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Maa munitsipaalomandisse andmine toimub kahel 
alusel: 
• Vana kord: kuni 13.07.2017 kehtinud MaaRSi §
28 lõiked 1 ja 2 (taotlused kuni 30.06.2016)
 maavalitsustelt saadud taotlused
 maavalitsused parandusteks-täiendamisteks KOVile

tagastanud taotlused
• Uus kord: alates 14.07.2017 kehtiv MaaRSi § 28 
lg 3  



Maa andmine uuel alusel, § 28 lg 3 

• MaaRS § 28 lg 3: Maa, mille munitsipaalomandisse 
andmist kohaliku omavalitsuse üksus MaaRSis
sätestatud tähtajaks ei taotlenud, antakse 
munitsipaalomandisse, kui maa ei kuulu käesoleva 
seaduse alusel tagastamisele, erastamisele või riigi 
omandisse jätmisele.
• MaaRS § 38 lg 3: MA (Maa-amet) võib korraldada 
erastatava, munitsipaalomandisse antava ja riigi 
omandisse jäetava maa väljaselgitamist ning esitada 
dokumente maa kandmiseks maakatastrisse ja 
kinnistusraamatusse.
• MaaRS § 25 lg 5¹: otsustab MA peadirektor



Maa andmine uuel alusel, § 28 lg 3 

• Maa munitsipaalomandisse andmise kord (jõust 
01.01.2018) 3¹ peatükk, alates §-st 8¹
• MA selgitab välja MO-sse antava maa

•MO-sse antava maana ei selgitata välja maad, mida riik 
vajab oma ülesannete täitmiseks

• Kui KOV pöördub MA poole ettepanekuga alustada 
munitsipaalomandisse antava maa väljaselgitamist, tuleb 
ettepanekule lisada maaüksuse asendiplaan ja 
informatsioon maa erastamise või tagastamise taotluste 
puudumise kohta

• soovitus: kui kahtlusteta MO-sse antav, lisada kohe SO, 
koha-aadressi määramise otsused
• Kirja kõik asjaolud (nt on jäetud riba erastamiseks)



Maa andmine uuel alusel, § 28 lg 3 

• Munitsipaalomandisse antava maa hulka võib kuuluda, 
kord § 8² lg 2:
1) KOVile kuuluva ehitise, sh tee, teenindamiseks vajalik 
maa;

• kui KOV esitab MA-le teenindusmaa piiriettepaneku ja Maa-
amet 15 päeva jooksul vastuväiteid ei esita (nõustuvat kirja MA 
ei saada tagasi), saab KOV vastu võtta ehitise teenindamiseks 
vajaliku maa määramise otsuse (teenindusmaa määramise kord 
p 8)
• teenindusmaa määratakse ehitistele (mitte nt haljasalale)
• mitte teha liiga pikki teelõike (hilisem ümbermõõdistamine, 
asendiplaan mõttetu)

2) kalmistu, pargi või haljasala maa;
3) omandiõigust tõendavate dokumentideta ehitise juurde 
kuuluv maa;



Maa andmine uuel alusel, § 28 lg 3 

• Munitsipaalomandisse antava maa hulka võib kuuluda:
4) kasutuses olev aia- või köögiviljamaa, sh aiamaal 
asuva omandiõigust tõendavate dokumentideta ehitise 
alune maa;
5) planeeringuga avalikult kasutatavaks maaks 
kavandatud maa või muu maa, mille avaliku kasutuse 
tagamiseks on otstarbekas anda maa MO-sse
6) munitsipaalomandis oleva maaga piirnev, MaaRSi § 312

lõikes 1 nimetatud, kinnisasjaga liitmiseks sobiv maa;
7) muu maa, mis ei ole riigile vajalik või mis on 
otstarbekas anda munitsipaalomandisse. 



Maa andmine uuel alusel, § 28 lg 3 

• end AÜ haljasalad, tiigid, metsatukad, kui endist 
AÜd pole, siis KOVile

• DP kohased krundid saab anda DP-s olevate 
piiridega

• elamumaade ja tootmismaade omandamine
• riigivaraseadus (RVS) § 33: Riigivara, välja arvatud 

väärtpaberi võib tasuta või alla hariliku väärtuse võõrandada, 
kui:
• vara võõrandatakse kohaliku omavalitsuse üksusele kui 

ettevõtluskeskkonna arendamiseks või elamumaaks sobiv kinnisasi 
RVS § 34 lõikes 1 nimetatud tingimustel (65%);

• vara võõrandatakse kohaliku omavalitsuse üksusele 
ettevõtluskeskkonna arendamiseks RVS § 741 alusel (Eesti 
majandusarengule oluliste investeeringute tegemiseks);



Maa andmine uuel alusel, § 28 lg 3 

• MA algatab, teavitab kavatsusest, lisaks asendiplaan
• KOV 1 kuu jooksul:

• määrab maaüksuse sihtotstarbe ja koha-aadressi ning 
edastab Maa-ametile vastava otsuse;
• teatab MA-le maaüksuse erastamiseks või tagastamiseks 
tähtaegselt esitatud avalduste puudumisest või esitab andmed 
lahendamata taotluste kohta;
• esitab soovi korral vastuväited maa munitsipaalomandisse 
andmise kohta koos põhjenduse ja asjakohaste 
dokumentidega.

• MA vaatab 1 kuu jooksul vastuväited läbi



Maa andmine uuel alusel, § 28 lg 3 

• otsus
1) MO-sse antava maaüksuse koha-aadress, 
sihtotstarve ja ligikaudne pindala;
2) faktilised asjaolud ja maa MO-sse andmise õiguslik 
alus;
3) maaüksuse asukoha KOVi arvamus;
4) KOVi vastuväidetega mittearvestamise põhjendus;
5) vaidlustamisviide.

Otsuse lisaks on maaüksuse asendiplaan (koostatud 
KOVi või MA poolt).



Maa andmine vanal alusel, Kord 2. ja 3. ptk, 
MaaRS § 40¹, kuni 13.07.2017 kehtinud § 28 lg 
1 ja 2
• taotlus sisaldab vähemalt (kord § 6 lg 2)

1) kohaliku omavalitsuse üksuse nimi;
2) taotletava maa asukoht;
3) pindala;
4) sihtotstarve;
5) maa maksustamishind;
6) kinnitus selle kohta, et kõik taotletaval maal asuvad ehitised kuuluvad 

maa munitsipaalomandisse andmist taotlevale omavalitsusele, samuti 
kinnitus selle kohta, et need ehitised vastavad «Maareformi seaduse» § 6 
lõigetes 3 ja 31 ehitistele kehtestatud nõuetele. Kui ehitised on 
kaasomandis, siis näidatakse ära igale kaasomanikule kuuluva mõttelise 
osa suurus ning informatsioon teistele kaasomanikele maa tagastamise või 
erastamise otsustamise kohta;
61) kinnitus selle kohta, et taotletaval maal asuvad ehitised on kasutuses ja 

omandiõigust tõendavate dokumentideta, kui maad taotletakse maareformi 
seaduse § 28 lõike 1 punkti 9 alusel;



Maa andmine vanal alusel, Kord 2. ja 3. ptk, 
MaaRS § 40¹, kuni 13.07.2017 kehtinud § 28 lg 
1 ja 2 

• taotlus sisaldab vähemalt (kord § 6 lg 2)
7) andmed taotletava maa kuuluvuse kohta enne 16. juunit 1940. a, välja 

arvatud juhul, kui maad taotletakse munitsipaalomandisse «Maareformi 
seaduse» § 28 lõike 1 punkti 1 alusel;
8) andmed teiste isikute taotluste kohta selle maa erastamiseks, 

tagastamiseks või riigi omandisse jätmiseks ja taotluste olemasolul andmed 
nende lahendamise kohta;
9) taotluse õiguslik alus viitega «Maareformi seaduse» § 28 vastavale 

sättele;
10) taotluse põhjendus, mis peab sisaldama selgitust, milliste ülesannete 

täitmiseks omavalitsus maad vajab ning millisel eesmärgil võetakse maa 
kasutusse. Põhjendust ei lisata, kui maad taotletakse munitsipaalomandisse 
«Maareformi seaduse» § 28 lõike 1 punkti 1 alusel.



Maa andmine vanal alusel, Kord 2. ja 3. ptk, 
MaaRS § 40, kuni 13.07.2017 kehtinud § 28 lg 
1 ja 2 

• taotluse lisad (kord § 6 lg 3)
• asendiplaan jm

• Kui ühe maaüksusena taotletakse 
munitsipaalomandisse maad MaaRSi §-s 28 nimetatud 
erinevatel alustel, siis kantakse taotletava maaüksuse 
asendiplaanile iga erineval alusel taotletava maa-ala 
piirid.
• KOV esitab taotluse otsustajale 
• Otsustab § 28 lg 1 alusel taotletuid MA peadirektor ja §
28 lg 2 alusel keskkonnaminister (kord § 13).



Toimingud MO-sse antud maaga

• Maa registreeritakse riigi maakatastris KOVi avalduse, maa 
MO-sse andmise otsuse ja katastrimõõdistamise või 
kaardimaterjalil katastriüksuse piiride määramise andmete 
alusel. Avaldus koos nõutavate lisadokumentidega tuleb 
katastripidajale esitada nelja kuu jooksul alates 
otsustamisest.

• Maa MO-sse andmiseks koostatud asendiplaani alusel 
määratud pindala ja katastriüksuse maakatastris 
registreerimisel määratud pindala võivad erineda kuni 8%, 
kuid mitte rohkem kui 5 ha.

• AÕS RS § 11² lg 4: KOV on kohustatud tegema MO-sse antud 
maaüksuste kinnistamiseks vajalikud toimingud ühe aasta
jooksul arvates maa MO-sse andmise otsustamisest, kuid 
mitte hiljem kui 2018. aasta 31. detsembril.



Toimingud MO-sse antud maaga

• Otsuste muutmised
• MV korraldust muudab peadirektor käskkirjaga, 
• § 28 lõike 2 alusel taotletud maad (ministri käskkirja või VV 

korraldusega antud) muudab minister, 
• taotlus esitada otsustajale, kas MA-le või ministeeriumile
• Kui muutub pind, siis vaja ka lisada uus asendiplaan



Toimingud MO-sse antud maaga

• Katastrimõõdistamise teostamise ja katastrimõõdistamise 
kontrollimise kord § 20: MO-sse antava katastriüksuse 
piiriprotokollile kirjutab alla maa asukoha järgne maavanem 
või tema poolt volitatud isik. Kirjutab alla ainult KOVi
esindaja.

• Kui maa andmise otsuse lisaks MA ametnike koostatud 
asendiplaan, siis uut lähteülesannet palume e-katastris mitte 
teha. E-katastri teemal MA kontaktisik katastri teabe- ja 
arendusosakond Kristiina Ojamäe, 665 0697



Toimingud sotsiaalmaaga (MaaRS § 25 lg 3)

Kohalik omavalitsusüksus võib munitsipaalomandisse 
antud hoonestamata sotsiaalmaa sihtotstarbega maa
• sihtotstarvet muuta, 
• maad võõrandada, 
• kasutusvalduse või hoonestusõigusega koormata
kümne aasta jooksul arvates maa andmisest üksnes 
valdkonna eest vastutava ministri loal. Luba antakse 
kohaliku omavalitsuse motiveeritud taotluse alusel. Luba 
ei ole vaja taotleda, kui maa võõrandatakse või antakse 
kasutusvaldusse riigile või koormatakse 
hoonestusõigusega riigi kasuks.



Toimingud sotsiaalmaaga (MaaRS § 25 lg 3)
• Kohaliku omavalitsuse motiveeritud taotlus

• NB otsustajale e keskkonnaministrile
• DP kohustusega alad, DP peab olema vastu võetud, avalik 

väljapanek ja avalikud arutelud toimunud. 
• Arengukavad, investeeringute kavad
• Valla vara valitsemise kord (põhimääruses)
• Teenuste kvaliteet ei halvene
• ei ole KOKSi §-s 6 nimetatud omavalitsusüksuse 

ülesannete täitmiseks vajalik
• võõrandamisele eelistatud HÕ 
• kuidas võõrandatakse: EP, otsustuskorras jne 
• lisada peadirektori, maavanema, keskkonnaministri või VV 

otsus munitsipaalomandisse andmise otsus maa MO-
sse andmise  kohta



MaaRSi § 25 lõikes 4 nimetatud hüvitis 
MO-sse antud maa, v.a MaaRSi § 28 lõike 1 punktides 1, 9 ja 11 
nimetatud maa, võõrandamise, kasutusvaldusse andmise või 
hoonestusõigusega koormamise korral tekib 10 aasta jooksul pärast 
maa MO-sse andmist KOVil kohustus maksta riigile hüvitist, välja 
arvatud juhul, kui maa võõrandatakse tasuta riigile või koormatakse 
hoonestusõiguse või kasutusvaldusega tasuta riigi kasuks. 

Hüvitise suurus on 65 protsenti laekuvast rahast, maa tasuta või alla 
hariliku väärtuse võõrandamisel maa harilikust väärtusest 
võõrandamise ajal. Maa võõrandamise korral võib laekuvast rahast või 
maa harilikust väärtusest maha arvata maa parendamiseks, sealhulgas 
detailplaneeringu koostamiseks, KOVi tehtud põhjendatud kulud. Hüvitis 
tuleb riigi tuludesse kanda kinnisasja võõrandamise korral viie aasta 
jooksul tehingu päevast arvates ja kasutusvaldusse andmise või 
hoonestusõigusega koormamise korral ühe kuu jooksul raha laekumise 
päevast arvates.



MaaRSi § 25 lõikes 4 nimetatud hüvitis

KOV esitab Maa-ametile kümne tööpäeva jooksul 
(MaaRSi § 25 lg 4¹ ja munitsipaali kord § 9¹):

• maa munitsipaalomandisse andmise otsus;
• andmed kehtivate planeeringute kohta, sealhulgas 
dokumendid KOVi poolt detailplaneeringu koostamise 
finantseerimise kohta;
• KOVi otsus maa võõrandamise kohta;
• andmed maa parendamiseks tehtud kulutuste kohta;
• muud asjas tähtsust omavad dokumendid.



MaaRSi § 25 lõikes 4 nimetatud hüvitis

kontod, kuhu kanda
Saaja: Rahandusministeerium

• Swedbank – EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
• SEB pank – EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
• Danske Bank – EE403300333416110002 
(SWIFT: FOREEE2X)
• Nordea pank – EE701700017001577198 
(SWIFT: NDEAEE2X)

Viitenumber 2800049395



Maa riigi kulul tagastamine

Ligikaudu 40 tagastamist
• MaaRS § 15 lg 2: Maa tagastatakse õigustatud subjekti 
kulul. MaaRSi § 5 1. lõike punktis 1 nimetatud isikutele 
(end maaomanikud) ja nende lastele ning abikaasale 
tagastatakse maa riigi kulul.
• Nõudeõiguse loovutamine 
§ 19¹ lg 4: Maa tagastamisega seotud kulud tasub maa 
tagastamise nõudeõiguse omandanud isik, v.a juhul, kui ta 
on ise sama kinnistu osas tunnistatud õigustatud 
subjektiks, kellele maa tagastatakse riigi kulul, või kui 
MaaRS § 15 2. lõike teises lauses nimetatud isik loovutas 
nõudeõiguse abikaasale või lapsele.



Maa riigi kulul tagastamine
• § 19² lg 4: Kui maa tagastamise nõudeõigus on päritud ja 
pärandaja kuulus MaaRS § 15 2. lõike teises lauses 
nimetatud isikute ringi, kellele maa tagastatakse riigi kulul, 
on ka nõudeõiguse pärinud isikul õigus maa tagastamisele 
riigi kulul.
• Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord p 56: 
Valla- või linnavalitsus korraldab riigi kulul 
maakorraldustööde tegijate leidmiseks vähempakkumise
vastavat litsentsi omavate isikute vahel. Vähempakkumise 
võitjaks tulnud isikutega sõlmib KOV lepingud riigi kulul 
maakorraldustööde tegemise kohta, mille kulud kaetakse 
Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist Maa-
ametile eraldatud rahast.



Maa riigi kulul tagastamine
• Maa-ametile esitada:

• Korra p-s 56 nimetatud leping + kaaskiri
• Dokumendid, mis tõendavad, et maa saajal on õigus 
tagastamisele riigi kulul (subjekti otsus, pärimisõiguse 
tunnistus, nõudeõiguse loovutamise leping vms)
•KOVi arve Maa-ametile

•Maa-amet maksab KOVile (pärast maa katastrisse 
kandmist), 
•KOV maksab maamõõtjale

• Maavanema poolt tellitud tööd (1994 pdr kk kinnitatud 
normide alusel) – kui veel on, siis kiirelt lõpetada.



Aitäh kuulamast ja kaasa 
mõtlemast !

Andrus Ründal
Andrus.Ryndal@maaamet.ee
675 0156


