Rae valla põhjapiirkonna
väärtuslike põllumajandusmaade
uuring
Seletuskiri

Töö nr 17-PA-33

Tallinn 2018

Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu KSH koos lisauuringutega. Väärtuslike põllumajandusmaade uuring

1 SISSEJUHATUS
Väärtuslike põllumajandusmaade uuring Rae valla põhjapiirkonnas on teostatud alusuuringuna Rae
valla põhjapiirkonna üldplaneeringu koostamise ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise
protsessis.
Uuringuga anti täiendav hinnang Harju maakonnaplaneeringu 2030+ joonisel „Ruumilised väärtused“
määratud väärtuslikele põllumaadele eesmärgiga täpsustada nende ulatust rae valla põhjapiirkonna
üldplaneeringus.
Käesolev seletuskiri on lisa uuringu tulemusena valminud väärtuslike põllumajandusmaade hinnangute
kaardikihile.
Väärtuslik põllumajandusmaa on kõrge viljelusväärtusega põllumajandusmaa, mis on määratud
mullastiku viljakuse ja maaharimise sobivuse alusel. Põllumaade osakaal on Eestis ja Harjumaal aja
jooksul vähenenud. Samas nõudlus põllumajandusmaa järele pigem kasvab, mis väljendub muuhulgas
haritava maa hinna tõusus. See viitab, et lisaks keskkonnakaitselistele aspektidele (mulla ja avatud
maastike roll), on põllumajandusmaade säilitamisel ka oluline majanduslik aspekt.
Väärtuslik põllumajandusmaa on haritav maa ja looduslik rohumaa, mille tootlikkuse hindepunkt ehk
reaalboniteet on võrdne või suurem Eesti põllumajandusmaa kaalutud keskmisest boniteedist (40).
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. Harju maakonnas
on kaalutud keskmine reaalboniteet 39.
Rae vallas on Harjumaa maakonnaplaneeringuga 2030+ kaardistatud 6667 ha väärtuslikku põllumaad,
millest 1292 ha ehk ligikaudu 19% jääb Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringuga kaetavale alale
(Joonis 1). Terviklikumaid kasutuses põllumajandusmaade piirkondi moodustavad väärtuslikud
põllumajandusmaad paiknevad eelkõige valla keskosas (Pajupea, Vaskjala, Kautjala, Patika, Aaviku ja
Kurna külade piirkond).
Vastavalt planeerimisseaduse § 75 on üldplaneeringu üheks ülesandeks väärtuslike
põllumajandusmaade määramine ning nende kaitse- ja kasutustingimuste seadmine.
Maakonnaplaneeringu 2030+ joonisel „Ruumilised väärtused“ on Peetri alevikus, Järveküla külas,
Assaku alevikus ja Rae külas ulatuslikud alad määratud väärtuslikuks põllumajandusmaaks. Need alad
kattuvad olulisel määral kehtiva Rae valla üldplaneeringuga määratud perspektiivsete elamumaade
ning äri- ja tootmismaadega. Maakonnaplaneeringu alusel tuleb üldplaneeringute raames täpsustada
väärtuslike põllumajandusmaade kaitse- ja kasutustingimusi ning alade piire (nt arvata väärtuslikud
põllumajanduslikud maad välja linnalise asustuse aladelt, kehtivate ja taotletavate mäeeraldiste
teenindusmaadelt ning maanteede planeeritavatest trassikoridoridest).
Väärtuslike põllumajandusmaade hinnangu koostamise eesmärgiks ongi anda kaalutletud alus
põllumajandusmaade piiride täpsustamiseks ning arengualade ulatuse või etapilisuse määramiseks.
Väärtusliku põllumajandusmaa väljaselgitamine on erinevate huvigruppide seisukohalt erinev.
Seetõttu seadis Rae Vallavalitsus eesmärgiks, et väärtuse hindamine oleks võimalikult tasakaalustatud
ning arvesse oleks võetud erinevad aspektid - nii põllumajandusliku tootmisega, loodusvarade
säilimisega kui ka asustuse arenguga seotuid.
Vastavalt lähteülesandele on uuringus hinnatud väärtuslike põllumajandusmaade: kasutust,
ligipääsetavust, asukohta, maa kuju ja pindala ning mulla viljakust ehk boniteeti.
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Joonis 1. Väärtuslike põllumajandusmaade paiknemine Rae vallas maakonnplaneeringu alusel
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2 UURINGU METOODIKA
Väärtuslike põllumajandusmaade uuring viidi läbi, kasutades ruumilisi analüüse ja eksperthinnangut.
Uuringu teostamisel kasutati järgmisi alusmaterjale:
•

Harju maakonnaplaneeringu 2030+ väärtuslike põllumajandusmaade kaardikiht;

•

Eesti Põhikaardi teede kaardikiht;

•

PRIA põllumassiivide register;

•

kehtestatud detailplaneeringute kaardikiht;

•

ajakohased ortofotod (Maa-ameti avalik WMS teenus).

Vastavalt tellija koostatud töö tehnilisele kirjeldusele on uuringus arvesse võetud
põllumajandusmaade kasutust, ligipääsetavust, asukohta, kuju ja pindala ning mullaviljakust.
Hinnangu andmisel võeti arvesse kehtiva Rae valla üldplaneeringu alusel kehtestatud
detailplaneeringuid. Juba kehtestatud detailplaneeringuid võib lugeda n.ö baasstsenaariumiks ehk
vastavad planeerimisotsused on juba tehtud, maaomanikel on tekkinud õigustatud ootus
ehitustegevuseks ning eeldada võib alade perspektiivset kasutusele võttu muul otstarbel kui
põllumajandusmaana. Seda ka olukorras, kus langetatud planeerimisotsused ei kajasta tingimata
parimat võimalikku lahendust väärtuslike põllumaade osas.
Hinnangu andmisel ei võetud arvesse algatatud detailplaneeringuid, mis ei ole jõudnud uuringu
teostamise ajaks kehtestamiseni. Nimetatud lisaaspektiga (kavandatud arendustegevustega, mis ei ole
jõudnud
planeeringulahenduseni)
arvestamine
võib
tuua
kaasa
vajaduse
arvata
arenduspiirkondadesse jäävad põllumajandusmaad väärtuslike põllumajandusmaade hulgast välja,
sõltumata käesoleva töö tulemustest.
Lihtsustamaks erinevate kriteeriumite terviklikku arvesse võtmist, anti põllumajandusmaadele (igale
maakonnaplaneeringu väärtuslike põllumajandusmaade kaardikihil esitatud põllumajandusmaa
polügoonile) iga kriteeriumi osas numbriliselt väljendatud hindepunktid (väärtusklassid).
Hindepunktide andmise põhimõtted on kriteeriumite kaupa lähemalt kirjeldatud allpool.
a) Mulla viljakus ehk boniteet. Mulla viljakus iseloomustab maa väärtust põllumajandusliku kasutuse
jaoks, olles seoses maa eeldatava saagikusega. Viljakusele hinnangu andmisel võeti aluseks
väärtuslike põllumajandusmaade kaardikihil esitatud kaalutud keskmine reaalboniteet.
Keskmise väärtusega põllumajandusmaadeks (hindepunkt 1) hinnati alad, mille boniteet ulatub
Eesti keskmiseni (40). Kõrge väärtusega põllumajandusmaadeks (hindepunkt 2) hinnati alad, mille
boniteet on Eesti keskmisest kõrgem ehk 41-50. Väga kõrge väärtusega põllumajandusmaadeks
(hindepunkt 3) hinnati alad, mille boniteet on Eesti keskmisest tunduvalt kõrgem ehk üle 50.
b) Maa kuju ja pindala. Põllumajandusmaa suurem pindala ja kompaktne kuju tõstab maa väärtust
maaharimisel, võimaldades kasutada suuremat põllumajandustehnikat ning optimeerida sõite
(mis omakorda vähendab aja- ja rahakulu). Samuti võimaldavad taolised põllumaad kulude
kokkuhoidu karjakasvatuses (võimalus pidada suuremat karja, väiksem kulu karjaaedade
rajamisele pindalaühiku kohta.
Väheväärtuslikeks põllumajandusmaadeks (hindepunkt 0) hinnati põllumajandusmaad, mille
pindala on alla 1 ha ning mis ei paikne teiste põllumajandusmaade vahetus läheduses
(moodustades koos suurema põllumajandusmaade kompleksi) ja/või on keerulise kujuga (nt tee ja
olemasoleva hoonestuse vaheline kitsas maariba, mille harimine on suurema ressursikuluga).
Seejuures arvestati ka põllumaade perspektiivset killustumist juba kehtestatud
detailplaneeringute poolt.
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Keskmise väärtusega põllumajandusmaadeks (hindepunkt 1) hinnati kompaktsed
põllumajandusmaad, mille pindala on 1-2 ha, samuti põllumajandusmaad, mille pindala on alla 1
ha, kuid mille kuju ja paiknemine teiste põllumajandusmaade suhtes võimaldab eeldatavalt siiski
maa otstarbekat kasutust.
Kõrge väärtusega põllumajandusmaadeks (hindepunkt 2) hinnati põllumajandusmaad, mille
pindala oli rohkem kui 2 ha ja/või mis moodustavad selge osa terviklikust põllumajandusmaade
grupist (kõrvuti paiknevad põllumajandusmaad).
c) Maakasutus. Olemasolevas olukorras kasutuses põllumajandusmaadeks ja seega eeldatavalt
põllumajandustootjate jaoks väärtuslikeks (hindepunkt 2) hinnati alad, mis olid detsember 2017
seisuga kas suures osas või terviklikult kantud PRIA põllumassiivide registrisse ning vastavalt
märgitud kasutuses olevaks põllukultuuride kasvatamiseks või püsirohumaana.
Kasutusvõimalusega põllumajandusmaadeks (hindepunkt 1) hinnati alad, mis ei ole
põllumassiivide registrisse kantud, kuid millel ei ole välistatav olemasolev või perspektiivne
põllumajanduslik kasutus, s.t ala ei ole tänaseks päevaks hoonestatud, teedevõrgu all või muul
sarnasel püsiva iseloomuga viisil kasutusele võetud. Samuti arvati vastavasse gruppi
põllumajandusmaad, mis tänasel päeval on veel põllumajanduslikus kasutuses, kuid millel on
kehtiv detailplaneering (ehk on tehtud otsus muuks maakasutuseks), ning
ka
võsastuvad/metsastuvad alad.
Kasutusest väljas põllumajandusmaadeks (hindepunkt 0) hinnati alad, mis on valdavas osas juba
hoonestatud või muus sellises kasutuses, mis välistab ala kasutuselevõtu/taastamise
põllumajandusmaana (nt parkla, staadion, maanteerampide vahelised alad, elamute õuealad).
d) Asukoht. Asukoha kriteeriumi all hinnati põllumajandusmaa asukoha sobilikkust
põllumajandustegevuseks, s.h kooskõla lähipiirkonna valdava maakasutusega. Põllumajandusmaa
paiknemine teiste põllumaade läheduses soodustab maa optimaalset kasutust. Eraldatud
maatükkide juurde sõitmiseks tuleb teha täiendavaid kulutusi. Samuti ei saa
põllumajandustegevust soosivaks pidada põllumajandusmaa lahustüki paiknemist tiheasustusala
keskel.
Põllumajanduseks sobimatu asukohaga aladeks (hindepunkt 0) hinnati eraldatud alad, mis
paikevad tiheasustusaladel, piirnedes valdavalt elamualadega vm hoonestatud aladega.
Põllumajanduseks suhteliselt ebasoodsa asukohaga aladeks (hindepunkt 1) hinnati alad, mis
paiknevad teistest põllumajandusmaadest eraldatult. Samuti põllumajandusmaad, mis paiknevad
küll lähestikku ja moodustavad veel suuremaid põllumassiive, kuid mis on mitmest küljest
ümbritsetud elamurajoonidega.
Põllumajanduseks sobiliku asukohaga aladeks (hindepunkt 2) hinnati alad, mis piirnevad peamiselt
põllu- (ja metsa-)maadega ning mis paiknevad väljapool olemasolevaid tiheasustusalasid.
e) Ligipääsetavus. Maatüki kasutatavus sõltub suuresti selle ligipääsetavusest ehk
põllutöömasinatega kasutatavate juurdepääsuteede olemasolust. Kui juurdepääs maatükile on
raskendatud, siis jäetakse selline maa sageli kasutusest välja. Puuduv ligipääs maatükile või ligipääs
pinnasteelt, mis ei pruugi tagada selle läbitavust nt kevadiste põllutööde ajal, andis hindepunkti
0. Ligipääs (kohalikult) kruuskattega teelt, läbi elamute vahelise tee vms andis hindepunkti 1. Hea
ligipääs maanteelt või muult mustkattega teelt andis hindepunkti 2.
Juhul, kui üks põllumajandusmaa polügoon kuulus selgelt erineva väärtusega gruppi (nt on ühele osale
põllumajandusmaast rajatud olemasolev hoonestus), jagati see polügoon töö teostaja poolt
vastavateks lahustükkideks.
Koondhinnangu saamiseks summeeriti vastavad hindepunktid. Väärtuslikele põllumajandusmaadele
hinnangu andmisel (suhtelise väärtuslikkuse gruppidesse jagamisel) võeti aluseks põllumajandusmaa
kõigi kriteeriumite hindepunktide summa, mida kombineeriti täiendava eksperthinnanguga.
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Eksperthinnanguga täpsustati lõpphinnangut nendel juhtudel, kus hindepunktide summa ei
väljendanud põllumassiivi väärtuslikkust n.ö tervikpildis. Näiteks ühtlustati ühes piirkonnas kõrvuti
asetsevate põldude hinnangut.
Põllumajandusmaade jaotus vormistati kaardikihina, võimaldamaks tulemuste arvestamist
üldplaneeringu lahenduse kujundamisel.
Kaardikihil on väärtuslikud põllumajandusmaad jagatud järgmistesse gruppidesse:
1-

Vajab säilitamist väärtusliku põllumaana
Tegu on üldjuhul kõrge boniteediga, suuremate massiividena lähestikku paiknevate ja
olemasoleva juurdepääsuga endiste või praeguste põllumajandusmaadega, mis paiknevad
väljaspool tiheda asustusega alasid. Ühtlasi on suur osa neist põllumaadest põllumaade registri
andmetel käesoleval ajal ka kasutuses. Siia gruppi kuuluvad peamiselt põllumajandusmaad,
mille hindepunktide summa on 10-11 (s.t enamuste kriteeriumite alusel on tegemist kõrge
väärtusega alaga) ning ühegi kaalutud aspekti osas ei ole antud hindepunkti 0.

2-

Pigem võiks säilida väärtusliku põllumaana
Tegu on kõrge väärtusega põllumaadega, mida eelmisest grupist eristab madalam boniteet,
ebasoodsam asukoht ja/või juba langetatud varasemad maakasutusotsused. Ebasoodsa
asukohana mõistetakse siinkohal paiknemist tihedalt hoonestatud alade vahel või vahetus
läheduses, samuti mõnevõrra eraldatud paiknemist.
Siia gruppi kuuluvad põllumajandusmaad, mille hindepunktide summa on 7-9 (s.t vähemalt
osade kriteeriumite alusel on tegemist suhteliselt kõrge väärtusega alaga) ning ühegi kaalutud
aspekti osas ei ole antud hindepunkti 0.

3-

Sobib erinevaks maakasutuseks (nii põllumajandusmaaks kui sellest välja arvamiseks)
Siia on arvatud põllumaad, mis hindepunktide summalt (7-9) võiks kuulude väärtuslike
põllumaade hulka, kuid mille paiknemine muu maakasutuse suhtes ja suurus ei tee nende
põllumajanduslikus kasutuses hoidmist pikas perspektiivis tõenäoliselt otstarbekaks.

4-

Pigem sobib muu maakasutus
Siia kuuluvad alad, mis on otstarbekas väärtuslikest põllumajandusmaadest välja arvata, kuna
nende väike pindala ja/või keeruline kuju teeb harimise majanduslikult või tehniliselt
ebaotstarbekaks, neile ei ole tagatud ligipääs põllutöömasinatega või need paiknevad teistest
põllumajandusmaadest eraldatult või tihedalt asustatud aladel. Tegu on põllumajandusmaa
polügoonidega, mis on ühe või mitme kriteeriumi alusel saanud hindepunkti 0 ning ei ole (pikas
perspektiivis) eeldatavalt väärtusliku põllumajandusmaana reaalselt kasutatav.

5-

Sobib vaid muu maakasutus
Tegu on aladega, mille kasutus (taastamine) põllumajandusmaana on prognoositavas tulevikus
sisuliselt välistatud. Need alad on käesoleval ajal juba hoonestatud või on pinnas muul moel
hõivatud (teed, platsid vm) või rikutud (muld on asendatud täitepinnasega vm). Samuti on siia
gruppi arvatud väikesed eraldatud maatükid, mis paiknevad tihedalt hoonestatud või
infrastruktuuri alade vahel.
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3 TULEMUSED JA SOOVITUSED
Väärtuslike põllumajandusmaade uuringu tulemused on esitatud kaardikihina (vt ka Joonis 2).
Uuringu tulemusena eristati oluline kogus maakonnaplaneeringu kaardikihil väärtuslikuks
põllumajandusmaaks määratud alasid, mis on tänaseks päevaks tegelikkuses juba hoonete, platside
vm kõvakattega pindade all. Nimetatud alad on põllumajanduslikust tegevusest (püsivalt) väljas ning
enamasti on tegevusega juba rikutud mullaga (huumuskihiga) maa-alaga. Lisaks on soovitav
väärtuslikest põllumajandusmaadest välja arvata väiksed kuni keskmise suurusega
põllumajandusmaade lahustükid, mis paiknevad tihedalt hoonestatud alade sees. Eelkirjeldatud
põllumajandusmaad, mis tuleks hinnangu kohaselt arvata väärtuslikest põllumajandusmaadest välja,
paiknevad eelkõige Peetri aleviku elamualadel ja Lehmja küla tootmis- ja ärimaade piirkonnas, aga ka
teistes asulates. Uuringu tulemusel on tehtud ettepanek ligikaudu 20% maakonnaplaneeringus
määratletud põhjapiirkonda jäävast alast välja arvamiseks väärtuslike põllumajandusmaade hulgast
(grupid 4 ja 5). Rae valla väärtuslikest põllumajandusmaadest moodustab see ligikaudu 4%.
Alad, mille määratlemist väärtuslike põllumajandusmaadena võib hinnata asjakohaseks ja vajalikuks
(n.ö esimese prioriteedina kaitset vajavad alad), paiknevad asulakeskustest väljas ning moodustavad
suuremad suhteliselt terviklikud massiivid. Üldjuhul ületab nende põldude mulla hinnatud boniteet
lisaks maakonna keskmisele ka Eesti keskmist boniteeti. Sellised põllumajandusmaad jäävad eelkõige
Järveküla ja Rae küla territooriumile, väiksemas ulatuses Lehmja ja Kurna küladesse (grupp 1).
Ülejäänud väärtuslikud põllumajandusmaad hinnati n.ö teise ja kolmanda prioriteediga
põllumajandusaladeks (grupid 2 ja 3). Keskkonnakaitselistest (nii loodus- kui elukeskkonna kaitse)
aspektidest lähtuvalt on nende alade väärtustamine põllumajandusmaadena tugevalt eelistatud.
Teisalt on tegu tugeva arendussurvega aladega, kus põllumajandusmaad on pigem killustunud ning
põllumajandustegevus linnalise iseloomuga asustuse vahetu läheduse tõttu mõnevõrra raskendatud.
Olulises ulatuses on teise ja kolmanda prioriteediga alad kaetud juba kehtestatud
detailplaneeringutega, mistõttu nende põllumajandusmaast välja arvamine on eeldatavalt
paratamatu. Käesolevas töös on need siiski osaliselt liigitatud pigem säilitamist vajavateks
põllumaadeks põhimõttel, et senise ehitushuvi mingil põhjusel ära langemisel, oleks eelistatud maa
võimalikult suures ulatuses põllumajanduslikus või looduslikus kasutuses hoidmine.
Tabel 1. Väärtusliku põllumajandusmaa pindalaline jagunemine hinnatud gruppidesse (1- kõrgeim
hinnang, 5 – madalaim hinnang)

Asula
Järveküla
Lehmja küla
Rae küla
Peetri alevik
Kurna küla
Assaku alevik
Uuesalu küla
Pildiküla
KOKKU

Väärtuslike
põllumajandusmaade
ulatus, ha
343,9
312,5
275,5
162,6
101,3
81,3
7,5
7,1
1291,8

Väärtuslike põllumaade jagunemine hinnatud
gruppidesse, ha
1
2
3
4
5
147,9
140,4
11,4
11,2
33,1
0,0
216,7
17,2
5,8
72,7
98,0
146,8
1,2
1,6
27,8
0,0
42,5
30,6
22,1
67,4
100,8
0,0
0,0
0,0
0,5
11,9
50,6
5,7
0,0
13,1
0,0
4,8
0,0
0,0
2,7
0,0
0,0
0,0
0,0
7,1
358,6
601,9
66,1
40,8
224,5

Maakonnaplaneeringu järgi määratletud väärtuslikud põllumajandusmaad esindavad käsitlust, kus
väärtust mõõdetakse läbi viljakuse (reaalboniteedi) ning see kajastab mulla väärtust tootmisressursina.
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Ühtlasi võib aga põllumajandusmaal olla väärtus ka (loodus)keskkonna, maastikulise mitmekesisuse,
liigilise mitmekesisuse jne seisukohast. Suures osas võib 2. ja 3. gruppi hinnatud põllumajandusmaade
puhul eeldada, et nende kasutus otseselt põllumajandusmaadena ei ole tulevikus suure tõenäosusega
reaalselt tagatav. Samas toimivad need alad ka avatud/poollooduslike puhvritena, mis võimaldavad
liigendada (uus)elamurajoone ja tõsta seeläbi nii piirkonna väärtust elukeskkonnana kui hoida
ökoloogilist tasakaalu. Alade majandamise ja hooldamise puudumisel hakkavad seal
toimuma/toimuvad juba käesoleval ajal looduslikud protsessid (nt põllumajandusmaa võsastumine).
Ökoloogilisi aspektide arvestades ei ole see aga tingimata negatiivne suundumus. Seetõttu tasub
tiheasustusaladel üldplaneeringu protsessis kaaluda, kas ja millised alad võiksid väärtuslike
põllumajandusmaadena määratlemise asemel leida vajadusel alternatiivset kaitset rohealadena
(puhveraladena). Roheala staatus võimaldab sarnaselt väärtuslikele põllumajandusmaadele kaitsta ala
mullastikku.
Väärtuslikel põllumajandusmaadel, kuhu on kehtiva üldplaneeringu alusel algatatud/algatamisel
detailplaneeringud, mis näevad ala kasutusele võttu muul otstarbel kui maatulundusmaana, tuleks
samuti kaaluda võimalusi põllumajandusmaade/avatud alade osaliseks säilitamiseks rohealadena vms.
Teiseks on väga oluline vältida võimalusel põllumajandusmaade täiendavat killustumist (nt uue
arendusala rajamine kompaktse põllumajandusmaa keskele, jagades säiliva põllumajandusmaa
mitmeks väikseks või keerulise kujuga lahustükiks).
Põllumajandusmaade kasutusega võib olla seotud täiendavaid arvestamist vajavaid asjaolusid, mille
arvesse võtmine väljus käesoleva uuringu lähteülesandest ja/või mille kasutamiseks puudus käesoleva
uuringu koostajail informatsioon. Samuti on võimalik, et põllumajandusmaade kasutamise kohta
kogutud informatsioon ei ole täielikult asjakohane.
Olulisteks lisaasjaoludeks on näiteks tugeva ühiskondliku kasuga kavandatud arendustegevus või mingi
piirkonna elanike tugev vastuseis põllumajanduslikule tegevusele orgaaniliste väetiste kasutamisega
kaasneva lõhnahäiringu, taimekaitsevahendite kasutamisega seotud hirmude vms tõttu. Samuti
mõjutavad põllumajandusmaade väärtuslikkust vastupidised aspektid – elanike ja
põllumajandustootjate reaalne huvi mingite vähemväärtuslikeks hinnatud alade ehitussurve eest
kaitsmiseks.
Seetõttu võib edasises planeerimisprotsessis tekkida vajadus teatud ulatuses põllumaid n.ö ümber
hinnata ning lõplik planeeringulahendus võib vastavalt erineda käesoleva uuringuga välja töötatud
soovitustest.
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Joonis 2. Väärtuslike põllumajandusmaade hinnang

