
Ülevaade kohaliku omavalitsuse üksuste vabatahtlikust ühinemisest  1996-2015 
 
1996  
 

1. Halinga valla ja Pärnu-Jaagupi valla baasil moodustati uus Halinga vald. “Haldusterritoriaalse 
korralduse muutmine” (VV määrus 16.07.1996). 
 
Muudatus jõustus Halinga Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval oktoobris 
1996.  
 
1998 
 

2. Abja-Paluoja linna ja Abja valla ühinemise teel valimistevahelisel perioodil moodustati Abja 
vald. “Haldusterritoriaalse korralduse muutmine” (VV määrus 11.06.1998)  
 
Muudatus jõustus uue Abja valla volikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval oktoobris 
1998. 
 
1999 
 

3. Otepää linna ja Pühajärve valla baasil moodustati Otepää vald. “Haldusterritoriaalse 
korralduse muutmine” (VV määrus 17.03.1999, nr 100) 
 

4. Lihula linna ja Lihula valla baasil moodustati Lihula vald “Haldusterritoriaalse korralduse 
muutmine Lihula linna ja Lihula valla osas” (VV määrus 13.05.1999, nr 151) 
 

5. Vihula valla ja Võsu valla baasil moodustati Vihula vald “Haldusterritoriaalse korralduse 
muutmine Vihula valla ja Võsu valla osas” (VV määrus 08.06.1999, nr 180)  
 

6. Karksi-Nuia linna ja Karksi valla baasil moodustati Karksi vald “Haldusterritoriaalse korralduse 
muutmine Karksi-Nuia linna ja Karksi valla osas” (VV määrus 08.06.1999, nr 184)   
 

7. Kaarma valla ja Kuressaare valla baasil moodustati Kaarma vald “Haldusterritoriaalse 
korralduse muutmine Kaarma valla ja Kuressaare valla osas” (VV määrus 15.06.1999, nr 195)  
 

8. Antsla linna ja Antsla valla baasil moodustati Antsla vald “Haldusterritoriaalse korralduse 
muutmine Antsla linna ja Antsla valla osas” (VV määrus 29.06.1999, nr 208)  
 
Haldusterritoriaalse korralduse muudatused Otepää, Lihula, Vihula, Karksi, Kaarma ja Antsla 
valdade osas jõustusid peale valimistulemuste väljakuulutamist oktoobris 1999. 
 
2002 
 

9. Kehra linna ja Anija valla ühinemisel moodustus Anija vald (VV määrus 11.07.2002, nr 224). 
 

10. Rapla linna ja Rapla valla ühinemisel jätkab Rapla vald  (VV määrus 11.07.2002, nr 225) 
 

11. Räpina linna ja Räpina valla ühinemisel moodustus Räpina vald (VV määrus 11.07.2002, nr 
226) 
 

12. Kohila valla (alev) ja Kohila valla ühinemisel moodustus Kohila valla (VV määrus 11.07.2002, 
nr 227) 
 



13. Märjamaa valla (alev), Märjamaa valla ja Loodna valla ühinemisel moodustus tekkis Märjamaa 
vald   (VV määrus 11.07.2002, nr 228) 
 
Haldusterritoriaalse korralduse muudatused jõustusid  vallavolikogude valimistulemuste 
väljakuulutamise päeval oktoobris 2002. 
 
2005 
 

14. Tamsalu linna ja Tamsalu valla ühinemise tulemusena moodustus Lääne-Viru maakonnas 
territooriumi suurusega  214,61 km² ja 4658 elanikuga Tamsalu vald - VV 16.06.2005 määrus 
nr 138 “Tamsalu linna ja Tamsalu valla haldusterritoriaalse korralduse ja sellega seonduvalt 
Vabariigi Valitsuse määruste muutmine” (RT I 2005, 37, 289). 
 

15. Lehtse valla, Saksi valla ja Tapa linna ühinemise tulemusena moodustus Lääne-Viru 
maakonnas 264,6 km² suurusega territooriumi ja 9448 elanikuga Tapa vald - VV 16. 96.2005 
määrus nr 139 “Lehtse valla, Saksi valla ja Tapa linna haldusterritoriaalse korralduse ja 
Kadrina valla piiri muutmine ja sellega seonduvalt Vabariigi Valitsuse määruste muutmine” (RT 
I 2005, 37, 290). 
 

16. Jõhvi linna ja Jõhvi valla ühinemise tulemusena moodustus Ida-Viru maakonnas 124 km2 
suuruse territooriumiga ja 13852 elanikuga Jõhvi vald - VV 16. 06.2005 määrus nr 140 “Jõhvi 
linna ja Jõhvi valla haldusterritoriaalse korralduse ja sellega seonduvalt Vabariigi Valitsuse 
määruste muutmine” (RT I 2005, 37, 210). 
 

17. Avanduse valla ja Väike-Maarja valla ühinemise tulemusena moodustus Lääne-Viru 
maakonnas territooriumiga 457,39 km² ja 5512 elanikuga  Väike-Maarja vald - VV 16.06.2005 
määrus nr 141 “Avanduse valla ja Väike-Maarja valla haldusterritoriaalse korralduse muutmine 
ja sellega seonduvalt Vabariigi Valitsuse määruste muutmine” (RT I 2005, 37, 290). 
 

18. Olustvere valla, Suure-Jaani linna, Suure-Jaani valla ja Vastemõisa valla ühinemise 
tulemusena moodustus Viljandi maakonnas 748,83 km² territooriumiga ja 6385 elanikuga 
Suure-Jaani vald - VV 16.06.2005 määrus nr 142 “Olustvere valla, Suure-Jaani linna, Suure-
Jaani valla ja Vastemõisa valla haldusterritoriaalse korralduse ja sellega seonduvalt Vabariigi 
Valitsuse määruste muutmine” (RT I 2005, 37, 293). 
 

19. Kilingi-Nõmme linna, Saarde valla ja Tali valla ühinemise tulemusena moodustus Pärnu 
maakonnas territooriumiga 711,99 km2 ja 5292 elanikuga Saarde vald -  VV 16.06.2005 
määrus nr 143 “Kilingi-Nõmme linna, Saarde valla ja Tali valla haldusterritoriaalse korralduse ja 
sellega seonduvalt Vabariigi Valitsuse määruste muutmine” (RT I 2005, 37, 294). 
 
Määrused jõustusid 1. juulil 2005 ja haldusterritoriaalse korralduse muudatused Tamsalu, 
Tapa, Jõhvi, Väike-Maarja, Suure-Jaani vald, Saarde valdade osas jõustusid peale 
valimistulemuste väljakuulutamist oktoobris 2005. 
 

20. Kuusalu valla ja Loksa valla ühinemise tulemusena moodustus Harju maakonnas valla 
territooriumiga 707,9 km² ja 6739 elanikuga Kuusalu vald - VV 30.06.2005 määrus nr 152 
“Kuusalu valla ja Loksa valla haldusterritoriaalse korralduse ja sellega seonduvalt Vabariigi 
Valitsuse määruste muutmine” (RT I 2005, 38, 305). 
 

21. Kabala valla, Oisu valla, Türi linna ja Türi valla ühinemise tulemusena moodustus Järva 
maakonnas territooriumiga 598,82 km² ja 11629 elanikuga Türi vald - VV 30.06.2005 määrus 
nr 153 “Kabala valla, Oisu valla, Türi linna ja Türi valla haldusterritoriaalse korralduse ja sellega 
seonduvalt Vabariigi Valitsuse määruste muutmine” (RT I 2005, 38, 306).  



Määrus jõustus 8. juulil 2005 ja haldusterritoriaalse korralduse muudatused Kuusalu ja Türi 
valdade osas  jõustusid peale valimistulemuste väljakuulutamist oktoobris 2005.  
 
2009 
 

22. Kaisma valla liitumisel Vändra vallaga jäi alles pindalaga 642,1 km2 ja  3082 elanikuga Vändra 
vald  - VV määrus 12.06.2009 nr 97 „Kaisma valla ja Vändra valla haldusterritoriaalse 
korralduse ja sellega seonduvalt Vabariigi Valitsuse määruse muutmine“  
 
2013 
 

23. Vabariigi Valitsuse 27.06.2013 määruse nr 107 alusel liitusid Harjumaal Kose vald ja Kõue vald 
ja moodustus 7314 elaniku ning 532,84 km² suuruse pindalaga uus omavalitsusüksus Kose 
vald. Vt Kose ja Kõue valla ühinemislepingut. 
 

24. Vabariigi Valitsuse 27.06.2013 määruse nr 102 alusel ühinesid Hiiumaal Kärdla linn ja 
Kõrgessaare vald ja moodustus 4934 elaniku ning 384 km² suuruse pindalaga uus 
omavalitsusüksus Hiiu vald. Vt Kärdla linna ja Kõrgessaare valla ühinemislepingut  

 

25. Vabariigi Valitsuse 27.06.2013 määruse nr 103 alusel ühinesid Ida-Virumaal Lüganuse vald, 
Maidla vald ja Püssi linn ja moodustus 2575 elaniku ning 438,97 km² suuruse pindalaga uus 
omavalitsusüksus Lüganuse vald. Vt Lüganuse valla, Maidla valla ja Püssi linn 
ühinemislepingut.  

 

26. Vabariigi Valitsuse 27.06.2013 määruse nr 104 alusel ühinesid Läänemaal Taebla vald, Oru 
vald ja Risti vald ja moodustus 4288 elaniku ning 590,11 km² suuruse pindalaga uus 
omavalitsusüksus Lääne-Nigula vald. Vt Taebla valla, Oru valla ja Risti vald valla 
ühinemislepingut  
 

27. Vabariigi Valitsuse 27.06.2013 määruse nr 105 alusel ühinesid Põlvamaal Põlva linn ja Põlva 
vald ja moodustus 10 160 elaniku ning 234,1 km² suuruse pindalaga uus omavalitsusüksus 
Põlva vald. Vt  Põlva linna ja Põlva valla ühinemislepingut  
 

28. Vabariigi Valitsuse 27.06.2013 määruse nr 106 alusel liitusid Pärnumaal Audru vald ja 
Lavassaare vald ja moodustus 5926 elaniku ning 386,84 km² suuruse pindalaga uus 
omavalitsusüksus Audru vald. Vt  Audru valla ja Lavassaare valla ühinemislepingut  
 

29. Vabariigi Valitsuse 27.06.2013 määruse nr 108 alusel ühinesid Viljandimaal Paistu vald, Pärsti 
vald, Saarepeedi vald ja Viiratsi vald ja moodustub  9751 elaniku ning 652,54 km² suuruse 
pindalaga uus omavalitsusüksus Viljandi vald. Vt  Paistu, Pärsti, Saarepeedi ja Viiratsi valla 
ühinemislepingut 
 
Haldusterritoriaalse korralduse muudatused uute valdade osas jõustusid peale 
valimistulemuste väljakuulutamist oktoobris 2013.  
 
2014 
 

30. Vabariigi Valitsuse 27.08.2014 määruse nr 137 alusel liitusid Saaremaal Kaarma vald, Kärla 
vald ja Lümanda vald ja moodustus 7242 elaniku ning 807,3 km² suuruse pindalaga uus 
omavalitsusüksus Lääne-Saare vald. Vt Kaarma, Kärla ja Lümanda valla ühinemislepingut. 
 
Haldusterritoriaalse korralduse muudatus jõustus pärast valimistulemuste väljakuulutamist 
detsembris 2014.  
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Aasta Aastatel 1996-2014 ühinenud KOV üksused Uus KOV üksus 

2014 Kaarma vald Kärla vald Lümanda vald  Lääne-Saare vald 

2013 Pärsti vald  Viiratsi vald  Paistu vald  
Saarepeedi 
vald 

Viljandi vald 

 Kose vald   Kõue vald    Kose vald 

 Audru vald  
Lavassaare 
vald   

Audru vald 

 Püssi linn Lüganuse vald  Maidla vald  Lüganuse vald 

 Põlva linn Põlva vald   Põlva vald 

 Oru vald  Risti vald  Taebla vald  Lääne-Nigula vald 

 Kärdla linn ja  
Kõrgessaare 
vald   

Hiiu vald 

2009 Kaisma vald Vändra vald   Vändra vald 

2005 Jõhvi linn Jõhvi vald   Jõhvi vald 

Kuusalu vald Loksa vald   Kuusalu vald 

Kilingi-Nõmme linn Saarde vald Tali vald   Saarde vald 

Olustvere vald 
Suure-Jaani 
linn 

Suure-Jaani 
vald 

Vastemõisa 
vald Suure-Jaani vald 

Tamsalu linn Tamsalu vald   Tamsalu vald 

Tapa linn Saksi vald Lehtse vald   Tapa vald 

Türi linn Türi vald Oisu vald Kabala vald Türi vald 

Avanduse vald Väike-Maarja vald   Väike-Maarja vald 

2002 Kehra linn Anija vald   Anija vald 

Rapla linn Rapla vald   Rapla vald 

Räpina linn Räpina vald   Räpina vald 

Kohila vald Kohila alev   Kohila vald 

Märjamaa vald (alev) Märjamaa vald  Loodna vald   Märjamaa vald 

1999 Otepää linn Pühajärve vald   Otepää vald 

Lihula linn Lihula vald   Lihula vald 

Vihula vald Võsu vald   Vihula vald 

Karksi-Nuia linn Karksi vald   Karksi vald 

Kaarma vald Kuressaare vald   Kaarma vald 

Antsla linn Antsla vald   Antsla vald 

1998 Abja-Paluoja linn Abja vald   Abja vald 

1996 Halinga vald Pärnu-Jaagupi vald   Halinga vald 


