näitaja Pärnus ning Võrus (26%).

Pärast iseseisvumist aeglus-
tus maarahvastiku ränne 
linnadesse, kuid see ei 
peatunud.
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Tallinn. Vaade Vana-Viru tänava tuletõrjemaja tornist Uue turu poole. 1930. aastad.  
Foto: Hans Voolmaa (Voolman). Eesti Ajaloomuuseum SA, AM F 19157:147

Täpsemalt Tartu sisserändajate ametiprofiili vaadates selgus Kanti uurimusest, et madalapal-
galised isikud (põllutöölised, lihttöölised ja teenijad) saabuvad enam lähedalt ning ametnikud, 
õpetajad, üliõpilased ja vabakutselised kaugemalt. See on kitsalt üht tegurit vaatav järeldus, 
mis näitab laialt võttes keskmist. Tegelikult ei olene rändava rahvastiku rändekaugus ainult 
kutseala majanduslikust mõjust. Olulised on ka kutsealade paiksus, iga inimese omadused, 
nagu silmaring ja soov sotsiaalselt tõusta, kaugkontaktid ning kindlasti veel teisedki mõjurid.

Sõda ja okupatsiooni aeg – asustuses ja rahvastikus jõuga tehtud muutused

Eesti elule jättis tugeva jälje 50-aastane paus vabadustes, eraomandi kasutamisel ja turu-
majanduses. Majandus ja tootmine allutati täielikult riigi kontrollile ning seda hakati juhtima 

Moskvast, kus ei tuntud kohalikke olusid. Ränne ja 
linnastumine aga sõltuvad otseselt ühiskondlikust 
ja majanduslikust arengust ning riigikorralduslikust 
ja poliitilisest suunamisest. Linnastumisega seotud 
demograafilised ja majanduslikud võimalused olid 
Eestis Nõukogude ajal oluliselt suuremad kui oleks 
nii väikse rahvaarvuga riigile tavapärane10. Seetõttu 
kasvas linnade rahvaarv kiiremini, kui oleks võimal-
danud loomulik iive ja siseränne.

10 Marksoo, A. (2005). Linnastumine ja ränne nõukogude perioodil. Teoses „Asustus ja ränne Eestis. Uurimusi Ann 
Marksoo 75. sünnipäevaks“ (toim. H. Kulu ja T. Tammaru). Lk 59–81.
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Rahvaarvu muutumist hakkas kõige enam kujundama uute inimeste sisseränne, mida vajas 
kiiresti arenev tööstus. Enne Teist maailmasõda oli Eesti üks etniliselt homogeensemaid 
piirkondi kogu Euroopas: 1934. aastal Eesti Vabariigi territooriumil (nüüdsetes piirides, ilma 
Petserimaa ja Narva-taguste aladeta) elanud rahvastikust olid 92% eestlased11. Siin elanud 
rahvusvähemuste päritolumaa oli enamasti Eestile territoriaalselt ja kultuuriliselt suhteliselt 
lähedal ning nad moodustasid pikka aega Eestis elanud rahvusrühmad.

Teine maailmasõda põhjustas raskeid kaotusi Eesti rahvastikule. Aastatel 1939–1945 
vähenes eestlaste arv lisaks sõjakaotustele nii vabatahtliku kui ka sunniviisilise lahkumise 
tõttu. Suurem osa Eesti rahvusvähemustest kadus samuti: enamik sakslasi ja rootslasi 
lahkus Eestist vahetult enne sõda või sõja ajal12, 13, juudikogukond hävitati täielikult Saksa 
okupatsiooni esimestel kuudel ja lätlaste arv vähenes tunduvalt Petserimaa segaasustusega 
valdade liitmisel Venemaaga 1945. aastal.

Okupatsiooniaja tulemusena vähenes Eesti põliselanikkonna osatähtsus 61%-le 1989. aas-
taks. Sisserännet põhjendati ametlikult tööjõupuudusega, kuid tegelikult oli selle taga soov 
lülitada annekteeritud territoorium venestamise abil võimalikult kindlalt Nõukogude Liidu 
koosseisu. Eestisse sattusid inimesed väga erinevatel põhjustel: vabatahtlikult, passiivselt 
ja otseselt või kaudselt sunnitult. Vabatahtlik ränne on osaliselt seotud sunnitud rändega: 
see tekitas ahelrände, millest peamise osa moodustas pereränne.

Teise maailmasõja eel ja ajal vähenes linnarahvastik mõnevõrra kiiremini kui maarahvastik, 
kuid juba 1940. aastate teisel poolel jätkus linnastumine intensiivsemalt kui kunagi varem. 
Linnastumine toimus sisserände, positiivse loomuliku iibe, linnapiiride laienemise ja uute 
linnaliste asulate moodustamise tulemusena. Linnaelanike osatähtsus oli 1941. aastal 
31%, 1951 aga juba 48% ja 1959. aastal 56% (joonis 3). Edaspidi linnastumine aeglustus 
mõnevõrra. Linnastumist toetanud sisserände mahud oli väga suured: ainuüksi aastatel 1946 

ja 1947 saabus Eestisse üle 77 000 inimese, mis oli 
umbes 8% selle aja rahvaarvust. Sisserändajate suu-
rem osa jõudis linnadesse või kujunes saabumiskoha 
asula hiljem linnaks (näiteks Kohtla-Järve). Üldiselt 
iseloomustabki sisserändajaid kõrge linnastumisaste 
ja põlisrahvastikust erinev regionaalne paiknemine14. 
Eestis asusid nad enamasti pealinna ja tööstuslinna-
desse (peamiselt Harju ja Ida-Viru maakonda), kus nad 
aja jooksul moodustasid mitmel pool elanikkonnast 

11 Tiit, E-M. (1993). Eesti rahvastik ja selle probleemid. Akadeemia 8–10.
12 Berg, E. ja Kurs, O. (1995). Etnilised vähemused ja uusasukad Eestis – Etnilised vähemused Eestis. Poliitgeo-

graafiline uurimus. E. Bergi magistritöö Geograafia Instituudi raamatukogus.
13 Ruutsoo, R. 1993. Rahvusvähemused Eesti Vabariigis. Teoses „Vähemusrahvuste kultuurielu Eesti Vabariigis 

1918–1949. Dokumente ja materjale“ (koost. A. Matsulevitš). Tallinn: Olion, 5–24.
14 Frey, W. ja Liaw, K-L. (1998). Immigrant concentration and domestic migrant dispersal: Is movement to non-met-

ropolitan areas „White Flighte“? Professional Geographer 50: 2, 215–232; Kritz, M. ja Gurak, D. (2001). The impact 
of immigration on the internal migration on natives and immigrants. Demography 38: 1, 133–145.
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enamiku15. Maale asusid elama vaid üksikud sisserännanud. Ka siseränne toetas linnastumist, 
kuid ajaga siserände roll linnastumises vähenes16.

Eesti oli ülejäänud Nõukogude Liidust majanduslikult enam arenenud ja siinne elujärg tun-
duvalt parem, seetõttu ka väga atraktiivne sihtkoht. Kus on, sinna tuleb juurde. Täiendavate 

investeeringute tõttu suurenes industrialiseerimine, 
mis nõudis lisatööjõudu. Töölised vajasid elukohti, 
järelikult oli terav puudus ka ehitajatest. Kõik see 
põhjustas 1960. aastatel teise suurema sisserännu-
laine, mille käigus lisandus Eestisse umbes 95 000 
immigranti17. See oli ühtlasi aeg, kui laienes välisrände 
tagamaa: saabunute hulgas oli järjest rohkem kauge-
matest piirkondadest pärit inimesi18.

Just sel ajal kujunesid välja Eesti asustussüsteemi Nõukogude aja lõpuni püsinud põhijoo-
ned: linnade arv ja suurusjaotus, funktsionaalne struktuur ning tööjaotus, linnapiirkondade 
piirid ja maakondlik jaotus19. Olulisim muutus oli Ida-Virumaa põlevkivitööstusel põhineva 
tööstuslinnastu kujunemine.

Kaheksakümnendate aastate alguses ületas linnarahvastiku osatähtsus 70% piiri. Eestist oli 
saanud kõrge linnastumistasemega riik. Siis saabus aeg, kui linnastumine peatus. Selle üks 
põhjus oli riigi püüd suurendada maapiirkondade atraktiivsust20. Maal elavate inimeste arv 
aastail 1979–1989 ei vähenenud enam. Linnarahvastik suurenes veidi välisrände tulemusena, 
kuid praeguseni suurimaks linnarahvastiku osatähtsuseks jäi 71% aastal 1989.

Siserändes algas kaheksakümnendate teisel poolel rahvastiku hajumine. Liiguti nii linnade 
tagamaale kui ka kaugematesse maapiirkondadesse. Eesti maarahvastiku rändesaldo oli 
Nõukogude aja lõpus muutunud positiivseks ja Tallinn kaotas rahvastikku kogu Eesti teistele 
linnadele ning maapiirkondadele. Seda võis pidada vastulinnasumise etapiks.

Nõukogude aja lõpuks oli Eestis välja kujunenud kaks linnapiirkonda: Tallinn ja mitme kes-
kusega tööstuslinnastu Ida-Virumaal21. Neis elas 2/3 Eesti linnarahvastikust ja linnastumise 
osatähtsus oli seal tunduvalt suurem kui Lõuna-Eestis. Linnarahvastik kasvas 1941–1989 
Eestis 3,6 korda, maarahvastiku suurus see-eest vähenes kolmandiku võrra. Võrreldes 1934. 

15 Tammur, A. (2006). Sisserännanute põlvkonnad Eesti tööjõuturul 2000. aastal. Magistritöö inimgeograafias. Tartu 
Ülikool, geograafia instituut.

16 Marksoo, A. (2005). Linnastumine ja ränne nõukogude perioodil. Teoses „Asustus ja ränne Eestis. Uurimusi Ann 
Marksoo 75. sünnipäevaks“ (toim. H. Kulu ja T. Tammaru). Lk 59–81.

17 Berg, E. ja Kurs, O. (1995). Etnilised vähemused ja uusasukad Eestis – Etnilised vähemused Eestis. Poliitgeo-
graafiline uurimus. E. Bergi magistritöö Geograafia Instituudi raamatukogus.

18 Tammaru, T. (1996). Venelased Eestis: ränne ja akulturatsioon. Lasnamäe, Pärnu ja Tartu venelaste võrdlevuuri-
mus. Magistritöö Geograafia Instituudi raamatukogus.

19 Marksoo, A. (2005). Linnastumine ja ränne nõukogude perioodil. Teoses „Asustus ja ränne Eestis. Uurimusi Ann 
Marksoo 75. sünnipäevaks“ (toim. H. Kulu ja T. Tammaru). Lk 59–81.

20 Samas.
21 Samas.
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aastaga, tegi kõige kiirema kasvu Narva, kuid ka Tallinn kolmekordistus (tabel 2). Tegelik 
võitja oleks ilmselt olnud hoopis tööstuslinn Kohtla-Järve, kuid see mitmest eraldi paiknevast 
linnaosast koosnev, Eesti asustussüsteemis erandlik nähtus tekkis alles okupatsiooni ajal. 
Sealne linnaosade koosseis on pidevalt muutunud, mistõttu oleks seda üksust keeruline 
lisada siia võrdlusesse. Tundub aga aus see ära märkida, sest 1989. aastal oli Kohtla-Järve 
suuruselt neljas (või kolmas, sest esitatud andmed vabariikliku alluvusega linnade kohta 
on vasturääkivad) linn Eestis. Praeguseks on Kohtla-Järve 2020. aasta andmete alusel suu-
ruselt viies linn, rahvaarv on vähenenud enam kui poole võrra, mida on oluliselt mõjutanud 
linnaosade iseseisvumine.

Tabel 2. Rahvaarvu muutus suuremates linnades, 1934–1989

Linnad Rahvaarv  
1934

Rahvaarv  
1989

Rahvaarvu muutus, 
1934 = 100%

Tallinn 151 636 478 974 316

Tartu 58 630 113 420 193

Narva 23 515 84 975 361

Pärnu 20 330 56 937 280

Valga 10 665 17 722 166

Viljandi 11 823 23 080 195

Rakvere 9 958 19 822 199

Allikas: Statistkaamet

Iseseisvuse taastamine ja üleminekuaeg

Eesti poliitilises ja majanduselus toimusid 1980. lõpus ja 1990. aastate alguses suured 
muudatused, mis lõppesid iseseisvuse taastamisega 1991. aastal. See tõi kaasa palju kiiresti 
tehtud reforme ja elu muutus täielikult üsna kiiresti. Alles 1990. aastate keskel võis märgata 
ühiskonna ja majanduse stabiliseerumist ning läänesuunalise lõimumise süvenemist22.

Üks oluline muutus, mis toimus üsna kohe, oli rändepööre: Eesti ei olnud enam aktiivse 
sisserände piirkond, vaid rändesaldo muutus alates 1990. aastast negatiivseks. Hinnangu-

liselt lahkus Eestist 1989–1994 üle 80 000 inimese. 
Lahkujad oli peamiselt vene päritolu ja läksid tagasi 
Venemaale: sõjaväelased ja nende pereliikmed ning 
inimesed, kes ei tahtnud lõimuda uude Eesti ühiskonda. 
Viimaste hulgas oli palju riikliku suunamisega hiljuti 

22 Lauristin, M, Vihalemm, P. (1997). Recent historical developments in Estonia: Three stages of transition (1987–1997). 
Teoses „Return to the Western World“ (toim. M. Lauristin, P. Vihalemm, K. E. Rosengren ja L. Weibull).Tartu: Tartu 
University Press. Lk 73–126.
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siia sattunud noori, kes läksid n-ö koju tagasi. Need, kes olid juba aastakümneid siin elanud, 
enamasti ei lahkunud.

Maakonniti moodustasid üle 70% lahkujatest Harjumaa ja Ida-Virumaa elanikud. Ka Tartumaalt 
ja Lääne-Virumaalt lahkujaid oli mõnevõrra rohkem kui teistest maakondadest23. Seega olid 
aktiivsemad väljarändepiirkonnad just need maakonnad, kus asus rohkem sisserännanuid 
ning olid suuremad tööstusettevõtted ja militaarasutused. Sisserännanud olid koondunud 
linnadesse, seetõttu vähenes peamiselt linnarahvastik – 17%. Linnarahvastiku osatähtsus 
oli 2000. aastaks vähenenud 3% võrra, olles 68% (joonis 3). Maarahvastik vähenes vaid 2% 
ja seetõttu nende osatähtsus kogurahvastikust suurenes.

Nõukoguse majandusruumist väljudes ja majandust ümberstruktureerides kadus Eestil 
vajadus laiaulatusliku põllumajandustootmise järele, samuti muutusid ebavajalikuks paljud 
tööstusettevõtted, eriti suurtööstused. Põllumajandushõive vähenemise üks põhjus oli 
muutunud turg: varem oli vaja peale oma riigi varustada toiduainetega ka Peterburi elanikke. 
Põllumajanduses hõivatute osatähtsus vähenes eriti kiiresti just 1990. aastate esimesel 
poolel: 1989. aastal oli põllumajanduses hõivatud 21% töötavatest inimestest, 1995. aas-
taks oli see aga vähenenud juba poole võrra ja vähenemine jätkus (joonis 4). Aastal 2020 
tegutses põllumajanduses 3% kõigist töötajatest.

Joonis 4. Põllumajandussektoris hõivatute osatähtsus, 1989–2020
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Allikas: Statistkaamet

Sektorite tööhõive muutus tõi kaasa suureneva töötuse. Töötust Nõukogude ajal sisuliselt 
ei olnud, inimeste tööle suunamine korraldati riiklikult. Töötus oli suurem teatud rahvasti-
kurühmades ja teatud piirkondades. Enam oli see seotud noortega ja madala haridusega 
inimestega. Uute töökohtade teke oli aeglasem Kagu-Eestis ja Ida-Virumaal, mistõttu oli 
neis piirkondades töötus suurem. See tõi kaasa vajaduse vahetada elukoht teise piirkonda, 
et liikuda tööle järele.

23 Tammur, A. (2006). Sisserännanute põlvkonnad Eesti tööjõuturul 2000. aastal. Magistritöö inimgeograafias. Tartu 
Ülikool, geograafia instituut.
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Põllumajandus oli tähtis majandusharu Lõuna-Eestis ja tööstuslikus tööhõives domineeris 
Ida-Virumaa endiste üleliiduliste ettevõtetega. Nendes piirkondades vabanes enam tööjõudu 
ja seega oli 1990. aastatel tööpuudus tõsine probleem. Ka suuremate tööandjate pankrotid 
väikestes monofunktsionaalsetes asulates põhjustasid paljude inimeste töötuks jäämise 
(näiteks Oru, Sindi, Võhma). Tööpuudus oli suur probleem ka maapiirkondades laiemalt, 
kus vähe arenenud taristu takistas täiendavate investeeringute tegemist, mis omakorda 
pikendas pikaajalist töötust maal24.

Sindi linn Maa-ameti 2019. aasta ortofotol

Vabad töökohad mingis piirkonnas ja tööpuudus teises ei soodusta täielikult tööjõu mobiil-
sust, sest elukoha vahetusega kaasnevad sotsiaal-psühholoogilised ja majanduslikud 
probleemid25. Elukoha vahetamise otsus vajas aega ja investeeringuid. Üleminekuajal sise-
rände suundumustest ülevaate saamiseks oli tänuväärne allikas Eesti tööjõu-uuring, kus 
küsiti tagasivaateliselt ka elukohavahetusi. Hill Kulu analüüs aastate 1989–1995 kohta26 
näitas, et suurim tõenäosus sel ajal elukohta vahetada oli noortel ja nad pigem liikusid 
linna suunas. Noorte rändeintensiivsus linna iseloomustab paljusid Euroopa riike ja see 
toimub Eestis siiani. Üldlevinud on ka vanusega kahanev mobiilsuse ehk liikuvuse muutus. 
Kesk- ja vanemaealised näivad aga eelistavat maapiirkonda, ehkki nende rändeintensiivsus 
on suhteliselt väike ja mõjutab üldisi rändesuundi vähem. Sugu rändekäitumist ei mõjuta. 
Üksikud liiguvad tõenäoliselt rohkem ja peamiselt linna. Mitteaktiivsed ja töötud rändavad 
samuti rohkem kui hõivatud.

24 Eamets, R., Philips, K. ja Annus, T. (2000). Eesti tööturg ja tööpoliitika. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.
25 Eamets, R. ja Philips, K. (2000). Eesti tööturu areng üleminekuperioodil. Tartu.
26 Kulu, H. (2005). Siseränne üleminekuajal: mitmetasandiline analüüs. Teoses „Asustus ja ränne Eestis. Uurimusi 

Ann Marksoo 75. sünnipäevaks“ (toim. H. Kulu ja T. Tammaru). Lk 150–169.
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Mujal maalimas on suundumus, et kõrgharidusega inimesed eeslinnastuvad, kuid Eestis seda 
vahetult pärast iseseisvuse taastamist ei täheldatud. Kõrgema haridustasemega inimesed 
olid küll mobiilsemad, kuid rändasid pigem linna. Maale rändes hariduserisused puudusid. 
See viitas lääne tüüpi eeslinnastumise puudumisele või praeguste teadmiste juures oleks 
õigem öelda viibimisele. Sellise olukorra võis põhjustada asjaolu, et elatustase oli Nõuko-
gude aja lõpul madal ja Venemaale suundunud elanikest vabanenud elamispind võimaldas 
linnadesse asuda.

Muust rahvusest inimesed liiguvad tõenäoliselt 
keskmisest vähem ega lähe eriti maale. Sõja järel 
sisserännanud inimesed ja nende järeltulijad elavad 
peamiselt suuremates linnades, kus kogu elanikkonna 
rändetõenäosus on väike, kuid nende oma oli eestlas-

test veelgi väiksem. Lisaks näitab see välispäritolu rahvastiku tagasihoidlikku lõimumist ja 
segregeerumist. Elukohavahetuste analüüs kahe rahvaloenduse vahel (1989–2000) näitas, 
et sisserännanud rahvastik hakkas eestlastega sarnaselt nii eeslinnastuma kui ka pealinna 
piirkonda liikuma. Samal ajal suurenes nende hulk, kes hakkasid oma asuala laiendama, 
hajudes maapiirkondadesse ja väikelinnadesse, kuid absoluutarvudes oli tegemist väga 
väikese rahvastikurühmaga27. Hajumise ja eeslinnastumise juures tuleb muidugi märkida, 
et ka see oli sisserännanutel kontsentreeritud28.

Eestis oli 1990. aastatel valdav rändesuund Tallinn ja selle tagamaa, kuid enam mindi ka teis-
tesse piirkondadesse, kus oli väike tööpuudus ja teenindussektoris hõivatute suur osatähtsus. 
Samal ajal olid väljarändepiirkonnad kõrge tööpuudusega põllumajandus- ja tööstusalad. 
Eeslinnastumine toimus kõigis maakondades ja iseloomustas kõiki rahvastikurühmasid, 
kuid eelkõige liikusid sinna pereealised ning kõrgharidusega inimesed. Linnastumist vedasid 
noored, naised, eestlased ja kõrgharidusega inimesed, seevastu vanemas tööeas, pensio-
niealiste ja põhiharidusega inimeste rändes valitses vastulinnastumine29. 

Linnastumise jätkumisele vaatamata mõjus linnade 
rahvaarvule peamiselt ulatuslik Eestist lahkumine 
vahetult pärast iseseisvuse taastamist. Seega vähe-
nes 1990. aastatel kõigi linnade rahvaarv (tabel 3). 
Osatähtsuselt kaotasid enim Pärnu ja Valga, kuid ka 
Tallinnast lahkus sisuliselt iga kuues inimene. Kõige 
vähem vähenes Tartu elanikkond.

27 Tammur, A. (2003). Siserände rahvuserisused üleminekuaja Eestis. Teoses „Ränne üleminekuaja Eestis“ (toim. 
H. Kulu ja T. Tammaru). Tallinn: Statistikaamet. Lk 66–82.

28 Leetmaa, K. 2004. Eeslinnastumine Tallinna linnaregioonis sotsialismijärgsel perioodil. Magistritöö Geograafia 
Instituudi raamatukogus.

29 Tammaru, T., Kulu, H. ja Kask, I. (2003). Kokkuvõte ja arutlus. Teoses „Ränne üleminekuaja Eestis“ (toim. H. Kulu 
ja T. Tammaru). Tallinn: Statistikaamet. Lk 142–150.
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Tabel 3. Rahvaarvu muutus suuremates linnades, 1989–2000

Linnad Rahvaarv  
1989

Rahvaarv  
2000

Rahvaarvu muutus, 
1989 = 100%

Tallinn 478 974 402 390 84

Tartu 113 420 106 200 94

Narva 84 975 70 320 83

Pärnu 56 937 46 630 82

Valga 17 722 14 550 82

Viljandi 23 080 21 220 92

Rakvere 19 822 17 700 89

Allikas: Statistkaamet

Praegune olukord

Vaadates siserände suundumusi aastail 2000–2011, selgus, et rahvastiku koondumine suu-
rematesse keskustesse ja ääremaa tühjenemine jätkus. Tallinna linnapiirkonda liikumine on 
veelgi intensiivistunud. Eelmisel kümnendil vedasid koondumust noored ja kõrgharidusega 
inimesed, nüüd aga on lisandunud pereealised ja venekeelne elanikkond, hariduserisusi eriti 
ei ole30. Linnad siiski kahanevad, kuid eelmise kümnendiga võrreldes aeglasemalt. Peale 
siserände vähendab linnade elanikkonda endiselt negatiivne välisränne, mida nüüd põhjustab 
Eesti oma kodanike lahkumine31.

Leetmaa ja Väiko analüüs32 näitas, et Tallinna kõrval on teiste keskuste tähtsus oluliselt 
vähenenud 1990. aastatega võrreldes. Kõigi maakonnakeskuste tagamaade elanikkond 

kasvas 1990. aastatel, kuid 2000. aastate esimesel 
kümnendil kasvas vaid mitmekesisema majandusstruk-
tuuriga vanemate maakonnakeskuste tagamaa (kokku 
kaheksa linna tagamaa: peale Tallinna ja Tartu ka 
Pärnu, Haapsalu, Kuressaare, Rakvere, Viljandi ja Võru). 
See tähendas, et paljud keskused ei suutnud isegi oma 
tagamaa rahvastikku säilitada. Kogu linnapiirkonda 
vaadates (keskus koos tagamaaga) selgub, et Tallinna 
kõrval suudab vaid veidi kasvada Tartu linnapiirkond, 
kuid tõsist konkurentsi see pealinnale ei paku.

30 Leetmaa, K., Väiko, A. (2015). Siseränne Eesti asustussüsteemi kujundajana aastatel 1989–2011. Teoses „Rah-
vastiku areng“ (toim. A. Tammur). Tallinn: Statistikaamet. Lk 76–113.

31 Tammur, A., Tammaru, T., Puur, A. (2017). Kas Eestis toimub rändepööre? Välisrände suundumused 2000–2015. 
Eesti inimarengu aruanne 2016/2017. Tallinn: Eesti Koostöö Kogu. LK 33–40.

32 Leetmaa, K., Väiko, A. (2015). Siseränne Eesti asustussüsteemi kujundajana aastatel 1989–2011. Teoses „Rah-
vastiku areng“ (toim. A. Tammur). Tallinn: Statistikaamet. Lk 76–113.

Intensiivset koondu-
mist 2000. aastate teisel 
poolel toetas ka rahvastiku 
vanuskoosseis: siis jõudis 
haridusrändeikka või alus-
tas töökarjääri iseseisvuse 
taastamise järel suurim 
sünnipõlvkond. 
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Intensiivset koondumist 2000. aastate teisel poolel toetas ka rahvastiku vanuskoosseis: siis 
jõudis haridusrändeikka või alustas töökarjääri iseseisvuse taastamise järel suurim sünni-
põlvkond. Suuremale sündimusele järgnes kiiresti Eesti ajaloo madalaima sündimusega aeg, 
mille tõttu on praeguseks maakondade väljarändepotentsiaal tugevalt vähenenud. Seevastu 
on intensiivistumas eeslinnastumine, sest suuremad põlvkonnad on just sobivas vanuses. 
Rahvastikutihedus on suurim ainult linnades ja nende lähitagamaal. Maalistest piirkondadest 
on elanike tihedus suurem endiselt pigem Kõrg-Eestis ja tihedama asustusega alad jälgivad 
teedevõrku, mis näitab, et ühendus linnakeskusega on väljarändes oluline. Kõige väiksem on 
rahvastikutihedus soisemates piirkondades, kus elamiseks sobivat maad on vähe, maakonna 
keskmisena on see väikseim Läänemaal.

Joonis 5. Rahvastikutihedus, 2017

Narva-Jõesuu

Kohtla-Nõmme

PÄRNU

HARJU

TARTU

RAPLA

SAARE

VÕRU

JÄRVA

VILJANDI

IDA-VIRU

LÄÄNE

PÕLVA

JÕGEVA

VALGA

LÄÄNE-VIRU

HIIU

Võru

Elva

Saue Kiili

Sindi

Pärnu

Keila

Narva

Tartu

Loksa

Paide

Tõrva

Valga

Võhma

Kunda

Kohila

Vändra

Tootsi

Maardu

Jõgeva

Tallinn

Rakvere
Kiviõli

Paikuse

Mustvee
Märjamaa

Kallaste

Aegviidu

Viljandi

Haapsalu

Paldiski

Sillamäe

Mõisaküla

Põltsamaa

Kuressaare

Järvakandi

Lavassaare

Järva-Jaani

Kohtla-Järve

Pärnu-Jaagupi

Linnad ja vallad

Inimest km² kohta / Persons per km2 

Maakonnad
Counties

Cities and rural municipalities

Linnade ja alevite rahvaarv
Population in cities and towns

50 km

100 km

    454 –   4 999

  5 000 –   9 999

10 000 – 24 999

25 000 – 49 999

50 000 <

2 –    4 (25)
5 –    9 (78)

10 – 14 (37)
15 – 19   (8)

20 – 24 (10)

25 – 29   (5)

30 <      (50)

RAHVASTIKUTIHEDUS, 2017
POPULATION DENSITY, 2017

Allikas: Eesti Vabariik 100. Statistiline album. Statistikaamet, 2018

Inimeste osatähtsus, kes elavad samas omavalitsusüksuses, kus nad sündisid, oli 2011. 
aastal 40%. Aastal 1922 oli see 55%. Osaliselt tähendab see muidugi paiksuse vähenemist, 
kuid osaliselt tuleneb sellest, et varem oli laste osatähtsus kogu rahvastikus suurem ja 
lapsed on vähem tõenäoliselt elukohta vahetanud. Kõige enam paikseid inimesi on endiselt 
Saare- ja Hiiumaal. Suur muutus võrreldes varasemaga on see, et linnarahvastiku hulgas on 
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paiksete inimeste osatähtsus suur. Varem oli enamik linnaelanikest sinna saabunud oma 
eluajal, kuid praegu elatakse seal juba mitmendat põlvkonda.

Joonis 6. Samas administratiivüksuses sündinute osatähtsus, 2011

PÄRNU

HARJU

TARTU

RAPLA

VÕRU

SAARE
VILJANDI

JÄRVA

IDA-VIRU

PÕLVA

LÄÄNE

VALGA

JÕGEVA

LÄÄNE-VIRU

HIIU

50 km

Kõige väiksem on 
osatähtsus Vaivara 
vallas – 12%.
The share is lowest 
in Vaivara rural 
municipality – 12%.

Kõige suurem on osatähtsus 
Kihnu vallas – 73%.
The share is highest in Kihnu 
rural municipality – 73%.

Vald pindalaga alla 10 km²
Rural municipality with area under 10 km2

Omavalitsuslik linn / City with municipal status

63,7%

Sünnikoht elukoha linnas/vallas
Place of birth in the city/rural 
municipality of residence

Mujal Eestis
Elsewhere in Estonia

Välisriigis
In a foreign country

30,3%
45,2%

35,8%

6,0%

63,7%

19,0%

Maal
In rural areas

Linnades ja alevites
In cities and towns

Maal
In rural areas

Osatähtsus, %
Share, %

10 – 29  (69)

30 – 39  (76)

40 – 49  (61)

50 – 73  (20)

SAMAS LINNAS VÕI VALLAS SÜNDINUD, 2011
BORN IN SAME CITY OR RURAL MUNICIPALITY, 2011

Allikas: Eesti Vabariik 100. Statistiline album. Statistikaamet, 2018

Viimase kümnendi rahvastikuprotsesside kirjeldamiseks ei saa veel loenduse andmeid 
kasutada, kuid vahepeal on aasta-aastalt oluliselt paranenud rahvastikuregistri elukohaand-
mete kvaliteet. Selle alusel andmeid analüüsides on võimalik paremini kirjeldada tegelikke 
suundumusi33. Üldiselt on näha, et suuremate linnade rahvaarvu vähenemine on aeglustunud, 
Tallinna rahvaarv on pöördunud kasvule.

33 Tammur, A. (2019). Siserände suundumused maakondades. Teoses „Eesti piirkondlik areng 2018. Noored Eestis“. 
Tallinn: Statistikaamet. Lk 26–39.
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Tabel 4. Rahvaarvu muutus suuremates linnades, 2011–2020

Linnad Rahvaarv  
2011

Rahvaarv  
2020

Rahvaarvu muutus, 
2011 = 100%

Tallinn 401 120 437 619 109

Tartu 100 670 92 972* 92

Narva 62 200 54 409 87

Pärnu 41 150 39 605* 96

Valga 12 830 12 040* 94

Viljandi 18 070 17 104 95

Rakvere 16 050 15 085 94

* Omavalitsusüksuse linnalise asula rahvaarv, mitte omavalitsusüksuse rahvaarv. 

Allikas: Statistkaamet

Üle kahekümne aasta kestnud periood, kui Eesti kaotas rahvastikku välisrändes, lõppes. 
Alates 2015. aastast on sisseränne suurem kui väljaränne. Eestis toimus järjekordne rände-
pööre34. Välisränne ei kasvata elanikkonda ühtlaselt. Järjekordselt võidab peamiselt Tallinn, 
mõnevõrra ka Tartu ülikoolilinnana. Perede ühinemisega seotud ränne Ida-Virumaale on juba 

väiksem osa sisserändest. Ülejäänud Eesti piirkondade 
jaoks on ränne tasakaalus, mis iseenesest on samuti 
positiivne, arvestades pikka aega, kui kõik peamiselt 
kaotasid välisrändes oma elanikke.

Eesti siserände ülevaade 2015–2019 valmis Statistikaametis ja on esialgu käsikirjaline35. 
Analüüs keskendub üldistele suundumustele ja ka eraldi Harjumaa rändesuhtlusele ülejäänud 
Eestiga. Selles analüüsis on jaotus linn-maa määratud piirkondlike üksuste asustustiheduse 
alusel, mitte traditsioonilisel meetodil asula tüübi järgi. Peaaegu pooled elukoha vahetajatest 
on 20–39-aastased. Üldiselt toimub Eestis endiselt tugev koondumine pealinna piirkonda. See 
toimub kahes etapis: uued sisserändajad kogu Eestist, enamasti kahekümnendates noored, 
liiguvad Tallinna. (Pereealised) tallinlased aga eeslinnastuvad. Kasvanud on ka Tartumaa 
maaline piirkond, veidi vähem Saare-, Hiiu- ja Läänemaa maaline piirkond. Ülejäänud piirkonnad 
pigem kaotavad elanikke, kõige suurem väljaränne on Ida-Viru linnalisest piirkonnast. Asulad, 
mis kasvavad ja asuvad maalistes piirkondades, on enamasti suuremate teede läheduses.

Rändetrendis aga on aasta-aastalt näha väiksemat koondumist: Harjumaa rändesaldo vähe-
neb. Teades, et kõige aktiivsemas rändeeas ehk kahekümnendates eluaastates inimeste arv 
järjest väheneb, võib tekkida seos, et see ongi koondumise aeglustumise põhjus. Harjumaa 

34 Tammur, A., Tammaru, T., Puur, A. (2017). Kas Eestis toimub rändepööre? Välisrände suundumused 2000–2015. 
Eesti inimarengu aruanne 2016/2017. Tallinn: Eesti Koostöö Kogu. LK 33–40.

35 Tammur, A. (2020). Eesti siseränne aastatel 2015–2019. Käsikiri. Statistikaamet.

Alates 2015. aastast on 
sisseränne suurem kui 
väljaränne.
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rändesuundi vaadates selgub aga, et sisserände maht ei ole aastail 2015–2019 muutunud. 
Hoopis on suurenenud Harjumaalt lahkujate arv. Järelikult ei ole väiksemad sünnipõlvkonnad 
siin põhjus.

Selleks et selgitada välja, kes tasakaalustavad pealinna 
suunas koonduvaid rändevooge, analüüsiti elukoha-
vahetajaid erinevate sotsiaalsete ja demograafiliste 
näitajate alusel. Selgus, et hariduse järgi olulist erisust 
maale kolijate hulgas ei ole, rahvuse järgi kolivad 
maale pigem eestlased, kuid peamine tunnus, mille 

järgi joonistub välja selge erisus, on vanus. Kaks vanuserühma lahkuvad Harjumaalt enam, 
kui sinna saabuvad. Need on kuni 14-aastsed lapsed (ilmselt tähendab see lastega perede 
liikumissuunda) ja 65–74-aastased. Aastail 2015–2019 vähenes Harjumaal kõigi vanuserüh-
made rändesaldo. Aastal 2019 oli negatiivne ka 50–64-aastaste ränne. Kui see suundumus 
jätkub, võib eeldada, et tulevikus lahkuvad Harjumaalt 40. eluaastates inimesed. Nende 
rändesaldo oli juba 2019. aastal tasakaalu lähedal.

Tegelikult on maale kolimisel endiselt palju takistusi, kuid nende kiuste positiivsetest trendi-
dest võib järeldada, et tegelikult soovitakse asuda maale hulga enam. Ka uuringud kinnitavad, 
et kui seda endale lubada saaks, tahetaks maalises piirkonnas elada praegusest rohkem36.

Kokkuvõtteks

Jälgides rahvastiku paiknemist ja rännet saja aasta jooksul, annab see võimaluse näha 
rändetrende koos ühiskonna arengu ja poliitiliste muutustega. Protsessid kordusid, kuid iga 
kord lisandus mõni uus nüanss, teine põhjus või puudutas see mõnd teist rahvastikurühma. 
Kõik see moodustas siiski rändeteooriate kohase ja ajastute ühisjoontega tervikpildi.

Eesti Vabariigi rajamisel oli linnastumine juba hoogustunud ja esimesel kümnendil mõnevõrra 
aeglustus. See võis olla seotud maareformiga, mille tulemusena mõisnike maa sundvõõ-
randati ja asutati uued väiketalud. Siiski valitses rändes suund maalt linna ja väiksematest 
linnadest suurematesse. Iseseisva riigi ajal enne sõda toimunud linnastumise taga olid 
parema elu otsingud ja eelkõige püüdlus hariduse ning linnatöö poole. Liiguti ka linnast 
tagasi maale ja Edgar Kant arvas 1930. aastatel, et rändevahetus maa-linn peab paratama-
tult viima aegamööda „linna“ ja „maa“ spetsiifiliste maailmade erinevuste tasandumiseni. 
Eks see mingil kujul toimiski elamistingimiste, transpordiühenduste ja info kättesaadavuse 
ühtlustumise tõttu, kuid maal elavate inimeste tegevusala valikus oli veel aastakümneid 
peamine põllumajanduslik elustiil, mis välistas mõningad linnaelu voorused. Alles nüüd, 
viimastel aastakümnetel ja eriti viimastel aastatel, on näha, et maale kolivad need, kelle 
palgatöö on pigem linnaline ja põllundusega tegeletakse mitte vajadusest, vaid soovist ise 
endale toitu kasvatada.

36 Ender, J., Hillep, P., Kamenik, K. (2014). Eesti siserände põhjuste analüüs. Eesti Uuringukeskus.

Rändetrendis aga on 
aasta-aastalt näha väikse-
mat koondumist: Harjumaa 
rändesaldo väheneb.
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Edgar Kanti uuringud tõid hästi välja, mis inimesi maalt linna ajas ja mis takistas, kui mõnes 
piirkonnas tõuketegurid puudusid suurele rahvastikutihedusele vaatamata. Rahvastik oli 
Eestis 1930. aastatel jõudsasti kasvanud ja maareformi tulemusena oli kogu maa kasutusele 
võetud. Piirkondades, kus põllumajandus oli arenenud ega vajatud enam nii palju töökäsi, 
oli linna minek ainus võimalus edasi pürgida. Seal, kus inimesi maalt linna sedavõrd palju 
ei läinud, oli takistatud ka linnade areng.

Nõukogude ajal jätkus linnade areng ja kasv, kuid tugevalt eelisarendati pealinna ja Põh-
ja-Eesti tööstuskeskusi. Seal soodustati ka linnapiirkondade kujunemist. Umbes 1960. 
aastatel kujunesid välja Eesti asustussüsteemi Nõukogude aja lõpuni püsinud põhijooned, 
kuid linnastumine jätkus 1980. aastate alguseni. Rändepööre toimus Eestis 1980. aastate 
teisel poolel. Seda toetas Eesti majanduses üha tähtsamaks muutuv põllumajanduse areng. 
Põllumajanduses hõivatute arvu suurenemine ei olnud tavapärane, selle tingis vajadus toita 
lisaks oma inimestele Eestist kordades suurema Peterburi linna elanikke. Tegemist ei olnud 
vabatahtliku liikumisega, vaid maale suunati noori pärast kooli lõpetamist. Vastulinnastu-
mises on tavapäraselt valdav vanemate inimeste ränne37. See on ilmselt ka põhjus, miks 
kohe pärast iseseisvuse taastamist muutus rände suund. Sunniga tehtud asjad läksid tagasi 
loomulikesse rööbastesse.

Üleminekuajal, 1990. aastatel, jätkus liikumine linnadesse, eriti Tallinna. Eeslinnastumine 
oli siis veel tagasihoidlik, sest linnades oli venekeelsest elanikkonnast maha jäänud kinnis-
vara. Alles 1990. aastate teises pooles elavnes kinnisvaraturg ja algas eeslinnastumine. 
Kasvasid kõigi maakonnakeskuste ümbruse piirkonnad. Selle sajandi esimesel kümnendil 
muutus Tallinna koondumine peamiseks rändesuunaks, mille tulemusena hakkas elanikkond 
vähenema mitte ainult kõigis teistes linnades, vaid ka enamiku linnade tagamaal. Kasvavaks 
linnastuks (linn koos tagamaaga) jäi peale pealinna ainult Tartu linnastu. Kõige enam kaotas 
rahvastikku Ida-Virumaa. Pärast iseseisvuse taastamist toimus seal majanduse ümberstruk-
tureerimise tõttu kõige rohkem muutusi ja oli suur tööpuudus. Kõigest sellest väljatulemine 
pole neil siiani õnnestunud.

Alles päris viimastel aastatel on ilmnenud esimesed märgid, et kaua kestnud koondumis-
trend võib muutuda. Kuigi üldised suundumused näitavad koondumise jätkumist, on selle 
intensiivsus vähenemas. Vanusega küll väheneb rändetõenäosus, kuid maasuunalise rände 

korral lahkuvad linnadest just keskealised või vanemad 
inimesed. Oluline on, et lastega pered suunduvad 
maale ja paljudes maakondades on tekkinud noorte 
perede kogukonnad. Maaline eluviis ja elamistingi-
mused võivad tänapäeval olla järjest sarnasemad 
linnalisega, pakkudes boonusena looduskeskkonda 
oma hüvedega. Võimalik on, et maale ja Tallinnast 
kaugemale ei kolita üksnes romantilistel põhjustel, 

37 Geyer, H. (1996). Expanding the theoretical Foundation of the concept of differential urbanization. Tijdschrift 
voor Economische en Sociale Geografie 87: 1, 44–59.

Maaline eluviis ja elamistin-
gimused võivad tänapäeval 
olla järjest sarnasemad 
linnalisega, pakkudes boonu-
sena looduskeskkonda oma 
hüvedega. 
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vaid seetõttu, et kinnisvara on odavam ja elamiskulud on väiksemad. Seda oleks vaja põhja-
likumalt uurida.

Elu maal ei saa kunagi olla sama mugav kui linnas, kuid sellel on just need väärtused, mis 
välistavadki liigse mugavuse. Parem elu, mis sada aastat tagasi tundus olevat raskesti 
kättesaadavas linnas, on nüüd võib-olla hoopis hajusama asustusega piirkondades linna-
dest võimalikult kaugel. Maale kolitakse vaatamata sellele, et eluasemelaenu on keeruline 
saada ja seal on taristuprobleemid: vilets teedevõrk ning – ehk veelgi olulisem – kehv 
internetiühendus, mis on hädavajalik kaugtööks. Oleks väga huvitav teada, mis saaks, kui 
neid takistusi ei oleks.
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EESTI MAJANDUSELU KOLMKÜMMEND AASTAT
Kaspar Oja
Eesti Panga ökonomist. Avaldanud majandusartikleid ja -arvamusi Eesti ajakirjanduses

Eesti viimase 30 aasta majanduskasv on olnud edulugu, milles mängisid olulist rolli 1990. 
aastatel ellu viidud majandusreformid. Nõukogude ajast päritud majandusstruktuur oli 
ebaefektiivne ja elustandardi mahajäämus Lääne-Euroopast oli tõenäoliselt suuremgi kui 
mahajäämus sisemajanduse koguproduktis (SKP).

Stardikoht

Majanduslikult maha jäänud riikide korral arvatakse sageli, et vaesuse põhjus seisneb kapi-
talipuuduses. Kapitali all peetakse silmas eeskätt tootmisvahendeid, mille hulka kuuluvad 
taristuobjektid, aga ka näiteks elamufond. Arenenud riikides on kapitali väärtus ligikaudu 
kolm korda suurem kui aastane SKP. Kapitalist kolmandiku kuni poole moodustab elamufond, 
ülejäänust poole infrastruktuur ja järelejäänud osa on masinad, seadmed, transpordivahendid, 
arvutid, tarkvara jne. Kapitali struktuur võib riigiti palju erineda.

Euroopa Komisjoni potentsiaalse majanduskasvu aluseelduste järgi oli Eesti 1990. aastate 
keskpaigas kapitalivaene: siinset kapitali hinnati vaid kaks korda suuremaks kui SKP-d. 
Sarnane eeldus on esitatud ka Kesk- ja Ida-Euroopa teiste riikide kohta1. Kirjandus aga ei ole 
kapitalipuuduse küsimuses üksmeelel, sest investeeringute aegridade abil konstrueeritud 
kapitali hinnangud2 ja ka majandusajaloo taust osutavad sellele, et 1990. aastate Eesti võis 
oma sissetulekutasemega võrreldes olla suhteliselt kapitalirikas – see tähendab, et kapitali 
ja SKP suhe oli 1990. aastate Eestis märksa kõrgem kui arenenud riikides harilikult.

Eesti 1990. aastate majandusolukorra selgitamiseks tuleb alustada Nõukogude ajast. Nõu-
kogude majanduskasv põhines investeeringutel kapitalimahukasse tootmisesse. See meetod 
tõi edu seni, kuni toimus massiline tööjõu liikumine põllumajandussektorist tööstusesse, kuid 
pikema aja jooksul kaasnes tootmise eelisarendamisega üleinvesteerimine, mis tõi kaasa 
kapitali piirtootlikkuse languse ja majandusliku mahajäämuse lääneriikidega võrreldes.3

Kuigi investeeringud suurendavad üldjuhul toodangu mahtu ja seega SKP-d, ei pruugi 
investeeringute paisutamise abil tekkiv majanduskasv tuua kaasa heaolu suurenemist. 
Üleinvesteerimine suurendab kapitali ülalpidamiskulu rohkem kui toodangust saadavat 
kasu. See tähendab omakorda, et suur osa sissetulekust tuleb kasutada tootmisvõimsuse 

1 Ameco. https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/indicators-statistics/economic-databases/
macro-economic-database-ameco/ameco-database_en

2 Natalia Levenko, Kaspar Oja & Karsten Staehr (2019). Total factor productivity growth in Central and Eastern 
Europe before, during and after the global financial crisis, Post-Communist Economies, 31:2, 137–160, DOI: 
10.1080/14631377.2018.1460713.

3 Easterly, William and Stanley Fischer. „The Soviet Economic Decline“. The World Bank Economic Review 9, no. 3 
(1995): 341–71. Accessed March 17, 2021. http://www.jstor.org/stable/3989846.
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säilitamiseks ja selle arvelt saab vähem tarbida ning ühiskondlikku heaolu luua. Sama küsimus 
on aktuaalne ka tänapäeva Eestis: suured investeeringud taristusse peaksid elu paremaks 
tegema. Parema taristuga kaasnevad aga ka suuremad ülalpidamiskulud, mis väljenduvad 
valitsemissektori kulude kasvus ja peaksid tooma aja jooksul kaasa maksutõusu või mõne 
teise avaliku hüve pakkumise vähenemise. Kui me aga ei suuda rajatud teid hooldada, siis 
need lagunevad ja täiendavast investeeringust pole kasu. Auklikul teel sõita on ühtmoodi 
ebamugav, olgu see kahe- või neljarealine.

Kungla–Tartu maantee aastal 2006. Eesti Maanteemuuseum, EMM D 24:114

Nõukogude Liidu üleinvesteerimise üks põhjus võis olla ka külma sõja aegne sõjaline kon-
kurents, mille tõttu suunati suur osa teadus- ja arendustegevusest sõjatööstusesse ning 
ülejäänud majanduse tehnoloogiline areng kärbus.4 Kiirema tehnoloogilise arengu korral 
oleksid suured investeeringud olnud kohasemad. Investeeringute kasu sõltub sellest, kui 
keerulist tööd soetatud masinatega teha saame ja ka näiteks sellest, kui kallist kaupa rajatud 
teel veame.

Kapitalikülluse lähenemist 1990. aastatel kinnitavad 
Eesti Konjunktuuriinstituudi kogutud andmed töös-
tusettevõtete tootmisvõimsuse rakendatuse taseme 
kohta. Neid andmeid on kogutud alates 1993. aas-
tast küsitluse vormis ja need on üle aja võrreldavad. 
Sarnased küsitlused on ka teistes Euroopa riikides. 
Jooniselt 1 on näha, et 1990. aastatel oli Eesti töös-
tusettevõtete toomistvõimsuse rakendatus madal, kuid 

4 Allen, Robert C. „The Rise and Decline of the Soviet Economy“. The Canadian Journal of Economics / Revue Cana-
dienne D’Economique 34, no. 4 (2001): 859–881. Accessed March 17, 2021. http://www.jstor.org/stable/3131928

Investeeringute kasu sõltub 
sellest, kui keerulist tööd 
soetatud masinatega teha 
saame ja ka näiteks sellest, 
kui kallist kaupa rajatud teel 
veame.



Eesti majanduselu kolmkümmend aastat

343

see suurenes aja jooksul ja jõudis sajandivahetuse paiku tasemele, mille ümber on see hiljem 
kõikunud. Madal tootmisvõimsuse rakendatus 1990. aastatel näitab, et tööstusettevõtetel oli 
tootmisvõimsust märksa enam, kui oli tarvis nõudluse teenindamiseks. Tähelepanuväärne 
on ka, et küsitlus hõlmab vaid ettevõtteid, mis tegutsesid ja kus keegi küsimustikule vastas. 
Neid ettevõtteid, kus masinad seisid täiesti jõude, ei pruugi küsitlus hõlmata.

Joonis 1. Tööstussektori tootmisvõimsuse rakendatus, 1993–2018
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Allikas: Euroopa Komisjon / Eesti Konjunktuuriinstituut

Paljudest teistest vaestest riikidest erinevalt polnud Eestis seega otseselt puudust tootmis-
võimsusest. Tehnoloogiline mahajäämus ja varasem üleinvesteerimine tähendas aga, et 
Eestisse oli 1990. aastate alguseks jäänud küllaltki palju tootmist, mille järele turul nõudlust 
ei olnud. Ka infrastruktuuri võis küll palju olla, kuid selle ülalpidamine oli kallis ja rajajatele 
tõenäoliselt juba mõnda aega üle jõu käinud. Majanduse taaskäivitumise keskne küsimus oli 
eeskätt see, kuidas korraldada majandusstruktuur ümber kümnendite jooksul plaani korras 
arendatud tootmiselt tegelikult vajatavate toodete pakkumisele ja teenuste osutamisele. 
See eeldas aga nii inimeste kui ka kapitali ümberpaiknemist majanduses.

Selleks et tootmisvõimsus saaks majanduses ümber paikneda, on vaja institutsionaalset 
raamistikku, mis ühest küljest annaks signaali selle kohta, millisesse valdkonda peaks inves-
teerima ja kuhu tootmisvõimsust ümber paigutama. Teisest küljest peavad institutsioonid 
võimaldama seda kõike teha. Neid kaht eesmärki täitsid 1990. aastatel tehtud omandireform, 
maareform ja erastamine. Selge omandiõigus tähendas, et tekkis majanduslik motiiv efektiiv-
sust suurendada ja kasumlikumaid turge otsida. Tehinguteks vajalike registrite arendamine 
lihtsustas aga kapitali ümberpaiknemist.

Omandiõiguse reformide kõrval olid olulised ka teised majandusreformid, mis aitasid kaasa 
turumajanduse tekkele. Vabakaubanduse soosimine aitas leida turgu toodangule, kui ettevõ-
tete tootmisvõimsus ületas kohalikku vajadust. Aastal 1993 eksporditi Eestist maksebilansi 
põhjal kaupu 674 miljoni euro eest, kaks aastat hiljem juba peaaegu kaks korda enam: 1,2 
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miljardi euro eest5. Tänapäeva ekspordi mahuga võrreldes oli tollane muidugi väike, aga 
kasvutempo oli neil aastatel siiski väga kiire. Aastal 1993 moodustasid kauba ekspordist 
ligikaudu veerandi põllumajandustooted ja toidukaubad. Tööstuskaupadest eksporditi kõige 
enam tekstiilitooteid. Sellised kaubagrupid olid iseloomulikud Eesti tollasele majanduslikule 
arengutasemele. Tööstussektori keerukamaks muutudes suurenes masinate ja seadmete, 
sealhulgas elektroonikaseadmete eksport. Sajandivahetusel moodustasid masinad ja sead-
med ekspordist juba kolmandiku6. Selle taga oli suuresti Põhjamaade päritolu ettevõtete, 
nagu Elcoteq või Nolato, tootmise laiendamine Eestisse. Ka 1990. aastate esimese poole 
kergetööstuse ekspordis mängis omajagu rolli see, et sarnaste ettevõtete konkurentsivõime 
oli palgasurve tõttu Põhjamaades halvenenud ja tootmine koliti seepärast Eestisse, kus oli 
odav. Põhjamaad olid oma tollaselt majanduslikult arengutasemelt sarnased sellega nagu 
Eesti pärast suurt finantskriisi, ja ka probleemid olid sarnased.

Rahvusvaheline kaubandus on tihedalt seotud rahvusvaheliste kapitalivoogudega, mille 
kaasamine oli 1990. aastatel vajalik, et finantseerida majanduse struktuurimuutust. Ehkki 
Eesti kasvatas jõudsalt eksporti, vajas struktuurimuutus uusi seadmeid, mida tuli hankida 
välismaalt ja ekspordi tulu üksi ei katnud majanduse impordivajadust. Impordist moodustasid 
1993. aastal suurima osa masinad ja seadmed ning sõidukid. Kaubandusbilansi puudujäägist 
tekkinud välisfinantseerimisvajadust katsid suuresti otsesed välisinvesteeringud.

Üheksakümnendatel aastatel usuti, et välisinvesteerin-
gud aitavad majandusel kiiresti kasvada, sest lisaks 
kapitali kasvule kaasneb nendega ka tehnoloogiasiire 
ja parem ligipääs välisturgudele. Aja jooksul on majan-
dusteadlaste optimism välisinvesteeringute ja majan-
duskasvu seose kohta vähenenud, kuid tõenäoliselt 
siiski oli omajagu tõde tollases välisinvesteeringutele 
pandud lootusel.

Majandusareng

Eesti SKP elaniku kohta oli 1980. aastatel umbes 40% väiksem kui Soomes. See vahe suurenes 
1990. aastate alguses, kuid on 2020. aastaks jõudnud ligikaudu veerandini Soome tasemest 
(joonis 2). Seejuures on Eesti elatustase SKP alusel sarnane, nagu oli Soomes 1990. aastate 
teises pooles, kui paljud pered külastasid Helsingit ja Serena veeparki ja imestasid naaber-
riigi rikkuse üle. Eesti SKP pika aegrea analüüsimisel tuleb arvestada, et 1990. aastatele 
eelnevad andmed on hinnangulised ja tõenäoliselt ei peegelda mahajäämus SKP-s elaniku 
kohta tegelikku mahajäämust elustandardis, mis oli 1980. aastatel tõenäoliselt suuremgi. 
Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) 2020. aasta oktoobri prognoosi järgi kujuneb 2021. aasta 
SKP elaniku kohta püsihinnas ligikaudu kolm korda suuremaks kui sama näitaja 1993. aastal.

5 Eesti Panga maksebilansi statistika. https://statistika.eestipank.ee/#/et/p/436/r/1950/1799.
6 Statistikaameti andmed. Tabelid: VKY02, VKY04, VKP04.
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Joonis 2. Eesti ja Soome sisemajanduse koguprodukt elaniku kohta, 1980–2021
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Allikad: IMF WEO October 2020; Maddison Project Database, version 2020. Bolt, Jutta and Jan Luiten van 
Zanden (2020), „Maddison style estimates of the evolution of the world economy. A new 2020 update“, 
autori arvutused

Majanduskasvu dekomponeerimiseks kasutatakse sageli Solow’ mudelit, kus SKP kasvu 
selgitavad tootmistegurid: tööjõud ja tootmisvahendid (kapital). Seda osa kasvust, mida ei 
selgita tootmistegurid, nimetatakse kogutootlikkuseks ja see kirjeldab peamiselt tehnoloogilise 
arengu mõju majanduskasvule. Vaatleme siinkohal Eesti majanduse kasvu allikaid, lähtudes 
samast tootmisfunktsioonist nagu Eesti Panga makromudelis EMMA7 ning kasutades 2020. 
aasta detsembris avaldatud majandusprognoosi sisendandmeid.

Tootmisfunktsioon on Cobbi-Douglasi kujul, kus SKP Y sõltub kapitalist K, töötundidest H 
ja tööjõu tehnoloogiast A. 

        (1)

Kapital ise koosneb tootvast kapitalist KP ja elamufondist KH. Tootev kapital on kogu kapital 
ilma elamufondita, kusjuures elamufondi kaaluks γ kapitalis on rendi (nii tegeliku üüri kui ka 
oma kodus elamise arvestusliku üüri) osatähtsus lisandväärtuses. Kui elamufond on kogu 
aeg rakendatud, siis tootev kapital on rakendatud tootmisvõimsuse rakendatuse määra c 
ulatuses. Tootva kapitali ja elamufondi eristamine on oluline, sest elamufond on harilikult 
oluliselt madalama amortisatsioonimääraga ja muutub vähe. Selle osa kapitalist on väga 
suur, kuid elamufondi loodud väärtus annab lisandväärtusest võrdlemisi väikese osa.

        (2)

Eesti majanduskasv on viimase 30 aasta jooksul toetunud eeskätt tehnoloogia kasvule. 
Joonis 3 illustreerib seda, et 1990. aastate keskpaigast kuni 2007. aastani andis tehno-
loogia majanduskasvu pidevalt positiivse panuse. Tehnoloogia positiivse panuse taga on 

7 Siin vaadeldav versioon ei ole avaldatud. Vanem versioon on avaldatud: Kattai, Rasmus. (2006). EMMA – A 
Quarterly Model of the Estonian Economy.



Eesti majanduselu kolmkümmend aastat

346

majanduse ümberorienteerumine turukeskseks ja sellega saavutatud suurem efektiivsus. 
Selle poolest eristub Eesti majanduskasvu lugu Aasia kasvuimest, kus kasv toetus eeskätt 
investeeringutele ja tehnoloogia panus oli tagasihoidlik.8

Joonis 3. Eesti majanduskasvu allikad Eesti Panga makromudeli alusel, 1996–2019
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Majanduskasvu jooniselt paistavad mõned aeglasema kasvu või kriisi episoodid. Majan-
duskasv aeglustus 1998. aastal Aasia ja Vene kriisi tõttu ning 1999. aastal oli nulli lähedal. 
Jooniselt 3 näeme ka, et tööjõu ja rakendatud kapitali panus majanduses sel ajal vähenes 
ehk osa tootmisvõimsust jäi ka siis majandusest kõrvale. Vene kriis tõi kaasa ekspordi 
vähenemise Venemaale. Aastal 1997. moodustas eksport Venemaale viiendiku kogu Eesti 
kaupade ekspordist üldkaubanduse süsteemi alusel, 1999. aastal aga langes see alla 10%.9

Aastal 2004 ühines Eesti Euroopa Liiduga. Selleks ajaks oli Eesti jõudnud arengus pikaajalisele 
tasakaalus kasvu rajale: Nõukogude ajast kasutuseta jäänud kapital oli kas kasutusele võe-
tud või amortiseerunud ning toodete ja teenuste pakkumine lähtus turu vajadusest. Euroopa 
Liitu kuulumine suurendas Eesti usaldusväärsust ning parandas rahastamistingimusi. Aja 
jooksul oli aga suurenenud kapitali sissevool, mida peegeldab jooksevkonto defitsiit. Aastal 
2005 kiirenes majanduskasv ja kapitali panus majanduskasvus muutus suuremaks. Suur 
osa kapitali sissevoolust jõudis kinnisvarasektorisse ja elamufondi, mistõttu ei olnud selle 
mõju majanduse pikaajalisele kasvuvõimele siiski kuigi suur.

8 Krugman, P. (1994). The myth of Asia’s miracle. Foreign Affairs, 73(6), 62–78.
9 Statistikaameti tabelid: VKY197, VKY199.
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Joonis 4. Jooksevkonto saldo ja majapidamiste laenujäägi aastane muutus suhtena 
SKP-sse, 1995–2020
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Allikad: Eesti Pank, Statistikaamet, autori arvutused

Aastad 2006 ja 2007 on tuntud buumiajana: majapidamiste laenujääk suurenes mõlemal 
aastal üle 10% SKP-st. Kuid kiirem majanduskasv jäi pigem 2005. ja 2006. aastasse ning 
majanduskasvu mõttes oli 2007. aasta juba jahtumise aeg. Kiire majanduskasv mõjutas 
kõige enam ehitus- ja kinnisvarasektorit. Varem töötas ehituses alla 10% hõivatutest, kuid 
buumiaastatel ületas ehitussektori hõive 12% koguhõivest10 ja kuni 25-aastastest töötaja-
test oli ehituses rakendatud rohkem kui viiendik11. Ehitussektori selline osatähtsuse tõus 
survestas teisi tegevusalasid, mis olid avatud rahvusvahelisele konkurentsile ega saanud 
palgatõusuga kaasa minna. Samuti võis noorte suur hõivatus ehitussektoris vähendada 
nende huvi edasi õppida ja mõni stabiilsem elukutse omandada.

Buumiaastatele järgnes 2008. ja 2009. aasta majanduslangus, mis oli rahvusvahelises 
võrdluses sügav: 2007. aasta kolmandas kvartalis saavutatud kriisieelsest tipptasemest 
langes SKP kahe aasta jooksul ligi 20%. Kriisieelse kõrgtaseme ületas SKP alles 2016. aasta 
alguses12. Suure languse põhjus oli mitme kriisi sattumine lähestikku ja nende üksteist 
võimendav mõju. Nagu öeldud, olid majanduse jahtumise märgid õhus juba 2007. aastal. 
Laenukoormuse kiire kasv ei olnud jätkusuutlik ja sellega kaasnenud elatustaseme kasvu 
illusioon pidi lõppema. Majandus oli 2008. aasta alguses juba languses, kuid 2008. aasta 
suve lõpus lahvatanud rahvusvaheline finantskriis tegi olukorra palju hullemaks. Senine 
kapitali sissevool katkes ja jooksevkonto suurest miinusest sai ülejääk.

Lisaks ehitusbuumi lõpule ja rahvusvahelisele finantskriisile mõjutasid Eestit ka buumiaastatel 
kujunenud konkurentsivõime probleemid. Tööstussektor konkureeris buumiaastatel tööjõu 

10 Statistikaameti andmebaasi tabel RAL0011.
11 Statistikaameti andmebaasi tabel TT0202.
12 Autori arvutused Eurostati andmete alusel.
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pärast ehitussektoriga ja see sundis madalama tootlikkusega tööstusettevõtteid tegevust 
piirama. Aastatel 2006 ja 2007 vähenes tööstussektori hõive majanduse heale olukorrale 
vaatamata. Samuti kujundas tööstussektori käekäiku jõujoonte muutumine rahvusvahelises 
kaubanduses. Osa elektroonikatootmist kolis sel ajal Euroopast Aasiasse ja koos partnerite 
kadumisega sulgesid uksi ka Eestis tegutsevad allhanget pakkuvad ettevõtted.13

Rahvusvahelises võrdluses oli aga Eesti jõudnud elatustasemeni, kus teiste riikide kogemuse 
põhjal kipubki majanduskasv järsult aeglustuma. Kuigi sageli kirjeldatakse majanduskasvu 
ja sissetulekutaseme ühtlustumist sujuva protsessina, on minevikus esinenud kiire majan-
duskasvuga riikides pigem kiire kasvutempo episoode, millele järgneb märksa aeglasema 
kasvuga periood.14 Eesti SKP elaniku kohta jõudis buumiaastatel tasemele, mille juures 
harilikult riikide majanduskasv aeglustubki.

Buumi tagajärjel ei olnud majandusstruktuur jätku-
suutlik, seega ei olnud mõistlik seda toetustega üleval 
hoida ja majandus pidi taas kiiresti kohanduma, nagu 
toimus 1990. aastatel. Selle valiku tingis osaliselt ka 
asjaolu, et rahvusvahelise finantskriisi tõttu olid halve-
nenud rahastamistingimused ja majanduse laiaulatus-
lik toetamine oleks olnud väga kulukas. Ehkki Eesti 

kroon oli seotud euroga, tekitas segane aeg investorites hirmu ja vähendas usaldust krooni 
vastu. Krooni intressimäärad tõusid võrreldes euro intressidega. Kärbete tegemine võimaldas 
täita Maastrichti kriteeriumid, mis olid vajalikud euro kasutuselevõtuks ja välisinvestorite 
usalduse taastamiseks Eesti majanduse vastu.

Riigi roll majanduses muutus 2009. aasta kriisi ajal olulisemaks. Ehkki sel ajal tehti tõepoolest 
eelarvekärpeid, suurenes siiski eelarve tugi majandusele. Aastal 2009 oli Eesti 2,2% eelarve-
defitsiit küll Euroopa Liidu väiksemate seas ja Euroopa Liidu keskmine oli samal ajal 6%, kuid 
enne kriisi 2006. aastal oli Eesti eelarve ülejääk olnud 2,9% SKP-st, Euroopa Liidu riikides 
keskmiselt oli aga eelarve samal ajal 1,4% defitsiidis15. Eelarvepositsiooni halvenemine võr-
reldes kriisieelse ajaga oli Eestis seega isegi suurem kui Euroopa Liidus keskmiselt. Lisaks 
eelarvedefitsiidi kasvule suurenes kriisi ajal järsult Euroopa Liidu tõukefondide kasutamine, 
mis stimuleeris samuti majandust ja aitas kriisist taastuda. Veel 2008. aastal jäid Euroopa 
Liidu netosiirded 1% juurde aastasest SKP-st, kuid 2009. aastal olid need juba üle 3% SKP-st.16

Majanduses oli 2010. aasta algus veel raske, sest töötus jõudis esimeses kvartalis kõigi 
aegade kõrgeimale tasemele, kuid aasta kokkuvõttes pöördus majandus kasvule. Kriisile 
järgnes paar kiirema kasvuga aastat, ehkki majanduse jõudmine kriisieelsele tasemele 
võttis kaua aega. Esmase suurest finantskriisist taastumise järel jäi Eesti majanduskasv 

13 Nolato elektroonikakontsern sulgeb Eesti tehase uksed. Äripäev 2007. https://www.aripaev.ee/uudised/2007/08/16/
nolato-elektroonikakontsern-sulgeb-eesti-tehase-uksed

14 Barry Eichengreen & Donghyun Park & Kwanho Shin, 2011. „When Fast Growing Economies Slow Down: International 
Evidence and Implications for China“, NBER Working Papers 16919, National Bureau of Economic Research, Inc.

15 Ameco andmed.
16 ECB andmed.
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aeglasemaks kui kriisieelsetel aastatel. Selle üks põhjus oli see, et sissetulekute lähenemine 
Euroopa Liidu jõukamatele riikidele muutis edasise kiire kasvu keerulisemaks: madalamad 
õunad olid juba nopitud. Finantskriisi järel toimus aga väliskeskkonnas mitu sündmust, mis 
kärpisid Eesti kasvuvõimalusi.

Eesti majanduses toimus kriisiaegne kohandumine kiiresti, kuid teistes Euroopa riikides 
hakkas suure finantskriisi järel vinduma võlakriis, mis küll ei toonud Eestis kaasa uut majan-
duslangust, kuid halvendas siiski kasvukeskkonda. Samal ajal süvenesid Soomes Nokia 
probleemid, mis suures pildis langevad kokku juba kriisi eel toimunud elektroonikatööstuse 
ümberpaiknemisega maailmas. Soome aga on olnud Eesti olulisemaid sihtturge ja sealsed 
probleemid halvendasid Eesti kasvuvõimalusi. Aastal 2014 puhkenud Venemaa ja Ukraina 
sõda tõi kaasa suuri muutusi mitmes ärivaldkonnas ja pidurdas samuti majanduskasvu.

Vene ja Ukraina konflikti majandusliku mõjuna on sageli esile tõstetud majandussanktsioone, 
kuid nende mõju oli üsna väike, jäädes 0,2–0,3% juurde SKP-st17. Suurem mõju majandusele 
tulenes Vene rubla nõrgenemisest, mis tõi kaasa sealse ostujõu languse ja seetõttu Eesti 
ekspordi vähenemise Venemaale. Aastal 2013 oli kaupade eksport Eestist Venemaale üle 1,4 
miljardi euro, kuid 2015. aastal juba alla 800 miljoni euro18. Seega vähenes lühikese aja jooksul 
eksport Venemaale peaaegu poole võrra. Ekspordi vähenemine Venemaale oli sarnane nagu 
1990. aastate lõpus Vene kriisi ajal, aga et Venemaa tähtsus ekspordipartnerina oli oluliselt 
väiksem kui 15 aastat varem, siis ei mänginud see majanduskasvus enam nii suurt rolli.

Koroonakriisile vahetult eelnenud aastaid iseloomustas üsna kiire majanduskasv, kui soodsat 
turukonjunktuuri toetas ka valitsuse eelarvetugi. Nende aastate majanduskasvus paistab 
eriliselt välja äriteenuste ja IT-sektori kasv. Koroonakriisile vaatamata oli arvutiprogrammeeri-
mise tegevusala lisandväärtus püsihindades 2020. aastal peaaegu kaks ja pool korda suurem 
kui viis aastat varem. IT-sektori kasvule on muu hulgas kaasa aidanud välisspetsialistide 
lihtne värbamine.

Kolmekümnele aastale tagasi vaadates on Eesti majandus kiiresti arenenud, kuid arengu-
muster ei erine üldpildis siiski väga palju teistest riikidest. Elatustaseme kasv, hindade ja 
palkade tõus on käinud käsikäes majanduse struktuurimuutusega nagu ka mujal maailmas. 

Jooniselt 5 on näha, et Euroopa Liidu riikides on töös-
tussektori osatähtsus hõives seostunud enamasti 
tootmise teatava hinnatasemega. Mida majanduslikult 
arenenum on riik, seda kõrgem on sealne hinnatase 
ja seda väiksem on tööstussektori osatähtsus. Eesti 
arengutee on olnud sarnane Euroopa Liidu teiste riiki-
dega ja probleemid, millega seisame praegu silmitsi, 
nagu tootmise kallinemine, on ilmnenud teistes riiki-
des juba varem. Tööstuse osatähtsuse järkjärguline 

17 Kaspar Oja (2015) No milk for the bear: the impact on the Baltic states of Russia’s counter-sanctions, Baltic 
Journal of Economics, 15:1, 38–49, DOI: 10.1080/1406099X.2015.1072385.

18 Statistikaameti andmebaasi tabel VK2.

Kolmekümnele aastale tagasi 
vaadates on Eesti majan-
dus kiiresti arenenud, kuid 
arengumuster ei erine üldpil-
dis siiski väga palju teistest 
riikidest.
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vähenemine ja selle arvelt äriteenuste ning IT-sektori kasv aga on just see, mis on viimastel 
aastatel Eesti majanduskasvu tagant tõuganud.

Joonis 5. Majandusstruktuuri ja hinnataseme seos
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Allikad: Eurostat, autori arvutused

Majandusliku heaolu kasv ja kinnisvarasektori areng

Tööturu olukorra kohta 1990. aastate alguses on küll Eesti tööjõu-uuringu andmed, kuid 
probleem on, et need on kogutud tagasivaatavate küsitlustena aastaid hiljem. Ametlike 
andmete alusel oli üheksakümnendate aastate alguses tööpuudus olematu ja hõivemäär 
väga kõrge. Eesti Konjunktuuriinstituudi alates 1993. aastast tehtud küsitlused19 osutavad 
siiski sellele, et töötuse ootus oli tol ajal suur, sealjuures on töötuse ootus olnud seotud 
töötuse määraga. Tõenäoliselt alahindavad hilisematel aastatel korraldatud tagasivaatavad 
tööjõu-uuringud 1990. aastate alguse tööpuudust ja olukord tööturul oli keeruline.

Tööstussektori palgad olid 1990. aastate alguses Balti riikides väiksemad kui Kesk- ja 
Ida-Euroopa teistes riikides. Joonis 6 kujutab töötleva tööstuse ettevõtete tunni tööjõukulu 
ehk palka koos maksudega. Rahvusvahelise võrdluse mõttes on otstarbekas võrrelda kogu 
tööjõukulu, mitte palka ennast, sest sotsiaalkindlustussüsteemid erinevad riigiti ja sotsiaal-
kindlustusmaksed võivad mõnes riigis sisalduda osaliselt palgas ja mõnes teises mitte. See 
joonis näitab, et viimase kolmekümne aasta jooksul on Eesti palgatase jõudnud Euroopa 
Liitu kuuluvate Kesk- ja Ida-Euroopa riikide madalamate seast kõrgeimate sekka.

19 Rahvusvaheliselt võrreldavaks tehtud küsitluste tulemused leiab Euroopa Komisjoni koduleheküljelt https://ec.europa.
eu/info/business-economy-euro/indicators-statistics/economic-databases/business-and-consumer-surveys_en.
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Joonis 6. Töötleva tööstuse ettevõtete tunni tööjõu kulu eurodes, 1996–2016
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Allikad: Eurostat, autori arvutused

Huvitav on märkida, et kuigi paljudes riikides on tööstussektori palgad riigi keskmisest suu-
remad, on Eestis vastupidi: tööstussektori palgad jäävad riigi keskmisele alla. Osaliselt on 
selle taga ilmselt asjaolu, et Eestis on endiselt küllaltki palju madala tootlikkusega tööstust, 
mida ohustab konkurents madalama palgatasemega riikidest: nii nagu 1990. aastatel kolis 
sarnane tootmine Põhjamaadest Eestisse, viiakse seda praegu Eestist madalama palgata-
semega Ida-Euroopa riikidesse. Töötleva tööstuse osatähtsus hõives on Eestis suurem kui 
teistes Balti riikides.

Eesti elatustaseme paranemine joonistub kõige selgemalt välja, kui püüda hinnata ajas 
ankurdatud vaesuse määrade järgi seda, kui palju on minevikus olnud neid inimesi, kes 
said lubada endale paremat elatustaset kui see, mida peetakse tänapäeval vaesuspiiriks. 
Vaesuspiiriks nimetatakse sellist sissetulekut, mis on 60% mediaansissetulekust. Sellest 
väiksema sissetuleku korral on keeruline lubada endale keskmisega sarnast elustandardit. 
Eestlaste ootused elukvaliteedile on aja jooksul väga palju muutunud ja tagasivaadates 

võib tunduda uskumatu, et 1990. aastate alguses 
sai vaid 5% jõukam osa ühiskonnast lubada endale 
elatustaset, mis on parem 2019. aasta vaesuspiirist 
(joonis 7). Selle väljaselgitamiseks on eeldatud, et 
inimeste sissetulekud on jaotunud lognormaalse tõe-
näosusjaotuse alusel ning jaotuse parameetrid on 
hinnatud nii, et need matkiksid sissetulekute jaotuse 
andmeid. Aegrida on pikendatud minevikku keskmise 
palgastatistika abil.

Kuigi paljudes riikides on 
tööstussektori palgad riigi 
keskmisest suuremad, on 
Eestis vastupidi: tööstus-
sektori palgad jäävad riigi 
keskmisele alla.
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Joonis 7. Hinnanguline nende inimeste osatähtsus elanikkonnast, kes said endale 
vastaval aastal lubada kõrgemat elatustaset kui 2019. aasta suhtelise vaesuse piir, 
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Allikad: Statistikaameti algandmed, autori arvutused

Elatustaset saab hinnata mitut moodi. Peale rahaliste võimaluste võrdlemise on võimalik 
kõrvutada reaalseid hüvesid, mida inimesed endale lubada saavad. Selleks kasutatakse 
materiaalse ilmajäetuse näitajat, mille tarbeks uuritakse inimestelt, kas nad saavad lubada 
endale tänapäeva elu juurde kuuluvaid teatud hüvesid, näiteks sooja tuba, arvete maksmist, 
puhkust, liha söömist jne. Materiaalse ja sotsiaalse ilmajäetuse näitaja põhjal on Eestis 
Euroopa Liidu keskmisest vähem inimesi, kes ei saa endale tänapäevast elustandardit lubada. 
Riikide võrdluses jääb Eesti mõnevõrra alla Saksamaale ja Rootsile, kuid edestab enamikku 
Ida- ja Lõuna-Euroopa riike20.

20 Rahvusvaheliselt võrreldavad materiaalse ilmajäetuse andmed on Eurostati andmetabelites ilc_mdsd01 kuni 
ilc_mdsd10.
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„Poiss on kasvanud liiga kiiresti. Tuleks vist pea jagu lühemaks teha." Kuulo Vahteri karikatuur. 
Maaleht, 11. detsember 1997

Kinnisvaraturg illustreerib samuti heaolu suurenemist ja elatustaseme kasvu. Koos heaolu 
kasvuga suurenevad kulutused eluaseme investeeringutesse. Tuleb muidugi arvestada, et 
see näitaja on ka väga tsükliline ja suureneb parematel aastatel ning väheneb kriisi ajal. 
Koos jõukuse kasvuga suureneb siiski elamuinvesteeringute osa SKP-st. Näiteks aastatel 
1995–2003 kulutati Eestis elamuinvesteeringuteks keskmiselt 2,6% SKP-st, kuid aastatel 
2011–2020 juba 4,1% SKP-st. Euroopa Liidus keskmiselt kulutati sel ajal eluasemeinvestee-
ringuteks 5% SKP-st. Lätis ja Leedus kulutati elamuinvesteeringuteks vähem kui Eestis.21

Aja jooksul on ka kinnisvarahinnad tõusnud sissetulekutest kiiremini. Näeme joonisel 8, 
et kinnisvara hindade ja keskmise palga suhe on aja jooksul suurenenud. Tumesinine joon 
tähistab Statistikaameti koostatud elamuhinnaindeksit, mis põhineb Maa-ameti tehingu-

statistikal. Varasemate aastate kohta on kasutatud 
kinnisvarabüroode andmeid Tallinna kahetoalise rahul-
davas korras korteri ruutmeetri hinna kohta. Sel ajal, 
kui mõlemad andmed on olemas, käitusid aegread 
sarnaselt.

21 Elamuinvesteeringute andmed on Eurostati andmetabelis nama_10_nfa_fl.

Aja jooksul on ka kinnis-
varahinnad tõusnud 
sissetulekutest kiiremini. 
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Joonis 8. Elamukinnisvara ja üürihinna suhe keskmisse brutopalka, indeks 2005 = 100, 
1997–2019
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Allikad: Statistikaamet, Eurostat, autori arvutused

Kinnisvara kallines järsult pärast Euroopa Liiduga ühinemist, kui rahastamisvõimalused 
paranesid. Kinnisvara pakkumine on küllaltki jäik (maa hulk on piiratud ja ehitamine võtab 
aega), seetõttu toovad paremad rahastamistingimused vähemalt lühiajaliselt kaasa hinna-
tõusu. Kriisi ajal lasti kinnisvaraturult õhk välja, pärast seda on kinnisvara hinnad tõusnud 
laias laastus palkadega samas tempos.

Eesti omapära on väga väike üüriturg. Aja jooksul on 
küll turutingimustel kodu üürijate osatähtsus suu-
renenud, kuid see jääb ikka alla 5% leibkondadest, 

Euroopa Liidus keskmiselt üürib kodu peaaegu veerand leibkondadest. Seevastu on Eestis 
väga palju koduomanikke: endale kuuluvas kodus elab üle 80% elanikest. Ülejäänud inime-
sed, kes ei üüri turutingimustel ega ela oma kodus, üürivad eluaset tuttavatelt või perekonna 
liikmetelt turutingimustest erinevatel alustel. Õhukese turu tõttu ei ole üürihinnad olnud 
kinnisvara turu käitumise head näitajad, jooniselt 8 aga näeme, et üürihinnad on püsinud 
pärast rahvusvahelist finantskriisi palga suhtes stabiilsetena. Enne kriisi ja ka 1990. aastatel 
aga oli turult üürimine palkadega võrreldes suhteliselt kallim kui tänapäeval. Selle taga on 
ilmselt erinevaid põhjuseid, alustades finantssektori arengust – 1990. aastate kehvemate 
rahastamistingimuste tõttu oli üürimise alternatiivkulu suhteliselt suurem – ja lõpetades 
halduslike reeglitega minevikus, mis tegid üürilepingu sõlmimise keeruliseks ja mõlemale 
poolele riskantseks.

Eesti omapära on väga väike 
üüriturg.
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Kokkuvõtteks

Eesti majandus on viimase 30 aastaga palju arenenud, millega on kaasnenud elatustaseme 
märgatav paranemine. Nõukogude ajast pärit majandus oli ebaefektiivne, kuid 1990. aas-
tate reformid suunasid majanduse küllaltki kiiresti arenguteele. Sellele aitas kaasa kapitali 
sisse vool ja Põhjamaade ettevõtete tootmise laiendamine Eestisse. Praeguseks aga on Eesti 
jõudnud teistsugusele arengutasemele, kus suuremat rolli mängivad kõrge lisandväärtusega 
teenused, nagu IT-sektor. Siia 1990. aastatel kolitud tootmine aga kolib tasapisi odavama-
tesse riikidesse või muudab ärimudelit.
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EESTI MAAPIIRKONNA ARENGU VIIMASED KOLM 
AASTAKÜMMET
Anne Põder
Eesti Maaülikooli teadur. Kaitses 2017. aastal Maaülikoolis doktorikraadi, uurides ettevõtlust 
mõjutavaid sotsiaal-majanduslikke tegureid Eesti valdades

Maareform koos omandi- ja põllumajandusreformiga oli institutsionaalsete muutuste üks 
osa üleminekul Nõukogude plaanimajandusest turumajandusele. Põhjalikult reformiti vara-
semaid õiguslikke, majanduslikke ja poliitilisi suhteid ning muutusid sotsiaalsed suhted. 
Ressursside ümberjagamine ja varasemate struktuuride lammutamine aitab stagnatsioonist 
edasi liikuda ja loob majandusarengu uusi võimalusi. Sellega aga kaasneb tavaliselt ka 
majanduslangus, poliitiline ja sotsiaalne turbulents, mis teeb paljude ühiskonnaliikmete jaoks 
raskeks muutuvate olude mõistmise, uue olukorraga kohanemise, oma käitumise muutmise 
ja uute võimaluste ärakasutamise.

Maareformi põhimõtted ja üksikasjad otsustati poliitiliselt ja majanduslikult kiiresti muutuvates 
oludes. Reformi keerulisem osa, selle tegelik elluviimine algas 1990. aastatel. See oli põhiline 
siirdeperiood üleminekul turumajandusele põhinevale demokraatlikule ühiskonnakorraldusele. 
Maapiirkondade jaoks tähendas see ühest küljest elukorralduse ja majandussuhete täielikku 
ümberkorraldust, mille käigus maa- ja linnapiirkondade regionaalne ebavõrdsus süvenes. 

Artiklis on vaadeldud peamisi majanduslikke ja sot-
siaalseid muutusi Eesti maapiirkondades maareformi 
ajal. Viimast kolme kümnendit on käsitletud kahe 
perioodina: siirdeperiood üleminekul turumajandusele 
ning Euroopa Liiduga ühinemisele järgnenud aeg.

Siirdeperioodi institutsionaalne taust, maapiirkondade majanduslik ja 
sotsiaalne areng

Institutsioone võib defineerida kui välja kujunenud normide, reeglite, seaduste ja menetluste 
kogumit, mis määravad, kuidas ühiskonnas suheldakse.1 Institutsioonide osa on nii formaal-
sed reeglid (näiteks õigusloome, omandisuhted, lepingud) kui ka mitteformaalsed reeglid 
(traditsioonid, väärtushinnangud, käitumisnormid, tavad) ja nende rakendamise kord, mis 
loovad sotsiaalse, majandusliku ning poliitilise käitumise struktuuri.2 Institutsioonid aitavad 
vähendada ebakindlust suhtluses: osalised võivad eeldada, et käitutakse kokku lepitud 
normide järgi ja nendest kõrvalekaldumisel rakendatakse formaalset sundi või saadakse 
sotsiaalse halvakspanu osaliseks. Institutsionaalsed muutused toimuvad tavaliselt üsna 

1 Garside, W. R. Introduction: Economic Growth and Development – An Institutional Perspective. Garside, W. R. 
(ed.) Institutions and Market Economies: The Political Economy of Growth and Development. Basingstoke, New 
York: Palgrave Macmillan, 2007, lk 1–13.

2 North, D. C. Institutions. – Journal of Economic Perspectives 1991, nr 5 (1), lk 97–112.

Maareformi põhimõtted ja 
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muutuvates oludes.
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aeglaselt. Formaalsed reeglid võivad kiiresti muutuda poliitiliste murrangute ja nendega 
seotud reformide ajal, kuid mitteformaalsed käitumistavad, moraalinormid ning väärtus-
hinnangud on ühiskonnas pigem püsivad.3 Nõukogude Liidu lagunemise järel Ida-Euroopas 
toimunud muutuste eripära oli kiirus: kahe-kolme aasta jooksul muudeti oluliselt poliitilist 
süsteemi, õigusakte, omandisuhted ja finantssüsteemi ning likvideeriti keskne plaanima-
jandus.4 Uued olud nõudsid ka teistsugust käitumist, mis tihti läks vastuollu varasemate 
väärtuste ja harjumustega.

Nõukogude Liidu plaanimajandust iseloomustas 1980. aastate keskpaigas seisak, sotsiaalsete 
ja poliitiliste pingete kuhjumine. Perestroika eesmärk oli reformida majandust ja poliitilist 
süsteemi, kuid majanduskriisi, poliitilise ja sotsiaalse rahulolematuse ning rahvuslike liiku-
miste tekkimisega liiduvabariikides kaotas keskvõim kontrolli. See viis Nõukogude Liidu 
lagunemise ja Eesti iseseisvuse taastamiseni 1991. aastal.5

Maapiirkondade elukorralduses oli Nõukogude ajal 
keskne ühismajandite tegevus. Kolhoosid olid for-
maalselt kolhoosnike ühisomandis põllumajandus-
tootmisüksused, sohvoosid oli riikliku alluvusega 
toomisüksused. Pärast Teist maailmasõda toimus 
poliitilisi repressioone rakendades sundkollektivi-

seerimine, mille käigus võeti taludelt maa, põllumajandusloomad ja tootmisvahendid ning 
asutati ühismajandid. Nõukogude aja lõpu rahvusliku liikumise üks peamisi motiive oli 
sundkollektiviseerimisega tekitatud ülekohtu heastamine.6, 7 See mõjutas nii maa- kui ka 
põllumajandusreformi formaalsete tingimuste väljatöötamisel ja reformide elluviimisel 
tehtud valikuid, samuti inimeste väärtuste ja hoiakute kujunemist talude taastamisse ning 
ühismajandite tootmisüksuste lammutamisse suhtumisel.

3 North, D. C. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1990.

4 Newman, K. L. Organizational Transformation during Institutional Upheaval. – The Academy of Management 
Review 2000, nr 25 (3), lk 602–619.

5 Myant, M., Drahokoupil, J. Transition Economies: Political Economy in Russia, Eastern Europe, and Central Asia. 
Hoboken: John Wiley & Sons, 2011.

6 Swinnen, J. F. M. The Political Economy of Land Reform Choices in Central and Eastern Europe. – Economics of 
Transition 1999, nr 7 (3), lk 637–664.

7 Viira, A-H., Põder, A., Värnik, R. 20 years of transition- institutional reforms and the adaptation of production in 
Estonian agriculture. – German Journal of Agricultural Economics 2009, nr 58 (7), lk 286–295.
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Lehmade lüpsmine 
Piistaoja loomakasvatuse 
katsejaamas, endises 
Piistaoja talus, mis kuulus 
sõjaeelse Eesti Vabariigi 
maareformi isaks kutsutud 
Theodor Poolile. Aasta 
1949. Foto: Gunnar Loss. 
Rahvusarhiiv, 
EFA.335.0.70257

Kolhoosides ei toimunud ainult põllumajanduslik tootmine. Maaelu arengu mõistmisel on 
oluline arvestada, et 1980. aastateks oli neil kujunenud keskne roll ka maapiirkonna sotsiaalse 
ja kultuurilise tegevuse finantseerijana8 ning infrastruktuuri, mittepõllumajanduslike teenuste 
ja tootmistegevuse korraldajana9. Ühismajanditel oli osalus näiteks ehitusorganisatsioonides, 
puhkekodudes, sanatooriumides, vanadekodudes, lastepäevakodudes.10 Seega tagasid nad 
maaelanikele mittepõllumajanduslikke töökohti ja olid tähtsad elukvaliteedi kujundamisel.

Ühismajandid moodustasid koos põllumajandusele väetisi, jõusööta, põllutöömasinaid ja 
muid tootmisvahendeid tootvate üksuste ning põllumajandussaadusi töötlevate tööstustega 
agrotööstuskompleksi11, mille juhtimine, tootmise planeerimine ja toodangu jaotus oli tsent-

raalne riikliku plaanimajanduse alusel. See moodustas 
koos riigi omanduses olevate teiste tööstusharudega 
ametliku, n-ö esmase majanduse. Selle kõrval levis 
laialt aga mitteametlik, teisene varimajandus. See 
tähendas elanike ja majapidamiste väikesemahulist, 
mitteametlikku eraettevõtlust ja ka ebaseaduslikku 
tegevust12, 13. Eestis oli Nõukogude ajal eraettevõtlus 
ebaseaduslik kuni 1980. aastate keskpaigani, kui tek-
kisid esmased legaalsed võimalused endale ise tööd 
anda ja kooperatiive asutada14, 15.

8 Alanen, I., Nikula, J., Põder, H., Ruutsoo, R. Decollectivisation, Destruction and Disillusionment. Aldershot: Ashgate 
Publishing Company, 2001.

9 Põder, A., Viira, A-H., Värnik, R. Firm entries and exits in Estonian urban municipalities, urban hinterlands and 
rural peripheries 2005–2012. – Journal of Baltic Studies, 2017, nr 48 (3), lk 285−307.

10 Eesti NSV rahvamajandus 1984. Tallinn: Valgus, 1985.
11 Mereste, U. Majandusleksikon. I. A–M. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2003.
12 Raig, I. Teisene majandus. Tallinn: Valgus, 1988.
13 Põder, A. The Socio-Economic Determinants of Entrepreneurship in Estonian Rural Municipalities. Tartu: Eesti 

Maaülikool, 2017.
14 Kuura, A. Väikeettevõtlus. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2001.
15 Liuhto, K. Entrepreneurial transition in post-Soviet republics: The Estonian path. – Europe-Asia Studies 1996, 

nr 48 (1), lk 121–140.
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Ühismajandite ametliku suurtootmise kõrval eksisteeris põllumajanduslik individuaaltootmine: 
väikesemahuline tootmine maaelanike isiklikes abimajapidamistes ja elanike kasutusse antud 
õue-aiamaadel.16 Kuigi eraloomapidamisel oli olulisi kitsendusi, oli see laialdaselt levinud. 
Endale ise toidu tootmine ja toodangu müük elanikelt kokkuostusüsteemi kaudu oli tähtis 
lisasissetulekuallikas maapiirkondades. Isiklike abimajapidamiste kasutuses oli heina- ja 
karjamaana näiteks 2/3 looduslikke rohumaid.17 Hinnanguliselt oli pooltel peredest 1980. 
aastatel õue-aiamaa.18 Nõukogude majanduse ebaefektiivsuse ja majandusseisaku tõttu 
tekkinud toidu- ja tarbekaupade defitsiit soodustas õue-aiamaade kasutuse suurenemist 
1980. aastate lõpuks nii endale toiduainete tootmiseks kui ka lisasissetuleku teenimiseks.19 
Aastal 1989 oli 140 921 pere kasutuses keskmiselt 0,34 hektari suurune aiamaa.20

Arusaam Nõukogude aja väikepõllundusest on maareformi institutsionaalse tausta mõistmisel 
oluline mitmel põhjusel. Maa oli ametlikult ühisomandis ja see anti ajutiselt õuemaana ning 
heina-karjamaana väikese mahuga eraloomakasvatuseks. Maareformi käigus tekkis sellele 
maale omanik ja pinged varem maad kasutama harjunud elanikega. Teisest küljest seati 
piirangud maade tagastamisele, et kaitsta ka seniste kasutajate, vahepeal rajatud ehitiste 
omanike ja teiste huve. See tekitas konflikte õigusjärgsete omanikega. Paljud maaelanikud 
soovisid oma väikest tootmistegevust laiendada. See oli maareformi käigus maa ja põllu-
majandusreformi käigus põllumajandusloomade ning vara tagastamise ja erastamise oluline 
motiiv. Talusid taastades lootsid paljud maaelanikud, et nad saavad ka turumajanduse 
tingimustes jätkata väiketootmist, mis tihti põhines käsitööl. Turumajanduse tekkimisel 

aga kadus kokkuostjate ja toiduainetööstuse huvi 
väiketootjatelt tooret kokku osta. Nõukogude ajal ela-
nikelt piima, villa jms kokkuostusüsteem kadus koos 
majandussüsteemi lagunemisega. Seetõttu lõpetas 
enamik väiketootjaid varsti põllumajandusliku toot-
mise või pidi mastaabiefekti saavutamiseks tootmist 
oluliselt laiendama.

Nõukogude aja lõppu iseloomustavad kiiresti muutuvad formaalsed reeglid. Ministrite Nõukogu 
1988. aasta määrusega lubati ametlikult suurmajandite äärealadelt eraldatud maadele talud 
rajada ja 1989. aasta jooksul asutati 828 talu keskmise suurusega 25 hektarit (vt tabel)21. 
Määrus nägi ette renditalude asutamise ja maa jätmise riiklikku omandisse. Aastal 1989 
võeti vastu talumajanduse arendamise abinõude määrus, mis nägi ette majanduslikke soo-
dustusi: maakorraldustööde toetamine, laenuvõimalus, maksuvabastus, tootmisvahendite 
rentimisõigus jms. See tekitas ka talude taastajatel soodustuste ja toetussüsteemi ootuse. 
Aastal 1989 võeti vastu põllumajandusseadus, mis pakkus mitte ainult renditalude, vaid ka 

16 Raig, I. Teie pere majapidamine. Sotsiaalmajanduslikud ja õiguslikud aspektid. Tallinn: Valgus, 1987.
17 Virma, F. Maasuhted, maakasutus ja maakorraldus Eestis. Tartu: Halo Kirjastus, 2004.
18 Raig, I. Teie isiklik abimajapidamine. Tallinn: Valgus. 
19 Raagmaa, G. Eesti regionaalne ja kohalik areng globaliseeruvas maailmas. Riigikogu Toimetised 2002, nr 5, 

lk 36–44.
20 Virma, F. Maasuhted, maakasutus ja maakorraldus Eestis.
21 Virma, F. Maasuhted, maakasutus ja maakorraldus Eestis.
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põlistalude asutamise võimaluse endiste talude taastamise või uute rajamisega.22 Aastal 
1990 võeti vastu Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsus maareformi kohta, millele järgnes samal 
aastal ka maa natsionaliseerimise ebaseaduslikuks kuulutamine ja 1991. aastal omandire-
formi seadus ning maareformi seadus, millega nähti ette omandisuhete ümberkujundamine, 
Nõukogude ajal omandi sunniviisilise natsionaliseerimisega tehtud ülekohtu heastamine 
ja turumajanduse ning eraettevõtluse jaoks sobiva omandisuhete süsteemi kujundamine.23 
Aastal 1992 vastu võetud põllumajandusreformi seadus sätestas ülemineku eraomandil 
põhinevale põllumajandustootmisele ja ettevõtlusele ning selleks ühismajandite likvidee-
rimise, reorganiseerimise ja kollektiviseeritud varade tagastamise või kompenseerimise.24

Maade tagastamisel ja talude taasasutamisel olid olulised mittemateriaalsed väärtushinnan-
gud, sealhulgas soov oma perekonna vara tagasi saada, perekodu taastada ja traditsioone 
jätkata25, 26. Rahvuslikult meelestatud poliitilised liikumised idealiseerisid Teise maailmasõja 
eelset talumajandust.27 Põllumajandustootmise traditsiooniline vorm on olnud peretalu, 
mistõttu oodati ka maareformilt, et koos omandi- ja põllumajandusreformiga aitab see Eesti 
maapiirkonnas taastada peretaludel põhineva tootmisstruktuuri.

Põllumajandustootmise ümberkorraldust siirdeajal 
võib käsitleda kui struktuurikatkestust28: tegevus-
haru varasem struktuur likvideeriti, majandussuhted 
katkesid ja nende ümberjaotuse alusel kujunes uus 
struktuur ning suhtevõrgustik. Aastaks 1989 oli Eestis 
kokku 326 kolhoosi ja sohvoosi ning nende keskmine 
suurus oli 7630 hektarit.29 Talude aktiivne rajamine 
ja taastamine algas kohe, kui selleks olid seadusli-
kud võimalused ja 1991. aasta alguseks oli asutatud 
2339 talu. Registreeritud talude arv suurenes kiiresti 
koos maareformi alguse ja põllumajandusreformiga 

1992–1996, mille käigus ühismajandid likvideeriti või reorganiseeriti ning nende vara tagastati, 
kompenseeriti või erastati. Põllumajandusettevõtted asutati ühismajandite üksuste alusel 
või täiesti uute ettevõtetena.

22 Virma, F. Maasuhted, maakasutus ja maakorraldus Eestis.
23 Samas.
24 Viira, A-H., Põder, A., Värnik, R. 20 years of transition- institutional reforms and the adaptation of production in 

Estonian agriculture.
25 Hedin, S. Land restitution in the former Swedish settlement areas in Estonia – consequences for land ownership, 

land use and landscape. – Landscape and Urban Planning 2005, nr 70 (1-2), lk 35–44.
26 Kelam, A. The Re-Emergence of Farmers as a Social-Demographic Group in Estonia in 1990–1993. The Baltic 

States at a Crossroads: Preliminary Methodological Analyses. Jyvsäkylä: Jyväskylän yliopiston monistuskeskus, 
1993, lk 35–46.

27 Alanen, I. The Transformation of Agricultural Systems in the Baltic Countries – A Critique of the World Bank’s 
Concept. Alanen, I. (ed.) Mapping the Rural Problem in the Baltic Countryside. Ashgate: Aldershot, 2004, lk 5–58.

28 Viira, A-H., Põder, A., Värnik, R. The determinants of farm growth, decline and exit in Estonia. – German Journal 
of Agricultural Economics 2013, nr 62(1), 52–64.

29 Virma, F. Maasuhted, maakasutus ja maakorraldus Eestis.
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Tabel. Põllumajandustootmisüksuste arv ja keskmine suurus põllumajandusmaa alusel, 
1989–2016

Aasta Kolhoosid ja 
sovhoosid

Põllu-
majandus-
ettevõtted

Talud Põllumajanduslikud majapidamised

Füüsilised isikud Juriidilised isikud

Arv Kesk-
mine 

suurus, 
ha

Arv Arv Kesk-
mine 

suurus, 
ha

Arv Kesk-
mine 

suurus, 
ha

Arv Kesk-
mine 

suurus, 
ha

1989 326 7630 828 25

1991 340 2339 26,6

1993 586 8412 25,4

1995 983 13 513 23,1

1997 854 22 722 22,0

1999 734 41 446 21,2

2001 54 895 9,9 853 384,3

2003 36 076 12,9 783 419,8

2005 26 868 17,2 897 418,0

2007 21 889 21,5 1447 302,1

2010 17 886 25,2 1727 284,1

2013 16 880 25,2 2306 231,1

2016 13 305 26,3 3391 190,4

Allikad:
Virma, F. Maasuhted, maakasutus ja maakorraldus Eestis
Põllumajandus 1994. Tallinn: Eesti Statistikaamet, 1995
Põllumajandus 1998. Statistikaamet
Põllumajandus 2001. Tallinn: Eesti Statistikaamet, 1992
PMS402. Statistika andmebaas. 12.04.2012. Statistikaamet
PMS420. Statistika andmebaas. 09.09.2019. Statistikaamet

Tootjate arvu võrdluse eri aastakümnetel teeb keerukaks definitsioonide muutus. Enne 
2011. aasta põllumajandusloendust kasutati statistiliste ühikutena talu (majapidamine, 
kelle maakasutus on registreeritud maakatastris ja kelle omanduses on vähemalt üks hektar 
põllu- või metsamaad) ja põllumajandusettevõtet (juriidiline isik, kelle põhitegevusala on 
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põllumajandus).30 Aastast 2001 on põllumajandustootjate statistiline ühik põllumajanduslik 
majapidamine.31

Põllumajandustootjate struktuuri üheks osaks olid ka elanike majapidamised, kellel oli kuni 
ühe hektari maakasutusõigus, kelle maakasutus oli registreerimata või kellel oli põlluma-
janduslikke loomi, aga nende arvu kohta eraldi infot ei kogutud. Aastal 1998 pakuti nende 
võimalikuks koguarvuks 176 00032 ja nende kasutuses oli umbes 13% põllumajandusmaast33. 
Koos maareformi edenemise ja talude registreerimisega nende osatähtsus vähenes.

Üheksakümnendate aastate algust iseloomustas majanduslangus kõigis Ida-Euroopa 
riikides.34 Selle põhjus oli nii varasemate majandussuhete katkemine ja turgude kadumine 
kui ka vähene võimekus uusi turge leida, mistõttu varisesid kokku mõned tegevusharud ja 
ettevõtted. See omakorda aitas kaasa töötuse ja sissetulekute ebavõrduse kasvule ning 
sotsiaalkindlustussüsteemil oli raske sellega kohaneda.35, 36

Vähenes ka põllumajandusmaa kasutus ning taime- ja loomakasvatustoodangu maht. Eestis 
oli 1990. aastal põllukultuuride kasvupind 1 116 300 ha, kuid 1995. aastaks oli see vähene-
nud veerandi võrra 850 700 hektarini ning 2001. aastaks veelgi enam – 644 200 hektarini37 
ehk kasvupind oli kümne aasta jooksul vähenenud 60 protsendini 1990. aasta tasemest. 
Samamoodi vähenes ka loomakasvatussaaduste tootmine. Näiteks 1990. aastal oli Eestis 
280 700 lehma, kuid 1995. aastaks oli neid kolmandik vähem – 185 400 ja 2001. aastaks 
veelgi vähem – 128 60038 ehk kümme aasta jooksul vähenes lehmade arv enam kui poole võrra.

Põllumajandustootmise vähenemisel oli mitu põhjust. Varasem struktuur lammutati ja 
loomade ning tootmisvahendite tagastamisel ja erastamisel said talude taastajad enda 
omandusse üksikud tootmisvahendid. Nõukogude aja kodumajapidamiste väikese mahuga 
individuaaltootmine ja perioodi lõpul asutatud esimesed talud sõltusid oluliselt ühismajandite 
vahenditest, nagu põllutöömasinad, kuivatid, taristu, spetsialistid ning kokkuostusüsteem. 
Nende kadumise, Eestis kehtestatud üliliberaalse majanduspoliitika, põllumajandustoodete 
madalate hindade ja võimetuse tõttu välisturgudel konkureerida, polnud põllumajanduslik 
väiketootmine majanduslikult elujõuline. Suurem osa tootmist alustanud taludest ei suutnud 

30 Statistikaamet. Põllumajandus 1998. Tallinn: Eesti Statistikaamet, 1999
31 Põllumajanduslik majapidamine – kuni 2019. aastani defineeriti kui ühtse majandusliku ja tehnilise juhtimisega 

üksused, kus toodetakse põllumajandussaadusi või säilitatakse maad heades põllumajandus- ja keskkonnatingi-
mustes ning kus on vähemalt üks hektar kasutatavat põllumajandusmaad või kus kasutatavat põllumajandusmaad 
on alla hektari ja põllumajandussaadusi toodetakse peamiselt müügiks. Statistikaamet. Põllumajandusloendus. 
Metaandmed. 05.01.2021.

32 Kivistik, J. Põllumajanduse tulevik ja Euroopa Liit. Põllumajanduse tulevik ja Euroopa Liit. Eesti Agraarökonomistide 
Assotsiatsioon, 2000, nr 13. Tallinn: Infotrükk, lk 11–26.

33 Statistikaamet. Põllumajandus 1998.
34 Myant, M., Drahokoupil, J. Transition Economies: Political Economy in Russia, Eastern Europe, and Central Asia.
35 Nikula, J. Constructing Capitalsit Firms: Former Socialist Industrial Complexes and their Struggle for Survival. 

Alanen, I. (ed.) Mapping the Rural Problem in the Baltic Countryside. Ashgate: Aldershot, 2004, lk 109–125.
36 Põder, A. The Socio-Economic Determinants of Entrepreneurship in Estonian Rural Municipalities. Tartu: Eesti 

Maaülikool, 2017.
37 Statistikaamet. PM0281. Statistika andmebaas. 15.03.2021.
38 Eesti statistika aastaraamat 2004. Tallinn: Eesti Statistikaamet.
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investeerida, neil oli halb tehniline varustatus, madal maksevõime39 ja enamik neist ei suutnud 
perele piisavat sissetulekut tagada40. Samuti tekitas kohanemisraskusi kogemuste ja oskuste 
puudumine turumajanduse tingimustes tegutseda.41 Tootmine taandus väikepõllunduseks 
enda tarbeks, see lõpetati või laiendas väike osa talunikke oluliselt tootmist suurema efek-
tiivsuse ja konkurentsivõime saavutamiseks.42

Maapiirkondade arengut mõjutas negatiivselt töökohtade kadu. Taastatud talud ei suutnud 
samas mahus töökohti luua, sest tüüpiliselt olid need tootmismahtude poolest liiga väi-
kesed ja neil puudus selleks vajadus või polnud raha.43 Plaanimajanduse ajal pöörati vähe 
tähelepanu efektiivsusele ja töötajaid hoiti sotsiaalsetel põhjustel ametis, olenemata nende 

tootlikkusest.44 Ühiskonnakorralduse muutusega oli 
ettevõtetel turumajanduses ellujäämiseks vaja kontrol-
lida tööjõukulusid ja maksimeerida tootlikkust, seega 
ka vähendada üleliigset tööjõudu.

Primaarsektori töökohtade arvu vähenemine oli kõige kiirem siirdeaja alguses, kui viie aasta 
jooksul kadus 2/3 töökohtadest. Aastaks 1989 oli palgalisi töökohti põllu- ja metsamajanduses 
ning kalanduses 161 500 (vt joonis). Aastaks 1995 oli neid 46 500 ning 2000. aastaks 26 900.45 
Sellel olid maapiirkondadele negatiivsed tagajärjed, sest võrreldes Lääne-Euroopa riikidega, 
kus põllumajanduse osatähtsuse ja töökohtade vähenemine majanduses oli olnud aeglasem 
ning toimunud pikema aja jooksul, oli põllumajanduse roll Nõukogude Liidu majanduses 
ja maapiirkondade tööhõives oluliselt suurem.46, 47 Maaühiskonnas oli keeruline kohaneda 
põllumajanduse restruktureerimise käigus paari aasta jooksul toimunud töökohtade arvu 
mitmekordse vähenemisega.

39 Viira, A-H., Põder, A., Värnik, R. 20 years of transition- institutional reforms and the adaptation of production in 
Estonian agriculture.

40 Viira, A-H. Eesti põllumajanduse arenguetapid viimasel 20 aastal. Värnik, R. (toim.). Maaelu arengu aruanne 2011. 
Tartu: Eesti Maaülikool, lk 85–109.

41 Buchenrieder, G., Hanf, J. H., Pieniadz, A. 20 years of transition in the agri-food sector. German Journal of 
Agricultural Economics 2009, nr 58 (7), lk 285–293.

42 Alanen, I. Agricultural petty production and the rise of capitalist agriculture in the Baltic countries. The Baltic 
States at the crossroads: Preliminary methodoligcal analysis. Jyväskylä: University of Jyväskylä, 1993.

43 Põder, A. The Socio-Economic Determinants of Entrepreneurship in Estonian Rural Municipalities.
44 Põder, A. The Socio-Economic Determinants of Entrepreneurship in Estonian Rural Municipalities.
45 Statistikaamet. TT0200. Statistika andmebaas. 15.03.2021.
46 Csáki, C., Fogács, C. Agricultural economics and transition: What was expected, what we observed, the lessons 

learned. Studies on the agricultural and food sector in Central and Eastern Europe 2008, nr 44 (I), lk 3–19.
47 Põder, A., Nurmet, M., Värnik, R. Entrepreneurial activity in rural municipalities of three South-Eastern Estonian 

counties in 2005–2009: a cluster analysis. Proceedings of the International Scientific Conference Economic 
Science for Rural Development 2011, nr 26, lk 182–191.
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Joonis. Palgatöötajate arv primaarsektoris, 1989–2020
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Allikas: Statistikaamet, statistika andmebaas TT0200, 15.03.2021

Talude taastamisega samal ajal asutati mittepõllumajanduslikke maaettevõtteid, kuid seal 
loodud töökohad ei suutnud kompenseerida põllumajanduslike töökohtade kadu.48 Töötuse 
kasv ja maaelanike vaesumine mõjutas omakorda negatiivselt mittepõllumajanduslike 
ettevõtete arenguvõimalusi, sest paljud neist sõltusid kohalikust nõudlusest.49 Seega ei 
osutunud ka suur osa tagastatud ja erastatud varade alusel asutatud mittepõllumajanduslikke 
ettevõtteid maapiirkonnas elujõuliseks ja lõpetasid tegevuse üsna ruttu pärast asutamist.50 
Alates 1990. aastatest on maaelanike tööjõus osalemise ja tööhõive määr linnaelanikega 
võrreldes olnud pidevalt madalam.51 Aastal 1990 külanõukogude alusel valdade moodusta-
mise järel võtsid kohalikud omavalitsused üle avalike teenuste osutamise ja ühismajandite 
likvideerimise järel ka nende teenused ja taristu. Samal ajal kadus maapiirkonnas ka suur 
osa selle taristu hooldamise ja teenustega seotud töökohtadest, sest vaja oli kulusid kokku 
hoida, taristu oli ebaotstarbekas jms põhjustel.52

Mittepõllumajanduslikust tegevusest muutusid maapiirkonnas olulisemateks hulgi- ja jaekau-
bandus, puidutööstus, ehitus ja transport.53 Üheksakümnendate aastate kiirete muutustega 

48 Põder, A. The Socio-Economic Determinants of Entrepreneurship in Estonian Rural Municipalities.
49 Alanen, I., Nikula, J., Ruutsoo, R. The Significance of the Kanepi Study. Alanen, I. (ed.) Decollecitivisation, Destruc-

tion and Disillusionment. Ashgate: Aldershot, 2001, lk 389–406.
50 Nikula, J. Networks, Skills and Trust: The Necessary Ingredients of Rural Entrepreneurship in The Baltic Countries. 

Alanen, I. (ed.) Mapping the Rural Problem in the Baltic Countryside. Ashgate: Aldershot, 2004, lk 127–157.
51 Statistikaamet. TT332. Statistika andmebaas. 15.03.2021.
52 Alanen, I. The Transformation of Agricultural Systems in the Baltic Countries – A Critique of the World Bank’s 

Concept.
53 Sudakova, L., Kalvist, I. Valdade mittepõllumajanduslik ettevõtlus, sotsiaalmajanduslik olukord ja perspektiivid. 

Mittepõllumajandusliku ettevõtluse uuring. Tallinn: Põllumajandusministeerium.
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kohanesid paremini maapiirkonnad, mille asukoht keskusi arvestades oli soodsam ja taristu 
parem, majandus mitmekesisem ning seetõttu sõltuti vähem protsessidest põllumajanduses.54

Areng pärast Euroopa Liiduga ühinemist

Euroopa Liiduga ühinemine 2004. aastal märgib teist olulist institutsionaalset muutust, sest 
ühisturuga liitumiseks, poliitika kooskõlastamiseks, põllumajanduse toetussüsteemi loomi-
seks jms oli vaja kehtestada ja kooskõlastada reegleid ja toimimisviise, aga asutada ka uusi 
organisatsioone (näiteks PRIA), mis toetaks institutsionaalseid muutusi. Nõukogude Liidu 
lagunemise ja turumajandusele üleminekuga võrreldes polnud aga muutused nii ootamatud. 
Kahetuhandendad aastad algasid ettevalmistusega Euroopa Liiduga ühinemiseks, oluline oli 
Ida- ja Kesk-Euroopa riikidele antav erakorraline liitumiseelse abi programm SAPARD55, mille 
kaudu makstud investeeringutoetused olid oluline tugi nii põllumajanduses kui ka tööstuses 
eelneval kümnendil tekkinud investeeringute mahajäämuse vähendamisel.

Euroopa Liiduga ühinemise järel iseloomustas Eestit majanduse ja väliskaubanduse kiire kasv 
kuni 2008. aastani56 ja kümnendi lõpetas üleilmse majanduskriisi mõju, järsk majanduslan-
gus ning sellest taastumine57. Ühise põllumajanduspoliitika ja selle põllumajandustoetuste 
rakendamine alates 2004. aastast aitas kaasa põllumajandustootjate võimekuse ja toodan-
gumahtude kasvule. Majanduskasvu aeg oli põllumajandustootjatele soodne ka toodangu 
hinnatõusu ja laenutingimuste paranemise tõttu.58 Näiteks hakkas 2004. aastast suurenema 
põllumaa kasutus. Põllumaa kasutus Eestis oli 1990. aastaga võrreldes vähenenud peaaegu 
kaks korda: 2004. aastal oli see 519 348 hektarit, 2010. aastaks suurenes 645 067 hektarini59 
ja suurenes ka sellele järgneval kümnendil, jõudes 2019. aastaks 689 589 hektarini.60

Kahetuhandendaid aastaid aga iseloomustab põllu-
majanduslike majapidamiste arvu kiire vähenemine. 
Aastal 2001 oli põllumajandusloenduse andmetel 
55 748 põllumajanduslikku majapidamist (vt tabel) ja 
nende keskmine suurus 15,6 hektarit, kuid see erines 
oluliselt füüsiliste ja juriidiliste isikute kaupa. Aastal 
2010 oli majapidamisi 19 613 ja nende keskmine suu-

54 Tamm, M. Vallatöötajate küsitlusuuring. Valdade mittepõllumajanduslik ettevõtlus, sotsiaalmajanduslik olukord 
ja perspektiivid. Mittepõllumajandusliku ettevõtluse uuring. Tallinn: Põllumajandusministeerium.

55 Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development. Publications Office of the EU. 1999. 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a3a7ba74-4864-48a3-9c2c-94694db01e0c/
language-en#document-info

56 Purju, A. Economic and Social Development in the Baltic States: Estonia. Brussels: European Economic and Social 
Committee, 2013.

57 Põder, A. The Socio-Economic Determinants of Entrepreneurship in Estonian Rural Municipalities.
58 Viira, A-H., Põder, A., Värnik, R. 20 years of transition- institutional reforms and the adaptation of production in 

Estonian agriculture.
59 Statistikaamet. PM0281
60 Samas.
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rus 48 hektarit.61 Vähenemine jätkus ka viimasel kümnendil, kuigi varasemast aeglasemalt. 
Põllumajanduslikke majapidamisi oli 2016. aastal 16 696 (vt tabel). Nende juriidilist vormi 
analüüsides paistab silma juriidiliste isikute juurdekasv, millele on kaasa aidanud osaühingute 
asutamise tingimuste lihtsustamine 2011. aastast.62

Põllumajandustootjate arvu vähenemine ja nende üha suurem keskmine suurus iseloomustab 
kõiki Euroopa Liidu riike, aga Eesti arengu eripära on selle muutuse kiirus63. Põllumajandus-
tegevuse lõpetasid massiliselt just väiketootjad. Paljudest 1990. aastatel taluna registree-
ritutest ei saanud siiski professionaalseid põllumajandustootjaid, seetõttu tuleb tootjate 
arvu osaline vähenemine ka nende registreerimisandmete korrastamisest.64 Suurematesse 
üksustesse koondumisega kaasneb tüüpiliselt tootmise intensiivistumine, suurem spetsia-
liseerumine65 ja ka suurem konkurents maa pärast, mis väiketootjate tegevuse lõpetamisel 
ümber jagatakse.

Peale põllumajandustootjate toetamise pakkus ühine 
põllumajanduspoliitika maapiirkondade ettevõtjatele 
toetuste taotlemise võimalusi mittepõllumajandus-
liku majandustegevuse mitmekesistamiseks ja ka 
kohalikele algatustele elukvaliteedi parandamiseks. 
Mitmekesistamise eesmärk oli samas tootmisüksuses 
uue tulutoova tegevuse arendamine peale esmast toidu 
ja toorme tootmist66, toetused olid näiteks suunatud 
kohalikule toormele lisandväärtuse andmisele, turismi 

arendamisele, käsitööle, bioenergia tootmisele jms tegevusele67. Ühtse põllumajanduspoliitika 
reformimise üks osa on põllumajanduse ja maakasutuse mitmeotstarbelisus, mis vaatleb 
neid laiemalt kui ainult tööhõive tekitamise ja toorme tootmisena, rõhutades maastike ja 
ajaloolise pärandi säilitamist, loodushoidu, kliimamuutusega võitlemist, toidujulgeolekut ja 
muid avalikke hüvesid.68 See on olnud institutsionaalsete muutuste üks osa: ühtne põllu-
majanduspoliitika tähendab järjestikuseid reforme ja riikliku toetussüsteemi muutust, kuid 
esindab ka ühiskondlike väärtuste teisenemist. 

61 Statistikaamet. PMS420. 
62 Põder, A. The Socio-Economic Determinants of Entrepreneurship in Estonian Rural Municipalities.
63 Viira, A-H., Põder, A., Värnik, R. The determinants of farm growth, decline and exit in Estonia. German Journal of 

Agricultural Economics 2013, nr 62(1), lk 52–64.
64 Viira, A-H. Eesti põllumajanduse arenguetapid viimasel 20 aastal.
65 European Commission. Structure and dynamics of EU farms: changes, trends and policy relevance. EU Agricul-

tural Economics Briefs, 2013, no. 9. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/
documents/agri-economics-brief-09_en.pdf (22.03.2021)

66 Chaplin, H., Davidova, S., Gorton, M. Agricultural adjustment and the diversification of farm households and 
corporate farms in Central Europe. – Journal of Rural Studies 2004, nr 20, lk 61–77.

67 European Parliament. Farm diversification in the EU. 2016. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/
BRIE/2016/581978/EPRS_BRI(2016)581978_EN.pdf (21.03.2021).

68 Van Huylenbroeck, G., Vandermeulen, V., Mettepenningen, E. & Verspecht, A. Multifunctionality of Agriculture:A 
Review of Definitions, Evidence and Instruments. Living Reviews in Landscape Research, 2007, nr 1, lk 1–38.
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Maapiirkondade ettevõtlusstruktuuris oli oluline muutus, et valdades registreeritud ettevõtete 
hulgas ületasid 2000. aastate lõpus teenindussektori ettevõtted esimest korda primaarsektori 
ettevõtete arvu.69 Aastal 2011 maapiirkonnas registreeritutest oli kolmandik primaarsektori 
ettevõtted ja teenindussektori tegevusaladel tegutsejate osatähtsus oli tõusnud pooleni 
maaettevõtetest, tööstussektori ettevõtete osatähtsus oli viiendik.70 Ettevõtluse areng oli 
maapiirkondades ebaühtlane. Uute ettevõtete asutamine ja teenindussektoris tegutsevad 
maaettevõtted koondusid peamiselt suuremate linnade tagamaadele või asukoha poolest 
lisategevuste arendamiseks soodamatesse piirkondadesse (näiteks rannikualad turismiks). 
Keskuste ääremaadeks jäänud maapiirkondade ettevõtluses valitsesid endiselt primaarsek-
tori tegevusalad.71

Viimasel kahekümnel aastal on jätkunud ka põllumajanduslike töökohtade arvu vähenemine, 
kuigi oluliselt aeglasemalt: 2000. aastal oli primaarsektoriga seotud 26 900 palgalist töökohta, 
2010. aastaks oli neid 17 500 ning 2019. aastal oli palgaliste töökohtade arv 14 700.72 Maa-
piirkonna ettevõtluse mitmekesistumisele vaatamata sõltusid enam kui pooled maaelanikest 
linnapiirkondade töökohtadest (2010. aastal 60% maa-asulatest elavatest töötajatest), mis 
pakkusid ka suuremat sissetulekut kui maapiirkonna tööandjad.73

Viimast kümnendit iseloomustavad majanduskriisi järelmõjud ja majanduslik volatiilsus, kuid 
ka uued kriisid põllumajanduses, näiteks 2014. aastal sigade Aafrika katku puhkemine Eestis 
ja selle tõttu tekkinud šokk sealihakasvatajatele.74 Venemaa sanktsioonid Euroopa Liidu 
põllumajandustoodete sisseveole 2014. aastal mõjutasid põllumajanduse tegevusaladest 
enim piimatööstust75, näiteks vähenes piimalehmade arv 2016. aastaks kümnendiku võrra76 
2014. aastaga võrreldes. Samal ajal iseloomustab maapiirkondi nii tööjõus osalemise määra 
kui ka tööhõive oluline kasv aastail 2013–201877, ettevõtluse jätkuv mitmekesistumine, kuigi 
nii ettevõtete kui ka töökohtade juurdekasv on olnud piirkonniti ebaühtlane78.

Kokkuvõte

Maapiirkondade arengut saab vaadelda kui ühiskonna makroprotsesside ning indiviidi ja 
organisatsiooni mikrotasandi käitumise vastastikust mõju eripärases ruumilises keskkonnas. 
Maareformi valmistati ette ja see algas ajal, mis oli nii elanikele kui ka organisatsioonidele 

69 Maapiirkonna ettevõtjate olukord, arengutrendid ning toetusvajadus. Uuringu lõpparuanne. Tartu: Eesti Maaülikool, 
2012.

70 Maapiirkonna ettevõtjate olukord, arengutrendid ning toetusvajadus. Eesti Maaülikool.
71 Põder, A. The Socio-Economic Determinants of Entrepreneurship in Estonian Rural Municipalities.
72 Statistikaamet. TT0200.
73 Sepp, V. Linnaliste keskuste tähtsus Eesti maapiirkondadele: töö- ja õpialased seosed. Värnik, R. (toim.). Maaelu 

arengu aruanne 2011. Tartu: Eesti Maaülikool, lk 67–83.
74 Eesti Konjunktuuriinstituut. Sigade Aafrika katku mõju Eesti sealiha sektorile. Tallinn, 2015.
75 Eesti Konjunktuuriinstituut. Venemaa impordikeelu mõju analüüs. 2014. https://www.agri.ee/sites/default/files/

content/uuringud/2014/uuring-2014-venemaa-impordikeeld-analuus.pdf (22.02.2021).
76 Statistikaamet. PM09. Statistika andmebaas. 15.03.2021.
77 Statistikaamet. TT332 Statistika andmebaas. 10.03.2021.
78 Taat, T. Valdade ettevõtete dünaamika, 2008–2014. 2016. Tallinn: Eesti Maaeluministeerium.
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kõige kiiremate muutuste ja segasemate majanduslike, sotsiaalsete ning poliitiliste oludega 
aeg. Maareform mõjutas siirdeprotsessi, pannes aluse uute põllumajanduslike tootmisük-
suste struktuurile, kuid samal ajal mõjutasid sotsiaalsed ja poliitilised protsessid reformi 
kulgemise kiirust.

Maapiirkondade arengut 1990. aastatel iseloomustas varasema tootmisstruktuuri lammuta-
mine ja uute üksuste moodustamine talude ning põllumajandusettevõtetena. Enamik neist 
aga ei osutunud põllumajanduslike tootmisüksusena majanduslikult elujõuliseks ja koos 
tootmise vähenemisega vähenes ka põllumaa pindala. Pärast Euroopa Liiduga ühinemist 
rakendatud ühtse põllumajanduspoliitika toetussüsteem aitas kaasa põllumajandustootmise 
ajakohastamisele ja tootmismahtude kasvule ning ka maamajanduse mitmekesistamisele. 
Vaadeldud ajal on muutunud ka ootused maakasutusele, kus kesksena nähakse keskkon-
nakaitset, kliimamuutusega võitlemist toiduohutuse ja -julgeoleku tagamist, elanike tervise, 
sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi säilitamist.
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MAAREFORM EESTIS, LÄTIS JA LEEDUS
Evelin Jürgenson
Eesti Maaülikooli dotsent, 2017. aastal kaitses maaülikoolis tehnikateaduste doktorikraadi, uurides 
maareformi elluviimist Eestis. Pikaajalise ja mitmekülgse kogemuse maareformi elluviimisest on 
saanud 1996–2000 Elva linnavalitsuses ja 2000–2016 Maa-ametis töötades. Viimaste aastate 
uurimistegevus on keskendunud maakorralduse valdkonnas maakasutuse juhtimise ja maapoliitika 
ning jätkusuutliku maakasutuse (sh põllumajandusliku maa) küsimustele

Siim Maasikamäe
Eesti Maaülikooli dotsent ja majanduskandidaat. Viimaste aastate uurimisprojektid on keskendunud 
maakorraldusele, maakasutuse planeerimisele, maade administreerimisele ja geoinformaatika 
kasutamisele maakorralduses

Velta Parsova
Läti Maa ja Tehnoloogia Ülikooli emeriitprofessor ja majandusteaduste doktor. Uurimisvaldkondadeks 
kinnisvarakataster, kinnisvara moodustamise protsess, maakorraldus, ümberkruntimine, maade 
degradeerumine, põllumajandusliku maa kasutamine

Audrius Aleknavičius
Leedu Vytautas Magnuse Ülikooli kaasprofessor ja tehnikateaduste doktor. Töötab maakasutuse 
planeerimise ja geomaatika instituudis. Uurimisvaldkonnad on maaturug ja selle areng, maa 
hindamine, maakasutus ja maakorraldus

Marius Aleknavičius
Sotsiaalteaduste doktor, töötanud pikka aega ülikoolis, praegu töötab AS-is Almidėjus. 
Uurimisvaldkonnad on maaturu areng, kinnisvaraturg, linnaliste alade arendamine

Anda Jankava
Läti Maa ja Tehnoloogia Ülikooli emeriitprofessor ja majandusteaduste doktor. Uurimisvaldkonnad 
on maakorraldus, maakasutuse planeerimine, ümberkruntimine, maade degradeerumine, 
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Maareform on Eestis, Lätis ja Leedus suuremas osas ellu viidud. Sellega kaasnenud prob-
leemide ja väljakutsetega tuleb aga endiselt tegeleda. Need küsimused jäävad meid saatma 
veel aastateks, võib-olla ka aastakümneteks, seega on oluline säilitada teadmist, kuidas maa-
reformi on ellu viidud. Juba Juhan Liiv on öelnud: „Kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta.“

Üldises plaanis on käsitletud siinkohal maareformi elluviimist Eestis, Lätis ja Leedus. Üksik-
asjalikku käsitlust ei võimalda artikli maht. Eesti, Läti ja Leedu maareformide elluviimise 
kohta puuduvad täpsed kirjalikud materjalid ja varasemad võrdlused, seetõttu põhinevad 
ülevaated osaliselt autorite kirjeldustel. Artiklis kasutatud Läti ja Leedu institutsioonide 
nimed ja seaduste pealkirjad on tõlkinud eesti autorid.
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Laiemalt on maareform väga kompleksne poliitiline küsimus. Enamik 20. sajandi maareforme 
on toimunud tavatutes oludes, nagu oli näiteks Nõukogude Liidu lagunemine 1991. aastal1. 
Muudatused ühiskonnakorralduses võivad tuua kaasa maareforme.

Kesk- ja Ida-Euroopa riigid seisid 1990. aastate alguses silmitsi märkimisväärsete sot-
siaal-majanduslike muutustega2. Üsna lühikese aja jooksul asendus plaanimajandus turu-
majandusega ja tekkis maa ning muude tootmisvahendite eraomand. Kõige selle juures oli 
keskne maareformi elluviimine. Kesk- ja Ida-Euroopa riikide maareformidel oli mitu eesmärki: 

majanduslik efektiivsus, turumajandusele üleminek, 
riigivarast saadav müügitulu ja õigluse taastamine 
ehk varade tagastamine nendele, kellelt see võõrandati 
1940. aastal3.  

Maareform erineb riigiti4. Siiski saab välja tuua kaks 
peamist mudelit: 1) riigid taastasid endise omandiõiguse 

1 Bell, C. (1990). Reforming property rights in land and tenancy. World Bank Research Observer, 5(2), 143–166. 
https://doi.org/10.1093/wbro/5.2.143; Griffin, K., Khan, A. R. & Ickowitz, A. (2002). Poverty and the distribution 
of land. Journal of Agrarian Change, 2(3), 279–330. https://doi.org/10.1111/1471-0366.00036.

2 Csaki, C., & Lerman, Z. (Eds.). (2000). Structural Change in the Farming Sectors in Central and Eastern Europe: Les-
sons for the EU accession. The World Bank. http://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/0-8213-4733-0;  
Hartvigsen, M. (2013). Land Reform in Central and Eastern Europe after 1989 and its Outcome in the Form of Farm Structures 
and Land Fragmentation (No. 24; FAO Land Tenure Working Paper). http://www.fao.org/docrep/017/aq097e/aq097e.pdf; 
Hartvigsen, M. (2014). Land reform and land fragmentation in Central and Eastern Europe. Land Use Policy, 36, 
330–341. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2013.08.016;  
Unwin, T. (1997). Agricultural Restructuring and Integrated Rural Development in Estonia. Journal of Rural 
Studies, 13(I), 93–112; Van Dijk, T. (2003). Scenarios of Central European land fragmentation. Land Use Policy, 
20(2), 149–158. https://doi.org/10.1016/S0264-8377(02)00082-0; 
Van Dijk, T. (2007). Complications for traditional land consolidation in Central Europe. Geoforum, 38(3), 505–511. 
https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2006.11.010.

3 Adams, M. (2000). Breaking Ground: Development Aid for Land Reform. Oversea Development Institute. http://
www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/8124.pdf;  
Swinnen, J. F. M. (1999). The political economy of land reform choices in Central and Eastern Europe. Econo-
mics of Transition, 7(3), 637–664. https://doi.org/10.1111/1468-0351.00029; 
Swinnen, J. F. M. & Mathijs, E. (1997). Agricultural privatisation, land reform and farm restructuring in Central and 
Eastern Europe: A comparative analysis. In J. F. M. Swinnen, A. Buckwell & E. Mathijs (Eds.), Agricultural Privatisa-
tion, Land Reform and Farm Restructuring in Central and Eastern Europe (pp. 333–373). Ashgate Publishing Ltd.

4 Giovarelli, R., & Bledsoe, D. (2001). Land Reform in Eastern Europe. http://www.fao.org/docrep/007/ad878e/
ad878e00.HTM;  
Griffin, K., Khan, A. R. & Ickowitz, A. (2002). Poverty and the distribution of land. Journal of Agrarian Change, 2(3), 
279–330. https://doi.org/10.1111/1471-0366.00036; 
Hartvigsen, M. (2014). Land reform and land fragmentation in Central and Eastern Europe. Land Use Policy, 36, 
330–341. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2013.08.016;  
Lerman, Z., Csaki, C. & Feder, G. (2004). Agriculture in Transition – Land Policies and Evolving Farm Structures 
in Post-Soviet Countries. Lexington Book; Sedik, D. & Lerman, Z. (2008). Land Reform, Transition, and Rural 
Development. In Development and Transition (No. 11); 
Sikor, T. & Müller, D. (2009). The Limits of State-Led Land Reform: An Introduction. World Development, 37(8), 
1307–1316. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2008.08.010;  
Swinnen, J. F. M. (1999). The political economy of land reform choices in Central and Eastern Europe. Econo-
mics of Transition, 7(3), 637–664. https://doi.org/10.1111/1468-0351.00029; 
Swinnen, J. F. M. & Mathijs, E. (1997). Agricultural privatisation, land reform and farm restructuring in Central and 
Eastern Europe: A comparative analysis. In J. F. M. Swinnen, A. Buckwell & E. Mathijs (Eds.), Agricultural Privatisa-
tion, Land Reform and Farm Restructuring in Central and Eastern Europe (pp. 333–373). Ashgate Publishing Ltd.; 
Wegren, S. K. (Ed.). (1998). Land Reform in the Former Soviet Union and Eastern Europe. Routlege.

Maareformi eesmärk oli riiki-
des sarnane, aga ellu viidi 
seda erinevalt, sest kõigi 
riikide õiguslik ja administra-
tiivne süsteem erines.
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nendele, kes olid sellest ilma jäänud kollektiviseerimise ajal pärast Teist maa ilmasõda või 
2) jagasid riigi omandis oleva maa võrdsetes osades elanike vahel5. Sageli neid mudeleid 
kombineeriti6. Maareformi eesmärk oli riikides sarnane, aga ellu viidi seda erinevalt, sest 
kõigi riikide õiguslik ja administratiivne süsteem erines7.

Maareform Balti riikides

Balti riigid ei erine üksteisest väga palju (tabel 1). Kõige väiksem on pindalalt ja ka rahvaar-
vult Eesti ning kõige suurem Leedu. Läti pindala on Leedu omaga võrreldav, kuid rahvaarv 
on väiksem. Sellest tuleb ka erinev rahvastikutihedus, mis on sarnane Eestis ja Lätis, aga 
Leedus on see suurem.

Tabel 1. Balti riikide pindala ja rahvastik, 1. jaanuar 2019

Näitaja Eesti Läti Leedu

Riigi pindala, mln ha 4,52 6,46 6,53

Elanike arv, mln 1,33 1,91 2,79

Rahvastikutihedus, elanikku/km2 29,4 29,5 42,8

Allikas: Eurostat

Balti riikidel on olnud sarnane ajalugu. Eesti ja Läti territooriumil on ajalooliselt sarnasus 
juba varasemast. Leeduga on sarnased olud alates 1918. aastast, kui Eesti, Läti ja Leedu 
saavutasid iseseisvuse8. Kõik riigid okupeeris 1940. aastal Nõukogude Liit. Seejärel nat-
sionaliseeriti nii maa kui ka vara. Maa kuulus riigile ja põllumajanduslik tootmine toimus 

5 Griffin, K., Khan, A. R. & Ickowitz, A. (2002). Poverty and the distribution of land. Journal of Agrarian Change, 2(3), 279–
330. https://doi.org/10.1111/1471-0366.00036;       
Hartvigsen, M. (2014). Land reform and land fragmentation in Central and Eastern Europe. Land Use Policy, 36, 
330–341. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2013.08.016;      
Rabinowicz, E. & Swinnen, J. F. M. (1997). Political economy of privatization and decollectivization of Central 
and East European agriculture: Definitions, issues and methodology. In J. F. M. Swinnen (Ed.), Political Economy 
of Agrarian Reform in Central and Eastern Europe (pp. 1–31). Ashgate Publishing Ltd.;    
Swinnen, J. F. M. (2009). Reforms, globalization, and endogenous agricultural structures. Agricultural Economics, 
40, 719–732. https://doi.org/10.1111/j.1574-0862.2009.00410.

6 Hartvigsen, M. (2014). Land reform and land fragmentation in Central and Eastern Europe. Land Use Policy, 36, 
330–341. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2013.08.016.

7 Hartvigsen, M. (2014). Land reform and land fragmentation in Central and Eastern Europe. Land Use Policy, 36, 
330–341. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2013.08.016;      
Parsova, V., Jankava, A., Maasikamäe, S. & Aleknavicius, A. (2020). Assessment of results of reorganization of land relations 
in Baltic States. Economic Science for Rural Development, 53, 215–222. https://doi.org/10.22616/ESRD.2020.53.025; 
Plakans, A., Fuller, A. M. M., Raig, I., Budvytis, S., Budvytiene, V., Wells, B. L., Schipper-Peters, C., Tabuns, A., 
Kazlauskas, A., Wells, Betty L., Schipper-Peters, C., Tabuns, A. & Kazlauskas, A. (1993). An Overview of Rural 
Development Strategies for the Baltics. In 8th World Congress of Rural Sociology. https://www.card.iastate.edu/
products/publications/pdf/93br9.pdf.

8 Tarkiainen, K. & Tarkiainen, Ü. (2014). Meretagune maa. Rootsi aeg Eestis 1561–1710. OÜ Greif.
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kolhoosides ning sovhoosides9. Kolhooside asutamine ei edenenud Balti riikides kuigi kiiresti, 
sest kohalikud elanikud ei soovinud oma maad ja vara kolhoosidesse anda. Kolhooside 
ulatuslikum moodustamine toimus küüditamise hirmus10. Nõukogude ajal sai kasutada 
õue-aiamaid ja see oli üsna levinud11.

Muutused, mis toimusid 1980. aastate lõpus, võimalda-
sid Eestis, Lätis ja Leedus võtta vastu õigusaktid, mille 
alusel sai maad kasutusse võtta. Kõigis Balti riikides 
võeti enne iseseisvuse taastamist 1989. aastal vastu 
talude taastamist ja asutamist võimaldavad seadused 
(vt joonis 1), esimesena Lätis, teisena Leedus ja vii-
masena aasta lõpus Eestis. Rahva seas kutsuti neid 
lihtalt taluseadusteks.

Joonis 1. Eesti, Läti ja Leedu taluseadused

Eesti NSV taluseadus 
(06.12.1989)

Eesti Läti

Läti NSV taluseadus
(18.05.1989)

Leedu

Leedu NSV taluseadus
(04.07.1989)

Kõigis Balti riikides algasid enne iseseisvuse taastamist maareformi ettevalmistused. Moo-
dustati komisjonid, kus arutati maareformi põhimõtteid ja reguleerimise võimalusi. Läti oli 
esimene, kes võttis vastu maapiirkondade maareformi seaduse, mis hakkas kehtima juba 
aastal 1990.12 Selle seaduse alusel anti maa kasutusse, kuid see ei käsitlenud veel maa 
omandamist. Seadused, mis käsitlesid juba ka maaomandi ehk kinnisasjade moodustamist 
võeti kõigis riikides vastu aastal 1991 (vt joonis 2).

Eesti vabariigi omandireformi aluste seadus13 
sätestas omandisuhete ümberkorraldamise alused 
ja maareformi seadus omakorda täpsemad alused 
maasuhete ümberkorraldamiseks nii linnades kui 

9 Astaškin, A. (1999). Läti, Leedu ja Eesti maareformi iseärasused ja võrdlus. Geodeet, 20, 30–32; 
Giovarelli, R., & Bledsoe, D. (2001). Land Reform in Eastern Europe. http://www.fao.org/docrep/007/ad878e/
ad878e00.HTM;          
Meyers, W. H. & Kauzlauskiene, N. (1998). Land Reform in Estonia, Latvia, and Lithuania: a comparative analysis. 
In S. K. Wegren (Ed.), Land Reform in the Former Soviet Union and Eastern Europe (pp. 87–110). Routledge.

10 Virma, F. (2004). Maasuhted, maakasutus ja maakorraldus Eestis. S. Seesmaa & T. Kivisäkk (Eds.). OÜ Halo 
Kirjastus.

11 Kasepalu, A. (1991). Mis premees jätab, selle mets võtab: maa kasutamine Eesti külas. Eesti Teaduste Akadeemia; 
Virma, F. (2004). Maasuhted, maakasutus ja maakorraldus Eestis. S. Seesmaa & T. Kivisäkk (Eds.). OÜ Halo Kirjastus.

12 Maapiirkondande maareformi seadus võeti vastu pärast seda, kui Läti oli võtnud vastu 5. aprillil 1990 iseseis-
vusdeklaratsiooni ülemnõukogus, millega deklareeriti 18. novembril 1918 rajatud Läti Vabariigi taastamist. Aega, 
mis jäi 5. aprilli 1990 ja 21. augusti 1991 vahele, saab käsitleda kui üleminekuperioodi, kus de facto Läti Vabariik 
eksisteeris, aga mitte de jure.

13 Eesti Vabariigi omandireformi aluste seadus. RT 1991, 21, 257.
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maapiirkondades. Leedus oli see sarnaselt, üks akt pani paika maa tagastamise protse-
duurid ja tingimused ja teine andis üldised alused maareformi läbiviimiseks nii linnades 
kui ka maapiirkondades. Läti erineb selle poolest, et seal võeti vastu erinevad õigusaktid 
linnade ja maapiirkondade kohta. Eestis ja Leedus olid õigusaktides üldsätted ja siis erisused 
linnade ja maapiirkonna kohta. 

Joonis 2. Maareformi alusaktid Balti riikides

Eesti Läti Leedu

Maareformi 
seadus

(17.10.1991)

Maareformi ellu-
viimise seadus Läti 
Vabariigi linnades 

(20.11.1991) 
Maa erastamise 

seadus hajaasutusega 
aladel

(03.07.1992)

Maareformi 
seadus

(25.07.1991)

Maareform Läti 
Vabariigis hajaastusega 

aladel
(13.06.1990) 

Kodanikele kinnis-
vara tagastamise 

korra ja tingimuste 
seadus 

(18.06.1991)

Eesti Vabariigi 
omandi-

reformi aluste 
seadus

(13.06.1991)

Maareformi elluviimise õiguslik alus

Maareformi elluviimist reguleerivates õigusaktides on kirja pandud maareformi eesmärgid. 
Eesti maareformi eesmärgi võib jagada tinglikult kolmeks. Esiteks tuleb maareformi käigus 
kujundada riiklikul maaomandil rajanevad suhted ümber peamiselt maa eraomandil põhi-
nevateks suheteks. Teiseks tuleb maareformi elluviimisel lähtuda endiste omanike õiguste 
järjepidevusest ja praeguste maakasutajate seadusega kaitstud huvidest. Kolmandaks tuleb 
maareformi elluviimisega luua maa efektiivsema kasutamise eeldused14.

Läti seadused sätestavad, et järkjärguline denatsionaliseerimine, riigi vara erastamine ja 
õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamine peab 1) edendama traditsioonilise elustiili taas-
tamist; 2) tagama loodus- ja teiste ressursside kaitse ja jätkusuutliku haldamise; 3) tagama 
mullaviljakuse säilimise; 4) looma võimalusi väga hea kvaliteediga põllumajandustoodete 
tootmiseks; 5) võimaldama tiheasutusega alade arengut, nii et see oleks kooskõlas avalike 
huvidega; 6) tagama ratsionaalse maakasutuse.

Leedu maareformi eesmärgid on järgmised 1) tagada loodusressursside kaitse; 2) tagada 
kodanikele maa omandamise võimalus ja selle kasutus õigusaktides sätestatu alusel; 3) tagas-
tada õigusvastaselt võõrandatud maa endistele omanikele; 4) anda üle maa tasuta või tasu 
eest isikutele, kes on selleks soovi avaldanud; 5) määrata kindlaks rendile antav riigimaa; 
6) luua õiguslikud ja majanduslikud tingimused riikliku põllumajandusmaa turu arenguks15.

14 Maareformi seadus. RT 1991, 34, 426.
15 Parsova, V., Jankava, A., Maasikamäe, S. & Aleknavicius, A. (2020). Assessment of results of reorganization of 

land relations in Baltic States. Economic Science for Rural Development, 53, 215–222. https://doi.org/10.22616/
ESRD.2020.53.025.
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Maareformi elluviimine on alati riiklikult oluline küsimus. Riigil on selleks enamasti asutused, 
mis suunavad ja juhivad maareformi elluviimist. Tabelis 2 on esitatud maareformi eest vastu-
tavad ministeeriumid ja asutused Eestis, Lätis ja Leedus. Eestis on maareformi korraldanud 
Maa-amet, mis kuulus maareformi alguses Põllumajandusministeeriumi vastutusvaldkonda 
ja alates 1993. aastast on Keskkonnaministeeriumi haldusalas. Läti Riiklik Maateenistus 
(Valsts Zemes Dienests) allus kuni 2011. aastani otse valitsusele ja alates 2011. aastast on 
see Justiitsministeeriumi haldusalas. Leedus olid reformi algusaastatel maareformi ellu-
viimiseks moodustatud maakorralduse asutused kohalikes omavalitsustes, mis vastutasid 
maareformi eest, kuni asutati Leedu Riiklik Maateenistus (Nacionalinė Žemės Tarnyba) aastal 
1995. Maareformi elluviimine on aga kuulunud Leedus reformi algusest peale Põllumajan-
dusministeeriumi haldusalasse.

Tabel 2. Maareformi institutsionaalne elluviimine

Riik Maareformi eest vastutav asutus Vastutav ministeerium

Eesti Maa-amet
Põllumajandusministeerium (kuni 1993)

Keskkonnaministeerium (alates 1993)

Läti Riiklik Maateenistus
Vabariigi Valitsus (kuni 2011)

Justiitsministeerium (alates 2011)

Leedu
Maakorralduse asutused kohalikes 
omavalitsustes (1991–1995) Põllumajandusministeerium
Riiklik Maateenistus (alates 1995)

Maareformi organisatsiooniline korraldus on jagatud riigi, regionaalse ja kohaliku taseme 
vahel. Eestis on regionaalne tase alates 1993. aastast ühtlasi riigi tase, sest sellest ajast 
kehtib Eestis ühetasandiline omavalitsussüsteem.16 Järgnevalt on antud detailsem ülevaade 
maareformi institutsionaalsest elluviimist Eestis, Lätis ja Leedus. 

Eestis on Riigikogu võtnud vastu maareformi elluviimisega seotud õigusaktid. Maareformi 
elluviija, järelevalve tegija ja maareformiga seotud küsimustes selgituste andja on olnud 
Maa-amet. Lisaks on Maa-amet ka katastripidaja. Kinnistusraamatu pidamine on olnud kohtu 
ülesanne. Regionaalsel tasemel, aga siiski riigi esindajatena tegutsesid maavalitsused. Nende 
ülesanne oli kohalike omavalitsuste tegevuse kontrollimine ja nõustamine ning maareformi 
mõned toimingud. Maavalitsused likvideeriti 1. jaanuaril 2018 ja nende ülesanded maarefor-

miga seoses läkisid üle Maa-ametile. Kohalikul tasemel 
on maareformi ellu viinud kohalikud omavalitsused, 
kelle roll on olnud oluline17. Kohalike omavalitsuste 
arv on muutunud reformi käigus. Näiteks aastal 1999 

16 Rahandusministeerium. Kohalikud omavalitsused. https://www.rahandusministeerium.ee/et/kov.
17 Jürgenson, E. (2016). Land reform, land fragmentation and perspectives for future land consolidation in Estonia. 

Land Use Policy, 57, 34–43. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.04.030.

Maareformi elluviimine 
on alati riiklikult oluline 
küsimus.
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oli 247 kohalikku omavalitsust, 2017. aastal 213 ja alates 1. jaanuar 2018 haldusreformi 
tulemusena 79 kohalikku omavalitsust18.

Lätis on riigi tasemel maareformiga esmalt tegelenud parlament (saeima), mis on võtnud 
vastu maareformi reguleerivad õigusaktid. Regionaalsete ja kohalike maakomisjonide üle tegi 
järelevalvet keskne komisjon. See lahendas ka maavaidlusi, mis jäid lahendamata regionaal-
setes maakomisjonides. Maareformi elluviimisega on tegelenud Läti Riiklik Maateenistus. 
Selle sama teenistuse ülesanne on olnud ka katastriüksuste mõõdistamine ja maakatastri 
pidamine. Kinnistusraamatu pidamine on kuulunud justiitsministeeriumi vastutusvaldkonda. 
Regionaalsel tasemel on Lätis olnud regionaalsed maakomisjonid, mis on teinud järelevalvet 
kohalike maakomisjonide tegevuse üle. Nendel on olnud ka kohustus lahendada kohalikul 
tasemel tekkinud maavaidlusi. Kohalikul tasemel on olnud kohalikud maakomisjonid, kes 
on teinud otsuseid maakasutuse kohta ning selgitanud välja endiste omanike õigusi maa 
tagastamisel.

Sarnaselt Eesti ja Lätiga on Leedus esimesena nimetatud parlament (seimas), kes on võtnud 
vastu maareformi õigusaktid. Maareformi elluviimist ja riiklikku järelevalvet on teinud Riiklik 
Maateenistus, kes alates 1. juulist 2010 vastutab kogu maareformi elluviimise eest pärast 
maavalitsuste töö lõpetamist19. Kinnisasjade registreerimisega on tegelenud registri keskus 
(registrų centras), kes on kinnisvarakatastri ja registri pidaja. Regionaalsel tasandil tegut-
sesid maareformiga maavalitsused 1995–2010 ja nende ülesanne oli teha järelevalvet ning 
juhendada kohalike maakorraldusosakondade tegevust. Kohalikul tasemel kontrollisid kuni 
1995. aastani maakorraldusosakonnad dokumente ja valmistasid ette tagastamisotsuseid. 
Alates 1995. aastast on kohalikul tasemel ülesanded ainult linnades, kus on ette valmistatud 
maa tagastamist ja detailplaneeringuid.

Maareformi elluviimiseks olid Eestis, Lätis ja Leedus kasutusel osaliselt sarnased, aga ka 
erinevad käsitlused. Üks erinevus on see, kuidas on käsitletud maad, mida hakati alles refor-
mima. Eestis on kasutatud mõistet „reformimata maa“ selle maa kohta, mis ei olnud reformi 
läbinud, kuigi maareformi seaduse järgi oli see riigi maa. Seda saab käsitleda ka maana, 
mille tulevased omandamisõigused olid määratlemata. Läti käsitlus kaldub pigem selle 

poole, et reformiti riigimaad, millele ei olnud nõudeid. 
Tagastamisel arvestati endiste maaüksuste piiridega 
nii palju kui võimalik, aga see ei olnud peamine ja maad 
sai tagasi ka teises asukohas. Leedus on reformimata 
maa käsitlus sarnane Lätiga, sest reformimata maad 
on käsitletud kui riigimaad.

18 Jürgenson, E. (2017). Implementation of the Land Reform in Estonia: Institutional Arrangement, Speed of 
Implementation and Land Plot Fragmentation [Estonian University of Life Sciences]. https://dspace.emu.ee/
xmlui/bitstream/handle/10492/3695/Evelin_Jürgenson_2017DO_TT_täistekst.pdf?sequence=1&isAllowed=y; 
Rahandusministeerium. (2019). Haldusreform. https://www.rahandusministeerium.ee/et/kov/haldusreform.

19 European Committee of the Regions. (n.d.). Lithuania. https://portal.cor.europa.eu/divisionpowers/Pages/
Lithuania-Introduction.aspx.
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Tegevus maareformi elluviimisel

Maareformi elluviimise tegevusvormid on olnud Balti riikides sarnased. Analüüsima aga 
peab tegevuse sisu, sest samast nimetusest hoolimata võib tegevus siiski sisuliselt erineda.

Eestis otsustati maareformi elluviimisel kasutada maa tagastamist, erastamist, kohalikule 
omavalitsusele maa andmist ehk maa munitsipaliseerimist ja maa riigi omandisse jätmist 
(joonis 3). Erastamine jagunes omakorda ostueesõigusega, enampakkumisega, vaba metsa-
maa ja vaba põllumaa erastamiseks. Maa tagastati valdavalt samades piiride, mis oli enne 
1940. aastat.

Joonis 3. Maareform Eestis

Maa kuulub riigile

Maareformi tegevusvormid
Tagastamine Erastamine Riigi omandisse 

vormistamine
Munitsipalisee-

rimine

Kinnisasjad

Enampakkumisega 
erastamine

Ostueesõigusega 
erastamine

Vaba metsamaa 
erastamine

Vaba põllumaa 
erastamine

Kõiki toiminguid tehti paralleelselt. Otseselt ei olnud ükski maareformi tegevus teise ees 
eelistatud. Reformi toimus maatükk maatüki kaupa. Maareformi seadus kehtestas reeglid, 
mis tuli iga maatüki reformimisel välja selgitada.

Lätis oli maareformi alguses kavas anda maa ainult kasutusse (joonis 4) ja selle kõrval jätta 
endised riigimaad riigile ning anda kohalikule omavalitsusele need maad, mida see vajab 
oma ülesannete täitmiseks. Kuid üsna varsti võeti vastu seadused, mille alusel oli võimalik 
maad ka omandisse saada. Omandisse sai maad kasutusse antud maa erastamisel või 
tagastamisel. Alates 1992. aastast oli võimalik taotleda ka maa tagastamist, kui eelnevalt 
ei olnud maa kasutamiseks taotlust esitatud. Läti kohta saab välja tuua, et tagastamine ei 
olnud esmane, kuigi seda jälgiti nii palju kui võimalik. Maareform viidi ellu pigem kasutusse 
antud maa omandamise kaudu. Tagastatav maa ei pidanud olema samas kohas, kus see 
asus enne õigusvastast võõrandamist. Maa tagastati seal, kus õigustatud subjekt seda 
soovis, arvestuse alus oli maakasutuse suurus. Endised omanikud ja nende õigusjärglased 
soovisid pigem maa tagastamist kui kompenseerimist. Kui kogu maad ei olnud ühes kohas 
võimalik tagasi saada, siis taotleti seda lahustükina või lahustükkidena mujalt.



Maareform Eestis, Lätis ja Leedus

379

Joonis 4. Maareformi Lätis

Maa kuulub riigile

Riigi omandisse 
vormistamine

Munitsipalisee-
rimine

Kinnisasjad

Maareformi tegevusvormid

Maa andmine füüsiliste ja 
juriidiliste isikute kasutusse

Erastamine Tagastamine

Tagastamine 
alates 1992

Leedus olid maareformi tegevusvormid tagastamine, vaba riigimaa väljaselgitamine ja maa 
andmine kohaliku omavalitsuse omandisse (joonis 5). Kohaliku omavalitsuse omandisse 
on maareformi käigus antud vähesel määral maad. Suures osas oli rõhk maa tagastamisel. 
Vaba riigimaa väljaselgitamisele järgnes, kas selle maa riigi omandisse vormistamine või 
siis erastamine. 

Joonis 5. Maareform Leedus

Maa kuulub riigile

Vaba riigimaa 
väljaselgitamine

Maa andmine kohaliku 
omavalitsuse omandisse

Kinnisasjad

Maareformi tegevusvormid

Tagastamine

Erastamine Maa riigi omandisse 
vormistamine

Registrite moodustamine

Omandi- ja maareformiga kaasnes omandiõiguse kaitse vajadus. Selleks, oli tarvis moodus-
tada registrid. Maaregistrite moodustamisel võeti aluseks varasem ajalooline taust, kuid 
vaadati ka naaberriikide kogemusi. Eesti ja Läti seadsid sisse kaks registrit: maakatastri 

ja kinnistusraamatu (joonis 6). Selline süsteem toi-
mis nendes riikides ka enne varade natsionaliseeri-
mist. Leedus aga otsustati ühendatud maaregistri 
kasuks ehk kinnisvarakataster ja register, mis sisaldab 

Omandi- ja maareformiga 
kaasnes omandiõiguse kaitse 
vajadus.
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traditsioonilist maakatastrit ja kinnistusraamatut. Seda peab üks ja sama asutus ehk Riiklik 
Registrite Keskus (Registrų Centras).

Joonis 6. Registrid ja maatükkide registreerimine Eestis, Lätis ja Leedus

Kinnisvara-
kataster ja register

Eesti, Läti Leedu

Maatükk Maatükk

Registreerimine Registreerimine

Maakataster

Kinnistusraamat

Tabelis 3 on esitatud registrite eest vastutavad asutused ja ministeeriumid. Eestis vastutab 
maakatastri eest Maa-amet, mis kuulub Keskkonnaministeeriumi haldusalasse, seetõttu kuulub 
ka maakataster selle ministeeriumi haldusalasse. Kinnistusraamatut peetakse kohtu juures 
ja kohtud on Justiitsministeeriumi haldusalas. Lätis peab maakatastrit riiklik maateenistus. 
See allus kuni aastani 2011 valitsusele ja alates 2011. aastast kuulub Justiitsministeeriumi 
haldusalasse. Kinnistusraamatu pidamine on samuti Justiitsministeeriumi ülesanne. Leedus 
peab kinnisvarakatastrit ja registrit riiklik ettevõte Registrite Keskus, mis kuulus kuni 1995. 
aastani nii Justiitsministeeriumi kui ka Põllumajandusministeeriumi haldusalasse. Aastail 
1995–2020 oli see Justiitsministeeriumi vastutusalas ja alates 2020. aastast Transpordi- ja 
kommunikatsiooniministeeriumi haldusalas.
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Tabel 3. Registrid Eestis, Lätis ja Leedus ja nende alluvus

Institutsioon Eesti Läti Leedu

Register Maakataster Kinnistus-
raamat

Maakataster Kinnistus-
raamat

Kinnisvarakataster 
ja register

Vastutav  
asutus

Maa-amet Kohus Riiklik 
Maateenistus

– Registrite Keskus

Vastutav 
ministeerium

Keskkonna-
ministeerium

Justiits minis-
teerium

Kuni 2011
Valitsus

Justiits minis-
teerium

Kuni 1995
Justiits-
minsiteerium ja 
Põllumajandus-
ministeerium

Alates 2011
Justiitsminis-
teerium

1995–2020
Justiits minis-
teerium

Alates 2020
Transpordi- ja  
kommunikatsiooni-
ministeerium

Maareformi tulemused

Maareformi elluviimine on toonud kaasa positiivseid muutusi ühiskonnas. Peamiselt on 
maareform Eestis, Lätis ja Leedus ellu viidud. Suurem hulk maatükkidest on registreeritud 
maaregistrites, mis tagab omandiõiguse turvalise kaitse. Balti riikides on välja arendatud 
tänapäevased maaregistrid. Omandiõiguse kaitse on tagatud, seetõttu toimib kõigis Balti 

riikides maaturg ja maad on võimalik osta ning müüa, 
sellele saab seada hüpoteeki ning selle tagatisel võtta 
laenu. Õigusvastase võõrandamisega tekitatud kahju 
on maareformi käigus enamasti heastatud.

Kuigi Eestis, Lätis ja Leedus on maareform suures osas ellu viidud, ei ole see veel üheski Balti 
riigis lõpetatuks kuulutatud. Eestis oli 1. jaanuariks 2020 maakatastrisse kantud peaaegu 
100%20 maismaapinnast. Lätis on maaktastrisse kantud 93% ja Leedus 90% kogu pinnast.

20 See on 99,96%.

Peamiselt on maareform 
Eestis, Lätis ja Leedus ellu 
viidud. 
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Koerast on üle saadud, jääb 
vaid saba! Tarmo Vaarmetsa 
karikatuur. 
Maaleht, 7. märts 1991

Analüüsides reformitud maade jagunemist seisuga 1. jaanuar 2019 (tabel 4), selgub, et Lee-
dus on läinud eraomandisse ehk füüsiliste ja juriidiliste isikute omandisse protsentuaalselt 
kõige rohkem maad (89%), järgneb Läti (71%) ja Eestis on vastav näitaja 58%. Eristatud on 
ka Läti ja Leedu füüsilised ning juriidilised omanikud. Mõlemas riigis on rohkem maad läinud 
füüsiliste isikute omandisse. Kohalikele omavalitsustele antud maade protsent on sarnane 
kõigis kolmes riigis. Riigile on jäetud maad kõige rohkem Eestis (41%), järgneb Läti (27%) 
ja kõige vähem on jäänud maad riigile Leedus (10%)21.

Tabel 4. Maareformi tulemus Eestis, Lätis ja Leedus, 1. jaanuar 2019

Omandi liik Eesti, % Läti, % Leedu, %

Füüsiliste isikute omandis
58

51 75

Juriidiliste isikute omandis 20 14

Kohalike omavalitsuste omandis 1 2 1

Riigi omandis 41 27 10

Allikas: Parsova et al., 2020

Vaadates eraomandi moodustumist aastate jooksul kogu pinna arvestuses (joonis 7), on 
näha, et see on toimunud kõigis riikides üsna sarnase tempoga ja ka samas ulatuses. Kõigis 
riikides jääb see praegu 57–67% vahele. Sellelt jooniselt on jäetud välja maade kohalikule 
omavalitsusele üleandmine ja riigi omandisse vormistamine.

21 Parsova, V., Jankava, A., Maasikamäe, S. & Aleknavicius, A. (2020). Assessment of results of reorganization of 
land relations in Baltic States. Economic Science for Rural Development, 53, 215–222. https://doi.org/10.22616/
ESRD.2020.53.025.
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Joonis 7. Eraomandis oleva maa suhe kogu riigi pindalasse Eestis, Lätis ja Leedus
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Maareformi elluviimisega kaasnenud probleemid

Maareformi elluviimisega on kaasnenud probleeme nii Eestis, Lätis kui ka Leedus (tabel 5). 
Üks väljakutse on olnud maareformi kestus, sest see on võtnud kauem aega, kui algselt 
kavandati. Maareform on kompleksne ülesanne. Esmalt kinnitati reeglid, mida oli vaja sageli 

muuta ja täiendada. Õigusaktide vastuvõtmisel puu-
dusid teadmised ja sageli õpiti maareformi elluviimise 
käigus. Kui tekkis vajadus uute seaduste järele, siis tuli 
need välja töötada. Isegi kui seadused ei muutunud, 
võis aja jooksul muutuda nende tõlgendus.

Tabel 5. Maareformi elluviimisega kaasnenud probleemid Eestis, Lätis ja Leedus

Probleem Eesti Läti Leedu

Maareformi elluviimine on võtnud palju aega Jah Jah Jah

Taotlusteta või reformimata maatükid on omandis 
olevate maade vahel Jah Jah Jah

Maaomandi killustatus Jah Jah Jah

Maaüksused ei vasta maakorralduse nõuetele Jah Jah Osaliselt

Puudub juurdepääs avalikule teele Jah Jah Osaliselt

Vajadus parandada katastriandmete kvaliteeti Jah Jah Jah

Hooneomanik ja maaomanik on eri isikud Ei Jah Jah

Üks väljakutse on olnud 
maareformi kestus, sest see 
on võtnud kauem aega, kui 
algselt kavandati.
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Kõigis Balti riikides on maareformi käigus jäänud omandisse vormistatud maade vahele 
maatükid, mille kohta ei ole omandamistaotlusi või on need veel reformimata. Eestis on selle 
olukorra tekitanud maareformi elluviimine tükk tüki haaval. Kui tulevase kinnistu dokumendid 
olid vormistatud ja maaüksuse piirid kokku lepitud, siis sai selle tagastamise, erastamise, 
munitsipaliseerimise või riigi omandisse jätmise lõpuni vormistada. Praeguseks on Eestis 
sellised taotlusteta maatükid, mis asuvad reformitud maade vahel, kantud katastrisse 
masskandega, mille käigus on kõigile maaüksustele antud katastriüksuse number. Nende 
kasutuse ja omandiõiguse küsimustega tegeletakse edasi. Lätis kanti maareformi alguses 
kogu maa maakatastrisse esialgsete kasutusplaanide alusel. Seega ei ole Lätis maad, mida 
ei oleks kantud maaktastrisse. Küll aga on maakatastris taotlusteta maatükke. Leedus on 
omandisse vormistatud maade vahel reformimata maad hinnanguliselt 700 000 hektarit. See 
maa kuulub seaduse alusel riigile, aga selle maa kohta ei ole katastriüksusi moodustatud 
ja need on registreerimata.

Maaomandi killustatus on samuti probleem, mis on kaasnenud maareformi elluviimisega. 
Eestis tekkis maaomandi killustatus sellest, et maareformi elluviimiseks valiti mudel, mille 
kohaselt arvestati nii eelnevate (enne 1940. aastat olnud) omanike ning nende õigusjärglaste 
kui ka uute omanike (need kes olid rajanud kodud ja talud pärast 1940. aastat) maa saamise 
õigusega. Vajaduse korral jagati maa tagasisaaja(te) ja ostueesõigusega erastaja(te) vahel. 
Selline maareformi elluviimine tõi kaasa suurema maade killustatuse, kui oli enne 1940. 
aastat22.

Lätis on samuti maaomand killustatud. Katastriandmete analüüsi kohaselt koosneb 90% 
kinnistuid kahest või mitmest maatükist. Lisaks selgub, et need maatükid asuvad üksteisest 
kaugel. Selline olukord on tekkinud, sest Lätis oli võimalik maad tagastada teises asukohas. 
Enamik tagastamise õigustatud subjekte ei soovinud tagastatava maa eest kompensatsiooni 

ja pigem soovisid maa tagastamist. Maad tagastati 
maapiirkonnas pindala alusel. Seega, kui õigustatud 
subjektil oli õigus saada tagasi kümme hektarit maad, 
aga tal oli võimalus saada tagasi kaheksa hektarit 
ühes kohas, siis selle kaks hektarit taotles ta tagasi 
teises asukohas. Mõnel juhul võeti maa tagasi ka 
mitmes tükis. 

Sarnaselt Eesti ja Lätiga on ka Leedus maareformi käigus maaomand killustunud. Maa jagati 
ära tagastamise õigustatud subjektide ja nende pärijate vahel. Lisaks suurendas killustatust 
see, et kõigile maapiirkonna töötajatele ja elanikele anti võimalus erastada kaks kuni kolm 
hektarit maad isiklikuks talupidamiseks. Sageli koosnes see omand veel mitmest lahustükist.

Maaüksuste moodustamisel tuleb lähtuda maakorralduse nõuetest. Maareformi käigus on 
moodustatud maaüksusi, mis ei vasta maakorralduse nõuetele. Eestis võeti maa tagastamisel 
aluseks endised maakasutuse piirid, kuigi olukord oli viiekümne aasta jooksul muutunud, 

22 Jürgenson, E. (2016). Land reform, land fragmentation and perspectives for future land consolidation in Estonia. 
Land Use Policy, 57, 34–43. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.04.030.

Maaomandi killustatus on 
samuti probleem, mis on 
kaasnenud maareformi 
elluviimisega. 



Maareform Eestis, Lätis ja Leedus

385

sest ehitatud oli teid ja rajatud kuivenduskraave, drenaaže. Maareformi viidi ellu üksikute 
maatükkide kaupa, seetõttu sageli ei vaadatud suuremat territooriumi tervikuna ja lõpu poole 
jäid alles maatükid, mis ei vastanud maakorralduse nõuetele.

Hoolimata sellest, et Lätis toimus maareform suuremete piirkondade kaupa, ei vasta ka 
seal moodustatud maaüksused maakorralduse nõuetele. Tagastamise õigustatud subjektid 
eelistasid endise maa tagastamist, seetõttu võeti ka seal sageli aluseks endised maaük-
suse piirid, kuigi olukord oli aastakümnete jooksul muutunud. Lisandus ka maade jagamine 
pärijate vahel.

Leedus oli seaduse kohaselt vaja moodustada maa-
tükid, mille kasutamine on otstarbekas lähtuvalt 
sihtotstarbest ja need pidid sobituma olemasoleva 
olukorraga. Leedus on pigem probleem see, et põllu-
majanduslik maa on jagatud erastamise käigus paljude 
omanike vahel ja seega on tootmiseks kasutavate 
maaüksuste pindalad liiga väikesed.

Maareformi käigus on Eestis moodustatud kinnistuid, millel puudub juurdepääs avalikult teelt. 
Omandisse on antud maa, millel on tee (peamiselt kõrvalteed), seetõttu on tekkinud olukord, 
et osale kinnistutele puudub juurdepääs avalikult teelt. Sarnane probleem on Lätis, sest ka 
seal on jäetud teed omandi piiridesse. Leedus oli kohustus jätta kõigile tagastatavatele 
maadele juurdepääs. Kui aga hakati ellu viima maareformi järgmist etappi, kus moodustati 
erastamiseks uued maatükid, siis selgus, et sageli puudus nendele juurdepääs. Nendele 
maatükkidele tuleb seada teeservituut kohtu kaudu.

Maareform on toonud kaasa piirivaidlusi. Eestis on need tekkinud, sest katastriüksusi on 
moodustatud erineva metoodikaga, millel on erinev täpsus. Kui piirid jäid looduses korralikult 
tähistamata, siis tuleb ette tõsiseid piirivaidlusi, kus kahjuks ei saa aluseks võtta ka varem 
määratud koordinaate, sest need on leitud ebatäpse metoodika alusel. Lätis on piirivaidlusi 
tekitanud maakasutusplaanide vale tõlgendamine, samuti maastikul oleva piiri ja mõõdistatud 
piiri erinevused. Leedus on piirivaidluste alus maareformi algaastatel maaüksuste moodus-
tamisel kasutatud ebatäpsed meetodid. Lindiga mõõdetud maaüksuse pindala võib erineda 
hilisemast täpsest instrumentidega mõõdetud tulemusest. Sageli on tekitanud vaidlusi ka 
endiste piiride määramine, sest puuduvad vajalikud dokumendid.

Eespool on mitu korda toodud välja, et maareformi elluviimisel on varasematel aastatel 
kasutatud vähem täpsemaid meetodeid ja Eestis ka katastriüksuse moodustamise erineva 
täpsusega meetodeid. Selle tulemusena on vaja parandada katastriandmete kvaliteeti. 
Eestis on selleks lisatud maakorraldusseadusesse alates 1. juulist 2018 kinnisasja piiride 

kindlakstegemise toiming23. Lätis parandatakse samuti 
pidevalt katastriandmete kvaliteeti maaüksuste mõõ-
distamise ja andmete nüüdisajastamisega. Leedus on 

23 Maakorraldusseadus. RT I 1995, 14, 169.

Omandisse on antud maa, 
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pääs avalikult teelt.

Maareform on toonud kaasa 
piirivaidlusi.
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metoodiliselt ette nähtud, et katastriüksuse mõõtmisel tuleb kasutada kõrge kvaliteediga 
mõõtmismetoodikat.

Lätis ja Leedus on kaasnenud probleem, et maareformi käigus tagastati ka maa, millel oli 
teisele isikule kuuluv ehitis. Eestis oli see ka võimalik, aga selleks oli ette nähtud asjaõigus-
liku kokkuleppe tegemine ehk hoonestusõiguse seadmine. Seega sellist juriidilist probleemi 
Eestis maareformi elluviimisel ei ole tekkinud, nagu see on Lätis ja Leedus. Lätis on selline 
olukord tekkinud peamiselt linnades, kus tagastati maa endisele omanikule, kuigi maa peal 
asuv hoone kuulus teisele isikule. Leedus on sama probleem aga maapiirkondades, kus maa 
tagastati endistele omanikele, kuigi sellel maal olid teisele isikule kuuluvad äri-, tööstus- või 
puhkerajatised. Selline olukord on tekitanud probleeme mõlemale poolele. Linnas ehitistealust 
maad ei tagastatud ja seda on ehitise omanikul olnud võimalik riigilt rentida ning erastada. 
Siiski on linnas jäänud paljud maad erastamata ja ehitiste omanikud (peamiselt äri- ja töös-
tushooned ning elamud) rendivad maad riigilt ega soovigi seda välja osta.

Kokkuvõte

Maareform on Eestis, Lätis ja Leedus lõpule jõudmas. Kõigis nendes riikides on sõnastatud 
maareformi elluviimise eesmärgid, mis on erinevad, aga suures plaanis on nende sisu maa 
omandiõiguse taastamine. Maareformi elluviimine ei ole olnud lihtne ülesanne, selles on nii 
õiguslikke, majanduslikke kui ka tehnilisi küsimusi.

Kuidas maareform õiglaselt ellu viia? Eestis ei soovitud tekitada uut ülekohut nendele, 
kes olid kodud rajanud Nõukogude ajal tagastatud maadele. Nii antigi tagastamise kõrval 
õigus maad ostueesõigusega erastada. Maa tagastati endise kinnistu piirides. Kui seda 
maad tagastada ei olnud võimalik, siis puudujääv osa kompenseeriti. Lätis anti esmalt maa 
kasutusse ja veidi hiljem otsustati anda omandisse. Maa tagastamine ei olnud esmane, kus 
aga oli võimalik, seal arvestati tagastamise õigustatud subjekti soove. Tagastatav maa ei 
pidanud asuma endise kinnistu piirides ja seda sai võtta tagasi ka mujal, seetõttu eelistasid 
maa tagastamise õigustatud subjektid maa tagastamist kompenseerimisele. Leedus oli 
rõhk tagastamisel ja sellele järgnes erastamine. Hoolimata sellest, et maareformi viidi ellu 
erinevalt, on reformi tulemus riikides sarnane.

Maareform on kaasa toonud uusi väljakutseid, mis tuleb lahendada: siiani vabade, riigi 
omandisse vormistatud või vormistamata maaüksuste küsimus, maaomandi killustatus, 
kinnisasjadele juurdepääsuteede puudumine, katastriandmete kvaliteedi parandamine või 
olukord, kui maa- ja hooneomanikud on eri isikud.

Maareformi elluviimisest on Balti riigid palju õppinud. Loodetavasti ei lähe seda oskust 
meil endal lähemas ega ka kaugemas tulevikus uuesti vaja. Siiski saame ja lausa peame 
kasutama oma oskusi maaga seotud küsimuste lahendamisel ka edaspidi. Maa hulk on 
piiratud, seega peavad maaga seotud otsused olema läbi mõeldud ja hästi juhitud. Õigete 
otsuste langetamise eeldus on info maaomandi, maakasutuse ja sellega seotud muutuste 
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kohta. Kui muutused liiguvad suunas, mis võib ohustada maa omandiõigust, maakasutust või 
võib kaasa tuua taas maareformi vajaduse, siis tuleb riigilt nendele muutustele reageerida.





IV osa 
Meenutusi maareformist





Valgatabalve*

kassikäpad kassikäpad 

maarjahein 

tõsta mätas maast 

liiv on all liiv igal pool 

vaene maa oja org aed mõni 

peotäis heledat mulda 

kerge on kerge on kodus olla

Jaan Kaplinski

*  Kaplinski, J. Valge joon Võrumaa kohale. Tallinn 1972.
 Walgatabalwe, Henriku Liivimaa kroonikas 1220. aasta sündmusi kajastavas osas (XXIV, 5–6) 

Eesti kagupoolseim mainitud koht, võib-olla muinaskihelkond. Jaan Kaplinski järgi on tegemist 
Lõuna-Eesti vana sõnaga, mis on saadud valge, valgusküllase nõmmemetsa järgi, mida kutsutakse 
võru keeles valgõpaloks ja mis nüüdses keeles oleks valgepalo. Vt Kaplinski, J. Põlvamaa. – Eesti 
Loodus, 2021 nr 6–7 http://www.eestiloodus.ee/index.php?artikkel=3335. Kohanimeraamat https://
www.eki.ee/dict/knr/index.cgi?Q=Walgatabalwe. Võru keele e-sõnaraamat https://synaq.org/.
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INTERVJUEERITUTE MÄLESTUSI PÕLLUMAJANDUS- 
JA MAAREFORMI ALGUSEST
Algo Rämmer, Kaarel Vissel
Eesti Põllumajandusmuuseumi1 teadurid 

Kevadel 1988 hoo sisse saanud laulev revolutsioon ja rahvusliku eneseteadvuse tunnetamine 
tõi päevakorda hinnangu andmise Nõukogude aja poliitilisele vägivallale ja repressioonidele. 
Nõukogude režiimi ideoloogilise vundamendi ootamatult kiire murenemine ja sundkollek-
tiviseerimise aja vägivallast rääkimine tõstatas küsimuse ühismajandite õiguslikkusest. 
Alanud uuel rahvuslikul ärkamisajal väärtustus uuesti talupidamine, taludest sai taas üks 
eestluse sümboleid.

Teine maailmasõda ja sellele järgnenud kollektiviseerimine (1947–1952) oli kaasa toonud 
pöördumatu muutuse: varem enamasti maal elanud eestlased olid nüüd valdavalt linnades. 
Ehkki laulev revolutsioon tõi kaasa pateetilised üleskutsed maale tagasi pöörduda ja hakata 
taas talu pidama, nappis järgijaid. Vägivaldselt likvideeritud talude asemel olid Eesti küla 
elushoidjateks saanud ühismajandid.

Põllumajandusliku eraettevõtluse lubamine kevadel 
1988 oli seotud eelkõige perestroikaaegse majan-
duspoliitikaga, katsega üle minna käsumajanduselt 
turumajandusele. Esialgne kava nägi ette vaid piiratud 
arvu talude asutamist, kuid sügisel 1988 oli olemas 
juba maareformi kava, mis nägi ette maaelu elavda-
mist, ühismajandite asendamist taludega.2

Suund poliitilise iseseisvuse taastamisele tõi muutused ka maareformi kavva. Algne, 
1919. aasta maareformist üle võetud maaelanikukeskne lähenemisnurk asendus ajapikku 
restitutsiooniga.

Omariikluse taastamise järel tuli omandisuhete ümberkorraldamisega kiirustada, et maa 
tsiviilkäibesse võtta.

Kuidas inimesed maa eraomandi taastamisse ja maareformiga kaasnenud muutustesse 
suhtusid? Miks alustati põllumajanduslikku eraettevõtlust, mis soodustas ja mis takistas 
eraettevõtlusega alustamist, millisteks kujunesid ühismajandite ja eraettevõtluse suhted, 
kuidas avaldusid sotsiaalsed muutused ja ümberkorraldused maakogukondades?

1 Eesti Põllumajandusmuuseum kogub, säilitab, uurib ning tutvustab maaeluga seotud ainest haridus-, näitus- ja 
teadustegevuse kaudu.

2 Jaan Leetsar. Maamõte. Lühike elulugu. Majanduspoliitilisi artikleid aastatest 1988–2019. Tartu, 2019, lk 63–64.
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„Kõigepealt me peame 
otsustama, kellele kuulub 
maa?!" Hugo Hiibuse 
karikatuur. 
Maaleht, 4. juuli 1991

Käsitluse alus on Eesti Põllumajandusmuuseumi aastatel 2011–2013 ja 2018–2020 tehtud 
intervjuud. Küsitleti põllumajandusreformi komisjonide esimehi ja talupidajaid, reformi ajal 
alustanud põllumajandusettevõtjaid, vallaametnikke ning endisi majandi- ja omavalitsusjuhte.

Eraettevõtlusega alustamise põhjused ja takistused

Oma majapidamisega alustamise olulisema põhjusena nimetatakse intervjuudes soovi 
lõpetada kunagine, aastaid hinges kantud ebaõiglus, hingevalu, mille tekitas sunnitud ilma-
jäämine Eesti Vabariigi maareformi (1919) käigus või varemgi ostetud peretalust. Nõukogude 
seaduste järgi oli talumaa üleminek eraisikult ühismajandile alatine ja pöördumatu. Juba 
võõrandatud vara ei tagastatud isegi siis, kui isiku vägivaldne väljasaatmine oli tunnistatud 
ebaseaduslikuks. Näiteks olid võimud kaks korda (1956/1957 ja 1970) keeldunud tagasta-
mast vara aastal 1956 kõigi õiguste taastamisega rehabiliteeritud taluperemees Jüri-Rajur 

Liivakule. Talle anti teada, et tagastamist takista-
vad salajased eeskirjad.3 Nõukogude Liidu Ministrite 
Nõukogu nimetatud korralduse tühistamist hakkasid 
aastal 1988 taotlema Eesti NSV võimud. Veebruaris 
1989 hakkas kehtima Eesti NSV Ministrite Nõukogu 
määrus „Massirepressioonide läbi kannatanutele vara 
tagastamise ja kahju hüvitamise korra kohta“.4

3 Jüri-Rajur Liivak. Mälestusi käidud eluteelt. Tallinn, 1991, lk 159–162; 211–214. Kirjavahetus repressioonide 
aluseks olnud 1940.–1950. aastail välja antud korralduste tühistamiseks on osaliselt avaldatud (https://www.
alexanderyakovlev.org/fond/issues/parts/62100/62096/pages/1).

4 Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Ülemnõukogu ja Valitsuse Teataja. 1989, 10 118; https://www.riigiteataja.
ee/akt/29205.

Juba võõrandatud vara ei 
tagastatud isegi siis, kui 
isiku vägivaldne välja-
saatmine oli tunnistatud 
ebaseaduslikuks.
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„Küll on teil siin kitsas!" Tarmo Vaarmetsa joonistus. Maaleht, 14. aprill 1994

See on üheksakümnendal aastal tagastatud talu. Tagastati minule, kuna otsene 
pärija oli minu vanaema. [---] Pärast Siberit ma olin väga agressiivne selles 
suhtes, et ... mind enam Siberisse saata ei saa. [---] Ja mina olin üks vähestest, 
kes sai isegi majapidamise kulumise rahasid ka natuke tagasi. Vili ja põllutöö-
masinad, mis võeti ära ja need hooned, mis olid olnud nelikümmend aastat ... 
kolmkümmend viis aastat Nõukogude võimu käes. Siis selle kõige eest ma 
küsisin hüvitist. Ma sain.5

Oma talu rajamise üks põhjus oli veel laulva revolutsiooni ajale iseloomulik 1920.–1930. 
aastate Eesti vägivaldselt katkenud omariikluse idealiseerimine. Ühelt poolt mälestused 1919. 
aasta maareformist ja edukast üleminekust suurtootmiselt väiketootmisele, teisalt 1990. 
aastate toidunappus, põllumajandussaaduste kõrged müügihinnad ja madalad ostuainete 
hinnad tõid talupidajate sekka isegi linlasi.

Tuli ka julgeid mehi linnast, Tartu linnast, sest Mart Laar, kes tol ajal sai esime-
seks peaministriks, ütles, et sõidan mööda Eestit, vaatan paremale – talu –, 
vaatan vasakule, ette – igal pool ilusad rohetavad talud. Tähendab, see oli see 

5 Hüvitise suuruse kohta on nimetatud erinevaid arve. Vanavanemate talu taastanud talunik mainib intervjuus 
summat 44 000 rubla („Oli päris suur raha. Selle eest sai kümme väikest traktorit, niisukest T-40 tolle rahaga 
osta. Olgugi et aasta pärast sai ainult ühe osta. Sest see inflatsioon käis tol ajal nii kiiresti“). Kompensatsioonina 
ühistatud varade eest on nimetatud ka peaaegu kümme korda suuremat summat: 300 000 kuni 400 000 rubla 
(Decollectivisation, destruction and disillusionment. A community study in Southern Estonia. Ed by Ilkka Alanen 
[et al.] Aldershot [etc.]: Ashgate, 2001, p. 103).
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tema tolle aja poliitiline väljaütlemine. [---] Tundus, et tühjad sõnad, aga tol ajal 
kõlas see väga hästi. Inimesed jäid uskuma. Oma riik. Oma peaminister. Ja kui 
ta nii ütleb, siis ta loomulikult tõsiselt mõtleb. Ja inimesed tulidki linnast maale, 
minagi tean mitut, kes müüsid oma korterid maha, ostsid selle eest mehhanisme, 
et alustada oma talu taastamist. Aga nende entusiasm lõppes väga kiiresti ära 
ja nad on kõik kadunud sealt. 

(Endine ühismajandi juht)

Talumehe sünd. Joonistanud Tarmo Vaarmets. Maaleht, 5. detsember 1991

Pettumust, mille põhjus on turukonjunktuuri muutus ja väiketootjatele võimaldatud mitmesu-
guste soodustuste kadumine omariikluse kehtestamise järel, märkab teisteski intervjuudes.

Mis plaanid teil selle taluga esialgu olid?

No ikkagi arendada tootmistaluks. Tasapisi. Sest tollel ajal, üheksakümnendate 
alguses, oli igatepidi nutune seis ikka palgatöölistel. Ei olnud ju midagi eriti. 
Aga noh, et tasemele talu saada, siis praktiliselt ikka oli kümme aastat, kui ta 
[seda] oli. Algul teised arvasid, et on täitsa korralik, aga tagantjärele käibeid 
vaadates, mis olid üheksakümnendate algul, olid ikka väga pisikesed ja tühised. 

(Talunik, hilisem põllumajandusettevõtte juht)

Vahepeal juba lootusetult kadunud omandi tagasisaamise võimalus tekitas sageli pingeid 
õigusjärgsete omanike järeltulijate seas. Tihti arenesid omandisuhete pinnalt tekkinud 
arusaamatused kestvamate tülideni. Harvem võis üks osalistest konflikti vältimiseks oma 
õigustest loobuda isegi juhul, kui oli juba kunagise perepojana hakanud talupidamiseks 
ettevalmistusi tegema.
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Sain tagasi. Ma nagu sain isegi komplekteerida, aga päris kokku ei saand seda 
taluasjandust, aga siis tulivad. Õed tulivad, tahtsivad suurt raha hakata saama, 
kuna mina siis nagu väike sulane. Ja ma loobusin sellest ammetist kõigist, kuna 
elasime Saaremaal, et läksime sinna tagasi ja seal tegime selle elamise-olemise 
hoopiski.

(Endine talunik)

Ühismajandid ja eraettevõtlus

Hilisem tuntud köögiviljakasvataja, Laheotsa talu rajaja Johannes Valk on aastal 1988 
tabavalt öelnud, et „ilmselt on üleliidulises ulatuses tunduvalt vastuvõetavam nn stalinlike 
vigade likvideerimine kui Eesti põllumajanduse radikaalne reorganiseerimine“6. Teiselt poolt, 
väike- ja eraettevõtluse edendamine ja soosimine oli riikliku majanduspoliitika osa ja seotud 
perestroikaaegse üldisema turumajanduse arendamise sihiga (arvestades põllumajandus-
saaduste maailmaturuhindadest kõrgemaid omahindu ja nappust). Kevadel 1988 tühistati 
Eestis põllumajandusliku eraettevõtluse piirangud ja piiratud mahus algas talude asutamine, 

eesmärgiks seati suurendada põllumajandussaaduste 
tootmist. Väike- ja eraettevõtluse arendamist põlluma-
janduses sai takistada eelkõige madalamal, majandite 
tasandil. Talupidajal oli lihtsam alustada seal, kus 
ühismajandi juht suhtus uusettevõtlusse soosivalt.

Tema oli see, kes meil need paberid siin alla kirjutas omal ajal. Et meile need 
maad anda. Aga mõnes kohas olid sellised inimesed, kes ajasid kõik oma neli 
sõrga vastu ja ei antud maid. Ei antud ei mingi seaduse alusel. Ei tagastamise, 
ei taluseaduse ega millegi järgi. Minu meelest see oli viga, et seda ei oleks 
tohtind teha. 

(Talunik)

Harvad ei olnud vastupidised olukorrad, kui ühismajandite terviklikkuse säilitamiseks takistati 
väike- ja eraettevõtluse teket. Sarnasel, esialgu küll hetkeolude ajel astutud sammul olid 
kaugeleulatuvad tagajärjed edaspidise arengu jaoks: mida varem jõuti talupidamist alustada, 
seda suurem oli selle ostujõud tootmissisendite muretsemisel ja see andis mõningase puhvri 
hilisemaks raskeks ajaks.7

Suuremad probleemid olid endise majandi juhtidega, kes ei tahtnud talunikule 
maad anda. Püüdsid igati sellele vastu seista ning takistada asjade normaalset 
kulgu. Enne maade üleandmist võeti juhtkonna teadmisel meie metsa maha. 
Välja veeti umbes 300 tihumeetrit palke. Seda tehti veel hilissügisel pimedaga, 
talupaberite ajamise aegu. Talumaade tagasisaamisel ütles üks ülemustest: 

6 Maaleht. 1988, 15.12, nr 50(64), lk 4.
7 Decollectivisation, destruction and disillusionment, pp. 100, 414.

Talupidajal oli lihtsam alus-
tada seal, kus ühismajandi 
juht suhtus uusettevõtlusse 
soosivalt.
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„Midagi sa ei saa! Meeter räästast saad maad!“ Talunikke vihati endiste majan-
dijuhtide poolt nagu ussi räästa all. Eks hea meelega oleks nii mõnigi teine neist 
erastanud selle linnalähedase korralikult haritud maa.8 

(Endine talunik)

„Mets ja maa saab meitele..." „Ei saa! Mets saab meitele!" Ants Kasesalu karikatuur. 
Maaleht, 17. juuli 1994

Vastupidist arusaama esindab endise majandijuhi, hilisema põllumajandusühistu juhi 
vaatepunkt.

Mina ei tea, kui palju nad rahul olid, aga nemad siin külaga kallale pole tulnud. 
A oli neid talutahtjaid küll, et tule, anna tagasi kõik. Maja tahtsid saada. Kõik, 
mis võimalik, andsin tagasi. Mina ei olnd nende vastu. Võtke. Võtke. Nüüd lagu-
nevad. Kahju vaadata. Noh, inimene oli ise vana juba ja ... Aga siis tuli siia, et 
vot siit lauda eest tema tahab maad kätte saada. Oled pärija, on sul maa käes, 
õigus saada? Ei ole ajand neid pabereid, aga ma tahan õunapuid istutada. Ma 
ütlesin, tule, pane õunapuud maha siia, pane, kurat, krundile tikud ümber, see on 
sinu maa, sina ajad selle maa välja, tule, hakka tegema! Rohkem ei tuld midagi.

Esialgu kujunes tüüpiliseks, et talunik käis endiselt tööl ühismajandis, samuti oli majandil kuni 
iseseisvuse taastamiseni võimalus talu ülesehitamisel aidata. Maareformi üks ideolooge, 
professor Mati Tamm, on hiljem meenutanud, et ehkki ühismajandite vastuseisu suurenemine 
ümberkorralduste edenedes oli ettearvatav, ilmnes see oodatust märgatavalt varem. Ootuste 
järgi pidanuks suhted teravnema seejärel, kui 10% ühismajandite haritavast maast on üle 
läinud taludele, tegelikult tekkisid pinged juba pärast 3% üleminekut.
8 Eesti Rahva Muusemi korrespondentide vastuste arhiiv (ERM KV) 1273:5, 169.
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Praegu taastame Eesti Vabariiki, aga vundamenti, s.o talusid, veel ei ole. Nende 
tegemisest räägitakse, aga et talu saaks normaalselt toota, seda võimalust ei 
ole. Ei ole sellepärast, et põhilised tootmisvahendid on kolhooside ja sovhoo-
side käes. [---] Et taastada Eesti Vabariik, peame kõigepealt tagama vabariigile 
vundamendi, s.o taastama talud. Selleks tuleb teha esimeses järjekorras talude 
töö. Tuleb majanditelt ära võtta taludele vajalik tehnika ja anda talunike masi-
natarvitajate ühisustele, sest majandite külvipind on vähenenud. Tegelikult on 
majandite vara taludest kokku röövitud ja kuulub õigusriigis taludele.9 

(Aruküla talupidajate avalik kiri valitsusele ja ülemnõukogule sügisel 1991)

Ühismajandite ja talude, ajutiste maakasutajate ja endiste omanike ning nende õigusjärgsete 
pärijate vastuseise teravdas veelgi kursi võtmine ulatuslikumale restitutsioonile. Ühistatud 
vara tagastamise või kompenseerimise osas omas otsustamisõigust kohalik, majandi 
reformikomisjon. See viis teinekord majandi töötajate või juhtkonna huvide eelistamisele 
ühismajandis mitte töötanud õigusjärgsete pärijate huvide ees, kelle vara oli majanditele 
üle läinud massirepressioonide käigus.

Kas te mingeid masinaid või midagi saite tagasi?

Ei, me ei saanud masinaid, mitte midagi. Aind hooned saime. Minu ema sai selle 
kompensatsiooni. Moskvast tulid mingid rahad. [---] See käis nimekirja järgi, ma 
ei tea, kuidas see hindamine oli. Saime mingisugused rahad. 

(Talunik)

„Ise ma olen Sõnni tähtkujust. Saaks 
nüüd ühe vankri ka sealt veel alla!“ 
Tarmo Vaarmetsa karikatuur. 
Maaleht, 29. september 1994

9 Jüri-Rajur Liivak, lk 249. Algselt ilmunud väljaandes Harju Elu 06.09.1991.



Intervjueeritute mälestusi põllumajandus- ja maareformi algusest

400

Maaomandi ümberkorraldamine

Majanduspoliitilise sammuna vastu võetud Eesti NSV taluseaduse eesmärk oli anda eraisi-
kule võimalus rajooni täitevkomitee, hiljem maavalitsuse loal alustada põllumajanduslikku 
eraettevõtlust. Taluseaduse alusel kasutusse saadud maad eraomandina ei käsitletud, maa 
oli vaid kasutuses. Pärast maareformi seaduse kehtestamist anti maa isiku omandisse. 
Kunagise kinnistusraamatu põhimõtte taastas asjaõigusseadus, mis hakkas kehtima 1993. 
aasta lõpus.

A kuna tollal see tagastamistoimik oli ju ... tagastatud varale. Maavalitsuses 
oli komisjon ja siis olid need otsused ja see kõik võttis aega. Sellepärast oli nii, 
et minu ema vormistas ennast talupidajaks. Tolle taluseaduse alusel. Ja enne 
kui see tagastamisotsus tuli, me taluseaduse alusel ... alustasime talupidamist. 

(Talunik)

Oma esivanemate maadel peremehe rolli asumine Eesti NSV taluseaduse alusel, juba enne 
maavalduse lõplikku kinnistamist, andis märkimisväärse ajasäästu. Pärast maareformi 
seaduse vastuvõtmist kestis kinnistamisprotsess esialgu aastaid.

Välismaalt Eestisse tagasi pöördunud talude tagasi soovijad enamasti ei alustanud taluma-
japidamist enne maakatastri kannet. Kinnistamisprotsessi pikaajalisus tulenes asjaajamise 
uudsusest ja rakendusaktide puudumisest. Kärsitult vanemate talu majandama asumise 
võimalust oodanud, 1990. aastast taas Eestis elanud Lembit Sootsile tundus kinnistamis-
protsess võitlusena bürokraatiaga.

Majade ja maa tagasiandmise dokumentides ollakse äärmiselt täpsed, vältimaks 
hilisemaid kaebusi. Kõik tagastatavate objektide aktid lähevad registriametisse 
(end. katastriamet) mis veel päriselt ei funktsioneeri. Alles selle järel tuleb maaval-
duse maksustamine. Üldine olukord on selline, et keegi ei kiirusta, ei tunne täpselt 
seadusi, kõik kardavad ega oska asju ajada. Ta pidi Põllumajandusministeeriumi 
poole pöörduma maa tagastamiseks ja siis pöördus julgemini vallavalitsuse poole. 
Maja sai tagasi tänavu juunis, talumaad juulis, nüüd on sügiskünd tehtud.

Kuid protsess nõudis siiski kolm aastat. Iga kuu tagant Maa-ameti kontorit külas-
tades tuli kontrollida, et asjad korras oleksid. Alati selgus, et asjad polnud korras 
ja oli vaja lisatõendeid. Lõppfaasis oli juba selline absurdne olukord, kus teatati, 
et enne kui hooned tagasi saab, peab sovhoos maa tagasi andma. Sovhoosis ja 
Polli vallavalitsuses aga öeldi, et enne peab maa tagasi saama kui majad. Ta pidi 
Maa-ameti, sovhoosi juhatuse ja vallavalitsuse isiklikult kokku viima, ja tõstis 
Maa-ametis häält, et nad hakkaks aru saama, mis on vaja talu tagasi andmiseks. 
Pideva tagastamise protsessi tulemuseks oli, et Leeli talu on üks esimesi Viljandi-
maal, mille piirid mõõdeti kätte Maa-ameti juures oleva maamõõdubüroo poolt.10

10 Vaba Eestlane. 1993, 23.11, lk 5.
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„Siin pidi kõva lehmakauplemine käima..." Edgar Valteri karikatuur. Maaleht, 11. märts 1993

Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamine tekitas hulgaliselt pingeid ja ajutiste maa-
kasutajate poolset vastuseisu, mistõttu ametnikud järgisid võimalikult täpselt seadustes 
ettekirjutatut. Ettevaatlikkusest aga ei piisanud, kui pinged olid puhkenud pärijate endi vahel.

Ikka küsitakse, et kuidas sa ometi jagasid … Kui küsida, et mis seda reformi ise-
loomustas, siis kui ma alul ei saand aru, tükk aega hiljem hakkasin aru saama, et 
see reform oli üles ehitatud inimlikule ahnusele. Täiesti. Ja kui ma nägin ja tean 
isiklikult inimesi ja ka oma suguvõsa inimesi, kes kaklesid väikeste maatükkide 
pääle. Tean isiklikult juhust, kus nelja hektarit sooäärset maad jagas seitse 
pärijat. Kui nelja hektarit jagada praegu kuskil Tartus seal vangla juures luhal, 
siis sellel maal on teine väärtus, aga kuskil Peipsi pool kandis teda jagada, siis 
täielik absurd. Aga osa inimesi arvas, et maa on igal pool meeletu väärtusega ja 
peab õdede ja vendadega kaklema. Ma ei saa niisugusest väiklasest käitumisest 
aru, kus õed ja vennad omavahel löövad ja ei tea, mille peale. Lihtsalt tohutu 
hulk inimesi aeti nende reformidega omavahel tülli ja kui tuli selle reformi teine 
käik ette, hakati tagastama igasugustele lehma lellepoegadele, see oli minu 
arust täitsa vale. 

(Reformikomisjoni esimees, kes taastas väiketalu)
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Teiselt poolt, ühismajandite juhtide vastutegevust maareformi elluviimisele tõesti ka esines.

Kui tuli kaheksakümne üheksas aasta ja taluseadusega saadi maha, hakkasid 
tasapisi talud tekkima. See ei käind muidugi ilma suurte pahandusteta, selle-
pärast et ega kolhoosikontoritest nende asjade peale hea silmaga ei vaadatud. 
Oli omajagu võitlust vaja pidada nendel inimestel. Ja algusaastatel, seni kuni 
majandid ei olnud päris laiali lagunenud, see pahandus kestis ikka kogu aeg. 
Siis ilmusid välja need niinimetatud ruutkaardid. Kümnetuhandesed kaardid, kus 
peal olid 37. ja 39. aasta seisuga talumaade piirid ja talunimed. 

Skeemiline kaart ehk nn ruutkaart. Kaardileht XXV-50. Tartu maakond Äksi, Tartu ja Tähtvere vald. 
Aasta 1939. Rahvusarhiiv, ERA.T-3.1.9
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Ma mäletan, kolhoosis see kaart sai lausa seina peale ülesse riputatud ja kõik 
käisid seal uudistamas, et kuidas tema maad ja asjad seal varem käisid. Ühek-
sakümnendast aastast alates ma istusin külanõukogusse, mis siis järgmisel 
aastal formeerus vallaks. Külanõukogu esimeheks. Siis sai hakatud tegema maa 
ajutise kasutamise lepinguid. Nendes vanades piirides selle sama ruutkaardi 
alusel sai joonistatud skeemikene tavalise joonlauaga ja planimeetriga. Üks 
viidi vallakontorisse ja teise sai inimene omale. Paratamatult sattusid inimesed 
oma maakasutusega suuremate põllumassiivide sisse ja selline asi tekitas 
paksu verd. Et inimene võttis sealt suurtest põllust mingi tüki ja hakkas seda 
ise majandama … Aga sellistest asjadest pikapeale saadi üle. Ma mäletan veel 
seda, kui … reformisime neid maid vallakontoris inimestele tagasi ja tegime neid 
ajutise kasutamise lepinguid. Siis ühe korra tuli kolhoosi esimees ja peaagro-
noom sinna, kus meil need paberid olid laua peal laiali ja lükkas varrukaga selle 
laua tühjaks [naerab]. 

(Endine vallavanem)

Kestvamalt Eestis elanud inimestele, eriti noorematele, kellel ei olnud elukogemust teistsu-
gusest ühiskonnast ja kes olid juba linna elama asunud, jäi veelgi segasemaks see, et kunagi 
esivanematele kuulunud maaomandil on taas reaalne väärtus. Avalduse esitamisega võidi 
kaua kõhelda, teinekord aastaidki.

Aga mõned inimesed ärkasid hiljem. Maa-avalduste vastuvõtmiseks oli ka lühike 
aeg. See kaks-pool kuud, selle ajaga kõik ei ärganudki. Paljud käisid veel hiljem 
ja tegid Tallinna ka avaldusi. Sinna keskkomisjoni oli võimalik teha ... Aga oli 
ka selliseid, kes tulid kolme-nelja aasta pärast veel taotlema, et nemad nüüd 
avastasid, et nende isal oli siin talu. Vaatasime järele, oli küll, aga midagi teha 
ei ole. Jäivad nad ilma. Veel oli neid, mitte üks, vaid ikka neliteist-viisteist, kes 
jäivad puhtalt oma teadmatusest ilma. [---] Aga avalduste vastuvõtmisel ei olnudki 
tähtis nende dokumendi tõestamine, vaid peaasi, et avaldus oli kirjutatud, et 
tahab tagasi saada, või siis oli variant, et asendada, kui elas teises kohas. Ja 
kolmas variant oli kompensatsiooni võtta selle maa eest või vara eest. Samuti 
variant oli varade tagastamine ja kompenseerimine ka. Palju varasid, näiteks 
veskitel masinaid, ei olnud enam alles. Need kompenseeriti.

 (Endine maakorraldaja)

Õigusjärgsete omanike seas leidus neidki, kes pidasid ühismajandi õigust esivanemate 
maale enda omast suuremaks. Kõhkluse korral, kas võtta maa tagasi või piirduda kompen-
satsiooniga, said otsustavaks siiski teised probleemid.
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„Tegelikult olen mina 
õigusjärgne maaomanik!" 
Tarmo Vaarmani karikatuur. 
Maaleht, 10. veebruar 1994

Aga muidugi inimesi oli erinevaid. Kui oli see õigusvastaselt võõrandatud vara 
tagastamine ja maade tagastamine, oli inimesi, kes ütlesid, et kuidas ma selle 
maa tagasi võtan, kolhoosil on seda tarvis. Tähendab, ei julgenud kaugemale 
mõelda. Aga teine seltskond võitles viimse veretilgani piirikividest kõik, mis 
tagasi oli saada. Need olid sellised erinevad suhtumised. Ma üritasin vallakon-
toris inimestele öelda, et ärge loobuge nii kergelt, sest see kompensatsioon on 
niivõrd pisike, mis te saate selle maatüki eest. Üritasin nagu tagasi anda. Ja 
osa õnnestus mul ikka niimoodi … ära päästa. 

(Endine vallavanem)

Vähem probleeme tekkis hoonete juurde kuulunud maade erastamisega. Arusaamatusi tuli 
ette peamiselt tagastamistaotluse esitamisega hiljaks jäänud pärijatega.

Ma ütlesin siin kah ühtedele, et kui teie vanaisad oleksid elus, siis te saaksite 
keretäie selle asja eest, et te üldse siin midagi tahate. Mõisnik jõudis selle jao, 
mis temale jäeti, müüa enne Saksamaale minekut Võru linakaupmeestele. Need 
viidi neljakümnendal aastal Siberisse, aga nende lapselapsed ilmusid välja ja me 
ei teadnud sellest müümisest. See oli vormistatud taluna ja see on siit mul aia 
tagant juba maa ja mina ei teadnud sellest asjast midagi. Ei olnud kuulnudki. 
Ilmusid kohale, nõuavad oma talu. Lõpuks sai selgeks see asi. [---] Nad said 
oma EVP-d kätte. Jumal tänatud, rohkem nad ei tahtnud ja … 

(Reformikomisjoni esimees, hiljem talunik)

Mu koolivend ostis talu omal ajal lihtsalt suvilaks, aga siis tuli see erastamine 
ja tal oli õigus need talumaad erastada ja ta erastaski. Ütles, et tema maadega 
oli selline lugu, et isegi ei tuldud tema käest küsima. Kohalikud mehed tuli 
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kündma, kündis ja külvas ja tegi mis arvas. Ja temale jäeti maamaks ka maksta. 
Ja sõimati veel kere täis – sa kuradi pätt, tulid siia maale, võtsid meie maa ära. 
No kui ta talu ostis, tal oli õigus saada. Igaüks pidi saama selle maa kätte, mis 
talu juures oli. Ja kui ta siis maha müüs, vaat see on tema rida. Aga keegi seda 
enne ära krabada ei tohtinud. 

(Endine talunik)

Likvideerimisel ühismajandid olid huvitatud vara võimalikult soodsast müügist. Uusettevõt-
jatest ostjatele said takistuseks eelkõige rahaprobleemid. Ühismajandite tootmisüksuste 
erastamisel makstav hind tundus kõrgena isegi tolleaegsetes oludes ülihea sissetulekuga 
Soomes taludes asendustalunikena tegutsenud põllumeestele.

Esimeses järjekorras oli see jagamine kolhoosi liikmetele. Aga kuna ei olnud 
soovijaid, siis ma sain ... see oli kõige väiksem üksus siin, kõige pisem laut. 
Tollel hetkel, ma mäletan, oli üle 100 000 krooni see järelmaks, mis tollel hetkel 
tundus ikka hirmuäratavalt suurena. Sest et polnud ju sellist tulu kuskilt näha. 
Oligi seis selline, et mis ma Soomest teenisin, läks teisipidi siia sisse kõik. Ausalt 
öeldes oli päris mitu magamata ööd enne seda otsuse tegemist. Tegelikult oli 
seis selline, et laut oli täitsa tühi. Ja ma rentisin siis kolhoosist sissejuhatuseks 
viiskümmend tiinet mullikat. Ja mõni masinakene ka, silokombain või mis kõige 
olulisem oli.

 (Talunik, edukas põllumajandusettevõtja)

„Ei ole mingit ühisvara laialitassimist – kõik veavad seda kokku!“ Edgar Valteri joonistus.  
Maaleht, 15. aprill 1993



Intervjueeritute mälestusi põllumajandus- ja maareformi algusest

406

Uusettevõtete arenguvõimalused ja probleemid

Paljuski emotsioonidel põhinenud uusettevõtlusele oli ootamatu Nõukogude Liidu lagunemi-
sele järgnenud üleminek vabaturumajandusele. Riiklike reguleeritud hindade ärakaotamine 
tõi kaasa põllumajandussaaduste madalad müügihinnad. Tootmiseks vajalik kiire hinnatõus 
vähendas põllumeeste tulusid, ettevõtete arendamise asemel tuli keskenduda nende elus 
hoidmisele. Ühismajandites lisandusid probleemid tootmisvahendite ehk maa ja tehnika 
ümberjagamisega, samuti spetsialistide lahkumine eraettevõtlusse. Peagi lõpetas tegevuse 
valdav enamik ühismajandite pinnalt tekkinud ühistuid.

Maaelu probleemidest rääkides märkab poliitikute sõnade ja tegude teravat vastuolu. 
Kevadel 1992 olid maareform ja maksupoliitika kaks kõige sagedamini esinevat küsimust 
poliitiliste jõudude esindajate avalikes esinemistes. Sügisesteks Riigikogu valimisteks 
koostatud poliitilistes programmides oli maareformi lõpuleviimine tähtsuselt alles viiendal 
kohal. Valimisprogrammides edestasid maareformi küsimust maksupoliitika, erastamine, 
sotsiaalpoliitika ja riigiregulatsioon.11 Maaelanikkonna väikese arvukuse tõttu oli kasulik 
valijate häälte kogumiseks eelistada suuremaid huvirühmi kõnetavaid teemasid kui põllu-
majanduse arengu keskne küsimus maareform.

Kes seda teadis, et see asi nõnna viletsaks läheb, nagu praegu on. Siis poleks 
üldse alustanud. Kui me midagi saime seda sissetulekut, oli 101 nägu, ootas 
kohe seal, kes tahtis kohe omale saada seda. Ja maksud kohe peale. Need 
hakkasid kurnama need maksud ... Ei saand nõnda öelda jalgu õieti alla ... Ja 
pärast oli sedasi, et seda, mida me kasvatasime, seda keegi enam ei tahtnud. 

(Endine talunik)

„Miks ma oleksin 
pidanud põllule vilja 
külvama, kui mullune 
saak on veel alles?" 
Ants Kasesalu 
karikatuur. 
Maaleht, 11. juuli 1993

11 Hanno Lindpere. The political economy of economic reforms: the case of Estonia. In The politics of transition in 
the Baltic states : democratization and economic reform policies. Ed. by Jan Åke Dellenbrant and Ole Nørgaard. 
Umeå : Department of Political Science, Umeå University, 1994 (Research reports. Umeå university, Depertment 
of Political Science, 2), pp. 138–139.
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Märkimisväärselt toetas põllumajanduslikku eraettevõtlust Soome põllumeestelt saadud abi. 
Soomest otsiti ja ka leiti paremaid teenimisvõimalusi, et oma talu üles ehitada. Kiiremini 
võimaldas talupidamiseks vajaliku tehnika ostmist Soome müüdud hobitegevuse tulemusena 
restaureeritud vanaauto ZiS 101.

Kuna poiss käis Soomes selle autoga ja soomlastele hakkas see meeldima 
ja tahtsivad seda omale saada. Tähendab, muuseumile ikkagi. See on praegu 
muuseumis ka seal. Käisid siis proovisõitu tegemas ja ... siis saigi ära vahetada, 
kuna andsid selle põllutehnika ja et ma jalameheks ei jääks, siis Volkswagen 
Caravelle, väikse bussi. See anti siis sõiduks.

Mis talutehnika te selle eest saite?

Traktor ja teraviljakombain. Siis külvimasin ja niidumasin ja niisugused kõik 
asjad, mis seal olid. Mõned asjad said juurde teha ja juurde osta ka. Sellest sai 
siis komplekteerida talus vajaminevat tehnikat. 

(Endine talunik)

Omariikluse taastamise järel ootamatult rasketeks osutunud tingimustes jäid ellu eelkõige 
eramajapidamised, ühistutest vaid üksikud. Põllumajandustootmise vähest tasuvust esi-
mestel reformijärgsetel aastatel mainitakse enamikus intervjuudes. Sama nendib intervjuus 
ehitusettevõtjana tegutsenud talunik.

Milline firma siis see kõige paremini edeneb? Või kõik võrdselt hästi?

No tulu toob kõige rohkem ikkagi ehitusfirma mul. Too on nende kõikide alus. 
Nii talu kui [ka] sellel juustutööstusel. 

Aastal 1996 alanud vabade põllumajandusmaade kasutuselevõtmisse, rentimisse ja eras-
tamisse suhtuvad vastajad eranditult soosivalt.

Eesti aeg oli 880 talude kasutajaid, praegu on, ütleme viiesaja ringis, kes on 
talumaid saanud. Osa inimesi võttis kompensatsiooni, need maad jäid muidugi 
riigile ja riik andis kasutusse, neile, kes tahtsid. Põhiliselt on need põllumaad 
kasutajad leidnud. On veel vabu maid, vanad heinamaad, jõeääred ja isegi 
metsasid, mis riik paneb enampakkumisele. Möödund aasta müüski juba 70 
kinnistut. Ja praegu on veel ligi 300 hektarit vabu maid, mis läheb ilmselt enam-
pakkumisele. Need on nihuksed väiksemad siilud ja ei ole mitte põllumaad, vaid 
looduslikud ja võsastunud maad. 

(Maakorraldaja)

Vabade põllumajandusmaade erastamisel tuuakse intervjuudes positiivsena välja majapi-
damise laiendamise võimalus ja selge korraldus.
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Vabade maade ostmine käis enampakkumisel, mis riik korraldas. Osalesin ka 
nendel maakonnavalitsuse korraldatud piiratud enampakkumistel. Sealt sain 
osta meie maadega piirnevat maad. 

(Talunik)

Vabasid maasid sai võtta kasutusele, kasutusvaldusse, aga nüüd saavad välja 
osta. Aga siis on ka inimeste käest ostetud maad. Temal12 on Tudulinna vallas 
ka maad. Tema on selle jaoks tehnikat ostnud, oma suured traktorid. 

(Maakorraldaja)

Uued omandisuhted kui sotsiaalsete konfliktide allikas

Omandisuhte muutus tõi kaasa seniste, ühismajandite ümber tekkinud kogukondade lõhene-
mise. Ettevõtlusega alustamine eeldas peale motivatsiooni ka riskijulgust. Esimeste talunike 
seas olid valdavalt hakkajamad isikud, ühismajandite endised spetsialistid.

Aastal 1990 ei olnud nõukogulike ühismajandite lammutamise kavad enam haruldus. Enam 
kui veerandsada aastat sovhoostehnikumi direktorina töötanud Heino Kuusik põhjendas 
(1990) ümberkorralduste vajadust nii: „Kui seniajani on Eesti majandid siiski küllalt edukalt 
tootnud, siis nüüd on olukord muutunud. Kas või juba selles mõttes, et enam ei saa kergelt 
kätte odavat vilja ja kütust. Teine suur muutus on vaenulik suhtumine suurtootmisse, mis 
avaldub ka majandite vara laialitassimises.“13

Ühismajandite vara jagamist mõjutasid enam spetsialistid ja oskustöölised ning nn keskklass, 
mis oli üsna arvukas: hinnanguliselt pool ühismajandi töötajaskonnast.14 Keskklassi eelis 
oli parem teabe valdamine ja eriharidus, tihti kõrgem haridus.

Paradoksaalselt kindlustasid Nõukogude võimu loodud ühismajandid talupoegliku 
eluviisi säilitamise, kuna riikliku majandussüsteemi puudulikkuse tõttu oli jätkuvalt vajalik 
isemajandamine ja eraisikute säästlikkus koos varjatuks jääva vahetus- ja toiduvõrgustikuga.15

Omandi-, maa- ja põllumajandusreformid suutsid teha enamat kui Nõukogude võim – lik-
videerida abimajapidamised. Ajuti Nõukogude võimu poolt vähem või rohkem sallitud abi-
majapidamisi on vahel peetud ideoloogiliste piirangute järgi kohandatud talupidamiseks: 
eraettevõtluseks, teguriks, mis võimaldas säilitada talumajapidamiste järjepidevuse.

Maakogukondi koos hoidnud ühismajandite likvideerimine tähendas senise elukorralduse 
kadumist. Abimajapidamise omanikel oli kergem muutustega kohaneda ja soovi korral ette-
võtlust alustada. Keerukam oli maa-asulate kortermajaelanikel, kes ühismajandite kadumise 

12 Mõeldud on vallas tegutsenud edukat talunikku.
13 Maaleht, 06.12.1990, nr 49, 167, lk 4.
14 Decollectivisation, destruction and disillusionment, p. 137.
15 Sigrid Rausing. History, memory and identity in Post-Soviet Estonia. The end of a collective farm. Oxford : Oxford 

University Press, 2004, p. 64.
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ja omandisuhete ümberkorraldamise järel tundsid end kogukonnas sageli liigsetena. Võõraks 
jäämist süvendas veelgi raha- ja tööpuudus.

Aastal 1993 Noarootsis korraldatud küsitluses päriti „Kas te olete rohkem rahul eluga kolhoo-
siajal või praegu?“. Varasemat elu hindas paremaks 27 küsitletut 55-st, seega enam kui pool 
vastanutest, kaheksa isikut selget eelistust ei nimetanud. Valdavalt põhjendati seda kunagiste 
paremate töö leidmise ja raha teenimise suuremate võimalustega.16 On märkimisväärne, 
et sarnased hinnangud esinevad ka Eesti Põllumajandusmuuseumi kogutud intervjuudes.

„Näed, põllumajandus liigub meil ülesmäge!" Edgar Valteri joonistus. Maaleht, 23. september 1993

Lootusetus ja kindlusetuse tunne tõid kaasa alkoholismi ulatusliku leviku maaelanikkonnas. 
Ehkki uued eraettevõtted vajasid palgatööjõudu veel vähe, oli sobivaid töötajaid raske leida.

Alguses oli väga keeruline, sest et eks kolhoosiaegsete ... varjud olid ikka ses 
mõttes täitsa kõvasti sees. Sellel kohal oli sihukene viinapanemise koha kuulsus. 
Nii et mul oli alguses päris tegu, et kui kellelgi kuskil küla peal idee pähe tuli 
ja oli saanud pudeli ja tuli istus rõõmsalt lauta sisse ühtäkki. Ja juba olid need 
kolm-neli töötajat, kes siin alguses olid, siis olid nemad ka pundis. Oli alguses 
tegemist, et selgeks teha, et see ei ole siin joomakoht, et nüüd on teistmoodi 
asjad. Nüüd saab selle üle naerda, aga tol hetkel tegi meele mõruks. 

(Talunik)

Pingeid tekitanud sotsiaalne kihistumine reformide käigus väljendus veel vähemedukate 
soovimatuses minna palgatööle kunagise kolleegi, nüüdse eduka ettevõtja alluvusse. Aimu 

16 Op. cit., pp. 155–165.
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kibestumise sügavusest annab soomlaste poolt väidetavalt Kanepi kandis kuuldud väljend 
„parem nälgida kui orjata“17 – selgelt sarnane Aisopose sajanditetaguse tõdemusega „parem 
vabana nälgida kui täissöönuna orjuses elada“.

Kokkuvõte

Omandireformi osana toimunud põllumajandus- ja maareformi käsitlevates intervjuudes on 
olulisemate eraettevõtlusega alustamise peamiste motiividena nimetatud kunagise ajaloolise 
ebaõigluse kaotamise ja ettevõtjana majandusliku sõltumatuse saavutamise soovi. Ehkki 
põllumajandusliku eraettevõtluse seadustas juba Eesti NSV taluseadus (1989), sõltus talude 
rajamine paljuski ühismajandite juhtidest. Üleminekul põllumajanduslikule eraettevõtlusele 
said pöördeliseks omariikluse taastamise ja maareformi seaduse vastuvõtmisele (1991) 
järgnenud aastad, kui kadusid varasemad soodustused (soodushinnad, laenuvõimalused). 
Samuti tuuakse olulisena välja erinevus mitmesuguse info valdamisel, rohkem teavet andis 
eelise ühismajandite varade erastamisel.

Õigusliku seisundi ennistamisel (restitutsioon) nimetatakse intervjuudes kesksete prob-
leemidena asjaajamise keerukust, samuti juhtumeid, kui maad eri põhjustel ei tagastatud, 
näiteks ehitisealune maa, taluseaduse järgi uustalunikule eraldatud maa. Tagastamise 
märkimisväärne takistus võis olla endise ühismajandi juhtkonna vastutegevus.

Positiivsed on intervjueeritavate hinnangud maareformi teisele etapile, vabadele põlluma-
jandusmaadele kasutusvalduse seadmisele ja vabade maade erastamisele. Hinnanguid 
põhjendatakse asjaajamise selguse ja läbipaistvusega.

Maa- ja põllumajandusreformi sotsiaalsete tagajärgede kohta on intervjuudes enam välja 
toodud lootusetus, mis tekkis Eesti külaelu elushoidja rollis olnud ühismajandite likvideerimi-
sel. Suurimate probleemidena nimetatakse eelkõige tööpuudust ja selle tagajärjel tekkinud 
võõrdumist ühiskonnast.

17 Decollectivisation, destruction and disillusionment, p. 272.



Maanõunike koolitamisest Eesti Põllumajandusülikooli avatud ülikoolis aastatel 1999–2000

411

MAANÕUNIKE KOOLITAMISEST EESTI 
PÕLLUMAJANDUSÜLIKOOLI18 AVATUD ÜLIKOOLIS 
AASTATEL 1999–200019

Maret Prits
Eesti Maaülikooli lektor, Eesti Põllumajandusülikooli avatud ülikooli juhataja 1997–2003

Oli 1999. aasta september. Põllumajandusülikooli (EPMÜ) rektori ja avatud ülikooli poole 
pöördus Maa-ameti peadirektor sooviga korraldada kohalike omavalitsuste maanõunikele 
sajatunnine koolitus.

Probleemid, mille lahendamiseks tellija koolitust vajas, olid maareformi ebaühtlane elluvii-
mine riigis, ametnike erinevad tõlgendused mitmes küsimuses ning kohalike omavalitsuste 
maanõunike ebaühtlased juriidilised teadmised ja puudulikud nõustamisoskused. Koolituse 
eesmärk oli nende ja mitme teise probleemi lahendamine ning ametnike teadmiste ja oskuste 
ühtlustamine maareformi protsessis.

Maa-ameti, Eesti Põllumajandusülikooli avatud ülikooli ja maainseneri teaduskonna õppe-
jõudude Feliks Virma, Madis Kaingu ja Siim Maasikamäe koostöös koostati õppekava, mis 
sisaldas maapoliitika, maaõiguse, kinnisvara hindamise ja maakorralduse, aga ka arengu 
planeerimise, nõustamise psühholoogia ja kliendisuhete küsimusi. Kursuse sisujuht oli 
suurte maakorraldusteadmistega, väga tasakaalukas ja intelligentne härrasmees dotsent 
Feliks Virma, projektijuht oli avatud ülikooli juhataja Maret Prits.

Maa-ameti kursuse rühmatöö. 
Juhendab Feliks Virma 
(paremal). 
Maret Pritsi erakogu

Töö oli korraldatud kahes õppetsüklis, mille vahele jäi koordineeritud iseseisev töö (lõputöö). 
Õppetöö toimus valdavalt aktiivõppe vormis: ajurünnakud, juhtumite lahendamised, lõpu-
tööde kirjutamine jne, mis oli paljudele täiskasvanud õppijatele tol ajal üllatuslik ja uudne. 
Palju oli imestamist selle üle, et koolitusel peab ise aktiivselt mõtlema, lahendusi otsima ja 

18 Eesti Põllumajandusülikool (EPMÜ), Eesti Põllumajandusakadeemia (EPA), praegu Eesti Maaülikool.
19 Maa-ametile saadetud mälestused, 2021.
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analüüsima, sh eneseanalüüs, oma mõtteid esitama ning lõputöid vormistama ja kaitsma. 
Aga see üllatus oli pigem inspireeriv ja motiveeriv, edasiviiv, mitte takistav.

Esimese tsükli nelja päeva pikkused koolitussessioo-
nid toimusid tavaliselt maakonnakeskustes, kuhu 
tulid kokku vastava maakonna valdade maanõuni-
kud, mõnes maakonnas osalesid ka maakatastrite 
töötajad. Kohapeal aitasid rühmi komplekteerida ning 
koolituseks sobivaid aegu ja ruume leida maakondade 
maaosakondade töötajad.

Eraldi koolitusrühm moodustati linnade maanõunikest. Seal said projektist osa kõigi maakon-
dade maaosakondade juhatajad, kelle jaoks koostati eraldi õppekava. Linnade maanõunikke 
ja maaosakondade juhatajaid koolitati Tartus. Maaosakondade juhatajate õppekavas oli ka 
õppereis Saaremaale.

Maakondade 
maaosakondade 
juhatajate kursusel 
osalejad. 
Maret Pritsi erakogu

Aktiivõpe tõsteti ausse

Eesti Maaülikooli õppejõud ja avatud ülikooli spetsialistid või juhataja sõitsid maakonnakes-
kustesse, kaasas kõik õppematerjalid ja muu koolituseks vajalik. Mõned koolitajad leidsime ka 
piirkondadest. See oli suur ja vastutusrikas töö nii korraldajatele kui ka koolitajatele-lektoritele. 
Kuigi tunniplaanid olid kõigile rühmadele põhimõtteliselt sarnased, oli neis sisuliselt palju 
erinevusi, sest õppeprotsessis võeti maksimaalselt arvesse maareformi seniseid kogemusi 
maakondades ja hetkeolukorda valdades. Nende kogemuste ja probleemide üle arutleti ava-
tud ülikooli ja õppejõudude koostöös ning täiendati õppeülesandeid piirkonna maanõunike 
soovide ja vajaduste järgi. Rühmatöödesse ja juhtumite lahendamisse põimiti maakonna ja 
valla maakorralduslikke probleeme. See nõudis nii avatud ülikooli juhatajalt ja lektoritelt kui 
ka Maa-ameti ning maakonna maaosakondade töötajatelt küsimuste pidevat väljaselgitamist, 
analüüsimist, õppematerjalideks kujundamist ja esitlemismetoodika täiustamist.

Palju oli imestamist selle 
üle, et koolitusel peab ise 
aktiivselt mõtlema, lahendusi 
otsima ja analüüsima.
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Võimalikult palju kasutati aktiivõppemeetodeid. Seda tuli õpetada ka mõnele koolitajale või 
neid nõustada. Ülikooli maakorralduse õppejõududele lisandus veel üks tähtis ülesanne: 
juhendada õppijate lõputööde valimist ja kirjutamist, mis toimus koolitustsüklite vahel. 
Juhendati auditooriumis rühmiti või individuaalselt, olenevalt õppijate valitud teemadest.

Arvuteid-dataprojektoreid oli vähestes maakonnavalitsustes, enamasti olid saalides vaid 
grafoprojektorid, millele paigutati slaidide kiled. Oli maakondi, kuhu tuli grafoprojektor kaasa 
võtta ja üles panna.

Käsitletavaid materjale ja juhendeid tuli operatiivselt koostada-paljundada, seejärel jagada 
kümnete lehekülgede kaupa iga õppija jaoks kaustadesse, sest arvutipõhine õpetamine-õp-
pimine oli alles lapsekingades, õppekeskkonnast Moodle ja videokonverentsist ei oldud veel 
kuuldudki. Tehniline töö langes avatud ülikooli metoodikute õlgadele. Vahel oli nende kahe 
töötaja töökoormus eriti pingeline, sest õppematerjalid laekusid õppejõududelt tihti viimasel 
hetkel või tuli üks inimene (siis ka materjalid) asendada teistega, selle suurprojektiga samal 
ajal toimusid ju muud kursused teiste sihtrühmadega, lisaks iga-aastased avatud ülikooli 
korraldatud konverentsid.

Kui esimene tsükkel ühes maakonnas lõppes, järgnes 
kolm-neli nädalat iseseisvat kodutööd ja seejärel toi-
mus teine koolitustsükkel Tartus. Mõnes maakonnas 
polnud esimene tsükkel veel toimunud, kui teine tsük-
kel mõne jaoks juba lõppenud oli.

Teine õppetsükkel toimus kõigile maakonnarühmadele niisiis umbes kolme-neljanädalase 
vaheaja järel, kuid kahe maakonna rühmale samal ajal Tartus, avatud ülikooli ruumides. Selle 
tsükli eesmärk oli kogemuste vahetamine ja uute ideede leidmine. Kahe maakonna inimeste 
ühendamise meetod osutus väga menukaks ja tõhusaks, sest lisaks seatud eesmärkide 
täitmisele võrgustati horisontaalselt eri maakondade maakorraldajad ja õpiti üksteiselt 
arutelude, ajurünnakute, juhtumiuuringute (ingl case studies) ja videoharjutuste käigus ning 
ka kohvipauside ajal. Tagasiside selle meetodi rakendamise kohta oli väga hea.

Maakondade maaosakondade 
juhatajate kursusel osalejad. 
Maret Pritsi erakogu

Kahe maakonna inimeste 
ühendamise meetod osutus 
väga menukaks ja tõhusaks.
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Sellesse õppetsüklisse kuulusid mh sellised teemad nagu „Kohtuprotsess ja selle etapid“, 
„Käitumine kohtus“, „Haldusdokumentide koostamine ja arhiivindus“, mille õpetamisse olid 
kaasatud valdkonna tuntud ja tunnustatud praktikud Donald Kiidjärv, Leida Vavrenjuk, Merike 
Sõmer. Praktikutest osalesid koolitamisel Ruth Kurss, Urmas Uri, Toomas Kutti, Eduard East, 
Malle Amor, Enn Mugu ja teised. Tarkvara koostamise metoodilisi võimalusi tutvustas Siim 
Maasikamäe, nõustamise ning esinemise metoodikat ja esinemisoskusi lihvis Maret Prits.

Maakondade maaosakondade juhatajate kursusel käsitleti peale maareformi küsimuste ka 
juhtimise, psühholoogia ja loovuse teemasid.

Maanõunike koolitusprojekt lõppes temaatilise konverentsiga EMPÜ aulas 2000. aasta 
novembris. Konverentsil oli üle 150 osaleja, kanti ette parimad lõputööd ja esinesid ülikooli 
rektor professor Henn Elmet, Maa-ameti peadirektor Kalev Kangur jt.

Märkimisväärne projekt

Maa-ameti tellimusel koolitati ühtse õppekava alusel kogu riigi valdade ja linnade maanõuni-
kud ning maakondade maaosakondade ametnikud, kokku üle 290 maakorraldusspetsialisti. 
Projekt on märkimisväärne juba selle poolest, et sellist, süsteemset koolitust pole hiljem 
enam üheski maaelu arendamise valdkonnas korraldatud. See on märkimisväärne ka tule-

muslikkuse poolest: koolituse tulemusena ühtlustus 
ametnike arusaam maareformi olemusest, olukorrast 
ja arengusuundadest, elluviimise poliitilisest ning 
majanduslikust tähtsusest, metoodikast ja õiguslikest 
alustest. Õppijatel tekkisid ja arenesid piirkonnaüle-
sed sotsiaalsed võrgustikud, paranes kliendikeskne 
käitumine, nõustamisoskus ja muud ametioskused. 
Maareform sai uue energia ja hingamise. Mitu üli-
koolivälist koolitajat on hinnatud koolitajad siiani, 
ülikooli õppejõud üldistasid saadud töökogemuse 
ajakirjas Geodeet.

Mina sain avatud ülikooli tolleaegse juhatajana ja täiskasvanute koolitajana võrratu koos-
töökogemuse selle projekti juhtimisel, koordineerimisel, metoodilisel juhendamisel, aga ka 
koolitajana ning Eestimaa teede, piirkondade ja inimeste tundmaõppijana.

Tänutundega mõtlen selles rohkem kui kahekümne aasta taguses projektis osalejatele: tel-
lijatele, korraldajatele, koolitajatele, õppijatele, sest just tugev meeskondlik koostöö tagas 
koolituse kordamineku ja kvaliteedi.

Koolituse tulemusena 
ühtlustus ametnike 
arusaam maareformi 
olemusest, olukorrast ja 
arengusuundadest, ellu-
viimise poliitilisest ning 
majanduslikust tähtsusest, 
metoodikast ja õiguslikest 
alustest.
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MAAREFORM ALGAS KÄSITÖÖNA20

Anne Toom
Põlva Maavalitsuse ametnik 1990–2007, alates 2008. aastast Maa-ametis

Alustasin 1990. aasta 1. juulil tööd Põlva Maavalitsuse maaosakonnas peaspetsialistina. Tol 
ajal oli põhitegevus Eesti NSV taluseaduse alusel maa tähtajatuks kasutamiseks andmise 
taotluste läbivaatamine ja maavanema otsuste eelnõude ettevalmistamine.

Pärast omandireformi aluste seaduse jõustumist hakati vastu võtma õigusvastaselt võõran-
datud vara tagastamise taotlusi. Põlva maakonnas olid säilinud 1939. aasta maksualuste 
maade nimekirjad ja kõik, kes soovisid vara tagastamise avalduse esitada, said maaosa-

konnast info oma talumaa suuruse, asukoha ning 
maksualuste maade nimekirjas oleva omaniku kohta. 
Kui oli olemas skeemiline katastrikaart (1931–1944), 
otsisime üles ka talu asukoha ja väljastasime soovijaile 
kaardi koopia. Hommikuti oli koridor sageli inimesi täis 
ja oma kabineti ukseni jõudmiseks tuli selgitada, kes 
ma olen ja miks järjekorras ette trügin.

Pärast maareformi seaduse jõustumist tuli alustada maade tagastamise ja erastamise ette-
valmistusi. Esimesed maa tagastamise otsused tehti Põlva maakonnas 1993. aastal. Vaja 
oli õppida ise ning nõustada ja abistada nii omavalitsuste ametnikke kui ka maamõõtjaid. 
Sel ajal pöördus maareformiküsimustega maavalitsusse palju kodanikke. Olukord oli kõigi 
jaoks uudne ja kuidas maareform täpselt ellu viia, selgus sageli alles menetluse käigus.

Katastrikaardi fragmendil on näha 
Tuulemäe külas Tuulemäe nimest 
kirdes Seppa talumaa piir, mis oli 
üks esimesi maa tagastamisi Põlva 
maakonnas. Katastriüksus registreeriti 
maakatastris 21. jaanuaril 1993. 
aastal. 
Allikas: Anne Toom

Mõne aja osalesin õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise ja kompenseerimise Põlva 
maakonnakomisjoni töös.

Alates 1995. aastast hakati maakondadesse katastriosakondi moodustama. Põlva oli esimene, 
kes sai õiguse registreerida katastriüksusi kohapeal veel enne kohaliku katastriosakonna 
asutamist, ilma et maa tagastamise või erastamise toimikut oleks pidanud Tallinna saatma. 

20  Eesti Põllumajandusmuuseum, 2021.

Hommikuti oli koridor sageli 
inimesi täis ja oma kabineti 
ukseni jõudmiseks tuli selgi-
tada, kes ma olen ja miks 
järjekorras ette trügin.
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1994. aastal 
katastrisse esitatud 
toimikute registri 
leht. 
Allikas: Anne Toom

Töötasingi 1994. aasta algusest kuni Põlva katast-
ribüroo moodustamiseni 1995. aastal poole kohaga 
Maa-ametis katastriüksuste registreerijana. Mõõ-
distusandmete alusel kanti katastriüksuste piirid 
pliiatsiga tookordsete majandite aluskaartidele ja 
katastriüksuste tunnuste registreerimiseks oli ruudu-
line kaustik. Kõik toimus käsitööna.

Maavalitsus maa erastamise korraldajana

Aastatel 1996–2007 töötasin Põlva Maavalitsuse maaosakonna juhatajana. Sel ajal sai hoo 
sisse maa erastamine, vastu olid võetud maareformi seaduse rakendusaktid. Maavalitsuse 
ülesanded maareformis olid õigusaktidega määratud, maa erastamise korraldamine oli üks 
olulisemaid. Maavanema korraldusega määrati maa erastamise tingimused, maaosakonna 
teenistujad sõlmisid maavanema volituse alusel ka erastamislepingud (järelmaksulepingud 
notaris). Samuti korraldas maavanem maa enampakkumisega erastamisi, mis toimusid 
oksjoni korras.

Kohalikel põllumajandustootjatel oli võimalik oksjonil maad osta soodustingimustel: maksta 
täielikult erastamisväärtpaberitega ja kasutada pikaajalist järelmaksu võimalust. Konkurents 
oli kõva ja sageli püüdsid äriühingud läbi suruda erinevaid skeeme. Vahel üritasid ärimehed 
talupidajaid kinni maksta, et nood oksjonil ei osaleks või tehtaks volitused, mille alusel 
esineks oksjonil talunike eest äriühing ja talupidajad võõrandaksid maa hiljem teatud tasu 
eest äriühingule. Maavalitsuse ametnike vastutus oli väga suur, et ei esineks petuskeeme 
ja oksjon oleks läbi viidud kooskõlas õigusaktidega. Oksjonite õiguspärane korraldus vaid-
lustati mõnikord ka kohtus.

Mõõdistusandmete alusel 
kanti katastriüksuste piirid 
pliiatsiga tookordsete 
majandite aluskaartidele ja 
katastriüksuste tunnuste 
registreerimiseks oli ruudu-
line kaustik.
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Riigi Maa-ameti Maakatastrikeskuse Põlva 
Maakatastri 1995. aasta päevaraamatu tiitelleht.
Allikas: Anne Toom

Aastast 1999 lisandus maareformi vabade põllumajandusmaade ja vaba metsamaa erastamise 
võimalus. Volikogudel oli pädevus otsustada, kes on need isikud, kes vastavad vabade maade 
erastamise seaduses sätestatud tingimustele. Maavalitsuse roll oli kontrollida volikogude 
otsuste vastavust seadusega ning korraldada maa erastamine.

Maavanemale laekus ka kaebusi volikogude otsuste kohta, milles avaldati rahulolematust 
volikogu ühe või teise liikme vabade maade erastamise nimekirja kinnitamise üle. Vabade 
maade väljaselgitamine ja erastajate nimekirjade kinnitamine jätkus kohalikes omavalitsustes 
2002. aasta lõpuni.

Aastail 2007–2018 töötasin Maa-ameti peadirektori asetäitjana. Minu vastutusalas olid 
maareformi toimingud, riigimaade haldamise toimingud, planeerimine ja hindamine.

Alates 1. jaanuarist 2018 ehk pärast maavalitsuste 
tegevuse lõpetamist olen Maa-ameti maareformi osa-
konna eramaade büroo juhataja. Eramaade büroo 
tegeleb eraisikute seni lahendamata maareforminõue-
tega: maa erastamine ja hoonestusõiguse seadmine 
riigimaale ning vaba põllumajandusmaa kasutusval-
dusesse andmine.

Maamõõtjate vastutusrikas töö

Maamõõtjatena jätkasid valdavalt Nõukogude ajal tegutsenud riikliku projekteerimisins-
tituudi Eesti Põllumajandusprojekt maamõõtjad, kes moodustasid eraettevõtted. Asutati 
ka uusi ettevõtteid. Maamõõtjaid oli vaja koolitada, Maa-amet andis maamõõtjatele välja 
tegevuslitsentsid.

Vabade maade välja-
selgitamine ja erastajate 
nimekirjade kinnitamine 
jätkus kohalikes omavalit-
sustes 2002. aasta lõpuni.
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Arvestades üheksakümnendate alguses kasutada olnud aluskaarte, endisi talukaarte ja 
olemasolevat maamõõdutehnikat, oli maade mõõdistamine üsna keerukas. Maa tagastami-
sel tuli loodusest otsida endisi piirimärke. Maamõõtja pidi ka suutma selgitada tulevasele 
maaomanikule maareformi aluseid ja lahendada konflikte naabriga piiride määramisel.

Tööd oli palju, tekkis ka eksimusi ja ebatäpsusi, mis-
tõttu katastriüksuste moodustamine võis maamõõtja 
tegevusetuse või vigade parandamata jätmise tõttu 
venida päris pikale ajale.

Maareformi seaduse kohaselt tuli maa tagastada 
endistes piirides. Maakorralduse nõuetest tulenevalt 
oli lubatud ka piiride ja tagastatava maa pindala eri-

nevus ette nähtud määral. Maa tagastamine täpselt endistes piirides võis olla võimalik vaid 
piirkondades, kus Nõukogude ajal ei toimunud ehitustegevust ja põllumajanduslik tootmine 
oli vähem intensiivne ning maaparandust ei olnud tehtud. Loomulikult oli säilinud piirikivide 
või arhiivist leitud täpsemate talukaartide alusel võimalik taastada endise talumaa piir 
tervikuna või osaliselt.

Üldjuhul soovisid maa tagastamise õigusega isikud saada maad tagasi võimalikult täpselt 
endistes piirides. Sageli oli see ka emotsionaalne küsimus, alati oli mõni jõe ääres olev 
lahustükk just kõige parem heinamaa olnud ja lapsepõlvemälestused sellega seotud, kuigi 
maatükk oli juba maaparanduskraavidega poolitatud, täielikult võsastunud või üle ujutatud. 
Maaparandusobjektidel oli talumaa endiste piiride taastamine ehk kõige keerukam, sest 
kraavitus ja tee-ehitus olid lõhkunud endiseaegse maakasutuse (näiteks Räpina polder).

Värska sanatooriumi maa-ala 
maakorralduskava aastast 1993. 
Allikas: Anne Toom

Maamõõtja pidi ka suutma 
selgitada tulevasele maa -
omanikule maareformi 
aluseid ja lahendada 
konflikte naabriga piiride 
määramisel.
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Maa-amet toetas maakorraldust enne maareformi ja rahastas kavade koostamist. Suuremas 
ulatuses tehti kavasid Võru ja Jõgeva maakonnas ning Harjumaal. Nendes piirkondades said 
tagastatavad ja erastamisele kuuluvad maaüksused maakorralduslikult otstarbeka kuju, 
samuti lahendati juurdepääsu küsimused. Mõned omavalitsused koostasid tagastamisele 
ja erastamisele kuuluvate maaüksuste piiride korrastamiseks väiksematel territooriumidel 
maakorralduskavasid oma jõududega. Nende järgi moodustati hiljem menetluse käigus 
katastriüksused.

Kui maakorralduskava koostamine ei õnnestunud omavalitsuse suutmatuse või osaliste 
mittenõustumise tõttu, jäid tagastatavad maad üldjuhul võimalikult endistesse piiridesse. 
Seetõttu tekkis maareformi käigus ka üksjagu selliseid maaüksusi, millele puudus juurdepääs 
või mille kasutamine oli üsna keerukas neid tükeldavate teede ja kraavide tõttu.

Plaani- ja kaardimaterjali alusel katastriüksuste moodustamise võimaluse tekkimine kiirendas 
katastriüksuste moodustamist ja tegi selle soovijale odavamaks. Kindlasti mõjutas see aga 
töö kvaliteeti, sest piire üldjuhul looduses kätte ei näidatud, need märgiti vaid kaardil ja näidati 
maaomanikule ka plaanil ette. Sageli valisid maaomanikud katastriüksuste moodustamiseks 
kiirema ja odavama viisi täpsuse ja kvaliteedi asemel. Siiski ei saa väita, et plaani ja kaardi 

alusel katastriüksuste moodustamise võimaldamine 
oli viga. See aitas maareformiga jõudsalt edasi minna 
ja kui maaomanik oma piire looduses teadis, siis ei 
olnudki nende ülemõõtmine väga tähtis. Piiride täpsus 
oli oluline juhul, kui hakati raiuma metsa või sooviti 
oma krundile ehitada. Maaomanikul on võimalik tellida 
igal ajal oma omandi piiride ja pindala täpsustamiseks 
mõõdistamine.

Kohalike omavalitsuste maakorraldajad olid valdavalt ühismajandite taustaga, kolhooside 
või sovhooside maakorraldajad, hariduselt üldjuhul Eesti Põllumajanduse Akadeemia maa-
korralduse, maaparanduse ja agronoomia eriala lõpetanud.

Väike-Rõsna küla, Setomaa 
vald, Võru maakond. 
Maa-ameti 2020. aasta 
kaldaerofoto

Sageli valisid maaomanikud 
katastriüksuste moodusta-
miseks kiirema ja odavama 
viisi täpsuse ja kvaliteedi 
asemel. 
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Kohalike omavalitsuste osa maareformis

Aastatel 1996–2007 Põlva Maavalitsuses maaosakonna juhatajana töötades suhtlesin 
kohalike omavalitsuste (KOV) maakorraldajatega iga päev. Kohaliku omavalitsuse rolli 
maareformi elluviimisel on raske alahinnata: maakorraldaja suhtles vahetult kodanikega, 
pidi neile selgitama maareformi menetluste põhimõtteid, korraldama isikute kokkulepete 
sõlmimist, suutma ka keerulistes olukordades leida õigeid lahendusi, mis oleksid kooskõlas 
õigusaktidega. KOV-ide maakorraldajad vajasid maavalitsuste ametnike, samuti Maa-ameti 
spetsialistide abi ja nõustamist.

Maareformi seadust muudeti mitu korda, seetõttu oli vaja iga kord pärast õigusakti muuda-
tuste jõustumist korraldada koolitusi ja infopäevi. Maa-ameti ametnikud olid alati valmis 
tulema selgitusi jagama.

KOV-ide maakorraldajatel lasus suur vastutus maareformi õiguspärase elluviimise eest. 
Oma kogukonnas ja tutvusringkonnas oli kindlasti raske selgitada kodanikele otsuseid, mis 
ei olnud kooskõlas isikute soovunelmatega maareformi käigus maaomanikuks saamisel.

Aastal 2002 tegin koos kolleegiga Põlva maakonnas KOV-ide maakorraldajate tööülesannete 
kohta väikese analüüsi. Selgus, et maakorraldajatele oli ametijuhenditega pandud üsna palju 
ülesandeid, mis otseselt ei olnud seotud maareformi elluviimisega, näiteks keskkonna-
küsimused, teede korrashoid, prügimajandus, ehitisregistri pidamine. Seetõttu ei olnud 
osal kohaliku omavalitsuse maakorraldajatel võimalik maareformile täielikult keskenduda, 
töötati pidevas ülekoormuses ja seetõttu ei jõutud menetlusi vahel õigel ajal korraldada. 
Tavapärane oli, et isikud, kes pidevalt vallamaja külastasid, said oma maade asjad kiiremini 
korda kui need, kes ootasid, et omavalitsus taotlusega tegeleb.

Maareformi seadusega on reguleerituid endiste 
maaomanike ja seniste maakasutajate õigused maa 
omanikuks saada. Võimatu oli ignoreerida asjaolu, et 
Nõukogude ajal puudus maaomand ja maakasutajaks 
said ka need, kellel ei olnud sõjaeelses Eesti Vabarii-
gis maad, seega tuli küsimus lahendada seaduses. 
Maareformi seadus andis ehitise omanikule õiguse 
saada maa omanikuks, kui ehitis asus õigusvastaselt 

võõrandatud maal. Tulenevalt ehitiste kasutusotstarbest ja omandiõigusest (kas tegemist 
oli füüsilise või juriidilise isikuga) nähti seadusega ette ehitiste juurde maa erastamise 
erinevad piirmäärad. Eesti NSV taluseaduse alusel maa kasutajal oli õigus saada talle 
antud maakasutuse piires maa omanikuks ja taluseaduse alusel kasutamiseks antud maa 
ei kuulunud tagastamisele.

Ehitisteta maa omanikuks võisid isikud saada vaid sel juhul, kui maa tagastamise soov puu-
dus ja see kompenseeriti õigusjärgsetele omanikele või ei olnud esitatud üldse taotlusi maa 
tagastamiseks. Selleks oli maareformi seaduses alates 1999. aastast vabade põllumaade ja 
vaba metsamaa erastamise ning kasutusvaldusesse andmise võimalus põllumajandusliku 

Tavapärane oli, et isikud, kes 
pidevalt vallamaja külasta-
sid, said oma maade asjad 
kiiremini korda kui need, 
kes ootasid, et omavalitsus 
taotlusega tegeleb.
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tegevusega tegelevatele ettevõtjatele, samuti riigi omandisse jäetud maa võõrandamine 
enampakkumise teel.

Enim konflikte tekkis just siis, kui ehitise omanik soovis saada maksimaalses määras maad 
talle kuuluvate hoonete juurde ja õigusjärgne omanik nõudis kogu maa tagastamist.

Maareformi seaduses on sellised olukorrad reguleeritud ja kui omavahel kokkuleppele ei 
saadud, tuli kohalikul omavalitsusel määrata erastamisele ja tagastamisele kuuluva maa 
piir ja ulatus. Sellelt pinnalt tekkinud konfliktid jõudsid sageli ka kohtusse. Hästi oluline oli, 
et maa tagastamise ja ostueesõigusega erastamise menetluses jälgiks kohalik omavalitsus 
kehtivat õigust ja menetlus pidi olema korrektselt läbi viidud.

Kahjuks leidus maa tagastamise õigusega isikuid, kes ei nõustunud millegagi, vaatamata 
seaduses sätestatud võimalustele. Pidevate vaidluste ja kohaliku omavalitsuse antud maa 
tagastamise menetluses toodud tähtaegade eiramise ning vajalike toimingute tegemata 
jätmise tõttu on nad jäänud neile tagastamisele kuuluvast maast ilma.

Keerukas reform

Maareform on minu hinnangul üks keerukamaid Eesti iseseisvuse taastamisele järgnenud 
reforme, sest maareformiga lahendatakse õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamine 
õigustatud isikutele, senistele maakasutajatele maa omandisse andmine, maa riigi omandisse 
jätmine ja munitsipaalomandisse andmine. Reformi käigus on vaja arvestada kõigi isikute 
õigustega, seega tuleb nõuded lahendada kompleksselt, nii et kellegi õigusi ei rikutaks.

Kõigele vaatamata on reform õnnestunud. Maareform pani aluse kinnisvara tsiviilkäibele, mis 
omakorda aitas kaasa majandusarengule Eestis. Kõigile soovijatele, kes on ka ise aktiivsed 
olnud ja huvitatud maa tagastamisest või erastamisest, on maaomand vormistatud.

Sageli on ette heidetud maareformi seaduse sagedast 
muutmist. Tõepoolest on muudatusi olnud palju ja neid 
on veelgi tulemas, sest õigusakt ei saa jääda sama-
suguseks, nagu oli selle vastuvõtmisel. Elu on palju 
mitmepalgelisem, kui seadusandaja üheksakümnen-
date aastate alguses ette suutis näha. Mingil määral 
tekitas iga suurem seadusemuudatus maareformi ellu-
viimisel ka mõningase seisaku, alati ei järgnenud kohe 
rakendusaktid ja reformi läbiviijaid oli vaja koolitada.

Maareformis ei ole väga palju põhimõttelisi muudatusi tehtud. Enamik muudatusi on olnud 
tingitud konkreetsest vajadusest lahendada küsimused, mis olid reguleerimata. Viimase aja 
muudatused on tehtud maareformi kiiremaks lõpetamiseks.

Kuigi maareform on kestnud varsti juba kolmkümmend aastat, võib seda pidada edukaks. 
Praeguseks on tehtud ka kogu senini reformimata maa analüüs ja piiritletud reformimata 

Reformi käigus on vaja 
arvestada kõigi isikute 
õigustega, seega tuleb 
nõuded lahendada kompleks-
selt, nii et kellegi õigusi ei 
rikutaks.
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maaüksused. Eraisikute taotlusteta maad vormistatakse riigi omandisse ja kohalikele oma-
valitsustele antakse nende tegevuseks vajalik maa.

Kahjuks on ikka veel isikuid, kes pole maaomandi vormistamisest huvitatud. Nendele kuu-
luvate hoonete juurde maa vormistamisega tuleb KOV-idel ja Maa-ametil veel vaeva näha.
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INIMESTE MEENUTUSED

Maareformi viidi ellu inimeste jaoks ja seda tegid inimesed. Igaühel on sellest oma kogemused 
ja emotsioonid, hoolimata sellest, milliseks kujunes tema jaoks maareformi lõpptulemus. 
Sündmuste keerises pole enamasti mahti ülestähendusi teha, pärast aga mäletab igaüks 
asja isemoodi.

Oluline osa maareformi loo talletamisel on selle inimese mõtetel ja tunnetel, kes oli sündmuste 
keskel. Maa-ameti ettepanekul on Eesti Rahva Muuseum ja Eesti Põllumajandusmuuseum 
kogunud meenutusi maareformist. Siinsed mälestused on väljavõtted nii muuseumide 2011. 
ja 2021. aastal kogutust kui ka just selle kogumiku jaoks kirjutatud. Üks mõte on läbiv – oma 
maa on eestlasele oluline.

Valdek Alberi karikatuur
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Esivanemate talu uus elu

Talu tagasi saanud ja põllumajandusega tegeleva mehe meenutusi21

Aastal 1990 tagastati mulle talu. Otsene pärija oli minu vanaema, tema kaudu ka minu ema 
ja tädi, aga nemad loobusid. Minu ema vormistas ennast taluseaduse alusel talupidajaks 
ja alustasime talupidamist enne, kui tuli tagastamisotsus. Siis andis kolhoos osa maadest 
tagasi. Pärast seda, kui vanaema 1941. aastal ära viidi, oli 1990. aastal esimene kord, kui 
ta siia jõudis. Hooned ja kõik muu olid kolhoosi kasutuses. Siin oli meil kolhoosi ühiselamu. 
Üürikorterid, kuus peret, siis tükk aega elas siin kolm peret. Kui need pered ära läksid, sai 
taluseaduse järgi maad juurde võtta. Lõpuks tuli tagastamisotsus. Me saime kogu maa tagasi, 
seda oli 186 hektarit. Eesti-aegne talu oli, asutati esivanemate jutu järgi 19. sajandi keskpaiku. 
Mõisast olid maad välja ostetud. Minu esivanemad toimetasid siin kuni 1941. aastani, siis 
võeti minu vanaema ja vanaisa, viidi Siberisse. Seal olid nad 1956. aastani. Nad ei saanud 
kohe pärast Stalini surma ära tulla, sest vanaisa jäi haigeks ja surigi Siberis. Minu vanaema 
tuli sealt tagasi kahe tütrega, üks neist minu ema. Nad elasid igal pool Eestis, aga mitte siin.

Aastal 1990 sai vanaema talu tagasi. Minu ema elas linnas, ka mina kasvasin linnas, õppi-
sin Tallinna Polütehnilises Instituudis ehitusinseneriks. Aastal 1990 tuli otsustada, tänu 
taluseadusele me üldse talu tagasi võtsime. Mina olin nõus talus alustama ja hakkama ka 
maad harima. Linnas sai töö otsa ja siis tulingi lõplikult siia ära. Sisuliselt oli meil emaga 
nüüd esimest korda oma maja. Vanaema tõime ka tema üürikorterist ära, ta jõudis neli 
aastat siin elada.

Põllumajandusest ei jaganud me midagi, natukehaaval sai alustatud. Võtsime lehma, vahe-
peal oli meil ligi 70 looma, aga neid ei ole enam aastaid. Lõpetasime seetõttu, et maavanem 
erastas siin kõrval tervikvara ja ehitas uue moodsa lauda, eurotingimused tulid peale.

Enampakkumistel sai maad juurde osta

Ostsin maid riigi ja erainimeste käest juurde, kokku ligi 60 hektarit lisaks sellele, mis tagasi 
saime. Praegu on 247–248 hektarit. Ostmine käis nii, et olid vabad maad ja toimusid 
enampakkumised, mida korraldas riik. Osalesin ka maakonnavalitsuse korraldatud piiratud 
enampakkumistel, seal sain osta. Kõik on meie maadega piirnevad maad. Kõik see ligi 200 
hektarit on ühes tükis koos metsadega, lahustükke ei ole. Maast on umbes 50 hektarit sood 
ja metsa. Hind oli väga soodne, sest piiratud enampakkumine oli ajal, kui selle vastu veel 
väga suurt huvi ei tuntud, ma ei mäleta, kas see oli aastal 2003, 2004 või mõni aasta veel 
varem. Põllumajandusmaade vastu keegi eriti huvi ei tundnud. Maakasutajad soovisid maad 
just maaharimise jaoks. Ärimehi oksjonitel ei olnud, vähemalt need kaks korda, mis ma seal 
käisin, ma ostsin maad kokku neljas tükis. Nüüd on seal vist igasugused ärimehed, kes 
tulevad ja ajavad hinda üles. Aga siis ei olnud, siis sai maa maksustamishinnaga, mis riik oli 
paika pannud. Said tehtud järelmaksulepingud kolmekümne aasta peale või oli kahekümne 

21 EPM TR 1935:13 Fo 13:9.
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peale. Igal aastal maksad ja intress on ka küllalt soodne. See süsteem oli tehtud küll nii, et 
maaharijad said osta. Seesama naaber ostis neil piiratud enampakkumistel samamoodi maid.

Kasvatasime paralleelselt ka vilja, loomadele ja ka müügiks. Ma loobusin loomadest, sest 
nägin, milline naabri moodne laut on. Kasvatame teravilja. Maareform … olid kohaliku oma-
valitsuse maareformikomisjonid, kes otsustasid ja otsus käis kinnitamisel vist maakonnas. 
Ega ma täpselt ei tea, mõnes kohas oli nii ja mõnes kohas oli naa. Konkreetset seadust ei 
olnud, seega pidi otsustama komisjon. Sisuliselt sõltus kõik kohalikest inimestest, kuna-
gistest funktsionääridest. Meil ei olnud ju neid võlaõigusseadusi ja muud, mis meil nüüd 
on. Nüüd on vara kindel ja kõik need suhted paigas. Tollal need suhted ju paigas ei olnud. 
Tagastamisotsus võis üks olla, aga tegelik kasutaja oli keegi teine.

Kinnistusraamat tagas selguse

Kinnistusraamatuid ei olnud, hooned ja maad olid eraldi. Oli hooneregister, olid maad. Maid ei 
oldud veel kinnistusraamatusse kantud. Kõik oli segane. Keegi kuskil oli vastu, sest ei olnud 
sellist seadust, et näiteks kui on olemas Eesti-aegne kinnistusraamat, milles on kirjas 1940. 
aasta omanik, siis tema ongi omanik. Niiviisi oleks olnud taastatud kannete järjepidevus. Siis 
oleks selge olnud, et see, kes nüüd tagastamist tahab, ootab otsust, aga too on nende maade 
seaduslik omanik. Alles hiljem tulid kõik need raamatud ja muu. Maa ei olnud tagastatud, 
siis läks see riigi kätte, siis olid rentnikud, siis sai maad osta ja erastada ja nii edasi. Aga 
need inimesed, kes olid kunagi omanikud, said mingisuguse paberi. Teisest küljest väitsid 
inimesed, kes olid aastakümneid kolhoosides töötanud, et neid represseeritakse, võetakse kõik 
käest ära. Võib-olla sellega, et olid need komisjonid, pehmendati nende kahe grupi vastuolu.

Kui mul oleks maa tagasi saada muus kandis, seal, kus ei antud maad tagasi või anti vähe, 
siis ma oleksin päris pahane. Seal, kus ei antud tagasi piisavalt maid, et tootmist arendada. 
Praegu alla 200 ha ei ole mõtetki enam tegutseda. Nüüd on kõik hästi.

Tavaliselt lepitakse rahulikult kokku

Jätkusuutliku maareformi elluviija intervjuukatkeid22

Õppisin Eesti Maaülikoolis maakorraldust. Lõpetasin 1993. aasta kevadel, samal aastal 
läksin tööle vallavalitsusse ja seal hakkasin tegelema maareformiga. Minu haridus ja tööelu 
ongi olnud seotud ainult maakorralduse ja maareformiga.

Kui maanõunikuna valda tööle läksin, ei olnud seal maareformiga väga palju tegeldud. Õigu-
poolest siis alles sellega pihta hakkasimegi: otsisime välja talupiirid, suhtlesime õigustatud 
isikutega, sõlmisime kokkuleppeid. Omavalitsuse maareformitoiminguid tegi üks inimene 
algusest lõpuni, kuni selleni, et koostas korraldused ja käis piire looduses üle vaatamas, 
vajadusel ka koos maamõõtjatega, sest alguses toimus kõik mõõdistamisega.

22 Eesti Põllumajandusmuuseum, 2021.
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Vallavalitsuste poolt tehti ära omandireformi komisjoni tööle eelnev töö ehk võeti vastu 
avaldused ja algdokumendid. Ajaks, kui mina vallavalitsusse tööle läksin, oli enamik sellest 
tööst tehtud. Hiljem toimus komisjoni otsuste vaidlustamine ja läbivaatamine kuigivõrd ka 
vallavalitsuste kaudu. Inimene tuli kõigepealt ikka vallamajja, kui tema arvates oli otsust 
vaja muuta (puudu oli mõni nimi, maatükk vms).

Kolga-Jaani alevik, Viljandi vald, 
Viljandi maakond. 
Maa-ameti 2017. aasta kaldaerofoto

Huvitav maade jagamine

Aastatel 1994–1995 lisandus vallavalitsuse tööle erastamisega seotu. Ehitise omanikud 
esitasid avaldusi, tehti kokkuleppeid tagastamise subjektide ja ehitiste omanike vahel. 
Algusaegadel oligi kõige huvitavam see, kuidas inimesed omavahel kokku leppisid ja kuidas 
nad nii-öelda maid jagasid.

Õigustatud subjektide vahel tuli ette huvitavaid olukordi, näiteks kui neid oli mitu või olid 
vastamisi erastaja ja maa tagasisaaja. Kõigepealt käisid nad vallamajas ükshaaval ja rääkisid 
ametnikule, kuidas teise poolega ei ole võimalik milleski kokku leppida. Kui pikapeale saime 
niikaugele, et mõlemad korraga kohale tulid, siis minu kogemuse põhjal rääkisid nad päris 
rahulikult, ka kokkulepped said päris hästi tehtud. Vallas, kus mina töötasin, õigustatud 
subjektide vahel probleeme eriti ei olnud. Maareform on aja jooksul palju muutunud. Huvi-
tavamad seigad ongi seotud maareformi muudatuste ja nendest arusaamisega ning pärit 
hilisemast ajast. Maareformi algus oli minu kogemuse põhjal suhteliselt lihtne ja rahumeelne.

Juhtudeks, kui näiteks ühel inimesel oli õigus maale ja kellelgi teisel hoonetele seal peal, olid 
tähtajad. Kui maa tagastamise avalduse teinud inimene oli algusest peale avaldanud soovi 
kõik tagasi saada, aga talu maa peal olid teis(t)ele kuuluvad ehitised, siis lahendati vallas 
neid küsimusi. Ehitiste omanikud pidid teatud tähtajaks avaldused esitama, seejärel vaadati 
tagastamise õigustatud subjektide ja erastamise õigustatud isikute soovide omavahelist 
kokkulangevust. Paljudel juhtudel said tagastamise subjektid väga hästi aru, et hooned on 
juba kellegi teise omandis ja hoonete omanikel on samuti õigused. Praegu on lõpetamata 
veel üksikud sellised menetlused.
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Algusaegadega võrreldes on vaidlustega menetlusi vähe lahendamata, aga ei saa öelda, 
et kõik keerulised küsimused lahenduse on leidnud. Minu arvates ei ole neid olukordi, kus 
vaieldi alguses ja vaieldakse siiamaani, siiski nii palju, kui võib tunduda. Mõned vaidlused on 
lihtsalt valjuhäälsemad ja paistavad seetõttu rohkem silma. Ka Maa-ametis töötades näen, 
et Eesti üldpildis on inimeste omavaheline rahulik kokkuleppimine tavalisem.

Keerulised juhtumid

Seadus ütleb, et kui kokkulepet ei saavutata, peab otsuse tegema omavalitsus, ja eks vallad 
siis otsustasidki. Linnades olid asjalood palju keerulisemad, sest linnas oli tagasi küsitav 
maa tihtipeale täpselt sama suur kui ehitise juures olev krunt. Linnades pigem on kogu endise 
kinnistu maa tänaseks täis ehitatud ja endine või hiljem ehitatud hoone on sageli kellegi 
teise omandis. Tagastamise subjektidel esineb linnas palju rohkem olukordi, kus nad kas 
ei saa üldse maad tagasi või saavad suhteliselt väikesi ja võib-olla isegi mõttetuid tükke.

Näiteks Tallinnas on tänaseni pooleli vaidlusi, kus võõrast hoonest või hoonetest on üle 
jäänud ainult tänava- või parginurgake, aga inimene nõuab seda tagasi. Samal ajal on linnalgi 
omad õigused, tänavate jaoks näiteks. Sellistel juhtudel on päris keeruline lahendust leida. 
Nagu ka juhul, kui õigustatud isik soovib tagasi kogu maad, millest suurem osa on hooneid 
täis ehitatud ja lisaks on asjasse segatud ka võõrandatud hooned. Maareform lähebki alati 
oluliselt keerulisemaks, kui kõne all on ka ehitiste tagastamine. Maareformi elluviimist 
mõjutab suuresti ülejäänud omandireform ehk varade tagastamine.

„Maja sain tagasi ja tahan taastada 
ka oma eestiaegse näo."  
Elle Tikerpäe karikatuur. 
Pikker 11, 1992



Inimeste meenutused

428

Maa piiride ja ehitiste omandi jaoks on oluline, kellele ehitised või maa võõrandamise hetkel 
kuulusid. Tihtipeale vaadati üle 1920.–1930. aastate testamente. Kõige keerulisem oli 1930. 
aastate lõpp, sest näiteks väljarändajad tegid ostu-müügitehinguid viimasel hetkel, paljud 
neist tehingutest kinnitati ametlikult, aga paljud mitte. Selles mõttes mindi subjektiks tun-
nistamisel päris sügavuti. Enamikul juhtudel olid kinnistusraamatus kanded siiski olemas 
ja nendest ka lähtuti. Kui aga kinnistusraamat taotlusi ei toetanud, süveneti tehingutesse 
ja testamentidesse. Kontrolliti hoonete omandiõigust, vaadati, kas talu omanik müüs oma 
hooned või taluosa juba enne võõrandamist. Rohkem uuriti siiski maatükkide kinkimist ja 
maaga tehtud tehinguid.

Põllumajandusreformiga puutus maareform kokku seoses võõrandatavate või tagastatavate 
ehitistega. Kui hooned kuulusid tagastamisele, sõltus sellest tagastatava maatüki piiride 
küsimus. Praegu [2021. aastal] on Maa-ametis lahendamisel keeruline kaasus, kus inimene 
on seisukohal, et talle on maareformis liiga tehtud. Nimelt tagastati omandireformi otsusega 
ehitis õigustatud subjektile, aga kodanik arvab, et see ehitis kuulus otsuse tegemise hetkel 
talle ja seda ei oleks tohtinud tagastada. Seetõttu arvab ta, et lisaks tema praegusele, eras-
tamise teel omandatud maatükile peaks talle kuuluma ka vaidlusaluse ehitise alune maa, 
mis aga tagastati õigustatud subjektile. Tegemist on juhtumiga, mille kohtuvaidlused on 
vaieldud ja on selge, et omandireform tehti õigesti. Aga inimesel on ikka okas hinges ja ta 
vaidleb endiselt, kuigi tema maa erastamise otsused on tehtud juba aastaid tagasi. Nii et 
põllumajandus- ja maareformi seosed on vahel päris suured.

Reformiköis ei lohise. Urmas Nemvaltsi karikatuur. Maaleht, 1. detsember 1994

Ühele palju, teisele vähe

Kompensatsiooni on maa eest algusest peale makstud 1993. aasta maksustamishinna 
alusel. Siiamaani on hüvitise maksmise aluseks esimesena määratud maksustamishinnad. 
Teisisõnu, kompensatsiooni on makstud kogu aeg ühtedel ja samadel alustel, aga mida 
rohkem maa väärtus tõuseb, seda rohkem peetakse kompensatsiooni ebapiisavaks. Praegu 
võib öelda, et maa eest makstav hüvitussumma on pigem väike. Ka päris reformi alguses 
hindas osa inimesi kompensatsiooni liiga madalaks, sest nad teadsid maa väärtust, eriti 
kui rääkida metsamaast. Teistele, kes ei olnud kunagi maad omanud, kes said lihtsalt raha 
millegi eest, mis oli kuulunud nende esivanematele, tundus saadav hüvitis pigem suur. Väga 
paljud eelistasidki seetõttu kompensatsiooni. Kõik on suhteline.
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Kompensatsiooni võis alguses väärtusetuks teha EVP, sest selle hind muutus väga palju: 
mingil hetkel oli EVP odav ja kui inimesed hakkasid saadavat kompensatsiooni Eesti krooni-
desse arvutama, tundus neile, et hüvitussumma on väike. Kompensatsiooni muutis odavaks 
pigem see, mida inimene sellega peale hakkas. Mõni ostis metsatüki eest diivani, mõni ootas 
EVP-de kehtivuse lõpuni ja sai nende müügist parema hinna või ostis maad.

Inimesed kõhklesid üsna palju, kas võtta maa tagasi või mitte ja küsisid nõu vallaametnikult, 
kes tihtipeale tõenäoliselt pigem soovitas maa tagasi võtta. See sõltus muidugi ka olukorrast. 
Tihti võeti kompensatsioon seetõttu, et hoonete omanikul oli õigus maad saada. Ilmselt val-
lamajas koos arutati ja otsustati, millist osa võtta ja millist mitte võtta. Inimesed otsustasid 
vastavalt sellele, kellega nad nõu olid pidanud. Vallavalitsuses töötades selgitasin päris tihti 
inimestele, kui suur või väike on hüvitis ja milline väärtus on maatükil. Arvan, et mõni kõhkleja 
tegi oma otsuse maa tagasivõtmise või kompensatsiooni osas ka minuga vestlemise põhjal.

Talu taastamine okkaline tee

Talu tagasisaaja (hariduselt agronoom, sündinud 1927) mälestusi aastast 201123

Otsustasime abikaasaga jätkata pool sajandit kestnud sundvahepeatuse järel taas talupi-
damist. Selleks tuli ühel maakonnavalitsuse määratud päeval ilmuda maakonnavalitsusse, 
seal mitu tundi järjekorras istuda, et ära anda kirjalik taotlus talu taastamiseks, mille võttis 
vastu kunagi mõnda aega K. sovhoosis partorgina töötanud V., kel minu mälestust mööda 
ühena vähestest mõningal määral ka inimlikkust leidus. Edasine jäi K. vallavõimu hooleks 
(külanõukogu nimetus oli vahepeal asendunud valla nimetusega).

 „Minu talu te ei peata…“ Ants Kasesalu joonistus. Maaleht, 23. jaanuar 1993

23 ERM KV 13/289-296.
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Kuna maavalitsuse otsus talu taastamise lubamise kohta vallavalitsuses viibis, siis selleks, 
et talupidamisega algust teha, sõlmis abikaasa vallavalitsusega ajutise maakasutuslepingu, 
kusjuures nõustusime sellega, et meile eraldatakse endise talumaa suurusest ainult osa, 
ülejäänu jäi veel A. küla keskele rajatud suurfarmi karjamaaks. Sobiva suurusega maatüki 
mõõtis meile välja J. ühistu peaagronoom.

Käisin vallavalitsusele peale, et maavaldus eraldataks abikaasale kiirendatud korras – oli 
see ju tema vanemate pärand. Vallavalitsuses aga venitati ja alles siis, kui ma okastraadist 
kopliaiad ära lõhkusin, oli talumaa korrapealt meie oma. Maamõõtja mõõdistas ja kaardis-
tas talumaa ning andis materjalid vallavalitsusse, kus siis oodati maavalitsuse otsust talu 
taastamise lubamise kohta. Kui see oli saabunud, kinnitas ka vallavalitsus oma nõusolekuga 
meie tahtmise ning edastas dokumendid katastrisse kinnitamiseks.

Maareform tehti kiirustades ja mõtlematult. See, et endised kommunistid olid reformi ajal 
säilitanud mõjuvõimu kõigil tasanditel ja nad ülbitsesid veel õelamalt, kui nad olid seda 
teinud Nõukogude ajal, mõjus kohe algusest peale alandavalt ja vähendas usku tulevikku.

Uskumatu töö maareformi korraldamisel

Maavalitsuses 1992–1995 töötanud juristi intervjuukatkeid, 201824

Lõpetasin Tartu Ülikooli õigusteaduskonna haldusõiguse erialal. Minu tegelik töökarjäär algas 
natuke enne ülikooli lõpetamist, kui läksin 1992. aastal praktikale maavalitsusse. Mulle see 
töö meeldis, seetõttu läksin pärast ülikooli lõpetamist sinna ka tööle ja töötasin seal 1995. 
aastani. Kui ma tagantjärele mõtlen, sattusin töötama hästi huvitavas valdkonnas. Toimus 
võõrandatud maade ja vara tagastamine, Eesti iseseisvuse taastamise jaoks hästi oluline 
küsimus. Minu töö maavalitsuses oli tagastamisavalduste vastuvõtmine ja menetlemine 
kuni otsuse tegemiseni.

Tegin tööd, mis oli suures mahus klienditeenindus. Maade tagastamise avalduste vastu-
võtmine oli suhteliselt piinarikas protsess, sest periood oli suhteliselt lühike ja inimestel 
oli vaja esitada palju avaldusi. Klientide hulk oli väga-väga suur ja vastuvõtutingimused … 
Tol ajal, kui see protsess käima läks, ei olnud maavalitsustel suuri klienditeenindusruume, 
olid tavalised kontoriruumid, koridorid, vestibüülid, kus inimesed ootasid. See oli üsna karm 
mitte ainult avalduste esitajate, vaid ka taotluste vastuvõtjate jaoks. 

Huvitav kirjutusmasin 

Kui ma mõtlen sellele, kuidas töö oli korraldatud ja milliste vahenditega me seda tegime, 
tundub see praegu suhteliselt uskumatu. Meil olid kasutada blanketid, mida me käsitsi täit-
sime, samuti sünni- ja surmatunnistuste eeltäidetud või trükitud plangid, mida samuti käsitsi 
täitsime. Kasutasime mitte koopiamasinat, vaid kopeerpaberit, et oleks mitmes eksemplaris. 
Kogu see protsess oli suhteliselt aeganõudev ja väsitav, inimesed olid loomulikult kurnatud. 

24 ERM V 882:4.
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Ma annan au oma tollasele ülemusele, kes oskas juhina tööprotsessi korraldada selliselt, et 
kõiki asjaolusid arvestades oleks tagatud võimalikult hea teenindus.

Maavalitsuses töötamise lõpul õnnestus meil hankida n-ö advanced-kirjutusmasin, millel 
oli teatud elektrooniline komponent. See tähendab, et oli võimalik tippida mingi tekst, mis 
ilmus tillukesele ekraanile, kus sai tekstis parandusi teha ja kui tekst oli korras, kirjutas masin 
selle ära. See oli kõva sõna. Nii et see oli selline huvitav masin. Et kirjutusmasinal kiiresti 
kirjutada, õppisin isegi pimekirja selgeks. Tegemist oli avalduste ja otsustega, mis pidid 
olema vormistatud, seega kasutasime kirjutusmasinat, mitte ei kirjutanud käsitsi. Sain sel 
alal päris professionaalseks. See oli päris huvitav, kui tagantjärele mõelda. Arvutid hakkasid 
ilmuma üheksakümnendate aastate keskel.

Lähtuti seadusest

Maavalitsuses töötamise ajast on pärit ka minu jaoks üks emotsionaalselt raskemaid mäles-
tusi: inimesel, kes tuli avaldust esitama, ütles süda üles. Kolleeg üritas teda elustada, kuid 
tulutult. Tegemist oli suhteliselt noore, neljakümnendates eluaastates inimesega.

Kui rääkida maade tagastamisega seotust, siis arvan, et maade tagastamisega seotud 
n-ö suured skandaalid ja probleemid tekkisid neis kohtades, kus maal oli tõesti suur väärtus 
ehk siis Tallinnas, Tallinna ümbruses, suurtes linnades.

„Oma katkise põranda võid küll erastada, aga vaip on minu!“ Ants Kasesalu karikatuur.  
Maaleht, 28. oktoober 1999
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Selles maakonnas, [kus mina töötasin], ei olnud ega ole siiamaani maal nii tohutut väärtust, 
et naljakaid kuritarvitusi oleks olnud. Minu juht oli jurist ja kõik, kes seda tööd tegid, olid 
juristid ning ma pean ütlema, et nad olid juristid selle mõiste kõige paremas tähenduses. 
Nad tõesti lähtusid seadustest, mitte sõbrasuhetest või millestki muust. 

Mäletan üht juhtumit, mis jõudis minuni siis, kui töötasin juba Justiitsministeeriumis, kuhu 
läksin 1995. aastal. Oli üks inimene, kes oli taotluse esitanud minule: dokumentide järgi oli 
võimalik kindlaks teha (minu käekiri), et mina olin taotluse vastu võtnud. Ta oli taotlenud 
vara tagastamist Tallinnas ja see asi jõudis kohtuni, jõudis isegi Riigikohtu lahendini.

Küsimus oli selles, et kui ta avalduse esitas, taotles ta tagasi maja Tallinnas. Tolleaegsete 
inimeste jaoks, tulenevalt Nõukogude korrast, oli maa tähendus kinnisvarana täiesti ebaolu-
line. Hoone kui selline oli vara, mitte see maa, mis seal all oli, sest maa oli alati olnud riigi 
oma, sellele ei pööratud tähelepanu. Ma mäletan, et toimus väga tõsine juriidiline vaidlus 
selle üle, et kui ta kirjutas oma avalduses, et ta tahab tagasi saada maja, siis kas tema tahe 
oli suunatud ainult sellele hoonele või oli tema tahe suunatud ka maale, mis hoone all on. 
Käisin vähemalt üks kord kohtus seletamas praktikat, kuidas me taotlusi vastu võtsime ja 
kuidas me inimese tahet kirja panime.

See asi jõudis Riigikohtus siiski minu jaoks õiglase lahenduseni: inimese tahe oli siiski 
suunatud kogu vara ehk mitte ainult peaaegu hävinud hoone, vaid ka hoonealuse maa taga-
sisaamisele. Ju oli tegemist piisavalt magusa krundiga Tallinnas, et peeti vajalikuks seda 
väga põhjalikult kohtus menetleda.

Tallinn, Harju maakond. 
Maa-ameti 2021. aasta 
kaldaerofoto

Mul on olnud õnn töötada kolleegidega, kelle jaoks tööeetika on väga kõrge ja kelle puhul 
pole minu teada olnud kunagi mingeid kuritarvitusi.
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Maa tagasisaamiseks kulus kaks aastat ja viis kuud

Rõngu vallas Elva sovhoosi mail talu tagasi saanud mehe intervjuukatkeid25

Maareformi käigus võttis aastatel 1991–1995 Elva sovhoosi mail enamik õigusjärgseid 
omanikke või nende lapsi endised talumaad tagasi, ehkki mõnele endisele sovhoosi juhtiv-
töötajale see ei meeldinud ja nad naeruvääristasid sellist tegevust. Ise võtsid naabervallas 
küll oma maad ja metsad tagasi. 

Pärast seda, kui oli vastu võetud Eesti Vabariigi maareformi seadus, andsin 27. augustil 1992. 
aastal sovhoosi direktorile avalduse, milles soovisin õigusjärgse pärijana tagasi saada oma 
isatalu maad. Minuga sõlmiti kolmeaastase kehtivusega ajutise maakasutuse leping, millele 
kirjutas alla ja mille kinnitas sovhoosi pitsatiga sovhoosi direktor. Valla poolt kooskõlastas 
ja allkirjastas lepingu ning lõi sellele valla pitsati maanõunik. Et olen agronoomiharidusega, 
hakkasin pidama aiandustalu.

Rõngu alevik, Elva vald, Tartu 
maakond. 
Maa-ameti 2020. aasta 
kaldaerofoto

15. veebruaril 1993 andsin Tartu Maakonna Maa-ametile avalduse, et mulle mõõdetaks välja 
ja antaks alatiseks kasutamiseks varem minu isale kuulunud kinnistu, mille kohta oli olemas 
maakonna komisjoni tagastamisotsus.

18. mail koostas vallavalitsus määruse õigusvastaselt võõrandatud talu maa omandisse 
andmise kohta.

21. juunil 1993 väljastas Tartu Maakonna Maa-ameti juhataja Eesti Riikliku Maakatastri nimel 
mulle ajutise tõendi talumaa omandiõiguse kohta.

26. jaanuaril 1995 sain Tartu Maakohtust kinnistamisotsuse, et maareformi käigus tagastatud 
talu maa on kantud kinnistusraamatusse minu nimele. 

Nagu näha, võttis kogu protseduur aega kaks aastat ja viis kuud.

25 ERM KV 1273:4/163-164.
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6. novembril 1996 võttis Eesti Vabariigi Valitsus vastu määruse nr 267 „Maa ostueesõigu-
sega erastamise korra kohta“. Andsin avalduse, et soovin ostueesõigusega erastada minu 
kinnistu kõrval oleva vaba maa (seda ei olnud keegi soovinud tagasi saada). Tartu maava-
nema 2. märtsi 1998. aasta korraldusega saingi erastada 4,67 ha maatulundusmaad (põldu). 
Kinnistamisotsus tehti 20. mail 1998 ja kinnistu kanti kinnistusregistrisse minu nimele.

Omanik on tõeline peremees

Taluomanikust naise intervjuukatkeid, 201126

Ostsime 1983. aasta sügisel P. külla pool maja, mille juurde kuulus siis vaid aiamaa. Erasta-
sime Eesti NSV taluseaduse põhjal endise taluomaniku maa. Naine, kes jäi leseks, oli maa 
pärast sõda maha müünud ja kolinud lastega linna elama. Nüüd aga pärijad oma endisi maid 
enam tagasi ei soovinud. Pool maast, 23,6 ha haritavat maad ning 12 ha metsamaad, saime 
meie, teise poole sai naaber, kellega koos oli maja ostetud. Maja oli omanike vahel pikuti 
jaotatud juba meie ostmise eel. Üks pere elas maja ühel poolel, teine pere teisel poolel. Nii 
olid ka maad jaotatud. Ainult kelder oli olnud meie maa peal ühiskasutuses, selle kasuta-
mise lõpetas teise poole omanik ära. Enne maa erastamist kasutasime vaid aiamaad, kus 
kasvatasime kartulit, kapsast ja muud vajalikku.

Maareform muutis meie perekonna elu nii palju, et maaharimine ja sellega seotud tööde 
hulk kasvas. Abikaasast sai FIE, füüsilisest isikust ettevõtja, kel oma tööd ja tegemised 
olid iseenda korraldada. Ta oli nüüd peremees, polnud kedagi käsutamas ega asjaajamisi 
juhatamas, pidi olema endal teadmisi ja oskusi oma maa peal toimetada. Polnud ka puhkust. 
Tal pidi endal jätkuma jõudu, tervist ja tahet pühenduda maale ja tootmisele. Pidime korda 
tegema kõrvalhooned, kus toodangut hoida, ka tuli talumaja renoveerimine lõpetada.

Kogu vaba aeg, vabad õhtud, nädalavahetused, pühad, puhkused veetsime perega maal. 
Kuna maja polnud veel täiesti elamiskorras, sõelusime linna ja maa vahet sõita. Õnneks 
polnud vaja suuri vahemaasid läbida. Linnakorteri ja maamaja vahet oli 7–8 km, seda sai 
hädakorral jalgsi või rattaga läbida. Maad kasutasime pidevalt. Ka metsa korrastas mees, 
saades sealt oma tarbeks küttepuid.

Palju teadmatust

Maareformi elluviimisel oli riigi tegevuses rahvale väga palju teadmatust. Info ei liikunud, 
asju lahti ei räägitud. Need teadsid, kes seadusi välja mõtlesid ja kirja panid. Pingsalt sai 
kuulatud raadiost maasaateid, loetud Maalehte, et olla mõnegi asjaga kursis. Mees kuulus 
ka Maameeste Liitu. Sealt sai teavet ning koolitust.

Eesti Vabariik ei aidanud ega toetanud põllumeest. Tundus, et neid peeti nagu ohmudeks, 
kelle arvelt neid teadmatuses hoides oma isiklikke ambitsioone teostada, maad endale saada 
või ühe rubla eest magus maa ärimehele maha müüa. Sebimist oli palju.

26 ERM KV 1273:5/165-169.
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Krooni alguses olid kõigil rahakotid tühjaks tehtud, aga maa vajas raha. Oli vaja kõike 
osta ja muretseda. Siiski oli maa erastanud või tagasi saanud rahvas täis tahet tegutseda. 
Rääkides asjaajamisest (kohalik omavalitsus, maavalitsus, maamõõtja, piirinaabrid), siis 
piirinaabritega laabusid suhted normaalselt. Kogu muule asjaajamisele polnud ka midagi 
ette heita. Kõiges pidi olema hästi järjekindel, ei tohtinud jääda norutama, rauda pidi taguma 
seni, kuni see kuum oli.

„Meie saame maareformi alles paradiisis.“ Ants Kasesalu joonistus. Maaleht, 16. mai 1996

Maa on meie rikkus

Abikaasa haris maad 1991. aastast, kasvatades teravilja, kartulit, kapsast, porgandit müügiks. 
Umbes neli aastat on maa juba rendil olnud. Ise kasutame üht hektarit maad, kasvatades 
sellel müügiks kartulit, sest muidu ei ole võimalik talu korras hoida. Mees on ikka FIE-st 
talupidajaks vormistatud. Talumajas elatakse mõlemas pooles sees. Teises majapooles 
elab teise maaomaniku tütrepere kahe väikese lapsega. Seal kasvab loodetavasti üles uus 
ja haritud põllumees, kes sätib oma asjad teistmoodi ja tulusamalt käima.

Talus toimetatakse tasapisi edasi. Maja ja kõrvalhooneid korrastatakse, ümbrust samuti, ka 
järve äärt. Maa on suur väärtus ja seda ära müüa pole plaanis. Maa on meie rikkus.
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Maa tagastamine linnainimestele

Maa eest kompensatsiooni saanud valla maanõuniku intervjuukatkeid, 201127

Sain vanaisa maa eest kompensatsiooni, millega sain erastada endale sobiva maa vana 
taluhoone juurde. Meie maa subjektideks tunnistati palju inimesi, seetõttu igaühele sobiva 
maa leidmine oli peaaegu võimatu, nii leppisime kokku kompensatsioonis. Samuti ei olnud 
keegi subjektidest selle maa korrastamisest huvitatud. Kõik subjektid elasid linnas, keegi ei 
elanud sel ajal maal. Leian, et see oli ainuõige samm, mille tegime. Saame siiani sugulastega 
normaalselt läbi. Hilisema töö käigus valla maanõunikuna olen näinud korduvalt juhtumeid, 
kui õde ei tunne venda, ema poega jne. Riid kestab ka veel pärast ühe poole surma, siis juba 
pärijatega.

R. vald on metsane piirkond, seetõttu ma ei arva, et siin peaks olema üleloomulikult palju 
katastriüksusi. Reformitud maa hektarid ei ole tulnud kergelt. See, et valla territooriumil 
on palju riigimetsamaad, ei tähenda veel seda, et valla ametnikud on vähe tööd teinud. 
Tegelesime maa ostueesõigusega erastamisega algatamisest kuni lõpetamiseni (saime 
maavanemalt selle õiguse). Leian, et see oli ainuõige, et vald seda ise tegi ja kuigi see 
protsess oli töömahukam, oli see valla elanikele siiski otstarbekam. 

Maanõunik reformimas

Maareformiga olen olnud seotud alates 1996. aasta sügisest (ametlikult 3. jaanuarist 1997), 
kui asusin R. valda tööle maanõunikuna. Selleks ajaks olid ajad paljude toimingute teosta-
miseks juba läbi saanud. Suhteliselt raske oli protsessi sisse elada: enda jaoks tuli paljud 
probleemid peensusteni läbi mõelda ja selgeks teha. Seda ei kergendanud pidevalt muutu-
vad seadused ja valla juhtide, eelnevate maa-ametnike vahetused. Põhilised erastamised 
(ostueesõigusega, enampakkumisega, vabad põllu- ja metsamaad) ja munitsipaliseerimine 
on jäänud tööl oldud ajavahemikku.

Õigustatud subjektidele maade tagastamine on kulgenud suhteliselt rahulikult. Muidugi on 
ka siin erisusi, näiteks ühe talu tagastamisega tegeldi juba enne minu tööletulekut. Talul 
oli viis subjekti, kellest neli surid järgemööda ja nende pärijatega algas kõik jälle algusest 
peale (kokkulepped, selgitused, kompromisside leidmine), talumaade tagastamine võttis 
aega kuusteist aastat. Või teine juhtum, kui sugulased olid nõus üksteisega kohtuma vaid 
valla konstaabli juuresolekul ja nii sündiski talumaa piiride jagamise kokkulepe. Ning kolmas 
juhtum, kui subjekt soovis vaid protsessida. Talle meeldis vaidlemine ja erinevate otsuste ning 
seisukohtade vaidlustamine, osalistele saadeti paarikümneleheküljelisi kirju, mis nõudsid 
inimestelt aega ja kannatust.

27 ERM KV 1273:11/278-284.
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„Kuule, mees, sinu lõke on minu maa peal!“ „Aga sõnajalaõie leidsid sa minu maa pealt!“ 
Ants Kasesalu karikatuur. Maaleht, 22. juuni 1995

Probleemidest. Oluline on, millisel kujul me maad erastame ja tagastame. Hiljem on palju 
raskem tehtud vigu parandada. Olen erialalt metsamajanduse insener, seega leian, et siilu-
majanduse arendamine on olnud ränk viga (endisel kujul maade tagastamine, paljudel 
taludel olid kaugemal asuvad heina- ja karjamaad, mis olid tagastamise hetkeks metsaga 
kaetud). Ei ole võimalik ja otstarbekas majandada kuni 10 ha suurusi metsasiile. Oletan, et 
selle siilumajanduse taga on ebapädevad ametnikud, kes ei tea, kuidas metsi majandatakse. 
Nii oleme võimalusel lähtunud maakorralduslikest põhimõtetest ja koostanud erinevate 
piirkondade kohta maakorralduskavasid.

Oleme püüdnud hakkama saada kõigi vajalike toimingutega. Kas see töö on olnud piisav, 
seda oskavad kõige paremini hinnata meie kliendid – inimesed, kes oma probleemidega on 
valda pöördunud.

Tähtis on järjepidevus

Maareformile ei ole kindlasti kasuks tulnud maakorraldustöötajate vahetused, mida tingisid 
uute vallajuhtide valimised, kes moodustasid oma meeskonna. Uutel inimestel on tulnud 
mitme küsimusega uuesti algusest peale tegelema hakata, katkes järjepidevus. Problemaa-
tilisemad küsimused on jäänud reformi lõppu.

Vaja on tunnustada maakorraldajate tööd, reformi elluviijaid, piisaks ka kohalikul tasandil. 
Seda tavaliselt ei tehta. Tööks vajalike teadmiste saamiseks ja seadustega kursis olemiseks 
täiendame end ise, uurides seadusi ja kirjandust. Väga palju tööks kasulikke teadmisi andis 
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Eesti Maaülikooli avatud ülikooli ja Maa-ameti ühiskoolitus, mis on olnud ka senistest parim, 
kus olen osalenud.

Väga kaua on aega võtnud riigi omandisse vormistamised, müügid, näiteks riigimetsale 
juurde liidetavate maade korral umbes seitse aastat.

Probleeme on tekitanud erinevad maale seatud kitsendused ja piirangud, mille otstarbekust 
ei ole kaalutud või planeeritud ning mida järelevalveametnikud järgivad või kontrollivad 
pigem eraomanike korral.

Maamõõtjate ja maavalitsuse ametnikega on koostöö sujunud hästi. Selle aja jooksul on 
olnud palju erinevaid tegijaid ja välja on kujunenud inimesed, kellega on koostöö sujunud 
paremini ja kestab tänaseni.

Paikneme piirialal, seega on palju üle piiride (maakonna ja valla piir) jäävaid maatükke. 
Näiteks olid piirinaabrid, kes liigutasid paigaldatud piirimärki endale sobivamalt: ühel päeval 
üks, teisel teine. Samuti on mitu korda tulnud kohapeale minna, et piirinaabreid lepitada. 
Tülid on läinud niikaugele, et üksteist on koertega hirmutatud, puud teele langetatud jne. 
Oleme olnud sunnitud paaril korral tee teise kohta rajama, sest omanik tarastas oma krundi 
ega lubanud seal enam liigelda, Kõige rohkem vaidlusi ja tõsisemaid probleeme ongi olnud 
teedega seoses.

Maaomanikuks olemine ei ole muutnud minu elu- ega mõtteviisi. Pigem on mõtteviisi muut-
nud töö (sealhulgas maareform) ja väärtustan rohkem oma peret, sugulasi ning sõpru. Oma 
maa ja taluhoone kinkisin pojale ning need on saanud koduks poja perele, kus kasvamas 
uus peremees.

Killukesi siit ja sealt ametnike pilguga

Maareformi elluviijate kogemusi

• Kui maa tagastamiseks olid piirid endiste piiridega seotud ja asjaosalistele jäi vähe 
mõtlemisruumi, siis erastamisega läks omavalitsustes piiride määrajatel ja erastajatel 
fantaasia ikka korralikult tööle. Igasuguseid elementaarseid maakorraldusnõudeid 
eirates seoti maja asukoht kitsaste koridoride abil kilomeetrite kaugusel oleva metsa- 
või põllutükiga. Maamõõtjad said käsu moodustada üksuseid, mis olid täpselt 50 ha, 
olenemata, mitu nurka või sakki sealjuures tegema oleks pidanud või mitu piirimärki 
paigaldama.

• Vastupidine lugu oli aga Valgamaal veidike laisavõitu maamõõtjaga. Tema mõõdetud 
maatükid olid alati justkui dotsent Siim Maasikamäe loengu slaididelt: nelinurksed, 
lihtsate piiridega, silmale ilusad vaadata ja registripidajale lihtsad registreerida. Hil-
jem rääkis üks memmeke, et tal olla algselt planeeritud nelinurkse põllutüki juurde ka 
veidike metsa erastada, et saaks ahjupuid ja natuke ehitusmaterjali. Asendiplaangi 
olnud valmis ja valla poolt kooskõlastatud. Kohale tulnud maamõõtja aga ei tahtnud 
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raskete aparaatidega metsa ragistama minna ja nii veennudki ta memmekest metsa 
mitte erastama. Et mis sa sellest metsast võtad, siis pead veel metsakava tegema 
ja öösel ei saa metsavaraste peale mõeldes enam rahulikku und. Nii jäänudki mets 
erastamata ja maamõõtja saanud ühelt seisupunktilt kõik piirimärgid mõõdetud.

• Kui aga päris hoonet polnud, mille juurde maad erastada, siis tehti igasuguseid trikke. 
Näiteks Sangaste kandis soovis üks hakkaja erastaja saada maad jahitorni juurde. 
Kolme piimapuki kõrgusele loomade varitsuseks ehitatud puust tornile suutis erastaja 
enne maavalitsuse paikvaatlust laudadest seinad ümber ehitada ja aknad ette panna. 
Kohalik omavalitsus oli ehitisele muidugi ka kasutusloa väljastanud.

• Umbsesse metsa, kus iial hooneid pole olnud, tekkis elamuks nimetatavaid majakesi. 
Mõni oli kivide peale paigutatud, värsked pohlavarredki veel seina ja kivi vahelt turri-
tamas. Mõni toodi kusagilt koos läbilõigatud elektrijuhtmete ja lõunapoolsel seinal 
kasvava samblaga võib-olla põdrale elamuks, miks muidu majakese sees veel roheline 
rohi kasvas …

• Seda tuli ikka ette, et maa tagastamist soovinud sugulased ei saanud kuidagi kokku-
leppele, kuidas keskmist mõõtu talu omavahel jagada, kaasomandit ka ei tahtnud. Oli 
üks selline seltskond mitmekesi vallamajja maakorraldaja juurde kutsutud ja vaidlus 
käis täie hooga. Maakorraldajal tuli lõuna aeg kätte ja kõht kaunikesti tühi. Tegi siis 
ettepaneku, et teie arutage siin edasi, ma lähen käin kodus söömas ja tulen kähku 
tagasi. Mõeldud – tehtud. Väljudes keeras harjumisest kabineti ukse lukku … Kui 
tagasi tuli, oli kokkulepe sündinud ja üle hulga aja kokku saanud sugulased arutasid 
juba teisi teemasid.

• Maavalitsuste ülesanne oli aastaid tagasi muu hulgas korraldada piiratud või avalikke 
enampakkumisi. Piiratud enampakkumisel said maad erastada teiste hulgas ka noored 
pered, kellel võimaldas seadus maa erastamisel kasutada lisaks nn lapsesoodustusi. 
Erinevad seadusepügalad ajasid inimeste pea sassi ja levima kippus arusaam, et juba 
lapse olemasolu iseenesest võimaldab maad saada. Vahel katsid soodustused maa 
hinna, seega tundus, et maad jagatakse tasuta. Nii astuski ühel ilusal päeval ühte 
vallamajja noor lapseootel naisterahvas, toetas kõhu maanõuniku lauale ja küsis „Kas 
ma selle lapse eest ka maad saan?“

Taluseaduse alusel maakasutajast maaomanikuks28

Minu vanaema oli 1960. aastate alguses soetanud vana talumaja, võiks isegi öelda rehielamu. 
Elamu oli ostetud selle õigusjärgsetelt omanikelt, kes soovisid maaeluga lõpparve teha ning 
linna kolida. See, et elamu soetati just selle omanikelt, mitte kolhoosilt või muult nõukogulikult 
institutsioonilt, oli vanaema silmis märkimist väärt ka veel aastaid hiljem.

Oli juhtunud nii, et erinevalt tavapärasest (või pigem siiski toonaste seadustega ettenäh-
tud) ligikaudu poolteisest tuhandest ruutmeetrist (viisteist sajandikku) sai vanaema elamu 

28 Maa-ametile saadetud mälestused, 2021.
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omanikuna kasutada maja ümbruses ligikaudu kümme korda rohkema maad. Mine sa nüüd 
võta kinni, mis sellise „lahkuse“ põhjus võis olla, kuid loomapidamine ning toonaste mallide 
järgi mitte just kõige väiksem, oli meil alati olnud. Kõik minu nädalavahetused, suvevaheajad 
ja muud koolivaheajad olid olnud täis maaelulisi asjatoimetusi. Kartulipanek ja -võtmine, 
heinategu, söödajuurikate kasvatamine jms oli ehk liigagi tuttav.

Ka minu isa, töötades küll juba alates 20. eluaastatest linnas, kuid elades siiski peamiselt 
maal, oli hingelt pigem põllumees. Ta on korduvalt meenutanud, kuidas poisina kuulas 
1940.–1950. aastatel Eesti-aegsete taluperemeeste meenutusi olnust. Üks meie naabritest 
oli ehitanud selle valla esimese lauda, kus lüpsilehmi ei peetud sügavallapanul, vaid nii 
nagu praegu. Teine naabriperemees oli jälle 1930. aastate lõpus jõudnud valmis maakivist 
laudaga, mis veel 1980. aastate alguses oli ilma igasuguse remondita (peale laastukatuse 
eterniitkatuse vastu vahetamise) kasutuses kolhoosi noorloomalaudana. Kolmas jälle kiitis 
1950. aastate alguses põldudele ilmunud iseliikuvaid kombaine ega suutnud kuidagi mõista, 
kuidas mõned veelgi vanemad veel elus olevad taluperemehed leidsid, et õige asi oli ikka 
omaaegne viljavihkude köitmine.

Isa on mulle rääkinud, et 1960. aastate alguses, pärast seda, kui minu vanaema talumaja 
soetas, olid vanemad elanikud öelnud, et näe, kui ükskord hakatakse maid tagasi andma, 
siis saab tema (minu vanaema) selle talu maad endale. Kusjuures rääkijate arvates oli eriti 
tähtis just see, et talumaja müüjad olid selle õigusjärgsed omanikud.

Eraettevõtluslik mõttevahetus

Päeval, kui toonane Eesti NSV Ülemnõukogu võttis vastu deklaratsiooni Eesti NSV suverään-
susest, 1988. aasta 16. novembril, olin varastel hommikutundidel jõudnud paarinädalasele 
puhkusele, mille Nõukogude Liidu sõjavägi oli mulle võimaldanud. Olles ajateenistuses küll 
enam kui 1000 km kaugusel Eestist, olin siiski päris tavalise pisikese Selga raadioaparaadi 
abil (tõsi küll, lisades sellele antenniks üle kümne meetri traati) enam-vähem kursis sellega, 
mis Eestis toimub.

Naastes 1989. aasta aprilli alguses sõjaväest, leidsin ennast eraettevõtlusliku mõttevahetuse 
keskmest. Talude taastamine oli toona kuum küsimus ning ka isal, ikkagi pigem põllumehe 
(mitte ärimehe) mõttelaadiga 50. eluaastate alguses mehel, oli hinges kihk vähe suuremalt 
põllumajandusega proovida.

Kuigi 1989. aasta 6. detsembril vastu võetud Eesti NSV taluseadus kandis küll pealkirjas 
(Eesti NSV) ja mitmel pool sisuski (Eesti NSV kodanik, Eesti NSV piiridest välja müüdud 
talutoodangu kõrgem maksustamine jms) veel olnu pitserit, rõhutati juba esimeses lauses, 
et vabariigi (just nii, ilma igasuguste täienditeta) täielikule isemajandamisele ülemineku 
üks tee põllumajanduses on suurtootmise vormide kõrval võrdsetel alustel ajalooliselt meie 
rahvuskultuuri ja tootmiskogemusi kandvate ning majanduslikku initsiatiivi ja iseseisvust 
võimaldavate talude taastamine ja uute rajamine.
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Lähemal tutvumisel uue seadusega pani mind tõsiselt üllatuma selle säte, mis andis talu 
taastamise eelisõiguse küll talu endisele omanikule seisuga 23. juuli 1940 või tema sea-
dusjärgsetele pärijatele, kuid ütles siiski, et talu taastamise eelisõigus ei laiene omanikule 
või tema pärijatele, kui nende endised taluhooned on seaduslikul alusel üle läinud uuele 
omanikule. Sellisel juhul on talu taastamise eelisõigus isikul, kes on hoonete omanik või 
tiitlipärane valdaja, kusjuures see eelisõigus on kehtiv kahe aasta jooksul alates Eesti NSV 
taluseaduse jõustumisest. Kas pole huvitav, kui ettenägelikud olid inimesed, kes juba 1960. 
aastatel arvasid, et taluhoonete vabatahtlik müük võib moel või teisel mõjutada ka endiste 
talumaade staatust.

Saatan peitub detailides ja kaadrid otsustavad kõik

Kuivõrd taluseaduse kohaselt tuli talu taastamise või uue loomise sooviavaldusega pöör-
duda kohaliku omavalitsuse poole, siis just nii isa 1990. aasta märtsi alguses tegigi. Paras 
peavalu oli avalduse selle osaga, mis pidi sisaldama talupidamise lühiprogrammi. Aga sai 
seegi paika: mõte liikus ennekõike teravilja- ja kartulikasvatuse suunas. Üheksakümnendate 
aastate algus oli aeg, kui ka väikeses koguses toodetud toiduainete eest maksti väga head 
hinda. Vaid tonni või paari kartuli eest võis soetada kasutatud veoauto või traktori.

Kuigi taluseadus kohustas kohalikku omavalitsusorganit tegema otsuse talu rajamiseks 
vajaliku maa eraldamise kohta kuue kuu jooksul avalduse esitamise päevast arvates, siis nii 
nagu ka maareformi seaduses sätestatud tähtaegadega, peitub saatan detailides ja kaadrid 
otsustavad kõik.

Nimelt otsustas taluseaduse kohaselt taludele maa andmise küll kohaliku omavalitsuse 
organ (milleks toona oli mõne töötajaga külanõukogu), kuid eelnevalt tuli küsida senise 
maakasutaja (toona veel eksisteerinud kolhooside ja sovhooside) seisukohta. Kui senine 
maakasutaja ei nõustunud talule maa andmise otsusega, võis taotleja pöörduda kõrgema 
omavalitsusorgani poole (toona rajooni rahvasaadikute nõukogu täitevkomitee), kelle otsus 
oli lõplik. Lisaks võis maa eraldamiseks vajalik olla senise maakasutaja töökollektiivi või 
volinike koosoleku nõusolek.

Aastal 1989 ja veel ka 1990 olid kolhoosid ja sovhoosid üsna tugevad ning nägid talude 
taastamist peatselt mööduva nähtusena ja konkurentide tekitamisena. Nagu arvata võis, ei 
olnud senine maakasutaja ka nõus meile maa eraldamisega, ehkki pigem kehvema mullavil-
jakusega haritavat maad sai taotletud maksimaalse lubatud 50 ha asemel vaid umbes 25 ha.
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Põllumajandusreform venib. Ants Kasesalu joonistus. Maaleht, 22. aprill 1993

Senine maakasutaja võttis kasutusele omapärase venitamistaktika ning ühismajandist 
toona veel sõltunud külanõukogu mängis sellega kaasa. Ei öeldud ei ega jah. Nõuti selgitusi 
talupidamise programmi kohta: milliseid seadmeid kasutatakse, kus vilja kuivatatakse, kus 
toodangut müüakse ja mis hindadega jne. Sai selgitatud, viidatud seadusega määratud 
tähtajale, palutud. Aga ei midagi. Nii möödus enam kui aasta. Taluperemeheks saamise 
mõttega ennast harjutav isa soovis ikka heaga ja rahulikult. Tal oli vahetustega töö linnas, 
mis võimaldas tal kahe ööpäeva pikkuse töövahetuse järel neli päeva n-ö maaelu edendada 
ning talle see sobis.

Külanõukogu oli teatava menetlusliku vastutulekuna võtnud ära peaaegu taluhoovini ulatuva 
maakasutusõiguse kolhoosnikelt, kes olid selle saanud pärast vanaema surma. Samuti oli osa 
selle talu maast, mille hooned minu vanaema oli soetanud, antud külanõukoguga sõlmitud 
lepingu alusel isale ajutisse kasutusse. See sobis meile.

Kaua oodatud soodne otsus

Olukord aga oli 1991. aasta alguseks tõsiselt muutunud. Järjest enam räägiti maareformist, 
maa tagastamisest õigusjärgsetele omanikele, kolhoosid ja sovhoosid olid jäänud nõrgemaks 
ning nende juhtivtöötajatel oli endal tulnud mõte talupidajaks hakata. Ka olid külanõukogudest 
valdadeks ümber kasvavad omavalitsused saanud oma ametnike perre olulist täiendust laiali 
valguvate ühismajandite kontorirahvast. Meiegi omavalitsus oli 1991. aasta mai keskpaigaks 
saanud Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi seadlusega omavalitsusliku staatuse. Aga 
meile maa põliseks kasutamiseks andmise otsust ei olnud ikka veel. 

Ülemnõukogu võttis 1991. aasta 17. oktoobril vastu maareformi seaduse, mille 8. paragrahv 
sätestas üsna ühemõtteliselt, et tagastamisele ei kuulu maa, mis on antud talumaana põliseks 
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kasutamiseks seaduslikus korras Eesti NSV taluseaduse alusel. Meie kasuks sellist otsust 
tehtud ei olnud. Kas see tähendab talupidamise unistuse lõppu?

Samal päeval oli ülemnõukogu võtnud aga vastu ka otsuse Eesti Vabariigi maareformi 
seaduse kehtestamise kohta, mille kohaselt sisuliselt ei võinud alates maareformi seaduse 
vastuvõtmisest anda õigusvastaselt võõrandatud maal tähtajata maakasutusi, kuid see 
otsus ei omanud tagasiulatuvat jõudu maakasutuse vormistamise ajaks ajutise maakasutus-
õiguse saanud talude kohta. Selline maakasutusõigus (tõsi küll, mitte kogu meie taotletud 
talumaale) oli meil olemas. 

Nädal pärast maareformi seaduse vastuvõtmist seadis isa jälle sammud vallamaja poole, et 
uurida, millised on veel võimalused vormistada maakasutus taluseaduse alusel ning seega 
ka saada võimalus maa ostueesõigusega erastamiseks. Sellel külastusel selgus, et 1991. 
aasta oktoobri alguses oli kolhoosi juhatus andnud nõusoleku kõigile, kes taluseaduse alusel 
oli maid kasutusse taotlenud. Ühtlasi kinnitati vallast, et järgmisel volikogu istungil tehakse 
ka otsused maade taluseaduse alusel põliseks kasutamiseks andmiseks.

Ja tõepoolest, 1991. aasta novembri viimasel päeval võttiski vallavolikogu vastu otsuse 
ligemale 30 ha haritava maa ning veidi üle 10 ha metsamaa põliseks kasutamiseks andmise 
kohta. Kui 1992. aasta jaanuaris selgus, et oma taluhoone minu vanaemale müünud endise 
maaomaniku tütred esitasid taotluse õigusvastaselt võõrandatud maa kompenseerimiseks, 
siis olid kadunud ka võimalikud moraalsed takistused taluseaduse alusel kasutusse saadud 
maa erastamise taotlemiseks.

Pere arhiivis on säilinud 1992. aasta veebruari lõpust pärinevad maa ostueesõigusega 
erastamiseks (toona täpsemalt maa ostmiseks) koostatud avalduste projektid. Paraku ei 
osutunud ostueesõigusega erastamise menetlus ei lihtsamaks ega lühemaks kui taluseaduse 
alusel maa kasutusse saamine. Kuid see oleks hoopis teine lugu.

Luunja vald,  
Tartu maakond. 
Maa-ameti 2021. aasta 
kaldaerafoto
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Ei ole halba ilma heata

Siiski väike ülevaade erastamise kronoloogiast. Vallavalitsus andis esimese erastamiskor-
ralduse 1995. aasta jaanuaris. Segadused naabertalude piiride määramisel viisid esialgse 
korralduse tühistamiseni 1997. aasta detsembri alguses. Tõsi, sealt edasi toimus kõik väga 
kiiresti: valla esialgse korralduse tühistamiskorraldus oli ühtlasi ka uueks erastamiskor-
ralduseks, päev enne sama aasta jõule andis maavanem oma erastamiskorralduse. Ei ole 
halba ilma heata. Kuivõrd maareformi seadus lubas isal kogu erastatava maa eest tasuda 
EVP-des, siis erastamislepingu allkirjastamise eel, kui pidi toimuma ka erastatava maa eest 
tasumine, oli EVP väärtus saavutanud oma madalaima taseme, mistõttu erastamine oli 
lõppkokkuvõttes küll ajamahukas, kuid soodne.

Vanaema sünnikodust sai maakodu29

Mäletan selgesti seda hetke, kui vanaema-vanaisaga nende elutoas arutasime koos ema, isa 
ja onuga, mis saab vanaema sünnikodust. Meeleolu toas oli ärev, sest selle koha eest oldi 
aastakümneid hoolitsetud, aiamaad peetud ja katuseid vahetatud, kuid maja omanikud me 
ei olnud ja maa tagastamine ootas ees. Nimelt elas viimasena majas vanaema õde, kelle 
surma järel pärisid maja tema abikaasa ja lapsed. Pere oli majast kolinud linnale lähemale 
1972. aastal ja pärast seda hoolitsesid talukoha eest minu vanavanemad.

Maa tagasisaajateks olid kõik talus sündinud neli õde ja neist kahe pärijad. Küsimus oli, 
kas keegi soovib maakodu endale ja mis majast üldse saab, sest elumaja katus lasi kohati 
juba läbi. Ei olnud minu emal ega tema vennal soovi ja tahtmist sugulastega asju ajada. 
Nende elud olid juba linnades ja maakoht oli üsna kaugel. Võib-olla oli ka tollane üldine 
foon selline, et iga maa tagastamine ja asjaajamine pidi alati lõppema sugulaste hilisema 
läbikäimise lõppemisega ja seda keegi ei soovinud. Samuti ei olnud linnainimestest põllu-
pidajat ja tagastamisele kuuluv maa oligi valdavalt põld. Kui oleks metsamaa olnud, ilmselt 
siis oleks huvilisi olnud.

29 Maa-ametile saadetud mälestused, 2021.
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Vastseliina ja Rõuge kihelkonna katastrikaart. Ca 1684. Rahvusarhiiv, EAA.308.2.178

Armas koht

Talust pärit õdede soov oli, et maja kestaks. Juba varem oli juttu olnud, et vanaema ostab 
maja tagasi, kuid müügist asja ei saanud. Siis tuli maade tagastamine ja maja saatus tuli 
uuesti jutuks. Olin kõik suved veetnud selles paigas, tegime seal vanaisaga jänestele heina, 
vurritasime mett ja parandasime katuseid. Lõputute porgandipeenarde rohimise vahel sai 
ikka lipsatud metsa, kus ootasid marja- ja seenekohad.

Koht oli mulle kallis ja mõte, et see lihtsalt hääbub ja kokku variseb, ei mahtunud minu hinge. 
Külas oli mitu majapidamist, mille katused sisse kukkunud ja kõrvalhooned ära vajunud. 
Põksuva südamega ütlesin siis, et mina võtan selle koha. Tol ajal oli kõigil justkui arusaam, 
et koha võtmine eeldab põllu- ja loomapidamist. Olin ikkagi linnalaps ja loomapidamisest 
ei teadnud ma suurt midagi. Ega sellist plaani mul polnudki, oli see koht justkui pelgupaik 
linnakära eest ja see mind tõmbaski.

Aegapidi sai järele uuritud kuidas sugulaste pärimine vormistada nii, et maja saaks müüa. 
Toimingud võtsid oma jagu aega ja mäletan, et 2000. aasta sügisel sain nii palju laastu, et ära 
vahetada suitsusauna katus, mis lasi läbi. Vanaema küll manitses, et hoonete müügitehing 
veel tegemata ja mina panen juba katust. Sai nii laast katusele löödud kui ka müügitehing 
tehtud. Vanaema oli ka maa tagastamise õigustatud isik, seega sai maja vormistatud tema 
nimele, et saada maa riigi kulul tagasi.
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Üks vanaema õdedest loovutas talle ka oma nõudeõiguse, mispeale läks talumaa jagamisele 
kolme inimese vahel: minu vanaema ja ühe õe laste vahel. Pärast maa tagastamist kinkis 
vanaema mulle maa ja hooned. Talvel 2002 käisin abiks oma maal metsa tegemas. Sellest 
0,8 ha suurusest metsast sai vanaisaga koos välja arvutatud kõik vajalik puidumaterjal ning 
nii palju sai metsa müüdud, et lasta teha eluhoonele uued aknad ja uksed.

Suitsusaunas saab hing taas puhtaks

Ma olin paar aastat ülikoolis käinud ja üsna vaeselt sai elatud. Maksti stippi ja sai võtta 
õppelaenu. Kooli kõrvalt tuli ka tööl käia, hiljem tegin seda vaid suviti, sest Soomes marjade 
korjamine oli tol ajal väga tulus teenistus. Nii sai teenitud õega kahe peale Lapis murakate 
korjamisega elumajale katuseraha ja katus sai uuendatud 2003. aastal. Vanaema andis 
mulle sünnipäevaks raha, et ma endale kleidi laseksin õmmelda. Tema meelest panin ma 
kogu oma vähese raha maakodu peale, aga noor tüdruk peaks hoopis kena välja nägema.

Esimesed viis aastat läksidki hoonete (peamiselt katuste) korrastamise peale, viimasena sai 
korda täiskivist laut, millel tuli uuendada kogu katus: taladest laastuni. Põranda valamiseks tuli 
käsitsi sisse kanda 22 kalluritäit kruusa, et alus loodi saada. Oli üks lõputu talgute tegemise 
aeg – kõik olid rakkes, tulevane abikaasa, sõbrad, sugulased. Löödi heal meelel kaasa, sest 
kellelgi teisel ei olnud siis maakohta ja linnast oli tore välja saada: tööd tehti laulu ja naljaga. 
Nüüd on paljudel oma maakodud ja sellist talgumöllu enam ei ole. Kuid nõu ja jõuga on abi 
pakkunud alati ka naabrid – nende ja teiste heade maainimeste toel elu maal siiani toimib.

Igal kevadel, kui lumi hakkab sulama, tekib vastupandamatu kihk minna maale, justkui oleks 
lõunamaalt saabuv lind, kes igatseb pesituspaika. Ka lapsed küsivad, et kuna jälle maakoju 
lähme. Kui varakevadine esimene suitsusaunaleil üle selja käib, siis tunned, et linnas talve 
jooksul selga tulnud mustus koorub maha ja hing saab taas puhtaks. 
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