
Keskkonnaministri 30. novembri 2001.aasta määruse nr. 50
"Maa korralise hindamise tulemuste kehtestamine"

lisa 130

ärimaa (Ä)
sotsiaal-
maa (Ü)

veekogude 
maa (V)

transpordi-
maa (L)

jäätme-
hoidla maa 

(J)
riigikaitse-

maa (R)
kaitsealune 

maa (H)

sihtots-
tarbeta maa 

(S)

kõlvik
haritav 
maa*

metsamaa
looduslik 
rohumaa*

muu maa

selgitus 
rakendamise 
kohta

kuni 1000 
m2

1001 m2 ja 
enam

kuni 
10000 m2

10001m2 ja 
enam

kuni 1000 
m2

1001 m2 ja 
enam

kuni 10000 
m2

10001m2 ja 
enam

ühik

H0159001 2200 3500 14 0,2 700 700 14 3 0,2 14 0,2 700 700 700 700 3500 3500 700 3 0,2

H0159002 2200 3500 10 0,2 700 700 10 2 0,2 10 0,2 700 700 700 700 3500 3500 700 2 0,2

H0159003 2200 3500 8 0,2 700 700 8 2 0,2 8 0,2 700 700 700 700 3500 3500 700 2 0,2

sotsiaalmaa 
(Ü)

veekogude 
maa (V)

transpordi-
maa (L)

jäätme-
hoidla maa 

(J)
riigikaitse-

maa (R)
kaitsealune 

maa (H)

sihtots-
tarbeta 
maa (S)

kõlvik

selgitus 
rakendamise 
kohta

kuni 10000 
m2

10001 m2 ja 
enam

kuni 
10000 m2

10001 m2 

ja enam
kuni 10000 
m2

10001 m2 

ja enam
kuni 10000 
m2

10001 m2 

ja enam
kuni 10000 
m2

10001 m2 

ja enam
kuni 
10000 m2

10001 m2 ja 
enam

kuni 10000 
m2

10001m2 ja 
enam

kuni 10000 
m2

10001 m2 ja 
enam

kuni 
10000 m2

10001m2 

ja enam
ühik kr/m2

kr/ha kr/m2
kr/ha kr/m2

kr/ha kr/m2
kr/ha kr/m2

kr/ha kr/m2
kr/ha kr/m2

kr/ha kr/m2 kr/m2
kr/ha

H0159004 20 2000 20 2000 20 2000 20 2000 20 2000 20 2000 20 2000 20 2000 2000 2000 2000 2000 3500 3500 2000 20 2000

sotsiaalmaa 
(Ü)

veekogude 
maa (V)

transpordi-
maa (L)

jäätme-
hoidla maa 

(J)
riigikaitse-

maa (R)
kaitsealune 

maa (H)

sihtots-
tarbeta 
maa (S)

kõlvik

selgitus 
rakendamise 
kohta

kuni 2000 
m2

2001 m2 ja 
enam

kuni 2000 
m2

2001 m2 ja 
enam

kuni 2000 
m2

2001 m2 ja 
enam

kuni 2000 
m2

2001 m2 

ja enam
kuni 2000 
m2

2001 m2 

ja enam
kuni 2000 
m2

2001 m2 ja 
enam

kuni 2000 
m2

2001 m2 ja 
enam

kuni 2000 
m2

2001 m2 ja 
enam

kuni 2000 
m2

2001 m2 ja 
enam

ühik kr/m2
kr/ha kr/m2

kr/ha kr/m2
kr/ha kr/m2

kr/ha kr/m2
kr/ha kr/m2

kr/ha kr/m2
kr/ha kr/m2 kr/m2

kr/ha

H0159005 10 2000 10 2000 10 2000 10 2000 10 2000 10 2000 10 2000 10 2000 2000 2000 2000 2000 3500 3500 2000 10 2000

elamumaa (E)

kr/m2 kr/ha kr/m2

*rakendatakse viljakustsoonidest välja jäänud haritava maa ja loodusliku rohumaa maksustamishinna arvutamisel 

kr/ha kr/m2 kr/ha

õuemaa

kogu ulatuses kogu ulatuses kogu ulatuses

Audru valla maa väärtuste loetelu sihtotstarbe liikide ja kõlvikute kaupa  

maatulundusmaa (M)
tootmismaa (T) elamumaa (E) mäetööstusmaa (K)

mäetööstusmaa (K)
haritav maa* metsamaa* õuemaa* looduslik rohumaa* muu maa*

maatulundusmaa (M)
ärimaa (Ä) tootmismaa (T)

kogu ulatuses

* "kuni 10000 m²" veerus esitatud väärtusi rakendatakse ühe maatüki kõigi kõlvikute summaarsele pindalale 10000 m² ulatuses 

maatulundusmaa (M)
ärimaa (Ä) tootmismaa (T) elamumaa (E)

kr/ha

kogu ulatuses

* "kuni 2000 m²" veerus esitatud väärtusi rakendatakse ühe maatüki kõigi kõlvikute summaarsele pindalale 2000 m² ulatuses 

mäetööstusmaa (K)
haritav maa* metsamaa* õuemaa* looduslik rohumaa* muu maa*

kr/ha
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haritav maa looduslik rohumaa
      ühik

V0159001 2100 700
V0159002 2000 700
V0159003 2600 700
V0159004 800 700
V0159005 2000 700
V0159006 2100 700
V0159007 1300 700
V0159008 700 700
V0159009 2300 700
V0159010 1300 700
V0159011 1300 700
V0159012 2700 700
V0159013 1500 700
V0159014 2300 700
V0159015 2100 700
V0159016 2300 700
V0159017 3000 700
V0159018 2800 700
V0159019 2300 700
V0159020 1800 700
V0159021 2800 700
V0159022 2100 700

kr/ha

Audru valla haritava maa ja loodusliku 
rohumaa väärtused viljakustsoonides


