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Saateks

Hea lugeja, 

sinu ees on Maa-ameti 2021. aasta tegevust kajastav ülevaade. Aasta 
möödus taas koroonapiirangute tähe all, aga oleme õppinud viirusega 
elama. Maa-ameti põhiülesanded said täidetud ja avalikud teenused 
tarbijani toodud. Et see nii ka jääks, siis 2021. aastal panustasime 
tervisliku töökeskkonna loomisesse ning pöörasime rohkem tähelepanu 
töötajate vaimse ja füüsilise tervise turgutamise võimalustele.

Maareformi seaduse vastuvõtmisest möödus 30 aastat ja see oli Maa-
ameti konverentsi peateema. Samuti jääb ajalukku, et Maa-amet pani 

esmakordselt kogu Eesti kolmemõõtmelisele kaardile.

Lisaks põhitegevusele panustasime ka riigi arengukavade 
väljatöötamisse. 2021. aasta jooksul osalesime aktiivselt 

keskkonnavaldkonna arengustrateegia (KEVAD) 
koostamises, mille tulemusena loodame saavutada 
senisest nähtavama positsiooni ruumiandmeteenuste 
tagamiseks riiklikul tasemel. Lisaks on käivitumas 
ärianalüüsid, mille tulemusena eeldame täpsustusi uue 
põlvkonna andmehõive seadmete soetamiseks ning kogu 
Eestist digitaalse kaksiku loomise metoodikale. Tehtud töö 

vilju loodame lähiaastatel tutvustada.

Töö rahvusvahelistes ühingutes ja komisjonides sai 
koroonapandeemiast hoolimata jätkuda tavapärasel moel ning 

kulges edukalt.

Lugupidamisega

Tambet Tiits, 
Maa-ameti peadirektor
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M
aareform

 30. Artiklid ja m
eenutused

2021. aasta tähtsündmused
Maareformi seaduse vastuvõtmisest möödus 30 aastat ja see oli Maa-
ameti konverentsi peateema. Kirjastasime mahuka raamatu maareformi 
arengust 30. aasta jooksul „Maareform 30. Artiklid ja meenutused“. 
Vabariigi Valitsus arutas maareformi küsimusi nii kevadel kui ka sügisel. 
Riigikogu võttis vastu maareformi seaduse jt seaduste muutmise 
seaduse, mis lihtsustab maaribade maareformi ja laiendab maakorralduse 
kasutamist. 

Rail Baltica rajamiseks riigile maade soetamine on toimunud tempos, mis 
vastab raudtee projekteerimisele. Maade omandamine riigile on keerukas 
töö. Hea on tõdeda, et enamikul juhtudel oleme saanud lahendused 
läbirääkimiste teel.

Maa korraliseks hindamiseks sai valmis hindamise metoodika ja lõppjärku 
jõudis hindamismudelite testimine. Hindamine toimub 2022. aastal ja 
hinnata tuleb kõik Eesti maatükid.

Katastri arendustegevuste ettevalmistamisel olime edukad EL 
struktuurfondidest rahastuse taotlemisel. 

Geo 3D on üldnimetus Maa-ameti tegevustele kolmemõõtmeliste 
ruumiandmete hõive, kaardistamise, modelleerimise, andmete 
jagamise ja visualiseerimise vallas. Vaid nelja kuu jooksul valmis 
peamiselt skaneeritud punktipilve andmetele toetuv esimene 
lahendus Geo 3D andmetest ning kevadel pani Maa-amet kogu Eesti 
kolmemõõtmelisele kaardile. Kaardirakenduses on tarbijate käsutuses 
maapinna kõrgusmudel ja hoonete 3D mudel. Hoonete 3D mudelid on 
kättesaadavad ka avaandmetena. ESRI kasutajate konverentsil valisid 
osalejad 2021. aasta GIS-teo auhinna vääriliseks Maa-ameti tulemused 
kogu Eesti kolmemõõtmelise digitaalse kaksiku andmestiku loomisel ja 
avaandmetena kättesaadavaks tegemisel. 

Koostasime üleriikliku asukohamäärangusüsteemi ESTPOS uuendamise 
ning satelliitandmekeskuse ESTHub uue põlvkonna rajamise 
visioonidokumendid. Need on ka Vabariigi Valitsuse 2022–2023 
tööplaanis ning arutlusel kosmosenõukogus. 

Kevadel algasid Eesti-Läti piirikoridoris rahvusvahelise projekti GeoRefAct 
raames geodeetiliste süsteemide ühtlustamise välitööd. Tegemist 
on märgilise projektiga, sest Eesti Maa-amet ja Läti Ruumiandmete 
Informatsiooni Agentuur teevad sellist koordinaat- ja kõrgussüsteemide 
ühtlustamist pärast riikide iseseisvuse taastamist esimest korda. Välitööd 
Eesti-Läti piiril lõppesid septembris ja mõõtmistega saadav andmestik 
koondatakse veebipõhisesse ühisrakendusse, mis võimaldab kahe riigi 
koordinaat- ja kõrgussüsteemide ristkasutust.  

Maa-amet pälvis kaugtöö tegija märgise. Märgis tunnustab ettevõtteid, kes 
pakuvad töötajatele kaugtöövõimalusi. 

Juunis kolis Maa-ameti veebileht uuele platvormile. Valitsusportaal 2.0 
platvormile lähevad üle kõik valitsusasutused, projekti juhib Riigikantselei. 
Eesmärk on luua tarbija jaoks kaasaegse disainiga veebileht, mille 
ülesehitus on universaalne ja seeläbi ka info paremini leitav.
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Turu-uuringute AS institutsioonide usaldusväärsuse uuringu 
tulemustel pidas 2021. aasta lõpus Maa-ametit usaldusväärseks 
69% vähemalt 15-aastastest Eesti elanikest. Usaldusväärsuse 
saldo (usaldajate ja mitteusaldajate vahe, mis jätab kõrvale 
nende osatähtsuse, kes ei osanud vastata) puhul oli Maa-amet 25 
institutsiooni pingereas 6. kohal. Seega klientidele ja tarbijatele on 
Maa-amet usaldusväärne partner ja kokkupuude ametiga positiivne. 

Aasta jooksul mainiti Maa-ametit ajakirjanduses 1862 korda. 
Statistiliselt iga päev 5 korda. 
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Avalikud teenused 2021. aastal 
Maa-amet on 

• ruumiandmete kompetentsikeskus – mille ülesanne on toota, hallata, 
hoida ajakohasena ja avalikkusele kättesaadavana ruumiandmed, mis 
on aluseks erinevate otsuste tegemisel; 

• maatoimingute kompetentsikeskus – mille ülesanne on hoolitseda 
maakorralduse ja maatehingute kvaliteetse läbiviimise eest, hallata 
riigimaid ja korraldada maakasutust avaliku sektori huvides.

Maa-amet pakub viit avalikku teenust.

Topograafiliste andmete hõivamine

Geodeetiliste, geoloogiliste, aadressi- ja kohanimeandmete haldamine

Ruumiandmete analüüsimine ja avalikustamine

Maakatastri pidamine

Riigi maatoimingute korraldamine

1.

2.

3.

4.

5.
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1. Topograafiliste andmete hõivamine hõlmab 
aeropildistamist, aerolaserskaneerimist ja saadud 
andmete töötlust ning Eesti topograafia andmekogu 
andmete tootmist ja haldamist.

Igal aastal lendab Maa-ameti lennuk üle enam kui poolest Eestimaast. 
Aerofotod töödeldakse fotogramm-meetriliselt digitaalsete 
stereotööjaamadega ortofotodeks ja kõrgusmudeliteks, mis on väärtuslik 
materjal seireks, ruumianalüüsideks ja kaartide tegemiseks. 

2021. aastal kattis Maa-amet aerofotodega Lihula-Vändra-Põltsamaa-
Kallaste joonest riigi lõunapiirini jääva ala koos Saaremaa, Muhumaa, 
Ruhnu ja Kihnuga. Samuti pildistasime tiheasutusega linnu ja asulaid ning 
aerokontrolli eesmärgil maardlate ala. Lisaks tegime ülelende kaldajoone 
ja Rail Baltica trassikoridori täpsustamiseks. Maa-ametil valmis uus 
kiirortofoto teenus, mis võimaldab kõigil huvilistel aeropildistamise 
hooajal tehtud ortofotosid näha juba mõne aja pärast peale ülelende. 
Fotod lisanduvad jooksvalt kogu pildistamise hooaja vältel. Ligi 60% 
Eesti territooriumist sai kaetud ortofotode ning aerolaserskaneerimise 
andmetega. Aasta lõpus oli kogu Eestit katvas kaldaerofotode 
andmebaasis tasuta kasutamiseks 5,5 miljonit fotot. 

Eesti topograafia andmekogu andmetega on seotud mitmed riiklikud 
andmekogud: teeregister, keskkonnaregister, maaparandussüsteemide 
register, maakataster, kohanimeregister, aadressiandmete infosüsteem. 
Eesti topograafia andmekogu andmete alusel hoitakse ajakohasena 
Eesti põhikaarti, mille alusel tehakse mitmeid olulisi ruumiotsuseid – 
koostatakse planeeringuid, otsustatakse piiranguvööndid jm, seetõttu peab 
põhikaart olema võimalikult ajakohane. 

2021. aastal käis vilgas kaardiandmete täiendamine ja rannajoone 
kaardistamine. Eesti topograafia andmekogus uuendati ehitiste infot 
14 725 ruutkilomeetril, kõik kaardiandmed uuendati 3875 ruutkilomeetril 
ning kaldajoont 1800 kilomeetri ulatuses.

Maaparandussüsteemide registri eesvoolude ruumiandmete 
parandamiseks on töös nende sidumine topograafia andmekogu 
vooluveekogude ruumikujudega, loodame ettevõtmise edukat finišit 2022. 
aasta lõpuks.
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2.Geodeetiliste, geoloogiliste, aadressi- ja kohanimeandmete 
haldamine hõlmab geodeetiliste, geoloogiliste, aadressi- 
ja kohanimeandmete registreerimist ja kättesaadavaks 
tegemist.

Kvaliteetsete ja täpsete mõõdistusandmete vältimatu eeldus on heas 
korras geodeetilised andmed. 

2021. aastal on geodeetilised ja geoloogilised andmed ajakohased, 
teenustes kättesaadavad ja avaandmetena avalikustatud. 

2021. aastal alustasime Eesti-Läti koostööprojekti välitöödega, mille 
raames teostasime kevadest sügiseni kõrgtäpseid geodeetilisi 
mõõtmisi kahe riigi piirikoridoris. Mõõtmistel kogutud andmestik 
tagab, et mõlema riigi koordinaat- ja kõrgussüsteemid sobivad 
omavahel kokku ning on abiks projekteerijatele ja ehitajatele 
piiriüleste rajatiste nagu maanteed, viaduktid ja raudtee ehituse 
puhul. Projekti tulemusel valmib 2022. aastal kõrguste ja 
koordinaatide teisendusmudelite veebirakendus, mis tehakse 
avaandmetena kättesaadavaks.

Aadressiandmed on avaandmed, mida teised andmekogud 
saavad vabalt kasutada. Aadressiandmete infosüsteemiga 
on ühinenud maakataster, rahvastikuregister, ehitisregister, 
kinnistusraamat, häirekeskus, kohanimeregister, mitmed 
pangad ja taristuettevõtted. 

2021. aastal lõppes Maa-ameti ja kohalike omavalitsuste 
koostöös toimunud aadressiandmete korrastamise 
projekt, mille käigus sai korda 94% omavalitsustele 
parandamiseks saadetud esmatähtsatest andmetest. 
Kaheksa aasta jooksul korrastasid kohalikud 
omavalitsused 362 000 aadressiobjekti, keskenduti 
eelkõige elukondlike hoonete ja korterite andmetele. 
Aadresside korrastamine oli vajalik ka 2021. aasta rahva ja 
eluruumide loenduseks.

2021. aastaks on aadressiandmetes saavutatud 
andmekvaliteedi parandamine tasemele 85% ja 
kohanimeandmetes tasemele 75%.

Maa-ameti geoloogid viisid aastas läbi üle 900 menetluse. 
Tagamaks maavarade kasutamist on ligi 1100 juhtumil 
kooskõlastatud maardlate aladel planeeringuid ja ehitamist ning 
tegevusi riigimaaga. Ortofotode ja kõrgusandmete abil viisime läbi 
tavapärase karjääride aerokontrolli.

2021. aastal jätkus ettevalmistus 2022. aasta maa korraliseks 
hindamiseks. Hinnata tuleb vähemalt 756 000 katastriüksust. Hindamise 
metoodika on valmis ja mudelid on testimise lõppjärgus. Head 
koostöökogemused on Keskkonnaministeeriumi infotehnoloogiakeskusega 
(KeMIT), Tallinna Tehnikaülikooliga, kutseliste hindajatega jt.

Avalikud teenused 2021. aastal | 9



3. Ruumiandmete analüüsimine ja avalikustamine hõlmab 
ruumiandmete ja -teenuste kättesaadavaks tegemist, 
nendega seotud toodete arendamist ning ruumiandmete 
analüüsimist.

Ruumiandmeid ja -analüüse kasutavad mitmed riigiasutused:

• Maa-amet teeb aerokontrolli maavarade kaevandamisele ja esitab 
andmed Keskkonnaametile ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve 
Ametile. 

• Ortofotosid kasutab Keskkonnaamet analüüsimaks, kas metsa on 
raiutud lubatud mahus. 

• Põllumajanduse ja Registrite Informatsiooni Amet (PRIA) seirab 
ortofotode alusel põldude harimist.

Kõik Maa-ameti ruumiandmed on tasuta vaadatavad ja päritavad avalike 
kaardirakenduste ja teenuste kaudu. Aasta alguses viis Maa-amet kõik 
avalikud kaardirakendused üle X-GIS 2 kasutajaliidesele. Ka sai kaardirakendus 
juurde uut funktsionaalsust ja tööriistad täiendusi. Kaardirakendus täienes 
koostöös Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametiga hoonestusõiguse ja 
mahekaardiga, koostöös Transpordiametiga uuendasime sadamate kaarti, 
koostöös Terviseametiga valmis supluskohtade ja nende vee kvaliteedi 
kaart, koostöös Keskkonnaametiga Lahemaa rahvuspargi kultuuripärandi, 
looduskaitsealade lõkkekohtade ja kaitsealad.ee kaart.

2021. aastal toimus geoportaali ruumiandmete kataloogi liidestamine 
avaandmete portaaliga, samuti alustasime kolmemõõtmeliste (3D) andmete 
tootmist ja avalikustamist. 

Maa-amet täiendas geoloogia valdkonna kaardirakendusi uue grupiga 
„Geoloogiafondi aruanded“. Eesti Geoloogiateenistus säilitab geoloogiafondis 
geoloogiliste uuringute aruandeid ja võimaldab nendega avalikult tutvuda. 
Geoloogiafondi avalikust WFS-teenusest pärit aruannete asukohti saab X-GIS 
2 kaardiserveris maardlate, 1:50 000 geoloogilise baaskaardi, 1:400 000 
geoloogiliste kaartide ning ehitusgeoloogia rakendustes kaardiaknasse lisada.

2021. aastal oli Maa-ameti kaardiserveril iga kuu 110 000 unikaalset kasutajat, 
530 000 külastust ja üle 300 miljoni pöördumise. Pakume 616 000 faili 
avaandmeid, millel on kuus keskmiselt 1700 unikaalset kasutajat.

Maa-ameti juurde loodud Eesti riiklikus satelliidiandmekeskuses EstHUB-
is on kasutajatel võimalik otsida, alla laadida ja töödelda Euroopa Liidu 
kaugseireprogrammi Copernicus andmeid. Tänu lepingule Euroopa 
Kosmoseagentuuriga on EstHUB-is Eesti ja selle lähialade kohta Sentinel 1, 
2 ja 3 ning Landsat 8 satelliitandmed alates 2015. aastast. Andmete otsingu 
ja allalaadimise portaal on kõigile piiranguteta avatud. Suurte andmehulkade 
masstöötlemiseks on ESTHubis arvutusklaster. 2021. aasta mais toimus 
riikliku satelliidiandmete keskuse ESTHub teise aastapäeva tähistamiseks 
rahvusvaheline virtuaalne visioonipäev. Maa-amet lõi 2021. aastal 
veebirakenduse Satiladu, mis toob huvilisteni Euroopa Kosmoseagentuuri 
Eesti kohta toodetud satelliidiandmed. Andmed uuenevad iga päev ja on 
rakenduse kaudu kättesaadavad juba samal õhtul.
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4.Maakatastri pidamine hõlmab kõiki toiminguid, mis  
on seotud kinnisasja piiri ja ruumilise ulatuse, maa  
väärtuse, maa looduslikku seisundit ja maa kasutamist  
kajastava informatsiooni registreerimisega katastris 
ning katastriandmete kvaliteedi, säilimise ja avalikkusele 
kättesaadavuse tagamisega.

2021. aastal Maa-amet

• tegi 28233 menetlust, kus osales 249 617 katastriüksust;
• registreeris maakorraldustoimingutega (jagamine, liitmine, piiride 

muutmine, uus mõõdistus) 9761 katastriüksust;
• vastas elanike 838 selgitustaotlusele või pöördumisele;
• nõustas 1231 korral maaomanikke, riigi või kohaliku omavalitsuse 

asutusi, maamõõtjaid või Maa-ameti teiste osakondade töötajaid 
katastrimõõdistamise valdkonda puudutavates küsimustes;

• teostas 19 riigimaa katastriüksuse katastrimõõdistamise;
• teostas 35 eraomandis oleva katastriüksuse katastrimõõdistamise;
• teostas 95 eraomandis oleva katastriüksuse osalise 

katastrimõõdistamise;
• väljastas 16 uut maakorraldustööde tegevuslitsentsi;
• viis läbi 56 katastriandmete ruumianalüüsi ning esitas sellega seoses 

maa kasutamise statistikat;
• haldas katastriandmete X-tee, kaardi- ja andmeedastusteenuseid 

ning vastas sellega seoses klientide 220 selgitustaotlusele või 
pöördumisele;

• määratles ja registreeris kitsendusi 216 andmetöötlusjuhtumi alusel, 
mis ühtekokku käsitles ligi 1,6 miljoni kitsendusi 
põhjustava objekti avaldamist kokku 
218 ettevõtte või riikliku 
andmekogu poolt.
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5. Riigi maatoimingute korraldamine hõlmab maareformi 
läbiviimist, riigile maa omandamist ja riigi maakorralduse 
läbiviimist ning riigimaa haldamist, seal hulgas kasutusse 
andmist ja võõrandamist, maade arvestuse pidamist 
ning planeeringutele ja ehitusprojektidele seisukohtade 
andmist.

Maareformi käigus on munitsipaalomandisse antud valdav osa kohalikele 
omavalitsustele vajalikest maadest. Taotlused on mõistliku aja jooksul 
korrektselt menetletud. Tehtud on vajalikud paikvaatlused ning üle 
vaatamist vajavad objektid ja olukorrad looduses on kasutusse andmisel 
ja kasutuse lõppemisel kontrollitud. Maavararendilepingud on õigeaegselt 
sõlmitud ning kinnisasja omanikele on tagatud servituutide seadmistega 
seaduslikud juurepääsud üle riigimaa. Lisaks on tagatud kontroll lepingute 
üle. Keskkonnaministeeriumi haldusala maade arvestus on kontrollitud 
ning maabilanss õigeaegselt koostatud. 

Riigimaade haldamisel oleme ligi 1000 maaüksusel korraldanud 
hooldustöid ja teinud ettekirjutusi üle 200 riigimaa ebaseaduslikust 
kasutamisest vabastamiseks. Aasta aega on kasutusel olnud uus 
elektrooniline oksjonikeskkond. Tulemused on head. Riigimaid on müüdud 
11 miljoni eest ja riigimaa rendilepingutest laekub riigitulusse igal aastal 
3,6 miljonit eurot. Lisaks müüsime kasutusvaldusega maid 16 miljoni euro 
eest. 

Rail Baltica projekti raames viisime 2021. aastal lõpule 149 kinnisasja 
menetlust, neist 11 riigi maakorralduse teel.

Oleme koormanud ligi 200 riigimaad servituudiga, et tagada juurdepääs 
kinnisasjadele või võimaldada tehnorajatiste paigaldamist. Lisaks sõlmime 

kaevandamisloa alusel rendilepinguid maavarade kaevandamiseks ning 
peame Keskkonnaministeeriumi allasutuste maade arvestust. 

Selleks, et kõik soovijad saaksid tutvuda enda maale ja selle 
lähiümbrusele kehtestatud planeeringualase teabega, 

koondame ameti käsutuses oleva planeeringuteabe 
Maa-ameti geoportaali planeeringute 

kaardirakendusse ja e-katastri arhiivi. 
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Rahvusvaheline koostöö
Maa-ameti rahvusvahelise koostöö eesmärk on tugevdada koostööd 
teiste riikidega geomaatika ja maade administreerimise valdkonnas, et 
lihtsustada Euroopa ruumiandmete infrastruktuuri arendamist; panustada 
üleeuroopalistesse kaarditoodetesse ja teenustesse; osaleda aktiivselt 
nende valdkondade spetsialistide võimekuse tõstmises ning teadmiste ja 
parimate praktikate vahetamises.

Osalemine rahvusvahelistes komiteedes, komisjonides ja 
ühingutes
Euroopa kaardistus-, kinnistus- ja katastriametite assotsiatsiooni 
EuroGeographics liikmena annab Maa-amet panuse EuroGeographicsi 
olulisematesse toodetesse ja teenustesse: EuroBoundaryMap, 
EuroRegionalMap, EuroGlobalMap, EuroDEM. 2021. aastal edastasime 
andmed EuroBoundaryMap-i ja EuroRegionalMap-i kaasajastamiseks.

Euroopa riiklike kartograafia- ja katastriteenistuste ning ülikoolide ja 
uurimisasutuste ühenduses Euroopa Ruumiandmete Rakendusuuringute 
Ühing EuroSDR (European Spatial Data Research) teostab Maa-amet 
riigi liikmeõigusi. EuroSDR-i peamine eesmärk on ruumiandmete alaste 
rakendusuuringute ja kaardistamisega seotud uuringute läbiviimine. 
EuroSDR-i tegevuses osalemine avardab võimalusi kaasa rääkida 
ruumiandmete hõive, analüüsi ja visualiseerimise väljatöötamisel ning 
sellealaste otsuste ja poliitika kujundamisel Euroopas.

Maa-amet on Euroopa Liidu Katastrite Alalise Komitee PCC (Permanent 
Committee on Cadastre in the European Union) liige. PCC on Euroopa Liidu 
riikide katastrispetsialistide võrgustik, kelle eesmärk on lihtsustada info, 
kogemuste ja parimate praktikate vahetust. 

Maa-amet osaleb Rahvusvahelise Geodeesia Assotsiatsiooni IAG 
(International Association of Geodesy) referentsraamistike Euroopa töögrupi 
EUREF (Regional Reference Frame Sub-Commission for Europe) töös. EUREF-i 
peamine ülesanne on Euroopa geodeetilise referentssüsteemi määratlus, 
realisatsioon ja haldus. 

Põhjamaade Geodeesia Komisjon NKG (Nordic Geodetic Commission) on 
põhjamaade (Soome, Rootsi, Norra, Taani ja Island) geodeesia ühendus. Balti 
riigid on vaatlejaliikme staatuses. NKG eesmärk on anda liikmetele võimalusi 
koostööks ja teadmiste-kogemuste vahetamiseks. NKG egiidi all on läbi 
viidud mitmeid projekte, nt geoid, GNSS (Global Navigation Satellite System) 
arvutuskeskus, maatõusu mudel jms.

Maa-amet osaleb aktiivselt Euroopa asukohamääramise süsteemi EUPOS 
(European Position Determination System) töös. EUPOS-i  eesmärk on rajada 
Kesk- ja Ida-Euroopas ühtne GNSS-püsijaamade võrk, mis võimaldaks teha 
GNSS-mõõtmisi reaalajas.

Maa-amet esindab Eestit ÜRO globaalse ruumiandmete haldamise komitee 
UN-GGIM Euroopa alamkomitees UN-GGIM:Europe. Euroopa alamkomitee 
ülesanne on tagada ÜRO Euroopa liikmesriikide kaardistus- ja katastriametite, 
statistikaametite, Euroopa institutsioonide ja muude asjaomaste asutuste 
vaheline koostöö eesmärgiga tõhustada ruumiandmete haldamist ja 
kättesaadavust Euroopas, nende integreerimist teiste andmetega vastavalt 
sellele, millised on kasutajate vajadused ja nõudmised.

 

N KG
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Fotogramm-meetria valdkonnas võtab Maa-amet osa põhjamaade 
riiklike kaardistusorganisatsioonide aeropildistuse ja laserskaneerimise 
alastest nõupidamistest, kus arutatakse riikidevahelisi koostöövõimalusi. 
Viimaste aastate läbivateks teemadeks on vanade analoogmaterjalide 
(aerofotod filmil ja paberil) digiteerimine ning arhiveerimine ja 3D-ga 
seonduv (maapinna ja maakatte mudelid, hoonete ja rajatiste mudelid). 
Nõupidamiste eesmärk on tutvustada osalevate organisatsioonide 
ruumiandmete kogumise (eelkõige aeropildistamine ja laserskaneerimine) 
ning töötlemisega seotud struktuuride ülesehitust, andmete kogumise ja 
töötlemise metoodikaid, kvaliteedinõudeid ja nende tagamise protseduure, 
andmete arhiveerimist, andmete ja toodete litsentseerimist, jaotamist ning 
hinnastamist, samuti tulevikku suunatud tegevusi ja projekte.

Maa-amet esindab Eestit Struve meridiaanikaare koordineerimiskomitees. 
Struve meridiaanikaare punktid asuvad kümne riigi territooriumil. Kaar kanti 
2005. aastal UNESCO kultuuripärandi nimekirja.

Maa-amet on Euroopa Kosmoseagentuuri tehniline kontaktpunkt ja 
vastutab riikliku andmekeskuse rajamise ning Sentineli satelliidiandmete 
töötlemise eest.

Maa-amet tagab Eesti andmete kättesaadavuse Copernicuse 
hädaolukordade ohjamise teenusele, mille ülesandeks on tagada 
vajalik informatsioon hädaolukordadele reageerimise ja kriisijuhtimise 
valdkondades.

Maa-amet on ruumiandmete alal, eelkõige INSPIRE direktiiviga 
seonduvates küsimustes, Euroopa Komisjoni Eesti-poolne kontaktpunkt. 
2007. aastal vastu võetud INSPIRE direktiivi eesmärk on luua Euroopa 
ruumiandmete infrastruktuur, mis tagab ruumiandmete kättesaadavuse ja 
koostalitlusvõime. Maa-ameti ülesanne on tagada andmete ühtlustamine, 
metaandmete ning ruumiandmeteenuste avalikustamine ja kättesaadavus 
Eesti geoportaali kaudu. Samuti koordineerib Maa-amet suhtlemist teiste 
teabehaldajatega ning osaleb INSPIRE töörühma MIG (Migration and 
Implementation Group) tegevuses.

Virtuaalsed kohtumised 
2021. aastal jätkus koroonaviiruse COVID-19 põhjustatud ülemaailmse 
pandeemia mõju ja kohtumised väliskolleegidega toimusid virtuaalselt. 

Siinkohal valik olulisematest kokkusaamistest.

10.–11. veebruaril toimunud kohtumisel osalesid Leedu Riikliku Registrite 
Keskuse, Eestist Registrite ja Infosüsteemide Keskuse ning Maa-ameti 
esindajad. Meie peadirektor andis ülevaate Maa-ameti hetkeseisust 
ja tulevikustrateegiatest, katastrimõõdistamise ja -kontrolli osakond 
pidas ettekande Maa-ameti digiteerimisprotsessist ja katastri uuest 
kontseptsioonist.

17.–18. mail toimus EuroGeographics’i assamblee, kus Maa-ametit 
esindasid peadirektor ja peadirektori asetäitja, kes esimese päeva lõpus 
osales innovatsiooni ja tehisintellekti teemalises paneeldiskussioonis.

26.–27. mail osalesid Maa-ameti esindajad Portugali korraldatud PCC 
konverentsil ja planeeristungil.

16. juunil toimunud seminaril tutvustas kinnisvara hindamise osakond 
maa korralise hindamise metoodika kontseptsiooni, mille väljatöötamisel 

Struve geodeetiline kaar 
on maailmapärandi 
nimekirjas 2005. aastast
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osalesid ka kutselised hindajad ja statistikaeksperdid. Kokkusaamisest 
võtsid osa Balti riikide, Soome, Rootsi, Taani, Ühendkuningriigi, Moldova ja 
Sloveenia kolleegid. 

21. juunil esines maakorralduse osakond FIG-i konverentsil ettekandega 
Rail Baltica projekti maade omandamise ja maakorralduse teemal. Esitlus 
põhines artiklil, mis valmis koostöös Hollandi koostööpartneriga ja pidi 
tulema esitlusele 2020. aastal Amsterdamis toimuma pidanud FIG-i 
konverentsil, mis pandeemia tõttu ära jäeti.

23.–24. septembril toimus ÜRO kohanimeekspertide Balti rühma istung, 
millel osalesid Balti riikide, Poola, Venemaa ning vaatlejatena Ukraina, 
Valgevene ja Slovakkia kohanime- ja kartograafiaeksperdid. Eestit esindas 
Rahandusministeeriumi ja Eesti Keele Instituudi kõrval ka Maa-ameti 
aadressiandmete osakond, kes tegi kohanimeregistri ja aadressiandmete 
süsteemi kohta ettekande.

13.–14. oktoobril toimunud UN-GGIM:Europe täiskogu istungist võttis osa 
Maa-ameti peadirektor.

10.–11. novembril osales Sloveenia korraldatud PCC konverentsil ja 
planeeristungil katastrimõõdistamise ja -kontrolli osakond. 

11. novembril leidis aset Balti riikide maa-ametite kohtumine, 
kus Maa-ameti, Leedu Riikliku Maateenistuse ja Läti Riikliku 
Maateenistuse peadirektorid andsid ülevaate oma asutuste peamistest 
tegevusvaldkondadest ja arengusuundadest. Meie maakorralduse osakond 
tegi ettekande Rail Baltica projekti maade omandamise ja maakorralduse 
kohta. 

25. novembril korraldas Maa-ameti fotogramm-meetria osakond Põhjala 
riiklike kaardistusorganisatsioonide (NMA) ruumiandmete kogumise ja 
töötlemise nõupidamise. Põhjamaade (sh Balti riikide) poolt rotatsiooni 
korras korraldatav üritus oli järjekorras kaheteistkümnes. Ettekandeid 
oli kuuest riigist (Eesti, Läti, Soome, Rootsi, Norra ja Taani), kuulajatena 
osalesid ka Island, Fääri saared ja Gröönimaa. 

4. detsembril toimunud rahvusvahelisel varamaksude instituudi 
(IPTI) hindamisorganisatsioonide konverentsil (CoVA) tegi Maa-ameti 
kinnisvara hindamise osakond ettekande maa korralise hindamise 
ettevalmistamisest. Väärib mainimist, et osakond kaasas maa korralise 
hindamise metoodika testimisse Kinnisvara hindamisalaste uuringute ja 
metoodika keskusest rahvusvahelise audiitori, kes tunnustas Maa-ameti 
meeskonda rahvusvahelise parima praktika järgimise eest ning erinevate 
erialade spetsialistide tiheda koostöö ja tervikliku metoodika loomise 
eest. Audiitori hinnangul on Eestis välja töötatud metoodika innovaatiline 
ja tipptasemel nii Põhja-Ameerika, Euroopa kui ka paljude teiste riikidega 
võrreldes.
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Rahvusvahelised projektid
2021. aasta jaanuaris algas Interregi Eesti-Läti projekt „Geodeetiliste 
süsteemide harmoniseerimine Eesti-Läti piirialal (GeoRefAct)“, 
mille eesmärk on pakkuda täpseid, ajakohaseid ja ühtlustatud 
asukohapõhiseid andmeid ja teenuseid avalikuks kasutamiseks 
Eesti-Läti piirialal. Üks fookuspunkt on kaksiklinnades Valga/Valka 
geodeetiliste mõõtmistulemuste baasil koostatud koordinaatide ja 
kõrguste teisendusmudelite valideerimine. Projekti tulemusena luuakse 
kõrguste ja koordinaatide teisendusmudelite veebirakendus, mis tehakse 
kättesaadavaks Maa-ameti ja Läti Ruumiandmete Informatsiooni Agentuuri 
veebilehel avaandmetena. Projekti partnerid on Maa-amet (juhtpartner) ja 
Läti Ruumiandmete Informatsiooni Agentuur. Projekt kestab 2022. aasta 
lõpuni.

Jätkub Euroopa Liidu rahastatav rahvusvaheline projekt „A Geospatially 
Enabled Ecosystem for Europe”, mille eesmärk on luua tööriistad ja 
rakendusliidesed, mis ühendavad riikide ruumiandmed ja aitavad luua 
uusi lahendusi nende paremaks tõlgendamiseks. Loodavate lahenduste 
ja uute standardite kasutuselevõtu tulemusena muutub ruumiandmete 
kombineerimine teiste andmeallikatega lihtsamaks, mis omakorda muudab 
andmestiku informatiivsemaks ja paremini visualiseeritavaks. Projekti juhib 
Soome Maamõõduamet, kaasatud on partnerid ka Hollandi, Hispaania, 
Norra ning Belgia avalikust ja erasektorist. Maa-ameti roll on varustada 
arendajaid Eesti sisendandmetega, osaleda testimisel ja võtta valminud 
rakendusliidesed kasutusele ka Maa-ameti X-GIS2 kaardirakenduste 
keskkonnas. Projekt algas 2020. aasta oktoobris ning kestab kolm aastat.
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Meie inimesed 
2021. aasta märksõna oli kahtlemata suurem tähelepanu meie inimeste 
füüsilisele ja vaimsele tervisele. Panustasime tervisliku töökeskkonna 
loomisesse — kõik soovijad said end gripi vastu vaktsineerida, Tallinnas ja 
Tartus on loodud regulaarne massaažis käimise võimalus, samuti hüvitame 
spordikulud. Lisaks saab kasutada konfidentsiaalset nõustamisteenust 
„Võõras sõber,“ mis võimaldab oma probleemidest rääkida turvalises 
ja toetavas õhkkonnas ning saada erapooletut tagasisidet. 

2021. aastal liitus meie kollektiiviga 17 uut inimest: 9 
Tallinnasse, 7 Tartusse, 1 Pärnusse. Konkursse oli enam-
vähem sama palju kui aasta varem, ent kandideerivate 
inimeste arv näitas langustrendi. Ühelt poolt peegeldab 
see üldist sotsiaal-demograafilist olukorda riigis 
kui tööealine elanikkond väheneb ja tööpuudus on 
madal, aga teiselt poolt peame seetõttu senisest 
enam pöörama tähelepanu Maa-ameti kui tööandja 
tutvustamisele kõikide potentsiaalsete tulevaste töötajate 
seas, et kandidaatide arvu ja meie värbamiskonkursside 
märgatavust tõsta. Oluline on hea koostöö kõrgkoolidega 
ja osalemine nende karjääriüritustel, et pakkuda praktikakohti, 
aga samuti panustame ise aktiivselt järelkasvu õpetamisse. 
Näiteks on meie töötajate seast kõrgkoolide lektoreid, 
oleme korraldanud tudengitele ekskursioone Maa-
ametisse asutuse tutvustamiseks, meie töötajate 
juhendamisel toimub tudengitele õppetööks 
vajalikke välitööpäevi ja praktikume.

2021. aasta kevadel toimunud rahulolu-
uuring näitas, et Maa-ameti töötajate 
pühendumus on avaliku sektori keskmisest 
veidi kõrgem. Kõige kõrgemad hinded 
said muudatuste juhtimine ning tasu, 
tunnustus ja kindlustunne. Avaliku sektori 
keskmisest madalamalt hindasid Maa-ameti 
töötajad võimalusi koostööks oma eriala 
ekspertidega, ametiredelil tõusmise perspektiivi ja 
oma võimalust teha kaugtööd. Sel korral uuringusse 
lisatud teemablokid tööandja väärtuspakkumise kohta 
said keskmised hinnangud. Teame, et meie 
töötajate jaoks on viimastel aastatel 
kujunenud oluliseks oma tööaega 
paindlikult kasutada ja võimalus 
teha kaugtööd ning nende 
võimaldamine tõstab 
märkimisväärselt 
töötajate 
motivatsiooni. 
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Maa-amet pälvis kaugtöö tegija märgise. Märgis tunnustab ettevõtteid, 
kes pakuvad töötajatele kaugtöövõimalusi. Kahtlemata jääb Maa-ameti 
töötajatele ka viirusevälisel ajal kaugtöö tegemise võimalus, kuid seejuures 
peame enam keskenduma kaugtööga kaasnevatele väljakutsetele, 
kuidas hoida tiimisünergiat, parandada asutusesisest koostööd ja vältida 
läbipõlemist.

Maa-ameti töötajad on lojaalsed, seda näitas ilmekalt ka 2021. aasta, 
kui vabatahtlikult lahkujate osatähtsus oli rekordmadal — veidi alla 4%. 
See kõneleb pühendumusest, rahulolust töötingimustega ning muudestki 
positiivsetest teguritest, mis tervikuna loovad niisuguse töökeskkonna, 
kuhu inimestele meeldib kuuluda. 

Suvel toimus töötajatele traditsiooniline suvekool. Samuti 
korraldasid osakonnad aasta jooksul meeskonnavaimu tõstmiseks 
motivatsioonikoolitusi. Järjepidevalt on kord kuus toimunud lühikoolitused 
aktuaalsetel ja enesearengut toetavatel teemadel, millest veebi vahendusel 
saavad osa võtta kõik töötajad. Koolitustegevustes pöörame tähelepanu 
sisekoolituste osatähtsuse kasvatamisele ning osakondade tiimiüritustele, 
et asutuses olevat spetsiifilist pädevust arendada ja samuti ühtsustunnet 
tugevdada.

Maa-amet lõi aktiivselt kaasa riigiametnike karikasarja sportlikes 
jõukatsumistes. 2021. aasta alade koondarvestuses pälvisime 30 asutuse 
seas 4. koha. Seda kohta hoidsime teist aastat järjest.
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Statistilisi andmeid, 2019-2021

2019 2020 2021

Teenistujate arv KOKKU (sh ajutiselt 
eemal viibijad)

291 286 288

Tööl olevate teenistujate arv (aktiivses 
töösuhtes)

273 273 277

Ametnike arv 160 159 160

Töötajate arv 131 127 128

Keskmine vanus 46,0 46,1 46,7

Meeste osatähtsus, % 26,5 26,9 27,1

Naiste osatähtsus, % 73,5 73,1 72,9

Keskmine staaž asutuses 12 aastat  
8 kuud

12 aastat 
11 kuud

13 aastat  
2 kuud

Vähemalt 15-aastase staažiga töötajate 
osatähtsus, %

39,2 41,6 42,0

Voolavus (vabatahtlik) aastas, % 7,2 5,3 3,8

Koguvoolavus (sh vabatahtlik, 
tööandja algatusel, tähtajalise lepingu 
lõppemine) aastas, %

10,6 8,8 5,9

Avalike konkursside arv 20 21 19

Avalikel konkurssidel kandideerinute 
keskmine arv 

7,8 8,5 5,9

Luhtunud konkursse 7 6 3

Uued teenistujad 21 23 17

Praktikandid 2 5 9

Keskmine koolitustundide maht inimese 
kohta aastas (koolituse maht kokku 
akadeemilist tundi / aasta keskmine 
tööl olnud inimeste arv)

44 38 63

Keskmine sisekoolituse tundide maht 
inimese kohta aastas (sisekoolituse 
maht kokku akadeemilist tundi / aasta 
keskmine tööl olnud inimeste arv)

31 23 31

Keskmine koolituskulu inimese 
kohta aastas, eurot (koolituskulud 
kokku / aasta keskmine tööl olnud 
inimeste arv)

199 180 225

Tervise- ja spordikulude hüvitist 
taotlenud inimeste arv

148 128 127

Tervise- ja spordikuludeks makstud 
keskmine hüvitise summa, eurot*

151 142 130

* 2019.–2020. aastal oli maksimaalne hüvitise summa 220 eurot, 2021. aastal 240 eurot. 
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