
Eestimaa kontuuri moodustavad umbes 100 Maa-ameti inimest. 
Kontuur tehti EV100-le pühendatud projekti „Eesti tantsib“ jaoks.
Maa-ameti tants oli üks neist, mis pääses televisiooni ekraanile.



Maa-ameti varasemad juhid 
on olnud Raivo Vallner, 

Kalev Kangur ja
Ago Soasepp 

Maa-ametit juhib Tambet Tiits koos oma asetäitjate Triinu Rennu ja Artu Ellmanniga

Keskmine Maa-ameti teenistuja on tavapärasest enam oma tööle pühendunud hea 
kuvandiga ametnik, kes teeb mõtestatud ja kodaniku jaoks vajalikku tööd. Tema tuba 

lõhnab praegugi veel lillede järgi, tähistas ta ju hiljuti oma 45. sünnipäeva!
Tema nimi on Katrin. 

Maa-ametis on kokku 292 teenistujat. Naisi 213 ja mehi 79.
Keskmine vanus on 45,9, mediaan 45. Vanim 76 ja noorim 25. Ametnikke 164, töötajaid 125. Maa-ametis on 7 Katrinit.



Maa-amet suunab asjatundlikult maatoiminguid ning 
varustab ühiskonda maa- ja ruumiandmetega. 

Teiste sõnadega
• tagame maa piiriandmete usaldusväärsuse ja säilimise;
• suuname maatoiminguid maa otstarbekamaks kasutamiseks ja majandamiseks;
• viime oskuslikult ja vastavalt ühiskonna vajadustele läbi tehinguid riigimaaga;
• pakume mitmekülgseid kaarditeenuseid ja ruumiandmeid.



Maa-ameti sõnapilv 
meedias 2019

Visualiseerib 2019. aasta meediakajastuse 
konteksti iseloomustavaid märksõnu.
Sõnapilv moodustub esilekerkinud
eeldefineerimata märksõnade 
esinemissageduse alusel.



Viimastel aastatel Maa-ametis

• mindi ise ja aidati teised üle Euroopa kõrgussüsteemile (2018)
• viidi maatüki piiri- ja pindalaandmed kooskõlla teiste kaardiandmetega (2018);
• tehti (tiigri)hüpe maareformi lõpetamiseks
• avati riiklik satelliidiandmete keskus (2019)
• ruumiandmed said avaandmeteks (2018)
• valmis X-GIS2 (2019) ja palju uusi kaardirakendusi
• valmis uus geoportaal (2019) ja veebileht (2017)
• võeti kasutusele uut ja paremat tehnikat - aerokaamera (2016) ja laserskanner (2017), maamõõdutehnika (2019)
• korraldati mitu rahvusvahelist üritust ja koolitati peamisi koostööpartnereid
• parandati teenuste kvaliteeti
• KAHOS ja teised seadused, korrad (2018)
• jne



MAA-AMETI
ALGUS



Maa-amet loodi 16. jaanuaril 1990. aastal 
Eesti NSV Põllumajanduse Ministeeriumi 
Maakorraldusvalitsuse baasil ja 
põllumajandusministri valitsusalas 

1993. aastal viidi
Maa-amet
keskkonnaministri
valitsemisalasse

Algusaegadest 
pärit olev 
Maa-ameti  
logo



Asutamisel oli meie nimeks Eesti Vabariigi Riiklik Maa-amet.
Meie asutus on kandnud ka nime Riigi Maa-amet, mis 
nimetati 1998 detsembris ümber Maa-ametiks



Ameti esimese (1990) põhimääruse kohaselt loodi Maa-amet
katastri, maakorralduse, kartograafia ja geodeesia riikliku teenistusena. 

Hiljem lisandus nende ülesannete kõrvale ka maareformi küsimuste 
lahendamine.



Palju õnne meile kõigile!


