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Vastus pöördumisele 

Austatud Priidu Pärna ja Tõnis Rüütel 
 
 
Pöördusite Maa-ameti poole selgituste saamiseks seoses maakatastri andmete korrastamisega 

eelmise aasta lõpus. Palute selgitada, millisel õiguslikul alusel on toimunud maa-andmete oluline 

muutmine ja seda omanikke kaasamata, kui paljusid katastriüksusi maa-andmete muutmine 

puudutas (arvuliselt ja protsentuaalselt) ja kas riik võtab vastutuse varalise kahju tekkimisel 

omanikele. Samuti soovite selgitust, kuidas kavatseb amet edaspidi kinnisasja omanikku kaasata 

maa-andmete muutmisel.  

Kõlvikuandmete muutmise aluseks on 1.01.2019 jõustunud maakatastriseaduse (MaaKatS) § 131, 

mille kohaselt on katastri kaardiks kõlvikukaart, mis koostatakse Eesti topograafia andmekogu 

(edaspidi ka ETAK) andmete alusel. Kõlvikukaardi andmete alusel arvutatakse vähemalt kord 

aastas katastriüksuse kõlvikute pindalad. Kui katastriüksuse kõlvikud või ulatus selle arvutuse 

tõttu muutuvad, on see tingitud  maaüksuse loodusliku seisundi muutusest. Maa loodusliku 

seisundi kohta kogutakse andmeid igal aastal ülelendudega ja toimunud muudatused kajastatakse 

ETAK-is. Katastriüksuste kõlvikute muutmine on registriandmete kooskõlla viimine tegeliku 

olukorraga looduses ning see toimub seaduse alusel registripidamise eesmärgi täitmiseks. 

Maakatastri pidamise eesmärk on mh maa looduslikku seisundit kajastava informatsiooni 

registreerimine ning sellise informatsiooni kvaliteedi, säilimise ja avalikkusele kättesaadavuse 

tagamine.  

Tavapärasesse ETAK-is nähtusklasside kaardistamise toimingusse maaomanikke ei kaasata. 

Topograafiliste nähtusklasside kaardistamine toimub Keskkonnaministri 20.12.2013 määruses nr 

76 „Topograafiliste andmete hõive kord ja üldist tähtsust omavad topograafilised nähtused“ 

kehtestatud reeglite alusel. Kui kõlvikute andmeid on ETAK-is muudetud, millest tulenevalt 

uuendatakse ka kõlvikukaarti ning katastriandmeid, on tegemist tehnilise toiminguga, mille 

läbiviimisele isikuid ei kaasata ning muutunud katastriandmetega saab tutvuda läbi Maa-ameti 

geoportaali avalike rakenduste. Maa-amet fikseerib registris (kogutud andmete alusel) loodusliku 

olukorra ehk Maa-amet ei muuda maa looduslikku seisundit ega selle piiri looduses.  

Lisaks kõlvikute kaasajastamisele toimus registris ka piiri ja pindala andmete kooskõlla viimine 

teiste kaardiandmetega mh Maa-ameti peadirektori 17.12.2018 käskkirja nr 1-1/18/2770 alusel. 

Maakataster on register, kus registreeritakse ja kaardistatakse tegelikkusele vastavaid piirisuhteid 
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(looduses olevad piirid). Asjaõigusseaduse § 128 lg 1 ja lg 3 kohaselt on külgnevatel 

katastriüksustel ühine piir ja see on võrdses ulatuses nende mõlema maaüksuse oma.  

2018. aasta lõpus läbi viidud muudatused võisid teatud juhtudel olla ulatuslikud, kuivõrd paljude 

katastriüksuste andmed (pindala ja piiriandmed (nt koordinaadid))  pärinesid registreerimise ajast 

ehk 20 või enama aasta tagusest ajast. Samal ajal omas kataster täpsemaid andmeid piiri osas (nt 

naaberüksuse hilisema moodustamise käigus ühise piiri mõõtmisel saadud andmed). Andmete 

korrastamise eesmärgil selgitas Maa-amet välja kõige usaldusväärsemad piiriandmed ja võttis 

aluseks kõige uuema aluskaardi. Nende andmete põhjal arvutatigi maatükkidele uued pindalad, 

mis on nüüdseks uuendatud maakatastris ja kinnistusraamatus. Rõhutame, et andmete 

korrastamine registrites ei mõjuta piiri looduses.  

Ka edaspidi võib uus maaüksuse mõõdistus või andmete korrastamine registripidamise eesmärgil 

tuua kaasa maaüksuse pindala muutuse katastriandmetes. Kuna kahel maamõõtjal ei ole võimalik 

mõõta ühe piiripunkti asukohta täpselt samu koordinaadiväärtusi, on katastripidajal õigus üksust 

registris ise moodustada ehk valida piiripunktile lubatud vea piires sobilik ühine koordinaat. 

Piiripunkti koordinaatide määramise täpsus riikliku geodeetilise põhivõrgu punkti suhtes peab 

olema tiheasustusega aladel +/- 10 cm ja hajaasustusega aladel +/- 35 cm (enne 20.08.2018 +/-70 

cm). 

Oluline on eristada kinnisasja maakatastrisse märgitud piiri (katastripiiri) ja piirimärkidega 

märgistatud piiri looduses. Looduses on maatüki ulatus määratud piiritähistega ja kui on ebakõla 

looduses oleval piiril või on tuvastatud lubatust suurem erinevus looduse ja katastriandmete vahel, 

tuleb läbi viia maakorraldusseaduse §-s 15 kirjeldatud piiride kindlakstegemise toiming, kuhu 

kaasatakse kõik maaüksuste omanikud, sh kuulatakse isikud ära ning teavitatakse piiri osas 

tehtavatest otsustustest ja katastriandmete muutmisest. 

Juhul kui katastriandmete parandamine toimub MaaKatS § 193  lõigetes 1 ja 2 nimetatud alustel ja 

piir looduses ei muutu, teeb muudatuse katastripidaja ametiülesande korras ja sellisel juhul § 193 

lõikest 3 tulenevalt kinnisasja omanikke ei kaasata. Sellisel juhul toimub registriandmete 

korrastamine katastripidaja jaoks usaldusväärsemate andmete alusel ning maaomanikel on 

võimalik läbi avalikult kättesaadava geoportaali kaardirakenduste oma katastriüksuste andmetega 

tutvuda.  

Seadusandja mõte oli anda registripidajale registripidamise eesmärgi täitmiseks õigus maa-

andmete parandamiseks ilma isikuid kaasamata, sest andmeid muudetakse registris, mitte 

looduses. Kirjas olete arvamusel, et kuivõrd MaaKatS näeb ette, et läbiviidavale 

haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seadust (HMS), on katastripidaja 

registrikorrastust läbi viies inimesi kaasamata jättes rikkunud mh head haldustava. Juhime 

tähelepanu, et HMS-i kohaldatakse katastripidaja poolt läbiviidavates haldusmenetluses niivõrd, 

kuivõrd see ei ole reguleeritud eriseaduse ehk MaaKatS-ga. Kuivõrd seadusandja MaaKatS 

muudatusi kehtestades nägi ette eriregulatsiooni, et juhul kui looduses piir ei muutu, ei ole registris 

andmete kvaliteedi tõstmiseks tehtud muudatuste korral vajalik maaomanike kaasata, on 

katastripidaja käitunud kooskõlas kehtiva õigusega. Lisaks juhime tähelepanu, et HMS § 40 lg 3 

p 6 kohaselt võib haldusmenetluse läbi viia menetlusosaliste arvamust ja vastuväiteid ära 

kuulamata, kui haldusakt antakse üldkorraldusena või menetlusosaliste arv on suurem kui 50.  

MaaKatS ega Keskkonnaministri 14.08.2018 määrus nr 30 „Katastriüksuse moodustamise kord“ 

ei näe ette regulatsiooni, millises vormis tuleb isikuid andmete muutmisest teavitada. Küll näeb 

MaaKatS  6 lg 1 ette, et katastriandmetega on võimalik tutvuda katastripidaja juures või 

katastripidaja veebilehel ja saada nendest väljavõtteid, kui seadusega ei ole sätestatud teisiti. 

Kuivõrd registriandmete muudatuste teavitamise viisi ei ole täpselt sätestatud ning registriandmete 
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parandamisega ei kaasne looduses piiri ega loodusliku seisundi muutust, on võimalik isikuid 

teavitada vabas vormis ja Maa-amet on valinud selleks avaliku veebirakenduse.  

Katastripidajale ei saa ette heita, et maaomanike teavitamine muudatustest oli puudulik. Maa-amet 

on teadlikult tegutsenud nii, et võimalikult paljude inimesteni jõuaks info registriandmete 

korrastamisest. Maa-ametil on elektroonilist katastrit pidades võimalus isikuid teavitada eelkõige 

avaliku geoportaali kaudu. Läbiviidavate muudatuste tarbeks loodi 2018. a lõpus tehniline 

lahendus muutuvate andmete võrdlemiseks. Teavitustööd alustati kohalike omavalitsuste tasandil 

juba oktoobrikuus Maa-ameti poolt korraldatud koolituste kaudu. Samuti väljastati kõikidele 

omavalitsuse maamaksu infosüsteemi administraatoritele võrdlus vanade ja uute (01.01.2019 

seisuga) katastriandmetega, sh kõlvikulise koosseisu muudatustega. Novembri alguses kohtuti 

Maksu- ja Tolliameti ning Rahandusministeeriumi esindajatega, kellele anti põhjalik ülevaade 

rakendatavatest muudatustest. Samuti toimus novembris avalikkuse laiemaks teavitamiseks 

pressikonverents, kuhu olid kutsutud ajakirjanduse esindajad. Seeläbi leidis teema kajastust nii 

üleriigilise levikuga ajalehtedes kui ka valdavas enamuses maakonnalehtedes. Lisaks teatas Maa-

amet eesootavatest muudatusest 22.11.2018 oma veebilehel 

https://www.maaamet.ee/et/uudised/tulevast-aastast-muutuvad-maa-piiridega-seotud-toimingud-

maaomanikele-lihtsamaks. 31.01.2019 ilmus samuti pressiteade Maa-ameti kodulehel 

https://www.maaamet.ee/et/uudised/riiklikes-registrites-uuendati-maaga-seotud-andmeid. Veelgi 

enam, Maa-amet töötas välja infoliini (vastavalt nii e-posti aadress kui ka telefoniliin), mille kaudu 

oli ja on jätkuvalt võimalik saada pindala ja kõlviku muudatustega seonduvalt täiendavat 

informatsiooni ning teavitada võimalikest ebatäpsustest andmete korrastamisel. Eeltoodust 

tulenevalt on Maa-amet lähtunud andmete korrastamisel hea halduse põhimõtetest ja 

informeerinud avalikkust andmete korrastamisest maksimaalses võimalikus ulatuses.  

Lisaks soovime juhtida tähelepanu, et alates 1.07.2018 lisas katastripidaja vastuoluliste andmetega 

maaüksustele MaaKatS-i kohased märked. MaaKatS  9 lg 23 kohaselt tegi katastripidaja 

katastriüksuse kohta katastrisse märke „Vajadus piiri asukoht kindlaks teha”, kui 

naaberkatastriüksuste piiriandmed on vastuolulised või kui on tuvastatud, et piiripunktide 

asukohad maastikul ei ole kooskõlas katastrisse kantud piiriandmetega. Vastavalt MaaKatS § 9 lg-

le 24 tegi katastripidaja katastriüksuse kohta katastrisse märke „Pindala on ebatäpne”, kui 

katastriüksus oli moodustatud kaardimaterjali alusel või aerofotogeodeetilisel meetodil või kui 

katastripidaja on tuvastanud ebatäpsed või vastuolulised piiriandmed. 2018. aasta lõpus läbi viidud 

katastriandmete korrastamise järgselt jäeti märked maaüksuste osas alles, et juhtida avalikkuse 

tähelepanu andmete kvaliteedile. Märked annavad aimu, et maaüksustega tehinguid tehes oleks 

maaüksuse osas täpsete andmete tagamiseks ja märke kustutamiseks vajalik läbi viia 

katastrimõõdistus.  

Täiendavalt olete oma kirjas välja toonud, et kõlvikute muutmisel on juba selgunud ka palju 

ebatäpsusi, mille alusel määratud maamaks võib olla omaniku suhtes ülekohtune, kui isik ei märka 

maa-andmete muutumist. Läbi viidud registriandmete korrastamisega ei ole maa-andmete 

muudatused olnud nii suuremahulised kui kajastatakse. Maa-ameti infoliinidele on selle aja 

jooksul pöördutud umbes 3775 korda, millest enamustel juhtudel on soovitud üldist olukorra 

selgitust ja andmed ei vaja muutmist. Parandusi on tehtud kõigest 10%-l infoliinile pöördumistest. 

Kõlvikutega on läbi rakenduse tutvutud ca 80 000 korda. Maksumuudatustega seoses selgitame, 

et seniste paranduskannete tulemusena vähenes ainult maksustamishinnast lähtuv maksimaalne 

maamaks, st erisusi ja soodustusi arvestamata, keskmiselt 1,5 eurot maatüki kohta, sealjuures 40% 

maatükkidel vähenes paranduse tulemusel maamaks alla ühe euro.   

Küsite ka informatsiooni selle kohta, kui paljusid katastriüksusi maa-andmete muutmine puudutas. 

Selgitame, et 1.01.2019 seisuga oli katastriüksusi kokku 706 302. Pindala ei muutunud 379 101 

üksusel ehk 53,67%-l. Pindala muutus 327 201 üksusel ehk 46,33%-l. Nende hulgas muutus 

https://www.maaamet.ee/et/uudised/tulevast-aastast-muutuvad-maa-piiridega-seotud-toimingud-maaomanikele-lihtsamaks
https://www.maaamet.ee/et/uudised/tulevast-aastast-muutuvad-maa-piiridega-seotud-toimingud-maaomanikele-lihtsamaks
https://www.maaamet.ee/et/uudised/riiklikes-registrites-uuendati-maaga-seotud-andmeid
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pindala kuni 1% 280 352 üksusel ehk 39,69%-l ning pindala muutus üle 1% 46 849 ehk 6,63%-l 

üksustest. Kõlviku pindala jäi samaks 41 850 ehk 5,92%-l üksustel. Ülejäänud 664 452 üksusel 

ehk 94,08%-l muutus kõlviku pindala või kõlvikute kooseis. Alljärgnevalt lisame joonise, mis 

näitlikustab kõlvikute andmete muutust. 

 

Samuti leiate, et ilma inimesi kaasamata toimunud andmete muutmine võib olla aluseks arvukate 

tsiviilõiguslike vaidluste tekkeks. Toote näitena juhu, kui isik on ostnud maatüki ruutmeetrihinna 

alusel ja nüüd selle pindala muutunud riigi tegevuse tulemusena. Küsite, kas riik võtab vastutuse 

varalise kahju tekkimisel omanikele. 

Selgitame, et kinnistusraamatus kuvatavate maakatastri andmete osas, nagu seda on kinnistu 

pindala, ei kehti selle õigsuse eeldamise põhimõte. Tegemist on maakatastri andmetega, mis 

registreeriti maamõõtja poolt toodud andmete alusel. Registriandmete korrastamise tulemusena 

parandati kinnisasja varem ebatäpselt kajastatud omadusi lähtuvalt uutest täpsematest 

alusandmetest. Kuna kinnistusraamatusse kantud info pindala kohta on pelgalt katastriüksust 

iseloomustav info, ei tohiks ka näiteks pank tugineda laenu andes või hüpoteeki seades pelgalt 

kinnistusraamatus kuvatavale pindalale, vaid esemele endale ehk kinnisasjale tervikuna. 

Ka asjaõigusseaduse 2004. a kommenteeritud väljaandes on selgitatud, et: „Kui kinnistusraamatust 

nähtub, et maatüki suurus on 1,2 hektarit, kuid tegelikult on  maatüki suuruseks täpsemal 

mõõtmisel 1,18 ha, siis ei ole ju isegi heauskse omandamise korral reaalselt kuskilt võtta 

puuduolevaid ruutmeetreid. Kinnistusraamatuseaduse § 13 lg 3 sätestab selliste täpsustuste 

lihtsama registreerimise korra tingimusel, et kinnistu piirid ei muutu. Seadus kaitseb vaid 

asjaõiguslikku olukorda ning maatüki kohta käivad faktilised andmed ei ole avaliku usu 

objektiks.“ Inimene ei saa olla heauskselt omandanud maatüki ruutmeetreid, vaid kinnisasja 

ennast. Kui arvutuslikult ei saa olla kinnisasi nii suur, kui algselt omandades oli haldusaktis, 

lepingus vm dokumendis märgitud, võib asuda seisukohale, et eseme omadusi oli kirjeldatud 

ebatäpselt. Inimestel ei ole võimalik nõuda puudujäävaid ruutmeetreid, sest looduses ei ole neid 

kunagi olnud. Seega ei saa olla riik tekitanud registriandmete korrastamisel varalist kahju nt 
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väärtuse vähenemise näol, kui vara ei ole nt pindala erinevuse tõttu kunagi sellist väärtust 

omanudki.  

Kokkuvõtteks märgime, et registriandmete korrastamist ei viidud läbi korrastamise enese pärast, 

vaid vajadusest tagada riiklike registrite andmete täpsus. Maa-amet katastri vastutava töötlejana 

viis läbi õigusaktidega kehtestatud võimalustega kooskõlas registriandmete täpsustamise, mis 

tagab selle, et kõik õigussuhted, mis neid andmeid aluseks võttes tekivad, on edaspidi nii isikute 

kui riigi suhtes õigemad, sh tagatakse õigete maa-andmetega nii õiglasem maksustamine kui ka 

toetuste jagamine.  

 
 
 
Lugupidamisega 
 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Tambet Tiits 
peadirektor 
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