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Erastamine
1. Maa ostueesõigusega erastamine

• Ehitise mõiste MaaRS tähenduses: MaaRS § 6 lg 3

Ehitis on aluspinnasega kohtkindlalt ühendatud ja 
inimtegevuse tulemusena ehitatud terviklik asi, samuti 
lõpetamata ehitis. Ehitis on hoone või rajatis. 

 Hoone on väliskeskkonnast katuse ja teiste välispiiretega
eraldatud siseruumiga ehitis. 

 Rajatis on ehitis, mis ei ole hoone

. 



Elamu

Elamu on ka lõpetamata elamu mis vastab hoone 
tunnustele 

Lõpetamata ehitise vastavust elamu tunnustele 
hinnatakse ehitise ehitusprojekti alusel. 

Lõpetamata elamut, mis ei vasta hoone tunnustele, 
ja enne 2003. aasta 1. jaanuari elamu 
püstitamiseks seaduslikus korras väljaantud 
ehitusluba käsitletakse muu ehitisena.



Lagunenud ja kasutusest väljalangenud ehitisele alates 
14.07.2017 kordategemise tähtaega määrata ei saa.  

MaaRS § 6 lg 3¹ : Ehitisena ei käsitata ajutisi hooneid ja rajatisi
ning lagunenud ja kasutusest väljalangenud ümbrust või
maastikupilti tunduvalt kahjustavaid ehitisi. Tähtpäevaks
kõrvaldamata ehitised muutuvad maareformi käigus maatüki
oluliseks osaks. Viimati nimetatud ehitised kõrvaldab omanik
määratud tähtpäevaks. 





Kui lagunenud  ja  kasutusest välja langenud ehitiste 
juurde teenindusmaad ei ole määratud või ehitise 
omanik ei tee  talle varem määratud tähtaja jooksul 
toiminguid, lõpetab kohalik omavalitsus 
ostueesõigusega erastamise eeltoimingud 
haldusaktiga.





Maa erastamine Eestis registreeritud 
eraõiguslikule juriidilisele isikule
MaaRs § 21 lg 5 ja lg 6:

Vabariigi Valitsus kehtestab maa-alade loetelu, kus maa erastamiseks 
välismaalase või Eesti eraõigusliku juriidilise isiku poolt on vajalik 
Siseministeeriumi luba.

Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 15. oktoobri 1996. a
määrusega nr 249 ( muudatused jõustunud 01.01.2018)

1 . Riigipiiriga piirnevad maa-alad:

Maaüksus, mis piirneb välispiiri maismaapiiril riigipiiriga või 
piiririba katastriüksusega või piiriveekoguga, välja arvatud Peipsi 
järve, Lämmijärve ja Pihkva järvega.

2. Muud maa-alad:

Saared, välja arvatud Saaremaa, Hiiumaa, Muhu ja Vormsi.



ENSV taluseaduse alusel põliseks kasutamiseks 
antud maa erastamine

Asjaõigusseaduse rakendamise seadus § 18

lg 3   Selle taluperemehe kasuks, kes ei soovi talumaad omandada, seatakse 
maareformi seaduses sätestatud alustel ja korras ehitise teenindamiseks 
vajalikule maale hoonestusõigus ja ülejäänud talumaale pikaajaline pärijale 
üleminev kasutusvaldus kuni 99 aastaks.

lg 5  Eesti NSV taluseaduse alusel põliseks kasutamiseks või sellega võrdsustatud 
korras talude rajamiseks antud maa erastamine või tagastamine taluperemehele 
või talumaa põlise kasutamise õiguse pärinud isikule või isikule, kellele on 
talumaa kasutamise õigus käesoleva paragrahvi 4. lõike kohaselt üle antud, tuleb 
lõpule viia 2016. aasta 30. septembriks. Maakasutusõiguse ümbervormistamine 
käesoleva paragrahvi 3. lõikes nimetatud alustel tuleb lõpule viia 2016. aasta 31. 
detsembriks.



2. Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa 
omandamine

MaaRS §22 lg 1², lg 1³ ja VI¹osa
Kinnisasjaga liitmiseks sobiva iseseisva kasutusvõimaluseta maa 

erastamise kord

Kohaliku omavalitsuse eeltoimingud:

• Algatab kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa välja selgitamise menetluse:

a) taotluse olemasolul

b) omaalgatuslikult

• Selgitab välja teiste isikute taotluste puudumise

• Selgitab välja kas maale on esitatud maa riigi omandisse jätmise ettepanek 
või on piirneva kinnisasja riigivara valitseja huvitatud maa riigi 
omandisse jätmisest või on otstarbekas liita omavalitsuse omandis oleva 
piirneva kinnisasjaga



Eeltoimingud
• kannab väljaselgitatud kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa piirid 

katastrikaardi väljatrükile, millelt nähtuvad piirnevate katastriüksuste 
(kinnistute) piirid ja katastritunnused 

• esitab maaüksuse plaani Maa-ametile piiride kooskõlastamiseks. Koos
plaaniga esitatakse:
1) selgitus, miks maaüksus on iseseisva kasutusvõimaluseta;
2) detailplaneeringu väljavõte või andmed menetluses oleva
detailplaneeringu kohta;
3) kinnisasja omaniku taotlus, mille alusel menetlus algatati;
4) kaitseala valitseja või Muinsuskaitseameti kirjalik motiveeritud
otsus maa erastamise võimalikkuse kohta, kui kinnisasjaga liitmiseks
sobiva maa hulka kuulub „Maareformi seaduse” § 20 lõikes 12

nimetatud maa;

5) maaüksusega piirneva riigi omandis oleva kinnisasja valitseja
seisukoht maa erastamise võimalikkuse kohta;

6) muud olulised andmed.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

KOV esitab kinnisasjaga liitmiseks 
sobiva maaüksuse plaani piiride 
kooskõlastamiseks Maa-ametile 

Taotlus suunatakse KIRKE kaudu 
täitmiseks katastri 
registriosakonnale 

 

 

Registriosakond kontrollib 
maaüksuse piirid (tehniline osa)  

ja KOV-i esitatud andmeid ning  
selgitab vajadusel välja riigimaade 
büroo  seisukoha 

Kui piirneb RO oleva KÜ-ga, siis 
KOV peab olema eelnevalt riigi 
huvi välja selgitanud 

 

 

KOV-lt vajadusel 
täiendava info küsime 

Avaliku veekogu kaldajoonele 
kirjeldatu KÜ (kaldakinnisasja) 
ja avaliku veekogu veepiiri 
vahel olev maa ei kuulu ribana 
erastamisele.  

Ribana ei kuulu erastamisele 
kehtiva DP-ga määratud  
iseseiseva ehitusõigusega 
maaüksus 

Suurus, juurdepääs jms viitab 
iseseisva kasutamise 
võimalusele, ei ole riba 

Kui tegemist on ribaga, registriosakond saadab 
KOV-le vastuse, teadmiseks EMB-le  

KUI tegemist ei ole ribaga, Maa-amet väljendab riigi 
huvi 

Riigimaade büroo koostab KOV-le vastuskirja ja 
algatab MRO jätmise menetluse, teadmiseks KIRKES 
registriosakonnale 

KOV teeb Korra §-s 6 sätestatud toimingud 
(erastamise avalduste esitamine, erastajate välja 
selgitamine, piiride kulgemise ettepaneku 
tegemine) 

Erastamise ettepaneku 
saaja tellib kolme kuu 
jooksul ettepaneku 
saamisest katastriüksuse 
moodustamise. Võimalus 
moodustada KÜ PLAK-i 
alusel 

Katastri registriosakond teeb 
katastrikande ja esitab teatise 
KOV-le 

Maamõõtja esitab 
mõõdistusandmed 
katastrile ja teavitab 
sellest 10 päeva 
jooksul KOV-i 

KOV võtab vastu  1 kuu 
jooksul korralduse SO, 
aadressi, 
maksustamishinna kohta 
ja esitab avalduse 
katastrikande 
tegemiseks 

KOV esitab Maa-ametile korra § 7 ja 11 
nimetatud korraldused ja eeltoimingute 
tegemise käigus kogutud dokumendid 
(juriidiline toimik) 



Maakasutuse sihtotstarbe määramine riba erastamise 
menetluses

Reegel:

Kinnisasjaga liitmiseks moodustatava  katastriüksuse 
sihtotstarbeks määratakse selle kinnisasja 
sihtotstarve,  millega moodustatav katastriüksus 
liidetakse

Erandid:

Kui liidetaval KÜ on veekogu, siis veekogude maa

Kui liidetaval KÜ on tee, siis transpordimaa

Kui kinnisasjal on mitu sihtotstarvet, siis liidetaval kü-l 
võib olla mitu SO-t või üks neist



Riba erastamise menetlus DP koostamise käigus

Kui maa-alal, mille kohta kohalik omavalitsus on algatanud 
detailplaneeringu, on käesoleva seaduse § 312 1. lõikes nimetatud 
maad, viiakse selle maa omandamise menetlus läbi samal ajal 
planeerimismenetlusega, sõltumata sellest, kas kõik piirnevad 
kinnisasjad asuvad planeeritaval maa-alal või mitte.

Soovitus: Planeeringu seletuskirjas planeeringu ellu 
viimise kava. Kas enne planeeringujärgsete kruntide 
moodustamiseks viiakse lõpuni maareform ( riba 
menetlus) või moodustatakse enne planeeringuga ette 
nähtud krundid ja seejärel toimub riba menetlus

Kui ribal paikneb ehitis ( või lagunenud ka kasutusest 
välja langenud ehitis) on vaja välja selgitada ehitise 
püstitamise õiguslik alus ja ehitise omanik



3. Vaba põllumajandus- või metsamaa 
erastamine
Lõpetamata menetlused maavalitsustelt Maa-ametile üle 

tulnud

Menetluse jätkamiseks peab

• isik vastama vaba põllumajandus- ja metsamaa erastajale 
kehtestatud nõuetele

• erastatava maa suurus  vastama sätestatud piirmäärale

Piirmäära ületavas osas nimekirja kantud maatükkide 
erastamiseks õigust ei ole

Vabade põllumajandus- ja metsamaade erastamisel peavad 
mõõdistatud katastriüksused olema identsed avalikult välja 
pandud maaüksustega



Erastamisele kuuluva maa maksumuse 
määramine

Jälgida, millise korralise hindamise tulemuste alusel maa maksustamishind 
tuleb määrata

• Ostueesõigusega erastamine:  erastamise hinnaks maa maksustamishind

 enne 2002 aasta 1. jaanuari esitatud avaldus- 1993 või 1996 a 
maksustamishind, kui see on madalam

• Vaba põllumajandusmaa või vaba metsamaa  erastamine

 maa erastamise avalduse esitamise ajal kehtinud maa maksustamishind

• riba erastamise menetlus

 korraliste hindamiste tulemuste alusel määratud maa 
maksustamishindadest madalaim

NB! KOV peab määrama metsamaa maksustamishinna korralise 
hindamise tulemuste alusel

Kui KOV on koostanud erastamise käigus ettemaksu teatise või tal on 
ettemaksu tegemise kohta kviitungid, lisada toimikusse



Erastamise eeltoimingute kulude 
hüvitamine

Erastamise eeltoimingute tegemise kulu tuleb KOV-l erastajalt 
sisse nõuda

Maa- amet ei märgi erastamise otsuses kohustust tasuda KOV-i 
eeltoimingute eest ega kontrolli seda ka lepingu sõlmimisel

MaaRS § 23 lg 31 juhtudel pärimisega seotud kulude 
hüvitamiseks ORF-ist esitab KOV taotluse otse RAM-ile 
(varem läbi MV-e). Vt ka VV omandireformi reservfondist 
raha eraldamise ja kasutamise korra p 4.



Volitused ja delegeerimised
KOKSi § 22 lg 2 kohaselt otsustab õigusaktiga kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsuse 

üksuse või kohaliku omavalitsuse organi pädevusse antud küsimused omavalitsusüksuse 
nimel volikogu, kes võib nende küsimuste lahendamise volitada valla- või 
linnavalitsusele või volikogu poolt määratud osavalla või linnaosa esinduskogule, 
ametiasutusele, asutuse struktuuriüksusele või ametnikule.

Näited: Katastriüksuse sihtostarvete liigid ja nende määramise korra § 1 lõike 2 ja 
maakatastriseaduse § 18 alusel määrab katastriüksuse sihtotstarbe kohalik 
omavalitsus. 

Kui volikogu ei soovi sihtotstarbeid määrata- volitada valla-või linnavalitsust

Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramise korra punkti 6 kohaselt nimetab 
kohaliku omavalitsuse organ ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramise 
ettepaneku koostamiseks vastavalt oma asjaajamise korrale ametniku(d) või 
organi(d). 

Maa ostueesõigusega erastamise korra punkti 13¹ kohaselt ostueesõigusega 
erastatava maa suuruse ja piiride määramiseks nimetab kohaliku 
omavalitsuse üksus vastavalt oma asjaajamiskorrale ametniku(d) või 
orani(d), kellel on õigus koostada ostueesõigusega erastatava maa piiride 
kulgemise ettepanekut (edaspidi ettepaneku koostaja). 



Hoonestusõiguse seadmine ehitise 
omaniku kasuks

MaaRs § 35¹ lg 1- Hoonestusõigus seatakse ehitise omaniku 
kasuks, kes ei soovi või kellel ei ole õigust maad omandada.

Menetlust ei alustata ja hoonestusõigust ei seata ehitusloa 
alusel, kui ehitamist ei ole alustatud. 

Ehitise omaniku avaldus, selle puudumisel algatab KOV või 
Maa-amet

EELTOIMINGUD 

 kontrollib ehitise vastavust maareformi seaduses sätestatud nõuetele;

 kontrollib ehitise omandiõigust ja kogub selle kohta vajalikud dokumendid;

 määrab kindlaks ehitise teenindamiseks vajaliku maa suuruse ja piiri;

 selgitab välja ehitise eeldatava püsimise aja;

 määrab maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe



KOV OTSUS HOONESTUSÕIGUSE SEADMISE VÕIMALIKKUSE 
KOHTA

Otsusega määratakse:

1) ehitise teenindamiseks vajaliku maa suurus ja piirid;
2) maa maksustamishind;
3) ehitise eeldatav püsimise aeg;
4) koha-aadress;
5) sihtotstarve;
6) muud tingimused.

Kui katastriüksus moodustatakse mõõdistamise teel,  määratakse 
maksustamishind  ühe kuu jooksul katastris registreerimisest arvates

KOV esitab HÕ toimiku Maa-ametile

KATASTRIÜKSUSE MOODUSTAMINE

Maa-amet kontrollib KOV-i poolt esitatud andmete õigsust

Katastriüksuse moodustamise ja katastris registreerimise korraldab 
Maa-amet, mitte KOV ega ehitiste omanik.



Hoonestusõiguse eeltoimingute tegemise kulude 
hüvitamine

KOV-i eeltoimingute kulud:

 25 eurot, kui katastriüksus moodustatakse 
katastrimõõdistamise 

 35 eurot, kui valla- või linnavalitsus moodustab 
katastriüksuse plaani- või kaardimaterjali alusel;

Arve esitada Maa-ametile e-posti aadressil maaamet@arved.ee

või maaamet@maaamet.ee



VARIA
 Pärimisõiguse tunnistuste puhul palume kontrollida alati, kas mitme 

pärija olemasolul on tegemist pärijate ühisusega- sellest tulenevalt on 
pärijate vara kas kaasomandis või ühisomandis

 Valla- või linnavalitsus koostab ehitise teenindamiseks vajaliku maa 
piiride kulgemise ettepaneku hiljemalt 2015. aasta 31. detsembril.

 Linna- või vallavalitsus esitab  Maa-ametile hoonestusõiguse seadmise 
menetluste nimekirja iga menetluse seisu kohta iga aasta 10. oktoobriks

 Haldusakti kätte toimetamine:
MaaRs § 381. Maareformi käigus vastu võetud haldusakt või muu
dokument toimetatakse menetlusosalisele kätte haldusmenetluse seaduses
ettenähtud viisil. Haldusmenetluse seaduse § 31 lõikes 1 sätestatud juhul
võib maareformi käigus vastu võetud haldusakti või muu dokumendi
avaldada väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 Maa järelmaksunõuete haldaja on Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK)



Maareformi toimikute edastamine Maa-
ametile

Pabertoimikud
 arhiivipüsivast materjalist paeltega kaaned

(palume mitte õmmelda, kasutada kilekaasi,metallist klamnbritega kaasi)

 Toimiku algusesse pole vaja valget lehte

 Tiitelleht( vähemalt KOV-i nimi, toimiku liik, maaüksuse aadress)

 Toimikus olevate dokumentide loetelu

 Toimikus on dokumendid kronoloogilises järjekorras

 Toimikus on originaaldokumendid või tõestatud koopiad

 Toimiku lehti ei nummerdata

 Toimikud edastatakse kas posti teel või käsipostina, kaaskiri vajalik



Digitoimik
Digitoimiku moodustavad ühe maaüksuse menetlemise failid, mis on 
koondatud ühte konteinerisse (edaspidi üldine konteiner), mille on 
digiallkirjastanud toimikut üle andev ametnik. Üldise konteineri nimetus 
peab sisaldama maaüksuse nime

Digitoimikus

 on dokumendid kas digiallkirjastatud või digitaalse kinnitusega

 on digiallkirjastatud, digikinnitusega või digitempliga kinnitatud faile (bdoc
formaadis). Dokumentide failid peavad olema pdf formaadis. Kokku pakitud 
failid (zip jms formaadis) pole lubatud.

 on toimiku sisukorra fail, mis on tekstitöötlust võimaldavas formaadis (doc, 
docx, rtf, odt vms)

Digitoimiku edastamisel on kohustuslik kaaskiri, milles on saadetava(te) toimiku(te) 
andmed.

Digitoimik(-ud) edastatakse Maa-ameti e-posti aadressile maaametmaaamet.ee või 
dokumendivahetuskeskkonna (DVK) kaudu.





Tänan kuulamast!


