Topograaﬁlised andmed

Maamõõtjale on abiks e-Katastri Virtuaalkontor, kus saab:

• taotleda katastrimõõdistamise lähteülesandeid;
• tutvuda piirnevate katastriüksuste andmetega;
• üles laadida ja katastripidajale edastada mõõdistamistulemusi,
digitaalselt allkirjastatud dokumente jms.
e-Katastri Virtuaalkontor on abiks ka avalikule sektorile plaani- või
kaardimaterjali alusel katastriüksuse plaanide koostamiseks.
Ülevaate katastrisse kantud maa kohta leiab maakatastri statistika teenuse kaudu
(vt geoportaal.maaamet.ee > maakatastri andmed), kust näeb:
• katastriüksuste arvu ja pindala;
• katastriüksusi omandamisviiside järgi;
• katastriüksusi kõlvikute ja sihtotstarvete järgi.

Maa-amet on riigi suurim ruumiandmete
tootja, haldaja, levitaja
ja ruumiandmeteenuste pakkuja
Ruumiandmed

Ruumi- ehk asukohaandmed osutavad konkreetsele asukohale või geograaﬁlisele alale, kirjeldades nähtuste asukohta, omadusi ja kuju geograaﬁlises ruumis. Ruumiandmeid edastatakse tavaliselt kaardina või kaardil. Ruumiandmeid kasutatakse planeerimises, ehituses, logistikas, transpordis, sõjanduses, statistikas, tervishoius, keskkonnakaitses jne.

Topograaﬁlised andmed kajastavad nii looduslikke kui ka inimtekkelisi
objekte maapinnal (veekogud, ehitised, teed, kaldajoon jne). Topograaﬁliste
andmete põhjal luuakse digitaalseid ning paberkaarte, mis on kõikidele nähtavad Maa-ameti geoportaali (geoportaal.maaamet.ee) kaudu.
Pidevalt uuendatavate topograaﬁliste andmete alusel valminud täpsed kaardid
on vajalikud kaitseväelastele, piirivalvuritele, politseinikele, päästjatele, kinnisvaraarendajatele, põllumeestele, kohalikele omavalitsustele ja paljudele teistele.

Maa-amet:

• haldab ja arendab Eesti topograaﬁa andmekogu (ETAK), kus on andmed
ligi 4 miljoni objekti kohta;
• uuendab topoandmeid ning hoolitseb, et ETAK ühilduks teiste riiklike
andmekogudega;
• valmistab ETAK-i andmetel põhinevaid kaarditooteid.

Maa-amet:

Põhjaliku ülevaate aadressiandmetest saab käsiraamatust: ads.maaamet.ee.
Erinevatesse veebipõhistesse infosüsteemidesse saab tasuta paigaldada
Maa-ameti eestvõttel valminud integreeritava aadressiotsingu kasutajaliidese In-ADS
(inaadress.maaamet.ee/inaadress). In-ADS võimaldab Maa-ameti pidevalt
uueneval aluskaardil kuvada ka oma asukohta.

Maa-amet on ka Eesti riikliku kohanimeregistri (xgis.maaamet.ee/knravalik)
volitatud pidaja.

Kohanimeregistrisse koondatakse kõik Eesti kohanimed, mis avalikustatakse nii
kaardirakenduste kui ka WMS-teenuste kaudu. Registrisse kantud kohanimed on abiks
näiteks päästjatele, kes leiavad selle järgi hättasattunu kiiremini üles.

• koordineerib ja arendab ruumiandmete infrastruktuuri, mille tuumikuks on
geodeetiline ja aadressiandmete süsteem ning Eesti topograaﬁa andmekogu;
• varustab ühiskonda ajakohaste ja kvaliteetsete ruumiandmete ning kaartidega;
• osaleb Euroopa ruumiandmete infrastruktuuri (INSPIRE) ülesehitamises.

Eesti-sisene koostöö

Maa-ameti pakutavat maainfot ja ruumiandmeid on vaja kõikides eluvaldkondades: majanduses, hariduses, tervishoius, keskkonnahoius, riigikaitses,
transpordi ja logistika korraldamisel, tehnovõrkude rajamisel jne.

Maa-amet
Ruumiandmete ja maaküsimuste
kompetentsikeskus
Maa-amet on Keskkonnaministeeriumi valitsemisalasse kuuluv
valitsusasutus, kes suunab asjatundlikult maatoiminguid ning
varustab ühiskonda maa- ja ruumiandmetega.
•
•
•
•

Tagame omandi ruumilise ulatuse andmete usaldusväärsuse ja säilimise
Suuname maatoiminguid maa otstarbekamaks kasutamiseks ja majandamiseks
Viime oskuslikult ja vastavalt ühiskonna vajadustele läbi tehinguid riigimaaga
Pakume avalikke teenuseid, mis võimaldavad lihtsalt ja kiirelt kasutada
maa- ja ruumiandmeid

Maa-amet

Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn
Tel: +372 665 0600
e-post: maaamet@maaamet.ee

Kodulehed:

maaamet.ee
geoportaal.maaamet.ee
facebook: @maaamet.ee

Maa-amet on riiklik kompetentsikeskus
maaküsimustes
Maareform

Maareform käivitus 1991. aastal, kui jõustus maareformi seadus.
Maareformi läbiviijad on kohalikud omavalitsused ja Maa-amet.
Maa-amet:
•
•
•
•
•
•
•
•

osaleb maareformialases seadusloomes;
nõustab ja kontrollib kohalikke omavalitsusi maareformi läbiviimisel;
selgitab välja maareserviks sobivad maad;
jätab maad riigi omandisse või annab munitsipaalomandisse;
viib läbi maa erastamist ja riigimaale hoonestusõiguse seadmist;
korraldab maade tagastamisel riigipoolse rahastamise;
annab selgitusi maareformiga seonduvate õigusaktide rakendamisel;
osaleb maareformialaste vaidluste lahendamisel.

2018. aasta alguseks oli maareformi läbinud 98,7 protsenti Eesti maismaast ja katastrisse on kantud ligi 696 000 katastriüksust. Maareform on tekitanud riigi majandusarengu jaoks olulise kinnisvaraturu.

Maakataster

Amet toodab ja uuendab ETAK-i andmete alusel nii digitaalseid kui ka paberkaarte,
nt Eesti põhikaart, baaskaart, haldus- ja asutusjaotuse kaart jne.
Pildil: Otepää kaardileht.

Maa-amet tegeleb katastriandmete kvaliteedi parandamise ja ajakohastamisega, kontrollib maakorraldustööde tegevuslitsentsi omavate isikute katastrimõõdistamiste
kvaliteeti ning korraldab katastriüksustele kontrollmõõdistamisi.
Fotol: Mõnikord tuleb katastriüksuse piirimärki otsida sügavast lumest.

Maa-amet aeropildistab ja aerolaserskaneerib igal aastal pool Eesti territooriumist.

Erinevad temaatilised kaardid ja muud ruumiandmeteenused on kõigile vabalt
kättesaadavad Maa-ameti geoportaali (geoportaal.maaamet.ee) kaudu.

Riigimaa haldamine ja planeerimine

Keskkonnaministeeriumi valitseda on üle 1,5 mln ha maad (88% riigimaast),
Maa-amet haldab sellest üle 120 000 ha.
Maa-amet:

Geoloogilised andmed

Geoloogilised andmed ehk info maapõue kohta on vajalik eelkõige keskkonna
kaitsmisel, maavarade kasutuselevõtul ja ehitiste-rajatiste kavandamisel.
Uusi geoloogilisi andmeid saadakse tavaliselt kaardistamise ja uuringute käigus
rajatavatest puuraukudest.
Maa-amet:

Ameti kaardirakendus (xgis.maaamet.ee) koondab ligi 30 temaatilist
kaardirakendust:

• analüüsib ja korraldab riigi maareservi kasutamist;
• müüb ja annab maad kasutusse enampakkumise korras
(vt www.maaamet.ee/maaoksjon);

maainfo, riigimaade müük, kitsendused, aadressiandmed ja kohanimed, planeeringud
ja detailplaneeringud, looduskaitse ja Natura 2000 alad, ajaloolised kaardid, kultuurimälestised ja pärandkultuur, maardlad, üleujutusohuga alad, mullastik jne.

• korraldab maade hooldust ja üleandmist teistele ministeeriumidele;
• korraldab maa koormamist piiratud asjaõigustega;
• omandab riigile looduskaitseliste piirangutega
ja Rail Balticu raudtee ehitamiseks vajalikke maid;
• viib läbi maakorraldust kinnisasjade otstarbekaks ja mõistlikuks kasutamiseks;
• võõrandab ja annab maad kasutusse kohalikele omavalitsustele,
mittetulundusühingutele, sihtasutustele jms;
• annab maad rendile maavara kaevandamiseks;
• esindab riigi huve planeeringumenetlustes, teeb maakonna-,
üld- ja detailplaneeringute käigus ettepanekuid riigimaade planeerimiseks;
• korraldab riigimaadele detailplaneeringute koostamise tellimist.

Paljud kaardid on valminud ja valmivad koostöös riigi-, era- ja ühiskondlike asutustega.
Temaatilisi andmeid saab kaardirakendustes vaadata erinevate aluskaartide taustal:
hübriidkaart, ortofoto, põhikaart, reljeeﬁkaart.
Aluskaartide ning valitud temaatiliste andmete vaatamiseks pakub Maa-amet tasuta
WMS-teenust, mida kasutatakse GIS/CAD tarkvaraga mitmetes infoportaalides
(peatus.ee, e-PRIA jne).
Ameti ruumiandmeid kuvatakse ka Google Earth´i keskkonnas.

• haldab Eesti geoloogilise kaardi andmeid, jagab teavet maapõue ehituse
ja maavarade kohta;
• haldab keskkonnaregistri maardlate nimistut ja ehitusgeoloogia andmekogu;
• kooskõlastab maardlatega kattuvad maapõue seisundit mõjutavad tegevused,
sh planeeringud;
• koostab igal aastal Eesti maavarade bilansi.

Maa-ameti koostööpartnerid:
•
•
•
•
•
•
•

ministeeriumid;
ametid, inspektsioonid, agentuurid;
äriühingud, mittetulundusühingud;
operatiivteenistused, riigikaitse;
maavalitsused ja kohalikud omavalitsused;
haridus- ja teadusasutused;
erialaorganisatsioonid jne.

Rahvusvaheline koostöö

Maa-amet on kartograaﬁa ja geoinformaatika valdkonnas rahvusvaheliselt
arvestatav partner, olles ka mitmetes ülemaailmsetes organisatsioonides
Eesti riigi esindaja.
Maa-amet:

• on ruumiandmete alal Euroopa Komisjonis Eesti-poolne kontaktpunkt;
• on Euroopa riikide rahvuslike kaardistus-, katastri- ja kinnistusorganisatsioonide
ühenduse EuroGeographics liige;

• osaleb rahvusvahelistes ühisprojektides, näiteks kogu Euroopat katvate
digitaalsete kaardiandmebaaside EuroGlobalMap, EuroRegionalMap
ja EuroBoundaryMap Eesti territooriumi katvate osade loomisel;
• on EL Katastri Püsikomitee (Permanent Committee on Cadastre) liige;
• esindab Eestit ÜRO globaalse ruumiandmete haldamise komitee (UN-GGIM)
Euroopa alamkomitees;
• on UNESCO maailmapärandisse kantud Struve meridiaanikaare koordineerimiskomitees Eesti riigi esindaja;
• teeb koostööd Soome ja teiste Põhjamaade ning Balti riikide
sõsarorganisatsioonidega.

Maa hindamine ja kinnisvaraturg

Maa hindamisega määratakse maa väärtus, mis on oluline
maa maksustamisel, tehingute ja investeeringute tegemisel,
maa kompenseerimisel ja maakorralduses, sh planeeringutes.
Maa-amet:
•
•
•
•
•

haldab kinnisvaratehingute andmebaasi;
annab avalikkusele teavet kinnisvaraturu kohta;
valmistab ette maa korralise hindamise;
lahendab maa hindamisel tekkinud vaidlusi;
haldab maa kvaliteedi- ja hindamise kaarti.

Koostöös teiste ametkondadega on amet loonud maamaksu infosüsteemi
w(MAKIS), mille kaudu saavad omavalitsused maamaksu arvutamiseks vajalikke
riiklike andmebaaside andmeid.

Maakataster on andmekogu, mis sisaldab andmeid katastriüksuste
ja nende kasutamise kitsenduste kohta ning haldus- ja asustusüksuse
piiriandmeid. Katastri volitatud töötleja ehk katastripidaja on Maa-amet.
Katastri pidamiseks kasutatakse e-Katastri tarkvara.

Kinnisvaratehingute statistikat näeb hinnastatistika päringukeskkonnast
www.maaamet.ee/kinnisvara/htraru, mis tugineb tehingute andmebaasile.
Andmebaas annab ülevaate alates 1996. aastast – selle ajaga on Eestis tehtud
üle 800 000 tehingu.

Maakatastri andmetega saab tutvuda Maa-ameti geoportaalis
geoportaal.maaamet.ee. Maakatastri kannete alusdokumendid säilitatakse
katastriarhiivis. e-Katastri tarkvara sisaldab ka digitaalarhiivi.

Maa-ameti koostatud kinnisvaraturu ülevaateid näeb kodulehel www.maaamet.ee.

Ameti eestvõttel on valminud Eesti geoportaali (inspire.maaamet.ee) esimene
etapp. Portaal on osa Eesti ja Euroopa Liidu ruumiandmete infrastruktuurist,
kuhu koondatakse riigiasutuste ja omavalitsuste ruumiandmed ja -teenused,
mis vastavad ühtsetele nõuetele ning sobituvad kokku teiste EL riikide ruumiandmete ning -teenustega. Eesti geoportaali arendamine jätkub.

Geodeetilised andmed

Geodeetilised andmed on koordinaat-, kõrgus- ja gravimeetrilised andmed,
mis tagavad asukoha ja nähtuse määramise ühtses koordinaat- ja kõrgussüsteemis ning geodeetiliste tööde ühtse korralduse. Geodeetiline süsteem on
ruumiandmete infrastruktuuri alus, mis kindlustab andmekogude pidamise.
Maa-amet:

• kogub ja avalikustab geodeetilisi andmeid ning haldab geodeetiliste punktide
andmekogu (www.maaamet.ee/rr/geo), kus on andmed ligi 37 000 punkti kohta;
• tegeleb riigi ja kohalike geodeetiliste võrkude rajamise ning rekonstrueerimisega,
et tagada Eestis ühtne ja täpne koordinaatide ja kõrguste süsteem;
• korraldab Eesti geodeetilise süsteemi üleviimist ja sidumist
Euroopa geodeetilise süsteemiga.

Eesti kinnisvaraturul toimunud tehingud aastatel 2004–2016

Fotol: Kunda lähedal asuv Aru-Lõuna lubjakivikarjäär septembris 2017. Lubjakivi
veetakse tsemenditehasesse rongiga.

Aadressiandmed

Aadressiandmed kirjeldavad ja määravad objekti asukoha. Aadressiandmete
täpsuse ja nõuetele vastavuse eest vastutavad kohalikud omavalitsused.

Ruumiandmete kasutamine

• Kõik ruumiandmed on otsingu- ja vaatamisteenuste (inspire.maaamet.ee)
või avaliku kaardiserveri (xgis.maaamet.ee) kaudu tasuta vaadatavad
ja päritavad;
• ruumiandmed antakse kasutusse tärkandmetena, digitaalselt või tardkujul
kaartidena või ruumiandmekogumitena;
• Eesti topograaﬁa andmekogu andmete ja Eesti põhikaardi, ortofotode
ja kõrgusandmete andmefailide kasutusõiguse saamiseks tuleb esitada
Maa-ametile taotlus.

Kõik aadressiandmed ja -toimingud kantakse aadressiandmete üleriigilisse süsteemi ADS (xgis.maaamet.ee/adsavalik). ADS-is on üle 2,6 mln objekti ehk teavet
leiab ligi 1,0 mln hoone, 660 000 korteri ja üle 662 000 katastriüksuse kohta.
Tegu on avaandmetega, mida teised andmekogud saavad kasutada. ADS-iga on
ühinenud maaregister, rahvastikuregister, ehitisregister, kohanimeregister, äriregister,
teeregister, maamaksu infosüsteem jpt. Täpsed aadressid aitavad operatiiv- ja
postiteenistustel abi ja saadetisi kiirelt kohale toimetada. Aadressiandmed on
vajalikud ka suhtlemisel rahvastikuregistri, maksu- ja tolliameti, haigekassa, pankade,
kindlustusﬁrmade ja teiste ametiasutustega ning on olulised järgmise rahva- ja
eluruumide loenduse registripõhisel läbiviimisel.
Maa-ameti hallatavaid aadressiandmeid kasutavad oma kaardirakenduses ka
rahvusvahelised kaarditeenusepakkujad HERE ja Google.

Maa-amet:

• haldab, korraldab ja koordineerib aadressiandmete süsteemi pidamist;
• tagab aadressiandmete üleriigilise süsteemi (ADS) ühilduvuse teiste andmekogude
ja infosüsteemidega.

Fotol: Riigi geodeetilise võrgu I klassi kordusmõõtmised. Seadmete kontroll.

Maa-amet teenindab kliente nii piirkondlikes katastribüroodes
kui ka Maa-ameti peamaja (Tallinnas Mustamäe tee 51)
klienditeeninduses: esmaspäevast neljapäevani
kell 9.00-16.00; reedeti 9.00-15.00.
Kõik ameti kontaktandmed leiab kodulehelt www.maaamet.ee.

