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Täna räägime:

• Põllumajandusmaa ajutine kasutamine

 Maa riigi omandisse jätmise menetlus

 Maa riigi omandisse jätmine osana 
maareformi lõpetamisest 



Põllumajandusmaa kasutamisest

• Kõik „Maareformi seaduse” § 31 lõikes 2 nimetatud 
maa ajutiseks kasutamiseks andmise lepingud 
lõppesid 31.12.2017.

• Alates 01.01.2018 saab põllumajandusmaad 
kasutusse anda riigivaraseaduse alusel.

• Kõiki ajutisse kasutusse antud maid ei ole võimalik 
riigi omandisse jätta – nt kaldakinnisasja ja avaliku 
veekogu vahelised alad, vaba põllumajandusmaana 
kasutusvaldusesse antavad või erastatavad maad.

• Maa-ametile ei ole esitatud andmeid kõikide 
kasutuses olnud maade kohta.



• Maa-amet vormistab ajutises kasutuses olnud maad riigi
omandisse esimesel võimalusel. Seda tehakse enamasti
kaardimaterjali alusel.

• Reeglina antakse kasutusse maaüksused, millel kasutatava 
põllumajandusmaa pindala on suurem kui 5 ha.

• Kui põllumajandusmaa pindala maaüksusel on väiksem kui 
5 ha, siis üldreeglina pannakse maaüksus  enampakkumisel 
müüki. 

• Vabariigi Valitsuse 06.06.2007 määruse nr 169
„„Maareformi seaduse” § 31 lõikes 2 nimetatud maa
ajutiseks kasutamiseks andmise korra” § 6 lõigete 2 ja 3
alusel on maa ajutise kasutamise lepingu alusel kasutajal
võimalus peale lepingu lõppemist kasutada
saagikoristusõigust.



Maa-amet saab riigivara väärtuse säilimise ja põllumajandusliku
maa heaperemeheliku kasutamise tagamiseks lubada sellistelt
maaüksustelt saagi koristamist, enamasti tähtajaga kuni
31.08.2018.

Saagikoristusõiguse saamiseks palume esitada Maa-ametile
(maaamet@maaamet.ee) vastav avaldus koos maa ajutiseks
kasutamiseks andmise lepinguga ja selle lisaks oleva
asendiplaaniga.

Maa-ametis tegeleb maa kasutusse andmise küsimustega
riigivara haldamise osakond.

Kontaktid: Kaidi Liiv, telefon 675 0126, kaidi.liiv@maaamet.ee
Heleri Kivi, telefon 675 0152, heleri.kivi@maaamet.ee



Maa riigi omandisse jätmise menetlus

• Maa-amet algatab reservmaa riigi omandisse jätmise
omal algatusel või vastava ettepaneku või pöördumise
põhjal.

• Menetlus toimub Vabariigi Valitsuse 03.09.1996
määrusega nr 226 kinnitatud „Maa riigi omandisse
jätmise korra“ alusel.

• Reformimata 55 400 ha maast hinnanguliselt 35 000 ha
on riigi omandisse jäetav.

• Kokku ligikaudu 8750 maaüksust, keskmise pindalaga
4 ha. Menetlused on alustatud neist ½ osas.



• Maa-amet viib läbi peamiselt neid menetlusi, kus 
otsuse maa riigi omandisse jätmiseks teeb Maa-ameti 
peadirektor. 

• Maa-ametil on volitused viia läbi ka neid menetlusi, 
kus otsustajaks on Keskkonnaminister.

• Kui otsustaja on Maa-ameti peadirektor, siis ei ole 
vajalik koostada maa riigi omandisse jätmise taotlust. 
Sel juhul saadame omavalitsustele teate maa riigi 
omandisse jätmise menetluse alustamise kohta. 
Samas teatame taotletava sihtotstarbe ning teavitame 
koha-aadressi ja sihtotstarbe määramise vajadusest.



Riigimaade büroo menetluspiirkonnad
Harjumaa (va.Tallinn) - Aili Vaher
Tallinn - Sven Haljas, Maire Tomson, Henri Kivimaa
Hiiumaa - Eva Männiste
Lääne-Virumaa - Eva Männiste
Viljandimaa - Eva Männiste
Jõgevamaa - Siim Sellik
Järvamaa - Siim Sellik
Ida-Virumaa (Narva-Jõesuu linn, Sillamäe) - Siiri Ahman
Ida-Virumaa (Narva, Kohtla-Järve) - Maire Tomson
Ida-Virumaa (kõik ülejäänud) - Merili Rajaleid
Tartumaa (Luunja, Peipsiääre, Tartu) - Siim Sellik
Tartumaa (kõik ülejäänud) - Henri Kivimaa
Põlvamaa - Siiri Ahman
Valgamaa - Siiri Ahman
Raplamaa - Henri Kivimaa
Saaremaa - Kati Banhard 
Läänemaa - Kati Banhard
Võrumaa (Setomaa) - Siiri Ahman
Võrumaa (kõik ülejäänud) - Kati Banhard
Pärnumaa (endised Audru, Hanila ja Lihula vallad) - Kati Banhard
Pärnumaa (kõik ülejäänud) - Gertrude Sepp

Seoses uute töötajate lisandumisega lähiajal muutuvad natuke ka menetluspiirkonnad.



Maa riigi omandisse jätmine - üks osa 
maareformi lõpetamisest

• Maa-ameti laiemaks eesmärgiks on välja selgitada 
maareformi lõpetamise võimalused kogu reformimata 
maa osas.

• Kui riigi omandisse jäetava maaga piirneb reformimata 
maad, siis esitame oma kirjades omavalitsusele 
küsimusi ja ettepanekuid ka nende maade reformimise 
kohta.

• Eelkõige puudutavad need ettepanekud teid, ehitiste 
teenindamiseks vajaliku maa määramist, teeme 
ettepanekuid nn riba menetlusteks, 
munitsipaalomandisse andmiseks.



Reformimata maal asuvad teed

• Tänaseks peaksid olema kõik munitsipaalomandisse
vajalike teede alused maad reformitud. Kahjuks see nii
ei ole.

• Ei ole mõtet oodata ja loota, et riik võtab kohaliku tee
enda omandisse ja hakkab seda korras hoidma. Seda ei
juhtu mitte kunagi.

• Kohalikul omavalitsusel ja riigil on vaja koostöös leida
iga tee reformimiseks otstarbekaim viis, mis on
kooskõlas õigusaktidega ja omavalitsuse ning riigi
ülesannetega.



Ehitised reformimata maal
• Kui ehitise omanik ei soovi või tal ei ole õigust maad

omandada ja ta ei ole esitanud hoonestusõiguse
seadmise avaldust, tuli hoonestusõiguse seadmise
menetlus algatada hiljemalt 2015. aasta 31. jaanuaril
(MaaRS § 40 lg 6).

• MaaRS § 40 lg 3 kohustab kohalikku omavalitsust
koostama ehitise teenindamiseks vajaliku maa piiride
kulgemise ettepaneku hiljemalt 2015. aasta 31.
detsembril.

• Kõikidel juhtudel, kus neid toiminguid ei ole tehtud,
tuleb need teha esimesel võimalusel ja hiljemalt siis,
kui keegi seda taotleb.



• Palume üle vaadata kõik ehitised, mis asuvad
reformimata maal ja jätkata erastamise menetlust või
alustada hoonestusõiguse seadmise menetlustega.
Ootame konkreetseid tegevusi ja otsuseid, sest tihti
takistab üks peatunud või alustamata menetlus ka
mitmeid teisi maareformi toiminguid.

• Ootame võimalikult täpseid vastuseid ka riigi
omandisse jäetaval maal asuvate ehitiste kohta.
Palume vastata kõigile meie poolt esitatud
küsimustele.



Veekogud

Avalike ehk riigi omandis olevate veekogude alust maad
ei kanta maakatastrisse ja selle osas ei viida läbi maa
riigi omandisse jätmise menetlust. Avalikud veekogud on
loetletud veeseaduse § 5.

Teiste veekogude, sh avalikus kasutuses olevate
veekogude alused maad palume haarata
moodustatavate katastriüksuste hulka.



Avalikud veekogud on:

1) sisemeri;
2) territoriaalmeri;
3) piiriveekogude Eestis paiknevad osad;
4) Võrtsjärv;
5) Mullutu laht;
6) Suurlaht;
7) Emajõgi;
8) Narva jõgi;
9) Nasva jõgi;
10) Väike-Emajõgi Võrtsjärvest Jõgeveste sillani;
11) Kasari jõgi suudmest kuni Vigala jõe suudmeni.



Katastriüksuste piiride määramisest

Palume jälgida, et uute katastriüksuste moodustamisel
ei teki juurde põhjendamatuid ribasid, siilusid ja
ebakorrapärase kujuga arusaamatu kasutusotstarbega
maatükke.

Kohalikul omavalitsusel on enne korralduse andmist
õigus nõuda, et uute maaüksuste piirid oleksid kokku
viidud olemasolevate katastriüksuste piiridega.

Ka maa riigi omandisse jätmisel on omavalitsusel
võimalik teha ettepanekuid maaüksuste piiride kohta.



Oleme väga tänulikud, kui:

• saadate fotosid ehitistest, mis asuvad riigi
omandisse jäetaval maal;

• aitate „planeerida“ suuremaid reformimata alasid,
eriti tiheasustusaladel;

• teete ise ettepanekuid, millised maad ja millistes
piirides saab riigi omandisse jätta;

• puhastate kaarti vanadest piiriettepanekutest.

Oleme valmis arutlema ja lahendusi leidma maareformi 
läbiviimiseks igasugustes olukordades, aga ikkagi ainult 

õigusaktidega lubatu piirides.



Aitäh!

Katrin Kass
katrin.kass@maaamet.ee


