
 
 
 

SAJAND OMA MAA PEREMEES 

19. märts 2018    Maa-amet    Mustamäe tee 51, Tallinn 

10.30    Registreerimine, tervituskohv 

11.00 

 

   Avamine 

 
Andres Talijärv, 
Keskkonnaministeeriumi 
kantsler 

 

Tambet Tiits, 
Maa-ameti peadirektor 

 
 

11.30 Eestlane sada aastat oma maa peremees 
 
See on kahe talu lugu. Võrumaa talu osteti pärast Mahtra sõda mõisniku käest. Kindlustunde ja 
elatusvõimaluse sellele perele andis just maaomand. Maaomaniku staatus on tähtis osa eestlase 
identiteedist. Viljandimaal Riidajal anti vaprale Vabadussõja võitlejale mõisasüda. Mis on saanud 
nendest taludest pärast maareformi? Kuidas eestlastest said pärast Eesti vabanemist uue 
maareformiga jälle maaomanikud? 

 
Triinu Rennu, 
Maa-ameti peadirektori 
asetäitja kinnisvara ja 
katastri valdkonnas 

 

11.50 Kas maakorraldus loob võimalusi ka tänapäeval?  
 
Maakorraldus oli praktiline tööriist juba 19. sajandi teisel poolel. Eestis on maaomand moodustatud 
maareformi käigus ning taas on tekkinud vajadus maakorralduse järgi. Mis on maakorraldus ja kuidas 
on see kasulik? 

 

 
 
Merje Krinal, 
Maa-ameti maakorralduse 
osakonna juhataja 

 

12.10 Uus algus Eesti maakatastris 
 
Üle 25 aasta on Eesti maakatastrit peetud maareformi läbiviimise eesmärgil, kus registrisüsteem on 
loodud peamiselt tervikmaatükkide moodustamiseks. Maakataster on aga maaomanikule kaugeks 
jäänud. Nüüd, kui suur osa Eestist on registrisse kantud ja kasutada on uued tehnoloogilised 
lahendused, saab avada maakatastri võimalused maaomanikule. Millised uued võimalused 
maaomanikule elektroonilise katastri kasutamisega luuakse ja kuidas sellega tagatakse sujuvam 
maakorralduse läbiviimine? 

 
Priit Kuus, 
Maa-ameti katastri 
teabe- ja arendus- 
osakonna juhataja 

 

12.30 Maa-ameti kaardiserver: minevik, tänapäev ja tulevik 
 
Maa-ameti kaardiserver – kuidas oleme kaardiserveriga tänasesse jõudnud ja millised on 
tulevikuplaanid? Kuidas kaardiserver riigiasutuse töös appi tuleb ning praktilised nõuanded 
kasutamiseks. 

 
Sulev Õitspuu, 
Maa-ameti 
geoinformaatika osakonna 
geoinfosüsteemide 
büroo juhataja 

 

12.50  Paus, kerge lõuna, arutelu vabas vormis 
 
Võimalus külastada Maa-ameti muuseumi - lugusid räägib Irja-Gea Kukk, Maa-ameti haldusosakonna peaspetsialist 

13.50  Üllatus, seminari saalis 

  



14.00 Ajalooline hetk: 
Soome annab Eestile üle triangulatsioonivõrkude mõõdistamise 
dokumendid 
 
Läänemere-äärsete riikide täpseks mõõdistamiseks rajati kahe maailmasõja vahel Balti Geodeesia 
Komisjoni korraldamisel ühtne geodeetiline triangulatsioonivõrk. Iga riik valmistas välitööde lõppedes 
oma tulemused ette Soomes läbiviidavaks ühtseks andmetöötluseks. Teine maailmasõda ning sellele 
järgnenud halastamatud okupatsioonituuled ei võimaldunud Eestile tulemusi üle anda ega tagastada 
lähteandmestikku. Tänaseks on need taas välja ilmunud ja ootavad kodumaale jõudmist. 

 
 
 

Risto Kuittinen  
Soome Geodeesia Instituudi 
(praegu Soome Maamõõduameti 
Ruumiandmete Instituut) endine 
direktor (ettekanne inglise keeles) 

 

14.15 Eesti geodeetiline süsteem riigi ruumiandmeid joondamas 
 
Mida huvitavat ja kasulikku võiks igaüks teada geodeetilisest süsteemist? Kuidas viib see meid 
Euroopasse ja maailma? Kuidas mõjutab ruumiandmete kogumist GPS, Amsterdami null ja 
jääajajärgne maatõus? 

 
Artu Ellmann, 
Maa-ameti peadirektori 
asetäitja geomaatika 
valdkonnas 

 

14.30 ESTHub – kuidas saab riik satelliidiandmeid efektiivsemalt kasutada 

ESTHub on osa riiklikest satelliidiandmete keskuste võrgustikust, mille abil soovitakse Copernicuse 
andmeid laialdasemalt kättesaadavamaks teha nii avalikus kui ka erasektoris.  Ettekanne tutvustab 
Maa-ameti juurde loodava riikliku satelliidiandmete teenuste arenduskeskuse ESTHubi kontseptsiooni 
ja Copernicuse programmi ning selle kaudu jagatavaid satelliidiandmeid. 

Ants Vain, 
Maa-ameti geoinformaatika 
osakonna 
geoinfosüsteemide büroo 
peaspetsialist 

 

14.50 Aeropildistamine: Maa-amet pilvepiiril – miks me seal käime ja mida 
kaasa toome? 
 
Keskkond ning andmete kasutamise võimalused ja vajadused muutuvad võrdlemisi kiiresti. Muutuste 
kaardistamiseks on Maa-ametil spetsiaalse ja uue varustusega lennuk. Lendame igal aastal üle 
rohkem kui poolest Eestimaast ja toome lendudelt kaasa aerofotod ja kõrgusandmed. Tooted, mida 
lisaks pakume, on ortofotod, kõrgusmudelid, kaldaerofotod ja ajaloolised aerofotod. 

 
 
 

Peep Kirsimäe, 
Maa-ameti fotogramm-
meetria osakonna juhataja 

 

15.10 Kohanimed ja aadressid 
 
Inimene elab kohas ja ajas; kohtadel on nimed ja aadressid; nimed ja aadressid muutuvad. Maa-amet 
kogub kohtade nimed ja aadressid kokku ning tagab, et nende hetkeseisu ja muutumist saaks jälgida 
nii kaartidel kui ka andmekogudes. Miks õiged aadressid on vajalikud ja millistes olukordades võib 
ebatäpne aadress ebamugavusi põhjustada või lausa saatuslikuks saada? 

 
 
Mall Kivisalu, 
Maa-ameti aadressiandmete 
osakonna juhataja 

 

15.20 Halduskaardi lugu  
 
Haldusreformi tulemusena oli 2018. aasta jaanuaris järel 79 omavalitsust, valda ja linna. Nende 
laiaulatuslike muutuste tuules koostati Maa-ametis uus halduskaart. Nüüd saab iga inimene ise 
kaardilt vaadata, millises ühinenud vallas ta elab või on ootamatult maainimesest saanud hoopis 
linnakodanik. 

 
 
Carmen Jaeski, 
Maa-ameti ruumiandmete 
osakonna peaspetsialist 

 

 15.30    Arutelu ja kokkuvõte 

15.50-
17.00

    Üllatus. 
   Võimalus külastada muuseumi. PÄEVA LÕPP 

  
Modereerib Tambet Tiits, Maa-ameti peadirektor 
 

 


