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Põllumajandusmaa väärtused? 

1. Väärtuslik põllumajandusmaa millel on kõrge väärtus keskkonna, 
maastikulise mitmekesisuse, liigilise mitmekesisuse jne 
seisukohast ehk kõrge loodusväärtusega põllumajandusmaa 
(KLV)

2. Väärtuslik põllumajandusmaa millel on kõrge väärtus mulla 
viljakuse seisukohast tootmisressursina, mida väljendab 
reaalboniteet (VPM)

Enamasti ei lange eelnimetatud väärtused ruumiliselt kokku, kuid 
esineb ka piirkondi kus mõlemad väärtused esinevad samaaegselt ja 
mida võiks pidada eriti väärtuslikuks. 



Väärtusliku põllumajandusmaa 
määratlemise vajadus

Seadusandlikult on defineerimata väärtusliku põllumajandusmaa 
määratlemise ühtsed alused ja seetõttu määratleti neid maid 
piirkonniti erinevalt (üldplaneeringud, teemaplaneeringud, vallad ja 
maakonnad)

Põllumajandusministeeriumi (PM) initsiatiivil otsustati välja töötada 
ühtsed alused väärtusliku põllumajandusmaa määratlemiseks. 
Selleks algatas PM „Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise 
seaduse muutmise seaduse“ eelnõu. Selle eesmärgi eeltingimuseks 
on väärtusliku põllumajandusmaa määratlemise ühtse metoodika 
väljatöötamine ning vastava temaatilise kaardikihi loomine.



Väärtusliku põllumajandusmaa (VPM) määratlemise ja vastava 
kaardikihi loomise esimeseks etapiks oli põllumajandusmaa massiivide 
kaardikihi koostamine, milleks kasutati järgnevaid andmekihte:

• PRIA põllumassiivid (aktiivsed ja passiivsed massiivid), väljavõte 
29.01.2015

• ETAK (Eesti Topograafiline andmekogu) haritava maa- ja rohumaa 
kaardiandmeid, väljavõte 13.10.2014

• EELIS (Keskkonnaregister) hooldatud poollooduslike koosluste 
(PLK) liidetud andmekiht (2007-2013), väljavõte 21.10.2014

•
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Põllumajandusmaa massiiv on maastikul eristuvate püsivate 
objektidega või maa kasutusotstarbega piiritletud eraldiasuv 
põllumajandusmaa, mida igast küljest ümbritsevad muud kõlvikud 
kui põllumajandus-maa.



Erinevate andmekogude 
andmestikud liideti kokku 
tervikaladeks

Liidetud aladest eraldati 
teed, vooluveekogud, 
metsaribad, õuealad ja 
hooned

Alla 0,3 ha suurused 
eraldiseisvad lahustükid 
kustutati



Põllumajandusmaa massiivide 
reaalboniteetide arvutamine

Mullaareaalide algboniteetide andmestiku aluseks oli Eesti digitaalne 
vektorkujul mullastikukaart mõõtkavas 1:10 000. Esimese etapina 
eraldati mullastikukaardi algandmestikust eelnevalt koostatud 
põllumajandusmaa massiividel paiknevad mullastikukaardi objektid 
koos andmetega.

Kuna kõik mullastikuareaalid ei olnud perspektiivboniteetide infoga 
varustatud, siis oli vaja väärtustada ka puuduvate 
perspektiivboniteetide andmetega mullaareaalid. 
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Mulla Lõimis  A horisondi Hinde- Keskm. Väikekontuuride Hinde- 
šiffer   tüsedus punkt hindepunkt   lõimis punkt 
KI sl;vo1sl alla20 40 

 
    

L.-Eesti   20-25 45 45 sl;vosl 43 
moreen   üle25 48       

  vo2sl alla20 35 
 

    
    20-25 40 40     
    üle25 43       

  sl;vo1sl/ alla20 45 
 

    
  ls;r1;2ls 20-25 50 50 sl;vosl/ls;rls 46 
    üle25 55       
  vo2sl/ alla20 38 

 
    

  r1;2ls 20-25 43 43     
    üle25 45       
  ls;vo1ls/ alla20 45 

 
    

  r1;2ls 20-25 53 53 ls;vols/ls;rls 50 
    üle25 58       
  vo2ls/ alla20 42 

 
    

  r1;2ls 20-25 48 48     
    üle25 53       

 

Näide mulla perspektiivboniteedi määratlemisest mullašifri ja 
lõimise alusel (väljavõte tabelist, leetja mulla boniteedi 
hindepunktid)



Väärtusliku põllumajandusmaa määratlemisel tuleb 
perspektiivboniteedi hindepunktid ümber arvestada reaalboniteediks, 
mis arvestab ka muldade kuivendusseisundit.

Kui mullaareaal asus maaparandusobjektil, siis lisati andmestikku 
sellekohane märkus koos maaparandusobjekti loomise või 
rekonstrueerimise aasta andmetega. Ümberarvutuseks kasutati 
vastava kirjanduse ja ekspertarvamuste põhjal koostatud 
paranduskoefitsiente vastavalt maaparandussüsteemi lõimisele ja 
vanusele.
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Liigniiskuse Ehitusaasta Lõimise klass 

aste 
 

peenliiv liiv, sl*,ls,s turvas 
g-gleistunud 
mullad peale 1984 0,9 0,95   

  1964-1984 0,85 0,9   

  enne 1964 0,8 0,85   

G-gleimullad peale 1984 0,9 0,9   

  1964-1984 0,8 0,8   

  enne 1964 0,7 0,75   
G1-turvastunud 
mullad peale 1984 0,8 0,85   

  1964-1984 0,7 0,75   

  enne 1964 0,6 0,65   
M-madalsoomullad  
S-siirdesoomullad  peale 1984 

 
  0,8 

R-rabamullad 1964-1984     0,7 

 
enne 1964     0,6 

 

Liigniiskete muldade kuivendusseisundi arvestamisest tingitud 
boniteedi paranduskoefitsiendid sõltuvalt kuivendussüsteemi 
vanusest ja lõimisest



Kolmandas etapis arvutati igale mullaareaalile määratud reaalboniteetide 
alusel põllumajandusmaa massiividele kaalutud keskmine reaalboniteet. Iga 
põllumajandusmaa massiiv väärtustati vastava massiivi sees olevate 
mullaareaalide kaalutud keskmise reaalboniteedi arvnäitajaga.
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Väärtusliku põllumajandusmaa 
määratlemine

1. Väärtuslik põllumajandusmaa on haritav maa ja looduslik 
rohumaa, mille tootlikkuse hindepunkt ehk reaalboniteet on võrdne 
või suurem Eesti põllumajandusmaa kaalutud keskmisest boniteedist 
(40). 

2. Maakonnas, mille põllumajandusmaa kaalutud keskmine boniteet 
on Eesti põllumajandusmaa kaalutud keskmisest boniteedist 
madalam, on väärtuslik see põllumajandusmaa, mille boniteet on 
võrdne või suurem maakonna põllumajandusmaa kaalutud 
keskmisest boniteedist.
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Maakond 
Kaalutud 

reaalboniteet 

Harju maakond 39 

Hiiu maakond 28 

Ida-Viru maakond 38 

Jõgeva maakond 46 

Järva maakond 49 

Lääne maakond 33 

Lääne-Viru maakond 46 

Põlva maakond 39 

Pärnu maakond 35 

Rapla maakond 40 

Saare maakond 35 

Tartu maakond 41 

Valga maakond 40 

Viljandi maakond 42 

Võru maakond 38 

Eesti 40 
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Eesti väärtusliku põllumajandusmaa pindala on  796 482 ha ja see 
moodustab ca 63% kogu põllumajandusmaast 
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Aitäh!


	Slide49
	Slide63
	Slide50
	Slide62
	Slide64
	Slide65
	Slide66
	Slide67
	Slide68
	Slide69
	Slide78
	Slide79
	Slide80
	Slide70
	Slide71
	Slide72
	Slide76
	Slide75
	Slide73
	Slide74
	Slide61

